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บทคดัย่อ 
งานวิจยัเร่ือง โสเภณีองค์พระ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุท่ีเลือกประกอบ

อาชีพการคา้บริการทางเพศของกลุ่มโสเภณีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย ์และปัจจยัท่ีท าให้
กลุ่มโสเภณีเหล่าน้ีเลือกองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่งขายบริการทางเพศ   วิธีการเก็บขอ้มูล
ใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึก   และการสังเกตการณ์  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มโสเภณีบริเวณองค์
พระนั้นส่วนใหญ่จะเป็นโสเภณีระดบัล่าง โดยพิจารณาจากค่าบริการและกลุ่มคนท่ีมาใช้
บริการ กล่าวคือ ค่าบริการประมาณ 300 บาทต่อคร้ัง ผูท่ี้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้
ประกอบอาชีพท่ีมีรายได้ไม่สูง เช่น แรงงานกรรมกร เป็นตน้   สาเหตุการเลือกประกอบ
อาชีพดงักล่าวเกิดจากมีระดบัการศึกษาต ่า  ผา่นการหยา่ร้าง รายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ่้าย ท า
ใหมี้ทางเลือกในการประกอบอาชีพมีนอ้ยลง  และสาเหตุท่ีโสเภณีเลือกขายบริการทางเพศ
ท่ีบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์นั้น เพราะว่าสถานท่ีดังกล่าวเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป เป็น
ศูนยก์ลางในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น มีร้านอาหารและโรงแรมท่ี
พกัเปิดให้บริการมากมาย และยงัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดั      ปัจจยัท่ีกล่าว
มาน้ีจึงสนบัสนุนการขายบริการทางเพศใหเ้ป็นไปไดโ้ดยสะดวก  

 
ค าส าคัญ : โสเภณีระดบัล่าง , การขายบริการทางเพศ, องคพ์ระปฐมเจดีย ์ 
 

Abstract 
The  research, Prostitute around Prapathom Chedi , aims  to study the reasons 

some weomen opt for being prostitutes and the factor encouraging them to choose 
Prapathom Chedi for prostitution. The research employed in-depth interview  and  

                                                 

 * อาจารยท่ี์ปรึกษา  : ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์วิดา  ธรรมมณีวงศ ์คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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observation for data collection. The research reveals that most prostitutes are low class 
with 300 baht  for each service and the customers are low class people like laborer.  
These prostitute are low educated, widows, with low income  and these become their 
obstacle to find and alternative occupation. As the area around Prapathom Chedi is 
prominent as the socio-economic centre with a lot of  food shops ,  hotels  and interesting 
sight seeing, they choose this area for prostitution. 

