ผู้ชายขายตัว : ผลิตผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลว
1) บทนำ
ไม่วา่ จะเรี ยกพวกเขาว่า ผู้ชายขายตัว ผู้ชายขายน ้า เด็กออฟ หรื ออะไรก็ตาม แต่หากมองข้ ามสิ่งที่เขา
ทาอยู่ แท้ ที่จริงแล้ วพวกเขาก็คือสมาชิกคนหนึง่ ในสังคม เป็ นประชากรกลุม่ หนึง่ เป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญ
ต่อการพัฒนาชาติ แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทาให้ พวกเขาเหล่านี ต้ ้ องเผชิญกับภาวะสิ ้นไร้ ไม้ ตอกและ
ตัดสินใจก้ าวเข้ าสูอ่ าชีพที่สงั คมเหยียดหยาม
แน่นอนว่าการค้ าประเวณีเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้ าประเวณี
พ.ศ. 2539 ระบุไว้ ชดั เจนใน มาตรา 4 ว่า “การค้ าประเวณี” หมายความว่า การยอมรับการกระทาชาเรา หรื อ
การยอมรับการกระทาอื น่ ใด หรื อการกระทาอื น่ ใดเพือ่ สาเร็ จความใคร่ ในทางกามารมณ์ ของผูอ้ ื น่ อันเป็ นการ
สาส่อนเพือ่ สิ นจ้างหรื อประโยชน์อืน่ ใด ทัง้ นี ไ้ ม่ว่าผู้ยอมรับการกระทา และผู้กระทาจะเป็ นบุคคลเพศเดี ยวกัน
หรื อคนละเพศ
ดังนัน้ ไม่วา่ การค้ าประเวณีจะเป็ นชายหรื อหญิงย่อมถือว่าผิดกฎหมายทังสิ
้ ้น แต่เหตุผลที่การ
ค้ าประเวณียงั คงมีให้ เห็นอยู่ดาษดื่น นัน่ เป็ นเพราะความหละหลวมในการบังคับใช้ กฎหมาย รวมไปถึงปั ญหา
ผลประโยชน์ของธุรกิจนอกกฎหมายซึง่ ส่งผลให้ การค้ าประเวณียงั ปรากฏอยูท่ วั่ ไป
แม้ วา่ สิ่งที่พวกเขากระทาเป็ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่การใช้ กฎหมายเป็ นเครื่ องมือเพื่อแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้
ไม่ใช่ทางออก และเป็ นการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุอีกด้ วย วิธีที่ดีที่สดุ คือการวิเคราะห์ให้ เห็นถึงแก่นแท้ ของ
ปั ญหาเพื่อสืบค้ นว่าอะไรคือต้ นเหตุที่นาไปสู่การค้ าประเวณีของกลุม่ คนเหล่านี ้ อะไรเป็ นเหตุผลที่ทาให้ ผ้ ชู าย
ต้ องยอมทิ ้งศักดิ์ศรี และยอมให้ สงั คมตราหน้ าว่าเป็ น “ผูช้ ายขายตัว”
2) เปิ ดควำมจริง
“ผมไม่ได้ อยากขายตัว อยากใช้ ชีวิตเหมือนคนปกติทวั่ ไป แต่เพราะเป็ นเด็กบ้ านนอก ครอบครัวไม่ได้ มี
ฐานะอะไร เมื่อปี 2540 เลยต้ องออกจากบ้ านห่างลูกห่างเมีย เข้ ากรุงเทพฯหางานทา เพื่อส่งเงินกลับไปให้
ครอบครัว”1
"ยอมรับทาทุกอย่างเพื่อเงิน อยากส่งเงินไปให้ พ่อ แม่ และน้ องๆ ตอนแรกที่ถกู บังคับให้ ขายตัวผมรับ
ไม่ได้ จึงตัดสินใจลาออก ตอนนันเคว้
้ ง รายได้ ไม่มีจงึ ตัดสินใจกลับไปใช้ ชีวิตกลางคืนอีกครัง้ ด้ วยการเป็ นเด็ก
เสิร์ฟ แต่รายได้ มนั น้ อยจนแทบไม่มีเงินจะส่งไปให้ พอ่ แม่เพื่อใช้ หนี ้ในแต่ละเดือน เลยตัดสินใจไปทางานที่
บาร์ อะโกโก้ แต่ก่อนทาก็บอกแม่วา่ ลูกจะต้ องถูกตราหน้ าว่าเป็ นคนขายตัว" 2
