
 
 

อัปสรากลางไฟ: อัตวสิยั พ้ืนที่ และประสบการณ์ผัสสะ 
ในชีวิตประจ าวันของผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา 

 

 

 

 

 
โดย 

 
นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย  

 
 

 
 

 
ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชามานุษยวิทยา  

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2558 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



 

อัปสรากลางไฟ: อัตวสิยั พ้ืนที่ และประสบการณ์ผัสสะ 
ในชีวิตประจ าวันของผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา 

 
 

โดย 
 

นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชามานุษยวิทยา  
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2558 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

APSARA’S ORDEAL OF FIRE:  SUBJECTIVITY, SPACE,  
AND SENSORY EXPERIENCE 

IN EVERYDAY LIFE OF CAMBODIAN BAR GIRLS 

 
BY 

 
MRS. BUSSABONG WISETPHOLCHAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A DISSERTATION SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE 
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 

IN ANTHROPOLOGY 
FACULTY OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY  

THAMMASAT UNIVERSITY 
ACADEMIC YEAR 2015 

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





(1) 
 

หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
 

อัปสรากลางไฟ: อัตวิสัย พื้นที่ และประสบการณ์ผัสสะ 
ในชีวิตประจ าวันของผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา 

ชื่อผู้เขียน นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย 
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย มานุษยวิทยา 

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ร่วม  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร  
อาจารย์ ดร. นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 

ปีการศึกษา 2558 
 

บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ศึกษาอัตวิสัยของสาวบาร์กัมพูชาที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ระหว่าง
พ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะ ในชีวิตประจ าวันของสาวบาร์ชาวกัมพูชาผู้วิจัยใช้กรอบความคิดเรื่อง 
อัตวิสัย (subjectivity) การผลิตพ้ืนที่ (production of space) ประสบการณ์ผัสสะ (sensory 
experience) ชีวิตประจ าวัน (everyday life) เพ่ือถกเถียงกับงานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทาง
เพศในประเทศกัมพูชาและที่อ่ืนๆ ในโลก ผู้วิจัยท างานภาคสนามที่จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
เป็นเวลา 18 เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2554 – วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยในช่วง 6 
เดือนแรกผู้วิจัยท างานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิศูนย์ธารชีวิตศรีชุมพบาลกัมพูชา (Foundation of Our 
Lady of Charity of the Good Shepherd in Cambodia) และในช่วง 12 เดือนหลังผู้วิจัยท างาน
เป็นเลดี้คนหนึ่งในบาร์ดอกกุหลาบย่านวิกตอรี่ฮิลล์  จังหวัดสีหนุวิลล์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้หญิงบริการ
อย่างไม่เป็นทางการด้วยภาษาขแมร์ 49 คน และยังสัมภาษณ์ลูกค้าของบาร์วิกตอรี่ฮิลส์ด้วย
ภาษาอังกฤษอีก 29 คน ผู้วิจัยมีบทสนทนาในชีวิตประจ าวันกับทั้งผู้หญิงขายบริการซึ่งผู้วิจัยเองอาศัย
อยู่และร่วมท างานด้วย นอกจากนั้นผู้วิจัยยังเดินทางไปยังหมู่บ้านของหญิงขายบริการเหล่านี้อีกด้วย  

ผู้วิจัยพบว่า อัตวิสัยของผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกก าหนดขึ้นในพ้ืนที่ความสัมพันธ์
ระหว่างการผลิตพ้ืนที่การขายบริการทางเพศและประสบการณ์ผัสสะ ที่ถูกก ากับด้วยโครงสร้างของ
จังหวะในชีวิตประจ าวัน และจังหวะในชีวิตประจ าวันนี้เองที่สร้างการด าเนินไปของโลกของผู้หญิงขาย
บริการทางเพศในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน ในแต่ละปี การเกิดขึ้นซ้ าๆ ของจังหวะ
เหล่านี้เองที่สร้างพ้ืนที่ของความเป็นปกติในชีวิตประจ าวันที่ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของผู้หญิงขายบริการ
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ทางเพศข้ึนมาพร้อมๆ กันนั้น ในจังหวะของชีวิตประจ าวันนี้เองที่การรับรู้ของประสบการณ์ผัสสะ การ
ให้คุณค่าประสบการณ์ผัสสะและการฝึกฝนของประสบการณ์ผัสสะของผู้หญิงขายบริการทางเพศ
เกิดข้ึน  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศเหล่านี้ระบุว่าตัวเองคือใครใน
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่วิกตอรี่ฮิลล์ ได้ด้วยปฏิบัติการที่เธอสร้างขึ้นในพ้ืนที่นี้   ตลอดจนด้วย
การให้คุณค่าและความหมายของประสบการณ์ผัสสะ อย่างไรก็ดีทั้งปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และ
ประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นก็ถูกครอบง าด้วยจังหวะของวัน จังหวะของชีวิต จังหวะเหล่านี้เองก็
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาในประวัติศาสตร์และบริบททางสังคมที่มีกระท าการของอ านาจในรูปแบบต่างๆ 
มาก าหนด ไม่ว่าจะเป็นอ านาจจากภายนอกประเทศหรือภายในประเทศ ถึงกระนั้นก็ตาม ภายใต้
โครงสร้างจังหวะที่ดูเหมือนครอบง าผู้หญิงบาร์และกดทับเธอนี้ พวกเธอก็ยังสามารถเป็นผู้กระท าการ
ได้ด้วยการสร้างปฏิบัติการในความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจที่กดทับอยู่อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นไปได้   

 
ค าส าคัญ: อัตวิสัย พ้ืนที่ ประสบการณ์ผัสสะ ชีวิตประจ าวนั ผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา 
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ABSTRACT 
 

This dissertation examines Cambodian bar girl’s subjectivity that emerges 
from relationships between sensory experiences and the production of space in the 
rhythm of everyday life. I emploied the frameworks of subjectivity, production of 
space, sensory experience, and everyday life to dialogue with the ethnography of sex 
worker in Cambodia and worldwide. I conducted field research in Sihanoukville for 
eighteen months. At first, I worked as a volunteer at the Foundation of Our Lady of 
Charity of the Good Shepherd in Cambodia, a Catholic organization that provides 
help to children and sex workers, for six months. In another twelve months, I worked 
as a bar girl at Rose Bar.I conducted semi-structured interviews in Khmer with 49 bar 
girls and in English with 25 Victory Hill customers. I had daily conversations with the 
bar girls with whom I lived and worked. I also visited five bar girls' villages.   

I find that the bar girls’ subjectivity is constructed in the relationships 
between social space and sensory experiences, and these relationships are 
conditioned by the structures of everyday rhythm. This everyday rhythm creates the 
continuous world of the sex workers’ lives on everyday, every-month, every-year 
basis. The repetition of these rhythms conditions the production of spacein which 
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the spatial practices of the female sex workers have been emerging. Meanwhile, 
within these rhythms, the female sex workers learned, valued, and practiced the 
sensory experiences.  

This dissertation argues that the female sex workers identify who they 
are in this Victory Hills sexual service space through the practices that they act within 
the spaceas well as through the way in which they value and give meanings to their 
sensory experiences. However, both spatial practices and sensory experiences are 
controlled by the rhythms of their everyday life and their whole life.These rhythms 
are subjected to changes within historical and social contexts that appear in various 
forms of international and domestic powers. Despite of those seemingly controlling 
rhythms and structures, these bar girls manage to be actors by constructing their own 
practices to deal with these dominant powers creatively and feasibly. 

 
Keywords: subjectivity, space, sensory experience, everyday Life,  
                Cambodian bar girls 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(5) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การอยู่ในวิชาชีพพยาบาลมาจนอายุสี่สิบกว่าปี ด ารงชีพท ามาหากินด้วยความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์สุขภาพมาครึ่งชีวิตจึงมาเรียนด้านมานุษยวิทยา ท าให้การมาเรียนที่คณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ราวกับการเดินทางมาสู่ดาวอังคาร องค์ความรู้มากมายด้าน
สังคมศาสตร์ ที่โถมทับเข้ามาสร้างความงุนงงสงสัยไม่เข้าใจจนถึงท้อแท้จนอยากจะเลิกเรียนหลายครั้ง 
แต่ความเป็นมนุษย์ที่เห็นอกเห็นใจมนุษย์ของผู้คนในคณะนี่เองที่ท าให้ยังกัดฟันเรียนต่อมาได้  

การเลือกท างานวิจัยที่ประเทศกัมพูชาเป็นความท้าทายต่อมาของผู้วิจัย แม้ว่าก่อนมา
กัมพูชา ผู้วิจัยจะได้เรียนภาษากัมพูชาจากโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมรส าหรับประชาชน
ทั่วไปหลักสูตร 48 ชั่วโมงที่ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรมาแล้วก็
ตาม แต่การน ามาใช้จริงในประเทศกัมพูชานั้นเป็นความยากล าบากอีกขั้นหนึ่ง โชคดีได้พบผู้คนที่ช่วย
ฝึกฝนผู้วิจัย จนสามารถฟังและพูดภาษากัมพูชาได้ดีขึ้น สามารถด ารงชีวิตตามล าพังในประเทศ
กัมพูชาได้ เป็นผู้ที่ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นกลุ่มแรก พวกเขาคือเด็กๆ ชาวกัมพูชา นักเรียนของผู้วิจัยใน
ช่วงแรกที่ผู้วิจัยท างานเป็นครูอาสาสมัครที่มูลนิธิศูนย์ธารชีวิตศรีชุมพบาล การมีใจเปิดกว้างและ   
โอบอ้อมอารีของเด็กๆ ต่อครูต่างถิ่นที่สื่อสารภาษากัมพูชาแทบจะไม่รู้เรื่องอย่างผู้วิจัย ท าให้การต้อง
ไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเพียงล าพังท่ามกลางผู้คนที่ไม่คุ้นเคย ภาษาที่ไม่เข้าใจ ต้องจากลูกเล็กๆ 2 คน
ที่บ้าน และความสับสนของการเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่ท าให้ชีวิตช่วงสองสามเดือนแรกที่สีหนุวิลล์ของ
ผู้วิจัยแสนจะมืดมนกลับมีแสงสว่างขึ้นบ้าง นอกจากนี้ความเมตตาอันท่วมท้นของคณะซิสเตอร์และ
เจ้าหน้าทีมู่ลนิธิศูนย์ธารชีวิตศรีชุมพบาลกัมพูชา ก็เป็นอีกแรงพยุงผู้วิจัยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากล าบาก
นั้นมาได้ 

เมื่อถึงช่วงเวลาที่ผู้วิจัย ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากหอพักอาสาสมัครของมูลนิธิศูนย์  
ธารชีวิตศรีชุมพบาล ไปเช่าห้องอยู่กับสาวบาร์ที่วิกตอรี่ฮิลล์ความกังวลใจครั้งใหญ่ของผู้วิจัยก็เกิดขึ้น
อีกครั้งโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย แต่เมื่อได้ไปอยูก่ับพวกเธอจริงๆ และได้ท างานในฐานะสาวบาร์
คนหนึ่ง ผู้วิจัยก็ได้รับความเอ้ืออาทรจากพวกเธอเท่าที่มนุษย์จะมีให้แก่มนุษย์ได้ ตั้งแต่การที่พวกเธอ
ยอมรับผู้หญิงแปลกหน้า ที่ท าเรื่องไม่เข้าท่าหลายเรื่องอย่างผู้วิจัยเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม การอดทน
ตอบค าถาม เปิดเผยประวัติชีวิตให้ผู้วิจัยฟัง และการอนุญาตให้ผู้วิจัยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆ
ช่วงเวลาส าคัญของพวกเธอ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณยายโจล แม่ที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ของโสภา ที่กรุณาเรียกผู้ วิจัยว่า “ลูก” 
และดูแลผู้วิจัยให้ความห่วงใยดังเช่นเป็นลูกอีกคนหนึ่ง ขอบคุณโสภา จัน เรียน แลน ลินดา ลัดดา 
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กรง นัท เปรียว มกรา ลิซ่า มอม สัม บองกันและเลดี้บาร์ดอกกุหลาบทุกคน ผู้วิจัยขอรับรองว่าความ
เป็นเพื่อนของพวกเราจะคงอยู่ตลอดกาล 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะซิสเตอร์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์ธารชีวิตพัทยา ซิสเตอร์มิเชล   
ซิสเตอร์กัญญาณีผู้ล่วงลับ ครูเพลิน และป้าติ๋มที่ท าให้การเดินทางไปกัมพูชาในครั้งแรกเป็นไปด้วยดี 

เมื่อถึงเวลาของการเขียนวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ยุกติ มุกดาวิจิตร  ที่
กรุณาอดทนให้แนะน าผู้วิจัยในประเด็นที่ผู้วิจัยผิดซ้ าซาก สิ่งที่อาจารย์ได้สอนผู้วิจัยมากกว่าการเขียน
วิทยานิพนธ์คืออาจารย์ได้สอนให้ผู้วิจัยเข้าใจว่า อะไรที่เรียกว่า “จิตวิญญาณของความเป็นครู” 
ขอขอบคุณอาจารย์รัตนา โตสกุลที่ให้ความห่วงใยผู้วิจัยเสมอมาและกรุณาเดินทางจากประเทศญี่ปุ่น
กลับมาสอบวิทยานิพนธ์ให้ผู้วิจัยที่ประเทศไทย ขอขอบคุณอาจารย์จันทนี เจริญศรี ที่กรุณาให้
ค าแนะน าในการเขียนวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณอาจารย์พวงทอง ภวัครพันธุ์  ที่กรุณาอ่าน
วิทยานิพนธ์อย่างละเอียดและให้ค าแนะน าในทุกประเด็นอย่างกระจ่างแจ้ง 

อย่างไรก็ดีการเรียนปริญญาเอกของผู้วิจัยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่มีทุนจากโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่อาจารย์โกมาตร          
จึงเสถียรทรัพย์กรุณาหยิบยื่นโอกาสได้รับทุนนี้ให้กับผู้วิจัย นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นผู้ที่อดทน    
หล่อหลอมผู้วิจัยจากพยาบาลที่ไม่มีความรู้ ใดๆ เกี่ยวกับมานุษยวิทยา จนมาเป็นพยาบาล            
นักมานุษยวิทยา หรือเรียกได้ว่าอาจารย์คือคนให้ก าเนิดชีวิตการเป็นนักมานุษยวิทยาของผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอแสดงความขอบคุณอาจารย์อย่างสูงในกิตติกรรมประกาศนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะ ทั้งที่สอนและไม่ได้สอนผู้วิจัย ที่เปิดโลกใหม่ 
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ความเข้าใจใหม่ๆ ของชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
กับวิทยาลัยพยาบาลที่ผู้วิจัยเคยมีประสบการณ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะ พ่ีวิชัย พ่ีน้อย    
พ่ีสน น้องหนึ่ง ที่ปฎิบัติหน้าที่มากกว่าแค่การท างานในหน้าที่ แต่ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้วิจัยในฐานะ
มนุษย์ที่เอ้ืออาทรต่อกันเสมอมา  

สุดท้ายผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัวของผู้วิจัย ครอบครัวของสามี ลูกๆ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่
เบื้องหลังความส าเร็จของผู้วิจัย หากไม่มีเขาคนนี้ผู้วิจัยมั่นใจว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะไม่มีวันเขียน
ส าเร็จ ขอบคุณในความอดทน การให้อภัย และความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข เท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมีให้
ผู้หญิงคนหนึ่งได้ ผู้ชายที่ยอมให้ภรรยาไปท าวิจัยในบาร์ ผู้ชายที่เลี้ยงลูก 2 คนตามล าพังได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ ผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณวัชรพล วิเศษพลชัย สามีของผู้วิจัย ขอบคุณส าหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
และขอบอกว่าจะรัก “พ่ีวัช” ตลอดไป 

 
 นางบุษบงก์ วิเศษพลชัย  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 อัปสรากลางไฟ  

 
1.1.1 ที่มา 

    เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมย่านวิกตอรี่ฮิลล์ พ้ืนที่
ของย่านท่องเที่ยวยามราตรีอันมีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในจังหวัดสีหนุวิลล์  ประเทศ
กัมพูชา  แสงไฟจากหลอดนีออนก็เริ่มถูกเปิดขึ้นทีละจุด ทีละจุด ทั้งจากบ้าน เรือนผู้คน ร้านค้า 
ร้านอาหาร และจากบาร์ที่เปิดให้บริการอยู่อย่างมากมายในย่านนี้ แต่เมื่อเวลาล่วงเลยเข้าสู่ยามราตรี
มากขึ้นๆ แสงไฟจากบ้านเรือนก็เริ่มดับลงทีละดวง ทีละดวง ยังเหลือก็เพียงแสงไฟจากย่านบาร์
เท่านั้นที่ยังส่องแสงสว่างไสวมองเห็นชัดเจนท่ามกลางความมืดรอบข้าง  
 ผู้วิจัยนั่งอยู่บนเก้าอ้ีหวายหน้าบาร์ดอกกุหลาบ1 หนึ่งในบาร์ 21 แห่งของย่าน
วิกตอรี่ฮิลล์ ข้างๆ จันอดีตเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ “เลดี้” เป็นค าที่ผู้หญิงที่ท างานในบาร์ย่านวิกตอรี่ฮิลล์
นี้ใช้เรียกตนเอง ในที่แห่งนี้มันจะเป็นความหยาบอย่างยิ่งหากคุณเรียกพวกเธอว่า “สาวบาร์” 
 แสงไฟจากหลอดนีออนสีส้มในบาร์สาดส่องอาบร่างของเรา 2 คนจนดูราวกับนั่ง
อยู่ในกองเพลิง รอบข้างครึกครื้นไปด้วยเสียงเพลงภาษาตะวันตกจังหวะเร้าใจ เสียงพูดคุย เสียง
หัวเราะ   รวมทั้งเสียงรถยนต์ที่แล่นผ่านไปมาบนถนนสายเล็กหน้าบาร์ดอกกุหลาบเป็นระยะๆ กลิ่น
ข้าวที่หุงสุกใหม่ๆ กลิ่นอาหาร ทั้งปลาทอด แกงกะทิ และน้ าพริกชนิดต่างๆ ลอยมาจากร้านขาย
ข้าวราดแกงของที่อยู่ติดกับบาร์ ผสมกับกลิ่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลิ่นน้ าหอมที่เจือผสมด้วยกลิ่น
จากเรือนกายของผู้คนกลายเป็นกลิ่นที่จมูกผู้วิจัยคุ้นชินในทุกเมื่อเชื่อวัน 
 จันหยิบโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดออกมา เพียงสัมผัสหน้าจอเบาๆ ภาพของ
เธอที่ถ่ายในสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศกัมพูชาและต่างประเทศ ก็ปรากฏแก่สายตา
ผู้วิจัย เมื่อมือของเธอเคลื่อนไหว สร้อยข้อมือทองค าเส้นใหญ่ที่ข้อมือของเธอก็สะท้อนแสงไฟสีส้มเป็น
ประกายวาววับ เธอเอียงหน้าน้อยๆ ขณะชี้ชวนให้ฉันดูภาพในโทรศัพท์มือถือพร้อมทั้งเล่าให้ผู้วิจัยฟัง
ถึงสถานท่ีต่างๆ ในภาพ 

เมื่อ 6 เดือนก่อน จันยังเป็นหนึ่งในเลดี้เกือบสิบห้าคนที่ท างานที่นี่ แต่หลังจาก
เธอพบรักกับจอห์นหนุ่มใหญ่จากประเทศนอร์เวย์ ชีวิตของจันก็เปลี่ยนไป เธอซื้อรถมอเตอร์ไซค์คัน

                                           
1
 ชื่อบาร์และชื่อบุคคลในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เปน็ชื่อสมมุติเพ่ือปกปิดตัวตนของผู้ให้ข้อมูล 
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ใหม่ เธอย้ายออกจากห้องเช่าที่เช่ารวมกับเลดี้บาร์ดอกกุหลาบอีก 2 คนไปอยู่บ้านหลังใหญ่ที่เขาซื้อให้ 
เธอหยุดท างานที่บาร์เพ่ือไปดูแลคนรักชาวนอร์เวย์ และวันนี้เธอมาที่บาร์ดอกกุหลาบเพ่ือแจกการ์ด
งานแต่งงานของเธอกับเขาท่ีจะมีขึ้นในอีกสามอาทิตย์ข้างหน้า 
 จันมีความสุขกับการจัดงานแต่งงานของเธอมาก เธอบอกผู้วิจัยว่า แม้ว่างาน
แต่งงานตามประเพณีของชาวกัมพูชาที่จัดกันถึงสามวันจะต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก แต่คนรักชาว
นอร์เวย์ของเธอก็ยินดีจ่าย แม่ของเธอที่ท างานเป็นคนรับใช้ครอบครัวคนสนิทนักการเมืองในพนมเปญ
ก็รู้สึกภาคภูมิใจในวาสนาของลูกสาวมาก เพ่ือนๆ และญาติๆ ที่เคยรังเกียจ ต่างก็ต้องการมาร่วมใน
งานแต่งงาน จนจันต้องเตรียมการจัดงานแต่งงานขนาดใหญ่เพ่ือรองรับแขกเหรื่อจ านวนมาก ต่างกับ
ชีวิตก่อนมาท างานบาร์ที่แม้แต่บัตรประชาชนเธอยังไม่มี เธอบอกว่าชีวิตของเธอเหมือนได้มาเกิดใหม่
ที่นี่ ที่บาร์ดอกกุหลาบหนึ่งในบาร์ 21 แห่งของวิกตอรี่ฮิลล์ 

       จันไม่ใช่เลดี้คนแรกที่เห็นพ้ืนที่บาร์ พ้ืนที่การขายตัวเป็นพ้ืนที่ของโอกาส  เป็น
พ้ืนที่ที่จะสามารถเปลี่ยนผ่านผู้หญิงฐานะยากจน ผู้หญิงที่เป็นของช ารุด หรือ “สเรยโค๊ด” มาเป็น
ผู้หญิงที่มีวาสนา ผู้หญิงที่สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว แต่เลดี้เกือบทั้งหมดที่เปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
ได้เข้าไปเรียนรู้ชีวิตของพวกเธอต่างก็นิยามพ้ืนที่นี้ผ่านประสบการณ์เชิงผัสสะในทุกเมื่อเชื่อวันของเธอ
ว่า มันคือพ้ืนที่ที่สว่างไสว ที่มีที่ทางให้พวกเธอสามารถจินตนาการถึงอนาคตอันสดใสของพวกเธอได้ 
มิใช่พ้ืนที่สีเทา หม่นมัว ไร้อนาคตดังเช่นที่คนนอกพ้ืนที่เข้าใจ พวกเธอจึงเลือกที่จะก้าวเข้ามาสู่บาร์
ดอกกุหลาบ สู่พ้ืนที่ที่สว่างไสวนี้ แม้จะรู้ดีว่าจะต้องเผชิญกับความรังเกียจจากสังคม ต้องถูกตีตรา 
ต้องถูกเรียกว่าเป็น “สเรยโค๊ด” หรือ “ผู้หญิงช ารุด” ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง สร้างการรับรู้ และความ
เข้าใจใหม่ต่อชีวิตประจ าวัน ด้วยความหวังว่าบาร์แห่งนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่ช่วยท าให้ความฝันที่จะเปลี่ยน
ผ่านตัวเธอจากผู้หญิงยากจน เลดี้คนหนึ่งของบาร์ดอกกุหลาบเปรียบเปรยการท างานในบาร์ว่า ไม่ต่าง
อะไรกับการลุยเข้าไปในกองไฟที่เต็มไปด้วยอันตรายด้วยความหวังว่า กองไฟกองนี้จะเป็นพ้ืนที่ของ
การช าระล้าง และเปลี่ยนผ่านชีวิตของพวกเธอ  

1.1.1.1 การขายบริการทางเพศ 
                     พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศ เป็นพ้ืนที่มีลักษณะเฉพาะของปฏิสัมพันธ์

ในพ้ืนที่มีความหมายหลากหลายขุดที่ซ้อนทับกัน แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา ตามการให้คุณค่าของ
แต่ละสังคม ตามความสัมพันธ์เชิงอ านาจและบริบทอ่ืนๆ อาทิเช่น พ้ืนที่ของผู้ทะนุบ ารุงศาสนา  

(Scott, 1968) พ้ืนที่ของการค้ามนุษย์ (Brown, 2000; Dalla, 2000) พ้ืนที่ของผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ (Aquan-Assee, 1994; Jenness, 1990; Spencer, 2007) พ้ืนที่ของความชั่วร้ายที่จ าเป็น 
(Agustin, 2007) พ้ืนที่ของการแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Holmes, 1994) พ้ืนที่ของการ
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เปลี่ยนร่างกายของผู้หญิงให้เป็นการผลิตของทุนนิยม (O’Connell Davidson, 1998) พ้ืนที่ของ
ระบบชายเป็นใหญ่ (Aoyama, 2009) และพ้ืนที่ของความหลงใหลในวัตถุนิยม (Brown, 2000)  

รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีการการควบคุมก ากับของรัฐที่แตกต่างกันไป ขณะที่
หลายประเทศอนุญาตให้ทั้งระบบการขายบริการทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เช่น ในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเฮลเลนิก หรือประเทศกรีซ สาธารณรัฐเเอกวาดอร์ สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ อีกหลายประเทศก็อนุญาตให้เฉพาะผู้หญิงขายบริการทางเพศเท่านั้นที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย เช่น ในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ราชอาณาจักร
เดนมาร์ก และรัฐเนวาดา (Nevada State) ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในอีกหลายประเทศก็ไม่
อนุญาตให้มีการขายบริการทางเพศโดยสิ้นเชิง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย รวมทั้ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor, 2008) 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าพื้นที่การขายบริการทางเพศจะเป็นพ้ืนที่ของการควบคุม
ก ากับของรัฐ แต่ผู้คนในพ้ืนที่นี้ก็มิได้สยบยอมต่ออ านาจของรัฐอย่างสิ้นเชิง ยังมีการเคลื่อนไหวเพ่ือ
แสวงหาสิทธิตามกฎหมายของตนเอง ตัวอย่างเช่น  คณะกรรมาธิการสากลเพ่ือสิทธิของผู้ขายบริการ
ทางเพศ (ICPR, International Committee for Prostitutes’ Rights) คนกลุ่มนี้ได้เรียกร้องให้มี
การยอมรับอาชีพผู้หญิงขายบริการทางเพศในระดับสากลทั่วโลก โดยได้เสนอ “กฎบัตรโลกเพ่ือสิทธิ
ของโสเภณี” (World Charter For Prostitutes’ Rights) ได้ส าเร็จในค.ศ. 1989 มีสาระหลักคือ
ต่อต้านการมองโสเภณีว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย (Doezema, 1998, pp. 19 – 20) นอกจากนี้ยังมี
คณะกรรมการเพ่ือความร่วมมือของผู้หญิง (DMSC, Durbar Mahila Samanwaya Committee) 
องค์กรนี้ก่อตั้งในประเทศอินเดียเมื่อค.ศ. 1997 ที่เมืองกัลกัตตา และได้เสนอ “ค าประกาศว่าด้วยสิทธิ
ของผู้ท างานทางเพศของอินเดีย” (Indian Sex Workers’ Rights Manifesto) (Kolkata & Bag, 
2012) และสมาคมผู้ขายบริการทางเพศที่ได้รับใบอนุญาตของไต้หวัน (TALP, Taiwan Association 
of Licensed Prostitutes) ก่อตั้งในค.ศ. 1992 โดยผู้ขายบริการทางเพศจ านวน 65,000 คน ใน
ประเทศไต้หวัน (JIN, 2010, pp. 107-149) และชุมนุมผู้ท างานทางเพศและผู้สนับสนุนซึ่งก่อตั้งในปี 
ค.ศ.1999 (COSWAS, Collective of Sex Workers and Supporters) (Godwin, 2012) 

การผลิตพ้ืนที่ (production of space) การขายบริการทางเพศที่มีความ
แตกต่าง ซ้อนทับกันในหลายระดับ ทั้งระดับจุลภาค และมหภาค รอยต่อระหว่างแต่ละระดับก็พร่ามัว 
ที่ยิ่งท าให้กระท าการต่างๆ ของผู้คนที่ถูกผลิตในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศให้มีความซับซ้อน (Soja, 
1989)  การสร้าง การเข้าใจ การรับรู้ ต่อพ้ืนที่ผ่านประสบการณ์เชิงผัสสะของผู้คนในพ้ืนที่ที่มีความ
เฉพาะเช่นนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจส าหรับผู้วิจัยว่า ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะ
ที่ได้ผลิตและผลิตซ้ าชีวิตประจ าวันของผู้คนในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ส่งผลต่อการสร้างการรับรู้

http://www.state.gov/g/drl/
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ของตัวตนหรืออัตวิสัย (subjectivity) ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ หรือเลดี้ อย่างไร โดยเฉพาะใน
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชาที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศมักถูกเหมารวมว่าเป็น 
“เหยื่อ” (Jacobsen, 2008, p. 245) 

 1.1.1.2 ผู้หญิงกัมพูชา  
               แม้ว่าในรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรกัมพูชาที่ประกาศใช้ในค.ศ. 

1993 จะบอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย และในค.ศ. 2008 
รัฐบาลประกาศว่า “ผู้หญิงกัมพูชาคือกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจและสังคมกัมพูชา” รวมทั้งมี
โครงการที่พยายามสนับสนุนการศึกษาของผู้หญิงออกมาอย่างต่อเนื่อง (Ministry of Women’s 
Affairs, 2014) แต่ความไม่เท่าเทียมกันของเพศสภาพ (Gender Inequality Index) ในประเทศ
กัมพูชาอยู่ในอันดับที่ 109 จาก 148 ประเทศทั่วโลก (ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 65) (Malik, 2014, 
p. 178) แสดงให้เห็นสถานะของผู้หญิงกัมพูชาที่ยังคงแตกต่างจากเพศชายอยู่มากโดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้หญิงที่ยากจนและขาดโอกาสทางการศึกษา  

อย่างไรก็ดีในสังคมกัมพูชายุคปัจจุบัน หลังจากผ่านช่วงระยะเวลาอัน
ยาวนานของสงครามกลางเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
ตั้งแตค่.ศ.2003 ได้ท้าทายบทบาทเดิมๆ ของผู้หญิงกัมพูชา (Kent, 2011, p. 198) การต่อรองอ านาจ
ของเพศสภาพจึงปรากฏในปฏิบัติการทุกเมื่อเชื่อวันของผู้หญิงกัมพูชา  

ผู้หญิงกัมพูชาเริ่มมีบทบาทที่หลากหลายในสังคมเพ่ิมมากขึ้น พวกเธอ
เป็นผู้ควบคุมทรัพยากรของครอบครัว เป็นผู้ที่รับผิดชอบการเลี้ยงดูลูกๆ เป็นผู้ที่ท างานในไร่นา มี
บทบาทอย่างไม่เป็นทางการในการด าเนินกิจการต่างๆ ของครอบครัว (Kim, Jendal, Chhoun, & 
Ly, 2012, p. 9) ผู้หญิงกัมพูชายุคใหม่กลายเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสมัยใหม่ เพ่ือความต้องการ
ของครอบครัวและเพ่ือความฝันของตนเอง (Derks, 2008, p. 15)  

กระนั้นโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมก็ยังมีผลอย่างมากต่อชีวิตพวก
เธอ แม้แต่ผู้หญิงกัมพูชาที่มีการศึกษาและสามารถก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งระดับสูง ก็ยังมักจะถูกกดดันด้วย
วัฒนธรรม ประเพณีและครอบครัว (Kim, Jendal, Chhoun, & Ly, 2012, p. 10)  พวกเธอมักจะถูก
มองว่าต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะ “ฉบับสเรย (chbap srei)” หรือ “ค าสอนวิธีการ
เป็นผู้หญิงกัมพูชาที่ดี” ซ่ึงเขียนขึ้นในราวศตวรรษที่ 14  ปัจจุบันใช้สอนในโรงเรียนมัธยม  (Kent, 
2011, p. 196; Lilja, 2012, p. 45) ค าสอนเหล่านี้ เช่น ต้องเชื่อฟังพ่อแม่ เชื่อฟังสามี (Derks, 2008, 
p. 12; Kent, 2011, p. 196) มีกริยาสุภาพ เรียบร้อย พูดจาด้วยความอ่อนหวาน ให้อภัยกับความผิด
ของสามีในทุกๆ กรณี ไม่น าเรื่องในครอบครัวไปเล่าให้คนนอกครอบครัวฟัง (Kent, 2011, p. 196) 
โดยเฉพาะผู้หญิงต้องรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน จึงมอบให้แก่ชายที่แต่งงานด้วยเท่านั้น 
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การสูญเสียพรหมจรรย์ก่อนการแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณี จึงเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอย่าง
ร้ายแรง และจะน าความอับอายตราบาปมาให้แก่ผู้หญิงและครอบครัว ไม่ว่าการสูญเสียพรหมจรรย์จะ
เป็นไปด้วยความตั้งใจหรือบังคับก็ตาม (Derks, 2008, p. 12) นอกจากนี้ ยังมีการใช้สุภาษิตค าพังเพย
เพ่ือเตือนผู้หญิงถึงข้อห้ามนี้  เช่น “ผู้ชายเหมือนทอง ผู้หญิงเหมือนผ้าขาว” ซึ่ งมีนัยยะถึง
ประสบการณ์ทางเพศของผู้ชายที่ไม่ท าให้ผู้ชายต้องแปดเปื้อนเหมือนทองค าที่สามารถล้างท าความ
สะอาดได้ ขณะที่ส าหรับผู้หญิงประสบการณ์ทางเพศที่ผิดพลาดครั้งเดียวก็สามารถสร้างมลทินให้เธอ
ไปตลอดชีวิต ไม่ต่างจากผ้าขาวที่รอยเปื้อนแม้เพียงน้อยนิดก็ไม่อาจจะซักให้สะอาดได้ดังเดิม (Derks, 
2008, p.8)  

ดังนั้นผู้หญิงกัมพูชาเมื่อมาท างานเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ หรือมา
ท างานเป็นสาวบาร์จึงถูกเรียกว่า “สเรยโค๊ด” หรือ เปรียบได้กับของที่เน่าเสียไร้ประโยชน์แล้ว  ด้วย
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมเช่นนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์การด ารงอยู่ของ “เลดี้” 
ในพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ จังหวัดสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชาว่า ท่ามกลางการตีตราเช่นนี้การสร้างการรับรู้
ของตัวตน หรืออัตวิสัย (subjectivity) ของพวกเธอคืออะไร และถูกสร้างอย่างไร โดยเฉพาะในยุค
สมัยที่สังคมกัมพูชาก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งจาก ปัจจัยภายใน และภายนอกประเทศที่ท าให้
การอธิบายความเป็น “เหยื่อที่ไร้อ านาจ” ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ และการกดขี่โดยประเพณี
วัฒนธรรมจ าเป็นต้องได้รับการท าความเข้าใจใหม่ในบริบททางสังคมที่ซับซ้อนเช่นนี้ (Jacobsen, 
2008, p. 245) 

1.1.2 วัตถุประสงค์ และค าถามการวิจัย 
              จากที่มาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเติมเต็มความเข้าใจในประเด็นการ

รับรู้ของตัวตนหรืออัตวิสัย ผ่านการท าความเข้าใจชีวิตประจ าวันของเลดี้: ผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา ด้วย
การใช้ประเด็นความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะรวมทั้งชีวิตประจ าวันเป็นวิธีวิทยาในการ
ท าความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ เพ่ือศึกษาการเกิดขึ้นของอัตวิสัยของผู้หญิงบาร์ภายในความสัมพันธ์
ระหว่างประสบการณ์เชิงผัสสะและพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันโดยมีวัตถุประสงค์ย่อยอีก 2 ข้อคือ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการที่จังหวะของชีวิตประจ าวันก าหนดการผลิตพ้ืนที่และ
ประสบการณ์ผัสสะ 

 2. เพ่ือศึกษาปฏิบัติการเชิงพื้นที่และความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงบาร์ 
ค าถามการวิจัยหลักคือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และผัสสะก าหนดอัตวิสัยของสาวบาร์อย่างไร 

และอัตวิสัยของสาวบาร์เป็นอย่างไร  
ค าถามการวิจัยย่อยคือ  
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1 โครงสร้างของจังหวะในชีวิตประจ าวันที่สร้างการด าเนินไปของโลกของผู้หญิงบาร์ใน
แต่ละวันเป็นอย่างไร 

2.ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นในจังหวะของชีวิตประจ าวันนี้
เป็นอย่างไร 

3.ผู้หญิงบาร์สร้างความเป็นผู้กระท าการในพื้นท่ีการขายบริการทางเพศนี้อย่างไร 
1.1.3 แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ 

แสงแดดยามเย็นค่อยๆ ลดความเจิดจ้าลง ขณะที่แสงไฟสีแดงอมส้มของบาร์ใน
ย่านวิกตอรี่ฮิลล์เริ่มทยอยติดเปิดขึ้นทีละแห่งเช่นเดียวกับทุกๆ วัน ลมเย็นๆ กลางเดือนตุลาคมอันเป็น
จุดเริ่มต้นของฤดูท่องเที่ยวพัดให้ฝุ่นละอองของถนนที่ เต็มไปด้วยหลุมบ่อฟุ้งไปทั่วบริเวณ กลิ่นหอม
ของอาหารและข้าวที่หุงสุกใหม่ๆ ที่ร้านค้าในแถบนั้นทยอยยกออกมาวางหน้าร้านเพ่ือให้บริการทั้ง
นักท่องเที่ยวและบรรดาเลดี้ที่ท างานในบาร์ เริ่มส่งกลิ่นยั่วน้ าลาย แม้ลูกค้าหลักของร้านขายอาหาร
เหล่านี้คือบรรดาเลดี้ แต่ผู้วิจัยก็มักได้ยินเจ้าของร้านขายอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับบาร์ดอกกุหลาบแอบ
นินทาบรรดาเลดี้ว่าเป็นผู้หญิงไม่ดีอยู่เสมอ    

เลดี้มากมาย หลากหลายวัยตั้งแต่ 18 ปี จนถึง 40 ปี ในเสื้อผ้าที่เน้นย้ าความ 
เซ็กซี่ เริ่มเดินทางมาถึงที่ท างาน ทั้งเดินมาจากห้องเช่าที่อยู่ในบริเวณนี้  หรือมาโดยรถมอเตอร์ไซค์ที่
พวกเธอขับมาเองหรือว่าจ้างมาส่ง เลดี้บางคนก็มากับลูกค้าต่างชาติที่พาเธอออกไปจากบาร์เมื่อคืน 
เขาส่งเธอกลับคืนสู่พ้ืนที่ของบาร์ด้วยความอาลัยด้วยการลูบไล้ทั่วเรือนร่างก่อนอ าลา บ้างก็ให้สัญญา
ว่าจะกลับมาหาเธออีก จนท าให้เธอเดินยิ้มหวานฝันถึงวันที่วาสนาจะส่งให้มีสามีชาวต่างชาติผู้ร่ ารวย 

เมื่อความมืดเริ่มโรยตัวมามากข้ึนแสงไฟและสรรพเสียงจากบ้านเรือนของผู้คนใน
วิกตอรี่ ก็ทยอยหายไปและหายไป ต่างกับพ้ืนที่บาร์ที่ในยามนี้กลับฉาบไล้ไปด้วยแสงไฟสีแดงอมส้ม
เย้ายวนทั่วบริเวณ  ครึกครื้นไปด้วยเสียงเพลงตะวันตกเร้าใจ กับเสียงหัวเราะสนุกสนานของลูกค้า
ต่างชาติและเลดี้ที่นั่งเคียงข้าง ในบาร์ที่คละคลุ้งไปด้วยควันบุหรี่ 

“ปรื่น ปรื่น” 
เสียงเร่งเครื่องยนต์ของรถ ตุ๊ก ตุ๊ก หรือรถมอเตอร์ไซค์ที่ต่อพ่วงท้ายเป็นที่นั่ง

ส าหรับผู้โดยสารพาหนะยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ดังมาจากปากซอย ท าให้เลดี้ทุกคนที่นั่งอยู่บน
เก้าอ้ีหวายหน้าบาร์ดอกกุหลาบรีบหันไปมอง     

“ฮัลโหล คัมเฮีย แฮนด์ซัมแมน”  
“ฮู้ มายฮัสแบน คัมฮีย” 
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เสียงร้องเชิญชวนของเลดี้ทีบ่าร์เสือใหญท่ี่มีท่ีตั้งเป็นบาร์แห่งแรกของซอยนี้ดังขึ้น
ก่อน พร้อมกับภาพเลดี้ในบาร์เสือใหญ่ที่วิ่งออกไปจับมือ โอบคอนักท่องเที่ยวชายวัยกลางคน
ชาวตะวันตกรูปร่างอ้วนใหญ่ ใส่เสื้อกล้ามสีด ากับกางเกงลายพรางที่นั่งอยู่บนรถ 

ชายชาวตะวันตกมองภาพเลดี้ 3 คนที่จู่โจมมาที่รถ ตุ๊ก ตุ๊ก ที่ตนเช่ามาอย่าง
พอใจ เขาช าระเงินค่ารถ ก่อนลงมาจากรถ แล้วโอบตัวเลดี้วัยสาวรูปร่างเล็กผิวคล้ าคนหนึ่งเข้ามากอด 
แล้วก้มลงจูบปาก เลดี้อีก 2 คนที่เหลือก็เข้าโอบรอบเอวชายร่างใหญ่ แล้วกึ่งลากกึ่งจูงเข้าไปในบาร์
เสือใหญ ่

เลดี้ของบาร์ดอกกุหลาบ 2 คนที่หยิบรองเท้าส้นสูงขึ้นมาใส่ เพ่ือเตรียมจะลุกขึ้น
จากเก้าอ้ีหวายที่นั่งอยู่มองภาพนั้น แล้วนั่งลงอย่างผิดหวัง โสภาเจ้าของร้านที่นั่งอยู่บนเก้าอ้ีหวายสูงสี
ด าอีกตัว ที่อยู่ทางซ้ายมือหน้าร้านมองภาพนั้นอย่างไม่ใส่ใจนัก แล้วหันมากินมะม่วงเปรี้ยวจิ้มผงปรุง
รสที่เปรียวเลดี้หน้าใหม่ที่เพ่ิงลาออกจากอาชีพสาวโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้ามาท างานบาร์ ซื้อมาแบ่งกัน
กินอย่างสบายใจ  

สักครู่ก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ดังมาจากปากซอยอีก  มกราเลดี้ผิวคล้ าผมยาวใน
ชุดเสื้อกล้ามสีขาวกับกระโปรงสั้นสีด ารีบหยิบรองเท้าส้นสูงมาใส่ เธอยักคิ้วให้เพ่ือนๆ เลดี้ที่นั่งอยู่บน
เก้าอ้ีหวายหน้าร้าน แล้วออกไปยืนที่ริมถนนหน้าบาร์ โดยมีสายตาของเปรียวสาวบาร์ที่เพ่ิงเริ่มงานได้
สองวันมองตามด้วยความสนใจ 

รถมอเตอร์ไซค์ที่มีชายชาวตะวันตกสูงอายุศีรษะล้าน ร่างสูงใหญ่ ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้า
ซีด ไม่ติดกระดุมเสื้อและกางเกงขายาวยับยู่ยี่สีเทาเป็นคนขี่แล่นช้าๆ มาทางบาร์ดอกกุหลาบ 

“ฮัลโหล ฮันนี่ คัมเฮีย”  
เสียงเลดี้ของบาร์เสือใหญเ่ริ่มตะโกนทักทาย แต่ชายชราไม่ได้จอดรถ เขาเพียงแต่

ส่งยิ้มให้เลดี้เหล่านั้น แล้วขี่มอเตอร์ไซค์เลยเข้ามาในบริเวณพ้ืนที่หน้าบาร์ดอกกุหลาบ 
“ฮัลโหล ปา ป๊า ย า ย า” 
เสียงอาเจียง “เลดี้บอย” หรือกระเทยสาวสวยผิวขาว ผมยาว หน้าตาจิ้มลิ้ม ใน

ชุดกระโปรงสั้นสีแดงสดของบาร์ดอกกุหลาบตะโกนทักทาย ชายชราบนมอเตอร์ไซค์มาหันมายิ้ม แล้ว
ชะลอความเร็วลง ขณะที่ลิซ่าเดินตรงเข้าไปแล้วขวางรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วโอบรอบคอชายชรา      
อาเจียงที่ใส่รองเท้าส้นสูงไม่ทัน รีบเดินเท้าเปล่าไปที่รถมอเตอร์ไซค์ที่เพ่ิงจอดสนิท แล้วหันหลังเอามือ
สองข้างจับเข่า แอ่นก้นที่ปิดด้วยกระโปรงสั้นจู๋สีแดงแทบไม่มิดให้ชายชราด้วยท่าทางล้อเลียน  

 ชายชรายิ้มกว้าง เขาดับเครื่องยนต์ แล้วลงจากรถมอเตอร์ไซค์ใช้มือใหญ่หยาบ
หนาที่เต็มไปด้วยขนรุงรังขย าไปที่ก้นของอาเจียงที่ส่ายท้าทายอยู่อย่างแรง เลดี้บอยคนสวยแกล้งร้อง 
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“ซิ้ด”  ด้วยเสียงอันดัง ก่อนเข้าโอบเอวชายชรา ที่ตอนนี้โอบสองเลดี้ไว้ข้างละคนเข้ามาในบาร์    
ดอกกุหลาบ 

 โสภารีบลงมาจากเก้าอ้ีที่นั่งอยู่แล้วพาชายชราเข้าไปในบาร์ พร้อมด้วย ลิซ่า  
อาเจียง และแอน ชายชราเลือกนั่งที่ชุดเก้าอ้ีหวายสีด าตัวยาวข้างใน ติดกับเคาเตอร์เตรียมเครื่องดื่ม 
อาเจียงนั่งลงตรงเก้าอ้ีหวายสีด าตัวติดกัน ขณะที่ลิซ่านั่งลงบนตัก  

 ชายชราเริ่มสั่งเครื่องดื่มกับลิซ่า แต่ด้วยเสียงเพลงจังหวะเร้าใจในร้านที่ดัง
กระหึ่มท าให้เธอแนบหูจนเกือบติดกับปากชายชราเพ่ือฟังชื่อเครื่องดื่มที่ชายชราสั่ง เธอนิ่งฟังชื่อ
เครื่องดื่มอยู่ครู่ใหญ่แต่ก็ไม่เข้าใจ จึงเปลี่ยนมาเป็นหยิบเมนูรายการเครื่องดื่มที่อยู่บนโต๊ะให้ชายชราชี้ 
ก่อนจะลงจากตักชายชราไปน าเครื่องดื่มที่สั่งมาให้  ชายชราหันไปสนใจอาเจียงที่แม้จะไม่สามารถ
มองได้ชัดเจนนักในแสงไฟสลัวๆ ของบาร์ แต่แสงสีแดงอมส้มของแสงไฟในบาร์ ก็ยิ่งท าให้เลดี้บอยคน
นี้ยิ่งดูสดสวยยิ่งขึ้น   

ชายชรากวักมือให้อาเจียงมานั่งข้างๆ เธอจึงรีบย้ายไปนั่งชิดเขาแล้วยกมือขึ้น
โอบรอบเอวชายชราก่อนก้มลงไปที่ตักของชายชรา แล้วแกล้งท าท่ายั่วเย้าด้วยการแลบลิ้นเลียลงไปที่
กางเกงชายชรา ที่แม้จะมีกลิ่นเปรี้ยวๆ ฉุนๆ ออกมากางเกงตัวนั้น แต่อาเจียงก็ยังซุกไซ้ใบหน้าลงไป
เพราะรู้ดีว่าชายชราคนนี้เป็นลูกค้าชั้นดีที่ถ้าเธอได้ออกไปกับเขาคืนนี้ อย่างน้อยเธอจะได้ค่าตอบแทน
ถึง 30 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าเมื่อ 3 ปีที่แล้วค่าตัวของเธอจะสูงถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐก็ตาม แต่ใน
สถานการณ์ท่ีเศรษฐกิจยุโรปมีปัญหา จนนักท่องเที่ยวลดลงเช่นนี้ การได้ค่าตัวสัก 30 ดอลลาร์สหรัฐก็
ถือว่าโชคดีแล้ว  

เวลาผ่านไปอีกครู่ใหญ่หลังการเลี้ยงเครื่องดื่ม การหยอกล้อ และการเกี้ยวพา 
ชายชราก็เตรียมพาอาเจียงออกไปค้างคืนด้วย ก่อนออกไปอาเจียงถามถึงที่พักของชายชรา พอรู้ว่า
เป็นโรงแรมระดับสามดาวแถวหาดวิกตอรี่ อาเจียงก็หันมายืมบัตรประชาชนของโสภาส าหรับให้
พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจก่อนเข้าโรงแรม แล้วก็ออกไปกับชายชรา แอนมองตามหลังทั้งสอง
คนไปด้วยความหวังว่าคืนนี้เธอคงโชคดีแบบอาเจียงบ้าง 

ปรากฏการณ์นี้อาจดูเหมือนเป็นชีวิตประจ าวันที่เกิดขึ้นซ้ าซากของเลดี้บาร์
ดอกกุหลาบ ที่ดูไร้ความน่าสนใจ เป็นเพียงบ่อเกิดของความจ าเจน่าเบื่อ ไม่ต่างอะไรกับการขาย
บริการทางเพศในพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วโลก แต่ในพ้ืนที่ของความปกติธรรมดานี้เองที่ทรงอ านาจที่สุดของ
ชีวิตประจ าวัน เพราะมันท าให้ผู้คนไม่เคยตั้งค าถามกับสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติที่ปกตินี้  (Lefebvre, 
1999) ในพ้ืนที่ของชีวิตประจ าวันนี้ เองที่สร้างตัวตนใหม่ให้กับผู้หญิงกัมพูชาในสังคมที่ก า ลัง
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนี้ ผู้วิจัยขอเลือกใช้แนวคิด 4 
แนวคิดเพ่ือน ามาช่วยในการท าความเข้าใจ ทั้ง 4 แนวคิดประกอบด้วย แนวคิดอัตวิสัย (subjectivity) 
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แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (space) แนวคิดเรื่องประสบการณ์ผัสสะ (sensory experience) และแนวคิด
ชีวิตประจ าวัน (everyday life)  

1.1.3.1 แนวคิดอัตวิสัย หรือการตอบค าถามว่าเราคือใคร ซึ่งในงานวิจัยนี้คือการ
ตอบค าถามว่า “เลดี้บอกว่าตัวเองคือใคร ได้อย่างไร” ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อถกเถียงเชิงทฤษฎี
ของการศึกษาอัตวิสัย รวมทั้งความซับซ้อนของอัตวิสัยในโลกยุคใหม่ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเหตุใด ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาอัตวิสัยของเลดี้ 

(1) อัตวิสัยและข้อถกเถียงเชิงทฤษฎี ค าถามที่ว่า “เลดี้บอกว่าตัวเอง
คือใคร ได้อย่างไร” นั้นเป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อถกเถียงส าคัญในแวดวงทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ตลอดศตวรรษที่ 20  ที่วนเวียนอยู่ในมโนทัศนเรื่อง “โครงสร้างสังคม” (social 
structure) และ “มนุษย์ผู้กระท าการ” (human agency) ระหว่างนักทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับวิธี
วิทยาที่ใช้ปัจเจกบุคคลเป็นหน่วยพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ โดยมองว่าผู้กระท าการเป็นองค์ประกอบ
พ้ืนฐานทั้งทางทฤษฎีและภาวะวิทยา และนักทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับวิธีวิทยาที่ให้ความส าคัญกับ
โครงสร้างสังคม  

ตัวอย่างเช่น อีมิล เดอร์ไคม์ (Émile Durkheim) และนักสังคมวิทยาอีก
หลายคนหลังจากยุคของเขา ได้อธิบายโครงสร้างและการกระท า (structure and action) ผ่านการ
ให้ความส าคัญกับกรอบจ ากัดของสังคม (social constraint) ที่ควบคุมก ากับการกระท าทั้งหลายทั้ง
ปวงของมนุษย์ในฐานะสมาชิกของสังคม เดอร์ไคม์เชื่อว่า สังคมมีความส าคัญเหนือกว่าปัจเจกบุคคล 
โครงสร้างสังคม (social structure) เป็นตัวก าหนดการกระท ากิจกรรมของมนุษย์ โดยวางกรอบ
จ ากัดว่ามนุษย์ต้องท าอะไรบ้างในฐานะปัจเจกบุคคล เดอร์ไคหม์เสนอว่า สิ่งที่ควรให้ความส าคัญใน
การศึกษาคืออิทธิพลที่สังคมและสถาบันทางสังคมมีต่อปัจเจกบุคคล หรือความเป็นจริงทางสังคม 
(social facts) ต่อมาโคลด เลวี-สโทรสส์ (Claude Lévi-Strauss) ได้น าแนวคิดความเป็นจริงทาง
สังคมของเดอร์ไคหม์ที่ปรากฏอยู่ในโครงสร้างสังคมภายนอกมนุษย์ กลับเข้ามาเป็นโครงสร้างในจิตใจ
มนุษย์ เขาอธิบายว่า ความคิด ความเข้าใจของมนุษย์เป็นเพียงภาพลวงตาที่สร้างมาจากโครงสร้าง
และวิธีการจัดประเภทสรรพสิ่งในโลกทางสังคม (Ortner, 2005, pp. 31-52)  

การให้ความส าคัญกับโครงสร้างของนักคิดกลุ่มนี้ท าให้มนุษย์ที่เป็นผู้
ก าหนดให้กับชีวิตของตนเองและก าหนดให้กับความสัมพันธ์ที่มีกับคนอ่ืนๆ (subject) หายไป และ
กลายเป็นข้อถกเถียงของนักทฤษฎีที่ปฏิเสธต่อการให้ความส าคัญกับโครงสร้างที่นักทฤษฎีกลุ่มนี้มอง
ว่าเป็นการดึงเอาความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะอันเป็นสารัตถะ (essence) ออกไปจากตัวมนุษย์ 
(เชษฐา พวงหัตถ์, 2548, น.53)  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9yNq6-YjNAhVFChoKHdMmCRUQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fsocanth.tu.ac.th%2Foutreach%2Facademic-events%2Fsac-cls%2F&usg=AFQjCNE2jpCLg-qFuYkt-DVEkpFtki5udA&sig2=U0G1FYZ5tEBMMQ1l772aWg&bvm=bv.123325700,bs.1,d.ZGg
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เ ช่ นนั ก สั ง คมวิ ท ย าแนวป ฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สั ญลั กษณ์  ( symbolic 
interaction) ที่ให้ความส าคัญอยางมากกับความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของพฤติกรรมของมนุษย์ ที่แสดงให้เห็นการมีอยู่ของส านึกเกี่ยวกับความมีตัวตนของ
มนุษย์ ตัวอย่างเช่น เออรวิง กอฟฟ์ แมน (Erving Goffman) ที่ใหความส าคัญกับปฏิสัมพันธทาง
สังคม  (social interaction) กอฟฟ์ แมนอธิบายเอาไวอยางชัดเจนวา มนุษยทุกคนในฐานะผูกระท า
การมีความรู (knowledgeable) การปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน (everyday interaction) บทบาท 
(roles) หรือธรรมชาติของตัวตน (the nature of the self) และบรรทัดฐานในระดับย่อยของสังคม 
(micro-social norms) นี่เองที่มีอิทธิพลต่อตัวตนภายในของปัจเจก (individual's inner self)  เรา
เปนอยางที่เราเปนในฐานะมนุษยก็เพราะเราน าเอาความสามารถในการสรางความรูมาใชกับการ
กระท าของเรา เราเปนผูสรางพลังและ เนื้อหาใหกับกฎเกณฑและขนบประเพณีที่เราสรางขึ้นมา 
(Goffman, 1959) หรืออัลเฟรด ซุทส์ (Alfred Schutz) ที่ได้เสนอว่า การเชื่อมโยงระหว่างบุคคล 
(intersubjectivity) ที่อยู่บนพ้ืนฐานประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันเป็นระบบความรู้ที่ใช้ในการท า
ความเข้าใจโลกของผู้คน (Schutz & Luckmann, 1973, p. 123)  

อย่างไรก็ดีต่อมายังเกิดความพยายามที่จะก้าวข้ามข้อถกเถียงระหว่าง
โครงสร้างและผู้กระท าการนี้ด้วยการเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่พยายามน าทั้งสองมาพบกันครึ่งทาง  โดย
พยายามมองความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับโครงสร้าง ให้ความส าคัญแก่ลักษณะที่ประกอบ
ด้วยกันทั้งสองด้านโดยไม่อาจแยกจากกันได้ (duality) เป็นทั้งสองด้านของเหรียญเดียวกัน ด้วยเหตุนี้
การกระท าทางสังคมทั้งหมดจึงเกี่ยวข้องกับโครงสร้างและโครงสร้างทั้งหมดจึงพัวพันกับการกระท า
ทางสังคม สอดเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออกในกิจกรรมหรือการกระท าทางสังคมต่างๆของมนุษย์ที่ก าลัง
ด าเนินอยู่ (Ritzer, 2000, pp. 521-552) ดังเช่นทฤษฎีปฏิบัติการ (practice theory) ของนักคิด
หลายท่าน เช่น ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) (2000) แอนโธนี กิดเดนส์ (Anthony Giddens) 
(1979) มาร์แชล ซาห์ลินส์ (Marshall Sahlins) (1981) วิเลียม เฮช ซีเวลล์ จูเนียร์ (William H. 
Sewell, Jr.) (1992) ที่เริ่มต้นในราวทศวรรษ 70s (Ortner, 2005, pp. 31 - 52) ในค.ศ.1984 กิด
เดนส์เสนอ Theory of Structuration ในหนังสือ The Constitution of Society: Outline of the 
Theory of Structuration ว่าการศึกษา “การปฏิบัติการ” จะต้องไม่วางมันเป็นคู่ตรงข้ามกับระบบ
หรือโครงสร้างแต่จ าเป็นต้องน ามาประกอบกันเพ่ือความสมบูรณ์  (the duality of structure) 
โครงสร้างก าหนดผู้คนขณะเดียวกันผู้คนก็ผลิตและผลิตซ้ าโครงสร้างด้วยการที่มนุษย์รู้ว่าตัวเองก าลัง
ท าอะไรและต้องท าอะไร (actors are knowledgeable) (Giddens, 1984)  

ใน A Theory of Structure: Duality, Agency, and Transformation 
(1992) ซีเวลล์ จูเนียร์ให้ความหมายของผู้กระท าการว่า ไม่ใช่สิ่งที่ตรงข้ามกับโครงสร้าง แต่เป็นผู้
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ประกอบสร้างโครงสร้าง การเป็นผู้กระท าการจึงหมายถึงการมีความสามารถในการใช้อ านาจในบาง
ระดับ ในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เขาเข้าไปพัวพันอยู่ โดยได้รับพลัง
อ านาจในการกระท านี้ จากการที่ผู้กระท าการมีความรู้ในแบบแผนของโครงสร้างที่ท าให้สามารถน ามา
ผลิตและผลิตซ้ ากับบริบทใหม่ได้  ผู้กระท าการจึงมีตัวตนอยู่ได้จากการมีอยู่ของโครงสร้าง (Fuchs, 
2001, p. 32; Sewell, 1992, p. 20) 

เช่นเดียวกับบูร์ดิเยอที่ให้ความส าคัญความสัมพันธ์เชิงวิภาษวิธี ระหว่าง
โครงสร้างภววิสัย (objective structure) กับปรากฏการณ์อัตวิสัย (subjective phenomena) โดย
เน้นความส าคัญไปที่ “การปฏิบัติการ” ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
สังคมกับโครงสร้างจิตใจ เขาจึงสร้างมโนทัศน์ว่าด้วยฮาบิทัส (habitus) ซึ่งปรากฏอยู่ในจิตใจของ
ผู้กระท า (actors) เป็นกระบวนการที่มนุษย์ผลิตและผลิตซ้ าโครงสร้างสังคมที่เขาด ารงอยู่ เป็นชุดของ
ความรู้สึกนึกคิดที่ติดตัวมนุษย์แต่ละคนที่น ามาใช้ในการคาดหมายว่าตนต้องการอะไร ตนจะต้องท า
แบบใด และตนจะได้อะไรจากการกระท าเช่นนั้น และสนาม (field) ซึ่งปรากฏอยู่นอกจิตใจของ
ผู้กระท าขึ้นมา (Bourdieu, 1977)  

นอกจากแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติการจะพาแนวคิดทางสังคมศาสตร์และ
มนุษย์ศาสตร์ออกห่างจากข้อถกเถียงแบบคู่ตรงข้ามแล้ว ยังได้เปิดพ้ืนที่ใหม่ๆ ในการท าให้การท า
ความเข้าใจอัตวิสัยขึ้น ท าให้สามารถท าความเข้าใจอัตวิสัยที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในสังคมยุคใหม่ได้  

(2) อัตวิสัยในโลกยุคใหม่ที่ซับซ้อนขึ้น ใน “Subjectivity and Cultural 
Critique” (2005) เชอรี่ บี ออทเนอร์ (Sherry B. Ortner) เสนอว่าเหตุผลที่เราจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการศึกษา อัตวิสัย เพราะมันท าให้เราเข้าใจการด ารงอยู่ของมนุษย์  ออทเนอร์เสนอว่า 
อัตวิสัยเป็นพื้นฐานของผู้กระท าการ เป็นส่วนที่จ าเป็นที่จะท าให้เราเข้าใจได้ว่าอย่างไรที่ผู้คนพยายาม
ที่จะกระท าการ ในขณะที่ถูกกระท าจากโครงสร้างอยู่  ส าหรับออทเนอร์ผู้กระท าการถูกก าหนดจาก
ความปรารถนาอันเฉพาะเจาะจง และความตั้งใจซ้อนเหลื่อมอยู่กับอัตวิสัย ความรู้สึก ความคิด และ
ความหมายในความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงอ านาจ รวมทั้ง
ความซับซ้อนของอัตวิสัย โดยเฉพาะในประเด็นความตั้งใจ (intentionality) ที่อัตวิสัยนั้นๆ ก่อรูปใน
โยงใยของความสัมพันธ์ที่ประกอบสร้างเป็นโลกทางสังคม ออทเนอร์เสนอว่า การท าความเข้าใจอัต
วิสัยคือการท าความเข้าใจรวมทั้งรูปแบบการรับรู้ อารมณ์ ความคิด ความปารถนา ความกลัว และ
อ่ืนๆ ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวกระท ากิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ รวมทั้งรูปแบบของวัฒนธรรมและ
สังคมท่ีก าหนด สร้าง จัดระเบียบ และกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้น  (Ortner, 2005, pp. 31-52)  

ความซับซ้อนของอัตวิสัยยุคใหม่ปรากฏใน Politics of Piety; The 
Islamic Revival and the Feminist Subject (2005) มาร์มุด ซาบา (Mahmood Saba) เสนอ
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มุมมองใหม่ ในการเข้าใจการสร้างอัตวิสัยของผู้หญิงอียิปต์ยุคใหม่ ในปริมณฑลของความมีศรัทธา
อย่างแรงกล้าของศาสนาอิสลามว่า ควรให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
ความปรารถนาและการสร้างตัวตนใหม่ว่า ผู้กระท าการไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับการต่อต้านขัดขืนอ านาจ
น า แต่เป็นศักยภาพที่จะมีปฏิบัติการในความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจที่กดทับอยู่อย่างสร้างสรรค์
และเป็นไปได้  จากอัตวิสัยที่ถูกสร้างขึ้น การวิเคราะห์ของเธอท าให้การจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของ
ผู้กระท าการท่ีสามารถอธิบายภายในโครงสร้างอ านาจที่ (ดูเหมือนว่า) กดทับมัน  

อาเธอร์ ไคล์แมน (Arthur Kleinman) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
วัฒนธรรม สังคมและอัตวิสัยไว้ในบทความ “Everything That Really Matters” (1997) ว่า 
กระบวนการที่ท าให้ประสบการณ์แต่ละอย่างมีความหมายที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม เพราะ
มันเป็นกระบวนการของการเคลื่อนที่ ไปมาระหว่าง ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรม (cultural 
representation) ประสบการณ์ทางสังคม (social experience) และ อัตวิสัย ภายใต้ความสัมพันธ์
ของอ านาจต่างๆ ที่ล้อมรอบอยู่ เช่น ระบบเศรษฐกิจ การเมือง โลกาภิวัตน์  ที่มนุษย์กระท าผ่าน
ตัวกลางคือประสาทสัมผัสและกระบวนการรับรู้ทางจิตของมนุษย์  ภาพตัวแทนทางวัฒนธรรมจึงไม่ใช่
แค่การสะท้อนหรือการผลิตซ้ าความจริงภายนอกเท่านั้น แต่มีพ้ืนที่ของการใช้สัญญะในการพัฒนา
และต่อรองการสร้างภาพตัวแทน ท าให้คนสามารถสร้างสรรค์อ านาจและความเป็นผู้ กระท าการ 
(agency) ในการสร้างรูปแบบและการใช้ภาพตัวแทนได้ 

ดังนั้นการศึกษาอัตวิสัยในโลกยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิด
พ้ืนที่ใหม่ๆ ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆ ในโครงสร้างทางสังคมที่มีความซับซ้อนกว่าเดิม จึง
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับอัตวิสัยที่เก่ียวข้องกับชีวิตทางสังคม มองวัฒนธรรมในแง่มุมที่กว้างขึ้นว่า 
ใครสร้างวัฒนธรรมอย่างไรที่กระบวนการนี้เชื่อมชีวิตของปัจเจก หรืออย่างไรที่รูปแบบของอัตวิสัย
เชื่อมประสานเข้ากับรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของการเมืองและเศรษฐกิจในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ 
ผู้วิจัยจึงมองอัตวิสัยว่ามีความเป็นพลวัตและเปลี่ยนตนเองไปตามพ้ืนที่และช่วงเวลา อัตวิสัยไม่ใช่แค่
ผลลัพธ์ของการควบคุมก ากับของสังคม หรือการไร้ความตระหนักรู้ตัว แต่อัตวิสัยมีความสามารถใน
การคิดถึงสิ่งแวดล้อมของตนรู้สึกถึงความขัดแย้งจนถึงการกระท า  การศึกษาอัตวิสัยจึงจ าเป็นต้อง
เข้าใจประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน ประสบการณ์ทางสังคม และประสบการณ์ทางอารมณ์ ไม่ใช่
วิเคราะห์เพียงวัฒนธรรม (Desjarlais, 2003; Good and Good, 2008; Ortner, 2005; Pandolfo, 
1997) 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจที่จะท าความเข้าใจว่า เลดี้บอกว่าตัวเองคือใครได้
อย่างไร ด้วยการท าความเข้าใจอัตวิสัยของเลดี้ที่สร้างขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ผัสสะ
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กับพ้ืนทีก่ารขายบริการทางเพศท่ีมีลักษณะพิเศษเช่นวิกตอรี่ฮิลล์ โดยในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะขออธิบาย
ถึงแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ (space) ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยนี้ 

1.1.3.2 แนวคิดเรื่องพื้นที่ (space)  
          ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ที่มีความพยายามในการสร้าง

ค าอธิบายมายาวนานเพ่ือแสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวในการสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับพ้ืนที่รวมทั้ง
แนวคิดการผลิตพื้นที่ (the production of space) ของ อองรี เลอร์แฟป   

พ้ืนที่เป็นประเด็นของความพยายามท าความเข้าใจมานานจนมีการสร้าง
ค าอธิบายพ้ืนที่ในหลากหลายมุมมอง ตั้งแต่อริสโตเติล (Aristotelian) นักปรัชญาในยุคกรีกโบราณ
จนถึงปัจจุบัน (Curry, 1996) ซึ่งมี 3 แนวส าคัญดังนี้  

แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ที่มองว่าพ้ืนที่เป็นรูปธรรมเป็นสิ่งคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
และมีการแบ่งช่วงชั้น ซึ่งมีการเสนอไว้ตั้งแต่สมัยอริสโตเติลหรือราวกว่าสามร้อยปีก่อนตริสตกาล และ
มีอิทธิพลในการก าหนดมโนทัศน์เกี่ยวกับพ้ืนที่ในสังคมตะวันตกมาเป็นเวลายาวนาน อริสโตเติลเสนอ
ว่าวัตถุทุกสิ่งบนโลกมีต าแหน่งแห่งที่ของตนเอง รวมทั้งการเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งของวัตถุก็เคลื่อนที่ไป
ยังที่ทางของตนเอง  พ้ืนที่กับวัตถุจึงแยกขาดออกจากกัน ท าหน้าที่ที่แตกต่างกัน  พ้ืนที่ตามแนวคิด
ของอริสโตเติลนั้นปรากฏมีขึ้นได้ก็ด้วยการแทนที่กันไปมาของวัตถุ เช่น เมื่อเทน้ าออกจากแจกัน 
อากาศก็เช้ามาแทนที่น้ า ท าให้พื้นที่ของแจกันยังมีอยู่ (Curry, 1996)  

แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ที่มองว่าพ้ืนที่นั้นสัมบูรณ์ในตัวมันเอง เป็นสิ่งที่อยู่ชั่ว    
นิรันดร์ ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เคลื่อนที่เป็นแนวคิดของเซอร์ไอแซค นิวตัน (Isaac Newton มีชีวิตอยู่
ระหว่าง ค.ศ. 1642 - 1727) ขณะที่พ้ืนที่สัมพัทธ์ซึ่งก็คือการเคลื่อนที่อย่างมีทิศทางแน่นอนของพ้ืนที่
สมบูรณ์ พ้ืนที่สมบูรณ์ปรากฏขึ้นด้วยความสัมพันธ์กับวัตถุ ไม่ใช่ด้วยความสัมพันธ์ในพ้ืนที่เอง ดังนั้น
พ้ืนที่จึงไม่ได้เป็นตัวแทนของวัตถุใดๆ (Curry, 1996)  

แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ที่มองว่าพ้ืนที่ถูกก าหนดขึ้นมาในโลกด้วยฝีมือมนุษย์ 
แนวคิดนี้เสนอโดย อิมมานูเอล คานท์ (Immanuel Kant มีชีวิตอยู่ระหว่างค.ศ. 1724 - 1804) ที่
เปลี่ยนวิธีการตั้งค าถามว่าพ้ืนที่คืออะไร เป็นค าถามว่า อย่างไรที่คนเข้าใจพ้ืนที่ ค าถามนี้มาจาก
ข้อสังเกตว่ามนุษย์ไม่ได้รับรู้พ้ืนที่และเวลาด้วยตัวของพ้ืนที่และเวลาเอง แต่มนุษย์รับรู้มันเป็นส่วนๆ 
ในฐานะที่มันต่างจากส่วนอ่ืนๆ ซึ่งกลายเป็นฐานของมโนทัศน์ของความเข้าใจว่าพ้ืนที่เป็นผลผลิตของ
ความคิด (Curry, 1996) 

หลังจากข้อเสนอของคานท์ ก็มีการขยายขอบเขตของชุดความหมายของ
พ้ืนที่เรื่อยมา จนน าไปสู่ความเข้าใจพ้ืนทีใ่นฐานะปฏิบัติการ ซึ่งนอกเหนือไปจากพ้ืนที่เชิงกายภาพ ท า
ให้ความเข้าใจเรื่องพ้ืนที่มีลักษณะเป็นพลวัตมากขึ้นไปกว่าเพียงแค่มิติพ้ืนที่ในฐานะสิ่งที่ปรากฏ  
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หากแต่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ทางนามธรรมอ่ืนๆ ทั้งพ้ืนที่ทางสังคม พ้ืนที่ทางการเมือง พ้ืนที่ต่อรอง 
พ้ืนที่ของภาพตัวแทน ฯลฯ ท าให้ความหมายของ “พ้ืนที่” ขยายออกไปเป็นทั้งในฐานะตัวกระท าการ
และผลลัพธ์ต่อการกระท า ด้วยเหตุนี้ “พ้ืนที”่ จึงเป็นพื้นฐานของชีวิตทางสังคมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นพ้ืนฐานในฐานะปฏิบัติการเชิงอ านาจ (Foucault, 1986) และเป็นพ้ืนฐานผลิตผลของ
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Lefebvre, 1991) 

ใน The production of space (1991) เลอร์แฟปเสนอความเข้าใจใน
เรื่อง ความสัมพันธ์ของการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (physical space) ที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่
ทางสังคม (social space) และพ้ืนที่ในความคิด (mental space) ว่ากระบวนการผลิตพ้ืนที่ 
(production of space) มีลักษณะและกระบวนการอย่างไร เพ่ือตอกย้ าแนวคิดหลักว่าพ้ืนที่ไม่ได้เกิด
โดยธรรมชาติ  แต่มีกระบวนการของการสร้างมันอยู่เบื้องหลังผ่านการใช้งานของผู้คน และเป็น
ผลผลิตของประวัติศาสตร์  พ้ืนทึ่จึงอยู่ในฐานะสิ่งที่ถูกสร้างโดยปฏิบัติการทางสังคมมากกว่าที่จะเป็น
การมองในฐานะสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านประธาน (subject) พ้ืนที่ทางสังคมจึงเป็นผลผลิตทางสังคมที่ถูกผลิต
โดยลักษณะเฉพาะ ส าหรับเป็นเครื่องมือของระบบความคิดและปฏิบัติการทางสังคม มันจึงไม่เพียงแต่
เป็นเครื่องมือในฐานะเพ่ือสร้างผลิตผลทางสังคมเท่านั้น แต่เพ่ือควบคุมซึ่งก็คือเครื่องมือแห่งอ านาจ
นั่นเอง (Lefebvre, 1991, p. 26 ) 