 
ค าส าคัญ : low class prostitute , prostitute career, Prapathom Chedi    

 
ค าน า 

นครปฐม เป็นจังหวดัหน่ึงในภาคกลางท่ีมีความบริบูรณ์ทั้ งในด้านเศรษฐกิจ  
การคา้ และการท่องเท่ียว  สถานท่ีแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีของนกัท่องเท่ียว และเป็นท่ี
แสวงบุญของพุทธศาสนิกชนทัว่ประเทศ ก็คือ  องคพ์ระปฐมเจดียห์รือท่ีคนในพื้นท่ีเรียก
กนัติดปากวา่“องคพ์ระ”ท่ีแห่งน้ีนบัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์
แห่งหน่ึงในเมืองไทย เป็นท่ีตั้งของพระอารามหลวงและยงัเป็นวดัประจ ารัชกาลท่ี 6 ดว้ย 
นอกจากนั้ นในบริเวณองค์พระก็ยงัมีตลาด ร้านค้าร้านขายรายล้อม จากการศึกษา
ผลงานวจิยัของ นางสาววรัชญา ชาลี และคณะ ซ่ึงกล่าวถึงการใชพ้ื้นท่ีบริเวณองคพ์ระปฐม
เจดียไ์วว้่า “ผูท่ี้มาใชพ้ื้นท่ี มีอยูห่ลายกลุ่มดว้ยกนั และแต่ละพื้นท่ีผูท่ี้มาใช้พื้นท่ีก็มีความ
แตกต่างกันทั้ งกิจกรรมและเวลาเช่น ด้านข้างพิพิธภณัฑ์มีคนเข้ามาเล่นหมากรุกหรือ
ชมรมเปตองในช่วงเยน็ แต่ในช่วงเวลาเดียวกนัในพื้นท่ีตลาดโตรุ่้งเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีตั้งของ
ร้านคา้และบริการอย่างคบัคัง่” ท  าให้ท่ีแห่งน้ีได้กลายมาเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจใน
จังหวัดนครปฐม และสามารถดึงดูดทั้ งคนในและคนนอกพื้นท่ีให้เข้ามาเยี่ยมชม
โบราณสถาน ศิลปวฒัธรรม และมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณพระปฐม
เจดีย ์ และดว้ยความท่ีเป็นแหล่งรวมของผูค้นมากมายหลากหลายอาชีพ รวมถึงกลุ่มอาชีพ
ขายบริการทางเพศ หรือ โสเภณี ดว้ย 
 โสเภณีเป็นอาชีพท่ีแมค้นไทยดว้ยกนัก็ยงัดูถูกและหม่ินเกียรติอยูเ่สมอมา แต่คนท่ี
ประกอบอาชีพน้ีก็ยงัมีจ  านวนมากข้ึนทุกวนั โดยเฉพาะในบริเวณพระปฐมเจดียน์ั้น อาชีพ
น้ีถือไดว้า่เป็นอาชีพท่ีมีมาช้านานแลว้ โสเภณีบริเวณองค์พระนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ดว้ยกนั คือ กลุ่มท่ีใชบ้ริเวณภายในองคพ์ระเป็นท่ีในการขายบริการ และ กลุ่มผูท่ี้ขาย
บริการบริเวณริมถนนรอบนอกองค์พระ   ในบริเวณรอบ ๆ องค์พระนับว่าเป็นแหล่ง
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โสเภณีแหล่งใหญ่ท่ีสุดในจงัหวดันครปฐม และยงัมีผูข้ายบริการให้เลือกมากมายในราคา
และอายท่ีุแตกต่างกนั 
 ผูศึ้กษาไดไ้ปเฝ้าสังเกตการณ์ท่ีพระปฐมเจดีย์เป็นระยะเวลาหน่ึง ท าให้เกิดความ
สนใจวา่คนกลุ่มใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูข้ายบริการทางเพศในบริเวณองคพ์ระปฐมเจดีย ์ 
การให้บริการต่อคร้ัง มีอตัราการให้บริการเท่าไรบา้ง    ผูใ้ชบ้ริการอยูใ่นวยัใดบา้ง  และ 
ปัจจยัอะไรท่ีท าให้กลุ่มคนเหล่าน้ีหันมาประกอบอาชีพขายบริการ และเหตุใดจึงเลือก 
บริเวณรอบ ๆ องคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่งขายบริการทางเพศ  

จากความสนใจดงักล่าว  จึงน าไปสู่ค าถามวิจยัท่ีว่า “เหตุใดบริเวณองค์พระปฐม
เจดีย์จึงมีการค้าบริการทางเพศ และการค้าบริการทางเพศมีลักษณะอย่างไร” 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. ศึกษากลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพผูข้ายบริการทางเพศ ( โสเภณี ) ในบริเวณ

องคพ์ระปฐมเจดีย ์
2. ศึกษาอตัราค่าบริการในการใหบ้ริการทางเพศต่อคร้ัง 
3. ศึกษาวยัของผูท่ี้มาใชบ้ริการ 
4. ศึกษาสาเหตุการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ 
5. ศึกษาสาเหตุท่ีท าใหโ้สเภณีเลือกบริเวณรอบ ๆ องคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่ง