ชายที่เข้ าสูโ่ ลกการค้ าประเวณีสว่ นใหญ่มีเป้าหมายเรื่ องเงินและตกอยูใ่ นภาวะไม่มีทางเลือกที่ดีกว่า
หากจะพิจารณาว่าปั จจัยใดที่เป็ นประเด็นปั ญหาที่ทาให้ วยั รุ่น โดยเฉพาะในกลุม่ วัยรุ่นชายก้ าวสูอ่ าชีพชายขาย
บริการเพิ่มมากขึ ้น สาเหตุสว่ นหนึง่ เป็ นเพราะระยะเวลากว่า 50 ปี ที่ผา่ นมา โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทังหมดนี
้
้เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายของประเทศ
ไทยในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ซึง่ ได้ หยิบยกเอานโยบายเศรษฐกิจเป็ นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ ได้ มีการ
กาหนดมาตรการและนโยบายในระดับชาติเพื่อเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจมากมาย ที่มองเห็นชัดเจนที่สดุ ได้ แก่การ
ประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป้าหมายที่กาหนดไว้ คือ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ
ไทยจากประเทศที่เศรษฐกิจพึง่ พิงภาคเกษตรกรรมให้ เป็ นประเทศอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายที่การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก
แต่เมื่อความเจริญเติบโตเหล่านี ้ได้ แผ่ขยายเพิ่มมากขึ ้นและรวดเร็วขึน้ ผลกระทบทางด้ านลบของ
ความเจริญเริ่มปรากฏให้ เห็นและหลายฝ่ ายเริ่มหวัน่ เกรงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นตามมา การพัฒนาที่ผ่านมา
เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์และถูกวิเคราะห์ประเมินมากขึ ้น
สาหรับประเทศไทย ในช่วงเวลาประมาณ 50 ปี ความพยายามในการเสริมสร้ างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศได้ ฝากบาดแผลฉกรรจ์ให้ แก่สงั คมชนบท เนื่องจากรัฐได้ กอบโกยเอาทรัพยากรอันมีคา่
รวมทังก
้ าลังแรงงานไปหล่อเลี ้ยงภาคอุตสาหกรรมในเขตเมือง ส่งผลให้ ความรุ่งเรื องและรายได้ กระจุกอยูแ่ ต่ใน
มือของคนเมืองและกลุม่ พวกนายทุน ช่องว่างและความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทเพิ่มขึ ้น สิ่งที่ได้ รับการ
ขนานนามว่า “การพัฒนา” ซึง่ เป็ น “ผลผลิต” ของนโยบายรัฐได้ ทาให้ สงั คมชนบทประสบปั ญหานานัปการ อาทิ
การพัฒนาชนบทหยุดชะงัก ระบบเศรษฐกิจแบบพึง่ พาตนเองถูกทาลายลง เกิดภาวะว่างงานในชนบท และ
ค่าจ้ างแรงงานราคาถูก จนถึงขณะนี ้จึงดูเหมือนว่านโยบายสวยหรูที่มงุ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมบนความฝั นแห่ง
การกลายเป็ นนิกส์ได้ ให้ กาเนิดสิ่งที่เรี ยกว่า “ความเจริญเติบโตที่ไม่สมดุล” แล้ ว3
ในขณะที่กระแสวัฒนธรรมอุตสาหกรรมที่แผ่ขยายเข้ ามา คนในสังคมก็เริ่มรับแนวคิดเชิงทุนนิยม (คือ
การมองว่าเงินเป็ นใหญ่) ค่านิยมเชิงวัตถุนิยม คนจานวนไม่น้อยในสังคมกลายเป็ นคนเห่อเหิมทางวัตถุ ใฝ่ หา
