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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาเรือ่ง พหนิุยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกใ้นซอยคาวบอย: การศกึษาเชงิวเิคราะห์
จากสายตาของคนใน มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความคดิของสาวเตน้อโกโกท้ีม่ต่ีอการประกอบอาชพี 
การดาํรงชวีติของตนทีส่มัพนัธก์บับุคคลรอบขา้ง รวมทัง้การไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลทัว่ไป ในแง่
ของพหุนิยมทางจรยิธรรม โดยมวีธิกีารศกึษาไดแ้ก่ การสงัเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วม การสมัภาษณ์
เจาะลกึกบักลุ่มหญงิเตน้อโกโกท้ีท่ํางานในช่วงกลางคนื โดยใชแ้นวคดิเรื่องคนใน แนวคดิเรื่องพหุ
นิยมจรยิธรรม ทฤษฎพีฒันาการทางจรยิธรรม และแนวคดิเรือ่งอาํนาจนิยม  

 
 ผลการศึกษาพบว่าสาวอโกโก้ใช้ชีวิตอยู่ในซอยคาวบอยมาจากชนบทและจากความเชื่อ
ทางดา้นค่านิยมและศาสนาทีลู่กสาวตอ้งช่วยเหลอืครอบครวั ความเปลีย่นแปลงจากปจัจยัการผลติที่
ทีด่นิ การทําการเกษตรกรรมที่ผูช้ายเคยทําถูกเปลี่ยนไปสู่การขายแรงงาน ส่วนผูห้ญงิต้องสบืทอด
คา่นิยมเลีย้งดบุูพการอียา่งต่อเน่ือง ความคดิเชงิพหุนิยมทางจรยิธรรมของพวกเธอทีเ่ป็นคนในพบว่า
พวกเธอยงัคงเป็นผูห้ญงิทีด่ไีม่ว่าจะอยู่ในสถานะของแม่ ลูกสาว พีส่าว น้องสาว หรอืภรรยา เพราะ
เธอมคีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชน รวมทัง้งานทีท่ําอยู่ พวกเธอไปทําบุญอยู่เสมอ
เมือ่มโีอกาสทัง้ไปทาํบุญทีว่ดั ถวายสงัฆทาน ปฏบิตัธิรรม หรอืบรจิาคเงนิ และพวกเธอยงัมจีรยิธรรม
ดา้นอื่นๆ เชน่ ความเสยีสละ ความอดทน อดกลัน้ ความขยนั ความรกั และการรูจ้กัหน้าที ่
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Abstract 
 

 The study of The Ethical Pluralism of A-Go-Go Girl in Soi Cowboy : The Analystical 
Study from the Eyes of Insider aims to study the insider view of go go bar girls with her job 
and try to examine the ways of life and the acceptance from other people. Qualitative 
methodology accomplice with participant observation, in depth interview with go go bar girls. 
The moral pluralism, the insider view, the moral development and the power are the concept 
in use. 

 
The finagling show that the go go girl in soi cowboy moved from rural community 

because of the changing of the agriculture production. The women name to survive their 
family. They think they're still a good woman, whether on the status of the mother daughter, 
sister or wife, because she has a responsibility both to their family community. They both 
work on her merits are always opportunities to make merit at the temple as offerings or 
donations Sangkhathan practice. And do you still have ethics, such as patience, sacrifice, 
tolerance, love and diligence of responsible. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 งานวจิยัเรื่อง พหุนิยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกใ้นซอยคาวบอย: การศกึษาเชงิวเิคราะห์
จากสายตาของคนใน (The Ethical Pluralism of A-Go-Go Girl in Soi Cowboy: The Analystical 
Study from the Eyes of Insider) สาํเรจ็ลงไดจ้ากการสนบัสนุนจากหลายๆฝา่ย ทัง้ดา้นการใหข้อ้มลู
จากผูค้นในซอยคาวบอยทีเ่ป็นกรณศีกึษาทุกๆทา่น โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิอโกโกท้ีใ่หค้วามรว่มมอืใน
การสนทนาและถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้กึ พรอ้มกบัมติรภาพที่ดทีําใหภ้าพลบจากอคตทิี่มองกลุ่ม
ผูห้ญงิเหล่าน้ีเปลีย่นแปลงไป นอกจากน้ีขอขอบคุณ อาจารยถ์วลัย ์ภูถวลัย ์อาจารยส์ุรพล จรรยากูล 
ที่มอบงบประมาณบางส่วนใหด้ําเนินการวจิยั และนางสาวจติตมิาศ เจรญิสุข ที่ช่วยจดัทําต้นฉบบั 
และขอบคุณเจา้หน้าทีทุ่กท่านทีส่าํนักงานเขตวฒันา เจา้หน้าทีต่ํารวจจากสถานีตํารวจนครบาลทอง
หล่อหลายๆท่าน และสมาชิกในครอบครวัทุกคนที่ให้กําลงัที่ดีเสมอในยามท้อแท้ให้มีแรงฟนัฝ่า
อุปสรรคจนกระทัง่งานวจิยัเรือ่งน้ีประสบความสาํเรจ็ 
 สดุทา้ยขอขอบคุณ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทีส่นบัสนุนงบประมาณ
การวจิยัในครัง้น้ี 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงัและความเป็นมาของปัญหา 

กระจกที่คนเรามองทุกวนัน้ีคือกระจกที่ฉาบด้วยสารเคม ีทําให้ทุกครัง้เมื่อส่องกระจก
มองเหน็ภาพหน้าตาตน แต่หากเรามองตนเองผ่านกระจกเงาทางสงัคมวฒันธรรมทีผู่อ้ ื่นเป็นคน
กําหนดใหจ้ะพบว่ามคีวามแตกต่างกนั ด้วยตนเองมไิด้เป็นผูนิ้ยามว่า สวย – ขี้เหร่ ด ี– เลว มี
คุณธรรม – ไร้คุณธรรม สงัคมเป็นผู้กําหนด คือคนส่วนใหญ่ในสงัคมเป็นตวักําหนดมาตรฐาน
ออกมาเหมอืนตวัชี้วดั ดงัเช่นพฤตกิรรมเดยีวกนั อาจมคีวามหมายทัง้ดแีละเลวได ้เช่น มคีวาม
เป็นแมแ่ต่ประกอบอาชพีคา้ประเวณเีลีย้งลกู 

 ผูห้ญิงสามารถจําแนกได้ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมว่าม ี2 ประเภท คอื ผูห้ญิงที่ดกีบั
หญงิทีไ่ม่ด ีโดยผูห้ญงิทีด่ ีตอ้งถูกตอ้งตามบรรทดัฐานและมาตรฐานทางจรยิธรรมทีส่งัคมนัน้เป็น
คนกําหนด ผูห้ญงิตอ้งเป็นแม่ทีด่ ีเป็นภรรยาทีด่ ี ตอ้งประกอบการงานทีม่สีมัมาชพี ฉะนัน้จงึเกดิ
คาํตรงขา้มของผูห้ญงิด ีคอื ผูห้ญงิทีไ่มด่ ีผูห้ญงิไมด่หีรอืบางครัง้เรยีกว่า หญงิชัว่ หมายถงึ ผูห้ญงิ
ที่ไม่ประกอบอาชพีสุจรติ สงัคมไม่ยอมรบัอาชพีนัน้ โดยเฉพาะอาชพีที่ต้องตามบรรทดัฐานของ
สงัคมคอื นางบําเรอ หญงิกลางเมอืง โสเภณี หรอืรวมทัง้ผูห้ญงิทีท่าํงานกลางคนื เช่น สาวนัง่ดริง้ 
สาวเตน้อโกโก ้ดว้ยความต่าง (The differences) ดงักล่าว ไดแ้บ่งแยกหญงิตามคุณภาพทีส่งัคมใช ้
“พฤตกิรรมทางเพศ” และความสมัพนัธก์บัผูช้ายเป็นมาตรฐาน (สรุางค ์ จนัทรแ์ยม้. 2552:1) 

 ฉะนัน้หากหญิงใดที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายที่มิใช่สามีของตนหรือมีผู้ชาย
มากกวา่ 1 คนในเวลาเดยีวกนั มาตราฐานสงัคมทีค่นหมูม่ากยดึถอืและโดยเฉพาะเพศชายเป็นคน
กําหนดก็จะตีตราผู้หญิงเหล่าน้ีว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี โดยภาพรวมของผู้หญิงตัง้แต่โบราณมาตา
มลกัษณะดงักล่าวมกัเรยีกชื่อวา่เป็น “โสเภณ”ี แต่ยคุสมยัไดเ้ปลีย่นแปลงจากคาํทีฟ่งัไมร่ื่นหจูบักบั
ความรูส้กึพฒันาการมาเป็นคําเรยีกอย่างอื่นอกีมากมายไปจนถงึพนักงานตอ้นรบัหรอืเพื่อนเทีย่ว 
เพื่อใหภ้าพความเก่าแก่ของพฒันาการขอนําเสนอความเป็นไปของผูห้ญงิทีท่ํางานดงักล่าว แต่มี
หลายชื่อเรยีกดงัน้ี 

 คําว่า “โสเภณี” มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน แต่บรบิทหรือฐานะทางสงัคม
แตกต่างกบัโสเภณีในปจัจุบนัอย่างสิน้เชงิ เพราะโสเภณีสมยัก่อนไดร้บัการยกย่องในสงัคมเพราะ
เกดิจากความเชื่อทางศาสนา โดย จกัร จุลกะรตัน์ (2547) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีท่ําใหเ้ดก็หญงิ
เป็นโสเภณีศกึษากรณีสถาบนัเทงิย่านรอยลั ซติี้อเวนิล กรุงเทพมหานคร ไดส้บืคน้และอธบิายถงึ
โสเภณีว่าในยุโรปสมยัศตวรรษที ่5 ก่อนครสิต์ศกัราช หญงิสาวชาวบาบโิลเนียน (Babylonian) ผู้
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นบัถอืบูชาเจา้แม่ลลิติตา้ (Lylitta) ถอืว่าการอุทศิตนโดยการใหผู้ช้ายทาํประเวณีนัน้เป็นการบูชา
พระเจา้อย่างหน่ึง ซึ่งมเีกยีรตแิละไดร้บัการยกย่อง โดยการเขา้พธิอุีทศิตนผูห้ญงิต้องเขา้มานัง่ที่
โบสถ์เพื่อใหช้ายแปลกหน้าเลอืก ฝ่ายหญงิจะปฏเิสธชายใดไม่ไดแ้ละการทีผู่ช้ายใหเ้งนิแก่หญงิผู้
อุทศิตนหญงิผูน้ัน้จะต้องมอบเงนิใหเ้ป็นการบํารุงการกุศลทางศาสนาต่อไป ซึ่งเช่นเดยีวกบัสมยั
กรกีและโรมนัโบราณทีม่หีญงิทําพธิกีรรมทางศาสนาโดยการทําประเวณีกบัชายโดยไม่เลอืกหน้า
เพราะถอืว่าไดบุ้ญ และไดร้บัการยกย่องสรรเสรญิ แต่ในการน้ีหญงิจะตอ้งไม่รบัสนิจา้งเป็นรางวลั
ส่วนตวัแต่อย่างใด แต่หากมกีารรบัต้องนําทรพัย์สนินัน้มามอบให้แก่ศาสนาเพื่อเป็นการบํารุง
ศาสนา และเป็นการกุศลต่อตวัของผู้หญิงเอง นอกจากนัน้ทางตะวนัออกของประเทศอนิเดยีก็
ปรากฎว่าโสเภณีกม็กีําเนิดมาจากพธิกีารในทางศาสนาเช่นเดยีวกนั โดยในศาสนาฮนิดูนัน้ ผูท้ี่
ไดร้บัการโปรดปรานจากองคศ์วิะ (เทพเจา้ในศาสนาฮนิด)ู คอื หญงิทีอุ่ทศิพรหมจารใีหแ้ก่องคเ์ทพ 
ดังนัน้หญิงสาวจึงชอบมาพลีพรหมจารีแก่เทพเจ้าซึ่งการประกอบพิธีการพลีพรหมจารีต้อง
ประกอบพธิกีบัวตัถุชนิดหน่ึงทีท่ําดว้ยเหลก็ โดยสมมตวิ่าเป็นอวยัวะเพศขององคศ์วิะหรอืทีเ่รยีก
กนัวา่ “ศวิลงึค”์ โสเภณีสาํหรบัศาสนาน้ีจะทาํพธิกีารพลพีรหมจารต่ีอหน้าแท่นบูชา เป็นการสมมติ
ว่าตนได้เขา้พธิสีมรสเป็นมเหสขีองเทพเจ้าแล้ว และหญิงเหล่าน้ียงัมหีน้าที่อกีประการหน่ึง คอื 
การเต้นรํายัว่ยวนและบําเรอพวกที่ เดินธุดงค์มาสักการะเทพเจ้าในสํานักของตนด้วย                   
(ภรูฉิตัร เชดิช.ู 2538: 51)  

 เมื่อวนัเวลาไดผ้่านพน้ไป โสเภณี เริม่ถูกมองและมฐีานะทางสงัคมทีต่กตํ่าลงกว่าเดมิเป็น
อย่างมาก สาเหตุเพราะมศีาสนาอื่นๆเกดิขึน้ เช่น ศาสนาครสิเตยีน ซึง่ถอืว่าการบูชาพระเจา้ดว้ย
การพลพีรหมจารเีป็นสิง่ทีไ่รค้า่ นอกจากนัน้การทาํประเวณไีดเ้ปลีย่นจากการทาํเพื่อการกุศลบํารุง
ใหแ้ก่ศาสนา เป็นการกระทาํแบบการคา้หรอืหวงัคา่แลกเปลีย่นตอบแทน 

 อย่างไรกต็ามถงึแมว้่าโสเภณีจะเริม่เป็นอาชพีทีน่่ารงัเกยีจ แต่กไ็ดม้กีารตัง้สํานักโสเภณี
แหง่แรกขึน้มาทีก่รงุเอเธน ประเทศกรกี โดยนกักฎหมายและนกัปฏริปูทางการปกครองชื่อ โซลอน 
สําหรบัวตัถุประสงค์นัน้เพื่อลดจํานวนการทําประเวณีชนิดลกัลอบและการมชีู้สาวใหล้ดน้อยลง 
ส่วนกําไรที่ได้จากกิจการน้ี โซลอนได้มอบบํารุงการศาสนาทัง้หมด แต่ทว่าการค้าประเวณีใน
ประเทศกรกีซึง่ทํากนัอยา่งเปิดเผยนัน้ไดข้ยายวงกวา้งออกไป ทําใหร้ฐับาลในยุคหลายสมยัต่อมา
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความเสื่อมโทรม จงึทําการปราบปรามแต่ไม่สําเรจ็ เลยเปลี่ยนวธิกีารเป็นการออก
ใบอนุญาตแทน แต่กป็รากฎวา่ไมป่ระสบผลสาํเรจ็แต่อยา่งใด 

 สําหรบัประเทศไทย โสเภณีเริม่มมีาแต่เมื่อใดยงัไม่มหีลกัฐานที่เขยีนไว้โดยแน่ชดั แต่
สนันิษฐานกนัว่าโสเภณีในประเทศไทยมกีารสบืเน่ืองมาจาก 2 ลกัษณะคอื (ภูรฉิตัร เชดิช.ู 2538:  
54 และ อรทยั อาจอํ่า. 2537: 12) 
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1.การจดัหาหญิงมาเป็นทาส กล่าวคอื ในสมยัก่อนที่จะมกีารเลิกทาส นางทาสบางคน
นอกจากจะต้องมหีน้าทีบ่ําเรอผูเ้ป็นนายแลว้ ยงัต้องอุทศิตวัเพื่อชายอื่นตามคําสัง่หรอืตามความ
ตกลงของผูเ้ป็นนาย ซึ่งวธิกีารเช่นน้ีอาจนํามาซึ่งรายได ้ดงันัน้ จงึมหีวัหน้ารวบรวมหรอืเรยีกว่า 
นายหน้า บา้งเรยีกว่าเอเยน่ต ์ซือ้หรอืไถ่หญงิทีเ่ป็นทาสแลว้ตัง้เป็นสาํนักขึน้ หญงิทาสเหล่านัน้จงึ
กลายเป็นโสเภณไีป จนกระทัง่มกีารเลกิทาสเมื่อพ.ศ. 2448 หญงิจาํพวกน้ีกย็งัสมคัรใจเป็นโสเภณี
ต่อไปอกีและมแีพร่หลายเพิม่ขึน้โดยหญงิพวกน้ีรบัตัว๋จากเจา้ภาษแีลว้มหีวัหน้ารวบรวมตัง้สาํนัก
ขึน้ 

2. การทีส่งัคมไทยรบัเอาอารยธรรมหลายๆอยา่งมาจากอนิเดยีและจนี คนจนีมคีวามเชื่อ
วา่ถา้ไดห้ลบันอนโดยเฉพาะกบัเดก็สาวบรสิทุธิจ์ะรํ่ารวยโชคด ีและทาํธุรกจิไดผ้ลด ีนอกจากนัน้ยงั
เชื่อว่าเป็นการเสรมิพลงัและทาํใหอ้ายุยนืยาวขึน้ นอกจากนัน้ยงัมนีกัธุรกจิชาวจนีทีร่ํ่ารวย สงูอายุ
ที่มีความเชื่อว่าตนเองควรได้หลับนอนกับเด็กสาวบริสุทธิอ์ย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อความ
เจรญิรุง่เรอืงในธุรกจิและการมชีวีติยนืยาวของตน เพราะฉะนัน้จงึเรื่องปกตสิาํหรบัย่านทีอ่ยู่อาศยั
ของชาวจนี มกัจะมโีรงน้ําชาอยู่เป็นจํานวนมาก สาํหรบัในย่านเยาวราช พบว่าเมื่อ 20 ปีทีแ่ลว้ มี
โรงน้ําชาอยู่ประมาณ 50 กว่าโรงและหญิงบรกิารในย่านน้ีมากกว่าครึ่งหน่ึงเป็นผูม้อีายุตํ่ากว่า     
18 ปี 

แต่สาํหรบัในอนิเดยีนัน้มคีวามเชื่อกนัว่า การไดห้ลบันอนโดยเฉพาะกบัเดก็สาวบรสิุทธิจ์ะ
ช่วยรกัษาโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการสําส่อนทางเพศ นอกจากน้ียงัเชื่อว่าการมี
เพศสมัพนัธก์บัเดก็สาวบรสิทุธิเ์ชื่อวา่เป็นการเพิม่พลงัทางเพศ 

จากการกล่าวมาขัน้ต้นทําให้โสเภณีมจีํานวนเพิม่มากขึน้ในประเทศไทยแต่ยงัไม่เป็นที่
เปิดเผยมากนักจนกระทัง่ พ.ศ.2451 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัทรงตรากฎหมาย
ออกใชบ้งัคบัชื่อวา่ “พระราชบญัญตัป้ิองกนัสญัจรโรค ร.ศ.127” ขึน้มาเพื่อใหเ้ป็นกฎหมายควบคุม
และคุม้ครองเพื่อใหเ้ป็นไปดว้ยความสงบเรยีบรอ้ยหา้มมใิหห้ญงิประเภทน้ีมมีากขึน้ตามการเจรญิ
ของบา้นเมอืง 

การอา้งถงึจํานวนผูค้า้ประเวณีนัน้เป็นสิง่ทีย่ากยิง่ดว้ยมกีารทํางานลกัษณะน้ีหลากหลาย
รปูแบบ แต่จาํนวนตวัเองอา้งองิทีเ่ชื่อถอืไดต้ามที ่ผาสกุ พงษ์ไพจติร (2543) ไดศ้กึษาการรวบรวม
ตวัเลขว่ามจีํานวนตัง้แต่ 700,000 – 1,000,000 คน และทีน่่าสนใจคอืการจําแนก ภูมลิําเนาของ
ผู้ประกอบการค้าประเวณี หรือที่ใช้เรียกตรงตัวว่าโสเภณีดังน้ี มาจากภาคเหนือจํานวน 48 
เปอรเ์ซน็ต์ ภาคอสีาน 26 เปอรเ์ซน็ต์ ภาคกลาง 20 เปอรเ์ซน็ต์ และภาคใต ้4 เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่เป็น
ตวัเลขที่มคีวามใกลเ้คยีงกบั สุนีย ์มลัลกิะมาลย ์(2525) ไดศ้กึษาไวแ้ละจากขอ้มูลดงักล่าวยงัให้
รายละเอยีดเพิม่เติมอกีว่าการศกึษาของหญิงเหล่าน้ีจบเพยีงชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 และผูห้ญิง
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ในช่วงอายุ 16 ปี เป็นโสเภณีมากที่สุด และโดยส่วนใหญ่มาจากครอบครวัเกษตรกรรมที่มคีวาม
เสีย่งทางเศรษฐกจิสงู และมาจากครอบครวัทีพ่อ่แมม่ลีูกมากจาํนวน 6 – 7 คน ฉะนัน้ลูกสาวคนโต
จงึตอ้งรบัภาระหนกัในครอบครวั  

จากการศกึษายงัพบว่าโสเภณีมอีาชพีอื่นบงัหน้าต่างกนัไปทัง้สาวบรกิารตามบารน์ักรอ้ง
ในคลบั สาวบรกิารตามรา้นตดัผม พนกังานเสรฟิในภตัตาคาร และนิสติ นกัคกึษา ในวทิยาลยัและ
มหาวิทยาลยั จึงถูกจดัแบ่งออกเป็นพวกที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นโสเภณี แต่ต้องคอยระวงัเมื่อ
ตํารวจกวาดลา้ง อกีกลุ่มคอืพวกปิดบงัคอืพวกน้ียอมรบัตวัเองเป็นโสเภณีแต่ไมเ่ปิดเผยชดัเจน แต่
จะทาํงานเป็นบางครัง้ เชน่ นางทางโทรศพัท ์เป็นตน้ สว่นอกีกลุ่ม คอื พวกโสเภณีอาํพราง พวกน้ี
มอีาชพีอื่นที่ทําควบคู่กนัหรอืบงัหน้า เช่น หญิงบรกิารตามบาร ์หญงิพารต์เนอร ์หญงิบรกิารใน
สถานอาบ อบ นวด เป็นต้น การศึกษาสาเหตุของหญิงที่มาประกอบอาชีพน้ี นอกจากสาเหตุ
สว่นตวัทีม่าดว้ยความสมคัรใจแลว้สาเหตุทีส่าํคญัคอื เศรษฐกจิ เพราะมาจากครอบครวัทีย่ากจนจงึ
ไม่มีการศึกษา พี่น้องมีจํานวนมากจึงต้องมีผู้เสียสละทํางานหารายได้ให้ครอบครวั และเมื่อ
แต่งงานกจ็ะพบปญัหาหย่ารา้งทีฝ่า่ยชายทิง้ภาระเรื่องลูกใหก้บัภรรยาจงึเป็นตวัผลกัดนัใหผู้ห้ญงิ
ประกอบอาชพีน้ีดว้ย อกีทัง้ภาวะที่โลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ที่มคีวามเจรญิทนัสมยัที่
สามารถเสพไดจ้ะสือ่ต่างๆทีเ่ขา้ไปสูช่นบท เป็นสว่นทาํใหเ้ดก็ผูห้ญงิเบื่อหน่ายชวีติยากแคน้ราํเคญ็
ในชนบท เมื่อมผีูเ้สนอทางเลอืกใหจ้งึรบัไวโ้ดยไม่คดิอะไรและส่วนใหญ่กจ็ะมคีนไปตดิต่อพ่อแม่
โดยตรงและพ่อแม่ก็อนุญาตหรือใช้คําว่ามอบให้กับเอเย่นต์เหล่านัน้ นําตัวเข้ามาทํางานใน
กรุงเทพมหานคร หรอืบางคนยงัอยู่ชนบทแต่เพื่อนไดเ้ขา้มาทํางานก่อนแลว้ เมื่อกลบัไปไดนํ้าสิง่
ฟุ่มเฟือยต่างๆกลบัไปอวดตนเองกอ็ยากไดบ้้าง ประกอบกบัเรื่องพรหมจรรยท์ี่เคยคดิว่าสําคญั
ทีสุ่ดสาํหรบัผูห้ญงิทีต่อ้งมอบใหส้ามนีัน้ไม่มคีวามหมาย เพราะไดส้ญูสิน้ไปแลว้กบัเพื่อนนักเรยีน
ตอนเรยีนอยู่มธัยม ฉะนัน้เมื่อมาทํางานยงัไดเ้งนิอกีดว้ย เพื่อจะนําไปใหพ้่อแม่ใหเ้หน็ว่าตนเองมี
ความกตญัญซูึง่เป็นคา่นิยมทีล่กูสาวถูกคาดหวงัจากพอ่แมอ่ยูแ่ลว้  

ในพืน้ทีศ่กึษาจงึพบเดก็สาวอายุยงัน้อยทาํงานในสถานบรกิารดว้ยถูกพาตวัมาและตนเอง
กค็ดิว่าเป็นสิง่ถูกต้องที่ต้องทดแทนบุญคุณ ฉะนัน้การจะมาทํางานอะไรเพื่อใหไ้ดเ้งนิมาไม่ใช่สิง่
สําคญัสําหรบัตน แต่ผูค้นอกีบางกลุ่มยงัพจิารณาว่าการกระทําดงันัน้มนัผดิมาตรฐานตามคุณค่า
ของความเป็น “คนด”ี 

ดงัทีท่วลีกัษณ์ พลราชม (2550) กล่าวว่าไดศ้กึษาผูห้ญงิทีล่ะเมดิบรรทดัฐานของสงัคม
เป็นผู ้“เบี่ยงเบน” ทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข โดยการใชว้าทกรรม “หญงิด”ี และ “หญงิเลว” ในการจดั
ประเภท โดยถูกนํามาใชใ้นการอธบิายและศกึษาในแงมุ่มของผูห้ญงิทีป่ระสบปญัหา ซึง่ไม่ใช่เป็น
การศกึษาผูห้ญงิทัว่ไปในสงัคม แต่เป็นการศกึษาผูห้ญงิกลุ่มพเิศษ เช่น การศกึษาผูห้ญงิทีม่อีาชพี
หมอนวด ผูห้ญิงเต้นอโกโก้ ผูห้ญงิที่ทํางานตามสถานบนัเทงิ เป็นต้น โดยกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีถูก
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มองวา่เป็นผูท้ีเ่ขา้ใจยาก เป็นผูท้ีผ่กูพนัอยูใ่นวฒันธรรมแหง่ความเบีย่งเบนต่างๆซึง่เป็นวฒันธรรม
ย่อยที่ “คนทัว่ไป” ไม่อาจเข้าใจได้ เพราะผู้เบี่ยงเบนทัง้หลายที่ผูกพนัอยู่ในวัฒนธรรมย่อย 
(subculture) ของพวกตนเองเท่านัน้ สาํหรบัในการระบุความเบีย่งเบนทีเ่กดิขึน้ในกลุ่มผูห้ญงิทีถู่ก
ศกึษาจะนําเอาบรรทดัฐานทางเพศซึง่เป็นสิง่ทีค่วบคุมพฤตกิรรมของผูห้ญงิมาเป็นแกนหลกัในการ
วเิคราะห ์คอื บรรทดัฐานเกีย่วกบัความเป็นแม่และบรรทดัฐานเกีย่วกบัเรื่องเพศ ซึง่บรรทดัฐานที่
เกดิขึน้จะมลีกัษณะเป็นขอ้หา้มและเมื่อเกดิการละเมดิก็จะนํามาซึ่งการถูกประณามและต่อต้าน
อย่างรุนแรงจากสงัคม เช่น ผูห้ญงิต้องมลีูกและการมลีูกที่ถูกต้องอยู่ภายใต้สถาบนัการแต่งงาน
เท่านัน้ ผูห้ญงิต้องรกัษาความบรสิุทธิจ์นกว่าจะถงึวนัแต่งงาน ผูห้ญงิต้องไม่แสดงความต้องการ
ทางเพศ เป็นต้น โดยการวเิคราะห์ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้การจดัประเภทผู้หญิง
ออกเป็น “หญงิด”ี และ “หญงิเลว” ซึง่แน่นอนว่า “หญงิด”ี ถูกมองว่าปรกตแิละเขา้กรอบของสงัคม 
ส่วน “หญิงเลว” เป็นผู้ที่นอกกรอบและเบี่ยงเบน เพราะได้ละเมดิบรรทดัฐานของสงัคม โดยมี
เพศสมัพนัธท์ีไ่มเ่ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสงัคมทีก่าํหนดไว ้

 ดงันัน้นักมานุษยวทิยาตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบรรทดัฐาน ทางอุดมคติและ
พฤติกรรม แต่พฤติกรรมทางสงัคมมกัอยู่บนพื้นฐานของอุดมการณ์หรือจริยธรรมที่สงัคมนัน้
กําหนดขึน้มากกว่าความจรงิของสงัคม (Social Reality) ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาเรื่อง 
โลกทศัน์ ความรบัรู ้ความคดิเชงิจรยิธรรมของผูห้ญงิทีพ่ฤตกิรรมไม่ตรงตามอุดมการณ์ของสงัคม 
คอื สาวเต้นอโกโก ้สาวเต้นอโกโกค้งไม่ใช่ผูห้ญงิทีด่ ีแต่อกีดา้นหน่ึง คอืผูห้ญงิเหล่าน้ีเป็นแม่ที่ดี
ของลกู เป็นลกูทีด่ขีองแม ่เพราะเธอเหล่านัน้ยอมรบั สรา้งการยอมรบัขึน้มาดว้ยชุดความรูข้องเธอ
เองว่า แมจ้ะทํางานไม่ด ีแต่เธอกก็ตญัญูต่อพ่อแม่ และส่งเสยีลูกใหไ้ดร้บัการศกึษา หรอืส่งเงนิให้
สามใีชด้ว้ย เป็นการเลอืกสรา้งอตัลกัษณ์ใหม่ ตามชุดความรูห้รอืวาทกรรมทีเ่ธอสรา้งขึน้มา และ
เลอืกรบัสิง่นัน้เขา้มาเป็นองคป์ระกอบความคดิทางจรยิธรรมของเธอ 

คาํถาม 

การศกึษาน้ีจงึมุ่งศกึษาความคดิต่ออาชพี การแสดงออก พฤตกิรรม ของสาวเต้นอโกโก ้
วา่เกีย่วขอ้งกบัพหนิุยมทางจรยิธรรมอยา่งไร 
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วตัถปุระสงค ์

เพื่อศกึษาความคดิของสาวเต้นอโกโก้ที่มต่ีอการประกอบอาชพี การดํารงชวีติของตนที่
สมัพนัธ์กบับุคคลรอบขา้ง รวมทัง้การได้รบัการยอมรบัจากบุคคลทัว่ไป ในแง่ของพหุนิยมทาง
จรยิธรรม 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของโครงการวจิยัในเรื่องพื้นที่ คอืพื้นที่ซอยคาวบอยและบรเิวณใกล้เคยีงที่จะ
ตอบคาํถามเรือ่งจรยิธรรมของสาวนกัเตน้ได ้

 ขอบเขตในเรื่องการศึกษาคอื ความคดิจรยิธรรมด้านสงัคมที่เกี่ยวกบัชวีติจรงิเป็นหลกั            
ในลกัษณะบรรทดัฐาน ความถูกต้อง บาปบุญคุณโทษ หรอืสิง่ที่เขา้ใจได้ไม่ซบัซ้อนไม่ใช่เรื่องที่
ลกึซึง้ทางดา้นปรชัญาศาสนา 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 จากการศกึษาวจิยัคาดวา่จะสามารถทาํใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัวถิชีวีติของสาวอโกโกท้ี่
มคีวามคิดและความสมัพนัธ์กบับุคคลรอบข้าง โดยอาจเป็นการสร้างแสดงตวัตนที่แท้จรงิจาก
ภายในออกมาที่อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคนนอกมองผู้หญิงเหล่าน้ีว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ด ี
รวมทัง้การได้รบัการยอมรบัจากบุคคลอื่นหรือคนนอกที่มองสาวอโกโก้ซึ่งเป็นคนในในเชิง              
พหนิุยมทางจรยิธรรม 
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นิยามศพัท ์

พหนิุยมทางจริยธรรม  หมายถงึ  ความคดิหรอืมุมมองที่หลากหลายที่ใช้เป็นบรรทดัฐานในการ
มองบุคคลต่างๆโดยใช้หลักทางด้านจริยธรรม แต่มีความ
แตกต่างกนัแลว้แต่บรบิท 

สาวอโกโก้  หมายถงึ ผูห้ญงิทีป่ระกอบอาชพีในผบั บาร ์และลกัษณะงานคอืทาํหน้าที่
เตน้บนเวท ีในทีน่ี่ไมร่วมถงึการโชวล์ามกแต่อยา่งใด 

ซอยคาวบอย  หมายถงึ สถานที่ท่องเที่ยวยามคํ่าคืนแห่งหน่ึงของกรุงเทพมหานคร         
เป็นสถานทีท่ีส่่วนใหญ่นักท่องเทีย่วชาวต่างชาตมิกัมาหาความ
สนุกและความบนัเทงิในยามราตร ีตัง้อยูท่ีถ่นนสขุมุวทิ 23 

คนใน  หมายถงึ บุคคลทีม่คีวามคดิมุมมองและแง่คดิทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยคลงึกนั 
รวมไปถงึมคีวามสมัพนัธต่์อกนัและความรูส้กึรว่มกนัของผูท้ีถู่ก
ศกึษาในทีน้ี่หมายถงึพนกังานเตน้ 

ศีลธรรม หมายถงึ ขอ้กําหนดที่ควบคุมความประพฤติทางกายและวาจาถูกต้อง
ของผูค้นในสงัคม  



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเรื่อง พหุนิยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกใ้นซอยคาวบอย : การศกึษาเชงิ

วเิคราะหจ์ากสายตาของคนใน จะศกึษาตามแนวคดิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์อื 1) แนวคดิเรื่องคนใน 
2) แนวคดิเรื่องพหุนิยมจรยิธรรม 3) ทฤษฎพีฒันาทางจรยิธรรม และ 4) แนวคดิเรื่องอาํนาจนิยม 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่สามารถนํามาอธิบายความคิดที่แสดงความเป็นตวัตนของสาวอโกโก้โดยใช้
มมุมองแนวคดิของคนในในการศกึษา       

แนวคิดเรื่องคนใน 

แนวคดิเรื่องคนในใชศ้กึษาถงึ การคดิ ทศันคต ิมุมมอง ทีเ่กดิจากตนเองทีส่มัพนัธ์กบั
โลกภายนอก และมาก่อรูปเป็นความคดิของตน (Insider View) มใิช่ความคดิทีค่นอื่นมตี่อ
ตนเอง เป็นแนวความคดิทีอ่าศยัการมองและการตคีวามหมายจากการเปรยีบสถานะของ
ตวัเองเป็นคนในหรอืผูท้ีเ่ราศกึษา 

 การศกึษาตามแนวขนบของนักมานุษยวทิยา ทีเ่ริม่ต้นสาขาโดยการเดนิทางท่องแดนไป
ยงัพืน้ทีท่ีม่วีฒันธรรมแตกต่างจากตน แต่สิง่ทีน่กัมานุษยวทิยาประสบคอืการจะศกึษาและตคีวาม
เหตุการณ์ พฤตกิรรม การกระทาํทีเ่กดิ ณ ทีน่ัน้ไดอ้ยา่งไร โดย อคนิ รพพีฒัน์ (2553) ไดเ้ขยีนถงึ
การศึกษาของคลิฟฟอร์ด เกียร์ซ ที่ศึกษาชาวอินโดนีเซียในพธิีกรรมบางอย่าง โดย อคิน ได้
พยายามอธบิายความเป็นคนในหรอืความเป็นคนนอก มคีวามสําคญัอย่างไรต่อการศกึษา โดย
อธบิายว่า คนใน คอืชาวพื้นเมอืงในทอ้งถิน่ และการอธบิายจะยดึตามคนพืน้เมอืง หรอืควรจะ
ตคีวามหมายของสิง่เหล่านัน้อย่าง คนนอก ที่เขา้ไปศกึษา โดยอาศยัแนวคดิวธิกีารทีต่นเองได้
ศกึษาเรยีนรูแ้ละพกตดิมาดว้ย 

 ในวิชามานุษยวิทยา ปญัหาการวิเคราะห์แบบทศันะของคนในกบัทศันะของคนนอก
ที่อคนิ รพพีฒัน์ (2553:146) เสนอไว้ว่าเป็นการพจิารณาสิง่ที่ตรงขา้มกนั ซึ่งถูกเรยีกในนามที่
แตกต่างกนั เช่น คนในกบัคนนอก (inside + outside) หรอืการบรรยายโดยบุคคลทีห่น่ึงกบัการ
บรรยายโดยบุคคลทีส่าม (first person + third description) และทีใ่ชก้นับ่อยคอื เอมกิกบัเอตกิ 
(emic + etic) ซึ่งมาจากการแบ่งเสยีงโฟเนมกิส ์(phonemics) กบัโฟเนตกิส ์(phonetics) ใน 
“ภาษาศาสตร”์ โดยคลฟิฟอรด์ เกยีรซ์ ตามการอา้งของอคนิว่า เป็นการใชแ้นวคดิ “ประสบการณ์
ใกลต้วั” (experience-near) และ “ประสบการณ์ไกลตวั” (experience - distant) และสอดคลอ้งกบั
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นักมานุษยวทิยาทีย่ิง่ใหญ่ มาลนิอฟกี้ (Brouislavs Malinowski) ทีว่่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นคน
พืน้เมอืงเพือ่ทีจ่ะเขา้ใจคนพืน้เมอืง 

 การเกบ็ขอ้มลูโดยอา้งองิแนวคดิ เรื่องคนใน (etic view) หรอืเป็นภาพมุมมองในการตดั
ความข้อมูลของผู้ศึกษาโดยใช้ความคิดของผู้ให้ข้อมูลเป็นกรอบในการวิเคราะห์โดยเป็นการ
วเิคราะหต์ามแบบวตัถุวสิยั ที่ชาย โพธสิติา (2547:340) ไดอ้ธบิายไวว้่า “ในการเกบ็ขอ้มูลดว้ย
การสงัเกตแบบมสี่วนรว่ม นกัวจิยั ควร “วาง” ความคดิ ความรูส้กึของตนเองไวก่้อนมุ่งรวบรวม
เอาสิง่ทีเ่หน็ “จากสายตาของคนใน” เป็นหลกั เวลาจดบนัทกึขอ้มลูกต็้องพยายามจดอย่างเป็น
วตัถุวสิยั คอืพยายามไมใ่หค้วามรูส้กึหรอืความคดิของนกัวจิยัเขา้ไปปนเป้ือนกบัสว่นทีเ่ป็นขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่ง” การยดึแนวคดิการวเิคราะหแ์บบคนในนัน้ นกัวจิยัตอ้งมองทะลุจากสิง่ทีเ่ป็นอตั
วสิยัของตน หรอื emic ไปสูส่ ิง่ทีเ่ป็นวตัถุวสิยั คอื มองดว้ยสายตาของคนนอก etic 