เลอร์แฟปเสนอแนวคิดการผลิตพ้ืนที่ ด้วยการมองพ้ืนที่สามลักษณะได้แก่ 
ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ (representation of space) พ้ืนที่ของภาพตัวแทน (representational 
space) และปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ (spatial practice) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

            (1) ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ของประสบการณ์การรับรู้ของกลุ่มคน
ต่างๆ ที่มาสัมพันธ์กับพ้ืนที่ (perceived space) ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ปฏิบัติการที่สถาบันต่างๆ ก าหนดมา (institutional practices) เช่น ผู้หญิงต้องแต่งกายเรียบร้อย
เมื่อเข้าวัดกับประสบการณ์ในแต่ละวัน (daily experiences) และกิจวัตรประจ าวัน (routines) ที่
ร่วมกันสร้างความทรงจ าผ่านร่างกาย ท่าทางของคนในพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ที่แต่ละสังคมแสดงการใช้
อ านาจ แสดงการผลิต และแสดงการเอาประโยชน์จากพ้ืนที่นั้นๆ หน้าที่ส าคัญของปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่
คือการผลิตและผลิตซ้ าความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตพ้ืนที่ (the spatial 
reproduction of social relation) ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสังคม สร้างความแน่นอนให้กับ
ความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ ด้วยการท าให้ภาคปฏิบัติของพ้ืนที่กลายเป็นความจริงของสังคม เช่น 
การเป็นผู้หญิงที่ท างานในบาร์ต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่อวดเรือนร่างมากกว่าผู้หญิงที่ท างานใน
โรงเรียน   แต่ละสังคมมีคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่อย่างไรสามารถดูได้จากการแปลความหมายของพ้ืนที่
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ของสังคมนั้นๆ  แต่ละสังคมจะมีความสัมพันธ์เชิงการผลิตที่แตกต่าง และมีปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ที่
เฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไป (Lefebvre, 1991, pp. 40 - 42)  

(2) ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ คือพ้ืนที่ที่สร้างขึ้นจากผู้ที่มีอ านาจความรู้
มากกว่า ของนักวิชาชีพสาขาต่างๆ เช่น นักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้อ านาจความรู้เฉพาะด้านที่มีมากกว่า 
อธิบายและสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่ ด้วยการให้ความหมายพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดความเข้าใจพ้ืนที่ใน
รูปแบบที่ชัดเจน (conceived) ซึ่งความสัมพันธ์มักจะเป็นลักษณะที่ครอบง าส่วนอ่ืน ๆ ในการผลิต
พ้ืนที่ด้วยการใช้อ านาจและความรู้  เพ่ือการควบคุม ครอบง า เพ่ือปกปิดเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่าง
ไว้ แล้วสร้างความหมายให้พ้ืนที่แบบเหตุผลและแสวงหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพียงอย่างเดียว   เพ่ือการ
ควบคุมและจัดระเบียบพื้นที่ให้อยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกัน  วิธีคิดที่แตกต่างไปจากระเบียบที่สร้างไว้ก็
จะถูกเบียดขับออกไป  ผู้คนที่เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่จึงต้องถูกจัดระเบียบให้มีวิธีคิดและการแสดงออกให้
ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่นั้น (Lefebvre, 1991, pp. 40-42) 

(3) พ้ืนที่ของการสร้างภาพตัวแทนเป็นพ้ืนที่ของการมีชีวิตอยู่ของการรับรู้
ทางผัสสะ จินตนาการ  อารมณ์ และสุนทรียภาพ ความหมายที่ผสมกันอยู่ในวิธีการที่เราด ารงชีวิตอยู่
วันต่อวันเป็นผลผลิตที่เกิดข้ึนจากความรู้สึก จากประสบการณ์ จากความทรงจ าการมีตัวตนและมีชีวิต
ของปัจเจกชน พ้ืนที่ที่เกิดขึ้นนี้มีลักษณะของการเลื่อนไหล ไม่ตายตัว มีพลวัต เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
ด้วยลักษณะที่เป็นกระแสหลักของแต่ละยุคสมัย และสะท้อนออกมาด้วยภาพลักษณ์ ความทรงจ า  
และสัญลักษณ์ของบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ที่อยู่อาศัย นักเขียน ศิลปิน เป็นต้น เป็นอาณาเขตของการต่อสู้
เพ่ือตระหนักรู้ถึงตัวเองและจินตนาการใหม่ๆ ของพ้ืนที่ เป็นพ้ืนที่ของปฏิบัติการของสัญญะใน
ชีวิตประจ าวัน ที่ทั้งควบคุมและต่อต้านการควบคุม เป็นพ้ืนที่ของชีวิต การต่อสู้และการสร้างความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ (Lefebvre, 1991, p. 314)   

ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยตัวมันเอง และมิได้คงที่ สมบูรณ์ และ
ไม่สามารถอธิบายอย่างหมดจดด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์  (Massey, 1998, pp. 27 - 28) การศึกษา
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในงานวิจัยนี้จึงมิได้สนใจศึกษาพ้ืนที่ในฐานะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
เท่านั้น แต่สนใจที่จะศึกษาพ้ืนที่ในมุมมองที่กว้างกว่านั้น เช่น การศึกษาพ้ืนที่ในฐานะผลผลิตของ
ความสัมพันธ์ทางสังคม  โดยเฉพาะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่มี
ลักษณะพิเศษเช่นวิกตอรี่ฮิลล์กับประสบการณ์ผัสสะ เพ่ือน าไปสู่การท าความเข้าใจอัตวิสัยของเลดี้ที่
สร้างข้ึนในพื้นท่ี ที่มีลักษณะเฉพาะแห่งนี้ 

1.1.3.3 แนวคิดเรื่องประสบการณ์ผัสสะ (sensory experience)  
            แนวคิดเรื่องผัสสะได้กลายมาเป็นประเด็นที่นักมานุษยวิทยา

สนใจศึกษาในราวทศวรรษที่ 1980s (Howes, 2006) หลังจากความสนใจในประเด็นประสบการณ์
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ของมนุษย์กับผัสสะถูกสร้างค าอธิบายในหลายแง่มุมโดยนักคิดในหลายสาขาวิชาก่อนหน้านั้น อาทิ 
จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel) ในค.ศ. 1908 ที่เสนอวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ การได้
กลิ่น การได้ยิน และการมองเห็น ในชีวิตของผู้คนในสังคมยุคใหม่ เช่น กลิ่นถูกใช้มาเป็นเครื่องมือใน
การแบ่งชนชั้น การมองที่ถูกให้ความส าคัญเพ่ิมขึ้นในสังคมเมือง การใช้เสียงในการพูดจาสนทนากับ
ผู้คนรอบข้างที่หายไป สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อชีวิต และอารมณ์ สร้างความรู้สึกโดดเดี่ยว หรือการศึกษา
สังคมยุโรปในยุคศตวรรษที่ 16 ของลูเซิร์น เฟอร์บีฟฟ์ (Lucien Febvre) ในค.ศ. 1942 ที่เสนอว่า
วัฒนธรรมของยุโรปในยุคนั้นให้ความส าคัญกับการได้กลิ่นและการได้ยินมากกว่าการมอง (Howes, 
2006) รวมทั้งข้อเสนอของมาร์แชล แมคลูแฮน (Marshall McLuhan) ใน The Gutenberg Galaxy 
(1962) ที่เขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี่กับประสบการณ์ผัสสะของมนุษย์ว่า เทคโนโลยี่ท า
ให้ความสามารถของการรับรู้ทางผัสสะของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เช่น โทรศัพท์ที่ขยายการรับรู้ของหู 
หรือเครื่องขยายเสียงที่เปลี่ยนรูปแบบการจัดห้องประชุมไป (McLuhan, 1962, p. 55) 

ในทศวรรษที่ 1980 นี้เองที่ค าว่ามานุษยวิทยาผัสสะ (anthropology of 
senses) ถูกใช้เป็นครั้งแรก (Pink, 2010, p.11)  นักมานุษยวิทยาผู้บุกเบิกงานวิจัยในประเด็นผัสสะ
ยุคแรกๆ อาทิเช่น เดวิด ฮาวส์ (David Howes) (1991) พอล สโตลเลอร์ (Paul Stoller) (1989, 
1997) นาเดีย    ซีรีมีทาคริส (Nadia Seremetakis) (1994) สตีเวน ฟิลล์ (Steven Feld) (1982) 
คีท บาสโซ (Keith Basso) (1996) ซึ่งศึกษาทั้งในประเด็น ประสบการณ์เชิงผัสสะและระบบของการ
แบ่งช่วงชั้น “คนอ่ืน” รวมทั้งตัวนักมานุษยวิทยาด้วย (Herzfeld, 2001, pp. 243 - 244) 

ต่อมาการศึกษาผัสสะก็ได้ขยายตัวต่อไปในอีกหลากหลายประเด็นทั้งใน
ประวัติศาสตร์ของผัสสะ (Classen, 1993, 2000; Smith, 2007) สังคมวิทยาผัสสะ (Synnott, 
1993; Vannini & Waskul & Gottschalk, 2012) ภูมิศาสตร์ผัสสะ (Rodaway, 1994; Paterson, 
2009) การศึกษาผัสสะด้วยการแยกศึกษาผัสสะเฉพาะวัฒนธรรมการมอง (Evans & Hall, 1999; 
Heywood & Sandywell, 2012) วัฒนธรรมของเสียง (Bull & Back, 2003; Pinch & Bijsterveld, 
2013) วัฒนธรรมการรับรส (Korsmeyer, 2005) วัฒนธรรมของกลิ่น (Classen, Howes & 
Synnott, 1994; Drobnick, 2006) และวัฒนธรรมของการสัมผัส (Classen, 2005, 2012)  

การศึกษาผัสสะของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาเหล่านี้ ได้ท าให้
เกิดข้อถกเถียงกับนักจิตวิทยาและนักประสาทวิทยาที่เคยผลิตความรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ผัสสะเพียง
ชุดเดียวมานานว่า ประสบการณ์ผัสสะเป็นเรื่องของอวัยวะรับสัมผัสของร่างกายเท่านั้น มาสู่ข้อเสนอ
ที่ว่าประสบการณ์ผัสสะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมือง มิใช่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล แต่เป็น
การเชื่อมต่อกันระหว่าง กาย จิต และสิ่งแวดล้อม (Howes, 2006) 
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จากข้อเสนอของฮาร์วว่า ด้วยสังคมที่แตกต่างกัน วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
จึงเกิดการสร้างวิถีทางในการที่คนในสังคมนั้นๆ ใช้ผัสสะเพ่ือรับรู้ต่อโลกแตกต่างกันไป (Howes, 199, 
p. 8) เมื่อวัฒนธรรมเป็นตัวก าหนดผัสสะเช่นนี้ในแต่ละสังคมจึงต่างก็มีรูปแบบของผัสสะของตนเอง มี
การจัดล าดับของผัสสะในแบบของตนเอง ที่อาจมีความคล้ายคลึง หรือแตกต่างกัน (Howes, 1991, 
p. 257) ฮาวส์เสนอวิธีคิดที่มองว่า การศึกษาผัสสะเป็นไปเพ่ือเข้าใจวัฒนธรรมที่สร้างการรับรู้ของ
ผัสสะขึ้นมา ท าให้มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ใช้วิธีคิดนี้เป็นฐานในการศึกษาผัสสะในฐานะภาพตัวแทน
ของวัฒนธรรม จากการส ารวจงานวิจัยที่ใช้มุมมองนี้ผู้วิจัยขอแบ่งกลุ่มของงานวิจัยเป็น 3 กลุ่มดังนี ้

(1) กลุ่มที่ศึกษาการแบ่งช่วงชั้นของผัสสะในสังคม วัฒนธรรม และ
ช่วงเวลาต่างๆ เพ่ือสร้างข้อถกเถียงกับวัฒนธรรมตะวันตกในยุคปัจจุบันที่จัดให้การมองเห็นเป็นผัสสะ
ที่อยู่ในล าดับชั้นบนสุด  เช่น  ใน Aroma: The Cultural History of Smell (1994) ของคอนส
แตนซ์ คลาสเซ่น (Constance Classen) ที่วิพากษ์การแบ่งล าดับชั้นผัสสะของสังคมตะวันตกที่จัดให้
การมองเห็นคือผัสสะของเหตุผลและความเจริญขณะที่จัดให้การดมกลิ่นคือความล้าหลังและป่าเถื่อน 
คลาสเซ่น เสนอว่า กลิ่นนั้นมีอ านาจในตัวของมันเองที่ยิ่งใหญ่มากมาย แต่คนเรามักหลงลืมด้วย
ความคุ้นเคยกับมัน เมื่อใดที่เราปราศจากมันเมื่อนั้นเราจะรู้สึกถึงอ านาจของมัน (Classen, 1994, 
pp. 6-14)  และในงานอีกชิ้นของเธอเรื่อง Worlds of Sense: Exploring the Senses in History 
and across Cultures (1994) เธอเสนอว่า การแบ่งล าดับชั้นของผัสสะมีความแตกต่างกันตาม
รูปแบบของวัฒนธรรมที่ต่างกัน เช่น ชาวออนกี (Ongee) ในเกาะอันดามัน (Andaman) อยู่ในโลกที่
ก าหนดด้วยกลิ่น  ชาวซอตซิล (Tzotzil) ในประเทศเม็กซิโกเชื่อว่าความร้อน – เย็น เป็นพลังพ้ืนฐาน
ของจักรวาล   

นอกจากนี้ยังมีการเสนอรูปแบบของการแบ่งผัสสะออกเป็นแบบต่างๆ ที่
มิใช่แค่ การเห็น การได้กลิ่น การได้ยิน การรับรส การสัมผัส ามสังคมตะวันตกเท่านั้นเช่น งานของ
แคทรีน ลินน์ เกิตร์ (Kathryn Linn Geurts) เรื่อง Culture and the Senses: Bodily Ways of 
Knowing in an African Community (2002) ซึ่งศึกษาชาวแอนโล – อีฟ (Anlo – Ewe) ใน
ประเทศกานา เกิตร์ เสนอการอธิบายผัสสะของชาวแอนโล – อีฟที่อธิบายผัสสะผ่านความรู้สึกของ
ร่างกาย (seselelame) ว่าประกอบด้วย ความรู้สึกอย่างแท้จริง (literally feel) ความรู้สึก (feel) ที่ 
(at) เนื้อหนัง (flesh) และภายใน (inside) งานของโจอ้ี ซี คูเปอร์ (Joel C. Kuipers) ใน Matter of 
Taste in Weyewa (1991) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของภาษาของชาววียีวา (Weyewa) กับ
ประสบการณ์การรับรสที่เขาเสนอว่า ผัสสะของการรับรสไม่ควรอยู่ในล าดับสุดท้ายของผัสสะเหมือน
การแบ่งของวัฒนธรรมตะวันตก แต่ควรยืนเคียงบ่าเคียงไหล่และสอดประสานไปกับประสบการณ์ของ
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ผัสสะอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมกัน งานวิจัยกลุ่มนี้จะมีข้อเสนอร่วมกันคือ ปฏิเสธการมีอยู่ของการแบ่งช่วง
ชั้นของผัสสะตามวัฒนธรรมตะวันตกแบบเดียว   

(2) กลุ่มที่ให้ความส าคัญกับการศึกษาความหมายของผัสสะที่แตกต่างกัน
ไปในแตล่ะวัฒนธรรม เช่นงานของแมคลูแฮนใน The Gutenberg Galaxy (1962) ที่เสนอว่าในสังคม
ที่ไม่มีภาษาเขียน ค าพูดและเสียงจะมีอิทธิพลต่อการสร้างวัฒนธรรมมากที่สุด งานของ สตีเวน ฟิลล์ 
ที่ศึกษาเสียงในฐานะระบบวัฒนธรรมของชาวคารูลิ (Kaluli) ในสังคมของชาวปาปัวนิวกินี ใน Sound 
and Sentiment (1982) และงานชิ้นต่อมาของเขา Senses of Place (1996) ที่เสนอว่า การรับรู้
ผ่านผัสสะรอบๆ ตัวในพ้ืนที่ป่าฝนท าให้ชาวคารูลิ ใช้การสัมผัสและการได้ยินมากกว่าใช้การเห็น และ
มีการให้ความหมายของทิศทาง ระดับสูงต่ า ลึก เปียก ด้วยเสียงและความรู้สึกมากกว่าการมอง  งาน
ของมาริน่า โรสแมน (Marina Roseman) ใน Healing Sounds From The Malaysian Rainforest 
(1991) ที่ศึกษาการเยียวยาความเจ็บป่วยด้วยผัสสะอันหลากหลายของชาวเทเมียร์ (Temiar) ในป่า
ฝนของประเทศมาเลเชียที่แสดงให้เห็นความหมายของผัสสะต่างๆ ในการรักษาโรค งานเรื่องกลิ่นกับ
วัฒนธรรมของคลาสเซ่นที่ศึกษาการใช้กลิ่นและความหมายของมันในปริมณฑลของพิธีกรรมทาง
ศาสนาในแต่ละวัฒนธรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่รอยต่อของโลกแห่งความจริงและโลกของวิญญาณ    
รวมทั้งการใช้กลิ่นเพ่ือจ าแนกวิญญาณ เช่น ชาวโบโรโล (Bororo) ในประเทศบราซิลที่ใช้กลิ่นในการ
แบ่งวิญญาณเป็นสองกลุ่มคือ โบลล์ (bope) ตัวแทนวิญญาณที่ไม่ดีที่จะมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรงขณะที่
อาโลล์ (aroe) ตัวแทนวิญญาณที่ดีจะมีกลิ่นที่หอมหวาน (Classen, 1994)  งานวิจัยกลุ่มนี้จึงมี
จุดเน้นและสนใจในการอธิบายความหมายของผัสสะที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม 

(3) กลุ่มที่สนใจศึกษาการใช้ผัสสะเพ่ือการจัดระเบียบสังคมในแต่ละ
วัฒนธรรม เช่น แอนโทนี่ ซินนอตร์ (Anthony Synnott) เสนอใน Aroma: The Cultural History 
of Smell (1994) ว่าในอดีตสังคมให้ความส าคัญกับอ านาจของกลิ่นในทุกๆ บริบทเป็นอย่างมาก
ตัวอย่างเช่น กลิ่นเฉพาะกลุ่มของชนชั้นสูงที่มีกลิ่นน่าชื่นชม ขณะที่คนนอกกลุ่มเหล่านี้มีกลิ่นน่า
รังเกียจ  ที่ทั้งเป็นเช่นนั้นจริงๆ และเป็นแค่การอุปมาอุปไมย หรือในสมัยกรีกโบราณพระเจ้าแต่ละ
องค์จะมีกลิ่นเฉพาะของพระองค์เอง ประชาชนที่น ากลิ่นหอมนั้นมาเผาถวายบูชาต้องรู้จักกลิ่นที่
พระองค์โปรดปราน การปรากฏขึ้นของกลิ่นบางลักษณะก็หมายถึงการปรากฏตัวของพระเจ้าและกลิ่น
บางอย่างสามารถป้องกันการปรากฏตัวของวิญญาณที่ไม่พึงปรารถนาได้ รวมทั้งมีการแบ่งชนชั้นของ
กลิ่นของวิญญาณที่กลิ่นเหม็น เช่น กลิ่นเน่าเปื่อยของศพมักจะสื่อถึงสิ่งชั่วร้าย ขณะที่กลิ่นที่ท าให้
จิตใจเบิกบานจะเก่ียวข้องกับวิญญาณที่ดีงามจากสวรรค์ หรือที่รู้จักกันว่า “กลิ่นของความศักดิ์สิทธิ์” 
(odor of sanctity)   
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กลิ่นยังมีหน้าที่ส าคัญในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น งาน Presenting 
the Self, the Social Body, and the Olfactory: Managing Smells in Everyday Life (2006) 
ของเคลวิน อี วาย โลว์ (Kelvin E. Y. Low)- ที่ศึกษาปฏิกริยาต่อกลิ่นตัวของผู้คนในประเทศสิงคโปร์
และวิธีการที่ผู้คนใช้ควบคุมกลิ่นของร่างกาย เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเพ่ือความราบรื่นในการมี
ปฏิสัมพันธ์ในสังคม โลว์ เสนอว่าการจัดการกลิ่นของร่างกายคือปฏิบัติการ ที่อยู่ภายใต้การจัดวาง
ต าแหน่งแห่งที่ของผู้คนด้วยโครงสร้างทางสังคม ที่ท าให้เงื่อนไขทางสังคมเข้ามาปรากฏอยู่ภายใน
ร่างกาย  

นอกจากนี้ยังมีการใช้กลิ่นเพ่ือจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของเพศสภาพ เช่น A 
Sociology of Smell (1991) ของซินนอตร์ที่เสนอว่าสังคมมักใช้กลิ่นแยกความเป็นชายหญิง โดย
กลิ่นของผู้ชายคือกลิ่นเหงื่อ เหล้าและบุหรี่ ในขณะที่ผู้หญิงควรจะต้องมีกลิ่นที่ดี บริสุทธิ์ สะอาด และ
ดึงดูดใจ  ดังเช่นชื่อของน้ าหอมและกลิ่นหอมส าหรับผู้หญิงจะเกี่ยวข้องกับชื่อประเภท ความงาม 
ความสะอาด เช่น ไวท์ลินิน (White Linen) ส่วนตลาดน้ าหอมผู้ชายจะมีชื่อประเภทบอส (Boss) หรือ
โปโล (Polo) (Synnott, 1991)  งานของแอนโทนี ซีคเกอร์ (Anthony Seeger) เรื่อง Nature and 
Society in Brazil: The Suya Indians of Mato Grosso (1981) ที่ศึกษาชาวสูยา (Suya) ใน
ประเทศบราซิลแสดงให้เห็นการจัดช่วงชั้นความสัมพันธ์ชายหญิงในสังคมชาวสูยา  ที่ให้ความหมาย
ผู้หญิงในเชิงลบว่าเหมือน “ของกลิ่นแรง” (strong-smelling) ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ชายที่เหมือน “ของ
ไม่มีกลิ่น” (bland-smelling)  

นอกจากนี้ คลาสเซ่นยังเสนอเรื่องการใช้กลิ่นแบ่งผู้หญิงในสังคมตะวันตก
ไว้ใน The Odour of the Other: Olfactory Symbolism and Cultural (1992) ว่ามี 3 แบบคือ 
(1) หญิงที่มีเสน่ห์เย้ายวน (2) สาวบริสุทธิ์ ภรรยาหรือแม่ (3) โสเภณี เธออธิบายว่า หญิงที่มีเสน่ห์เย้า
ยวนจะสื่อกลิ่นที่หวานจัดและรสชาติที่ร้อนแรงเผ็ดร้อน ขณะที่แม่และสาวบริสุทธิ์ สื่อกลิ่นที่สะอาด
เป็นระเบียบและปลอดภัย ขณะที่โสเภณี มักเกี่ยวข้องกับกลิ่นสกปรกเพราะสถานะที่เป็นมลภาวะของ
พวกเธอ แต่ค าอธิบายชุดนี้ของคลาสเซ่นดูจะเป็นการเหมารวมและมีจุดอ่อนที่การมองผัสสะอย่างขาด
ความซับซ้อน ต่างกับวิลเลียม แลน มิลเลอร์ (William Ian Miller) ใน The Anatomy of Disgust 
(1997) ที่เสนอมุมมองที่ซับซ้อนกว่าของความเป็นไปได้ ที่กลิ่นที่ดีก็อาจเป็นสาเหตุของความสงสัย 
ความไม่ซื่อสัตย์เหมือนการใส่หน้ากากปกปิดบางอย่างที่ต้องการซ่อนเร้น เขายังเสนอว่าอันที่จริงแล้ว
กลิ่นเหม็นจ านวนมากกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ถ้ารู้ที่มาของมัน ตัวอย่างเช่น คนสามารถอดทนกับกลิ่น
เหม็นรุนแรงของเนยแข็งได้มากกว่ากลิ่นเหม็นที่มาจากอุจจาระ หรือเท้าที่เหม็นเมื่อรู้ที่มาของกลิ่น
เหม็นการรับรู้ที่แตกต่างสองขั้วระหว่างดีกับเลว อาจไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกลิ่นที่แสดงนัยที่แฝงอยู่ 
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จึงไม่อาจแสดงแบบคู่ตรงข้ามได้ งานเหล่านี้จึงเสนอให้เห็นการจัดระเบียบของสังคมผ่านการใช้ผัสสะ 
แต่ก็ยังมองไม่เห็นประเด็นของความสัมพันธ์เชิงอ านาจหรือการเมืองของผัสสะชัดเจนนัก  

อย่างไรก็ดีการศึกษาผัสสะที่ใช้การถอดรูปแบบของผัสสะของแต่ละ
วัฒนธรรมออกมาเป็นช่วงชั้น (Howes, 2003, pp. 49 – 50)  ด้วยค าอธิบายว่าวิถีทางที่มนุษย์ใช้
ผัสสะ วิถีทางที่มนุษย์สร้างและเข้าใจโลกของผัสสะ ถูกก าหนดโดยวัฒนธรรม การรับรู้ไม่ได้เพียงสร้าง
มาจากความหมายของแต่ละบุคคล แต่จากคุณค่าทางสังคมที่มันเกี่ยวข้องด้วย (Howes & Classen, 
2014, p. 1) เพ่ืออธิบายเข้าใจว่าอย่างไรที่วัฒนธรรมถูกเขียนขึ้นผ่านภาพตัวแทน (Howes, 2003; 
Howes & Classen, 2014) ก็ยังมีช่องว่างในการสร้างค าอธิบายประสบการณ์ผัสสะในหลายประเด็น 
(Pink, 2014)  

อาทิเช่นข้อถกเถียงของทิม อินโกลด์ (Tim Ingold) ซึ่งใช้แนวคิด
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) เป็นฐานคิดในการอธิบายว่า การได้ยินและการมองเห็น
ไม่ได้แยกจากกันในจุดที่มนุษย์เริ่มต้นรับรู้มัน (Ingold, 2000, p. 268) ผัสสะไม่ได้แยกออกจากกัน
ตอนที่เราเริ่มรับรู้มัน แต่แยกออกจากกันตอนที่เราเริ่มใช้วัฒนธรรมมาวิเคราะห์มัน อินโกลด์เสนอว่า
ร่างกายไม่ใช่ภาชนะบรรจุอวัยวะ แต่คือตัวเชื่อมประสานผัสสะแต่ละอย่าง ที่มิได้แยกขาดจากกันแต่
ซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้นการมอง การได้ยิน การสัมผัส ไม่ได้แยกขาดออกกัน เป็นแค่การมองผ่านมุมที่
แตกต่างกันของกิจกรรมเดียวกัน (Ingold, 2000, p. 261) หรือเรียกว่าการเชื่อมร้อยสอดประสาน
ของผัสสะ (interconnectedness of the senses) ที่ท าให้ในบริบทที่ต่างกันในการรับรู้ความหมาย
เดียวกันอาจจะแสดงผ่านผัสสะที่ต่างกันและตัวกลางที่ต่างกันไปจึงไม่เป็นการถูกต้องที่ศึกษา
ประสบการณ์ผัสสะด้วยการแบ่งผัสสะออกเป็นส่วนๆ 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังขอเสนอว่าการศึกษาประสบการณ์ผัสสะในฐานะภาพ
ตัวแทนของวัฒนธรรมยังท าให้ขาดการท าความเข้าใจผัสสะในประเด็นอ่ืนๆ ดังเช่นความสัมพันธ์ของ
ผัสสะกับ พ้ืนที่ แมฮ้าร์วจะเคยเสนอว่าประสบการณ์ผัสสะคือกระบวนการที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง
จิตใจ (mind) ร่างกาย (body) และสิ่งแวดล้อม (environment) หรือการเข้าไปอยู่ ในพ้ืนที่ 
(emplacement) (Howes, 2005) แต่ก็ยังขาดมุมมองในการท าความเข้าใจปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
การเมืองของพ้ืนที่และผัสสะที่ถูกสร้างขึ้นผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผัสสะกับพ้ืนที่ 

จากแนวคิดเรื่องอัตวิสัยและพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยได้กล่าวไป ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท า
ความเข้าใจอัตวิสัยของเลดี้ทีส่ร้างข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างผัสสะกับพ้ืนที่ โดยแทนที่จะศึกษาผัสสะ
ของเลดี้เพ่ือเขียนภาพของวัฒนธรรมที่สร้างผัสสะของเลดี้ขึ้นมา ผู้วิจัยต้องการศึกษาผัสสะเพ่ือเข้าใจ
ปฏิบัติการของผัสสะในพ้ืนที่ที่ เลดี้ใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประวันว่าพ้ืนที่ ประสบการณ์ผัสสะ และ
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ชีวิตประจ าวันของเลดี้ สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันผ่านอะไร อย่างไร และสัมพันธ์กับการที่เลดี้บอกว่าตัวเอง
คือใคร ได้อย่างไร 

1.1.3.4 แนวคิดชีวิตประจ าวัน (everyday life)  
     แม้ว่าชีวิตประจ าวันของเลดี้ในบาร์ดอกกุหลาบจะดูเหมือนเกิดขึ้นซ้ าๆ

กันในรูปแบบเดิมๆ ที่ตื่นนอนในราวสี่โมงเย็น ก่อนจะอาบน้ า แล้วบรรจงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แม้จะ
ไม่ใช่เครื่องแบบเดิมทุกวัน แต่ก็เป็นเสื้อผ้าในรูปแบบเดิมๆ ที่เน้นความเย้ายวนใจของร่างกาย ก่อนจะ
เดินหิ้วรองเท้าส้นสูงไปที่บาร์ในราวห้าโมงเย็น  หาอาหารมื้อแรกของวันใส่ปากท้อง แล้วเริ่มการเชิญ
ชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยถ้อยค าแบบเดิมๆ ท่วงท่าแบบเดิมๆ  จนถึงแลกเปลี่ยนการร่วมเพศกับ
เงินแบบเดิมๆ หรือทนนั่งง่วงอยู่ในบาร์จนบาร์ปิดในเวลาสี่นาฬิกาของวันใหม่  แล้วหิ้วรองเท้าส้นสูง
กลับที่พัก ล้มตัวลงนอนบนเตียงด้วยความเหน็ดเหนื่อย แล้วหลับไปเพ่ือตื่นขึ้นมาใหม่ในเวลาสีโมงเย็น    
จนท าให้ความเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันกลายเป็นความเคยชิน ความซ้ าซาก เป็นความปกติธรรมดา
ของชีวิตในทุกเมื่อเชื่อวันที่ไร้พิษสง แต่ความปกติธรรมดานี้เองที่ทรงอ านาจที่สุดของชีวิตประจ าวัน
เพราะมันท าให้ผู้คนไม่เคยตั้งค าถามกับสิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติที่ปกตินี้ (Lefebvre, 1999, p. 94)   และ
พ้ืนที่ของการเกิดซ้ าๆ นี่เองที่ท าให้ตัวตนของเลดี้ก าเนิดขึ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการที่จะสามารถตอบ
ค าถามการวิจัยครั้งนี้ได้ต้องพิจารณาเข้าไปในทุกๆ รายละเอียดของชีวิตประจ าวัน โดยมองให้เห็น
ความซับซ้อนทีท่ าให้การผลิตและผลิตซ้ าชีวิตประจ าวันนี้เกิดข้ึน 

แนวคิดชีวิตประจ าวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ในราวต้นศตวรรษที่ 19 จากการ
วิพากษ์ การใช้การมองภาพกว้างในการสร้างองค์ความรู้ทางสังคมวิทยา (macro sociology) ที่
ก่อให้เกิดจุดอ่อนในการอธิบายความซับซ้อนของชีวิตประจ าวัน (Douglas, 1970, p. 2; Gardiner, 
2000; Ferguson, 2009; Lefebvre, 1987, p. 10) ท าให้เริ่มมีความสนใจที่จะศึกษาในรายละเอียด
ของชีวิตประจ าวันขึ้น     โดยเริ่มจากการศึกษามันผ่านปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Ries, 2002, p.726) 
การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ การศึกษาของนักปรากฏการณ์วิทยาจนกระทั่งมาสู่การศึกษาที่ไม่ใช่
เพ่ืออธิบายตัวมันอีกต่อไป แต่เป็นการศึกษาเพ่ือวิพากษ์ตัวมันแทน (Kaplan & Ross, 1987, p. 1) 
และมีการให้ค านิยามมันไว้หลากหลายตามมุมมองของที่แตกต่างกัน เช่น เป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญในการท า
ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์ (Schilling, 2003, p. 26)  เป็นพ้ืนที่รวมของมุมมองในระดับ
รายละเอียด (micro perspectives) ที่มีความหลากหลายและกว้างขวาง (Adler &  Andrea, 1987, 
p. 217)  เป็นสนามที่ส าคัญของการประกอบสร้างความจริงของสังคมท่ีสร้างผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คนในทุกๆ วัน (Berger & Luckmann, 1966) หรือเป็นสิ่งที่ยากที่สุดต่อการค้นพบทั้งที่เป็นชีวิตที่
ซ้ าซาก (Blanchot & Hanson, 1987, p. 13)  และเป็นต้นตอของการผลิตซ้ าความซ้ าซากในชีวิตทุก
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วันที่ท าให้คนยิ่งแปลกแยก (Lefebvre, 1987, p. 67)   โดยในที่นี้ผู้วิจัยจะขอแบ่งการศึกษา
ชีวิตประจ าวันออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆดังนี ้

(1 )  การศึกษาชี วิ ตประจ าวันกับประวัติ ศาสตร์ คื อการศึกษา
ประวัติศาสตร์โดยให้ความส าคัญกับการศึกษารายละเอียดชีวิตในทุกๆ วันของผู้คน เพ่ือแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ในภาพรวม ที่ต่างจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์แบบที่
ชีวิตประจ าวันจะได้รับการมองเห็นและพูดถึงเฉพาะแค่ในข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่มีผลต่อปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมเท่านั้น (Schilling, 2003, p. 26) 

งานศึกษาประวัติศาสตร์ชิ้นส าคัญที่ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์
จังหวะ (rhythms) และการเริ่มต้นของโครงสร้างของชีวิตในทุกๆวันในโลกยุคก่อนอุตสาหกรรม 
(preindustrial world) ก็เช่น Civilization and Capitalism, 15th-18th Century: The 
structure of everyday life (1992) ของเฟอร์นาด เบอล์เดล (Fernand Braudel) ที่มอง
ชีวิตประจ าวันของผู้คนทั่วไปเป็นหนึ่งใน 3 ระดับของของการเคลื่อนไหวในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
โลกในช่วงศตวรรษที่ 15 – 18 เบอล์เดลเสนอว่า การสร้างความรู้จากชีวิตประจ าวันมีความส าคัญ
และควรก าหนดไว้ในกลุ่มของปฏิบัติการทางเศรษฐกิจ  เพราะการเคลื่อนไหวไปพร้อมกันของกิจวัตร
ประจ าวันและจิตใต้ส านึกไม่ใช่ความจริงแค่ชั่วคราวเฉพาะเวลานั้น แต่คือภาพตัวแทนของ
ประสบการณ์ชีวิตที่มีความส าคัญ เบอล์เดลได้อธิบายการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจในระบบโลกว่า มี
สามระดับที่มีอิทธิพลต่อกันแบบสัมพัทธ์คือ ระดับใหญ่ที่สุดของวงจรการเคลื่อนตัวแบบพลิกผันใน
ระดับโลก ระดับรองลงมาของการเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจการเมืองในระดับประเทศ และระดับ
สุดท้ายคือระดับชีวิตผู้คนทั่วไปซึ่งมีการเคลื่อนตัวเป็นวงจรสั้นๆ แบบวันต่อวัน (Schilling, 2003, p. 
26)  งานของเบอล์เดลจึงสะท้อนให้เห็นความส าคัญของการท าความเข้าใจชีวิตประจ าวัน ใน
ระดับพ้ืนฐานที่สุดของการด ารงอยู่ของสังคม ที่มีปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติการแบบธรรมดาสามัญ 
(Ferguson, 2009, p. 33) ว่ามีศักยภาพเพียงพอในการสร้างค าอธิบายที่เชื่อมโยงสู่ค าอธิบายในระดับ
โลกได้  

(2) การศึกษาชีวิตประจ าวันกับตัวตนของมนุษย์และสังคม  เป็น
การศึกษาชีวิตประจ าวัน เพ่ือท าความเข้าใจกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นของมนุษย์ อันน าไปสู่การท า
ความเข้าใจในตัวตนของมนุษย์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น แนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ 
(symbolic interaction) แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา และวิธีการที่สังคมประกอบสร้างความจริง 

ในต้นศตวรรษที่ 19 นักปรัชญาชาวเยอรมันจอร์จ เฮอร์เบิตร์ มีด 
(George Herbert Mead) ได้เริ่มต้นแนวคิดปฏิสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ที่สนใจต่อการให้ความหมาย
ของมนุษย์  ซึ่งอาจพิจารณาได้จากการให้ความหมายต่อวัตถุสิ่งของ (object)  หรือการให้ความหมาย
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ผ่านการปฏิสัมพันธ์ (interaction)  ที่ล้วนต้องท าความเข้าใจผ่านชีวิตประจ าวันของมนุษย์ มีดสร้าง
ค าอธิบายการด ารงอยู่ของมนุษย์ (human being) ว่ามนุษยม์ีตัวตน (self) ที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
“ฉัน” (I) ซึ่งเป็นตัวแสดงถึงสัญชาติญาณธรรมชาติ  หรือลักษณะเฉพาะของบุคคล เป็นพัฒนาการ
แรกของมนุษย์และ “ตัวฉัน” (Me) ซึ่งเป็นสิ่งแสดงถึงตัวตนที่เกิดจากการส านึก (conscious) รับรู้
ของ " ฉัน " ที่จะตีความต่อสิ่งที่มีความหมายต่อ "ฉัน" เท่านั้น การสร้าง "ตัวฉัน" ไม่ได้ถูกก าหนดโดย
สภาพแวดล้อม แตเ่ป็นผลมาจากกระบวนการปฏิสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารในสังคม ผ่านกระบวนการ
ทางสังคม 3 ประการคือการให้ความหมายร่วมกัน (shared meaning) พฤติกรรมที่สังคมคาดหวัง
(behavioral expectation)  การรับรู้การประเมินตนเอง (reflected appraisals) และการท าความ
เข้าใจประสบการณ์ชีวิต (lived experience) ของ “ฉัน” ที่เกิดจากความตั้งใจ (attention) ของ
สังคม ที่ท าให้ “ตัวฉัน” เกิดขึ้น  จ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจผ่านการศึกษาชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 
(Adler and Andrea, 1987, p. 220; Douglas, 1970, p. 16) 

การท าความเข้าใจในวิธีการที่มนุษย์แสดงตัวตนผ่านการท าความเข้าใน
ชีวิตประจ าวันยังปรากฏในงาน The Presentation of Self in Everyday Life ของกอฟฟ์แมนใน
ค.ศ. 1959 เขาวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน (everyday interaction) บทบาท (roles) หรือ
ธรรมชาติของตัวตน (the nature of the self) และบรรทัดฐานในระดับย่อยของสังคม (micro-
social norms) ว่ามีอิทธิพลต่อตัวตนภายในของปัจเจก (individual's inner self) อย่างไร  กอฟฟ์
แมนเสนอว่า วิธีที่เราแสดงตัวตนของเราเองนั้นค่อนข้างคล้ายกับการแสดงบทบาทในละครซึ่งบท
ละครถูกเขียนไว้แล้ว แต่บทบาทก็หาใช่อัตลักษณ์ไม่  เพราะเราสามารถแสดงสดและตีความต่อ
บทบาทของเราได้เองด้วย (Goffman, 1956, p. 4)  การเน้นไปที่รายละเอียดของการปฏิสัมพันธ์ใน
ชีวิตประจ าวันนั้นจึงมีประโยชน์ที่จะตรวจสอบว่า เราเข้าใจอัตลักษณ์ของผู้อ่ืนอย่างไร และเราแสดง
ตัวของเราเองต่อผู้อื่นอย่างไร (Adler and Andrea, 1987, p. 220; Smith,  2005, p. 399) 

ส าหรับการให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจชีวิตในทุกๆวันที่ปรากฏ
อยู่ในแนวคิดปรากฏการณ์วิทยาก็เช่น The Phenomenology of the Social World (1932) 
ของอัลเฟรด ชูสส์  (Alfred Schutz) ที่ได้อธิบายการท าความเข้าใจสังคมผ่านการเข้าใจคุณลักษณะ
ของชีวิตประจ าวัน (Costelloe, 1996, p. 247; Colebrook, 2002, p. 689) ชูสส์เสนอว่า การ
เชื่อมโยงระหว่างบุคคล อยู่บนพ้ืนฐานประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน อธิบายได้โดยการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวในแต่ละระดับของชีวิตประจ าวันและบริบทที่แวดล้อม (Costelloe, 1996, p. 248)     
และเขายังเสนอว่าการตีความชีวิตประจ าวันมีความคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์โลกของชีวิต (life 
world) เพราะระบบความรู้ที่ใช้ในการท าความเข้าใจมันก็คือผลของการหลอมรวมประสบการณ์ของ
ผู้คน (Schutz & Luckmann, 1973, p. 123) 
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ในเวลาต่อมาปีเตอร์ แอล เบอร์เกอร์ (Peter L. Berger) และโทมัส 
ลักก์แมน            (Thomas Luckmann) ที่ได้รับอิทธิพลจากชูสส์ก็ใช้การท าความเข้าใจ
ชีวิตประจ าวันมาอธิบายวิธีการที่สังคมประกอบสร้างความจริงใน The Social Construction of 
Reality (1966) เบอร์เกอร์และลักก์แมนเสนอว่า ความจริงของสังคมในชีวิตประวัน (social reality 
in everyday life) ที่ทรงอิทธิพลที่สุด จะมีอ านาจอย่างยิ่งต่อจิตส านึกจนไม่สามารถปฏิเสธได้ ความ
จริงในชีวิตประจ าวันเป็นความจริงที่ถูกจัดระเบียบแล้ว จึงจะปรากฏตัวในฐานะวัตถุที่ถูกจัดการให้
เป็นรูปธรรมแล้วเท่านั้น (objectified) ภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวันเป็นตัวท าให้การจัดระเบียบผ่านสิ่ง
เหล่านั้นเป็นรูปธรรมและประกอบสร้างให้มีความหมายต่อมนุษย์ การปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจ าวัน
ของระบบสั งคมก่อให้ เกิดการเข้ าร่ วมกันได้ของสมาขิกในสั งคมและกลายเป็นสถาบัน 
(institutionalized) ที่ฝังรากลงไปในสังคมความเชื่อของผู้คนว่าสิ่งใดคือความจริง ก็จะฝังรากลงไปใน
โครงสร้างของสถาบันนั้นและกลายเป็นความจริงของสังคมนั้นไป เมื่อเป็นเช่นนี้การท าความเข้าใจใน
กระบวนการด ารงอยู่ของมนุษย์ในสังคมจึงสามารถอธิบายมันได้ผ่านการศึกษาชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคม 

(3) การศึกษาชีวิตประจ าวันกับการวิพากษ์ (critique) จุดเริ่มของการ
วิพากษ์ชีวิตประจ าวัน เริ่มในฝรั่งเศสราวกลางศตวรรษที่ 19 โดยนักคิดชาวฝรั่งเศสอองรี เลอร์แฟปที่
เสนอผ่านหนังสือ Critique of Everyday Life (1991) ของเขา เขาวิพากษ์ชีวิตประจ าวันของผู้คนใน
สังคมสมัยใหม่ว่า ชีวิตประจ าวันคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังจากท่ีเราได้รีดเค้นเอาการกระท าที่มีลักษณะ
พิเศษของเราออกไปหมดสิ้นแล้ว  เลอร์แฟปเสนอว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตประจ าวันของมนุษย์มี
ความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับทุกๆ การกระท า ที่มีทั้งความแตกต่างและข้อขัดแย้ง เป็นจุดแห่งการ
หลอมรวมความสัมพันธ์ที่สร้างทุกๆ การด ารงอยู่ของมนุษย์ แต่มนุษย์ในสังคมสมัยใหม่กลับไม่เข้าใจ
ชีวิตของตนเอง (Lefebvre, 1999, p. 94)  สิ่งที่ความเป็นทุกๆ วันในชีวิตสร้างคือการปกปิดและลบ
ความแตกต่างระหว่างชนชั้นด้วยการสร้าง “ความต้องการ” (needs) อันมากมายขึ้น  เพ่ือให้มนุษย์ที่
ต้องต่อสู้เพื่อหาอาหารใส่ปากท้องในทุกๆ วัน ตะหนักรู้ถึงตัวเองน้อยลงและน้อยลง นอกจากนี้ มนุษย์
ยังหันเหความใส่ใจในการเรียกร้องสิทธิของตนเอง ไปให้ความส าคัญกับวัตถุที่ทุนนิยมสร้างขึ้นและ
ป้อนเข้าสู่ชีวิตประจ าวัน จนท าให้ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ก าลังจะไม่มีรูปแบบพิเศษอีกต่อไป แต่
กลายเป็นพ้ืนที่ของการกดทับคนทุกกลุ่มอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้หญิงที่ไม่สามารถหนี
จากงานในชีวิตประจ าวันได้  ความซ้ าซากในชีวิตประจ าวันจึงยิ่งท าให้คนแปลกแยกมากขึ้น 
(Lefebvre, 1999, p. 321-325)      

การวิพากษ์ชีวิตประจ าวันของเลอร์แฟปเน้นที่การเปิดโปงปฏิบัติการ
ของทุนนิยม ที่สร้างรูปแบบของชีวิตประจ าวันบางแบบขึ้นมา เพ่ือครอบง าผู้คนผ่านปฏิสัมพันธ์ต่างๆ 
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ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน โดยการครอบง านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาระบบและคงอ านาจของทุนนิยม
ไว้ อย่างไรก็ด ีเลอร์แฟปก็เสนอว่า แม้ในพื้นที่ชีวิตประจ าวันจะเต็มไปด้วยความแปลกแยกเช่นนี้   แต่
มันก็ได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ของสงครามระหว่างชนชั้น ที่การต่อสู้เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะ
สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ในทุกๆ รายละเอียดของชีวิตประจ าวันเท่านั้น 
(Lefebvre, 1999, pp. 226-227)   

ถ้าจุดเน้นของเลอร์แฟปคือการหาหนทางสร้างความตระหนักรู้และการ
ต่อสู้เพ่ือเปิดโปง เบื้องหลังของความธรรมดาสามัญของชีวิตประจ าวัน งาน The practice of 
everyday life (1988) ของมิเชล เดอร์เซอร์โท (Michel de Certeau) ในฐานะนักมานุษยวิทยาและ
นักสังคมวิทยาระดับจุลภาคก็คือการเสนอความสร้างสรรค์ของชีวิตประจ าวัน เขามองว่ามีเป็น     
“พันๆ หนทาง” ที่ผู้คนสามารถหาวิถีทางของตนเอง ในการหนีจากความซ้ าซากของชีวิตประจ าวันได้ 
ปัจเจกชนสามารถทลายวงจรของชีวิตประจ าวันที่ถูกครอบง านี้ได้ โดยการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ 
ในแต่ละชั่วขณะที่ดูเหมือนไร้ความส าคัญ   ในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตประจ าวัน จากปฏิบัติการใน
ชีวิตประจ าวันที่โครงสร้างอ านาจการจัดระเบียบในสังคมใหญ่  ไม่เคยสามารถควบคุมได้เบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด ตัวอย่างเช่นการเดินเท้าในชีวิตประจ าวันของคนเมือง อันดูเหมือนธรรมดาสามัญที่แสดงให้
เห็นการสร้างปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ ที่ไม่เป็นไปตามการจัดระเบียบของเมืองตามที่โครงสร้างอ านาจ
ก าหนด    

การวิพากษ์ชีวิตประจ าวันของนักมานุษยวิทยายังสามารถน าไปสู่
ประเด็นเรื่องความทุกข์ของผู้คน เช่น ข้อเสนอในงาน Anthropology and the Everyday, from 
Comfort to  Terror (2002) ของแนนซี่ ริทน์ (Nancy Ries) ที่ตั้งค าถามกับนักมานุษยวิทยาว่า นัก
มานุษยวิทยาจะเขียนงานที่ครอบคลุมเรื่องราวที่น่าสนใจในระดับโลกได้อย่างไร หากนักมานุษยวิทยา
ให้ความสนใจแค่เรียนรู้การกินอาหารหรือการขับถ่าย ทั้งๆ ที่นักมานุษยวิทยาใช้เวลานับเดือนนับปี 
กับการพยายามท าความเข้าใจโลกทางสังคมของผู้คนเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหลายในชีวิตประจ าวัน 
หากงานของนักมานุษยวิทยานั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเป็นพยานกับความทุกข์ ความไม่เท่าเทียม ความ
แปลกแยก ความโหดร้ายที่กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกกับชีวิตประจ าวัน ที่มีที่มาจากปฏิบัติการของทุนนิยม
โลกาภิวัตน์ แล้วท าไมนักมานุษยวิทยาจึงไม่ใช้พ้ืนที่ชีวิตประจ าวัน อันเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญและทรง
อ านาจที่สุดที่เรื่องราวในชีวิตได้เกิดขึ้น เพ่ือค้นหาว่าอย่างไรและท าไมกลไกความรุนแรงนี้ยังด ารงอยู่ 
โดยข้อที่พึงระวังในการศึกษาชีวิตประจ าวันคือ ในโลกสมัยใหม่ที่สังคมมิได้ตรงไปตรงมา หรือหลอม
รวมเป็นเนื้อเดียวและไม่ได้เป็นชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องท าความเข้าใจผ่านประสบการณ์และ
ความแปรเปลี่ยนในสังคม (Gardiner, 2000; Ries, 2002; Smith, 1980) 
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ด้วยเหตุนี้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะให้ความสนใจอย่างเป็น
ส าคัญกับการท าความเข้าใจและวิเคราะห์เข้าไปในชีวิตประจ าวันของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ เพ่ือตอบ
ค าถามว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นของชีวิตประจ าวันของพวกเธอ คืออะไร  เป็นอย่างไร สร้างมาจากสิ่งใด 
อย่างไร ตกตะกอน   เข้าไปในตัวของพวกเธออย่างไร กิจกรรมเหล่านี้เกิดซ้ า หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่
อย่างไร ด้วยกระบวนการอย่างไร ด้วยอะไร  

1.1.4 การทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
        ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขอน าเสนอการทบทวนงานศึกษาจากงานวิจัยและเอกสาร

วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ โดยแบ่งเป็น การทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวกับผู้หญิง
ขายบริการทางเพศทั่วไป และการทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศ
กัมพูชา 

   1.1.4.1 การทบทวนงานศึกษาที่เกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ จากการ
ทบทวนเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผู้หญิงขายบริการทางเพศ ผู้วิจัยของ
แบ่งประเด็นในการศึกษาวิจัยออกเป็นประเด็นดังนี้    

 (1) งานศึกษาวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความหมายให้กับผู้หญิงขาย
บริการทางเพศที่อยู่บนการสร้างข้อถกเถียงระหว่างการกดขี่บังคับ (constraint) กับทางเลือก 
(choice) ใน Sex slave (2000) หลุยร์ บราวว์ (Louise Brown) ที่ศึกษากระบวนการค้ามนุษย์ทวีป
เอเชียนานเกือบ 10 ปีแสดงให้เห็นภาพของเด็กผู้หญิงจ านวนมากจากชนบทที่ยากจน ถูกพ่อแม่ขาย
เป็นสินค้าเพ่ือหาเงินส่งกลับไปเลี้ยงครอบครัว ทั้งเด็กสาวชาวเนปาลที่ไปขายบริการทางเพศในอินเดีย 
เด็กสาวชาวฟิลิปปินส์ที่ออกไปขายบริการทางเพศที่ญี่ปุ่น เด็กสาวชาวบังคลาเทศที่จากหมู่บ้านที่
ยากจนเพ่ือไปขายบริการทางเพศในซ่องแถบเบงกอลตะวันตก เด็กสาวจากเวียดนามที่มาขายบริการ
ทางเพศในพนมเปญเพราะครอบครัวยากจนมากและไม่มีอะไรเหลือให้พวกเธอในเวียดนาม 
เช่นเดียวกับ ครอบครัวยากจนในกัมพูชาทีรู่้ดีว่าพวกเขาสามารถเรียกร้องและรับเงินก้อนใหญ่จากการ
ขายพรหมจรรย์ของลูกสาว ในขณะเดียวกันลูกสาวก็รู้ว่านี่เป็นทางเดียวที่จะช่วยครอบครัวจากความ
อดอยากได้   เด็กสาวจากพม่าท่ีการปกครองอันยาวนานของทหารไม่เหลือทางรอดจากการอดตายให้
ครอบครัวพวกเธอ ผลักดันเธอให้ข้ามชายแดนมาเป็นสินค้าในไทยและเด็กสาวจากภาคเหนือและภาค
อีสานของไทยที่เข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศเพ่ือปากท้องของครอบครัว บราวว์เสนอว่า เนื่องจากความ
ยากจนลง ความต้องการทางกายภาพเพ่ิมขึ้น และการค้นพบช่องทางหารายได้กว้างขวางขึ้น ชุมชน
ยากไร้ด้อยพัฒนาในเอเชียจึงให้ความส าคัญกับบุตรสาวในฐานะผู้ช่วยให้ครอบครัวอยู่รอด และท าให้
ครอบครัวสุขสบายได้  
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นอกจากนี้ บราวว์ยังชี้ว่า เด็กสาวเหล่านี้ ล้วนท าภายใต้แรงกดทับอัน
หนักอ้ึงของความกตัญญู ความรับผิดชอบที่มีอยู่อย่างมากมายที่หล่อหลอมมาภายใต้วัฒนธรรมแบบ
เอเชีย ประเพณีพุทธศาสนาไทยและพม่า ที่บุตรชายท าคุณความดีด้วยการบวชได้ แต่บุตรสาวไม่มี
ทางเลือกอ่ืนจึงต้องใช้ความเป็นลูกผู้หญิงช่วยครอบครัว  ทั้งหมดเป็นตัวการส าคัญที่ผลักไสให้เด็กสาว
เข้าสู่การขายบริการทางเพศ 

ขณะที่บราวว์เสนออย่างหนักแน่นว่าการการขายบริการทางเพศของ
ผู้หญิงคือการกดขี่บังคับพวกเธอคือเหยื่อของโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียม ก็มีการสร้างค าอธิบายว่าอย่างไร
ที่ความหมาย “ผู้หญิงขายบริการทางเพศคือเหยื่อ” ถูกสร้างขึ้นใน Sex at the margins (2007) 
ของลอร่า มาเรีย ออกัสติน (Laura Maria Agustin) ก็แสดงให้เห็นที่มาของความหมาย “ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศคือเหยื่อ” ที่รอคอยการการปลดปล่อยว่าเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18  ในช่วงเวลา
แห่งการตื่นตัวเรื่องรัฐสวัสดิการ (welfare) และการสงเคราะห์ (philanthropy) ที่ท าให้ผู้หญิงชน
ชั้นสูงและชนชั้นกลางในอังกฤษเกิดความรู้สึกว่า เป็นภารกิจของผู้หญิงพึงกระท าต่อผู้หญิงที่จะต้อง
ออกช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้หญิงที่ยากไร้ที่มีผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็นหนึ่งในเป้าหมาย เกิดการ
สร้างความหมายให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศว่าเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในการแสดงศีลธรรมด้อย
กว่าที่ต้องการการพัฒนา การช่วยเหลือชี้ทางจากผู้หญิงที่มีฐานะและการศึกษาดีที่มีความสามารถใน
การตัดสินใจทางศีลธรรมมากกว่า       

บทความ “Pleasure's Golden Bait': Prostitution, Poverty and 
the Magdalen Hospital in Eighteenth - Century” (1996) ของ ซาร่า ลอยด์ (Sarah Lloyd) 
แสดงให้เห็นประวัติศาสตร์การช่วยเหลือผู้หญิงขายบริการทางเพศในนามโรงพยาบาลแมกดาเลน 
(Magdalen hospital) ที่ด าเนินการภายใต้การให้ความหมายของผู้หญิงขายบริการทางเพศในฐานะ
เหยื่อของการหลอกลวงด้วยความเย้ายวนจากบาป เพราะพวกเธอไร้การศึกษา โง่เขลา ยากจน และมี
ความเจ็บป่วยทางจิต  โรงพยาบาลจะใช้กิจกรรมการสวดภาวนา การฝึกฝนร่างกายให้มีระเบียบวินัย 
และการฝึกฝนอาชีพให้พวกเธอเป็นเครื่องมือในการท าให้พวกเธอส านึกบาป และด้วยภาพของผู้ที่มี
ความด้อยกว่าทางสติปัญญาที่ท าให้พวกเธอไม่สามารถจะตัดสินใจทางศีลธรรมด้วยตนเองได้ กิจกรรม
เหล่านี้จึงไม่ได้เกิดจากการเลือกอย่างอิสระของผู้หญิงขายบริการทางเพศ แต่ขึ้นอยู่กับผู้ช่วยเหลือ
ทั้งสิ้น  

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ที่เสนอว่า ผู้หญิงตัดสินใจเข้า
มาสู่พื้นท่ีการขายบริการทางเพศด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น ในงานศึกษาของลีน่า เอ็ดลูนน์ (Lena 
Edlund) และอีวีลีนน์ คอน (Evelyn Korn) สองนักเศรษฐศาสตร์ที่เสนอไว้ในบทความ “A Theory 
of Prostitution” (2002) ซึ่งศึกษารายได้ของการขายบริการทางเพศและพบว่ามีเงินหมุนเวียน
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จ านวนมหาศาล โดยเฉพาะในกรณีของประเทศก าลังพัฒนา งานศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) ในค.ศ. 1998 ประมาณการว่าในประเทศอินโดนีเชีย มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ และไทยมี
ประชากรหญิงวัยท างานที่ประกอบอาชีพเป็นผู้ขายบริการทางเพศเป็นจ านวน 0.25 ถึง 1.5 
เปอร์เซ็นตข์องประชากรหญิงวัยท างานทั้งหมด ขณะที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในอาชีพผู้ขายบริการทาง
เพศมีมากถึง 14 เปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  

เอ็ดลูนน์และคอนใช้การเปรียบเทียบการที่ผู้หญิงต้องเลือกระหว่างการ
เป็นภรรยา เพ่ืออยู่ในตลาดการแต่งงาน (the marriage market model) หรือเลือกเป็นผู้ขายบริการ
ทางเพศ แต่ต้องอยู่นอกตลาดการแต่งงาน ด้วยการสร้างแบบจ าลองตลาดการแต่งงาน (the 
marriage market model) พวกเขาเสนอผลศึกษาว่า เหตุที่ผู้หญิงส่วนหนึ่งเลือกประกอบอาชีพ
ผู้ขายบริการทางเพศ เนื่องมาจากรายได้ของการเป็นผู้ขายบริการทางเพศสูงเพียงพอที่จะชดเชยค่า
เสียโอกาสด้านรายได้จากการเลือกเป็นภรรยา ชดเชยความเสี่ยงจากการเกิดโรค และชดเชยชื่อเสียงที่
สูญเสียจากการประกอบอาชีพผู้ขายบริการทางเพศ อย่างไรก็ดีแม้เป็นอาชีพที่มีรายได้สูงแต่อาชีพ
ผู้ขายบริการทางเพศมีความผันผวนของรายได้และมีอายุการท างานที่สั้น  (เช่นเดียวกับอาชีพนักมวย 
หรือนักฟุตบอล)  

อย่างไรก็ดีในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยมองการศึกษาที่เสนอข้อถกเถียง
ว่าการขายบริการทางเพศคือกดขี่บังคับหรือทางเลือก ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นความซับซ้อนและช่วง
ชั้นในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ท าให้ผู้หญิงมีอ านาจในการต่อรองแตกต่างกันไป ตั้งแต่ผู้ขาย
บริการทางเพศอายุน้อยที่โดนล่ามโซ่ติดกับเตียง พวกเธอไม่เคยได้รับค่าตัวและจะได้รับการปลดโซ่
เมื่อแม่เล้าสั่งให้ไปให้บริการทางเพศเท่านั้น (Brown, 2000, p. 75) ไปจนถึงผู้ขายบริการทางเพศ
อิสระในอังกฤษที่เพียงแค่โทรนัดก็ต้องจ่ายค่าเสียเวลาให้เธอ 5 ยูโรแล้ว (O’Connell Davidson, 
1998, p. 57) งานศึกษาวิจัยที่สร้างข้อถกเถียงเหล่านี้ แสดงให้เห็นความลื่นไหลของการสร้าง
ความหมายภาพตัวแทนให้พวกเธอ ที่มีมีผลต่ออัตวิสัยของผู้หญิงในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

(2) งานศึกษาวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่
สัมพันธ์กับการกลายเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ และตัวตนที่มีความซับซ้อนของพวกเธอ ในงาน
ของคาโอรุ อาโอยาม่า (Kaoru Aoyama) เรื่อง Thai Migrant Sex workers (2009) ซึ่งศึกษาชีวิต
ของผู้หญิงขายบริการทางเพศข้ามชาติชาวไทยในญี่ปุ่น ได้เสนอแง่มุมของปฏิบัติการของระบบทุน
นิยมโลกกับผู้หญิงขายบริการทางเพศว่า ทุนนิยมโลกาภิวัตน์ได้สร้างนิยามความยากจนแบบใหม่ที่
ผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามาในอาชีพนี้ การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมอย่าง
รวดเร็ว และขาดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียม ท าให้ผู้หญิงไทยที่ยากจนจากภาคเหนือ ต้องไปขาย
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บริการทางเพศที่ญี่ปุ่น ในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่อาโอยาม่าเสนอว่า ที่นี่เป็นพ้ืนที่สีเทาที่
ซ้อนทับระหว่างความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงที่เป็นผู้เลือก กับการถูกโครงสร้างกระบวนการค้า
กามในระบบโลกและวัฒนธรรมเศรษฐกิจบังคับ อาโอยาม่าเสนอว่า ผู้หญิงสร้างการเป็นผู้กระท าการ
ผ่านประสบการณ์ที่ได้รับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากต าแหน่งแห่งที่ของตนเองในสังคม อาชีพ และ
สถานการณ์ในเวลานั้น  

งาน Sex tourism, marginal people and liminalities (2001) 
ของคริส ไรอัน  (Chris Ryan) และไมเคิล ฮอลล์ (Michael Hall) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวผู้มีจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวอยู่ที่การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ โดยใช้งานวิจัยทั้งในทวีปเอเชีย อเมริกา และออสเตเลีย ไรอันและฮอลล์เสนอว่านี่คือ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนชายขอบสองกลุ่มที่มีความไม่เท่าเทียมกันในระบบโลก ขณะที่ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศคือคนชายขอบของระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวก็เป็นคนชายขอบชีวิต
ในเวลาปกติ ไรอันและฮอลล์แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง
ชายขอบเหล่านี้ถูกสร้างมาจากระบอบทุนนิยมโลก มีจุดเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตหลัง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่19 ท าให้เกิดระบบการท างาน 6 วัน หยุด 1 วัน วันพักผ่อนถูกจัด
ให้แรงงานเพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพและเพ่ือเพ่ิมการบริโภค มีการสร้างให้ช่วงเวลาวันหยุดเป็น
ช่วงเวลาของการเสพที่ผู้มีอ านาจเศรษฐกิจที่เหนือกว่าคือผู้ที่กุมอ านาจในการเสพสุขไว้ และความ
เปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์นี้ได้สร้างตัวตนให้กับท้ังผู้หญิงขายบริการทางเพศและนักท่องเที่ยว 

ประเด็นเรื่องบริบทของเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้
ผู้หญิงเข้ามาสู่พื้นท่ีการขายบริการทางเพศมากขึ้น (Spencer, 2007) รวมทั้งมีผลต่อตัวตนของผู้หญิง
ถือเป็นประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญในการน ามาวิเคราะห์ปรากฏการณ์การ
ขายบริการทางเพศในพื้นที่วิกตอรี่ฮิลล์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมมา
อย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด 

(3) งานศึกษาวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างความหมายให้กับผู้หญิงขาย
บริการทางเพศที่สัมพันธ์กับการสร้างตัวตนของพวกเธอ ราเชล โฮมม์ (Rachel Holmes) เสนอไว้ใน
บทความ “Selling Sex for a Living” (1994)  ว่า หากมองแค่ว่าผู้ขายบริการทางเพศเป็นผลจาก
การพัฒนาสังคมอุตสาหกรรม (industrialization) จะท าให้ผลิตซ้ าความคิดว่าผู้ขายบริการทางเพศมี
ที่มาจากชนชั้นล่างที่สิ้นไร้หนทางเท่านั้น โฮมม์เน้นความส าคัญของอ านาจในการนิยามตัวตน (self-
definition) ของผู้ขายบริการทางเพศว่าเป็นกุญแจสู่อาวุธแห่งอิสรภาพของพวกเธอ เธอเสนอภาพ
สะท้อนของการเมืองของผู้ขายบริการทางเพศ (politics of prostitute) หลังยุคนโยบายการแบ่งแยก
สีผิว (post-apartheid) ในประเทศแอฟริกาใต้ว่า ยังคงกดทับคนผิวสีไว้อย่างแนบเนียน ดังนั้นต้องท า
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ความเข้าใจผู้ขายบริการทางเพศเสียใหม่ว่าเป็นอาชีพของแนวคิดของเศรษฐกิจเมือง (urban 
economies) แบบใหม่ วิธีการเรียกร้องสิทธิของความเป็นอาชีพอิสระที่ส าคัญของพวกเธอคือการ
น าเสนอตัวตนด้วยภาพความหมายใหม่ ที่มาจากการสร้างของพวกเธอเอง  

การน าเสนอตัวตนใหม่ เ พ่ือการต่อรองนี้ปรากฏอยู่ ในบทความ 
“Prostitution, Feminist Theory, and Ambivalence: Notes from the Sociological 
Underground” (1993) ของ ลินน์ เอส แชนเซอร์ (Lynn S.Chancer) ที่เสนอว่า การน าเสนอตัวตน
ใหม่ของผู้ขายบริการทางเพศโดยกลุ่มโคโยตี้ (COYOTE: Call off Your Old Tired Ethics) ในค.ศ. 
1970 ว่าผู้ขายบริการทางเพศไม่ได้ขายร่างกาย แต่ขายเวลา (time) และทักษะ (skill) เป็นไปเพ่ือการ
ขอสิทธิในการประกอบอาชีพและต่อต้านการตีตรา (Chancer, 1993, p. 149)  

นอกจากนั้น ยังมีการน าเสนอตัวตนโดยผู้ขายบริการทางเพศเองอย่าง
นอร์มา เอลโดโนวา (Norma Alnodovar) ในหนังสือ Cop to Call Girl: Why I Left the Land to 
Make an Honest Living as a Bevery Hills Prostitute (1993) ว่า ศีลธรรมเป็นความเชื่อส่วน
บุคคล มนุษย์ทุกคนล้วนแต่ท างาน “ขาย” (sells) อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทั้งนั้น ไม่ว่าจะ
เป็นนักกรีฑา นักแสดง หรือคนงานก่อสร้าง  ร่างกายจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญในงานที่ต้องใช้
ร่างกาย เป็นเรื่องยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชีพใดๆ โดยไม่ต้องใช้และ “ขาย” ร่างกายของตน  
การเป็นผู้ขายบริการทางเพศจึงเป็นเพียงผู้ประกอบอาชีพอีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้ผิดศีลธรรมแต่ประการใด 

นอกจากนี้ ยังมีงานที่แสดงให้เห็นว่าภาพตัวแทนที่สังคมสร้างขึ้น ว่ามีผล
ต่ออัตวิสัยของอย่างไร เช่นงานของรุทวีกา อันเดจาซีวิก (Rutvica Andrijasevic) ในบทความเรื่อง 
“Beautiful Dead Bodies: Gender, Migration and Representation in Anti-Trafficking 
Campaigns“ (2007) ที่เสนอว่า การรณรงค์ต่อต้านการค้าผู้หญิงจากยุโรปตะวันออกในยุโรป
ตะวันตกได้ผลิตซ้ าภาพเดิมๆ ในประวัติศาสตร์ ที่ท าให้ผู้หญิงยุโรปตะวันออกเป็นผู้ต้อยต่ า ไร้อ านาจ 
และสร้างการเหมารวมภาพของผู้หญิงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้กับผู้หญิงเหล่านี้ เพ่ือด ารง
ความจ าเป็นในการควบคุมของสังคม บนเรือนร่างของผู้หญิงต่อไป ภาพตัวแทนเช่นนี้ส่งผลต่ออัตวิสัย
ของผู้หญิง ยิ่งท าให้พวกเธอรู้สึกต้อยต่ าและไร้อ านาจจนถูกกระท าง่ายขึ้น 

ขณะที่ความซับซ้อนของตัวตนของผู้ขายบริการทางเพศปรากฏใน 
Prostitution, Power and Freedom (1998) ของจูเลีย โอคอนเนอร์ เดวิสัน (Julia O’Connell 
Davidson) ซึ่งเป็นการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศใน 9 ประเทศ โอคอนเนอร์
เสนอว่า ชีวิตของผู้หญิงขายบริการทางเพศคือส่วนผสมของความสัมพันธ์อันซับซ้อน ระหว่าง
เพศสัมพันธ์ (sexuality) และความเป็นตัวบุคคล (selfhood)  การขายร่างกายของพวกเธอ มีวิถีทาง
ที่แตกต่างจากอาชีพอ่ืน เพราะมันคือการขายอารมณ์ (emotional labor) ที่ในที่สุดจะสร้าง
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ความรู้สึกแปลกแยก (alienation) ต่อตัวตนของตนเอง เพราะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เป็นแค่กลไก
ร่างกาย หรือความต้องการทางกายภาพ แต่มันขึ้นกับความคิดที่เราใช้ในการแจกแจง ตีความ และให้
ความหมายกับประสบการณ์ส่วนตัวและประสบการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะความต้องการทางเพศไม่
อาจอธิบายอย่างแน่นิ่ง ถาวร และใช้ค าอธิบายแบบทั่วๆ ไปกับทุกคนได้ โอคอนเนอร์จึงเสนอว่า การ
ท าความข้าใจกระบวนการที่ผู้หญิงต้องจัดการ หรือถูกจัดการผ่านการขายบริการทางเพศ ว่ามันได้ทิ้ง
ร่องรอยอะไรไปจนถึงเปลี่ยนแปลงตัวตนดั้งเดิมของเธอไปอย่างไรเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง
ความเข้าใจต่อพวกเธอ   

นอกจากนี้ยังมีงานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ้ืนที่ และการ
สร้างตัวตน เช่น ในงาน On the Game (1998) ของโซเฟีย เดย์ (Sophie Day) ซึ่งศึกษาชีวิตของ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศอังกฤษระหว่างค.ศ.1989 - 1991 ได้สร้างข้อถกเถียงกับการให้
ความหมายว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศว่า “ผู้หญิงสาธารณะ” ที่มาจากรากศัพท์ของค าว่า 
prostitute ซึ่งแปลว่าถูกวางไว้ในที่สาธารณะว่า ที่จริงแล้วพวกเธอมีทั้งพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่
สาธารณะที่พวกเธอเคลื่อนที่ไปมาระหว่างพ้ืนที่เหล่านี้ เดย์เสนอว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศสร้าง
สัมผัสของตัวตนในสถานที่ท างานในอีกแบบหนึ่งที่ต่างจากชีวิตส่วนตัว ท าให้พวกเธอสามารถแบ่งแยก
ร่างกายของตนเองเป็นการขายเพียงร่างกายภายนอก แต่ไม่ได้ขายอารมณ์ความรู้สึกตัวตนภายใน เดย์
ยังเสนออีกว่าผู้หญิงสร้างปฏิบัติการด้วยการสร้างตัวเองเป็นนักธุรกิจในอาชีพ  ที่แต่ละคนสร้าง
ปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และเวลาที่แตกต่างกัน  แต่ที่สุดแล้วพวกเธอก็ไม่สามารถหนีพ้น
โครงสร้างสังคมที่ตีตราเรื่องผู้หญิงสาธารณะของพวกเธอ 

