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การคาประเวณี : กรณีศึกษานกัศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ธุรกิจคาประเวณีมิใชปญหาใหมที่เกิดขึ้นในสังคมไทย  หากแตเกิดมาเปนเวลานานและสะสม
จนกระทั่งเปนปญหาใหญและมีความซับซอนมากขึ้น    เห็นไดจากการที่ประเทศไทยไดรับการขนานนามจากทั่วโลกวา
เปน “ดินแดนแหงเซ็กสและกอลฟ” และ ”กรุงเทพมหานคร” ยังไดรับการขนานนามวาเปนเมืองหลวงแหงยาเสพติดและ
โสเภณี (ธีรนาถ : 2542)   แมวารัฐบาลจะพยายามแกไขปญหาดังกลาว  แตนโยบายที่มุงในการปรามไมใชปราบการ
คาประเวณีตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ที่กฎหมายเอาผิดกับโสเภณีโดยระบุวาเปนอาชีพที่ผิด
กฎหมาย  ในขณะที่อนุญาตใหสถานที่ที่มีการคาประเวณีไมวาจะเปนรูปแบบโดยเปดเผย หรือโดยแอบแฝงสามารถเปด
บริการไดถูกกฎหมายตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  รวมถึงการเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจที่ลงโทษแต
โสเภณีไมเอาผิดกับแขกที่ใชบริการแมวาประมวลกฎหมายอาญา แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 จะระบุโทษหนักเอาไว  หรือถา
ลงโทษก็จะเลือกใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ซ่ึงกําหนดโทษไวเบากวา  ประกอบกับการคอรรัปชัน
ของเจาหนาที่ตํารวจในทองที่  ทําใหปญหาดังกลาวยังคงลุกลามและขยายตัวตอไปเรื่อย ๆ   และยังเปนเกี่ยวเนื่องใหเกิด
ปญหาอื่น ๆ ดวยเสมอ เชน ปญหายาเสพติด  อาชญากรรม รวมถึงปญหาดานสุขภาพอนามัย 
 

ในปจจุบัน ธุรกิจคาประเวณีมีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น  จากเดิมที่เคยมีการตั้งสํานักเปนหลักแหลง
กลับมีโสเภณีใหเลือกอยูตามขางถนน  หรือสามารถเรียกใชบริการไดจากโทรศัพทและระบบการสื่อสารที่ทันสมัย   จาก
เดิมที่ผูใหบริการเปนหญิงที่มีสัดสวนการถูกหลอกมาขายบริการมากกวาเต็มใจมาประกอบอาชีพดังกลาวกลับกลายเปนทั้ง
หญิงและชายที่มีแนวโนมสมัครใจมาประกอบอาชีพดังกลาวมากขึ้น  ทั้งที่เขามาประกอบเปนอาชีพหลักและเปนอาชีพ
เสริม   นอกจากนี้สถิติการประกอบเปนอาชีพเสริมยังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ดังจะเห็นไดจากขอมูลจากกองกามโรค  กระทรวง
สาธารณสุข กลาวคือในป 2525 มีหญิงขายบริการทางเพศโดยตรง 15,808 คน  แอบแฝง 30,822 คน    ในป 2538 กลับ
พบวามีหญิงขายบริการทางเพศโดยตรง 16,383 คน แตหญิงขายบริการทางเพศแอบแฝงเพิ่มเปน 65,001 คน   ฉะนั้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจดังกลาวจึงควรเพิ่มความสําคัญกับกลุมที่ประกอบเปนอาชีพเสริมหรือแอบแฝงใหมากขึ้น    
 