 การศกึษาทีผ่า่นมายาวนาน แต่ยงัคงนบัวา่เป็นงานทีม่คีุณค่าอยูม่าก และนํามาเรยีบเรยีง
ใหม่โดย อคนิ รพพีฒัน์ (2553) ทีม่กีารศกึษาสงัคมวฒันธรรมของผูค้นทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในสลมัแห่ง
หน่ึงของกรุงเทพมหานคร การศกึษามกีารกล่าวถงึชวีติของผูค้นในหลายบทบาททีเ่รยีกว่า เวที
ของหลายชวีติ ตามความคดิของอาจารย์อคนิ ที่มที ัง้นักร่อนทองของแม่ช ีพระเอกลิเก วยัรุ่น 
แมค่า้ ยาม ฯลฯ แต่การวเิคราะห ์ตคีวามพฤตกิรรมดงักล่าว ยงัอยูภ่ายใตส้ายตาของคนในนัน้เอง 
เพราะจะไดเ้ขา้ใจแจม่ชดัขึน้ 

แนวคิดเรื่องพหนิุยมทางจริยธรรม 

 หากนําขอ้ถกเถยีงทางดา้นความหมายของจรยิธรรม มาเป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ ว่าใคร
เป็นคนดีหรือไม่ดีแล้ว อาชีพการเต้นกินรํากินสําหรับคนไทยคงเป็นอาชีพที่สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑด์งักล่าว ดว้ยยงัมกีารอบรมสัง่สอนลกูหลานวา่ไมค่วรประกอบอาชพีน้ี นอกจากรายได้
ไมม่ัน่คงแลว้ยงัหมิน่เหมต่่อการถูกตําหนิจากสายตาคนรอบขา้ง โดยเฉพาะการเตน้กนิราํกนิ ตาม
สถานบนัเทงิยามคํ่าคนื เช่น พนักงานเตน้ตามบาร ์คลบัต่างๆทีม่ชีื่อเรยีกแตกต่างกนัออกไป คอื 
อโกโก ้โคโยตี้ หรอื แดนเซอร ์ความแตกต่างของชื่อเรยีกมกัขึน้อยูก่บัลกัษณะกริยิา ท่วงท่า และ
วตัถุประสงคใ์นการเคลื่อนไหว ทัง้น้ีหากการอธบิายหรอืตคีวามวา่ ตามความคดิดงักล่าว เราจงึจะ
พบว่าขอ้ถกเถยีงที่อา้งถึงความแตกต่างทางวฒันธรรม (relativism) โดยในบทความที่สกุณี อา
ชวานนัทกุล เรื่อง รา่งกายของสตร ี: ความรุนแรง ความมัน่คง และศกัยภาพ ว่าการอธบิายสิง่ใด
ตามปรากฎการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ (descriptive thesis) จะเป็นสิง่ทีผ่ดิอยา่งชดัเจน เพราะคนเราต่อสู้
กบัประเพณีตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้หญิงตามบรรทดัฐานของสงัคมดงักล่าว หรอืเลือกใช้การ
อธบิายตามกฎเกณฑท์ีค่วรจะเป็น (normative thesis) โดยการตดัสนิใจทางศลีธรรมในทางที่
สอดคล้องกบัประเพณีท้องถิ่น แม้บางคนจะทําตามประเพณี ก็ไม่ได้แปลว่า เรามเีหตุผลที่จะ
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วพิากษ์วจิารณ์คนทีไ่ม่ทําตามประเพณี แต่ถา้คนทีช่อบอา้งความแตกต่างทางวฒันธรรม อา้งถงึ
สิง่ที่ควรจะเป็นด้วยการกล่าวว่า คนเราควรจะตดัสนิใจในทางที่สอดคล้องกบัประเพณีท้องถิ่น 
คําพูดดงักล่าวก็ไม่มเีหตุผล เน่ืองจากวฒันธรรมมคีวามหลากหลายและวฒันธรรมย่อยในนัน้ก็
ปะทะสงัสรรคก์นัตลอดเวลา 

 แนวคดิน้ีจงึมกีารตัง้คําถามกลบัว่า “ทําไม” ผูห้ญงิจงึควรทําตามประเพณี ดงัเช่น การ
ทาํงานเป็นพนกังานเตน้ในสถานบรกิารยามคํ่าคนื หากพจิารณาแลว้กไ็มถู่กตอ้งตามประเพณี แต่
ความคดิน้ีจะยอ้นกลบัไปว่า ความแตกต่างทางวฒันธรรมบางอย่างควรอนุรกัษ์ แต่บางอย่างไม่
ควรอนุรกัษ์ ดงัเช่น ความรุนแรงในครอบครวัทีส่รา้งความเจบ็ปวดและเดอืดรอ้น และผูห้ญงิกม็กั
ตอ้งออกมาทาํหน้าทีห่รอืแกไ้ขสิง่ทีเ่กดิขึน้ 

 แนวคดิพหุนิยมทางจรยิธรรมทีใ่ช ้มใิช่ความคดิทางจรยิศาสตรห์รอืจรยิธรรมทีอ่ธบิายแต่
ความถูกตอ้ง ดงีาม เหมาะสม แต่อธบิายทีแ่อบองิกบัความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ โดยนักคดิท่านหน่ึง
คือ มิลล์ (Mill) ได้แจกแจงถึงคุณธรรมของมนุษย์ ว่าสุดท้ายมนุษย์ก็ยงันึกถึงประโยชน์หรือ
ความสุขนัน้เอง โดยมลิล ์กล่าวว่า “ตามความคดิของพวกประโยชน์นิยม คุณธรรมเป็นความดใีน
แง่น้ี ไม่มคีวามปรารถนาแรกเริม่ทีอ่ยากจะไดคุ้ณธรรม หรอืเหตุผลทีจ่ะอยากไดม้นั นอกไปจาก
แนวโน้มของมนัที่จะทําให้เกิดความรื่นรมย์ และโดยเฉพาะแนวโน้มของมนัที่จะป้องกนัความ
เจบ็ปวด แต่จากการโยงใยที่เกดิขึน้ก็เลยรูส้กึว่ามนัดใีนตวัเอง และปรารถนามนัอย่างแรงกล้า
พอๆกบัสิง่ดอีื่นๆ และจากความแตกต่างระหว่างมนักบัความรกั เงนิตรา ความรกัอํานาจ หรอื
ชื่อเสยีง ซึง่บางทแีละบ่อยครัง้อาจทาํใหป้จัเจกบุคคลเป็นอนัตรายต่อสมาชกิผูอ้ื่นในสงัคมทีเ่ขาอยู่
ได ้ในขณะทีไ่มม่อีะไรทีท่ําใหเ้ขาเป็นพรอนัดงีามสาํหรบัผูอ้ื่นไดเ้หมอืนกบัการปลูกฝงัความรกัใน
คุณธรรมอย่างไรค้วามเหน็แก่ตวั ดงันัน้มาตรฐานแบบประโยชน์นิยม แมจ้ะยอมรบัและเหน็ชอบ
ความปรารถนาที่เกิดขึ้นทีหลงัแบบอื่น ในระดบัที่ความปรารถนาเหล่าน้ีจะไม่ทําอนัตรายแก่
ความสขุของคนทัว่ไปมากกวา่ทีจ่ะสง่เสรมิความสขุโดยทัว่ไปแลว้ มาตรฐานน้ีเป็นทีย่อมรบัและยงั
ตอ้งใหม้กีารปลูกฝงัความรกัคุณธรรมอย่างจรงิจงัมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ในฐานะทีม่นัเป็นสิง่
สาํคญัเหนือสิง่ใดต่อความสขุของคนทัว่ไป 

 ผลจากการพิจารณาข้างต้นที่ผ่านมาก็คือ ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่คนปรารถนา
นอกจากความสุข อะไรกต็ามทีค่นปรารถนา ทีไ่ม่ใช่เพื่อเป็นวถิไีปสู่จุดมุ่งหมายเหนือกว่าและใน
ทีส่ดุกพ็าไปสูค่วามสขุแลว้ละก ็ลว้นปรารถนามนัในฐานะทีม่นัเป็นสว่นหน่ึงของความสุข และมไิด้
ปรารถนามนัเพื่อตนเองจนกว่ามนัจะกลายเป็นส่วนหน่ึงของความสุข ผูท้ีป่รารถนาคุณธรรมเพื่อ
ตวัของมนัเอง ปรารถนามนัเพราะการรูส้กึสาํนึกถงึมนัเป็นความรื่นรมย ์หรอืไม่กเ็พราะ การรูส้กึ
สํานึกว่าขาดมนัเป็นความเจบ็ปวด หรอืไม่ก็ด้วยเหตุผลทัง้สองประกอบกนัเพราะในความจรงิ 
ความรื่นรมยแ์ละความเจบ็ปวดมกัไม่ค่อยอยู่แยกจากกนั แต่จะอยู่คู่กนัเสมอ คนๆเดยีวกนัรูส้กึ
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รื่นรมย์ตามสดัส่วนของคุณธรรมที่เขารกัษาไว้ได้ และรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถมีคุณธรรม
มากกว่าน้ี ถ้าสิง่แรกไม่ใหค้วามรื่นรมยแ์ละสิง่หลงัไม่ใหค้วามเจบ็ปวดแก่เขา เขากจ็ะไม่รกัหรอื
ปรารถนาคุณธรรม หรอืเขาอาจปรารถนามนัเพยีงเพื่อประโยชน์อื่นทีม่นัจะทําใหเ้กดิแก่เขาหรอื
แก่ผูท้ีเ่ขารกั” 

แนวคดิเรื่อง พหุนิยมทางจรยิธรรม พหุนิยมทางจรยิธรรมเป็นชุดคุณค่า (Set of 
Value) ของตวัเอง ทีม่คีวามแตกต่างกนัดว้ยว่าชวีติทางสงัคมมหีลายอาณาบรเิวณทัง้ 
เศรษฐกจิ การเมอืง ศาสนา จติวญิญาณ การใชช้วีติทางสงัคมจงึเป็นการปะทะกนักบัค่านิยม 
หรอืสิง่ทีเ่หน็ว่าดงีามมคีวามสาํคญัมากๆ แต่บางครัง้มนักข็ดัแยง้กนัเองในการทํากจิกรรมทาง
สงัคม การมองโลกทางสงัคมมรีะบบระเบยีบในเชงิจรยิธรรมหลายชุด ซึ่งมรีากฐานทาง
วฒันธรรม หรอือารยธรรมทีต่่างกนั ฉะนัน้ในปรากฎการณ์จรงิ พหุนิยมทางจรยิธรรมอาจไม่ใช่
เรื่องเดยีวกนั 

 นอกจากนัน้จรยิธรรม ยงัเป็นคุณสมบตัิทางความประพฤติ(content)ที่สงัคมมุ่งหวงัให้
สมาชิกของสงัคมนัน้ประพฤติปฏิบตัิตาม จรยิธรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกบัความถูกต้องในการ
ประพฤติ ซึ่งหมายถึงการกระทําอย่างเสรภีายในขอบเขตของมโนธรรมความเปลี่ยนแปลงของ
จรยิธรรม ย่อมเกดิขึน้ได้อยู่เสมอในเมื่อสภาวะการณ์ของการดําเนินชวีติเปลี่ยนแปลงไป การ
เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ของชวีติย่อมทําใหท้ศันะที่คนมต่ีอจรยิธรรมเดมิไดร้บัการพจิารณา
และยงัมคีวามหมายของจรยิธรรมอกีหลากหลายไดแ้ก่ 

 ชําเลอืง วุฒจินัทร ์(2524:4) ไดใ้หค้วามหมายของจรยิธรรมว่า เป็นความสามารถในการ
ปรบัตวัและควบคุมตวัเองในดา้นต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัสงัคม 

 บณัฑร อ่อนคํา (2531:10) ไดใ้หค้วามหมายของจรยิธรรมว่าเป็นบรรทดัฐานสงัคมอย่าง
หน่ึง ทีส่มาชกิในสงัคมจะตอ้งปฏบิตัติามเพือ่ใหส้งัคมอยูไ่ด ้

 พระเทวนิทร ์เทวนิโท (2544:15,61) จรยิธรรม หมายถงึ ความประพฤต ิกรยิาทีค่วร
ประพฤตโิดยมธีรรมมะเป็นตวักํากบัจรยิธรรมกค็อื ธรรมทีเ่ป็นไป ธรรมทีเ่ป็นขอ้ประพฤตปิฏบิตั ิ
ศลีธรรม กฎศลีธรรม และพุทธจรยิศาสตร ์หมายถงึ วชิาทีว่่าดว้ยความประพฤตแิละกริยิาทีค่วร
ปฏบิตัขิองผูรู้ ้ผูต้ื่น ผูเ้บกิบาน  

 และจรยิศาสตร ์หมายถงึ วชิาทีว่่าดว้ยความเป็นไปของสรรพสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงหรอืวชิา
ทีว่า่ดว้ย กริยิาอาการทีค่วรประพฤต ิ 
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ทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรม 

 จรยิธรรมในตวับุคคลตามหลกัการทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมที่ Piaget และ 
Kohlbing กล่าวว่า บุคคลจะมคีวามพรอ้มทางจรยิธรรมแฝงอยู่ตัง้แต่เกดิ เมื่อโตขึน้ลกัษณะทาง
จรยิธรรมจะเริม่แสดงตวัและเปลี่ยนแปลงไปตามวถิทีางทีก่ําหนดใหแ้ต่เดมิ สภาวะแวดลอ้มของ
บุคคลมอีทิธพิลในการถ่วงหรอืเรง่พฒันาการทางจรยิธรรมได ้

จากการสํารวจและสงัเคราะหต์วับ่งชี้คุณธรรมจรยิรรม ซึ่งไดม้กีารศกึษาการพฒันาตวั
บ่งชีคุ้ณธรรมจรยิธรรม: การพฒันาและพฒันาการ (นงลกัษณ์ วริชัชยั และคณะ. 2551: 9,13) ซึง่
การศึกษาได้นําแนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรมตามหลักศาสนา และแนวคิดการพฒันาคุณธรรม
จรยิธรรม มาใชใ้นการศกึษาในการพฒันาตวับ่งชี้ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม โดยแนวคิดเก่ียวกบั
คณุธรรมตามหลกัศาสนา จะยดึในหลกัของศาสนา หมายถงึ ความเชื่อในสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สิง่เหนือ
ธรรมชาต ิหลกัการ สถาบนั หรอืประเพณีที่เป็นที่เคารพ โดยทัว่ไปแล้วอาจกล่าวไดว้่า ศาสนา
เป็นสิง่ทีค่วบคุม และประสานความสมัพนัธข์องมนุษย ์ใหอ้ยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งปกตสิุข หรอืกล่าวอกี
นัยหน่ึง ศาสนาคอืหลกัการและวถิทีางทีม่นุษยเ์ลอืกใชใ้นการดํารงชวีติ มคีวามเชื่อว่าศาสนานัน้
เกดิมาจากความกลวัธรรมชาต ิกล่าวคอื สิง่ใดทีม่นุษยก์ลวั เชื่อ เลื่อมใส และใหค้วามเคารพนับ
ถือ ได้ชื่อว่าเป็นศาสนาของบุคคลนัน้ ตวัอย่างเช่น ศาสนาพุทธ เกดิจากเจ้าชายสทิธตัถะเหน็
ความทุกขจ์งึหาแนวทางใหห้ลุดพน้จากความทุกขด์ว้ยวธิกีารต่างนานา จนประสบความสําเรจ็
ดว้ยวธิทีีเ่รยีกว่าทางสายกลาง เป็นการฝึกจติดว้ยสมาธจินถงึซึ่งความรูแ้จง้ และความดบัความ
ทุกข ์ทรงตรสัรูเ้ป็นพระสมัมาสมัพทุธเจา้ดบัสิน้ซึง่กเิลส ทรงสอนใหม้นุษยใ์หรู้จ้กัทาํบุญ รกัษาศลี 
และภาวนา เพื่อจะไดเ้ป็นแนวทางในการพน้ทุกขข์องมหาชนอย่างไรกต็าม การศกึษาในปจัจุบนั 
คําอธิบายของการเกดิขึน้และพฒันาการของศาสนา สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่ม กลุ่มแรกมองว่า
ศาสนาเป็นสิง่ทีม่นุษยส์รา้งขึน้ กลุ่มทีส่องมองว่าศาสนาค่อยพฒันาการไปสู่สภาวะแห่งความจรงิ
มากขึน้เรื่อยๆ และกลุ่มทีส่ามมองว่าศาสนาบางศาสนานัน้คอืความจรงิแท ้แนวคิดการพฒันา
คณุธรรมจริยธรรม การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมท่านมามุ่งเน้นพืน้ฐานการสรา้งทศันคตทิีด่ใีห้
เกิดขึ้นด้วยเหตุผล เพื่อเสริมสร้างให้เกิดคุณลักษณะทางจิตใจ นําไปสู่การปรบัเปลี่ยนทาง
พฤตกิรรมเป็นหลกั โดย Cavalier ไดก้ล่าวถงึพฒันาการของจรยิธรรม (Ethics) ว่าเริม่จากนัก
ปรชัญาทางจรยิธรรมชื่อ Thomas Hobbes (ค.ศ.1588 - 1679) มแีนวคดิว่า ความดแีละความเลว
สมัพนัธก์บัความปรารถนา (desire) และความรงัเกยีจของมนุษยห์รอือกีนยัหน่ึง ความปรารถนา
ใดที่บุคคลรบัรู้ว่าดีก็จะดี แต่ถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนาก็จัดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี (aversion) 
ปรชัญาดา้นคุณค่าที ่Hobbes อธบิายมกัเกี่ยวกบัทศันคตทิีแ่ต่ละคน ไม่ว่าจะเขา้ไปมสี่วนร่วม
หรอืไม่กต็ามลว้นเป็นเรื่องเกีย่วขอ้งกบัหลกัศลีธรรมและคุณธรรม (virtuous) หรอืสิง่เสื่อมทราม 
(vicious) ทัง้สิน้ ระยะต่อมาระหว่างปี ค.ศ.1724 – 1804 Immanuel Kant ใหเ้หตุผลเกีย่วกบั
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คุณธรรม และการปฏบิตัเิชงิคุณธรรม (moral action) ไว ้3 ประการ ประการแรก การมี
เจตนารมณ์ทีด่ ี(the good will) เป็นความตัง้ใจทีจ่ะทาํตามกฎเกณฑเ์ชงิคุณธรรม ประการท่ีสอง 
ความตระหนกัในหน้าที ่(the notion of duty) โดยกล่าวว่าการปฏบิตัเิชงิคุณธรรม (moral action) 
ไม่ใช่การปฏบิตัทิี่เกดิโดยอตัโนมตัแิต่เป็นการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมจากหลายๆแนวทาง 
เพื่อนําแนวทางที่เหมาะสมกบัตนที่สุดมาปฏบิตัิ และประการสุดท้ายเป็นสิง่ที่ต้องบงัคบั (the 
nature of imperatives) แบ่งเป็น 1)ขอ้บงัคบัสมมุต ิ(hypothetical imperative) เช่น ถา้ตอ้งเป็น
นกัว่ายน้ําเหรยีญโอลมิปิค จะตอ้งฝึกว่ายน้ําทุกวนั 2)ขอ้บงัคบัพืน้ฐาน (categorical imperative) 
เป็นสิง่ทีต่อ้งปฏบิตัติาม แบ่งตามหน้าทีไ่ด ้2 เรื่อง เรื่องแรกคอื หน้าทีต่่อตนเอง (duties toward 
oneself) แบ่งเป็นหน้าทีส่มบูรณ์ (perfect) และความบกพรอ่งในหน้าที ่ (imperfect) ทีจ่ะตอ้ง
ไดร้บัการอบรมสัง่สอน (self-cultivation) เรื่องทีส่องคอืหน้าทีต่่อคนอื่น (duties toward others) 
แบ่งเป็นหน้าทีแ่บบสมบรูณ์ (perfect) ทีเ่ป็นความรบัผดิชอบในหน้าที ่(strict obligtion) และความ
บกพรอ่งในหน้าที ่(imperfect) ทีจ่ะตอ้งทาํความด/ีการกุศล (beneficence) ระยะต่อมา Jeremy 
Bentham (ค.ศ. 1748 - 1832) เสนอหลกัการของการถอืประโยชน์เป็นหลกั (the principle of 
utility) ไดแ้ก่ 1) การตระหนักถงึบทบาทขัน้พืน้ฐาน 2)การเหน็ชอบหรอืการไม่เหน็ชอบในการ
กระทําทีส่่งผลถงึความเป็นทุกขแ์ละความสุข 3)ความดทีี่ทําใหเ้กดิความสุขมคี่าเท่ากบัความชัว่
รา้ยทีก่่อใหเ้กดิทุกข ์4)การวนิิจฉยัความสขุและความทุกขส์ามารถวดัเป็นปรมิาณได ้โดยความสุข
เป็นจาํนวนบวกและความทุกขเ์ป็นจาํนวนลบ 

 นอกจากนัน้แลว้ความเป็นคนด ี– คนเลว ถูกผดิชัว่ยงัมเีกณฑก์ารตดัสนิอกีประการคอื 
คุณค่าทางจรยิศาสตรโ์ดยเกณฑก์ารตดัสนิคุณค่าทางจรยิศาสตร ์เป็นเกณฑต์ดัสนิการกระทําว่า 
ทาํอยา่งไรด ีทาํอยา่งไรชัว่ โดยมนีกัจรยิศาสตรใ์หค้วามเหน็เรือ่งน้ีอยู ่2 กลุ่ม คอื 

 1.กลุ่มสมัพทัธนิยม ใหค้วามเหน็ว่า ความด ีความชัว่ ความถูก ความผดิ หรอืควรไม่
ควรนัน้ ไม่เป็นสิง่ตายตวั การกระทําอย่างหน่ึงจะดหีรอืไม่ดขีึน้อยู่กบัปจัจยัหลายประการ โดย
นกัจรยิศาสตรก์ลุ่มสมัพทัธนิยมกม็คีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างเป็นหลายกลุ่มดงัน้ี 

  กลุ่มบุคคลสมัพทัธนิยม เชื่อว่าความด ีความชัว่ บุคคลเป็นผูต้ดัสนิ เช่นเมื่อเราพูดว่า
คนน้ีดหีมายความวา่เราชอบ  คนน้ีถา้เราไมช่อบเรากบ็อกวา่เขาเป็นคนไมด่ ีความด ีความชัว่ คน
ด ีคนชัว่ จงึขึน้อยูก่บับุคคลเป็นผูต้ดัสนิ 

  กลุ่มจารตีประเพณีศลีธรรมสมัพทัธนิยม กลุ่มน้ีถอืว่า เรื่องความด ีความชัว่ไม่ใช่คน
เป็นผู้ตัดสนิ แต่ความดีความชัว่นัน้เป็นเรื่องของจารตี ประเพณีของสงัคมนัน้ๆ เป็นผู้ตดัสิน 
เพราะจารตีประเพณีเป็นสิง่ดทีี่บุคคลประพฤตปิฏบิตัิสบืทอดต่อๆกนัมา จงึถือว่าเป็นสิง่ตดัสนิ
ความด ีความชัว่ไดเ้ป็นอยา่งด ี
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  กลุ่มประโยชน์สมัพทัธนิยม ถอืว่ากฎเกณฑท์ีจ่ะตดัสนิความดคีวามชัว่นัน้ ขึน้อยูก่บัผล
ทีไ่ดร้บัจากการกระทาํ เราควรจะเลอืกเอาสิง่ทีท่าํแลว้ใหป้ระโยชน์กบัเราไดม้ากทีสุ่ด จงึจะถูกตอ้ง
ทาง จรยิศาสตรแ์ละจรยิธรรม 

 2.กลุ่มสมับูรณ์นิยม คอืนักจรยิศาสตรท์ีใ่หค้วามเหน็ว่า สิง่ทีด่ ีสิง่ทีช่ ัว่ สิง่ทีถู่ก สิง่ทีผ่ดิ 
คือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่โดยตวัมนัเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่เป็นอยู่ หรือเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งใด นักจริย
ศาสตรก์ลุ่มน้ีเชน่ 

  กลุ่มมโนธรรมสมับูรณ์ เกณฑก์ารตดัสนิคุณค่าทางจรยิธรรมตามความคดิของนัก
ปรชัญากลุ่มน้ีเรยีกวา่มโนธรรม เป็นจติสาํนึกทางจติใจทีทุ่กคนม ีเป็นความรูส้กึของจติใจมนุษยท์ี่
ตดัสนิอะไรได้ว่าสิง่นัน้ถูกหรอืผดิอย่างไร ซึ่งเป็นความรูส้กึที่มที ัง้เหตุและผลในตวัเอง โดยไม่
จาํเป็นตอ้งอธบิายวา่ดชีัว่อยา่งไร แต่เรารูว้า่สิง่นัน้ผดิ เพราะมนัใหค้วามรูส้กึดชีัว่แก่เราโดยตรง 

  กลุ่มหลกัการนิยม มคีวามเชื่อว่า ความด ีความชัว่ ความถูก ความผดิ นัน้เป็นสิง่
สมับรูณ์ คอื การกระทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงหากทุกคนยอมรบัวา่มนัเป็นการกระทาํทีถู่กตอ้ง ถา้เป็น
เช่นน้ีย่อมเป็นสิง่ทีถู่กตอ้งเสมอ โดยไม่ขึน้อยู่กบัเวลา สถานที ่สิง่แวดลอ้ม หรอืตวับุคคลใด เช่น
การพดูความจรงิไมว่า่เราจะพดูเวลาไหนยอ่มดเีสมอ 

 จดุหมายหรือความดีสงูสดุทางจริยธรรมของจริยศาสตรแ์ละพทุธจริยศาสตร ์
นกัจรยิศาสตรท์ีเ่สนอความคดิเหน็ในเรือ่งจุดหมายหรอืความดสีงูสุดทางจรยิธรรมมหีลาย

กลุ่มดงัน้ี 

      นักจริยศาสตร ์กลุ่มสขุนิยม (Hedonism) มคีวามคดิเหน็ว่า ความสุขสบาย หรอืสิง่ที่
เป็นประโยชน์สงูสดุแก่ตนเองและผูอ้ื่นเป็นจุดหมายหรอืความดสีงูสดุของชวีติมนุษย ์

      นักจริยศาสตร ์กลุ่มอสขุนิยม (Non - Hedonism) จุดหมายหรอืความดสีงูสุดของชวีติ
ของกลุ่มน้ีคอื ปญัญาความรอบรูแ้ละการหลุดพน้จากกเิลสตณัหา การหลุดพน้จากความสุขความ
ทุกข ์คุณคา่ของชวีติจงึอยูภ่ายในจติใจ ไมใ่ชอ่ยูท่ีว่ตัถุภายนอกหรอืการมคีวามสขุสบายมากขึน้ 

      กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) เป็นกลุ่มที่มคีวามคดิเหน็ว่า ทัง้ความสุขสบาย ความ
สงบสุขของจติใจและปญัญาความรอบรู้ล้วนแล้วแต่เป็นสิง่มคี่าที่มนุษย์ควรแสวงหาใหแ้ก่ชวีติ
อย่างทัว่ถึง จุดหมายหรอืความดสีูงสุดของชวีิตของกลุ่มมนุษยนิยมคือ การได้ลิ้มรสความสุข
สบาย ความสงบของจติใจ ปญัญาความรอบรูแ้ละสิง่อื่นๆ ทีม่นุษยส์ามารถชื่นชมได ้ 
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      พทุธจริยศาสตร ์ถอืว่า จุดหมายหรอืความดสีงูสุดทางจรยิธรรมนัน้ คอื ความสุขทีเ่ป็น
เอกภาพ โดยไมม่คีวามทุกขเ์จอืปน เป็นความสขุทีเ่กดิจากการปญัญารูแ้จง้เหน็ตามความเป็นจรงิ
ทีม่อียู ่ 

คณุค่าทางจริยธรรมของจริยศาสตรแ์ละพทุธจริยศาสตร ์
      คุณค่าทางจริยธรรมของนักจริยศาสตรช์าวสุขนิยม คอื ความสุขของตวัเอง และ
ความสุขของผูอ้ื่น ในปจัจุบนัน้ี ในโลกน้ี โลกหน้าสําหรบักลุ่มน้ีไม่ม ีกลุ่มน้ีจงึมจุีดหมายของชวีติ
ในโลกน้ี โดยมีความเชื่อว่า ร่างกายเป็นพื้นฐานของจิตใจ ถ้าร่างกายมีความสุขจิตใจก็จะมี
ความสุขไปดว้ย กลุ่มน้ีเชื่อว่า สสาร ความด ีความงามเป็นสิง่ทีไ่ม่มอียู่สิง่ แต่ทีม่นุษยค์ดิว่ามจีรงิ
นัน้เป็นความเขา้ใจผดิคดิไปเอง 

      คณุค่าทางจริยธรรมของนักจริยศาสตรช์าวอสุขนิยม คอื ปญัญาความรูใ้นสรรพสิง่
ทัง้หลาย ทัง้ปวงและการหลุดพน้จากความสุขความทุกข ์การหลุดพน้จากกเิลสตณัหา จุดหมาย
ของชีวิตของกลุ่มน้ีจึงอยู่ที่โลกหน้า ไม่ใช่โลกน้ี ความสุขทางกายถือว่าเป็นของตํ่า ไร้คุณค่า
สาํหรบัชวีติ 

      คุณค่าทางจริยธรรมของนักจริยศาสตรก์ลุ่มมนุษยนิยม คอืทัง้ความสุขสบายของ
ร่างกาย ความสงบสุขของจติใจและปญัญาความรู ้ลว้นเป็นสิง่ทีม่คีุณค่าและมปีระโยชน์ทีม่นุษย์
ควรแสวงหาใหช้วีติในโลกน้ี ชาตน้ีิและปจัจุบนั 
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แนวคิดเรือ่งอาํนาจนิยม 

ผูห้ญงิกบัวฒันธรรมอํานาจนิยมน้ี ตอ้งการทีจ่ะชีใ้หเ้หน็อกีมติหิน่ึงของการใชอ้ํานาจนิยม
ในบรบิทของความสมัพนัธร์ะหวา่งหญงิและชายซึง่เป็นความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจทีฝ่า่ยเพศชายเป็น
ผูก้ําหนด เพื่อครอบงาํชวีติของผูห้ญงิทัง้ในพืน้ทีส่่วนตวั และพืน้ทีส่าธารณะผลกัผูห้ญงิออกไปสู่
ชายขอบของสงัคม และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อผูห้ญงิและสงัคม อนัรวมถงึการลดิรอนสถานภาพ
ของผู้หญิงในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งมสีทิธิข ัน้พื้นฐานในอนัที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมัน่คงโดย
ปราศจากความยากแคน้และการคุกคามหวาดกลวั ในการเสนอแนวความคดิในหวัขอ้น้ีไดใ้ชค้ํา
จาํกดัความของคาํวา่อาํนาจนิยม (Authoritarianism) วา่ 

…อํานาจนิยม คอื การใชอ้ํานาจตามอําเภอใจของบุคคลหรอืคนกลุ่มน้อยกลุ่มเดยีว ใน
การจํากดัและควบคุมเสรภีาพทางความคดิ และการปฏบิตัขิองคนกลุ่มใหญ่หรอืกลุ่มอืน่ บุคคลที ่
อยู่ในอํานาจจะใช้ทุกวิถีทางและทุกเครือ่งมอืเพือ่ครอบงําผู้อืน่ให้ยอมจํานน และอีกกลุ่มทีถู่ก
ครอบครองไปให้พ้นจากศูนย์กลางของอํานาจเพือ่ทีต่นเองจะได้ครอบครองอํานาจไว้แต่ฝ่าย
เดยีว… 

วฒันธรรมอํานาจนิยม คอื แบบแผนความเชื่อ ความคดิ ความประพฤตทิีฝ่่ายผูม้อีํานาจ
เป็นผู้กําหนดให้ผู้อยู่ใต้อํานาจปฏิบตัิตาม และปรบัเปลี่ยนได้ตามความพอใจของผู้มีอํานาจ 
เพือ่ใหต้นไดด้าํรงอยูใ่นอาํนาจตลอดไป  

จากคาํจาํกดัความน้ี จะนําไปสูก่ารวเิคราะหว์่าในความสมัพนัธร์ะหว่างหญงิชาย ในสงัคม
ที่ววิฒันาการมาจนถึงทุกวนัน้ีผูช้ายเป็นผูท้ี่สรา้งกฎระเบยีบต่างๆ เพื่อควบคุมร่างกายและ
ครอบงาํความคดิของผูห้ญงิ เพื่อใหผู้ช้ายไดม้อีํานาจและเป็นใหญ่ (andocracy) ซึง่เรยีกขานกนั
ว่าปิตาธปิไตย (patriarchy) วฒันธรรมทีค่รอบงาํสงัคมในเวลาน้ีเป็นวฒันธรรมทีถ่่ายทอดจาก
อุดมการณ์ ซึง่ชายเป็นผูก้าํหนด และหญงิเป็นฝา่ยขานรบัปฏบิตัติาม โดยมผีลตอบแทนทางสงัคม
เมื่อปฏบิตั ิหรอืไม่ปฏบิตัิตาม ในวฒันธรรมที่กําหนดด้วยผูช้ายนัน้ ผูห้ญงิมไิด้รบัการวเิคราะห์
ยอมรบัว่าเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ดว้ยตนเอง แต่การมอียู่ของผูห้ญงินัน้เป็นเพยีงภาพสะทอ้นของ
ตวัตนแห่งผูช้าย ประสบการณ์ ความคดิของผูช้ายคอืองคค์วามรูท้ีค่รอบคลุมหมายรวมถงึมนุษย์
ทุกคน หญงิเป็นเพยีงวตัถุทีท่าํใหเ้กดิความสมบรูณ์ในการดาํรงอยูห่รอืการมตีวัตนของผูช้าย 

พืน้ท่ีและตวัตนของผูห้ญิงในสงัคมปิตาธิปไตย 

...เราไมไ่ดเ้กดิมาเป็นผูห้ญงิ แต่ถูกทาํใหเ้ป็นผูห้ญงิ... 

