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Abstract 
 This article studies the socio-economic conditions which victimize Khmu sex workers in 

cross-border prostitution and factors which constitute their subjectivity as well as agency in order 

to negotiate various sets of power relations. Additionally, it accounts for the articulation of Khmu 

women’s victimization and agency in prostitution. I applied ethnographic research, collecting data 

from the lived experiences of Khmu migrant sex workers on the Thai border neighboring Laos. 

This article argues that although Khmu women sex workers are victimized by socioeconomic 

constraints and subordinated by patriarchal culture, when they engage in ‘open-ended 

prostitution’ (Cohen, 1996) which emphasizes the voluntariness and freedom of women sex 

workers, Khmu women are able to choose clients and to negotiate with clients on price and 

services by themselves. As such, the agency of Khmu women is constituted. Moreover, informal 

employment offers them an opportunity to accumulate capital so as to elevate the economic 

status of their households. The identity of the “good daughter” is performed to make meaning 

of their selves, to revalue the identity of the sex worker, and to change gender power relations 

in the family as well as to reduce social stigmatization to a certain degree. 
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บทคัดยhอ 

 บทความนี้ศึกษาเงื่อนไขเชิงโครงสร#างทางสังคมและเศรษฐกิจที่ทำให#หญิงบริการทางเพศชาวขมุ

กลายเป3นเหยื่อในการค#าประเวณีข#ามพรมแดน และป�จจัยที่สร#างความเป3นอัตบุคคลและความเป3นผู#กระทำ

การของพวกเธอเพื่อตhอรองกับความสัมพันธDเชิงอำนาจชุดตhางๆ อีกทั้งให#ความสำคัญกับการอธิบายการปะทะ

ประสานกันของความเป3นเหย่ือและความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงขมุในการค#าประเวณี ผู#วิจัยลงพื้นที่เก็บ

ข#อมูลจากประสบการณDชีวิตของหญิงบริการทางเพศชาวขมุในพรมแดนไทย-ลาว ตามวิธีวิจัยแนวชาติพันธุD

วรรณา บทความน้ีพบข#อโต#แย#งสำคัญคือ แม#วhาหญิงบริการทางเพศชาวขมุจะถูกทำให#มีสถานะเป3นเหย่ือด#วย

ข#อจำกัดเชิงโครงสร#างทางสังคมและเศรษฐกิจ และถูกทำให#ด#อยอำนาจจากวัฒนธรรมชายเป3นใหญh เมื่อพวก

เธอเข#าสูh “การค#าประเวณีแบบปลายเป�ดเชิงโครงสร#าง”  (open-ended prostitution) (Cohen, 1996) ซึ่ง

เน#นความสมัครใจของผู#หญิงบรกิารและเป3นงานอิสระ ทำให#ผู#หญิงขมุสามารถเลือกลูกค#าและตกลงเรื่องราคา

และการบริการในการขายบริการกับลูกค#าได#ด#วยตนเอง จึงสร#างความเป3นผู#กระทำการให#กับผู#หญิงขมุ และ

การจ#างงานแบบไมhเป3นทางการทำให#พวกเธอสามารถสะสมทุนเพื่อยกฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนได# 

กอปรกับผู#หญิงขมุได#แสดงอัตลักษณDของ “ลูกสาวที่ดี” เพื่อสร#างความหมายให#กับตัวตนของพวกเธอ สร#าง

คุณคhาใหมhให#กับอัตลักษณDของหญิงบริการ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธDเชิงอำนาจทางเพศภาวะในครอบครัว 

และลดทอนการถูกตีตราทางสังคมได#ระดับหน่ึง 

คำสำคัญ: ความเป3นผู#กระทำการ; เพศพาณิชยDข#ามพรมแดน; ผู#หญิงขมุ 
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บทนำ 

การหลั่งไหลของผู#หญิงขมุเข#ามาสูhการค#าทางเพศ (sex trade) ในเมืองใหญhหรือเมืองชายแดนไมhได#

เป3นเพียงปรากฏการณDทางสังคมที่เกิดข้ึนแตhเฉพาะภายในประเทศลาว แตhเป3นปรากฏการณDข#ามชาติที่ก#าวพ#น

พรมแดนลาวมาสูhประเทศไทย เน่ืองด#วยความยากจน และการเข#าไมhถึงโอกาสทางการศึกษา หญิงสาวชาวขมุ

อายุระหวhาง 16 – 22 ป�จำนวนหน่ึง จึงได#ตัดสินใจข#ามพรมแดนไทยมาเป3นแรงงานทางเพศเพื่อแสวงหาโอกาส

ทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ดีกวhา แม#หญิงสาวเหลhาน้ียอมรับวhาการขายบริการทางเพศเป3น “ทางเลือก” ที่จะ

ทำให#ความฝ�นในการมีชีวิตความเป3นอยูhที่ดีขึ้นเป3นจริงได# แตhทางเลือกนี้ก็ถูกจำกัดด#วยเงื่อนไขเชิงโครงสร#าง

ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซ#อนทับลงบนฐานอคติทางเพศภาวะ ชาติพันธุD ชนช้ัน อายุ และการศึกษา 

ซึ่งกำหนดให#พวกเธอมีสถานะผู#ด#อยอำนาจและถูกตีตราในสังคม 

งานศึกษาที่ผhานมาเสนอวhาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมลาวสูhระบบทุนนิยมเสรีนิยมใหมh

ภายใต#กระแสโลกาภิวัตนDเป3นป�จจัยสำคัญที่ผลักดันผู#หญิงขมุต#องออกจากหมูhบ#านเข#ามาทำงานขายบริการทาง

เพศในเมืองใหญhในลาวเพิ่มมากข้ึน บางการศึกษาช้ีให#เห็นเหตุเชิงโครงสร#างสังคมเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนา

ของรัฐบาลที่เน#นการเคลื่อนย#ายกลุhมชาติพันธุDบนพื้นที่สูงลงมาอยูhในพื้นที่ที่รัฐกำหนดให#เพื่อการพัฒนาและ

ยกเลิกการดำรงชีพแบบชนเผhาดั้งเดิม สhงผลให#เกิดการพรากที่ดินทำกินและความมั่นคงในการดำรงชีพของ

ผู#คนบนพื้นที่สูง เมื่อครอบครัวไมhมีที่ดินทำกิน ไมhมีเงินทุน จึงผลักดันให#คนรุhนใหมhต#องเข#าสูhระบบอุตสาหกรรม

กลายเป3นแรงงานรับจ#าง เด็กสาวสhวนหนึ่งจึงต#องเลือกเข#ามาทำงานบริการทางเพศในร#านกิน-ดื ่มเพื่อ

แลกเปลี่ยนกับเงินตรา (Lyttleton et al., 2004)  

ป�ญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว บทบาททางเพศภาวะของผู#หญิง รวมถึงความปรารถนาที่จะใช#

ชีวิตทันสมัย ล#วนเป3นเหตุผลของการเคลื่อนย#ายของผู#หญิงขมุเข#ามาสูhธุรกิจทางเพศ ศิริจินดา ทองจินดา 

(2556) และ Lyttleton & Vorabouth (2011) ช้ีให#เห็นถึงเงื่อนไขเชิงโครงสร#างที่สร#างความไมhเทhาเทียมทาง

สังคมและการสร#างความเป3นชายขอบทางสังคมให#กับผู#หญิงขมุ แตhในการศึกษาประเด็นการค#าประเวณีข#าม

แดนของผู#หญิงขมุนั้น จำเป3นต#องพิจารณาเงื่อนไขที่สร#างความเป3นผู#กระทำการให#กับผู#หญิงขมุเพิ่มเติมด#วย 

เพื่อหลีกเลี่ยงการใช#มุมมองแบบคูhตรงข#ามระหวhางโครงสร#างและผู#กระทำการในการศึกษาการค#าประเวณีตาม

แนวคิดสตรีนิยมตะวันตก เพราะแม#วhาผู#หญิงขมุจะถูกวางกรอบทางเลือกให#เข#าสูhการค#าประเวณีโดยโครงสร#าง

ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม แตhพวกเธอก็พยายามแสวงหาโอกาสในการสะสมทุนภายใต#การค#า

ประเวณีแบบปลายเป�ดเชิงโครงสร#าง เพื่อบรรลุเป�าหมายของการเลื่อนสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ

ให#กับตนเองและครอบครัว และอำนาจในการตhอรองเกี่ยวกับการให#ความหมายกับตัวตนของตนเอง ซึ่งแสดง

ถึงความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิง  

ในเชิงทฤษฎีสตรีนิยม ประเด็นการค#าประเวณี (prostitution) มีการถกเถียงกันมายาวนานในกลุhมนัก

สตรีนิยมตะวันตกตั้งแตhทศวรรษ 1970 นักสตรีนิยมในชhวงนั้นพยายามออกมาเรียกร#องให#ยุติการทำให#การ

ค#าประเวณีเป3นอาชญากรรมและการลงโทษผู#หญิงที่อยูhในการค#าประเวณี แตhนักสตรีนิยมแตhละสำนักก็มีข#อ

เรียกร#องเกี่ยวกับการค#าประเวณีที่แตกตhางกัน ในชhวงทศวรรษ 1990 การอธิบายประเด็นนี้ของนักสตรีนิยม
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ตะวันตกได#พัฒนาข#อถกเถียงขึ้นมาสองแนวทางหลักที่เป3นคูhตรงข#ามกัน คือ แนวทางที่หนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจาก

สตรีนิยมสายรากเหง#า มองวhาผู#หญิงเป3นเหย่ือของโครงสร#างสังคมและเศรษฐกิจที่บีบบังคับให#ผู#หญิงต#องเข#าสูh

การค#าประเวณี และการค#าประเวณีเป3นการกดข่ีผู#หญิง (oppression of women) และเป3นรูปแบบหน่ึงของ

ความรุนแรงทางเพศ (Jaggar, 1997; Donovan, 2004) ดังเชhนงานศึกษาของ MacKinnon (2009) โต#แย#งวhา

การค#าประเวณี การค#ามนุษยDในเรื่องเพศ และความไมhเสมอภาคมีความเกี่ยวข#องสัมพันธDกัน ดังนั้นการค#า

ประเวณีจึงไมhสามารถถูกพิจารณาแยกขาดจากการค#ามนุษยDได# และในการค#าประเวณีและการค#ามนุษยDใน

เรื่องเพศก็ต#องพิจารณาความไมhเสมอภาคทางเพศ ซึ่งตัดผhานเรื่องชนช้ัน วรรณะ เช้ือชาติ ชาติพันธุD และอายุ

ด#วย ทั้งการค#าประเวณีและการค#ามนุษยDจึงเป3นรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงตhอผู#หญิง ทำให#ผู#หญิงไมhมี

เสรีภาพ อำนาจเหนือตนเอง (autonomy) และความเป3นผู#กระทำการอยhางแท#จริง ขณะที่อีกแนวทางหน่ึง ซึ่ง

พัฒนามาจากสตรีนิยมสายเสรนีิยมและสายสิทธิของผู#ค#าประเวณี มองวhาการค#าประเวณีเป3นอาชีพ เพราะ

ผู#หญิงที่ค#าประเวณีสhวนใหญhเลือกอาชีพนี้จากโอกาสในอาชีพอื่นๆ ที่พวกเธอมี พวกเธอจึงมีเสรีภาพในการ

เลือก และมีฐานะเป3นผู#ประกอบการ มุมมองนี้ยืนยันความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิง ดังที่ Shannon Bell 

(อ#างใน Jaggar, 1997, น. 12 -18) และ Judith Walkowitz (1996) พิจารณาการแสดงความเป3นผู #กระทำ

การด#วยเสรีภาพในการเลือก และการเป3นขบถทางเพศที่ตhอต#านบรรทัดฐานทางเพศแบบชายเป3นใหญh  

อยhางไรก็ตาม การเลือกใช#มุมมองแบบแบhงขั ้วตรงข#ามเพื ่อทำความเข#าใจการค#าประเวณีแบบ

ปลายเป�ดเชิงโครงสร#างภายใต#บริบทของทุนนิยมเสรีนิยมใหมh และโลกาภิวัตนDจึงไมhเพียงพอที่จะวิเคราะหDการ

ปะทะประสานกันระหวhางความเป3นเหยื่อและความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงแรงงานข#ามชาติ หรือสภาวะ

ของความเป3นเหยื่อและความเป3นผู#กระทำการที่คลุมเครือ สลับไป-มา ไมhได#เป3นสภาวะแนhนอน ตายตัว ดังที่

มุมมองสตรีนิยมทั้งสองแนวเสนอมาข#างต#น  

งานศึกษาเกี่ยวกับการค#าประเวณีในบริบทข#ามชาติและโลกาภิวัตนDของ Kempadoo (1996-7 อ#างใน 

Jaggar, 1997) ซึ่งปฏิเสธการมองการค#าประเวณีแบบทวิลักษณDและมุมมองแบบสารัตถะนิยม ที่ต#องการค#นหา

ลักษณะสากลของผู#หญิงบริการ และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีวิทยา (methodology) เสนอวhา การรับฟ�งเสียงของ

ผู#หญิงบริการอยhางเห็นอกเห็นใจเป3นวิธีการสำคัญในการเก็บข#อมูล แตhก็ต#องรับฟ�งอยhางวิพากษDวิจารณDเพื่อให#

เห็นด#านที่เอารัดเอาเปรียบหรือกดขี ่ผู#หญิง และต#องคำนึงถึงความแตกตhางของผู#หญิงด#วย เพราะในการ

ทhองเที่ยวทางเพศ (sex tourism) น้ัน ความแตกตhางทางเช้ือชาติ ชาติพันธุD สัญชาติ หรือวัฒนธรรมของผู#หญิง

ถูกทำให#มีมูลคhาในการแลกเปลี่ยนในการค#าเพศ (sex trade) สhวนการใช#มโนทัศนDเพื่อทำความเข#าใจการค#า

ประเวณีต#องให#ความสำคัญกับการใช#มโนทัศนDเรื่องเพศวิถี เพศภาวะ อำนาจ และการครอบงำภายในบริบท

เฉพาะของการค#าประเวณี เพื่อตั้งคำถามที่จะสะท#อนให#เห็นทั้งการกดทับและการตhอต#านของผู#หญิงในการ

ค#าประเวณี (Kempadoo, 1996-7 อ#างใน Jaggar, 1997: 25–27)  