ในบรรดาผูที่ประกอบอาชีพนี้แบบแอบแฝงนั้น  กลุมที่นาสนใจคือ กลุมนิสิตนักศึกษาซึ่งเปน
มันสมองและเปนทรัพยากรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต    โอกาสที่กลุมนิสิตนักศึกษาเหลานี้จะถูกลอลวงให
มาขายประเวณีนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นไมมากนัก  อีกทั้งยังเปนกลุมที่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากกวากลุมคนที่มี
การศึกษาต่ํากวา  และบางคนอาจไมมีความขัดสนทางดานเศรษฐกิจดวย  หรืออาจกลาวไดวาปจจัยที่เปนสาเหตุใหหญิงเขา
สูอาชีพขายบริการทางเพศที่เคยมีการศึกษาวิจัยไว เชน ความยากจน  ไมมีการศึกษาหรือมีการศึกษานอย  การไมมี
ทางเลือกหรือถูกกดคาแรงในการประกอบอาชีพนั้นไมสามารถอธิบายปรากฏการณของนักศึกษาหญิงที่เขาสูอาชีพนี้ไดอีก
ตอไป    จํานวนนักศึกษาขายบริการในประเทศไทยไมสามารถระบุไดอยางแนนอน  เนื่องจากยังไมเคยมีงานวิจัยชิ้นใดที่
ทําการศึกษาหรือประมาณการไว       แตจากการที่จํานวนหญิงขายบริการทางเพศเพิ่มขึ้นถึง 1 เทาตัวในชวงป 2525-2538 
แสดงใหเห็นวาตลาดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  ซ่ึงในบรรดาหญิงขายบริการทางเพศแอบแฝงนั้น  กลุมนิสิตนักศึกษา
หญิงขายบริการก็มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเชนเดียวกัน  จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะไดมีการศึกษาหาปจจัยที่มี
สวนสงเสริมการขยายตัวดังกลาวทั้งทางดานอุปสงคและอุปทาน  รวมถึงสภาพการแขงขันของธุรกิจ   ทั้งที่กฎหมายได
กําหนดใหการคาบริการเปนส่ิงที่ผิดกฎหมาย 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
  

การวิจัยในเรื่อง “การคาประเวณี : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้ไดแบงเนื้อหา
การวิจัยออกเปน 2 สวนคือ อุปทาน(นักศึกษาที่ขายบริการทางเพศและธุรกิจคาประเวณี) และอุปสงค(ผูซ้ือบริการทางเพศ)  
มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
   

ดานอุปทาน (Supply)  
1. ศึกษาปจจัยที่ทําใหนักศึกษาหญิงเขาสูธุรกิจคาประเวณี  รวมถึงรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้น 
2. ศึกษาลักษณะของธุรกิจคาประเวณีทั้งในดานโครงสรางการจัดการ  สัดสวนการจัดสรรรายได 
3. ศึกษาสภาพการแขงขันและกลยทุธในการแขงขัน 

 
ดานอุปสงค (Demand) 
1. ศึกษาโครงสรางของกลุมลูกคาที่มาซื้อบริการ 
2. ปจจัยที่จูงใจใหกลุมลูกคามาซื้อบริการจากนักศึกษา  รวมถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจ

เลือกซ้ือบริการระหวางนักศึกษาและหญิงขายบริการอื่นๆ 
 
วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาในสวนของนักศึกษาหญิงที่ขายบริการทางเพศใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนวิธีการ
หลัก  และยังมีการสํารวจเอกสาร  ส่ือวิทยุ  โทรทัศน,  การสัมภาษณแบบ Key Informant Interview จากบุคคลที่เกี่ยวของ
และติดตามเรื่องนี้อยูอยางใกลชิด     

 
ในสวนของอุปสงคหรือผูซ้ือบริการทางเพศศึกษาโดยใชแบบสอบถามที่ใหผูตอบแบบสอบถามตอบ

คําถามดวยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) ระเบียบวิธีการเก็บแบบสอบถามโดยกําหนดกลุมตัวอยางแบบ
โควตา(Quota Sample) ตามอาชีพ ใชแบบสอบถามทั้งส้ิน 115 ชุด  หลังจากนั้นจึงนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS 
โดยวิธีรอยละ, ทดสอบความสัมพันธดวย Chi Square, และทดสอบความสอดคลองดวย Kappa   