(Simone de Beauvoir) 
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Simone de Beauvoir (ค.ศ.1908 - 1989) นกัคดิสตรแีนว existence และนกัปรชัญา
หญิงที่สําคญัในศตวรรษที่ 20 เป็นผู้หน่ึงที่ได้วางรากฐานแนวคิดเรื่องสตรีนิยม ได้นําเสนอ
ความคดิในหนังสอืเพศทีส่อง (The Second Sex) ว่าผูห้ญงิไดถู้กตรงึไวใ้นความสมัพนัธอ์นั
ยาวนานของการครอบงําจากผู้ชาย ผู้หญิงเป็นตวัประกอบที่ไม่สําคญัซึ่งตรงขา้มกบัผูช้ายที่มี
บทบาทเป็นตวัตน (Self) อนัสมบูรณ์ของตนเอง ซึ่งสามารถจะเรยีนรูค้น้หาความจรงิไดด้ว้ย
ตนเอง ในขณะทีผู่ห้ญงิเป็นเพยีงสว่นอื่น (the Other) ทีไ่มม่สีาระ เป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิขึน้เพื่อใหม้ี
ชวีติทีซ่ํ้าซากปราศจากการสรา้งสรรคแ์ละการดาํรงอยา่งคงทีอ่ยูข่า้งใน 

Simone de Beauvoir ปฏเิสธแนวคดิทีว่่าการกดขีค่รอบงาํผูห้ญงิมสีาเหตุมาจากสรรีะ 
ประสบการณ์ของผู้หญิงอนัเกิดจากการเป็นเพศหญิง เช่น การตัง้ครรภ์ การให้นมลูก การมี
ประจําเดือน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แปลกจากชายนัน้ ไม่ใช่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ต้องตกอยู่ใน
สถานภาพทีถู่กกดไวใ้นสงัคม ดงันัน้สรรีะจงึไมใ่ช่ปจัจยัของการกดขีเ่พศหญงิ มายาคตขิองความ
เป็นหญงินิรนัดร ์(Eternal Feminine) ทีร่วมหลากหลายมายาเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น ความเป็นแม ่
การเป็นสาวบรสิุทธิ ์มาตุภูม ิธรรมชาต ิเหล่าน้ีต่างหากทีต่อ้งการกําหนดใหผู้ห้ญงิเขา้อยูใ่นความ
เป็นอุดมคตทิีไ่ม่มวีนัจะเป็นไปไดด้ว้ยการปฏเิสธการเป็นปจัเจกชน และสภาพทีแ่ตกต่างกนัของ
กลุ่มผูห้ญงิต่างๆ Simone de Beauvoir ปฏเิสธแนวคดิสาระนิยมทีใ่หค้วามสาํคญักบัความเป็น
ผูห้ญงิ โดยประกาศวา่ เราไมไ่ดเ้กดิมาเป็นผูห้ญงิ แต่ถูกทาํใหก้ลายเป็นผูห้ญงิ (One is not born, 
but rather becomes a woman) ดว้ยการกําหนดและการสรา้งทางสงัคมในแต่ละช่วงวยัของอาย ุ
โดยต้องการให้ผู้หญิงยอมรบับทบาทของความจํานนและการแปลกแยกตามความต้องการที่
เคลื่อนไหวและเป็นอตัวสิยัของชาย ดว้ยการบงัคบัใหย้อมรบับทบาทของเมยี แม ่และโสเภณี เพื่อ
การดํารงอยู่ทีน่่าเบื่อหน่ายของการเลี้ยงลูก ดูแลบา้นช่อง และตอบสนองความต้องการเพศของ
ชาย ตามแนวคดิของ Simone de Beauvoir พืน้ทีข่องผูห้ญงิจงึอยู่ในครอบครวัของการเป็นแม่
และเมยี และในพืน้ที่สาธารณะของการกระทํากจิกรรมส่วนตวัเพื่อตอบสนองความต้องการทาง
เพศของผูช้าย คอืการเป็นโสเภณ ีหรอืแรงงานทางเพศในภาคเศรษฐกจินอกระบบ สว่นตวัตนของ
ผูห้ญงินัน้แทบจะไมม่ดีว้ยตวัเองแต่เป็นสว่นอื่นทีเ่กดิจากตวัตนของผูช้าย 

 

 

 

1บทความเขยีนโดย Martha Nussbaum จากตน้ฉบบัชือ่ “”Women’s Bodies : Violenee, 
Seewrity, Capabitities” เผยแพรใ่น www.midmightuniva@gmail.com.
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในการศกึษาครัง้น้ีจะนําเสนอออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) กลุ่ม
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูห้ญงิขายบรกิาร 2) งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัดา้นคุณธรรม จรยิธรรม                 
3) งานวจิยัเกี่ยวกบัผูห้ญงิในบรบิทอื่นๆ 

 1) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้หญิงขายบริการ 

 โสภิดา วีรกลุเทวญั (2543) ไดศ้กึษาเรื่อง การนําเสนอความเป็นตวัตนของผูห้ญงิ
บรกิารในสถานบนัเทงิบารเ์บยีร  ์จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ผูห้ญงิทีท่ํางานบารเ์บยีรไ์ดม้ี
ปฏสิมัพนัธ์กบัลูกคา้ต่างประเทศ ทีท่ําใหผู้ห้ญงิเปิดช่องว่างทางความคดิต่อความเป็นผูห้ญงิ 
โดยเฉพาะในเรื่องเซก็สก์บับทบาทความเป็น “เมยี” และไดท้บทวนประสบการณ์ ร่วมเกี่ยวกบั
ผูช้ายไทยในทางลบทีผู่ห้ญงิเจอในบรบิทครอบครวั แต่ผูห้ญงิกม็คีวามคาดหวงัต่อบทบาทใหม่
ของการเป็น เมยีฝรัง่ แต่ไม่ผูกขาดตนเองไวก้บัผูช้ายเพยีงคนเดยีว การศกึษาไดนํ้าแนวคดิ
เรื่องการนําเสนอภาพลกัษณ์ ซึ่งหมายถงึการจดัวางรูปแบบของพฤตกิรรมในการแสดงออก
ของมนุษยต์่อสถานการณ์ทางสงัคม เพื่อใหคู้ ่ปฏสิงัสรรคย์อมรบัในตวัตนอกีฝ่ายหนึ่ง โดย
นํามาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการช่วยวเิคราะหก์ารแสดงออกของผูห้ญงิในการปฏสิมัพนัธ์กบัลูกคา้
ทีเ่กดิขึน้ในบารเ์บยีร ์ทาํใหเ้ขา้ใจความพยามยามดิน้รนต่อสูข้องผูห้ญงิภายใตเ้งือ่นไขทีผู่ห้ญงินํา
เพศและรา่งกายมาขายเป็นสนิคา้ ซึง่ในสงัคมของผูห้ญงิบรกิารบางประเภทและบางสถานการณ์ 
ผูห้ญงิมอีาํนาจในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง ทัง้น้ียงัใหเ้ขา้ใจวธิคีดิและการจดัการตอบโต้
ของผูห้ญงิต่อโครงสรา้งทางสงัคมทีไ่มเ่ท่าเทยีม ซึง่ผูห้ญงิกลุ่มน้ีถูกวาทกรรมหลกัของสงัคมสรา้ง
ใหก้ลายเป็นบุคคลชายขอบทัง้ในแงท่ีเ่ป็นบุคคลชายขอบของความเป็นผูห้ญงิและบุคคลชายขอบ
ของสงัคม เพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อสาธารณชนว่า หญงิบรกิารมฐีานะเป็นมนุษยท์ีม่ศีกัดิศ์รแีละ
ดาํรงอยูใ่นสงัคมร่วมกบัคนอื่นๆ ดงันัน้พวกเธอไมค่วรถูกประทบัตราหรอืประณาม หรอืกดีกนัให้
กลายเป็นบุคคลเฉพาะทีไ่ม่ไดร้บัการยอมรบั เพื่อศกึษาตวัตน การต่อรอง และการเป็นผูก้ระทํา
ของผูห้ญงิบารเ์บยีร ์ซึ่งเป็นการสรา้งความพยายามทีจ่ะสรา้งความเป็น “ผูก้ระทํา” ใหก้บัผูห้ญงิ 
โดยศึกษาแง่มุมของการที่ผู้หญิงสามารถตดัสนิใจและมทีางเลือกอนันําไปสู่การเปลี่ยนแปลง
จิตสํานึกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆในระดบัชีวิตประจําวนั โดยพบว่าการต่อรองตอบโต้ของ
ผูห้ญงิบาร์เบยีรท์ี่เกดิขึน้เป็นเพยีงการอธบิายที่มาจากมุมมองทางเพศวถิีเท่านัน้ นัน้คอืการใช้
เซ็กส์และความพงึพอใจทางเพศเป็นเครื่องมอืของการต่อรองและชี้วดัอํานาจการต่อรองของ
ผูห้ญงิ 
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ปานทิพย ์พอดี (2546) ศกึษาเรื่อง : หญงิขายบรกิาร : ชวีติผูห้ญงิสองภาค พบว่า 
ภาคทีห่นึ่งของผูห้ญงิเหล่านี้ คอื หญงิขายบรกิารเป็นผูท้ําตนแปลกแยกจากบรรทดัฐาน 
กฎระเบยีบ และศลีธรรมอนัดงีามของสงัคม จงึเกดิการนิยมทีเ่ป็นอคตหิรอืมองในแง่ลบ และยงั
ถูกมองว่าเป็นผูม้กีารศกึษาน้อย ไม่มเีงนิ และผูห้ญงิเหล่าน้ีถูกประทบัว่าเป็นผูห้ญงิไม่ด ีพวก
เธอจงึรูส้กึตํ่าต้อย ดอ้ยศกัดิศ์ร ีทอ้แท ้อกีภาคหน่ึง คอืผูห้ญงิเหล่าน้ีเป็นแม่ของลูก และส่วน
ใหญ่เป็นแม่หมา้ย ทัง้สามตีาย หย่ารา้งกบัสาม  ีหรอืสามตีดิคุก ทําใหข้าดผูนํ้าครอบครวั  
ฉะนัน้เธอต้องทําหน้าทีเ่ลี้ยงดูครอบครวั ผ◌◌ู้หญงิเหล่าน้ีตอ้งเผชญินอกเหนือจากการประกอบ
อาชพีทีเ่ป็นชายขอบของสงัคมแลว้ยงัตอ้งเผชญิกบัปญัหาอื่นๆอกีไมว่่าจะเป็นปญัหาทีอ่ยู่อาศยัที่
มรีาคาแพงการเสยีค่าสาธารณูปโภคในราคาทีสู่งกว่าปกต ิ ปญัหาสุขภาพทีเ่กดิจากการตดิโรค
ทางเพศสมัพนัธ์ทีเ่กดิจากการทีแ่ขกเป็นผูก้ําหนดว่าจะใชห้รอืไม่ใชถุ้งยางอนามยัอาจเป็นแหล่ง
แพรเ่ชือ้โรคเอดสแ์ละกามโรค  ปญัหาสงัคมทีเ่กดิขึน้จากการคา้ประเวณี เช่น  การล่อลวงหญงิไป
ค้าประเวณี  ยาเสพย์ติด  และการพนันและนํามาซึ่งความเสื่อมโทรมในด้านศีลธรรมและ
วฒันธรรมอนัดงีามอกีด้วย อย่างไรก็ตามหญิงที่ประกอบอาชพีน้ีส่วนใหญ่ต้องการได้รบัความ
ชว่ยเหลอืโดยเฉพาะสวสัดกิารของภาครฐัความมัน่คงในการดาํเนินชวีติและตอ้งการเปลีย่นอาชพี
และสิง่สาํคญัทีต่อ้งการมากทีสุ่ดในขณะน้ีคอืตอ้งการใหบุ้ตรธดิาของตนไดร้บัทุนการศกึษาเพื่อจะ
ไดม้โีอกาสไดเ้ล่าเรยีน ในระดบัทีสู่งขึน้ และสุดทา้ยของงานวจิยัชิน้น้ีผูว้จิยัอยากจะบอกว่าน่ีคอื
บทสรปุแหง่ความจนทีอ่าจเรยีกไดว้า่จนดกัดานเพราะพวกเธอเหล่าน้ีมคีวามจนครบถว้นกระบวน
ความคอื 

1.จนทรพัยส์นิคอืจนรายไดม้รีายจา่ยมากกวา่รายได ้
2.จนโอกาส คอื  ขาดโอกาสในการทีจ่ะไดร้บัการศกึษา  หมดโอกาสทีจ่ะไดร้บัการบรกิาร

ของรฐัตลอดจนไมม่โีอกาสทีจ่ะเขา้ถงึทรพัยากรและปจัจยัการผลติในสงัคม 
3.จนอํานาจ คอื ไรส้ทิธ ิไรเ้สยีง ( ถงึจะมแีต่กค็งไม่มใีครไดย้นิ ) ไรอ้ํานาจต่อรอง ไม่มี

ส่วนรวมทางการเมือง และได้รบัผลจากการกระทําของผู้มีอํานาจเหนือกว่า เป็นผลมาจาก
ความสมัพนัธท์ีไ่มเ่สมอภาคในสงัคม 

4.จนศกัดิศ์ร ี คือ ถูกดูถูกและเหยยีดหยาม  ไม่เป็นที่ยอมรบัในสงัคม  และได้รบัการ
ปฏบิตัใินสงัคมอยา่งไมเ่สมอภาคจนไมม่ทีีใ่นสงัคมใหย้นื 

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคณะ (2543) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง หวย ซ่อง บ่อน ยาบา้ 
เศรษฐกจินอกกฎหมายกบันโยบายสาธารณะในประเทศไทย เพื่อศกึษาระบบเศรษฐกจินอก
กฎหมาย หรอืธุรกจิทีผ่ดิกฎหมาย แต่ยงัมผีูล้กัลอบกระทาํอยู่ และมไิดม้กีารประมาณการไวใ้น
บญัชรีายไดป้ระชาชาต ิซึ่งธุรกจิคา้ประเวณีจดัอยู่ในเศรษฐกจินอกกฎหมายโดยมผีลประโยชน์
อย่างมหาศาล วธิวีจิยัโดยการประมาณขนาดของเศรษฐกจินอกกฎหมายดว้ยการสํารวจหรอื
คา้หาขอ้มูลต่างๆดงัน้ี 1)ทางดา้นการเงนิของประชาชนทีเ่พิม่ขึน้อย่างผดิปกต ิ2)การสํารวจ
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จากขอ้มูลสถติริวมต่างๆทีเ่กี ่ยวขอ้ง 3)การออกแบบสอบถามตวัอย่างและการสมัภาษณ์
โดยตรงกบัผูท้ีม่สี ่วนเกี่ยวขอ้งกบัธุรกจินอกกฎหมาย จากการศกึษาพบว่าการคา้หญงิเพื่อ
บรกิารทางเพศนัน้ในปจัจุบนัมเีพิม่มากขึน้ดว้ยเหตุผลอยู่ 3 ประการ คอื 1)แรงผลกัดนัจาก
ปญัหาเศรษฐกจิของประเทศ 2)มคีวามต้องการหญงิบรกิารทางเพศเพิม่มากขึน้ทัง้ในประเทศ
และนอกประเทศ 3)เอเยนต์ไดก้าํไรมหาศาลจากการคา้ 

สาํนักงานปราบปรามและป้องกนัการประพฤติมิชอบในวงราชการ (อา้งในผาสุก 
พงษ์ไพจติร และคณะ. 2543) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง ปญัหาการปฏบิตังิานตามบทบญัญตักิฎหมาย
ของเจา้หน้าทีร่ฐั : ศกึษาเฉพาะกรณีเกี่ยวกบัสถานบรกิาร โรงแรม และการคา้ประเวณี พบว่า
สาเหตุของการบงัคบัใชก้ฎหมายทีไ่ม่ไดผ้ลคอื 1)เจา้หน้าทีไ่ม่มคีวามตัง้ใจจะปฏบิตัริาชการตาม
อาํนาจอยา่งจรงิจงั นกัวจิยัสมัภาษณ์ เจา้หน้าทีต่ํารวจ 405 นาย ใน 11 จงัหวดั พบว่าประมาณ 2
ใน3 มคีวามเหน็วา่การคา้ประเวณมีไิดเ้ป็นอาชญากรรมทีร่นุแรง 2)การดาํเนินการปราบปรามการ
ค้าประเวณีจะดําเนินการเป็นประการใดขึ้นอยู่กบัคําสัง่ผู้บงัคบับญัชาเป็นครัง้คราว 3)เจ้าของ
สถานประกอบการที่มีการค้าประเวณีมกัเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีอํานาจเงินสูง หรือเป็น
ขา้ราชการระดบัสงู ซึง่จะใหโ้ทษกบัเจา้พนักงานทีเ่ขา้ไปจบักุมได ้เจา้หน้าทีจ่งึไมเ่ขา้ตรวจคน้แม้
มเีหตุอนัควรสงสยั หรอืเชื่อวา่มกีารคา้ประเวณ ี

อุไรวรรณ โพธิ (2540) ได้ศึกษาวิจยัเรื่อง บริการการศึกษานอกโรงเรียนในสถาน
สงเคราะหห์ญงิบา้นเกรด็ตระการ จงัหวดันนทบุร ี: การศกึษาทศันะของสตรผีูเ้ขา้รบับรกิาร ซึง่
จากการศึกษาระบุว่า สาเหตุที่ทําให้เกิดปญัหาการค้าประเวณีนัน้สืบเน่ืองมาจากปญัหาทาง
การศกึษา ผูท้ี่ดอ้ยโอกาสทางการศกึษา จะมคีวามเสี่ยงที่จะประกอบอาชพีโสเภณีมากกว่าผูท้ี่
ได้รบัการศกึษา และจากการศกึษาพบว่า ผูเ้ขา้รบัการสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์หญิงบ้าน
เกรด็ตระการ มพีืน้ฐานทางการศกึษาตํ่า คอืรอ้ยละ 27.14 ไม่เคยเขา้เรยีนหรอืเรยีนแต่ไม่จบชัน้
ประถมศึกษา ร้อยละ 56.14 เรียนจบระดับประถมศึกษา และร้อยละ 16.43 จบระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น และผูเ้ขา้รบัการสงเคราะห ์ส่วนใหญ่เดมิเคยประกอบอาชพีโสเภณี ซึ่งผล
จากการศกึษามคีวามสอดคล้องกบังานวจิยัที่พบว่าหญงิที่ประกอบอาชพีโสเภณีส่วนใหญ่ทัง้ที่
สมคัรใจและไมส่มคัรใจมกีารศกึษาน้อยมากเพยีงระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 – ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 4 จากการศกึษาพบว่า แหล่งที่มกีารขายบรกิารทางเพศซึ่งกระจายอยู่ตามจงัหวดัต่างๆทัว่
ประเทศจะอยู่ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ในลกัษณะที่เป็นการเปิดขายบรกิารทางเพศโดยตรงและใน
รปูแบบบรกิารอื่นบงัหน้า ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งมดีงัน้ี  

1. ธุรกจิประเภทรา้นอาหารและสวนอาหารเป็นฉากบงัหน้า รา้นอาหารประเภทน้ีจะมี
พนกังานเสรฟิผูห้ญงิมากเป็นพเิศษ 
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2. ซ่องหรอืสํานักคา้ประเวณีโดยตรงไม่มฉีากบงัหน้า แต่เน่ืองจากผดิกฎหมาย จงึไม่มี
การตดิป้ายประชาสมัพนัธ ์ 

3. บารเ์บยีร ์เป็นธุรกจิทีเ่กดิขึน้เพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิ
4. นวดแผนโบราณ จุดขายสาํคญักค็อืการขายบรกิารของหมอนวด  
5. คาเฟ่ เป็นรูปแบบธุรกิจที่ต่อเน่ืองมาจากอาบอบนวด และคอฟฟ่ีซ็อฟ หญิงที่ขาย

บรกิารทางเพศจะอยูใ่นรปูของนกัรอ้ง 
6. โรงแรม เป็นแหล่งคา้บรกิารทางเพศทีแ่อบแฝงอยู่กบัการขายบรกิาร หญงิขายบรกิาร

มกัเป็นเพยีงผูไ้ปใช้บรกิารของล็อบบี้โรงแรม เพื่อรอแขกบ้างเท่านัน้ โดยทางโรงแรมมกัไม่ได้
ผลประโยชน์เกีย่วขอ้งดว้ย 

7. คาราโอเกะ เป็นรปูแบบธุรกจิทีด่ร้บัความนิยม เพราะแขกไดเ้ป็นผูแ้สดงดว้ยไมใ่ช่เป็น
ผูม้านัง่ดกูารแสดงเพยีงอยา่งเดยีวเหมอืนธุรกจิเรงิรมยแ์บบอื่นๆ 

8. ไนต์คลบั จะเน้นจุดขายไปที่ผู้หญิง เช่น การแต่งตวัหรอืการแสดงทางเพศที่ดงึดูด
ลูกคา้ ทําใหธุ้รกจิประเภทน้ีแตกตวัออกไปในหลายรูปแบบ เช่น บารอ์โกโก้ บาร์ทอปเลส บาร์
เบยีร ์ 

9. อาบ อบ นวด บรกิารเริม่ตน้ คอื การอาบน้ําและการนวดโดยหมอนวดสาวจะแต่งกาย
ทีย่ ัว่ยวน ใชล้ลีาวธิกีารนวดต่างๆเพยีงอย่างเดยีว ต่อมาจงึไดม้กีารขายบรกิารทางเพศผนวกเขา้
ไปดว้ย ถา้ลกูคา้ตอ้งการ 

10. บาร์อโกโก้ เป็นธุรกจิที่แตกตวัพฒันามาจากรูปแบบของไนต์คลบัธรรมดา จุดขาย
ของบารอ์โกโก้ คอื การแสดงต่างๆของผูห้ญงิขายบรกิารในชุดที่เกอืบจะเปลอืยเปล่า เช่น การ
เตน้เกาะเสาสแตนเลสบนเวท ีดว้ยทา่ทางทีย่ ัว่ยกุามารมณ์ 
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งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพชีวิตและทศันคติของโสเภณี 
อญัชนั กาญจนพบู สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ (2517) ไดท้ําการศกึษาวจิยัเรื่อง

ทศันคตขิองหญงิบางประเภทต่อการสงเคราะหข์องรฐับาล ในปี พ.ศ. 2517 พบว่าผูเ้ขา้รบัการ
ปรบัสภาพส่วนมากเหน็ว่าไม่ควรมกีารจดทะเบียนโสเภณี และอาชพีค้าประเวณีก็ไม่ควรเป็น
อาชีพที่เปิดเผย ดงันัน้จึงควรที่จะปรามการค้าประเวณีอย่างในปจัจุบนัน้ีเป็นการดีแล้ว ส่วน
ทศันคตทิีเ่กีย่วกบัการปรบัสภาพของสถานสงเคราะหเ์หน็วา่มคีุณประโยชน์ทีจ่ะทาํใหผู้เ้ขา้รบัการ
ปรบัสภาพมอีาชพีติดตวั แต่การฝึกอาชพีบางอย่างไม่อาจนําไปเป็นอาชพีได้อย่างจรงิจงั ควร
ขยายเวลาการปรบัสภาพออกไปเป็น 1 ปี 6 เดอืน อกีทัง้ตอ้งการใหส้ถานสงเคราะหจ์ดับรกิาร
ดา้นต่างๆเพิม่ขึน้ คอื การสอนหลงัระดบั 2 (ป.3 – ป.4) โดยใหพ้าออกไปฟงัเทศน์หรอืมโีอกาส
ทําบุญที่วดัเป็นครัง้คราว จดัหนังสอืประเภทต่างๆไว้ใหอ้่านโดยเฉพาะอย่างยิง่หนังสอื ธรรมะ 
หนังสอืพมิพ์รายวนั หนังสอืการช่างและหนังสอืศิลปะและหลงัจากปรบัสภาพแล้วต้องการให้
สง่กลบัภมูลิาํเนาดว้ย 

สุนีย ์มลัลิกะมาลย ์และคณะ (2525) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องการแสวงหามาตรการทาง
กฎหมายและมาตรการอื่นๆทีเ่หมาะสมสําหรบัปญัหาโสเภณีในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525 
พบว่าสาเหตุทีท่าํใหห้ญงิคา้ประเวณีทัง้ประเภทสมคัรใจและไม่สมคัรใจนัน้ ถา้เน่ืองมาจากปญัหา
เศรษฐกจิ ในกลุ่มหญงิโสเภณีประเภทสมคัรใจมจีํานวนรอ้ยละ 73.4 และในกลุ่มหญงิโสเภณีไม่
สมคัรใจมจีํานวน 45.3 ส่วนสาเหตุจากการถูกสามทีอดทิง้แลว้หนัมาประกอบอาชพีโสเภณี ใน
กลุ่มหญงิโสเภณีประเภทสมคัรใจรอ้ยละ 20.7 และเน่ืองจากถูกหลอกลวงมามใีนกลุ่มหญงิโสเภณี
ประเภทไมส่มคัรใจ มรีอ้ยละ 50.3 

กอบกลุ อารยะนคร และคณะ (2528) ไดศ้กึษาสภาพชวีติโสเภณีในจงัหวดัเชยีงใหม่
ของกลุ่มสตรภีาคเหนือ ในปี พ.ศ. 2528 พบว่าโสเภณีหรอืหญงิอาชพีพเิศษมาจากสถานที่
ประกอบอาชพี คอื 

1. บา้นหรอืสาํนักคา้ประเวณีหรอืซ่อง แบ่งเป็นบา้นทีม่หีญงิอยู่ประจําและบา้นทีม่หีญงิ
ไปๆมาๆแบบบรกิารทัง้กลางวนักลางคนื 

2. บงักะโล เป็นบา้นพกัสาํหรบัคา้ประเวณีทีห่ญงิไมอ่ยู่ประจาํ ฝา่ยชายจะเป็นผูพ้าหญงิ
มาพกัอยูต่ามหอพกัหรอืบา้นเชา่ และคา้ประเวณทีีบ่งักะโล 

3. คาเฟ่ ดําเนินการธุรกจิขายเครื่องดื่มต่างๆ แต่มหีญงิบรกิารซึง่จดัสรรโดยฝา่ยเชยีร์
แขก แขกจะเลอืกผูห้ญงิทีต่นพอใจไปนอน โดยใชห้อ้งของผูห้ญงิภายในสถานทีน่ัน้ส่วนใหญ่เปิด
บรกิารเฉพาะกลางคนื 

4. รา้นอาหาร ขายอาหารโดยมพีนักงานเสรฟิเป็นผูห้ญงิจะตกลงกบัแขกและทําการ
คา้ประเวณโีดยเจา้ของรา้นใหอ้สิระเตม็ที ่
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งานวิจยัเก่ียวกบัมลูเหตทุาํให้มีอาชีพเป็นโสเภณี 

งานวจิยัทีด่ําเนินผ่านมาในช่วงก่อน จากการศกึษาของบุญส่ง เผ่าทรง (2504) เฉลมิพล 
สตัถาภรณ์ (2508) กรมพฒันาชุมชน การวจิยัและประเมนิผล  (2516) และสมคดิ พลศร ี(2518) 
ผลการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัมูลเหตุทําใหม้อีาชพีเป็นโสเภณีพบว่า หญงิที่มาเป็นโสเภณีนัน้เกอืบ
ครึง่หน่ึงถูกล่อลวงมาและถูกบงัคบัใหป้ระกอบอาชพีน้ี เพราะเน่ืองมาจากเป็นผูท้ีม่ภีูมลิําเนาอยู่
นอกเขตกรุงเทพมหานคร มภีูมลิําเนาอยู่ในชนบท และประกอบกบัเหตุผลทางเศรษฐกิจท่ี
ครอบครวัมมีาตรฐานการครองชพีตํ่า ไม่ไดร้บัความอบอุ่นจากครอบครวั ครอบครวัแตกแยก 
ไดร้บัการศกึษาน้อย มอีาชพีกสกิรรมซึง่เป็นอาชพีทีม่รีายไดน้้อยทําใหม้รีายไดไ้ม่พอใช ้การดิน้
รนเขา้มาหางานทาํในเมอืงหลวงจงึเป็นโอกาสใหถู้กล่อลวงและดว้ยถูกบงัคบัมาเป็นโสเภณีไดง้า่ย 
เพราะ อาชพีคา้ประเวณีเป็นอาชพีทีม่รีายไดด้ ีแต่เกอืบครึง่หน่ึงแสดงความไมพ่อใจและอบัอายที่
ตอ้งมอีาชพีน้ี 

สมศรี สะอาดเอ่ียม (2521) ได้ศึกษาเรื่องสภาพชีวิต และปญัหาของหญิงบรกิารใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ ในปี พ.ศ. 2521 โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นหญงิบรกิารจากสถานบรกิารที่จด
ทะเบยีนในปี 2516 ทัง้หมด 11 แห่ง พบว่าหญงิบรกิารส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 15-25 ปี 
การศกึษาอยู่ในระดบัประถมตน้ ส่วนมากมสีามแีลว้และเกดิปญัหาหย่ารา้ง มลูเหตุทีม่าเป็นหญงิ
บรกิารเน่ืองจากปญัหาเศรษฐกจิและไดร้บัอทิธพิลชกัจงูจากเพือ่นบา้น สาํหรบัคา่ตอบแทนทีไ่ดร้บั
จากการคา้ประเวณีนัน้ ส่วนมากได ้100-500 บาท ต่อครัง้ และลดลงเรื่อยๆตามอายุ ทศันคตต่ิอ
อาชพีระหว่างผูท้ีอ่ยากเลกิและผูไ้ม่อยากเลกิจํานวนไม่ต่างกนั โดยใหเ้หตุผลว่าการเลกิอาชพีน้ี
เพราะตอ้งการเงนิสว่นใหญ่ 

จกัร  จลุกะรตัน์ (2547) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีท่าํใหเ้ดก็หญงิเป็นโสเภณี : ศกึษากรณี
สถานบนัเทงิย่านรอยลัซติี้ อเวนิว ซึ่งจากการศกึษาพบว่าปจัจยัที่ทําใหเ้ดก็หญงิเป็นโสเภณี
เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกจิเป็นปจัจยัหลกัที่ทําใหพ้วกเธอตดัสนิใจคา้ประเวณี เพื่อใหไ้ดม้าซึ่ง
รายได้ที่สามารถจุนเจอืครอบครวัได้ โสเภณีเด็กเป็นบุคคลที่อยู่ในภาวะไร้บรรทดัฐานในกลุ่ม
แหวกแนว (innovation) เพราะในกลุ่มน้ีจะมคีวามมุง่หมายทีด่แีต่จะกระทาํทุกวถิทีางเพื่อไปใหถ้งึ
ความมุ่งหมาย ซึ่งการตัดสินใจเป็นโสเภณีเด็กเพื่อให้ได้เงินและฐานะที่ดีขึ้น ทัง้ที่รู้ว่าการ
คา้ประเวณีเป็นเรื่องผดิ แต่กต็ดัสนิใจทําจงึเป็นขา่ยของสิง่ทีเ่กดิขึน้ในการศกึษาครัง้น้ี ซึง่โสเภณี
เดก็หญิงกลุ่มน้ีมองตวัตนอยู่ภายใต้กลุ่มวฒันธรรมย่อย ที่ตนตีความและสามารถเขา้ใจรบัรูไ้ด้
ภายในกลุ่ม เพราะพวกเธอจะสรา้งวฒันธรรมและค่านิยมที่สรา้งขึน้เฉพาะกลุ่มอย่างยิง่ค่านิยม
ทางวตัถุและความพงึพอใจในรายไดท้ี่ไม่สนใจว่าจะได้มาอย่างไร และแนวคดิที่ว่าร่างกายเป็น
สนิคา้ของตนทีส่ามารถคา้ขายได ้รวมไปถงึความเชื่อเรื่องการมเีพศสมัพนัธก์บัคู่รกัไดอ้ยา่งอสิระ
นัน้ถอืเป็นเรื่องปกตทิีส่ามารถเกดิขึน้ไดใ้นสงัคมปจัจุบนั และความเชื่อเหล่าน้ีเป็นผลอย่างยิง่กบั
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การเข้ากลุ่มไปถึงการยอมรบัของคนในกลุ่มด้วย ทัง้น้ีการแสดงถึงตัวตนของตนเด็กหญิงจึง
แสดงออกในลักษณะ “โอ้อวด” ในสิ่งที่ซื้อหามาได้ รวมไปถึงการนับจํานวนคู่นอนและ
ประสบการณ์ทางเพศที่เหนือกว่า สาเหตุที่ทําใหเ้ดก็หญงิเหล่าน้ีตดัสนิใจมทีัง้ปจัจยัจากตวัของ
เดก็หญงิ ปจัจยัจากคนรอบขา้งและปจัจยัจากระบบนอกตวั แมว้่าจะไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยั
ใดๆก็ตาม เพราะทุกกรณีนัน้เป็นโสเภณีที่ขึน้กบัตนเองไม่มนีายหน้า จะเหน็ว่าอทิธพิลจากตวั
เด็กหญิงเป็นสาเหตุหลกั ดงันัน้หากเราสามารถแก้ปญัหาในด้านปจัจยัที่เกิดจากตัวเด็กได้ก็
สามารถแกป้ญัหาโสเภณเีดก็หญงิไดเ้ชน่กนั 

เอ้ือมฟ้า บานช่ืน (2546) ไดศ้กึษาเรื่องการศกึษาตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายบรกิาร
ทางเพศของเดก็และเยาวชนชายในเขตเทศบาลเมอืงพทัยา จงัหวดัชลบุร ีซึง่จากการศกึษาพบว่า 
ปจัจยัที่เป็นแรงผลกัดนัและดึงดูดสู่การค้าประเวณี ประกอบด้วย 5 ปจัจยั ดงัน้ี 1)ปจัจยัด้าน
เศรษฐกจิ ความยากจนของครอบครวั 2)ปจัจยัด้านการศกึษา ไม่มโีอกาสได้รบัการศกึษาหรอื
อบรมอาชพี 3)ปจัจยัดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และค่านิยมของสงัคมไทย เช่น ค่านิยมดา้นความ
กตญัญู วฒันธรรมดา้นวตัถุนิยม 4)ปจัจยัดา้นครอบครวั เช่น ครอบครวัแตกแยก 5)ปญัจยัดา้น
ระบบของรฐัและชุมชน ไมไ่ดต่้อตา้นการคา้ประเวณ ี 

ฉวีวรรณ คล้ายนาค (2544) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อทกัษะของหญงิใหบ้รกิาร
ทางเพศ ทีม่ารบับรกิารในโรงพยาบาลบางรกั กรุงเทพมหานคร ไดท้ําการศกึษาสตรขีายบรกิาร
ทางเพศ จํานวน 1,000 ราย จากภาคเหนือและภาคใต้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เหตุผลที่มา
ประกอบอาชพี หญงิบรกิารประมาณ 1ใน4 เคยทํางานใหบ้รกิารอย่างทีต่นทําอยู่ คอื เป็นหญงิ
บรกิารโดยตรง(โสเภณี) หรอืหญิงบรกิารตามรา้นอาหาร บาร์ คาเฟ่ เป็นต้น มาก่อนโดยหญิง
บรกิารในภาคเหนือจะเคยทํางานในภาคต่างๆ รวมทัง้ที่กรุงเทพฯมาก่อน ส่วนหญิงบรกิารใน
ภาคใต้จะเคยทํางานในภาคต่างๆ และกรุงเทพฯพอๆกนั เหตุผลทีห่ญงิบรกิารเลอืกมาประกอบ
อาชพีน้ีอนัดบัหน่ึงคอืความยากจน รองลงมาคอื เหตุผลอนัเกิดจากตนเองคดิว่าเป็นอาชพีที่ด ี
อิสระหรือ ไม่มีงานอื่นทํา อนัดบัสุดท้ายคือ เหตุผลที่เกิดจากบุคคลอื่นล่อลวง ชกัชวน หรือ
แตกแยกกบัคูส่มรส  
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งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัโสเภณีข้ามชาติ 
บทความหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัโสเภณีขา้มชาต ิคาดว่าเริม่มปีรากฏขึน้ในช่วงตัง้แต่ 

พ.ศ. 2505 เน่ืองจากการคา้ประเวณีกบัคนชาตแิละการคา้ประเวณีในต่างประเทศเริม่แพรห่ลาย
มากในช่วงปี พ.ศ. 2505-2512 จากงานวจิยัของแน่งน้อย ปญัจพรรคแ์ละคณะ (2524) เรื่องหญงิ
บรกิารหลายประการ ได้ระบุถึงการแพร่หลายในช่วงนัน้ว่า เน่ืองจากเกดิสงครามเวยีดนามขึน้ 
อเมรกิาไดส้่งทหารมาประจําฐานทพัอเมรกิาในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้รวมทัง้ประเทศไทย และ
ได้มนีโยบายใหท้หารอเมรกินัจากเวยีดนามมาพกัผ่อนในไทย ปีละ 3-7 หมื่นคน ดงันัน้จงึเกิด 
ปญัหาธุรกิจการค้าประเวณีในไทยขยายตัวขึ้นเพื่อรองรบัความต้องการของทหารต่างชาต ิ
นอกจากน้ียงัมกีารจดัการบรกิารทางเพศจากหญงิไทยไปยงัต่างประเทศ ทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากทีสุ่ดคอื
ยุโรป ไดแ้ก่ เยอรมนัตะวนัตก สแกนดเินเวยี และในเอเชยีจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง รวมทัง้
สงิคโปร ์จะปรากฎว่าหญงิไทยไปมัว่สุมขายบรกิารทางเพศนับพนัคนหรอือกไปทํามาหากนิและ
โอนสญัชาตอิยูใ่นประเทศนัน้เลย และต่อมากท็าํหน้าทีเ่ป็นเอเยน่ตห์าหญงิสาวไปต่างประเทศดว้ย 
อยา่งไรกต็ามขบวนการคา้หญงิขา้มประเทศไดข้ยายตวัขึน้อยา่งรวดเรว็ เน่ืองจากค่าตอบแทนซึง่
ไดผ้ลกาํไรสงู 

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2527-2529 ไดม้กีารสรุปรายงานการดําเนินงานของกรมตํารวจ
เกี่ยวกบัการลกัลอบค้าหญิงในต่างประเทศ (อ้างในยุพา วงศ์ไชย และคณะ 2531) โดยศึกษา
เกี่ยวกบัลกัษณะการทํางาน สถานทีท่ํางาน รายได ้สภาพความเป็นอยู่ตลอดจนกรรมวธิใีนการ
จดัส่ง ติดต่อชกัชวนหญิงไทยให้เดินทางไปทํางานในต่างประเทศนัน้แตกต่างกนั เน่ืองจาก
ลกัษณะเฉพาะของแหล่งต่างๆ ซึง่ยากแก่การทีจ่ะสบืสวนหรอืยดึถอืเป็นหลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัิ
ไดต้ลอดเวลา อยา่งไรกต็ามผลการสรปุรายงานไวว้า่ญีปุ่น่เป็นตลาดทีท่าํรายไดใ้หก้บัผูด้าํเนินการ
จดัส่งหญงิไทยทีด่ทีีสุ่ด ขัน้ตอนการเดนิทางเขา้ไปทํางานและคา้ประเวณีทีท่ ัง้สมคัรใจ ถูกล่อลวง
และผดิขอ้ตกลงทีท่ําไวก่้อนเดนิทาง สว่นใหญ่มกัปลอมแปลงเอกสารหรอืมอุีบายตบตาเจา้หน้าที่
ของไทยและญี่ปุ่นเอง เช่น การจดัส่งชาวญี่ปุ่นเดนิทางเขา้มาดูตวัหญิงไทยแล้วจดัทําหลกัฐาน
เกี่ยวกบัการแต่งงานหรอืเดนิทางไปศกึษาต่อ หรอืแมก้ระทัง่ตดิต่อไปดูงานทีป่ระเทศญี่ปุ่น เป็น
ตน้ เพือ่ใหก้ารเดนิทางไมม่ขีอ้สงสยัเป็นเรือ่งถูกกฎหมาย 

นอกจากน้ีตลาดแรงงานในการคา้ประเวณีทีส่าํคญัอกีแห่งหน่ึงคอืฮ่องกง ซึง่ส่วนใหญ่จะ
เป็นหญงิไทยทีส่มคัรใจทัง้สิน้ โดยมรีะยะการทํางานระหว่าง 6 เดอืน –1 ปี ส่วนในประเทศ
มาเลเซยีแหล่งการค้าประเวณีอยู่ที่ อําเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ภายหลงัทางการมาเลเซยี
เข้มงวดต่อผู้ที่จะท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่งผลให้มกีารเริม่จดัส่งหญิงไทยไปค้าประเวณีใน
กวัลาลมัเปอรม์ากขึน้ สําหรบัการคา้ประเวณีในสงิคโปรข์องหญงิไทยนัน้จะเป็นในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การรบัคนงานหญงิไปทํางานเป็นแมบ่า้นและคนงานก่อสรา้ง เพื่อเป็นการบงัหน้า ซึง่ต่างกบั
ประเทศบูรไน ที่จะรบัสมคัรหญงิไทยที่มรีูปร่างหน้าตาด ีความรูสู้ง เป็นกลุ่มเลก็ประมาณ 8-12 



 26

คน มักเป็นกลุ่มดารา นักแสดง นักร้อง นางแบบหรือนักศึกษา เมื่อเดินทางไปถึงก็จะไป
ประกอบการค้าประเวณี ส่วนในใต้หวนัรูปแบบการค้าประเวณีจะเป็นการติดต่อหญิงไทยเพื่อ
ส่งไปแต่งงานเป็นแม่บา้นใหช้าวจนีโดยไดค้่าสนิสอดทองหมัน้ระหว่างจํานวนเงนิ 5,000-10,000 
บาท ซึ่งนายหน้าทีจ่ดัหาผูห้ญงิไปใหจ้ะไดค้่านายหน้าหวัละ 20,000-30,000 บาท และในกลุ่ม
ประเทศตะวนัออกกลางได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรยี อิรกั ตุรกี จะแอบแฝงในลกัษณะการจดั
นกัแสดงนาฏศลิป์เขา้ไปทํางานในสถานบรกิาร เช่น บาร ์คารบ์าเร ่โดยนายหน้าจะจดัทําหนงัสอื
เดนิทางปลอมแปลงใหเ้มือ่ไปถงึประเทศต่างๆเหล่านัน้กจ็ะประกอบการคา้ประเวณ ี

งานวจิยัทีศ่กึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีท่าํใหห้ญงิไทยเขา้สูต่ลาดการคา้ประเวณใีนปี พ.ศ. 2529 
โดยศิริพร สโครบาเนค เรื่องจากท้องนาสู่ตลาดกามรมณ์ ได้กล่าวถึงสาเหตุที่หญิงไทยต้อง
คา้ประเวณีไว ้5 สาเหตุ คอื 1) ปญัหาความรูน้้อยเป็นกลุ่มทีถู่กหลอกลวงจากกลุ่มขบวนการคา้
หญิงขา้มชาติ 2) ปญัหาทางด้านเศรษฐกจิ 3) ปญัหาชวีติในครอบครวั 4) ความต้องการอยาก
เรียนรู้ประสบการณ์ในชีวิตต่างประเทศ และ 5) กลุ่มที่คาดหวงัว่าจะได้มีโอกาสแต่งงานกับ
ชาวต่างชาต ิและจากการศกึษาพบว่า หญงิไทยมจีํานวนน้อยทีจ่ะเดนิทางไปต่างประเทศไดด้ว้ย
ตนเอง ส่วนใหญ่จะถูกชกัชวนหรอืการใหค้วามช่วยเหลอืในรปูต่างๆ โดยเฉพาะในรปูแบบบรษิทั
ท่องเทีย่ว บรษิทัจดัหาคู่ เอเย่นต์จดัส่งหญงิ หรอืพวกเครอืขา่ยของมาเฟียทีป่ฏบิตังิานอย่างเป็น
ระบบ เชน่ พวกยากูซ่า เพื่อนพอ้งคนรูจ้กัทีเ่คยเดนิทางไปทาํงานในต่างประเทศ มกีารปลอมเป็น
บุตรบุญธรรม ซึง่เป็นการจดัหาเดก็ออกไปคา้ประเวณนีัน่เอง 

2) งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัด้านคณุธรรม จริยธรรม 

วงศกร เจียมเผ่า และขวญัวงศ ์เจริญวงศ ์(2531) ไดศ้กึษาเรื่อง ค่านิยมเชงิจรยิธรรม
ในอาชพีของหญงิคา้ประเวณี ผลการศกึษาพบว่าหญงิส่วนใหญ่สมคัรใจที่เขา้มาประกอบอาชพี
คา้ประเวณน้ีีดว้ยตนเองเพราะสาเหตุจากปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ และยอมรบัวา่อาชพีคา้ประเวณี
เป็นอาชีพที่สงัคมไม่ยอมรบั แต่เพื่อสามารถดํารงอยู่ในอาชีพน้ีได้จึงเกิดความรู้สึกที่ป้องกนั
ตนเอง คอื พยายามยกขอ้ดขีองอาชพีน้ีมาปิดบงัความรู้สกึที่ตนเองรบัรู้ว่าสงัคมยงัไม่ยอมรบั
อาชพีคา้ประเวณี เช่น คดิว่าเป็นอาชพีทีสุ่จรติไมเ่บยีดเบยีนใคร เป็นตน้ การคา้ประเวณีอาจแอบ
แฝงในรปูของธุรกจิบนัเทงิ โดยอาศยัแหล่งธุรกจิบนัเทงิ หรอืสถานบรกิารเป็นสถานทีต่ดิต่อ นัด
หมาย พบปะ การคา้ประเวณีในรปูแบบต่างๆ เช่น พนงังานอาบ อบ นวด หญงิบรกิารในบาร ์นกั
เต้นอโกโก ้นักรอ้ง เป็นต้น ซึ่งผูป้ระกอบอาชพีมคี่านิยมเชงิจรยิธรรมในการประกอบอาชพีของ
หญงิประเวณี ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบต่องานการคา้ประเวณี ความรบัผดิชอบต่อตนเองใหป้ลอด
จากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ ความอดทนอดกลัน้ ความซื่อสตัยส์ุจรติ ความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
เพื่อนในอาชพีเดยีวกนั การพึง่พาตนเองและการประหยดัอดออม ค่านิยมเชงิจรยิธรรมในอาชพี
ดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองใหป้ลอดจากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์มมีากที่สุด การมคี่านิยม
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เชงิจรยิธรรมในอาชพีดา้นต่างๆของหญงิคา้ประเวณีนัน้จะแตกต่างกนัตามปจัจยัทางดา้นภูมหิลงั
และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ หญิงค้าประเวณีที่ค้าบริการทางเพศในลักษณะที่แตกต่างกัน           
มคี่านิยมเชงิจรยิธรรมในอาชพีดา้นความรบัผดิชอบต่องานที่แตกต่างกนั หญงิที่ค้าประเวณีใน
สํานักคา้ประเวณีเป็นกลุ่มทีม่คี่านิยมเชงิจรยิธรรมในอาชพีดา้นความรบัผดิชอบต่องานมากกว่า
กลุ่มอื่น เป็นตน้ 

3) งานวิจยัเก่ียวกบัผู้หญิงในบริบทอ่ืนๆ 

 สุริยา สมุทคปุต์ิ และคณะ (2544) ศกึษาเรื่อง : ร่างกาย กามารมณ์ อตัลกัษณ์ และ
เสยีงสะทอ้นของคนทุกขใ์นหมอลําซิง่อสีาน พบว่า นักวจิยัไดนํ้าเสนอภาพรวมและพฒันาการ
ของศลิปะการแสดงโดยประยุกต์กรอบแนวคดิทฤษฎขีอง Mikail Bakhtin และการศกึษาพบว่า
หมอลาํซิง่อสีานเป็นศลิปะการแสดงทีเ่กดิขึน้จากความสามารถและวสิยัทศัน์ในการปรบัเปลี่ยน
และปรบัแปลงหมอลําพืน้บา้นใหท้นัสมยั ภายใต้อทิธพิลของแนวดนตรป็ีอปรอ็คสมยัใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัรสนิยมความบนัเทงิ และวถิชีวีติของคนอสีานรุ่นใหม่ หมอลําซิง่สะทอ้นการต่อสู้
ดิน้รน ความในใจ และความบนัเทงิของ “คนซิง่อสีาน” หรอื แรงงานลูกอสีานแห่งยุคโลกาภิ
วตัน์ และหมอลําซิง่ไดส้รา้งวาทกรรมเพื่อตอบโต้และต่อรองกบัวาทกรรมอนุรกัษ์นิยมในบรบิท
วงวชิาการและวงราชการไทยทีท่ํางานดา้นการอนุรกัษ์วฒันธรรม ในการมองภาพของลําซิง่
อสีานเป็นภาพชวีติทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึการต่อสูด้ิน้รนเพื่อความอยู่รอดของคนหนุ่มสาวลูก
อสีาน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้จากการประยุกต์ศลิปะพืน้บา้นใหป้รบัรบักบัความ
ทนัสมยั ในการแสดงหมอลาํซิง่ยงัแสดงใหเ้หน็ถงึความเป็นอสิระเปิดกวา้งของตวัศลิปินหมอลํา 
เป็นการแสดงทีพ่วกเขาต้องการ อยากไดแ้ละอยากใหเ้ป็น ดงันัน้หมอลําซิง่จงึเป็น “ตวับทที่
เปิดกวา้ง” (open text) ทีพ่รอ้มเสมอกบัการรบัสิง่ใหม่ปรบัสิง่เก่า รวมทัง้เปิดเผยตวัเอง 

 จารวุรรณ ขาํเพชร (2552) ศกึษาเรื่อง ชวีติยามตะวนัรุ่งและยามราตรขีองผูค้นใน
ซอยคาวบอย สุขุมวทิ23 พบว่า ผูค้นในซอยคาวบอยม ี3 กลุ่ม คอื  

 กลุ่มแรก คอื ผูท้ีท่าํงานในรา้นบารเ์บยีร ์หรอือโกโก ้หรอืรา้นอาหารทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีง
กนั ประกอบดว้ย ตําแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัในรา้นทีม่ที ัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาบรหิาร
เอง ผูช้่วยผูจ้ดัการรา้น มาม่าซงั  พนกังานเสรฟิ พนักงานเตน้ (ในกรณีเป็นบารอ์โกโก)้ บารเ์ทน
เดอร ์(หรอืบารเ์ทนดี)้ พนักงานเกบ็เงนิ (หรอืแคชเชยีร)์ ผูคุ้มหน้ารา้น ทีด่แูลความเรยีบรอ้ยและ
คดัเลอืกแขกทีจ่ะเขา้ไปดา้นในรา้น และตดิตามเดก็ผูห้ญงิในรา้นทีอ่อกไปขา้งนอกกบัแขก (ออฟ) 
แม่บา้นที่ทําความสะอาดรา้น และรบัของ เมื่อมรีา้นคา้มาส่ง เช่น สุรา หรอืเครื่องดื่มหลากชนิด 
โดยการนําเสนอจะเป็นชวีติของน้อยทีท่าํหน้าทีม่ามา่ซงั พีจ่นัทรเ์ป็นสาวนัง่ดริง้ ป้าใบทีท่าํหน้าที่
แมบ่า้นในบารอ์โกโก ้  
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 กลุ่มท่ีสอง คอื ผูท้ีท่ํามาหากนิในพืน้ทีซ่อยคาวบอยที่มไิดท้ํางานในรา้นบารเ์บยีร ์หรอื
บารอ์โกโก ้แต่เป็นผูย้ดึพืน้ทีใ่นซอยประกอบอาชพี ในงานวจิยักล่าวถงึเป้ิลทีเ่ป็นแม่คา้ขายน้ําสม้
ปากซอยอโศก และมแีฟนเป็นคนขบัมอเตอรไ์ซคร์บัจา้งทีว่นิซอยอโศก และยงัมผีูค้นอกีมากไดแ้ก่ 
พอ่คา้ หรอืแมค่า้ ทีข่ายของในซอยลกัษณะหาบเร ่แผงลอย หรอืทีย่ายมะลเิรยีกว่า รา้นลอย เป็น
รา้นทีส่ลบัหมนุเวยีนกนัขายตลอดวนั เชน่ แผงลอยรถเขน็ขายผลไม ้เชน่ แอปเป้ิล มะมว่ง รถเขน็
ขายไอศกรมีสารพดัชนิดทีเ่วยีนเขา้ออกซอย รา้นขายอาหารตามสัง่ทีจ่อดแผงลอยประจาํอยูห่น้า
บาร ์Barcadi แต่เวลาเยน็ตอ้งเคลื่อนยา้ยออกเพราะรา้นอื่นจะเขา้มาขายแทนที ่เวลาเยน็จะพบ
แผงลอยขายอาหารเข้ามามากที่สุด มีทัง้หาบเร่ขายส้มตํา รถเข็นขายแกงเห็ด รถเข็นขาย
ก๋วยเตีย๋วหม ูก๋วยเตีย๋วเป็ด รถเขน็ขายน้ําพรกิ ผกัน่ึง ปลาป้ิง นอกจากรถเขน็ขายอาหารแลว้ยงัมี
แผงลอยขายของใช ้ไดแ้ก่ แผงขายรองเทา้ เสือ้ผา้ ชุดชัน้ใน ต่างห ูและมคีนแบกของขายประเภท
ลกูโปง่ ของเดก็เล่นกผ็า่นเขา้มาในซอยเชน่กนั 

 กลุ่มท่ีสาม  คอื ผูส้ญัจรไปมา กลุ่มทีส่ามน้ีมไิดด้าํรงชพีหรอืทาํมาหากนิเกีย่วขอ้งในซอย
คาวบอยโดยตรง แต่ตอ้งใชพ้ืน้ทีร่่วมกนัเป็นทางผ่าน กลุ่มทีส่ามส่วนมากคอืผูส้ญัจรไปมา ไดแ้ก่ 
ผูท้ีต่อ้งใชบ้รกิารรถไฟฟ้าใตด้นิ (MRT) คอืพนกังานทีท่าํงานในสาํนกังาน นกัเรยีนโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝ่ายประถม) และโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
ประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) นิสติ ขา้ราชการและพนกังานของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และผู้
ทีส่ญัจรกลบับ้านจากท่าเรอืประสานมติร (คลองแสนแสบ) เพื่อไปขึน้รถไฟฟ้า กลุ่มทีส่ามน้ี แม้
มิได้ใช้ชีวิตคลุกคลีในซอยอย่างใกล้ชิด แต่เป็นกลุ่มที่มีอํานาจและพลังในการกล่าวถึงซอย
คาวบอยไดก้วา้ง และรวดเรว็กวา่ โดยเฉพาะความคดิดา้นทีม่องซอยคาวบอยไมด่เีป็นแหล่งโลกยี ์
ดงัภาพการสงัเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วมทีเ่หน็คุณพ่อพาลูกสาวชัน้ประถมศกึษา โรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยั   ศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝา่ยประถม) นัง่ซอ้นทา้ยมอเตอรไ์ซคผ์า่นกลางซอยเพื่อไปขึน้
รถไฟฟ้าในเวลาเยน็ยงัตอ้งใชม้อืปิดหน้าลูกสาว มใิหเ้หน็ภาพในซอยทีผู่ห้ญงิแต่งกายโป้เปลอืย 
ฝรัง่โอบกอดผูห้ญงิ   เป็นตน้ 

 บุคคลทัง้ 3 กลุ่ม ดําเนินชวีติทีม่ที ัง้หน้าฉากและหลงัฉากของตนเองทีท่ ัง้มคีวามสุข 
ความทุกข  ์แต่ทีแ่สดงออกร่วมกนัคอืความสุข และพืน้ทีข่องซอยคาวบอยยงัเป็นพืน้ทีม่กีาร
ปฏบิตักิารมใิช่พืน้ทีท่างภูมศิาสตรห์รอืรฐัศาสตรท์ีม่อีาณาเขตแน่นอน แต่เป็นพืน้ทีท่างสงัคม 
วฒันธรรม และยงัพฒันามากขึน้ ผูค้นกจ็ะกลายเป็นบุคคลชายขอบมากขึน้ในยุคทุนนิยม
ปจัจุบนั 

 ขวญัฤทยั จ่างจาํรสั (2544) ศกึษาเรือ่งกระบวนการต่อสูก้บัการลดทอนความเป็นมนุษย์
ของสาวคาราโอเกะ ผลการศกึษาพบวา่การลดทอนความเป็นมนุษยเ์กดิขึน้ภายหลงัทีส่าวคาราโอ
เกะ ลดคุณคา่ของความเป็นมนุษยล์งโดยมองตนเองมฐีานะไมต่่างไปจากวตัถุ เช่นการแยกตนเอง
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ใหเ้กดิระยะห่างทางสงัคม หรอืการปลดปล่อยตนเอง การตอบโต้โดยการสรา้งอตัลกัษณ์ใหม่ที่
ตอบโต้สงัคมต่อกระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์ เช่น การนําเสนอตนเองสู่สาธารณะใน
ลกัษณะผู้หญิงใจกล้า ไร้ยางอาย แต่งกายวาบหวาม ไร้จรติมารยา มอีารมณ์ทางเพศสูง รู้จกั
เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีการที่เธอนํามาตอบโต้สงัคม สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย ์ซึ่งนําไปสู่กลไกการสรา้งอตัลกัษณ์ของสาวคาราโอเกะ ใน
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมทีเ่กดิขึน้ ในช่วงแรกของการทํางานกลางคนืสาว
คาราโอเกะ ต้องเผชิญในขณะนัน้คือ “ความรู้สึกถึงความแตกต่างไปจากผู้หญิงในโลกปกติ” 
เน่ืองจากพวกเธอมองว่าตนเองอยู่ในฐานะหญงิคนชัว่ทีไ่รย้างอายซึง่ก่อใหเ้กดิปฏกิริยิาบางอย่าง
ที่เรยีกว่า “การประทบัตรา” (Labeling) ซึ่งพวกสาวคาราโอเกะถูกใหค้วามหมายของความเป็น
หญงิในรูปแบบใหม่ที่คนในสงัคมต่างพากนัตราหน้าพวกสาวคาราโอเกะว่า หญงิคนชัว่หรอืการ
ปฏบิตัต่ิอพวกสาวคาราโอเกะเหมอืนกบัว่าเป็นคนนอกคอกของสงัคมที่ไม่ต่างไปจากวตัถุชนิด
หน่ึง โดยลูกคา้ของรา้นคาราโอเกะมกัจะปฏบิตัต่ิอสาวคาราโอเกะในลกัษณะของกลุ่มบุคคลที่มี
สถานภาพหลกั เช่น ผูห้ญงิทีไ่รย้างอาย หรอืโสเภณี ซึง่ไมม่คีวามจาํเป็นอะไรทีพ่วกเขามกัเขา้ใจ
วา่ การทีผู่ห้ญงิตดัสนิใจทาํงานกลางคนืกถ็อืวา่พวกเธอยอมรบัการไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะทีพ่วก
เธอเป็นวตัถุ จงึส่งผลใหส้าวคาราโอเกะแยกตนเองทําใหเ้กดิระยะห่างทางสงัคม โดยแยกตนเอง
ออกจากความเป็นจรงิ เช่น การยา้ยทีอ่ยู่ไปอยู่คนเดยีว หรอืไปอยู่กบัเพื่อนๆร่วมงาน จนกระทัง่
พวกสาวคาราโอเกะกลุ่มน้ีเริม่แยกตนเองในทางจติใจ ความรูส้กึนึกคดิ และเริม่ปฏเิสธลกัษณะ
สงัคมใหมม่ากขึน้ 

จนัจีรา  จาติเกตุ (2544) ไดศ้กึษาเรื่อง เดก็เสริฟ์ : ชวีติโสเภณีในสวนอาหาร เป็น
การศกึษาที่นําแนวคดิปฏสิงัสรรค์สญัลกัษณ์นิยม (Symbolic Intercitionism) ของบลูเมอรม์า
อธบิายถงึความสาํคญัเกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนุษยใ์นฐานะเป็นผูก้ระทํา (actor) ต่อสิง่ต่างๆ บน
พื้นฐานการตีฐานการตีความของสิง่เหล่านัน้ โดยมองว่าธรรมชาติของโลก “เชงิประจกัษ์” ซึ่ง
ปรากฎในสงัคมมนุษยป์ระกอบไปดว้ย “วตัถุ” ทีเ่ป็นผลผลติจากการปฏสิงัสรรคล์ญัลกัษณ์อกีนัย
หน่ึงเป็นผลผลติทางสงัคม ซึง่มนุษยไ์ดก้ระทําการตามความหมายทีม่นุษยไ์ดใ้หไ้ว ้ดงันัน้มนุษย์
จงึใชช้วีติอยูใ่นโลกของความหมาย (meaningful world) ซึง่กระบวนการนิยามความหมายและ
การตคีวามสามารถถูกสรา้ง ปรบัเปลีย่น เรยีนรูแ้ละถ่ายทอดไปทา่มกลางกระบวนการปฏสิงัสรรค์
ทางสงัคม การมองความเบี่ยงเบนตามทศันภาพน้ีจงึมุ่งจุดสนใจไปที่กระบวนการทางสงัคมที่
เกี่ยวข้องกบัการนิยามความเบี่ยงเบน และปฏิกิรยิาของผู้ชมต่อบุคคลทัง้หลายที่ถูกนิยามใน
ลกัษณะดงักล่าวในทศันภาพน้ีจงึมองความเบีย่งเบนในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการปฏสิงัสรรค ์ดงัที ่
จอหน์ คทิซูส กล่าวว่า “ความเบีย่งเบนอาจถูกมองในฐานะทีเ่ป็น “กระบวนการ” ทีซ่ึง่สมาชกิของ
กลุ่มของชุมชนหรอืของสงัคมทาํกจิกรรมต่อไปน้ี” 

 



 30

1. ตคีวามพฤตกิรรมวา่เบีย่งเบน 
2. นิยามบุคคลทีม่พีฤตกิรรมแบบดงักล่าววา่เป็นผูเ้บีย่งเบนประเภทหน่ึง 
3. นําไปสู่การปฏิบัติต่อผู้มีพฤติกรรมนัน้ๆ ในลักษณะที่ถือว่าเหมาะสมสําหรับ                 

ผูเ้บีย่งเบนประเภทนัน้ๆ  

 ดังนัน้การนํากรอบทฤษฎีปฏิสังสรรค์สัญลักษณ์ไปอธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนนัน้            
เป็นการมองการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนในแง่ของกระบวนการ ที่ซึ่งบุคคลถูกนิยามว่าเป็นผู้
เบีย่งเบนโดยบุคคลอื่นไมว่า่จะเป็นสมาชกิของกลุ่ม หรอืสงัคมโดยเฉพาะเมื่อบุคคลอื่นประทบัตรา 
(label) การกระทาํของบุคคลนัน้ๆวา่เป็นผูเ้บีย่งเบน  

จากการศกึษาจงึไดผ้ลการศกึษาดงัต่อไปน้ี 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขัน้เริม่ตน้ของกระบวนการเขา้สู่การคา้ประเวณี การทีผู่ห้ญงิปฏสิงัสรรคก์บั
เครอืข่ายการค้าประเวณี ผูห้ญิงจงึมองว่าการคา้ประเวณีเป็นช่องทางหน่ึงที่สามารถช่วยแก้ไข
วกิฤตการณ์ทีเ่กดิขึน้ไดใ้นขณะนัน้จงึทําใหต้ดัสนิใจเขา้สู่การคา้ประเวณี โดยมกีารอธบิายความ
สมเหตุสมผลเพื่อใหเ้หน็ใจต่อการกระทาํของตนเองและอกีสว่นหน่ึงเพื่อช่วยลดความขดัแยง้ในใจ
ของตน เน่ืองมาจากตราประทบั (label) ที่ติดมากบัอาชีพ ผู้หญิงกลุ่มน้ีจึงอธิบายความ
สมเหตุสมผลเพื่อใหต้นเองเหน็ชอบกบัการเขา้สู่อาชพีประกอบท่าทขีองบุคคลใกลช้ดิของผูห้ญงิ
ไดแ้ก่ บดิามารดารบัรู ้ทาํใหม้น้ํีาหนกัมากพอทีจ่ะทาํใหค้วามหมายในทางลบตามบรรทดัฐานของ
สงัคมหมดความสาํคญัลง  

ขัน้ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนการดาํรงชพีเป็นขัน้ตอนของการเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรม
ของ “ผู้เบี่ยงเบนทางเพศ”ผู้หญิงจะต้องปรบัเปลี่ยนวถิีชวีติใหม่เพื่อให้เขา้กบัสถานการณ์และ
สิง่แวดลอ้มใหม่ เน่ืองจากผูห้ญงิจะตอ้งพบกบับุคคลและสถานการณ์ทีแ่ตกต่างไปจากการดําเนิน
ชวีติปรกตทิีเ่คยเป็นอยู่ กระบวนการขดัเกลาทางสงัคมของเดก็เสริฟ์เป็นกระบวนการเรยีนรูก้าร
ขดัเกลาทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการดาํเนินชวีติในฐานะของผูเ้บีย่งเบนทางเพศ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขัน้ตอนของการออกจากอาชพีหรอืดาํรงชพีต่อไป เดก็เสริฟ์สว่นใหญ่ กล่าว
ว่า ตราบใดทีย่งัทํางานไดก้ย็งัคงเลอืกทํางานน้ีต่อไปจนกว่าจะทําไม่ไดแ้ละจะไม่ยา้ยไปทํางานที่
ไหนเดด็ขาด เน่ืองจากเงนิรายได้ที่ได้รบัจากอาชพียงัเป็นที่น่าพอใจอยู่ประกอบการได้รบัการ
ยอมรบัจากบุคคลนัยสําคญัในโลกปกติ ที่สําคญัเด็กเสิร์ฟกลุ่มน้ีเกิดความรกัความผูกพนักบั
เจ้าของสวนอาหาร ดังนัน้เมื่อบุคคลนัยสําคัญของเด็กเสิร์ฟเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกของการ
คา้ประเวณจีงึทาํใหเ้ดก็เสริฟ์ยอมรบัคา่นิยมและบรรทดัฐานของอาชพีเขา้มาเป็นบรรทดัฐานความ
เชื่อของตนเอง เด็กเสริ์ฟพอใจที่จะยดึอาชพีน้ีต่อไป เน่ืองจากอาชพีน้ีทําให้เดก็เสริ์ฟมองเหน็
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คุณค่าของตนเอง คุณค่าของความรกัที่เด็กเสิร์ฟไม่เคยได้รบัความเอาใจใส่มาก่อน ฉะนัน้
ผลตอบแทนทีเ่ดก็เสริฟ์ไดร้บันัน้มมีากกวา่ผลเสยีจากการลงโทษทางสงัคมจงึทาํใหเ้ดก็เสริฟ์ดาํรง
อยูใ่นอาชพีน้ีต่อไป 

 สกุญัญา พรโสภากลุ (2546) ไดศ้กึษาเรื่อง อโกโกบ้อย(Go-Go-Boy) ซึง่ไดอ้ธบิายถงึ
กระบวนการเข้าสู่อาชีพและการปรบัตัวในอาชีพ การเข้าสู่อาชีพส่วนใหญ่เด็กบาร์จะได้รบั
คาํแนะนําชกัชวนจากเพื่อนและคนรูจ้กั โดยใชเ้งือ่นไขในเรื่องของรายไดส้งู การตดัสนิใจของเดก็
เพราะเห็นว่าตนเองมีการศึกษาน้อย ไม่มโีอกาสที่จะทํางานอื่นที่ได้เงนิดีเท่ากบังานอาชีพน้ี 
หลงัจากเขา้สู่อาชพีน้ีแลว้กเ็รยีนรูก้ารแต่งกายจากเพื่อนรว่มงาน ในช่วงการทํางานเมื่อมแีขกเขา้
มาในรา้น เดก็จะพยายามสบสายตากบัแขก เพื่อใหแ้ขกใหค้วามสนใจ และเรยีกเดก็เขา้มานัง่คุย
ดว้ย ซึง่เป็นโอกาสทีเ่ดก็จะชกัชวนใหแ้ขกออฟตนออกไปมเีพศสมัพนัธด์ว้ย การชกัชวนแขก ใน
กรณทีีเ่ป็นแขกชาวต่างชาต ิซึง่เดก็ไมส่ามารถพดูภาษาเพื่อสื่อสารดว้ยได ้กจ็ะพยายามใชว้ธิโีอบ
กอด เป็นการใชภ้าษารา่งกายเพือ่ทีจ่ะสือ่สารกบัแขก ในชว่งของการเขา้ทาํงานใหม ่เดก็สว่นใหญ่
จะตอ้งถูกบงัคบัใหม้เีพศสมัพนัธ์กบัเจา้ของสถานบรกิารหรอืผูเ้กีย่วขอ้งทีม่อีํานาจ ไดแ้ก่ กปัตนั 
ซุปเปอร์ไวเซอร ์ซึ่งผูเ้กี่ยวขอ้งที่มอีํานาจน้ีมพีฤตกิรรมเป็นกลุ่มรกัร่วมเพศ ซึ่งเดก็บางคนกไ็ม่
อาจหลกีเลีย่งปฏเิสธ บางคนทีม่คีวามกลา้ทีจ่ะปฏเิสธการตอ้งมเีพศสมัพนัธด์ว้ย กม็กัจะถูกกลัน่
แกลง้ กดดนั ในเรื่องเกี่ยวกบัการทํางาน ทัง้น้ีระบบความคดิเรื่องเพศและการยอมรบัอาชพีขาย
บรกิาร ทําให้เกิดความอบัอายและตราบาปจากสงัคมเป็นสิง่หน่ึงที่เด็กเหล่าน้ีกงัวลใจ แต่เมื่อ
เปรยีบเทียบได้แล้ว เด็กจะสนใจความรู้สกึของคนในสงัคมน้อยกว่าของครอบครวัและชุมชน
ตนเอง เดก็อาจจะรูส้กึอบัอายกบัความรูส้กึของตนในสงัคมในช่วงแรก แต่เมื่อเวลาทาํงานนานขึน้
ก็สามารถปรบัตวัได้ อาจจะเป็นเพราะลกัษณะสงัคมเมอืงมคีวามสมัพนัธ์แบบหลวม ที่ไม่ต้อง
สนใจกนัมากนกั แต่เดก็บารส์ว่นใหญ่กพ็ยายามไมเ่ปิดเผยอาชพีของตนเอง และคบเพื่อนทีอ่ยูใ่น
อาชพีเดยีวกนั โดยเฉพาะยิง่มวีถิชีวีติทีแ่ตกต่างจากคนทัว่ไปทีต่อ้งใชเ้วลาทาํงานในตอนกลางคนื 
ใชเ้วลาพกัผ่อนในตอนกลางวนั ทําใหค้วามสมัพนัธ์กบับุคคลอื่นๆรอบขา้งน้อยลง และมโีอกาส
น้อยลงทีจ่ะสมัพนัธก์บับุคคลอื่น มเีครอืขา่ยน้อยลง ซึง่ทาํใหโ้อกาสทีจ่ะพฒันาเปลีย่นแปลงอาชพี
ของตนเองไดน้้อยลง ความคดิในเรื่องเกีย่วกบัเพศทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึว่าผูช้ายยงัเป็นใหญ่ในเรื่อง
เพศ จงึทําใหเ้ดก็เหล่าน้ีมกัจะไม่ไดร้บัเงนิค่าตอบแทนเวลามเีพศสมัพนัธ์กบัแขกผูห้ญงิ เพราะ
การรบัเงนิเป็นเสมอืนที่ตนถูกซื้อโดยผู้หญิงและถูกลดศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์และศกัดิศ์รขีอง
ลูกผู้ชาย วธิกีารที่ใช้ลดความกดดนัของเดก็จงึมกัจะใช้เวลาเสรจ็จากงานไปดื่มสุรา และเที่ยว
ผูห้ญงิบรกิาร เพือ่ต่อสูก้บัความคดิในเรือ่งศกัดิศ์รขีองตนดว้ยการซือ้บรกิารทางเพศและตนเองยงั
เป็นผูค้วบคุมในเรือ่งเพศต่อไปได ้

นิวตัร สุวรรณพฒันา (2541) ศกึษาเรื่อง ชุมชนคา้ประเวณี ไดก้ล่าวถงึ ความสมัพนัธ์
ระหว่างครอบครวั และลูกสาว โดยมุ่งวิเคราะห์ความหมายของความสมัพนัธ์ระหว่าง ความ
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คาดหวงัของครอบครวัและบทบาทของลูกสาวกบัความหมายของ “การคา้ประเวณี” จากมุมมอง
ของลูกสาว พอ่แมแ่ละเพื่อนบา้นในชุมชนเอง เพื่อแสดงใหเ้หน็นัยสาํคญัทางความหมายของการ
ดาํรงอยู่ของอาชพีการคา้ประเวณีในชุมชน โดยสรา้งกรอบคดิเชงิทฤษฎ ีซึง่ประกอบดว้ยแนวคดิ 
3 ประการ คอื 1) แนวคดิเรื่อง “ผปีูย่า่” ซึง่เป็นความเชื่อทีว่่าลูกสาวจะเป็นความคาดหวงัของรอบ
ครวั และบทบาทตามอุดมการณ์ของลูกสาว ในฐานะผู้รบัผดิชอบต่อความอยู่รอดต่อเน่ืองของ
ครอบครวั 2) แนวคดิวา่ดว้ยความคดิและการจดัการเรื่องทางเพศในชุมชนภาคเหนือ รา่งกายของ
ลูกสาวมเีงือ่นไขความสมัพนัธใ์หม ่ทีเ่พศและรา่งกายของลูกสาว ไดถู้กใชโ้ดยนัยทางความหมาย
ของปจัจยัการผลติทีส่าํคญัของครอบครวั และ 3) แนวคดิว่าดว้ยความเป็นลูกสาวในสงัคมทีม่กีาร
คา้ประเวณี การดาํรงชวีติอยูข่องอาชพีการคา้ประเวณีในความหมายของชุมชน การทีลู่กสาว พ่อ
แม่ และชาวบา้นในชุมชน เลอืกอธบิาย “การคา้ประเวณี” ในบรบิทความสมัพนัธร์ะหว่าง ความ
คาดหวงัของครอบครวัต่อบทบาทของลูกสาว ที่แสดงผ่านเรื่องราวของความสําเร็จว่าอยู่ที่
ครอบครวัและความล้มเหลวที่ตกอยู่กบัตวัลูกสาว แสดงใหเ้หน็นัยสําคญัว่า ชาวบ้านในชุมชน
ไม่ได้แสดงความรงัเกียจต่ออาชพีการค้าประเวณี มากไปกว่าการแสดงความรงัเกียจต่อความ
ประพฤตปิฏบิตัติวัของผูห้ญงิ ทีไ่ม่รบัผดิชอบต่อครอบครวั ไม่แสดงบทบาทความเป็นลูกสาวทีด่ ี
ชว่ยคํ้าจุนพอ่แม ่เป็นการเลอืกใหค้วามหมายและการอธบิายทีแ่สดงใหเ้หน็สภาพการดาํรงอยูข่อง
อาชพีการคา้ประเวณใีนชุมชน 

นงลกัษณ์ จนัทาภากลุ (2547) เรื่องนู้ด:ภาพสะท้อนแห่งอํานาจและความรุนแรงบน
เรอืนร่างผูห้ญงิ พบว่ากลไกแห่งอํานาจและความรุนแรงจากสงัคมและวฒันธรรมไดก้ระทําลงบน
ตวัตนของผูห้ญงิทีเ่ขา้สูก่ระบวนการนู้ด ภายใตฐ้านคดิ 3 กระแส คอื การใหค้วามหมายว่าละเมดิ
ต่อความเป็นผูห้ญงิไทยทีด่ ี การอา้งองิความเป็นศลิปะและความงาม เพื่อประโยชน์ทางการคา้  
และการอ้างองิศลิปะเพื่อศลิปะบรสิุทธิ ์ ตวัตนของผูห้ญิงถูกกดทบัด้วยชุดความรูอ้นัจํากดัทาง
สงัคม ผูห้ญงิกลายเป็นเพยีงวตัถุทางเพศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นความคดิกระแสใดกล็ว้นแต่เป็นการ
สรา้งมายาคต ิใหก้บัผูห้ญงิไดซ้มึซบัในความรูท้ีถู่กสรา้งใหเ้ป็นความจรงิสําหรบัตนเองทัง้สิน้ 
มายาภาพจากวาทกรรมแม่บทเหล่านี้ ไดเ้บยีดขบัใหนู้้ดผูห้ญงิอยู่ในฐานะทีเ่ป็นอื่น โดยไร้
อาํนาจในการต่อรองกบัสงัคม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและประกอบการณ์ตรงของกลุ่มนู้ด
ผูห้ญงิไทย ซึ่งสิง่ทีอ่ยู่เบื้องหลงัจากการถ่ายทอดของผูห้ญงิเป็นการเปิดพืน้ทีใ่หผู้ห้ญงิไดส้รา้ง
ประวตัศิาสรข์องตนเอง ซึ่งโอบลอ้มไวด้ว้ยอารมณ์และความรูส้กึตามเจตจํานงของตน เพื่อ
บอกกล่าวใหส้งัคมไดร้บัรูถ้งึความต้องการทีอ่ยู่ภายใน และขบัขานใหเ้หน็ภาพกระแสธารแห่ง
ชวีติทีก่ลายมาเป็นเพยีงสิง่คํ้ายนัตวัตนทีด่าํรงอยู่ 
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กรอบแนวคิด 

 คําอธบิายทางพุทธศาสนาทีใ่ชก้ําหนดการดําเนินชวีติของคน อาจไม่ใช่คําอธบิายชุด
เดยีวทีจ่ะทําความเขา้ใจชวีติของคนได ้เพราะแมค้นไทยไปวดัทําบุญ ฟงัเทศน์ฟงัธรรมเพื่อ
ยดึถอืหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาและนํามาปฏบิตัใินชวีติประจําวนั แต่กย็งัคงยกมอืไหว้
ศาลพระภ ูม  ิน ับถอืผสีาง  สิง่ที เ่หน ือธรรมชาตทิีท่างวทิยาศาสตรไ์ม ่สามารถอธบิาย
ปรากฎการณ์ต่างๆได  ้ตามทีพ่ระยาอนุมานราชธนไดบ้รรยายถงึ การใชช้วีติของคนไทยที่
เกี่ยวกบัศาสนาว่า “ชนชาตไิทยนับถอืศาสนาต่างๆซอ้นอยู่รูปเจดยีเ์หมอืนกนัคอืนับถอืผสีาง
เป็นพืน้ฐาน ถดัขึน้ไปนับถอืไสยศาสตรซ์ึ่งมอียู ่ในศาสนาพราหมณ์และฮนิดูแลว้จงึนับถอื
พุทธศานา” มใิช่แต่ศาสนาทีก่าํกบั   

 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษาจงึมไิดใ้ชแ้นวคดิทีเ่ขม้งวดตามทฤษฎแีละใชก้รอบวธิี
มองตามบรบิททีผู่ห้ญงินํามาใชเ้ป็นตวัแบบในการดาํเนินชวีติ และการมจีรยิธรรมของพวกเขา
จงึมใิช่จรยิธรรมหลกัคดิทางศาสนาหรอืวทิยาศาสตรต์ามปรชัญาเท่านัน้ แต่เป็นชวีติทีม่ี
จรยิธรรมอย่างสอดคล้องกบัแนวปฏบิตัจิรงิในสงัคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บรรทดัฐาน 
(Norms) 

 
ชวีติจรงิทาง

สงัคม 
(Social reality) 

 
ศลีธรรม 
(Moral) 

มานุษยวทิยา
ทางจรยิธรรม/

ศลีธรรม  
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สาวอโกโก ้

  ความสมัพนัธ ์
  การศกึษา 
  ภมูลิาํเนา 
  ศาสนา 



บทท่ี 3 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 
วิธีการรวบรวมข้อมลู 

 การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีมกีารดําเนินการวจิยัที่ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ดว้ยการศกึษา
เชงิคุณภาพเป็นวธิกีารทีจ่ะทําใหผู้ศ้กึษาไดม้สี่วนร่วมกบัผูใ้หข้อ้มลูโดยตรงและไดใ้กลช้ดิเสมอืน
เป็นส่วนหน่ึงในชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (participant 
observation) การสมัภาษณ์เจาะลกึในสาวเตน้อโกโก ้และการสมัภาษณ์ประวตัชิวีติ (life history) 
เพื่อวเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัศลีธรรมและจรยิธรรม เมื่อไดป้ระวตัชิวีติแล้วจะนํามา
วเิคราะหโ์ดยใหค้นใน (insider) คอื สาวเตน้อโกโกเ้ป็นผูว้เิคราะหเ์รื่องตนเอง โดยมขี ัน้ตอนการ
ศกึษาวจิยั ดงัน้ี 