สhวนงานศึกษาเกี่ยวกับการค#าประเวณีของผู#หญิงในสังคมไทย ยศ สันตสมบัติ (2534) เสนอวhาการ

ค#าประเวณีเป3นปรากฏการณDทางสังคมที่ซับซ#อน ไมhสามารถอธิบายได#เพียงป�จจัยเดียว แตhการทำความเข#าใจ

การค#าประเวณีต#องพิจารณาบริบทและเงื่อนไขเชิงโครงสร#างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่ง

สhงผลให#การค#าประเวณีเกิดข้ึน และเติบโตข้ึนมาอยhางมีพลวัตในสังคมไทย หากพิจารณาในระดับมหภาค เรา
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ต#องทำความเข#าใจนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุhงเน#นระบบทุนนิยม ความทันสมัยแบบตะวันตก และการ

พัฒนาอุตสาหกรรมในเขตเมืองโดยดึงดูดทรัพยากรจากชนบทและปลhอยให#ภาคการเกษตรตกอยูhในสภาวะที่

เสียเปรียบ ตลอดจนการกระจายรายได#ที่ไมhเทhาเทียมระหวhางเมืองกับชนบท และการสhงเสริมลัทธิบริโภคนิยม 

ที่สhงเสริมความเป3นป�จเจกบุคคล ขณะที่การศึกษาในระดับชุมชน เราต#องทำความเข#าใจกับการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขทางสังคมของการผลิตอันเป3นผลมาจากระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการ

ผลิต ซึ่งสhงผลตhอระบบการผลิตแบบยังชีพของชุมชน ทำให#เกิดการทำลายทรัพยากรอยhางรวดเร็ว และชุมชน

สูญเสียการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ในขณะที่พลังของลัทธิบริโภคนิยมไหลบhาเข#ามาในชุมชน ทำให#มีความ

ต#องการรายได#เพื่อการบริโภคเพิ่มข้ึน แตhความสามารถในการตอบสนองความต#องการดังกลhาวของครอบครัว

ลดลง เพราะไมhสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได# การออกไปเป3นแรงงานภายนอกชุมชนจึงเป3นเงื่อนไขที่

สร#างการพึ่งพิงจากภายนอก เมื่อวิถีการผลิตแบบเดิมเปลี่ยนไป บทบาทของผู#หญิง ซึ่งเคยเป3นผู#ผลิตในภาค

การเกษตร ก็กลายเป3นเพียงแรงงานเสริมในภาคการเกษตร และถูกทำให#กลายเป3นสินค#าหรือป�จจัยป�อน

อุตสาหกรรมทางเพศที่กำลังเติบโตมากขึ้น (ยศ สันตสมบัติ, 2534: 158–160)  สhวนงานของโสภิดา วีรกุล

เทวัญ (2546) ช้ีให#เห็นความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงบริการในบารDเบียรD โดยเสนอวhาแม#ผู#หญิงบารDเบียรDจะ

ถูกตีตราจากสังคมวhาเป3น “ผู#หญิงไมhดี” หรือ “ผู#หญิงที่เบี่ยงเบนออกจากศีลธรรมทางเพศ” แตhพวกเธอก็ไมhได#

ยอมจำนนตhอการตีตราหรือการถูกทำให#เป3นชายขอบจากสังคม ผู#หญิงบารDเบียรDได#นำเสนอการสร#างตัวตน ซึ่ง

วางอยูhบนเงื่อนไข 3 ประการ ได#แกh หนึ่ง การให#ความหมายกับเรื่องเซ็กสDในฐานะงาน โดยพยายามแสวงหา

เทคนิคการทำงานเพื่อความสำเร็จในอาชีพ และการรักษาความเป3นตัวตนของผู#หญิงบารDเบียรDเพื่อจัดวาง

ความสัมพันธDกับลูกค#า สอง การให#ความหมายของการค#าประเวณีวhาเป3นแหลhงที่มาของรายได#เพื่อตhอสู#กับ

ความเป3นชายขอบทางเศรษฐกิจ สาม การมีปฏิสัมพันธDกับลูกค#าในหลากหลายรปูแบบเป3นเงือ่นไขที่สร#างความ

เป3นตัวตนที่หลากหลายให#กับผู#หญิงบารDเบียรD โดยผู#หญิงได#จัดวางความสัมพันธDกับลูกค#าเป3น 3 แบบ ซึ่ง

สัมพันธDกับการนิยามตัวเอง คือ ในฐานะเพื่อน ในฐานะคูhรัก และในฐานะ ผู#สนับสนุน(sponsor) จะเห็นวhางาน

ของยศน้ันเป3นการพิจารณาความสัมพันธDของป�จจัยเชิงโครงสร#างทั้งหลายที่เกี่ยวพันกับการเข#ามาสูhการค#าเพศ

ของผู#หญิงเมื่อนำมาใช#รhวมกับงานของโสภิดาที่มองความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงจะทำให#การวิเคราะหDได#

เห็นความเชื่อมตhอระหวhางป�จจัยเชิงโครงสร#างและการกระทำในระดับป�จเจกที่สhงผลกระทบตhอการเข#ามาสูh

การค#าบริการและการตhอสู#ตhอรองทhามกลางบริบทโครงสร#างสังคมที่ครอบตัวผู#หญิงเอง 

ในบทความน้ี ผู#เขียนจะนำมโนทัศนDวhาด#วยความเป3นผู#กระทำการ (agency) และความเป3นอัตบุคคล 

(subjectivity) มาพิจารณาวhาภายใต#เงื ่อนไขใดที ่ทำให#ผู #หญิงขมุกลายเป3นเหยื ่อของโครงสร#างทางสังคม 

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งสhงผลให#พวกเธอต#องเลือกเข#าสูhการค#าประเวณีข#ามพรมแดน และภายใต#เงื่อนไข

ใดที ่สร#างความเป3นผู#กระทำการให#กับผู #หญิงขมุ ซึ ่งทำให#พวกเธอสามารถเลื่อนสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ ตลอดจนสร#างความเป3นอัตบุคคลข้ึนมาได#  

Abu-Lughod (1990) เสนอวhาการทำความเข #าใจการต hอต #านในชีว ิตประจำว ัน (everyday 

resistance) ของผู#หญิงสามารถใช#วัดระดับความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิง และเป�ดเผยให#เห็นรูปแบบของ

การใช#อำนาจที่เกิดข้ึนด#วย การพิจารณาการตhอต#านต#องไมhละเลยการแยกแยะความแตกตhางของการตhอต#านใน
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รูปแบบตhางๆ และไมhป�ดกั้นการต้ังคำถามเกี่ยวกับการทำงานของอำนาจ เพื่อหลีกเลี่ยงการมองการตhอต#านทุก

รูปแบบในฐานะสัญญาณของความไร#ประสิทธิภาพของระบบอำนาจ และความยืดหยุhนและการใช#ความคิด

สร#างสรรคDของมนุษยDที่ไมhยอมถูกควบคุม ซึ่งเป3นมุมมองแบบแยกขั้วระหวhางการตhอต#านและอำนาจ  ดังน้ัน

หากมองวhา “ที่ใดมีการตhอต#าน ที่น่ันมีอำนาจ” (Abu-Lughod, 1990: 42) เราจะเริ่มค#นหาและพิจารณาการ

ตhอต#านทุกรูปแบบวhามีความสำคัญ อีกทั้งใช#การตhอต#านอยhางมียุทธศาสตรDเพื่อทำความเข#าใจเกี่ยวกับรูปแบบ

ของอำนาจและกระบวนการที่อำนาจควบคุมผู#คน มุมมองเกี่ยวกับการตhอต#านของ Abu-Lughod จึงช้ีให#เห็น

วhาการทำความเข#าใจการตhอต#านทุกรูปแบบ รวมถึงการตhอต#านในชีวิตประจำวันเป3นเครื่องมือในการสำรวจ

ตรวจสอบอำนาจ เราจึงต#องพิจารณาการตhอต#าน ซึ่งดำรงอยูhทhามกลางอำนาจ ไมhใชhอยูhนอกเหนืออำนาจ 

Mahmood (2005) โต#แย#งวhาสตรีนิยมตะวันตกมักจะวัดความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงด#วยมุมมอง

เรื่องเสรีภาพ (freedom) หรือการปลดปลhอยจากอำนาจ ซึ่งวางอยูhฐานคิดแบบคูhตรงข#ามระหวhางการอยูh

ภายใต#อำนาจ (subordination) กับการโคhนล#มอำนาจ (subversion) มุมมองดังกลhาวได#มองข#ามการกระทำ

ของผู#หญิง ที่มีจุดยืนทางการเมืองและจริยธรรมนอกเหนือจากตรรกะวhาด#วยการตhอต#านและการกดบังคับ 

ดังนั้นการทำความเข#าใจแนวคิดวhาด#วยความเป3นผู#กระทำการจึงควรดึงเป�าหมายทางการเมืองแบบก#าวหน#า

ออกไป ดังที่ Mahmood ยกตัวอยhางของผู#หญงิมุสลิมในขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาในประเทศอียิปตD ซึ่ง

ยึดถือบรรทัดฐานทางศาสนาและจริยธรรมเพื่อการสร#างตัวตนและการเป�ดพื้นที่ทางสังคมในปริมณฑลของ

ศาสนาอิสลามวhาเป3นรูปแบบหน่ึงของการแสดงความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงมุสลิม 

Ortner (2006) ได#ให#ความหมายของ “ความเป3นอัตบุคคล” ที่สัมพันธDกับอำนาจชุดตhางๆ และการ

ตhอต#านของป�จเจกบุคคลวhาเป3นการมีสำนึกรู#ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตรDที่เฉพาะเจาะจง (specifically 

cultural and historical consciousness) และการมีสำนึกรู #ของป�จเจกบุคคลนี ้ถูกประกอบสร#างมาจาก

โครงสร#างทางสังคมและวัฒนธรรมในโลกที่เขา/เธอมีประสบการณDอยูhตามกาละและเทศะ อยhางไรก็ตาม “ผู#คน

ก็มี “สำนึกรู#” ในความหมายที่วhาอยhางน#อยเขา/เธอก็เป3น “อัตบุคคลผู#รู#” (knowing subject) อยูhบางสhวน มี

ความตระหนักรู#ในตนเอง (self-aware) และรู#จักสะท#อนย#อนคิด (reflexive)” (Ortner, 2006: 126)  Ortner 

ยังได#ขยายความเพิ่มเติมวhาความเป3นอัตบุคคลมีลักษณะซับซ#อนทางวัฒนธรรมและอารมณD อันเป3นผลมาจาก

ความสามารถในการสะท#อนย#อนคิด ที่จะตรวจสอบสัมพันธภาพระหวhางตัวตนกับโลกภายนอกอยูhเสมอ จึงไมh

นhาแปลกใจที ่อัตบุคคลทางวัฒนธรรม (cultural subject) ที่อยู hในภาวะของผู #มีอำนาจจะซึมซับรับเอา

วัฒนธรรมครอบงำ (dominant culture) อยhางเต็มที ่และอัตบุคคลที่อยูhในภาวะด#อยอำนาจจะถูกทำให#สยบ

ยอมตhอวัฒนธรรมครอบงำได# แตhสhวนใหญhกระบวนการดังกลhาวไมhได#ทำงานได#สำเร็จสมบูรณD และยังทำให#เกิด

กระแสตhอต#านของความเป3นอัตบุคคล (countercurrents of subjectivity) เชhนเดียวกับกระแสตhอต#านของ

วัฒนธรรม  

ดังน้ันในบทความน้ีจะนำเสนอวhาในสังคมที่การพัฒนา อุดมการณDทางเพศภาวะ ทุนนิยมเสรีนิยมใหมh 

และโลกาภิวัตนDได#รับการสถาปนาให#เป3นวัฒนธรรมครอบงำหรืออำนาจควบคุมผู#หญิงขมุ ความเป3นอัตบุคคล

และความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงขมุจะถูกประกอบสร#างข้ึนมาได#อยhางไร ผhานการมีสำนึกรู#ของความเป3น

ลูกสาวตามจารีต ความเป3นแรงงานทางเพศข#ามชาติ และความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดี 
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การศึกษาครั้งนี้มาจากการทำงานวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษาประสบการณDชีวิตของผู#หญิงขมุ อายุ

ระหวhาง 18–22 ป� ซึ่งทำงานแอบแฝงขายบริการทางเพศในร#านคาราโอเกะในอำเภอชายแดนสองอำเภอของ

จังหวัดอุบลราชธานีระหวhางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557–เดือนพฤษภาคม 2558 ในพื้นที่การศึกษา มีร#าน     

คาราโอเกะ 16 ร#าน และมีผู#หญิงขมุประมาณ 10 คน1 ผู#วิจัยใช#การสัมภาษณDเชิงลึกกับผู#หญงิขมุ จำนวน 3 คน 

อายุระหวhาง 18–22 ป� ตลอดจนการสังเกตการณDทั้งแบบมีสhวนรhวมและไมhมีสhวนรhวมในสถานการณDตhางๆ ใน

ร#านโรสคาราโอเกะ (นามสมมติ) อาทิ การทำอาหารรับประทานรhวมกัน การรhวมงานฉลองวันคล#ายวันเกิด การ

ออกไปเที ่ยวนอกร#าน การจัดอบรมเกี ่ยวกับสุขภาพทางเพศและการป�องกันโรคติดตhอทางเพศสัมพันธD 

ตลอดจนการเดินทางไปเย่ียมครอบครัวของผู#ให#ข#อมูลสามคนในแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว โดยใช#ภาษา

ลาวอีสานสื่อสารกับผู#หญิงขมุ เพื่อลดชhองวhางเรื่องความแตกตhางทางภาษา เพราะผู#วิจัยไมhสามารถใช#ภาษาขมุ

ได# และผู#หญิงขมุก็จะใช#ภาษาขมุเฉพาะในกลุhมชาติพันธุDเดียวกัน  

ผู#วิจัยทำงานวิจัยภาคสนามด#วยบทบาทที่หลากหลาย และสลับสับเปลี่ยนไปมาอยูhตลอด กลhาวคือ 

ชhวงแรกของการเก็บข#อมูล ผู#วิจัยเข#าไปทำงานเป3นอาสาสมัครของมูลนิธิสhงเสริมสุขภาพและการป�องกัน