รวมทั้งงานที่ศึกษาในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษของแพตตี้ เคลลี่ (Patty 
Kelly) เรื่อง Lydia's Open Door: Inside Mexico's Most Modern Brothel (2008) ซึ่งศึกษาการ
ขายบริการทางเพศในพ้ืนที่พิเศษที่เรียกว่ากาแลกติก (Galactic Zone) เป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการ
เปิดสถานบริการและขายบริการทางเพศถูกกฎหมาย สร้างขึ้นโดยใช้เงินกองทุนจากสาธารณะ  ใน
ประเทศไซปรัส เป็นงานชิ้นหนึ่งที่พยายามให้ความส าคัญกับรายละเอียดในชีวิตประจ าวัน ทั้งพ้ืนที่ 
และความรู้สึก เคลลี่เสนอว่า แม้ว่านี่จะดูเหมือนกระบวนการของการท าให้อุตสาหกรรมการขาย
บริการทางเพศกลายเป็นความทนัสมัย แต่อีกนัยยะหนึ่งก็คือการท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกจับ
จ้อง เพ่ือง่ายต่อการควบคุมสิ่งที่เป็นมลภาวะของสังคมส่วนรวมทั้งในแง่ศีลธรรมและโรคร้าย  โดย
อธิบายผ่านการวิพากษ์ระบบทุนนิยมของเสรีนิยมใหม่ เคลลี่อธิบายถึงพ้ืนที่ว่า เป็นทั้งสถานที่ของ
อิสรภาพที่ปราศจากอ านาจน าของบรรทัดฐานเรื่องเพศ ที่ผู้หญิงสามารถฝ่าฝืนมาตรฐานของศีลธรรม 
โดยการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน และเกย์สามารถเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตน แต่การที่
สถานที่นี้ท าให้อาชีพผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกต้องตามกฎหมายท าให้การตีตรายิ่งรุนแรงขึ้น จน

http://www.amazon.com/Lydias-Open-Door-Mexicos-Brothel/dp/0520255364/ref=la_B001JCI36G_1_1?ie=UTF8&qid=1358835057&sr=1-1
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การตีตรานี้ทีย่ับยั้งผู้หญิงจาการเรียกร้องสิทธิของตนเอง และการเรียกร้องค่าตอบแทนที่พวกเธอควร
ได้รับจากงานของเธอ  เคลลี่เสนอปฏิบัติการของผู้หญิงขายบริการทางเพศผ่านการท างานบริการทาง
เพศในระบบเศรษฐกิจโลกสมัยใหม่ว่า มีการต่อรองในทุกๆ วันของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองราคา
และการให้ผู้รับบริการใช้ถุงยางที่ต้องอาศัยทักษะไม่ต่างจากอาชีพอ่ืนๆ แต่แม้เคลลี่จะให้ความส าคัญ
กับการอธิบายรายละเอียดของพ้ืนที่ เช่น ลักษณะบ้าน ผิวถนน สีของอาคาร ความรู้สึกของผู้หญิง แต่
ก็ไม่ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับประสบการณ์ของผัสสะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่แตกต่างไปจาก
บ้านของพวกเธอว่า มันสัมพันธ์อย่างไรกับการสร้างตัวตนในปฏิบัติการของพวกเธอ 

เช่นเดียวกับข้อเสนอของทั้งโอคอนเนอร์และเดย์ที่แม้ให้ความสนใจกับ
ตัวตน อารมณ์ และความรู้สึกของผู้หญิง รวมทั้งปฏิบัติการต่อรองของพวกเธอ ที่ท าให้เห็นแง่มุมของ
ตัวตนของผู้หญิงขายบริการทางเพศ แต่ยังคงขาดการใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตที่พวกเธอด ารงอยู่
ในทุกเมื่อเชื่อวัน ท าให้การสร้างข้อสรุปบางอย่างขาดน้ าหนักและความน่าสนใจ ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า
แม้มีงานวิจัยที่พยายามเสนอแง่มุมต่างๆ ของอัตวิสัยผู้หญิงขายบริการทางเพศ รวมทั้ งการเป็น
ผู้กระท าการของพวกเธอ แต่ก็ยังไม่มีงานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะ
ว่าเชื่อมต่ออย่างไรกับการสร้างการรับรู้ต่อตัวตนของพวกเธอ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าด้วยประเด็นที่เสนอ
ทั้งหมดข้างต้นจะสามารถสร้างข้อถกเถียงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ 

1.1.4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชา 
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้ามาท าการศึกษาวิจัยในหลายแง่มุม
ตั้งแต่ในราวทศวรรษที่ 50s ทั้งในประเด็นประวัติศาสตร์ (Chandler, 2008; Muller, 2006; 
Ovesen and Trankell, 2010; Slocomp, 2003) ประเด็นสังคม วัฒนธรรม (Ledgerwood, 1995; 
LeVine , 2010) หรือประเด็นการเมืองการปกครองในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคพระนคร จนถึงยุคเขมร
แดง จนถึงสภาพการเมืองการปกครองในปัจจุบัน (Brown, 1993; Gottesman, 2003; 
Hinton,1998) แต่การศึกษาวิจัยในประเด็นผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชานั้นเพ่ิงเริ่มมี
การศึกษาอย่างจริงจังหลังยุคสงครามกลางเมืองของประเทศกัมพูชาหรือราวทศวรรษที่ 1990s โดยมี
ประเด็นในการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 

(1) งานวิจัยในประเด็นผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชากับ 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยขอเริ่มที่งานวิจัยผลการด าเนินงานโครงการเพ่ือควบคุมโรคเอดส์
ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชิ้นแรกๆ ของ
ประเทศกัมพูชาของนายแพทย์ วิวัฒน์ โรจนพิทยากรในบทความ “The 100% Condom Use 
Programme in Asia” (2006) ซึ่งน าเสนอโครงการใช้ถุงยางอนามัย100 เปอร์เซ็นต์ (100% 
Condom Use Program: 100% CUP) ที่ได้เริ่มด าเนินการในค.ศ. 1989 หลังจากพบผู้ป่วยโรคเอดส์
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รายแรกในสหรัฐอเมริกามา 8 ปีในหลายประเทศในทวีปเอเชียประกอบด้วยประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศฟิลิปปินส์  ประเทศเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศมองโกเลีย และประเทศกัมพูชา โดยเริ่มเป็นครั้งแรกที่เมือง     
สีหนุวิลล์ในค.ศ. 1998 -1999 ด้วยเงินทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก นายแพทย์วิวัฒน์ซึ่งเป็น
หัวหน้าโครงการเสนอว่า การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นหนึ่งใน
หลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างรุนแรง คือการ
ควบคุมโรคเอดส์ที่ผู้ขายบริการทางเพศ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสาเหตุส าคัญของการแพร่กระจายโรค ด้วย
การบังคับให้ผู้ขายบริการทางเพศทุกคน ต้องใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ซื้อบริการทุกคน  

อย่างไรก็ดีแม้ว่าผลของโครงการจะเป็นที่น่าพอใจส าหรับองค์การอนามัย
โลก ด้วยอัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกัมพูชาที่ลดลงเหลือเพียง 33 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ.1999 
และ 30 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 2000 แต่จากการศึกษาของแซนดี้ เลียร์ซา (Sandy Larissa) ในบทความ 
“Behind Closed Doors: Debt-Bonded Sex Workers in Sihanoukville, Cambodia” (2010) 
เลียร์ซาเสนอว่า ด้วยการด าเนินการโดยการบังคับใช้อ านาจของภาครัฐ เช่น ต ารวจ ผู้น าชุมชน สั่ง
การตั้งแต่การบังคับให้เจาะเลือดเพ่ือตรวจการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการ
รักษา แต่เป็นไปเพื่อการเก็บข้อมูลการวิจัย และควบคุมการใช้ถุงยางไปที่เจ้าของสถานบริการที่บังคับ
ต่อไปที่ผู้หญิงขายบริการ ส่งผลให้นอกจากโครงการนี้จะเพ่ิมอ านาจในการรีดไถของต ารวจกัมพูชา
แล้ว ยังท าให้เกิดการตีตราผู้หญิงขายบริการทางเพศว่าเป็นภาพตัวแทนของโรคเอดส์ซึ่งเป็นโรคที่มา
จากคนต่างชาติ  

อย่างไรก็ดีหลังจากนั้นก็มีงานวิจัยที่มองเห็นจุดอ่อนของการท าความเข้าใจ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศกับโรคเอดส์ โดยขาดการมองในมุมมองอ่ืนๆ นอกจากการแพทย์ ดังเช่นใน
บทความ “The organization of sex work in contemporary Cambodia Implications for 
HIV prevention and care” (2002) ของ เจน ดับเบิลยู ดีวิน แวน วิทเกอร์เดน (Jan W. de Lind 
van Wijngaarden) ที่เสนอว่า การท าความเข้าใจผู้หญิงขายบริการทางเพศและสภาวการณ์การติด
เชื้อโรคเอดส์ของพวกเธอที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 9.2 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ.1992 เป็นมากกว่า 33 
เปอร์เซ็นต ์ในค.ศ. 1999 นั้นจ าเป็นต้องท าความเข้าใจสภาพสังคมวัฒนธรรม ที่ก าหนดเพศสภาพของ
ผู้หญิงกัมพูชา รวมทั้งความแตกต่างหลากหลายของผู้หญิงขายบริการทางเพศ และต้องท าความเข้าใจ
ความหมายของค าว่าความรักและเพศสัมพันธ์ในแบบที่พวกเธออธิบาย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ตัวก าหนดความสัมพันธ์ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการออกแบบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
เอดส์  
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นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ศึกษาผลของนโยบายทางการเมืองของประเทศ
มหาอ านาจ ที่มีผลต่อสุขภาพของผู้หญิงขายบริการทางเพศในบทความ “Conflicting Rights: How 
the Prohibition of Human Trafficking and Sexual Exploitation Infringes the Right to 
Health of Female Sex Workers in Phnom Penh, Cambodia” (2015) ของลิซ่า มาเฮอร์ (Lisa 
Maher) และโทมัส ครู เด็กซอน (Thomas Crewe Dixon) ซึ่งศึกษาผลกระทบของกฎหมายต่อต้าน
การค้ามนุษย์ต่อสุขภาพของผู้หญิงขายบริการทางเพศในพนมเปญ ทั้งสองเสนอว่า  ความพยายามใน
การควบคุมโรคเอดส์ในช่วงทศวรรษก่อนกลายเป็นความสูญเปล่า เมื่อกฎหมายและนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ ท าให้เกิดผลกระทบในด้านตรงข้าม กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์
ในค.ศ. 2008 ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศยิ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อเฮช ไอ วี (HIV) และมีปัญหาด้าน
สุขภาพอ่ืนๆ เพ่ิมมากขึ้น ด้วยการตีตรา การเบียดขับ และการจับกุมกวาดล้างผู้หญิงขายบริการทาง
เพศอย่างรุนแรง ท าให้พวกเธอเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ท าให้การควบคุมป้องกันโรคเอดส์ในยุคนี้
ล้มเหลว และท าให้มีอัตราการติดเชื้อเพ่ิมขึ้น ดังนั้นขณะที่รัฐบาลกัมพูชาพยายามออกกฎหมายและ
ประกาศถึงการปกป้องผู้หญิงจากการถูกเอาเปรียบทางเพศ รัฐบาลกัมพูชาก็ก าลังละเมิดสิทธิในการ
เข้าถึงบริการสุขภาพของผู้หญิงขายบริการทางเพศ 

จะเห็นได้ว่าภาพของผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชาและโรค
เอดส์เป็นภาพที่ไม่เคยแยกขาดจากกันมานาน จนกลายเป็นการตีตราพวกเธอว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 
(contagion for diseases) โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ผู้วิจัยจึง
จะแสดงให้เห็นว่า สิ่งนี้ส่งผลต่ออัตวิสัยของเธออย่างไร มันทั้งกดทับพวกเธอและเป็นช่องทางของ
กระท าการของพวกเธออย่างไร 

(2) งานวิจัยในประเด็นผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชากับ
การค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการสร้างขอถกเถียงในงานวิจัยออกมาจ านวนมาก โดยเฉพาะ
หลังจากนโยบายต่อต้านผู้ขายบริการทางเพศ (anti - prostitution policy, APP) ของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาประกาศใช้ในค.ศ. 2003 มีข้อบังคับว่าผู้ที่ต้องการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน     
เฮช ไอ วี/เอดส์ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (US government HIV/AIDS funds) จะต้องมีนโยบาย
เฉพาะที่ต่อต้านผู้ขายบริการทางเพศ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้หญิงขายบริการทางเพศใน
ประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นประเทศที่ต้องอาศัยทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศในการพัฒนาประเทศ  ใน
บทความ “Review of a Decade of Research  On Trafficking in Persons” (2006) ของ 
แอนนัสการ์ เดิรกซ์ (Annuska Derks) โรเจอร์ ฮินท์ (Roger Henke) และลี แวนนา (Ly Vanna) 
เสนอว่า งานศึกษาเก่ียวการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชาที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
มีข้อดีที่งานวิจัยแต่ละชิ้นต่างก็มีประเด็นในการศึกษาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งการวิเคราะห์สภาพ

https://sexworkresearch.wordpress.com/2015/06/12/conflicting-rights-how-the-prohibition-of-human-trafficking-and-sexual-exploitation-infringes-the-right-to-health-of-female-sex-workers-in-phnom-penh-cambodia/
https://sexworkresearch.wordpress.com/2015/06/12/conflicting-rights-how-the-prohibition-of-human-trafficking-and-sexual-exploitation-infringes-the-right-to-health-of-female-sex-workers-in-phnom-penh-cambodia/
https://sexworkresearch.wordpress.com/2015/06/12/conflicting-rights-how-the-prohibition-of-human-trafficking-and-sexual-exploitation-infringes-the-right-to-health-of-female-sex-workers-in-phnom-penh-cambodia/
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ปัญหา สาเหตุ ประสบการณ์การถูกกดขี่เอารัดอาเปรียบของผู้ถูกค้ามนุษย์ และรูปแบบการค้ามนุษย์ 
โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาวิธีการต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ดี งานเหล่านี้มีจุดอ่อน
ที่เป็นงานที่สนใจที่จะบอกว่าการค้ามนุษย์คืออะไร แต่ไม่ได้บอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างไร  และที่ส าคัญ
ประเด็นในงานวิจัยเหล่านี้มักเกี่ยวข้องอย่างแยกไม่ออกกับองค์กรผู้ให้ทุน และภาพลักษณ์ขององค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) และ องค์กรระหว่างประเทศ (IO) ที่เป็นผู้ด าเนินการวิจัยท าให้เป็นการยากที่จะ
น าเสนอข้อโต้แย้งกับภาพเดิมๆ ของการค้ามนุษย์ ที่ถูกแช่แข็งด้วยภาพของผู้หญิงขายบริการใน
ประเทศด้อยพัฒนา ในฐานะเหยื่อและผู้หญิงที่ถูกกดข่ีซ้ าซาก  

สอดคล้องกับข้อเสนอจากบทความ “Running from the Rescuers: 
New U.S. Crusades Against Sex Trafficking and the Rhetoric of Abolition” (2005) 
ของคีรท์เช่น โซเดอร์รัน (Gretchen Soderlund) ที่วิพากษ์นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกาว่า ไม่ต่างอะไรกับสงครามศักดิ์สิทธิ์ที่สหรัฐอเมริกาแสดงตนเป็นผู้มาปลดปล่อยผู้หญิง
ขายบริการทางเพศออกจากการกดขี่ โซเดอร์รันเสนอว่า ด้วยการด าเนินนโยบายที่ขาดการท าความ
เข้าใจบริบทที่แท้จริงของผู้หญิงขายบริการทางเพศ ท าให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเองที่เป็นผู้กระท าการ
กดขี่นั้น โซเดอร์รันแสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงขายบริการทางเพศในสถานบริการในพนมเปญ ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามจะปลดปล่อยพวกเธอออกจากการขายบริการทางเพศว่า ไม่มีความสุข
และไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะเลิกอาชีพนี้ แต่ถูกกดดันจากกฎหมายที่รัฐบาลกัมพูชาออกตามนโยบาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจนต้องหนีจากพนมเปญไปขายบริการทางเพศท่ีจังหวัดอ่ืน 

ขณะที่ในบทความ “Anti-Trafficking (ILL-) Efforts The Legal 
Regulation of Women’s Bodies and Relationships in Cambodia” (2015) ของคราล่า แบ
รดเลย์ (Clara Bradley) และนาตาเรีย ซาเบลสกี้ (Natalia Szablewska)  ก็ได้วิพากษ์การสร้างภาพ
ตัวแทนให้ผู้ขายบริการทางเพศในโลกที่สามว่าง่ายที่จะตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ว่า ด้วยวาท
กรรมนี้เองที่ท าให้ผู้ใช้กฎหมายสามารถล่วงละเมิดผู้ขายบริการทางเพศ และปฏิเสธสิทธิในการ
แต่งงานระหว่างผู้หญิงกัมพูชากับชาวต่างชาติ เป็นเพราะมองไม่เห็นและขาดความเข้าใจในความ
หลากหลายของผู้หญิงที่เข้ามาสู่พื้นท่ีการขายบริการทางเพศในฐานะการประกอบอาชีพ 

ภาพของวาทกรรมเหยื่อการค้ามนุษย์ของผู้หญิงขายบริการทางเพศใน
กัมพูชาถูกน าเสนอให้เห็นอย่างชัดเจนในงานของลอนย่า เอ็ม ฮัมฟีรย์ (Lonya M. Humphrey) ใน
บทความเรื่อง “Anti-Sex Trafficking Hysteria, False Narratives and the Rights of Sex 
Workers”(2015)  ฮัมฟีรย์เริ่มการน าเสนอของเธอด้วยข่าวของโสมมาลัย แมม (Somaly Mam) ใน
นิตยสารนิวส์วีค (Newsweek) ประจ าวันที่ 21 พฤษภาคม ค.ศ.2014 ที่ได้เผยให้เห็นภาพของ
กระบวนการสร้างวาทกรรมเรื่อง “เหยื่อการค้ามนุษย์” เมื่อโสมมาลัย แมมนักเคลื่อนไหวสตรีเพ่ือ

http://muse.jhu.edu/journals/nwsa/summary/v017/17.3soderlund.html
http://muse.jhu.edu/journals/nwsa/summary/v017/17.3soderlund.html
http://muse.jhu.edu/journals/nwsa/summary/v017/17.3soderlund.html
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ต่อต้านการค้ามนุษย์ชื่อดังชาวกัมพูชา ประธานองค์กรเอกชนที่ท างานต่อต้านการค้ามนุษย์และได้รับ
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในการด าเนินงานของมูลนิธิรายใหญ่ของกัมพูชา ได้ถูกเปิดโปงว่า 
ประวัติชีวิตของเธอ ที่เธอพร่ าพูดว่าเธอเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ และเด็กสาวในมูลนิธิของเธอ
คือผู้เคยตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้น ฮัมฟีรย์วิเคราะห์ปรากฏการณ์นี้ว่า เกิดจาก
การสร้างภาพตัวแทนให้การค้ามนุษย์ ของบรรดาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากทุนสนับสนุนจาก
ต่างประเทศ ที่ก็ต่างกลัวการค้ามนุษย์อย่างไร้เหตุผล และนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ทั้งๆ ที่มีข้อเสนนอจากงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้ระมัดระวังการเพ่ิมโทษในการขายบริการ
ทางเพศ ที่ยิ่งจะท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศได้รับความยากล าบากในการด าเนินชีวิตมากขึ้น 
แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือพวกเธอ อย่างไรก็ดีงานวิจัยชิ้นนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าการต่อต้านการค้ามนุษย์
เป็นสิ่งจ าเป็น และไม่ได้ปฏิเสธว่าการเอารัดเอาเปรียบความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงกัมพูชาไม่ใช่เรื่อง
จริง ข้อเสนอของ ฮัมฟีรย์จึงเป็นไปเพ่ือให้การออกนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ ที่มักจะเกิดจากเรื่อง
เล่าที่ไม่จริงของบรรดาเหยื่อตัวปลอมที่สร้างเรื่องเพ่ือผลประโยชน์  ให้ใส่ใจในรายละเอียดใน
ชีวิตประจ าวันของผู้หญิงขายบริการทางเพศ นอกจากนี้นโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ควรใส่ใจใน
ประเด็นสุขภาพ ความปลอดภัย และสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้หญิงขายบริการทางเพศด้วย 

 เช่นเดียวกับฮัมฟีรย์ ผู้วิจัยเห็นว่า การถกเถียงในประเด็นว่าการขายบริการ
ทางเพศเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ อาจไม่ส าคัญเท่ากับการใส่ใจในประเด็นอ่ืนๆ ในชีวิตของพวกเธอ ยิ่ง
ไปกว่านั้นในท้ายที่สุดแล้ว การท าความเข้าใจในการมีอยู่ของพวกเธอน่าจะเป็นวิถีทางที่ท าให้การท า
ความเข้าใจผู้หญิงขายบริการทางเพศเคลื่อนไปจากข้อถกเถียงเดิมๆ เรื่องการค้ามนุษย์ หรือการ
ประกอบอาชีพ 

(3) งานวิจัยในประเด็นผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชากับอัต
วิสัยซึ่งผู้วิจัยขอเลือกงาน 2 ชิ้นที่ศึกษาการสร้างตัวตนผู้หญิงขายบริการทางเพศในสังคมกัมพูชาที่ต้อง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

แซนดี้ เลียร์ซาซึ่งท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเธอเกี่ยวกับผู้หญิงขาย
บริการทางเพศในสีหนุวิลล์ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกได้เสนอในบทความ “Behind Closed Doors”: 
Debt-Bonded Sex Workers in Sihanoukville, Cambodia” (2010) ว่า การแบ่งผู้หญิงขาย
บริการทางเพศเป็นผู้ที่ถูกบังคับและผู้ที่สมัครใจนั้นไม่เพียงพอในการท าความเข้าใจพวกเธอ เลียร์ซา
เสนอว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศนั้นมีตัวตนที่ลื่นไหลไปมา ระหว่างเหยื่อที่ถูกกระท าจากโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและโครงสร้างทางวัฒนธรรมที่ท าให้พวกเธอต้อง
ท าหน้าที่รับผิดชอบครอบครัว กับความเป็นผู้กระท าการในฐานะผู้ที่เลือกที่จะมาเป็นผู้หญิงขาย
บริการด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามค าอธิบายของเลียร์ซาก็ยังคงอธิบายภาพของผู้หญิงกัมพูชา ในฐานะ
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ผู้ถูกกระท าด้วยโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม ขณะที่ความเป็นผู้กระท าการของพวกเธอก็ตกอยู่ใน
โครงสร้างนี้ ที่ส าคัญแม้เลียร์ซาจะบอกว่า เธอศึกษาชีวิตประจ าวันของผู้หญิงขายบริการทางเพศ แต่
ข้อมูลที่น ามาใช้วิเคราะห์ กลับเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกือบทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่างานของ เลียร์
ซาไม่ได้น าไปสู่ข้อเสนอใหม่แต่ประการใด 

ขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างตัวตนของสาวบาร์ในพนมเปญของ      
ไฮดี้ โฮฟิงเกอร์ (Heidi Hoefinger) เรื่อง sex, love and money in Cambodia: professional 
girlfriends and transactional relationships (2013) กลับสามารถแสดงให้เห็นความซับซ้อนของ
ความเป็นผู้กระท าการของตัวตนที่เลื่อนไหลไปมาผ่านชีวิตของ ลิลลี่ เตียง จันดา สมใจ และแฟนสาว
มืออาชีพ (professional girlfriends) คนอ่ืนๆ ในพาตี้บาร์ในพนมเปญ ที่เป็นตัวอย่างของผู้หญิง
กัมพูชาที่พยายามต่อรองกับสังคมในยุคใหม่ของกัมพูชา โฮฟิงเกอร์ใช้วิธีการที่หลากหลายในการเก็บ
ข้อมูล โดยเฉพาะบทบาทของความเป็นเพ่ือนสนิทอย่างยาวนานกับบรรดาสาวบาร์  โฮฟิงเกอร์เสนอ
หลากหลายวิธีการที่แฟนสาวมืออาชีพใช้ในการสานสัมพันธ์กับชายชาวต่างประเทศและชาวกัมพูชา ที่
พวกเธอได้ให้ความหมายที่หลากหลาย ทั้ง การร่วมเพศเพ่ือแลกเงิน (sex-for-cash) เพศสัมพันธ์เพ่ือ
ความสนุก (sex-for-fun) เพศสัมพันธ์เพ่ือความรัก (sex-for-love) ซึ่งแฟนสาวมืออาชีพชาวกัมพูชา
จะเป็นผู้ก าหนดเองว่า เธอจะมีความสัมพันธ์แบบใดกับเขา รวมทั้งต้องการสิ่งใดจากชายเหล่านี้ ไม่ว่า
จะเป็นเงิน ของขวัญ ความรักหรือความสัมพันธ์ที่ยาวนาน    

อย่างไรก็ดี  โฮฟิงเกอร์ก็ยังเสนอด้านอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ของเพศสัมพันธ์ใน
กัมพูชายุคปัจจุบัน ทั้ง การข่มขืน การขายบริการทางเพศในเด็ก การค้ามนุษย์ รวมทั้งประสบการณ์
ด้านมืดของแฟนสาวมืออาชีพ แต่ด้วยประสบการณ์เหล่านี้เองที่หล่อหลอมตัวตนและความเป็น
ผู้กระท าการให้พวกเธอ การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เป็นพ้ืนที่ของลูกผสมระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกของ
ลูกค้า หรือแฟนชาวต่างชาติของเธอและวัฒนธรรมกัมพูชาได้สร้างการรับรู้ต่อตัวตนใหม่ให้พวกเธอ 
เช่น การที่แฟนสาวมืออาชีพคนหนึ่งพยายามท าตัวเป็นสาวตะวันตก ด้วยการจ่ายค่าอาหารคนละครึ่ง
กับแฟนชาวต่างชาติของเธอ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า เธอไม่ได้เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่จ้องแต่จะ
เอาเงินจากเขา แต่เธอเป็นแฟนสาวของเขา โฮฟิงเกอร์ยังเสนอว่าด้วยทางเลือกอันน้อยนิดของผู้หญิง
ชนบทที่ยากจนพวกเธอจึงต้องเข้ามาสู่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ที่ผู้หญิงใช้เครื่องมือที่เธอมีก็คือ
เพศสัมพันธ์ และความใกล้ชิด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ เพ่ือยกระดับชีวิตของพวกเธอ 
ผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้ถูกบังคับ และเม่ือเข้ามาสู่พ้ืนที่นี้แล้วก็ไม่ได้มองว่าตนเองคือผู้หญิงขายบริการ และ
พยายามท าให้ชายชาวตะวันตกที่มีความสัมพันธ์กับเธอก็ไม่คิดว่าตนเองเป็นลูกค้า แต่เป็นคู่รักกับเธอ 
งานของโฮฟิงเกอร์แสดงให้เห็นการสร้างตัวตนของผู้หญิงขายบริการทางเพศที่หลุดไปจากข้อจ ากัด
เดิมๆ โดยเฉพาะการก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์แบบใหม่ในพื้นท่ีการขายบริการทางเพศของกัมพูชา 
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อย่างไรก็ดี สิ่งที่งานของโฮฟิงเกอร์ยังคงผลิตซ้ างานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศใน
กัมพูชาคือการมองว่าวัฒนธรรมกัมพูชากดทับผู้หญิงเหล่านี้แต่เพียงด้านเดียว โดยมองไม่เห็นอีกด้าน
ของวัฒนธรรมกัมพูชาที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศสามารถใช้มันเพ่ือกระท าการได้ ดังที่จะแสดงให้เห็น
ในงานวิจัยชิ้นนี้  

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงขายบริการทางเพศในกัมพูชา 
ผู้วิจัยจึงพบว่ายังไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่ศึกษาในประเด็นปฏิบัติการของพ้ืนที่ขายบริการทางเพศที่มี
ลักษณะเฉพาะว่า ท าให้เกิดการสร้างตัวตนของผู้หญิงขายบริการทางเพศอย่างไร เกิดกระท าการ
อย่างไร ประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นี้เป็นอย่างไร และชีวิตประจ าวันของพวกเธอเป็นอย่างไร 
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาในประเด็นเหล่านี้ 

 
1.2  วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1.2.1 ขอบเขตในการศึกษา 
         1.2.1.1 ศึกษาชีวิตประจ าวันของผู้หญิงที่ท างานในบาร์ในวิกตอรี่ฮิลล์ ผู้วิจัย

ได้เลือกพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์เพ่ือเป็นสถานที่เก็บข้อมูลเนื่องจากความหลากหลายของผู้หญิงที่มาท างาน
ที่นี่ที่มาจากทั่วประเทศกัมพูชา รวมทั้งบางส่วนของประเทศเวียดนาม ความเป็นอิสระของผู้หญิงใน
การท างาน  ความสัมพันธ์กับผู้หญิงกับพ้ืนที่การท างาน และประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่  ที่มีความ
น่าสนใจ มีลักษณะเฉพาะ และมีความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่การท า
ความเข้าใจพ้ืนที่การขายบริการทางเพศทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพ พ้ืนที่ทางสังคม และพ้ืนที่ในความคิด 
รวมทั้งท าความเข้าใจประสบการณ์ผัสสะของพวกเธอซึ่งหมายถึงการท าความเข้าใจในสิ่งที่บางครั้ง
พวกเธออาจไม่ได้พูดออกมา แต่ผู้วิจัยต้องเข้าไปสัมผัสปรากฏการณ์นั้นด้วยตนเองเช่น รสชาติของ
อาหารที่พวกเธอรับประทาน และความหมายของมัน รวมทั้งความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ท าให้ส านึกแห่ง
ตัวตนถูกสร้างข้ึน 

1.2.1.2 ศึกษาประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่ท างานในบาร์ในวิกตอรี่ฮิลล์
เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นมิติของโครงสร้างต่างๆ ในสังคมยุคใหม่ของกัมพูชา เช่น วัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ ความเป็นตะวันตก และ การรับรู้ เผชิญหน้ากับโครงสร้างเหล่านี้ของพวกเธอ 

1.2.2 การเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม และการส ารวจข้อมูลในภาพกว้างๆ โดยผู้วิจัยสามารถ
พูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษากัมพูชาได้ในระดับอ่านออกเขียนได้จากการที่ได้ผ่านหลักสูตรภาษา
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กัมพูชาเบื้องต้นหลักสูตร 3 เดือนของภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร และจากการ
ฝึกฝนด้วยตนเองจากการท างานเป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิธารชีวิตศรีชุ มพบาลที่สีหนุวิลล์ประเทศ
กัมพูชาเป็นระยะเวลา 6 เดือน การเก็บข้อมูลสามารถแบ่งรายละเอียดเป็น 2 ส่วนคือ 

1.2.2.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร อันประกอบด้วย 
 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชาโดยเน้นที่การให้

ความหมายของผู้หญิงขายบริการทางเพศและวิถีชีวิตของพวกเธอ ที่ด ารงอยู่และเปลี่ยนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์  

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ บริบทของจังหวัดสีหนุวิลล์ทั้งการเกิดขึ้น
และการพัฒนาของเมือง โดยเน้นที่ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับพ้ืนที่ ผลที่เกิด
กับผู้คน  ประวัติศาสตร์ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ  ประวัติศาสตร์ของปฏิบัติการต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นกับพื้นท่ี 

(3) ข้อมูลที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ในระดับมหภาค ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ประเทศกัมพูชา ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ตั้งแต่ยุคอาณานิคมฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบัน ทั้ง
จากเอกสารที่เป็นทั้งเอกสารราชการ เช่น นโยบายแผนพัฒนาประเทศ กฎหมาย กฎกระทรวง     
และเอกสารที่เป็นขององค์กรเอกชน สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แผนการด าเนินงาน โครงการ
ของภาคเอกชน  โดยเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความหมาย กระท าการต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือ
การตีตรา และแรงกดดันต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงขายบริการทางเพศท่ีส่งผลต่ออัตวิสัยของพวกเธอ 

(4) ข้อมูลร่วมสมัยที่ข้องเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ ทั้งในภาพกว้างและรายละเอียด เช่น จ านวน ลักษณะทางประชากรของผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ สภาวะสุขภาพ รายได้  ทั้งข้อมูลผู้หญิงขายบริการทางเพศในระดับประเทศ และระดับจังหวัดสี
หนุวิลล์  

(5) ข้อมูลที่เกี่ยวกับการให้ความหมายของผู้หญิงขายบริการทางเพศใน
วัฒนธรรมกัมพูชา โดยการศึกษาจากทั้งเอกสารประวัติ ศาสตร์  และเอกสารร่วมสมัย เช่น 
หนังสือพิมพ์ นิยาย แบบเรียน สุภาษิต นิทาน  รวมทั้งสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ เพลง  
โดยเน้นค้นหาการสร้างความหมาย และความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 

1.2.2.2 การรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์ซึ่ง
ใช้ภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

(1) ศึกษาจากการเข้าไปร่วมในพ้ืนที่พิธีกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น งาน
แต่งงาน งานเทศกาลต่างๆ ที่ส าคัญของชาวกัมพูชา เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลประชุมปรึญ    
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(2) การสัมภาษณ์ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีการขายบริการทางเพศทั้งทางตรง 
และทางอ้อม โดยเปิดเผยสถานภาพว่าผู้วิจัยเป็นนักศึกษาที่สนใจชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิง
ขายบริการทางเพศ   

(3) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสังเกตอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้วิจัยใช้เวลาในการ
เก็บข้อมูลภาคสนามในจังหวัดสีหนุวิลล์ประเทศกัมพูชาเป็นเวลา 18 เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 - วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 

ในช่วง 6 เดือนแรกผู้วิจัยจะพักอยู่กับมูลนิธิศูนย์ธารชีวิตศรีชุมพบาล
กัมพูชา (Foundation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd in Cambodia) ที่
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2006 ศูนย์ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า พริวเขียว หรือ “เส้นทางสีน้ าเงิน” ย่านใจกลาง
เมืองห่างจากวิกตอรี่ฮิลล์ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยผู้วิจัยจะท าหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาสมัครและครู
สอนภาษาให้มูลนิธิศูนย์ธารชีวิตศรีชุมพบาล  ซึ่งจะออกสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ใน
ชุมชนที่ยากจน ผู้ต้องขัง และพนักงานที่ท างานในบาร์เบียร์ที่เจ้าของอนุญาต โดยในช่วงเช้าตั้งแต่
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. จะออกไปสอนตามสถานที่ที่นักเรียนพักอาศัย เช่น หมู่บ้านเซ.เต. หมู่บ้าน
โอเดก บาร์เบียร์ดอลฟิน บาร์ดรากอนไฟท์ รวมทั้งบาร์ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ และในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 
17.30 - 19.30 น. เปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ศูนย์แบ่งเป็น 6 ชั้นเรียน ปัจจุบัน 
(ข้อมูลวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556) มีชุมชนและบาร์ที่มูลนิธิออกสอน 12 แห่งมีนักเรียนเป็นเด็ก
ชาวกัมพูชาอายุตั้งแต่ 5 - 18 ปี จ านวน 112 คน และพนักงานบาร์เบียร์ชาวกัมพูชาจ านวน 37 คน 
โดยการเก็บข้อมูลในช่วงนี้เพ่ือเก็บข้อมูลทั่วไปและสร้างความคุ้นเคยกับพื้นท่ีกับผู้ให้ข้อมูล 

ในช่วง  12 เดือนหลังผู้ วิจัยได้ย้ ายออกมาพักที่ห้องเช่าในบริ เวณ
เดียวกับเลดี้ที่ท างานในบาร์ดอกกุหลาบ โดยห้องเช่านี้อยู่ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์และอยู่ตรงข้ามกับซอย
ข้างตลาดโอโตนิยมอันเป็นที่ตั้งของบาร์ผู้วิจัยได้เข้าไปท างานเปน็เลดี้คนหนึ่งในบาร์ดอกกุหลาบ แต่ไม่
รับเงินเดือน และไม่ออกไปกับลูกค้า  
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ภาพที่ 1.1 ภาพผู้วิจัยในฐานะเลดี้ที่บาร์ดอกกุหลาบ 

 
ตลอดช่วงระยะเวลาการศึกษา ผู้วิจัยพยายามที่จะใช้เวลาในการเข้าไปอยู่ในโลกของเลดี้

ทั้งช่วงเวลาท างานและนอกเหนือเวลาท างาน หรือในพ้ืนที่ของชีวิตประจ าวันของเลดี้ เพ่ือท าความ
เข้าใจในมิติต่างๆ เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆ นอก
สถานที่ท างาน การท าหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยเหลือเรื่องภาษาระหว่างเลดี้และลูกค้า รวมทั้งการ
กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของเลดี้ที่เป็นเพ่ือนสนิทในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น งานแต่งงานของพวกเธอกับ
สามีชาวต่างชาติ 

 
1.3 เนื้อหาของวิทยานิพนธ์โดยสังเขป 

 
งานวิทยานิพนธ์นี้ใช้ชื่อสมมุติทั้งชื่อบุคคลและชื่อบาร์เพ่ือรักษาความเป็นส่วนตัวของ

ผู้ให้ข้อมูล วิทยานิพนธ์ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทดังนี้ 
บทที่ 1 บทน า ในบทนี้ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นที่มาและความส าคัญของปัญหาในการวิจัย 

วัตถุประสงค์ ค าถามการวิจัย รวมทั้งแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ และยัง
น าเสนอการทบทวนงานศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือแสดงให้เห็นช่องว่างของการท าศึกษาวิจัยผู้หญิงขาย
บริการทางเพศในประเทศกัมพูชา และสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้สามารถพัฒนาประเด็นศึกษาจากช่องว่าง
ต่างๆ เหล่านั้นได้  โดยในตอนท้ายของบทจะเป็นการน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย 
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บทที่ 2  พลวัตและการจัดการพ้ืนที่: ประวัติศาสตร์พ้ืนที่การขายบริการทางเพศของ
กัมพูชา ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอประวัติของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชาในช่วง
ระยะเวลาต่างๆ ในประวัติศาสตร์ เพ่ือแสดงให้เห็นพลวัตและการจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ
ของผู้ปกครอง ที่ใช้การสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ผู้วิจัยเสนอว่าการสร้างภาพ
ตัวแทนเหล่านี้เป็นไปเพ่ือจัดระเบียบวิธีคิดและการแสดงออก รวมทั้งปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปกครองและสร้างความเข้าใจปฏิบัติการของพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศในปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น 

บทที่ 3 พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์: พ้ืนที่ของผู้หญิงช ารุดหรือพ้ืนที่ของ
ดอกไม้ล้ าค่า ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอความเป็นมาของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์ 
ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ และประสบการณ์ผัสสะในพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
แต่ละช่วงเวลา รวมทั้งความเป็นมาของพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ และแสดงให้เห็นว่าความเป็น กอนแลงบารัง 
หรือพ้ืนที่ของชาวต่างชาติของวิกตอรี่ฮิลล์ว่า สัมพันธ์อย่างไรกับพ้ืนที่การขายบริการทางเพศและอัต
วิสัยของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ 

บทที่ 4 จังหวะ: จังหวะของเวลาในชีวิตประจ าวันและจังหวะชีวิต  ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะ
น าเสนอ ภาพของชีวิตประจ าวันของเลดี้ในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน ในแต่ละปี โดยให้ความส าคัญเป็น
พิเศษกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นทีแ่ละประสบการณ์ผัสสะ ในพ้ืนที่ของการผลิตซ้ าจังหวะว่าได้ท าให้
เกิดปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่อย่างไร และอิทธิพลของโครงสร้างภายนอกทั้งโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศกัมพูชา ที่มีผลต่อการก าหนดจังหวะวันและจังหวะชีวิต
ของเลดี้ในพื้นที่นี้ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่าจังหวะวันและจังหวะชีวิตในพ้ืนที่นี้สร้างส านึกแห่งตัวตนให้
เลดี้อย่างไร 

บทที่ 5 ชีวิต: ผัสสะ ความเสี่ยง และการเอาตัวรอด ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอ 
ประสบการณ์ผัสสะของเลดี้ในประเด็น เพศสัมพันธ์ และการเอาตัวรอดในพ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศ ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์ผัสสะไม่ได้ เป็นแค่เพียงการรับรู้ทางประสาทวิทยา 
หรือภาพตัวแทนของวัฒนธรรมที่แตกต่าง แต่ประสบการณ์ผัสสะยังเป็นตัวกระท าการที่ส าคัญที่ท าให้
เลดี้สร้างส านึกแห่งตัวตนในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ การเกิดขึ้นของประสบการณ์ผัสสะนั้นแยก
ไม่ออกจากการผลิตพ้ืนที่ ที่ต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งผลต่อปฏิบัติการของเลดี้ และส่งผลต่อ
การสร้างตัวตนของพวกเธอ 

บทที่ 6 วาสนา: การแต่งงานของเลดี้กับเจ้าบ่าวชาวตะวันตก ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอ 
ความเป็นผู้กระท าการที่เลดี้ เปลี่ยนผ่าน จาก “สเรยโค๊ด” เป็น “โกนสเรยลออ” และเป็น “เจ้าสาวผู้
มีวาสนา” ว่ากระท าการนี้ ไม่ได้เกิดข้ึนนอกอ านาจ หรือเป็นการต่อต้านขัดขืน การล้มล้างบรรทัดฐาน 
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แต่กระท าการของเลดี้คือการสร้างความสัมพันธ์แบบพิเศษ กับอ านาจที่กดทับพวกเธออยู่นั่นเอง 
รวมทั้งบทนี้จะน าเสนอภาพชีวิตหลังการเป็น “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ของพวกเธอ 

บทที่ 7 บทสรุปของอัปสรา ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอบทสรุปของอัปสรากลางไฟเพ่ือ
แสดงให้เห็นข้อเสนอหลักของงานวิจัยที่ตอบค าถามการวิจัยว่า  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และ
ประสบการณ์ผัสสะในโครงสร้างจังหวะของชีวิตประจ าวันนี้  ได้ก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ขึ้นมาอย่างไร 
รวมทั้งน าเสนอบทส่งท้ายของอัปสรากลางไฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

บทที่ 2 
พลวัตของการจัดการพื้นที่: ประวัติศาสตร์การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชา 

 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในประเทศ

กัมพูชาตามล าดับช่วงระยะเวลา เริ่มตั้งแต่ราวเจ็ดร้อยปีก่อนที่การควบคุมเหนือพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศด้วยอ านาจรัฐยังไม่ชัดเจนนัก ในช่วงรุ่งเรืองของยุคการค้าก่อนที่ประเทศกัมพูชาจะตกเป็น
อาณานิคมของฝรั่งเศส (รีด, 2548) สู่ยุคที่มีการจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศด้วยอ านาจรัฐ
อย่างเข้มงวดเมื่อกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในค.ศ. 1863 (Ovesen & Trankell, 2010, 
p. 57) จนมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหลังประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชในค.ศ. 1954 (Trudy, 2008, 
p. 191) และการเกิดข้ึนของวาทกรรม “ดอกไม้ล้ าค่า” ที่สีหนุวิลล์ รวมทั้งปฏิบัติการจัดการพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศเมื่อเข้าสู่ยุคเขมรแดง ที่ต่อเนื่องด้วยยุคสงครามกลางเมืองของกัมพูชาท าให้การ
พัฒนาประเทศชะงักงันเป็นเวลานาน สู่ช่วงเวลาของการเข้ามามีบทบาทขององค์การบริหารกัมพูชา
เพ่ือการเปลี่ยนผ่านของสหประชาชาติ (United Nations Transitional Authority in Cambodia: 
UNTAC) ในค.ศ. 1991 ท าให้พ้ืนที่การขายบริการทางเพศขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนถึงการจัดการ
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในยุคปัจจุบัน 

การน าเสนอประวัติศาสตร์การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชาในบทนี้ไม่ได้มี
วัตถุประสงค์แต่เพียงแสดงให้ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่นี้เท่านั้น แต่ยังเป็นไปเพ่ือแสดงให้เห็นพลวัต
ความเปลี่ยนแปลงของการจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ผ่านการสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่
ของผู้มีอ านาจน า ที่ก าหนดปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ (Lefebvre, 1991) เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่า การท าความเข้าใจพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในปัจจุบันจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในบริบทที่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศนั้นด ารงอยู่ 
(Derks, 2004, p.127) ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศดังกล่าวประกอบด้วย 1  ( ) ภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของแหล่งโรค 2( ) ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 3 ( ) ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศใน
ฐานะพ้ืนที่ที่แบ่งผู้หญิงไม่ดีออกจากผู้หญิงดี 

 
2.1 ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชา 
    

ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีประวัติศาสตร์ผ่านทั้ง
การตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสยาวนานเกือบร้อยปี และผ่านช่วงระยะเวลาของสงคราม
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กลางเมืองเกือบ 30 ปี คร่าชีวิตผู้คนกว่า 2 ใน 3 ของประเทศ ประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศในประเทศกัมพูชาเองก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ  กับการเปลี่ยนแปลงของ
ประวัติศาสตร์ของประเทศกัมพูชา และความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์
ผัสสะ และอัตวิสัยของผู้หญิงขายบริการทางเพศ แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนนี้ผู้วิจัย
ต้องการจะแสดงให้เห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ที่ไม่ได้เป็นแค่ เพียง
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่กับช่วงเวลา แต่รวมถึงกระท าการต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้งพลวัตของภาพ
ตัวแทนพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ที่สร้างมาจากปฏิบัติการต่างๆ ในพ้ืนที่ของผู้คนและโครงสร้าง
อ านาจที่เข้ามาสัมพันธ์เกี่ยวข้อง 

ก่อนยุคอาณานิคมฝรั่งเศส การแลกเปลี่ยนการร่วมเพศกับเงินในกัมพูชามีอยู่ในเมือง
ส าคัญทางการค้าต่างๆ ที่รุ่งเรืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ในยุคการค้าซึ่งเริ่มต้นราว 
คริสต์ศตวรรษที่ 7 เช่น พนมเปญและก าปอต ซึ่งมีพ่อค้าจากต่างแดนทั้งในทวีปเอเชียและชาวยุโรป
หลั่งไหลมาเป็นจ านวนมาก  รูปแบบมีตั้งแต่การค้าประเวณีแบบจ่ายเงินรายครั้ง ไปจนถึงการเป็นเมีย
ชั่วคราวที่พวกเธอจะท าหน้าที่เป็นสาวใช้ในเวลากลางวันและให้บริการทางเพศในเวลากลางคืน เมื่อ
ชาวต่างชาติเหล่านี้จะจากไปพวกเขาก็ต้องจ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้ (รีด, 2548, น. 161) ผู้หญิง
ท้องถิ่นเหล่านี้มีทั้งชาวเวียดนามและกัมพูชา มีทั้งผู้หญิงที่เป็นทาสที่เจ้าของส่งออกมาหาเงิน เป็น
ผู้หญิงที่ท างานในสถานที่ขายบริการทางเพศ หรือเป็นผู้หญิงที่ท างานโดยอิสระ (Trudy, 2008, 
pp.98-100) ด้วยการจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ที่ยังไม่ได้มีการขีดเส้นแบ่งพ้ืนที่อย่าง
เข้มงวด พ้ืนที่การขายบริการทางเพศและพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่ของบ้าน ซ้อนทับกันอยู่ ความเป็น
ผู้หญิงขายบริการทางเพศจึงซ้อนอยู่กับสถานะเมียชั่วคราว ที่มีปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ในบ้านในฐานะเมีย
เป็นตัวก าหนดอัตวิสัยของพวกเธอ 

ต่อมาประเทศเมื่อประเทศกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสในวันที่  11 
สิงหาคม ค.ศ. 1863 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระราชโองการพระนโรดมบรมราชเทวาอวตาร 
โดยในระยะแรกของการเป็นอาณานิคม (ค  .ศ .  1863 - ค.ศ. 1884) ฝรั่งเศสยังไม่ได้เข้ามาแทรกแซง
กิจการภายในกัมพูชามากนัก มีเพียงการควบคุมด้านการทหาร การต่างประเทศและการคลังเป็นหลัก 
(Ovesen & Trankell, 2010, p. 57)         

การแลกเปลี่ยนการร่วมเพศกับเงินของหญิงสาวท้องถิ่นกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาว
ฝรั่งเศส ที่มีทั้งผู้ชายโสดและผู้ชายแต่งงานแล้วแต่เดินทางมาอยู่ในอาณานิคมตามล าพังในระยะนี้ มี
ทั้งแบบการขายบริการทางเพศแบบชั่วคราว และความสัมพันธ์ระยะเวลายาวกับผู้ชายคนเดียวใน
ฐานะของเมียชาวพ้ืนเมือง  ความสัมพันธ์นี้จะคงอยู่จนกระทั่งชายต่างชาติขอเลิกกับเธอ หรือเดินทาง
กลับบ้านเกิดเมืองนอน หรือเสียชีวิตไป และผลจากความสัมพันธ์นี้ท าให้มีลูกครึ่งที่เกิดจากผู้หญิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
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พ้ืนเมืองและชายชาวต่างชาติขึ้น (Muller, 2006, p. 130)  อย่างไรก็ดีความสัมพันธ์เช่นนี้ก็ไม่ได้รับ
การยอมรับจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสว่าเป็นสิ่งถูกต้อง ทั้งจากการสร้างความหมายว่าผู้หญิงท้องถิ่น
ทุกคนที่อยู่กินกับชาวต่างชาติเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ  และความกังวลว่าลูกครึ่งที่เกิดมาจะท า
ให้เส้นแบ่งผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสกับชาวกัมพูชาและชาวเวียดนามผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง พร่าเลือนไป 
(Trudy, 2008, pp. 98-100) แต่ด้วยเหตุผลที่ในช่วงแรกของอาณานิคมจ านวนผู้หญิงชาวยุโรปที่
เดินทางมาอยู่ในประเทศอาณานิคมมีน้อยกว่าผู้ชายชาวยุโรปหลายเท่าตัว ท าให้สังคมของชาวฝรั่งเศส
ผู้ปกครองกัมพูชาในยุคนั้นจ าเป็นต้องอดทนกับความสัมพันธ์เช่นนี้ 

การไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้ของเจ้าอาณานิคมเห็นได้ชัดเจนจากกระบวนการที่เกิด
ขึ้นกับเด็กลูกครึ่งของพ่อชาวยุโรปและแม่ชาวพ้ืนเมือง หากต้องกลายเป็นเด็กก าพร้าพ่อทั้งในกรณีที่
พ่อทิ้งไปหรือเสียชีวิต  เด็กเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กวัยรุ่น หญิงหรือชาย ก็จะถูกส่งตัวไปที่
สถานเลี้ยงเด็กก าพร้าซึ่งด าเนินงานโดยซิสเตอร์ของคณะ La Providence de Portieux ที่เข้าไป
ด าเนินงานด้านสุขภาพและสถานเลี้ยงเด็กก าพร้าในประเทศกัมพูชาเป็นคณะแรกๆ (Ovesen & 
Trankell, 2010, p. 62) เหตุผลของการพรากแม่พรากลูกนี้ ก็เพ่ือป้องกันเด็กเหล่านี้ ไม่ให้ถูกเลี้ยงดู
โดยแม่ที่ เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ เป็นคน “ไม่ดี” มีพฤติกรรมผิดศีลธรรมทางโลกีย์ 
(debauchery) ขี้เกียจ (laziness) และไร้ศีลธรรม (immorality) ตามความเห็นของเจ้าอาณานิคมใน
สมัยนั้น (Muller, 2006, pp. 135 - 137) การจัดการกับสถานะเมียชั่วคราวของอ านาจรัฐเป็น
จุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะขีดเส้นแบ่งพ้ืนที่การขายบริการทางเพศออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมทั้ง
การพยายามสร้างภาพตัวแทนให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็นผู้หญิงที่  “ไม่ดี” ได้ส่งผลต่อทั้งพ้ืนที่
การขายบริการทางเพศ และอัตวิสัยของผู้หญิงขายบริการทางเพศ 

นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ที่มีผู้ชายจ านวนมากทั้งชาวยุโรป และพ่อค้าชาวจีนที่
หลั่งไหลมาท ามาค้าขายในประเทศอาณานิคม การแลกเปลี่ยนการร่วมเพศกับเงินของหญิงสาว
ท้องถิ่นกับชาวต่างชาติในรูปของการขายบริการทางเพศแบบชั่วคราว ก็เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จนกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม                 

ด้วยผลประโยชน์มหาศาลนี้  รัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศสจึงได้ออกกฎหมายการขาย
บริการทางเพศขึ้นทะเบียนและเก็บภาษีสถานบริการทางเพศและผู้หญิงขายบริการทางเพศในค.ศ.
1877      สถานบริการทางเพศท่ีถูกกฎหมายคือสถานบริการทางเพศท่ีเจ้าของขึ้นทะเบียนตนเองและ
พนักงาน และเสียภาษีถูกต้อง  อัตราภาษีส าหรับสถานบริการทางเพศของคนเวียดนามและกัมพูชา 
(annamite brothels) คือปีละ10 piastres ส่วนสถานบริการทางเพศของคนจีนและญี่ปุ่นเสียปีละ 
60 piastres   เหตุผลของอัตราภาษีที่ต่างกันเป็นเพราะฝรั่งเศสถือว่าสถานบริการทางเพศสอง
ประเภทแรกเป็นประชาชนของอาณานิคม แต่พวกหลังไม่ใช่ (Ovesen & Trankell, 2010, pp. 62-
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65)  นอกจากนี้ค่าบริการของสถานบริการทางเพศสองแบบแรกยังต่ ากว่าสองแบบหลังโดยสองแบบ
แรกมีไว้บริการคนที่มีรายได้ต่ า คนใช้แรงงาน แต่สองแบบหลังส าหรับเศรษฐีผู้มีฐ านะรวมทั้งชาว
ฝรั่งเศสที่มีเงินด้วย  

ผู้หญิงที่ส่วนใหญ่ที่ให้บริการในสถานบริการทางเพศสองแบบแรกคือผู้หญิงเวียดนามทั้ง
ที่เต็มใจมาเพ่ือแสวงหาอนาคตที่ดีกว่าและถูกพ่อแม่ขายมาเป็นทาสเพ่ือแลกกับเงินเพราะความ
ยากจนที่เพ่ิมขึ้นหลังตกเป็นอาณานิคม ขณะที่ส่วนน้อยคือผู้หญิงกัมพูชาที่บางส่วนยากจน เป็นทาส
หรือเป็นผู้หญิงในวังที่ถูกขับไล่ออกมา อย่างไรก็ดีผู้หญิงกัมพูชาส่วนใหญ่พยายามจะเลือกที่เป็นเมีย
ชั่วคราวมากกว่าการขายบริการทางเพศเป็นครั้ง แต่เมื่อสถานะเมียชั่วคราวเริ่มถูกจ ากัดลง ผู้หญิง
กัมพูชาจึงเริ่มท างานในสถานบริการทางเพศมากขึ้น (Muller, 2006, p. 138; Trudy, 2008, pp. 
98-100)  

ส่วนสถานบริการทางเพศสองสองแบบหลังเป็น ผู้หญิงจากชนบทจีนและผู้หญิงญี่ปุ่นที่
เดินทางผ่านมาทางฮ่องกงหรือนางาซากิไปที่สิงค์โปร์ ซึ่งเป็นแหล่งขายบริการทางเพศขนาดใหญ่ในยุค
นั้นเช่นกัน จากนั้นบางส่วนก็จะเดินทางต่อมาท่ีมาเลเซีย ไทย แล้วเข้าสู่ไซ่ง่อน    

พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศยังมีการจัดการพ้ืนที่ที่แตกต่างกันทั้งเปิดเผยและซ่อน
เร้น เช่น ในไซ่ง่อนมีพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศที่เปิดเผยชัดเจน ขณะที่ในพนมเปญยุคแรกการ
ขายบริการทางเพศมีทั้งสถานบริการที่เปิดอยู่ในถนนสายเล็ก และการขายบริการทางเพศด้วยการ  
ตกลงกันผ่านคนกลาง แล้วจึงพาผู้หญิงมาให้บริการในสถานที่เฉพาะที่ตกลงกัน (Muller, 2006, p. 
139)  

พ้ืนที่ทางกายภาพของการขายบริการทางเพศ จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการแบ่ง
ช่วงชั้นของผู้หญิงขายบริการทางเพศในแต่ละพ้ืนที่ออกจากกัน ตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่พ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศที่คัดเลือกผู้หญิงที่จะเข้าสู่แต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไปตามเชื้อชาติของพวกเธอ จนถึง
กระบวนการท างานที่กลุ่มลูกค้าที่ผู้หญิงจะขายบริการทางเพศให้ก็เป็นกลุ่มที่ต่างกัน สิ่งนี้ส่งผลให้
ผู้หญิงขายบริการทางเพศในแต่ละพ้ืนที่มีปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ในพ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศที่เปิดเผยผู้หญิงจ าเป็นต้องมีการเชื้อเชิญลูกค้าและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือขายบริการทางเพศ 
ขณะที่ในการขายบริการทางเพศที่ซ่อนเร้น ผู้หญิงอาจเห็นหน้าชายที่ซื้อบริการของเธอก็ตอนที่เขา
มาถึงห้องที่เธอจะใช้ขายบริการแล้ว (Ovesen & Trankell, 2010, p. 63)  

     จนกระทั่งในค  .ศ .  1884 หลังการปฏิรูปการปกครองของฝรั่งเศสในกัมพูชาครั้งใหญ่ ที่
เปลี่ยนประเทศกัมพูชาจากรัฐในอารักขาของฝรั่งเศสเป็นรัฐในปกครองของฝรั่งเศสอย่างสมบรูณ์ ใน
วันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 1884  ก่อให้เกิดสงครามเพ่ือต่อต้านฝรั่งเศสที่ยืดเยื้อต่อมาอีก 2 ปี  การ
เกณฑ์ทหารจ านวนมากมาอยู่ในพนมเปญทั้งทหารฝรั่งเศส ทหารเวียดนาม และทหารกัมพูชา ท าให้
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ทั้งจ านวนสถานบริการและผู้หญิงขายบริการทางเพศเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และยังก่อให้เกิดการระบาด
ของกามโรคอย่างรุนแรงในหมู่ทหารเหล่านี้  จนท าให้มีกฎหมายควบคุมโรคติดต่อจากการขายบริการ
ทางเพศข้ึนในเดือนมกราคม ค  .ศ .  1885 ที่ท าให้ต ารวจมีอ านาจในการจับผู้หญิงขายบริการทางเพศที่
ไม่มีใบตรวจสุขภาพ กฎหมายควบคุมโรคติดต่อจากการขายบริการทางเพศท าให้มีการขึ้นทะเบียน
ผู้หญิงขายบริการทางเพศอย่างเข้มงวด โดยมีการแบ่งผู้หญิงขายบริการทางเพศตามกฎหมายได้เป็น 2 
ประเภทคือ ประเภทผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ลงทะเบียนถูกต้อง (registered prostitutes หรือ 
filles soumises) โดยประเภทนี้ยังแบ่งเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ท างานในสถานบริการที่ได้รับ
การข้ึนทะเบียนถูกต้อง ( filles de maison) และประเภทผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ท างานอิสระไม่
มีใครคุม (filles isolees) ประเภทหลังจะเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียน การตรวจโรค และการ
รักษาโรคในแต่ละครั้ งแพงกว่าแบบแรก  ส่วนผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ ไม่ลงทะเบียน 
(unregistered prostitutes หรือ filles insoumises) คือประเภทที่ผิดกฎหมาย (Ovesen & 
Trankell, 2010, pp. 62-65) 

 กฎหมายฉบับนี้ยังอนุญาตให้เมืองที่มีผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกกฎหมายมีเพียงแห่ง
เดียวในประเทศกัมพูชาคือ พนมเปญ และเริ่มมีบริการตรวจสุขภาพรักษาโรคส าหรับผู้หญิงขาย
บริการทางเพศที่ริเริ่มโดยแพทย์ประจ ากองทัพฝรั่งเศส (Ovesen & Trankell, 2010, pp. 62-65) 
รวมทั้งให้อ านาจแพทย์ในการเนรเทศผู้หญิงขายบริการทางเพศท่ีติดโรคออกนอกประเทศ 

ต่อมาหลังการตั้งสหภาพอินโดไชนาในปี ค.ศ.1887  ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายอีกฉบับ
เพ่ือควบคุมพ้ืนที่การเปิดสถานบริการและการปรากฏตัวของผู้หญิงขายบริการทางเพศ ให้อยู่เฉพาะใน
พ้ืนที่ที่ก าหนด ประกอบด้วย 4 พ้ืนที่คือ  สถานบริการทางเพศ โรงพยาบาล คุก และส านักนางชี โดย
พ้ืนที่สุดท้ายมีไว้เพ่ืออนุญาตให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศเหล่านี้ได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า   
(Muller, 2006, pp. 142 - 145) ในยุคนี้แม้ว่าการซื้อขายผู้หญิงเพ่ือมาเป็นทาสขายบริการทางเพศ
จะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หลังการประกาศเลิกทาสโดยเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสในค.ศ. 1884 ที่ทั้งคนซื้อ
และคนขายจะได้รับโทษอย่างรุนแรง แต่ก็เป็นยุคที่มีจ านวนสถานบริการและผู้หญิงขายบริ การทาง
เพศเพ่ิมข้ึนจ านวนมาก   การระบาดของกามโรคท าให้มีการประนามพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศ
และพ้ืนที่ร่างกายของผู้หญิงขายขายบริการทางเพศ รวมทั้งผู้หญิงทั่วไปโดยใช้ความรู้ทางการแพทย์
อย่างรุนแรงว่า “ผู้หญิงพ้ืนเมืองที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายต่างชาติทุกคนเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ 
ผู้หญิงพ้ืนเมืองทุกคนที่เป็นกามโรคเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ”  วาทกรรมนี้ได้ท าให้การนิยามที่
ซ้อนทับกันระหว่างเมียชั่วคราวกับผู้หญิงขายบริการทางเพศในยุคเริ่มต้นอาณานิคมหมดไป เหลือ
เพียงผู้หญิงขายบริการทางเพศ 
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เมื่อภาพตัวแทนของพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
ร้ายแรง จึงเกิดการจัดการกับผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ถูกนิยามว่าเป็น “แหล่งสร้างโรค” ที่กระท า
กับชายนักเท่ียวที่ถูกนิยามว่า “เป็นเหยื่อ” ของพวกเธอ เช่น การส่งตัวผู้หญิงขายบริการทางเพศชาว
เวียดนามที่ป่วยด้วยกามโรคจ านวน 30 คนกลับไซ่ง่อนทางเรือครั้งหนึ่ง มีบันทึกของเจ้าอาณานิคม
ฝรั่งเศสบันทึกไว้ว่า   ”จ านวนของผู้หญิงขายบริการทางเพศท่ีมากขนาดนี้ ท าให้มองเห็นภาพว่าผู้ชาย
เป็นจ านวนตั้งเท่าไหร่ที่ตกเป็นเหยื่อของการสร้างโรคของพวกเธอ” แต่ไม่มีข้อมูลใดแสดงให้เห็นชะตา
กรรมของพวกเธอเหล่านี้จากเอกสารของเจ้าอาณานิคม (Muller, 2006, pp. 142-145) 

แม้พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศจะโดนตีตราว่าเป็นพ้ืนที่ของการสร้างโรคจากเจ้า
อาณานิคมฝรั่งเศส แต่ในค.ศ. 1901 กลับมีการปรัปปรุงกฎหมายขยายพ้ืนที่การอนุญาตให้มีการขาย
บริการทางเพศถูกกฏหมายเพ่ิมในเมืองท่าส าคัญอย่างก าปอต ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ส าคัญอยู่ติดกับ
ประเทศเวียดนาม เป็นเมืองใหญ่ที่ทั้งเป็นสถานที่ปลูกยางพาราและพริกไทยที่มีชื่อเสียง    กฎหมาย
ฉบับนี้ยังก าหนดบทลงโทษและควบคุมพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศและร่างกายของผู้หญิงขาย
บริการทางเพศให้เข้มงวดยิ่งขึ้น เช่น 

- ผู้หญิงขายบริการทางเพศทุกคนจะต้องลงทะเบียนและตรวจสุขภาพที่ด าเนินการโดย
ต ารวจ และต้องแสดงบัตรทุกครั้งที่ถูกเรียกตรวจ 

- ผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ไม่ลงทะเบียนจะถูกขังคุกจนกว่าจะด าเนินการลงทะเบียน
แล้วเสร็จ        

- ผู้หญิงขายบริการทางเพศผิดกฎหมายที่แพร่โรคจะติดคุกหนึ่งเดือน หรือจนกว่าจะ
ลงทะเบียนใหม่   

- ผู้หญิงขายบริการทางเพศทุกคนจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนโดยนายกเทศมนตรีของ
พนมเปญและมีการต่ออายุทะเบียนใหม่ทุกปี โดยการขึ้นทะเบียนทุกครั้งต้องมีการตรวจสุขภาพจาก
แพทย ์

- การเปิดสถานบริการผิดกฎหมายมีโทษจ าคุก 2 เดือน ปรับ 30-100 piastres 
      - ห้ามผู้หญิงขายบริการทางเพศเดินหาลูกค้าตามท้องถนน หรือ ที่สาธารณะ มีโทษ

จ าคุก 8 วัน - 1 เดือน ถ้าเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ท างานในสถานบริการ เจ้าของสถานบริการ
จะต้องโดนลงโทษปรับ 25 piastres และโดนปิดสถานบริการ    

- ผู้หญิงขายบริการทางเพศต้องตรวจสุขภาพทุกอาทิตย์ ถ้าไม่ท ามีโทษจ าคุก 8 วัน ปรับ 
5 piastres    
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- ผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวกัมพูชากับผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวเวียดนามจ่าย
ค่าพบแพทย์ครั้งละ ครึ่ง piastres ส่วนผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวจีนกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ
ชาวญี่ปุ่นจ่าย 1 piastres 

ในค.ศ. 1906 มีความพยายามของการออกกฎหมายการจัดพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ
อีกครั้งแต่ประสบความล้มเหลว เพราะไม่สามารถควบคุมท่ีตั้งของสถานบริการที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย
และกระจายอยู่ตามชุมชนของคนเชื้อชาติต่างๆ ในพนมเปญ โดยพบว่าสถานบริการและผู้หญิงขาย
บริการทางเพศชาวเวียดนามมีมากที่สุดโดยจากจ านวนผู้หญิงขายบริการทางเพศที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลในพนมเปญทั้งหมด 101 คน ในค.ศ. 1908 พบว่าเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศชาว
เวียดนาม 83 คน เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวกัมพูชา 9 คน เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศชาว
ญี่ปุ่น 8 คน อละเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวจีน 1 คน ในค.ศ. 1911 มีผู้หญิงขายบริการทาง
เพศมารับบริการจ านวน 246 คนพบว่า เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวเวียดนาม 226 คน เป็น
ผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวกัมพูชา 8 คน เป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวญี่ปุ่น 8 คน และเป็น
ผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวจีน 4 คน (Ovesen & Trankell, 2010, pp. 22-24)   

ต่อมาในค.ศ. 1908 มีการปรับปรุงกฎหมายอีกครั้งโดยก าหนดให้รัฐบาลเป็นคนออกเงิน
ค่ารักษาให้ แต่เจ้าของสถานบริการต้องรับผิดชอบค่าอาหาร และเริ่มมีการส่งผู้หญิงขายบริการทาง
เพศที่ป่วยด้วยโรคกามโรคไปรักษาในโรงพยาบาลแทนการส่งไปรักษาในคุก (Ovesen & Trankell, 
2010, p. 22)  ในค.ศ. 1912 มีการออกกฎหมายอีกฉบับก าหนดที่ตั้งของสถานบริการในพ้ืนที่บริเวณ
ข้างคุก โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้ซ่อนเร้นจากพ้ืนที่สาธารณะ และไม่อนุญาตให้ผู้หญิงออกมาหา
ลูกค้าในพ้ืนที่สาธารณะตามท้องถนน อนุญาตเพียงให้ผู้หญิงสามารถเรียกลูกค้าได้จากหน้าต่างที่เปิด
อยู่บนชั้นสองของสถานบริการเท่านั้น   

การเพ่ิมขึ้นอย่างมากมายของผู้หญิงขายบริการทางเพศในยุคนี้  ถูกมองว่าเป็นเพราะ
ผู้หญิงพ้ืนเมืองที่ไม่ได้นับถือศาสนาคริสตร์เป็นพวกขี้เกียจและไร้ศีลธรรม  ไม่ใช่เป็นเพราะความ
ต้องการที่มากขึ้นจากการขยายตัวของเมือง และการเพ่ิมขึ้นของผู้ชายจากการตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศส ที่ท าให้ทั้งมีชาวต่างชาติจ านวนมากหลั่งไหลมาอาศัยในพนมเปญ ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของ
กองก าลังทหาร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ (Muller, 2006, p.135; Ovesen & 
Trankell, 2010, p. 63; Trudy, 2008, p. 151)       
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เมื่อการแพทย์เข้ามีบทบาทในการนิยามพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของกัมพูชา พ้ืนที่
ของการขายบริการทางเพศในยุคนี้ จึงถูกผูกติดกับพ้ืนที่ของแหล่งสร้างโรคร้ายแรง ที่ต้องโดนจัดการ
ด้วยกฎหมายและโครงสร้างอ านาจต่างๆ อย่างเด็ดขาด ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพ พ้ืนที่ร่างกายของผู้หญิง 
และพ้ืนที่ทางความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง จนสถานะของเมียชั่วคราวของผู้หญิงพ้ืนเมืองหมดไป เหลือ
เพียงสถานะของผู้หญิงขายขายบริการทางเพศ แต่ด้วยความเป็นพ้ืนที่ของความชั่วร้ายที่จ าเป็นที่ต้อง
มีเพ่ือตอบสนองต่อเมืองที่ขยายตัวขึ้น และเพ่ือเป็นแหล่งรายได้จากภาษีให้รัฐ ขณะเดียวกันก็เป็น
พ้ืนที่ของความผิดศีลธรรม พ้ืนที่นี้จึงยังด ารงอยู่ในสังคมต่อไป แต่ต้องพยายามปิดบังซ่อนเร้นพ้ืนที่นี้ไว้
จากสายตาของสาธารณะ ผู้หญิงขายบริการทางเพศในยุคนี้จึงถูกจัดการ พ้ืนที่อย่างเข้มงวดทั้งพ้ืนที่
ร่างกายและพ้ืนที่ในการมีอยู่ของพวกเธอ 

ต่อมาหลังจากประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชในวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1954  ในช่วง
การปกครองโดยพรรคสังคมราษฐนิยม (Sangkum Reastr Niyum (SRN)  ของเจ้านโรดม สีหนุ 
(ระหว่าง ค  .ศ .  1955  - 1970) การขายบริการทางเพศกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอีกครั้ง เพราะเจ้า
นโรดมสีหนุเห็นว่าขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกัมพูชา ที่ก าลังเร่งสร้างอัตลักษณ์ของชาติ
ขึ้นมาใหม่ภายหลังจากตกเป็นอาณานิคมกว่าร้อยปี ความเป็น  “ผู้หญิงกัมพูชาที่ดี” ตามแบบ
วัฒนธรรมอันดีงามของกัมพูชาจึงถูกเน้นย้ า  มีการลงโทษ สั่งปิดสถานบริการทั่วประเทศในค.ศ. 
1961 และประณามผู้หญิงขายบริการทางเพศอย่างรุนแรง หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไม่เป็น “ผู้หญิง
กัมพูชาที่ด”ี ว่าท าลายวัฒนธรรมอันดีงามของกัมพูชา (Trudy, 2008, pp. 191-195)        

อย่างไรก็ดีแม้ว่าการขายบริการทางเพศจะขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
กัมพูชา แต่ก็มีพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษให้มีการขายบริการทางเพศได้  นั่นคือเมืองสีหนุวิลล์ อัน
เป็นเมืองท่าแห่งใหม่ของประเทศ ด้วยการให้เหตุผลว่า เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของกะลาสีเรือ
ต่างชาติที่เดินทางมาท่ีเมืองท่าเรือน้ าลึกแห่งเดียวของประเทศ และเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว 

      ผู้หญิงขายบริการทางเพศในเมืองนี้ถูกเรียกว่า “ดอกไม้ล้ าค่า” (precious flowers 
หรือ fleurs speciales) โดยเจ้านโรดมสีหนุ เพราะถือว่าพวกเธอเป็นผู้ช่วยเหลือในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการช่วยพัฒนาเส้นทางการค้าสู่โลกภายนอก (Sihanouk, 2003, p. 2) 
ต่อมาในค.ศ. 1963 กฎหมายการจดทะเบียนสถานบริการถูกกฎหมายก็กลับมาอีกครั้ง  ด้วยเหตุผลว่า
การขายบริการทางเพศ แม้จะเป็นสิ่งคุกคามวัฒนธรรมและสุขภาพ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกฝน
ทางเพศท่ีจ าเป็นส าหรับผู้ชายกัมพูชา (Williams, 1969, p. 102) โดยเฉพาะเมื่อสังคมกัมพูชามองว่า
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานของผู้ชายไม่ใช่เรื่องเสียหายร้ายแรงเท่ากับการเสียความบริสุทธิ์
ก่อนแต่งงานของผู้หญิง มุมมองนี้สะท้อนผ่านสุภาษิตกัมพูชาจ านวนมาก เช่น ผู้ชายคือทอง ขณะที่
ผู้หญิงคือผ้าขาว ทองแม้ผ่านความสกปรกเพียงใดก็ล้างให้สะอาดได้ ขณะที่ผ้าขาวเมื่อสกปรกแล้วก็จะ
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ไม่สามารถซักให้สะอาดเหมือนเดิมได้อีก หรือสุภาษิตว่า แม่น้ าสิบสายก็ไม่สามารถเติมเต็มหนึ่ง
มหาสมุทร ที่ให้ความชอบธรรมกับความไม่รู้จักพอในเรื่องเพศของผู้ชาย (Phan & Paterson, 1994, 
p. 78; Walsh, 2007, p. 16) ในค.ศ. 1963 กฎหมายการจดทะเบียนผู้หญิงขายบริการทางเพศ การ
เก็บภาษ ีและการตรวจสุขภาพจึงกลับมาอีกครั้ง ผู้หญิงขายบริการทางเพศที่จดทะเบียนถูกต้องต้องมี
บัตรไว้ให้ต ารวจตรวจ ผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ไม่จดทะเบียนจะถูกจับและส่งไปฟ้ืนฟูฝึกอาชีพ  

การพยายามรื้อฟ้ืน “ความเป็นกัมพูชา” ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศกลายเป็นสิ่งที่ 
“ไม่ใช่กัมพูชา” อย่างไรก็ดีด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศของผู้น า ที่ใช้เรื่องเพศเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา ร่วมกับวัฒนธรรมกัมพูชาทีม่ีความไม่เท่าเทียมกันของชายและหญิง ท าให้แม้ผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศจะเป็นสิ่งที่ “ไม่ใช่กัมพูชา” แต่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศกลับเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในบาง
พ้ืนที่ การจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ของอ านาจรัฐ ท าให้ตัวตน
ของผู้หญิงถูกก าหนดแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ทางกายภาพอีกครั้ง ท าให้ความหมายของผู้หญิงขาย
บริการทางเพศเปลี่ยนแปลง ลื่นไหลไปตามพ้ืนที่ทางกายภาพ ขณะที่พวกเธอเป็นสิ่งที่”ไม่ใช่กัมพูชา” 
ในพ้ืนที่หนึ่ง ขณะเดียวกันก็เป็น “ดอกไม้ล้ าค่า” ในอีกพ้ืนที่หนึ่ง  

 ในยุคสาธารณรัฐเขมร (Khmer Republic) ที่เริ่มขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1970 ของ
กลุ่มฝ่ายขวาที่นิยมสหรัฐอเมริกาอย่างนายพล ลอน นลและพระสีสุวัตถิ์ สิริมาตะ หลังจากรัฐประหาร
รัฐบาลเจ้านโรดมสีหนุได้ส าเร็จ ท าให้กองทัพและทหารมีอ านาจอย่างเหลือล้นอีกทั้งได้รับการ
สนับสนุนทั้งทางการทหารและการเงินจากสหรัฐอเมริกา ท าให้กองทัพเกิดการขยายก าลังพลอย่าง
มหาศาล ทหารเหล่านี้มีทั้งอ านาจและเงินที่ได้จากการคอรัปชันกันในกองทัพในทุกระดับ (Chandler, 
1996, p. 325)  ร่วมกับการมีผู้อพยพจ านวนมากในพนมเปญจากเขตชนบทของกัมพูชาที่ถูกระดมทิ้ง
ระเบิดจากกองทัพสหรัฐเพ่ือถล่มเส้นทางล าเลียงอาวุธของเวียดนามเหนือในประเทศกัมพูชาที่เริ่มต้น
ในวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 1969  และทิ้งเรื่อยมาในยุคสาธารณรัฐเขมรเพ่ือสกัดกั้นชัยชนะของ        
คอมมิวนิต์จนหยุดการทิ้งระเบิดในช่วงต้นค.ศ. 1973 เพราะรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาออกประกาศ
ห้าม 

แม้การขายบริการทางเพศจะถูกบอกว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ด้วยอ านาจของทหาร
และความยากจนสิ้นไร้หนทางท่ีมีมากข้ึนของประชาชน  การขายบริการทางเพศจึงกลายเป็นสิ่งปกติที่
พบได้ทั่วไปโดย รวมทั้งการลักพาตัวการข่มขืนเด็กสาวในชนบทโดยทหารของนายพลลอน นล 
(Trudy, 2008, p. 207) โดยรัฐบาลที่วุ่นวายกับการสู้รบกับคอมมิวนิสต์และการคอรัปชันไม่ได้มี
นโยบายกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง การแทรกแซงโดยมหาอ านาจต่างชาติ สถานการณ์ความขัดแย้งใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาค ได้ส่งผลต่อพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ และผู้หญิงขายบริการทางเพศให้
ถูกกดข่ีและไร้อ านาจมากขึ้น จากอ านาจที่เหนือกว่าของผู้มีก าลังอาวุธ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%99_%E0%B8%99%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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จนถึงยุคของเขมรแดง  (Khmer Rouge) ภายใต้การน าของนายพล พต (Pol Pot)  
เขมรแดงได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นกัมพูชาประชาธิปไตย (Democratic Kampuchea (DK) (ค  .ศ.  
1975 - 1979) “ภายใต้ระบอบกัมพูชาประชาธิปไตย” อันเป็นระบอบที่ชาตินิยมสุดโต่ง เขมรแดงได้
ประกาศภารกิจที่จะต้องท าให้ประเทศบริสุทธิ์จากความแปดเปื้อนของชาติตะวันตก ที่หมายถึงความ
เจริญและความรู้จากตะวันตกแล้ว ยังรวมถึง การคอรัปชัน บ่อน และผู้หญิงขายบริการทางเพศ 
(Chandler, 1996, p. 332; Ledgerwood, 2002, p. 145) ท าให้มีการควบคุมพฤติกรรมทางเพศที่
ถือว่าผิดศีลธรรมตามแนวคิดของเขมรแดงอย่างเข้มงวด ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การคบชู้ 
การข่มขืน  และการขายบริการทางเพศ หากละเมิดโทษคือความตายสถานเดียว (Pearson, 
Robertson & Colm, 2010) ผู้หญิงที่ถูกฆ่าตาย และถูกส่งไปที่คุก S21 (Security Office 21) หรือ
คุกโตนสเลง เพ่ือทรมานก่อนสังหารจ านวนมากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศ   
(Trudy, 2008, p. 222)  แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท าให้ความรุนแรงทางเพศหมดไปในยุคเขมรแดง เพราะ
ในสถานการณ์ท่ีทหารเขมรแดงมีอ านาจล้นเหลือในการชี้เป็นชี้ตายให้กับประชาชนกัมพูชา การข่มขืน 
การทรมานด้วยการข่มขืนหมู่ การบังคับให้เปลือยกาย และการบังคับให้แลกเปลี่ยนการมีเพศสัมพันธ์
กับอาหาร ระหว่างผู้หญิงที่อดอยากกับทหารเขมรแดงกลับเกิดข้ึนทั่วไป (Toy-Cronin, 2006) 
 การจัดการพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองของเขมรแดง
ท าให้พ้ืนที่นี้กลายเป็นเครื่องมือในการก าจัดผู้เห็นต่าง เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการของอ านาจแบบสุดขั้ว 
เพศสัมพันธ์ของผู้หญิงไม่ได้เป็นไปเพ่ือแลกเงิน แต่เพ่ือแลกกับโอกาสการรอดชีวิต หรือการสูญเสีย
โอกาสในการมีชีวิต  

เมื่อกองก าลังของเวียดนามที่หนุนหลังนายเฮง สัมริน สามารถขับไล่เขมรแดงออกจาก
เมืองพนมเปญและสามารถจัดตั้งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (People's Republic of 
Kampuchea) ขึ้นมาปกครองกัมพูชาได้ส าเร็จ เมื่อ 10 มกราคม ค.ศ. 1979  ท าให้แผ่นดินกัมพูชา
เต็มไปด้วยทหารเวียดนามกว่า 150,000 คน ที่ยังคงตรึงก าลังไว้ในประเทศนี้ ผลต่อเนื่องมาคือ  2 - 3 
ปีแรก การค้าขายปลีกในพนมเปญก็เริ่มขยายตัวขึ้นอีกครั้ง เพราะแม้รัฐบาลจะยังให้ท านารวมแต่ก็
อนุญาตให้ประชาชนที่อดอยากในสมัยเขมรแดงสามารถหาอาหารพิเศษให้ตนเองและครอบครัวได้ 
และผ่อนปรนกฎเกณฑ์หลายอย่าง (Slocomb, 2003, p. 170) การค้าในพนมเปญจึงเริ่มพัฒนาจาก
การค้าปลีกอย่างร้านขายบะหมี่ มาสู่การค้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขาดแคลนในแบบไม่เป็นทางการ ที่
ผู้ขายต้องมีความสามารถในการแสวงหาสินค้าเอง ในระบบการค้าที่ถูกท าลายหลังยุคเขมรแดง 
(Gottesman, 2003, p. 175)       

การเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้าในตลาดมืดและการฟ้ืนฟูเมืองอีกครั้ง ท าให้การขาย
บริการทางเพศกลับมาสู่พนมเปญอีกครั้งเช่นกัน โดยแฝงในรูปของร้านขายบะหมี่ ร้านน้ าชาที่เจ้าของ
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เป็นคนเวียดนาม หรือคนจีน หรือคนกัมพูชาเชื้อสายจีน   แม้การขายบริการทางเพศในยุคสาธารณรัฐ
ประชาชนกัมพูชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย  ผู้หญิงที่ถูกจับได้ว่าขายบริการทางเพศจะถูกส่งไปฟ้ืนฟูที่ศูนย์
เก่าของเขมรแดง แต่ด้วยก าลังทหารเวียดนามจ านวนมากที่มาประจ าการในกัมพูชา (Gottesman, 
2003, p. 141) ผู้หญิงเวียดนามจ านวนมากจึงหลั่งไหลมากัมพูชาที่มีทั้งมารับจ้างตามนโยบาย
สนับสนุนการจ้างแรงงานชาวเวียดนามของรัฐบาล (Gottesman, 2003, p. 314) และมาเพ่ือ
ตอบสนองตลาดการขายบริการทางเพศ 

        แม้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็มีนโยบายที่เข้มงวดที่จะก าจัดการขายบริการ
ทางเพศ จนในค.ศ. 1981 ผู้หญิงขายบริการทางเพศกลายเป็นเป้าหมายส าคัญ ในนโยบายท าความ
สะอาดวัฒนธรรมของชนชั้นกลาง และลดอ านาจทางการค้าในมือชาวจีนในพนมเปญ  จนมีการด าเนิน
นโยบายจับและส่งผู้หญิงขายบริการทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามและจีนเข้าไปอบรมฟ้ืนฟู
ในสถานที่เฉพาะ และบางส่วนก็ถูกส่งไปอยู่ในชนบทโดยในระหว่างค  .ศ .  1983 -1985 มีการจับกุม
ผู้ต้องหาถึง 1,842 คน ที่ท าผิดกฎหมายด้วยพฤติกรรมของระบอบเก่า กว่าครึ่งของผู้ต้องหาเหล่านี้คือ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศ (Gottesman, 2003, pp. 176-179)   

แต่ด้วยเงินเดือนที่น้อยมากของข้าราชการในรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาท าให้
การรับสินบนกลายเป็นเรื่องปกติ สถานบริการและผู้หญิงขายบริการทางเพศท่ีจ่ายสินบน หรือเจ้าของ
สถานบริการที่เป็นข้าราชการหรือมีสายสัมพันธ์อันดีกับข้าราชการจึงสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ 
(Gottesman, 2003, pp. 196-200).  