1) การสงัเกตการณ์แบบมสีว่นรว่ม 
 การศกึษาครัง้น้ีใชว้ธิกีารศกึษาโดยการสงัเกตการณ์แบบมสีว่นรว่มเป็นหลกั โดยผูศ้กึษา
ไดเ้ขา้ร่วมการสงัเกตการณ์ชวีติของพนักงานเต้นเหล่าน้ีทัง้ในเวลากลางวนัและเวลาทํางานคอื
ในช่วงกลางคนืและช่วงเวลากลางวนัทีพ่นักงานเตน้เหล่าน้ีไปทําบุญทีว่ดั เพื่อประกอบศาสนกจิ
ตามความเชื่อของตนเพื่อหวงัผลในภายภาคหน้าและบางวนัยงัพบเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกั
ความคดิความเชื่อทางศาสนา คอืมผีูม้าใหเ้ช่าพระเครื่องต่างๆแก่พนักงานเต้น เพื่อนําไปบูชา
เสรมิสริมิงคล โดยวธิกีารผอ่นชาํระและมาเกบ็เงนิรายเดอืน แต่นอกเหนือจากการทีผู่ศ้กึษาไดเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูจากบุคคลอื่น (the others) แลว้ ยงัคดิวา่การศกึษาครัง้น้ีไดเ้ป็นการคดิทบทวนหรอื
ยอ้นมาศกึษาไตรต่รองในชวีติของตนโดยเฉพาะบทบาทนกัวจิยัหรอืนกัมานุษยวทิยา โดยสวมทบั
กบับทบาทของการเป็นผูห้ญงิ เป็นแม่ เป็นเพื่อนกบัผูห้ญงิเหล่านัน้บางขณะจงึตดัความรูส้กึร่วม
หรอืความรูส้กึส่วนตวัออกไปไดย้ากยิง่ ในการพจิารณาตดัสนิบางเหตุการณ์ทีต่นเองประสบหรอื
ไดร้บัขอ้มลูมา ดงันัน้การตดัสิง่ทีเ่รยีกว่า อคต ิ(bias)หรอืความรูส้กึทีป่ลอดจากความรูส้กึทัง้หมด 
(value free) จรงิๆอาจไมส่มบรูณ์ แต่ทัง้น้ีการนําเสนอขอ้มลูหลงัจากการศกึษาไดพ้ยายามทีจ่ะละ
เวน้สิง่ดงักล่าวยกเวน้แต่ว่ามแีนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา บางแนวคดิทีข่ยายมุมมองใหว้เิคราะหไ์ด้
กวา้งขึน้ไมต่ดิกรอบเดมิดงัเช่น ผูห้ญงิทีไ่มด่คีอืผูห้ญงิดื่มเหลา้ไมร่กันวลสงวนตวั ขายบรกิารทาง
เพศ เป็นตน้ แต่มนุษยท์ุกคนยอ่มม ี2 ดา้นเสมอ รวมทัง้ผูห้ญงิเหล่าน้ีทีม่คีวามรกั โลภ โกรธ หลง 
อยากได ้ใครม่ดีงัเชน่ผูอ้ื่น แต่วถิทีางทีนํ่าไปสูผ่ลแตกต่างจากคนสว่นใหญ่ ทาํใหไ้มย่อมรบัวธิกีาร
เยีย่งหญงิเหล่าน้ี เป็นตน้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในสว่นของการดาํเนินชวีติของกลุ่มผูห้ญงิเตน้อโกโกใ้น
ซอยคาวบอยซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั โดยการเขา้ไปสงัเกตการณ์แบบมสี่วนรว่มมคีวามจาํเป็น
อย่างอย่างยิ่งเพราะต้องใช้ความสนิทสนมและความไว้เน้ือเชื่อใจของกลุ่มเป้าหมาย เพราะ
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เน่ืองจากกลุ่มผูห้ญงิบางคนมยิอมทีจ่ะเปิดเผยตวัตนทีแ่ทจ้รงิของตนเองอยา่งเตม็ที ่ซึง่การเขา้ไป
สงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วมจงึมคีวามจําเป็นที่ต้องเขา้ไปในช่วงทัง้กลางวนัและกลางคนืที่นอก
เวลาจากการทาํงานเป็นสาวเตน้ เพราะทาํใหไ้ดร้บัขอ้มลูในสว่นของบรบิทของผูห้ญงิกลุ่มน้ีในการ
ดําเนินชวีติประจําวนัทีน่อกเหนือจากหน้าทีข่องสาวอโกโกแ้ต่ยงัมบีทบาทของความเป็นลูกและ
ความเป็นแมข่องครอบครวัทีต่อ้งรบัผดิชอบ ดงันัน้การลงพืน้ทีเ่พื่อเขา้ไปสงัเกตการณ์แบบมสีว่น
รว่มจงึเป็นวธิกีารศกึษาหน่ึงทีส่าํคญัในการไดม้าซึง่ขอ้มลูของการศกึษาในครัง้น้ี  

2) การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ 
 วธิกีารหลกัโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึในเรื่องภูมหิลงัและประวตัคิวามเป็นมา วถิกีาร
ดํารงชวีติในบารใ์นซอยและในกรุงเทพมหานคร ความเกี่ยวขอ้งและผูกพนักบัภูมลิําเนาเกดิของ
แต่ละคนดว้ย ทุกคนที่เป็นกลุ่มศกึษาเจาะจงน้ีมาจากต่างจงัหวดัทัง้สิน้ ลกัษณะการทํางานการ
เริม่งานและเลกิงาน เป็นต้น การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึเป็นวธิกีารหน่ึงทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์และ
สนทนาในกลุ่มผูห้ญงิทีป่ระกอบอาชพีอโกโกเ้กีย่วกบัมมุมองทางจรยิธรรมของสาวอโกโกท้ีท่าํงาน
ยามคํ่าคนื และมกัถูกตตีราจากคนภายนอกว่าเป็นผูห้ญงิไมด่ ีดงันัน้การสมัภาษณ์รายบุคคลเป็น
สิง่สําคญัยิง่ หลงัจากการสบืค้นความรูส้กึ ความคดิของกลุ่มผูห้ญิงเหล่าน้ี โดยต้องอาศยัความ
สนิทสนมและความไวเ้น้ือเชื่อใจเพื่อใหก้ลุ่มผูห้ญงิเหล่าน้ีไดถ่้ายทอดอารมณ์และความรูส้กึของ
ตนเอง โดยการสมัภาษณ์จะเน้นไปที่กลุ่มผูห้ญงิอโกโก ้ซึ่งเป็นกลุ่มผูห้ญงิทีท่ํางานเต้นทีบ่ารใ์น
ซอยคาวบอยแห่งน้ี ภายนอกจากการทํางานของกลุ่มผู้หญิงเหล่าน้ีพวกเขามีวิถีชีวิตในด้าน
จรยิธรรมเหมอืนกบัผูห้ญงิในสงัคมทัว่ไป วธิกีารคดัเลอืกผูห้ญงิทีท่าํงานในบารเ์บยีรซ์อยคาวบอย
และทํางานในตําแหน่งพนักงานเต้นในบารแ์ห่งนัน้จํานวน 5 คน แต่บทสนทนาที่ไดร้บัมากน้อย
ต่างกัน บางคนไม่สามารถเจาะลึกได้ภายในเวลา 1-2 ครัง้ แต่บางคนมีโอกาสและจงัหวะที่
เหมาะสมทําใหก้ารสมัภาษณ์เพยีงครัง้เดยีวกเ็พยีงพอ ทําใหเ้รื่องราวไม่สามารถนําเสนอไดค้รบ
ทุกคนทีส่มัภาษณ์ ไดแ้ต่นําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์มาปะตดิปะต่อเรื่องราวเป็นภาพเฉพาะ
เพยีงไมก่ีค่นทีส่มบรูณ์เทา่นัน้ ทัง้น้ีชื่อทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นชื่อสมมตุทิัง้สิน้ 

สนาม 

 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการศกึษาพหุนิยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกใ้นซอยคาวบอย ทีอ่ยู่
ยา่นใจกลางเมอืงกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นยา่นธุรกจิทีส่าํคญัและมนีกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตอิาศยั
อยูม่ากมาย ซอยคาวบอยตัง้อยูใ่นซอยสุขมุวทิ23 ซึง่เป็นสถานทีท่ีเ่ป็นแหล่งความบนัเทงิยามคํ่า
คนืที่มนีักท่องเที่ยงมาหาความสนุกและพกัผ่อนกนัอย่างมากมาย โดยบรรยากาศภายในซอย
ระหว่างกลางวนัและกลางคนืจะมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน ในเวลาเชา้ทีพ่ระอาทติยใ์หแ้สง
สว่างซอยคาวบอยแห่งน้ีก็จะเงยีบเหงา ในซอยเป็นเพียงพื้นที่ที่ใช้สญัจรคมนาคมและมีการ
คา้ขายแบบแผงลอยเท่านัน้ แต่เมื่อแสงอาทติยล์บัขอบฟ้าความคกึคกัของซอยคาวบอยเริม่มสีสีนั
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แต่งเตมิจากแสงไฟนีออนที่มสีสีนัสวยงามเป็นที่น่าดงึดูดสายตาผูค้นยิง่นัก และนอกจากน้ียงัมี
ผูค้นในซอยคาวบอยทีม่กีารประกอบอาชพีทีห่ลากหลาย ซึง่อาชพีทีส่าํคญัและเป็นเอกลกัษณ์คอื 
สาวอโกโก ้ทีเ่ป็นคนสาํคญัทีค่อยตอ้นรบัแขกชาวต่างชาตทิีแ่วะเวยีนเขา้มาเทีย่วในซอยคาวบอย 
ซอยคาวบอยแมม้ไิดก้ล่าววา่อยูใ่นซอกลบืของสงัคมทางกายภาพ แต่ในสงัคมนัน้ซอยคาวบอยคง
อยูใ่นพืน้ทีห่รอือาณาบรเิวณเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านัน้ทีอ่ยากไปใกลช้ดิดว้ย เมื่อมองจากภาพมุม
สงูทีไ่มส่งูมากจากสถานีรถไฟฟ้าอโศก มองไปทางดา้นซอยสุขุมวทิ 21 จะมองเหน็ตกึสเีหลอืง
พรอ้มตวัอกัษรสเีหลอืงนําพรอ้มไฟทีเ่ปิดเวลากลางคนืระยบิระยบั ส่วนเวลากลางวนัไม่มแีสงไฟ
ใดๆปรากฏ บรเิวณซอยคาวบอยอยูด่า้นหลงัตกึ Interchange ทีอ่ยูต่รงหวัมุมถนนอโศกตดักบั
ถนนสขุมุวทิ ตกึแถวดา้นหน้าทีข่นานกบัถนนสขุมุวทิทีอ่ยูถ่ดัจากตกึ Interchange ไปมจีาํนวนอยู่
หลายคหูาและมปี ัม้น้ํามนั Shell อยูถ่ดัไป 
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ถนนอโศกเพชรบุร ี(สขุมุวทิ21)                 ทา่เรอือโศก 

ซอยสขุมุวทิ23              ทา่เรอืประสานมติร 

แผนภมิูบลอ็คและท่ีตัง้ซอยคาวบอย 

 

ทางเดนิ 
กลาง 
ซอย 

ถน
นส

ขุมุ
วทิ

 

SOI COWBOY 

1 
2 

3 

โรงแรม JASMINE 

รา้น / บาร์
ต่างๆ 

รา้น / บาร์
ต่างๆ 

รถไฟฟ้าบนดนิ 

1. ทางเขา้รถไฟฟ้าใตด้นิตกึ Interchange          2. ทางเขา้รถไฟฟ้าใตด้นิ MRT         3. ป ัม๊น้ํามนั Shell 
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 จะเหน็ไดว้่าทีต่ ัง้ซอยคาวบอยอยู่ในทําเลทีด่มีาก มกีารคมนาคมทีส่ะดวกสามารถเขา้ถงึ
ไดท้ัง้รถยนต์ รถไฟฟ้าบนดนิ รถไฟฟ้าใตด้นิ และยงัมวีนิมอเตอรไ์ซคป์ระกบอยู่บรเิวณนัน้ไม่ตํ่า
กวา่ 4 วนิดว้ยกนั 

การเข้าสู่สนาม 

ในการเขา้สู่พื้นที่ต้องอาศยัการสร้างความสมัพนัธ์ ความสนิทสนม และความไว้ใจกนั
ระหวา่งผูว้จิยักบัสาวอโกโก ้โดยอาจตอ้งใหบุ้คคลสาํคญัทีเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วขอ้งกบั
สาวอโกโก้มสี่วนช่วยเหลอื เพื่อใหส้าวอโกโก้ยอมรบัและเปิดใจกว้างใหค้วามร่วมมอืในการให้
ข้อมูลและมองผู้วิจยัแบบเป็นคนใน โดยการเข้าไปสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใน
ชวีติประจาํวนัเสมอืนเป็น“คนใน”กบักลุ่มสาวอโกโก ้บางครัง้ตอ้งเขา้ไปสมัผสัการดาํเนินชวีติของ
ผูห้ญงิกลุ่มน้ีในช่วงเวลาว่างจากการทาํงานในหน้าที ่ซึง่ผูห้ญงิกลุ่มน้ีมกัใชเ้วลาไปกบัการจบัจ่าย
ซือ้ของเครือ่งใชต่้างๆ เชน่ เสือ้ผา้ รองเทา้ เป็นตน้ การรว่มรบัฟงั การสง่เสยีเงนิเลีย้งดลููกๆใหไ้ด้
เรยีนในระดบัปรญิญา ทัง้น้ียงัรวมไปถึงการไปทําบุญที่วดัซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของหญิงอโกโก ้
ดงันัน้การเขา้สู่สนามโดยการตดิตามและเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของผูห้ญงิอโกโกใ้นช่วงเวลาว่าง
จะสามารถไดม้าซึง่ขอ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ของผูห้ญงิอโกโกใ้นอกีมุมมองหน่ึงในดา้นจรยิธรรม 
ซึง่เป็นการเดนิทางเขา้สูพ่ืน้ทีแ่ลว้จะทาํอยา่งไรทีจ่ะไดพ้ดูคุยสอบถามกบัผูค้นอยา่งเป็นกนัเองและ
ไดข้อ้มูลแบบธรรมชาต ิฉะนัน้ผูว้จิยัจงึมไิดด้ําเนินการตามขัน้ตอนของการวจิยัโดยทัว่ไปอย่าง
เครง่ครดันกั แต่เป้าหมายสดุทา้ยคอืการไดข้อ้มลูเชน่กนั 

การเลือกผูใ้ห้ข้อมลูสาํคญั 

 การศกึษาวจิยัเรือ่ง พหนิุยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกใ้นซอยคาวบอย เป็นการศกึษาที่
ตอ้งวเิคราะหส์าวอโกโกด้ว้ยสายตาของคนใน ทีต่อ้งอาศยัความสมัพนัธแ์ละความรูส้กึเหมอืนกนั
กบัสาวอโกโก้เปรยีบเสมอืนสรา้งความเชื่อใจใหก้บักลุ่มสาวอโกโก้ ซึ่งการศกึษาวจิยัครัง้น้ีเพื่อ
ตอ้งการศกึษาความคดิและมมุมองทัง้จากสาวอโกโกท้ีม่ต่ีอการประกอบอาชพี และกลุ่มบุคคลรอบ
ขา้ง ไดแ้ก่ แมบ่า้น พอ่คา้แมค่า้ในซอยคาวบอย และครอบครวัของสาวอโอโก ้เป็นตน้  

วิธีการวิเคราะหข้์อมลู 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเป็นการตคีวามทีศ่กึษาปรากฎการณ์สงัคมซึง่สามารถพจิารณาไดท้ัง้
จากมุมมองของคนนอกหรอืทศันะของคนนอก (etic) และมุมมองของคนในหรอืทศันะของคนใน 
(emic) เพื่อใหก้ารเขา้ใจความหมายทีค่นในมใีหก้บัพฤตกิรรมต่างๆของเขา โดยมุมมองของคน
นอกและคนในนัน้ไม่จําเป็นต้องหมายถงึคนนอกสงัคมและวฒันธรรม แต่หมายถงึคนที่อยู่นอก
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ระบบความหมายหรอืคุณคา่บางประการทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลบางกลุ่มยดึถอือยูก่ไ็ด ้โดยเฉพาะ
อทิธพิลในการสรา้งอคตซิึ่งถอืว่าเป็นอุปสรรคในการวเิคราะหข์อ้มูล เพราะหากใชอ้คตมิาร่วมใน
การวเิคราะหก์จ็ะทาํใหก้ารทาํความเขา้ใจปรากฎการณ์หยุดชะงกัเท่าทีอ่คตริบัรู ้ (สุภางค ์จนัทวา
นิช. 2551: 13) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครัง้น้ีใช้วิธีการวเิคราะห์เชิงพรรณนา 
(descriptive analysis) จากขอ้มลูการสมัภาษณ์เจาะลกึ การสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม การ
วเิคราะหแ์นวโน้ม (trend analysis) และการตคีวามขอ้มลูทีต่อ้งใชค้วามเป็นคนในในการวเิคราะห์
ขอ้มลูนัน้ออกมาอย่างมคีวามสมัพนัธแ์ละมคีวามรูส้กึร่วมกนั และลดอคตกิารเป็นคนนอกออกไป
เพื่อใหข้อ้มลูทีไ่ดม้าถูกนําไปวเิคราะหใ์นสายตาของคนในทีม่คีวามคดิและมุมมองของสาวอโกโก ้
เพือ่ทาํใหค้นนอกสามารถเขา้ใจวถิชีวีติทางพหนิุยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกไ้ด ้

 



บทท่ี 4 
การดาํเนินชีวิตแบบสาวอโกโก้ 

 
 “กุ้ง” หญิงผูภ้กัดีในอาชีพ 
 กุ้ง1 เป็นผูห้ญิงสาวภูมลิําเนาอยู่ที่จงัหวดัขอนแก่น จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
จากขอนแก่น เขา้มาทํางานทีซ่อยคาวบอยตัง้แต่ปี พ.ศ.2539 แต่ในช่วงแรกยงัไม่ไดท้ํางานเป็น
สาวเตน้อโกโกห้รอืยูเ่ป็นประจาํ ขณะทีม่าในช่วงนัน้อายุ 27 ปี ซึง่แต่งงานและมลีูกชาย 2 คน คน
ที1่ อายุ 4 ขวบและคนที2่ อายุ 2 ขวบ ปจัจุบนัอายุ 39 ปี (เกอืบ 40 แลว้ – ขอ้มลู ณ ธนัวาคม 
2553) ช่วงทีม่าซอยคาวบอยนัน้กุง้มปีญัหากบัสาม ีคอืปญัหาเรื่องผูห้ญงิ จนตดัสนิใจเลกิกนักบั
แฟน สาเหตุที่รูจ้กัซอยคาวบอยแห่งน้ีเพราะว่าน้องสาวของเพื่อนมแีฟนเป็นฝรัง่ เขาจงึชวนมา
และรูจ้กักบัเจา้ของรา้น ซึ่งขณะนัน้กุ้งกําลงัทําวซี่า (Visa) เพื่อขอไปทํางานทีป่ระเทศจนีในค่าย
ทหาร ในการเดนิทางครัง้นัน้มาพรอ้มกบัเพื่อน 4 คน แต่เพื่อนอกี 3 คน ทนอยูไ่มไ่ด ้จนเหลอืกุง้
เพยีงคนเดยีว ในตอนนัน้กุง้นัง่รถฟรขีองเพื่อนแฟนมาและมเีงนิตดิตวัมาเพยีงจํานวน 100 บาท 
และน้องเพื่อนเป็นพนักงานหาดื่มอยูแ่ลว้ (hostess) พีส่าวของน้องเพื่อนเป็นเพื่อนกบักุง้จงึพากุง้
มาฝากทาํงานทีน้ี่ 
 
 ช่วงเวลาต่อมาประมาณ 3-4 เดอืน แฟนของกุง้บอกใหก้ลบับา้น กุง้ปฏเิสธและตอบแฟน
กลบัไปว่า “ถา้รบักนัไดก้อ็ยูต่่อไป” หมายถงึว่า กุง้ยงัคงทาํงานน้ีต่อไป และต่อมาแฟนกุง้กเ็ขา้มา
ทํางานเป็นคนขบัรถใหเ้พื่อนอาจารยแ์ม่ (อาจารยแ์ม่สุนีย ์สนิธุเดชะ) โดยกุง้ยงัคงทํางานและอยู่
กบัสามใีนกรงุเทพ 4-5 ปี จนสามกีลบับา้นทีข่อนแก่น 
 
 ภาระกจิประจาํวนัของกุง้คอื ตื่นตอนเชา้ประมาณ 8.00น. - 9.00น. เพื่อมาออกกําลงักาย 
(แต่เพิง่ตื่นเวลาน้ีไดป้ระมาณ 1 เดอืน) จากปรกตทิีต่ื่นประมาณบ่าย 3 โมง ตื่นมากอ็าบน้ํากนิขา้ว 
ลงมานัง่พดูคุยอยูด่า้นล่างหรอืชัน้ 1 ของบาร ์เวลา 6 โมงเยน็ไปอาบน้ํา แต่งตวั เตรยีมตวัทาํงาน 
ลงมาทาํงานไมเ่กนิ 2 ทุ่ม สว่นอาหารกนิไดต้ลอด แต่หา้มไปนัง่กนิทีไ่หน เวลาเลกิงานต ี2 ครึง่ 
เลกิงานกก็นิขา้ว อาบน้ํา และขึน้ไปซกัผา้บา้ง แต่ทีต่ากผา้น้อยจงึสลบักนัซกั 

  

 

 
1 กุง้ (นามสมมตุ)ิ.  สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ.2553 



  41 

 ลกัษณะความเป็นอยู่ กุง้เล่าว่าอยู่กนัแบบพีน้่อง (แต่จากการสมัภาษณ์ เหน็ไดว้่าต่างคน
ต่างอยู่มากกว่า เพราะเขาจะพูดคุยหรือเตือนเฉพาะคนที่เขาคุ้นเคยเท่านัน้ คนอื่นก็กระทบ
กระแทกกนัมากว่า) แต่คาถาที่ใชอ้ยู่ร่วมกนัคอื “อดเอา” และหลกีเลี่ยงปญัหาทัง้มวล เช่น การ
พดูจาทีไ่ม่เขา้ห ูพฤตกิรรมทีน่่าราํคาญ เน่ืองจากทะเลาะหรอืมเีรื่องมรีาวกนัเมื่อไหร่ระเบยีบของ
รา้นคอื ออกทัง้คูไ่มว่า่ฝา่ยใดจะถูกหรอืผดิกต็าม 
 
 สว่นการพดูคุยกบัเจา้ของรา้นกุง้จะไมค่อ่ยพดูคุยดว้ย เจา้ของรา้นกจ็ะพดูคุยกบัเฉพาะคน
ทีเ่ขาสนิทสนมดว้ย เช่น การชวนไปดูหมอลํา (เจา้ของรา้นมลีูกสาวหน่ึงคน อายุ 13-14 ปี) การ
สื่อสารกบัเจ้าของร้านก็จะมแีต่เรื่องการเงนิ ภาพลกัษณ์ที่คนอื่นมองว่าเลวร้ายอย่างไรต่อการ
ทํางานลกัษณะน้ี กุ้งตอบว่า “...พอเขา้มาทํามนัก็อยู่ทีต่วัเรา ถ้าเรามาสมัผสัมนัก็ไม่ได้เลวรา้ย
อะไร ตัวเองอยู่ในกรอบน้ีก็ดีแล้ว อายุปูนน้ีจะไปทําอะไรดี อ้วนก็อ้วน แก่ก็แก่ เป็นแม่บ้าน
เงนิเดอืน 6,000 บาท จะไปทาํอะไร...”  

 
 บางคนกม็องว่าการทาํงานทีน่ี่ไมด่ ี“...ใครจะมองว่าไง แต่งานน้ีมนัอุม้ชเูราไดม้าก ถา้ไมม่ี
งานตรงน้ี เราไมไ่ดม้าถงึขนาดน้ี เราไมไ่ดม้าอยูต่รงน้ี เงนิ 100 บาท กไ็มรู่จ้ะเอาจากตรงไหน” เป็น
คาํกล่าวของกุง้ “งานมนัไมไ่ดเ้ลวรา้ยอะไร อยูก่บัแฟนคนไทยกน็อนอยูแ่ลว้ เริม่ตน้เมือ่ 4 ปีทีแ่ลว้ 
ไดถ้อยรถ Toyota Vigo ออกมาสง่เดอืนละ 8,752 บาท เมือ่แฟนเลกิอบายมุขทัง้หมดกส็มคัรเป็น
ผูใ้หญ่บา้นตวัเองตัง้แต่ปีพ.ศ.2527 จงึเดนิทางไป-กลบั บา้นทีข่อนแก่นเพือ่ไปหาแฟน ตลอด...” 
 
          “...เวลาทํางานจะไม่เครยีด ฝรัง่ด่า Fuck you กไ็ม่ว่ายิ้มสู ้การพดูคุยกนักจ็ะไม่มาบ่นถงึ
ปญัหา ใครบ่นจะไล่หนี ทุกคนมปีญัหาจะไมเ่อามาบ่นภาระวนัน้ี จะมคีวามสาํเรจ็ในวนัหน้า ใหรู้จ้กั
ปรบัวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส ปรบัโอกาสใหเ้ป็นเงนิทอง ...ถา้ไมรู่จ้กัซอยน้ี คงขายชวีติไปแลว้ ตายไป
เลย งานกไ็ม่ม ีลูกกไ็ม่มอีะไรจะกนิ โดยตนเองทํา Visa จะไปจนีแดง ถอืว่าขายชวีติเลย เขาให ้
700,000 บาท รูว้่าต้องไปทํางานในค่ายทหาร คดิว่าตายช่างมนั ชวีติไดต้อบแทนบุญคุณพ่อแม่
แลว้ โดยเงนิ 100,000 บาท ใหพ้อ่แม ่30,000 บาท ใหลู้ก 2 คนๆละ 30,000 บาท อกี 10,000 บาท 
ใหพ้่อแม่ทีช่่วยเลี้ยงดูลูก ถ้าไปไดค้งตายไปแล้ว มาหาไดท้ีซ่อยคาวบอย เราต้องคดิอยู่ตรงน้ีตํา่ 
เราไมไ่ดท้าํตวัใหต้ํา่...” 
 
 ความคดิในดา้นจรยิธรรมหรอืแนวปฏบิตัเิกี่ยวขอ้งกบัศลีธรรมของกุง้นัน้พบว่าเธอยงัคง
ทําบุญใส่บาตรในวนัพระที่สําคญัๆ และมีการทําบุญที่วดับ้างเช่นกนั แต่เมื่อไปทําบุญก็ตัง้ใจ
ปฏบิตัเิตม็ที ่ไมเ่กีย่งในการทาํบุญ เน่ืองจากวดัตอ้งมกีารทาํบุญในหลายจุด ทัง้การซือ้ดอกไม ้ธูป
เทยีน หยอดน้ํามนั ถวายสงัฆทาน และมกีารไปทําบุญต่างจงัหวดั มกีารปฏบิตัธิรรมดว้ยเช่นกนั
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 ความฝนัสู่บณัฑิตสาวของ “มีน” 
การมาทํางานของมีน2 ครัง้แรกเข้ามาทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านสุกี้แห่งหน่ึง 

เงนิเดอืนประมาณ 6,000 – 7,000 บาท ทําไดแ้ค่ 2 เดอืน เพราะรายไดไ้ม่พอทีจ่ะสง่ใหแ้ม ่มี
เพื่อนเป็นหลานของรา้น after (ภรรยารา้น After เป็นป้าของเพื่อน) ไดช้วนใหม้าทํางาน ซึง่มี
เพือ่นมาทาํงานอยูก่่อนแลว้ ก่อนทาํงานเพื่อนไดเ้ล่ารายละเอยีดของงานใหฟ้งั และบอกใหล้องทาํ
ด ูและเพื่อนแนะนําใหเ้ตน้ มนีบอกว่า “เพื่อนใหเ้ตน้” ทัง้เพื่อนและมนี คงพจิารณาว่าเป็นโอกาสที่
ด ีเพราะการเตน้ไดค้่าเตน้วนัละ 200 บาท เตน้รอบละ 3 เพลง ครบ 3 เพลงกล็งมานัง่และหาดื่ม 
กบัลูกคา้ดว้ย ประโยคทีว่่า “Can I have d drink?” ทีม่นีมาเตน้จากเพื่อนแนะนํานัน้ตนเองจะไดม้ี
เงนิเกบ็เดอืนละ 6,000 บาท ถา้ไมใ่ชอ้ะไร แต่รา้นใหญ่ไดเ้งนิเดอืน 10,000 กวา่บาท แต่เขาบงัคบั 
6 ออฟ (อยูท่ีร่า้นน้ีเงนิน้อย แต่สบายใจ เขาไมบ่งัคบัอยูเ่รื่อยๆ) “...ถา้เราขยนัเขา้แขก เกบ็เงนิทปิ 
ลงมาทาํงานเรว็กวา่เดมิจะไดด้ืม่มากขึน้ ถา้ไมข่ยนัลงมา 18.45 น. เพราะเวลาขึ้นเตน้ 19.00 น....” 
“...คดิวา่จะอยูส่กั 5 ปี มอีะไรกลบับา้นไปกย็งัด.ี..” 
 ครอบครวัของมนีประกอบดว้ย พอ่ แม ่พีช่าย พีส่าว และมนีเป็นลกูคนสดุทอ้ง 

 

 

 

 
 

พี่ชายของมนีมีอาชีพรบัจ้างขบัรถmacro อยู่ที่จงัหวดัชลบุรี ส่วนพี่สาวทํางานที่
โรงพยาบาลและไม่ค่อยได้กลับบ้าน  ฉะนั ้นทุกคนจึงไม่มีใครรู้ว่ามีนมาทํางานอะไรที่
กรุงเทพมหานคร เมื่อทางบ้านถามมนีก็ตอบเพยีงว่า “เป็นคนเสริ์ฟอาหาร” โดยส่วนใหญ่พี่จะ
โทรศพัทม์าถามมากกว่า จะไม่ค่อยคุยกนัโดยตรง และมนีกจ็ะไม่กลบับา้นในช่วงเวลาเดยีวกบัที่
ทุกคนกลบับา้น เพราะไม่อยากฟงัคําถาม มนีเล่าใหฟ้งัว่า “แค่คําถามหนูกจ็ะรอ้งไหแ้ลว้ ว่าเสริฟ์
อาหารเสริ์ฟยงัไง หนูจะไม่พูด ให้แม่ตอบแทน แม่ก็บอกว่า เขาเรยีกไปก็เอาอาหารไปเสริ์ฟ”       
แม่เป็นคนเดยีวทีรู่ว้่ามนีทํางานอะไร จงึเป็นสาเหตุทีม่นีไม่อยากกลบับา้นไปอยู่พรอ้มหน้าพรอ้ม
ตาคนในครอบครวั 

                                                            

2 มนี (นามสมมตุ)ิ.  สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ.2553 

มีน 
==
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 บุคลกิของมนี เป็นคนเงยีบขรมึมาก หากไม่ไดพ้ดูคุยนัง่สนทนากนัจะมลีกัษณะเป็นคนที่
ไม่ค่อยมมีนุษยสมัพนัธ์กบัใคร หรอืมลีกัษณะที่เรยีกแบบชาวบ้านว่าเป็นคนแขง็ หน้าตาไม่ยิ้ม
แยม้ และหน้าตาไม่รบัแขกเลย แต่เมื่อพูดคุยดว้ยแล้วเขาก็ยงัเป็นเดก็ผูห้ญงิคนหน่ึงที่ต้องต่อสู้
ดว้ยตนเองในกระแสการพฒันา มนีเรยีนจบชัน้มธัยศกึษาปีที ่6 จากโรงเรยีนประจาํอาํเภอชุมพวง 
และมคีวามหวงัทีจ่ะเขา้มาทาํงานกรงุเทพมหานคร เพราะอยากเรยีนต่อ ทุกวนัน้ีมนีสมคัรเรยีนอยู่
ทีม่หาวทิยาลยัราชภฎัแหง่หน่ึง ลงทะเบยีนเทอมละ 8,000 บาท  
 

เงนิรายไดข้องมนี มนีจะเกบ็เงนิทีไ่ดม้าจากน้ําพกัน้ําแรงของตวัเองไวก้บัธนาคาร ปจัจุบนั
มนีมบีญัชฝีากประจําเดอืนละ 1,000 บาท กบัธนาคารกรุงศรอียุธยา มนีเคยเกบ็เงนิมากทีสุ่ด 
18,000 บาท เพือ่จะนําเงนิจาํนวนน้ีไวใ้หแ้มซ่ือ้ววั แต่สดุทา้ย ววันัน้ขาย 20,000 กว่าบาท เลยซือ้
ไมไ่ด ้ 

 
ลกัษณะการทํางาน มนีมหีน้าที่เต้นบนเวท ีกข็ึน้ไปเต้นธรรมดา ครัง้ละ 3 คน ครบ 3 

เพลง ลงมาพกั และหลงั 3 ทุ่ม หา้มออกจากรา้น มเิช่นนัน้ปรบั 50 บาท เพราะเคยมเีดนิไปกนิ
เหลา้ ไมม่คีนขึน้เตน้ตามรอบ 

 
ความเชื่อทางดา้นจรยิธรรมของมนี เช่นกนัเธอมกัจะไดร้บัการชกัชวนใหไ้ปทําบุญที่วดั

เสมอ เธอกล่าวว่าทําบุญแต่ละครัง้ไม่ตํ่ากว่า 2,000 บาท ดว้ยมกีจิกรรมทีต่้องทําบุญหลายอย่าง 
เชน่เดยีวกบัของกุง้ และมนีจะทาํหน้าทีล่กูทีด่คีอยสง่เงนิใหแ้มอ่ยา่งสมํ่าเสมอ เพราะพีท่ ัง้ 2 คน ก็
ไมไ่ดช้ว่ยทางบา้นแต่อยา่งใด 

 



  44 

“เน” หญิงสาวท่ีเต้นเพ่ือลกู 
เน3 เป็นสาวเตน้อโกโกอ้กีคนหน่ึงมภีูมลิําเนาอยู่ทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์ลกัษณะของเนแต่งกาย

ดว้ยเสือ้ยดืสขีาว กางเกงยนีสข์าสัน้ จมกูดา้นซา้ยเจาะฝงัเพชรอยู ่1 เมด็ ผมซอยและทาํผมสทีอง 
รปูร่างเลก็ หน้าตากถ็อืว่าสวยน่ารกัทเีดยีว เนผ่านการมลีูกแลว้กบัหนุ่มรุ่นน้องแถวบา้น ปจัจุบนั
ลูกชายของเนอายุ 2 ขวบ 4 เดอืน ตอนน้ีอาศยัอยูก่บัแมข่องเนทีจ่งัหวดับุรรีมัย ์พอลูกชายอายุ 9 
เดอืน เนไปทาํงานทีร่า้นเสรมิสวยของน้าแฟน ต่อมาเลกิกนัก่อนมาทาํงานทีน่ี่ การเลกิกนัมสีว่นใน
การตดัสนิใจมาทาํงานทีน่ี่ สว่นแมโ่ทรมาหาทุกวนั 

 
      เนอายุ 23 ปี จบการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้จากโรงเรยีนอาํเภอกระสงั จงัหวดับุรรีมัย ์
และปจัจุบนั (พ.ศ.2554) เนสอบผา่นระดบัการศกึษานอกโรงเรยีน (กศน.) ระดบัมธัยมศกึษาปีที ่6 
เรยีบรอ้ยแลว้จงึถอืวา่เนจบมธัยมศกึษาปีที ่6 โดยเมื่อเนจบมธัยมศกึษาปีที ่3 ไดพ้กัการเรยีนและ
อยู่บ้านเฉยๆ 1 ปี เพื่อนจงึชวนมาทํางานที่จงัหวดันนทบุรทีําหน้าที่ บรรจุหบีห่อเครื่องสําอางค ์
ไดร้ายได ้วกิละ 3,000-4,000 บาท ทําอยู่ประมาณ 5-6 เดอืนกอ็อก กลบัไปบา้นไปเรยีนต่อ 
ครอบครวัเนประกอบดว้ย พอ่แม ่พีช่าย 2 คน และเนเป็นลกูคนสดุทอ้ง 

 
ทีบ่า้นของเนประกอบอาชพีทาํนา มทีีด่นิ 8 ไร ่ปลูกขา้วจา้วเป็นหลกั ขณะอยูบ่า้นเนช่วย

พอ่แมท่าํงานทุกอยา่ง ทัง้ช่วยดาํนา เกีย่วขา้ว การมาทาํงานของเนเล่าว่ามาได ้6 เดอืน โดยการ
ชกันําของคนในหมูบ่า้นทีเ่ขามาทาํงานทีน่ี่ก่อนแลว้ ประกอบกบัเป็นญาตกินัดว้ย โดยการแนะนํา
มากบ็อกเล่าลกัษณะงานว่ามาเป็นคนเต้นใหม้าทําตําแหน่งน้ี มาถงึกเ็ริม่เต้นเลย โดยเนมเีพื่อน
เตน้อยูร่า้นตอ้ยเชน่กนั 

 
 

                                                            

3 เน(เขมร) (นามสมมตุ)ิ.  สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ.2553 

นํ้า 

(45ปี) (48 ปี) 
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วนัแรกทีม่าทาํงานขึน้เตน้กร็ูส้กึเขนิเหมอืนกนั แต่ไม่ไดด้ื่มเหลา้ โดยเมื่ออยูบ่า้นตนเองก็
ดื่มเบยีร ์แต่ไมไ่ดด้ื่มเหลา้ แต่เมื่อมาทาํงานทีน่ี่ถา้แขกเลีย้งกด็ื่ม การมาทาํงานทีน่ี่มคีนในหมูบ่า้น
ของเนมาเรื่อยๆ ลกัษณะการทํางานทีน่ี่จะเริม่เตน้เวลา 19.00 น. ทีต่อ้งระดมทุกคนมาทาํงานที่
เรยีกว่า "เปิดฟลอร"์ โดยมแีคชเชยีรท์ําหน้าทีเ่ปิดเพลงให ้แต่ทีบ่ารน้ี์จะเปิดเพลงลูกทุ่งไม่ได ้คน
เต้นไม่สามารถเปิดเพลงได ้เพราะไม่มหีน้าที่เขา้ไปยุ่งเกี่ยว แต่อาจจะขอไดว้่าจะเอาเพลงอะไร 
แต่บารอ์กีบารด์า้นขา้งเปิดเพลงลูกทุ่งได ้แต่ฝรัง่บางคนกช็อบหมอลํา การเตน้เตน้ไป 3 เพลง ลง
มาพกันัง่หน้ารา้น การขึน้เต้นขึน้ตามเบอร์โดยพนักงานทุกคนในรา้นมหีมายเลขหรอืเบอร์ของ
ตนเองโดยเนมหีมายเลข 59 การเตน้ถงึต ี2.10 นาท ียิง่ถา้พนกังานเตน้น้อยกจ็ะตอ้งเตน้มากขึน้ 
การเริม่งานของเน อาบน้ําแต่งตวั 17.30 น. ไม่ตอ้งลงมาแต่งหน้าหรอืทําผมดา้นล่างเพราะเน
หนีบผมเอง ลงมากห็าอาหารเยน็รบัประทาน แต่นัง่กนิอาหารไดไ้มเ่กนิ 2 ทุ่ม การเตน้ถา้คนน้อย 
กเ็ตน้ประมาณ 3-4 ชัว่โมงต่อคนื ไดร้บัคา่จา้งวนัละ 200 บาท 

 
      การเลกิงานไมไ่ดเ้ลกิตอนบารปิ์ดต ี2 ครึง่เท่านัน้ ถา้มลีูกคา้กจ็ะคุยกบัลูกคา้จนถงึต ี3 ที่
รา้นปิด ขึน้ไปอาบน้ํากวา่จะไดน้อนก ็6 โมงเชา้ บางครัง้กไ็ปเทีย่วต่อ กลบัมาตอนแมบ่า้นเปิดรา้น
ตอนเชา้ทเีดยีว 
 
      วนัหยดุหรอืวนั day-off ของเน มกัจะเดนิเล่น ซกัผา้ นอน เทีย่วเล่น ไปดหูนงัทีอ่มิพเีรยีล
สาํโรงบา้ง 
 
      รายไดข้องเน 1 วกิ เงนิเริม่จะออกวนัที ่12และวนัที ่22 สงูสุดก ็3,400 กว่าขึน้ไป ตํ่าสุดก ็
1,090 บาททีไ่ด ้เงนิเดอืนจะออกวนัที ่2 โดยใส่ซองแจกและเนส่งเงนิกลบับา้นเดอืนละ 5,000 
บาท การทาํงานของเนเล่าวา่เนสง่เงนิไปใหแ้มเ่พราะพีท่ ัง้ 2 คนกไ็มไ่ดช้ว่ย 
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นก 