ความมีหน้ ามีตาและเกียรติยศทางสังคม แต่ขณะที่ความต้ องการปั จจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ ้น ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้ องการนันดู
้ เหมือนเรื่ องที่ยากยิ่ง คนหนุม่ คนสาวเหล่านันหาทางเขยิ
้
บระดับฐานะทาง
เศรษฐกิจ พยายามผละหนีจากอาชีพเกษตรกรรมที่ไม่มีความแน่นอน มีผลตอบแทนทางรายได้ ต่า รวมถึง
หาทางปลดเปลื ้องภาระหนี ้สินของครอบครัว นอกจากนี ้ยังสานฝั นเชิงวัตถุนิยมของตน ด้ วยเงื่อนไขต่างๆ
เหล่านี ้ที่ทาให้ ทงชายและหญิ
ั้
งจากชนบทจานวนมากเข้ าสูโ่ ลกของการขายบริ การทางเพศ เพราะเป็ นงานที่
สร้ างรายได้ ผลตอบแทนสูงและไม่ต้องตรากตราเหน็ดเหนื่อยเช่นแต่ก่อน
เทียนชัย วงศ์ชยั สุวรรณ (ยุค ศรี อาริยะ) เขียนไว้ ในหนังสือ Global Vision สูก่ ระแสกระบวนทัศน์ใหม่
ว่า
“โลกยุคไร้ พรมแดนสอนให้ ร้ ูวา่ “เงินเท่านันที
้ ่ซื ้อความสุขได้ ” เงิน คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนทาทุกอย่าง
เพื่อสังเวยพระเจ้ าแห่งเงินตรา “จะขายตัว ขายตูด” ขายยาเสพติด แก้ ผ้าโชว์ฝรั่ง มีใครบ้ างไม่ยอมเป็ น
ทาสเงิน เพราะเงินเท่านันที
้ ่จะซื ้อความสุขได้ ”4

ปรากฏการณ์ดงั กล่าวไม่ได้ เกิดขึ ้นเฉพาะแต่ในประเทศไทย ภายใต้ กระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจในปั จจุบนั เด็กหนุ่มเด็กสาวจานวนมากจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียต่างประสบชะตากรรม
เดียวกัน หลายคนถูกฉุดลากเข้ าสูธ่ ุรกิจเพศพาณิชย์ ซึง่ เปรี ยบเสมือนด้ านอับมืดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคเอเชีย (Dark underside of Asia’s economic boom)5
ประเทศเวียดนามก็ประสบกับปั ญหาชายขายบริ การที่เพิ่มจานวนมากขึ ้น มีรูปแบบการขายบริการที่
ซับซ้ อนและหลากหลาย อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ยังไม่มีการสารวจตัวเลขที่แน่ชดั แต่สิ่งที่นา่ ตกใจคือกลุม่
นักศึกษาเข้ ามาขายบริการมากขึ ้น และเป็ นกลุม่ ที่เสี่ยงกับโรคติดต่อร้ ายแรง ปั จจุบนั พบว่าผู้ชายขายบริการ
กระจายอยูใ่ นเมืองสาคัญของเวียดนามอย่างเช่น โฮจิมินท์ คันโถ และดานัง6
สาหรับประเทศอินเดียซึง่ ประชากรส่วนใหญ่คอ่ นข้ างยากจนก็ประสบกับปั ญหาชายขายบริ การเช่นกัน
จากการศึกษาวิจยั ชายขายบริการ 75 คนในเมืองมุมไบ อายุเฉลี่ยเพียงแค่ 23.3 ปี โดย 85% ของกลุม่ ตัวอย่าง
มีรายได้ หลักจากการขายบริ การทางเพศ7 ในอินเดีย ชายขายบริ การจะแฝงในรูปของเด็กให้ บริ การนวด
(Masseur) โดยส่วนใหญ่อายุต่ากว่า 18 ปี และมีแนวโน้ มจะต่าลงเรื่ อยๆ จนถึง 12 ปี 8
เห็นได้ วา่ การเกิดขึ ้นของกลุม่ ชายขายบริการมีอยูใ่ นหลายประเทศและกาลังจะกลายเป็ นประเด็น
ปั ญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ ้น การแก้ ไขอย่างไม่เข้ าใจและไม่พิจารณาองค์ประกอบอย่างรอบด้ านเหมือนการ