นโยบายการก าหนดให้การขายบริการทางเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมายด าเนินต่อมาในยุครัฐ
กัมพูชา (State of Cambodia) ที่เริ่มต้นในค.ศ. 1989 ผู้หญิงชายบริการทางเพศที่ถูกจับได้จะถูก
ส่งไปฟ้ืนฟูนิสัยในสถานที่ท่ีรัฐบาลจัดไว้ แม้จะบอกว่าส่งไปเพ่ือฟ้ืนฟูโดยปราศจากความรุนแรง แต่ก็มี
รายงานจ านวนมากชี้ว่าสิ่งที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศเหล่านี้ได้รับคือ การทุบตีอย่างโหดร้าย การ
ข่มขืน และบางคนเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขัง (Gottesman, 2003, pp. 166-167) อย่างไรก็ดีการรับ
สินบนของข้าราชการก็ยังคงท าให้สถานบริการอีกจ านวนมากสามารถเปิดให้บริการต่อไปได้ 

อุดมการณ์ทางการเมืองและระบอบการปกครอง ยังคงส่งผลให้พ้ืนที่ของการขายบริการ
ทางเพศและพ้ืนที่ร่างกายของผู้หญิงขายบริการทางเพศในยุคนี้ มีทั้งความหมายที่เป็น ความชั่วร้ายต่อ
ระบอบสังคมสังคมนิยม ที่ต้องน าไปจัดการเสียใหม่ที่พวกเธอยังต้องเผชิญกับการจัดการอีกครั้ง 
ขณะเดียวกันความไม่เท่าเทียมกันในระบอบการปกครองที่พยายามท าให้ทุกคนเท่าเทียมกัน ก็ท าให้
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ กลายเป็นพ้ืนที่ของการแสวงหาผลประโยชน์ของทั้งเจ้าของกิจการขาย
บริการทางเพศและข้าราชการ  
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 จนกระทั่งใน ค.ศ. 1990 มีการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐกัมพูชาภายใต้การน าของฮุน 
เซน กับแนวร่วมเขมรสามฝ่าย (The Coalition Government of Democratic Kampuchea)  ซึ่ง
เป็นการรวมตัวของกลุ่มเขมรแดงของพล พต แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติประชาชนเขมรของซอน
ซาน และพรรคฟุนซินเปคของสมเด็จพระนโรดม สีหนุ  จนมีการลงนามในข้อตกลงสันติภาพที่กรุง
ปารีสในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1991 สหประชาชาติได้เข้ามาควบคุมความสงบในกัมพูชา   มีการจัดตั้ง
องค์การบริหารกัมพูชาเพ่ือการเปลี่ยนผ่านของสหประชาชาติ (United Nations Transitional 
Authority in Cambodia: UNTAC) ที่เริ่มเข้ามาในกัมพูชาหลังการประชุมข้อตกลงสันติภาพที่กรุง
ปารีสในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1991 และเข้ามาจนเต็มอัตราก าลังในเดือนกันยายน ค.ศ. 1992 เจ้าหน้าที่
ทั้งหมดก็ประกอบไปด้วย ก าลังทหารเพ่ือรักษาความสงบจ านวน 15,900 นาย ต ารวจ  3,600 นาย 
และเจ้าหน้าที่เพ่ือเตรียมการเลือกตั้งจ านวน  2,500 คน (Brown, 1993, pp. 83-90) 

การเข้ามาในของ UNTAC มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการและดูแลในการเลือกตั้งทั่วไป
ในกัมพูชาให้ด าเนินไปอย่างสงบและเสรีในค.ศ. 1993 ด้วยงบประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน
ค.ศ. 1991 (Hinton, 1998, pp. 93 - 122) และการเพ่ิมขึ้นขององค์กรพัฒนาเอกชนโดยไม่หวังผล
ก าไรนานาชาติ (International nongovernment organizations: INGOs) จากจ านวน 25 องค์กร 
ในต้นทศวรรษที่ 1980s เป็น มากกว่า 300 องค์กรในค.ศ. 1991 เป็นจุดเริ่มต้นให้ประเทศเล็กๆ 
ประเทศหนึ่งที่พ่ึงพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลัก กลายเป็นประเทศที่ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจาก
ต่างชาติมากที่สุดในศตวรรษที่ 20 (Ollier & Winter, 2006, p.9) และเป็นจุดเริ่มต้นของการเพ่ิมขึ้น
ของผู้หญิงขายบริการทางเพศในกัมพูชาอย่างรวดเร็ว  

จากปัญหาเรื่องระบบเศรษฐกิจที่ปั่นป่วนจากเม็ดเงินจ านวนมากที่ไหลเข้ามาอย่างไม่มี
ระบบการจัดการที่ดีพอ และปัญหาของกองก าลังรักษาสันติภาพ UNTAC ที่ประกอบไปด้วยชายหนุ่ม
จ านวน 22,000 นาย ที่มีเงินจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือย ท าให้จ านวนผู้หญิงขายบริการทางเพศใน
พนมเปญ อันเป็นที่ตั้งของ UNTAC เพ่ิมขึ้นจาก 6,000 คนเป็นเกือบ 20,000 คนในเวลาเพียงปีเดียว 
พ้ืนที่การด ารงอยู่ของพวกเธอในยุคนี้ได้รับการยอมรับอย่างเปิดเผยทั้งจากองค์กรเอกชนที่เข้าไป
ช่วยเหลือชาวกัมพูชา เช่น Medecins Sans Frontieres (MSF)  เป็นองค์กรเอกชนกลุ่มแรกที่เปิด
การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ (primary health care) ขึ้นในชุมชนสวายเพค (Svay Pak) ชุมชนใหญ่ของ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศในพนมเปญ  

แม้ว่าการขายบริการทางเพศจะถูกบอกว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ส าหรับภาครัฐแล้ว
ปัญหาผู้หญิงขายบริการทางเพศในขณะนั้นยังไม่ใช่ปัญหาที่ต้องใส่ใจนัก ยาสุชิ อากาชิ (Yasushi 
Akashi) ตัวแทนขององค์การสหประชาชาติชาติผู้มีอ านาจเต็มในภารกิจครั้งนี้ ตอบค าถามของสื่อถึง
เรื่องความประพฤติทางศีลธรรมของทหารในกองก าลังรักษาสันติภาพว่า เป็นสิทธิของทหารที่หลังเลิก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%A1_%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8
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งานจะได้มีความสุขเล็กๆ น้อยๆ กับเบียร์และความเย้ายวนและผู้หญิงบ้าง สิ่งที่อากาชิท าเพ่ือ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียนด้านศีลธรรมนี้ มีเพียงการออกค าสั่งห้ามเอารถที่มีตรา UNTAC ไปจอดหน้า
สถานขายบริการทางเพศ และห้ามแต่งเครื่องแบบทหารเข้าสถานบริการ นอกจากนี้ ก็มีการควบคุม
โรคติดต่อ เช่น รัฐบาลเยอรมันส่งถุงยางอนามัยจ านวน 50,000 อันมาให้ทหารใช้ (Um, 1994, p. 
80) 

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกัมพูชาด้วยการจัดการโดยองค์กรระดับโลก และชาติ
มหาอ านาจ ร่วมกับสถานการณ์ภายในประเทศที่ผู้คนต้องดิ้นรนเพ่ือมีชีวิตรอด ท าให้พ้ืนที่ของการ
ขายบริการทางเพศในยุคนี้จึงกลับสู่ความหมายของ “ความชั่วร้ายที่จ าเป็น” อีกครั้ง ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศกลายเป็นความปกติในสังคมและเป็นโอกาสของการประกอบอาชีพ  

เมื่อ UNTAC หมดภารกิจลงในค.ศ. 1993 มีการออกกฎหมายควบคุมการขายบริการ
ทางเพศขึ้นอีกครั้ง ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวกัมพูชากลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เริ่มยุคแห่ง
การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจพ้ืนฐานในประเทศกัมพูชาโดยเงินช่วยเหลือจากนานาชาติ  โดยเฉพาะ
การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ อันกลายเป็นแกนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาคู่
กับการท่องเที่ยวจนถึงปัจจุบัน (Ollier & Winter, 2006, p. 8) และในช่วงเวลานี้เองที่สถานการณ์
โรคเอดส์ที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่วโลกก็เริ่มข้ึน  

ประเทศกัมพูชาก็เป็นหนึ่งในหลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราการ
แพร่ระบาดของโรคเอดส์อย่างรุนแรงจาก 40 เปอร์เซ็นต์ ในค  .ศ .  1996 เป็น 39 เปอร์เซ็นต์ ในค  .ศ.  
1997 และ 42 เปอร์เซ็นต์ในค  .ศ .  1998 จนมีปฏิบัติการเพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดที่มุ่งเป้าไปที่พ้ืนที่
ของการขายบริการทางเพศว่าเป็นสาเหตุส าคัญ (Rojanapithayakorn, 2000, p.45)   มีผู้น าการ
ควบคุมเป็นองค์กรสุขภาพระดับโลกเช่นองค์การอนามัยโลก (WHO) ด้วยโครงการใช้ถุงยางอนามัย 
100 เปอร์เซ็นต์ (100% Condom Use Program: 100% CUP)   ที่เริ่มมีแนวคิดในค.ศ.1989
ด าเนินการใน ไทย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน พม่า มองโกเลีย และลาว ด้วยเงินทุนสนับสนุน
จากองค์การอนามัยโลก      

กัมพูชาเริ่มท าโครงการนี้เป็นประเทศที่ 2 เริ่มเป็นครั้งแรกที่เมืองสีหนุวิลล์ ผลของ
โครงการเป็นที่น่าพอใจส าหรับองค์การอนามัยโลก ด้วยอัตราการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกัมพูชา
ลดลงเหลือเพียง 33 เปอร์เซ็นตใ์นค .ศ.  1999 และ 30 เปอร์เซ็นต์ใน ค .ศ.  2000 

แต่ด้วยการด าเนินการโดยการบังคับใช้อ านาจของภาครัฐ เช่น ต ารวจและผู้น าชุมชน  
สั่งการบังคับให้ผู้หญิงขายบริการเจาะเลือด เพ่ือตรวจการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่ไม่ได้
เป็นไปเพ่ือการรักษา แต่เป็นไปเพ่ือการเก็บข้อมูลการวิจัยและควบคุมการใช้ถุงยางมีการสั่งการไปที่
เจ้าของสถานบริการเพ่ือบังคับต่อไปที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศ ส่งผลให้นอกจากโครงการนี้นอกจาก
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จะเพ่ิมอ านาจในการรีดไถของต ารวจกัมพูชาแล้ว  ยังสร้างภาพตัวแทนให้พื้นที่ของการขายบริการทาง
เพศว่าคือพ้ืนที่ของโรคเอดส์ว่าเป็นโรคที่มาจากคนต่างชาติ (Sandy, 2006, pp. 260 - 271) และ
ภาพตัวแทนที่ถูกสร้างขึ้นในยุคนี้ก็ยังคงมีกระท าการต่อผู้หญิงขายบริการทางเพศเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน 

หลังการเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2003 พรรคประชาชนกัมพูชาของสมด็จ     
ฮุนเซน ชนะการเลือกตั้งทั่วไปแต่ไม่สามารถได้คะแนนเสียงเกิน 2 ใน 3 จึงไม่สามารถตั้งรัฐบาลพรรค
เดียวจนเกิดเป็นสุญญากาศทางการเมืองในกัมพูชาเป็นเวลาเกือบ 1 ปี จึงมีการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับ
พรรคฟุนซินเปคที่เป็นพรรคอันดับ 2 ท าให้กัมพูชาเข้าสู่ยุคของสมเด็จฮุนเซน และท าให้สถานการณ์
ค่อยๆ สงบจนก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีมากยิ่งขึ้น ต่อมาในค.ศ. 2007 พรรคประชาชนกัมพูชา
พยายามคุมอ านาจบริหารให้มากกว่าพรรคฟุนซินเปค และในการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 27 
กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 หลังจากเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสังคมนิยมเป็น
ประชาธิปไตย พรรคประชาชนกัมพูชาของสมด็จฮุนเซนชนะการเลือกตั้งแบบถล่มถลาย และได้เป็น
รัฐบาลพรรคเดียวที่ครองอ านาจแบบเบ็ดเสร็จมาจนปัจจุบัน (Chandler, 2010, pp. 228 - 234)  
ขณะที่ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาจากโลกตะวันตกก็ยังคงเป็นสิ่งที่ส าคัญมากหรับกัมพูชา ที่มี
รายได้หลักของประเทศมาจากเงินช่วยเหลือของต่างชาติและการท่องเที่ยว  

ด้วยเหตุนี้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ (Victims of Trafficking and Violence 
Protection Act of 2000) ที่ถูกก าหนดจากสหรัฐอเมริกาที่มีการแบ่งกลุ่มประเทศในโลกออกเป็น 4 
ล าดับคือ ล าดับที่ 1 ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างสมบูรณ์ ล าดับที่ 2 ปฏิบัติตามไม่สมบูรณ์แต่
พยายามท าตาม ล าดับที่ 3  ที่ต้องจับตาคือปฏิบัติตามไม่สมบูรณ์ แต่มีข้อมูลของการเพ่ิมขึ้นของ
การค้ามนุษย์ หรือไม่มีข้อมูลของความพยายามต่อต้าน  และ ล าดับที่ 4 คือไม่พยายามต่อต้านการค้า
มนุษย์เลย  สหรัฐอเมริกาใช้ล าดับเหล่านี้ในการตัดสินใจในการสนับสนุนการให้เงินช่วยเหลือ หรือ 
การช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่ประเทศนั้นๆ ตามล าดับที่ได้ การจัดล าดับมีผลอย่างยิ่งต่อโอกาสที่จะได้รับ
หรือไม่ได้รับเงินช่วยเหลือของประเทศกัมพูชา ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้บริจาครายใหญ่อันดับ 3 ใน 
ค .ศ.  2009  เป็นจ านวน 72 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั้งหมดประมาณ 1,100  ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
จะเพ่ิมเป็น 88 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2011 ประเทศกัมพูชาจึงด าเนินงานต่อต้านการค้า
มนุษย์อย่างแข็งขัน ด้วยการออกกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ฉบับแรกของกัมพูชาในค.ศ. 1996 
และยังด าเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ปฏิบัติการบางอย่างของรัฐบาลกัมพูชาได้ก่อให้เกิดความ
รุนแรงต่อผู้หญิงขายบริการทางเพศขึ้น อย่างไรก็ดีในยุคปัจจุบันด้วยภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งขึ้น
การออกมาต่อรองของผู้หญิงแหล่านี้จึงมีให้เห็นมากขึ้น นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่ของประเทศกัมพูชา 
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เช่น ในจังหวัดสีหนุวิลล์อันเป็นเมืองท่องเที่ยว วิธีปฏิบัติต่อพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในเมืองนี้ก็ยัง
เป็นแบบรู้ว่ามีแต่มองไม่เห็น เพราะเป็นความชั่วร้ายที่จ าเป็นที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว 

จากประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของประเทศกัมพูชาที่แสดงให้เห็น
พลวัตความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของกัมพูชา ในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะขอเสนอ
กระบวนการสร้างความหมายของสังคมต่อพ้ืนที่การขายบริการทางเพศและพลวัตรของมันซึ่งจะช่วย
ให้เข้าใจพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในปัจจุบัน ผ่านการอธิบายการจัดการพ้ืนที่ด้วยการสร้างภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่  

 
2.2 การจัดการพื้นที่ด้วยการสร้างภาพตัวแทนของพื้นที่ 

 
จากประวัติศาสตร์พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชา การจัดการพ้ืนที่การ

ขายบริการทางเพศนั้น เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย ภายใต้การควบคุมของผู้ชาย 
ในวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ (Corbin, 1990, p.11) กระบวนการนี้มีการสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่ด้วย
ผู้กุมอ านาจน า ที่มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใช้ในการจัดการและ
ควบคุมพ้ืนที่และผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ให้มีปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ตามที่ผู้มีอ านาจต้องการ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะขอ
น าเสนอภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ 3 แบบ ที่รัฐใช้เพ่ือจัดการ ควบคุมพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศและผู้หญิงขายบริการทางเพศ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการจัดการพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศ อย่างไรก็ดีภาพตัวแทนของพ้ืนที่ทั้ง 3 แบบนี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่เป็นภาพที่
ซ้อนทับกันอยู่เสมอ ประกอบด้วย 1) ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของ
แหล่งโรค 2)ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ 3) ภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ที่แบ่งผู้หญิงไม่ดี 

 
2.2.1 ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพื้นที่ของแหล่งโรค  
       การใช้ภาพตัวแทนของพ้ืนที่แหล่งโรคเพ่ือจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศใน

อาณานิคมของเจ้าอาณานิคมเริ่มต้นราว ค.ศ. 1866 โดยเริ่มจากอาณานิคมของประเทศอังกฤษที่มี
การออกกฎหมายควบคุมผู้หญิงขายบริการทางเพศเพราะการระบาดของโรคกามโรคในหมู่ทหาร
อังกฤษ ซึ่งต่อมาในเวลาอีกไม่นานนักประเทศฝรั่งเศสและอาณานิคมของฝรั่งเศสก็มีการการออก
กฎหมายควบคุมผู้หญิงขายบริการทางเพศด้วยเหตุผลเดียวกัน (Doezema, 2001, p.31)  

ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของโรคติดต่อถูกสร้างขึ้น
ด้วยอ านาจความรู้ของการแพทย์ ร่วมกับการเมืองเรื่องของแรงงานที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสประกาศ
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นโยบายอย่างชัดเจนว่าในค    .ศ . 1885 ว่าพลเมืองของอาณานิคมฝรั่งเศสต้องเป็นพลเมืองที่มีสุขภาพ
แข็งแรง แม้ดูเหมือนเป็นความปรารถนาดี แต่สิ่งที่เจ้าอาณานิคมไม่ได้บอกคือวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
นั้นเพราะแรงงานผู้คนในอาณานิคมนี้เป็นทรัพสินย์อันมีค่าของเจ้าอาณานิคม (Ovesen and 
Trankell, 2010, p. 63)  

อย่างไรก็ดี การจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ที่ถูกสร้างภาพให้เป็นพ้ืนที่
ของโรคติดต่อก็ไม่ใช่การก าจัดให้พ้ืนที่นี้หายไป  เพราะในอีกด้านหนึ่ง พ้ืนที่นี้ก็ยังถูกบอกว่าเป็นพ้ืนที่
ที่จ าเป็นส าหรับผู้ชายที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นหลังกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (Trudy, 2008, p. 
151; Muller, 2006, p.135) แต่การจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของแหล่งแพร่โรคนี้คือการ
ควบคุมคัดกรองและอนุญาตให้เฉพาะเรือนร่างที่ปลอดจากโรคของผู้หญิงขายบริการทางเพศเท่านั้นที่
สามารถเข้าสู่พ้ืนที่การขายบริการได้      

ภาพของแหล่งโรคนี้ยังสร้างภาพความอันตรายลงบนตัวของผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศ แม้ในด้านหนึ่งพวกเธอถูกมองว่าเป็นผู้ไร้อ านาจ แต่ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ถูกมองว่า
อันตรายเมื่อมีการสร้างค าอธิบายถึงลูกค้าที่ป่วยเป็นกามโรคว่าเป็นเหยื่อของพวกเธอ  ดังนั้นเรือนร่าง
ที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคจึงต้องถูกก าจัดออกจากพ้ืนที่เหลือไว้เพียงเรือนร่างที่ปลอดโรคตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนดด้วยภาพตัวแทนของพ้ืนที่ (Muller, 2006, pp. 142-145) การจัดการพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศด้วยภาพตัวแทนพ้ืนที่ของแหล่งโรค ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศต้องจัดการให้พ้ืนที่
ร่างกายของตนเองเป็นร่างกายที่รัฐยอมรับด้วยการตรวจโรคตามค าสั่งรัฐรวม (Ovesen & Trankell, 
2010, p. 22)     

2.2.2 ภาพตัวแทนของพื้นที่การขายบริการทางเพศในฐานะพื้นที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจ  

       พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศนั้นแม้ในด้านหนึ่งจะถูกบอกว่าเป็นพ้ืนที่ของ
ปัญหา แต่ผู้ปกครองในหลายยุคของประเทศกัมพูชาก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าพ้ืนที่นี้เป็นแหล่งท ารายได้ให้รัฐ
ในรูปแบบของภาษี (Muller, 2006, p.135) อย่างไรก็ดีภาพตัวแทนพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจนี้ไม่ได้
ถูกใช้กับพ้ืนที่การขายบริการทางเพศทุกพ้ืนที่ แต่ถูกใช้กับพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่มีลักษณะ
พิเศษบางประการเท่านั้น เช่น เมืองพนมเปญ ก าปอต และสีหนุวิลล์ ที่ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ท าให้รัฐมีการจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศใน
พ้ืนที่เหล่านี้แตกต่างไปจากพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในพื้นที่อ่ืนๆ ทั้งการอนุญาตให้การขายบริการ
ทางเพศในพ้ืนที่เหล่านี้ถูกกฎหมาย หรือการให้ความหมายผู้หญิงขายบริการทางเพศในพ้ืนที่พิเศษ
เหล่านี้ว่าแตกต่างจากจากพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ผู้หญิงขายบริการทางเพศในเมืองสีหนุวิลล์ที่เป็น ”ดอกไม้
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ล้ าค่า” พวกเธอเป็นผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการช่วยพัฒนาเส้นทาง
การค้าสู่โลกภายนอก (Sihanouk, 2003, p. 2)       

โดยความเป็นพ้ืนที่พิเศษนี้สัมพันธ์กับความเป็นพ้ืนที่ที่สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับรัฐ และด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจนี้ เองที่ท าให้รัฐสร่างภาพตัวแทนนี้ขึ้นมา เพ่ือ
ความชอบธรรมในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้พ้ืนที่การขายบริการทางเพศด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย การจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศด้วยภาพตัวแทนพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ได้ท า
ให้เกิดการแบ่งแยกพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ด้วยพ้ืนที่ทางกายภาพ และเกิดการสร้างสร้าง
ความชอบธรรมของการขายบริการทางเพศในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งส่งผลต่อการสร้างอัตวิสัยของ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศในพื้นที่ท่ีต่างกัน 

2.2.3 ภาพตัวแทนของพื้นที่การขายบริการทางเพศในฐานะพื้นที่ที่แบ่งผู้หญิงไม่ดี 
ออกจากผู้หญิงดี  

       ความเป็นมลภาวะและความสะอาด  ความเป็น “ผู้หญิงดี” และ “ผู้หญิงไม่ดี” ที่
ใช้เพ่ือจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศนี้ ไม่ได้ใช้เพ่ือการจัดการพ้ืนที่นี้เท่านั้นแต่ยังใช้เพ่ือจัดการ
ผู้หญิงกัมพูชาด้วย ในช่วงยุคอาณานิคมฝรั่งเศสถือว่าคนท้องถิ่นในประเทศอาณานิคมไม่มีสถานะ
เท่ากับตนเอง ความหมายของผู้หญิงที่ดี ที่มีเกียรติคือผู้หญิงฝรั่งเศส ขณะที่ผู้หญิงที่ไม่ดี ที่ไม่มีเกียรติ 
คือผู้หญิงท้องถิ่นในประเทศอาณานิคม  (Müller, 2006, pp.199-210) ความหมายนี้ ท าให้ผู้หญิง
ท้องถิ่นท่ีอยู่กินกับชายชาวฝรั่งเศสทุกคนมีสถานะเป็นได้เพียงผู้หญิงขายบริการไม่ใช่ภรรยา  (Muller, 
2006) ภาพของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศจึงไม่ได้ใช้เพ่ือจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ แต่ใช้
เพ่ือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง  

ในยุคหลังอาณานิคมพ้ืนที่การขายบริการทางเพศถูกวางไว้ตรงข้ามกับความเป็น         
“กัมพูชา” ผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกวางไว้ตรงข้ามกับ “ผู้หญิงกัมพูชาที่ดี” การเป็นผู้หญิงขาย
บริการทางเพศคือท าลายศักดิ์ศรีของผู้หญิงกัมพูชา ด้วยการสร้างภาพให้ผู้หญิงในพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศทุกคนเป็นผู้หญิงไม่ดีหรืออีกนัยหนึ่งคือ “ผู้หญิงที่ไม่ดี” ทุกคน ตามความหมายที่ถูกสร้างใน
แต่ละยุคสมัยเท่ากับผู้หญิงที่อยู่ในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ อีกทั้งผู้หญิงที่ไม่ท าตามความเป็น
“ผู้หญิงกัมพูชาที่ดี” ก็ถูกบอกว่าเท่ากับผู้หญิงขายบริการทางเพศ   ท าให้ภาพตัวแทนพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของ “ผู้หญิงที่ไม่ดี” นอกจากใช้ในการจัดการกับผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่แล้วจึงยัง
ใช้เพื่อจัดการกับผู้ที่อยู่นอกพ้ืนที่ด้วย (Trudy, 2008, pp.191-195)        

นอกจากนี้การอธิบายถึงพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของผู้หญิง
ไม่ดียังมีนัยยะถึงความเป็นมลภาวะของพ้ืนที่ในสมัยเขมรแดง การขายบริการทางเพศเป็น  ”มลภาวะ ”
เพราะเป็นตัวแทนของทุนนิยม (Edwards, 1999, p.1)   การที่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศเป็นพ้ืนที่
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ของผู้หญิงไม่ดี จึงเป็นความชอบธรรมของรัฐในการจัดการแยกพ้ืนที่นี้ออกจาก “ผู้หญิงที่ดี” เพ่ือ
สามารถสร้างพ้ืนที่ปกติธรรมดาส าหรับ “ผู้หญิงที่ดี” และเป็นหน้าที่ของ “ผู้หญิงที่ดี” ที่จะต้องอยู่
ห่างจากพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของ ”ผู้หญิงที่ดี” ที่ต้องอยู่ในกรอบของผู้หญิง
ที่ดีหากไม่อยากถูกผลักเข้าสู่พ้ืนที่แห่งมลภาวะนี้ (Corbin, 1990, pp.23-6; Frances, 1994, pp.38-
40). 
 
2.3 สรุป 

 
จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่า การท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม ในบริบทที่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศนั้นด ารงอยู่ท าให้เข้าใจพลวัตของการ
จัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ผ่านการสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่ของผู้มีอ านาจน า ที่ก าหนด
ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ ในบริบทที่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศนั้นด ารงอยู่ 
ใน The production of space (1991) เลอร์แฟปเสนอว่า ภาพตัวแทนของพ้ืนที่สร้างขึ้นจากผู้ที่มี
อ านาจและความรู้มากกว่าใช้อธิบายและให้ความหมายพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดความเข้าใจพ้ืนที่ เพ่ือการ
ควบคุมและจัดระเบียบพื้นที่ให้อยู่ภายใต้ระเบียบเดียวกัน  วิธีคิดที่แตกต่างไปจากระเบียบที่สร้างไว้ก็
จะถูกเบียดขับออกไป  ผู้คนที่เข้าไปอยู่ในพ้ืนที่จึงต้องถูกจัดระเบียบให้มีวิธีคิดและการแสดงออก 
รวมทั้งปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่นั้น ภาพตัวแทนของพ้ืนการขายบริการ
ทางเพศถูกก าหนดขึ้นโดยรัฐเหล่านี้ จึงเป็นกระบวนการจัดการพื้นทีก่ารขายบริการทางเพศ 

ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ได้สถาปนาความชอบธรรมในการควบคุมจัดการพ้ืนที่ให้รัฐ ที่
ไม่ใช่การก าจัดพ้ืนที่การขายบริการทางเพศให้หมดไปด้วยเหตุผลการเป็นความชั่วร้ายที่จ าเป็นของ
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ (Proschan, 2002, p. 615) แต่เป็นการจัดการกับพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศในฐานะพ้ืนที่ที่ต้องมีแต่ต้องมองไม่เห็น (Allen, 1990, p.93) ขณะที่ผู้หญิงขายบริการทาง
เพศคือผู้หญิงที่มีสถานะที่รัฐต้องมองเห็นเพ่ือควบคุมก ากับ ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามแยกพวกเธอ
จากพ้ืนที่สาธารณะ (Allen, 1990, p. 93) ยิ่งไปกว่านั้นภาพตัวแทนของพ้ืนที่ยังสัมพันธ์เกี่ยวข้องและ
ส่งผลซึ่งกันและกันกับปฏิบัติการเชิงพื้นที่ 

ในบทต่อไปซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอความเป็นมาของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศใน         
สีหนุวิลล์ ความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ และประสบการณ์ผัสสะในพ้ืนที่ที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา  รวมทั้งความเป็นมาของพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ และแสดงให้เห็นว่าความ
เป็น กอนแลงบารัง หรือ พื้นที่ของชาวต่างชาติของวิกตอรี่ฮิลล์สัมพันธ์อย่างไรกับพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศ และอัตวิสัยของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ  
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บทที่ 3 

พื้นที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์: 

พื้นที่ของผู้หญิงช ารุดหรือพื้นที่ของดอกไม้ล้ าค่า 

   
ในบทนี้ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของ

สีหนุวิลล์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การบอกเล่าประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนจากป่าของโจรสลัด สู่เมืองท่า
ชายทะเลอันทันสมัยเท่านั้น หากแต่ประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังช่วยแสดงให้เห็นการผลิตประกอบกัน
ขึ้นมาเป็นพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของจังหวัดสีหนุวิลล์ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการท าความเข้าใจ
ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ และพ้ืนที่ของภาพตัวแทนมีความส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อ
ความแตกต่างกันของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศก าหนดอัตวิสัยของผู้หญิงขายบริการทางเพศให้
แตกต่างกัน ตามความหมายที่ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละพ้ืนที่ จากกระบวนการของการผลิตพ้ืนที่  ผ่าน
การใช้งานพ้ืนที่ของผู้คน และเป็นผลผลิตของประวัติศาสตร์ (Lefebvre, 1991) พ้ืนทึ่จึงไม่เพียงแต่
เป็นเครื่องมือในการสร้างผลิตผลทางสังคมเท่านั้น แต่เพ่ือควบคุมสังคมด้วย (Lefebvre, 1991, p. 
26)  และการจะท าความเข้าใจว่าพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์มีคุณลักษณะเชิงพ้ืนที่
อย่างไรสามารถดูได้จากการแปลความหมายของพ้ืนที่ของผู้คนเกี่ยวข้อง และปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของ
ผู้คนเหล่านี้ (Lefebvre, 1991, pp. 40 - 42)  

ผู้วิจัยจะน าเสนอประวัติศาสตร์ของความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศที่สีหนุวิลล์ พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่วิกตอรี่ฮิลล์ และพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศท่ีบาร์ดอกกุหลาบ รวมทั้งแสดงให้เห็นว่าการเรียกวิกตอรี่ฮิลล์ว่า “กอนแลงบารัง” หรือ พ้ืนที่
ของชาวต่างชาติ สัมพันธ์อย่างไรกับการเข้ามาสู่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่วิกตอรี่ฮิลล์ของเลดี้บาร์
ดอกกุหลาบ เพ่ือเสนอว่าการผลิตพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะในพ้ืนที่สัมหันธ์อย่างไรกับอัตวิสัยและ
ความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงบาร์ผ่านชีวิตของโสภาเจ้าของบาร์ดอกกุหลาบ 

 
3.1 สีหนุวิลล์: จากป่าโจรสลัดสู่เมืองท่องเที่ยวอันทันสมัย 

 
จังหวัดเปียะสีหนุ (Preah Sihanouk) หรือพระสีหนุ หรือสีหนุวิลล์ (Sihanoukville) 

เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียง อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 234 กิโลเมตร มาทางตอนใต้ของ
ประเทศ เป็นเมืองที่มีหาดทรายขาวสะอาดที่มีความยาวรวมกัน 119.5 กิโลเมตร หาดที่มีชื่อเสียงเช่น 
หาดสุกขา (Sokha Beach) หาดเอกราช (Independence Beach) หาดโอชีเตย (Occheuteal 
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Beach) และหาดวิกตอรี่ (Victory Beach) อีกทั้งยังมีเกาะเพ่ือการท่องเที่ยวจ านวนกว่า 22 เกาะ  
จังหวัดสีหนุวิลล์ประกอบด้วย 3 ภูมิ (phum) หรือชุมชน (commune) และ 22 สังกัด (sangkat) 
หรือเขต (quarter) คือ ภูมิมิตตาเพียบ (Mittapheap) ซึ่งอยู่ในเขตเมือง มีประชากร 79,434 คน 
ภูมิสตึงแห (Steung Hav) มีประชากร 13,446 คน และภูมิเปรียนับ (Prey Nup) มีประชากร 
87,407 คน (Planning Office of Sihanoukville, 2008)        

จังหวัดนี้มีชื่อเดิมว่าเมืองก าปงโสม (Kompong Som) เป็นเพียงหมู่บ้านหนึ่งในเขต
เมืองก าปอต หรือจังหวัดก าปอตในปัจจุบัน ตั้งแต่อดีตจนถึงยุคเริ่มต้นการตกเป็นอาณานิคมของ
ฝรั่งเศสที่นี่เป็นป่ารกทึบแทบจะร้างไร้ผู้คนอยู่อาศัย จนกลายเป็นที่ซ่องสุมของโจรสลัด ท าให้รัฐบาล
อาณานิคมฝรั่งเศสต้องท าการปราบปรามเป็นระยะๆ อย่างไรก็ดีรัฐบาลอาณานิคมก็ไม่ได้ให้ความ
สนใจในเมืองก าปงโสมมากนัก เพราะให้ความส าคัญในการพัฒนาเมืองก าปอตมากกว่า  

ก าปอตนั้นเป็นเมืองท่าส าคัญตั้งแต่ยุคเริ่มต้นอาณาจักรจนถึงยุคอาณานิคม เป็นเมืองที่
มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางทะเลและเป็นแหล่งเพาะปลูกพริกไทยที่ส าคัญของประเทศ อีก
ทั้งยังมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม ตลอดช่วงระยะเวลาอันยาวนานเกือบร้อยปีของการเป็น
อาณานิคม ก าปอตจึงเป็นเมืองท่าส าคัญของการเชื่อมต่อการค้าทั้งมุ่งสู่พนมเปญ และสู่ไซ่ง่อน ท าให้
ในยุคอาณานิคมเมืองก าปงโสมจึงมีคนอาศัยอยู่น้อยมาก  (Kitagawa, 2005)  

จุดเปลี่ยนของเมืองก าปงโสมเริ่มขึ้นหลังจากประเทศกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสใน
วันที่ 9 พฤศจิกายน ค  .ศ .  1953 เจ้านโรดมสีหนุซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลเสียงข้าง
มากในขณะนั้น ได้เลือกเมืองก าปงโสมเป็นสถานที่ก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกแห่งแรกของประเทศกัมพูชา 
ด้วยจุดแข็งด้านความปลอดภัยของเมือง ที่ไม่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านเหมือนเมือง
ชายทะเลอื่นๆ เช่น  เมืองก าปอตที่มีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม และเกาะกงที่มีชายแดนติดกับ
ประเทศไทย ท าให้เมืองก าปงโสมถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ของการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่เริ่มต้นใน ค.ศ.
1956 ซึ่งเปลี่ยนพ้ืนที่ของดินแดนป่าทึบอดีตที่ซ่องสุมโจรสลัดไปตลอดกาล 

การก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก รวมทั้งระบบการคมนาคมขนส่ง ทั้งถนนและเส้นทางรถไฟเพ่ือ
รองรับการขนส่งจากท่าเรือกระจายเข้าสู่ในประเทศได้ รับความช่วยเหลือจากประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศ เช่น ถนนหมายเลข 4 ที่สร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มการก่อสร้าง
ในค.ศ. 1955 เพ่ือเชื่อมต่อระหว่างพนมเปญกับสีหนุวิลล์ การก่อสร้างเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้แรงงานใน
การก่อสร้างท าให้เกิดการอพยพของผู้คนจ านวนมากเพ่ือเข้ามาขายแรงงาน (Williams, 1969, 
p.110) ท าให้จ านวนประชากรในก าปงโสมเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 ต่อมาในค.ศ. 1964 เมืองก าปงโสมถูกเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงพระสีหนุ หรือสีหนุวิลล์ ตาม
พระนามของเจ้านโรดมสีหนุ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่นี้เป็นสัญลักษณ์ที่ตอกย้ าความส าเร็จของ
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ของกษัตริย์สีหนุ ในการปลดแอกกัมพูชาออกจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส ที่ท าให้พระองค์
ได้รับการขนานนามว่า “วีรบุรุษแห่งชาติ” และ “พระบิดาเอกราชชาติ” และน ามาสู่การสร้าง 
อนุสาวรีย์วิมานเอกราชที่เนินเขาวิกตอรี่ฮิลล์  

การเป็นพ้ืนที่ภาพตัวแทนของ  “วีรบุรุษแห่งชาติ” ยิ่งเพ่ิมความส าคัญให้สีหนุวิลล์กลาย
เป็นพ้ืนที่ส าคัญของการพัฒนา สีหนุวิลล์จึงถูกวางแผนให้เป็นทั้งเมืองท่าการค้า นิคมอุตสาหกรรม 
และเมืองท่องเที่ยว นอกจากถนนหมายเลข 4 ซึ่งเสร็จสมบูรณ์ในค.ศ. 1967 แล้วในวันที่ 20 ธันวาคม 
ค.ศ. 1969 สถานีรถไฟสีหนุวิลล์ก็เปิดให้บริการ ทางรถไฟยาว 270 กิโลเมตรนี้กลายเป็นเส้นทางการ
ขนส่งส าคัญระหว่างพนมเปญและสีหนุวิลล์ (Williams, 1969, pp.110-111) และเส้นทางการ
คมนาคมเหล่านี้นี่เองที่น าทั้งแรงงานอพยพ นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และความเปลี่ยนแปลงแบบก้าว
กระโดดสู่เมืองสีหนุวิลล์ (Williams, 1969, pp.115-6).  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในสีหนุวิลล์ท าให้ธุรกิจโรงแรม
ขยายตัวตามไปด้วย มีการสร้างโรงแรมขึ้นจ านวนมากที่ยิ่งท าให้นักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูง
ในสังคมกัมพูชายุคนั้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างโรงแรมอินดีเพนเดนท์ (Independent Hotel) 
ซึ่งเป็นทัง้สัญลักษณ์ของอิสรภาพจากฝรั่งเศสและตัวแทนของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสยุคใหม่ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นในค.ศ. 1964 ซึ่งกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในกัมพูชาและชาวต่างประเทศ จนเมืองสีหนุ
วิลล์ในยุคนั้นได้ฉายาว่า “Khmer Riviera” (Williams, 1969, p.110) 

สิ่งที่ยิ่งส่งเสริมให้สีหนุวิลล์กลายเป็นพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่รุ่งเรืองในยุคนั้นคือ 
แนวคิดของเจ้านโรดมสีหนุวิลล์นายกรัฐมนตรีที่เห็นว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศคือ “ดอกไม้ล้ าค่า”
“fleurs spéciales” (special or precious flowers) ที่จะคอยต้อนรับนักเดินเรือจากทั่วโลก ผู้ซึ่ง
น าความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่กัมพูชา สีหนุวิลล์จึงเป็นพ้ืนที่เดียวในยุคนั้นที่อนุญาตให้พ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศถูกกฎหมาย ในค.ศ. 1963 ผู้หญิงขายบริการทางเพศที่นี่จึงต้องขึ้นทะเบียน เสียภาษี 
และมีใบตรวจโรคไม่ต่างจากยุคอาณานิคม  (Williams, 1969, p.102) พ้ืนที่ของการขายบริการทาง
เพศส่วนใหญ่ในยุคนี้จะอยู่ในย่านใจกลางเมือง และย่านท่าเรือน้ าลึกซึ่งเป็นจุดที่มีที่พักชั่วคราวคนงาน
ก่อสร้างถนน และทางรถไฟอยู่เป็นจ านวนมาก (Williams, 1969, p.110) 

ความเจริญของเมืองสีหนุวิลล์มาสะดุดลงเมื่อสงครามกลางเมืองกัมพูชาเริ่มขึ้นจาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยในสีหนุวิลล์ตั้งแต่ยุคเขมรแดง เช่น ยายคนทาหมอต าแยสูงอายุ และผู้ที่
อพยพเข้ามาอยู่ในสีหนุวิล์ช่วงหลังสงครามกลางเมื่อเริ่มสงบลงในราวค.ศ.1989 เช่น ยายน าทอนอดีต
พยาบาลโรงพยาบาลประจ าจังหวัดสีหนุวิลล์ หรือเทืองอดีตเจ้าของบาร์ย่านใจกลางเมือง พบว่า
สงครามกลางเมืองกัมพูชาท าให้พ้ืนที่การขายบริการทางเพศเริ่มซบเซาลง เนื่องจากท่าเรือน้ าลึกเป็น
จุดยุทธศาสตร์ส าคัญที่ทั้งรัฐบาลของนายพลลอนนอลกับเขมรแดงต้องการช่วงชิง ท าให้พ้ืนที่          
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สีหนุวิลล์กลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้ที่ดุเดือด ยายคนทาหมอต าแยวัยเกือบ 65 ปีเล่าให้ฟังว่า จากเมือง
ที่เคยมีผู้คนอาศัยอยู่จ านวนมาก สีหนุวิลล์แทบจะกลายเป็นเมืองร้าง ผู้คนจ านวนมากเสียชีวิตลงจาก
การสู้รบ จนท าให้สามารถพบโครงกระดูกของผู้เสียชีวิตได้ทั่วไป โรงแรมอินอิเพนเดนท์ที่โด่งดังถูกใช้
เป็นที่พักกองทัพเขมรแดง และสระว่ายน้ าของโรงแรมถูกใช้เป็นที่สังหารนักโทษ 

ในยุคเขมรแดงสีหนุวิลล์มีความส าคัญในฐานะจุดขนส่งความช่วยเหลือจากประเทศจีน 
และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ เมื่อเขมรแดงหมดอ านาจ กองก าลังเวียดนามเข้ายึดครองประเทศ
กัมพูชา สีหนุวิลล์ก็ยังคงเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ ด้วยการปกครองที่ผ่อนปรนกว่ายุคเขมรแดง       
สีหนุวิลล์จึงเริ่มมีคนอพยพมาอยู่มากขึ้น โดยเฉพาะชาวเวียดนามจากเวียดนามใต้ (Gottesman, 
2003, p. 305) 

เมืองเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นในราวปี ค.ศ.1989 เมื่อสงครามในประเทศใกล้ยุติ กองทัพเวียดนาม
เริ่มถอนกองก าลังออกจากกัมพูชา คนกัมพูชาที่หนีออกจากประเทศในช่วงสงครามเริ่มเดินทางกลับ
ประเทศ รวมทั้งคนในประเทศเริ่มมีอิสระในการเดินทางมากขึ้น ผู้คนเริ่มอพยพไปสู่ พ้ืนที่ที่มีหนทาง 
ท ามาหากินเพ่ือเอาชีวิตรอด และตามหาญาติพ่ีน้องที่พลัดพรากกันไปในช่วงสงคราม มีการประมาณ
การว่าในช่วงปี 1992 มีคนกัมพูชาเดินทางกลับประเทศจากค่ายผู้อพยพในเขตไทยกว่าสามแสนคน 
และมีผู้คนในประเทศอพยพเพ่ือกลับบ้านเกิด ตามหาญาติพ่ีน้องที่พลัดพรากกันช่วงสงคราม และเพ่ือ
หาพื้นที่ท่ีสามารถหาเลี้ยงชีพได้กว่าสองแสนคน (UNICEF, 1990)  

จังหวัดสีหนุวิลล์กลายเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่มีผู้อพยพจ านวนมากเดินทางมา เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่แรกๆ ที่ความช่วยเหลือจากต่างชาติเดินทางมาถึงผ่านทางท่าเรือน้ าลึก  ยายคนทา เล่าว่า 
โรงแรมอินดีเพนเดนท์ท่ีถูกทิ้งร้างมานานได้รับการซ่อมแซมและเปิดใช้ห้องพักครึ่งหนึ่งเพ่ือรองรับกอง
ก าลัง UNTAC ที่เข้ามาฟ้ืนฟูเมือง ยายน าทอนวัย 61 ปีอดีตพยาบาลโรงพยาบาลประจ าจังหวัด       
สีหนุวิลล์เล่าให้ฟังว่า จุดที่ผู้อพยพเดินทางมาอาศัยอยู่คือบริเวณย่านใจกลางเมืองและพ้ืนที่ที่เรียกว่า
โอมวยซึ่งเป็นเนินเขาเล็กๆ ที่ทอดยาวจากย่านใจกลางเมืองไปทางทิศตะวันตกของเมือง โดยจับจอง
พ้ืนที่รกร้างสร้างเป็นเพิงพักข้ึนจนในปัจจุบันชุมชนโอมวยกลายเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ 

นอกจากการอพยพมาของชาวกัมพูชาแล้ว ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกก็เริ่ ม
เดินทางมาสีหนุวิลล์อีกครั้ง ทั้งที่มาในนามของรัฐบาล องค์กรเอกชน และนักท่องเที่ยว การก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นที่พักส าหรับชาวต่างชาติเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งการก่อสร้าง
โรงแรม เกสต์เฮาส์ รวมทั้งสถานที่เพ่ือการพักผ่อน เช่น บาร์ ไนท์คลับ โรงแรมระดับสามดาว  ในช่วง
แรกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพักย่านใจกลางเมือง แล้วออกเดินทางไปท่องเที่ยวชายทะเลช่วงกลางวัน
เพราะด้านนอกย่านใจกลางเมืองนั้นยังไม่ปลอดภัยนัก เนื่องจากมีคนอาศัยอยู่น้อยมาก จนกระทั่ง
ปลายทศวรรษ 1990 เมื่อเมืองเริ่มขยายตัวออกไป โดยเฉพาะบริเวณชายหาดต่างๆ ที่มีคนออกไป
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สร้างบ้านเรือนมากขึ้น ความปลอดภัยเริ่มมีมากขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟ้ืนตัว  รายได้
ของประชากรที่มีมากขึ้น การมาท่องเที่ยวที่สีหนุวิลล์จึงเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง
ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอีกครั้ง รวมทั้งความนิยมในการจัดประชุมที่เมืองสีหนุวิลล์ขององค์กรเอกชน และ
บริษัทข้ามชาติ ท าให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสีหนุวิลล์เริ่มกลับมาเฟ่ืองฟู (Son & Hay, 1995) 

แม้ว่าในระยะแรกของการฟ้ืนตัว โรงแรมที่เปิดให้บริการจะเป็นโรงแรมในย่านกลาง
เมืองที่มีราคาไม่แพงนัก แต่ในระยะเวลาต่อมาไม่นานก็มีโรงแรมระดับ 4 ดาวเปิดให้บริการเช่น 
โรงแรมสกขา (Sokha Beach Resort) ที่เปิดให้บริการในเดือนเมษายน ค.ศ. 2004  โรงแรม          
อินดีเพนเดนท์ท่ีกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในค.ศ. 2007 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วจนสีหนุวิลล์มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนมากเป็นอันดับสองรองจากจังหวัดเสียมเรียบ
อันเป็นที่ตั้งของนครวัด และมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ข้อมูลจาก Tourism Office of Sihanoukville 
วันที่ 23 กรกฏาคม ค .ศ.  2009 แสดงให้เห็นว่า ในค.ศ. 2007 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนสีหนุวิลล์จ านวน 
379,688 คน และเพ่ิมเป็น 386,866 คนในค.ศ. 2008 ขณะที่ประชากรในเมืองมีท้ังสิ้น 180,287 คน    

นอกจากนี้เศรษฐกิจของเมืองยังเริ่มดีขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่ม
เข้ามาด าเนินการตั้งแต่ราวค.ศ. 2003 เช่น โรงงานผลิตเบียร์ยี่ห้ออังกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกัมพูชา
โรงงานผลิตรองเท้าจากประเทศจีน ท าให้มีแรงงานจ านวนมากอพยพเข้ามาหางานท าในสีหนุวิลล์ 
รวมทั้งท่าเรือน้ าลึกที่เริ่มมีเรือจากหลากหลายชาติในโลกเข้ามาเทียบท่าจนท่าเรือคับคั่งอีกครั้ง   ทั้ง
แรงงานที่อพยพ ลูกเรือจากเรือที่เข้ามาเทียบท่าเรือน้ าลึก และนักท่องเที่ยว ท าให้พ้ืนที่สีหนุวิลล์ฟ้ืน
ตัวอีกครั้ง รวมทั้งยังเป็นกลุ่มลูกค้าส าคัญที่ท าให้พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์ขยายตัวไป
ด้วย (Labour Office Bangkok, 2004) 

เทืองผู้หญิงเวียดนามวัยเกือบ 54 ปี อดีตเจ้าของบาร์แห่งแรกๆ ในย่านกลางเมืองของ 
สีหนุวิลล์เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า เธออพยพตามครอบครัวจากเวียดนามใต้มาอยู่ที่กรุงพนมเปญตอนเธออายุ 
20 ปี ในค.ศ. 1980 ครอบครัวของเธอซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ พ่ีสาว และน้องชายอีก 2 เดินข้าม
ชายแดนมาเพ่ือหางานท าในพนมเปญ เพราะในเวียดนามมีความเป็นอยู่ที่ล าบากมาก แต่พอมาถึง
พนมเปญก็พบว่าความเป็นอยู่ในกรุงพนมเปญก็ยากล าบากไม่ต่างกัน ครอบครัวเทืองทนอยู่ใน
พนมเปญจนกระทั่งค.ศ. 1989 เมื่อกองทัพเวียดนามเริ่มถอนทัพออกจากกัมพูชา เธอกับพ่ีสาวก็ย้าย
จากพนมเปญมาอยู่ที่สีหนุวิลล์เพ่ือหางานท า ขณะที่สมาชิกคนอ่ืนๆ ของครอบครัวยังอยู่ที่พนมเปญ  

เทืองเล่าว่าตอนนั้นที่สีหนุวิลล์เริ่มมีชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเดินทางเข้ามา 
แม้ว่าตอนนั้นสีหนุวิลล์ยังไม่ปลอดภัยมากนัก ชาวตะวันตกเหล่านี้มีทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 
เจ้าหน้าที่ท่ีท างานให้องค์กรเอกชนต่างๆ และนักท่องเที่ยว รวมทั้งพวกนักผจญภัย นักแสวงโชค เทือง 
และพ่ีสาวเริ่มท างานเป็นสาวบาร์ในโรงแรมแห่งหนึ่งย่านใจกลางเมือง ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวที่บาร์
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และพักในโรงแรมเป็นชาวต่างชาติ  หนึ่งปีหลังจากนั้นพ่ีสาวของเธอก็มีแฟนเป็นวิศวกรชาว         
เนเธอแลนด์ที่มาท างานช่วยซ่อมแซมท่าเรือน้ าลึก พ่ีสาวของเธอจึงเปิดบาร์เล็กๆ ขึ้นที่บริเวณย่านใจ
กลางเมือง แล้วรับทุกคนในครอบครัวมาอยู่รวมกัน ต่อมาอีก 2 ปีพ่ีสาวเธอป่วยและเสียชีวิต เธอจึงรับ
ช่วงกิจการบาร์ต่อจากพ่ีสาว เธอเล่าว่าในระหว่างค.ศ. 1990 - 1993 สีหนุวิลล์เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วมาก ผู้คนจ านวนมากอพยพจากที่ต่างๆ มาอยู่ที่นี่ทั้งคนกัมพูชาและคนต่างชาติ มีโรงแรมและ
บาร์เปิดใหม่แทบทุกเดือน 

ผู้หญิงที่ท างานบาร์ของเธอมีทั้งผู้หญิงกัมพูชาและผู้หญิงเวียดนาม ผู้หญิงเหล่านี้ส่วน
ใหญ่อพยพมาจากที่อ่ืน ทุกคนมาท างานโดยไม่ได้ถูกหลอกมา แม้ว่าการท างานบาร์เป็นอาชีพที่คน
กัมพูชารังเกียจแต่ก็เป็นอาชีพเพียงไม่กี่อาชีพในตอนนั้นที่ผู้หญิงจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ 
ครอบครัวที่อพยพมาอยู่ในสีหนุวิลล์จึงจ าเป็นต้องจ ายอมให้ลูกสาวมาท างานบาร์  อย่างไรก็ดี สาวบาร์
ของเธอหลายคนก็ประสบความส าเร็จได้แต่งงานกับชาวต่างชาติ ขณะที่อีกหลายคนเสียชีวิตจากโรค
เอดส์    

ต่อมาในค.ศ. 2004 บาร์ย่านใจกลางเมืองเริ่มซบเซา ความคึกคักยามราตรีย้ายไปที่
บริเวณหาดโอชีเตียซึ่งมีบาร์จ านวนมากเปิดให้บริการแทน เทืองที่ในตอนนั้นได้แต่งงานกับอดีตวิศวกร
ชาวนอร์เวย์ที่มีอายุมากกว่าเธอเกือบยี่สิบปีและมีลูกสาว 1 คนแล้ว จึงขายบาร์ย่านใจกลางเมืองและ
ย้ายไปเปิดบาร์แห่งใหม่ที่หาดโอชีเตีย แต่ท าอยู่ราว 2 ปีไม่ประสบความส าเร็จ 

เทืองจึงขายบาร์ให้แสงดาวอดีตเลดี้ที่แต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสไป เทืองแบ่งเงินให้
ครอบครัวกลับไปลงทุนท าการค้าเล็กๆ ที่เวียดนาม เธอส่งลูกสาวไปอยู่กับครอบครัวที่เวียดนาม 
ส่วนตัวเธอเองยังอาศัยอยู่ที่สีหนุวิลล์กับสามีชาวนอร์เวย์ โดยเช่าบ้านอยู่ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ด้วยเงิน
บ านาญของสามีและเงินจากอาชีพนายหน้าของเธอ ที่อาศัยความกว้างขวางรู้จักข้าราชการหลาย
ระดับในกัมพูชารับวิ่งเต้นช่วยเหลือคนที่โดนคดีต่างๆ โดยเฉพาะคดียาเสพติด  

ผู้วิจัยมักพบเทืองและสามีชาวนอร์เวย์ของเธอที่ปัจจุบันมีสุขภาพไม่แข็งแรงนัก มานั่ง
ดื่มเหล้าที่บาร์ดอกกุหลาบเสมอ แม้ว่าเทืองจะบ่นว่าสามีสูงอายุทุกครั้งที่เขาดื่มเหล้าแต่เธอก็ยังคงมา
นั่งกับสามีทุกครั้ง เทืองบอกเหตุผลที่ไม่กลับไปอยู่เวียดนามว่า เธอคุ้นเคยกับสีหนุวิลล์มากกว่า
เวียดนาม จนเธอสบายใจที่จะอยู่ที่นี่มากกว่า 

พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่กลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้งหลังยุคสงครามกลางเมือง ท าให้ใน
พ้ืนที่ทั้งสิ้นเพียง 1,283 ตารางกิโลเมตรของสีหนุวิลล์มีสถานบริการทางเพศอยู่ถึง 289 แห่ง (จ านวน
นี้ไม่ได้รวมการเปิดสถานบริการที่มีการแอบแฝงขายบริการทางเพศอ่ืนๆ เช่น บาร์เบียร์ หรือ ร้าน   
คาราโอเกะ) แต่ละแห่งมีผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศประมาณแห่งละ 8 – 10 คน ผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพ (99.6 เปอร์เซ็นต์) ที่มาจากทุกส่วนของประเทศ ส่วนใหญ่ชาวกัมพูชา 
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มีประมาณ 17 เปอร์เซ็นต์ที่เป็นชาวเวียดนาม  ผู้หญิงขายบริการทางเพศมีอายุตั้งแต่ 14 – 35 ปี 
พวกเธอจะอาศัยในสถานบริการทางเพศซึ่งเป็นทั้งที่พักและที่ท างาน (Labour Office Bangkok, 
2004) 

ส าหรับผู้หญิงที่ท างานในบาร์เบียร์และร้านคาราโอเกะมีทั้งที่พักอาศัยในสถานที่ท างาน
และอาศัยอยู่ข้างนอก  แต่หากมีการขายบริการทางเพศส่วนใหญ่จะใช้ที่พักของลูกค้าหรือโรงแรมเป็น
ที่ให้บริการ  ซึ่งลูกค้าก็จะมีความแตกต่างกันตามสถานที่ขายบริการ เช่น ลูกค้าของผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศที่ท างานในร้านคาราโอเกะหรือสถานบริการมักเป็นชาวกัมพูชา ขณะที่ลูกค้าของผู้หญิงที่
ท างานในบาร์เบียร์มักเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในปัจจุบันพื้นที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์จะ
สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบใหญ่ๆ ตามปฏิบัติการเชิงพื้นที่คือ 

แบบแรกคือพ้ืนที่การขายบริการทางเพศแบบไม่มีสังกัด ในที่นี้หมายถึงผู้หญิงขาย
บริการทางเพศที่ไม่มีพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศเฉพาะ แต่ออกหาลูกค้าด้วยตนเองตามสถานที่
ท่องเที่ยวยามราตรีต่างๆ เช่น ตามชายหาดที่มีนักท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่นหาดโอชีเตียซึ่งเป็นชายหาดที่
มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยว ชายหาดนี้จะมีร้านอาหารและบาร์เรียงรายไปตามความยาวของหาด 
โดยร้านอาหารส่วนใหญ่จะเปิดให้บริการตั้งแต่สิบโมงเช้า ขณะที่บาร์จะเปิดให้บริการตอนห้าโมงเย็น 
ซึ่งเป็นเวลาเริ่มต้นของชีวิตยามราตรี  แต่ช่วงเวลาที่คึกคักอย่างแท้จริงจะเริ่มราวสามทุ่มซึ่งเป็นเวลาที่
ผู้หญิงขายบริการทางเพศแบบไม่มีสังกัดส่วนใหญ่เริ่มออกท างาน  ส่วนใหญ่หญิงสาวเหล่านี้มักมาเป็น
คู่ หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ราว 3 - 4 คน โดยเดินไปตามร้านอาหารและบาร์ แล้วเข้าไปทักทายแขกที่พวก
เธอคิดว่าเขาน่าสนใจหรือเขาน่าจะสนใจเธอซึ่งทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ  ทั้งนี้ร้านอาหารและบาร์ส่วน
ใหญ่บนหาดโอชีเตียจะอนุญาตให้ผู้หญิงเหล่านี้เข้ามาหาแขกได้ เพราะถือว่าเป็นการเรียกลูกค้าและ
เพ่ิมยอดจ าหน่าย เนื่องจากบางครั้งลูกค้าก็เลี้ยงอาหารพวกเธอ มีเพียงไม่ก่ีบาร์ที่ไม่อนุญาตให้พวกเธอ
เข้าไปจับแขกในร้าน เช่น ดอลฟินน์บาร์ที่มีกฎเหล็กห้ามผู้หญิงขายบริการทางเพศเข้าไปหาลูกค้าใน
ร้าน 
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ภาพที่ 3.1 ภาพหาดโอชีเตียยามเย็น  

 
นอกจากบริเวณชายหาดต่างๆ ที่มีร้านอาหารแล้ว ย่านใจกลางเมืองก็เป็นอีกพ้ืนที่ของ

การขายบริการทางเพศของผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ไม่มีสังกัด เช่น โรงแรมย่านใจกลางเมืองอย่าง
โรงแรมฟรีดอม ที่ด้านล่างของโรงแรมเปิดเป็นร้านอาหารและมีโต๊ะสนุ๊กให้บริการและในยามค่ าคืนจะ
เป็นพ้ืนที่ของการหาลูกค้าของผู้หญิง หรือสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีอ่ืนๆ ที่เป็นสถานที่เปิดส าหรับ
คนทั่วไป เช่น ดิสโก้เธคสมุดเมี้ยะที่ในยามราตรีจะมีผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ไม่มีสังกัดเข้าไปหา
ลูกค้าท่ีส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา นอกจากนี้ พวกเธอก็ยังสามารถออกหาลูกค้าในพ้ืนที่
ของการขายบริการทางเพศแบบมีสังกัด เช่น เขต “เบยซาเบย” หรือวิกตอรี่ฮิลล์ได้ แต่สามารถใช้
เฉพาะพ้ืนที่บริเวณถนนด้านหน้าร้านอันเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่หาลูกค้าเท่านั้น  

พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศของผู้หญิงที่ไม่มีสังกัดเหล่านี้แม้ว่าจะท าให้พวกเธอ
ได้รับเงินทั้งหมดเป็นของตนเอง แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะโดนแขกโกงค่าตัวหรือถูกท าร้ายได้ง่าย เพราะ
ไม่มีใครรับรู้กับการขายบริการทางเพศของพวกเธอ ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศจ านวนมากเลือกที่
จะขายบริการทางเพศแบบมีสังกัด 

ขณะที่พ้ืนที่อีกแบบคือพ้ืนที่การขายบริการทางเพศแบบมีสังกัดในที่นี้หมายถึง ผู้หญิง
ขายบริการทางเพศที่มีพ้ืนที่ขายบริการทางเพศเฉพาะที่ตนเองสังกัดอยู่ โดยสามารถแบ่งเป็นย่าน
ส าคัญได้ 3 แห่งคือพ้ืนที่ย่านใจกลางเมือง ซึ่งอยู่บริเวณที่เรียกว่าพนมเขียว ประกอบไปด้วยตลาด 
ธนาคาร สถานที่ราชการ และโรงแรม รวมทั้งร้านนวด พ้ืนที่ที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศมีทั้งใน
โรงแรม เช่น โรงแรมฟรีดอมที่ได้กล่าวไปแล้วว่ามีผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ไม่มีสังกัดมาหาลูกค้า         
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หากเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่มีสังกัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเวียดนามจะมากับแม่
เล้าชาวเวียดนามที่พาผู้หญิงกลุ่มละประมาณ 4 - 5 คนมา แล้วแม่เล้าจะท าหน้าที่เป็นคนกลางหา
ลูกค้าให้ผู้หญิง เมื่อหาแขกและตกลงราคาได้แม่เล้าจะเป็นผู้รับค่าตัวแทนผู้หญิงทั้งหมดแล้วแบ่งให้
ผู้หญิงทีหลัง ขึ้นอยู่กับจ านวนหนี้สินที่ส่วนใหญ่ครอบครัวของผู้หญิงเวียดนามเหล่านี้จะรับเงินก้อนไว้ 
แล้วส่งลูกสาวมาท างานใช้หนี้  ดังนั้นถ้าเป็นผู้หญิงที่ท างานมานานใช้หนี้หมดแล้วก็จะออกมาหาลูกค้า
แบบไร้สังกัดเอง การเข้าไปหาแขกของแม่เล้าจะขึ้นอยู่กับค าอนุญาตของเจ้าของโรงแรมที่ส่วนใหญ่
อนุญาตเพราะถือว่าเป็นการประกอบอาชีพของผู้หญิงและเป็นการจูงใจลูกค้า แต่จะยกเลิกค าอนุญาต
ทันทีถ่้ามีการขโมยของลูกค้าเกิดข้ึนและถ้าผู้หญิงอายุต่ ากว่า 18 ปี ลูกค้าที่ผู้หญิงหาได้ในโรงแรมนี้จะ
มีทั้งชาวต่างชาติและชาวกัมพูชา  

อีกพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศในย่านใจกลางเมืองคือร้านนวดที่ผู้หญิงส่วนใหญ่
เป็นชาวเวียดนาม ร้านนวดจะมีทั้งตั้งอยู่บนถนนสายหลักและในซอย เปิดให้บริการตั้งแต่ห้าโมงเย็น
เป็นต้นไป ผู้หญิงที่ขายตัวที่ร้านนวดจะได้รับส่วนแบ่ง 3 ดอลลาร์สหรัฐจากค่าบริการทั้งหมด 5 
ดอลลาร์สหรัฐ แต่พวกเธอสามารถได้รับเงินทิปพิเศษจากลูกค้าท่ีพอใจเธอ หรือบางครั้งลูกค้าก็อาจซื้อ
ของก านัลที่มีค่าให้ หากเขาติดใจเธอจนเป็นลูกค้าประจ า เช่น ทิงหมอนวดสาวชาวเวียดนามที่ได้รับ
โทรศัพท์มือถือยี่ห้อโซนี่รุ่นใหม่ในราคา 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ 3,300 บาทเป็นของขวัญวันเกิด 
ลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านนวดจะเป็นชาวกัมพูชา และหากเป็นชาวต่างชาติก็มักเป็นชาวจีนหรือ 
เวียดนาม 

พ้ืนที่แห่งที่ 2 คือ เขต “เบยซาเบย” ซึ่งเป็นชื่อเรียกพ้ืนที่ซึ่งอยู่ระหว่างถนนสายหลัก
หน้าโรงพยาบาลประจ าจังหวัดสีหนุวิลล์กับวงเวียนสิงโตทอง มีถนนที่มีความยาวประมาณ 700 เมตร
พาดผ่านกลางพ้ืนที่ สองข้างทางของถนนเป็นที่ตั้งของร้านคาราโอเกะจ านวนเกือบ 30 ร้าน ที่เปิด
ให้บริการตั้งแต่เวลา 17.00 น. - 4.00 น. ของวันใหม่ ผู้หญิงที่ท างานในพ้ืนที่นี้มีทั้งผู้หญิงเวียดนาม
และผู้หญิงกัมพูชา นักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติ ผู้หญิงจะเริ่มสานสัมพันธ์ด้วยการ
นั่งร้องเพลงกับลูกค้า เมื่อลูกค้าตกลงที่จะพาผู้หญิงไปให้บริการต้องจ่ายเงินให้ทางร้าน 15 ดอลลาร์
สหรัฐเป็นค่าตัว โดยทางร้านจะจ่ายให้ผู้หญิงในภายหลัง 10 ดอลลาร์สหรัฐ สถานที่ให้บริการมักเป็น
โรงแรมเล็กๆ ที่ตั้งอยู่เกือบสุดถนนหรือที่พักของลูกค้า 
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ภาพที่ 3.2 ภาพร้านคาราโอเกะเขตเบยซาเบย 

 
พ้ืนที่ที่ 3 คือย่านวิกตอรี่ฮิลล์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือหาดเอกราช มีถนนเอกเรียด 

หรือเอกราชตัดผ่านและเชื่อมต่อไปยังย่านใจกลางเมืองและท่าเรือน้ าลึกที่อยู่ห่างออกไปราว 2 
กิโลเมตร ที่นี่เป็นที่ตั้งของวิมานเอกเรียจหรือสวนสาธารณะและศาลาประชาคมที่ใช้เป็นที่ประกอบพิธี
การที่ส าคัญต่างๆ  

วิกตอรี่ฮิลล์เป็นที่ตั้งของบาร์จ านวนกว่า 20 บาร์ บาร์ส่วนใหญ่จะเรียงรายอยู่สองฝั่ง
ของถนนสายเล็กที่เชื่อมระหว่างถนนเอกราชสู่หาดวิกตอรี่ บาร์เหล่านี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 
17:00 – 5:00 น.ของวันใหม่ 

บาร์ในวิกตอรี่ฮิลล์ทั้งหมดจะมีเลดี้ ไว้คอยดูแลลูกค้า เลดี้มีทั้งชาวกัมพูชาและชาว
เวียดนาม จ านวนของเลดี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของบาร์และช่วงเวลา เช่น บาร์ดอกกุหลาบในช่วง
เทศกาล บุญประชุมปรึญ หรือ บุญออกพรรษาอันเป็นประเพณีที่ส าคัญมากของชาวกัมพูชา เลดี้ส่วน
ใหญ่จะกลับบ้านเกิดเพ่ือท าบุญ ท าให้เหลือเลดี้ท างานเพียง 4 คน แต่เมื่อสิ้นสุดเทศกาล จ านวนเลดี้
ในบาร์ดอกกุหลาบก็เพ่ิมเป็น 13 คน  

ผู้หญิงขายบริการทางเพศที่มีสังกัดหรือเลดี้ในบาร์เหล่านี้ จะมีหน้าที่ร้องเชิญชวนลูกค้า
ที่หน้าร้าน เมื่อลูกค้าเข้ามานั่งในร้านก็ต้องนั่งเป็นเพ่ือนลูกค้า พวกเธอจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน 
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เดือนละ 70 ดอลลาร์สหรัฐและส่วนแบ่งจากค่าเครื่องดื่มท่ีหาได้ในแต่ละคืนดื่มละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ที่
เจ้าของร้านจะท าบัญชีเพื่อจ่ายให้ในวันรุ่งขึ้นทันที แต่รายได้หลักของพวกเธอคือค่าตัวที่ได้รับจากการ
ออกไปบริการให้ พนิว หรือลูกค้าครั้งละ 30 - 50 ดอลลาร์สหรัฐ โดยการเรียกค่าตัวจะขึ้นอยู่กับเลดี้ที่
จะสามารถต่อรองได้ แต่ก่อนลูกค้าพาเธอออกไปต้องจ่ายค่าเปย์บาร์ให้เจ้าของบาร์ก่อน 10 ดอลลาร์
สหรัฐ เลดี้ที่สามารถหาลูกค้าได้ 3 ครั้ง หรือสามารถหาค่าเปย์บาร์ได้ 30 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถหยุด
งานได้ 2 วัน ต่อครั้ง ลูกค้าทั้งหมดที่มาเที่ยวบาร์ที่วิกตอรี่ฮิลล์จะเป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากชายชาว
กัมพูชารู้สึกว่าที่นี่คือ กอนแลงบารัง เป็นพ้ืนที่ขายบริการที่มีราคาแพง และผู้หญิงขายบริการทางเพศ
ที่นี่ไม่ยอมรับแขกชาวกัมพูชา 

ประวัติศาสตร์พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในจังหวัดสีหนุวิลล์แสดงให้เห็นความ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของการผลิตพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่ไม่
อาจแยกออกจากปฏิบัติการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ทั้งความขัดแย้ง การต่อรองอ านาจในระดับโลก 
และการต่อสู้ดิ้นรนของคนตัวเล็กตัวน้อยในพ้ืนที่   

พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ได้ปรากฏมีเพราะมันอยู่ที่นั่นอยู่
แล้ว แต่ปรากฏมีเพราะปฏิบัติการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพตัวแทนให้พ้ืนที่ 
การสร้างพื้นที่ของภาพตัวแทนและปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่  

ภาพตัวแทนที่หลากหลายของพ้ืนที่ที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เช่น เป็นพ้ืนที่ของ
ดอกไม้ล้ าค่าเพ่ือความเจริญของประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือพ้ืนที่แห่งความหวังของ
ผู้หญิงยากจนเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว  ได้สร้างปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป และปฏิบัติการนี้เองที่
เป็นตัวผลิตและผลิตซ้ าพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ   

อย่างไรก็ดีการผลิตซ้ าของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศก็ไม่เคยอยู่นิ่ง พ้ืนที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา กระนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้ก็เปลี่ยนผ่านด้วยการปะทะกันของความหมายชุดเดิมของ
พ้ืนที่กับการสร้างความหมายชุดอ่ืนๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จนท าให้พ้ืนที่การขายบริการทางเพศมีความ
ซับซ้อน มิได้เป็นเพียงพ้ืนที่ของการแลกเปลี่ยนการร่วมเพศกับเงินเท่านั้น แต่ยังมีความเฉพาะของ
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศแต่ละแห่ง การท าความเข้าใจพ้ืนที่การขายบริการทางเพศจึงจ าเป็นที่
จะต้องท าความเข้าใจความเฉพาะนี้ ซึ่งผู้วิจัยจะน าเสนอในส่วนต่อไป 
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3.2 วิกตอรี่ฮิลล:์ ความมืดในความสว่าง ความสว่างในความมืด 
 
จากภาพความเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์พ้ืนที่การขายตัวของประเทศกัมพูชาและ

ประวัติศาสตร์การขายตัวในพ้ืนที่จังหวัดสีหนุวิลล์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นความเฉพาะและที่มา
ของความเฉพาะ รวมทั้งผลของความเฉพาะของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศท่ีวิกตอรี่ฮิลล์ 

วิกตอรี่ฮิลล์นั้นมีชื่อเรียกหลายชื่อ อาทิเช่น โอโตนิยม หรือ สถานีตรวจอากาศ ชื่อนี้
ได้มาจากการตั้งสถานีตรวจอากาศที่ในพ้ืนที่เมื่อราวค.ศ. 1955 หรือชื่อ วิเมียนเอกเรียจ หรือวิมาน
เอกราช ที่คนกัมพูชาในพ้ืนที่นิยมเรียก  ชื่อนี้มาจากการเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์แห่งเอกราชซึ่งสร้างขึ้น
เพ่ือเฉลิมฉลองต่อการได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้านโรดมสีหนุ ส าหรับชื่อวิกตอรี่ฮิลล์ 
นั้นจะเป็นค าเรียกที่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  วิกตอรี่ฮิลล์อยู่ในเขตสังกัดที่ 3 ภูมิ  
มิตตาเพียบบนเนินเขาที่ทอดตัวยาวลงสู่ชายหาดวิกตอรี่ หากเราขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของเนินเขา 
บริเวณวิเมียนเอกเรียด ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง แล้วมองไปทางทิศใต้ก็จะสามารถมองเห็นประกาย
ระยิบระยับของน้ าทะเลที่สะท้อนกับแสงอาทิตย์อยู่ลิบลิบ แต่หากหันหลังกลับมายืนมองขึ้นไปทางทิศ
เหนือเราก็จะเห็นถนนสายเนชั่นนอลรูทโฟร์ (National Route 4) ทอดยาวตรงขึ้นไป 

วิกตอรี่ฮิลล์มีถนนสายหลัก 2 สายคือถนนเอกราชซึ่งเชื่อมระหว่างท่าเรือน้ าลึก ย่าน
วิกตอรี่ฮิลล์ และย่านใจกลางเมือง และถนนโซเวียต ซึ่งเชื่อมระหว่างหาดวิกตอรี่และถนนสายเนชั่น
นอลรูทโฟร์  

วิกตอรี่ฮิลล์มีเนื้อที่ประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณที่เรียกว่า วิเมียนเอก
เรียดไปจนจรดย่านก าปงแพที่เป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึก ที่นี่มีสถานที่ส าคัญอยู่ 4 แห่งคือที่ท าการ
ไปรษณีย์ สถานีต ารวจดับเพลิง อนุสาวรีย์ชัยชนะ และสวนสาธารณะวิเมียนเอกราช 

วิกตอรี่ฮิลล์มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี โดยส่วนที่มีบาร์ตั้งอยู่มากที่สุด
คือถนนเส้นเล็กขนาดรถคันเล็กๆ แทบจะวิ่งสวนกันไม่ได้ โดยถนนเส้นนี้เชื่อมจากถนนเอกราช ลงสู่
หาดวิกตอรี่ แต่บริเวณที่มีบาร์ตั้งอยู่เป็นจ านวนมากนั้น อยู่บริเวณที่ต่อจากถนนเอกราช โดยเริ่มจาก
ตลาดโอโตนิยม ไปจนถึงสามแยกซึ่งเป็นจุดที่ถนนเส้นเล็กๆ อีกเส้นที่เชื่อมจากถนนเอกราชลงสู่
หาดวิกตอรี่เช่นกัน 

บาร์เหล่านี้จะตั้งอยู่ทั้งสองฝากของถนน นอกจากบาร์จ านวน 16 บาร์แล้ว บริเวณนี้ยังมี
เกสเฮาส์ขนาดเล็กราคาค่าห้อง 5 - 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนตั้งอยู่ 2 แห่ง และมีร้านอาหารตะวันตก 
3 แห่ง สปา 1 แห่ง อย่างไรก็ดีจ านวนรวมทั้งชื่อของบาร์ เกสต์เฮ้าส์ และร้านอาหารเหล่านี้ มักจะมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจากการเปลี่ยนผู้ด าเนินกิจการ เมื่อเจ้าของบาร์คนเดิมบริหารขาดทุนจนต้อง
ขายกิจการต่อ หรือเมื่อเจ้าของบาร์คนเดิมหมดความสนใจในกิจการ  
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       พ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ได้รับการพัฒนาพร้อมๆ กับการสร้างท่าเรือน้ าลึกและการสร้างถนน
เส้นทางสาย 4 ที่พาดผ่านวิกตอรี่ฮิล ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่สูงจึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่ส าหรับ
ก่อสร้างสถานีตรวจอากาศ หรือโอโตนิยม โฉมหน้าของพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วเมื่อการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกเริ่มขึ้น อย่างไรก็ดี แม้พ้ืนที่จะถูกพัฒนาขึ้น แต่ก็ยังไม่มีการตั้ง
บ้านเรือนชุมชนขึ้นบริเวณนี้ ผู้คนส่วนใหญ่ของจังหวัดสีหนุวิลล์ยังคงอาศัยอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง 
จนกระทั่งหลังค.ศ. 1991 เมื่อสงครามกลางเมืองสงบลง พ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ซึ่งมีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับ
ท่าเรือน้ าลึกจึงกลายเป็นพ้ืนที่ส าหรับการสร้างบ้านเพ่ือให้ชาวตะวันตกที่มาท างานที่ท่าเรือเช่า  ซึ่ง
กลายเป็นธุรกิจส าคัญของที่นี่ นอกจากนี้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เริ่มฟ้ืนตัวขึ้นก็ท าให้ห าดวิกตอรี่
กลายเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมชายหาดที่เงียบสงบ ท าให้เริ่มมีการสร้างที่
พักส าหรับนักท่องเที่ยวเกสต์เฮ้าส์หลังแรกๆ ของที่นี่ถูกสร้างขึ้น เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการที่
พักราคาถูกเงียบสงบ ห่างไกลจากพ้ืนที่ของชีวิตยามราตรีที่เฟ่ืองฟูอยู่บริเวณย่านใจกลางเมือง ดังเช่น 
เขตเบยซาเบยที่เริ่มมีซ่องให้บริการชาวกัมพูชา 

เกสต์เฮ้าส์และบังกะโลในยุคแรกถูกสร้างขึ้นในราวค.ศ. 1989 โดยชาวตะวันตกที่เข้ามา
ท างานในกัมพูชากับภรรยาชาวกัมพูชา เช่น สากลบังกะโลที่เป็นหนึ่งในสามบังกะโลยุคแรกของ       
วิกตอรี่ฮิลล์ก่อตั้งโดยชาวอังกฤษกับภรรยาชาวกัมพูชา และยังคงเปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อ
วิกตอรี่ฮิลล์เริ่มเจริญขึ้นก็เริ่มมีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในย่านวิกตอรี่ฮิลล์คือ 
โรงแรมฮอลิเดย์พาเลช (Holiday Palace Hotel) เปิดบริการในค.ศ. 2001 โดยบริษัทข้ามชาติจาก
อินโดนีเซียเน้นรายได้หลักจากบ่อนคาสิโนในโรงแรม ต่อมาก็มีโรงแรมอ่ืนๆ เปิดตามมาเช่น โรงแรม
นิวบีช (The New Beach Hotel) ที่เปิดในค.ศ. 2003  

ป้านันทาเจ้าของห้องเช่าของผู้วิจัยที่วิกตอรี่ฮิลล์เล่าว่า บ้านของเธอซึ่งเป็นร้านขายของ
ช าขนาดใหญ่บนถนนเอกราชในย่านวิกตอรี่ฮลล์นั้นเริ่มสร้างในค.ศ. 1992 หลังจากครอบครัว    
ป้านันทาที่ประกอบด้วย ป้านันทา สามี และลูกอีก 2 คน เดินทางจากค่ายผู้อพยพที่ชายแดนไทยสู่   
สีหนุวิลล์บ้านเกิดในค.ศ. 1989 ในอดีตครอบครัวป้านันทาเป็นครอบครัวใหญ่ พ่อมีภรรยา 3 คนเป็น
เจ้าของธุรกิจร้านค้าส่งรายใหญ่ในย่านกลางเมือง เมื่อเขมรแดงเรืองอ านาจทั้งครอบครัวจึงแตก    
กระสานซ่านเซ็นไปคนละทาง  
 เมื่อกลับมาถึงสีหนุวิลล์ใหม่ๆ ป้านันทา และสามีซึ่งมีญาติห่างๆ เป็นคนในรัฐบาลก็เปิด
กิจการค้าเล็กๆ ที่ตลาด กิจการเจริญมาด้วยดีจนในค.ศ. 1992 จึงลงทุนสร้างตึกแถว 3 ชั้นขึ้นที่        
วิกตอรี่ฮิลล์เพ่ือให้ชาวนอร์เวย์ที่มาท างานที่ท่าเรือน้ าลึกเช่า ป้านันทาเล่าว่าตอนนั้นวิกตอรี่ฮิลล์ยังมี
บ้านอยู่ไม่กี่หลังและยังไม่มีบาร์ นอกจากนี้ ก็มีเกสต์เฮ้าส์อยู่อีก 2 - 3 หลัง บนเนินเขาวิกตอรี่ฮิลล์ยัง
เต็มไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่ๆ ขึ้นปกคลุม ในยามค่ าคืนที่นี่จะมืดสนิท เงียบสงัด และมีงูชุกชุมจนไม่มีใคร
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มาที่นี่ในตอนกลางคืน ต่อมาในค.ศ. 1998 เกิดไฟไหม้ที่ย่านกลางเมืองท าให้มีร้านค้ามากมายถูกเผา
วอดไปในกองเพลิงรวมทั้งร้านของป้านันทา   

ครอบครัวของป้านันทาจึงย้ายมาอยู่ที่ตึกแถวที่วิกตอรี่ฮิลล์และเปิดกิจการร้านขายของ
ช าเล็กๆ ด้านล่างของตึกแถว ส่วนด้านบนก็ยังคงแบ่งให้คนเช่า ตอนนั้นวิกตอรี่ฮิลล์เริ่มมีบาร์แล้ว 3 
แห่งและเริ่มมีคนอพยพมาอาศัยอยู่มากขึ้น โดยจับจองพ้ืนที่บริเวณด้านหลังตลาดโอโตนิยม ป้านันทา
เล่าว่าพอถึงค.ศ. 2003 หลังการเลือกตั้ง ที่นี่ก็เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เริ่มมีบาร์เปิดกิจการมากขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากเจ้าของบาร์แห่งแรกๆ จะเช่าอาคารที่อยู่บนถนนที่ลงสู่หาดวิกตอรี่ซึ่งอยู่ตรงกันข้าม
กับร้านค้าของป้านันทาเพ่ือเปิดให้บริการ และบาร์ที่เปิดตามมาภายหลังก็เปิดให้บริการบนถนนสาย
เล็กๆ สายเดียวกันนี้ ท าให้หลังค.ศ. 2004 ถนนสายนี้จึงมีบาร์เปิดขึ้นตลอดสายทั้งสองฝากถนน 
เปลี่ยนพื้นที่ท่ีเคยเงียบสงัดมืดมิดในยามราตรีให้กลายเป็นพ้ืนที่สว่างไสว ครึกครื้น ในยามราตรี  

ตั้งแตค่.ศ. 2004 ป้านันทาได้สร้างห้องเช่าเพ่ิมขึ้นอีก 8 ห้องในพ้ืนที่ว่างด้านหลังตึกแถว
เพ่ือให้ผู้หญิงที่มาท างานบาร์ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์เช่า เช่นเดียวกับเจ้าของที่ดินในย่านวิกตอรี่ฮิลล์อีก
หลายคนที่เริ่มสร้างห้องเช่าเพื่อให้บริการแก่สาวบาร์  โดยราคาของห้องเช่าก็แตกต่างกันไปตามสภาพ
และท าเลที่ตั้งของห้องเช่า แต่แม้ว่าผู้เช่าห้องเช่าทั้ง 8 ห้องของป้านันทาจะเป็นเลดี้ที่ท างานในย่าน
วิกตอรี่ฮิลล์ทั้งหมดและบ้านของป้านันทาจะห่างจากย่านบาร์ของวิกตอรี่ฮิลล์เพียงถนนกั้น แต่ป้านัน
ทาก็ไม่เคยข้ามถนนไปย่านบาร์วิกตอรี่ฮิลล์ในยามค่ าคืนแม้แต่ครั้งเดียว 

นอกจากธุรกิจบาร์และธุรกิจห้องเช่าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วแล้ว วิกตอรี่ฮิลล์ก็ยังเป็น
พ้ืนที่ของโอกาสท ามาหากินของคนอีกหลายกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีจุด
ให้บริการอยู่ถึง 4 จุด แต่ละจุดมีมอเตอร์ไซค์ราว 5 - 6 คัน ทั้งผู้ประกอบอาชีพค้าขายโดยเฉพาะ
อาหารการกินที่มีทั้งเป็นร้านถาวรและแม่ค้าพ่อค้าเร่ รวมทั้งธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับชีวิตของเลดี้ เช่น 
ร้านเสริมสวย ร้านอินเตอร์เน็ต 
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ภาพที่ 3.3 ภาพบาร์ในวิกตอรี่ฮิลล์ในยามกลางวัน 

 
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่วิกตอรี่ฮิลล์มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นคือ ลูกค้าทั้งหมด

ที่มาเที่ยวบาร์ที่นี่จะเป็นชาวต่างชาติ เนื่องจากส าหรับคนกัมพูชาในสีหนุวิลล์พ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศที่วิกตอรี่ฮิลล์เป็น กอนแลงบารัง เป็นพ้ืนที่ขายบริการทางเพศส าหรับชาวต่างชาติ แม้ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศเกือบทั้งหมดที่นี่จะเป็นชาวกัมพูชา แต่พวกเธอก็ไม่ยอมออกไปกับลูกค้าชาวกัมพูชา 
ส าหรับผู้หญิงที่มาขายบริการทางเพศที่นี่พวกเธอจะรับรู้กันโดยปริยายว่า ในพ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศแห่งนี้ พวกเธอจะขายบริการให้กับชาวต่างชาติเท่านั้น การออกไปกับลูกค้าชาวกัมพูชาแม้ไม่ได้มี
บทลงโทษใดๆ เป็นลายลักษณ์อักษร แต่เลดี้ทุกคนก็รู้ดีว่ามีกฎของสังคมที่เลดี้ที่ออกไปกับลูกค้าชาว
กัมพูชาจะถูกนินทาและเมินเฉยจากเลดี้คนอ่ืนๆ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้วิจัยอยู่ที่วิกตอรี่ฮิลล์ ผู้วิจัยก็
ไม่เคยเห็นเลดี้คนใดออกไปกับลูกค้าชาวกัมพูชา อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุนี้ผู้หญิงขายบริการทางเพศหลาย
คนจึงไม่มาท างานที่บาร์ในย่านนี้ด้วยเหตุผลว่า “ขลาดนิเยียเพียศาบารัง” หรือ “กลัวที่จะพูดภาษา
ฝรั่ง” 

พ้ืนที่เป็นกระบวนการที่มนุษย์ผลิตขึ้น ขณะเดียวกันพ้ืนที่ก็มีอิทธิผลต่อกระบวนการ
ผลิต และมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นพร้อมกันด้วย (Lefebvre, 1991) ความเป็น 
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“กอนแลงบารัง” หรือ “พ้ืนที่ของชาวต่างชาติ” ของย่านวิกตอรี่ฮิลล์จึงเป็นกระบวนการที่ถูกสร้างขึ้น
จากบริบทต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของสีหนุวิลล์ ของประเทศกัมพูชา และของโลก  

การเป็นกอนแลงบารังนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การ
เกิดขึ้นของพ้ืนที่ ที่เริ่มด้วยการเป็นที่อยู่ของชาวต่างชาติ การที่บาร์แห่งแรกๆ ด าเนินกิจการด้วย
ผู้หญิงที่ท างานบาร์ที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติ และกลายเป็นคุณลักษณะเฉพาะของเจ้าของบาร์ทุก
คนที่นี่ ที่จะเป็นหญิงชาวกัมพูชาที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติ เป็นกฎที่ไม่มีใครบัญญัติ แต่เป็นภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่ที่ได้รับการยอมรับร่วมกันในพื้นท่ี 

การเปลี่ยนแปลงของย่านวิกตอรี่ฮิลล์จากป่ารกร้าง สู่ย่านท่องเที่ยวยามราตรีอันคึกคัก
ของชาวต่างชาติ ที่มีภาพตัวแทนของกอนแลงบารัง เป็นกระบวนการส าคัญที่ก าหนดความสัมพันธ์
ทางสังคมของผู้คนในพ้ืนที่นี้  ก าหนดปฎิบัติการเชิงพ้ืนที่ ก าหนดส านึกแห่งตัวตนของผู้หญิงขาย
บริการทางเพศในพื้นที่ แบ่งช่วงชั้นของผู้หญิงที่ขายบริการในพ้ืนที่นี้ให้ต่างจากพ้ืนที่อ่ืน ก าหนดความ
ฝัน ความหวังให้พวกเธอถึงโอกาสในการได้แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ร่ ารวย และเปิดพ้ืนที่ของความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ให้พวกเธอสามารถเป็นผู้กระท าการ ดังที่ผู้วิจัยจะน าเสนอต่อไปผ่านชีวิตของโสภา 
เจ้าของบาร์ดอกกุหลาบ   

 
3.3 โสภาและบาร์ดอกกุหลาบ 

 
โสภาเดินออกจากห้องเช่าตรงมาที่ถนนเอกราชอันขรุขระและเต็มไปด้วยหลุมบ่อ ทั้งๆ 

ที่เป็นถนนสายส าคัญ ที่ทั้งเชื่อมต่อย่านวิกตอรี่ฮิลล์เข้ากับย่านใจกลางเมืองซึ่งห่างออกไปประมาณ 4 
กิโลเมตร และยังเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ าลึกแห่งเดียวของประเทศนี้ เธอยกมือขึ้นป้องแสงแดดขณะ
มองรถเพ่ือข้ามถนนเพราะแม้จะเป็นเวลาเกือบสี่โมงเย็นแล้ว   แต่ดวงอาทิตย์ของเมืองชายทะเลแห่ง
นี้ก็ยังไม่ลดความร้อนแรงลงแม้แต่น้อย       

เมื่อถนนโล่งโสภารีบรวบชายกระโปรงตัวยาวสีขาวที่เธอใส่ให้สูงขึ้นเล็กน้อย ก่อนรีบ
ข้ามถนนเพ่ือไปยังบาร์ของเธอที่ตั้งอยู่เกือบต้นซอยเล็กๆ ยาวประมาณ 200 เมตร ซึ่งเรียงรายไปด้วย
บาร์และร้านอาหารตะวันตกทั้งสองข้างทาง เธอเดินผ่านบาร์เสือใหญ่ ที่ตั้งอยู่เป็นแห่งแรกและเป็น
บาร์ของพ่ีสาวของเธอ ไปทีบ่าร์ดอกกุหลาบอันเป็นบาร์ของเธอ แม้บาร์ทั้งสองจะห่างกันเพียงทางเดิน
เล็กๆ กั้น แต่สองคนพี่น้องไม่ได้พูดกันมานานร่วมสองปีแล้ว 

ที่บาร์ดอกกุหลาบ บองกันพ่ีชายของเธอซึ่งเป็นผู้จัดการของร้านก าลังท าความสะอาด
ร้านอยู่ด้วยไม้กวาดอันใหญ่  เธอรีบเข้าไปช่วยพ่ีชายด้วยการยกเก้าอ้ีหวายสีขาวออกมาวางหน้าร้าน 
แล้วหยิบเบาะผ้าสีแดงสดออกมาจัดวางบนเก้าอ้ี หลังเวลา 5:00 น. ในยามรุ่งอรุณอันเป็นเวลาปิดบาร์
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เก้าอ้ีเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกเก็บเข้าไปในร้าน และจะถูกยกออกมาจัดเรียงอีกครั้งในเวลา 16:00 น.ใน
ยามเย็นของวันเดียวกันก่อนเปิดร้าน 

“มาม้ี มาม้ี” 
เสียงเรียกของเด็กชายผมทองอายุราว 4 ขวบที่จูงมือเดินมากับเด็กหนุ่มผิวเข้มผมด าท า

ให้เธอหันกลับไปมอง  แล้วรีบเดินไปอุ้มเด็กชายขึ้นมาหอมแก้ม 
“มาม้ี วาย ยู น็อตเวทฟอมี” เด็กชายถามโสภาอย่างงอนๆ   
“ไอ ติง ยู สลีบ”  โสภาตอบลูกชายคนเล็กที่เกิดจากอดีตสามีชาวฝรั่งเศส แล้วหันไป

ถามลูกชายคนโตที่เกิดกับอดีตสามีชาวกัมพูชาว่า 
“จูงกันเดินมานี่ กินข้าวกันหรือยัง” เมื่อเด็กหนุ่มส่ายหน้าแทนค าตอบ เธอจึงเดินไป

หยิบเงินจากกระเป๋าถือส่งให้แล้วบอกว่า  
“พาน้องไปซื้อขนมกินก่อน เดี๋ยวแม่จัดร้านเสร็จแล้ว แม่จะไปซื้อข้าวกลับไปกินด้วยกัน

ที่ห้อง” เด็กหนุ่มพยักหน้าแล้วจูงน้องต่างพ่อเดินไปท่ีร้านค้า โสภามองตามหลังแล้วถอนหายใจ เธอได้
แต่หวังว่าสักวันเธอคงสามารถหาสามีชาวตะวันตกสักคนที่ทั้งร่ ารวย ทั้งใจดี และไม่รังเกียจลูกเธอทั้ง
สองคน   

บาร์ดอกกุหลาบเปิดให้บริการมาตั้งแต่ค.ศ. 2005 โดยโสภาเช่าช่วงบาร์แห่งนี้ต่อมาจาก 
เมษาเจ้าของเดิมที่ย้ายตามสามีไปอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ บาร์ที่เปิดในย่านวิกตอรี่ฮิลล์นี้อาจแบ่งแบบ
หยาบๆ ได้เป็น 2 ประเภทคือ บาร์แบบมีผู้หญิงนั่งให้บริการชวนดื่มกินและขายบริการ รายได้หลัก
ของบาร์จะมาจากการขายเครื่องดื่มและ “ค่าเปย์บาร์” หรือ “ค่าพาผู้หญิงออกจากบาร์” ของลูกค้า 
ประเภทที่สองคือบาร์ที่ไม่มีผู้หญิงนั่งให้บริการ รายได้หลักของบาร์ประเภทนี้จะมาจากค่าเครื่องดื่ม 
และค่าอาหาร โดยบาร์แบบหลังจะมีจ านวนน้อยกว่าแบบแรกถึงประมาณหนึ่งในหก  

อย่างไรก็ดี ในการขออนุญาตเปิดให้บริการบาร์ทั้งสองประเภทจะขึ้นทะเบียนเป็น
ภัตตาคารเหมือนๆ กัน โดยส่วนใหญ่บาร์ที่ไม่มีผู้หญิงนั่งให้บริการจะมีเจ้าของเป็นชายชาวต่างชาติที่
แต่งงานกับสาวบาร์ชาวกัมพูชา แล้วย้ายมาตั้งรกรากที่สีหนุวิลล์ ขณะที่บาร์ประเภทที่มีผู้หญิง
ให้บริการเจ้าของกิจการส่วนใหญ่จะเป็นอดีตสาวบาร์ชาวกัมพูชาที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของกิจการหลังมี
สามีเป็นชาวต่างชาติ บาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในย่านวิกตอรี่ฮิลล์คือบาร์สิงโตสาวที่ตั้งอยู่บริเวณกลาง
ซอย เจ้าของบาร์เป็นอดีตสาวบาร์ก าปงจามท่ีแต่งงานกับชายชาวสวิสส์ มีเลดี้ให้บริการประมาณ 15 - 
20 คน ขณะที่บาร์ที่เล็กที่สุดคือบาร์มอสโก ที่เจ้าของเป็นสาวบาร์ที่แต่งงานกับชายชาวรัสเซีย มีเลดี้
ให้บริการ 5 คน บาร์ทุกแห่งในวิกตอรี่ฮิลล์จะมีลักษณะเหมือนกัน คือเป็นอาคารชั้นเดียวที่ประตู
ด้านหน้าเปิดโล่งออกสู่ท้องถนน โดยจะวางเก้าอ้ีออกมาด้านหน้าติดถนน อย่างเช่นบาร์ดอกกุหลาบที่
จะวางเก้าอ้ีหวายไว้ด้านหน้าบาร์ติดริมถนน 3 ชุด เก้าอ้ีหวายทั้งหมดเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีโปรดของโสภา 
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โสภาเป็นคนก าปงจามเกิดค.ศ.1978 ในครอบครัวชาวนายากจนที่จังหวัดก าปงจาม  มีพ่ี
น้องทั้งสิ้น 8 คน เสียชีวิตในยุคเขมรแดง 4 คน รวมทั้งบิดาของเธอ ปัจจุบันโสภาเหลือพ่ีน้อง 4 คน
เป็นชาย 1 คน หญิง 3 คน เธอเป็นน้องคนเล็ก ในวัยเด็กมีแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว 

 เธอเล่าให้ฟังว่า เธอจ าเรื่องราวสมัยเด็กๆ ไม่ได้มากนัก จ าได้แต่ “ความหิว” ว่ามันมีอยู่
ตลอดเวลา หลังยุคเขมรแดงครอบครัวของเธอย้ายที่อยู่หลายครั้งเพ่ือหนีความอดอยาก แต่สุดท้ายก็
กลับมาอยู่ที่จังหวัดก าปงจามซึ่งเป็นบ้านเกิดของยายโจลแม่ของเธอ ยายโจลเป็นหญิงสูงอายุวัย 76 ปี 
ที่ยังดูกระฉับกระเฉง ดวงตาสดใส รูปร่างผอมสูงแข็งแรง และกินหมากจนฟันด า และมักพูดถึงโสภา
อย่างชื่นชมอยู่เสมอว่าเป็น “โกนสเรยลออ” 

หลังประเทศกัมพูชามีการเลือกตั้งครั้งแรกในค.ศ. 1993 พ่ีๆ ของโสภาทั้ง 3 คนก็ออก
จากบ้านไปหางานท าที่กรุงพนมเปญ เหลือเธออยู่ที่บ้านเป็นเพ่ือนยายโจลคนเดียว ส่วนที่นาที่มีอยู่
ยายโจลได้เอาไปจ านองเพ่ือกู้เงินมาเป็นค่าใช้จ่ายให้พ่ีๆ ไปท างานในกรุงพนมเปญ สุดท้ายจึงเสียที่นา
ไป เหลือเพียงบ้านไม้หลังเล็กๆ ที่เธออาศัยอยู่กับยายโจล 

โสภาแต่งงานครั้งแรกกับสามีชาวกัมพูชาที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเมื่อเธออายุได้ 17 ปี 
ในค.ศ. 1995 โดยความเห็นชอบของผู้ใหญ่ สามีมีอาชีพรับจ้าง หลังแต่งงานสามีย้ายมาอยู่บ้าน
เดียวกับเธอ แต่งงานได้ 1 ปี เธอก็มีลูกสาวคนแรก แต่ลูกสาวก็เสียชีวิตจากอาการไข้สูงตอนอายุ 6 
เดือน  2 ปี ต่อมาเธอมีลูกชายอีกคน แต่พอลูกชายอายุได้ 2 เดือน สามีก็เป็นไข้สูงแล้วเสียชีวิตใน
เวลา 3 วัน ก่อนที่จะมีโอกาสได้ไปรักษาในโรงพยาบาล โสภาจึงกลายเป็นม่ายลูกติด 1 คนตั้งแต่อายุ 
20 ปี พอลูกชายอายุได้ 2 ปี ในค.ศ. 2000 โสภาก็ย้ายจากจังหวัดก าปงจาม ไปท างานในโรงงานตัด
เย็บเสื้อผ้าที่กรุงพนมเปญ เพ่ือหาเงินเลี้ยงลูกชายที่ทิ้งให้แม่ดูแลให้ที่บ้านเกิด ต่อมาในค.ศ. 2003 
โสภาก็ย้ายจากกรุงพนมเปญเพ่ือมาท างานบาร์ที่จังหวัดสีหนุวิลล์  ตามค าชวนของพ่ีสาวที่มาท างาน
บาร์ในจังหวัดนี้ก่อน 

โสภาอธิบายถึงการตัดสินใจครั้งนั้นว่า “อยากได้เงินมากๆ ให้แม่ ให้ลูกชาย” 
โสภามาท างานบาร์ที่สีหนุวิลล์ได้ 2 ปี ก็พบรักกับฟรองซ์ นักธุรกิจชาวฝรั่งเศสอายุ 54 

ปี รูปร่างอ้วนใหญ่ ผมบาง ซึ่งจะมาพักผ่อนช่วงฤดูหนาวที่สีหนุวิลล์เกือบทุกปี เธอบอกว่าตอนแรกเธอ
ไม่ได้รู้สึกชอบเขา เพราะเขาเป็นคนขี้หึงมากและจุกจิก แต่เขาตามตื๊อเธออย่างต่อเนื่องและส่งเงินให้
เธอใช้ทุกเดือนเดือนละ 500 ดอลลาร์สหรัฐอย่างสม่ าเสมอ แม้ว่าเขาจะกลับฝรั่งเศสไปแล้ว เมื่อ 
ฟรองซ์กลับมาสีหนุวิล์อีกครั้ง เธอจึงตัดสินใจแต่งงานกับเขา ที่ตอนนั้น “เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด” 

งานแต่งงานของโสภาจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ที่บ้านเกิดของเธอ หลังแต่งงานโสภาเลิก
ท างานบาร์และตัดสินใจมีลูก พร้อมกับตัดสินใจว่าเธอจะท าตามความฝันที่จะเปิดบาร์เป็นของตนเอง 
โดยมียายโจลที่ย้ายมาอยู่กับเธอช่วยสนับสนุนความฝันของเธออย่างเต็มที่ แต่คนที่คัดค้านเรื่องนี้กลับ
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เป็นฟรองซ์สามีของเธอ ที่บอกว่าเธอไม่ฉลาดพอที่จะบริหารกิจการได้ เขาแนะน าให้เธออยู่เฉยๆ และ
ใช้เงินที่เขาส่งมาให ้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอยร้าวในชีวิตคู่ 

ส าหรับยายโจลนั้นลูกเขยชาวฝรั่งเศสคนนี้เป็นคนที่แกรู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่แรกพบ 
ยายโจลเคยเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าฟรองซ์เป็นคนขี้เกียจ วันๆ ก็เอาแต่ “อองกุยเมินตูรตัวระโหด” หรือ 
“เอาแต่นั่งดูโทรทัศน์ตลอดเวลา” แม้จะไม่ชอบลูกเขยแต่ยายโจลก็ไม่เคยแสดงออก แกสอนโสภาว่า
ให้เก็บเงินที่ฟรองซ์ให้เอาไว้มากๆ อย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย โสภาเองก็บอกว่า เธอเห็นเลดี้บางคนเมื่อมีสามี
ชาวต่างชาติส่งเงินให้ ก็หมดเงินไปกับการพนัน และยาเสพติด เมื่อเลิกรากับสามีชาวต่างชาติก็หมด
อนาคต เธอจึงตั้งใจที่จะเก็บเงินอย่างจริงจังเพ่ือความฝันของเธอ 

โสภารู้ตัวว่าตั้งครรภ์ตอนที่ฟรองซ์กลับไปฝรั่งเศสแล้ว เมื่อเธอโทรศัพท์ไปบอกเขา เขาดี
ใจมากและส่งเงินมาให้เพ่ิมพิเศษเพ่ือให้เธอไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชน แต่โสภาใช้เงินก้อนนั้น
เพ่ือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนเพียงครั้งเดียว แต่เธอก็โทรศัพท์ไปบอกฟรองซ์ว่า เธอไปพบ
แพทย์ทุกเดือน เพ่ือให้ฟรองซ์ส่งเงินเพ่ิมพิเศษมาให้เธอใช้ในการไปโรงพยาบาล แล้วเธอก็เก็บสะสม
เงินก้อนนั้นไว้ เพ่ือใช้ในการเปิดบาร์ในอนาคตตามความฝันของเธอ 

พอโสภาตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน ฟรองซ์ก็กลับมาจากฝรั่งเศส และหอบหิ้วของใช้เด็กมาจาก
ฝรั่งเศสหลายชิ้นเพื่อฝากโสภา แต่หลังจากนั้นเพียง 1 สัปดาห์ ทั้งสองก็มีเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตถึงขั้น
ท าร้ายกัน เมื่อฟรองซ์บังเอิญไปอ่านเจอข้อความในโทรศัพท์มือถือของโสภาที่ส่งให้เพ่ือนผู้ชาย
ชาวต่างชาติคนหนึ่งของเธอ คราวนี้ยายโจลไม่อดทนอีกต่อไป แกลุกขึ้นมาปกป้องโสภาลูกสาวสุดที่รัก
ด้วยการช่วยลูกสาวเก็บข้าวของออกจากห้องเช่าที่ฟรองซ์เช่า ไปเช่าห้องเช่าอยู่เอง ไม่นานฟรองซ์ก็
ตามมาง้อขอคืนดี และโสภาก็ใจอ่อนยอมตามฟรองซ์กลับมาอยู่ห้องเช่าเดิม โดยมียายโจลตามมาดูแล
ลูกสาวด้วย 

แล้ววันแตกหักของคู่นี้ก็มาถึงก่อนโสภาครบก าหนดคลอดเพียง 2 เดือน ทั้งคู่ทะเลาะกัน
อีก คราวนี้โสภาเป็นฝ่ายท าร้ายฟรองซ์จนมีบาดแผลที่ใบหน้า เพราะโกรธที่ฟรองซ์พูดด้วยความหึง
หวงว่าเขาไม่แน่ใจว่าเด็กในท้องโสภาเป็นลูกของเขาหรือไม่ เนื่องจากโสภายังติดต่อกับผู้ชายอีกหลาย
คน หลังเหตุการณ์นี้ฟรองซ์บินกลับฝรั่งเศสทันที แต่อีก 1 เดือนต่อมาเขาก็ส่งเงินมาให้โสภา 3,000 
ดอลลาร์สหรัฐ ตามท่ีโสภาโทรศัพท์ไปขอ เพราะเธอบอกว่าต้องการเงินเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการ
คลอด โดยฟรองซ์ย้ ามาทางโทรศัพท์ว่า ให้เธอไปคลอดลูกในโรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในจังหวัด    
สีหนุวิลล์ 

อย่างไรก็ดี สิ่งที่โสภาท าคือเก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนนี้เอาไว้อีกครั้ง และคลอดลูกกับ 
พยาบาลผดุงครรภ์ที่บ้าน ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการไปคลอดท่ีโรงพยาบาลมาก หลังจากลูกครึ่งฝรั่ง 
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ลูกชายคนเล็กของเธออายุได้ 3 เดือน เธอก็สามารถเปิดกิจการบาร์กุหลาบของเธอขึ้นมาได้ ด้วยเงิน
ทั้งหมดท่ีเธอเก็บหอมรอมริบเอาไว้ โดยมียายโจลและพ่ีๆ ของเธอช่วยเธออย่างแข็งขัน 

หลังเธอเปิดบาร์ได้ 1 เดือน ฟรองซ์ก็กลับมาที่สีหนุวิลล์ เขางุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มาก และที่งุนงงไปกว่านั้นคือโสภาบอกเลิกกับเขาและขอให้เขาอย่ามายุ่งที่ห้องเช่าที่เธออาศัยอยู่อีก  
เพราะเธอเป็นคนจ่ายค่าเช่าห้องด้วยตัวเองแล้ว ตอนแรกฟรองซ์ไม่ยอมและพยายามจะใช้ก าลังกับ
โสภา แต่เธอขู่ว่าเธอจะแจ้งต ารวจ และร้องเรียนเรื่อง “สิทิเนียรี” หรือร้องเรียนองค์กรที่ปกป้องสิทธิ
ผู้หญิง โดยโสภารู้จักค านี้จากอาสาสมัครที่มาให้ความรู้เรื่องสิทธิของผู้หญิงในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ 

ฟรองซ์ซึ่งไม่อยากมีปัญหากับต ารวจกัมพูชาจึงต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ปัจจุบัน “เบบี๋” ลูก
ชายของโสภาอายุเกือบ 5 ขวบแล้ว แม้ฟรองซ์จะมีแฟนใหม่เป็นเลดี้ในบาร์ใกล้ๆ กับบาร์กุหลาบไป
แล้ว แต่เขาก็ยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมโสภากับลูกอยู่เสมอ โสภาก็ต้อนรับฟรองซ์อย่างดีทุกครั้ง เมื่อ
เร็วๆ นี้ทั้งสองยังร่วมกันจัดงานวันเกิดให้เบบี๋ที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งและเชิญคนมาร่วมงานมากมาย 

โสภาเคยเปรียบเทียบผู้ชายกัมพูชากับผู้ชายตะวันตกให้ผู้วิจัยฟังว่า  “โประบารัง รือ   
โประขแมร์ ก็โดยคเนีย” หรือ “ผู้ชายชาวตะวันตกหรือผู้ชายชาวกัมพูชาก็ไม่ได้แตกต่างกัน” โสภา
บอกว่าผู้ชายทั้งสองประเภทมีทั้งคนดีคนเลวพอๆ กัน สิ่งเดียวที่แตกต่างกันคือผู้ขายชาวตะวันตก
ร่ ารวยกว่าผู้ชายชาวกัมพูชาเท่านั้น 

โสภาและบาร์ดอกกุหลาบแสดงให้เห็นว่า แม้ภาพตัวแทนของพ้ืนที่จะท าหน้าที่ก ากับ
ผู้คนที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ให้ต้องถูกจัดระเบียบให้มีวิธีคิดและการแสดงออกให้ตรงกับความต้องการของ
พ้ืนที่นั้น (Lefebvre, 1991, pp. 40 - 42) ดังเช่นภาพของเลดี้ชาวกัมพูชาที่ชายชาวตะวันตกเช่น 
ฟรองซจ์ินตนาการว่าด้อยค่า ไร้เดียงสา ไร้ความสามารถ เหมาะแก่การน ามาเป็นภรรยาที่อยู่ในโอวาท 
หัวอ่อน ปกครองง่าย แต่โสภาแสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศในโลกที่สามอย่างเธอก็
สามารถท าความฝันของเธอให้เป็นจริงได้ ผู้หญิงขายบริการทางเพศไม่จ าเป็นต้องเป็น “เหยื่อ” 
เหมือนทีบ่ราน์วเสนอไว้ใน Sex slave (2000) เสมอไป  

 
3.4 สรุป 

 
ผู้หญิงกัมพูชายุคใหม่ ที่มีสถานะเปลี่ยนไปหลังจากประเทศต้องผ่านสภาวะสงคราม

กลางเมืองเมื่อผู้ชายจ านวนมากเสียชีวิตลง ผู้หญิงที่เหลืออยู่กลายเป็นผู้น าครอบครัว เป็นผู้ควบคุม
ทรัพยากรของครอบครัว และเริ่มมีบทบาทที่หลากหลายในสังคมเพ่ิมมากขึ้น  (Kent, 2011; Kim & 
jendal, 2012) พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศจึงกลายเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ผู้หญิงสร้างปฏิบัติการของ
พ้ืนทีข่ึ้น ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของเธอสอนให้โสภาเฉลียวฉลาดในการใช้ชีวิต สามารถฉวยใช้
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อ านาจในการต่อรอง ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืนไม่อาจจะอนุญาตให้เธอมีปฎิบัติการเช่นนี้ได้ เธอจึงสามารถท า
ตามความฝันของเธอได้ส าเร็จ ส าหรับโสภาพ้ืนที่การขายบริการทางเพศไม่ได้เป็นพ้ืนที่ของการเอารัด
เอาเปรียบเสมอไป แต่กลับเป็นพ้ืนที่ของโอกาสที่เธอไม่อาจแสวงหาได้จากพ้ืนที่อ่ืนๆ 

นอกจากนี้ ประวัติศาสตร์พ้ืนที่การขายบริการทางเพศในจังหวัดสีหนุวิลล์แสดงให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของการผลิตพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ
และแสดงให้เห็นภาพตัวแทนที่หลากหลายของพ้ืนที่ที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละช่วงเวลา เช่น เป็นพ้ืนที่ของ
ดอกไม้ล้ าค่าเพ่ือความเจริญของประเทศและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือพ้ืนที่แห่งความหวังของ
ผู้หญิงยากจนเพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว  ได้สร้างปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่แตกต่างกันไป และปฏิบัติการนี้เองที่
เป็นตัวผลิตและผลิตซ้ าพื้นที่การขายบริการทางเพศ   

 ในบทต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอภาพของชีวิตประจ าวันของเลดี้ ในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน 
ในแต่ละปี โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะ รวมทั้ง
การผลิตซ้ าจังหวะว่าได้ท าให้เกิดการกระท าต่างๆ ขึ้นในพ้ืนที่อย่างไร เกิดขึ้นกับร่างกายของเลดี้อย่าง
ไร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการศึกษาประสบการณ์ผัสสะนั้นจ าเป็นอย่างไรต่อการท าความเข้าอัตวิสัยของ
เลดี้ รวมทั้งสัมพันธ์อย่างไรกับการปรากฏขึ้นของพ้ืนที่  และยังแสดงให้เห็นอิทธิพลของโครงสร้าง
ภายนอก ทั้งโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศกัมพูชา ที่มีผลต่อ
การก าหนดจังหวะวันและจังหวะชีวิตของเลดี้ในพื้นที่นี้ รวมทั้งยังแสดงให้เห็นว่าจังหวะวันและจังหวะ
ชีวิตในพ้ืนที่นี้สร้างส านึกแห่งตัวตนให้เลดี้ได้อย่างไร 
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บทที่ 4 
จังหวะ: จังหวะชีวิตและจังหวะของเวลาในชีวิตประจ าวัน    

 
พ้ืนที่ของชีวิตประจ าวันนั้นทั้งเป็นพ้ืนที่ของความเคยชิน ความซ้ าซาก และเป็นความ

ปกติธรรมดาของชีวิตในทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ด้วยความปกติธรรมดานี้เองที่ท าให้พ้ืนที่นี้เต็มไปด้วย
ปฏิบัติการที่ทรงอ านาจ เพราะผู้คนมักมองข้าม ไม่ตั้งค าถามกับสิ่งที่ดูเป็นปกตินี้ แต่ไหลไปตามมัน 
(Lefebvre, 1999, p. 94) ยิ่งไปกว่านั้น การเกิดขึ้นซ้ าๆ ของพ้ืนที่ชีวิตประจ าวันของผู้คนนั้น มิได้
เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากแต่เกิดขึ้นด้วยการท าให้เป็นความจริงด้วยการปฏิสัมพันธ์ต่อกันของมนุษย์ใน
สังคม  

ปีเตอร์ แอล เบอร์เกอร์ (Peter L. Berger) และ โทมัส ลักก์แมน (Thomas 
Luckmann) ได้เสนอไว้ใน The Social Construction of Reality (1966) ว่าอ านาจที่ทรงอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อจิตส านึกจนไม่สามารถปฏิเสธได้คือความจริงทางสังคมในชีวิตประจ าวัน ที่ถูกสร้างผ่าน
ภาษาและการปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมเดียวกัน ก่อให้เกิดการร่วมกันของ 
สมาขิกในสังคมและกลายเป็นสถาบันที่ฝังรากลึกลงไปในสังคมนั้นๆ ความเชื่อของผู้คนว่าสิ่งใดคือ
ความจริงก็จะฝังรากลงไปในโครงสร้างของสถาบันนั้น   และกลายเป็นความจริงของสังคมนั้นไป   

เมื่อเป็นเช่นนี้ การท าความเข้าใจในกระบวนการด ารงอยู่ของมนุษย์ในสังคมจึงสามารถ
ท าได้ผ่านการศึกษาชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่สร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสังคม อย่างไรก็ดี ข้อเสนอ
ของเบอร์เกอร์และลักก์แมนก็ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่า กระบวนการที่ท าให้ความจริงนั้นปรากฏ
ขึ้นในพ้ืนที่ชีวิตประจ าวันคืออะไร และมีความเป็นพลวัตอย่างไร นอกจากนี้ การท าความเข้าใจ
ชีวิตประจ าวันในระดับพ้ืนฐานที่สุดของการด ารงอยู่ของสังคม ที่มีปฏิสัมพันธ์และปฏิบัติการแบบ
ธรรมดาสามัญ ยังแยกไม่ออกจากปฏิบัติการในระดับมหภาคการศึกษาชีวิตประจ าวันจึงมีศักยภาพ
เพียงพอในการสร้างค าอธิบายที่เชื่อมโยงสู่ค าอธิบายในระดับกว้างขึน้ได้ (Ferguson, 2009, p. 33)    

ในบทนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอภาพการผลิตซ้ าของจังหวะและโครงสร้างจังหวะของ
ชีวิตประจ าวันของเลดี้ว่า ในแต่ละวัน ในแต่ละเดือน ในแต่ละปี จังหวะนี้ถูกผลิตซ้ าและสัมพันธ์กับ
บริบทของพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อีกท้ังจังหวะของชีวิตประจ าวันนี่เองที่ก าหนดปฏิบัติการเชิง
พ้ืนที่ ประสบการณ์ผัสสะ และก าหนดการสร้างส านึกแห่งตัวตนของเลดี้ ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอเป็น 
ส่วนแรกน าเสนอชีวิตประจ าวันของเลดี้ เพ่ือพาผู้อ่านเข้าไปในโลกของเลดี้พร้อมๆ กับผู้วิจัยเมื่อเริ่ม
เข้าไปสู่พ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ และเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการศึกษาประสบการณ์ผัสสะนั้นจ าเป็นในการท า
ความเข้าใจการสร้างการรับรู้ต่อตัวตนของเลดี้ รวมทั้งประสบการณ์ผัสสะยังสัมพันธ์กับการปรากฏขึ้น
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ของพ้ืนที่ผ่านภาพตัวแทนของพ้ืนที่  ทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพของห้องเช่า พ้ืนที่ของร่างกายรวมทั้ง
ประสบการณ์ผัสสะที่บอกว่าพวกเธอเป็นเลดี้แล้ว 

จังหวะวันและจังหวะชีวิตไม่ใช่เพียงภาพการด าเนินไปของชีวิตในแต่ละวันของเลดี้
เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นอิทธิพลของโครงสร้างภายนอก ทั้งโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
ทั้งในและนอกประเทศกัมพูชา จังหวะชีวิตในพ้ืนที่เองก็คือโครงสร้างส าคัญที่ก าหนดการสร้างส านึก
แห่งตัวตนของเลดี้ 

  
4.1 ชีวิตประจ าวันของสาวบาร์ 

 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอชีวิตประจ าวันของเลดี้ที่ด าเนินไปในพ้ืนที่ต่างๆ รอบตัวพวก

เธอ เช่น พ้ืนที่ของห้องเช่า พื้นที่ของบ้าน พ้ืนที่ร่างกาย ที่ต่างก็ถูกตีความและอธิบายใหม่ รวมทั้งการ
จัดการเรือนร่างของพวกเธอในพื้นที่เหล่านี้ ที่น าไปสู่การก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ 

 
4.1.1 แรกเข้าพื้นที่  

     ผู้วิจัยเริ่มงานในฐานะเลดี้บาร์ดอกกุหลาบหลังเทศกาลปีใหม่ของประเทศ
กัมพูชาไม่นานโดยขอร้องโสภาเจ้าของบาร์ดอกกุหลาบให้รับผู้วิจัยเข้าท างาน เมื่อรับฟังค าขอของ
ผู้วิจัยในครั้งแรก โสภาไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยนัก แต่ก็ยินยอมให้ผู้วิจัยไปท างานที่บาร์ดอก
กุหลาบได้ โดยมีข้อตกลงกันว่า ผู้วิจัยจะไม่ขอรับเงินเดือนและค่าเครื่องดื่ม รวมทั้งจะไม่ออกไปกับ
ลูกค้า 

ก่อนเริ่มท างานเป็นเลดี้ที่บาร์ดอกกุหลาบราว 1 เดือน ผู้วิจัยได้ย้ายออกจาก
ห้องพักส าหรับอาสาสมัครที่ศูนย์ธารชีวิตซึ่งอยู่ในย่านพนมเขียว มาเช่าห้องเช่าห้องหมายเลข 2 ของ
ป้านันทา ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ที่อยู่ห่างจากที่พักเดิมของผู้วิจัยประมาณ 5 กิโลเมตร ในวันที่ผู้วิจัยขน
ย้ายข้าวของออกมาจากศูนย์ธารชีวิตมาที่วิกตอรี่ฮิลล์ คนขับรถสามล้อเครื่องที่ผู้วิจัยจ้างมาขนย้าย
ของถามผู้วิจัยด้วยความสงสัยว่าท าไมย้ายมาอยู่ที่นี่ เมื่อผู้วิจัยตอบว่า  “มาท างาน” คนขับสามล้อ
เครื่องก็ท าหน้าสงสัย แต่ไม่ได้ถามอะไรต่อ 

ห้องเช่าหมายเลข 2 ของผู้วิจัยติดกับห้องเช่าหมายเลข 1 ของโสภาซึ่งเป็นห้อง
แรกสุดของห้องเช่าที่เป็นแถวยาวต่อกัน 7 ห้อง ห้องเช่าของโสภามีขนาดใหญ่ที่สุดท าให้ห้องเช่ามี
ราคาแพงกว่าผู้วิจัยอีก 10 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้เช่าในห้องอ่ืนๆ ก็ประกอบด้วย เรียน แลน และจัน 
สามสาวจากจังหวัดก าปงจามที่เช่าห้องรวมกันที่ห้องเช่าหมายเลข 3 ลัดดาและมกราเช่าห้องเช่า
หมายเลข 4 ปีเตอร์แฟนหนุ่มชาวสวิสเซอร์แลนด์ของโสภาเช่าห้องเช่าหมายเลข 5 ขณะที่ห้องเช่า
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หมายเลข 6 เป็นของเฮียงและทีวีลูกสาวของเธอ  เฮียงเป็นเลดี้ที่ท างานอยู่ที่บาร์สิงโตสาว ซึ่งอยู่ใกล้ๆ 
กับบาร์ดอกกุหลาบ เฮียงเป็นชาวเวียดนามอายุ 45 ปี ที่ย้ายมาอยู่ที่สีหนุวิลล์ต้ังแต่หลังยุคเขมรแดง 
ทีวีลูกสาวของเธอนั้นมีอายุ 8 ปีเกิดจากความสัมพันธ์กับเดฟทหารผ่านศึกอเมริกันในสงคราม
เวียดนาม ปัจจุบันแม้ทั้ง 2 จะเลิกกันแล้ว แต่เดฟก็คงส่งเงินมาให้เฮียงทุกเดือน แต่เนื่องจากเฮียงชอบ
เล่นการพนันมาก ท าให้แม้จะมีทั้งเงินที่เดฟส่งมาให้และเงินรายได้จากการเป็นเลดี้ เธอก็มักมีเงินไม่
พอใช้อยู่เสมอจนจ่ายค่าห้องล่าช้าเป็นประจ า ส่วนห้องเช่าหมายเลข 7 อันเป็นห้องสุดท้ายเป็นของ 
เทียนอดีตเลดี้บาร์ดอกกุหลาบที่อาศัยอยู่กับเดวิดแฟนหนุ่มชาวนอรเ์วย์ที่จะมาอยู่กับเธอเฉพาะช่วงฤดู
หนาว แม้เทียนจะเลิกท างานบาร์ไปแล้ว แต่เธอก็มักแวะเวียนไปนั่งคุยกับเพ่ือนๆ และช่วยเรียกลูกค้า
ที่บาร์ดอกกุหลาบอยู่เสมอในช่วงที่เดวิดไม่อยู่ที่สีหนุวิลล์ ทุกวันผู้วิจัยมีกิจวัตรประจ าวันคือออกเดินไป
รอบๆ วิกตอรี่ฮิลล์ ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน จนคนในย่านนั้นเกือบทั้งหมดจ าผู้วิจัยได้ 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้เวลาในช่วงเย็นเกือบทุกวันมานั่งคุยกับแม่ของโสภาที่ห้องเช่าของเธอและเดิน
ผูกสัมพันธ์กับเลดี้เจ้าของห้องเช่าห้องอ่ืนๆ ของป้านันทา  

อันที่จริงผู้วิจัยเองก็มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเลดี้เหล่านี้มาก่อนแล้วระดับหนึ่ง 
เพราะท้ังหมดเป็นลูกศิษย์ที่ผู้วิจัยเคยสอนภาษาอังกฤษให้ในช่วงที่ท างานเป็นอาสาสมัครอยู่ที่ศูนย์ธาร
ชีวิต ในตอนนั้นผู้วิจัยมาสอนภาษาอังกฤษให้เลดี้ที่หน้าห้องเช่านี้ทุกวันวันละ 1 ชั่วโมง จนท าให้พวก
เธอเรียกผู้วิจัยว่า “เช่อ” ซึ่งมาจากค าว่า “ทิชเช่อ” (teacher) และกลายเป็นชื่อของผู้วิจัยตลอด
ระยะเวลาที่ท างานที่บาร์ดอกกุหลาบ ด้วยความสัมพันธ์ในอดีตนี่เองที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์เพ่ิมขึ้นได้ไม่ยากนัก โดยเฉพาะกับยายโจลแม่ของโสภาที่เรียกผู้วิจัยว่า “ลูก” ทุกวัน
ผู้วิจัยจะเห็นยายโจลในชุดเสื้อคอกลม ผ้าถุงสีเข้ม พารูปร่างผอมสูงแข็งแรงของแกเดินท างานทั้งวัน 
ตั้งแต่ ซักผ้า ถูห้อง ท าอาหาร กวาดหน้าห้อง เลี้ยงหลาน ปะขุนเสื้อผ้า  เมื่อผู้วิจัยชมว่า “ยายทเวกา
ระโหด” หรือ “ยายท างานตลอดเวลาเลย” ยายโจลก็จะบอกว่าสมัยก่อนท างานมากกว่านี้มาก เดี่ยวนี้ 
”สกสบายเฮย” หรอื “เดี๋ยวนี้สบายแล้ว” ยายโจลมีลูกทัง้หมด 8 คน เสียชีวิตไปแล้ว 4 คน อีก 4 คน
อยู่ที่วิกตอรี่ฮิลล์คือ บองกัน สิม โสภา และสุภี พ่ีน้องสามคนแรกนั้นต่างก็ช่วยกันด าเนินกิจการบาร์
ดอกกุหลาบ ขณะที่สุภีซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของยายโจลด าเนินกิจการบาร์เสือใหญ่ที่อยู่ห่างจากบาร์
ดอกกุหลาบเพียงซอยเล็กๆ คั่น สุภีมีเรื่องขัดแย้งรุนแรงกับแม่และพ่ีน้องทั้ง 3 คนเกี่ยวกับที่ดินจ านวน 
12 ไร่ในจังหวัดก าปงจามซึ่งเป็นสมบัติเพียงชิ้นเดียวของครอบครัวจนพ่ีน้องทั้งสองฝ่ายไม่ได้พูดคุยกัน
มานานเกือบ 3 ปีแล้ว  

ห้องเช่าของป้านันทาที่ผู้วิจัยและโสภารวมทั้งเลดี้คนอ่ืนๆ เช่าอยู่นั้นเป็นห้องเช่า
ชั้นเดียวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ  3 x 4 เมตร มีห้องน้ าส่วนตัว ห้องเช่ามีประตูบานเดียวคือ
ประตูหน้า มีหน้าต่างติดเหล็กดัด 2 บานอยู่ข้างๆ ประตู หน้าต่างนี้มักจะถูกบดบังจากสายตาผู้คน
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ภายนอกด้วยผ้าม่านหน้าต่างสีเข้มนานๆ ครั้งเจ้าของห้องจึงจะรูดผ้าม่านเปิดออกให้แสงสว่างได้ส่อง
เข้าไปในห้องบ้าง 

ห้องเช่านี้สร้างเรียงเป็นแถวยาวต่อกัน 7 ห้องในพ้ืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหลัง
ตึกสูงสามชั้นอันเป็นร้านขายของช าและวัสดุก่อสร้างของป้านันทาที่ตั้งอยู่ริมถนนเอกราช การเข้าออก
ห้องเช่าใช้ทางเข้าออกขนาดกว้างประมาณ 3 เมตรด้านข้างของร้านค้าของป้านันทาสู่ถนนเอกราช 
นอกจากนี้ ทางเข้าออกนี้ยังอยู่ตรงกันข้ามกับถนนเส้นเล็กๆ ที่เป็นที่ตั้งของบาร์ดอกกุหลาบพอดี ท า
ให้เพียงเดินข้ามถนนเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ และผู้วิจัยก็สามารถไปถึงท่ีท างานได้ในเวลาไม่เกิน 5 นาที   

 
ภาพที่ 4.1 ภาพที่ตั้งบ้านเช่าป้านันทาและบาร์ดอกกุหลาบริมถนนเอกราช 

 
การสร้างห้องเช่าให้เลดี้เช่าเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วหลังค.ศ. 2003 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกัมพูชาก าลังฟ้ืนตัวอีกครั้งหลังวิกฤตต้มย ากุ้ง (Asian financial crisis) ที่เกิดขึ้น
ในค.ศ. 1997 - 1998 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว (World 
Economic Situation and Prospects, 2007) และผลจากการเลือกตั้งในค.ศ. 2003 ที่ท าให้
นายกรัฐมนตรีฮุนเซ็นสามารถครองอ านาจเบ็ดเสร็จจนท าให้กัมพูชามีเสถียรภาพทางการเมือง ทั้งสอง
สิ่งกลายเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของสีหนุวิลล์ ระบบเศรษฐกิจของวิกตอรี่
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ฮิลล์ และระบบเศรษฐกิจของเลดี้ ด้วยจ านวนนักท่องเที่ยวชาวคะวันตกที่เพ่ิมมากขึ้น สินค้าส่งออก
โดยเฉพาะเครื่องนุ่งห่มถูกส่งออกสู่ประเทศตะวันตกผ่านท่าเรือน้ าลึกมากขึ้น (Kang & Sophal, 
2003) ท าให้จ านวนบาร์ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วดึงดูดผู้หญิงจากหลากหลายพ้ืนที่ให้
เดินทางเข้ามาท างานในพ้ืนที่นี้ เพ่ิมความต้องการที่พักให้มีมากขึ้นท าให้ธุรกิจห้องเช่าขยายตัวอย่าง
รวดเร็วมีการประมาณว่าระหว่างค.ศ. 2003 - 2004 ธุรกิจที่พักอาศัยในจังหวัดสีหนุวิลล์เติบโตเกือบ 
35 เปอร์เซนต์ (Kang & Sophal, 2003) เฉพาะในพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์แห่งเดียวก็มีห้องเช่าถูกสร้างขึ้น
ประมาณ 9 - 10 แห่ง และผู้เช่าเกือบทั้งหมดคือผู้ที่มาท างานในธุรกิจการท่องเที่ยวยามราตรีในย่านนี้ 

สนนราคาของห้องเช่าแต่ละที่จะแตกต่างกันไปตามท าเลที่ตั้ง สภาพห้อง และ
ห้องน้ าส่วนตัว ตัวอย่างเช่น ห้องเช่าของป้านันทาที่ผู้วิจัยเช่าอยู่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มมีท าเลที่ตั้งที่ดี สภาพ
ค่อนข้างดี และมีห้องน้ าในตัวมีค่าเช่าในราคา 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ไม่รวมค่าน้ าและค่าไฟฟ้าที่
ผู้วิจัยต้องจ่ายอีกราว 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน 

 
ภาพที่ 4.2 ภาพบริเวณหน้าห้องเช่าของผู้วิจัย 

 
ขณะที่ห้องเช่าของมะยวมและก าไลเลดี้หน้าใหม่ที่เพ่ิงมาท างานที่บาร์ดอก

กุหลาบได้ไม่ถึงเดือน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังตลาดโอโตนิยม ฝั่งถนนตรงกันข้ามกับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง
ของป้านันทามีราคาถูกกว่าห้องเช่าของผู้วิจัยกว่าครึ่งคือเพียง 35 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน  
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พ้ืนที่หลังตลาดโอโตนิยมเดิมเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าจนกระทั่งมีคนยากจนที่อพยพมา
จากต่างถ่ินมาจับจองพ้ืนที่เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยและกลายเป็นชุมชนแออัดตั้งแต่ในราวค.ศ. 2004 ที่นี่มี
การสร้างห้องเช่าราคาถูกขึ้นราว 10 ห้อง อย่างไรก็ดี นอกจากห้องเช่านี้จะอยู่ไกลจากบาร์ดอก
กุหลาบจนต้องใช้เวลาเดินราว 15 นาทีแล้ว หอ้งเช่าของมะยวมและก าไรยังต้องใช้ห้องน้ ารวมกับผู้เช่า
รายอื่นๆ อีก 3 ครอบครัวด้วย แต่มะยวมและก าไรก็จ าเป็นต้องเช่าห้องเช่านี้ หากพวกเธอต้องการส่ง
เงินกลับบ้านให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม เลดี้ส่วนใหญ่ ที่เช่าบ้านอยู่ในย่านนี้ก็บอกกับผู้วิจัยตรงกันว่า
สภาพห้องเช่าที่นี่ก็ยังดีกว่าตอนท างานเป็นสาวโรงงานในพนมเปญมาก 

เนื่องจากพ้ืนที่ในห้องเช่าของเลดี้รวมทั้งผู้วิจัยมีขนาดไม่กว้างนัก การใช้พ้ืนที่ของ
ห้องเช่าจึงต้องมีการวางแผนการแบ่งพ้ืนที่ตามความส าคัญของข้าวของในชีวิต นอกจากเตียงนอนอัน
เป็นเฟอร์นิเจอร์เพียงชิ้นเดียวที่มีมาพร้อมห้องเช่า ซึ่งจะจัดวางไว้ติดกับหน้าต่างที่แขวนผ้าม่านสีเข้ม
ไว้ป้องกันแสงแดดแล้ว ในห้องของเลดี้เกือบทุกคนจะจัดแบ่งพ้ืนที่ราวครึ่งหนึ่งให้เป็นพ้ืนที่ของการ
แต่งตัวซึ่งจะประกอบด้วยโต๊ะเครื่องแป้งตัวเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์แต่งหน้าและกระจกบาน
ยาว ข้างๆ โต๊ะเครื่องแป้งจะเป็นพ้ืนที่ของเสื้อผ้าที่แขวนอยู่บนราวแขวนผ้าขนาดใหญ่ เลดี้ส่วนใหญ่
จะไมน่ิยมซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่คงทนถาวร เช่น ตู้เสื้อผ้า หรือ โต๊ะเครื่องแป้งตัวใหญ่ๆ พวกเธอบอกผู้วิจัย
ว่าพวกเธอจะอยู่ในห้องเช่าอีกไม่นานเอาไว้มีบ้านของตนเองแล้วค่อยซื้อเฟอร์นิเจอร์  กระนั้นทุกห้อง
จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะโทรทัศน์และเครื่องเล่นซีดี นอกจากมีไว้เพ่ือเอาไว้ชมละครโทรทัศน์ของ
ไทยที่มีการน าไปบันทึกลงแผ่นซีดีแล้วแปลงบทพูดเป็นภาษากัมพูชาซึ่ งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปแล้ว 
เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ยังมีไปเพ่ือแสดงให้เห็นว่าฐานะของเจ้าของห้องเช่าว่าเคยมี หรือก าลังมีแฟน
ชาวต่างชาติที่ท าให้สามารถซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงได้   

ส่วนพื้นที่ท่ีเหลืออีกเล็กน้อยในห้องก็จะเป็นพ้ืนที่ของการท าอาหารที่มักจะมีหม้อ
หุงข้าวใบเล็กๆ และกระทะไฟฟ้ากับจานชามอีกจ านวนหนึ่งที่จะจัดไว้บริเวณหน้าห้องน้ า นอกจากนี้  
ยังมีพ้ืนที่ส าคัญอีกพ้ืนที่ที่ทุกห้องเช่ามีคือพ้ืนที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการจัดวางแบ่งกันเป็น 2 กลุ่ม  