ในการขายบริการ 
 
วธีิการศึกษา (Research Method) 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูข้ายบริการทางเพศในบริเวณรอบๆองค ์
พระปฐมเจดีย ์รวมถึงกลุ่มคนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายบริการทางเพศของกลุ่มคน
เหล่าน้ี 

กลุ่มตวัอยา่ง คือ  กลุ่มท่ีทางผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการแบบสอบถาม สัมภาษณ์เพื่อให้
เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา โดยเลือกผูท่ี้มีความรู้ในเร่ืองท่ีผูว้จิยัศึกษาและให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์กบังานวจิยั ( Key informants ) คือ กลุ่มผูท่ี้คลุกคลีกบัผูค้า้บริการ
ทางเพศ  เช่น กลุ่มมอเตอร์ไซครั์บจา้ง กลุ่มผูป้ระกอบการคา้รอบองคพ์ระปฐมเจดีย ์   ใน
การเขา้ถึงขอ้มูลกลุ่มเป้าหมายหรือผูข้ายบริการทางเพศนั้น ใชล้กัษณะเป็นการโยนหินถาม
ทางจากผูใ้กลชิ้ดท่ีค่อยๆเขา้ใกลก้ลุ่มเป้าหมายไปเร่ือยๆ    ( Snowball Sampling  )  
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 วธีิการเก็บขอ้มูล   

การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง อาศยัการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการ
สอบถามไปเร่ือยๆ เม่ือพบผูใ้หข้อ้มูลหลกั ท่ีเป็นผูค้า้บริการทางเพศ(key informant) จะ
เนน้การสัมภาษณ์เจาะลึกวา่มีสาเหตุใดท่ีเลือกบริเวณรอบๆองคพ์ระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่งคา้
บริการ 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล    

จากการท่ีไดเ้ขา้ไปสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ในบริเวณรอบ ๆ องคพ์ระปฐมเจดีย ์
จากกลุ่มคนหลายกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูค้า้บริการ และน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาประมวลผลร่วมกนั
เพื่อตอบวตัถุประสงคว์า่เร่ือง อตัราค่าบริการในการใหบ้ริการทางเพศ  วยัของผูท่ี้มาใช้
บริการ  สาเหตุการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ   สาเหตุท่ีเลือกบริเวณรอบ ๆ องค์
พระปฐมเจดียเ์ป็นแหล่งในการขายบริการ 
ผลการศึกษา 

จากการวจิยัและสืบคน้ขอ้มูลเก่ียวกบัโสเภณีท่ีคา้บริการทางเพศบริเวณรอบๆองค์
พระปฐมเจดียแ์ลว้ท าใหพ้บวา่กลุ่มผูค้า้บริการทางเพศส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มโสเภณีระดบั
ล่าง และค่าบริการของพวกเธอข้ึนอยูก่บัวยัและรูปร่าง หากมีวยัท่ีไม่สูงนกัและมีรูปร่างท่ีดี
ก็จะไดรั้บค่าบริการท่ีค่อนขา้งสูง ในบางรายอาจไดรั้บค่าบริการมากถึงหลกัพนัหรือหลกั
หม่ืนเลยทีเดียว  แต่โสเภณีกลุ่มน้ีมีเพียงจ านวนนอ้ยในบริเวณองคพ์ระปฐมเจดีย ์และผูท่ี้มา
ใชบ้ริการส่วนใหญ่นั้นเป็นชายกลางคนจนถึงกลุ่มผูสู้งอาย ุ โดยมีอายตุั้งแต่ 30 ปี (ส่วน
ใหญ่เป็นกรรมกร) จนถึง 80 ปี อตัราในการใหบ้ริการต่อคร้ังอยูท่ี่ราคา 300 บาทซ่ึงถือวา่
เป็นราคาท่ีไม่สูงนกัส าหรับผูท่ี้ประกอบอาชีพโสเภณีโดยทัว่ไป  