โรคติดตhอทางเพศสัมพันธDให#กับพนักงานบริการในร#านคาราโอเกะในพื้นที่ ขณะเดียวกันก็แนะนำตัวเองวhาเป3น

นักศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตรD มหาวิทยาลัยเชียงใหมh  สhวนกลางคืน ผู#วิจัยสวมบทบาทเป3นนักทhอง

ราตรี ออกไปน่ังด่ืมและพูดคุยกับผู#หญิงขมุในร#านคาราโอเกะเพื่อสัมภาษณDแบบไมhเป3นทางการและสร#างความ

สนิทสนม จนได#รับความไว#วางใจและความสนิทสนมจากผู#ให#ข#อมูลและเจ#าของร#านในร#านคาราโอเกะที่ได#ไป

เที่ยวประจำ ทำให#สามารถเข#าไปรับประทานอาหาร น่ังคุย และทำกิจกรรมตhางๆ ในร#านรhวมกับผู#หญิงขมแุละ

เจ#าของร#าน ตลอดจนเข#าไปชhวยเหลืองานเล็กๆ น#อยๆ ในร#าน เชhน เสิรDฟอาหาร เก็บโต¥ะ เป3นต#น  

ผู#วิจัยพบวhาการนำเสนอตัวตนที่หลากหลายของผู#วิจัย ซึ่งเกี่ยวข#องกับการจัดวางตำแหนhงแหhงที่ทาง

สังคมของผู#วิจัย (positionality) อันวางอยูhบนฐานของเพศภาวะ ชนชั้น ชาติพันธุD/เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ 

การศึกษา เชhน การนำเสนอตัวตนของผู#วิจัยในฐานะ “นักทhองราตรี” เป3นความพยายามที่จะปรับตัวตนให#เข#า

กับลีลาชีวิต (lifestyle) และวิถีการทำงานของผู#ให#ข#อมูล และการจัดวางความสัมพันธDระหวhางผู#วิจัยและผู#ให#

ข#อมูลนี ้มีความสำคัญอยhางมากตhอการเข#าถึงข#อมูล กลhาวคือ ในชhวงแรกที ่ผู #วิจัยเข#าไปในสนามในฐานะ

อาสาสมัครของมูลนิธิฯและนักศึกษาปริญญาเอก ผู#วิจัยถูกจัดวางความสัมพันธDโดยผู #ให#ข#อมูลในลักษณะ

เดียวกับเจ#าหน#าที่มูลนิธิฯ ซึ่งเป3นความสัมพันธDแบบทางการ ทำให#การพูดคุยเรื่องสhวนตัว และความสัมพันธDกับ

ลูกค#าทำได#ยาก แตhเมื่อผู#วิจัยเริ่มเข#าไปคลุกคลีกับผู#ให#ข#อมูลในร#านคาราโอเกะบhอยขึ้น ตลอดจนไปเยี่ยม

ครอบครัวของผู#ให#ข#อมูล ทำให#ผู#วิจัยถูกจัดวางความสัมพันธDใหมhโดยผู#ให#ข#อมูลในฐานะ “พี่สาว” ผู#ให#ข#อมูลจึง

เป�ดเผยเรื่องสhวนตัว เชhน ป�ญหาครอบครัว ความรัก และความสัมพันธDกับลูกค#ากับผู#วิจัยมากข้ึน  

ดังน้ันในบทความน้ี ผู#เขียนจึงต#องการช้ีให#เห็นทั้งเงื่อนไขเชิงโครงสร#างและความสัมพนัธDทางเพศภาวะ

ในครอบครัวที่ทำให#ผู#หญิงขมุกลายเป3น “เหยื่อ” หรือมีสถานะที่ด#อยอำนาจ และเงื่อนไขที่ทำให#ผู#หญิงขมุ
                                                             
1 ข#อมูลจากการสำรวจจำนวนผู#หญิงลาวในร#านคาราโอเกะของมูลนิธิแหhงหน่ึงในพื้นที่ ซ่ึงข#อมูลน้ีเป3นเพียงตัวเลขการประมาณ

การณDจำนวนของผู#หญิงลาว การหาจำนวนที่แนhนอนของผู#หญิงลาวในการค#าประเวณี ทำได#ยากยิ่ง เพราะมีการเคล่ือนย#าย

ของผู#หญิงลาวอยูhตลอด 
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สามารถแสดงความเป3นผู#กระทำการได#   เพื่อโต#แย#งกับมุมมองแบบทวิลักษณDของแนวคิดสตรีนิยมเกี่ยวกับ

การค#าประเวณีข#ามพรมแดนของผู#หญิง โดยใช#ข#อมูลจากงานวิจัยทางชาติพันธุDวรรณา ซึ่งศึกษาประสบการณD

ชีวิตของผู#หญิงขมุที่ข#ามพรมแดนมาทำงานขายบริการทางเพศในร#านคาราโอเกะบริเวณพรมแดนไทย-ลาว 
 

ผู#หญิงขมุและผลกระทบจากการพัฒนาท่ีไมhเป3นธรรมของรัฐบาลลาว 

ชุมชนชาติพันธุDบนพื้นที่สูงกลายเป3นกลุhมเป�าหมายที่สำคัญกลุhมหนึ่งของรัฐบาลลาวในการพฒันาให#

หลุดพ#นจากความล#าหลังและความยากจน เพราะจากงานศึกษาเพื่อประเมินความยากจนอยhางมีสhวนรhวม 

(Participatory Poverty Assessment – PPA) ซึ่งจัดทำโดยศูนยDสถิติแหhงชาติ โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนา

แหhงเอเชียสนับสนุน พบวhาประชากรบนพื้นที่สูง โดยเฉพาะ กลุhมชนที่พูดภาษามอญ-กัมพูชา เชhน คนขมุ 

ประชากรกลุhมน้ีมีจำนวนน#อยกวhาหน่ึงในสี่ของประชากรในประเทศ แตhคิดเป3นร#อยละ 56 ของประชากรที่อยูh

ในฐานะยากจน (Asia Development Bank, 2001b อ#างใน คำ ลี, 2550: 155)  

ในป� พ.ศ. 2539 รัฐบาลได#มีนโยบายให#ยุติการทำไรhหมุนเวียนหรือที่รู#จักกันในรูปแบบการทำไรhแบบ

ถาง-เผา (slash-and-burn cultivation) เพื่อรักษาพื้นที่ป¨า ดังนั้นประชาชนบนพื้นที่สูง ซึ่งดำรงชีพด#วยการ

ทำเกษตรแบบไรhหมุนเวียน ต#องย#ายลงมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที ่ที่รัฐจัดสรรให# รัฐบาลจึงมีนโยบายโยกย#าย

ประชาชนบนพื้นที่สูงรวมถึงกลุhมคนขมุ ให#ลงมาอยูhอาศัยในพื้นที่ใหมh ซึ่งถนนหนทางเข#าถึงได# โดยรัฐได#กำหนด

เส#นตายของการยุติการทำไรhแบบถาง-เผาทั้งหมดในลาวภายในป� พ.ศ. 2553  การบังคับเคลื่อนย#ายประชาชน

บนพื้นที่สูงให#ลงมาอยูhในพื้นที่ราบ เป3นกระบวนการที่รัฐบาลลาวทำให#ประชากรบนพื้นที่สูง ซึ่งเคยอยูhหhางไกล

อำนาจของรัฐ เข#ามาอยูhภายใต#การควบคุมดูแล หรือเรียกวhา “domestication” of highland population 

(Lyttleton et al., 2004: 56) และนโยบายดังกลhาวยังเป3นเครื่องมือของการพัฒนาของรัฐ เพราะการย#าย

ประชากรบนพื้นที่สูงลงมาอยูhในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให#จะชhวยลดงบประมาณของรัฐในการสร#างสาธารณูปโภคข้ัน

พื้นฐาน เชhน ไฟฟ�า น้ำประปา และชhวยลดป�ญหาการทำลายป¨า และการปลูกฝ�©น 

อยhางไรก็ตาม การใช#แนวทางการพัฒนาที่เน#นอำนาจรัฐในการควบคุมดังกลhาวข#างต#น ก็สhงผลกระทบ

ด#านลบตhอการดำรงชีพของประชาชนบนพื้นที่สูงอยhางมาก เน่ืองจากชาวบ#านถูกดึงออกมาจากแหลhงทรัพยากร

เพื่อการทำมาหากิน ย่ิงไปกวhาน้ัน ที่ดินที่รัฐจัดสรรให#ก็ไมhเหมาะสมกับการเพาะปลกู และไมhมีเงินสนับสนุนจาก

รัฐสำหรับการเริ่มต#นชีวิตใหมhให#กับชาวบ#าน การบังคับโยกย#ายของประชากรจากพื้นที่สูง เชhน คนม#ง คนอาขhา 

คนขมุในเมืองสิงและเมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา สhงผลให#ผู#คนจากกลุhมชาติพันธุDบนพื้นที่สูงเหลhานี้ขาดการ

ดำรงชีพที่ยั่งยืน ไมhมีที่ดินที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร ทำให#ต#องกลายเป3นแรงงานรับจ#างให#กับนายทุน

ชาวจีนที่มาลงทุนทำการเกษตรในพื้นที่ (Lyttleton et al., 2004) หลายหมูhบ#านของชาวขมุในแขวงหลวงพระ

บางก็ได#รับผลกระทบจากนโยบายบังคับย#ายถิ่นฐานของรัฐบาลลาวเชhนเดียวกัน ในฐานะกลุhมเป�าหมายของ

การแก#ป�ญหาความยากจนและการพัฒนาของรัฐ สhงผลให#ผู#หญิงขมุจำนวนมากถูกดึงเข#ามาป�อนอุตสาหกรรม

ทางเพศทั้งในประเทศและตhางประเทศ ดังจะขอยกตัวอยhางจากประสบการณDชีวิตของฟ�า (นามสมมติ) ลิลลี่ 

(นามสมมติ) และแนน (นามสมมติ)  
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ฟ�า สาวชาวขมุอายุ 18 ป� หญิงสาวรhางเล็กผอมบาง ผิวสีน้ำตาล เป3นลูกสาวคนที่สาม มีพี่น#อง 5 คน 

พี่สาวคนแรกแตhงงานและมีลูกชายอายุหน่ึงขวบ แตhเพิ่งหยhาร#างกับสามี ขณะน้ีได#มาทำงานขายบริการทางเพศ

ที่ร#านโรสคาราโอเกะเชhนเดียวกับฟ�า พี่ชายเรียนหนังสืออยูhชั้นมัธยมศึกษาป�ที่ 7 ในเมืองหลวงพระบาง สhวน

น#องชายหน่ึงคนและน#องสาวอีกสองคนกำลังเรียนหนังสือเชhนกนั ครอบครัวของเธอยากจน อาศัยอยูhที่หมูhบ#าน

ชนบทแหhงหนึ ่งในเมืองปากอู แขวงหลวงพระบาง หhางจากตัวเม ืองหลวงพระบางไมhมาก หากขับ

รถจักรยานยนตDใช#เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง  

 ครอบครัวของฟ�าเป3นตัวอยhางหน่ึงของผู#ที่ได#รับผลกระทบจากนโยบายบังคับให#ประชาชนบนพื้นที่สูง

โยกย#ายลงมาต้ังหมูhบ#านใหมhในพื้นที่ใกล#ถนน เพื่อจะได#เข#าถึงสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน เชhน ไฟฟ�า น้ำประปา 

หรือ “สุขศาลา” (สถานบริการสุขภาพในระดับท#องถิ่น) รัฐได#จัดสรรที่ดินให#แตhละครอบครัวสร#างบ#านเรือน

และเพาะปลูก แตhรัฐกลับไมhได#สนับสนุนงบประมาณสำหรับการสร#างบ#านให#แตhละครอบครัว ทั้งที่คนใน

หมูhบ#านสhวนใหญhมีฐานะยากจน เพราะทำการเกษตรแบบยังชีพ ข#าวที่ปลูกก็ไมhเพียงพอสำหรับการบริโภคของ

ครอบครัวในแตhละป� และครอบครัวก็มีรายได#เพียงเล็กน#อยจากการขายพืชพันธุDที่ปลูกไว#ในไรh นอกจากน้ีที่ดิน

ทำกินที่ได#รับจัดสรรมาก็ไมhเหมาะสมกับการเพาะปลูก ทำให#ชาวบ#านสhวนใหญhไมhสามารถทำการเกษตรเพื่อ

ดำรงชีพได#ดังเดิม ด#วยเหตุน้ี คนหนุhมสาวในหมูhบ#านจึงต#องออกไปเป3นแรงงานรับจ#างในไทยเพื่อหาเงินมาสร#าง

บ#านและใช#จhายในครอบครัว นอกจากน้ี ชาวบ#านยังมีความลำบากในเรื่องการหาอาหารการกิน เพราะที่อยูhเดิม 

มีแหลhงอาหารและรายได#จากการเข#าป¨าลhาสัตวD 

ย่ิงไปกวhาน้ัน ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ย่ำแยhลง เมื่อ พhอ ซึ่งเป3นผู#หาเลี้ยงครอบครัว ถูกไฟ

ไหม# ขณะที่ไปเผาไรh ทำให#แมhต#องขายทรัพยDสินที่มีเพื่อนำเงินไปรกัษาพhอ แตhเมื่อพhอหายดีแล#ว พhอก็ไมhสามารถ

ทำงานหนักได#ดังเดิม พี่สาวคนโตของฟ�าจึงต#องหยุดเรียน หลังจากจบช้ันประถมศึกษาป�ที่ 5 เพื่อไปทำงานเป3น

แรงงานข#ามชาติในไทย และเมื่อพี่สาวแตhงงานไปอยูhกับครอบครัวของสามี ฟ�า ในฐานะลูกสาวคนที่สอง ก็ไมhได#

เรียนหนังสือตhอเชhนกัน เพื่อทำหน#าที่หาเงินชhวยพhอแมhแทนพี่สาวคนโต ในขณะที่พี่ชายได#เรียนตhอในระดับ

มัธยมศึกษา เพราะพhอแมhหวังวhาถ#าพี่ชายเรียนจบมธัยมศึกษาป�ที่ 7 พี่ชายจะได#ไปสอบทำงานเป3นพนักงานของ

รัฐ 

หลังจากหยุดเรียน “ฟ^าก็มาหางานทำ ตอนแรกฟ^ามาทำงานที่ในเมืองหลวงพะบาง อยูRรBานอาหาร 