ในห้องเช่าของโสภาจะมีหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงระดับศีรษะยาวประมาณ 3 ฟุตบนหิ้ง
จะมีรูปถ่ายพ่อ และยายของโสภาที่เสียชีวิตไปแล้ววางไว้ร่วมกับผ้ายันต์ลงอักขระที่โสภาได้มาจาก
พระที่วัดในหมู่บ้านบ้านเกิดของเธอและเชือกร้อยปลัดขิกที่ลงอักขระอีกเส้น นอกจากนี้ ยังมีกระถาง
ธูปและแจกันดอกไม้วางอยู่ด้วยโดยหิ้งนี้จะหันหน้าออกทางประตูห้อง ที่พ้ืนก็มีหิ้งเล็กๆ ที่วางรูปปั้น
เทวดาจีนแบกเงินโบราณมีเครื่องบูชาคือเงิน และน้ าหอมในจานใบเล็กๆ วางไว้หน้าหิ้ง  หิ้งทั้งด้านบน
และด้านล่างนี้โสภาจะจุดธูปไหว้ทุกเย็นก่อนออกไปท างานและในเทศกาลส าคัญต่างๆ ก็จะมีการบูชา
ด้วยอาหาร เครื่องดื่มและดอกไม้เสมอ 
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ในห้องของสามสาวจากก าปงจาม เรียน แลนและจันมีหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ 2 แห่ง
เช่นกัน หิ้งบนที่อยู่สูงระดับศีรษะมีขนาดเล็กกว่าของโสภาเล็กน้อยบนหิ้งมีรูปพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วของ
เรียนและแลนสองพ่ีน้อง และยายของจัน  พร้อมด้วยพระพุทธรูปองค์เล็กๆ จากเมืองไทยที่แฟนชาว
นอเวย์ของจันเอามาฝาก ที่พ้ืนมีจานใบเล็กๆ ใส่แป้งตลับและลิปสติกวางไว้มุมห้อง ขณะที่ห้องเช่า
ของเลดี้คนอื่นๆ ก็มีการจัดพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิในห้องเช่าของตนเอง 2 แห่งเช่นกัน โดยส่วนมากจะมีหิ้งเล็ก
บ้างใหญ่บ้างสูงระดับศีรษะที่วางรูปบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือและมีหิ้ง
หรือถาดใบเล็กๆ ใส่ตลับแป้งบ้าง ลิปสติกบ้าง น้ าหอมบ้างวางไว้มุมห้อง แม้กระทั่งห้องของเฮียงโตซึ่ง
มีการจัดวางป้ายชื่อบรรพบุรุษเป็นภาษาเวียดนามไว้บนโต๊ะที่มุมห้องด้านในติดกับเตียง ก็ยังมีถาดใบ
เล็กๆ ใส่เงินและน้ าหอมวางไว้มุมห้องเช่นกัน  

เมื่อผู้วิจัยถามถึงที่มาและความหมายของการบูชาทั้ง 2 แบบ โสภาอธิบายว่าหิ้ง
บนคือหิ้งที่บูชาบรรพบุรุษและสิ่งมงคลต่างๆ ที่จะท าให้ชีวิตรุ่งเรืองซึ่งบ้านของคนกัมพูชาทุกคนต้องมี 
รูปของพ่อนั้นเธอน ามาจากบ้านเก่าของเธอที่ก าปงจามเพ่ือให้คุ้มครองเธอ ส่วนหิ้งที่พ้ืนเธอเห็นเลดี้รุ่น
พ่ีท าเธอจึงท าตามบ้างเพ่ือความรุ่งเรืองของอาชีพเลดี้ ขณะที่ลัดดาอธิบายว่าเทวดาที่ดูแลเลดี้น่าจะ
ชอบของสวยงามจึงต้องบูชาด้วยอุปกรณ์แต่งหน้า เมื่อถามชื่อเทวดาองค์นี้ก็ไม่มีใครตอบได้ แต่แม่ของ
โสภาอธิบายถึงเทวดาองค์นี้ว่า “กวดทเวอบญ เมียนเทวดาจอมเจิม” หรือ “คนท าดี ก็มีเทวดาดูแล”  

การบูชาเทวดาด้วยอุปกรณ์แต่งหน้านี้จะสิ้นสุดลงเมื่อเลดี้เลิกอาชีพเลดี้และย้าย
ออกจากห้องเช่าไป เช่น เทียนที่แม้เลิกท างานบาร์แล้วแต่ยังอาศัยในห้องเช่า เธอจึงยังคงมีจานใบ
เล็กๆ ที่ใส่น้ าหอมและเงินวางไว้มุมห้องเช่าอยู่ ขณะที่จันเมื่อแต่งงานกับจอนห์แล้วและย้ายออกจาก
ห้องเช่าไปอยู่บ้านที่จอนห์ซื้อให้ ในบ้านใหม่ของเธอก็ไม่มีมีหิ้งเล็กที่พ้ืนที่บูชาด้วยเงินและน้ าหอมอีก
ต่อไป 
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ภาพที่ 4.3 ภาพการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ้ืนห้องของเทียน 

 
ภาพที่ 4.4 ภาพการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พ้ืนห้องของโสภา 

 
นอกจากพ้ืนที่ในห้องแล้ว บริเวณหน้าห้องเช่ายังมีลานดินว่างๆ ซึ่งผู้อาศัยในห้อง

เช่าได้ใช้เป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์ร่วมกัน ทั้งใช้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ของบรรดาเลดี้ เป็นที่ตากผ้า 
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และเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆ ขณะที่หน้าห้องเช่าแต่ละห้องก็จะมีรองเท้าส้นสูงมากมายหลายแบบของ
เจ้าของห้องที่วางเรียงไว้หน้าห้องและเก้าอ้ีที่ เจ้าของห้องจะออกมานั่งคลายร้อนในยามบ่ายที่อากาศ
มักร้อนระอุ  

เลดี้ส่วนใหญ่จะจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างตัวเธอและห้องเช่าว่าห้องเช่าคือบ้าน
ชั่วคราวที่พวกเธอมาอยู่เพ่ือย้ายออกไปมีนัยยะว่าพวกเธอจะไม่ท างานในอาชีพนี้ยาวนาน อย่างไรก็ดี 
การเข้ามาอยู่ในบ้านชั่วคราวนี้ก็ได้สร้างวิธีการจัดการกับพ้ืนที่แบบใหม่ให้พวกเธอและให้ความหมาย
ใหม่ของพ้ืนที่ของ “บ้าน” ในแบบของพวกเธอเอง  

วัฒนธรรมกัมพูชาได้ก าหนดพ้ืนที่ของ “บ้าน” กับผู้หญิงไว้ว่า “บ้าน” คือพ้ืนที่
ของผู้หญิง “ครัว” คือหน้าตาของบ้านและของผู้หญิง การเป็นผู้หญิงที่ดีในวัฒนธรรมกัมพูชาคือ
ผู้หญิงที่ไม่ไปไหนไกลจากบ้านและมีฝีมือในการท าอาหารสามารถดูแลให้ทุกคนในบ้านอ่ิมอร่อยได้ 
พ้ืนที ่"ครัว" จึงเป็นพื้นที่ส าคัญของผู้หญิงที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัว (Arensen, Bunn, & 
Knight, 2004; Gorman, 1999) แต่ในห้องเช่าของเลดี้พ้ืนที่ “ครัว” ถูกลดความส าคัญลงจนเหลือ
เพียงมุมเล็กๆ ในห้องที่มีอุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหารเพียงไม่กี่ชิ้น อาหารที่พวกเลดี้พ่ึงพาเป็นหลัก
คืออาหารส าเร็จรูปที่มีพ่อค้าแม่ค้าน ามาขาย จะมีก็แต่ห้องเช่าของโสภาที่แม่ของโสภาจัดพ้ืนที่ข้าง
ห้องเช่าเป็นครัวเล็กๆ แต่ก็มีเพียงเตาแก๊สแบบหัวเดียวและเครื่องครัวจ านวนหนึ่งเท่านั้น ขณะที่พ้ืนที่
ที่เป็นหน้าตาของบ้านและของเลดี้คือพ้ืนที่ของการแต่งกายและพ้ืนที่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพงที่
เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความส าเร็จในอาชีพเลดี้ต่อเลดี้คนอ่ืนๆ และต่อผู้คนที่บ้านเกิดของพวกเธอ  

ป้านันทาพูดถึงเลดี้ที่เช่าห้องของเธอว่า “เมียนลุยเฮยตึญตูระตั๊ว” หรือ “พอมี
เงินก็ซื้อแต่โทรทัศน์” ขณะที่โสภาพูดถึงการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของเลดี้ว่าเวลามีคนที่ “สลกก าเนิด
โมก” หรือ “มีคนที่บ้านเกิดมาเยี่ยม” ก็จะได้ไม่ “เอียนกวด” หรือ “อายเขา” เนื่องจากในชนบทของ
กัมพูชานั้น บ้านใดที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้นั้นมีนัยยะถึงความเป็นผู้มีฐานะ และเป็นคนทันสมัย การมา
เป็นเลดี้แล้วสามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าจึงแสดงถึงการเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้หญิงชนบทที่
ยากจน” เป็น “ผู้มีฐานะ” แลนพูดถึงโทรทัศน์ในห้องเช่าของเธอว่า “คนจะได้ไม่นินทาว่ามาท างาน
บาร์แล้วท าไมไม่รวย” 

นอกจากความหมายของพ้ืนที่ของ “บ้าน” กับ ผู้หญิงกัมพูชาที่ถูกสร้างใหม่แล้ว 
ห้องของเลดี้ก็ยังให้ความหมายใหม่ของการควบคุมชีวิตตนเองด้วย ดังเช่นความหมายของห้องที่ว่างๆ 
ของมกราเลดี้วัย 23 ปีอดีตสาวโรงงานผลิตรองเท้าเพ่ือส่งออกในเขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน 
(Manhattan Special Economic Zone) ในจังหวัดจังหวัดสวายเวียง (Svay Rieng) มกราเป็นลูก
ก าพร้า พ่อและแม่ของเธอเสียชีวิตจากวัณโรคตั้งแต่เธออายุ 14 ปี มกราและน้องอีก 4 คนอาศัยอยู่
กับครอบครัวของลุง ในบ้านหลังเล็กๆ ที่มีคนอาศัยอยู่ด้วยกัน 12 คน  
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 ต่อมามกราเมื่อแต่งงานตอนอายุ 17 ปีเธอย้ายจากบ้านลุงไปอาศัยกับครอบครัว
สามีในบ้านหลังเล็กๆ ที่มีคนอาศัยอยู่ด้วยกัน 10 คน เธอเลิกกับสามีเมื่ออยู่ด้วยกันราว 6 เดือน
เพราะว่าสามีไม่ท างานและดื่มเหล้าเป็นประจ า  มกราย้ายจากจังหวัดสวายเรียงมาท างานที่บาร์ดอก
กุหลาบเมื่อ 3 ปีก่อน ครั้งแรกเธอเช่าห้องอยู่ในตลาดโอโตนิยมที่เธอบอกว่าแออัดพอๆ กับบ้านเดิม
ของเธอที่สวายเรียง เธอจึงพยายามท างานหาเงินจนสามารถย้ายมาเช่าห้องร่วมกับลัดดาในห้องเช่า
ของป้านันทาได้ มกราบอกกับผู้วิจัยว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธออยู่บ้านที่มีคนน้อยกว่า 10 คนและเป็นครั้ง
แรกท่ีได้อยู่ใน “บอนตุบตุมเนตุมเน” หรือ “ห้องท่ีว่างๆ บ้าง” เป็นครั้งแรกท่ีเธอไม่ต้องท าอาหารและ
เป็นครั้งแรกท่ีเธอสามารถวางของในจุดที่เธอต้องการ  

“บ้าน” คือสิ่งก าหนดให้เรารู้ว่าเราคือใคร ความหมายของบ้านของแต่ละคนไม่ได้
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และบริบททางสังคมวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับอ านาจมหภาคของ
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ (Perkins, Thorns, Winstanley & Newton, 2002) ส าหรับมกรา
พ้ืนที่ของห้องเช่าไม่ได้เป็นเพียงพ้ืนที่ทางกายภาพ แต่มันคือภาพตัวแทนของอิสรภาพในพ้ืนที่ขาย
บริการทางเพศท่ีดูเหมือนน่าจะเป็นพ้ืนที่ของการขาดอิสรภาพ ขณะที่เครื่องใช้ในบ้านเป็นเครื่องมือใน
การบอกฐานะทั้งบอกผู้มาเยือนและบอกตนเองว่าเธอคือผู้มีฐานะ ยิ่งไปกว่านั้น ห้องเช่าคือพ้ืนที่ของ
ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของมกราที่เธอสามารถจัดวางที่ทางของตัวและก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ให้เธอ 

พ้ืนที่ในห้องนอนของเลดี้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ของบ้านหลังใหม่ที่พวกเธอมาใช้ชีวิตอยู่ใน
บทบาทเลดี้ ความหมายของพ้ืนที่ทางกายภาพของห้องเช่าปรากฏขึ้นเมื่อเลดี้มีประสบการณ์กับพ้ืนที่
ในชีวิตในทุกเมื่อเชื่อวัน นอกจากนี้ ความหมายของพ้ืนที่ของห้องเช่ายังขึ้นอยู่กับบริบทเศรษฐกิจ
การเมืองและวัฒนธรรมในโลกของพวกเธอ เช่น ความหมายของ “บ้าน” พ้ืนที่ห้องเช่าจึงไม่ได้เป็น
เพียงภาชนะที่บรรจุเหตุการณ์ต่างๆ ไว้ แต่พ้ืนที่ห้องเช่ามีฐานะทั้งตัวกระท าการและผลลัพธ์ต่อการ
กระท า การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องเช่าของเลดี้คือการบอกตัวของพวกเธอเองซ้ าๆ ว่า ตอนนี้เธออยู่ใน
การคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่นชอบอุปกรณ์แต่งหน้าต่างๆ อาชีพของเธอคืออาชีพที่ขายรูปโฉม 
และอัตวิสัยของเลดี้ก็ถูกก าหนดขึ้น ขณะเดียวกันความเป็นเลดี้ก็ท าให้การบูชาสิ่งศักดิ์เช่นนี้เกิดขึ้น 

เนื่องจากพ้ืนที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิตทางสังคมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
พ้ืนฐานในฐานะปฏิบัติการเชิงอ านาจ (Foucault, 1986) และเป็นพ้ืนฐานผลิตผลของความสัมพันธ์
ทางสังคม (Lefebvre, 1991) ปฏิบัติการเชิงพ้ืนจึงแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายของปฏิสัมพันธ์และการ
สื่อสาร (Schmid, 2008, p.36) ในชีวิตประจ าวัน ทั้งการสื่อสารกับผู้อ่ืนและกับตนเองเพ่ือผลิตและ
ผลิตซ้ ารูปแบบของความสัมพันธ์ในสังคม พ้ืนที่ทางกายภาพในห้องของเลดี้จึงสะท้อนให้เห็นพ้ืนที่ทาง
ความคิดและความรู้สึกต่อตัวตนออกมา ทั้งการโหยหาอิสรภาพและชีวิตที่ดีกว่า (Lefebvre, 1991, 
p. 33) ผู้วิจัยจึงเสนอว่าปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของเลดี้ต่อพ้ืนที่ทางกายภาพของห้องเช่า การจัดวางการ
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ใช้พื้นที่ใหม่ การสร้างความสัมพันธ์ต่อข้าวของเครื่องใช้ในห้องเช่า การให้ความหมายต่อข้าวของและ
ประสบการณ์ผัสสะในพ้ืนที่นี้เองที่ได้ก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ขึ้นและตอกย้ าการก าหนดนี้ไปตามจังหวะ
ของชีวิตประจ าวันของพวกเธอ 

 4.1.2 เสื้อผ้า หน้า ผม  
      ร่างกายเป็นอีกประเด็นที่นักมานุษยวิทยาให้ความส าคัญตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 

1970 จนถึงปัจจุบัน (Buchholz, 2006; Csordas, 1996; Halliburton, 2002; Lock, 1993; Low, 
1994; Twigg, 2006) การใช้ร่างกายของมนุษย์มีทั้งเป็นไปเพ่ือให้คนอ่ืนรู้ว่าเราเป็นใครและเพ่ือให้เรา
เองรู้ว่าเราเป็นใคร ไบรอัน เอส เทอร์เนอร์ (Bryan S. Turner) เสนอการที่สังคมใช้การจัดการร่างกาย
เพ่ือจัดระเบียบสังคมในThe body and society: explorations in social theory (1996) ว่าการ
จัดระเบียบร่างกายของคนในสังคมเป็นไปเพ่ือการคงอยู่ของสังคมที่ลื่นไหลและสัมพันธ์กับสังคมในแต่
ละยุคสมัย การจัดระเบียบร่างกายของตนเองของเลดี้จึงเป็นไปเพ่ือการด ารงอยู่ของพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศบนร่างกายของเธอ หรือการลบมันออกไปจากร่างกายของเธอ 

การใช้ร่างกาย พ้ืนที่และเวลาไม่ได้เกิดเพียงเพราะลักษณะทางกายภาพแต่เกิด
จากการที่เราสร้างความหมายต่อมันและใช้มันชี้ไปสู่การเข้าใจในชีวิต ประสาทสัมผัส ตั้งแต่การเห็น 
การฟัง การได้กลิ่น การรับรส การสัมผัส ไปจนถึงความรู้สึกทางเพศคือกลไกที่ท าให้ร่างกายสามารถ
สามารถสร้างการรับรู้พ้ืนที่ที่แตกต่างผ่านจังหวะของการเคลื่อนไหวและจินตนาการ (Lefebvre, 
1991, pp. 384-386) พ้ืนที่ของร่างกาย และกระท าการของร่างกายเลดี้ในบาร์ดอกกุหลาบเป็นอีก
พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยให้ความส าคัญ เพราะร่างกายนั้นถูกผูกโยงอย่างแยกไม่ออกจากพ้ืนที่ที่ร่างกายนั้นด ารง
อยู่ การจะท าความเข้าใจส านึกแห่งตัวตนของเลดี้จึงจ าเป็นต้องเข้าใจกระท าการของร่างกายและ
ประสบการณ์ผัสสะที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่ร่างกายนั้นด ารงอยู่ 

   4.1.2.1 รองเท้ากับสาวบาร์ 
     วันแรกที่เริ่มงานเป็นเลดี้ผู้วิจัยไปแต่งตัวที่ห้องโสภาตามค าชวนของ

เจ้าของห้อง หลังโสภาแต่งหน้าให้ผู้วิจัยก็ใส่เสื้อยืดรัดรูปสีด าและกางเกงขาสั้นสีครีม พอผู้วิจัยแต่งตัว
เสร็จโสภาก็เริ่มแต่งตัวบ้าง เธอเริ่มจากการอาบน้ าแล้วนุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาแต่งหน้าที่หน้ ากระจกฉีด
น้ าหอมใส่กระโปรงชุดสีแดงแขนกุดสั้นเหนือเข่าหวีผมรวบเป็นมวยเล็กๆ ที่ท้ายทอยทั้งหมดนี้ใช้เวลา
ประมาณ 20 นาที เมื่อแต่งตัวเสร็จโสภาจุดธูปบูชาหิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 หิ้ง แล้วเราสองคนก็ออกมา
หน้าห้องเพ่ือใส่รองเท้า โสภาใส่รองเท้าส้นสูง 4 นิ้วสีทอง ขณะที่ผู้วิจัยใส่รองเท้าส้นสูงสีแดงสูง 3 นิ้ว
ที่โสภาให้ยืม โสภาแนะน าว่าเสื้อผ้าของเลดี้ยังไม่ส าคัญเท่ารองเท้าของเลดี้ การได้แต่งกายในแบบของ
เลดี้วันแรกท าให้ผู้วิจัยท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกมากมาย 
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กระจกที่สะท้อนภาพผู้หญิงในเสื้อยืดสีด าแต่งหน้าเข้มทาลิปสติกสีแดงสดที่ผู้วิจัย
ไม่เคยใช้ท าให้ครั้งแรกที่เห็นภาพสะท้อนเหมือนดูภาพของคนอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้วิจัย ผู้วิจัยรู้สึกเหมือนไม่ใช่
ร่างกายของตนเองแต่เมื่อผู้วิจัยสวมรองเท้าส้นสูงแล้วเริ่มเดิน ความรู้สึกบีบที่เท้าและจังหวะการเดินที่
ต้องเกร็งเท้าไปตลอดทางท าให้ผู้วิจัยเริ่มรู้สึกตัวว่าได้เป็นเลดี้แล้ว อย่างไรก็ดี รองเท้าส้นสูงของโสภาคู่
นี้ก็ได้สร้างความยากล าบากในการยืนและเดินให้ผู้วิจัยในคืนนั้นเป็นอันมากจนผู้วิจัยต้องใช้เวลาส่วน
ใหญ่นั่งบนเก้าอ้ี เมื่อผู้วิจัยบ่นเรื่องนี้กับมอมเลดี้ที่มีอายุมากที่สุดในบาร์ดอกกุหลาบ มอมก็บอกว่าเริ่ม
ใส่ใหม่ๆ ก็เป็นอย่างนี้ทุกคน แต่พอใส่ไปสักพักก็จะชินไปเอง ขณะที่จันบอกกับผู้วิจัยว่ารองเท้าส้นสูง
คือสัญลักษณ์ของเลดี้ เมื่อผู้วิจัยแย้งว่าผู้หญิงทั่วไปในกัมพูชาจ านวนหนึ่งก็นิยมใส่รองเท้าส้นสูงไม่
ต่างกัน จันก็บอกว่ารองเท้าส้นสูงของเลดี้ไม่เหมือนรองเท้าที่ผู้หญิงทั่วไปใส่เพราะรองเท้าของเลดี้จะ
สูงกว่าและเซ็กซี่กว่าเป็นเครื่องมือในการแยกเลดี้ออกจากผู้หญิงทั่วไปเช่นในเวลาเลิกงานเธอสามารถ
ไปตลาดทั้งชุดท างานบาร์ก็ได้โดยไม่มีใครรู้ว่าเธอท างานอะไร แต่คนอ่ืนจะรู้ว่าเธอท างานอะไรทันทีถ้า
เธอไม่เปลี่ยนรองเท้า ข้อสังเกตของจันนี้ได้รับการยืนยันจากเพ่ือนชาวกัมพูชาของผู้วิจัยที่ท างานเป็น
ครูในโรงเรียนรัฐบาลว่า แม้ผู้หญิงกัมพูชาในสีหนุวิลล์จะนิยมใส่รองเท้าส้นสูงแต่ก็จะดูแตกต่างจาก
รองเท้าส้นสูงแบบที่เลดี้ใช้ทั้งความสูงของรองเท้าและแบบของรองเท้าท าให้แม้เธอจะชอบใส่รองเท้า
ส้นสูงแต่เธอก็จะเลือกแบบที่ไม่ใช่แบบที่ผู้หญิงขายบริการใช้ 
 รองเท้าท่ีเลดี้ส่วนใหญ่ใส่นั้นจะมีส่วนสูงไม่ต่ ากว่า 4 นิ้วท าให้ส าหรับคนที่ไม่เคยใส่
รองเท้าส้นสูงมาก่อนนั้นการที่ต้องยืนเดินด้วยรองเท้าที่สูงขนาดนี้ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตีห้าของวัน
ใหม่เป็นความยากล าบากอย่างยิ่งแตน่ี่เป็นสิ่งที่เลดี้ทุกคนต้องผ่านไปให้ได้  
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ภาพที่ 4.5 เลดี้บาร์ดอกกุหลาบในเวลาท างาน 

 
ลินดาเลดี้หน้าใหม่จากก าปงจามยืนพิงรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ที่จอดอยู่หน้าบาร์

ดอกกุหลาบ แล้วส่งยิ้มให้ลูกค้าที่เดินผ่านไปมา ด้วยรูปร่างเล็กหน้าอกใหญ่ผมยาวสลวยสีด าในชุดเสื้อ
กล้ามสีด ากระโปรงยาวเกือบถึงข้อเท้าสีชมพูท าให้เธอดูสวยมากขณะที่รองเท้าส้นสูงสีด าสูง 4 นิ้วที่
เธอสวมใส่ก็ยิ่งท าให้เธอดูโดดเด่น แต่เนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่ใส่รองเท้าสูงขนาดนี้ครั้งแรกของเธอ
เวลายืนหน้าบาร์เธอจึงพยายามลงน้ าหนักทีละเท้าและเวลาเดินเธอพยายามเดินช้าๆ เพ่ือลดอาการไม่
สุขสบายที่เท้า  ลินดาบอกผู้วิจัยว่าแม้จะเจ็บเท้ามากในคืนแรกแต่เธอก็ชอบความรู้สึกที่ตัวเองดูสวย
ขึ้นสูงขึ้นและดูเป็นผู้หญิงที่มีความทันสมัย  ในคืนต่อมาลินดาใส่กางเกงยีนส์รัดรูปกับเสื้อยืดสีขาวและ
รองเท้าคู่เดิม คืนนี้เธอบอกผู้วิจัยว่าเจ็บเท้ามากกว่าคืนก่อนอีก เธอจึงใช้วิธีนั่งเรียกลูกค้าเป็นส่วนใหญ่
และคืนนั้นเธอได้ลูกค้าที่พาเธอออกไปเป็นครั้งแรก ในคืนต่อมาลินดามาท างานด้วยรองเท้าคู่ใหม่ที่
เตี้ยกว่าเดิมเล็กน้อย เธอบอกว่าคู่ใหม่ใส่สบายกว่าเดิมมากแต่ถ้าหายเจ็บเท้าแล้วก็อาจกลับไปใส่คู่เดิม
อีก 

ในประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในโลกสากล รองเท้าส้นสูงกับ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ในอดีต  ในยุคกลางผู้หญิงขายบริการทางเพศชาว
เยอรมันถูกห้ามใส่รองเท้าส้นสูงที่ถูกจ ากัดไว้เฉพาะชนชั้นสูง ต่อมาในยุคสงครามกลางเมือง
สหรัฐอเมริการองเท้าส้นสูงถูกมองว่าท าให้ขายาวและสร้างท่วงท่าการยืนเดินที่น่าดูกลายเป็น
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สัญลักษณ์ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ จนกระทั่งมาถึงปลายทศวรรษ 1960 อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์ที่รุ่งเรืองในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สร้างภาพเหมารวมให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศว่า
พวกเธอทุกคนต้องใส่รองเท้าส้นสูง (Ditmore, 2006, p. 211) ในประเทศกัมพูชารองเท้าส้นสูงน่าจะ
เริ่มต้นกลายเป็นภาพตัวแทนของสาวบาร์ชัดเจนที่สุดในยุค UNTAC เห็นได้จากหุ่นขี้ผึ้งในหมู่บ้าน
วัฒนธรรม (The Cambodian Cultural Village) ที่จังหวัดเสียมเรียบซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ค.ศ. 
2003 เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกัมพูชา ภาพหุ่นขี้ผึ้งในภาพที่ 4.6 
แสดงให้เห็นภาพตัวแทนผู้หญิงขายบริการทางเพศในยุค UNTAC ด้วยภาพหุ่นขี้ผึ้งของทหาร UNTAC 
ก าลังยืนโอบหุ่นขี้ผึ้งของ “สเรยแท็กซี่” หรือ “ผู้หญิงขายบริการทางเพศ” ในยุคนั้นที่แต่งกายด้วย
เสื้อกล้ามสีแดงกระโปรงส้นสีด าและรองเท้าส้นสูงสีทอง 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพหุ่นขี้ผึ้งทหาร UNTAC และ “สเรยแท็กซี่” 

 
อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ของเลดี้กับรองเท้าส้นสูงนั้นไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์

ของพวกเธอกับภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่ปรากฏอยู่ในรองเท้าส้นสูงเท่านั้น 
เพราะเมื่อผู้วิจัยได้ลองใส่รองเท้าส้นสูงแล้วก้าวเข้าสู่พ้ืนที่ของเลดี้ด้วยรองเท้าแบบที่พวกเธอใส่ในทุก
เมื่อเชื่อวัน แล้วศึกษาลงไปในปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของเลดี้กับรองเท้าส้นสูงของพวกเธอ ผู้วิจัยจึงพบว่า
รองเท้าไม่ใช่แค่วัตถุที่ท าหน้าที่รองรับเท้าเท่านั้น แต่การใส่รองเท้าส้นสูงได้ออกแบบท่าทางใหม่ให้เลดี้
ทั้งการฝึกใส่รองเท้าส้นสูง การฝึกยืนบนรองเท้าส้นสูง การหัดเดินด้วยรองเท้าส้นสูง ความรู้สึกเมื่อใส่
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รองเท้าส้นสูง ความรู้สึกของการทรงตัว ระดับการมองที่สูงขึ้น ไปจนถึงความเจ็บปวดจากการใส่
รองเท้าส้นสูงปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นนี้ได้ตอกย้ าการก้าวเข้าสู่พ้ืนที่การ
ขายตัว ผู้วิจัยจึงเสนอว่า รองเท้าส้นสูงได้การสร้างสัญญะขอบเขต (symbolic boundaries) ของ
พ้ืนที่การขายตัวขึ้น ด้วยการสร้างประสบการณ์สร้างสัมผัสและสร้างส านึกแห่งตัวตนให้กับเลดี้ว่า
ตนเองต่างจากผู้หญิงทั่วไป (Lamont & Virag, 2002)  

 4.1.2.2  ตัวเราและเงาในกระจก 
               เที่ยงของวันเสาร์หลังจากที่ผู้วิจัยเริ่มมาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบราว 3 

อาทิตย์ ผู้วิจัยซ้อนมอเตอร์ไซค์ของโสภาฝ่าแดดยามเที่ยงอันร้อนระอุไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ใน
ตลาดเพ่ือซื้อกระจกบานใหม่ให้ลัดดาแทนกระจกบานเก่าที่ผู้วิจัยท าตกแตกไปเมื่อวานนี้เพราะไปยืน
พิงมัน แม้ลัดดาจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ผู้วิจัยก็ยืนยันไปว่าอย่างไรผู้วิจัยก็ต้องซื้อใช้ให้ลัดดาจึงยินยอม 
เมื่อถงึที่ร้านค้าโสภาก็ช่วยผู้วิจัยเลือกและต่อรองราคาจนได้กระจกบานยาวที่มีขนาดใหญ่กว่าของเดิม
ของลัดดามา 1 บานในราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างการเลือกซื้อกระจกโสภาพูดกับผู้วิจัยว่าเธอ
ชอบส่องกระจกและเธอเชื่อว่าเลดี้ทุกคนก็ชอบส่องกระจกเพราะเวลาส่องกระจกเธอจะเห็นตัวของ
เธอที่สวยงามกว่าในอดีต นอกจากส่องกระจกแล้วเธอยังชอบถ่ายรูปตัวเองด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
เธอแล้วเอามาดูในยามว่างด้วย 
 เมื่อกลับมาถึงห้องเช่าผู้วิจัยรีบน ากระจกที่ซ้ือมาไปให้ลัดดาที่ห้อง ลัดดา
รับไปด้วยความดีใจ แล้วรีบน าไปแขวนข้างๆ โต๊ะตัวเล็กๆ ที่เธอใช้เป็นที่วางอุปกรณ์แต่งหน้า 
เนื่องจากกระจกบานนี้ใหญ่กว่ากระจกบานเดิมท าให้ลัดดาสามารถเห็นตัวเองได้มากขึ้นเมื่อส่อง
กระจก เธอทดลองกระจกบานใหม่ด้วยการยืนตรงสยายผมสีทองที่เพ่ิงย้อมมาเมื่อวาน เส้นผมสีทอง
นั้นห้อยยาวลงมาล้อมดวงหน้าตัดกับผิวสีคล้ าของเธอจนมองเห็นดวงตกลมโตสีด าชัดเจน เธอยิ้มให้
กระจกอย่างพอใจกับภาพท่ีเห็นแล้วบอกขอบคุณผู้วิจัย 
 เลดี้กับกระจกนั้นเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ นอกจากกระจกบานใหญ่ใน
ห้องนอนที่เลดี้ทุกคนต้องมีแล้ว ยังมีกระจกในห้องน้ าที่บาร์ดอกกุหลาบที่เป็นสิ่งส าคัญของเลดี้เพ่ือให้
พวกเธอจะพลัดกันแวะเวียนไปตรวจสอบความสวยงามของเสื้อผ้าหน้าผมทั้งคืน รวมทั้งกระจกบาน
เล็กในกระเป๋าถือของพวกเธอที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือตรวจสอบความงดงามของใบหน้าได้ทันทีในทุกเวลาที่
ต้องการ  
 อย่างไรก็ด ีภาพสะท้อนของพวกเธอในกระจกไม่ได้เป็นไปเพียงเพ่ือบอก
ว่าพวกเธอสวยหรือยังเท่านั้น แต่การมองเห็นภาพตัวเองในกระจกนี้คือการบอกว่าตอนนี้เธอคือใคร
ผ่านการเห็นภาพที่คนอ่ืนมองเห็นเธอรับรู้เธอ (Cooley, 1998) ในขณะที่ภาพสะท้อนของพวกเธอใน
กระจกถูกก าหนดโดยภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่สังคมสร้างขึ้นให้เป็นภาพลักษณ์
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ของผู้หญิงขายบริการทางเพศ ที่ก าหนดทั้งการแต่งหน้า การแต่งกาย ทรงผม รองเท้า ท่วงท่า ภาษา
หรือแม้กระทั่งกลิ่นตัวของพวกเธอ กลายเป็นภาพสะท้อนในกระจกที่พวกเธอต้องมองเห็นทุกวันที่
ผลิตซ้ าภาพของเรือนร่างของผู้หญิงที่อยู่ในพื้นท่ีขายบริการทางเพศสะท้อนการสร้างความจริงของการ
ด ารงอยู่ของพวกเธอและผลิตซ้ าตัวตนใหม่ลงไปบนการรับรู้ของพวกเธอ ในขณะเดียวกันภาพของพวก
เธอที่ปรากฏในพ้ืนที่ก็ผลิตซ้ าภาพตัวแทนของพ้ืนที่ผลิตซ้ าการรับรู้ ความเข้าใจต่อพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศของสังคมเช่นกัน 
 การสร้างความหมายให้กับเสื้อผ้าของผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็นภาพ
ปรากฏต่อสายตาผู้คนรวมทั้งสายตาของผู้หญิงขายบริการทางเพศมีมายาวนานในประวัติศาสตร์การ
ค้าประเวณีโลก ในยุโรปมีกฎหมายที่ก าหนดสิทธิในการใช้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งเครื่องแต่ง
กาย เครื่องประดับของผู้คนกลุ่มต่างๆ เพ่ือการแบ่งชนชั้นทางสังคมและทางศีลธรรม (sumptuary 
laws) โดยกฎหมายนี้ปรากฏครั้งแรกในยุคโรมันแล้วจึงมาปรากฏอีกครั้งในยุโรปในราวศตวรรษที่ 13 
ที่ประเทศอิตาลี จากนั้นก็แพร่หลายไปทั่วยุโรปและหมดความส าคัญลงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
กฎหมายนี้มีข้อบัญญัติมากมายเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้หญิงขายบริการทางเพศด้วยเหตุผลว่าเพ่ือ
แบ่งแยกระหว่างผู้หญิงที่มีศีลธรรมและไม่มีศีลธรรม เช่น ในยุโรปมีการห้ามผู้หญิงขายบริการทางเพศ
แต่งกายด้วยแฟชั่นของชนชั้นสูง ขณะที่บางประเทศบังคับให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าที่มีลักษณะพิเศษบางอย่างเพ่ือแยกจากผู้หญิงทั่วไป เช่น เมืองปาร์มา (Parma) ในประเทศ
อิตาลีผู้หญิงขายบริการทางเพศต้องใช้เสื้อคลุมสีขาวหรือติดเข็มกลัดที่อกเสื้อ ขณะที่เมืองเบอร์กาโม 
(Bergamo) ผู้หญิงขายบริการทางเพศต้องใส่เสื้อคลุมสีเหลือง ในเมืองมิลาน (Milan) ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศต้องใส่เสื้อคลุมสีด า กฎหมายนี้ก าหนดว่า ถ้าผู้หญิงขายบริการทางเพศฝ่าฝืนการ
ลงโทษจะมีตั้งแต่เสียค่าปรับไปจนถึงการโบย รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ผู้หญิงที่มีศีลธรรมคอย
ตรวจสอบและให้ลงโทษผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ฝ่าฝืนข้อก าหนดของการแต่งกายในที่สาธารณะได้ 
(Brundage, 1987, pp. 343 - 355)    

นอกจากจะมีกฎหมายที่บังคับว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศต้องแต่งกาย
เช่นใดแล้ว ขณะเดียวกันกฎหมายก็อนุญาตให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศมีอิสระในการแต่งตัวบางแบบ
ที่ผู้หญิงทั่วไปไม่ได้รับอนุญาต เช่น ในประเทศสก๊อตแลนด์อนุญาตให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศแต่ง
กายด้วยเครื่องแต่งกายที่สูงกว่าชนชั้นทางสังคมของตนเอง ในฝรั่งเศสอนุญาตให้ผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศใช้เครื่องประดับที่ท าจากทองค า แนวคิดการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขายบริการทาง
เพศแต่งกายอย่างไรนี้เป็นไปเพ่ือให้ความมีศีลธรรมและไร้ศีลธรรมปรากฏเป็นภาพให้เห็นได้ด้วย
สายตา ความส าคัญของกฎหมายนี้สิ้นสุดลงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อถึงยุคของสิทธิมนุษยชน
และเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ท าให้ทุกคนสามารถแต่งกายเหมือนๆ กันได้ อย่างไรก็ดี การที่ผู้หญิงขายบริการ
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ทางเพศมักจะแต่งกายที่อวดเรือนร่างมากกว่าผู้หญิงทั่วไปท าให้เสื้อผ้ายังคงเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ภาพที่แบ่งแยกระหว่างศีลธรรมและความไร้ศีลธรรมต่อไปในยุคปัจจุบัน (Ditmore, 2006, p.108) 
  ในวัฒนธรรมกัมพูชา การแต่งกายของผู้หญิงในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีข้อ
ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น เครื่องแต่งกายเมื่อไปวัด ผู้หญิงควรแต่งกายให้มิดชิดด้วยเครื่อง
แต่งกายประจ าชาติคือ “ซอมบท” หรือ “ผ้าถุง” และเสื้อผ้าลูกไม้ ในปัจจุบันการนุ่งกางเกงยีนส์ไปวัด
ของผู้หญิงยังถูกมองว่าไม่เป็นการสมควร (Samath & Touch, 2011) ภาพผู้หญิงที่ดีในวัฒนธรรม
กัมพูชาคือผู้หญิงที่แต่งกายเรียบร้อยปกปิดมิดชิดไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่แต่งหน้าทาปาก ไม่ประพรม
เครื่องหอมจนเกินพอดี  ขณะที่ภาพผู้หญิงไม่ดี หรือผู้หญิงขายบริการทางเพศ ในวัฒนธรรมกัมพูชา
คือผู้หญิงที่แต่งกายอวดเรือนร่าง แต่งหน้าเข้ม ทาเล็บ นอกจากนี้ ภาพตัวแทนนี้ยังสร้างความหมาย
เหมารวมผ่านการแต่งกายของผู้หญิงขายบริการทางเพศว่าเป็นคนขี้เกียจ ไม่ชอบท างานหนัก รัก
สบาย การสร้างความหมายว่าด้วยอุปนิสัยเช่นนี้ก็มีส่วนท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศไม่สามารถเลิก
ท าชีพผู้หญิงขายบริการทางเพศที่เป็น “งานสบาย” ได้ด้วยเช่นกัน (Jacobsen, 2008, p. 195)    

  
4.2 จังหวะวันและจังหวะชีวิต 

  
การวิเคราะห์จังหวะของผัสสะ (sensory rhythms) ในพ้ืนที่จะท าให้เราสามารถอธิบาย

วิธีการที่แตกต่างหลากหลายในการที่พ้ืนที่ต่างๆ ได้สร้างประสบการณ์ผัสสะขึ้น เช่น แสงไฟในบาร์ที่
จะเริ่มเปิดซ้ าๆ ทุกวันในเวลาเย็นที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วได้สร้างการมองเห็นแบบใหม่ให้เลดี้ 
โดยเฉพาะเมื่อแสงไฟจากบ้านเรือนรอบข้างถูกดับลง แสงสว่างที่เหลือเพียงกลุ่มเดียวในยามราตรีจึง
เป็นเครื่องบอกเลดี้ว่าพวกเธอนั้นก าลังตื่นอยู่เพียงพวกเดียวในยามค่ าคืน (Degen, Rose & Basdas, 
2009) และก าหนดอัตวิสัยของพวกเธอ 

การควบคุมจังหวะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการก าหนดประสบการณ์ผัสสะที่ท าให้จังหวะ
เป็นไปโดยราบรื่น การเกิดขึ้นซ้ าๆ ของกิจกรรมแบบเดิมๆ ในช่วงเวลาเดิมอันเป็นที่มาของจังหวะวัน
ของเลดี้ยังท าให้เกิดประสบการณ์ผัสสะที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
เลดี้กับจังหวะวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศเป็นไปได้ (Lefebvre, 1996, p. 229) เพราะการ
สร้างจังหวะของตนเองที่ด าเนินไปกับจังหวะของพ้ืนที่ได้ หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ที่เลดี้เข้า
ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วย ประสบการณ์ผัสสะของเลดี้ในพ้ืนที่จึงเป็นไปเพ่ือให้จังหวะนั้นเป็นไปได้ เช่น 
ขณะที่การมองเห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าคือจังหวะของการเริ่มท างานของสาวโรงงาน การมองเห็น
แสงอาทิตย์สุดท้ายก าลังตกดินคือจังหวะการเริ่มงานของเลดี้  สัมผัสของรองเท้าส้นสูงที่กดลงที่ปลาย
เท้าคือการเริ่มงาน   

http://www.phnompenhpost.com/author/kim-samath/18242
http://www.phnompenhpost.com/author/touch-yin-vannith/17767
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สัมผัสกลายเป็นผัสสะน าแทนการมองในจังหวะวันของพ้ืนที่การขายตัว การเปลี่ยน
ประสบการณ์ผัสสะอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่สร้างจังหวะของพ้ืนที่และการรับรู้ของผัสสะที่
แต่ละพ้ืนที่ต่างก็มีเป้าประสงค์ของตนเอง ที่แสดงให้เห็นผ่านการให้คุณค่าผัสสะและการฝึกฝนของ
ผัสสะ (Howes, 2005, p. 4) การเกิดขึ้นของประสบการณ์ผัสสะในพ้ืนที่สร้างจากจังหวะที่ปกติของ
กิจกรรมสังคมและการฝึกวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ จังหวะร่างกายของสาวบาร์แต่ละคนทั้ง
จังหวะการหายใจ การไหลเวียนของเลือด การเต้นของหัวใจ จังหวะการพูด  เป็นสิ่งที่สาวบาร์ใช้
ประเมินจังหวะของผู้อื่น การฟังเสียงจังหวะของตนเองจึงต้องมีจังหวะภายนอกร่างกายประกอบเสมอ 
(Lefebvre, 2004, pp. 19- 21) 

ชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ย่อมแตกต่างจากชีวิตประจ าวันที่บ้าน
เกิดในชนบท หรือชีวิตประจ าวันในโรงงานที่หญิงสาวชาวกัมพูชาเหล่านี้เคยคุ้นเคยมาก่อน ค าถาม
ของผู้วิจัยคือ แล้วที่ชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศได้กลายเป็นชีวิตประจ าวันของพวก
เธอ ที่พวกเธอสามารถใช้ชีวิตด าเนินไปพร้อมๆ  กับมันอย่างไม่ติดขัด ตั้ งค าถามได้อย่างไร
ชีวิตประจ าวันแบบเก่าของพวกเธอหายไปไหน มันยังคงอยู่ซ้อนทับกับชีวิตประจ าวันชุดใหม่ หรือ
เปลี่ยนไปด้วยการเกิดความหมายใหม่โดยสิ้นเชิง วัฒนธรรมกัมพูชาและความเข้าใจของสังคมกัมพูชา
ในเรื่องเวลา มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจ าวันนี้อย่างไร มีพลวัตอย่างไร 
และการเข้าใจจังหวะของวันจะน าไปสู่การเข้าใจพ้ืนที่ เข้าใจผัสสะอย่างไร 

 
4.2.1 ชีวิตประจ าวันของเลดี้  

      พ้ืนที่ชีวิตประจ าวันในบาร์ดอกกุหลาบเริ่มเวลาประมาณ 17 :00 น เมื่อ       
พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน บาร์ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์เริ่มเปิดให้บริการ ถนนหน้าบาร์เริ่มมีรถมอเตอร์ไซค์ 
และรถสามล้อเครื่องวิ่งพลุกพล่าน บาร์ที่เรียงรายอยู่สองข้างของถนนเริ่มเปิดประตูที่ปิดสนิทในเวลา
กลางวัน พร้อมๆ กันนั้นเสียงเพลงจากเครื่องเสียงของแต่ละบาร์ก็เริ่มดังขึ้น เช่นเดียวกับดวงไฟหลาก
สีที่ติดประกับตกแต่งอยู่แต่ละบาร์ก็เริ่มสว่างข้ึน 

หลังจากท าความสะอาดบาร์ บองกันพ่ีชายอายุ 40 ปีของโสภาที่เป็นทั้งผู้จัดการ
รา้น แคชเชียร์ และพนักงานผสมเหล้าจะเริ่มยกชุดเก้าอ้ีหวายสีขาวที่ถูกเก็บเข้าไปในบาร์ตอนปิดบาร์
เมื่อเช้าออกมาเรียงหน้าบาร์อีกครั้ง พร้อมๆ กับบาร์อ่ืนๆ ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ที่เริ่มจัดหน้าร้านเช่นกัน 
โดยมีสัมพ่ีสาววัย 37 ปีของโสภาช่วยเป็นลูกมือ บองกันนั้นแม้จะเป็นผู้ชายแต่ก็เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน
ท าให้รับหน้าที่เป็นคนดูแลร้านทั้งหมด ส่วนสัมพ่ีสาวของโสภานั้นอดีตเคยเป็นเลดี้ในบาร์ย่านใจกลาง
เมืองอยู่ประมาณ 2 ปี แล้วประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนขาข้างขวาพิการ ปัจจุบันแม้สัมจะเดินได้
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ด้วยตนเองแต่ก็ไม่สามารถเดินลงน้ าหนักที่ขาข้างขวาได้ ท าให้ดูเหมือนเดินเขย่งเท้าตลอดเวลา เธอจึง
ต้องเลิกอาชีพเลดี้ แล้วมาช่วยน้องสาวดูแลบาร์แทน  

 เมื่อจัดเก้าอ้ีหวายเรียบร้อยบองกันก็จะเอาเบาะรองนั่งและหมอนอิงสีแดงสด
ออกมาวางบนเก้าอ้ีหวาย แล้วยกเชิงเทียนรูปดอกบัวอันใหญ่สีทองปักเทียนสีแดงออกมาวางกลางโต๊ะ 
ตามด้วยเมนูเครื่องดื่มแผ่นเล็กสีเหลืองเคลือบพลาสติกกันน้ ามาวางข้างๆ เชิงเทียน แล้วบองกันก็เดิน
ข้ามถนนเส้นเล็กๆ หน้าบาร์ไปที่ร้านขายของช าของลุงสิงหาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพ่ือซื้อของเตรียมส าหรับ
ผสมเครื่องดื่มให้ลูกค้าคืนนี้ ช่วงนี้สัมก็จะไปประจ าที่หลังเคาน์เตอร์บาร์เพ่ือช่วยผสมเหล้า เตรียม
เครื่องดื่ม และล้างแก้ว โดยถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ เธอจะไม่ออกมาจากหลังเคาน์เตอร์เลย 

 ที่ร้านของช า บองกันจะเลือกซื้อของอย่างใจเย็น ส่วนใหญ่บองกันจะไม่ซื้อของ
มากนัก เขาจะซื้อแค่พอใช้วันต่อวัน หรือบางครั้งแค่พอครึ่งคืน เมื่อของหมดเขาก็เพียงเดินข้ามถนนไป
ที่ร้านขายของช าอีกครั้ง ระหว่างเลือกซื้อของบองกันก็จะคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารเรื่องราวในสีหนุวิลล์
กับลุงสิงหาเจ้าของร้านอย่างคุ้นเคย  

ลุงสิงหานั้นเดิมเป็นคนจังหวัดเกาะกง ในยุคเขมรแดงเคยหนีไปอยู่ที่จังหวัดตราด
หลายปีจนสงครามสงบจึงเดินทางมาอยู่ที่สีหนุวิลล์ แล้วแต่งงานกับภรรยาคนปัจจุบันที่เป็นแม่ม่ายลูก
ติด 2 คน แล้วจึงมาเปิดร้านขายของช าเล็กๆ ที่นี่เริ่มจากเป็นเพิงเพียงห้องเดียวจนกลายเป็นตึก 2 ชั้น
เช่นในปัจจุบัน ร้านของลุงสิงหานั้นเน้นขายอาหารสด อาหารแห้ง บุหรี่ และเครื่องดื่ม ลูกค้าส่วนใหญ่
ก็คือผู้ที่ท างานบาร์และนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเลดี้เมื่อจะออกไปให้บริการลูกค้าจะต้องมาซื้อถุงยาง
อนามัยที่ร้านลุงสิงหาก่อนทุกครั้ง    

ขณะที่บองกันเตรียมเปิดบาร์ โสภาก็จะสาละวนอยู่กับพิธีกรรมการจุดธูปบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในร้านอันประกอบด้วยหิ้งตายายด้านในร้าน และเรือนเทวดาที่แขวนอยู่ด้านนอกร้าน จน
กลิ่นควันธูปคลุ้งไปทั่วบริเวณ โสภาจะสิ้นสุดพิธีกรรมประจ าวันด้วยการพรมน้ ามนต์ที่ได้มาจากวัด
แห่งหนึ่งในสีหนุวิลล์เพ่ือเรียกลูกค้า แล้วรีบข้ามถนนกลับไปห้องเช่าเพ่ือแต่งตัวมาท างาน   

บองกันเดินกลับมาที่บาร์พร้อมกับหิ้วเบียร์กระป๋องกลับมาจากร้านลุงสิงหาราว
ครึ่งโหล เบียร์เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ขายดีที่สุดเพราะมีราคาถูก เบียร์กระป๋องนั้นราคาขาย 2 
ดอลลารส์หรัฐต่อกระป๋อง ขณะที่เบียร์สด 1 แก้วราคาเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่มที่มีราคาแพง
ที่สุดในเมนูคือเครื่องดื่มชื่อมากาเรตต้าราคา 5 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเครื่องดื่มอ่ืนๆ ทั่วไปราคาเฉลี่ย 3 
ดอลลารส์หรัฐ  

เนื่องจากมีราคาถูก เบียร์สดจึงเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีที่สุด ขณะเดียวกันมันก็ท า
ก าไรให้บาร์มากที่สุดด้วย เบียร์สดขนาดถังละ 30 ลิตร 1 ถังซึ่งรินได้ประมาณ 100 แก้วนั้นราคา
ต้นทุนเพียง 70 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้เมื่อซื้อครบ 3 ถัง ทางบริษัทยังแถมฟรีให้อีก 1 ถังด้วย 
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ก าไรที่งดงามเช่นนี้ท าให้ทุกบาร์จึงมีเบียร์สดไว้ให้บริการ และไม่ใช่เฉพาะบาร์ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์
เท่านั้นที่มีเบียร์สดเป็นเครื่องดื่มยอดนิยม แต่รวมถึงสถานบันเทิงเกือบทุกแห่งในสีหนุวิลล์ด้วย ด้วย
เหตุนี้ธุรกิจการผลิตเบียร์จึงเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ประเภทของจังหวัดสีหนุวิลล์อัน
ประกอบด้วย ธุรกิจการผลิตเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ธุรกิจปิโตเลียม และ ธุรกิจการผลิตเบียร์ 
(Economic Census of Cambodia, 2011)  ซึ่งประกอบไปด้วยเบียร์หลากหลายยี่ห้อ ที่ต่างกัน
แข่งขันกันประชาสัมพันธ์ด้วยการเป็นสปอนเซอร์ท าป้ายหน้าร้านให้กับบาร์แห่งต่างๆ เพ่ือให้ยี่ห้อของ
เบียร์ปรากฏอยู่ข้างๆ ชื่อบาร์  

กว่าจะเรียงโต๊ะ เตรียมร้านเสร็จก็ใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงถึงเวลานั้นเลดี้ที่ทยอย
มาตั้งแต่ห้าโมงเย็นก็มาถึงบาร์เกือบครบแล้ว โดยปกติแล้วเลดี้ที่มาถึงบาร์ดอกกุหลาบเป็นคนแรกคือ
แลนสาวบาร์อายุ 17 ปีจากกัมปงจามน้องสาวของเรียน ทุกวันเวลาสี่โมงเย็น แลนจะเริ่มแต่งตัว เพ่ือ
เตรียมตัวไปท างาน แลนไม่มีเสื้อผ้ามากนัก เสื้อผ้าส่วนใหญ่ของเธอเป็นของเรียนพ่ีสาวของเธอ แลน
จ าเป็นต้องมาถึงบาร์เป็นคนแรกเสมอเพราะเธอเป็นเลดี้คนเดียวที่ไม่ได้ชายบริการทางเพศ เธอจึงมี
รายได้เฉพาะเงินเดือนและเงินค่าเครื่องดื่มที่ลูกค้าเลี้ยงท าให้เธอต้องรีบมาท างานทุกวัน   

พอถึงเวลาหกโมงเย็นท้องฟ้าก็ใกล้มืดสนิทเต็มที ทุกบาร์รวมทั้งบาร์ดอกกุหลาบก็
พร้อมให้บริการ แสงไฟนีออนสีแดง สีส้ม สว่างไสวไปทั่วบริเวณวิกตอรี่ฮิลล์ เช่นเดียวกับเสียงเพลงที่
ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ อย่างไรก็ดี เวลานี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามารับบริการหนาแน่นนัก 
เลดี้ส่วนใหญ่จึงใช้เวลานี้หาอาหารเย็นรับประทานซึ่งส าหรับหลายคนมันคือมื้อแรกของวัน เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ช่วงเวลาของอาหารเช้าและอาหารกลางวันของคนท่ัวไป คือช่วงเวลานอนหลับของเลดี้  

พร้อมๆ กับที่บาร์ดอกกุหลาบเริ่มเปิดบาร์ ร้านขายอาหารรอบข้างก็เริ่มคึกคัก   
ป้ากุมเพ้ียะจะเริ่มยกอาหารปรุงส าเร็จออกมาจากบ้านที่อยู่ในซอยเล็กๆ ที่กั้นระหว่างบาร์ดอกกุหลาบ
และบาร์เสือใหญ่ออกมาตั้งที่โต๊ะไม้ยาวติดกับบาร์ดอกกุหลาบ อันเป็นร้านขายอาหารชั่วคราวในเวลา
กลางคืน เริ่มด้วยข้าวหุงสุกใหม่ๆที่จะส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ ผสมด้วยกลิ่นของกับข้าวอีก
หลากหลายชนิดทั้ง กลิ่นปลาทอดใหม่ๆ กรอบๆ กลิ่นหวานๆ มันๆ ของแกงกะทิปลา และกลิ่น
เปรี้ยวๆ ของแตงกวาดอง 

โดยปกติเลดี้บาร์ดอกกุหลาบและเลดี้บาร์อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจะนิยมสั่งข้าวและ
กับข้าวจากร้านป้ากุมเพ้ียะมาเป็นอาหารเย็นด้วยสนนราคาที่ไม่แพงนักข้าว 1 จานและกับข้าว 1 
อย่างจ่ายเพียง 5,000 เรียล หรือประมาณ 48 บาท แต่ถ้าเบื่อก็ยังมีรถเข็นขายอาหารหลากชนิดเข้า
มาในย่านนี้ ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ า ที่มาพร้อมกับหม้อต้มน้ าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ ที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง 
ทั้งกลิ่นควันไฟและกลิ่นหอมของน้ าก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ นี้จะโชยไปทั่วบริเวณยามรถเข็นผ่านมา มีรถ
มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่ขายลูกชิ้นทอดกับส้มต าที่กลิ่นหอมของลูกชิ้นทอดใหม่ๆ ในกระทะจะลอยมา
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ก่อนรถมาถึงเสมอ นอกจากนี้ก็ยังมีขนมต่างๆ มีแม่ค้าสะพายตะกร้า เทินถาดผลไม้เข้ามาขายด้วย 
ช่วงเวลานี้พ้ืนที่ของบาร์ดอกกุหลาบจึงเต็มไปด้วยกลิ่นของอาหารนานาชนิด เต็มไปด้วยภาพของ
อาหารที่วางเรียงรายอยู่ในจาน เต็มไปด้วยเสียงจานชามกระทบกัน และเต็มไปด้วยการลิ้มรสชาติของ
อาหาร เลดี้จะนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเย็นร่วมกันหน้าบาร์ พร้อมกันนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่บอง
กันเรียกเลดี้แต่ละคนไปรับส่วนแบ่งค่าเครื่องดื่มที่เลดี้แต่ละคนได้จากลูกค้าเมื่อคืนก่อน ซึ่งบองกันได้
ลงบัญชีไว้ 

เมื่อสิ้นสุดเวลาของอาหารมื้อเย็น หรืออาหารมื้อแรกของวันในเวลาประมาณ 
19:00 – 20:00 น ก็จะพอดีกับช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเริ่มมาท่องราตรีกันในย่าน
วิกตอรี่ฮิลล์กันอย่างคึกคัก ในเวลานี้เลดี้ทุกคนที่ไม่ได้ก าลังนั่งอยู่กับลูกค้าจะออกมานั่งหน้าร้านเพ่ือ
เชิญชวนลูกค้า พวกเธอจะยืนบ้าง นั่งบ้างอยู่หน้าร้าน และตะโกนเชิญชวนทักทายชาวต่างชาติที่ผ่าน
ไปมาให้สนใจเข้ามาใช้บริการ บางครั้งก็เดินออกไปเกี่ยวแขน คล้องคอ ใช้สัมผัสดึงดูดใจลูกค้า  

เสียง “Hello! My husband come here.” “Hello! Handsome man.” 
“One drink for me!” ของเลดี้ในบาร์ต่างๆ ตลอดทั้งถนนเส้นนี้ดังเริ่มแข่งกัน ร่วมกับเสียงรถ
มอเตอร์ไซค์ เสียงรถตุ๊กๆ ที่แล่นเข้าออกตลอดเวลา และเสียงเพลงหลากหลายจังหวะ ภาพของ
บรรดาเลดี้สาวผมยาว ผิวคล้ าในขุดเสื้อผ้าที่เร้าใจ เผยขาเรียวยาวบนรองเท้าส้นสูง กลิ่นน้ าหอม และ
กลิ่นเหงื่อสาวที่ลอยยั่วเย้าอยู่ในอากาศสร้างจังหวะอันคึกคักเร้าใจให้กับพ้ืนที่  

ช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณ 20:00 ถึง 2:00 น.ของอีกวัน เป็นช่วงเวลาหารายได้จาก
การท ายอดเครื่องดื่มของเลดี้ที่เธอจะต้องเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามานั่งในร้านเพ่ือเลี้ยงเครื่องดื่มเธอให้
มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่เลดี้ที่ต้องการได้ลูกค้าจะต้องพยายามหาลูกค้าให้ได้ เลดี้จึงจะ
เริ่มด้วยการพยายามเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามานั่งในร้านอันเป็นบันไดขั้นแรก เมื่อลูกค้าเข้ามานั่งในร้าน
และเลี้ยงเครื่องดื่มเธอ เธอก็จะมีโอกาสที่จะท าให้ลูกค้าติดใจเธอและซื้อบริการทางเพศจากเธอได้ 
ช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ถนนสายเล็กหน้าบาร์ดอก
กุหลาบเต็มไปด้วยเลดี้จากแต่ละบาร์เดินโอบกอดมากับลูกค้า หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ หรือชวนกันเหมา
รถตุ๊กๆ ที่จอดรอลูกค้าอยู่ที่ริมถนนเป็นเครื่องตอกย้ าช่วงเวลาทองของพ้ืนที่การขายตัว 

หลังจาก 2:00 น. ไปจนถึงเวลาปิดบาร์คือประมาณ 5:00 น. นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติจะเริ่มลดลงช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เลดี้ที่ยังไม่ได้ออกไปกับลูกค้ามักยึดเก้าอ้ีตัวใดตัวหนึ่ง
ในร้านเป็นพ้ืนที่นั่งหลับ และจะลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีลูกค้าเดินผ่านหน้าบาร์ ด้วยความหวังว่า
จะได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของการท างานวันนี้สร้างรายได้บ้าง เมื่อใกล้เวลาตีห้าอันเป็นเวลาปิดบาร์ เลดี้
ก็จะเริ่มเก็บกระเป๋าเตรียมตัวกลับห้องไปพักผ่อน เมื่อถึงเวลา 5:00 น. บองกันก็จะเริ่มทยอยเก็บของ
บนโต๊ะเข้าไปไว้หลังร้าน แล้วออกมาเก็บเบาะรองนั่งยกเก้าอ้ีหวายเข้าไปเก็บไว้ในบาร์ ขณะที่เลดี้ก็จะ
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เริ่มทยอยเดินทางกลับห้องเช่าเพ่ือพักผ่อนบ้างก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเองหรือว่าจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ไปส่ง หรือมีบ้างบางคนที่มีแฟนหนุ่มชาวกัมพูชามารับกลับดังเช่น ธันวาสาวบาร์อายุ 19 ปีที่เช่าห้อง
อยู่กับแฟนหนุ่มชาวกัมพูชา ขณะที่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีเดินกลับห้องเช่าที่มักอยู่ไม่ไกลนัก 

พอถึงเวลาหกโมงเช้าบองกันก็เก็บของเกือบเสร็จด้านหน้าบาร์ดอกกุหลาบว่าง
เปล่า แสงไฟสีส้ม สีแดงถูกดับลงขณะที่แสงอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้า เสียงไก่ขันเริ่มดังแทนเสียงเพลง
จากล าโพงตัวใหญ่ในบาร์ที่ตอนนี้ก็เงียบลงแล้ว ถนนหน้าบาร์ดอกกุหลาบแทบไม่มีนักท่อง เที่ยว
ชาวต่างชาติให้เห็น แม่ค้าพ่อค้าตลาดเช้าโอโตนิยมริมถนนสายหลักก่อนเลี้ยวเข้าย่านบาร์เริ่มน าสินค้า
จ าพวก ผักสด ผลไม้ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และปลาชนิดต่างๆ มาวางเรียง เสียงพูดคุยภาษากัมพูชา
ครอบครองพ้ืนที่แทนเสียงพูดคุยภาษาต่างประเทศ เด็กนักเรียนตัวน้อยเริ่มเดินไปโรงเรียนเพ่ือให้เข้า
เรียนให้ทันในเวลา 7:00 น. รวมทั้งลูกสาวของบองกันที่อาศัยอยู่กับพ่อที่ด้านหลังของบาร์ดอก
กุหลาบ 

ตั้งแต่ 7:00 น. จนถึงราวๆ เที่ยงประตูหน้าของบาร์ดอกกุหลาบจะปิดสนิทไม่ต่าง
จากบาร์อ่ืนๆ ในย่านนี้ ถนนด้านหน้าบาร์ยังคงมีผู้คนเดินผ่านไปมาบ้าง ส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ใน
ย่านนี้เพราะแดดยามเที่ยงนั้นร้อนระอุยิ่งนัก  

 หลังเที่ยงบองกันจะเปิดประตูหน้าของบาร์ออกมาด้านหนึ่ง แล้วยกชุดเก้าอ้ีหวาย
ชุดหนึ่งออกมาวางเพ่ือใช้เป็นที่นั่งกินอาหารกลางวัน นานๆ ครั้งจะมีรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่าถนนหน้าบาร์ 
บางครั้งก็มีเพ่ือนๆ มานั่งคุยกับบองกันซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนที่ท างานบาร์ย่านนี้ แล้วโรงเรียนรอบเช้าก็
ปล่อยนักเรียนกลับบ้าน เด็กนักเรียนที่ไม่ได้ไปเรียนพิเศษต่อในช่วงบ่ายเริ่มเดินกลับมาบ้าน เลดี้ส่วน
ใหญ่ที่จะตื่นนอนเวลานี้ก็จะเริ่มท ากิจวัตรประจ าวันตั้งแต่ซักผ้า กวาดบ้าน ไปตลาด ขณะที่หลายคนก็
จะเสริมสวยให้ตนเอง เช่น ตกแต่งเล็บ เปลี่ยนสีผม ที่มีทั้งท าด้วยตนเอง หรือไปร้านเสริมสวย ส่วน
กลุ่มที่เป็นนักเรียนภาษาอังกฤษขององค์กรที่ผู้วิจัยเคยท างานเป็นอาสาสมัครก็จะเริ่มชั่วโมงเรียน 
ช่วงเวลานี้เลดี้จึงเริ่มปรากฏตัวกันอีกครั้งด้วยดวงหน้าเกลี้ยงเกลาปราศจากการตกแต่ง ใส่เสื้อผ้าง่ายๆ 
โดยเฉพาะชุดยอดนิยมของสาวกัมพูชาและสาวเวียดนามที่เป็นเสื้อและกางเกงที่เป็นลายเดียวกันที่ดู
เหมือนชุดนอน พวกเธอจะใส่รองเท้าแตะง่ายๆ เดินสบายในช่วงเวลานี้  

ราวบ่ายสามโมงบองกันก็จะเปิดประตูบาร์ดอกกุหลาบทั้งสองด้าน ลูกสาวของ
บองกันที่กลับมาจากโรงเรียนแล้วจะนั่งท าการบ้านอยู่ที่หน้าบาร์ บางทีก็จะมีเพ่ือนๆ ที่เป็นเด็กที่
อาศัยอยู่ในย่านนี้มาเล่นด้วยรวมทั้งลูกชายคนเล็กของโสภา เด็กๆ จะกลับบ้านไปรับประทานอาหาร
เย็นกันในราวห้าโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่ เลดี้เริ่มอาบน้ า แต่งตัว แต่งหน้า ฉีดน้ าหอม แล้วจุดธูปบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกจากห้องมาใส่รองเท้าส้นสูง แล้วเริ่มการเดินทางมาที่บาร์ ขณะที่บองกันก็เริ่ม
เตรียมตัวเปิดให้บริการบาร์ดอกกุหลาบอีกครั้ง 



105 
 

 
  ภาพที่ 4.7 ภาพเลดี้บาร์ดอกกุหลาบก าลังรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน 

 
4.2.2 จังหวะวัน 
        จงัหวะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ไปกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์ (Lefebvre, 2004) 

เป็นตัวก าหนดและสร้างความเป็นปกติธรรมดาให้ผู้คน การเปลี่ยนแปลงของจังหวะไม่ได้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นธรรมชาติ แต่สัมพันธ์เกี่ยวข้องไปกับบริบทในแต่ละช่วงเวลาเสมอ   

มอมสาวบาร์วัย 40 ปีซึ่งท างานที่บาร์ดอกกุหลาบมาตั้งแต่ค.ศ. 2000 เมื่อเธอ
อายุ 29 ปี ในสมัยเจ้าของบาร์ดอกกุหลาบชื่อเมษา และท าต่อเนื่องมาจนถึงช่วงที่โสภาเช่าช่วงบาร์
ดอกกุหลาบต่อจากเมษาในค.ศ. 2005 มอมหยุดท างานไป 2 ปีเพ่ือออกไปใช้ชีวิตคู่กับชายชาวกัมพูชา 
แล้วกลับมาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบอีกครั้งเมื่อชีวิตคู่ล่มสลายลงในค.ศ. 2007 จนถึงปัจจุบัน กล่าวได้
ว่ามอมเป็นเลดี้ที่ท างานในบาร์ดอกกุหลาบยาวนานกว่าเลดี้คนใด มอมบอกกับผู้วิจัยว่า เธอไม่เคย
ท างานโรงงาน ไม่เคยท างานในไร่นา เธอเติบโตมาในช่วงสงครามกลางเมือง ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในค่าย
ผู้อพยพตามแนวตะเข็บชายแดนไทย – กัมพูชา จนเธอมีสามีคนแรกและติดตามเขากลับมาที่สีหนุวิลล์ 
เธอบอกว่าเมื่อสามีคนแรกเสียชีวิตเธอก็เริ่มท างานบาร์เพื่อหาเงินเลี้ยงลูกชายคนเดียวของเธอที่ตอนนี้
แม้เขาจะอายุเกือบ 21 ปีแล้ว แต่ก็ยังพ่ึงพาแม่ทางการเงินอยู่  

เธอบอกว่าการท างานบาร์แม้บางครั้งเธอจะรู้สึกเบื่อหน่ายการต้องอดนอนตอน
กลางคืน  การต้องออกไปลูกค้า แต่ก็เบื่อช่วงที่ไม่มีลูกค้ามากกว่า เธอเล่าถึงช่วงเวลา 2 ปีที่หยุด
ท างานบาร์ไปอยู่กับสามีชาวกัมพูชาว่าเป็นช่วงชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยและทุกข์ใจมาก เธอต้องตื่นเช้าเพ่ือ
ช่วยสามีที่ท าอาชีพเป็นพ่อค้าเร่ขายลูกชิ้นทอดเตรียมของ แล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของเขา
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ออกไปช่วยขายของ ที่จะตระเวนไปขายตามชายหาด และที่ชุมชนต่างๆ ในเมืองสีหนุวิลล์ แล้วกลับมา
นอนพักที่บ้านตอนกลางวัน ก่อนที่จะออกตระเวนขายอีกครั้งในราวบ่ายสามโมง และกลับบ้านราว
สองทุ่ม มีเวลาพักผ่อนเล็กน้อยก่อนจะต้องตื่นเช้าอีกครั้งในวันใหม่ แม้จะท างานหนักขนาดนี้  แต่ก็ยัง
มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย สุดท้ายเธอก็เลิกกับเขาด้วยปัญหาหลายๆ อย่างทั้งเรื่องครอบครัวของสามี 
และความเจ้าชู้ของสามี  อย่างไรก็ดี หลังจากกลับมาท างานใหม่ 4 ปี มอมก็บอกว่ารู้สึกเบื่อการ     
อดนอนอีกครั้ง แต่ก็ยังดีกว่าช่วงชีวิตที่ต้องไปเป็นแม่ค้ารถเร่ขายลูกชิ้น 

จังหวะวันของมอมที่เปลี่ยนไปมาระหว่างจังหวะวันของเลดี้กับจังหวะวันของ
แม่ค้ารถเร่ขายลูกชิ้นแสดงให้เห็นท่วงท านองของกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ในแต่ละพ้ืนที่และเวลาของ
ช่วงชีวิตของเธอ และก าหนดอัตวิสัยของเธอ มนุษย์กับจังหวะนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่
ออกมาตั้งแต่เกิด ร่างกายของพวกมนุษย์ทุกคนต่างก็มีจังหวะของตนเอง ทั้งจังหวะการหายใจ จังหวะ
การไหลเวียนของเลือดในร่างกาย จังหวะการเต้นของหัวใจที่มนุษย์ทั้งอาจรับรู้มันได้โดยตรง และทั้ง
อาจไม่รู้สึกถึงมัน และแม้ว่ามนุษย์ไม่อาจจับต้องจังหวะได้ แต่จังหวะก็ปรากฏอยู่ในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ทุกคน (Lefebvre, 2004, p. 21)  

จังหวะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสัมพันธ์ไปกับชีวิตประจ าวันของเลดี้ในทุกๆ ที่ที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง สถานที่ เวลา และกิจกรรมของเลดี้ (Lefebvre, 2004, p. 15) เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องของการจัดการกับการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่เลดี้ด ารงอยู่ 
(Pink, 2007, p. 62) นอกจากนี้จังหวะยังเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างความเป็นปกติธรรมดา 
ด้วยการก าหนดจังหวะว่ากิจกรรมใดควรจะเกิดเม่ือไหร่ บ่อยแค่ไหน นานแค่ไหน ในแบบใด ความเร็ว
เท่าใด และความปกติธรรมดานี้เองที่ท าให้พ้ืนที่นี้ยังปรากฏอยู่ด้วยการผลิตและผลิตซ้ าจังหวะเดิมๆ ที่
คงท่ี และยังคงท างานอยู่ 

แม้ว่าการเกิดข้ึนซ้ าๆ ของจังหวะเดิมๆ ในพ้ืนที่เดิมๆ เวลาเดิมๆ ในชีวิตประจ าวัน
ของเลดี้จะดูเหมือนเป็นความซ้ าซาก ความจ าเจ ความน่าเบื่อ แต่ขณะเดียวกันชีวิตประจ าวันก็มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการปรากฏอยู่ของพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ในการรับรู้ของผู้คน  ด้วยการมีวิถีประจ าวัน
ของความสัมพันธ์ของผู้คนที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ในพ้ืนที่นั้นๆ จนกลายเป็นจังหวะที่มีรูปแบบเฉพาะของพ้ืนที่ 
เมื่อมีผู้คนมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ก็สามารถจัดวางที่ทางของตนเองกับพ้ืนที่ได้ด้วยการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะของตนเองกับจังหวะของพ้ืนที่ได้ แม้ว่าจังหวะนั้นอาจมีทั้งคล้อยตาม 
และขัดแย้ง  (Kalekin-Fishman & Low, 2010, p. 2)  

การเกิดขึ้นของจังหวะชีวิตประจ าวันของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบแต่ละคนประกอบไป
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สัมพันธ์ไปกับจังหวะของพ้ืนที่ในแต่ละช่วงเวลา กิจกรรมเหล่านี้ของพวกเธอถูก
สร้างขึ้นผ่านความเข้าใจและการรับรู้ต่อจังหวะของพ้ืนที่ โดยมีประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่
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สร้างความทรงจ าลงไปในร่างกาย สร้างการให้คุณค่าความหมายว่าในพ้ืนที่นี้ เวลานี้ พวกเธอต้องท า
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันอะไร อย่างไร และเป็นไปเพื่ออะไร เช่น แสงของพระอาทิตย์ที่ทอจับท้องฟ้า
ในยามเช้า เปลี่ยนจากสัญญาณของการเริ่มต้นวันท างานกลายเป็นสัญญาณการพักผ่อนนอนหลับของ
สาวบาร์ ขณะที่แสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ก่อนลับขอบฟ้ากลายเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการท างาน  