“นก” บินระเริงในแสงสี 
 นก4 เป็นสาวทีม่ภีูมลิําเนาอยู่ทีจ่งัหวดัรอ้ยเอด็ท่าทางเป็นเดก็เรยีบรอ้ยถงึขนาดเซื่องซมึ
ไม่ว่องไวต่อโลก สงัเกตจากท่าทางนกไม่น่าที่จะเป็นสาวอโกโก้ นกมาปรากฎกายดว้ยเสือ้ยดืสี
เข้ม กางเกงยีนส์ขาสัน้ สะพายกระเป๋าสีส้มมีลายทาง นกผมยาวและมดัรวบผมไว้ด้านหลัง 
หน้าตาของนกถ้าไม่ถามที่มาคงนึกว่าเป็นชาวเขาแน่ เพราะหน้าตาขาวๆจืดๆ แต่การดูจาก
ภายนอกคงไมท่ราบไดว้่านกกม็ลีูกแลว้ 1 คน เป็นชายอายุ 1 ขวบเศษ นกคลอดได ้1 วนั แฟน
นกถูกจบัตดิคุกขอ้หาพยายามฆ่า ปจัจุบนันกอายุ 17 ปี เรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 มาจาก
โรงเรยีนอาํเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็ ครอบครวัของนกมอีาชพีทาํนา มพีืน้ทีน่า 7 ไร ่ใน
ครอบครวัประกอบดว้ยพอ่แม ่พีส่าว และน้องชาย 

 

 

  

      

 

นกเล่าประวตัขิองตนเองมาว่าทํางานได ้6 -7 เดอืน โดยน้าทีท่ํางานทีร่า้นแต่เดมิเป็น
พนกังานหาดื่ม (เป็นเพือ่นกบัแมนิ่ดคนพามา) แมนิ่ดเล่าถงึน้าของนกใหฟ้งัเลก็น้อยว่า น้าหยุดไป
เป็น Madam และปลูกบา้นอยูส่กัพกัและกลบัเขา้มาทํางานใหม่ น้าบอกพอ่แมข่องนกว่าจะพามา
ทาํงานทีก่รงุเทพ เป็นคนเสรฟิอาหาร และน้าพามาสมคัรงานเอง และบอกใหล้องทาํด ูแรกๆกร็ูส้กึ
อาย แต่กช็นิไปทาํได ้

 ลกัษณะการทาํงานคอื 1 ทุม่ตรง ทุกคนทีเ่ป็นพนกังานเตน้จะตอ้งขึน้บนเวททีีร่า้นม ี7 คน 
มเีสาอยู ่3 เสา พอเตน้ครบแต่ละเพลงกล็งไปเวยีนสลบักนัไปทุกเสา 

 

 

 
                                                            

4 นก (ลาว) (นามสมมตุ)ิ.  สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ.2553 

(47 ปี) (35 ปี) 
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                         เสาที ่1      เสาที ่2  เสาที ่3 
     ลงเวทไีปพกั      คนที ่1     คนที ่2   คนที ่3 

นกไดห้มายเลขประจําตวัคอื หมายเลข 60 พนักงานเตน้เมื่อก่อนม ี14-15 คน ตอนน้ี
เหลอืไมถ่งึ 10 คน ถา้หากไมท่าํงานวนัศุกร ์– เสาร ์– อาทติย ์ตดัเงนิ 400 บาท หรอืถา้ไมอ่ยูใ่น
สภาพทีท่าํงานได ้คอืเมากต็ดั 400 บาท ถา้หยดุวนัปรกตโิดยไมแ่จง้ตดั 200 บาท แต่ชว่งเทศกาล 
เช่นปีใหม ่วนัที ่31และวนัที ่ 1 ตดั 500 บาท การทาํงานพนกังานจะมวีนัหยุดเดอืนละ 2 วนั แต่
หา้มหยุดศุกรห์รอือาทติย ์วนัหยุดเรยีกว่า วนั day off เมื่อก่อนจะหยุดโทรแจง้วนัทีจ่ะหยุด ได้
ประมาณบ่าย 3 – 4 โมงเยน็ แต่เดีย๋วน้ีตอ้งโทรแจง้ทีแ่คชเชยีรล์่วงหน้า 1 วนั ว่าวนัน้ีจะ day นะ 
กจ็ะเขา้ใจวา่จะหยดุงาน หากเป็นคนใน (หมายถงึคนในเคาเตอรห์ยดุงานเสยี 600 บาท)  

การดําเนินชวีติของนกส่วนใหญ่นอกเหนือจากการทํางานลงมาเตน้คอืการใชเ้วลาในการ
นอนเป็นส่วนใหญ่ บางครัง้จะไปประตูน้ํา เอม็โพเรี่ยม สําโรง ไปดูเสื้อผา้หรอืโทรศพัท์บ้าง นัง่
รถเมลส์าย 2 ไป บางครัง้เลกิงานต ี2 ไปตลาดหว้ยขวางบา้ง นัง่ Taxi ไป 2 คนกบัเน แต่ไมไ่ปดู
หนงั 

การถูกตดัเงนิของนกจากการทํางานเมื่อครัง้ทีแ่ลว้ถูกตดัไป 650 บาท โดยเป็นการตดั
สงูสุดทีเ่คยทาํมา ทีน้่อยทีสุ่ดเคยโดนตดั 200 กว่าบาท การถูกตดัเงนิเน่ืองจากกลบัมาขึน้เวทใีน
รอบเตน้นัน้ไมท่นัดว้ยบุคลกิของน้าทีเ่ฉยออกจะเฉื่อยมากๆอกีทัง้สอบถามนกแลว้ นกไมค่่อยเขา้
แขก อา้งว่าตนเองพดูไม่เก่ง ไม่รูจ้ะคุยอะไร พดูภาษาองักฤษกไ็ม่ค่อยได ้ทําใหร้ายไดข้องนกไม่
ค่อยมากนัก เมื่อไดเ้งนิเดอืนออกมา น้า จะทวงเงนิ นกตอบไปว่าไม่ค่อยไดส้ง่เงนิใหท้างบา้น แต่
ใชห้น้ีแทนพอ่ใหก้บัน้าเดอืนละ 2,000 บาทเงนิเกบ็กไ็มม่ ีบางครัง้กเ็ดนิไปเทีย่วชอ้ปป้ิง (เดอืนละ 
3 – 4 วนั) 

วนัมาสมคัรงานเจา้ของบารแ์นะนําวา่ใหท้าํตําแหน่งพนกังานเตน้ และอธบิายลกัษณะงาน
ใหฟ้งักจ็ะสนุกไปดว้ย คุยว่าใหเ้ต้น คอืบอกวนัที่มาสมคัร การเต้นกแ็ลว้แต่จงัหวะ และลูกคา้ถ้า
ลกูคา้มากกจ็ะสนุกไปดว้ย ถา้ไมม่คีนกไ็มรู่จ้ะเตน้ใหใ้ครด ูเตน้ “ลงเสา” 
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“เลก็” ชีวิตของ madam กบัพนักงานหาด่ืม 
ปจัจุบนัเลก็5 อายุ 45 ปี (ธนัวาคม พ.ศ.2553) เลก็มาทาํงานในซอยตัง้แต่ปี 34 ทาํมาได ้

11 ปีแลว้ เขา้มาจากคําแนะนําของคนบา้นเดยีวกนั ชื่อเจีย้บเป็นคนบา้นหนองคอก เจี๊ยบเป็น
เพื่อนกบัเจา้ของรา้น Toy (ตอ้ย) เจีย๊บพามาฝากงานทีร่า้น moonshine มาทาํงานหาดื่ม เขา้แขก 
ตนเองจบป.4 ตอนทีม่าไมไ่ดเ้ลกิกบัสาม ีแต่สามตีาย มลีูกสาว 1 คน ลูกชาย 1 คน ฝากใหอ้ยูก่บั
พอ่และแมข่องตนคนละคน 

 
เลก็เป็นคนลําพนู มาอยูไ่ด ้1-2 ปี พบแฟนฝรัง่มา Holidays การฟงัภาษาองักฤษของเลก็

คอืการจดลงกระดาษและจํา เมื่อไดแ้ฟนฝรัง่ไดไ้ปเป็น madam และไปเช่าหอ้งอยูท่ีซ่อยสุขมุวทิ 
36 ก่อนออกจากรา้นจ่ายค่าออกใหร้า้น 7,000 บาท ออกไปอยูไ่ด ้8 เดอืน แฟนฝรัง่เลก็มาทาํงาน
สอนภาษาองักฤษอยู่แถวประชาอุทศิ ฝรัง่เป็นคนเจา้ชู ้มผีูห้ญงิโทรมาหา เลก็เป็นคนรบัแต่แรก
เลก็เคยไดเ้งนิเดอืนจากแฟนเดอืนละ 40,000 บาท ตอนทา้ยจ่ายให ้20,000 บาท อยู่กนัไม่ได ้
เพราะไมพ่อคา่ใชจ้า่ย เลก็เลยถามวา่มภีาระอะไร ทาํไมไ่มบ่อก ถามแค่น้ีเลยเป็นทีม่าของการเลกิ
กนั คอื You stay I go, you pay every month ขณะนัน้เลก็ไดเ้ชา่หอ้งไวท้ีป่รดีซีอย 14 เอาไวเ้กบ็
ของดว้ย เวลาออกไปเลก็กเ็กบ็เอาของตวัเองไป ฝรัง่มาคนืหอ้งทหีลงัและเขาไปอยูบ่า้นพกั  

 
ชวีติการเป็น madam กบัพนกังานหาดื่มต่างกนั “เป็น madam สบายเกนิ ซกัผา้ ชงกาแฟ 

ทําอาหาร เบือ่ทีเ่งนิเดอืดขดัสนงวดสุดทา้ย” “แต่ทุกวนัน้ีเราทําดว้ยตนเอง เป็น madam ถ้าไดด้ี
แลว้ไมก่ลบัมาทาํงาน คดิว่าตนเองจะทาํแค่ปีหน้า ใหลู้กจบม.6 จะกลบับา้นไปคา้ขายเลก็ๆน้อยๆ 
และทาํสวน เพราะแม่ขายเหลา้เถื่อน อยูบ่า้น ไดเ้งนิวนัละ 200-300 บาท กพ็อเป็นกําไรในแต่ละ
วนั รายไดข้องเลก็ไดอ้าทติยล์ะ 1,000 บาท คา่ดื่มเดอืนละ 5,000 บาท เวลาวนัอาทติยเ์ลก็บอกวา่
ตอ้งโอนเงนิใหลู้ก เพราะวนัจนัทรต์อ้งใชเ้งนิไปโรงเรยีน ค่าใชจ้่ายทีเ่ลก็ตอ้งผ่อนคอืผ่อนมอเตอร์
ไซดเ์ดอืนละ 1,700 บาท สว่นของผอ่นทีเ่ราเคยเจอครัง้ทีแ่ลว้ ผอ่นหมดแลว้ 

 
อาชีพน้ีของเล็ก ทําให้มีเงินก้อนซื้อรถปิคอัพได้ 1 คัน และส่งลูกจนจบ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่มา เลก็ไม่ค่อยหยุดงาน ไม่รูจ้ะหยุดทําไม จะไดเ้งนิเป็นค่ากนิ พนักงาน
ขา้งล่างกไ็มค่่อยมคีนขยนัทาํงาน ภาระเงนิกู ้10,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 20 กูก้ก็ูจ้ากเจส้อน 
เงนิกูม้า 15,000 บาท และมเีงนิดอกทีต่อ้งสง่ มคีา่ใชจ้า่ยเรือ่งหวยอกี ประมาณ 600 บาทต่อเดอืน 
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คา่ทาํบุญของเลก็ประมาณ 10 วนัต่อครัง้ ไปทาํบุญแต่ละครัง้เสยีเงนิ 1,000 บาท ไปใกล้ๆ ก ็200-
500 บาท การทาํบุญใหม้กีารแผเ่มตตา ใหเ้จา้กรรมนายเวร แต่เลก็ไมค่ดิว่ามนัเป็นกรรมเก่า เป็น
เรือ่งของการทาํงาน “เขาได ้เราได”้ แต่เลก็ยงัมคีวามเชื่อเรื่องนรก สวรรค ์เชื่อเรื่องผ ีและใหค้วาม
เคารพไหวเ้จา้ทีเ่จา้ทาง 
 

การเริม่ตน้ของเลก็เน่ืองจากเราถามวา่ เลก็จะไปรบัปรญิญาลูกวนัที ่20 เหรอแกบอกวนัที ่
23 เราถามว่า “มชีุดเสื้อผา้สวยๆหรอืยงั” แกบอก “กใ็ส่กางเกง” เราเคยบอกว่า “ไม่สวย ต้องนุ่ง
กระโปรงเพราะรปูเราตอ้งปรากฏอยูน่าน” แกบอก “เดีย่วไปหาซื้อประตูน้ํามมีากมาย” ผูว้จิยักเ็หน็
ดว้ยพรอ้มสนับสนุนว่าตนเองกน็ัง่ไปซือ้มา มมีากมายเหลอืเกนินะ ชวนคุยเรื่องลูก บอกลูกแกจบ 
มช. เราถามว่าจบอะไร แกกต็อบว่า มช. เรยีนคณิตศาสตร ์เรากไ็ม่แน่ใจว่า ลูกเรยีน มช. หรอื 
ราชภฏั ตวัแกเองกอ็าจไม่ทราบแน่ชดักไ็ด ้ถามเรื่องเงนิเดอืน แกบอกลูกกใ็ห ้พอทํางาน แต่กไ็ม่
อยากเอาของเขาใหเ้ขาสง่น้องต่อไป น้องชายหรอืลูกชายคนเลก็ของแกเรยีนอยู่ ม.5 ปีหน้ากจ็ะ
จบ ม.6 แลว้ จะเหน็ไดว้า่ภาระการสง่เสยลูกจะเป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิหรอืแมม่ากกว่าผูช้าย การมา
ทาํบุญของผูห้ญงิเหล่าน้ี คงมคีวามหวงัทีจ่ะใหช้วีติของตนเองสขุสบายในชาตหิน้า เพราะทีเ่ทศนา
ช่วงถวายสงัฆทาน กย็ํ้าหลายครัง้ว่า การทาํบุญมใิช่จะตอบแทนไดเ้รว็วนั หรอืตอบแทนในชาตน้ีิ 
พระยงัอา้งคาํของพระพทุธเจา้วา่ พระพทุธเจา้กย็นืยนัไมไ่ด ้แต่พระยนืยนัวา่ไดร้บัแน่นอน ยิง่เป็น
การตอกยํา้ใหผู้ห้ญงิเหล่าน้ี เชื่อในการทาํบุญมากขึน้กระมงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 เลก็ (นามสมมตุ)ิ.  สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่26 ธนัวาคม พ.ศ.2553 



บทท่ี 5 
จริยธรรมของผูห้ญิงทาํงานกลางคืน 

 
“...เรารูจ้กัซอยน้ี ซอยน้ีใหช้วีติเรา...” 

“...ใครจะมองวา่ยงัไง แต่งานน้ีมนัอุม้ชเูราไดม้าก ถา้ไมม่ตีรงน้ี เรากค็งไมไ่ดม้าถงึขนาดน้ี ถา้ไม่
อยูต่รงน้ี เงนิ 100 บาทกไ็มรู่จ้ะเอาจากตรงไหน...” 

 

ชวีติของผูห้ญงิในซอยกล่าวไดว้่า สอดคลอ้งกบัคาํทีก่ลัน้ออกมาจากใจของพวกเขาเองใน
การใหส้มัภาษณ์ ไม่ว่าผูอ้ื่นจะมองอย่างไร แต่ซอยคาวบอยกใ็หช้วีติของพวกเธอเหล่านัน้สบืมา 
ลกัษณะการดาํเนินชวีติของผูห้ญงิ เหล่าน้ี เริม่ตน้ในเวลาเยน็และต่อเน่ืองไปถงึค่อนรุ่งอกีวนัหน่ึง 
จงึจะขอเล่าถงึการใชช้วีติของผูห้ญงิ โดยกล่าวรวมไปในภาพรวมของทุกคนทีค่ลา้ยคลงึกนั แต่จะ
มบีา้งของบางคนทีแ่ตกต่างออกไปจะนํามาอธบิายต่อเน่ืองเพือ่ความเขา้ใจถงึความเป็นผูห้ญงิว่าม ี
“จรยิธรรม” เพยีงใด 

 
ยํา่คํา่ : เวลาชีวิตท่ีเร่ิมต้น 

ใกลจ้ะถงึเวลาเยน็ทุกชวีติของสาวๆในซอยต้องพรอ้มทีจ่ะทํางาน โดยบางคนกต็ื่นลงมา
เริม่ตัง้แต่เวลาเทีย่งวนัทีน่บัว่าเป็นเวลาทีเ่รว็ทีสุ่ด มากระทัง่บางคนกต็ื่นในเวลา 4 โมงเยน็ พวกที่
ตื่นเรว็จะเป็นกลุ่มทีม่อีายุมากตัง้แต่ 30 ปีขึน้ไป แต่สว่นใหญ่พนกังานเตน้ของรา้นจะคดัเลอืกจาก
เดก็สาวที่อายุไม่มาก รูปร่างหน้าตาพอใช้ไดไ้ม่มพีุง ไม่มหีน้าทอ้ง ไม่อว้น เพื่อใหด้งึดูดใจแขก
หรอืลกูคา้เมือ่เขา้มาเทีย่วพกัผอ่นในรา้น 

 
เมื่อลองถาม “มนี” พนกังานเตน้ของบารแ์ห่งหน่ึงว่าอว้นไดไ้หม เธอตอบว่า “กอ็ย่าใหน่้า

เกลยีด” ชวีติของมนีกค็อืตวัอยา่งหน่ึงทีจ่ะกล่าวว่าทัง้วนัทัง้คนืเธอจะอยูท่ีบ่ารห์รอืรา้นแหง่น้ี แทบ
ไม่ออกไปไหว หรอืลงมาด้านล่างเลย ยกเว้นเวลาออกไปข้างนอกเวลาชีวิตของมนีจะเริม่ต้น 
17.00 น. อาบน้ํา แต่งตวั และมเีวลาจดัแต่งทรงผมโดยใชอุ้ปกรณ์หนีบผมของตนเอง รดีผมให้
เรยีบตรง แต่งหน้าพอประมาณไม่จดัจา้นหรอืจดัเกนิไปอย่างเช่น “นก” พนักงานเตน้อกีคนทีอ่ายุ
เพิง่จะ 16 ปี ทีไ่มค่่อยแต่งหน้าจนถูกเพื่อนๆรวมทัง้มาม่าซงัทีร่า้นเรยีกว่า “จดื” แทนเรยีกชื่อจรงิ
ของตน พนักงานทุกคนต้องลงมาขึ้นเวทีหรอื “ฟลอร์เต้น” ในเวลาหน่ึงทุ่มตรงหรอื 19.00 น. 
พนักงานที่เต้นเปิดฟลอร์เวลาน้ีอาจมจีํานวนมาก 7-8 คน เพื่อเต้นโชว์แต่ไม่ใช่พนักงานเต้น
ประจําที่ร้านแห่งน้ี เพราะพนักงานเต้นก็มีการสลบัหมุนเวียนกนัของแต่ละร้านที่เป็นเจ้าของ
รว่มกนั 
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 สิง่ที่มีอยู่ในใจของพนักงานเต้นทุกคนที่เป็นจริยธรรมในการทํางานของตน คือความ
รับผิดชอบในหน้าที่ คือการมาเริ่มงานตรงเวลา พยายามเต้นให้แขกหรือลูกค้ามีความสุข
สนุกสนานรว่มไปดว้ย การดแูลรปูรา่งหน้าตาของตนเองกเ็ป็นสว่นสาํคญัต่อการทาํงาน เมื่อทุกคน
มารว่มเตน้เปิดฟลอรแ์ลว้จะเหลอื คนเตน้อยูบ่นเวทเีพยีง 3 คน เพราะบนเวเทมีเีสาสงูประมาณ 2 
เมตร อยู่ 3 ตน้ ส่วนคนทีเ่หลอืกล็งมาจากเวทไีล่ไปตามลําดบัเมื่อจบเพลง ช่วงเวลาทีล่งพกัจาก
ฟลอร ์คอื การไปหาอาหารรบัประทาน จากทีก่ล่าวแต่แรกว่า บางคนจะไม่ลงจากทีพ่กัชัน้ 2-3-4 
เลยจึงยังไม่ได้ทานอาหาร บางคนหลังจากเปิดฟลอร์แล้วจึงเดินออกจากร้านไปหาอาหาร
รบัประทาน อาจจะมจีาํหน่ายอยู่หน้ารา้น หรอืตอ้งเดนิออกจากซอยไปดา้นหน้า บรเิวณปากซอย
ทัง้ 2 ฝ ัง่ การรบัประทานกต็อ้งระวงัเรื่องเวลา ทีม่คีนจดัควิใหเ้ตน้ เน่ืองจากหมด 3 เพลงกต็อ้งมี
พนักงานชุดใหม่ 3 คน ขึน้ไปสบัเปลีย่น เพราะฉะนัน้เวลาทานอาหารจงึตอ้งจดัสรรเวลาใหล้งตวั 
มเิช่นนัน้จะถูกปรบัหากใคร “ตกเวท”ี ตามทีผู่จ้ดัการรา้นกําหนดค่าปรบัไว ้และจะคดิรวมเมื่อถงึ
เวลาเงนิเดอืนออกว่าจะเหลอืเงนิเท่าไร แต่อย่างไรกต็าม เวลาหลงั 20.00 น. หา้มพนักงานเต้น
ออกจากรา้น ดว้ยเป็นเวลาทํางาน แลว้หากใครออกจากรา้นกจ็ะถูกปรบัหรอืบางคนไม่ออกจาก
รา้น แต่นําอาหารไปรบัประทานชัน้บนของรา้นทีเ่ป็นทีพ่กัและเมื่อถงึรอบเต้นยงัไม่ลงมากจ็ะถูก
ปรบัเชน่กนั 
 
 “Can I have a drink with you?“ ถอ้ยคําภาษาองักฤษเช่นน้ีมกัจะถูกเอ่ยเสมอ จาก
พนักงานเตน้เมื่อลงมาจากฟลอรม์า “หาดื่ม” จากลูกคา้ทีม่าเทีย่ว เวลากลางคนืของพนักงานเตน้ 
นอกจากเตน้แลว้กต็อ้งมานัง่รบัแขก พดูคุยกบัแขกโดยการหาดื่มเพื่อหารายไดพ้เิศษเช่นกนั ดว้ย
เฉพาะเงินเดือนพนักงานเต้นเดือนละ 6,000 บาท หรือวนัละ 200 บาท ไม่เพียงพออยู่แล้ว
ระยะเวลาทํางานเต้นตัง้แต่ 1 ทุ่มถงึ ต ี1 ครึง่ รา้นปิดเวลา ต ี2 ครึง่ รวมระยะเวลาทํางาน 5-6 
ชัว่โมง แต่เวลาขึน้เตน้จรงิๆเพยีง 3-4 ชัว่โมงเท่านัน้ แต่หากพนกังานเตน้ไม่รูส้กึว่าอยากทํางาน
แลว้ ระยะเวลาเทา่นัน้ทาํใหเ้ธอไมม่อีารมณ์ทีจ่ะเตน้ใหใ้ครด ูยิง่ถา้แขกน้อยดว้ยแลว้ การทาํงานก็
ไม่สนุกเลย การพูดคุยหรอืหาดื่มกบัแขก แล้วแต่ว่าบางคนจะเขา้หาแขกได้เก่งแค่ไหนหรอืจะ
สื่อสารอย่างไรใหลู้กคา้ยอมจ่ายดื่มใหต้นเอง ดื่มละ 90 บาท (ต่อ 1 แก้ว) โดยพนักงานแบ่งกบั
ทางรา้นคนละครึง่ เมื่อปิดรา้นกจ็ะมารวมยอดว่าวนัน้ีไดท้ัง้หมดกีด่ื่มหรอืกีแ่กว้ ส่วนพนักงานคน
ใดไม่ชอบคุยกบัลูกคา้ หรอืมคีวามจํากดัทางดา้นภาษาองักฤษกจ็ะไม่ไดด้ื่มกบัลูกคา้ทําใหร้ายได้
ลดน้อยลงไปอกี โดยเฉพาะนกหรอืจดืทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ ทีเ่ป็นคนไม่กลา้ และบุคลกิเฉยๆหน้าตา
ไม่ยิม้แยม้เท่าไร แต่ถ้าหากไดพู้ดคุยกจ็ะพบว่าเธอเป็นคนขีอ้ายและอาจจะดูชา้ในบางขณะ โดย
จากการพูดคุยการเรยีงลําดบัความคดิและถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดไม่ค่อยเป็นประโยคทีฟ่งัดู
เขา้ใจง่ายนัก จนกระทัง่ “เน” เพื่อพนักงานเตน้อกีคนทีเ่ป็นเพื่อนสนิทของนก ต้องทําหน้าทีแ่ปล
ความหมายใหฟ้งัอาจดว้ยนกมอีายุน้อย การศกึษาเพยีง ม.3 และยงัมลีูกตดิอกี 1 คน อายุเพยีง   
1 ขวบ และนกกไ็ม่อยากมาประกอบอาชพีน้ี แต่น้าแท้ๆ ของนกเป็นผูพ้ามาฝากกบัผูจ้ดัการรา้น
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เอง โดยใหท้ํางานในตําแหน่งพนักงานเตน้ ดว้ยว่ามเีงนิเดอืนแน่นอนและบอกนกใหล้องทําดู ทํา
ไดก้ท็ํา ส่วนเมื่อเงนิเดอืนออกน้าของนกกจ็ะมารบัเงนิจากนก อา้งว่าพ่อของนกไดย้มืเงนิจากน้า
ของนกไปแล้ว และพ่อใหน้กเป็นผูค้นืเงนิใหน้้าเอง ดว้ยบ้านของนกที่ยงัมน้ีองคนเล็กป่วยด้วย
โรคมะเรง็ในเมด็เลอืด ตอ้งมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลศรนีครนิทร ์จงัหวดัขอนแก่น เดอืนละ 2 
ครัง้รวมทัง้ถ่ายเลอืดดว้ย ทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยมากและพีช่ายของนกกไ็มไ่ดช้ว่ยรบัผดิชอบอะไร ทาํให้
นกมหีน้าทีใ่นการหาเงนิใหน้้อง ส่งเงนิใหพ้่อและใชห้น้ีน้าของนก อาจเป็นสาเหตุทีน่กดูไม่ร่าเรงิ
มากนกั 
 
ก่อนรุง่และยํา่เช้า 

เมือ่เวลาการทาํงานเดนิทางมาถงึจนกระทัง่เชา้วนัใหมแ่ลว้ หากมแีขกทีต่อ้งพดูคุยอยูก่จ็ะ
รบัแขกนัง่คุยอยูด่า้นล่าง แต่ไมเ่กนิต ี3 โดยตามกฎหมายทางรา้นตอ้งปิดต ี2 ฉะนัน้หลงัต ี2 ทาง
รา้นจะปิดไฟและงดสัง่เครื่องดื่ม แต่จะคุยอยู่กบัแขกไดจ้นถงึต ี3 ประตูรา้นจะปิด แต่บางวนัเวลา
ประมาณ 6 โมงเชา้ อาจจะเหน็บางรา้นทีม่สีาวๆเพิง่โผล่แงม้ออกมาจากรา้นกม็ ีหลงัจากเลกิงาน
หลายๆคนจะออกไปหาอาหารรบัประทาน เวลาดงักล่าวจงึเป็นเวลาของพนักงานมากกว่า ดว้ยมี
รา้นคา้มาขายอาหารมากมายหลากหลายชนิดมากกว่าช่วงกลางวนัหรอืหวัคํ่าดว้ยซํ้า ทานอาหาร
เสรจ็ต่างกข็ึน้ไปชัน้บนแต่ยงัไมน่อน บางคนซกัผา้ อาบน้ํา หรอืพดูคุยกนั กวา่จะไดน้อนกย็ํ่าหวัรุง่
ของอีกวนัหน่ึง ฉะนัน้เวลาอยู่ร่วมกนัความมีมารยาท การไม่ส่งเสียงดงั เสียงโทรศัพท์ จึงมี
กฎระเบยีบวา่หลงัเวลาต ี4 ไฟฟ้าตอ้งปิดและปิดเสยีงโทรศพัท ์เพราะผูอ้ื่นจะไดพ้กัผอ่น 

 
 จะมพีนักงานเต้นบางคนที่ไม่กลบัขึน้ไปชัน้บนแต่ออกไปประกอบภาระกิจอย่างอื่นต่อ 
ไดแ้ก่ การออกไปกบัแขก การไปซือ้เสือ้ผา้ การไปสงัสรรค ์หรอืเทีย่วต่อ เป็นตน้  
 

 การออกไปกบัแขก เป็นสว่นหน่ึงในชวีติของพนกังานทีอ่ยูใ่นรา้นในซอยคาวบอยแหง่น้ี 
เป็นเรือ่งปรกตธิรรมดาทีจ่ะเหน็บางคนอยูช่ ัว่ระยะเวลาสัน้ๆ และมกีารสลบัหมุนเวยีนพนกังานกนั
เป็นเรื่องธรรมดา การออกไปกบัแขกจะตอ้งจ่ายเงนิใหท้างรา้นหรอืกล่าวว่าต้นสงักดัก่อนกว็่าได ้
เช่น ถ้าออกไประยะยาว เรยีกว่า “ซื้อออก” ต้องจ่ายประมาณ 7,000-10,000 บาท แต่ถา้ออกไป
ชัว่ขา้มคนืราคากถ็ูกลงมาประมาณ 400-1,000 บาท โดยการออกไปราคาขึน้กบัการตกลงของเจา้
ตวั ส่วนค่าที่พกัแขกเป็นผูร้บัผดิชอบ แต่จะมคีําแนะนําสําหรบัน้องใหม่ที่จะออกไปขา้งนอกอยู่
เสมอวา่ใหใ้ชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้เป็นวนิยัสาํหรบัตนเอง และคาํแนะนําทีส่บืต่อกนัมา และยงัตอ้ง
คอยระวงัตวัหากไมช่อบมาพากลใหห้นีออกมาเลย และไมใ่หแ้ตะตอ้งของของแขก ยกเวน้ถา้แขก
เป็นผูห้ยบิใหเ้อง การรกัษาสขุอนามยัความสะอาดของตนเอง กเ็ป็นสิง่อยูใ่นลกัษณะคุณธรรมการ
ทาํงานของพนกังานเตน้เชน่กนั 
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 การไปซื้อเสือ้ผา้ การไปจบัจ่ายใชส้อยของสาวๆเป็นเรื่องปรกตทิีผู่ห้ญงิปฏบิตักิารไป
ซือ้เสือ้ผา้ของผูห้ญงิเหล่าน้ี บางสว่นจะไปทีต่ลาดหว้ยขวาง ดว้ยยา่นหว้ยขวางเป็นแหล่งสนิคา้ทัง้
ของกินและของใช้โดยเฉพาะเสื้อผ้ามากมาย และมผีูค้นมาจบัจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมาก และ
เสื้อผ้าที่จําหน่ายจะเป็นตามแฟชัน่สมยันิยมที่เหมาะสมกบังานกลางคืนที่ดูโฉบเฉี่ยว เซ็กส์ซี ่
ทนัสมยั แต่อาจดูไม่สุภาพสําหรบับุคคลทัว่ไป เสือ้ผา้ทีห่ญงิวยัรุ่นอายุใกลเ้คยีงกบัพนักงานเต้น
ซือ้มกัจะเป็นกางเกงขาสัน้ เสือ้ยดื เสือ้แจก็เกต็เสยีส่วนใหญ่ ดว้ยกางเกงขาสัน้ใส่ไดค้ล่องแคล่ว
และดทูนัสมยัเหมาะกบัสาวรุน่เหล่าน้ี 

 
 การไปสงัสรรค ์จากคําพูดของมนีทีก่ล่าวว่า “เรากเ็ป็นวยัรุ่น ไปเทีย่วบา้ง แต่กต็อ้งส่ง

เงนิใหแ้ม่ ถ้าใชเ้งนิหมดกร็ูส้กึผดิ” การทํางานที่ดูแลว้ไม่น่ามปีญัหาหรอืความเครยีดแต่อย่างใด 
แต่คุณธรรมประจําใจของทุกคนที่ทํางานที่น่ีคอื ความอดทน ด้วยว่าการเต้นมใิช่เกดิจากความ
สนุกแต่เป็นหน้าที ่เป็นสิง่แลกเปลี่ยนที่ไดเ้งนิมา ทุกคนจงึทํางานของตนไปหรอืการหาดื่มเหล้า
หรอืเบยีรแ์ลว้แต่แขกไมใ่ชค่วามสนุทรยีใ์นอารมณ์ ฉะนัน้เมื่อเลกิงานหลายคนจงึเลอืกทีจ่ะใชเ้วลา
หาความสําราญกบัชวีติของตนในการสงัสรรคเ์ทีย่วกบัเพื่อน โดยบางคนอา้งว่าไปกนิขา้ว แต่ไป
กนิขา้วที่ตลาดหว้ยขวาง ดว้ยย่านนัน้เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารทีข่ายดกึดื่นหรอืเปิดขายต้อนรบั
พนกังานทีเ่ลกิงานตอนกลางคนืมานัน้เอง การไปสงัสรรคก์บัเพื่อน กนิเหลา้กบัเพื่อน และช่วยกนั
จ่ายจงึเป็นการพกัผอ่นไปในตวั แต่บางคนจะเลอืกไปดื่มเหลา้หรอืไปเตน้ราํมากกว่าในบารท์ีเ่ป็น
บาร์ของผู้หญิงเที่ยว ด้วยสลับกบับาร์ในซอยคาวบอยที่เปิดให้แขกที่เป็นผู้ชาย แต่บาร์ที่อยู่
ใกล้เคียงกบัซอยคาวบอยย่านถนนเพชรบุร ีจะมบีาร์ที่เปิดให้ผู้หญิงเที่ยว มพีนักงานเต้นเป็น
ผูช้าย สาวๆนกัเตน้จากการทาํงานเตน้ในบารข์องตนจงึเปลีย่นไปเตน้เองทีบ่ารเ์หล่าน้ีแทน ผูว้จิยั
ไดส้อบถามว่า “เราเขา้ไปดเูขาเตน้เหรอ” แต่ไดร้บัคําตอบว่า “เราเขา้ไปเตน้เอง” และเขายงัไดร้บั
ความสนุกสนานมากกว่าการเต้นในบาร์ของตนเองด้วย และจะกลบัเขา้ร้านอกีทีช่วงเวลาเช้า     
6.00 น. รอเวลาใหแ้มบ่า้นเปิดรา้นพอด ี 

 
เดยอ์อฟ : พกัเสียที 

การทํางานทีผ่่านมาในรอบ 1 เดอืน หากไม่มลีูกคา้หรอือารมณ์ในการทํางาน ผสานกบั
ภาระอย่างอื่นทีรุ่มเรา้ทําใหพ้นักงานเตน้กเ็บื่อหน่ายจากการทํางาน ทางรา้นจงึกําหนดใหใ้นรอบ 
1 เดอืน จะใหพ้นกังานเตน้ หยุดได ้2 วนั แต่ตอ้งไม่ตรงกบัวนัหยุดหรอืศุกร-์เสาร-์อาทติย ์โดย
เมื่อก่อนกฎระเบยีบการแจง้วนั day off ไมเ่ครง่ครดันกัดว้ยมพีนกังานจาํนวนมาก แค่เพยีงช่วง
ก่อนบ่าย 4 โมงหรอื 16.00 น. โทรไปแจง้กบัพนักงานตําแหน่งแคชเชยีรท์ีเ่ริม่งานในเวลา     
16.00 น. วา่วนัน้ี day off หรอืหยดุ แต่ปจัจุบนัไมไ่ด ้ดว้ยพนกังานเตน้ทีม่น้ีอยตอ้งทาํงานหรอืขึน้
เต้นหลายร้านหรอืหลายบาร์ ต้องจดัการวางแผนคนเต้นให้เพยีงพอ การลาจงึต้องลาโดยแจ้ง
ล่วงหน้า 1 วนั มเิช่นนัน้จะถูกหกัวนัละ 200 บาท เท่ากบัว่าเราไมไ่ดท้าํงานขาดรายได ้200 บาท 
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วฒันธรรมเบีย่งเบน 
Cultural devient 

แลว้ยงัตอ้งเสยีคา่ปรบัอกี 200 บาท ทัง้ เน นก และมนีต่างคนต่างเคยถูกหกัเงนิทัง้จากคนตกเวที
การจะหยุดไมแ่จง้มากเกอืบถงึ 2,000 บาทต่อเดอืน ซึง่จะเหลอืเงนิใหใ้ชจ้่ายเพยีง 4,000 บาทต่อ
เดอืน ซึ่งน้อยมากในการดํารงชวีติ การใชเ้วลาว่างวนัเดยอ์อฟหรอืวนัหยุดของแต่ละคนแตกต่าง
กนั บางคนเลือกที่นอนกบันอน และนอนอย่างเดียว ไม่แม้แต่ลืมตามาดูว่าเวลาน้ีเวลาเท่าไร 
ยกเว้นเวลาหิวก็ลงมาหาอาหารรับประทาน และขึ้นไปนอนต่อ ส่วนบางคนเลือกจะไปชม
ภาพยนตรท์ีอ่มิพเีรยีลสาํโรง แต่ไมบ่่อยครัง้นกั 

ตวัแบบพฤติกรรมทางด้านพหนิุยมทางจริยธรรมของพนักงานเต้นในบาร ์

 

                      คุณคา่ทางวฒันธรรม    พนกังานเตน้             ทุนนิยม      

 Cultural value            ในบาร ์         Capitalism 

 

 

 

 

  

 

 จากตวัแบบพฤตกิรรมของพนกังานเตน้ในซอยคาวบอยพบว่าการดาํรงชวีติอยูภ่ายใตทุ้น
นิยม ทาํงานภายใตภ้าวะเศรษฐกจิทีบ่บีรดัความอยากมอียากไดภ้ายในตน มนัต่อสูอ้ยา่งผกผนักบั
คุณค่าทางวฒันธรรมที่มใีนตนที่ฝงัรากลกึมาแต่เกดิด้วยการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย ในพืน้ทีเ่ขตชนบทยากจนของประเทศไทยสง่ผลต่อการผลลติรปูแบบวฒันธรรมของพนกังาน
เต้น ทัง้ในเรื่องที่ส ังคมมองว่าดีเหมาะสมถูกต้องทางบริบท หรือถูกประณามต่อว่าไม่ดีไม่
เหมาะสม หรอืรนุแรงถงึขนาดทีว่า่ตํ่าทาํใหส้งัคมเสือ่มเสยีทเีดยีวการอธบิายพหนิุยมทางจรยิธรรม
ในครัง้น้ีจะนําเสนอในลกัษณะการอธบิายดงัน้ี 
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พหุนิยมทางจรยิธรรมของสาวอโกโกใ้นครัง้น้ีจะนําเสนอตามลําดบัในเรื่องภาพพจน์ของ
ความเป็นผูห้ญงิทํางานในบาร ์ความรบัผดิชอบ การไปทําบุญ ความคดิเกีย่วกบัการเป็นคน และ
จรยิธรรมดา้นอื่นๆ 
1) ภาพพจน์ของความเป็นผูห้ญงิทาํงานในบาร ์
 - ผูห้ญงิทีด่ ี
 - แมท่ีด่ ี
 - ลกูทีด่ ี
 - ภรรยาทีด่ ี
 - พีแ่ละน้องทีด่ ี
 
2) ความรบัผดิชอบ 
 - ความรบัผดิชอบต่อตนเอง 
 - ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั 
 - ความรบัผดิชอบต่อชุมชนสงัคม 
 - ความรบัผดิชอบต่องานทีท่าํ 
 
3) การไปทาํบุญ 
 - ไปทาํบุญทีว่ดั 
 - ถวายสงัฆทาน 
 - ปฏบิตัธิรรม 
 - ใหเ้งนิผูย้ากไรห้รอืขอทาน 
 
4) ความคดิเกีย่วกบัการเป็นคน 
 - คนด ี
 - คนไมด่ ี
 
5) จรยิธรรมดา้นอื่นๆ 
 - ความเสยีสละ 
 - ความอดทน อดกลัน้ 
 - ความขยนั 
 - ความรกั 
 - รูจ้กัหน้าที ่
 - ทศันะคตต่ิออาชพี 
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1. ภาพพจน์ของความเป็นผูห้ญิงทาํงานในบาร ์
  ผูห้ญิงท่ีดี 

ภาพพจน์ของความเป็นผูห้ญงิที่ดจีากการสมัภาษณ์ผูห้ญงิในซอยทุกคนกล่าวเป็นเสยีง
เดียวกันว่า “...ผู้หญิงทีด่ีดูแลครอบครวัได้ ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ สามารถปรึกษาได้ทุกเรือ่งกับ
ครอบครวัไมใ่ชเ่พือ่นแต่เพยีงอยา่งเดยีว...” 