ทำงานเสิรKฟ ลBางจาน ตBองต่ืนต้ังแตRหกโมงเชBา แลBวก็ไดBนอนตอนตีหน่ึง ไดBเงินวันละ 40 บาท ไมRไหว ก็เลยออก 

เพราะเงินไมRพอ” (สัมภาษณDฟ�า, วันที่ 10 มีนาคม 2558) เน่ืองด#วยคhาจ#างรายวันที่ไมhเพียงพอกับคhาใช#จhายใน

ครอบครัวและเงินสำหรับสร#างบ#านใหมhในพื้นที่ที่รัฐจัดสรรให# ฟ�าจึงตัดสินใจติดตามพี่สาวคนที่เป3นญาติกันมา

ทำงานในไทยโดยไมhลังเล เมื่อเธอถูกชักชวนให#มาทำงานในร#านคาราโอเกะที่ไทยด#วยเงินเดือน 7,000-8,000 

บาท แตhในตอนแรกพี่สาวคนน้ันไมhได#เป�ดเผยวhาการทำงานในร#านโรสคาราโอเกะ ไมhมีเงินเดือนให#พนักงาน แตh

รายได#จะมาจากคhาขายด่ืมให#ลูกค#า คhาบริการในร#านจากลูกค#า หรือ “ทิป” และการขายบริการทางเพศให#กับ

ลูกค#า และเมื่อฟ�ามารู#ความจริงภายหลัง เธอก็ไมhสามารถหันหลังกลับบ#านได#แล#ว “ถBาไมRอยูRน่ีก็ไมRรูBจะเอาเงินที่

ไหนไปเลี้ยงพRอแมR เลี้ยงนBอง” ฟ�าเลhาถึงชhวงที่ตัดสินใจค#าบริการวhา  
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 “ฟ^าก็กลัวสิ อยากกลับบBาน แตRเขาวRาถBากลับบBาน ก็ตBองจRายเงินเอง เราไมRมีเงิน

กลับ เพราะเขาออกคRารถใหB แลBวเราก็ไมRเคยออกจากบBานมากRอนในชีวิต ก็ไมRรูBวRาถBากลับ

บBานเอง จะไปยังไง ก็เลยไดBมากับเขา มาถึงตอนแรกฟ^าก็มาเสิรKฟกRอน เสิรKฟไดB 5 เดือน ก็

คRอยตัดสินใจไปกับแขก ... ไมRมีเงินเดือน ไดBเปoนคRาขายดริ้งคK และคRาทิป ตอนนั้นไดBคRาทิป

เยอะ บางวันไดBถึงพันเลยนะ หรือไมRก็อยRางนBอยๆ ไดBวันละ 200-300 บาท ... ฟ^าเก็บเงินไดB 

ก็สRงไปใหBที่บBาน เดือนละ 7,000-8,000 บางทีก็ไดBหมื่นกวRา 20,000 …  ตอนน้ันบBานเราก็ยัง

สรBางไมRเสร็จ นBองก็เรียนหนังสือ แมRก็ไมRสบาย เงินที่สRงไปก็ไมRพอ แลBวตอนน้ันพี่สาวโทรมา

บอกว R าแม Rล Bม  แล Bวก ็ต ั วส ั ่น  ต Bองพาไปหาหมอ ฟ ^าก ็ เลยต ัดส ินใจไปก ับแขก”                            

(สัมภาษณDฟ�า, วันที่ 10 มีนาคม 2558) 

การตัดสินใจไปกับลูกค#าครั้งนั้นถือเป3นการขายประสบการณDทางเพศครั้งแรก หรือ “การเป�ดสด” 

ของฟ�าด#วยราคา 12,000 บาท เพราะเมื่อครั้งที่อยูhบ#านกับพhอแมh ฟ�าไมhเคยมีเพศสัมพันธDกับผู#ชายมากhอน 

เนื่องจากพhอแมhสอนวhาผู#หญิงที่ดีต#องรักนวลสงวนตัว ฟ�าเลhาวhาประสบการณDทางเพศจาก “การเป�ดสด” ครั้ง

นั้นนอกจากจะสร#างความกลัวและความเจ็บปวดแล#ว เธอยังเสียใจมากด#วย เพราะคิดวhาตัวเองไมhสามารถทำ

ตามคำสอนของพhอแมhได# แตhหลังจาก “การเป�ดสด” ครั้งน้ัน ฟ�าก็ตัดสินใจเลือกขายบริการทางเพศให#กับลูกค#า

ในร#านโรสคาราโอเกะตhอไป โดยปกป�ดเรื่องนี้ไมhให#พhอแมhรับรู# เพราะครอบครัวและชุมชนของเธอไมhยอมรับ

อาชีพน้ี “แมRเคยบอกวRาถBามาทำงานแบบน้ี ไมRตBองทำ ใหBกลับบBาน ถBาแมRรูBวRามาทำงานแบบน้ี แมRจะไมRใหBอยูR

บBานดBวย” (สัมภาษณDฟ�า, วันที่ 10 มีนาคม 2558) 

สhวน ลิลลี่ สาวชาวขมุ อายุ 19 ป� จากแขวงหลวงพระบาง มาทำงานขายบริการทางเพศครั้งแรกใน

ชีวิตในร#านโรสคาราโอเกะ จากน้ันก็ย#ายไปทำงานหลายร#านในบริเวณชายแดนไทย มีประสบการณDการทำงาน

ประมาณ 3 ป� ขณะที่ผู#เขียนทำงานวิจัยภาคสนาม เธอกลับมาอยูhที่ร#านโรสคาราโอเกะอีกครั้ง เธอเป3นลูกสาว

คนสุดท#อง มีพีน่#อง 3 คน พี่สาวทั้งสองคนแตhงงานแล#ว สhวนพี่ชายยังไมhได#แตhงงาน จึงอยูhบ#านชhวยพhอแมhทำไรh 

ครอบครัวของลิลลี่อาศัยอยูhในหมูhบ#านกลางป¨าเขา ไมhมีถนนหนทางเข#าไปถึง แตhมีแมhน้ำอูที่แสนเช่ียวกราดไหล

ผhาน ชาวบ#านในบริเวณน้ันจึงเดินทางสัญจรด#วยเรือโดยสารหรือเรือหางยาว เหตุผลจำเป3นที่เธอต#องตัดสินใจ

มาทำงานบริการทางเพศในประเทศไทย คือความปรารถนาที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวให#ดีข้ึน 

รวมถึงความต#องการหาเงินเก็บสำหรับสร#างบ#านและประกอบอาชีพของตัวเองในอนาคต “ตRอไปขBางหนBาเขา

จะลบลBางเรื่องทำไรRทำสวน เราก็คิดพัฒนาวRาอนาคตของเราจะไมRทำอยRางน้ี เราตBองหาเงิน” 

ครอบครัวของลิลลี่ยากจน เพราะพhอแมhทำไรhข#าว เลี้ยงสัตวD และปลูกพืชผักผลไม#ไว#สำหรับบริโภคใน

ครัวเรือนและแบhงป�นญาติพี่น#อง แตhก็นำไปขายเพื่อหารายได#เป3นบางครั้ง เนื่องจากหมูhบ#านอยูhหhางไกลจาก

ตลาด การคมนาคมขนสhงก็ไมhสะดวก นอกจากนี้พhอของลิลลี่ก็ป¨วยเรื้อรัง ไมhสามารถทำงานหนักได# แมhกับ

พี ่ชายจึงต#องชhวยกันทำงานในไรh แม#วhาครอบครัวของลิลลี ่จะยากจน แตhลิลลี ่ก็ขวนขวายหาโอกาสทาง

การศึกษาด#วยการทำงานรับจ#างและปลูกผักขายเพื่อเก็บเงินคhาเลhาเรียนด#วยตัวเองมาตลอด เพราะเธอเรียน

หนังสือเกhง จึงได#รับการสนับสนุนจากครูให#เรียนตhอหลังจากจบช้ันประถมศึกษา แตhเมื่อเรียนอยูhช้ันมัธยมศึกษา

ป�ที่ 3 ลิลลี่ก็ตัดสินใจหยุดเรียนกลางคัน เพราะเพื่อนชวนให#ไปทำงานด#วยกันที่เวียงจันทนD เพราะคิดวhา “ไมR
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อยากเรียน  มันไมRเหมือนเรียนอยูRไทยนะ อยูRลาว เรียนหนังสือตBองใชBเงินตลอด อยูRไทยยังมีเรียนฟรี อยูRลาวไมR

มี นับต้ังแตRอนุบาลข้ึนไปไดBเสียเงินหมด ปxหน่ึงก็เสียสองหมื่นสามหมื่นบาท  ตอนเรียนพRอแมRก็ไมRไดBเอาเงินใหB 

เรามีแตRหาเงินเอง” (สัมภาษณDลิลลี,่ วันที่ 19 มกราคม 2558)  ลิลลี่จึงหนีออกจากบ#านตามเพื่อนไปทำงานที่

เวียงจันทนD เน่ืองจากพhอและแมhห#ามปรามไว# เพราะไมhอยากให#ลูกสาวไปอยูhหhางไกลจากครอบครัว ตhอมาเพื่อน

ชวนมาทำงานที่ไทย จึงตัดสินใจมาทำเพราะเธอรู#วhาแม#จะเรยีนตhอไป เธอก็มองไมhเห็นหนทางที่จะหาเงินสhงเสยี

ตัวเองได#ตลอด และครอบครัวก็ไมhสามารถสhงเสียเธอได# อีกทั้งครอบครัวของลิลลี่กำลังจะถูกบังคับให#ย#าย

ออกมาจากหมูhบ#านเดิม เนื่องจากรัฐได#อนุญาตให#บริษัทจากจีนเข#ามาดำเนินโครงการสร#างเขื่อนเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ�าในแมhน้ำอู เมืองงอย ซึ่งจะสhงผลให#หมูhบ#านของเธอจมอยูhใต#เขื่อน ดังนั้นรัฐบาลจึงจะอพยพ

ชาวบ#านที่ได#รับผลกระทบออกมาต้ังหมูhบ#านในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดสรรให# ทำให#ลิลลี่กลัววhาครอบครัวของเธอจะ

ไมhมีเงินสร#างบ#านใหมhและไมhมีทุนรอนสำหรับการลงทุนในอนาคต  เธอจึงตัดสินใจหยุดเรียนเพื่อออกไปหาเงิน

มาสร#างบ#านใหมhให#พhอแมh และเก็บเงินเพื่อทำกิจการค#าขายของตัวเอง เพราะตhอไปรัฐบาลให#ยกเลิกการทำไรh

แบบด้ังเดิม เธอจึงต#องคิดหาทางประกอบอาชีพใหมh  

อยhางไรก็ตาม การทำงานเป3นแรงงานรับจ#างในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ#าที่เวียงจนัทนD ซึ่งได#รับคhาจ#างเพียง 

2,500 บาทน้ัน ไมhเพียงพอสำหรับคhาใช#จhายสhวนตัวของเธอเอง ลิลลี่จึงตัดสินใจมา “เสี่ยงดวง” กับเพื่อน เมื่อ

เพื่อนชวนเธอมาทำงานในร#านคาราโอเกะชายแดนไทย ทั้งคูhก็หลบหนีเข#ามาทำงานแบบผิดกฎหมาย ซึ่งเป3น

การเดินทางมาไทยครั้งแรก โดยข#ามพรมแดนมาด#วยบัตรผhานแดนชั่วคราวและมาขึ้นที่ทhาน้ำในหมูhบ#านแก#ง

เกลี้ยง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

แม#จะเคยมีความสัมพันธDทางเพศกับแฟนหนุhม ซึ่งเป3นรุhนพี่ในโรงเรียนมาแล#ว แตhลิลลี่ก็ยังมีความ

ลำบากใจที่จะขายบริการทางเพศ เพราะสังคมลาวไมhยอมรับ แตhด#วยความตั้งใจที่จะมา “หาเงิน” กอปรกับ

เห็นเพื่อนๆ ที่ขายบริการทางเพศให#ลูกค#า “หาเงิน” ได#จำนวนมาก ทำให#ลิลลี่ตัดสินใจเดินเข#าสูhเส#นทางเพศ

พาณิชยDข#ามพรมแดน ลิลลี่เลhาวhาเมื่อเข#ามาทำงานในร#านคาราโอเกะ เจ#าของจะบอกวhาต#องทำอะไร แตhไมhได#

บังคับ เธอเป3นคนตัดสินใจเอง “เรื่องนั้นก็แลBวแตRเรา ไมRไดBบังคับ แลBวแตRเราจะทำ แบบวRาเราหาเงินเอาเอง 

อยากไดBก็หา ไมRอยากไดBก็ไมRเปoนไร … อยูRนานนะ เกือบเดือน เพื่อนก็พูดวRา เธอมาหาเงินนะ เธอจะทำยังไง เรา

ก็คิดมาก แตRเราไดBมาหาเงินแลBว ยังไงก็ใหBมันไดBเงินกลับไป แลBวก็คิดถึงครอบครัว เราถึงลงมา อยูRนี่ไดBเกอืบ

เดือนถึงไปกับแขก” (สัมภาษณDลิลลี,่ วันที่ 19 มกราคม 2558) 

ประสบการณDชีวิตของลิลลี่แสดงให#เห็นวhานโยบายพัฒนาของรัฐมีสhวนประกอบสร#างความปรารถนาที่

จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการดำรงชีพของคนรุhนใหมhในหมูhบ#านชาติพันธุDบนพื้นที่สูง การทำเกษตรแบบยังชีพ

และการมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงป¨าของรุhนพhอแมhกลายเป3นสิ่งที่ต#องถูก “ลบล#าง” จากมุมมองของรัฐ การโยกย#าย

หมูhบ#านลงมาอยูhในพื ้นที่ที่รัฐจัดสรรไว#ให#คือการเริ่มต#นวิถีชีวิตแบบใหมh ที่รัฐโฆษณาชวนเชื่อวhาจะทำให#

ชาวบ#านเข#าถึงการพัฒนาจากรัฐ ดังน้ันคนหนุhมสาวจึงต#องออกไปแสวงหาเงินเพื่อเตรียมพร#อมกับการใช#ชีวิตใน

พื้นที่ใหมh และหาทางด้ินรนให#ครอบครัวมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน เพื่อหลุดพ#นจากความยากจน  

กรณีของ แนน สาวชาวขมุ อายุ 22 ป� ทำงานอยูhในร#านโรสคาราโอเกะมาได#เกือบ 2 ป� เรียนจบช้ัน