 ช่วงเวลาของการประกอบอาชีพคือช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน  โดยเร่ิมตั้งแต่8
โมงเชา้จนกระทัง่ถึง 6 โมงเยน็ และช่วงค ่าจะเร่ิมตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นตน้ไป พวกเธอสามารถ
เลือกไดว้า่จะท าช่วงใดก็ได ้ถา้หากวา่เป็นโสเภณีท่ีมีภาระตอ้งเล้ียงดูคนในครอบครัว (บุตร
หรือพ่อแม่) จะเลือกท าในช่วงกลางวนัมากกวา่ เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีบุตรไปโรงเรียนและ
ไม่เส่ียงเป็นท่ีสงสัยของคนในครอบครัว เพราะบางรายเธอตอ้งปกปิดอาชีพไวไ้ม่ใหท้าง
บา้นรับรู้  

การแต่งกายของกลุ่มโสเภณีจะมีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถสังเกตไดคื้อ พวกเธอจะ
มีกระเป๋าเคร่ืองส าอางติดตวัและแต่งหนา้อยูเ่สมอ ยนืหรือนัง่รอท่ีบริเวณรอบ ๆ องคพ์ระ
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ปฐมเจดีย(์บริเวณใตต้น้ไมแ้ละส่วนมากอยูบ่ริเวณประตูทางทิศตะวนัตกขององคพ์ระ) โดย
ไม่เคล่ือนยา้ยไปไหน เพื่อรอผูท่ี้มาใชบ้ริการ 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูท่ี้ประกอบอาชีพโสเภณีองคพ์ระ สามารถตีความ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดว้า่เป็นผลมาจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นปัจจยัส าคญั  
เน่ืองจากโสเภณีเหล่าน้ีตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายของคนในครอบครัว พวกเธอตอ้งหาเล้ียงปาก
ทอ้งของตนเองและครอบครัว ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ท่ีเสียไปเป็นไปเพื่อคนในครอบครัว
มากกวา่ท่ีใชจ่้ายเพื่อตวัเอง ทางกลุ่มผูว้จิยัไดเ้ขา้ไปสัมภาษณ์ท าใหเ้ห็นไดว้า่กลุ่มโสเภณี
เหล่าน้ีไม่มีการใชย้าเสพติดแต่อยา่งใด ในบางรายพบวา่ภาระเร่ืองค่าใชจ่้ายของบุตรทั้ง
ค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเป็นภาระท่ีหนกัมากส าหรับพวกเธอ  แมว้า่พวกเธอจะมีอาชีพท่ีมี
รายไดแ้ละเป็นอาชีพท่ีสุจริตมีเกียรติแต่ก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายท่ีมีมากเกินไปในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีทุกอยา่งตอ้งแลกเปล่ียนดว้ยเงินตรา ดงันั้นอาชีพโสเภณีจึงดูเป็นทางเลือกอีก
ทางหน่ึงในบรรดาทางเลือกท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัของพวกเธอ  เพราะเป็นอาชีพท่ีไดเ้งินมาอยา่ง
รวดเร็วแมจ้ะตอ้งแลกดว้ยร่างกายของพวกเธอก็ตาม  

   จากขอ้มูลท่ีไดท้  าใหพ้บอีกวา่สาเหตุอีกขอ้หน่ึงท่ีเป็นผลต่อเน่ืองมาจากสาเหตุ
ขอ้แรกคือ   กลุ่มโสเภณีส่วนใหญ่มกัจะผา่นการมีครอบครัวมาแลว้และมีปัญหาครอบครัว
แตกแยก จนเป็นเหตุใหแ้ยกทางกนัไป  ท าใหพ้วกเธอขาดศรัทธาในชีวติคู่และยนิดีกบั
ความสัมพนัธ์ท่ีไม่ผกูมดัและจริงจงั  ขอเพียงใครก็ตามท่ีใหค้วามช่วยเหลือในดา้นเงินทอง
แก่เธอไดพ้วกเธอก็ยนิดีท่ีจะใหบ้ริการความสุขแก่พวกเขา  อีกสาเหตุก็คือ กลุ่มผูค้า้บริการ
ทางเพศเหล่าน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาท่ีไม่สูงนกั  โดยการศึกษาอยูใ่นระดบัประถมศึกษา
ตอนปลาย จนถึงมธัยมศึกษาตอนตน้ ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นสาเหตุหน่ึงใหท่ี้ท าใหพ้วกเธอ
ตอ้งมาประกอบอาชีพน้ี 