แม่ท่ีดี 
“…คดิว่าตนเองเป็นแม่ทีด่แีล้ว เพราะได้วางรากฐานให้กบัลูกแล้ว การได้ซื้อรถ macro 

ต่อไปกไ็ดเ้ป็นของลกู...” จากประโยคดงักล่าวทีกุ่ง้ไดข้ยนัทาํงานดว้ย เพื่อใหลู้กจากคนโตทีอ่ยูก่บั
พอ่ทีบ่า้น และไดซ้ือ้รถไวใ้หเ้ป็นเครื่องมอืในการทํางานซ่อมแซมท่อประปา ส่วนลูกอกีคนกไ็ดส้่ง
เงนิใหเ้รยีนหนงัสอืจนจบแลว้ 

ลกูท่ีดี  
  “...ตนเองเคยคดิจะขายชวีติและไปทํางานทีจ่นี โดยเงนิทีไ่ดส้่วนหนึง่จะใหพ้่อแม่เพราะ
ท่านเลี้ยงดูเรามา…” คําพูดดงักล่าวของกุง้ทีเ่ตรยีมตวัจะไปคา้กามยงัค่ายทหารต่างประเทศที่
เท่ากบัตอ้งจบชวีติเป็นแน่ เป็นการยอมทัง้ชวีติของตนและเอาเงนิกอ้นสุดทา้ยทีจ่ะไดม้าใหพ้อ่แม่
สว่นหน่ึง 
  กรณขีองมนีเคยเกบ็เงนิไดม้ากทีส่ดุจะเอาไปซือ้ววัใหแ้ม ่เกบ็เงนิได ้18,000 บาท แต่กว่า
จะครบ ราคาววักข็ึน้เป็น 20,000 กว่าแลว้จงึไม่ไดซ้ือ้ แต่มนีต้องส่งเงนิใหแ้ม่ทุกเดอืน เวลากลบั
บา้นกจ็ะซื้อของไปฝากแม่ และแม่เป็นคนเดยีวทีท่ราบว่า มนีทํางานอะไร เพราะไม่ไดบ้อกทาง
บา้น  
  ภรรยาท่ีดี 
  ทุกคนทีท่ํางานในบารห์รอืรา้นลว้นผา่นการมสีามแีละลูกมาแลว้ทัง้สิน้ จงึเป็นแรงผลกัดนั
ใหอ้อกมาทาํงาน ณ ทีแ่ห่งน้ี จะมเีฉพาะกุง้ทีย่งัคงกลบัมาอยูร่ว่มกบัสามอีกีครัง้ โดยซือ้รถmacro 
ใหส้ามไีวป้ระกอบอาชพีและซือ้รถไวเ้พือ่ใหส้ามเีพือ่ชว่ยคํา้จุน ตําแหน่งฐานะทางสงัคมผูใ้หญ่บา้น
ของสาม ีจงึเหน็วา่ คนในรา้นหรอืบารต์อ้งมคีวามรบัผดิชอบต่อความเป็นภรรยาทีด่ ี
 
  พ่ีและน้องท่ีดี 
  การทาํงานของพนกังานในรา้นมใิช่สนับสนุนจุนเจอืพอ่แมเ่ท่านัน้ แต่รวมไปถงึพีแ่ละน้อง
ดว้ย ดงัเช่นในครอบครวัทีม่พีีห่รอืน้องอยูด่ว้ยโดยเฉพาะเพศชายจะไม่ไดส้่งเสยีจุนเจอืครอบครวั
หรอืมอบเงนิใหพ้่อแม่ จงึเป็นหน้าทีข่องผูห้ญงิทีต่อ้งส่งไปใหเ้พื่อพีช่ายหรอืน้องชายในครอบครวั
ไดใ้ชร้่วมกนักรณีของนกที่มน้ีองป่วยเป็นมะเรง็ในเมด็เลอืดกต็้องส่งเงนิใหพ้่อไปช่วยรกัษาน้อง
ดว้ย 
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 2. ความรบัผิดชอบ 
  ความรบัผิดชอบต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนและสงัคม ต่องานที่ทํา นอกจากความ
รบัผดิชอบต่องานทีท่าํแลว้ ความรบัผดิชอบต่อตนเอง กรณีสุขภาพอนามยักเ็ป็นสว่นสาํคญัทัง้ต่อ
ความอยูร่อดของรา้นและความปลอดภยัต่อตนเองโดยทางรา้นไดก้ําหนดใหพ้นักงานไปตรวจโรค 
3 เดอืนต่อครัง้ ไปตรวจไดท้ีค่ลนิิกพระโขนง หรอืสาธารณสขุวดัธาตุทอง กรณีของกุง้จะไปตรวจที่
โรงพยาบาลตํารวจโดยแจง้ความจํานงว่า “มาตรวจเอดส”์ ค่าตรวจ 300 บาท แต่ทัง้น้ีบางคนก็
ยกเวน้ เพราะดแูละตนเองในสว่นทีไ่มเ่คยออกไปนอนขา้งนอกกบัแขกเลยกค็ดิว่า คงไมต่ดิโรคแต่
อยา่งใด 
  ความรบัผดิชอบต่องานที่ทําโดยเฉพาะพนักงานเต้นต้องมาขึน้เวทเีต้นให้ทนัตามรอบ
เวลา โดยแต่ละคนเตน้คนละ 3 เพลง แลว้ลงมาพกัและรอเวลาจะขึน้เตน้รอบใหม ่

จากความเหน็ต่อตนเองในกรณีความรบัผดิชอบคอื “’งานทีเ่ราทํา เป็นหน้าทีข่องลูกทีด่ ี
เป็นน้องทีด่ ีเรารบัผดิชอบทางบา้น คอื ดแีลว้” 

 
 3. การไปทาํบญุ 
  การไปทําบุญทีว่ดั/ถวายสงัฆทาน/ปฏบิตัธิรรม/ใหเ้งนิผูย้ากไรห้รอืทานและทําบุญโลงศพ
พนักงานที่ร้านทุกคนนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําใจ ฉะนัน้ทุกคนจึงปฏิบัติเยี่ยง
พทุธศาสนิกชน เพยีงแต่บา้งคนไมไ่ดต้ระหนกับา้ง แต่บางคนโดยเฉพาะพนกังานเตน้ทีร่า้นทุกคน
กล่าวไดว้า่มคีวามศรทัธาในพทุธศาสนาเป็นอยา่งยิง่ ฉะนัน้คา่ใชจ้า่ยทีจ่่ายออกไปนอกจากการกนิ
อยู่ส่งเงินกลับบ้านแล้ว ยังใช้ในการทําบุญด้วย โดยการทําบุญมีทัง้การไปทําบุญเองที่ว ัด
โดยเฉพาะเพื่อนพนักงานในบารค์นหน่ึงชื่อนิดหน่อย เป็นนักบุญนิยมเลยกว็่าได ้เพราะเธอจะไป
ทําบุญบ่อยครัง้มาก บางครัง้ 2-3 วนัไปครัง้ ส่วนคนอื่นทัง้นก เน และมนี จะไปช่วงวนัพระทีต่รง
กบั 8 คํ่าหรอื 15 คํ่า การไปวดัมทีัง้ไปวดัใกล้ๆที่รถไฟฟ้าไปถงึ เช่น วดัหวัลําโพง วดัปทุมวนา
ราม เมือ่เขา้ไปถงึวดัจะผา่นเตน็ทห์รอืปะราํในการถวายสงัฆทานเป็นจุดแรก และมซีองใหใ้สป่จัจยั
ไปหย่อนลงในตู้พรอ้มถอืถงัสงัฆทานที่วดัวางเตรยีมไวใ้ห ้ไปถวายและฟงัพระเทศน์ใหฟ้งั แต่มี
ผู้อื่นมาร่วมด้วยเป็นชุดๆไป แต่การฟงัพระเทศน์เป็นกระบวนการขดัเกลาและอบรมสัง่สอน 
(socialization) สําหรบัผู้หญิงเหล่าน้ีอย่างได้ผล ด้วยพระเทศน์จะยกชาดกต่างๆเกี่ยวกบัการ
บรจิาคทานใหไ้ดม้ากทีส่ดุ และเป็นการปลุกเรา้ใหผู้ท้ีไ่ดฟ้งัเหน็ดเีหน็ชอบตามคาํเทศน์สัง่สอนของ
พระ พระท่านจะสอนใหรู้จ้กัการทําบุญ ไม่ใหข้ีเ้หนียว มเีท่าไหร่กท็ําจะไดส้ะสมบุญในชาตหิน้า 
การเทศน์ได้ยกชาดกเรื่องคนใช้บ้านเศรษฐทีี่แมแ้ต่เสื้อผา้ไม่มจีะใส่ก็ยงัเปลื้องผา้นุ่งของตนไป
จาํหน่ายเพือ่นําเงนิมาทาํบุญ เมือ่ฟงัแลว้กเ็กดิความรูส้กึคลอ้ยตามเหมอืนจติวทิยาทีถู่กชกัจงูโน้ม
น้าวใหเ้ชื่อจรงิ พระเทศน์สกัพกัไม่เกนิ 10 นาทกีม็ากรวดน้ํา และนําอุปกรณ์ภาชนะนัน้ไปวางที่
เดมิ โดยเราเทน้ําทัง้ตามตน้ไมแ้ละกรอกน้ําวางไวเ้ชน่เดมิ 
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          ขัน้ตอนการประกอบพธิเีช่นน้ีดูไม่ยุ่งยากสําหรบัคนที่คุน้เคย จากส่วนแรกที่มกีารถวาย
สงัฆทานผา่นไป ส่วนที ่2 เดนิผา่นปะราํหรอืเตน้ทแ์รกเขา้ไปดา้นในเป็นสวนและมศีาลาหลงัใหญ่ 
ได้ยินเสียงพระเทศน์ดังผ่านมาตามลําโพงในวัด ก่อนถึงศาลาจะมีร้านขายของที่ระลึกอาท ิ
พระพทุธรปู แผน่ซดีธีรรมะ หรอืเสือ้ผา้ชุดขาวสาํหรบัผูป้ฏบิตัธิรรม บวชช ีจากรา้นขายของเขา้ไป
ทีศ่าลาบรเิวณรอบดา้นเป็นตน้ไมร้ม่ครึม้ อากาศเยน็ และมพีระพุทธรปูต่างๆ ตัง้ไวเ้ป็นลอยตวัให้
คนสกัการะ ทีจ่ดัแบ่งเป็นอกีโซนหน่ึง คลา้ยกบัในวดัปทุมวนารามทีเ่หน็จะแยกเป็นส่วนแรก คอื 
ปะราํทีถ่วายสงัฆทาน สว่นที ่2 คอื ศาลาสาํหรบัผูว้ปิสัสนา สว่นที ่3 คอืสวนพรอ้มรปูเคารพต่างๆ 
ก่อนขึน้ไปบนศาลาจะมหียบิพุ่มดอกไมข้ึน้ไปคนละ 1 พุ่ม ส่วนเงนิทําบุญใหไ้ปใส่ในตู้บนศาลา 
จากทีเ่ขา้มาแต่แรก มเีงนิถวายสงัฆทาน เงนิทาํบุญคา่ดอกไม ้ไปไหวพ้ระบนศาลาและไปทาํสมาธ ิ
ไปนัง่ฟงัพระเทศน์ และแกกนํ็าองคจ์ตุคามนัน้ไปเลีย่มทองใหแ้ม่แขวนคอไวท้ีบ่า้น (อําเภอกมลา
ไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์) ส่วนที่ 4 จากองค์จตุคามฯ เดนิมาดา้นหน้า จุดที่ 3 เป็นทีไ่หวพ้ระอกีจุด
หน่ึงอยูต่ดิดา้นหน้าประตูทางออกวดัปทุมวนารามแลว้ เป็นจุดทีต่อ้งซือ้ดอกไมอ้กีเช่นกนั ไปไหว้
พระ เสีย่งเซยีมซ ีและเตมิตะเกยีงน้ํามนั ทาํบุญคอืการทําบุญหยอดน้ํามนัในตะเกยีง จะสอบถาม
คนทีไ่ปทาํบุญว่า อธษิฐานอะไร มาทาํไมแกบอกมาทาํบุญแลว้สบายใจด ีเพราะไมม่คีนช่วย “ตอ้ง
ใหพ้ระพุทธ พระธรรม พระสงฆช์่วย” การอธษิฐาน “ขอใหอ้ยูด่ ีขอสิง่ทีด่”ี “จะไดม้วีาสนาเหมอืน
อาจารย”์ ซึง่เป็นการแสดงถงึความคดิ การวดัฐานะทางสงัคม ดว้ยการเพิม่จากการทาํบุญได ้
 
 การมาทําบุญของผู้หญิงเหล่าน้ี คงมคีวามหวงัที่จะให้ชวีิตตนเองสุขสบายในชาติหน้า 
เพราะทีเ่ทศนาชา่งถวายสงัฆทานกย็ํ้าหลายครัง้ว่า การทาํบุญมใิช่จะตอบแทนไดเ้รว็ขึน้ หรอืตอบ
แทนในชาตน้ีิ พระยงัอา้งคําของพระพุทธเจา้ว่า พระพุทธเจา้กย็นืยนัไม่ไดแ้ต้พระยนืยนัว่าไดร้บั
แน่นอน ยงัเป็นการตอกยํา้ใหผู้ห้ญงิเหล่าน้ีเชื่อในการทาํบุญมากขึน้กระมงั 
 
 การเกบ็ขอ้มูลแบบมสี่วนร่วมบรรลุลงทีก่ารเตมิตะเกยีงน้ํามนัตามวนัเกดิมชี่องใส่เงนิใต้
เตาตะเกยีงน้ํามนัดว้ย จะเหน็ไดว้า่การไปทาํบุญดงัน้ีมตีน้ทุนเชน่กนั ไดแ้ก่ คา่รถไฟฟ้าไปกลบัคน
ละ 40 บาท (หากลงสถานีสยามกจ็ะเพิม่เป็น 50 บาท) เงนิทาํบุญถวายสงัฆทาน (แลว้แต่ศรทัธาก็
ตาม) แต่ทัง้สองคนกท็าํบุญคนละ 100 บาท ค่าดอกไมธู้ปเทยีนอกี 2 จุด จุดละ 20 บาท รวมเป็น 
40 บาท คา่ไอศกรมี 10 บาท รวมเป็น 190 บาท ทัง้เรือ่งเงนิและเวลาแต่ทุกคนกไ็ปดว้ยใจ 
 ทัง้ๆทีเ่มื่อคนืก่อนมาวดัวนัน้ีพนักงานเตน้บอกว่าไมไ่ดส้กัแกว้ จงึจะเหน็ไดว้่า การทาํบุญ
กบัเงนิทีห่าไดไ้มม่สีว่นสมัพนัธก์นั เป็นความตัง้ใจเฉพาะตน 
 
 การใชช้วีติของหญงิเหล่าน้ี เป็นเยีย่งคนธรรมดา ซึง่ถา้ไมรู่ภู้มหิลงักจ็ะไมท่ราบว่า บุคคล
เหล่าน้ีเป็นใคร เพราะทุกอย่างเหมอืเช่นคนธรรมดาทัว่ไป กลบัจากวดั เดนิผ่าน central world 
เหน็หญงิสาวกบัฝรัง่เดนิคู่กนั เราถามว่าทําไมไม่หาแฟนสกัคน ทัง้คู่ตอบว่า แล้วแต่โชควาสนา 
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และมนักไ็มไ่ดง้า่ยเช่นนัน้ เมื่อมาถงึ interchange บางคนแวะด ูเสือ้ผา้ทีข่ายบรเิวณนัน้ ราคาของ
ทีน้ี่แพงมาก ใหเ้ดนิไปทีต่ลาดนดัถูกกวา่มากมาย พวกเขาต่างโตแ้ยง้วา่ ค่าทีเ่ขาแพงมัง้ เราไดส้ติ
ว่าไม่ควรเอาความคดิ etic หรอื insider view ของตนเองไปวดัจงึจะถูก แต่มานึกยอ้นดูว่า การ
ทํางานทํางานทีร่ายไดไ้ม่แน่นอน ตอ้งมคี่าใชจ้่ายทัง้ของตนเอง ครอบครวั และกระแสนิยมทีต่อ้ง
แต่งตวัทาํงานใหส้วยงามและยิง่เพิม่คา่ใชจ้า่ยมากขึน้ 
 
         สิง่ทีไ่ดจ้ากการไปเกบ็ขอ้มลูภาคสนามครัง้น้ี คอืการทบทวนบทบาทตนเองในฐานะนกัวจิยั
หรอืนักมานุษยวทิยา กบัการสวมบทบาทของการเป็นผูห้ญงิ เป็นแม่ เป็นเพื่อนกบัญาตเิหล่านัน้ 
การตดัอคตทิัง้มวลออกจงึเป็นสิง่ที่ยากยิง่ ความเหน็ใจหรอืการแสดงออกของตน จงึสอดคล้อง
และเป็นไปตามพืน้ฐานความรู ้ความคดิของตน  นอกจากมุมเดมิทีเ่ป็นผูห้ญงิเสเพล ดื่มเหลา้ นัง่
ขายบรกิารทางเพศ แต่พวกเธอก็คอืมนุษย์ที่มรีกั โลภ โกรธ หลง อยากม ีอยากได้ อยากเป็น 
เชน่คนธรรมดาทัว่ไปนัน้เอง 
 
  นอกจากนัน้ยงัมกีารปฏบิตัธิรรมตามวดัต่างๆ เช่น การเช่ารถไปวดัเขาคชิกูฎ ไปปฏบิตัิ
ธรรม 3-4 วนั หรอืนอนปฏบิตัธิรรมทีว่ดัปทุมวนารามเอง โดยทุกทีต่อ้งสวมเสือ้ผา้สขีาวจงึตอ้งซือ้
ชุดไวใ้ชเ้อง การซือ้ดอกไมไ้หวพ้ระเป็นเรือ่งปรกต ิบางคนซือ้ดอกไมห้ลายชุด อา้งวา่เอาไวไ้หวท้ัง้
ชัน้บนและชัน้ล่างของรา้น (ความจรงิคอืไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นบารน์ัน้เอง) และดอกไมท้ีเ่ลอืกซือ้บา้ง
กอ็า้งวา่สสีวย พระบางองคช์อบสเีหลอืง บางองคช์อบสแีดง เชน่ พระพฆิเนศวร ์จาํตอ้งซือ้ดอกไม้
ใหถู้กใจกนัแต่ละองคจ์ะไดด้ลบนัดาลแต่สิง่ดีๆ ใหก้บัตนเอง การใหเ้งนิกบัขอทานดว้ยใจคดิว่าได้
ช่วยเหลอืคนทีล่ําบากกว่าเราจะส่งผลต่อชวีติทีด่ขี ึน้ของตน เมื่อไปทําบุญทีว่ดัจะแยกไม่ออกว่า
หญิงที่ไปทําบุญนัน้มภีูมหิลงัอย่างไร โดยเฉพาะกบัสาวอย่างน้ําด้วยบุคลกิที่น่ิงไม่วอกแวก ไม่
เจา็ะแจะ็ เอะอะโวยวาย ดงัภาพของหญงิทีเ่คยคดิวา่ตอ้งชดัเจนในบทบาท 
 

การไปทําบุญ นอกจากการหวงัไดบุ้ญแลว้ ยงัคดิว่าจะช่วยใหบ้าปที่มอียู่ไดเ้จอืจางผ่อน
คลายลงไปบา้งดงัคาํกล่าวของมนีทีว่่า “พระเทศน์ว่า บาปกรรมมจีรงิมนัจะตามมาไมว่่าชาตน้ีิหรอื
ชาตหิน้า การทาํบุญจะช่วยใหเ้จอืจางแต่ไมไ่ดล้บไป” พระเทศน์ปุจฉาวสิชันาดงัว่า “มแีกว้ใบหนึง่
ใสเ่กลอืลงไปนิดหน่อย น้ําจะมรีสเคม็ ถา้เตมิน้ําลงไป เกลอืทีเ่คม็กจ็ะเคม็น้อยลง” เป็นการเทศน์สัง่
สอนทีเ่ป็นรปูธรรมสาํหรบักลุ่มคนอกีบางกลุ่มเพื่อปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนั และใหค้นหนัมาทาํบุญ
กนัมากขึน้ และนอกจากนัน้การไปทําบุญยงัหวงัผลต่อในชัน้ถดัไปทีว่่า อธษิฐาน “ขอใหม้คีนรบั
เลี้ยงสกัคน” จากการอยูใ่นกลุ่มสงัคมเช่นน้ีมรีุน่พีจ่าํนวนมากทีม่ฝีร ัง่รบัเลีย้งออกไปเป็นมาดามสุข
สบาย ความคดิของมนี เป้าหมายสุดท้ายของชวีติคอืการมผีู้อุปการะสกัคนโดยไม่ต้องทํางาน 
ฉะนัน้จงึตอ้งไปทาํบุญใหม้ากเชื่อวา่ ทาํมากไดม้าก 
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4. ความคิดเก่ียวกบัการเป็นคน 
  คนดี  
  จากประโยคการสนทนาที่ว่า “...พอเข้ามาทํา ก็อยู่ทีต่ ัวเรา ถ้าเรามาสมัผสัมนัก็ไม่ได้
เลวรา้ยอะไร ตวัเองอยูใ่นกรอบน้ีกด็แีลว้…” การเป็นคนดขีองมนี คอื “...เราเป็นคนดขีองสงัคมคอื
เราไม่ดทีําอะไรผดิกฎหมายไม่ทําความเดอืดรอ้นใหใ้คร มคีวามรบัผดิชอบมหีน้าทีก่ารงานและ
ดแูลครอบครวัได.้..” 
  คนไม่ดี  
  จากประโยคทีว่่า “คนด ีคนเลวไมไ่ดอ้ยูท่ีอ่าชพี อาชพีไหนกเ็ลวได ้ บวชเป็นพระกเ็ลวได”้ 
ฉะนัน้คนไม่ดคีงไม่ไดว้ดักนัจากอาชพีทีท่ํา คนทีม่อีํานาจหน้าทีก่ารงานใหญ่โต เช่น ผูบ้รหิารยงั
โกงกนิประเทศชาตไิดเ้ลย เป็นคาํกล่าวของพนกังานเตน้ในรา้น 
 
5. จริยธรรมด้านอ่ืนๆ 

ความเสียสละ  
  การทาํงานทีน่ี่ทุกคนต่างกล่าวว่าเป็นการเสยีสละ ดว้ยรายไดท้ีห่าไดต่้างตอ้งส่งกลบับา้น
แทบทัง้หมด กรณีของกุ้งที่ต้องส่งเงนิกลบับ้านทุกอาทติย์ เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายแล้วเมื่อถึงสิ้น
เดอืน ตอ้งส่งเงนิผอ่นชําระค่างวดรถmacro ขนาดเลก็ ทีซ่ือ้ไวใ้หส้ามใีชท้ํางานรบัขดุเจาะวางท่อ
ประปาหรอืกรณีของมนีทีจ่ะเกบ็เงนิสง่ใหแ้ม่ซือ้ววัไวไ้ถนา แต่ซือ้ไมไ่ดเ้มื่อพีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใช้
เงนิ กเ็ลยเอาเงนิทีเ่กบ็ไดท้ัง้หมดยกใหพ้ีไ่ปทัง้สิน้ และคดิวา่ตนเองเสยีสละมาก 
  ความอดทน  
  การทํางานทีน่ี่ทุกคนต่างกล่าวว่า ต้องใชค้วามอดทนอย่างยิง่เพราะผูค้นอยู่ร่วมกนัมาก
ต้องไม่ใหม้เีรื่องกระทบกระทัง่กนั มเิช่นนัน้ต้องออกจากงานทัง้คู่โดยไม่ตรวจสอบว่าใครผดิหรอื
ถูกความรูส้กึเพือ่การทาํงานเป็นเรือ่งธรรมดาแต่ตอ้งอดทน เบื่อเซง็มากๆกห็ยดุงานไปเลย 
  รู้จกัหน้าท่ี 
  “...เวลาทาํงานจะไมเ่ครยีดฝรัง่ดา่ Fuck you กไ็มโ่กรธ ยิ้มสู ้การพดูคุยกนักจ็ะไมม่าบ่นถงึ
ปญัหาใครบ่นจะไล่หนี ทุกคนมปีญัหาจะไมเ่อามาบ่นภาระวนัน้ี จะมคีวามสาํเรจ็ในวนัหน้า ใหรู้จ้กั
ปรบัวกิฤตใิหเ้ป็นโอกาส ปรบัโอกาสใหเ้ป็นเงนิทอง…” 

ทศันะคติต่ออาชีพ 
“...ใครจะมองว่าไง แต่งานน้ีมนัอุม้ชเูรา ถา้ไมม่งีานตรงน้ี เราไมไ่ดม้าถงึขนาดน้ี เราไมไ่ด้

มาอยูต่รงน้ี เงนิ 100 บาท กไ็มรู่จ้ะเอาจากตรงไหน...” 
“...งานมนัไมไ่ดเ้ลวรา้ยอะไร อยูก่บัแฟนคนไทยกน็อนอยูแ่ลว้...” 

 จากการศกึษาพหุนิยมทางจรยิธรรมของพนักงานเตน้ในบารซ์อยคาวบอยพบว่านิยามคํา
ว่าจรยิธรรมนัน้เป็นนิยมเชงิสมัพนัธ ์(relativity) ทีไ่มไ่ดผ้กูตดิคาํนิยามทีม่คีวามหมายหน่ึงเดยีวที่
มผีูนิ้ยามไว ้แต่จะอธบิายโดยสมัพนัธก์บัคุณค่าทางวฒันธรรม (culture value) ทีเ่ป็นแนวปฏบิตัิ
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ตามจารตีและกระแสการพฒันาสมยัใหม่ทีเ่ป็นกระแสทุนนิยม (capitalism) ทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได้
จากภาวะโลกาภวิตัน์ จนนําไปสู่ชุดคําอธบิายในวฒันธรรมที่ไม่ไดเ้ป็นในแนวจารตีเช่นเดมิจนดู
เหมอืนเป็นวฒันธรรมทีเ่บีย่งเบน (cultural deviant) ไปจากกรอบคดิตามรากเหงา้ความเป็นคนมี
จรยิธรรมของคนสว่นใหญ่ในสงัคม 
 
 ชุดความคิดตามกรอบคุณค่าทางวัฒนธรรมของผู้หญิงไทยคือผู้หญิงต้องเป็นคนด ี
เน่ืองมาจากการปลูกฝงัการเลีย้งดูมาตัง้แต่เดก็ทีฝ่งัรากความคดิใหก้บัผูห้ญงิว่าตอ้งเป็นคนดแีละ
กตญัญูต่อครอบครวั ซึง่ผูห้ญงิมกัถูกคาดหวงัจากครอบครวัในเรื่องการแบกรบัภาระหน้าทีท่ีต่อ้ง
เลีย้งดคูรอบครวัใหม้คีวามอยูร่อด จากการทีค่วามกตญัญรููคุ้ณยงัเป็นระบบคุณค่าทีม่พีลงัในสงัคม
ชุมชนชนบท และไดร้บัการถ่ายทอดอยา่งต่อเน่ืองลงมาสู่ลูกหลานในรุ่นต่อๆมาเพื่อดาํรงอยูอ่ยา่ง
มัน่คงต่อเน่ืองของระบบครอบครวั แต่ภายใต้พลวตัของระบบคุณค่าเรื่องความกตญัญูรู้คุณน้ี 
หนทางในการตอบสนองของคนรุ่นต่อมากลบัมคีวามกตญัญูรูคุ้ณน้ี หนทางในการตอบสนองของ
คนรุ่นต่อมากลบัมคีวามแตกต่างกนัในระหว่างลูกสาวและลูกชายทัง้ในแง่วธิคีดิแนวทางปฏบิตั ิ
และทางเลอืกในสงัคม ดงันัน้ลูกสาวหลายคนต้องตดัสนิใจทีจ่ะเขา้มาทํางานในสถานบนัเทงิตาม
ผบับารต่์างๆ เพื่อความอยู่รอดของครอบครวั ซึ่งส่งผลต่อเน่ืองถงึการสบืทอดภาพลกัษณ์ความ
เป็นลูกสาว และการเปลี่ยนแปลงภาพลกัษณ์ความเป็นลูกสาวในบรบิทของครอบครวัและชุมชน 
จากความขดัแยง้ทางความคดิและระบบคุณค่าทางศลีธรรมทีม่ศีลีธรรมเป็นเสน้แบ่งระหว่างความ
เป็นผูห้ญงิไม่ด ีแต่เน่ืองจากการต้องทําตนเป็น “ลูกสาวที่ด”ี เป็นผูร้บัผดิชอบครอบครวัโดยถูก
คาดหวงัในระดบัทีส่งูไปกว่า “ความสาํเรจ็” สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื่อมโยงลูกสาวในฐานะความ
เป็นสาวหาเงนิไว้กบัความสมัพนัธ์ในบทบาทของความเป็นลูกสาวที่ด ีที่รบัผดิชอบต่อความอยู่
รอดต่อเน่ืองของครอบครวั (ฉลาดชาย รมติานนท.์ อา้งใน นิวตัร สวุรรณพฒันา.  2541: 30) 
 

ฉะนัน้การดํารงชีวิตภายใต้กระแสทุนนิยม ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่มีการผลิตสินค้า
จาํนวนมากขึน้มา จาํหน่าย แลกเปลีย่นหรอืซือ้ขาย และยงัมกีารกระตุน้ใหม้คีวามตอ้งการบรโิภค
สิง่ของหรอืผลติภณัฑต่์างๆมากขึน้ สง่ผลใหเ้กดิการเตบิโตของการผลติทีก่ระตุน้ใหทุ้กคนอยากมี
อยากไดอ้ยากเป็นมากขึน้ซึ่งทุกคนไม่อาจหลกีเลีย่งได ้และประจวบกบัความคดิทีจ่ะไดม้านัน้ไม่
ผดิต่อศลีธรรมแต่อยา่งใด เพราะตวัผูก้ระทาํนัน้กไ็ดท้าํความดใีนลกัษณะอื่นเช่น การสง่เงนิเลีย้งดู
พอ่แม ่ลกู มคีวามรบัผดิชอบต่องานและลกูคา้หรอืรวมไปถงึการทาํเงนิทีไ่ดไ้ปทาํบุญ เพื่อสรา้งผล
บุญของตนเองสบืไป 
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 ระบบผูช้ายเป็นใหญ่หรอืปิตาธปิไตยเป็นการถูกสรา้งขึน้หรอืสถาปนาใหม้บีทบาทฐานะที่
สูงกว่าฝ่ายหญิงเป็นมาตัง้แต่สมยัประวตัิศาสตร์หรอืก่อนนัน้ในสงัคมเก็บหาอาหารล่าสตัว์เลย
ทเีดยีว แมใ้นสงัคมปจัจุบนัความเป็นใหญ่ของชายกถ็ูกตอกยํ้าและแสดงออกถงึความเหนือกว่าใน
หลายรปูแบบ ทัง้การสรา้งและการบงัคบัใชผ้า่นระบบกฎหมายและการปฏบิตักิารในชวีติประจาํวนั 
 ความคดิแบบปิตาธปิไตย เมื่อนํามารวมกบัทุนนิยมที่มกีารแข่งขนักนั การสะสมทุนไป
จนถงึการเอารดัเอาเปรยีบยงัทาํใหก้ารมองภาพผูห้ญงิออกมาในลกัษณะตํ่ากวา่คุณคา่จรงิทีผู่ห้ญงิ
มอียูท่ ัง้ในเรือ่งความออ่นแอ การเป็นแรงงาน เป็นตน้   
 1.อธบิายในแงเ่ครอืญาตแิละสถานะของผูห้ญงิ 
 อกีทัง้จากสถานะของผูห้ญงิ จากการศกึษาของนกัวชิาการหลายๆท่าน พบว่าสตรไีทยแต่
เดมิมฐีานะคอ่นขา้งสงู โดยเฉพาะสตรภีาคเหนือทีม่กีารศกึษาของ (Tanabe,1991) (Turton,1984) 
(Cohen and Wije yewardene,1984) ดว้ยว่าสตรภีาคเหนือทีม่กีารแต่งงานทีน่บัสายของแม ่และ
การตัง้ถิ่นฐานขา้งแม่ (Matriarchal) เมื่อแต่งงานแล้วก็จะพาเขยใหม่หรอืสามเีขา้มาอยู่ในบ้าน 
หรอืปลูกบา้นทีใ่กลบ้า้นเดมิของแมใ่นลพแลกเดยีวกนั ส่งผลใหม้คีวามสมัพนัธท์ีใ่กลช้ดิและยงัสบื
ทอดการนับถอืผขีองแม ่และผูห้ญงิชาวนายงัมบีทบาทสาํคญัในการผลติและการคา้ ลว้นส่งผลให้
ผู้หญิงในสังคมชาวนาไทยภาคเหนือมีสถานภาพและอํานาจต่อรองค่อนข้างสูง (Marjorie 
Muecke.  อมรา พงศาพชิญ์(บรรณาธกิาร).  2548:  11) ดว้ยเพราะผูห้ญงิภาคเหนือจะเกบ็
ผลผลติทีไ่ดน้อกเหนือจากการทําเกษตรเป็นหลกั นําไปเป็นสนิคา้ทัง้แลกเปลี่ยนและซื้อขายกนั
ตามตลาดเชา้ ณ หมู่บา้นต่างๆทัง้กล้วย ออ้ย หมากพลู และผกัทีเ่กบ็ไดต้ามขา้งรัว้ และทอ้งทุ่ง 
เชน่ กระถนิ ชะอม ตําลงึ หรอืผกัโขมกต็าม 
 
 การเปล่ียนแปลงวิถีการผลิต 

ความเป็นผูห้ญิงที่ต้องรบัภาระในการใชช้วีติของคนในครอบครวัใหต่้อเน่ืองยนืนานนัน้ 
เป็นดว้ยปจัจยัทางเศรษฐกจิทีม่ากําหนด ดว้ยในระยะเวลาของอดตีทีผ่า่นมา หน้าทีก่ารหารายได้
เป็นของฝา่ยชายทีป่ระกอบอาชพีเกีย่วกบัเกษตรกรรม ทีม่ผีนืดนิเป็นตวัช่วยในการประกนัรายได ้
แต่เมื่อในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา การเปลีย่นแปลงในวถิกีารผลติจากสงัคมเกษตรดัง้เดมิเพื่อการยงั
ชพีเปลี่ยนแปลงเป็นการเกษตรเพื่อการพาณิชย์ที่มกีารผลติเพื่อขาย มกีารใชท้ี่ดนิอย่างเขม้ขน้ 
ปลูกพชืเพื่อการคา้มุ่งการปลูกขา้วเพื่อขายเป็นหลกัการหารายไดเ้พื่อใหไ้ดเ้งนิเป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ด 
จงึส่งผลใหเ้กดิการอพยพของแรงงานเพื่อจุดมุ่งหมายดงักล่าว และส่งผลต่อเน่ืองไปการรูปแบบ
การแต่งงาน การสบืทอดมรดกที่ดนิ และการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ว่าด้วยที่อยู่อาศยัหลงัการ
แต่งงาน เพราะการแต่งงานทีจ่ะตอ้งปลูกบา้นอยู่ละแวกเดยีวกบัพ่อแม่ไม่สอดคลอ้งกบัวถิกีารหา
รายไดอ้กีต่อไป แนวประพฤตปิฎิบตัทิีเ่คยเคร่งครดัต่อความเชื่อเรื่องผปีู่ย่า การปฏบิตัติามแนว
จารตีเดมิที่มกีารรวมญาตไิหวผ้ปีู่ย่าถูกลดทอนความสําคญัลงดว้ยเพราะไม่สะดวกทัง้เวลาและ
สถานที่ในการมาร่วมสบืทอดจารตีดงักล่าว ความเชื่อเปลี่ยนไปผู้คนต่างต้องทํามาหากินหรอื
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แขง่ขนักนัมากขึน้ ทาํใหเ้กดิความแตกต่างระหว่างคน ชนชัน้ทีม่ชี่องหา่งเพิม่ขึน้ บทบาทของเพศ
หญิงที่เคยมบีทบาทเด่นในการหารายได้เปลี่ยนไปเป็นเพศชายที่ต้องไปทํางานรบัจ้างเพื่อหา
รายได้มากขึน้ จากการศกึษาของ ยศ (2535) จงึช่วยตอบยํ้าว่าการแบ่งงานทางเพศ ส่งผลให้
ผูห้ญงิถูกลดบทบาทตํ่าลงผูห้ญงิจํานวนไม่น้อยเริม่ถูกกดดนัใหจ้ากบา้นไปทํางานในโรงงานและ
ในอุตสาหกรรมเรงิรมย ์