ประถมศึกษาป�ที่ 5 เป3นลูกสาวคนที่สอง อยูhหมูhบ#านชนบทหhางไกลในเมอืงหนองเขียว ทางเหนือของแขวงหลวง
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พระบาง เธอมีรูปรhางใหญh ดูมีทรวดมีทรงผิวคhอนข#างขาว หน#าตาของแนนอาจจะไมhได#สวยโดดเดhนในร#าน แตh

เธอก็มีลูกค#าประจำที่ชื่นชอบในความเป3นคนอารมณDดีและความซื่อตรง เธอมีพี่ชายหนึ่งคน และน#องอีกสี่คน 

น#องชายสองคนเรียนอยูhช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 5 น#องสาวอีกคนเรียนช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 2 และน#องสาวคนสุดท#อง

เรียนมัธยมศึกษาป�ที่ 1 สมัยกhอนน้ันครอบครัวของแนนคhอนข#างยากจน อาศัยอยูhในบ#านไม#เล็กๆ ในหมูhบ#านที่

หhางไกลจากความเจริญ “เมื่อกRอนเราอยูRนูBน บBานนอก ตอนอายุ 7-8 ปxน่ีลำบาก ไฟฟ^าก็ไมRมี โรงสีสีขBาวก็ไมRมี 

... เมื่อกRอนไมRมีโรงสีสีขBาว ไดBตำเอา ไฟฟ^าก็ยังไมRทันมา ตอนไปตำขBาว เขาก็จะใหBเราไปคนเดียว เราก็ตBองไป

ชวนเพื่อน ตำของเธอ แลBวก็ตำของฉัน จนเสร็จ ทำคนเดียวไมRเสร็จ มันเหน่ือย” (สัมภาษณDแนน, วันที่ 22 

มิถุนายน 2557) พhอแมhทำไรhข#าวและปลูกพืชพาณิชยD เชhน  ลูกเดือย  สับปะรด  พี่ชายเป3นทหารอยูhที่เมือง   

ไซยะบุรี 4-5 ป�แล#ว แตhไมhได#สhงเงินให#ครอบครัว ดังน้ันเธอจึงต#องหยุดเรียนหนังสอืหลังจากจบช้ันประถมศึกษา

ป�ที่ 5 เพื่อออกมาทำงานหาเงินชhวยพhอแมh  

หมูhบ#านของแนนได#ถูกย#ายให#มาอยูhใกล#ถนนหนทางตามนโยบายการพัฒนาของรัฐ เมื่อมีถนนหนทาง

เข#าถึง ทำให#ชาวบ#านได#มีไฟฟ�าใช# การเดินทางเข#าไปในตัวเมืองหลวงพระบางก็สะดวกสบายมากข้ึน ชีวิตความ

เป3นอยูhของชาวบ#านเริ่มเปลี่ยนแปลง มีความต#องการบริโภคของใช#ในครัวเรือนมากข้ึน แตhรายได#จากการขาย

ผลผลิตทางการเกษตรกลับได#เพียงเล็กน#อย ดังน้ันจึงเกิดการเคลื่อนย#ายแรงงานของคนหนุhมสาวเข#ามาทำงาน

รับจ#างในเมืองใหญh เชhน เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทนD ประสบการณDการเป3นแรงงานเคลื่อนย#ายของ

แนนเริ่มต#นกhอนอายุ 20 ป� ด#วยการทำงานขายเบียรDในร#านกินด่ืมในเมืองหลวงพระบางและเวียงจนัทนD เหตุผล

ของการเดินทางออกจากหมูhบ#านครั้งแรกน้ันคือความต#องการหนีการบังคับแตhงงานที่แมhของเธอจัดหาคูhมาให# 

เพราะเธอยังไมhอยากแตhงงาน ด#วยเหตุผลที่วhาครอบครัวยังขัดสนทางเศรษฐกิจ พhอแมhมีภาระต#องสhงเสียน#องอกี

สีค่นเรียนหนังสือ บ#านที่ครอบครัวอยูhก็หลังเล็กทรุดโทรม หากเธอแตhงงานไป เธอก็ต#องไปดูแลและชhวยเหลือ

งานของครอบครัวสามีตามที่สังคมขมุกำหนด ขณะเดียวกันเธอเห็นเพื่อนบางคนที่ออกไปทำงานรับจ#างในเมอืง

ใหญh มีเงินกลับมาให#พhอแมhสร#างบ#านและซื้อเครื่องไฟฟ�าตhางๆ ทำให#เธอเกิดความปรารถนาที่จะออกจาก

หมูhบ#านเพื่อสร#างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให#กับครอบครัวและตัวเองเชhนกัน “เรามาทำงานแบบน้ี เราทุกขKใจ

เรื่องอะไร ก็ทุกขKใจเรื่องเงินน่ีแหลRะ”   

ประสบการณDในการเดินทางเคลื่อนย#ายแรงงานทางเพศข#ามชาติของแนนเกิดข้ึนจากการชักชวนของ

เพื่อนที่รู#จักกันในหมูhบ#าน ซึ่งเคยมาทำงานในร#านคาราโอเกะในประเทศไทยโดยไมhได#เป�ดเผยให#แนนรู#มากhอน

วhางานนี้เกี่ยวข#องกับการแอบแฝงขายบริการทางเพศด#วย แนนตัดสินใจตามเพื่อนมาทำงานในไทย เพราะ

ต#องการมาเห็นความทันสมัยในไทย และต#องการหาเงินให#ได#มากข้ึน “มาอยูRไดBอาทิตยKนึง ไมRมีใครบอก แนนก็

ไมRรูBเนาะ  ก็เลยถามอีแมR (หมายถึงเจ#าของร#านผู#หญิง-ผู#เขียน) เปoนอาทิตยKน่ันแหลRะ ถึงถามอีแมRวRาทำงานแบบ

นี ้ม ีเง ินเดือนไหม แมRบอกไมRมี เราหาเอง ... เราจะไดBตอนนั่งกับแขก เวลาแขกใหBทิปใหBอะไรหนะ”                                                                                                                     

(สัมภาษณD, วันที่ 23 พฤษภาคม 2558) 

 แม#จะรับรู#วhาจะต#องขายบริการทางเพศด#วย จึงจะมีรายได#เพียงพอในการสhงให#ครอบครัว แตhแนนก็ใช#

เวลาเกือบหนึ่งเดือนตัดสินใจขายบริการทางเพศครั้งแรกในชีวิต หรือ “เป�ดสด” ให#กับลูกค#าชายวัยกลางคน
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ที่มาเทียวไล#เทียวข่ือเธออยูhตลอดในชhวงน้ัน เพราะลูกค#าคนน้ีให#ความเอาใจใสhเธอและพร#อมทีจ่ะทุhมเงนิจำนวน 

10,000 บาทให#กับการซื้อประสบการณDทางเพศครั้งแรกของเธอ 

จากประสบการณDชีวิตของแนนเกี่ยวกับการเป3นแรงงานทางเพศในไทยช้ีให#เห็นภาระความรับผิดชอบ

ของผู#หญิงขมุที่มีตhอครอบครัวและความปรารถนาที่จะ “หาเงิน” เพื่อจะยกฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

ให#ดีขึ้น ซึ่งเกิดจากแรงผลักดันของวาทกรรมการพัฒนาของรัฐ ที่มีเป�าหมายให#ลาวหลุดพ#นจากภาวะด#อย

พัฒนาและความยากจน นอกจากน้ีผู#หญิงขมุในรุhนของแนน ก็ต#องการแสวงหาประสบการณDชีวิตที่แปลกใหมh

ของแรงงานเคลื่อนย#าย รวมถึงอิสระในการใช#ชีวิตเพื่อเลื่อนเวลาในการเดินตามวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมที่ผู#หญิงต#อง

แตhงงาน อยูhบ#าน ทำไรh เลี้ยงดูลูกๆ และพึ่งพาสามีอยhางผู#หญิงขมุคนอื่นๆ ในหมูhบ#าน ดังที่แนนพูดไว#ด#วย

น้ำเสียงหนักแนhนวhา “แนนก็ไมRสนคนที่บBานจะเอาผัวเอาลูก เราก็มาหาเงิน ไดBเงินคRอยกลับไปอยูRบBาน” 

(สัมภาษณDแนน, วันที่ 23 พฤษภาคม 2558)   

 

เพศภาวะและเพศวิถีในสังคมขมุ 

การศึกษาเกี่ยวกับเพศภาวะและครอบครัวในสังคมขมุน้ันมีคhอนข#างจำกัด ในจำนวนงานศึกษาที่มีอยูh

ได#กลhาวถึงการจัดวางตำแหนhงแหhงที่ของผู#หญิงในครอบครัวที่สูงกวhาผู#ชาย เน่ืองจากผู#หญิงขมุมีฐานะเป3น “แมh

เฮือน” หรือ “แมhเรือน” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการประกอบพิธีกรรมในครัวเรือน เชhน  พิธี “สูhขวัญแนวข#าว

ปลูกและการเลี้ยงผีตาแฮก” กhอนการเพาะปลูกข#าวไรhของครอบครัว และพิธี “ฮีตแฮกกินข#าวใหมh” (แรกกิน

ข#าวใหมh) หลังการเก็บเกี่ยวข#าวไรh (จำปาทอง โพธ์ิจันธิราช, 2551) เพราะโครงสร#างทางสังคมของชาวขมุ จะมี

การสืบเช้ือสายทางฝ¨ายผู#หญิง เมื่อผู#ชายแตhงงานแล#ว ถือวhาเป3นสมาชิกของตระกูลฝ¨ายหญิง ผู#ชายต#องเปลี่ยน

การนับถือผีบรรพบุรุษของตนเองมาเป3นผีบรรพบุรุษของภรรยา บุตรที่เกิดขึ้นต#องสืบเชื้อสายทางฝ¨ายแมh ใน

ฐานะ “แมhเฮือน” บทบาทและหน#าที่หลักของผู#หญิงจึงจำกัดอยูhในพื้นที่ครัวเรือน และเกี่ยวข#องกับความ

เป3นอยูhของสมาชิกในครอบครัว อาทิ หุงหาอาหาร ตำข#าว ตักน้ำ เลี้ยงสัตวD และทำงานในไรh ดังน้ันความเป3น

ผู#หญิงขมุที่ดีจึงต#องเลี้ยงดูพhอแมh ขยันขันแข็ง และเอาใจใสhงานบ#านงานเรือน ขณะที่ผู#ชายจะมีบทบาทและ

หน#าที่ออกไปลhาสัตวDและทำมาค#าขายหาเงินนอกหมูhบ#าน นอกเหนือจากงานในไรhในสวน ดังคำกลhาวในสังคม

ขมุที่วhา “มีเด็กหญิงได#ข#าว มีเด็กชายได#เงิน” (ดำรง ทายานิน, 2548 อ#างใน ศิริจินดา ทองจินดา, 2556: 353) 

อีกทั้งผู#ชายไมhถูกคาดหวังให#ต#องรับผิดชอบความเป3นอยูhที่ดีของครอบครัว เมื่อผู#ชายออกไปเป3นแรงงานรับจ#าง

ภายนอกหมูhบ#าน ลูกชายจึงไมhต#องรับผิดชอบสhงเงินให#พhอแมhดังเชhนลูกสาว  

อยhางไรก็ตาม วิธีคิดในการแบhงแยกพื้นที่ครัวเรือนและพื้นที่สาธารณะสำหรับหญิงชายและการมี

อำนาจในครัวเรือนของผู#หญิงในสังคมขมุนี้ แท#ที่จริงอาจจะไมhได#ให#อิสระหรืออำนาจในการกำหนดชีวิตของ

ผู#หญิงมากนัก เพราะการกำหนดบทบาทให#ผู#หญิงอยูhในพื้นที่ครัวเรือนนั้นทำให#ผู#หญิงถูกจำกัดโอกาสในการ

เรียนรู#และพัฒนาตนเอง ดังเชhนกรณีครอบครัวของฟ�า พhอแมhอยากให#พี่ชายคนที่สองมีการศึกษาที่ดี ได#เรียน

ตhอระดับสูง เพราะพhอแมhคาดหวังวhาอนาคตลูกชายจะได#ทำงานมีเงินเดือน ไมhต#องมาทำไรhทำสวนเหมือนพhอแมh 
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ในขณะที่พhอแมhขอให#ฟ�าหยุดเรียนหนังสือ หลังจากจบช้ันประถมศึกษาป�ที่ห#า เพื่อออกมาชhวยครอบครัว และ

เลี้ยงดูน#องๆ ขณะที่พhอแมhไปทำงาน  

 อยhางไรก็ตาม นโยบายการบังคับเคลื่อนย#ายของรัฐ ความทันสมัย และการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรง

ชีพของชุมชนและสhงผลตhอการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู#หญิงในสังคมขมุ แตhเดิมผู#หญิงเคยมีบทบาทในการ

ผลิตในครัวเรือน ผู#หญิงก็ถูกทำให#กลายเป3นแรงงานในภาคบริการ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางเพศ การ

เคลื่อนย#ายของผู#หญิงออกจากหมูhบ#านมาเป3นแรงงานทางเพศจึงสร#างความตึงเครียดและความขัดแย#งเกี่ยวกับ

บทบาททางเพศภาวะและการควบคุมเพศวิถีของผู#หญิงในสังคมขมุ เมื่อมีผู#หญิงคนใดตัดสินใจออกจากหมูhบ#าน

เพื่อไปเป3นแรงงานรับจ#างในเมืองใหญh และกลับบ#านมาพร#อมข#าวของเงินทองให#พhอแมh ผู#หญิงคนน้ันก็อาจจะ

ถูกจับจ#องและต้ังข#อสงสัยจากคนในชุมชนวhาไปเป3น “กะหรี่” หรือไปทำงานขายบริการทางเพศ ทำให#ผู#หญิง

คนนั้นถูกลดทอนคุณคhาได# ดังนั้น หญิงสาวชาวขมุจำนวนมากที่ต#องออกมาเป3นแรงงานอพยพเพื่อหาเงินให#

ครอบครัว จึงเสี่ยงกับการถูกตีตราวhาเป3นผู#หญิงไมhดี เพราะการใช#ชีวิตนอกชุมชนทำให#การควบคมุจากกรอบ