จากการท่ีไดไ้ปพดูคุยและสัมภาษณ์กบักลุ่มโสเภณีบริเวณองคพ์ระ ท าใหก้ลุ่ม
ผูว้จิยัไดท้ราบถึงเหตุผลของพวกเธอท่ีมาประกอบอาชีพเหล่าน้ีวา่อาชีพน้ีเป็นอาชีพท่ีได้
เงินมาง่าย เป็นอาชีพท่ีไม่ผกูมดัตวั และเป็นอิสระ อีกทั้งโสเภณีเหล่าน้ีมีความรู้ 
ความสามารถอยูใ่นระดบัต ่า จึงไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนกั   พวกเธอเล่า
ใหฟั้งอีกวา่แมว้า่อาชีพน้ีจะเป็นอาชีพท่ีสบาย ท างานง่ายรายไดดี้  แต่พวกเธอก็ตอ้งเส่ียงกบั
เจา้หนา้ท่ีต ารวจเน่ืองจากวา่อาชีพท่ีพวกเธอท านั้นเป็นอาชีพท่ีผดิกฎหมายขอ้หาคา้ประเวณี  
พวกเธอเหล่าน้ีไดผ้า่นการถูกจบัเขา้ห้องขงัมาแลว้ทั้งส้ิน  แต่เม่ือมีการประกนัตวัเป็นเงิน
หา้ร้อยบาท เพื่อแลกกบัอิสรภาพของพวกเธอ พวกเธอก็กลบัมาประกอบอาชีพน้ีเช่นเดิม 
การถูกเจา้หนา้ท่ีจบัถือเป็นเร่ืองปกติส าหรับพวกเธอ แต่การท าหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีต ารวจ
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จะมีกวาดลา้งโสเภณีอยา่งจริงจงัในช่วงเทศกาลเท่านั้น เช่น ช่วงงานเทศกาลนมสัการองค์
พระปฐมเจดีย ์ ช่วงการเลือกตั้งสภาผูแ้ทนราษฎร เป็นตน้  นอกจากช่วงเวลาท่ีกล่าวมาน้ี 
ต ารวจก็จะไม่เขม้งวดในการจบักุมมากนกั  พี่หมู ( นามสมมติ ) เป็นผูข้ายบริการทางเพศ
คนหน่ึงท่ีขายบริการอยูใ่นบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียใ์นช่วงเวลากลางวนั  พี่หมูไดเ้ล่าถึง
เหตุผลในการประกอบอาชีพคา้บริการวา่ เธอเคยเป็นพนกังานในบริษทัแห่งหน่ึงมาก่อน 
แต่ชีวติการท างานในบริษทันั้นปราศจากความเป็นส่วนตวั และตอ้งท างานตามระบบเวลา
ของบริษทัซ่ึงตอ้งเขา้เป็นกะ และท่ีส าคญัเม่ือเธอลาออกจากการท างานในบริษทัแลว้ เธอก็
ไม่สามารถหางานอ่ืนท่ีดีกวา่น้ีไดแ้ลว้ เพราะเธอไม่สามารถแข่งขนักบัเด็กรุ่นใหม่ท่ีมี
การศึกษาและมีศกัยภาพท่ีมากกวา่เธอได ้เธอจึงหนัมาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศใน
บริเวณองคพ์ระ ซ่ึงการขายบริการทางเพศ สามารถเลือกขายบริการในเวลาใดก็ได ้ จึงมี
อิสระ  และยงัไดรั้บค่าตอบแทนท่ีดีกวา่เม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืนท่ีสามารถท าได ้ประกอบกบั
การขายบริการทางเพศเป็นงานสบาย ไม่ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถมากมาย ดว้ยเหตุผลท่ี
กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหก้ลุ่มผูค้า้บริการพอใจท่ีจะมาประกอบอาชีพน้ีมากกวา่ท่ีจะ
ประกอบอาชีพอ่ืน   