 
ในสวนของภาพรวมธุรกิจวิเคราะหดวย PORTER’S 5 FORCES MODEL และเนื่องจาก

องคประกอบหนึ่งของ PORTER’S 5 FORCES MODEL คือ กลุมผูที่เกี่ยวของ (Stakeholder) อันเปนผลจากสังคม  ซ่ึงใน
การวิจัยที่ผานมาไมมีผูศึกษาเรื่องดังกลาวไว ผูวิจัยจึงศึกษาเพิ่มเติมเรื่องทัศนคติเปรียบเทียบของสังคมตอหญิงขายบริการ
ทางเพศที่เปนนักศึกษาและไมใชนักศึกษา  โดยใชวิธีการเก็บแบบสอบถามเชนเดียวกับหัวขออุปสงคจํานวน 430 คน 
ระเบียบวิธีการเก็บใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ(Accidental  Sampling) และนํามาประมวลผลดวยโปรแกรม SPSS 
เชนเดียวกัน 
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ขอจํากัดในการศกึษา 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องที่ออนไหวตอความรูสึก  กลุมผูตอบแบบสอบถาม
โดยเฉพาะดานอุปทานอาจพยายามที่จะปดบังไมใหผูอื่นรูวาตนประกอบอาชีพนี้  ประกอบกับวิธีการสัมภาษณจะกําหนด
เฉพาะแนวทางกวางๆ  สวนรายละเอียดคําถามจะตางกันไปขึ้นอยูกับผูสัมภาษณและถูกสัมภาษณแตละคน    ฉะนั้นความ
เขาใจตอคําถามและลักษณะคําตอบที่ไดอาจตางกันบางเล็กนอย   

 
การอางอิงชื่อตัวบุคคลไมวาจะเปนหญิงบริการ และบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของในงานวิจัยชิ้นนี้ใชชื่อ

สมมติทั้งส้ิน  เพื่อเปนการปกปดความลับของผูใหขอมูล  ดังนั้นอาจมีขอจํากัดในความนาเชื่อถืออยูบาง 
 
จํานวนกลุมตัวอยางนักศึกษาหญิงที่ขายบริการทางเพศที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวนนอย และ

จํากัดอยูในกลุมนักศึกษาขายบริการทางเพศที่ขายบริการอยูในชวงราคา 1,500 –3,000 บาท ซ่ึงถือเปนกลุมระดับกลางและ
ลาง ไมครอบคลุมถึงนักศึกษากลุมอื่นที่ขายบริการทางเพศในชวงราคาที่สูงกวานี้   การวิเคราะหตางๆ จึงไมอาจเปน
ตัวแทนของประชากรนักศึกษาหญิงที่ขายบริการทางเพศทั้งหมดได 

 
การเก็บขอมูลในชองทางการขายบริการทางเพศบางแหง  ผูวิจัยไมสามารถเขาไปเก็บขอมูลไดดวย

ตัวเอง เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเพศ  และในการเก็บขอมูลโดยแฝงตัวเขาไปเปนสวนหนึ่งของเหตุการณจะไดขอมูลที่เปน
จริง และไมมีอคติมากกวาการเก็บขอมูลแบบใหกลุมตัวอยางรูตัววาถูกสัมภาษณ  จึงจําเปนตองใชผูชวยวิจัยที่เปนเพศชาย
เขาไปชวยเก็บขอมูล  อยางไรก็ตามผูวิจัยไดทําแนวคําถามและซักซอมทําความเขาใจกับผูชวยวิจัยกอนลวงหนา เมื่อเสร็จ
ส้ินการเก็บขอมูลในแตละครั้งจะบันทึกขอมูลทันที  เพื่อใหไดขอมูลครบถวน ไมตกหลนตามที่รวบรวมไดในครั้งนั้นๆ     
 
 
ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาพบวา ดานนักศึกษาที่เขามาขายบริการทางเพศพบวามีสาเหตุหลายประการขึ้นอยูกับตัว
บุคคล  และนักศึกษาแตละคนมักจะมีสาเหตุหลายอยางประกอบกัน  โดยมีการยอมรับการขายบริการทางเพศจากเพื่อน
หรือคนสนิทและการเคยมีเพศสัมพันธมากอนเปนปจจัยเสริมที่สําคัญและชวยใหการตัดสินใจเขาสูกระบวนการขาย
บริการทางเพศงายขึ้น  สาเหตุสวนใหญที่พบเชน ปญหาครอบครัวทั้งในแงฐานะการเงิน และสภาพความอบอุน  ความ
ฟุงเฟอของนักศึกษาเอง  ผลตอเนื่องจากการติดยาเสพติด  การเลนพนันและติดหนี้ เปนตน   

 
การจัดสรรรายไดระหวางนักศึกษาและนายหนาหรือเจาของสํานักคาประเวณีมักจะอยูระหวาง 80:20 