เกาไม่ถกู ที่คนั และไม่ใช่การแก้ ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้ จริ ง
ปั จจุบนั ปั ญหาชายขายบริการมีความซับซ้ อนมากขึ ้น นอกจากคนในต่างจังหวัดที่เข้ ามาขายบริ การ
ทางเพศแล้ ว ยังพบว่ากลุม่ ชาวเขาชาวดอยก็เข้ ามาสูเ่ ส้ นทางค้ าประเวณีมากขึ ้นอย่างน่าหวัน่ วิตก เหตุผลหลัก
เนื่องรายได้ และผลตอบแทนที่คอ่ นข้ างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ จากอาชีพอื่น ทาให้ เด็กหนุม่ จากดอยสูงจานวนไม่
น้ อยสมัครใจที่เข้ าสูเ่ ส้ นทางอาชีพนี9้
นอกจากนี ้ยังพบว่าในจังหวัดใหญ่ๆ ทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ มีสถานบันเทิงของกลุม่ ชายรักเพศ
เดียวกันเปิ ดบริ การจานวนมาก นอกจากชายขายบริ การที่เป็ นคนไทยแล้ วยังพบว่ามีชายชาวพม่า ไทยใหญ่
กระเหรี่ ยง เล็ดลอดข้ ามชายแดนมาขายบริ การด้ วยโดยส่วนใหญ่ไม่มีบตั รแรงงานต่างด้ าว และเข้ ามาทางาน
ประเภทนี ้เพราะแรงจูงใจในเรื่ องรายได้ หลายคนเคยทางานประเภทอื่นมาก่อน แต่ได้ รับค่าตอบแทนที่ต่ามาก
อาทิ งานกรรมกรแบกหาม งานประมง งานบริการตามร้ านอาหาร ฯลฯ สุดท้ ายก็จบที่การเป็ นชายขายบริ การ10
จากการสารวจ พงศ์ธร จันทร์ เลือ่ น ผู้ประสานงานโครงการเพื่อชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Mplus)
พบว่า ชายขายบริการทางเพศอิสระจานวนมากกว่าครึ่งหนึง่ ในพื ้นที่ริมถนนสาธารณะ เลียบคูเมืองเชียงใหม่
ฝั่ งด้ านลานประตูทา่ แพ และบริเวณหลังเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ย่านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยว คือ กลุม่ เยาวชนที่
มีชาติพนั ธุ์อื่น เช่น ไทใหญ่ กะเหรี่ ยง และอีกส่วนหนึง่ คือเยาวชนไทย เยาวชนเหล่านี ้ส่วนใหญ่บอกกับตัวเองว่า
ไม่ใช่คนรักเพศเดียวกัน แต่เหตุผลที่ทางานแบบนี ้เป็ นเรื่ องเศรษฐกิจเป็ นสาคัญ11
ความทันสมัยของช่องทางในการสื่อสารเป็ นอีกปั จจัยที่เร่งกระพือให้ การขายบริการทางเพศเติบโตมาก
ยิ่งขึ ้น การใช้ สื่อสังคม (Social Media) และเครื อข่ายสังคม (Social Networking) เช่น Facebook, Twitter,

Youtube ซึง่ เข้ าถึงได้ ง่าย ถูกนามาใช้ เป็ นเครื่ องมือในการประกาศขายบริการ เนื่องจากเป็ นสื่อสาธารณะซึง่
ควบคุมทาได้ ยาก จึงกลายเป็ นช่องทางในการซื ้อขายบริ การ
3) มิตขิ องปั ญหำ
หลายคนยังมีความเข้ าใจเกี่ยวกับชายขายบริ การคลาดเคลื่อนจากความจริง ประเด็นสาคัญที่ต้อง
เข้ าใจคือชายขายบริ การไม่ได้ เป็ นชายรักเพศเดียวกัน (Homosexual) ทุกคน หลายคนเป็ นชายรักต่างเพศ
(Heterosexual) บางคนเป็ นชายรักสองเพศ (Bisexual) ดังนันอาชี
้ พที่พวกเขาทาไม่ได้ บง่ บอกความเป็ นตัวตน
และรสนิยมทางเพศที่แท้ จริงของเขา อย่างไรก็ตาม บทความนี ้ไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ
ปกติเมื่อพูดถึงกลุม่ ชายขายบริการมักจะถูกประเมินให้ เป็ น “ประเด็นทางสังคม” แต่จริงๆ แล้ วอย่างที่
กล่าวในตอนต้ นว่า การเข้ าสู่โลกของการค้ าประเวณีถือว่าเป็ นผลลัพธ์ (Result) ซึง่ จุดนี ้อาจมองว่าเป็ นประเด็น
ทางสังคม แต่สาเหตุ (Cause) หรื อปั จจัยที่ทาให้ คนจานวนมากต้ องประสบชะตากรรมดังกล่าวเกิดจาก
“ประเด็นทางเศรษฐกิ จ” เป็ นมูลเหตุผลักดันให้ คนเหล่านี ้ก้ าวสูโ่ ลกของการค้ าประเวณี
ย้ อนกลับไปดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตงแต่
ั ้ ฉบับที่ 1 (2504-2509) จนถึงปั จจุบนั ซึง่
เป็ นกรอบสาคัญในการกาหนดยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาชาตินนั ้ มุง่ เน้ นและให้ ความสาคัญกับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่มิตทิ างสังคมเพิ่งจะได้ รับความสนใจภายหลัง กว่าที่พดู ถึงคาว่าคุณภาพชีวิตก็เดิน
มาถึงแผนฯ ฉบับที่ 6 (2530-2534) อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ วกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่ผา่ นมาของประเทศไทยถือว่าครอบคลุมและเดินไปทางทิศทางที่ถกู ต้ อง แต่ปัญหาสาคัญคือในความ
เป็ นจริงแล้ ว ทุกอย่างไม่ได้ ง่ายดายหรื อปฏิบตั ไิ ด้ ตามแผนทุกประการ
อย่างที่ทราบกันดีวา่ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผา่ นมาเกิดปั ญหาการเติบโตแบบกระจุก
ตัว เกิดช่องว่างระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง รัฐไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาชนบท รวมไปถึงการ
สร้ างงานและการสร้ างรายได้ ในชุมชนอย่างจริงจัง ทาให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายแรงงานเข้ ามายังเมืองหลวง ซึง่
สุดท้ ายแล้ วส่วนหนึง่ ของแรงงานกลุ่มนี ้ก็หลุดเข้ ามาสู่โลกของการค้ าประเวณี
ปั ญหาหนี ้สินในครัวเรื อนชนบทก็เป็ นอีกปั ญหาที่ผลักดันให้ คนหนุม่ คนสาวเข้ าเมืองเพื่อหางานทา ใน
อดีตนันหนี
้ ้สินมักจะเกิดจากการกู้ยืมเพื่อใช้ สอยในครัวเรื อนในภาวะจาเป็ นหรื อเพื่อสงทุนด้ านเกษตรกรรม แต่
ระยะหลังนี ้ภาครัฐผลักดันให้ เกิดการกู้ยืมมากขึ ้นผ่านโครงการกองทุนหมูบ่ ้ าน โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
เกิดการกู้ยืมที่ไม่เป็ นผลดีตอ่ เศรษฐกิจและเกิดภาระหนี ท้ ี่ไม่จาเป็ นตามมา และหนี ้สินเหล่านี ้เองก็เป็ นปั จจัยที่
ผลักดันให้ คนจานวนไม่น้อยต้ องก้ าวสูอ่ าชีพขายบริการโดยไม่มีทางเลือก
แนวทางแก้ ไขที่เป็ นรูปธรรมคือการกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค สร้ างการจ้ างงาน
เพื่อให้ เกิดรายได้ ภายในชุมชน ปลูกฝั งแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อลดภาระหนี ้สินที่ไม่จาเป็ นใน

ครัวเรื อน ซึง่ แนวทางดังกล่าวเป็ นการสกัดมิให้ เกิดการเคลื่อนย้ ายแรงงานเข้ ามาสูเ่ มือง เป็ นการตัดตอนมิให้ คน