ทางเพศภาวะและเพศวิถีของสังคมขมุลดลงไปด#วย เน่ืองจากในสังคมขมุความเป3นผู#หญิงขมุที่ดีถูกกำหนดจาก

การมีเพศสัมพันธDเพื่อการสืบทอดลกูหลาน เพศสัมพันธDที่อยูhนอกวิธีคิดดังกลhาวเป3นสิ่งที่ไมhถูกยอมรับจากคนใน

สังคมและชุมชน (นิพัทธเวช สืบแสง, 2539 อ#างใน ศิริจินดา ทองจินดา, 2556)  

ทวhา การมีประสบการณDทางเพศกhอนการแตhงงานของหญงิสาวก็ไมhได#ถูกตำหนิจากสงัคมขมใุนทกุกรณี 

จากงานศึกษาของ Lyttleton & Vorabouth (2011) พบวhาสังคมขมุในลาวยอมรับการมีเพศสัมพันธDกhอนการ

แตhงงานของหญิงสาวได# ภายใต#เงื่อนไขที่วhาการมีเพศสัมพันธDน้ันเป3นสhวนหน่ึงของการคบหาดูใจระหวhางวัยรุhน

หญิงชาย และการมีเพศสัมพันธDกhอนการแตhงงานต#องเกิดข้ึนนอกบ#าน เพราะถ#าหากเกิดข้ึนในบ#านจะเป3นการ 

“ผิดผี” หรือละเมิดข#อห#ามทางความเช่ือ และต#องไมhให#พhอแมhรู# รวมถึงต#องไมhให#เกิดการต้ังครรภD เพราะถ#าหาก

พhอแมhรับรู#เรื่องนี้ พhอแมhจะให#แตhงงานกัน หรือพhอแมhฝ¨ายหญิงจะให#ผู#ชายจhายเงิน ยกตัวอยhางลิลลี่ เธอเคยมี

ความสัมพันธDทางเพศกับเพื่อนชาย ขณะที่ออกมาเรียนหนังสืออยูhชั้นมัธยมศึกษาป�ที่สาม เพราะตอนนั้นเธอ

ออกมาเรียนตhอในเมืองและพักอาศัยอยูhหอพัก และเธอก็ไมhได#ปกป�ดพhอแมh เพราะเธอต้ังใจจะคบหาผู#ชายคนน้ี

และคาดหวังวhาจะแตhงงานกันหลังจากเรียนจบ แตhการมีเพศสัมพันธDกับผู#ชายเพื่อแลกกับเงิน ซึ่งเป3นเซ็กสDที่ไมh

เกี่ยวกับความรัก ถูกสังคมขมุตัดสินวhาเป3น “เซ็กสDที่ไมhดี” และถือวhาเป3น “เซ็กสD” ในลำดับช้ันที่ต่ำกวhาการมี

เพศสัมพันธDกhอนแตhงงานภายใต#การจัดลำดับศีลธรรมทางเพศของสังคมขม ุ (ดูเพิ่มเติม Rubin, 1984) และวิธี

คิดเรื่องเพศน้ีก็มีอำนาจควบคุมผู#หญิงมากกวhาผู#ชาย ดังน้ัน ผู#หญิงขมุที่ทำงานขายบริการทางเพศจึงถูกตัดสิน

และตีตราจากครอบครัวและชุมชนวhาเป3น “ผู#หญิงไมhดี” ดังที่ลิลลี่ เลhาให#ฟ�งวhา “ถBาเปoนในบBานเรา ผูBหญิงมาทำ

แบบนี้ก็จะไมRไดBผัวเลย เพราะวRาเขาจะดูถูกมาก ... เขาก็ไมRอยากแตRง ผูBชายก็มองวRามีคนนอนดBวยหลายคน

แลBว” (สัมภาษณDลิลลี่, วันที่ 7 กุมภาพันธD 2558) หรือฟ�าต#องปกป�ดครอบครัวเรื่องการทำงานบริการทางเพศ 

เพราะแมhไมhยอมรับการทำงานเชhนน้ี 
 

อำนาจทางเศรษฐกิจและการปรับความสัมพันธDทางเพศภาวะของผู#หญิงขมุ 
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เงื่อนไขเชิงโครงสร#างและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมได#ตีกรอบการเลือกของผู#หญิงขมุให#เข#าสูhพื้นที่เพศ

พาณิชยDข#ามแดน แม#วhาจากกรณีศึกษาพวกเธอจะยอมรับวhาการทำงานขายบริการทางเพศเป3นการตัดสนิใจ

เลือกด#วยตัวเอง ไมhได#ถูกบังคับหรือลhอลวงจากผู#ใด แตhการเลือกน้ีก็ถูกกำหนดจากเงื่อนไขอันเป3นผลสืบเน่ือง

จากความยากจนของครอบครัว กระแสการพัฒนาของรัฐลาวที่ไมhเทhาเทียม ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

ระหวhางไทยและลาว พลังของความทันสมัย และความสัมพันธDทางเพศภาวะในครอบครัว ดังน้ันทางเลือกของ

ผู#หญิงขมุในการเข#าสูhธุรกิจค#าเพศในร#านคาราโอเกะชายแดนไทยจึงเป3นทางเลือกที่ไมhอิสระและมีเงื่อนไขที่ทำ

ให#ผู#หญิงลาวตกอยูhในสถานะของ “เหย่ือ” หลายระดับ อยhางไรก็ตาม แม#เพศพาณิชยDข#ามแดนจะเป3นตัวเลือก

ที่มีอยูhจำกัดในการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจของผู#หญิงขมุ แตhพวกเธอก็พยายามมองหาพื้นที่ในการตhอรอง

กับอำนาจชุดตhางๆ ที่ควบคุมพวกเธอเพื่อแสดงให#เห็นความเป3นผู#กระทำการในเพศพาณิชยDข#ามแดน ในสhวนน้ี 

ผู#เขียนจึงต#องการนำเสนอวhาเงื่อนไขหรือป�จจัยใดบ#างที่สhงผลตhอการแสดงความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงขมุ

ที่ตัดสินใจเลือกมาทำงานทางเพศในไทย  

ระบบการค#าประเวณีแบบปลายเป�ดเชิงโครงสร#างในร#านคาราโอเกะชายแดนเป3นเงื่อนไขสำคัญที่สร#าง

โอกาสในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจและการสร#างความหมายให#กับตัวตนของผู#หญิงขมุ  เนื่องจากในร#าน     

คาราโอเกะ การขายบริการทางเพศเป3นงานอิสระและแหลhงรายได#หลักของพนักงานบริการในร#าน โดยมี

ข#อตกลงในการจhาย “คhาไปแขก” หรือ “คhาห#อง” ให#กับเจ#าของร#าน ซึ่งกำหนดวhาหากพนักงานบริการออกไป

ให#บริการแบบช่ัวคราว จะต#องจhาย 250 บาท/1-3 ช่ัวโมง และ 350 บาท/คืน สhวนรายได#จากการขายบริการ

ของพนักงานบริการในร#านคาราโอเกะจะอยูhระหวhาง 500–1,500 บาท/ครั้ง สำหรับการบริการแบบชั่วคราว 

และ 1,200–2,500 บาท/ครั ้ง สำหรับการบริการแบบค#างคืน2 ระบบการค#าประเวณีแบบปลายเป�ดเชิง

โครงสร#างสามารถสร#างโอกาสในการสะสมทุนให#กับผู #หญิงบริการได#มากกวhาการค#าประเวณีแบบบังคับ 

เน่ืองจากผู#หญิงบริการสามารถสร#างความสัมพันธDระยะยาวกับลกูค#าได# ภายหลังจากการซื้อบรกิารทางเพศครัง้

แรก ทำให#พวกเธอได#รับการสนับสนุนทางด#านการเงินและความชhวยเหลือด#านอื่นๆ ตลอดจนการสร#างความ

ผูกพันทางใจ อยhางไรก็ตาม ผู#หญิงบริการจะต#องค#นหากลยุทธDตhางๆ ที่จะดึงดูดใจลูกค#าในการซื้อบริการทาง

เพศ และการสานความสัมพันธDกับลูกค#าเพื่อให#มีลูกค#าประจำ หรือ “แฟน” ในระหวhางการเป3นแรงงานทาง

เพศข#ามชาติในไทย  

ในกรณีของผู#หญิงขมุ พวกเธอตระหนักดีวhาการสร#างความสัมพันธDระยะยาวกับลูกค#าประจำหรือคูhรัก

ชาวไทยเป3นกลยุทธDสำคัญในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจให#ก ับตนเอง ผ ู #หญิงขมุจึงพยายามแสวงหา

ความสัมพันธDกับลูกค#าชายไทย และบางคนก็สามารถพัฒนาเป3นความสัมพันธDฉันทDคูhรัก ขณะเดียวกันความ

อhอนเยาวDของผู #หญิงขมุ ความไร#เดียงสาเรื ่องเพศ ความเอาใจใสh และ “ความซื ่อ” หรือการแสดงออกที่

ตรงไปตรงมา ไมhเสแสร#งของหญิงสาวชาวขมุกลายเป3นจุดขายที่ลูกค#าชายไทยสูงวัยช่ืนชอบพวกเธอ ทำให#กลุhม

ลูกค#าชายสูงวัยต#องการเข#ามาสร#างความสัมพันธDใกล#ชิดกับผู#หญิงขมุมากข้ึน นอกเหนือจากการซื้อบริการทาง

                                                             
2 คhาบริการสำหรับการขายบริการทางเพศจะเปล่ียนแปลงไปขึ้นอยูhกับคุณสมบัติของผู#หญิงบริการ ความสัมพันธDระหวhางผู#หญิง

กับลูกค#า ความต#องการของลูกค#า และฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค#า 
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เพศจากพวกเธอ โดยจะให#เงินใช#เป3นประจำ ชhวยสhงเงินให#กับครอบครัวของผู #หญิงในกรณีมีความจำเป3น

เรhงดhวน ซื้อหาข#าวของเครื่องใช# รวมถึงการหาที ่พักพิงให#ในกรณีต#องหลบซhอนตัวจากการตรวจค#นของ

เจ#าหน#าที่ฝ¨ายปกครอง ยิ่งไปกวhานั้น ผู#หญิงขมุบางคนยังแอบสร#างความสัมพันธDแบบใกล#ชิดกับ “แฟน” 

มากกวhาหน่ึงคนด#วย เพื่อที่พวกเธอจะได#ไมhถูกจำกัดให#ต#องพึ่งพาผู#ชายเพียงคนเดียว และหาก “แฟน” คนหน่ึง

ทิ้งเธอไป หรือมีเหตุจำเป3นต#องเลิกรากนัไป เธอก็ยังมี “แฟน” คนอื่นให#ความชhวยเหลือได#   

ขอยกตัวอยhางฟ�า ซึ่งเป�ดเผยวhาเธอจะเลือกขายบริการให#กับเฉพาะลูกค#า “คนแกh” เพราะ “คนแกhใจ

ดี มีเงิน” และยอมรับข#อตกลงของเธอในการให#บริการ ที่เน#นวhา “ฟ^าทำไมRเปoน แบบคุยกับเขา ถBาเขาเขBาใจก็

ไดB ถBาไมRเขBาใจ ก็แลBวไป” (สัมภาษณDฟ�า, วันที่ 20 มีนาคม 2558) ดังน้ันลูกค#าที่ช่ืนชอบ “ความซื่อ” และความ

ไร#เดียงสาของฟ�า ก็จะกลับมาหาเธออีกครั้งเพื่อสานสัมพันธDตhอไป ฟ�าจึงพยายามสร#างความสัมพันธDใกล#ชิดกับ

ลูกค#า “คนแกh” มาโดยตลอด และในที่สุด ฟ�าก็สามารถสะสมเงินทุนเพื่อสร#างบ#านใหมhให#พhอและแมhในราคา

สองแสนกวhาบาทภายในระยะเวลาสองป� และในชhวงที ่ทำงานวิจัยภาคสนาม ผู#เขียนพบวhาฟ�าได#รับการ

สนับสนุนทางการเงินและความชhวยเหลือด#านตhางๆ จากลูกค#าชายไทยวัยสี่สิบกวhาคนหนึ่งอยูhเป3นประจำ 

โดยเฉพาะในชhวงที่มีการปราบปรามการค#ามนุษยDของผู#หญิงลาวในพื้นที่การศึกษา ผู#ชายคนน้ีก็เชhาห#องพักให#

ฟ�าหลบซhอนตัว และให#เงินฟ�าใช#จhายระหวhางอยูhไทยและเดินทางกลับลาว  

สhวนตัวอยhางของลิลลี่ เธอเคยคบหา “แฟน” คนไทยมาหลายคน และขณะที่ผู#เขียนสัมภาษณDเธอ   

ลิลลี่กำลังคบหากับชายวัยสี่สิบกวhาป� มาได# 4-5 เดือน ซึ่งทำงานเป3นผู#จัดรายการวิทยุของท#องถ่ิน ลิลลี่เป�ดเผย

วhาการมี “แฟน” คนไทย ทำให#เธอรู#สึกปลอดภัยและได#รับความชhวยเหลือหลายอยhาง โดยเฉพาะในชhวงที่ต#อง

ไปหลบซhอนตัว อันเน่ืองมาจากสถานการณDการปราบปรามการค#ามนุษยDของแรงงานหญิงลาวในพื้นที่  “ก็คือ 

เขาเอาใจ เปoนคนสบายๆ เราอยากไปไหนก็พาไป เวลาอยูRรีสอรKท เขาก็มารับ ซื้อขBาวมาใหB อยRางน้ีหนRะ เขาก็

ดูแลเรา เวลาเรามีป~ญหา เวลาเราจน ก็ดีหนRอย มีเขาก็ดีหนRอย เงิน ถBาเขามีเขาก็เอามาใหB ถBาเขาไมRมี เขาก็ใหB

ดBามเล็กดBามนBอย พอใหBใชB” (สัมภาษณDลิลลี,่ วันที ่6 มีนาคม 2558) 

ผู #เขียนพบวhาผู#หญิงขมุสhวนใหญhใช#การสร#างความสัมพันธDแบบใกล#ชิดกับ “แฟน” ชาวไทย เป3น

เครื่องมือสำคัญในการตhอรองผลประโยชนDของตนเองจากการขายบริการทางเพศ ข#อค#นพบน้ีสอดคล#องกับงาน

ศึกษาที่ผhานมา ซึ่งเสนอวhาผู#หญิงสามารถฉวยใช#ความรักและความสัมพันธDใกล#ชิด เพื่อตhอรองผลประโยชนDกับ