ไปจนถึง 50:50 ข้ึนอยูกับชองทางการขาย  ความสามารถของนักศึกษาและกลุมนายหนา  ซ่ึงในจุดนี้มักจะถูกกําหนดโดย
กลุมนายหนาหรือเจาของสํานักคาประเวณี   หากนักศึกษาไมพอใจในอัตราสวนดังกลาวอาจแยกตัวไปทําเองเปนอิสระ
หรือสังกัดนายหนาคนอื่นก็ได 

 



การคาประเวณี : กรณีศึกษานักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร                           

เศรษฐศาสตรแรงงานและทรัพยากรมนุษย                         4 - 4 

ในดานอุปสงคพบวาผูตอบแบบสอบถามประมาณรอยละ 60 มีเพศสัมพันธคร้ังแรกในชวงอายุ 15-20 
ป โดยมีเพศสัมพันธกับหญิงขายบริการทางเพศถึงรอยละ 53.47  อยางไรก็ดีจากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดรอยละ 84.16 
เคยซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการ  โดยปจจัยที่ใชพิจารณาในการเลือกซ้ือคือรูปรางหนาตาคิดเปนรอยละ 52.9 และ
ความสะอาดปลอดภัยคิดเปนรอยละ 40  มีคาใชจายในการซื้อบริการเฉลี่ย 1,001-2,000 บาท     รอยละ 61.18 ซ้ือบริการ
ทางเพศนอยกวา 1 คร้ัง/เดือน  และซื้อบริการทางเพศจากสถานอาบอบนวดบอยที่สุดคิดเปนรอยละ 58.82  ในขณะที่มีผู
เลือกซ้ือบริการทางเพศจากนักศึกษาบอยที่สุดเพียงรอยละ 2.35 

 
ในจํานวนผูที่เคยซื้อบริการทางเพศจากหญิงขายบริการทั้งหมดมีเพียงรอยละ 40 ที่เคยซื้อบริการจาก

นักศึกษา   สวนใหญจะเคยซื้อบริการระหวาง 1-3 คร้ังคิดเปนรอยละ 64.71 รองลงมาคือเคยซื้อมา 10 คร้ังขึ้นไปคิดเปน
รอยละ 20.59   มีคาใชจายในการซื้อบริการจากนักศึกษาเฉลี่ย 2,001-3,000 บาท  สาเหตุที่ซ้ือบริการจากนกัศกึษาเปนเพราะ
คิดวาบริการทางเพศจากนักศึกษานาจะใหความรูสึกดีกวาบริการทางเพศจากหญิงกลุมอื่นคิดเปนรอยละ 38.2  และซื้อ
เพราะอยากทดลองรอยละ 32.4    ชองทางการซื้อบริการสวนใหญจะไดเบอรติดตอกับนักศึกษาโดยตรงและติดตอผาน
เอเยนตคิดเปนรอยละ 38.2 และ 35.3 ตามลําดับ  สถาบันการศึกษาของนักศึกษาที่เคยซ้ือบริการพบวา ผูซ้ือบริการพบ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนรอยละ 58.8 สถาบันราชภัฎ/ราชมงคลรอยละ 29.4 และมหาวิทยาลัยปดของรัฐบาลรอย
ละ 29.6   ทั้งนี้ทราบไดจากการพูดคุยกับนักศึกษารอยละ 52.9 และไดรับการยืนยันจากเพื่อนที่แนะนํารอยละ 35.3   

 
การศึกษาดานธุรกิจคาประเวณีในกลุมนักศึกษาพบวานาจะจัดอยูในตลาดแบบผูขายมากราย 

(Monopolistic Competition) เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศมากพอจนผูขายแตละคนไมมีอิทธิพลตอ
ระดับราคาสินคา(บริการทางเพศ) และการดําเนินนโยบายใดๆของผูขายคนหนึ่งไมมีผลกระทบตอผูขายรายอื่นในธุรกิจ   
สินคาในธุรกิจนี้(บริการทางเพศ) โดยกายภาพไมมีความแตกตางจากสินคา (บริการทางเพศ)จากผูขายกลุมอื่นที่ไมใช
นักศึกษา  แตแตกตางในแงของความรูสึกที่ไดรับบริการ   นอกจากนี้การเขาออกจากธุรกิจเปนไปโดยเสรี  การขายบริการ
เปนไปดวยความสมัครใจ  ไมมีการบังคับลอลวงดังเชนหญิงขายบริการกลุมอื่น 

 
แมวาธุรกิจนี้จะเปนตลาดซ้ือขายสินคาที่กระจายตัวมาก ไมเปนหลักแหลงแนนอน  แตการติดตอซ้ือ