แม้ว่าในช่วงแรกๆ จังหวะเดิมของพวกเธอ หรือชีวิตประจ าวันแบบเดิมของพวก
เธอ เช่น การนอนตอนกลางคืนและตื่นในตอนเช้า อาจท าให้การด าเนินชีวิตตามจังหวะวันแบบใหม่
ของพวกเธอยังไม่สอดคล้องกับจังหวะของพ้ืนที่จนอาจจะรู้สึกขัดแย้งอยู่บ้าง แต่การท ากิจกรรมเดิมซ้ า
แล้วซ้ าเล่าในชีวิตประจ าวัน ตามจังหวะของพ้ืนที่และเวลาที่พวกเธอใช้ชีวิตอยู่ ก็ยิ่งท าให้ความเข้าใจ
และการรับรู้ต่อพ้ืนที่ในแต่ละช่วงเวลาของเลดี้ยิ่งแข็งแรงขึ้น ด้วยประสบการณ์ผัสสะที่ถูกสร้างขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าเล่า และฝังลงในความจ าของร่างกายครั้งแล้วครั้งเล่า จนท าให้จังหวะของพ้ืนที่กลายเป็นส่วน
หนึ่งของจังหวะวันของพวกเธอ จนพวกเธอไม่รู้สึกขัดแย้งกับชีวิตประจ าวันใหม่ที่ถูกก าหนดขึ้นแต่
กลับไหลลื่นไปกับมันอย่างคุ้นเคยและวางใจ (De Certeau, 1984; Lefebvre, 1991) ในขณะที่
ส าหรับคนที่ไม่สามารถเชื่อมจังหวะของตนเองเข้ากับจังหวะของพ้ืนที่ได้  ก็จะไม่สามารถสร้าง
ประสบการณ์ผัสสะชุดใหม่ได้ และไม่สามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ได้ 

จังหวะในแต่ละพ้ืนที่นั้นมีที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และเวลา จังหวะมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในบริบทของการเกิดขึ้นและด าเนินไปของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและพ้ืนที่  
(Wunderlich, 2007, p. 92) จังหวะชีวิตประจ าวันของเลดี้ด าเนินไปกับจังหวะต่างๆ ทั้งจังหวะการ
เคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ พระจันทร์ การมา และไปของนักท่องเที่ยว เวลาเริ่มขายของของแม่ค้าตลาด
เช้า เวลามาของรถเร่ขายของ รูปแบบการจารจรในแต่ละช่วงเวลา ตารางเวลาของโรงเรียน สถานที่
ราชการ หรือแม้กระทั่งเวลาเดินรถโดยสารก็มีผลต่อจังหวะของเลดี้และการรับรู้ต่อพ้ืนที่ (Edenser, 
2006, p. 4) การท าความเข้าใจจังหวะนั้นสามารถมองมันจากหลากหลายมิติ อาทิเช่น จังหวะของ
สังคม จังหวะของวัฒนธรรม จังหวะของธรรมชาติ จังหวะของเสียง จังหวะของกลิ่น (Wunderlich, 
2008, pp. 103-104) จังหวะของร่างกาย จังหวะของสิ่งไม่มีชีวิต จังหวะของการเคลื่อนไหว และ
จังหวะของสถานที่ (Edensor, 2010)    

การควบคุมจังหวะวันคือการควบคุมที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้สังคมเป็นไปอย่างที่
ต้องการ ผู้ที่ควบคุมตารางเวลาได้คือผู้ที่ก าหนดความเป็นไปของสังคมได้ (Lefebvre, 2004, p. 15) 
ด้วยการจัดการเวลา วันที่ ตารางเวลา ผู้ที่ควบคุมจะสามารถก าหนดกิจกรรมในสังคมได้ ก าหนดการมี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้คนได้ว่า ใคร จะพบกับใคร ในเวลาใด (Lefebvre, 2004, p. 68) เวลาอันเคร่งครัด
ของโรงเรียน ชั่วโมงท างาน ชั่วโมเปิดปิดของร้านค้า เวลาของการขายเหล้า เวลาที่เสียงดังอึกทึกถูก
ห้ามในบางพ้ืนที่ และได้รับอนุญาตในบางพ้ืนที่ได้ก าหนดจังหวะวันที่รัฐได้ก าหนดให้สมาชิกในสังคม
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ต้องท าตาม (Frykman & Löfgren, 1996) การท าความเข้าใจกระบวนการสร้างจังหวะวันของพ้ืนที่
จะท าให้เราเข้าใจการสร้างวิธีการควบคุมพ้ืนที่ เวลา ของระบบทุนนิยมที่ท าจังหวะของแต่ละวันให้น่า
เบื่อและไร้ความหมายเพ่ือการควบคุมก ากับ ขณะเดียวกันก็จะท าให้เข้าใจการต่อรอง การ
เปลี่ยนแปลงของจังหวะในพ้ืนที่ และเข้าใจการก าหนดอัตวิสัยของผู้คนในพ้ืนที่ 

ใน Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (2004)  เลอแฟบส์
เสนอว่าจังหวะสร้างประสบการณ์ของมนุษย์ในพ้ืนที่แต่ละแบบและในแต่ละช่วงเวลา จังหวะกับ
ชีวิตประจ าวันนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะมันต่างก็ประกอบสร้างกันและกัน  จังหวะของ
วันคือท่วงท านองของชีวิตประจ าวันที่ต้องมีการเกิดซ้ าๆ ในเวลาและพ้ืนที่เดิมๆ เพราะการกลับมา
เกิดข้ึนซ้ าแล้วซ้ าเล่าของเหตุการณ์เดิมๆ กิจกรรมเดิมๆ ด้วยความหมายเดิมๆ ในเวลาและพ้ืนที่เดิมจะ
สร้างความทรงจ าต่อจังหวะวันที่มีรูปแบบเฉพาะของแต่ละคนขึ้น  แต่ขณะเดียวกันเลอร์แฟบส์ก็เสนอ
ว่าจังหวะอาจจะไม่ได้ซ้ าจังหวะเดิมเสมอไปแต่มีการเกิดขึ้นของท่วงท านอง จังหวะใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาด
เดาเอาไว้ก่อนได้เสมอ  

จังหวะวันของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่วิกตอรี่ฮิลล์ก็เช่นเดียวกับจังหวะใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่มีการก าหนดขึ้นมาจากบริบทที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย
ของ         สีหนุวิลล์ จากผลกระทบจากทั้งภายนอกและภายในประเทศกัมพูชา และจังหวะใน
ชีวิตประจ าวันนี้ยังทรงอิทธิพลในการก าหนดปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะ รวมถึงอัต
วิสัยของเลดี้ที่ด าเนินไปด้วยจังหวะนี้ (Lefebvre, 2004, p. 21) 

การเปลี่ยนแปลงของจังหวะวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในวิกตอรี่ฮิลล์
สัมพันธ์ไปกับการเปลี่ยนแปลงของจังหวะวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในสีหนุวิลล์ เทืองอดีต
เจ้าของบาร์ย่านใจกลางเมืองเล่าว่าในค.ศ. 1990 ที่เธอเริ่มท างานบาร์ที่สีหนุวิลล์ บาร์ส่วนใหญ่เปิด
ให้บริการทั้งวัน เพราะในบาร์แต่ละแห่งจะมีการเล่นการพนันท าให้สามารถดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเที่ยว
ในบาร์กันทั้งวัน รายได้หลักของบาร์จึงมาจากทั้งค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหาร และรายได้จากการพนัน เลดี้
ยุคนั้นจึงจะท างานนานกว่าเลดี้ยุคนี้  พวกเธอมักตื่นตอนสายๆ มาถึงบาร์ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ และหากไม่
มีลูกค้าพาออกไปก็จะอยู่ที่บาร์จนสว่าง เทืองบอกว่าแม้จะไม่มีนักท่องเที่ยวมากมายเหมือนสมัยนี้ แต่
ลูกค้าที่เข้ามาเล่นการพนันในบาร์ตอนนั้นจะใช้จ่ายเงินง่ายกว่าลูกค้าที่มาเที่ยวบาร์ในตอนนี้ 
จนกระทั่งในค.ศ. 1996  มีการออกกฎหมายให้การเล่นการพนันทุกชนิดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว้น
การเล่นการพนันในบ่อนคาสิโนที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล (Will & Titthara, 2012)  การเล่นการ
พนันในบาร์จึงกลายเป็นสิ่งต้องห้าม ยุคของการเปิดให้บริการบาร์ทั้งวันจึงสิ้นสุดลง     

แม้บาร์จะไม่ได้เปิดให้บริการทั้งวันแล้ว แต่บาร์ในสีหนุวิลล์ในตอนนั้นก็ยังคงเปิด
ให้บริการเร็วกว่าในยุคปัจจุบัน เทืองอธิบายว่าในตอนนั้นบริเวณชายหาดนอกย่านใจกลางเมืองยังไม่

http://www.phnompenhpost.com/author/rachel-will/14866
http://www.phnompenhpost.com/author/may-titthara/405
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ปลอดภัยนัก มีการจี้ปล้นกันอยู่บ่อยๆ นักท่องเที่ยวจึงกลับเข้าเมืองเร็ว และเริ่มเที่ยวบาร์เร็ว ขณะที่
โสภาที่เคยท างานบาร์ย่านใจกลางเมืองในช่วงเวลาเดียวกันอธิบายว่า ตอนนั้นเมืองสีหนุวิลล์ยังไม่มีที่
สถานที่ท่องเที่ยวยามค่ าคืนใดๆนอกจากบาร์ คนจึงนิยมมาเท่ียวบาร์เร็วกว่ายุคนี้ที่มีท่องเที่ยวยามเย็น
มากมาย โดยเฉพาะร้านอาหารในย่านชายหาดต่างๆ   

ส าหรับบาร์ที่วิกตอรี่ฮิลล์ในยุคเริ่มต้นราวค.ศ. 2000 นั้นเปิดและปิดเร็วกว่าในยุค
นี้ เพราะในอดีตการเดินทางมาวิกตอรี่ ฮิลล์ในยามราตรีไม่สะดวกนัก ที่นี่ยังมีคนอยู่น้อย ค่อนข้าง
เปลี่ยว และถนนก็ยังไม่ได้รับการปรับปรุง นักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาเท่ียวที่นี่จึงมาก่อนพระอาทิตย์ตกดิน 
หรือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาพักในเกสเฮาส์แถวนี้ ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมการผจญภัยไม่สนใจ
เที่ยวบาร์มากนัก มอมเล่าว่าไม่ถึงตีสามก็แทบจะไม่มีลูกค้าแล้ว บาร์ที่มีอยู่ไม่ถึง 5 แห่งจึงปิดเร็วและ
เปิดเร็ว แต่เมื่อย่านวิกตอรี่ฮิลล์เจริญขึ้น มีคนมาอยู่อาศัยมากขึ้น มีการซ่อมแซมถนน นักท่องเที่ยวก็
สามารถมาย่านนี้ในเวลาที่ดึกข้ึน เวลาของบาร์จึงเปิดและปิดช้าลง อีกทั้งในยุคนี้นักท่องเที่ยวสามารถ
จะใช้เวลาอยู่ที่ชายหาดจนพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างปลอดภัย นักท่องเที่ยวจึงอยู่ที่ชายหาดจน
ท้องฟ้ามืดอากาศเย็นลง แล้วจึงจะเริ่มมาเที่ยวบาร์ รวมทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาก็เริ่มเป็นกลุ่มที่ มี
ฐานะมากขึน้ นิยมการมาเท่ียวบาร์มากข้ึน ย่านวิกตอรี่ฮิลล์จึงเริ่มมีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านดึกขึ้นกว่า
เมื่อก่อน บาร์จึงเริ่มเปิดเวลา 17:00 น. หรือเมื่อพระอาทิตย์ใกล้ตกดิน เลดี้เริ่มมาท างานเวลานี้ก็
เพราะพวกเธอจะมาหาซื้ออาหารรับประทานก่อนเริ่มท างาน รสชาติของอาหารที่ชุมฉ่ าอยู่ในปากจึง
เหมือนสัญญาณการเริ่มต้นท างาน   

จังหวะวันของวิกตอรี่ฮิลล์จึงไม่เคยคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยจึงเสนอว่าการจะท าความเข้าใจแต่ละจังหวะ
ที่เกิดขึ้นจึงต้องเข้าใจผ่านความสัมพันธ์กับบริบทและจังหวะอ่ืนๆ เพราะจังหวะต่างก าหนดกันและกัน 
และจังหวะก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอ  เช่นเดียวกับจังหวะของบาร์ จังหวะของพ้ืนที่การขายตัว จังหวะ
ของเลดี้ และจังหวะของผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือแม้แต่จังหวะของการขึ้นลงของดวงอาทิตย์ที่แม้จะ
คงท่ีเหมือนเดิม แต่ความหมายของการมีอยู่ของแสงอาทิตย์ก็เปลี่ยนไปจากการยังมีแสงอาทิตย์อยู่คือ
ความปลอดภัย เป็นการยังมีแสงอาทิตย์อยู่คือเวลาของการอยู่ที่ชายหาด  นอกจากนี้การมีอยู่และ
เปลี่ยนไปของจังหวะเหล่านี้ยังสัมพันธ์กับสิ่งอ่ืน เช่น กฎหมายห้ามเล่นการพนัน การสร้างถนนสาย
ใหม่ อย่างไรก็ดีการสร้างและเปลี่ยนไปของจังหวะเหล่านี้ก็เป็นไปเพ่ือให้พ้ืนที่บางลักษณะสามารถ
ผลิตซ้ าได้ ในที่นี้ก็คือพ้ืนที่การขายบริการทางเพศนั่นเอง  

ความเป็นไปได้ของจังหวะใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของเลดี้ และการ
ควบคุมตารางเวลาก็เพราะมีการก าหนดการสร้างประสบการณ์ผัสสะให้สอดคล้องไปกับจังหวะใหม่ๆ 
ที่ถูกก าหนดขึ้น เพ่ือให้พ้ืนที่และเวลาที่ถูกสร้างขึ้นปรากฏขึ้นและด าเนินต่อไป ผู้วิจัยจึงเสนอว่าการท า



110 
 

ความเข้าใจประสบการณ์ผัสสะจึงต้องท าความเข้าใจทั้งจังหวะของกิจกรรม การเคลื่อนไหว การ
ท าซ้ าๆ ที่สร้างจังหวะวันของเลดี้ที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกัน  และจังหวะของผัสสะ ความสัมพันธ์
ของจังหวะแต่ละจังหวะกับการสร้างประสบการณ์ผัสสะว่าอย่างไรที่จังหวะของผัสสะถูกสร้างขึ้นให้
เป็นปกติธรรมดาในจังหวะของชีวิตประจ าวัน (Lefebvre, 1996, p. 229)  

ผู้วิจัยจึงเสนอว่าจังหวะวันของเลดี้นั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปอย่างแยกไม่ออกจาก
จังหวะอ่ืนๆ การเกิดขึ้นของจังหวะของเลดี้สัมพันธ์เกี่ยวข้องไปกับจังหวะของเมืองสีหนุวิลล์ จังหวะ
ของย่านวิกตอรี่ฮิลล์ และเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงของจังหวะของเมือง จังหวะของเลดี้ก็เปลี่ยนไปด้วย 
ยิ่งไปกว่านั้น ในจังหวะเวลาที่เปลี่ยนไป เลดี้ก็ได้สร้างจังหวะวันที่เหมาะกับตนเอง ด้วยการสร้าง
จังหวะของผัสสะของตนเอง ภายใต้เวลาที่สังคมก าหนด พ้ืนที่ที่สังคมก าหนด ที่ส าคัญจังหวะเหล่านี้
ไม่ได้เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ขณะเดียวกันจังหวะเหล่านี้ก็ทั้งควบคุมก ากับและผลิตซ้ า
ชีวิตประจ าวันของเลดี้ไปพร้อมๆ กับการที่เลดี้ใช้จังหวะในพ้ืนที่สร้างจังหวะชีวิตใหม่ๆ ให้กับตนเองที่
พ้ืนที่อ่ืนไม่อาจให้ได้ 

4.2.3 จังหวะชีวิต 
     นอกจากจังหวะวันแล้ว อีกจังหวะที่ก าหนดอัตวิสัยของเลดี้คือจังหวะชีวิต ใน

ส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเลดี้ เข้ามาสู่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่
วิกตอรี่ฮิลล์คืออายุและฤดูกาล  

เกือบห้าโมงเย็นแล้วแต่แสงอาทิตย์วันนี้ดูเหมือนยังไม่ลดระดับความร้อนแรงลง
เลยแม้จะย่างเข้าเดือนมิถุนายน หรือเข้าสู่ฤดูฝนมาเกือบเดือนแล้ว  เมื่อมองผ่านประตูของบาร์ดอก
กุหลาบที่เปิดกว้างทั้งสองบานออกไปก็เห็นเด็กนักเรียนเดินฝ่าเปลวแดดกลับบ้านที่อยู่ในย่านวิกตอรี่
ฮิลล์เป็นแถวยาว  ที่ด้านหน้าบาร์ลูกสาวบองกันในชุดนักเรียนก าลังนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถืออยู่ 
ส่วนที่มุมด้านซ้ายของบาร์มะยวม ก าไร และผอมมาสามสาวจากจังหวัดตาแกวรวมทั้งผู้วิจัยก าลังนั่ง
ล้อมวงกินหอยแครงลวกในกล่องโฟมใบใหญ่อยู่หน้าบาร์ดอกกุหลาบ ก าไรนั้นกินหอยแครงอย่างไม่มี
สมาธินัก เธอชะเง้อมองไปทางถนนมากกว่ามองมาท่ีกล่องโฟมที่วางอยู่ตรงหน้าจนผอมมาต้องบอกว่า 
“ใจเย็นๆ เถอะถ้าเขาเดินมาก็มองเห็นเองแหละ” ก าไลจึงสงบลงบ้าง ทั้งผู้วิจัย ผอมมา และมะยวม
ต่างก็เข้าใจดีว่า ก าไรก าลังกระวนกระวายใจกับการรอแกรนด์ชายสูงอายุจากสวิสเซอร์แลนด์ลูกค้าที่
เป็นความหวังของก าไร  

ในบรรดา สามสาวจากตาแกวนี้ผอมมาท างานบาร์ที่วิกตอรี่ฮิลล์เป็นคนแรกเมื่อ
ราว 6 เดือนก่อน โดยเริ่มตันจากการเป็นเลดี้บาร์กวางป่าที่อยู่ด้านในเกือบสุดถนนประมาณ 2 เดือน 
แล้วจึงย้ายมาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบเพราะเหตุผลว่าที่บาร์เดิมนั้นมีการขายยาบ้า ตอนนี้ผอมมาเลิก
ท างานบาร์แล้วเพราะมีแฟนหนุ่มชาวฝรั่งเศสส่งเงินให้ แต่ช่วงนี้แฟนของเธอเดินทางไปพนมเปญ เธอ
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จึงมีเวลามานั่งคุยกับก าไรและมะยอมเลดี้จากหมู่บ้านเดียวกัน ผอมมาบ่นเรื่องฝนที่ตกหนักเมื่อวานนี้
ท าให้เสื้อผ้าของเธอที่ซักตากเอาไว้เปียกทั้งหมด แล้วเธอก็สรุปว่าคงต้องให้แฟนหนุ่มของเธอซื้อเครื่อง
ซักผ้าให้เธอ ขณะที่มะยวมบอกว่าถ้าตอนนี้เธออยู่ที่บ้านก็คงต้องเริ่มช่วยท านาแล้ว แต่มาอยู่ที่นี่ก็มา
นั่งฟังเสียงฝนตกอย่างเดียว ขณะทีก่ าไรใช้เล็บที่เคลือบสีแดงสดไว้ม้วนปลายผมเล่นอย่างใจลอย  

ก าไรสาวบาร์อายุ 32 ปีคนนี้มีรูปร่างสูงสมส่วน ใบหน้ารูปไข่ ผมตรงยาวสลวย ผิว
ขาว ตาโต ขณะที่มะยวมเพ่ือนสาวจากจังหวัดเดียวกันที่อายุน้อยกว่าเกือบ 7 ปี มีรูปร่างเตี้ย ค่อนข้าง
ท้วม ผิวคล้ า ผมยาว หน้ากลม คิ้วเข้ม ริมฝีปากหนา ทั้งสองเพ่ิงมาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบได้เพียง 3 
สัปดาห์ 

ก าไรนั้นเป็นแม่หม้าย สามีเสียชีวิตตั้งแต่เธออาย 25 ปีจากอุบัติเหตุเมื่อไปท างาน
เป็นคนงานก่อสร้างในกรุงพนมเปญทิ้งลูก 3 คนไว้ให้ก าไรดูแลตามล าพังโดยไม่ได้เงินชดเชยใดๆ จาก
นายจ้าง เธอจึงต้องหันมาพ่ึงพาครอบครัวเดิมของตนเองที่มีอาชีพท านา และพยายามไปท างานเป็น
สาวโรงงาน แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ จึงพยายามจะเปิดร้านขายขนมจีนเล็กๆ ที่บ้านตนเอง แต่
เนื่องจากเป็นผู้หญิงหน้าตาดี เธอจึงถูกคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีสามีแล้วนินทาว่าพยายามจะ
แย่งสามีของพวกเธอ ประกอบกับกิจการขายขนมจีนของเธอนั้นไปได้ไม่ดีนัก ดังนั้นเมื่อเธอได้มีโอกาส
เจอกับผอมมาญาติห่างๆ ที่กลับมาเยี่ยมบ้านพร้อมกับแฟนชาวฝรั่งเศสที่พบกันที่บาร์ดอกกุหลาบเธอ
จึงเริ่มสนใจการท างานบาร์   

ก าไรกับมะยวมเป็นเพ่ือนรักกัน บ้านของทั้งสองคนอยู่ติดกันและยากจนพอๆ กัน 
ทั้งสองต่างก็มีรายได้หลักจากอาชีพท านาเหมือนกัน มะยวมนั้นนับถือก าไรที่มีอายุมากกว่าตนเอง
เหมือนเป็นพ่ีสาวของตน มะยวมออกโรงเรียนไปท างานเป็นลูกจ้างร้านขายอาหารในตัวเมืองตาแก้ว
ตั้งแต่อายุ 12 ปี จนตอนนี้เธอมีอายุเกือบ 25 ปีแล้ว แต่ยังไม่ได้แต่งงาน เธอเคยอยู่กินกับแฟนหนุ่ม
คนหนึ่งตอนอายุ 20 ปี แล้วเลิกลากันไปโดยทางครอบครัวที่หมูบ้านไม่รู้  

มะยวมมักบ่นกับก าไรบ่อยๆ เมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านว่าเธอเบื่องานที่ท าอยู่มาก
เพราะนายจ้างเอาเปรียบ อยากไปท างานโรงงานเย็บผ้าก็หางานท าไม่ได้ ที่ส าคัญเธออยากแต่งง าน 
เพราะส าหรับผู้หญิงชาวกัมพูชาหากมีอายุเกิน 25 ปี แล้วยังไม่ได้แต่งงานก็จะถูกจับตาจากเพ่ือนบ้าน
และครอบครัว แม้ครอบครัวจะพยายามช่วยเธอโดยแนะน าผู้ชายที่คิดว่าเหมาะสมกับเธอให้ แต่เธอก็
ไม่ชอบผู้ชายเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่มีฐานะยากจน หรือเป็นพ่อหม้าย ดังนั้นเมื่อก าไรชวนมะยวมมา
ท างานบาร์ด้วยเหตุผลว่าเพ่ือหารายได้และโอกาสแต่งงานกับชายชาวต่างชาติ มะยวมจึงตอบตกลง
ทันที หลังจากการตัดสินใจของสองสาวได้รับความเห็นชอบจากครอบครัว  ก าไรก็โทรหาผอมมาให้
ช่วยฝากงานให้ แล้วชีวิตเลดี้ของสองสาวก็เริ่มต้นขึ้น  
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คืนแรกของการท างานมะยวมใส่เสื้อแขนกุดสีด ากับกระโปรงยาวแค่เข่าสีแดง 
รองเท้าส้นเตี้ยสีด า ขณะที่ก าไรใส่กระโปรงชุดลายตารางสีขาวยาวระดับเข่า รองเท้าส้นสูงสีขาว ชุด
ของทั้งคู่เป็นชุดที่ทั้งคู่ใส่ซ้ าทุกคืนตลอดสัปดาห์ซ่ึงถือเป็นเรื่องปกติทีเ่ลดี้ที่เริ่มท างานใหม่ๆ จะมีเสื้อผ้า
ใส่ท างานเพียง 1 หรือ 2 ชุดที่พวกเธอต้องซักท าความสะอาดทุกวัน อย่างไรก็ดีโดยปกติเลดี้ใหม่ที่มี
เพ่ือนหรือญาติท างานบาร์มาก่อนก็อาจมีการหยิบยืมชุดกันได้ แต่เนื่องจากทั้งผอมมา มะยวม และ
ก าไร ต่างก็มีรูปร่างที่ต่างกันมากจึงไม่สามารถยืมเสื้อผ้ากันได้ 

ในช่วงสัปดาห์แรกทั้งก าไรและมะยวมต่างก็ไม่สามารถหารายได้จากค่าเลี้ยง
เครื่องดื่ม และการออกไปกับลูกค้าได้เลย อาทิตย์แรกของการท างานของสองสาวผ่านไปด้วยการที่ทั้ง
สองคนนั่งหลบมุมอยู่ที่เก้าอ้ีหลังกระถางต้นไม้ โดยแทบจะไม่ออกมาเรียกลูกค้าที่หน้าบาร์เลย พวก
เธอเดินออกมานั่งที่เก้าอ้ีด้านนอกบ้างก็ตอนเกือบใกล้สว่างที่แทบจะไม่มีลูกค้าแล้ว งานหลักที่สองสาว
ท าตลอดอาทิตย์คือช่วยเก็บแก้วเครื่องดื่ม ท าความสะอาดโต๊ะหลังจากลูกค้าลุกออกไปแล้ว บองกัน 
บอกผู้วิจัยว่าโชคดีท่ีโสภามีลูกค้าเปย์บาร์พาไปเที่ยวเวียดนามเกือบอาทิตย์ไม่เช่นนั้นทั้งสองคนคงต้อง
โดนโสภาดุแน่  อย่างไรก็ดี อาทิตย์นั้นมีฝนตกหนักบ้างเบาบ้างเกือบทั้งอาทิตย์ลูกค้าจึงค่อนข้างน้อย 
ท าให้บองกันเองก็ไม่ใส่ใจกับการหาลูกค้าของสองสาวนัก 

ในคืนที่ 8 ของการท างานท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสไร้เม็ดฝน ถนนหน้าบาร์ดอก
กุหลาบมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินผ่านไปมามากกว่าทุกวัน และคืนนั้นเองที่ก าไรได้ลูกค้าคนแรก
เป็นชายชราวัยใกล้เจ็ดสิบปีท่าทางภูมิฐานชาวสวิสเซอร์แลนด์ชื่อแกรนด์  แกรนด์มาที่บาร์ดอก
กุหลาบเพียงคนเดียว และเลือกนั่งโต๊ะใกล้ๆ กับที่สองสาวชอบนั่งหลบมุมอยู่ ขณะนั้นเลดี้บางส่วน
ออกไปกับลูกค้า และที่เหลือก็นั่งอยู่กับลูกค้าหมดแล้ว  ก าไรมองชายชราอยู่นานก่อนเดินออกมานั่ง
ข้างๆ ท าท่าถามว่าอยากดื่มอะไร เนื่องจากเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ชายชราจึงชี้ที่เมนู ก าไรเดินไป
เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟ แล้วนั่งเงียบอยู่ข้างลูกค้าขณะที่มะยวมก็ตามมานั่งด้วย ชายชราดื่มเครื่องดื่ม
พร้อมกับมองหญิงสาวที่นั่งเงียบๆ อยู่ข้างๆอย่างพิจารณา เมื่อเครื่องดื่มหมดไป 2 แก้วเขาก็ลุกขึ้นยืน
ท าท่าชวนก าไรออกไป  

ก าไรเดินมาตามผู้วิจัยให้ไปช่วยอธิบายกับชายชราว่าเธอต้องการ 50 ดอลลาร์
สหรัฐส าหรับการออกไปกับเขา เมื่อผู้วิจัยบอกราคาว่าเขาต้องจ่ายค่าตัวก าไร 50 ดอลลาร์สหรัฐ
และเปย์บาร์อีก 10 ดอลลารส์หรัฐจึงจะพาเธอออกไปได้ซึ่งถือว่าเป็นการเรียกค่าตัวที่สูงมาก ชายชรา
นิ่งคิดอยู่สักครู่ก็ตกลง ก าไรจึงออกไปกับเขา ช่วงเวลาที่เหลือตลอดทั้งคืนนั้น มะยวมนั่งเงียบๆ อยู่คน
เดียวที่มุมของเธอ   

คืนต่อมาก าไรเปลี่ยนชุดจากกระโปรงสีขาวมาเป็นกางเกงยีนส์รัดรูปและเสื้อกล้าม
สีขาว รองเท้าส้นสูงสีแดงขณะที่มะยวมยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิม หลังจากนั้นแกรนด์ก็มาที่บาร์ดอก
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กุหลาบทุกวันเพ่ือนั่งดื่มกับก าไรและมะยวม ตอนนี้มะยวมจึงเริ่มมีรายได้จากเครื่องดื่มที่แกรนด์ซื้อ
เลี้ยงเธอ แม้ว่าเธอยังหาลูกค้าไม่ได้เลยก็ตาม และเนื่องจากก าไรและมะยวมไม่สามารถพูด
ภาษาอังกฤษได้เลย ผู้วิจัยจึงมีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะกับทั้งสามคนทุกครั้งเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้เชื่อมการ
สนทนา  

 แกรนด์นั้นจะนั่งเอามือโอบบ่าก าไรและลูบผมยาวสลวยของเธอตลอดเวลา
ที่นั่งดื่ม เขาสนใจอยากรู้เรื่องราวชีวิตของก าไร รวมทั้งความรู้สึกของเธอในแต่ละวันว่ามีความสุขไหม 
ขณะที่ก าไรมักนั่งยิ้มเอียงอายและย้ าเรื่องที่เธออยากบอกแกรนด์อยู่เรื่องเดียวคือเธอรักแกรนด์และ
อยากอยู่กับเขา เธอจะรอเขาคนเดียว ส่วนมะยวมก็ฝากผู้วิจัยให้บอกแกรนด์ว่าเธออยากให้เขาแนะน า
เพ่ือนของเขาให้เธอบ้าง 

 แกรนด์วนเวียนมาเป็นแขกประจ าของก าไรอยู่ 3 วัน แล้วจึงให้ผู้วิจัยบอก
ก าไรว่าเขาจะไปท าธุระที่พนมเปญประมาณ  1 อาทิตย์ แล้วจะกลับมาหาเธอใหม่ และนี่เป็นที่มาของ
อาการเฝ้ามองหาไปที่ถนนของก าไร เวลาผ่านไป 1 สัปดาห์อย่างเงียบเหงาส าหรับ 2 สาวจากตาแกว 
ตั้งแต่   แกรนด์ไปพนมเปญ ก าไรได้ออกไปกับลูกค้าอีก 2 ครั้ง คนแรกเป็นชายวัยกลางคนชาว
ฝรั่งเศสตัวอ้วนใหญ่ อีกคนเป็นชายชาวเยอรมัน ก าไรบอกกับผู้วิจัยว่าที่จริงเธอไม่อยากไป เธออยาก
รอแกรนด์ แต่เธอจ าเป็นต้องหาเงิน ขณะที่มะยวมยังไม่ได้แขกแม้แต่คนเดียว เวลาผ่านไปจนใกล้ครบ
หนึ่งเดือนที่สองสาวจากตาแกวมาท างานที่นี่ ใกล้เวลาที่ทั้งสองคนจะได้เงินเดือนเดือนแรก แต่แกรนด์
ก็ไม่กลับมา อันที่จริงเขาไม่กลับมาอีกเลยหลังจากจากไปพนมเปญแล้ว  

จนเวลาผ่านไปเดือนกว่า ฤดูฝนใกล้ผ่านไปลมหนาวเริ่มพัดมา ก าไรจึงเลิกชะเง้อ
มองถนน และพยายามหาลูกค้ารายอ่ืน เธอประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีมีลูกค้าเกือบทุกคืน ตอนนี้
ก าไรไม่ต้องใส่ชุดเดิมซ้ าๆ อีกแล้ว เธอมีเสื้อผ้าชุดใหม่ๆ ใส่ รองเท้าส้นสูงคู่ใหม่ๆ ท าสีผมใหม่ และ
เปลี่ยนสีที่เล็บทุกวัน ส าหรับมะยวมสถานการณ์ของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อย เธอมีลูกค้าเลี้ยงดื่มบ้าง 
ส่วนใหญ่เป็นเพราะเมื่อก าไรมีลูกค้า มะยวมก็จะไปนั่งด้วยจึงพลอยได้รับการเลี้ยงเครื่องดื่มไปด้วย 
นอกจากนี้ยังมีลูกค้าชาวเยอรมันตัวอ้วนใหญ่เปย์บาร์พาเธอออกไป 1 ครั้ง  

การไม่ประสบความส าเร็จในอาชีพเลดี้ ท าให้มะยวมตัดสินใจเลิกท างานบาร์ใน
เดือนต่อมา และเดินทางกลับไปจังหวัดตาแกวเพียงล าพัง ขณะที่ก าไรยังคงท างานที่บาร์ดอกกุหลาบ
ต่อไปด้วยเหตุผลว่าแม่หม้ายวัยสามสิบอย่างเธออยู่ที่นี่เหมาะแล้ว อย่างไรก็ดี 2 เดือนต่อมาหลังจาก
ก าไรกลับไปเยี่ยมบ้านในเทศกาลบุญประชุมบรึญ มะยวมก็กลับมาที่บาร์ดอกกุหลาบอีกครั้งพร้อมกับ
ก าไร  

ในคืนแรกที่กลับมาท างานใหม่มะยวมใส่กระโปรงชุดติดกันแขนกุดรัดรูปสีขาวกับ
รองเท้าส้นสูงสีน้ าเงิน ผมยาวสีน้ าตาลอ่อนของเธอที่เพ่ิงไปย้อมมาใหม่ยิ่งช่วยขับให้ผิวสีเข้มดูสวยขึ้น 
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คราวนี้เธอออกมายืนหน้าบาร์เชื้อเชิญลูกค้าอย่างมั่นใจอยู่ข้างๆ ก าไร ยังไม่ถึงสามทุ่มเธอก็ได้ลูกค้าคน
แรก แม้สุดท้ายเขาจะไม่ได้พาเธอออกไป แต่เขาก็เลี้ยงเครื่องดื่มเธอหลายแก้ว มะยวมคุยกับผู้วิจัย
หลังลูกค้าบอกลาเธอด้วยรอยจุมพิตที่แก้มพร้อมค าสัญญาว่าจะกลับมาหาเธออีกในคืนพรุ่งนี้ว่า 
ช่วงเวลา 2 เดือนที่กลับไปอยู่บ้านเป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวพอดี เธอต้องตากแดดร้อนอยู่กลางทุ่งนา
ตั้งแต่เช้าจรดเย็น พอเกี่ยวข้าวเสร็จเธอก็ไม่มีอะไรท า งานที่เคยท าที่ตลาด เจ้าของร้านก็จ้างลูกจ้าง
ใหม่แล้ว เธอก็เลยคิดว่าอยากมาลองดูอีกสักครั้งว่าเธอจะมีวาสนากับเขาบ้างไหม มอมที่เข้ามาร่วมวง
สนทนาด้วยบอกว่า มะยวมคิดถูกแล้วที่กลับมาท างานใหม่ในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูการ
ท่องเที่ยว ที่จะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น เพราะเธออาจโชคดีเจอใครสักคน และได้แต่งงาน มะยวมตอบ
ว่าเธอก็หวังเช่นนั้นเพราะอายุเธอมากแล้ว 

หากเทียบกับมะยวม มอมเองก็มีสภาพไม่ต่างกันนัก เพราะตลอดช่วงเวลาที่ผู้วิจัย
ท างานอยู่ที่บาร์ดอกกุหลาบ ผู้วิจัยไม่เคยเห็นมอมมีลูกคา้พาเธอออกไปเลยแม้แต่ครั้งเดียว รายได้ของ
เธอจึงมาจากเงินเดือนเดือนละ70 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จากเครื่องดื่มที่ลูกค้างเลี้ยงอีกประมาณ
เดือนละ 50 - 70 ดอลลารส์หรัฐเท่านั้น แต่แม้รายได้จะน้อยกว่าเลดี้ทุกคนในบาร์ดอกกุหลาบ มอมก็
ยังถือว่ามรีายได้มากกว่าเงินเดือนของสาวโรงงานในกัมพูชา  

บองกันเคยบอกกับผู้วิจัยว่าอันที่จริงโสภาไม่อยากรับมอมเข้ามาท างานเพราะ
โกรธมอมที่ไม่ฟังค าเตือนตอนที่จะเลิกท างานบาร์ออกไปอยู่กับพ่อค้าขายลูกชิ้นทอด แล้วสุดท้ายมอม
ก็ต้องกลับมาท างานบาร์อีก อีกอย่างมอมมีอายุมากแล้วจึงเป็นการยากมากที่สาวบาร์อายุขนาดสมอม
จะหาลูกค้าได้ แต่โสภารับมอมเข้าท างานเพราะสงสารที่ไม่มีที่ไป อย่างไรก็ตามมอมเองก็รู้ตัวดี เธอ
เรียกตัวเองว่า “เลดี้จ๊ะ” หรือ “สาวบาร์แก่ๆ” เธอบอกผู้วิจัยว่าเธอรู้ตัวว่าคงหาลูกค้าได้ยากเพราะ
สวยสู้สาวๆ ไม่ได้ แต่เธอก็เหงาอยากมีเพ่ือน และเธอก็ยังมีความหวังว่า อาจมีชายชาวตะวันตกสูงอายุ
สักคนมาสนใจเธอก็ได้ 



115 
 

 
ภาพที่ 4.8 ภาพเลดี้บาร์ดอกกุหลาบก าลังหยอกล้อกันในช่วงที่ไม่มีลูกค้า 

 
อายุของ มะยวม ก าไร และมอมเป็นจังหวะชีวิตที่ก าหนดอัตวิสัยของพวกเธอใน

พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ โดยเกือบทุกสังคมในโลก ประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ และสถานะของ
ปัจเจก มักจะต้องเก่ียวข้องกับอายุ ที่สัมพันธ์กับความหมายที่สังคมสร้างให้กับช่วงอายุนั้นๆ อีกทั้งแต่
ละสังคมต่างมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในการสัมพันธ์กับคนในแต่ละช่วงอายุ (Kertzer, 1989, p.5) 
อายุยังเป็นเครื่องมือแรกๆในการจัดแบ่งกลุ่มของคนในสังคม เช่นเดียวกับเพศสภาพที่มีความหมายที่
ต่างกันไปในแต่ละสังคม (Hagestad, 1991) อายุยังถูกใช้เป็นหมุดหมายส าคัญเพ่ือใช้ในการรับรู้     
อัตลักษณ์ของตนเอง ด้วยการก าหนดของสถาบันและองค์กรต่างๆ เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา 
องค์กรวิชาชีพ ยิ่งไปกว่านั้นการก ากับควบคุมคนในสังคมโดยรัฐ ด้วยกฎหมาย ก็มักกระท าผ่านอายุ 
เช่น อายุที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง อายุที่มีสิทธิในการขับรถ อายุที่มีสิทธิแต่งงาน หรืออายุที่มี
ความสามารถในการดูแลตนเอง  (Neugarten, 1982)    

ในประเทศกัมพูชามีกฎหมายห้ามผู้ชายชาวต่างชาติที่มีอายุมากกว่า 50 ปี และมี
รายได้น้อยกว่า 2,550 ดอลลารส์หรัฐต่อเดือนแต่งงานกับผู้หญิงกัมพูชาซึ่งเริ่มใช้ในค.ศ. 2008 รัฐบาล
กัมพูชาอธิบายว่าเนื่องจากอายุ 50 ปีนั้นใกล้เวลาจะเกษียณอายุแล้ว จึงเกรงว่าจะไม่สามารถดูแล
ภรรยาชาวกัมพูชาได้ นอกจากนี้ยังอธิบายต่อว่าเนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอไม่สามารถปกป้อง
ตนเองได้ จึงจ าเป็นต้องใช้กฎหมายปกป้อง (Masis, 2011) ค าอธิบายนี้แม้มีหลายความหมายซ่อนอยู่
เบื้องหลัง แต่นัยยะหนึ่งก็ได้ชี้ให้เห็นถึงมุมมองต่อคนในแต่ละช่วงอายุของรัฐ  (รวมทั้งเพศ) ว่าคน
ในช่วงอายุใดควรได้รับสิทธิใด ไม่ได้รับสิทธิใด เพราะอะไร (Cain. 1976) อายุจึงเป็นเครื่องมือแสดง
มุมมองของสังคม และวัฒนธรรม บรรทัดฐานของอายุถูกก าหนดก็เพ่ือบอกคนในสังคมถึงสิ่งที่ควรจะ
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และไม่ควรจะประพฤติเพ่ือแสดงความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผู้ที่ไม่ปฏิบัติบรรทัดฐานก็อาจโดย
ลงโทษด้วยการกีดกันออกจากสังคม (Settersten & Karl, 1997, pp. 233-261)  

ในวัฒนธรรมกัมพูชา ทั้งชายและหญิงต่างก็ถูกก าหนดช่วงอายุที่เหมาะสมของการ
ท าสิ่งต่างๆ ตามบรรทัดฐานของสังคม เช่น อายุที่เหมาะสมของการแต่งงานของผู้หญิง ซึ่งโดยปกติจะ
อยู่ในช่วงอายุ 18-22 ปี เพื่อสามารถเริ่มต้นสร้างครอบครัวเป็นแม่ที่ดีได้, ผู้หญิงสูงอายุที่สามีเสียชีวิต
ควรละกิเลสทางโลกโดยการเป็น โดนจี หรือ แม่ชี (Jacobson, 2008, pp. 266-267) ผู้หญิงกัมพูชา
เกือบครึ่งหนึ่ง (47เปอร์เซ็นต์) จะแต่งงานเมื่ออายุ 20 ปี และผู้ชายส่วนใหญ่แต่งงานเมื่ออายุ 23 ปี 
(52เปอร์เซ็นต์) และอายุที่มากขึ้นของผู้หญิงหมายถึงโอกาสในการแต่งงานที่จะลดลงเรื่อยๆ 
โดยเฉพาะหลังอายุ 35 ปี (Ministry of Planning Phnom Penh, Cambodia, 2010, pp. 80-89) 
การเป็นผู้หญิงในวัย 25 ปี ที่ยังไม่ได้แต่งงานของมะยวมและสถานะแม่ม่ายลูกติดวัย 32 ปี ของก าไร
จึงยากที่จะมีหวังได้แต่งงาน หรือถ้ามีโอกาสก็มักเป็นคนที่มีคุณสมบัติไม่น่าปรารถนา เช่น มีฐานะ
ยากจน  ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อการได้แต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานหมายถึงการมีโอกาส หรือไม่มีโอกาสที่จะมี
อนาคตที่ดี มีครอบครัวที่สมบูรณ์ มีลูกหลานไว้ดูแลยามแก่เฒ่าของผู้หญิงกัมพูชาที่มีการศึกษาน้อย ที่
ไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเอง การแต่งงานจึงกลายเป็นจังหวะของชีวิตช่วง
ส าคัญของพวกเธอ  

อย่างไรก็ดีในพ้ืนที่การขายตัวเช่นวิกตอรี่ฮิลล์ บรรทัดฐานของอายุถูกสร้างความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ด้วยจังหวะชีวิตชุดใหม่จากความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ท าให้ผู้หญิงที่เลยวัย
เหมาะสมที่จะแต่งงานแล้วอย่างมะยวม หรือแม่ม่ายอย่างก าไรมีโอกาสฝันถึงการแต่งงาน พ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศจึงกลายเป็นพ้ืนที่ที่ให้ความหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้แต่งงาน ส าหรับ
ผู้หญิงที่ดูเหมือนไร้โอกาสแล้วในพ้ืนที่อ่ืน และได้สร้างวิถีปฏิบัติในพ้ืนที่ ให้เลดี้ไม่ได้มุ่งหวังเพียง
ความสัมพันธ์ชั่วคราวเท่านั้น แต่การเข้ามาสู่พ้ืนที่นี้นั้นหมายถึงโอกาสของความสัมพันธ์ในฐานะ
ภรรยาด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นโครงสร้างส าคัญในการก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ 

นอกจากนี้ วิถีปฏิบัติที่เป็นผลผลิตของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศยังท าให้ปฏิทิน
ของเลดี้ เปลี่ยนไปด้วย เนื่องจากปฏิทินเป็นเครื่องมือในการก าหนดรูปแบบจังหวะของกิจกรรมให้กับ
เวลาที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ซึ่งจะมีจังหวะของสังคมนั้นปรากฏอยู่ เช่น ปฏิทินของชาวนาก็อาจประกอบไป
ด้วยช่วงเวลาของการเพาะปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์  
(Munn, 1992, pp. 95–96) การท าความเข้าใจปฏิทินของเลดี้จึงหมายถึงการท าความเข้าใจการ
ก าหนดกิจกรรม การวางแผน และการให้ความส าคัญแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งปีของพวกเธอ ที่จะ
สามารถท าให้เราเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและพ้ืนที่ เข้าใจชุดของประสบการณ์ผัสสะใน
จังหวะชีวิตของพวกเธอ และเข้าใจการเกิดขึ้นของอัตวิสัยของพวกเธอ 
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เมื่อจังหวะในชีวิตประจ าวันของกิจกรรมในชีวิตของเลดี้ถูกก าหนดโดยปฏิทิน 
ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปฏิทินจึงแสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนของกิจกรรมในพ้ืนที่ ส าหรับมะยวมเมื่ออยู่
บ้านเกิดปฏิทินชีวิตของเธอคือปฏิทินของชุมชนเกษตรกร ที่ต้องรู้เวลาเพาะปลูก เก็บเกี่ยว แต่เมื่อมา
เป็นเลดี้ปฏิทินชีวิตของเธอคือปฏิทินของการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับปฏิทินฤดูกาลของโลกตะวันตก  
ใน Calendars Tell History: Social Rhythm and Social Change in Rural Pakistan (2014) 
โมฮาหมัด ออรังเซบ มัคฮา (Muhammad Aurang Zeb Mughal) ได้วิจัยเรื่องประวัติศาสตร์การ
เปลี่ยนปฏิทินในเขตชนบทของประเทศปากีสถาน และเสนอว่าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปฏิทิน
ในประวัติศาสตร์สามารถแสดงให้เห็น ทั้งจุดเปลี่ยนต่างๆ ของสังคม และโครงสร้างอ านาจซึ่งในที่นี้คือ
อ านาจของรัฐ ที่มากระท ากับสังคมชนบทของปากีสถาน ในอดีตสังคมชนบทปากีสถานให้ความส าคัญ
กับปฏิทินการเพาะปลูก ขณะที่คนมุสลิมที่ท างานเป็นแรงงานในชุมชนชาวฮินดูใช้ปฏิทินพิธีกรรมของ
ชาวฮินดูเพื่อจัดการระบบเศรษฐกิจของตนเองที่ต้องพ่ึงพิงคนฮินดู  จนกระทั่งเมื่อปฏิทินสุริยะคติแบบ
เกรกอเรียน (Gregorian Calender) ถูกน าเข้ามาใช้ในระบบการศึกษายุคใหม่ การใช้ปฏิทินแบบใหม่
จึงเกิดขึ้น และเมื่อรัฐใช้ปฏิทินนี้เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาดพืช ระบบชลประทาน ชาวชนบทที่
เป็นเกษตรกรจึงต้องหันมาใช้ปฏิทินแบบใหม่มากขึ้น และสุดท้ายมันก็กลายเป็นจั งหวะของชีวิตคน
ชนบทที่ท าให้รัฐง่ายต่อการควบคุม การเปลี่ยนปฏิทินในช่วงเวลาต่างๆ ของชาวชนบทปากีสถานจึง
แสดงให้เห็นการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเลือกระหว่างวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และแสดง
ให้เห็นสิ่งที่พวกเขาเลือก 

เช่นเดียวกับเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ การมาอยู่ในพ้ืนที่แบบใหม่ท าให้พวกเธอต้อง
เลือกใช้ปฏิทินชีวิตชุดใหม่เพราะจังหวะของเวลาทั้ง ปี เดือน และวัน ที่สร้างจังหวะให้กับพ้ืนที่ที่พวก
เธออยู่นี้เป็นจังหวะใหม่ หากพวกเธอต้องการจะด ารงความสัมพันธ์ระหว่าง สังคม เศรษฐกิจ และพวก
เธอไว้ให้ได้ พวกเธอก็ต้องเปลี่ยนแปลงมัน (Mughal, 2014, pp. 592-613)  
 
4.3 สรุป 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่า จังหวะวันและจังหวะชีวิตไม่ใช่เพียงภาพการด าเนินไป

ของชีวิตในแต่ละวันของเลดี้เท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นอิทธิพลของโครงสร้างภายนอก ทั้งโครงสร้าง
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทั้งในและนอกประเทศกัมพูชา จังหวะชีวิตในพ้ืนที่เองก็คือโครงสร้าง
ส าคัญที่ก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ ทั้งจังหวะวัน จังหวะชีวิต และปฏิทินชีวิต ของเลดี้ในพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศต่างก็ปรากฏและด าเนินไปพร้อมๆ กับประสบการณ์ผัสสะที่เกิดจากกิจกรรมที่ท าซ้ าๆ 
ในทุกเมื่อเชื่อวัน จนกลายเป็นความทรงจ าชุดใหม่ในร่างกาย ทีป่ระกอบสร้างเป็นจังหวะของพ้ืนที่การ
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ขายบริการทางเพศ ในชีวิตประจ าวันที่พวกเธอด ารงอยู่  องค์ประกอบเหล่านี้ไม่อาจแยกขาดจาก
บริบท ที่มีการควบคุม ก ากับ และก าหนดมันขึ้นจากหลายๆ สิ่ง ทั้งอ านาจรัฐ วัฒนธรรม สังคม ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และเลดี้เองก็ไหลไปกับจังหวะที่ถูกควบคุมก ากับนี้ รวมทั้งพยายามสร้างความ
เป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับจังหวะของตนเอง ผ่านการสร้างความหมายให้กับประสบการณ์ผัสสะที่จดจ าลง
บนร่างกาย ที่กลายเป็นเครื่องก าหนดอัตวิสัยของพวกเธอ  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังแสดงให้เห็นว่า การใช้ร่างกาย พ้ืนที ่และเวลาไม่ได้เกิดเพียงเพราะ
ลักษณะทางกายภาพ แต่เกิดจากการที่เลดี้สร้างความหมายต่อมันและใช้มันชี้ไปสู่การเข้าใจในชีวิต 
พ้ืนที่ของร่างกาย และกระท าการของร่างกายเลดี้ในบาร์ดอกกุหลาบจึงเป็นอีกพ้ืนที่ส าคัญ เนื่องจาก
ร่างกายนั้นถูกผูกโยงอย่างแยกไม่ออกจากพ้ืนที่ที่ร่างกายนั้นด ารงอยู่ การจะท าความเข้าใจส านึกแห่ง
ตัวตนของเลดี้จึงจ าเป็นต้องเข้าใจกระท าการของร่างกายและประสบการณ์ผัสสะที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ที่
ร่างกายนั้นด ารงอยู ่

ในบทต่อไปผู้วิจัยจะขอน าเสนอโลกของประสบการณ์ผัสสะของเลดี้ในประเด็น 
เพศสัมพันธ์ และการเอาตัวรอดในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นว่า
ประสบการณ์ผัสสะไม่ได้เป็นแค่เพียงการรับรู้ทางประสาทวิทยา หรือภาพตัวแทนของวัฒนธรรมที่
แตกต่าง แต่ประสบการณ์ผัสสะยังเป็นตัวกระท าการที่ส าคัญ ที่ท าให้เลดี้สร้างส านึกแห่งตัวตนในพ้ืนที่
การขายบริการทางเพศ การเกิดขึ้นของประสบการณ์ผัสสะนั้นแยกไม่ออกจากปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ 
ภาพตัวแทนของพ้ืนที่ ที่ต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกัน รวมทั้งส่งผลต่อการสร้างตัวตนของพวกเธอ 
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บทที่ 5 
ชีวิต: ผัสสะ ความเสี่ยง และการเอาตัวรอด 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยจึงต้องการแสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ผัสสะไม่ได้เป็นแค่เพียงการรับรู้

ทางประสาทวิทยา หรือภาพตัวแทนของวัฒนธรรมที่แตกต่าง (Howes, 2003) แต่ประสบการณ์ผัสสะ
เป็นตัวกระท าการที่ส าคัญที่ท าให้เลดี้สร้างอัตวิสัยในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ เลดี้สร้างโลกของ
ตนเองด้วยการให้คุณค่า ความหมายแก่ประสบการณ์ผัสสะ ทั้งนี้การเกิดขึ้นของประสบการณ์ผัสสะ
นั้น แยกไม่ออกจากการปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ที่ต่างก็ส่งผลซึ่งกันและกันในโครงสร้างจังหวะของ
ชีวิตประจ าวัน   

แม้ว่าใน Worlds of Sense: Exploring the Senses in History and across 
Cultures (1994) คอนสแตนน์ คาสเสนน์จะเสนอว่า การท าความเข้าใจประสบการณ์ผัสสะจะท าให้
เข้าใจวิถีทางที่คนในแต่ละพ้ืนที่ใช้ในการรับรู้โลก เพราะประสบการณ์ผัสสะถูกก าหนดโดยวัฒนธรรม 
การให้ความหมายของแต่ละบุคคล และการให้คุณค่าของสังคมนั้นๆ (Classen, 1994) แต่การศึกษา
ประสบการณ์ผัสสะในฐานภาพตัวแทนของวัฒนธรรมเช่นนี้ ท าให้การศึกษาขาดการท าความเข้าใจ
ผัสสะในประเด็นอ่ืนๆ เช่น ความสัมพันธ์ของผัสสะกับพ้ืนที่ หรือแม้แต่ข้อเสนอของฮาวว์ว่า
ประสบการณ์ผัสสะคือกระบวนการที่ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างจิตใจ ร่างกายและสิ่งแวดล้อม 
(emplacement) (Howes, 2005) ก็ยังขาดมุมมองในการท าความเข้าใจปฏิบัติการในพ้ืนที่และ
ประสบการณผ์ัสสะที่ถูกสร้างขึ้นผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผัสสะกับพ้ืนที่ 

ยิ่งไปกว่านั้นประเด็นที่งานวิจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ผัสสะมักมองข้าม คือประเด็นเรื่อง
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจของผัสสะในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเกิดขึ้นของอัตวิสัยในความสัมพันธ์
ระหว่างผัสสะกับพ้ืนที่ ดังนั้นแทนที่จะศึกษาผัสสะของเลดี้เพ่ือเขียนภาพของวัฒนธรรมที่สร้างผัสสะ
ของเลดี้ขึ้นมา ผู้วิจัยจึงศึกษาความสัมพันธ์ของประสบการณ์ผัสสะ พ้ืนที่ และชีวิตประจ าวันของเลดี้ 
ที่เป็นตัวก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ โดยข้อเสนอนี้จะแสดงให้เห็นผ่านการน าเสนอในส่วนแรกในประเด็น
ประสบการณ์ผัสสะของอารมณ์ทางเพศของเลดี้ในพื้นที่การขายบริการทางเพศที่พวกเธอมักถูกมองว่า
เป็นวัตถุทางเพศที่ไร้อารมณ์ขณะที่ในความจริงแล้วร่างกายของเลดี้ด ารงอยู่ร่วมกับตัวตนและ
ความรู้สึก ในส่วนที่สองผู้วิจัยจะน าเสนอ   อัตวิสัยและความเป็นผู้กระท าการของเลดี้ ผ่านการเล่าถึง
การใช้ประสบการณ์ผัสสะของตนเองเพ่ือเตือนอันตราย 

m 
m 
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5.1 ประสบการณ์ผัสสะบนเรือนร่างของผู้หญิงขายบริการทางเพศ 
 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอประสบการณ์ผัสสะบนเรือนร่างของเลดี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่า

การท าความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์ผัสสะและพ้ืนที่ ท าให้สามารถอธิบายเส้นแบ่ง
ขอบเขตของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ และการท าความเข้าใจประสบการณ์เพศสัมพันธ์ของเลดี้
สามารถท าได้ผ่านการท าความเข้าใจความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ผ่านปฏิบัติการของผัสสะ
ของพวกเธอ 

 
5.1.1 ขอบ-เขต-ข้าม 

  เดือนมีนาคมอากาศเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆ จนเลดี้ ในห้องเช่าของป้านันทารวมทั้ง
ผู้วิจัยแทบจะนอนกลางวันกันไม่ได้แม้จะเปิดพัดลมกันทั้งวันแล้วก็ตาม โชคยังดีที่เมื่อพระอาทิตย์ตก
ดินไปแล้วอากาศก็จะเย็นลงบ้าง แต่สิ่งที่มาทดแทนความไม่สุขสบายจากความร าคาญเหงื่อที่ไหลชุ่ม
ตัวและผิวหนังที่ร้อนระอุยามกลางวันคือจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงฤดูร้อน 
ตามปกติจ านวนนักท่องเที่ยวจะเริ่มเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเพ่ิมขึ้นสูงสุดในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 
 เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน อากาศทุเลาความร้อนลง นักท่องเที่ยวก็เริ่มออกเดินทาง
มาท่องราตรีที่ย่านวิกตอรี่ฮิลล์กันมากขึ้น ที่หน้าบาร์ดอกกุหลาบเลดี้สามคนก าลังยืนเชื้อเชิญลูกค้าอยู่
หน้าบาร์ ลัดดาเลดี้รูปร่างเล็ก ผิวคล้ า ย้อมผมสีทอง กรงเลดี้ร่างสูงผู้มีแผลเป็นเป็นรอยยาวที่หัวไหล่
ขวา และลินดาเลดี้ร่างเล็ก หน้าอกใหญ่ ทั้งสามแต่งกายคล้ายๆ กันด้วยเสื้อกล้ามรัดรูปกับกางเกงขา
สั้นอวดขาเรียวเด่นบนรองเท้าส้นสูงอันเป็นเครื่องแต่งกายยอดนิยมของเลดี้ในช่วงที่อากาศร้อนเช่นนี้  
แม้จะเริ่มมีลมพัดมาบ้างแล้วแต่เหงื่อเม็ดเล็กๆ ก็ยังผุดพรายออกมาบนผิวหนังของเลดี้จนเห็นเป็น
ร่องรอยรัดรึงบนเรือนร่างที่เร้าอารมณ์บรรดาลูกค้าที่มาเที่ยว กลิ่นเหงื่อที่ไหลออกมาปะปนกับกลิ่น
น้ าหอมที่ประพรมมาเกิดเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเลดี้แต่ละคน กรงบอกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเกิดถ้าเธอมี
กลิ่นเหงื่อแบบนี้คงถือว่าเป็นคนไม่สะอาด แต่ที่นี่กลิ่นเหงื่อของเธอกลับเป็นกลิ่นที่สร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า    
 หลังจากยืนเรียกลูกค้าอยู่ไม่นานสามสาวก็ได้ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก
รูปร่างอ้วนใหญ่ที่มากัน 2 คน พวกเธอพาลูกค้าทั้ง 2 ไปนั่งที่โต๊ะด้านหน้าแล้วรีบเปิดพัดลมตั้งโต๊ะให้
เพ่ือเอาใจลูกค้าทั้งสองที่มีเหงื่อชุ่มทั้งแผ่นหลัง หลังจากสั่งเครื่องดื่มมาเลี้ยงสามสาว 2 - 3 แก้วแล้ว
ลูกค้าท้ังสองคนก็โอบเอวกอดตะกองพาลินดาและกรงนั่งรถสามล้อเครื่องออกไป ราว 1 ชั่วโมงต่อมา
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ลินดาและกรงก็กลับมาที่บาร์ดอกกุหลาบ ทั้งสองยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมยกเว้นกรงที่เปลี่ยนจาก
รองเท้าส้นสูงเป็นรองเท้าแตะไร้ส้น 
 เมื่อมาถึงลินดาก็เริ่มงานต่อ เธอออกไปยืนหน้าบาร์บนรองเท้าส้นสูงคู่เดิม ปากที่
เคลือบลิปสติกสีแดงสดส่งเสียงเจื้อยแจ้วเรียกลูกค้าอย่างตั้งใจอีกครั้งเพราะเธอรู้ดีว่าหากครั้งนี้เธอหา
ลูกค้าได้อีกค่าเปย์บาร์ที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้บาร์ 10 ดอลลาร์สหรัฐจะตกเป็นของเธอ ในช่วงเวลาที่มี
ลูกค้าจ านวนมากเช่นนี้เลดี้บางคนจะรับแขกมากกว่าคืนละ 1 คน ดังนั้นพวกเธอจึงจะเลือกใส่เสื้อผ้าที่
ง่ายต่อการถอดและจะพยายามไม่ถอดจนหมดขณะให้บริการ เช่น เลดี้ในชุดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นก็
จะถอดแค่กางเกงเท่านั้นขณะให้บริการลูกค้าเพ่ือไม่ให้เสียเวลาในการแต่งตัวใหม่ รวมทั้งหลัง
ให้บริการพวกเธอก็จะเสียเวลาเพียงท าความสะอาดบางส่วนไม่ล้างหน้า เพ่ือไม่ต้องแต่งหน้าใหม่อีก
ครั้ง ขณะที่ลินดาก าลังตั้งอกตั้งใจหาลูกค้าคนที่ 2 ของคืนนี้ กรงก็นอนเล่นอย่างสบายอารมณ์บนเก้าอ้ี
หวายตัวใหญ่ด้านในของบาร์ เธอบอกผู้วิจัยว่าคืนนี้เธอเลิกงานแล้วแค่กลับมาเยี่ยมเพ่ือนๆ ก่อน
กลับไปนอนเพราะเธอเหนื่อยแล้ว หลังจากนอนเล่นอยู่ในบาร์สักครู่กรงก็เดินกลับห้องเช่าไป  
 พ้ืนที่แต่ละแบบปรากฏขึ้นและมีความหมายต่อมนุษย์ได้ด้วยการมีเส้นแบ่งเพ่ือ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ (Lefebvre, 1991, p. 26)  เช่นเดียวกับพ้ืนที่การขายตัวของเลดี้ดอก
กุหลาบที่เส้นแบ่งพ้ืนที่การขายตัวไม่สามารถมองเห็นด้วยตา แต่ผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็รับรู้ว่ามีสิ่งนี้ 
เส้นแบ่งพ้ืนที่นี้ท าให้พื้นที่การขายตัวปรากฏขึ้น ท าให้เลดี้แต่ละคนสามารถรู้ต าแหน่งแห่งที่ของตัวเอง
จนสามารถที่จะจ าแนกตัวเองออกจากคนอ่ืนนอกพ้ืนที่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในพ้ืนที่ ยิ่งไป
กว่านั้น เส้นแบ่งพ้ืนที่ยังท าให้พวกเธอท าตามข้อก าหนดของพ้ืนที่และท าให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
เลดี้กับสมาชิกอ่ืนในพ้ืนที่เป็นไปได้ (Moscovici, 1988, p. 231) ขณะเดียวกันเส้นแบ่งพ้ืนที่ก็ยังถูก
มองเห็นรับรู้จากคนนอกพ้ืนที่ที่รับรู้ว่าพ้ืนที่การขายตัวคืออะไร เลดี้คือใคร (Jenkins, 1996)     
 การเกิดขึ้นของเส้นแบ่งนั้นถูกก าหนดและสร้างมาจากหลายองค์ประกอบ เช่น  
อัตลักษณ์ร่วมของสังคม (social and collective identity) ที่ท าให้คนในสังคมนั้นรู้ถึงขอบเขตพ้ืนที่
ทางสังคมของตนเอง ความไม่เท่าเทียมกันของ ชนชั้น เชื้อชาติ เพศสภาพในสังคมที่ท าให้สังคมเกิด
เส้นแบ่งขึ้น หรือการก าหนดของผู้มีอ านาจ องค์ประกอบเหล่านี้จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละ
สังคมวัฒนธรรม (Lamont & Virag, 2002) เช่น การใช้การสร้างความหมายให้การใส่ใจในการท า
บ้านให้สะอาด การท าสวน และการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพ่ือเป็นเส้นแบ่งให้ชนชั้นแรงงานผิวขาวต่าง
จากชนชั้นแรงงานผิวด า ใน The Last Garden: Culture and Place in a WhiteWorking Class 
(2002) ของ มาเรีย คีฟีเรส (Maria Kefelas) ซึ่งศึกษาเส้นแบ่งทางสังคมของชนชั้นแรงงานผิวขาว
และผิวด าในชิคาโก   
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 แนวคิดเรื่องพ้ืนที่และเส้นแบ่งขอบเขตถูกอธิบายผ่านหลากหลายสิ่ง เช่น อธิบาย
ผ่านความสัมพันธ์ในสังคมโดย จอร์จ ซิมเมล (Georg Simmel) ซึ่งอธิบายถึงเส้นแบ่งขอบเขตว่าไม่ใช่
ทั้งเส้นขอบเขตทางกายภาพและวัตถุ แต่เป็นเส้นที่เกิดจากการที่สังคมได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกและระหว่างกลุ่มว่าใคร อย่างไร ท าไม เมื่อไหร่ และที่ไหนที่จะได้รับอนุญาตและไม่ได้รับ
อนุญาตให้ท ากิจกรรมใด บนความสัมพันธ์ใด (Zieleniec, 2007, pp. 44-46)  ขณะที่เดวิด ฮาร์วี่ 
(David Harvey) อธิบายว่าพ้ืนที่ถูกก ากับควบคุมและท าให้เป็นสินค้าโดยรัฐ ชนชั้นและอ านาจทาง
สังคม การก าหนดเส้นขอบเขตของพ้ืนที่จึงขึ้นอยู่กับปฏิบัติการของอ านาจที่ท างานในพ้ืนที่ที่แตกต่าง
กันด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน (Harvey, 1985, p.22) ส่วนเลอร์แฟบร์แม้จะอธิบายถึงผลผลิตของ
พ้ืนที่ว่า มีการก าหนดโดยอ านาจน าในพื้นท่ีเช่นกัน แต่เลอร์แฟบร์ให้ความส าคัญกับการรับรู้และความ
เข้าใจในพื้นที่ของคนในสังคมที่ผู้มีอ านาจน าในพ้ืนที่สร้างขึ้น รวมทั้งชีวิตประจ าวันของผู้คนในพ้ืนที่ที่
สร้างประสบการณ์เชิงผัสสะในรูปแบบต่างๆ ว่าเป็นตัวก าหนดเส้นเขตแดนของแต่ละพ้ืนที่ขึ้น 
(Lefebvre, 1991, p. 116)  

 ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ในพ้ืนที่การขายตัวของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ เส้นแบ่ง
ขอบเขตของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศไม่ได้หมายถึงเพียงเส้นแบ่งทางกายภาพของจุดเริ่มต้นของ
วิกตอรี่ฮิลล์ หรือประตูของห้องเช่า หรือ ทางเข้าบาร์ดอกกุหลาบ แต่มันคือการรับรู้ความเข้าใจของ
ผู้คนในสังคมกัมพูชาต่อภาพตัวแทนของผู้หญิงในพ้ืนที่การขายตัวที่ถูกสร้างจากอ านาจต่างๆ  ที่
ปฏิบัติการในพ้ืนที่การขายตัวที่เป็นไปเพ่ือการควบคุม ก ากับ และจัดการกับพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของแหล่งโรค ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ หรือภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศใน
ฐานะพ้ืนที่ที่แบ่งผู้หญิงไม่ดี ส่งผลให้ผู้หญิงในพ้ืนที่นี้ต้องแต่งกายแบบ “ผู้หญิงไม่ดี” ที่เร้าอารมณ์ทาง
เพศ  ต้องใส่รองเท้าส้นสูง ต้องแต่งหน้า และต้องทาเล็บ ดังนั้นเมื่อผู้หญิงต้องการเข้ามาสู่พ้ืนที่การ
ขายตัวสิ่งแรกที่พวกเธอต้องท าคือการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากแบบที่สาวโรงงานงาน หรือสาว
ชาวนาแต่งมาเป็นเครื่องแต่งกายของเลดี้แทนเพ่ือการข้ามจากพ้ืนที่ของ “สเรยทมมดา” หรือ “ผู้หญิง
ธรรมดา” มาเป็น “สเรยบาร์” หรือ “ผู้หญิงบาร์” แทน 

ส าหรับตัวผู้วิจัยเอง เส้นแบ่งของพ้ืนที่การขายตัวปรากฏเมื่อเห็นภาพสะท้อนของ
ตนเองในเครื่องแต่งกายของเลดี้จากกระจกเงาในห้องเช่า เมื่อรับรู้ความรู้สึกใหม่ที่เท้า และรับรู้ว่า
ตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่การขายตัวในบาร์ดอกกุหลาบแล้ว ขณะที่ส าหรับกรงการใส่หรือถอด
รองเท้าส้นสูงคือวิธีการของการก าหนดเส้นแบ่งเขตของเธอ หรือส าหรับป้านันทาการข้ามถนนไปฝั่ง
บาร์ในเวลากลางคืนคือการก้าวเข้าสู่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ผู้คนที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศจึงต่างก็มีวิธีการในการอธิบายถึงเส้นแบ่งเหล่านี้ผ่านประสบการณ์ผัสสะ
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ของตน โดยไม่มีเส้นเขตพ้ืนที่การขายตัวใดที่ชัดเจน แต่ต่างก็ลื่นไหลไปกับการตีความ การสร้าง
ความหมายของขอบเขตของพ้ืนที่ที่แต่ละคนใช้ผัสสะเฉพาะแต่ละแบบเพ่ือสร้างความหมายขึ้นในแต่
ละช่วงเวลา (Pink, 2004) ดังนั้นที่บาร์ดอกกุหลาบนอกจากเส้นแบ่งของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ
จะเกิดขึ้นจากการรับรู้และความเข้าใจต่อพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดด้วยภาพตัวแทนของพ้ืนที่แล้ว  เลดี้แต่ละ
คนก็ยังต่างสร้างเส้นขอบเขตของตนเองได้ด้วยการสร้างความหมาย ผ่านประสบการณ์ผัสสะของ
ตนเองในพ้ืนที่ของชีวิตประจ าวันที่เธอใช้ชีวิตอยู่  (Lefebvre, 1991, p. 121) ท าให้พวกเธอก าหนด
ขอบเขตของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศแตกต่างกันออกไปตามการให้ความหมายของแต่ละคน  ทั้ง
จากภาพของตนเองที่เห็นจากกระจก กลิ่นน้ าหอมจากเรือนกายของตน ความรู้สึกของเท้าที่ถูกบีบรัด
จากรองเท้าส้นสูง ไปจนกระทั่งกลิ่นควันธูปที่จุดบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิก่อนออกไปท างาน โลกของประสาท
สัมผัสเหล่านี้เองที่ก าหนดการก้าวเข้ามาสู่พ้ืนที่การขายตัวของพวกเธอ รวมทั้งมีวิธีการสร้าง ข้าม 
เปลี่ยน หรือแม้แต่ลบเส้นแบ่งพ้ืนที่ที่แตกต่างกันไป  (Jenkins, 1996)  
 การศึกษาเส้นแบ่งพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ เพ่ืออธิบายโลกของผู้หญิงขาย
บริการทางเพศถูกตีความในหลากหลายแง่มุมทั้งในมุมมองของการกดทับผู้หญิงขายบริการทางเพศ
ดังเช่นที่ โจอันนา โฟร์นิก (Joanna Phoenix) เสนอใน Making Sense of Prostitution (1999) ว่า
ผู้หญิงขายบริการทางเพศสร้างการรับรู้ต่อการขายบริการทางเพศว่าเป็นการท าให้ร่างกายเป็นสินค้าที่
มีความหมายซ้อนกันอยู่หลายชั้น ทั้งการเป็นเจ้าของและควบคุมร่างกายของตนเองในบางช่วงเวลา 
ความรู้สึกของการเป็นเจ้าของแต่ไม่สามารถควบคุมในบางช่วงเวลา และไม่มีทั้งความเป็นเจ้าของและ
ความสามารถในการควบคุมในบางช่วงเวลา เส้นแบ่งพ้ืนที่การขายบริการทางเพศจึงปรากฏอยู่ใน
วิธีการอธิบายการควบคุมเรือนร่างของผู้หญิงขายบริการทางเพศในแต่ละช่วงเวลา อย่างไรก็ดี การ
เกิดข้ึนของเส้นแบ่งนี้ก็เป็นไปเพ่ือท าให้ร่างกายกลายเป็นสินค้า 

เช่นเดียวกับมัดดี้ คอลย์ (Maddy Coy) ซึ่งเสนอไว้ใน Prostitution, Harm and 
Gender Inequality Theory, Research and Policy (2012) ว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศใช้วิธีการ
แยกความรู้สึกต่อตัวตนของตนเอง (senses of self) ออกจากร่างกายด้วยการใช้ยาเสพติด เพ่ือให้
สามารถอยู่กับการเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศได้ โดยผู้หญิงขายบริการทางเพศส่วนใหญ่ในงานวิจัย
นี้มักถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็ก อันเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเส้นแบ่งแยกตัวตนออกจาก
ร่างกาย น าไปสู่การสร้างความหมายต่อการใช้ร่างกาย ในฐานะสินค้าเพ่ือการขายตัวว่าเป็นสิ่งปกติ 
(normalization) คอลย์เสนอว่าเส้นแบ่งพ้ืนที่การขายบริการทางเพศท าให้เกิดความรู้สึกต่อร่างกาย
ว่าร่างกายสามารถควบคุมและหาประโยชน์ได้และท าให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุทางเพศ   