ลูกค#าชายตhางชาติ รวมถึงการสร#างความเป3นอัตบุคคล (subjectivity) ในพื้นที่การค#าประเวณี (Brennan, 

2002; Askew, 2006; โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2546) 

ด#วยเหตุน้ี ผู#หญิงขมุจึงมีอำนาจทางเศรษฐกิจสามารถสนับสนุนการลงทุนของครอบครัว ทำให#ฐานะ

ทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน ความสำเร็จในการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครวั

ให#หลุดพ#นจากภาวะความยากจนและถูกทำให#เป3นชายขอบของการพัฒนา พวกเธอทำหน#าที่เสมือนตัวแทน

การพัฒนาในระดับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป�ดเผยออกมาในรูปแบบของการ

สนับสนุนการลงทุนในการผลติเพื่อการค#า การเพิ่มศักยภาพของครัวเรือนในการบริโภคสินค#าอุตสาหกรรมและ

สินค#าสมัยใหมh อาทิ การใช#เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิตการเกษตร การมีเครื่องใช#ไฟฟ�า รถจักรยานยนตD 

และการสร#างสุขอนามัยในครอบครัว 



 
 

63 

การมีอำนาจทางเศรษฐกิจของผู#หญิงลาวแรงงานทางเพศข#ามชาติน้ียังสhงผลตhอการปรับความสัมพันธD

เชิงอำนาจทางเพศภาวะในระดับครัวเรือน กลhาวคือการที่พวกเธอกลายเป3นผู #หาเลี้ยงครอบครัว (bread 

winner) แทนพhอ และ/หรือพี่ชาย/น#องชาย ทำให#พวกเธอมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช#จhายของ

ครอบครัวในเรื่องสำคัญๆ อาทิ การลงทุนของครอบครัว การสร#างบ#าน การซื้อรถจักรยานยนตD เป3นต#น ในขณะ

ที่พี่ชายหรือน#องชายกลับถูกทำให#ด#อยอำนาจลงเพราะต#องพึ่งพาพี่สาวหรือน#องสาวทางเศรษฐกิจ และพhอแมh

ให#ความสำคัญกับการตัดสินใจของลูกสาวมากกวhา ดังกรณีครอบครัวฟ�า เมื่อฟ�าเป3นคนหาเงินสhงให#ครอบครัว 

หากพhอแมhหรือพี่ชายต#องการนำเงินไปซื้อข#าวของเครื่องใช#ในครอบครัว หรือนำข#าวของในบ#านไปขาย ก็

จะต#องถามความคิดเห็นหรือความยินยอมของเธอกhอน ฟ�าจึงมีอำนาจตัดสินใจในครอบครัวมากข้ึน ดังน้ันเมื่อ

พี่ชาย ซึ่งกำลังเรียนอยูhช้ันมัธยมศึกษาป�ที่ 5 อยากได#คอมพิวเตอรDแบบพกพามาใช#เพื่อการเรียน พี่ชายก็ต#อง

ขอฟ�า และตhอมาเมื่อพี่ชายของฟ�าติดยาเสพติด ไมhไปเรียนหนังสือ และอยากจะนำคอมพิวเตอรDแบบพกพา

เครื่องนั้นไปขายเพราะต#องการนำเงินไปซื้อยาเสพติด ฟ�าก็ตhอวhาพี่ชายด#วยความโมโห เพราะเงินที่นำมาซื้อ

คอมพิวเตอรDเครื่องน้ันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอ ทำให#พี่ชายไมhกล#าขายคอมพิวเตอรD และฟ�ายังเตือนพี่ชาย

ด#วยวhาหากพี่ชายนำข#าวของอยhางอื่นในบ#านไปขาย ซึ่งได#มาจากน้ำพักน้ำแรงของเธอเชhนกัน หรือทำร#ายพhอแมh 

เธอจะจัดการกับพี่ชายด#วยวิธีการที่เด็ดขาด ขณะที่พhอแมhไมhกล#าตัดสินใจกับป�ญหาของพี่ชาย “ถBาเขาขโมย

เครื่องของในบBานไปขาย จะใหBตำรวจมาจับ ฟ^าพูดกับเขาแบบน้ี ฟ^าเคยพูดวRา “พี่อยRาคิดวRาฟ^าจะกลัวพี่นะ ถBา

พี่เอาเครื่องของในบBานไปขาย ตีพRอตีแมR ฟ^าจะเอาไปติดคุก ไมRเห็นเดือนเห็นตะวัน จะใหBตำรวจไปจับเลย” 

(สัมภาษณDฟ�า, วันที่ 20 มีนาคม 2558) 

ย่ิงไปกวhาน้ัน พวกเธอยังมอีำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองมากข้ึน เน่ืองจากการพึ่งพาตัวเองได#

ทางเศรษฐกิจและการมีประสบการณDในการเป3นแรงงานข#ามชาติ ทำให#พวกเธอมีความมั่นใจในตัวเองและรู#จัก

วางแผนเพื่ออนาคตของตัวเอง กลhาวคือ พวกเธอไมhเพียงแตhทำหน#าที่หาเงินให#ครอบครัว แตhยังวางแผนเก็บเงนิ

สำหรับตัวเอง เพราะวันหน่ึงพวกเธอก็ต#องออกจากครอบครัวมาดำเนินชีวิตด#วยตัวเอง ดังน้ันการสะสมทุนเพื่อ

อนาคตของตัวเองจึงเป3นเป�าหมายหนึ่งของผู#หญิงลาวที่เข#ามาทำงานขายบริการทางเพศในไทย พวกเธอจึง

ไมhได#ยอมตกเป3น “เหย่ือ” ของอุดมการณDครอบครัวอยhางจำนน เพราะพวกเธอเองก็พยายามด้ินรนเพื่ออนาคต

ที่ดีของตัวเองเชhนกัน ดังเชhนกรณีของลิลลี่ ซึ่งพhอแมhอยากให#กลับบ#านไปแตhงงาน เพราะแฟนหนุhมของเธอเรียน

จบแล#ว แตhเธอยืนยันวhายังไมhต#องการกลับบ#าน เพราะจะหาเงินให#ตัวเองกhอน จึงจะคิดวางแผนเรื่องการมี

ครอบครัวตhอไป “เขามีอาชีพแลBว เขาก็วRาจะแตRงก็แตRง แตRเราไมRอยากแตRง คือวRาเรายังไมRไดBเปoนสRวนตัวของ

ตัวเอง ยังอยากมีสRวนตัวของตัวเองอยูR เด๋ียวน้ีเรายังไมRมีสRวนตัว เราทำใหBสRวนรวม เราทำใหBครอบครัวอยูRหนะ”                                                                                      

(สัมภาษณDลิลลี่, วันที่ 19 มกราคม 2558) 

 ด#วยเหตุนี้ ผู#หญิงขมุบางคนจึงวางแผนที่จะย#ายออกจากครอบครัวเพื่อมาใช#ชีวิตและทำธุรกิจเลก็ๆ 

ของตนเองอยูhในเมืองใหญh แทนที่จะกลับไปชhวยครอบครัวทำไรhทำสวนเหมือนเดิม เนื่องจากพวกเธออยาก

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตของตัวเอง ดังเชhน กรณีของฟ�าที่วางแผนจะเก็บเงินซื้อที่ดินในเมืองหลวง

พระบางเพื่อทำธุรกิจร#านเสริมสวยแล#วจะเลิกทำงานน้ี  นอกจากน้ี พวกเธอหลายคนยังพยายามตhอรองกับพhอ

แมhในเรื่องการแตhงงาน โดยสhวนใหญhจะไมhยอมแตhงงานกับผู#ชายที่พhอแมhเลือกให# แตhจะเลือกผู#ชายที่จะแตhงงาน
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ด#วยตัวเอง โดยให#ความสำคัญกับการคบหาดูใจกันและความรัก ยกตัวอยhางกรณีของแนน ซึ่งใช#เหตผุลเรื่อง

การหาเงินให#ครอบครัวเพื่อปฏิเสธการแตhงงานที่พhอแมhจัดหาคูhไว#ให# และเธอต#องการมีอิสระในการแตhงงานกับ

ผู#ชายที่เธอรัก แนนจึงใช#สถานะของการเป3นแรงงานข#ามชาติในการตhอรองเรื่องการแตhงงานกับครอบครัว  

 

การตhอรองกับอัตลักษณDของ “ผู#หญิงไมhดี” ในพื้นท่ีครอบครัวและพื้นท่ีการค#าประเวณ ี

ด#านหน่ึงบทบาททางเพศภาวะของผู#หญิงในฐานะลูกสาว และอุดมการณDครอบครัวแบบชายเป3นใหญh

ได#สร#างแรงกดดันให#ผู#หญิงลาวต#องตัดสินใจเลือกการขายบริการทางเพศในไทยเพื ่อยกระดับสถานะทาง

เศรษฐกิจและสังคมให#กับครอบครัว ทำให#พวกเธอบรรลุเป�าหมายในการทำหน#าที่ของลูกสาวที่ดีได# แตhอีกด#าน

หน่ึง ผู#หญิงลาวกลุhมน้ีก็ฉวยใช#อัตลกัษณDของลูกสาวที่ดี เชhนมีความรับผิดชอบตhอครอบครัว มีความกตัญ®ูตhอ

พhอแมh มาตhอรองกับการถูกตีตราของสังคมจากอัตลักษณDของผู#หญิงขายบริการ หรือ “กะหรี่” ซึ่งลดทอน

คุณคhาความเป3นหญิงและ “ความเป3นคน” ของพวกเธอ ดังเชhนผู #หญิงขมุที ่เป3นกรณีศึกษาในงานนี้ก็ใช#

ความสำเร็จของพวกเธอในการยกระดับฐานะและชีวิตความเป3นอยูhของครอบครัวมาสร#างการยอมรบัให#กับการ

ทำงานทางเพศจากครอบครัวและชุมชน ที ่ถูกมองวhา สร#างความเสื ่อมเสียให#กับผู #หญิงและครอบครัว 

สอดคล#องกับงานศึกษาของจันทร ไชยะวงศา เสนอวhาผู#หญิงลาวที่เข#ามาทำงานขายบริการทางเพศในไทยใช#

ความเป3นลูกสาวที่ดี เมียที่ดี พี่สาว/น#องสาวที่ดี และการสhงเงินกลับบ#านเพื่อสร#างฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน

ให#กับครอบครัวเป3นยุทธศาสตรDในการดำเนินชีวิตเพื่อสร#างการยอมรบับทบาทแรงงานหญิงอพยพในครอบครวั

และชุมชน (จันทร ไชยะวงศา, 2558: 115–119)  

นอกจากน้ี ในกรณีของผู#หญิงขมุที่ทำงานขายบริการทางเพศในไทยก็ใช# “การโกหกเกี่ยวกับงานที่ทำ

ในไทย” และการสhงเงินกลับบ#านเพื่อสร#างฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจให#กับครอบครัวเป3นการสร#างอำนาจ

ตhอรองให#กับพวกเธอในฐานะ หญิงแรงงานข#ามชาติในไทย แม#วhาคนในชุมชนจะสงสัยที่มาของแหลhงรายได#ของ

พวกเธอ และมักจะบอกพhอแมhของพวกเธอวhาลูกสาวอาจจะทำงานขายบริการทางเพศไทย แตhการยืนกราน

ปฏิเสธข#อกลhาวหานี้กับครอบครัวและคนในชุมชน อีกทั้งหากไมhมีหลักฐานมายืนยันข#อกลhาวหา พวกเธอกยั็ง

ปกป�ดอัตลักษณDของผู#หญิงบริการทางเพศด#วยอัตลักษณDของลูกสาวที่ดี หรือ แมhที่ดีได# ดังเชhนงานศึกษาของ

วรรณพร ป�นทะเลิศ ชี้ให#เห็นวhาผู#หญิงลาวที่ย#ายถิ่นมาทำงานในร#านคาราโอเกะในไทย ซึ่งสามารถสhงเงิน

กลับไปสร#างฐานะทางเศรษฐกิจให#กับครอบครวั มักจะถูกจับจ#องและสงสัยวhารายได#ของพวกเธอมาจากการค#า

ประเวณีในไทย การโหกเกี ่ยวกับการทำงานทางเพศในไทยและการแสดงบทบาทของลูกสาวที ่ประสบ

ความสำเร็จทางเศรษฐกิจในการเป3นแรงงานย#ายถิ่น ก็เป3นความพยายามของผู#หญิงลาวในการตhอรองกบัการ

ถูกตีตราวhาเป3น “ผู#หญิงที่ไมhดี” จากการเป3นแรงงานย#ายถ่ิน (วรรณพร ป�นทะเลิศ, 2556: 159–165)  

ยิ่งไปกวhานั้น ผู#หญิงขมุยังนำเสนออัตลักษณDของลูกสาวที่ดีกับผู#กระทำการอื่นๆ (actors) ที่เข#ามา

ปฏิสัมพันธDกับพวกเธอในพื้นที่เพศพาณิชยDข#ามพรมแดน เชhน เจ#าของร#านคาราโอเกะและลูกค#า ทำให#เห็น

ความพยายามตhอรองกับการสร#างความหมายให#กับตัวตนและอัตลักษณDของหญิงลาวแรงงานทางเพศข#ามชาติ

ในการค#าประเวณีในไทย เจ#าของร#านคาราโอเกะและลูกค#าบางสhวนจึงรู#สึกชื่นชมกับการทำหน#าที่ลูกสาวที่ดี
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ของพวกเธอ ซึ่งตัดสินใจมาทำงานที่กดข่ีทางเพศ และลดทอนศักด์ิศรีและคุณคhาของความเป3นผู#หญิง ตลอดจน

ต#องเผชิญความเสี่ยงมากมาย  
 

ผู#กระทำการภายใต#ขhายใยของอำนาจในเพศพาณิชยDข#ามแดน 

นักสตรีนิยมสายรากเหง#าปฏิเสธวhาผู#หญิงบริการสามารถแสดงความเป3นผู#กระทำการได#ในการค#า

ประเวณี เพราะการค#าประเวณีเป3นพื้นที่ของการครอบงำแบบชายและการกดข่ีทางเพศของผู#หญิง ผู#หญงิจงึถูก

ทำให#กลายเป3นเหย่ือของโครงสร#างทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ธำรงความไมhเสมอภาคทางเพศภาวะ