ขายเปนไปอยางงายดาย  ไมยุงยากซับซอนแตประการใด    ชองทางการซื้อขายหลักแบงเปน 3 ชองทางคือ  
1. ติดตอซ้ือขายโดยตรงกับนักศึกษาซึ่งมีวิธีการแลวแตนักศึกษาแตละคนเชน ทางโทรศัพท, ทาง

อินเตอรเนท, หรืออยูในแหลงที่รูกันโดยทั่วไปวามีการซื้อขายบริการประเภทนี้อยู 
2. ติดตอซ้ือขายผานนายหนา (เอเยนต)   
3. ติดตอซ้ือขายผานสํานักคาประเวณี ซ่ึงอาจอยูในรูปรานอาหาร, คาราโอเกะ, หรือสถานอาบ อบ 

นวดชั้นสูงบางแหง เปนตน 
 

ราคาของสินคา (บริการทางเพศ) เปนไปตามราคาเฉลี่ยของตลาด ทั้งนี้จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ
ปจจัย 3 ประการคือ สถานที่และชองทางในการขายบริการ, กลุมลูกคา , คุณภาพและมูลคาเพิ่มของตัวสินคา(นักศึกษา)   
ราคาเฉลี่ยของตลาดจะปรับตัวตามกลไกตลาด กลาวคือ เมื่อมีนักศึกษาเขามาขายบริการมากขึ้น  ราคาคาบริการจะลดลง
จากเดิมบาง  เนื่องจากลูกคาสามารถหาซื้อไดงายขึ้น  อยางไรก็ตามจะไมลดลงต่ําจนเกินไป  เพราะจะทําใหดูเปนสินคา
คุณภาพต่ํา 
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การวิเคราะหดวย PORTER’S 5 FORCES MODEL 
 

อํานาจการตอรองของนักศึกษา  : กลุมคนในธุรกิจนี้แบงเปน 3 กลุมคือ ตัวนักศึกษาที่ขายบริการ  
นายหนา(เอเยนต)หรือเจาของสํานักคาประเวณี และลูกคาความสัมพันธของแตละกลุมคนในธุรกิจนี้คานอํานาจกันอยู  
และทําใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได  ในธุรกิจนี้นักศึกษามีอํานาจในการตอรองกับนายหนาหรือเจาของสํานัก
คาประเวณีมากกวาหญิงกลุมอื่น กลาวคือ เปนกลุมที่ทํางานดวยความสมัครใจ  จะทํางานวันไหนก็ได  ความถี่มากนอยแค
ไหนก็ได  สามารถปฏิเสธงานไดหากไมพรอมหรือไมเต็มใจ  และจะออกจากธุรกิจเมื่อไรก็ได    อยางไรก็ตามนักศึกษา
ตองทํางานใหดีดวยมิฉะนั้นนายหนาหรือเจาของสํานักคาประเวณีอาจไมมอบงานให   และถาใหบริการถูกใจลูกคายอมมี
โอกาสซื้อบริการซ้ําไดอีก  อยางไรก็ดี กลุมนายหนา(เอเยนต)และเจาของสํานักคาประเวณีก็มีอํานาจตอรองกับนักศึกษา  
ทั้งในดานอัตราผลตอบแทน   คานายหนา  และการมอบหมายงาน    กลาวคือ ถานักศึกษาทํางานไมดี  นายหนาอาจไม
มอบงานใหทําอีกก็ได   

 
อํานาจตอรองของลูกคา(ผูซ้ือบริการทางเพศ) : ลูกคา(ผูซ้ือบริการทางเพศ) มีอํานาจในการตอรองกับ

นายหนาหรือเจาของสํานักคาประเวณีสูง   ทั้งนี้เพราะสามารถกําหนดคุณสมบัติและลักษณะของนักศึกษาไดวาตองการ
อยางไร    นอกจากนี้ลูกคา(ผูซ้ือบริการทางเพศ) ยังมีทางเลือกสูง  เนื่องจากมีหญิงขายบริการทางเพศกลุมอื่นที่ไมใช
นักศึกษาอีกเปนจํานวนมาก    

 
สินคาทดแทน  :  สินคาในธุรกิจนี้(บริการทางเพศจากนักศึกษา) มีสินคาทดแทนไดเปนอยางดีและมี