จากการศึกษาขอ้มูลการใชส้ถานท่ีบริเวณรอบองคพ์ระท าใหก้ลุ่มผูว้จิยัสามารถ
ตอบค าถามท่ีวา่เหตุใดจึงเลือกขายบริการทางเพศท่ีบริเวณองคพ์ระปฐมเจดีย ์ ผลการศึกษา
พบวา่ เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณองคพ์ระเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของจงัหวดันครปฐม และยงั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกดว้ย จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีมีกลุ่มคน รวมทั้งนกัท่องเท่ียว
สัญจรไปมาตลอดเวลาและสะดวกในการเดินทาง นอกจากนั้นพื้นท่ีบริเวณองคพ์ระปฐม
เจดียย์งัลอ้มรอบไปดว้ยสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพโสเภณี โดยสังเกตไดจ้าก มีการ
ตั้งโรงแรมถึง 2 แห่งในบริเวณถนนตน้สน  คือ โรงแรมมิตรสัมพนัธ์ และโรงแรมสวสัดี 
ซ่ึงโรมแรมทั้งสองแห่งน้ีเป็นโรงแรมท่ีมีราคาเช่าท่ีถูก จึงท าใหก้ลุ่มผูค้า้บริการทางเพศมา
ใชบ้ริการกบัโรงแรมดงักล่าวเป็นประจ าเม่ือมีลูกคา้มาซ้ือบริการ นอกจากนั้นในแถบ
บริเวณองคพ์ระปฐมเจดียย์งัมีอพาร์ทเมน้ทซ่ึ์งอยูใ่นซอยเล็ก ๆ เป็นท่ีพกัอาศยัราคาถูกของ
กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพโสเภณีดว้ย  จึงท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีกลายเป็นท าเลท่ีดีท่ีสุดของกลุ่ม
ผูค้า้บริการทางเพศในจงัหวดันครปฐม 

ยงัมีอีกหลายคนท่ีไม่ทราบวา่บริเวณสถานท่ีซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของพุทธศาสนาท่ีมี
ช่ือเสียงและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีรู้จกัของคนทั้งประเทศจะมีอาชีพเหล่าน้ีซ่อนตวั
อยูใ่นมุมมืด   แต่ถา้จะมองในแง่ของความเป็นมนุษยธ์รรมดาก็จะเห็นไดว้า่คนเหล่าน้ีก็
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ด าเนินชีวติไปตามวฏัจกัรชีวิตต่างก็ตอ้งด้ินรนเพื่อความอยูร่อด  พุทธสถานแห่งน้ีอาจจะ
เป็นท่ีพึ่งใบบุญของมนุษยเ์หล่าน้ีก็เป็นได ้ 
   และจากการศึกษาวจิยัรวมทั้งการสอบถามทศันคติของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักลุ่ม
โสเภณีก็พบวา่หลายฝ่ายต่างก็มีทศันคติท่ีแตกต่างกนัออกไป  จากการรวบรวมขอ้มูลของ
กลุ่มผูว้จิยัเองพบวา่ อาชีพโสเภณีไม่ไดเ้ป็นอาชีพท่ีเลวร้ายอยา่งท่ีใครหลายคนคิด  
เน่ืองจากการขายบริการทางเพศของกลุ่มคนเหล่าน้ี ไม่ไดมี้ดา้นลบเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัมี
ดา้นบวกท่ีหลายๆคนอาจมองไม่เห็น  และเหล่าน้ีคือความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายท่ีคลุกคลี
อยูก่บัผูข้ายบริการท่ีไดใ้หท้ศันคติเก่ียวกบัโสเภณีแก่กลุ่มผูว้จิยั ดงัน้ี   