และอำนาจของผู#ชาย ดังเชhน MacKinnon (2009) โต#แย#งวhาทั้งการค#าประเวณีและการค#ามนุษยDเป3นรูปแบบ

หนึ่งของความรุนแรงตhอผู#หญิง ทำให#ผู#หญิงไมhมีเสรีภาพ อำนาจเหนือตนเอง (autonomy) และความเป3น

ผู#กระทำการอยhางแท#จริง  

ข#อโต#แย#งดังกลhาวของ MacKinnon อาจจะไมhสอดคล#องกับการทำความเข#าใจประสบการณDการเข#าสูh

การค#าประเวณีและเงื่อนไขที่สร#างความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงขมุในการค#าประเวณีข#ามพรมแดนดงัที่

กลhาวมาข#างต#น เพราะแม#วhาผู#หญิงขมุจะถูกทำให#เป3นเหย่ือของการพัฒนาของรัฐที่สร#างความไมhเทhาเทียมทาง

สังคม และอุดมการณDครอบครัวแบบชายเป3นใหญh แตhขณะเดียวกันการค#าประเวณีข#ามพรมแดนน้ีก็ชhวยสร#าง

เงื่อนไขที่ทำให#ผู#หญิงสามารถแสดงความเป3นผู#กระทำการผhานการสร#างอำนาจทางเศรษฐกิจให#กับตัวเอง และ

การใช#อัตลักษณDของลูกสาวที่ดีเพื่อตhอรองกับการถูกตีตราจากสังคมด#วยการค#าประเวณี ดังน้ันข#อโต#แย#งของ 

MacKinnon จึงนำเสนอภาพตัวแทนที่แข็งทื่อ ตายตัว ของผู#หญิงบริการในฐานะเหยื่อและผู#ถูกกดขี่ ทำให#

ละเลยการทำความเข#าใจเงื่อนไขที่สร#างความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิง ซึ่งดำรงอยูhภายใต#โครงสร#างตhางๆ 

และความสัมพันธDเชิงอำนาจที่ซับซ#อน อีกทั้งไมhสามารถทำความเข#าใจประสบการณDของผู#หญิงขมุที่ทำงานขาย

บริการทางเพศในร#านคาราโอเกะในชายแดนไทยได#อยhางชัดเจน ดังน้ัน การใช#เหตุผลเรื่องความยากจน การทำ

ตามหน#าที่ของลูกสาวที่ดี/แมhที่ดี และ “การไมhมีทางเลือก” ในการทำงานของผู#หญิงลาวจึงไมhได#เป3นการ

ยอมรับภาวะของความเป3นเหยื่อของการพัฒนา ความยากจน อุดมการณDครอบครัว และการค#าเพศข#าม

พรมแดนอยhางยอมจำนน แตhกลายเป3นแหลhงของการสร#างความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงขมไุด#เชhนกัน   

ประสบการณDชีวิตของกรณีศึกษาทั้ง 3 คน สะท#อนให#เห็นความเป3นอัตบุคคลและความเป3นผู#กระทำ

การของผู#หญิงขมทุี่ตัดสินใจเข#ามาสูhเส#นทางเพศพาณิชยDข#ามแดน ด#วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ ฐานะอันขัดสน

และยากจนของครอบครัว ความจำเป3นเรhงดhวนทางการเงิน และการเปลี ่ยนแปลงระบบการผลิตที่เป3น

ผลกระทบจากนโยบายรัฐ และเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งหลhอหลอมและปลูกฝ�งอุดมการณDทางเพศภาวะ

ให#กับผู#หญิงลาว ทำให#พวกเธอซึมซับรับเอาความเป3นลูกสาวมาเป3นตัวตนและอัตลกัษณDของผู#หญิงขมุ ในฐานะ

ลูกสาว พวกเธอต#องทำหน#าที่ดูแลพhอแมh และรับผิดชอบตhอความเป3นอยูhของครอบครัว เพราะลูกสาวมักจะ

ได#รับการอบรมสั่งสอนให#ดูแลงานบ#านและความเป3นอยูhของคนในครอบครัวจากแมh ทำให#เธอได#รบัรู#ป�ญหา

เกี่ยวกับการดำรงชีพของครอบครัว และถูกคาดหวังวhาจะต#องมีสhวนชhวยเหลือในเรื่องนี้ สhวนลูกชายกลบัถูก

อบรมเลี้ยงดูให#เป3นผู#นำครอบครัวและมีชีวิตทางสังคมในพื้นที่สาธารณะ สำนึกรู#ของความเป3นลูกสาวจึงเป3น

แรงลักดันให#ผู#หญิงขมุแรงงานข#ามชาติในร#านคาราโอเกะชายแดนต#องยอมรับ “ทางเลือก” ที่มีเงื่อนไขของการ
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ค#าประเวณีในพื้นที่ชายแดนไทย แม#วhาการเป3น “กะหรี่” ในสังคมทั้งลาวและไทย จะถูกตีตราจากสังคมวhาเป3น 

“ผู#หญิงไมhดี” อยhางไรก็ตามจากประสบการณDชีวิตของผู#หญิงขมุแสดงให#เห็นวhาผู#หญงิแสดงอัตลกัษณDของความ

เป3นลูกสาวแตกตhางกัน อยhางกรณีของฟ�า ความเป3นลูกสาวบังคับให#เธอต#องออกจากโรงเรยีนเพื่อหาเงนิชhวยพhอ

แมh และยอม “เป�ดสด” หรือ ขายบริการทางเพศครั้งแรกให#กับลูกค#าชายไทย เพราะความจำเป3นทางการเงิน

ของครอบครัว สhวนกรณีของลิลลี่ พhอแมhของเธอก็ไมhต#องการให#เธอหยุดเรียนเพื่อมาทำงานเป3นแรงงานข#าม

ชาติ แตhลิลลี่ก็หนีออกจากบ#านมาทำงานในไทย เพราะเธอมองวhาในฐานะลูกสาวคนเดียวที่ยังอยูhกับพhอแมh เธอ

ต#องรับผิดชอบความเป3นอยูhของครอบครัว อีกทั้งเธอเองก็อยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองเพื่อให#

เป3นไปตามกระแสการพัฒนาของประเทศ  

 แม#วhาเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจะประกอบสร#างความเป3นอัตบุคคลและความเป3น

ผู#กระทำการให#กับผู#หญิงขมุแรงงานข#ามชาติในร#านคาราโอเกะชายแดนไทย แตhผู#หญิงกลุhมนี้ก็รู#จักเลอืกใช#    

อัตลักษณDบางอยhางมาสร#างคำอธิบายในการเข#าสูhเส#นทางเพศพาณิชยDเพื่อลดทอนการถูกตีตราและลดทอน

คุณคhาจากสังคม เชhน ความยากจน ความจำเป3นทางการเงิน ความเป3นลูกสาวและ/หรือความเป3นแมh ในฐานะ      

“อัตบุคคลผู#กระทำการ” (acting subjects) ที่มีความรู#สึกนึกคิด อยhางไรก็ตาม ความเป3นอัตบุคคลนี้เป3น

รากฐานของความเป3นผู#กระทำการของผู#หญิงเหลhาน้ี ซึ่งสะท#อนให#เห็นการตhอต#านที่อยูhภายในขhายใยของ

อำนาจชุดตhางๆ ทั้งในบริบทครอบครัว รัฐ และข#ามชาติ รูปแบบการตhอต#านของผู#หญิงขมุจึงไมhใชhการโคhนล#ม

อำนาจเพื่อการมีเสรีภาพของอัตบุคคล แตhเป3นการตhอต#านที่แสดงออกมาผhานการสร#างตัวตนและเป�ดพื้นที่ทาง

สังคมให#กับตัวเองในพื้นที่ครอบครัวและการค#าประเวณีข#ามแดน 
 

บทสรุป  

บทความน้ีช้ีให#เห็นการปะทะประสานกันระหวhางความเป3นเหย่ือและความเป3นผู#กระทำการของผู#หญงิ

ขมทุี่ข#ามพรมแดนเข#ามาเป3นแรงงานทางเพศในไทย เพื่อตhอสู#ด้ินรนสะสมทุนและสร#างอนาคตที่ดีให#กับตนเอง  

ประการแรก เงื่อนไขที่ทำให#ผู#หญิงขมุถูกบังคับหรือถูกควบคุมให#เข#าสูhการค#าประเวณีข#ามแดนมีสาเหตุมาจาก

การพัฒนาของรัฐบาลลาว การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต แนวคิดบริโภคนิยม และความทันสมัย ซึ่งทำให#หลาย

ครอบครัวในชนบท โดยเฉพาะครอบครัวของกลุhมชาติพันธุDบนพื้นที่สูง ถูกผลักดันให#เป3นชายขอบของการ

พัฒนาและความทันสมัย กอปรกับอุดมการณDครอบครัวแบบชายเป3นใหญhและอุดมการณDเพศภาวะ สร#างสำนึก

ของลูกสาวที่ต#องรับผิดชอบครอบครัวให#กับผู#หญิงขมุยอมใช#รhางกายและเพศวิถีมาแลกเปลี่ยนเป3นทุนทาง

เศรษฐกิจเพื่อความอยูhรอดของครอบครัว นอกจากนี้ความแตกตhางทางเศรษฐกิจระหวhางไทยกับลาวก็เป3น

เงื่อนไขสำคัญที่ผลักดันให#ผู#หญิงลาวข#ามพรมแดนเข#ามาค#าประเวณีในไทย ภายใต#เงื่อนไขเหลhาน้ี ผู#หญิงถูกทำ

ให#เป3น “เหย่ือ” ของการพัฒนาที่ไมhเทhาเทียมของรฐัลาว เหย่ือของอุดมการณDครอบครัวแบบชายเป3นใหญh และ

เหยื่อของโลกาภิวัตนDทางเศรษฐกิจ  ดังนั้นการตัดสินใจ “เลือก” เข#ามาทำงานบริการทางเพศในไทยจึงเป3น 

“ตัวเลือก” ที่ถูกกำหนดเงื่อนไขจากโครงสร#างทางสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ไมhเทhาเทียม ข#อค#นพบ

ดังกลhาวสอดคล#องกับงานศึกษาของยศ (2534) ที่โต#แย#งวhาป�จจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมสhงผลตhอ
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การเข#าสูhการค#าประเวณีของผู#หญิงจากชนบทในภาคเหนือของไทย มากกวhาเงื่อนไขของความยากจน ความ

โลภ หรือการเบี่ยงเบนของศีลธรรมทางเพศของป�จเจกบุคคล 

การเติบโตของธุรกิจทางเพศในพื้นที่พรมแดนของไทยในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะใน

ร#านคาราโอเกะบริเวณชายแดน ซึ่งเป3นพื้นที่ศึกษาพบวhาเงื่อนไขสำคัญที่เอื้อให#เกิดการเติบโตของธุรกิจทางเพศ

ในร#านคาราโอเกะมีหลายประการ ได#แกh  หนึ่ง การประกอบสร#างชื่อเสียงในเรื ่องเพศของผู#หญิงลาว ซึ่ง

รhางกายและเพศถูกทำให#เป3นสนิค#าที่ซื้อ-ขายได# สอง การข#ามพรมแดนมีชhองทางที่หลากหลายทำชhวยหลบหลกี

การตรวจสอบของเจ#าหน#าที่รฐัได# และสุดท#าย “การค#าประเวณีแบบปลายเป�ดเชิงโครงสร#างกำหนดให#การขาย

บริการทางเพศเป3นความสมัครใจและเป3นงานอิสระ พนักงานบริการในร#านสามารถเลือกลูกค#าและเจรจา

เกี่ยวกับการขายบริการทางเพศกับลูกค#าได#ด#วยตนเอง และการจ#างงานแบบไมhเป3นทางการได#สร#างแรงจูงใจให#

ผู#หญิงลาวตัดสินใจขายบริการทางเพศ  เพราะสามารถสะสมทุนสร#างฐานะทางเศรษฐกิจได# 

ด#วยเหตุนี้ ผู#หญิงขมุจึงมองเห็นโอกาสของการสะสมทุนทางเศรษฐกิจและทุนทางสังคมจากการค#า

ประเวณีผhานการสร#างความสัมพันธDระยะยาวกับลูกค#าชายไทย ซึ่งเป3นเงื่อนไขสำคัญในการสร#างความเป3น

ผู#กระทำการของผู#หญิงขมุและความเป3นอัตบุคคลได#มี 2 ประการ ได#แกh หนึ่ง การสร#างอำนาจทางเศรษฐกิจ

ให#กับตนเอง ผู #หญิงขมุให#ความหมายกับการขายบริการทางเพศวhาเป3นแหลhงรายได#ที ่สำคัญของพวกเธอ 

โดยเฉพาะการได#รับการสนับสนุนทางการเงินอยhางสม่ำเสมอจากลูกค#าประจำหรือคูhรักชายไทย ทำให#พวกเธอ

เลือกใช#ความสัมพันธDใกล#ชิดกับลูกค#าเป3นเครื่องมือในการสะสมทุนทางเศรษฐกิจ และสร#างอำนาจเหนือตัวเอง 

ซึ่งโสภิดา (2546) เสนอวhาเป3นการตhอสู#กับความเป3นชายขอบทางเศรษฐกิจของผู#หญิง ที่เคยถูกจำกัดอำนาจ

ทางเศรษฐกิจ และสอง การสร#างนิยามความหมายให#กับตัวตนเพื่อตhอต#านการถูกตีตราทางสังคม ผู#หญิงขมุใช#

เหตุผลของการเป3นลูกสาวที่ดีเพื่อสร#างความชอบธรรมให#กับการขายบริการทางเพศ การยอมรับอัตลักษณDของ

ลูกสาวภายใต#อุดมการณDชายเป3นใหญhจึงเป3นการตhอต#านรูปแบบหน่ึงเพื่อสร#างคุณคhาใหมhให#กับตัวตนของผู#หญงิ

บริการ ดังนั้นผู#หญิงขมุจึงแสดงให#เห็นถึงความสามารถในการสะท#อนย#อนคิดเพื่อกำหนดชะตาชีวิต และ

ตอบสนองตhอแรงปรารถนาในการมีชีวิตที่ดีของตนเอง แม#วhาพวกเธอจะอยูhภายใต#ข#อจำกัดเชิงโครงสร#างทาง

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมก็ตาม  
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