เปนจํานวนมากจากหญิงขายบริการทางเพศกลุมอื่น    และหญิงขายบริการทางเพศกลุมอื่นที่ประกอบอาชีพนี้เปนอาชีพยัง
มีขอไดเปรียบกลุมนักศึกษาหลายประการทั้งในแงความสะดวกของชองทางการซื้อขาย  ความสม่ําเสมอในการทํางาน  
ราคาคาบริการ และความสะอาดปลอดภัย 

 
คูแขงรายใหม  : มีนักศึกษารายใหมเขาสูธุรกิจอยูตลอดเวลา    เนื่องจากตนทุนการเขาหรือออกจาก

ธุรกิจต่ํา   ไมมีกฎขอบังคับหรือภาระใดผูกพันในการทํางาน  และเปนธุรกิจที่ใหผลตอบแทนสูง 
 
ทัศนคติและผลกระทบจากสังคม  : จากผลการสํารวจสรุปไดวากลุมคนรุนใหมโดยเฉพาะเด็กรุน

เดียวกับนักศึกษาใหการยอมรับนักศึกษาที่ขายบริการทางเพศมากขึ้น  การลงโทษทางสังคมไมรุนแรงเชนแตกอน รวมทั้ง
ใหโอกาสในการกลับเขาสูสังคมอยางเปดกวางมากขึ้น   คานิยมและพฤติกรรมในเรื่องเพศที่เปลี่ยนไป  ทําใหการตัดสินใจ
เขาสูกระบวนการคาประเวณีไมยากมากนัก  อยางไรก็ดี สังคมสวนใหญยังไมใหการยอมรับในเรื่องดังกลาว  เพราะเปนส่ิง
ที่ผิดศีลธรรม  ขัดตอความรูสึกของคนสวนใหญ  
 

จากการวิเคราะหโครงสรางตลาดและแนวโนมจะพบวาจุดแข็งและโอกาสหลักที่ทําใหธุรกิจนี้ยังคง
เติบโตขึ้นเรื่อยๆ คือยังคงมีความตองการซื้อ(อุปสงค) ในระดับสูง  ผลตอบแทนที่สูงมากของทั้งตัวนักศึกษาเองและ
นายหนา (เอเยนต) นอกจากนี้ความเปนนักเรียนนักศึกษายังทําใหหญิงกลุมนี้ยังสามารถขายไดและไดในราคาสูง อยางไรก็
ตามจุดออนและอุปสรรคที่สําคัญของธุรกิจนี้คือ การไมยอมรับของสังคมและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
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แนวทางการปองกันและแกไข 

 จากผลการวิเคราะหขางตนจะเห็นวาถาพิจารณาในแงผลตอบแทนในรูปตัวเงินและผลประโยชน
ในทางธุรกิจแลว  ธุรกิจนี้เปนธุรกิจที่ดึงดูดใหนักศึกษาและกลุมนายหนาเขาสูธุรกิจอยางมากมาย   อยางไรก็ตามธุรกิจดัง
เปนธุรกิจที่ผิดกฎหมายและศีลธรรม  และยังเปนธุรกิจที่ทําลายทรัพยากรบุคคลที่มีความรู  มีความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไปในอนาคต    การปองกันและแกไขปญหาไมสามารถทําไดในระยะเวลาอันส้ันหรือทําไดโดยกลุมบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง   ดังนี้ 

 
 1. ครอบครัว : ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร  ครอบครัวยังเปนหนวยทางสังคมที่สําคัญที่สุด

ทั้งในแงการอบรมเลี้ยงดูทั้งในดานรางกาย  จิตใจ  บุคลิกภาพตั้งแตเด็กจนกระทั่งวัยรุน   การใหการศึกษา   การใหความ
อบอุน  การสื่อสารภายในครอบครัวที่ดีจะชวยปองกันนักศึกษาเขาสูธุรกิจไดมาก 

 
 2. รณรงคใหนักศึกษาและวัยรุนเห็นโทษของการขายบริการทางเพศ    เนื่องจากวัยนักศึกษายังอยู

ในชวงวัยรุน    เพื่อนจึงเปนกลุมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยนี้ในหลายดาน   ถากลุมวัยรุนในวงกวางเห็นวาเรื่องนี้เปน
ส่ิงไมดี เปนส่ิงผิด  ไมควรกระทํา  ก็จะมีการควบคุมกันเองโดยอัตโนมัติ   อยางไรก็ตามการรณรงคในเรื่องดังกลาวไมใช
เรื่องงาย  และตองกระทําตอเนื่องกันเปนเวลานาน 