กลุ่มมอเตอร์ไซดรั์บจา้ง ซ่ึงมกัจะมีหนา้ท่ีพาโสเภณีเหล่าน้ีไปส่งแขก รวมถึงกลุ่ม
แม่คา้ผูข้ายของบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียซ่ึ์งเป็นความสัมพนัธ์แบบช่วยเหลือเก้ือกลูกนั  ได้
ใหค้วามเห็นวา่  โสเภณีเหล่าน้ีไดก้ลายเป็นท่ีรองรับและระบายอารมณ์ทางเพศของบรรดา
ผูช้ายท่ีมีความตอ้งการทางเพศแต่มีรายไดน้อ้ย  หรือชายท่ียงัเป็นโสด  รวมทั้งชายสูงวยัท่ี
ภรรยาไม่ประสงคจ์ะมีเพศสัมพนัธ์ดว้ยแลว้  หากไม่มีโสเภณีเหล่าน้ี คงจะเกิดปัญหาการ
ฉุดคร่าผูห้ญิงคนอ่ืนมากระท าช าเราใหก้ลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปได ้  
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
 อยากใหส้ังคมส่วนใหญ่มีความเขา้ใจใหม่เก่ียวกบักลุ่มผูป้ระกอบอาชีพโสเภณีวา่ 
แทจ้ริงแลว้กลุ่มคนเหล่าน้ีไม่ใช่ปัญหาของสังคม หากแต่เป็นผลมาจากความบกพร่องของ
โครงสร้างทางสังคมท่ีท าใหก้ลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งเป็นเหยือ่ของสังคม  อยากใหป้รับทศันคติ
จากเดิมท่ีมองวา่อาชีพโสเภณีเป็นอาชีพท่ีน่ารังเกียจ  แต่ใหม้องวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีก็เป็น
มนุษยท่ี์ตอ้งหาเล้ียงปากทอ้งตนเองและยงัตอ้งรับภาระเล้ียงดูครอบครัว  ฉะนั้นอาชีพน้ีจึง
อาจเป็นทางเลือกหน่ึงในบรรดาทางเลือกท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัของคนชั้นล่างในสังคม 
 

ค าขอบคุณ 

รายงานการวิจยัเร่ือง “โสเภณีองคพ์ระ”   ไดผ้า่นกระบวนการการด าเนินการตั้งแต่
ตน้จนลุล่วงไปดว้ยดี   และไดรั้บความกรุณาและอนุเคราะห์จาก  กลุ่มผูป้ระกอบอาชีพ
มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง  บริเวณรอบก าแพงองคพ์ระปฐมเจดีย ์  คุณป้าผูใ้หบ้ริการความสะดวก
ในการเขา้ห้องน ้าในบริเวณองคพ์ระปฐมเจดียท่ี์ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ดา้นอาชีพอายขุองผู ้
ท่ีมาใชบ้ริการโสเภณี และท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของงานวิจยัช้ินน้ีคือผูป้ระกอบอาชีพขายบริการ
ทางเพศบริเวณองคพ์ระปฐมเจดีย ์ ท่ีใหค้วามร่วมมือและบอกเล่าเร่ืองราวอยา่งเป็นกนัเองท่ี
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มีประโยชน์ต่อการท าวจิยั ทั้งขอ้มูลเชิงลึก ทศันคติ และความรู้ประสบการณ์ส่วนตวัใน
ชีวติ คุณค่าและประโยชน์อนัพึงไดรั้บจากงานวจิยัช้ินน้ี คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะ
เป็นขอ้มูล แลกเปล่ียน ใหค้วามรู้  และความช่วยเหลือแก่ผูส้นใจทุกท่านได ้
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