บางกลุม่ ต้ องก้ าวสู่อาชีพขายบริการ
มาตรการในการส่งเสริมการศึกษาในระดับภูมิภาคยังคงเป็ นสิ่งที่ภาครัฐต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง เพราะการศึกษาช่วยสร้ างโอกาสในการหางานที่มีผลตอบแทนที่ดีได้ มากขึ ้น ควบคูไ่ ปกับให้ ความรู้
ทางวิชาการ ต้ องมีการปลูกฝั งค่านิยมทางสังคมที่ถกู ต้ อง เช่น ค่านิยมความผูกพันและสานึกรักต่อชุมชนบ้ าน
เกิด ค่านิยมเกี่ยวกับการกินอยูอ่ ย่างพอเพียงสมฐานะ ค่านิยมเชิงคุณธรรมในการประกอบสัมมาอาชีพ
นอกจากนี ้ควรมีการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบอันเลวร้ ายของอาชีพการขายบริ การทางเพศ ความเสี่ยง
ที่เกิดจากโรคติดต่อร้ ายแรง ฯลฯ
นอกจากการแก้ ไขปั ญหาในลักษณะเชิงรุกแล้ ว การแก้ ปัญหาเชิงตังรั้ บก็ต้องทาควบคูก่ นั ไป เพื่อ
พยายามผลักดันกลุม่ คนที่ขายบริ การทางเพศกลับมาทางานที่ถกู กฎหมาย หลุดพ้ นจากงานที่ต้องเอาชีวิตเป็ น
เดิมพัน แนวทางหนึง่ ที่มีการพูดถึงคือการทาให้ การขายบริการทางเพศเป็ นสิ่งที่ถกู กฎหมาย ในรายงานฉบับ
หนึง่ ของสหประชาชาติ (เผยแพร่ในปี 2555 ที่ผา่ นมา) เรื่ อง "งานบริ การทางเพศและกฎหมายในเอเชี ยและ
แปซิ ฟิก” (Sex Work and the Law in Asia and the Pacific) 12 โดยเสนอให้ มีการทบทวนทัศนคติและรื อ้ ถอน
วิธีคดิ ที่วา่ อาชีพโสเภณีเป็ นสิ่งเลวร้ าย ไปจนถึงการทาให้ การบริการทางเพศเป็ นธุรกิจถูกกฎหมาย ซึง่ จะช่วย
จากัดการขยายตัวของเอชไอวี/เอดส์ได้ รวมถึงสามารถขยายขอบเขตการให้ บริการในด้ านสุขภาพทางเพศ
ข้ อเสนอที่สาคัญที่สดุ คือ สหประชาชาติเสนอให้ ละเลิกสถานะความเป็ นอาชญากรรมตามกฎหมาย
(decriminalized) ของอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการทางเพศทังหมด
้
สาหรับสังคมไทย การปรับความคิดให้ มองว่าการบริการทางเพศเป็ นสิ่งที่ถกู ต้ องไม่นา่ จะเป็ นไปได้
เนื่องจากแนวทางดังกล่าวไม่สอดคล้ องกับหลักศาสนาและหลักศีลธรรม ดังนันการแก้
้
ปัญหาจากต้ นเหตุจงึ
น่าจะเป็ นทางออกที่ดีที่สดุ
4) บทสรุป
จากเหตุผลต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น การปั ดประเด็นชายขายบริ การให้ เป็ นเรื่ องปั ญหาสังคมจึงเป็ นการ
มองปั ญหาอย่างไม่รอบด้ าน แท้ ที่จริงแล้ วปั ญหาการขายบริการทางเพศมีประเด็นทางเศรษฐกิจอยูเ่ บื ้องหลัง
โดยเฉพาะความล้ มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจที่ทาให้ ระบบเศรษฐกิจชุมชนในชนบทอ่อนแอ ปั ญหา
ช่องว่างระหว่างสังคมเมืองและชนบท นโยบายส่งเสริมการกู้ยืมที่ทาให้ เกิดภาระหนี ้สิน สิ่งต่างๆ เหล่านี ้คือ
ต้ นเหตุที่นาไปสู่การขายบริ การทางเพศ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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