 
สรางแนวคิดใหมในการทํางานหารายได  เนื่องจากสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ผลักดันใหนักศึกษาเขา

มาขายบริการทางเพศคือตองการเงิน  ฉะนั้นทุกฝายควรรวมกันสรางแนวคิดใหมในการทํางานหารายไดในกลุมเยาวชน 
กลาวคือ รวมสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษารูจักทํางานหารายไดเองระหวางกําลังศึกษาดวยอาชีพที่ไมผิด
ศีลธรรม มีทางเลือกในการทํางานใหแกนักศึกษา  รวมถึงรณรงคในเรื่องการใชจายอยางมีวินัยในตนเอง โดยการสงเสริม
อาชีพอื่นๆ ใหนักศึกษามีโอกาสไดทํางานนอกเหนือจากเวลาเรียนในสถานศึกษา  ทั้งนี้ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
ทั้งภาครัฐบาลและผูประกอบการภาคเอกชนในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาทํางานดวย 

 
รณรงคเรื่องการซื้อบริการทางเพศในฝายผูซ้ือบริการ  การแกปญหาดานอุปทานเพียงฝายเดียวยอมไม

สามารถแกปญหาในภาพรวมได  หากสินคาใดยังมีความตองการสูง  ยอมมีผูผลิตสินคานั้นอยู  บริการทางเพศจาก
นักศึกษาก็เชนเดียวกัน ตราบใดที่ยังมีความตองการซื้อจากลูกคาอยู  ยอมมีนักศึกษาเขาสูธุรกิจนี้มากขึ้นเรื่อยๆ  แตหาก
บริการทางเพศจากนักศึกษาไมสามารถขายได  จํานวนนักศึกษาที่ขายบริการจะลดลงดวยเปนผลตอเนื่องกันไป ฉะนั้นจึง
ควรรณรงคใหชายไทยเปลี่ยนคานิยมในการซื้อบริการทางเพศ กลาวคือ ถึงแมไมอาจหยุดซ้ือบริการทางเพศได  แตไมควร
ซ้ือบริการจากกลุมนักศึกษา   

 
สังคมและมหาวิทยาลัยควรมีทางเลือกหรือสวัสดิการแกนักศึกษามากขึ้น   ทั้งในแงการพักผอน

หยอนใจ   การปรับตัวใหเขากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว  การหารายไดชวยเหลือตัวเอง การใหคําแนะนํา  การ
ชวยเหลือดานจิตวิทยา เปนตน 
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ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในธุรกิจคาประเวณีนี้ยังมีกลุมคนที่ขายบริการทางเพศอีกหลายกลุมทั้งชายและหญิง    ทั้งที่เปน
นักศึกษาและไมใชนักศึกษา    กลุมผูขายบริการทางเพศที่เปนผูชายมีแนวโนมการเติบโตในอนาคตเชนเดียวกัน  จึงควรที่
จะทําการศึกษาในกลุมดังกลาวอยางจริงจัง 

2. การซื้อขายบริการทางเพศผานอินเตอรเนทเปนชองทางที่มีแนวโนมการเติบโตสูง เนื่องจากผูซ้ือ
และผูขายสามารถกระทําไดดวยตัวเอง   สะดวก และไมเปนที่เปดเผย  จึงควรที่จะมีการศึกษาเพื่อหาทางปองกันและแกไข 

3.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาชวงระยะเวลาสั้นๆ   ในชวงชีวิตหนึ่งของนักศึกษาเทานั้น  จึงไม
สามารถระบุไดวาวิถีชีวิตหลังจากนี้ของนักศึกษาจะเปนอยางไร   ฉะนั้นจึงควรมีผูศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นนี้ 

4.  กลุมนักศึกษาขายบริการทางเพศในตลาดระดับสูง กลาวคือ  เปนอีกกลุมหนึ่งที่ควรมีการศึกษาอยาง
จริงจัง  เนื่องจากมีปจจัยสาเหตุและรูปแบบการซื้อขายบริการที่แตกตางไป  และยังไมมีผูศึกษาในเรื่องดังกลาวเทาใดนัก   