 
 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
 การขยายตวัของเมอืง กระบวนการกลายเป็นเมอืง การเปลี่ยนแปลงธรรมชาตแิวดล้อม 
สง่ผลต่อการอพยพยา้ยถิน่ ทัง้แบบฤดกูาลหรอืการยา้ยถิน่ระยะยาว 
 ผูห้ญงิในการทํางานทีซ่อยจะมกีารกลบับา้นในช่วงฤดูกาลทํานา และเมื่อหมดหน้านาจะ
กลบัมาทาํงานทีบ่ารอ์กีครัง้ ประกอบกบัชว่งฤดฝูนฤดทูาํนานกัทอ่งเทีย่วไมม่าก 
 การยา้ยถิน่ระยะยาวกม็ผีูห้ญงิในซอยทีม่าทาํงานเริม่ตัง้แต่อยู่ 4 ปี เป็นตน้ไป จนเกอืบ 
20 ปีนบัถงึปจัจุบนั ดว้ยการเปลีย่นแปลงลกัษณะการผลติดงักล่าวทีพ่าพวกเธอเหล่านัน้ไมคุ่น้เคย
กบัอาชพีเดมิคอืการทาํนาอกีต่อไป ทําใหพ้วกเธอลว้นไม่กลบับา้นไปช่วยทาํนา แมจ้ะคงสบืทอด
จารตีเดมิทีม่กีารสง่เงนิกลบับา้นไปชว่ยพอ่แมท่าํงานทดแทน 
 การศึกษาเรื่องบทบาทของเพศที่เกี่ยวกบัการพฒันาโดย (Mills,1993) ที่อธิบาย
ปรากฏการณ์ผแีมม่า่ย (ไหลตาย) ทีอ่อกเทีย่วจบัผูช้ายเพื่อสงัวาสและผูช้ายจะตอ้งตายในทีสุ่ดนัน้
ว่าอาชญากรรมของรฐัทีเ่กีย่วกบัความทนัสมยัและการเปลีย่นแปลงทางสงัคมนัน้ มไิดส้อดคลอ้ง
กบัประสบการณ์ชวีติของชาวอสีาน ซึ่งส่วนใหญ่มคีวามรูส้กึว่าการกลายมาเป็นแรงงานรบัจ้าง 
แรงงานผลดัถิน่ แรงงานขา้มชาต ิรวมทัง้แงมุ่มอื่นของความทนัสมยันัน้ ส่งผลกระทบดา้นลบและ
สรา้งความลุ่มๆดอนๆต่อชวีติของพวกเขา ผแีม่ม่าย ความเชื่อ และพธิกีรรม จงึเป็นการตคีวาม
เพือ่ดา้นวาทกรรมการพฒันาทีร่ฐัครอบงาํวฒันธรรมหมูบ่า้นและเน้นเขา้สูก่ารพฒันาความทนัสมยั 
 การอธบิายว่าทําไมเดก็วยัรุ่นอสีานจงึเขา้มาทํางานในบารม์ากขึน้ บางคนพึง่จบชัน้ป.6 
มาดว้ยซํ้า บางคนอาจจบม.3และพอ่แมม่าฝากใหท้าํงานเลย หรอืบางคนมาตามน้าทีท่าํงานอยูท่ีน้ี่
และนําลูกหลานมาร่วมทํางานด้วย จากการศึกษาของ Whittaker (1999) เสนอว่าการ
เปลีย่นแปลงเขา้สู่ระบบทุนนิยมไดท้ําใหช้วีติทางสงัคมในหมู่บา้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ฐานอํานาจ
ของผูห้ญงิในชุมชนเริม่สัน่คลอนลง ส่งผลใหผู้ห้ญงิมฐีานะทางเศรษฐกจิยํ่าแย่ลงและต้องพึง่พงิ
ผูช้ายเพิม่มากขึน้ 
 ในช่วงเกอืบ  4 ทศวรรษทีผ่า่นมา สงัคมชนบทไทยไดเ้ขา้สูก่ระบวนการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอยา่งงรวดเรว็ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเคลื่อนตวัเขา้สูก่ารผลติทีเ่น้นการคา้ เขา้
สู่ระบบความสมัพนัธแ์บบเงนิตราและระบบทุนนิยมทีต่อ้งพึง่พาตลาดและพลงัภายนอกเพิม่มาก
ขึ้น การกลายเป็นแรงงานรบัจ้างการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง และการย้ายถิ่นข้ามชาติ การ
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ขยายตวัของอุตสาหกรรมเรงิรมย ์การคา้ประเวณีและอทิธพิลของเงนิทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิของ
ชุมชนทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ ลว้นแลว้แต่สง่ผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศ 
 

คู่ความสมัพนัธท์างเพศและชาติพนัธุ ์
 ผูห้ญงิที่ทํางานในซอยมหีลากหลายกลุ่มมคีนทัง้ คนเมอืง คนลาว คนเขมร คนใต้ หรอื
ความแตกต่างทางศาสนากต็าม เพศสถานะและความสมัพนัธท์างเพศไมไ่ดอ้ยูโ่ดดเดีย่วแยกออก
จากปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทัง้ภายในชนชัน้และกลุ่มชาตพินัธุเ์ดยีวกนั และระหว่างชนชัน้และกลุ่ม
ชาตพินัธุท์ีแ่ตกต่างกนั 
 การทําความเข้าใจในบริบทของความสัมพันธ์เชิงอํานาจและการต่อสู้เพื่อนิยาม
ความหมายทางวฒันธรรมจงึต้องใหค้วามสําคญัในเรื่องความสมัพนัธ์เชงิอํานาจในรูปแบบต่างๆ 
ซึง่อาจเกีย่วขอ้งกบัความหลากหลายทางชาตพินัธุ ์
 จะเห็นได้ว่าในซอยความสมัพนัธ์เชิงอํานาจสามารถจําแนกได้เป็นผู้มอีํานาจกบัผู้อยู่
ภายใตอ้าํนาจเป็นคู่ที ่1 สว่นผูช้ายกบัผูห้ญงิใหบ้รกิารเป็นการจาํแนกตามคู่ที ่2 อาํนาจระหว่างผู้
สงูวยักบัผูอ้อ่นกวา่เป็นคูท่ี ่3 ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูอ้ยูต่่างกลุ่มชาตพินัธุเ์ป็นคูค่วามสมัพนัธท์ี ่4 
 คู่ความสมัพนัธท่ี์ 1  

คู่ความสมัพนัธ์เชงิอํานาจที่มอีํานาจมากที่สุดคอืคู่ของเจ้าของบารท์ี่เป็นผูม้อีํานาจมาก
และเป็น “ฝรัง่” ตามความเข้าใจของคนไทยโดยทัว่ไปไม่ว่าฝรัง่คนชัน้จะเป็นชาวเยอรมัน 
ออสเตรเลยี หรอือเมรกิากต็าม ฝรัง่เหล่าน้ีมอีํานาจเงนิในการมาซือ้กจิการบารต่์อจากคนอื่น และ
กําหนดกฎเกณฑร์ะเบยีบปฏบิตั ิขัน้ตอนการปฏบิตังิานของพนักงานในรา้นทุกคน หมายถงึการ
บรหิารงานในตําแหน่งสงูสดุของบาร ์และเป็นผูจ้า่ยเงนิเดอืนใหพ้นกังานทุกคน 
 ความเป็นผูม้อีํานาจเหนือกว่าในแง่นายจา้งแล้วยงัถูกตอกยํ้าดว้ยความเป็น “ฝรัง่” ที่ใช้
ภาษาองักฤษในการสื่อสาร และเห็นว่าเป็นภาษาที่สําคญัที่ถูกกําหนดให้ใช้เป็นหลกัในซอย
คาวบอย เพือ่สือ่สารกบัลกูคา้ทีก่ลุ่มเป้าหมายคอืชาวต่างชาตทิีม่าเทีย่วพกัผอ่นในซอย 
 
 คู่ความสมัพนัธท่ี์ 2  

ความสมัพนัธ์เชงิเพศสภาวะคอื ชายกบัหญงิ ความเป็นชายมสีถานะทีส่งูกว่าในการเป็น
ฝ่ายเลือกผู้หญิงให้มาบรกิารพูดคุย นัง่เป็นเพื่อน หรอืพาออกไปหาความสําราญภายนอก ดงั
คาํพดูของผูห้ญงิผูใ้หบ้รกิารทีก่ล่าวในคนืหน้าทีผู่ว้จิยัไปเกบ็ขอ้มลูว่า “วนัน้ีขอใหม้คีนออฟออกไป
ดว้ยเถอะ” เป็นการแสดงออกที่ชดัเจนว่าเพศชายมสีถานะทีเ่ป็นฝ่ายเลอืกหรอืรุก ส่วนฝ่ายหญงิ
เพยีงแต่หาโอกาสจงัหวะทีต่อ้งแสดงตนใหฝ้า่ยชายเลอืก   
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 คู่ความสมัพนัธท่ี์ 3  
คูข่องผูส้งูวยักบัผูอ้อ่นอาวุโสกวา่จากบุคคลทีท่าํงานอยูใ่นบาร ์จะพบว่าม ี2 กลุ่มทีจ่าํแนก

ไดช้ดัเจนคอืผูส้งูวยัทีอ่าย ุ40 กวา่ปีขึน้ไป และผูท้ีอ่ายตุํ่าลงมา ในกลุ่มทีอ่ายุน้อยจาํนวนมากทีสุ่ด
คอือายุในช่วง 20 ตน้ๆขึน้ไปไมเ่กนิอายุ 30 ปี โดยจบม.6 แลว้เขา้มาทาํงานหรอืสว่นน้อยทีอ่ายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี คอืพึง่จบชัน้ม.3 แลว้เขา้มาทาํงานไดส้กั 4 – 5 ปีมปีระสบการณ์แลว้ แต่กย็งัอยูใ่น
วยั 20 ตน้ๆอยูด่ ี

 
คู่ความสมัพนัธท่ี์ 4 

 การตดัเครอืข่ายและความสมัพนัธ์เชงิอํานาจในซอย พวกทีอ่ายุมากจะถูกเรยีกโดยกลุ่ม
เดก็อายุน้อยว่า “แม่” กนัทุกคน (จะไม่ใชค้ําว่า ป้า หรอื พีแ่ต่อย่างใด) ซึ่งต้นแบบการเรยีกเป็น
การเรยีกตามคนทีอ่ยูก่นัมาก่อนๆและไดร้บัการถ่ายทอดกนัต่อมาและถูกตอกยํ้ากนัเป็นระยะจาก 
“แมบ่า้น” ทีท่าํหน้าทีท่าํความสะอาดรา้นแลว้ยงัตอ้งคอยดพูฤตกิรรมของเดก็ๆในรา้นดว้ย เมื่อใคร
ประพฤติด้วยในสิ่งที่ไม่เหมาะสมก็จะต้องรายงานเจ้าของร้านต่อไป ตําแหน่งแม่บ้านจึงรวม
บทบาทความเคารพยาํเกรงดัง่แมเ่พิม่เตมิเขา้ไปดว้ย 
 
 นอกจากแม่บา้นแลว้ภายในรา้นยงัมแีม่อกีนบัไดเ้กอืบ 20 คน บทบาทความเป็นแมข่อง
แต่ละคนทีแ่สดงออกมาต่อพนกังานรุน่น้องแตกต่างกนัไป “แม”่ สมมตหิรอืแม่ในนามในพืน้ทีร่า้น/
บารจ์ะช่วยชีแ้นะนําใหเ้ดก็ๆรูจ้กัวธิกีารปฏบิตัติวั เช่น แนะนําการใชช้วีติร่วมกนักบัผูอ้ื่นว่าใหม้ี
ความอดทนอยา่ทะเลาะเบาะแวง้กบัใคร เวลาไปกบัแขกใหใ้ชถุ้งยางอนามยัทุกครัง้ “ถา้หากแขกดู
ท่าไม่ดใีหร้บีหนีเอาตวัรอด” “อย่าลกัขโมยของแขก” เป็นต้น คําแนะนําต่างๆทีแ่ม่สมมตอิบรมสัง่
สอนให้กับลูกเทียมของตนช่วยยํ้าถึงอํานาจที่พวกผู้หญิงอาวุโสเหล่าน้ีมีมากกว่าในเรื่อง
ประสบการณ์ แต่ถ้าหากการอบรมหรอืแนะนํานัน้ไม่เป็นทีต่้องการของเดก็ๆ พวกแม่สมมตกิจ็ะ
ยุตบิทบาทของแมส่มมตโิดยจะไมเ่ขา้ไปยุง่เกีย่วกบัเดก็คนนัน้ต่อไป แมท้าํงานทีร่า้นเดยีวกนักจ็ะ
ไมส่งุสงิหรอืทกัทายกนัอยา่งใด 
 
 ความสมัพนัธ์ที่แสดงออกมาลกัษณะการอบรมคอืการแนะนําใหพ้นักงานรุ่นลูกรูจ้กัเก็บ
เงนิ และส่งเงนิกลบับา้นอย่าใชจ้่ายฟุม่เฟือย ดงัทีพ่ีน้่อยหรอืแม่น้อยของเดก็ๆในบารท์ีบ่อกเดก็ๆ
ว่า “ใหส้่งเงนิใหแ้ม่ดว้ยนะอยา่ไปซื้อของหมด” เป็นตน้ การเคารพหรอืคําเรยีกว่าเป็นแม่นัน้ดว้ย
จากวยัของหญงิทีท่าํงานลว้นมลีูกทัง้สิน้ และลูกชายของตนกม็อีายุไล่เลีย่อยูใ่นวยัเดยีวกบัเดก็ใน
บารท์ัง้สิน้ เช่น แม่บา้นจะมลีูกทีอ่ยู่ในช่วงวยัรุ่นมาเยีย่มทีร่า้นทําใหทุ้กคนทราบว่า แม่บา้นมลีูก
อยูใ่นวยัเดยีวกบัตนจงึไม ่     ขดัเคอืงใจทีจ่ะเรยีกคนในวยันัน้วา่แมแ่ต่อยา่งใด 
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 คูค่วามสมัพนัธก์บัผูต่้างกลุ่มชาตพินัธุ ์การทาํงานลกัษณะน้ีไมจ่าํกดัความหลากหลายของ
กลุ่มชาตพินัธุ ์และเป็นผลดต่ีอผูป้ระกอบการดว้ยซํ้าทีม่หีญงิหลากหลายลกัษณะใหเ้ลอืก บางคน
เป็นกลุ่มชาตพินัธุเ์ขมรคอืชาวไทยเชือ้สายเขมรทีม่าจากจงัหวดัสุรนิทรห์รอืบุรรีมัยเ์ป็นหลกั จะมี
กลุ่มที่สูงวยัอยู่ในชัน้น้ีเรยีกว่า “แม่” เพราะมาทํางานนานแล้วและจะมกีลุ่มที่เป็นรุ่นลูกที่เขา้มา
ทํางานไม่กีปี่และกลุ่มรุ่นอายุน้อยเหล่าน้ีจะทําหน้าทีพ่นักงานเต้นเป็นส่วนใหญ่ดว้ยอายุน้อย ทํา
ใหรู้ปร่างยงัดมีทีรวดทรงองค์เอวไม่ตุ้ยนุ้ยที่อ้วนเผละเหมอืนหุ่นรุ่นแม่ที่ผ่านการมลีูกจนโตเป็น
หนุ่มเป็นสาวกนัหมดแลว้ 
 
 นอกจากกลุ่มเขมรแลว้กลุ่มคนลาวหรอืคนไทยเชือ้สายลาวทางวฒันธรรมกเ็ป็นกลุ่มชาติ
พนัธุ์อกีกลุ่มในรา้นและนับว่ามอีํานาจมาก โดยกลุ่มชาตพินัธุจ์ะเป็นกลุ่มใดหรอืมาจากภูมลิําเนา
ใดจะแปรผนัตามเจา้ของรา้น/บาร ์ถา้หากเจา้ของเป็นคนเขมร พนักงานในรา้นกจ็ะเป็นเขมรส่วน
ใหญ่ หากเจา้ของรา้นเป็นคนลาว พนักงานในรา้นกจ็ะเป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ลาวเป็นส่วนใหญ่ กลุ่ม
ชาตพินัธุล์าวคอืกลุ่มทีส่ ื่อสารกนัดว้ยภาษาลาว รบัประทานอาหารประจาํทอ้งถิน่ของตน คอื ขา้ว
เหนียว สม้ตําปลาแดก เป็นหลกั และมคีวามสนุกเพลดิเพลนิอยูใ่นตนเอง 
 
 ผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนัมกัคบคา้สมาคมกบัคนทีอ่ยู่ในกลุ่มชาตพินัธุ์เดยีวกนักบั
ตนไมว่า่จะดว้ยขนบประเพณทีีคุ่น้เคยกนัอยูแ่ลว้ หรอืมาจากบา้นเดยีวกนัมองเหน็และเขา้ใจความ
ทุกขย์ากและการมาทํางานที่น้ีการมภีูมหิลงัที่ร่วมกนั คู่ความสมัพนัธ์ของกลุ่มน้ีจงึแสดงออกใน
ลกัษณะเกื้อกูลกันเป็นส่วนใหญ่ แต่คนที่ต่างกลุ่มกันก็มีความสมัพนัธ์ที่สนิทแนบแน่นกนัได ้
ดงัเช่น พีเ่ลก็ทีเ่ป็นคนเมอืง (คนเมอืงใชเ้รยีกคนทีอ่ยู่ในจงัหวดัลา้นนาไทย 8 จงัหวดั) จงัหวดั
ลําพนูจะสนิทกบัแกว้ทีม่พีืน้ฐานวฒันธรรมเป็นคนลาวรอ้ยเอด็ดว้ยทัง้ 2 คนมวียัทีใ่กลเ้คยีงกนัจงึ
สนิทสนมในลกัษณะความสมัพนัธก์ารเกือ้กูลหยบิยมืเงนิกนัได ้แต่ทัง้น้ีผูท้ีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนักไ็ม่
จาํเป็นตอ้งคุน้เคยกนัเสมอไป ดงัเช่น แมพ่ร ทีอ่ายุ 50 กว่าปีแลว้ แต่แกไมสุ่งสงิกบัใครมากนกัไม่
ว่ารุ่นเดก็หรอืรุ่นเดยีวกนั และไม่ค่อยพดูคุยกบัใครทําใหไ้ม่มใีครรูจ้กัประวตัแิกมากนักรูเ้พยีงแต่
ตอ้งทาํงานสง่เงนิใหส้ามทีีเ่ป็นอบต.อยูใ่นจงัหวดัภาคอสีานแหง่หน่ึง อาจจะดว้ยปมดอ้ยทีอ่ายุมาก
และตอ้งสง่เสยีเงนิเพือ่คํ้าจุนฐานะหน้าตาทางสงัคมของสามอีกี ทาํใหแ้กไมเ่ปิดเผยตวัแต่อยา่งใด 
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ผลกระทบของลทัธิทุนนิยมโลกและเศรษฐกิจสินค้า 
การทบทวนการขยายตวัของสภาวะชายขอบของเกษตรกรรายย่อยในชนบททัง้หญงิและ

ชาย ซึ่งถูกกระแสโลกาภวิตัน์ผลกัไสไปชายแดนของเศรษฐกจิระดบัชาต ิและระดบัโลกมากขึน้
เรือ่ยๆ 

 
อาจสรปุไดว้า่พหจุรยิธรรมของอโกโก ้
1. กระบวนการคดิในกรอบของพุทธศาสนาแบบประชาชน ที่องิกบัความจรงิ ความอยู่

รอดและถูกจบัตามองหรอืผลกัไสจากกระแสพฒันาที่ต้องเสนอตวัตนว่าเป็นคนด ีมหีลกัศาสนา
และต้องรบัผดิชอบต่อหน้าที่ แม่ลูก หรอืพุทธศาสนิกชนที่ด ีประกาศตนใหผู้อ้ื่นในบรบิทชุมชน 
หมูบ่า้นตนเอง ทราบวา่เป็นคนด ีโดยการสง่เงนิกลบับา้น 

2. กระบวนการคดิที่องิกบัการพฒันาทีถู่กผลกัใหอ้อกมาทํางานภายนอก แทนที่การทํา
เกษตรกรรมรายยอ่ยในชุมชน  และการพฒันาทีมุ่่งพฒันาเมอืงใหญ่ๆ จงึเป็นแรงดงึดดูใหค้นมา
ทาํงานมากขึน้ จนกระทัง่เป็นวฒันธรรมขา้มชาตไิป กรณไีปทาํงานต่างประเทศ 

 
ผู้หญิงถูกวางตัวให้เล่นบทแสดงแทน (representation) ในเชิงบทบาททางเศรษฐกิจ 

ไดแ้ก่ การทาํบุญสรา้งกุศล และการบรจิาคทางใหแ้ก่วดัในทอ้งถิน่ การกลบัไปบา้นเกดิและบรจิาค
เงนิจํานวนมากๆ เพื่อสรา้งถาวรวตัถุใหว้ดัยิง่เป็นการบ่งบอกใหผู้ค้นโดยเฉพาะผูช้ายยอมรบัใน
บทบาทคุณคา่ของตนวา่สามารถดแูลครอบครวัและอุปถมัภศ์าสนาได ้ยิง่โดยเฉพาะผูห้ญงิยากจน
ด้วยแล้ว การพยายามรกัษาบทบาทของตนตามประเพณีจะทําให้ตวัเองกลายเป็น someone 
ขึน้มาแทนที ่nobody ฉะนัน้พุทธจรยิธรรม และสาวนักเตน้อโกโก ้(ทีท่าํงานทางดา้นบรกิารทาง
เพศไปดว้ย) มคีวามเกีย่วขอ้งทัง้ในระดบัทอ้งถิน่ชุมชน และระดบัโลกทีแ่ยกกนัไมอ่อก 

 
ในเชงิพหุนิยมทางจรยิธรรมทีแ่จ่มชดั ความอดกลัน้ของเธอเกดิจากบรบิทแวดล้อมทาง

วฒันธรรม ที่มีพุทธศาสนานิกายเถรวามเป็นตัวสนับสนุน ที่สอนให้ทุกคนอดกลัน้ต่อชีวิตที่

ยากลําบากและคดิว่าเป็นกรรมของตนเองทีต่้องรบักรรมหรอือดทนต่อสิง่นัน้ (อมรา พงศาพชิญ 

(บก.), 2548: 48) ตามผลการศกึษาทีพ่วกเธอตอ้งมจีรยิธรรมดา้นอื่นๆ ทัง้ความเสยีสละ ความ

อดทน ความขยนั ความรกั รูจ้กัหน้าทีแ่ละมทีศันคตทิีด่ต่ีออาชพีทีท่าํอยู ่จนกระทัง่ความอดทนอด

กลัน้ทาํใหเ้กดิการปล่อยวางในทีส่ดุ 

 



บทท่ี 6 
สรปุ 

 
    ความเชื่อทางด้านศาสนาที่นํามาเป็นหลกัในการดําเนินชีวิตของพนักงานในซอย คือ         
การทําบุญดว้ยวธิปีฏบิตัทิีต่่างกนั เพื่อขอใหช้วีติดขีึน้ และเป็นการขอพรใหต้นเองดว้ยยงัตอ้งนํา
พระธรรมคาํสอนทีส่ามารถใชอ้ย่างเป็นรปูธรรม คอื ความอดทนและใจเยน็ ความคดิต่อตนเองใน
แง่พหุนิยมทางจรยิธรรม ทีอ่อกมาจากตนเอง (insider view) คอื “การเป็นคนด ีคนเลว หรอืมี
คุณธรรม จรยิธรรมหรอืไม่ ไม่เกีย่วกบัอาชพีทีท่ําเพราะไม่ทําใหใ้ครเดอืดรอ้น” และสิง่ทีค่ดิว่า
ตนเองเป็นอยู่น้ีเป็นอย่างไร ไดค้ําตอบทีจ่ะเป็นคําตอบสุดทา้ยในการอธบิายความคดิ ความรูส้กึ
และพฤตกิรรมของพนกังานสาวทีป่ระกอบอาชพีน้ีได ้คอื “ดีทีส่ดุทีเ่ราทาํได้” 

 อย่างไรกต็ามงานวจิยัเรื่องน้ีไม่ไดส้นับสนุน ส่งเสรมิหรอืไม่เหน็ดว้ย ขดัแยง้ รงัเกยีจต่อ
ทุกคนที่ทํางานลกัษณะน้ีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดในโลกก็ตาม เพยีงแต่เป็นการนําเสนอที่สะท้อน
ออกมาจากมุมมองความคดิภายในของกลุ่มศกึษาเท่านัน้ แมจ้ะไดย้นิจนกลายเป็นเรื่องปรกตไิป
แลว้ทีว่า่เป็น “ความจาํเป็นเรือ่งเงนิ” 

 พหุจริยธรรมในเรื่องความเสยีสละเป็นสิง่ที่พนักงานเต้นในร้านคิดว่าตนเองมอียู่มาก 
เพราะสิง่ทีท่าํอยู ่“…ตนเองเสยีสละมากและคดิวา่เป็นงานทีจ่ะเกบ็เงนิได ้และยงัเป็นการพึง่ตนเอง 
โดยไมเ่บยีดเบยีนใคร ลาํพงัทีบ่า้นทาํนาไดค้า่จา้งวนัละ 150-200 บาท” “... ให้เขามาเทีย่ว เขาก็
รกัครอบครวัเขาเหมือนเดิม…” 

 ความมจีรยิธรรมตามความคดิของเขาอกีประการคอื “การทํางานหาเงนิส่งเสยีกลบัไปให้
บา้นกเ็พยีงพอแลว้ แค่เพยีงรบัผดิชอบพ่อแม่ญาตพิีน้่อง กแ็สดงว่าตนเองเป็นคนดแีลว้เพราะถอื
วา่เป็นคนดคีนหนึง่ของสงัคมทีม่คีวามกตญัญรููคุ้ณต่อพอ่แม ่และอาชพีทีท่าํกไ็มไ่ดท้าํผดิกฎหมาย 
ไม่ไดไ้ปขโมยใคร” การอธบิายตามแบบความคดิของคนในดงักล่าวเป็นสิง่ทีเ่หมาะสมต่อบรบิท
ความคดิภายในใจของผู้อธิบาย แต่จากกรอบแนวคดิที่ว่าภาวะของการพฒันาที่เน้นวตัถุนิยม 
กระตุน้ใหผู้ค้นมคีวามตอ้งการบรโิภค มสีื่อกระตุน้ใหอ้ยากไดม้ากขึน้ทุกวนั ทําใหค้วามคดิในการ
จะไดเ้งนิมาเพื่อแสวงหาวตัถุทุกอย่างมาไวใ้นครอบครอง ผดิรูปไปจากบรรทดัฐานกลางทีส่งัคม
วางไว ้มองบางส่วนว่าถูกต้อง แต่ผลกระทบอกีต่อมาเรื่อยๆ ไม่ไดนํ้ามาพจิารณาประกอบกนัจงึ
ทาํใหม้ผีูเ้ขา้มาสู่สงัคมลกัษณะน้ีอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะการชกัจูงจากคนใกลช้ดิโดยเฉพาะญาติ
พีน้่อง 
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 ความคดิเชงิพหุนิยมทางจรยิธรรมของคนในทีศ่กึษาจากพนักงานเต้นนัน้พบว่าพวกเขา
จะอธบิายในกรอบคดิของพวกตนวา่ตนเองเป็นคนดไีมว่า่จะอยูใ่นสถานะของความเป็นผูห้ญงิ เป็น
แม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องหรอืภรรยาก็ตาม พวกเธอเป็นคนที่มคีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเองต่อ
ครอบครวัต่อชุมชนสงัคม และรบัผดิชอบต่องานทีท่ําแมว้่าชุดของคําอธบิายนัน้ไม่สอดคล้องกบั
ค่านิยมที่ถือเป็นมาตรฐานของสงัคม เพราะมาตรฐานของสงัคมผูห้ญิงต้องไม่ขายเซ็กส์ เพราะ
เซก็สม์กัถูกมองว่าเป็นเรื่องศกัดิส์ทิธิท์ีถู่กจาํกดัไวใ้หอ้ยูใ่นสถาบนัครอบครวัทีม่เีป้าหมายเพื่อการ
ผลติลูกเท่านัน้ทัง้ๆทีใ่นโลกแห่งธรรมชาตแิลว้ “เซก็สเ์กิดได้ทุกหนทุกแห่ง” ฉะนัน้อรสม สุทธิ
สาคร (2545:  14) จงึกล่าวว่าเซก็สจ์งึตอ้งถูกจาํกดัดว้ยวฒันธรรมมากกว่าทีจ่ะปล่อยใหเ้ป็นเรื่อง
ของธรรมชาตลิ้วนๆ ความตอกยํ้าทางวฒันธรรมมนัถูกกดทบัเขา้ไปในหวัใจของผูห้ญงิเหล่านัน้ 
สรา้งความคบัขอ้งใจและสบัสนเกี่ยวกบัตําแหน่งงานที่ตนทําอยู่ดงัคําพูดว่า “มนันึกสะท้อนใจ
ตวัเองนะเวลานอนกบัแขก บางทีไม่อยากทาํงานแบบน้ีมนัชัว่ ทาํไมเราต้องมายืนจดุน้ี ถ้า
พ่อแม่รู้เข้าจะคิดยงัไง กลวัแกรบัไม่ได้” นัน่เป็นอกีด้านหน่ึงของหวัใจของผูห้ญงิที่ทํางานน้ี 
ท่ามกลางเสยีงหวัเราะร่าเรงิของโลกยามกลางคนืแต่อกีด้านคอืความขื่นขม สุดท้ายทัง้มวลแม้
พวกเธอจะทุกขย์าก อดึอดั แต่ความอดทนอดกลัน้  (toleration) นบัวา่เป็นความคดิ 
 
บทสรปุ 

สาํหรบัขอ้ถกเถยีงทีว่่าการกระทาํดงักล่าวมนัถูกตอ้งเหมาะสมดหีรอืไมเ่พยีงใดนัน้ คงไม่
สามารถตอบได้ดว้ยมาตรฐานด้านเดยีว แต่หากเป็นมุมมองใหม่ในการศกึษาคอืเรื่องความเป็น
ธรรม อมาตยา เซน (2554) ได้เสนอไว้ในวาระที่มาแสดงปาฐกถากบัสํานักงานคณะกรรมการ
ปฏริูปสุขภาพแห่งชาต ิว่าความเป็นธรรมคอืการเปิดโอกาสใหทุ้กคนในพืน้ทีม่โีอกาสแสดงความ
คดิเหน็และใหเ้หตุผลต่อสิง่ทีพ่วกเขากระทําอยู่ ฉะนัน้การศกึษาวจิยัเรื่องน้ีจงึกล่าวไดว้่าเป็นการ
เปิดโอกาสใหพ้วกเธอเหล่านัน้ไดใ้หคุ้ณคา่ต่อสิง่ทีพ่วกเธอทาํ แต่มใิชเ่พือ่เธอคนเดยีว 
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แนวคาํถาม 
เร่ือง 

พหนิุยมทางจริยธรรมของสาวอโกโก้ในซอยคาวบอย : การศึกษาเชิงวิเคราะหจ์าก
สายตาของคนใน 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

1. ประวตัสิว่นตวั (ชื่อ เพศ อาย ุภมูลิาํเนาเดมิ สถานภาพ การศกึษา ประวตักิารทาํงาน ) 

2. สาเหตุทีต่อ้งมาประกอบอาชพีน้ี คอือะไร 

3. จงอธบิายลกัษณะการทาํงานในปจัจุบนั 

4. ทา่นไดท้าํงานอื่นนอกจากงานน้ีหรอืไม ่

5. อาชพีน้ีเป็นอาชพีหลกัหรอืวา่อาชพีเสรมิ 

6. ประกอบอาชพีน้ีมานานเทา่ไร 

7. รายไดต่้อเดอืนเทา่ไร พอกบัการรายจา่ยหรอืไม ่และมเีงนิเกบ็หรอืไม ่

8. เงนิทีห่ามาไดม้กัจะถูกใชไ้ปกบัเรือ่งใด 

9. ทา่นมกีารใชช้วีติประจาํวนัเป็นอยา่งไร 

10. ทา่นมชีว่งเวลาพกัผอ่นเวลาใดบา้ง 
11. ชว่งเวลาวา่งจากการทาํงานทา่นทาํกจิกรรมใดบา้ง 
12. มกีารเจบ็ปว่ยเน่ืองจากการประกอบอาชพีน้ีไหม 

13. ความสมัพนัธก์บัเจา้ของรา้นเป็นอยา่งไร 

14. ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานเป็นอยา่งไร 

15. สาวอะโกโก ้จะยดึถอืเรือ่งใดเป็นสาํคญั 

16. สาวอะโกโก ้จะตอ้งปฏบิตัติวัอยา่งไร 

17. จรรยาบรรณในอาชพีน้ีคอือะไร (จรยิธรรม) 

18. คนรอบขา้งมคีวามคดิเหน็อยา่งไรกบัการทีท่า่นประกอบอาชพีน้ี 

19. อาชพีน้ีตอ้งมคีวามเสีย่งจากอะไรบา้ง (ความเสีย่งจากลกูคา้วกิลจรติ ความเสีย่งจาก

โรค เป็นตน้) 

20. ทา่นคดิจะเลกิทาํงานเชน่น้ีเมือ่ใด และเพราะเหตุผลใด 
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ส่วนท่ี 2 ทศันคติ ความคิด 
1. ทา่นคดิวา่นิยามของสาวอะโกโก ้คอือะไร 

2. ลกัษณะภายนอกเป็นสิง่ทีส่ามารถดงึดดูลกูคา้ไดม้ากน้อยเพยีงใด (การแต่งกาย การ

แสดงกริยิา) 

3. ทา่นมคีวามคดิอยา่งไรกบัการทีค่นทัว่ไปมองวา่ อาชพีคา้ประเวณ ีเป็นอาชพีทีเ่ป็น

ปญัหาของสงัคม 

4. ทา่นสามารถอธบิายความหมายทางดา้นจรยิธรรมไดอ้ยา่งไร 
5. ทา่นมคีวามคดิอยา่งไรกบัการทีค่นทัว่ไปมองวา่ อาชพีคา้ประเวณ ีเป็นอาชพีทีข่ดักบั

ศลีธรรม 

6. ขอ้ดขีองอาชพีน้ีคอือะไร 

7. ทา่นคดิวา่สงัคมภายนอกกบัสงัคมภายในซอยคาวบอย แตกต่างกนัอยา่งไร  

8. ความตอ้งการหรอืความคาดหวงัในชวีติของทา่น คอือะไร 

9. ทา่นมคีา่นิยมทีถ่อืวา่ เงนิ คอืสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุ หรอืไม ่

10. ทา่นใหค้วามหมายของ “ลกูทีด่”ี “แมท่ีด่”ี และ “ภรรยาทีด่”ี อยา่งไร 
11. ทา่นคดิจะเปลีย่นภาพลกัษณ์ของตนเองใหด้คีรบทัง้ 3 ประการขา้งตน้อยา่งไร 
12. ผูห้ญงิทีด่ใีนความคดิของทา่นเป็นอยา่งไรบา้ง 
13. ทา่นมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัผูช้ายไทยกบัผูช้ายต่างชาตแิตกต่างกนัอยา่งไร 
14. ทา่นคดิจะแต่งงานกบัชายต่างชาตแิลว้ยา้ยไปอยูต่่างประเทศหรอืไมอ่ยา่งไร 

15. ทา่นทราบหรอืไมว่า่ทาํไมซอยคาวบอยจงึเป็นยา่นแหล่งบนัเทงิยามราตร ีเพราะเหตุใด

ทัง้จงึตดัสนิใจเลอืกทาํงานทีแ่หง่น้ี 

 
ส่วนท่ี 3 ความรู้สึก 

1. ทา่นรูส้กึวา่อาชพีน้ีเป็นอยา่งไร 

2. มคีวามพอใจกบัอาชพีน้ีมากน้อยเพยีงใด 

3. ทา่นรูส้กึอยา่งไรเมือ่ลกูคา้เกดิความพอใจในการใหบ้รกิารของทา่น 

4. จงอธบิายความรูส้กึของทา่นทีม่ต่ีอ ลกู แม ่เพือ่นรว่มงาน สาม ีและคนอืน่ๆทีม่ี

ความสมัพนัธเ์กีย่วขอ้ง 

5. เวลาทา่นมปีญัหาทา่นหาทางออกอยา่งไร (เชน่ ปรกึษาใคร) 
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ส่วนท่ี 4 ความเช่ือ 
1. ทา่นเชื่อวา่การทีท่า่นตอ้งมาทาํงานในอาชพีน้ีเป็นเรือ่งของโชคชะตาหรอืไม ่

2. ทา่นมคีวามเชื่อเรือ่งบาป บุญ อยา่งไร 

3. ทา่นทาํบุญบา้งหรอืไม ่

4. ทา่นนําหลกัธรรมคาํสอนทางศาสนามาปรบัใชใ้นการทาํงานและชวีติจรงิอยา่งไร 
5. ทา่นไดน้บัถอืเทพเจา้ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์เครือ่งราง ของขลงัใดบา้ง ทีม่อีทิธพิลต่อการ

ประกอบอาชพีน้ี 

6. ทา่นเคยนําไสยศาสตรม์าใชป้ระโยชน์กบังานน้ีหรอืไม ่
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ภาพประกอบ

ภาพท่ี 1 สาวๆในร้านบาร์ต่างๆออกมายนืต้อนรบั
นักท่ อ ง เที่ ย วที่ แ ว ะมา เที่ ย ว ในซอย
คาวบอย 

ภาพท่ี 2 รา้นบาร ์BACCARA เป็นบารข์นาดใหญ่ที่
มเีหล่าบรรดาสาวๆออกมายนืตอ้นรบัแขก
มากทีส่ดุในซอยคาวบอย 

ภาพท่ี 3 การแต่งการของสาวอโกโก้มลีกัษณะการ
แต่งกายทีว่าบหววิ ซึ่งชุดมลีกัษณะคลา้ย
กบัชุดชัน้ในของสตร ีและไม่มเีสื้อผ้าชิ้น
อืน่ปกปิดรา่งกาย 
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ภาพท่ี 5 การเปิดฟอรล์ของสาวอโกโกใ้นบาร ์ซึง่ถอื
ว่าเป็นการเริ่มต้นของการทํางานของ
สาวอโกโก ้โดยสาวเตน้อโกโกท้ัง้หมดตอ้ง
ขึน้มาเตน้บนฟอรล์พรอ้มกนั 

ภาพท่ี 6 รูปร่างสรรีะของสาวเต้นอโกโก้มรีูปร่างที่
ผอม ตวัเลก็ หุ่นด ีเพราะถ้าหากอว้นหรอื
มีหน้าท้องจนน่าเกลียดก็จะไม่สามารถ
เป็นสาวเตน้อโกโกไ้ด ้

ภาพท่ี 4 นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาตเิขา้มาสนทนากบั
สาวอโกโกท้ีน่ัง่อยูห่น้าบาร ์
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ภาพท่ี 7 บรรยาการเทศกาลสงกรานต์ปีพ.ศ.2554 
ใ นซอยคาวบอยต่ า ง คึก คัก ไปด้ ว ย
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาต ิ

ภาพท่ี 8 นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตถิอืกระบอกฉีดน้ํา
และปืนฉีดน้ําเพื่อเขา้รว่มเล่นน้ําสงกรานต์
ในซอยคาวบอย 

ภาพท่ี 9 เหล่าบรรดาสาวๆที่ทํางานในบาร์ต่าง
ออกมาเต้นบนโต๊ะตามเสียงดนตรีด้วย
ความสนุกสนาน 
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