 ขณะที่ใน On the Game: Women and Sex Work (2007) โซเฟีย เดย์ใช้เส้น
แบ่งเขตพ้ืนที่การขายตัวมาอธิบายผู้หญิงขายบริการทางเพศในฐานะผู้กระท าการ เดย์เสนอว่าผู้หญิง
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ขายบริการทางเพศพยายามแยกการแยกพ้ืนที่ของการมีเพศสัมพันธ์ในการ “ท างาน” หรือ “พ้ืนที่
สาธารณะ” ออกจากการมีเพศสัมพันธ์ใน “ความสัมพันธ์จริง” หรือ “พ้ืนที่ส่วนตัว” ด้วยการท าความ
สะอาดช่องคลอดหลังการท างาน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น สวนล้างช่องคลอด หรือการให้ลูกค้าใส่ถุงยาง
ทุกครั้ง การสร้างเส้นแบ่งเขตพ้ืนที่นี้ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศสามารถจ าแนกเพศสัมพันธ์เพ่ือ 
"งาน" และเพศสัมพันธ์เพ่ือ "ความสัมพันธ์" ได้ 

ส าหรับในวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ผู้วิจัยขอเสนอว่านอกจากเส้นแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่
การขายบริการทางเพศจะถูกสร้างทั้งด้วยการรับรู้และเข้าใจภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศแล้ว การสร้างประสบการณ์ผัสสะที่ถูกก าหนดด้วยพ้ืนที่ เวลา วัฒนธรรม และชีวิตประจ าวันคือ
กระบวนการส าคัญที่ท าให้เส้นแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่ปรากฏ เส้นนี้ไม่ได้เพียงท าให้เลดี้สามารถก้าวเข้า
สู่พื้นที่การขายบริการทางเพศด้วยการท าหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้น แต่มันยังท าให้พวกเธอสามารถ
ก้าวออกจากพ้ืนที่การขายบริการทางเพศได้ด้วย สื่อกลางที่ท าให้พวกเธอเข้า หรือออกจากพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศได้ก็คือร่างกายของพวกเธอ การจัดระเบียบร่างกายของตนเองของเลดี้จึงเป็นไป
เพ่ือการด ารงอยู่ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศบนร่างกายของเธอ หรือการลบมันออกไปจาก
ร่างกายของเธอ 

5.1.2 เพศสัมพันธ์ที่ถูกกดทับของผู้หญิงขายบริการทางเพศ  
         ใน “A Brief History of the Anthropology of Sexuality, and Theory in 

the Field of Women’s Sex Work” (2012) โซเฟีย มักชิมอฟสกี้ (Sophie Maksimowski) เสนอ
ว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเมืองในการสร้างความหมาย อ านาจน า และระบบเศรษฐกิจสังคมที่มี
ประวัติศาสตร์มายาวนาน เพศสัมพันธ์จึงไม่เคยเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติในชีวิตประจ าวันของผู้คน 
แต่เป็นปฏิบัติการเชิงอ านาจ และความรู้ที่สังคมน ามาควบคุม และจัดระเบียบพฤติกรรมและความ
ปรารถนาทางเพศ โซเฟียอธิบายเรื่องนี้ผ่านแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) ใน The 
History of Sexuality Vol.1 (1980) ว่าในคริสต์ศตวรรษที่ 19 สังคมอเมริกันและยุโรปมีการ
เคลื่อนไหวทางสังคมที่มีเป้าหมายเพ่ือท าลาย “ความชั่วร้าย” ของสังคมซึ่งรวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ์
ด้วย เพศสัมพันธ์จึงกลายเป็นสิ่งที่ถูกตรวจสอบ ถูกเพ่งเล็ง ถูกเปิดเผย ถูกวิจารณ์ ถูกควบคุมอย่าง
เคร่งครัดและเข้มงวด ตั้งแต่เตียงนอนไปจนถึงพ้ืนที่สาธารณะ ชีวิตทางเพศของบุคคลจึงมิใช่เรื่อง
ส่วนตัวอีกต่อไป แตเ่ป็นเรื่องทางการเมืองที่ “อ านาจ” จะเข้ามาแทรกแซงอยู่ตลอดเวลา ผู้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการ นักต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคม และสถาบันทางการแพทย์คือผู้ที่ถืออ านาจน าในการท าลาย
และก าจัดเพศสัมพันธ์ที่ชั่วร้ายนี้ออกไปจากสังคม ด้วยการใช้ความรู้แบบวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องมือ
ในการจัดระเบียบสังคม บงการ และชี้น าความจริงเกี่ยวกับเพศ ความรู้และอ านาจจึงเป็นสิ่งที่
เอ้ืออ านวยซึ่งกันและกัน สองสิ่งนี้เคลื่อนตัวไปในสังคมด้วยเทคนิคและกลไกที่ซับซ้อน ทั้งปรากฏอยู่
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ในกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่รัฐสร้างขึ้น และปรากฏอยู่ในรูปของ “พลัง” ที่สร้างสิ่งต่างๆ 
โดยเฉพาะสร้าง “ตัวตนทางเพศ” ซึ่งพลังที่ซ่อนอยู่ในเรื่องเพศสัมพันธ์คือผลผลิตของศีลธรรมทางเพศ
ทีบ่่มเพาะมาตั้งแต่สมัยวิคตอเรียและด ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน  

ส าหรับเพศสัมพันธ์ในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ หรือเพศสัมพันธ์เพ่ือแลกกับ
เงิน รวมทั้งสิ่งอ่ืนๆ นั้น แม้ว่าในบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะอธิบายว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศ 
หรือผู้ที่ท าหน้าทีใ่ห้บริการความสุขทางเพศแก่คนอื่นที่มิใช่สามีของตนมิใช่คนที่ชั่วร้าย หรือไร้ศีลธรรม 
แต่ความหมายของผู้หญิงขายบริการทางเพศค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่เรื่องศีลธรรม หรือความดีและความ
เลวของบุคคลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ระบบศีลธรรมแบบวิคตอเรียนมองผู้หญิงขายบริการทาง
เพศว่าต่ าทราม ท าให้ผู้ที่ท าหน้าที่บริการความสุขทางเพศกลายเป็น “หญิงชั่ว” (Maksimowski, 
2012) จึงเกิดการจัดช่วงชั้นของเพศสัมพันธ์ที่ให้คุณค่ากับเพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหญิงชายที่
แต่งงานกันถูกต้องตามประเพณีเท่านั้น ส่วนเพศสัมพันธ์ที่มิได้เกิดจากการแต่งงานจะถือว่าสกปรก ต่ า
ช้า ผิดศีลธรรม ชายและหญิงที่ยังไม่แต่งงาน หรือแต่งงานแล้วแต่ไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่ืนก็จะถูก
ต าหนิว่าท าผิดศีลธรรม ผู้หญิงขายบริการทางเพศกลายเป็นเป้าโจมตีของระบบศีลธรรมแบบนี้เพราะมี
กิจกรรมทางเพศท่ีอยู่นอกบรรทัดฐานการแต่งงาน  ผู้หญิงขายบริการทางเพศจึงถูกท าให้กลายเป็นคน
ที่ไร้ค่า ต่ าต้อย น่ารังเกียจ ราวกับเป็นเชื้อโรคทางสังคม สังคมที่ยึดในศีลธรรมทางเพศแบบวิคตอเรีย
จึงพยายามกวาดล้าง ไล่ล่า ปราบ และท าลาย เพราะเชื่อว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศคือ “ความชั่ว” 
ของสังคม (Maksimowski, 2012) ดังเช่นภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศคือพ้ืนที่ของ
ผู้หญิงไม่ด ี

นอกจากเพศสัมพันธ์ของผู้หญิงขายบริการทางเพศจะถูกสร้างความหมายว่าเป็น 
“ความชั่ว” ของสังคมแล้ว  การสร้างความหมายให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศว่าเป็นเหยื่อของระบบ
ชายเป็นใหญ่ที่ถูกกดขี่ข่มเหงยังท าให้เพศสัมพันธ์ของผู้หญิงขายบริการทางเพศแยกไม่ออกจาก 
“ตัวตนทางเพศ” ที่ก าลังถูกกดขี่  (Donnan & Magowan, 2010) โดยเฉพาะเมื่อการวิจัยเกี่ยวกับ
ตัวตนของผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ผ่านมาที่ผ่านมามักจะสนใจตัวคนที่เป็นพยายามจะชี้ให้เห็น
สาเหตุที่ท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ หญิงขายบริการทางเพศว่าอาชีพนี้มี ไว้ส าหรับคนที่ ไม่มี
ทางเลือก  ผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกมองเป็นเพียง “คนท างานชั้นต่ า” ส าหรับคนจนและคนที่ไม่มี
ความรู้ เมื่อเป็นเช่นนั้นการขายบริการทางเพศจึงถูกอธิบายด้วยวิธีคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มองว่าผู้หญิง
ขายบริการทางเพศคือการน าร่างกายมาแลกกับเงิน เพศสัมพันธ์ถูกมองเป็นว่าเป็นการแลกเปลี่ยน
วัตถ ุที่มีไว้แลกเปลี่ยนเชิงเศรษฐกิจ ผู้หญิงขายบริการทางเพศคือผู้ “ขายร่าง” ส่วนผู้ใช้บริการคือผู้ที่
ใช้เงินซื้อความสุขทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงขายบริการทางเพศกับลูกค้าจึงเป็นเรื่องทาง
วัตถเุท่านั้น (Monto & Julka, 2009)    
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ด้วยการสร้างความหมายเช่นนี้ ท าให้ความรู้สึกทางเพศในระหว่างการมีสัมพันธ์
กับลูกค้าของผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็นสิ่งต้องห้าม ราวกับพวกเธอเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่ปราศจาก
อารมณค์วามรู้สึก ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วกิจกรรมทางเพศของมนุษย์นั้น เป็นกิจกรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์
อันหลากหลาย ที่เกิดขึ้นผ่านประสาทสัมผัส (Bernstein, 2001) เพศสัมพันธ์ของผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศจึงไม่อาจอธิบายอย่างไร้พลวัตได้ ในส่วนต่อไปผู้วิจัยจึงต้องการแสดงให้เห็นความลื่นไหลของ
ความรู้สึกทางเพศนี้ 

5.1.3  รสสัมผัสและอารมณ์ทางเพศของเลดี้ 
         คืนหนึ่งปลายเดือนมิถุนายน ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เมฆทะมึนบนท้องฟ้าที่ท าให้ฝน

ตกติดต่อกันมา 3 วันได้หมดไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงอากาศเย็นสดชื่น ท้องถนนในย่านวิกตอรี่ฮิลล์วันนี้จึง
แสนจะคึกคักจากทั้งผู้คน เสียงเพลง และแสงไฟ เก้าอ้ีด้านหน้าบาร์ดอกกุหลาบทุกตัวมีลูกค้านั่งจน
เต็ม และยังมีลูกค้าอีกกลุ่มก าลังจะเดินเข้ามาในบาร์อีก โสภาเจ้าของบาร์รีบเดินออกจากเคาน์เตอร์
ด้านในที่เธอก าลังช่วยบองกันพ่ีชายเตรียมเครื่องดื่มออกมาต้อนรับลูกค้าเข้ามานั่งที่เก้าอ้ีโซฟาด้านใน
ที่ยังว่างอยู ่ขณะที่บรรดาเลดี้คนอ่ืนๆ ก็วุ่นวายเดินเข้า เดินออกบาร์กันเป็นระยะ เพ่ือมาเอาเครื่องดื่ม
ที่ลูกค้าสั่งไว้ไปบริการบ้าง เพื่อมาเติมแป้งแต่งหน้าบ้าง เพื่อมาเข้าห้องน้ าบ้าง หรือมาเอากระเป๋าถือที่
วางไว้ในพ้ืนที่ส่วนตัวหลังเคาน์เตอร์ เมื่อจะออกไปกับลูกค้าบ้าง การเคลื่อนไหวเหล่านี้ยิ่งท าให้
บรรยากาศในบาร์ดอกกุหลาบดูมีชีวิตชีวา แต่คนที่ในยามวุ่นวายแบบนี้จะไม่เดินออกจากหลัง
เคาน์เตอร์เป็นอันขาดคือบองกันที่จะต้องยืนเฝ้าพ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ไว้ 

 
ภาพที่ 5.1 ภาพเลดี้บาร์ดอกกุหลาบกับบริเวณด้านหน้าของบาร์ 

 
พ้ืนที่หลังเคาน์เตอร์ที่มีความกว้างแค่พอให้คน 1 คนไปยืนเตรียมเครื่องดื่ม ออก

ใบเสร็จ และเก็บเงินค่าใช้บริการได้นี้ เป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญมากส าหรับเลดี้ทุกคน เพราะแม้พ้ืนที่
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หลังเคาน์ เตอร์จะเป็นพ้ืนที่หวงห้ามส าหรับลูกค้า แต่ก็ เป็นพ้ืนที่ ที่ เลดี้ทุกคนสามารถเดิน
เข้านอกออกในได้ เป็นพื้นที่ส่วนรวมของทุกคนในบาร์ดอกกุหลาบที่สามารถมาใช้พ้ืนที่นี้ เพ่ือแอบเติม
สีสันบนใบหน้าเพ่ือความสวยสดตลอดการท างานอันยาวนานทั้งคืน เพ่ือวางกระเป๋าถือหรือของใช้
ส่วนตัวที่พวกเธอติดตัวมาที่บาร์ เพ่ือเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อเธอเห็นว่าชุดที่เธอใส่ไม่เหมาะสมกับบาง
สถานการณ์  หรือแม้กระทั่งเป็นพ้ืนที่ของการหลบซ่อนตัวจากการเผชิญหน้ากับบุคคลที่พวกเธอไม่
ปรารถนาจะพบหน้า พื้นที่หลังเคาน์เตอร์จึงเปรียบเสมือนอาณาจักรเล็กๆ ทีเ่ลดี้เป็นเจ้าของ 

ต่างกับพ้ืนที่เหลือทั้งหมดของบาร์ดอกกุหลาบ ที่เป็นพ้ืนที่ของการบริการ ลูกค้า
สามารถเดินเข้ามาทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอ้ีตัวใดตัวหนึ่งในบาร์ได้ตามใจต้องการ ในพ้ืนที่นี้เมื่อเลดี้นั่งลง
เคียงข้าง ลูกค้าก็มีสิทธิที่จะสัมผัสร่างกายเนื้อตัวเธอได้ แม้จะดูเหมือนว่าลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นผู้มี
อ านาจเหนือกว่าในพ้ืนที่นี้ แต่หากสังเกตวิธีการที่เลดี้ใช้พ้ืนที่แล้วก็จะรู้ได้ว่า ในพ้ืนที่นี้ใครคือผู้คุมเกม
ที่แท้จริง  

ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เข้ามาในบาร์ดอกกุหลาบเป็นชายชาวตะวันตกวัยกลางคน 3 คน 
นั่งรวมกันที่เก้าอ้ีโซฟาด้านในฝั่งขวาของบาร์ดอกกุหลาบ ผู้วิจัยเดินเอาเมนูรายการเครื่องดื่มไปให้
เลือก ลูกค้า 2 คนในกลุ่มนั้นผู้วิจัยจ าได้ว่าชื่ออัลเฟรดเป็นนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส และริชาร์ด
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเพราะเคยมาที่บาร์ดอกกุหลาบครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 2 คืนก่อน ขณะที่ลูกค้าอีก
คนผู้วิจัยเพ่ิงเคยเห็นหน้าคืนนี้ การรู้จักชื่อของลูกค้าและจ าลูกค้าให้ไ ด้เป็นสิ่งที่เลดี้ทุกคนให้
ความส าคัญ บทสนทนาจึงจะเริ่มด้วยการถามชื่อก่อนทุกครั้ง ลินดาเคยบอกกับผู้วิจัยว่าการเรียกชื่อ
ลูกค้าท าให้เธอและลูกค้าเป็นเพื่อนกัน ส่วนเรียนบอกว่าการเรียกชื่อลูกค้าท าให้เธอสบายใจที่จะนั่งกับ
ลูกค้า 

ระหว่างที่ลูกค้าทั้ง 3 คนเดินมานั่งด้านใน มกรากับเปรียวเลดี้ที่นั่งกับลูกค้าอีก
กลุ่มอยู่ด้านหน้าร่วมกับเลดี้อีก 4 คนก็มาต้อนรับลูกค้ากลุ่มนี้ มกราบอกกับลูกค้าโต๊ะเดิมก่อนลุกมา
ว่า “a lot people” หรือ “โต๊ะนี้มีเลดี้เยอะแล้ว” พร้อมทั้งส่งจูบให้ลูกค้ากลุ่มเดิมก่อนมานั่งกับ
ลูกค้ากลุ่มใหม่ แต่มกราแอบมากระซิบผู้วิจัยเป็นภาษากัมพูชาว่า ลูกค้ากลุ่มนั้น “ออดเมียนลุย” หรือ 
“ไม่มีเงิน” เธอจึงย้ายมานั่งกับลูกค้าโต๊ะนี้แทนเผื่อจะโชคดีกว่า 

ลูกค้าทั้งสามมองดูรายการเครื่องดื่มด้วยแสงไฟสีส้มสลัวในบาร์ แล้วสั่งเครื่ องดื่ม
ส าหรับตนเอง และสั่งเลี้ยงมกรากับเปรียว รวมทั้งผู้วิจัยคนละแก้ว เปรียวที่วันนี้ใส่เสื้อยืดแขนกุดสี
ขาวกับกางเกงยีนส์ขาสั้นที่สั้นขนาดมองเห็นผิวคล้ านวลเนียนบริเวณต้นขาชัดเจนเป็นคนลุกไปเอา
เครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่งที่เคาน์เตอร์ ผู้วิจัยนั่งคุยกับริชาร์ดที่นั่งอยู่ข้างๆ ผู้วิจัย ส่วนมกราพยายามชวน
ลูกค้าหน้าใหม่คุย แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตอบใดๆ จากลูกค้าคนนี้ อันที่จริงตั้งแต่ลูกค้าคนนี้เข้ามานั่งใน
บาร์ดอกกุหลาบ ผู้วิจัยยังไม่ได้ยินเขาพูดอะไรออกมาเลย    
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สักครู่เปรียวก็เดินกลับมาพร้อมกับเครื่องดื่มที่ลูกค้าสั่ง แล้วนั่งลงข้างๆ อัลเฟร
ดลูกค้าชาวฝรั่งเศส เธอเลือกนั่งทางซ้ายมือของเขาแล้วยื่นขาเรียวยาวนวลเนียนข้างขวาของเธอเข้าไป
แทรกระหว่างขาของอัลเฟรด โอบแขนขวารอบเอวเขาไว้ แล้วเปรียวก็ยิ้มหวานยกแก้วเครื่องดื่ม
ของอัลเฟรดขึ้นป้อนเขา    

ขณะที่มกรายังพยายามสานสัมพันธ์กับลูกค้าหน้าใหม่  แต่ก็ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากเขา  เธอพยายามถามชื่อเขาอีกครั้ง แต่เขายังคงนั่งดื่มเครื่องดื่มอย่างเงียบๆ จนริชาร์ด
ที่นั่งคุยกับผู้วิจัยอยู่ต้องหันไปบอกมกราว่าลูกค้าคนนั้นชื่อเบน แต่ว่า “He is deaf.” หรือ “เขาหู
หนวก” ซึ่งคงหมายถึงเป็นใบ้ด้วย ริชาร์ดเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่า เขาท้ัง 3 คนเพ่ิงมารู้จักกันที่กัมพูชาเพราะ
พักเกสเฮาส์เดียวกัน ลูกค้าใหม่นั้นเป็นชาวอังกฤษเช่นกันวันนี้ก็เลยชวนมาเที่ยวด้วย แล้วเขาก็ชู
นิ้วหัวแม่มือให้มกราเหมือนจะบอกว่าให้พยายามต่อไป  เมื่อผู้วิจัยบอกมกราว่าลูกค้าที่เธอพยายามคุย
ด้วยนั้น “ออดอาจสดับ ออดอาจนิเยีย” หรือ “ไม่ได้ยินและพูดไม่ได้” มกรามีสีหน้างงครู่เดียวก็เข้าใจ 
สักครูเ่ธอก็ลุกข้ึนอ้อมไปยืนด้านหลังเขา  

แล้วนิ้วมือเรียวยาวที่เคลือบสีชมพูสดเอาไว้ของมกราก็ค่อยๆ ไต่ไปบนบ่าของเบน 
แล้วเริ่มนวดบ่าให้เขาเบาๆ เบนเหลียวไปมองหน้ามกรา แล้วยิ้มให้สีหน้าผ่อนคลายลง มกราจึงนวด
ต่อไปเรื่อยๆ หลังเครื่องดื่มหมดไป 3 แก้ว ริชาร์ดกับอัลเฟรดก็ออกจากบาร์ดอกกุหลาบเพ่ือไปเที่ยวที่
หาดโอชีเตียต่อ โดยมีเปรียวที่อัลเฟรดเปย์บาร์ให้เธอตามออกไปด้วย  

ส่วนเบนยังคงอยู่ที่บาร์ดอกกุหลาบ แต่ย้ายไปนั่งที่เก้าอ้ีหน้าเคาน์เตอร์ผสมเหล้า 
มกรายังคงตามไปนั่งข้างๆ แม้ตอนนี้มกราจะไม่ได้นวดให้เขาแล้ว แต่เธอก็ยังคงสัมผัสร่างกายเขาตาม
จุดต่างๆ อยู่ไม่ว่าจะเป็นใบหน้า ล าคอ หรือแผ่นหลัง มกรายังคงเรียกชื่อเบนอย่างอ่อนหวาน แม้รู้ว่า
เขาไม่ได้ยินเสียงของเธอ หลังจากนั่งดื่มเครื่องดื่มเงียบๆ ด้วยกันอีก 2 - 3 แก้ว เบนก็เปย์บาร์พามกรา
ออกไป 

มอมมองตามหลังคนทั้งสองออกไปแล้วหันมาบอกผู้วิจัยว่ามกรา “เมียนฟิลลิ่ง” 
หรือ “มีอารมณ”์ แล้ว โสภาที่นั่งฟังอยู่จึงบอกกับมอมว่าเป็นเลดี้ต้อง “เมียนฟิลลิ่ง” 

แนวคิดเรื่องอารมณแ์ละความรู้สึกของผู้หญิงขายบริการทางเพศ ต่อความสัมพันธ์
ทางเพศกับลูกค้าของเธอนั้น มีทั้งแนวคิดที่ว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศ แยกอารมณ์และความรู้สึกใน
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศออกจากพ้ืนที่ส่วนตัว และแนวคิดที่ว่าการขายบริการทางเพศคืองานขาย
อารมณแ์ละความรู้สึกท่ีพวกเธอไม่ได้แยกตัวตนในพื้นที่ส่วนตัวออกจากพ้ืนที่ท างาน 

แนวคิดแรกอธิบายว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศแยกความรู้สึกของร่างกายออก
จากตัวตนของตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจ ากัดพ้ืนที่ ร่างกายที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้ การไม่
อนุญาตให้ลูกค้าจูบ การใช้ถุงยางอนามัยในฐานะเครื่องมือป้องกันการสัมผัส การจ ากัดเวลาการ
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ให้บริการ การระมัดระวังการมีสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า แนวคิดนี้ปรากฏอยู่ในงานวิจัยหลายชิ้น 
(Boynton, 2002, p. 8; Day, 1994; Phoenix, 2000; Warr & Pyett, 1999) เช่นใน ‘It’s Just 
Acting’: Sex Workers’ Strategies for Capitalizing on Sexuality” (2005) ของทีลาร์ แซนเดอร์ 
(Teela Sanders) ที่เสนอว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศสร้างยุทธวิธีในการควบคุมอารมณ์ เพ่ือให้
พ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศเป็นเพียงพ้ืนที่ของงานที่แยกออกจากพ้ืนที่อ่ืนๆในชีวิต ซึ่งท าให้พวก
เธอสามารถท างานอยู่ในพื้นท่ีการขายบริการทางเพศได้  ขณะที่โอคอนเนอร์ เดวิดสัน เสนอว่า ผู้หญิง
ขายบริการทางเพศต้องพยายามแยกอารมณ์และความรู้สึกขณะมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าออกจากตัวตน 
เพ่ือการควบคุมโลกภายในของตนเอง มิฉะนั้นในที่สุดการท างานในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศจะ
สร้างความรู้สึกแปลกแยก (alienation) ต่อตัวตนของพวกเธอ (O’Connell Davidson, 1998) เดย์
เสนอว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศสร้างสัมผัสของตัวตนในสถานที่ท างานในอีกแบบหนึ่ง  ที่ต่างจาก
ชีวิตส่วนตัว ท าให้พวกเธอสามารถแบ่งแยกร่างกายของตนเองเป็นการขายเพียงร่างกายภายนอก แต่
ไม่ได้ขายอารมณ์ความรู้สึกตัวตนภายใน  (Day, 1998) 

แต่ส าหรับพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในบาร์ดอกกุหลาบ สัมผัสและความรู้สึก
ต่อลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง มกราบอกกับผู้วิจัยว่า เธอไม่สามารถให้บริการลูกค้าโดยไม่สัมผัส
ร่างกายเขาได้ ใน Temporarily Yours: Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex 
(2007) อลิซาเบท เบิรน์สเทินร์ (Elizabeth  Bernstein) เสนอว่าพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในยุค
ใหม่ได้ท าให้เส้นแบ่งระหว่างพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่สาธารณะพร่าเลือน การขายบริการทางเพศ
กลายเป็นความใกล้ชิด และล่วงล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น อย่างไรก็ดีส าหรับเบิรน์สเทินร์มีเพียง
ผู้หญิงขายบริการทางเพศชั้นสูงในประเทศตะวันตกเท่านั้น ที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยอารมณ์และความ
ใกล้ชิดกับลูกค้าของเธอ โดยการเชื่อมต่อนี้จะขึ้นกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  และความสัมพันธ์ของ
ผู้หญิงขายบริการทางเพศแต่ละคน ขณะที่คิมเบอร์ลี่ ฮวาง (KImbery Hoang) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์
ของผู้หญิงขายบริการทางเพศชาวเวียดนามกับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกในกรุงโฮจิมินต์ ประเทศ
เวียดนามเสนอว่า ความสัมพันธ์นี้ลื่นไหลไปมาระหว่างความสัมพันธ์ทางเพศ ที่แยกระหว่างอารมณ์ 
และร่างกาย กับความสัมพันธ์ทางเพศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ปรารถนาของผู้หญิงขายบริการทางเพศ
จริงๆ (Hoang, 2011) 

ส าหรับเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ การสัมผัสร่างกายของลูกค้าเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการควบคุมพ้ืนที่กายภาพและควบคุมพ้ืนที่ของร่างกายของลูกค้าคือหัวใจของการเป็นเลดี้ที่
ประสบความส าเร็จ โสภาเคยสอนผู้วิจัยเมื่อแรกมาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบว่า 

http://www.amazon.com/Elizabeth-Bernstein/e/B001HCW058/ref=dp_byline_cont_book_1
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 “ตอนแรกเราต้องเลือกนั่งเก้าอ้ีตัวหน้าสุดก่อน” เธอชี้ไปที่เก้าอ้ีหวายชุดที่อยู่
ด้านหน้าสุดของบาร์  “เวลามีลูกค้าเดินผ่านมาจะได้เห็นว่าร้านนี้มีลูกค้าเยอะจะได้อยากเข้า แล้วเวลา
นั่ง”  

เธอยกแขนซ้ายขึ้นท าท่าโอบ “ต้องนั่งข้างซ้ายของลูกค้า มือขวาของลูกค้าจะได้
ยกเหล้าดื่มถนัดๆ  อีกอย่างให้ลูกค้าเอามือซ้ายกอดเราปลอดภัยกว่ามือขวา เพราะมันใช้มือซ้ายไม่
ถนัด แต่ว่า”  เธอขยับตัวมาทางขวา “ถ้าเป็นแฟนเรา หรือลูกค้าที่เราถูกใจ เราจะนั่งข้างขวา เขาจะ
ได้โอบเราถนัดๆ” 

แล้วเธอเคลื่อนใบหน้ามาใกล้ผู้วิจัยจนลมหายใจอุ่นๆ ของเธอโลมเลียอยู่แถวติ่ งหู
ของผู้วิจัยจนผู้วิจัยขนลุกพร้อมกับสอนต่อว่า “และถ้าเราอยากได้ลูกค้าคนนั้นจริงๆ ให้จ าไว้ว่าให้เริ่ม
จากติ่งหูก่อน ค่อยลงมาซอกคอ แล้วเคลื่อนต่ าลงมาเรื่อยๆ” 

พวกเธอยังให้ความส าคัญกับการมี “ฟิลลิ่ง” หรือ “อารมณ์ร่วม” ในการท างาน 
เลดี้หลายคนในบาร์ดอกกุหลาบชอบที่จะออกไปกับลูกค้าคนเดิมต่อเนื่องมากกว่าหาลูกค้าใหม่ทุกคืน 
โดยให้เหตุผลว่าท า“อารมณ์ร่วม” ได้ง่ายกว่า 

เปรียวบอกกับผู้วิจัยว่าอยากออกไปกับ “บอง” มากกว่า “พนิว” หรือ หมายถึง
อย่างออกไปกับ  ”พ่ี” ซึ่งในทีนี้หมายถึงค าเรียกชายคนรักมากกว่าออกไปกับ “ลูกค้า” เพราะเปรียว
บอกว่ามันมี “อารมณ์ร่วม” 

เลดี้ได้สร้างปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ด้วยการใช้ร่างกายเครื่องมือจากธรรมชาติชิ้นแรก
สุด และส าคัญที่สุดของมนุษย์ (Mauss, 1975) ท่าทาง ค าพูด ประสาทสัมผัส ตั้งแต่การเห็น การฟัง 
การได้กลิ่น การรับรส การสัมผัส ไปจนถึงความรู้สึกทางเพศท าให้พวกเธอสามารถควบคุมพ้ืนที่ได้ ทั้ง
พ้ืนที่ร่างกายของลูกค้า และพ้ืนที่ความสัมพันธ์ (Lefebvre & Regulier, 1996)  

ความรู้สึก “อยากได้ลูกค้าคนนั้นจริงๆ” ของโสภาแสดงให้เห็นการจัดวางต าแหน่ง
แห่งที่ของเธอในพ้ืนที่ความสัมพันธ์ทางเพศนี้ว่าพวกเธอปล่อยอารมณ์ให้ลื่นไหลไปมาระหว่างร่างกาย
และตัวตนภายใน ดังนั้นส าหรับเลดี้ ในบางครั้งความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกค้าคือความสัมพันธ์ทาง
เพศ    “จริงๆ” และความ “จริง” ไม่ได้เป็นไปตามข้อเสนอของโอคอนเนอร์ เดวิดสันเสมอไปว่า มัน
จะท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศรู้สึกแปลกแยกกับตัวเอง (O’Connell, 1998)  เพราะส าหรับมกรา
และเลดี้คนอ่ืนๆ การเกิดอารมณ์ทางเพศร่วมไปกับลูกค้าขณะมีเพศสัมพันธ์คือหนทางที่ท าให้เธอไม่
รู้สึกแปลกแยกกับตนเอง 

การที่เปรียวอยากออกไปกับ “บอง” มากกว่า “พนิว” เพราะมันท าให้เธอเกิด 
“ฟิลลิ่ง” แสดงให้เห็นว่าเพศสัมพันธ์กับลูกค้านั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่พวกเธอต้องทนเพ่ือแลกกับเงินเสมอไป 
แต่เลดี้เองก็สามารถมีความสุขกับเพศสัมพันธ์นั้นๆ ได้ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง  
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แม้จะใช้ค าว่าการขายบริการทางเพศ แต่ร่างกายของเลดี้มิใช่วัตถุสินค้าตาม
ท้องตลาด แต่เป็นพื้นท่ีของความหมายที่ท าให้เลดี้รู้สึกเป็นเจ้าของ ผูกพัน และต้องดูแลเอาใจใส่ การ
ที่เลดี้น าร่างกายของตนไปมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าจึงมิใช่การน าเอาสินค้าไปขาย แต่เป็นการน าเอาสิ่งที่
เต็มไปด้วยอารมณแ์ละความรู้สึกไปสัมพันธ์กับร่างกายผู้อื่น ดังนั้นการใช้ร่างกายของเลดี้จึงเต็มไปด้วย
ความหมาย ไม่ใช่ร่างกายที่เป็นเพียงสินค้าที่ไร้ชีวิตและความรู้สึก  ร่างกายของเลดี้จึงไม่ได้แยกอยู่
อย่างโดดเดี่ยว แต่ด ารงอยู่ร่วมกับตัวตนและความรู้สึก ฉะนั้นเมื่อเลดี้มีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าก็
เปรียบเสมือนการน าตัวตนของตนเองไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจึงเต็มไปด้วย
อารมณ์และความรู้สึก มิใช่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ต้นทุนหรือก าไร   แต่เป็น
ความสัมพันธ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณผ์่านปฏิบัติการของผัสสะของพวกเธอ 

 
ภาพที่ 5.2 ภาพเลดี้บาร์ดอกกุหลาบบนตักของ “บอง” คนหนึ่งที่เธอเกิด “ฟิลลิ่ง” 

 
5.2 กลิ่นของอันตราย 

 
ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่แหล่งโรคและความพยายาม

ในการลดความเสี่ยงในพ้ืนที่นี้มีมาให้เห็นเป็นเวลายาวนาน แต่เป็นการลดความเสี่ยงให้ผู้รับบริการ
ด้วยการลงทะเบียนผู้หญิงขายบริการทางเพศเพ่ือลดความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จนเมื่อ
แนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเริ่มเกิดขึ้น จึงเริ่มมีความใส่ใจในการลดความเสี่ยงโดยให้ความส าคัญกับ
ผู้หญิงที่ขายบริการ  

ในประเทศกัมพูชาดังที่ผู้วิจัยแสดงให้เห็นในบทที่ 2 ว่าภาพความอันตรายของพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศถูกผูกไว้กับภาพของพ้ืนที่ของแหล่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ยุคอาณานิคม 



132 
 

จนมีการจัดการพ้ืนที่นี้เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยการลงทะเบียนผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ การบังคับตรวจโรค การเนรเทศผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ป่วยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
(Ovesen & Trankell, 2010) จนราวกับเป็นเพียงความเสี่ยงเดียวที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศต้อง
เผชิญ ทั้งๆ ที่ในความจริงแล้ว ในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศดังเช่นบาร์ดอกกุหลาบ เลดี้ยังต้องพบ
เจอกับความเสี่ยงอ่ืนๆ อีก การลดทอนความเสี่ยงของผู้หญิงขายบริการทางเพศลงเหลือเพียงความ
เสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จึงเป็นการลดทอนความเป็นมนุษย์ของพวกเธอ ที่ยังมีชีวิตด้านอ่ืนๆ 
ไม่ต่างจากผู้หญิงในอาชีพอ่ืนไปด้วย (Doezema, 2001, p.31) ค าถามของผู้วิจัยคืออะไรคือที่มาของ
ความเสี่ยงในชีวิตของพวกเธอ และพวกเธอใช้ผัสสะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านี้อย่างไร 

 
5.2.1 ใช้จมูกเตือนอันตราย 
        ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเมื่อตอนกลางวันในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ทิ้งร่องรอย

ไว้เป็นพ้ืนดินเฉอะแฉะ และแอ่งน้ าเล็กๆ ที่ขังอยู่ตามผิวถนนขรุขระในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ ขณะที่บน
ท้องฟ้ายังคงมีเมฆสีด าลอยต่ าปกคลุมไปทั่ว เป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนคงเทกระหน่ ามาอีกครั้ง 
เสียงกบ เขียด ร้องระงมทั่วบริเวณแข่งกับเสียงดนตรีที่บาร์ต่างๆ ในย่านวิกตอรี่ฮิลล์เริ่มเปิดแข่งกัน 
รถกระบะส่งเบียร์สีแดงสดของบริษัทเบียร์ชื่อดังของกัมพูชาวิ่งตรงมาที่บาร์ดอกกุหลาบ พอถึงหน้า
บาร์คนขับก็จอดรถ เด็กหนุ่มอีกคนในเครื่องแบบสีแดงที่เปียกบอนทั้งตัวกระโดดลงจากหลังรถอย่าง
ว่องไว ก่อนจะยกเบียร์สดถังใหญ่ขนาด 30 ลิตรลงมาจากรถ แล้วยกมันเข้ามาในบาร์เพ่ือเปลี่ยนกับ
เบียร์ถังเก่าท่ีขายหมด บองกันพ่ีชายโสภาเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ที่ก าลังเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
กิจการบาร์คืนนี้ แล้วทักทายพูดคุยกับคนขับถึงสภาพดินฟ้าอากาศ ที่ต่างก็เป็นกังวลกับฝนที่ตกหนัก
ติดต่อกันมาหลายวันว่าจะท าให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ก่อนจะหยิบเงินจากกระเป๋าเสื้อออกมาจ่ายค่าเบียร์ 
คนขับรถส่งเบียร์ที่ท าหน้าที่พนักงานเก็บเงินด้วยก็รับเงินมาใส่กระเป๋าเก็บเงินที่คาดเอวอยู่ แล้วทั้ง
สองก็กลับขึ้นรถ แล้วรถส่งเบียร์ก็เคลื่อนออกไปส่งเบียร์ที่บาร์อื่นต่อไป ทิ้งให้กลิ่นเบียร์สดที่เพ่ิงเปิดถัง
ใหม่ลอยคลุ้งอบอวลอยู่ในบาร์ดอกกุหลาบ  

รถส่งเบียร์จากไปไม่นาน มอมเลดี้ที่อายุมากที่สุดในบาร์ดอกกุหลาบก็มาถึงบาร์
เป็นคนที่สาม หลังจากท่ีผู้วิจัยและแลนมาถึงก่อนหน้าเธอประมาณครึ่งชั่วโมง สักครู่มกราก็มาถึงบาร์
เป็นคนที่สี่ พอมกราเข้ามาในบาร์ ฟ้าที่อุ้มเมฆฝนเอาไว้จนเต็มที่ก็ส่งเสียงค าราม แล้วเม็ดฝนก็เริ่ม
โปรยปรายลงมาก่อนจะตกแรงขึ้นเรื่อยๆ พวกเราที่อยู่ในบาร์เพียงสี่คนต้องรีบช่วยกันเก็บของบนโต๊ะ
หน้าบาร์เข้ามาหลบฝนในบาร์ สักพักไฟฟ้าก็ดับลง บองกันรีบจุดเทียนบนโต๊ะ แล้วเราสี่คนก็นั่งฟัง
เสียงฝนที่กลายเป็นพายุพัดอ้ืออึงอยู่ด้านนอกบาร์  
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มอมถอนหายใจ แล้วบ่นว่าเดือนนี้ฝนตกแทบทุกวันจนเธอแทบจะหาลูกค้าไม่ได้ 
ผู้วิจัยถามเธอว่าเธอไม่ชอบฤดูฝนหรือ มอมเหม่อมองไปในความมืดมิดนอกบาร์อยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า
ตอนเด็กๆ ได้กลิ่นดินเปียกฝนใหม่ๆ เธอมีความสุขมากเพราะหมายถึงจะมีของกินอร่อยๆ พอมา
ท างานบาร์กลิ่นของฝนท าให้เธอกังวลว่าเธอจะหาลูกค้าไม่ได้ บองกันที่นั่งฟังอยู่ก็บอกว่าตอนอยู่    
ก าปงจามฤดูฝนสนุกมาก แล้วกางมือออกกว้างเพ่ือบอกว่า ไปจับปลาแต่ละครั้งได้ปลาตัวขนาดนี้ แต่
มาอยู่สีหนุวิลล์แล้วเบื่อฝนมากก่อนจะสรุปว่าที่นี่ฝนตกมากเกินไป แต่แลนบอกว่าตอนกลางวันเธอ
ชอบให้ฝนตกเพราะนอนสบายดี  

เราสี่คนนั่งบ่นเรื่องฝนกันสักครู่ฝนก็หยุดตก เลดี้คนอ่ืนๆ เริ่มทยอยมาท างานอีก 4 
- 5 คนซึ่งถือว่าน้อยมาก กลิ่นน้ าฝนในบรรยากาศลอยปนกับกลิ่นน้ าหอมของเลดี้ บองกันยกเก้าอ้ีที่
ยกเข้ามาหลบฝนในบาร์ ออกไปตั้งหน้าบาร์เหมือนเดิม มอมย้ายออกไปนั่งหน้าบาร์กับเปรียวเลดี้หน้า
ใหม่อายุ 18 ปี ชาวก าปงจามซึ่งบ่นเรื่องไม่มีลูกค้ามา 2 วันแล้วเนื่องจากฝนตก เปรียวพูดถึงฤดูฝน
คล้ายๆ มอมว่าเวลาอยู่ที่ก าปงจามฤดูฝนเป็นฤดูที่มีของกินอร่อยๆ มากที่สุด แต่ที่นี่ฤดูฝนหมายถึงไม่
มีลูกค้า ไม่มีเงิน  ทั้งสองคนพยายามเรียกลูกค้าหน้าบาร์ แต่สายฝนที่โปรยปรายลงมาอีกครั้งหลังจาก
หยุดไปสักครู่ก็ท าให้แทบจะไม่มีลูกค้า จนกระทั่งมีลูกค้าชาวตะวันตกวัยกลางคน ตัวสูงใหญ่ ใส่หมวก
หนังปีกกว้างสีด า ไม่ใส่เสื้อ ใส่กางเกงขาสั้นสีเทา รองเท้าแตะยาง เดินเข้ามาชวนเปรียวออกไปกับเขา 
เปรียวบอกราคา 40 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ลูกค้าต่อราคาเหลือ 30 ดอลลาร์สหรัฐ เปรียวคิดอยู่ครู่หนึ่งก็
ตอบตกลง ขณะที่เธอเดินเอาเงินค่าเปย์บาร์ของลูกค้า 10 ดอลลาร์สหรัฐเข้ามาจ่ายให้บองกันที่หลัง
เคาน์เตอร์ มอมเดินตามมาแล้วพูดอะไรบางอย่างกับเธอ เปรียวหยุดฟัง ส่ายหน้า แล้วเดินไปหยิบ
กระเป๋าออกไปกับลูกค้าท่ามกลางฝนที่เริ่มตกกระหน่ าอีกครั้ง  

วันรุ่งขึ้นแสงอาทิตย์ที่ทอดยาวผ่านประตูบาร์ดอกกุหลาบเข้ามามีสีอ่อนจางไม่
สดใส ในบรรยากาศมีกลิ่นฝนที่เพ่ิงตกใหม่ๆ  ขณะที่บนท้องฟ้าเมฆสีด าก้อนใหญ่ยังกระจายอยู่เต็ม
ท้องฟ้าเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนที่เพ่ิงหยุดตกไปอาจตกลงมาอีกครั้ง แม้ยามเย็นของช่วงมรสุม
เช่นนี้จะไม่ใช่เวลาที่ดีส าหรับธุรกิจบาร์นัก แต่บาร์ดอกกุหลาบก็ยังคงเปิดให้บริการตรงตามเวลา
เหมือนเช่นทุกวัน  

ที่หน้าบาร์เลดี้ 4 คนและผู้วิจัยก าลังนั่งล้อมวงรับประทานอาหารเย็นกันอยู่ 
เปรียวเดินประคองชามใส่ก๋วยเตี๋ยวน้ าข้ามถนนฝั่งตรงข้ามมาร่วมวงอาหารเย็นด้วย พอเปรียววางชาม
ก๋วยเตี๋ยวลงบนโต๊ะ มอมก็มองไปที่รอยแดงๆ บนหัวไหล่ด้านขวาของเปรียวที่โผล่พ้นเสื้อกล้ามสีแดงที่
เปรียวสวมออกมาแล้วถามว่าลูกค้าคนเมื่อคืนเป็นอย่างไรบ้าง 

พอเปรียวได้ยินค าถามก็ชะงักมือที่ตักอาหารเข้าปาก เธอนั่งนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็
ร้องไห้ออกมา ถึงตอนนี้ทุกคนในวงอาหารก็พากันหยุดรับประทานไปด้วย ผ่านไปราว 2 - 3นาที



134 
 

เปรียวก็หยุดร้องไห้ แล้วเริ่มรับประทานอาหารต่อ พร้อมๆ กับคนอ่ืนๆ ที่เริ่มต้นรับประทานอาหาร
ของตนเองต่อบ้าง ขณะที่มอมพูดออกมาว่า 

“ขยมปรับเฮย เวียเคลินออดลออ” หรือ “ฉันบอกแล้ว ว่าไอ้คนนั้นมันกลิ่นไม่ดี” 
ลินดาพูดเสริมว่าลูกค้าที่ใส่หมวกตลอดเวลาก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ ขณะที่ลัดดาเล่าว่า

ตอนที่มาท างานใหม่ๆ เธอเคยออกไปกับลูกค้าที่ใช้ “ยาบา” หรือ “ยาบ้า” แต่ตอนนั้นเธอไม่รู้ และ
คืนนั้นเธอโดนท าร้ายร่างกายด้วยบุหรี่ ตั้งแต่นั้นมาเธอก็จะพยายามจ ากลิ่นลูกค้าที่ใช้ยาบ้า  เพ่ือ
ปฏิเสธการออกไปกับลูกค้าแบบนั้นอีก เมื่อผู้วิจัยถามว่ากลิ่นเป็นอย่างไร ลัดดาก็บอกว่า  

“เคลินเจียกั๊วะทะนะ” หรือ “กลิ่นเหมือนอันตราย”   
เมื่อเห็นผู้วิจัยท าหน้าไม่เข้าใจเธอจึงบอกว่าถ้ามีลูกค้าที่มีกลิ่นแบบนี้เข้ามาเธอจะ

เรียกผู้วิจัยไปนั่งด้วย เปรียวซึ่งน้ าตาแห้งไปแล้วรีบพูดเสริมว่า “เฮาขยมพอง” หรือ “เรียกฉันไปนั่ง
ด้วย” 

กว่าอาหารมื้อนั้นจะสิ้นสุดลงก็มีการแลกเปลี่ยนวิธีการสังเกตลูกค้า  จาก
ประสบการณ์ของเลดี้อีกหลายๆ คนเพ่ิมเติมมามากมาย ขนาดบองกันยังเข้ามาร่วงวงสนทนา ด้วย
การเล่าถึงวิธีสังเกตลูกค้าคนหนึ่งที่เข้ามาขโมยเงินหลังเคาน์เตอร์ด้วยว่า “กลิ่นตัวเหม็นสาบ” 

คืนนั้นมอมบอกกับผู้วิจัยว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เปรียวจะออกไปกับลูกค้าคนนั้น มอม
รู้สึกว่าลูกค้าคนนั้นไม่ปลอดภัย และเตือนเปรียว  แต่เปรียวไม่ได้สนใจ เธอสนใจเพียงเงิน 30 
ดอลลาร์สหรัฐจากลูกค้าคนแรกของเดือนนี้ของเธอเท่านั้น มอมบอกว่าเธอเข้าใจเปรียวว่าฝนตกแบบ
นี้หาลูกค้ายากเพียงใด คืนนั้นเปรียวถูกลูกค้าคนนี้บังคับให้ร่วมเพศทางทวารหนัก และถูกกัดไปหลาย
ครั้ง  

เมื่อผู้วิจัยถามมอมว่าท าไมเปรียวไม่ไปแจ้งความ มอมก็ตอบว่าถ้าไปแจ้งความ
นอกจากจะไม่ได้อะไรแล้ว เปรียวอาจต้องสูญเงินค่าตัว 30 ดอลลาร์สหรัฐที่ได้มาด้วยความ
ยากล าบากให้ต ารวจอีกด้วย มอมสรุปว่าเปรียวต้องหัดฝึกจมูกของเธอเพ่ือเลือกลูกค้าให้ดีกว่านี้ 

5. 2.2  ยุทธวิธีการลดความเสี่ยง 
        แนวคิดเรื่อง “การลดความเสี่ยง” (harm reduction) ถูกใช้ครั้งแรกส าหรับกลุ่ม

ผู้ติดยาเสพติดในประเทศเนเธอแลนด์ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เมื่อรัฐบาลแจกเข็มฉีดยาที่ปราศจาก
เชื้อให้แก่กลุ่มผู้ติดยา เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อตับอักเสบบี ที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านทาง
กระแสเลือด  และกลายมาเป็นแนวคิดส าคัญที่ใช้กับ “กลุ่มเสี่ยง” อย่างไรก็ดี การลดความเสี่ยงใน
กลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศนั้น ส่วนใหญ่ยังให้ความส าคัญกับการลดความเสี่ ยงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ แต่กลับไม่ได้สนใจที่จะลดความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่เกิดกับตัวผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ ทั้งการท าร้ายร่างกาย หรือความเครียดจากอาชีพขายบริการ (Ditmore, 2006)  
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อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีผู้ใส่ใจในประเด็นนี้ในบทความ “Sex-work harm 
reduction” (2005)   ไมเคิล รีเกิตร์ (Michael Rekart) เสนอว่าอาชีพผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็น
อาชีพที่มีอันตรายอย่างยิ่ง การใช้หลักการลดความเสี่ยงจะช่วยให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศมีความ
ปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น เช่นเดียวกับการใช้หลักการลดความเสี่ยงในผู้ใช้ยาเสพติด ผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศต้องเสี่ยงกับอันตรายหลายอย่าง ทั้งการใช้ยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความรุนแรง 
การถูกเบียดขับออกจากสังคม หนี้สิน และการเอารัดเอาเปรียบ รีเกิตร์เสนอยุทธศาสตร์ของการลด
ความเสี่ยงของผู้หญิงขายบริการทางเพศหลายวิธี เช่น การให้ความรู้ การเสริมพลัง การฝึกทักษะการ
ต่อรองเรื่องการใช้ถุงยางอนามัย การท าแนวปฏิบัติส าหรับสถานขายบริการทางเพศ ในท้ายที่สุดรี
เกิตรเ์สนอว่าแนวคิดเรื่อง การลดความเสี่ยงเป็นหัวใจส าคัญของชีวิตที่ดีขึ้นของผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ  

อย่างไรก็ด ีเราจ าเป็นต้องมิอาจลืมว่าเหตุที่ “อาชีพผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็น
อาชีพที่มีอันตรายอย่างยิ่ง” (Rekart, 2005) เป็นเพราะพวกเธอท างานในพ้ืนที่ที่ถูกก าหนดให้ผิด
กฎหมาย และถูกตีตราว่าเป็นพ้ืนที่ผิดศีลธรรม ท าให้บ่อยครั้งที่การท าร้ายผู้หญิงขายบริการทางเพศ
ถูกตัดสินว่าไม่ส าคัญ รวมทั้งวาทกรรมที่ว่า ผู้หญิงขายบริการทางเพศไม่เจ็บปวดจากการถูกข่มขืน
เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการท างานของพวกเธออยู่แล้ว เมื่อจ่ายเงินแล้วย่อมเป็นสิทธิของผู้ซื้อ
บริการ ในการที่จะท าทุกสิ่งทุกอย่างบนร่างกายของผู้หญิงขายบริการทางเพศได้ (Jeffreys, 2009) 
ผู้หญิงขายบริการทางเพศจึงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 6 เท่าในการถูกท าร้าย เป็นเป้าหมาย
ของการถูกท าร้ายเพราะเข้าถึงได้ง่ายกว่าผู้หญิงทั่วไป และสามารถท าให้หายไปโดยอาจไม่มีใครสนใจ 
(Canter,  Ioannou & Youngs, 2009) 

ในกัมพูชาเอง ด้วยภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศว่าเป็นพ้ืนที่ของ 
“ผู้หญิงไม่ดี” ซึ่งก าหนดปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของผู้คนที่มาสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศอย่าง
พวกเธอ มีการส ารวจพบว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกท าร้ายทั้งทางร่างกาย
และจิตใจสูงกว่าผู้หญิงในอาชีพอ่ืน 7 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงขายบริการทางเพศที่หาลูกค้าอยู่ข้าง
ถนน ยิ่งมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง อีกทั้งค่านิยมของสังคมที่มองว่าพวกเธอเป็น  “สเรยโค๊ด” เป็น 
“ผู้หญิงช ารุด” และทัศนคติของหน่วยราชการที่มี  ปฏิสัมพันธ์กับพวกเธอในฐานะผู้ประกอบอาชีพผิด
กฎหมาย ท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศไม่กล้าด าเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ท าร้าย (Human Rights 
Watch, 2010; Martin,  2014, pp. 73-84) และหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นกับผู้หญิงขายบริการทาง
เพศ พวกเธอก็จะถูกบอกว่าเป็นความผิดของพวกเธอเอง ที่มาอยู่ในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ที่
เป็นพ้ืนที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม  (Maher, et al., 2011) ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความเชื่อว่าการโดน
ท าร้ายเป็นเรื่องของเวรกรรมที่ต้องชดใช้ รวมทั้งสังคมกัมพูชายังไม่ให้ความส าคัญกับความรุนแรงที่
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เกิดกับผู้หญิงขายบริการทางเพศ (Keo & Cockroft, 2010) มีข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศจ านวนกว่า 1,000 คนในพนมเปญในค.ศ. 2004 พบว่า 97 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงขาย
บริการทางเพศเคยถูกข่มขืนและกระท าความรุนแรงทางเพศในปีที่ผ่านมา และทั้งหมดไม่ได้รับการ
ปกป้องดูแลตามกฎหมาย (Jenkins, 2005) 

ส าหรับเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ พวกเธอรู้ดีว่าการถูกบอกว่าประกอบอาชีพที่ผิด
กฎหมายท าให้เลดี้ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายใดๆ พวกเธอจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบความ
ปลอดภัยของตนเอง เหมือนที่มอมเคยบอกว่า “เมื่อประตูห้อง (ที่เลดี้อยู่กับลูกค้า) ปิด ทุกอย่างก็
ขึ้นกับตัวของเราเอง” 

เลดี้บาร์ดอกกุหลาบทุกคนจึงมีกฎส าคัญ 4 ข้อ คือ จ่ายเงินก่อนให้บริการ (เพ่ือ
ป้องกันการโกงค่าบริการ) เมื่อเข้าห้องกับลูกค้าต้องจ าให้ได้ว่าประตูอยู่ทางไหน (เผื่อเวลาเกิดเรื่อง
ฉุกเฉิน) วางเสื้อผ้าที่ถอดออกมาขณะให้บริการไว้ข้างๆประตู (เวลาวิ่งหนีจะได้มีเสื้อผ้าใส่) และข้อ
สุดท้ายคือไม่ให้บริการทางเพศถ้าลูกค้าไม่ใช้ถุงยาง  แต่สิ่งแรกและส าคัญที่สุดส าหรับเลดี้บาร์ดอก
กุหลาบคือการเลือกลูกค้า  

ด้วยลักษณะพิเศษของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในบาร์ ท าให้พ้ืนที่นี้เป็นทั้ง
พ้ืนที่ของการควบคุมของสังคมและอ านาจที่ก าหนดภาพตัวแทนของพ้ืนที่ขึ้นมาก ากับเลดี้ แต่
ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ของความเป็นไปได้และโอกาส ที่พวกเธอสามารถมีกระท าการของพวกเธอเอง 
(Lefebvre, 1991) การที่กระบวนการซื้อบริการทางเพศในบาร์เป็นขั้นตอนที่อนุญาตให้ผู้ซื้อและ
ผู้ขายมีเวลาในการสร้างสัมพันธ์กันก่อนตกลงใจบริการ ท าให้เลดี้สามารถใช้เวลาในช่วงนี้ประเมิน
ลูกค้าว่าปลอดภัยเพียงใด เพ่ือตัดสินใจออกไปกับลูกค้า การออกไปจากพ้ืนที่บาร์ที่แม้จะดูเหมือนเป็น
พ้ืนที่อันตรายจากภาพที่สังคมสร้างขึ้น แต่ส าหรับเลดี้แล้วที่นี่คือพ้ืนที่ปลอดภัย ขณะที่พ้ืนที่อันตราย
คือพ้ืนที่ที่เธอออกไปอยู่กับลูกค้าตามล าพัง (Derks, 2008) 

การเป็นผู้หญิงที่ต้องท างานท่ามกลางความเสี่ยง แต่กลับไม่สามารถแสวงหาความ
คุ้มครองทางกฎหมายได้ ท าให้เลดี้ต้องพัฒนายุทธวิธีลดความเสี่ยงด้วยตัวของเธอเอง ด้วยการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดของตนเอง ดังเช่นลัดดาที่จ ากลิ่นของคนที่ใช้ยาบ้าได้ จาก
ประสบการณ์ท่ีเจ็บปวดของตน หรือ ลินดาที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากลูกค้าที่ใส่หมวกตลอดเวลา   

แม้ยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงของเลดี้ จะแสดงให้เห็นความไร้อ านาจของพวกเธอที่
ไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนในการปกป้องตนเอง นอกจากการใช้สัญชาตญาณผ่านประสบการณ์ผัสสะที่
พวกเธอเรียนรู้และจดจ าด้วยชีวิตทุกเมื่อเชื่อวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ แต่ยุทธศาสตร์นี้ก็
แสดงให้เห็นความเป็นผู้กระท าการของพวกเธอและการสร้างส านึกต่อตัวตนของพวกเธอ   

 

http://rhrealitycheck.org/author/chan-dyna-sichan-melissa-cockroft/
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5.2.2.1 ประสบการณ์ผัสสะของการเอาตัวรอด 

การใช้ประสบการณ์ผัสสะเพ่ือเตือนภัยปรากฏอยู่ ในทุกวัฒนธรรม 
แตกต่างหลากหลายไปตามบริบทของวัฒนธรรมนั้นๆ เช่น ในแต่ละวัฒนธรรมต่างก็มีวิธีการเตรียม
อาหาร การรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป และมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผัสสะ ด้วย
การให้ความหมายของอันตรายของสิ่งต่างๆ เช่น กลิ่นควัน รสชาติอาหารที่เหมาะสม ที่แตกต่างกันไป 
(Doty, 1986, pp. 673-684) นอกจากวัฒนธรรมแล้ว มนุษย์ยังให้ความหมายของผัสสะตามสถานะ 
บทบาท โครงสร้างทางสังคม เช่น เปรียวที่ เคยรู้สึกว่าเสียงฝนตกและกลิ่นไอดิน เคยเป็นความ
ปลอดภัยและความอ่ิมเอมเมื่ออยู่ที่บ้านเกิด แต่ที่บาร์ดอกกุหลาบเสียงฝนตกและกลิ่นไอดิน คือ
สัญญาณของความไร้อ านาจที่ท าให้เธอจะไม่มีสิทธิในการเลือกลูกค้ามากนัก  แม้ว่าจะรู้ถึงสัญญาณ
อันตราย 

กลิ่นในวัฒนธรรมกัมพูชานั้น ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดต าแหน่งแห่งที่และให้
ความหมายกับสิ่งต่างๆ มาเนิ่นนาน เช่น ในพ้ืนที่ของการให้ก าเนิดบุตร เลือดที่เกิดจากการคลอดซึ่ง
ถือว่าเป็นเลือดสกปรกจะมีกลิ่นสกปรกที่ส่งกลิ่นออกไปเรียกผีร้ายมากินรก (Ovesen & Trankell, 
2010, p. 245) กลิ่นของเลือดที่เกิดจากการคลอดบุตรจึงเป็นกลิ่นที่มีอันตรายต่อทั้งแม่และลูกที่เกิด
ใหม่ต้องรีบก าจัดกลิ่นให้หมดไป  

เนื่องจากกลิ่นเป็นผัสสะพ้ืนฐานของสัญญาณเตือนภัยของมนุษย์ เพ่ือจ าแนก
อันตรายและการเอาตัวรอด (Zaltman, 2003) เมื่อความหมายของกลิ่นปรากฏขึ้นในการรับรู้ของ
มนุษย์ก็จะกระตุ้นปฏิกิริยาตอบสนองทันที (Vlahos, 2007; Zaltman, 2003)  กลิ่นยังเป็นผัสสะที่
สัมพันธ์กับอารมณ์มากที่สุดเพราะเชื่อมกับสมองส่วนอารมณ์และการเรียนรู้โดยตรง  (Herz, 2002) 
ผัสสะการดมกลิ่นของมนุษย์มีอิทธิพลต่อความทรงจ ามากกว่ากว่าเห็นหรือได้ยิน  (Vlahos, 2007) 
ความสามารถในการจ าแนกที่มาของกลิ่นของมนุษย์นั้นขึ้นกับการมีประสบการณ์ (Yeshurun & 
Sobel, 2001) กลิ่นยังถูกใช้ทั้งเพ่ือบอกถึงสุขภาพ ความเจ็บป่วย และการรักษาโรค (Lis-Balchin, 
2006;  Robins, 1999) การมีคลังความจ าของกลิ่นผ่านประสบการณ์จึงส าคัญต่อการลดความเสี่ยงใน
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศของเลดี้  

กลิ่นของยาเสพติดเป็นกลิ่นหนึ่งที่เลดี้บาร์ดอกกุหลาบส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ 
พวกเธอมักหาทางปฏิเสธหากลูกค้าของเธอมีกลิ่นยาเสพติด ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น บอกว่าเธอปวด
ศีรษะ หรือมีประจ าเดือน  กลิ่นเป็นผัสสะที่สามารถบอกเลดี้ได้ ในสิ่งทีผ่ัสสะอ่ืนบอกได้ไม่ดีเท่า เลดี้ไม่
สามารถเห็นได้ว่าลูกค้าใช้ยาเสพติดหรือไม่ แต่เธอได้กลิ่นมันได้  แม้ว่ากลิ่นจะส าคัญในการบ่งชี้ถึง
อันตราย แต่เลดี้ก็ยังใช้ผัสสะอ่ืนๆ ในการบ่งชี้ถึงอันตราย พวกเธอใช้ทั้งการสังเกต สีหน้า ท่าทาง 
เครื่องแต่งกาย ใช้การฟังส าเนียงภาษา ลักษณะการพูด รวมทั้งใช้การรับรู้ทางสัมผัส เพ่ือการประเมิน

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Richard+L.+Doty%22
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สถานการณ์อันตราย การท าความเข้าใจประสบการณ์ผัสสะจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจในการท างาน
ประสานกันของผัสสะมิใช่แยกท าความเข้าใจผัสสะหนึ่งผัสสะใดเพียงผัสสะเดียว (Howes, 2003, 
p.47)   เช่น มอมมักจะบอกว่าผู้ชายที่ไม่สบตาเธอตอนพูดคุยกันคือคนอันตราย กรงบอกว่าผู้ชายที่
จับตัวเธอแน่นๆ คือคนอันตราย มกราปฏิเสธลูกค้าท่ีใส่รองเท้าที่ท าให้เธอไม่สบายใจ  

ยิ่งไปกว่านั้นผัสสะเตือนภัยเหล่านี้ยังแสดงออกผ่านประสบการณ์อันซับซ้อน เช่น 
ลัดดาบอกว่าทหารเป็นผู้ที่ปลอดภัย จันบอกว่าลูกค้าที่มีรูปร่างอ้วนปลอดภัยกว่าลูกค้าที่ผอม เลดี้จะ
ใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพ่ือเลือกลูกค้าท่ีปลอดภัยที่สุดส าหรับเธอ 

ในขณะที่กลิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่เลดี้ใช้เลือกลูกค้า กลิ่นตัวกลับไม่ใช่ปัจจัยส าคัญ
นัก เลดี้หลายคนรู้สึกว่าผู้ชายที่มีกลิ่นตัวแรงเป็นลูกค้าที่ปลอดภัย ที่ส าคัญกลิ่นตัวสามารถแก้ไขได้
ง่ายดายด้วยการให้ลูกค้าอาบน้ าก่อนให้บริการ  

“กลิ่นอันตราย” จึงเป็นทั้งกลิ่นของสิ่งอันตรายจริงๆ อย่างกลิ่นยาบ้า หรือกลิ่นที่
เป็นการเปรียบเปรยว่ากลิ่นอันตรายจากบุคลิก สัญญาณอันตรายบางอย่างที่พวกเธอรู้สึก เช่น มกรา
บอกผู้วิจัยหลังจากปฏิเสธลูกค้าคนหนึ่งว่า "ผู้ชายคนนี้กลิ่นเหมือนงู" ที่เธอบอกว่าเป็นกลิ่นเหม็นคาว 

การท าความเข้าประสบการณ์ผัสสะของการระวังภัยนี้แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศของเลดี้นั้นไร้ที่พ่ึง ไร้สิทธิในการได้รับการดูแลเพียงใด ประสบการณ์ผัสสะจึงไม่ได้
เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางกายภาพของร่างกาย แต่ประสบการณ์ผัสสะยังสะท้อนโครงสร้างที่ไม่เท่า
เทียมกัน ที่เมื่อปรากฏบนพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะของบาร์ดอกกุหลาบ ก็ก าหนดประสบการณ์ผัสสะ
ของการเตือนภัย รวมทั้งความเป็นผู้กระท าการของเลดี้ขึ้น การท าความเข้าใจประสบการณ์ผัสสะคือ
การท าความเข้าใจการสร้างส านึกแห่งตนและการเป็นผู้กระท าการของผู้คนในพ้ืนที่เฉพาะแต่ละแบบ
ขึ้น (Herzfeld, 2001, p.355)  

5.2.2.2 ห้องเรียนชีวิตที่โต๊ะอาหารเย็น 
                 ส าหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ นอกจากการ

สร้างประสบการณ์ผัสสะเพ่ือเตือนอันตรายแล้ว การสร้างชุมชนเป็นเรื่องจ าเป็นในการเอาตัวรอด 
(Hoefinger, 2013, p. 79) เลดี้บาร์ดอกกุหลาบเองก็รู้ถึงความส าคัญข้อนี้ดี พ้ืนที่ของการรับประทาน
อาหารเย็นร่วมกันจึงกลายเป็นพ้ืนที่ส าคัญของเลดี้ในการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผัสสะเตือนภัยให้กันและกัน รวมทั้งให้ค าแนะน าซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยัง
มีการช่วยเหลือแนะน ากันในโอกาสต่างๆ รวมทั้งการดูแลผู้ที่เปราะบางกว่าในพ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศ 
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ภาพที่ 5.3 ภาพการยืนรอเรียกลูกค้าที่หน้าบาร์ดอกกุหลาบของเลดี้ 

 
เวลาเกือบเที่ยงคืนแล้ว อากาศของเดือนธันวาคมเย็นสบาย ถนนหน้าบาร์ดอก

กุหลาบคืนนี้แม้ไม่คึกคักนักแต่ก็มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปมาไม่ขาดสาย ภายในบาร์มีลูกค้าเข้ามานั่ง
ดื่มอยู่สองโต๊ะมีเลดี้ 4 - 5 คน นั่งร่วมโต๊ะ พูดคุย หยอกล้อ ชวนดื่มกันอยู่ ด้านหน้าบาร์มีผู้วิจัย นัท 
กรง และมอมนั่งบนเก้าอ้ีหันหน้าออกไปที่ถนน แสงไฟวูบวาบสีแดงสีส้มของบาร์ฉาบย้อมพวกเราจนดู
เร้าใจอย่างน่าประหลาดในความสลัว พวกเราตะโกนโหวกเหวกเชิญชวนลูกค้า แข่งกับเสียงระเบ็ง
เซ็งแซ่อ่ืนๆ ที่ดังแข่งกันอยู่ ทั้งเสียงเพลงจากบาร์ดอกกุหลาบเอง และจากบาร์อ่ืนที่รายล้อมอยู่ ทั้ง
จากเสียงรถมอเตอร์ไซค์ รถสามล้อเครื่อง รถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาในถนนสายเล็กๆ นี้ และเสียงบรรดา
เลดี้ที่ต่างแข่งกันตะโกนเชิญชวนลูกค้าอยู่หน้าบาร์ของตน  

แต่พวกเราก็ไม่ได้ตะโกนเรียกลูกค้ากันตลอดเวลา แต่จะเลือกเฉพาะตอนที่มีกลุ่ม
นักท่องเที่ยวผ่านมา หากเป็นช่วงถนนว่างเราก็จะหยุดพัก แล้วหันมาคุยกันเองบ้าง หรือนั่งพัก 
จนกระท่ังถึงแอบหลับอย่างที่ นัทมักท าบ่อยๆ แล้วคืนนี้ก็เช่นเคย ที่แม้สรรพเสียงรอบตัวจะคึกคัก เร้า
ใจมากสักเพียงใด นัทก็ยังคงนั่งหลับบนเก้าอ้ีหน้าบาร์ริมถนนที่มีผู้คนรถราผ่านไปมาอย่างขวักไขว่
อย่างสบายใจ ทั้งๆ ที่เมื่อเดือนก่อนตอนที่สาวน้อยวัย 17 จากก าปงธมคนนี้เริ่มมาท างานใหม่ๆ เธอ
มักจะแอบไปนั่งหลับตาที่โต๊ะด้านในมุมซ้ายของบาร์หลังกระถางต้นไม้เพ่ือซ่อนเร้นจากสายตาของ
ผู้คน ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ซีดเซียว และบ่นตลอดเวลาว่าเธอ “ชือกบาล” หรือ “ปวดศีรษะ” จาก
สรรพเสียงดังที่อยู่รอบตัว และ “วืนมุก” หรือ “เวียนศีรษะ” จากแสงไฟวูบวาบที่ส่องแสงสลับกันไป
มาอยู่รอบตัว แล้วพอดึกสักหน่อยราวๆ หลังเที่ยงคืน พวกเราก็จะได้ยินเสียงเธอกรนดังลั่นดังมาจาก
มุมสงบของเธอ 
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ตลอดอาทิตย์แรกของการท างานเธอจึงไม่เคยได้ลูกค้า หรือได้รับการเลี้ยง
เครื่องดื่มเลย จนโสภาเจ้าของบาร์มองเธอด้วยความหมั่นไส้ และดุเธอให้ออกมาจากมุมมืด มาเรียก
ลูกค้าที่หน้าบาร์บ้าง ถึงเวลานั้นเธอก็จะโผล่ออกมาอย่างอิดเอ้ือน แล้วก็นั่งเงียบในท่าชันเข่า  หน้างอ
หงิกอยู่บนเก้าอ้ีหวายหน้าบาร์อยู่สักครึ่งชั่วโมง แล้วก็แอบหลบเข้าไปในมุมของเธอต่อ หากไม่ใช่ว่า
เพราะช่วงนี้หาสาวบาร์หน้าใหม่ๆ มาท างานยากแล้ว โสภาคงจะไล่เธอออกตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วแน่ๆ 

จนกระทั่งในวันหนึ่งเมื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่สองของการท างาน นักท่องเที่ยวหัวล้าน
วัยเกือบ 70 ปี กลิ่นตัวแรงคนหนึ่งที่คงจะมองเห็นเธอมาหลายวันแล้ว ก็เรียกเธอไปนั่งด้วย กรงน้า
สาวเธอรีบเรียกให้เธอลุกไปนั่งกับเขา พร้อมกับตามไปนั่งประกบหลานสาวและท าหน้าที่ช่วยเจรจาให้ 
นัทนั่งหน้างออย่างไม่เต็มใจอยู่กับลูกค้าสกัครู่ ก็ออกไปจากบาร์พร้อมกับลูกค้าคนนั้น  

วันต่อมาพอเธอมาถึงบาร์ ก็ซื้อหอยแครงลวกมากินกล่องใหญ่ ทั้งยังมีน้ าใจเรียก
เพ่ือนๆ มากินด้วยกัน เพื่อนๆ ถามเธอว่าออกไปกับลูกค้าเมื่อคืนเป็นอย่างไร เธอยิ้ม แล้วบอกว่าดีของ
ลูกค้าอันนิดเดียว ได้เงิน แล้วก็ได้นอนหลับที่ห้องลูกค้าจนถึงเช้า แล้วกลับห้องไปนอนต่ออีก เธอชอบ 
ถ้ามีลูกค้าพาเธอไปอีกเธอก็จะไป จะได้นอนหลับ พวกเราพยักหน้ากันงึกงักเข้าใจความรู้สึกของนัท
เป็นอย่างดี เพราะการต้องนั่งอยู่ในบาร์ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึงตี 5 นั้นมันเหนื่อยไม่ใช่น้อย แม้แต่ผู้วิจัยที่
เป็นพยาบาลเคยขึ้นเวรอดนอนตอนกลางคืนมาก่อน แต่การต้องนั่งท างานแล้วอดนอน 12 ชั่วโมงต่อ
วันนั้น มันก็ท าให้พวกเราต้องทนทรมานกับความง่วงไม่ใช่น้อย  

ด้วยความสงสัยผู้วิจัยจึงถามกรงน้าของนัทว่า ท าไมนัทถึงชอบนอนขนาดนี้ กรง
อ้ าอ้ึงครู่หนึ่งก็บอกว่า 

“กวดย าทน า จองเดกระโหด” หรือ “เธอกินยาง่วงนอนตลอด” 
เมื่อถูกถามต่อว่าแล้วสเรยนัทกินยาอะไรทุกวัน ก็ได้รับค าตอบว่า 
 “ทน าขวบ กบาน” หรือ “ยาโรคประสาท” 
บรรดาเลดี้ที่นั่งฟังกันอยู่ถึงกับหันไปมองนัทที่กินหอยแครงอยู่อย่างสบายใจพร้อม

กัน หากมองเพียงผิวเผิน นัทก็ดูไม่แตกต่างจากสาวบาร์ทั่วๆ ไป แม้ว่าสาวน้อยผิวคล้ า รูปร่างเล็ก 
หน้าเป็นสิว อกใหญ่ สะโพกผายคนนี้ จะมาท างานที่บาร์ทุกวันด้วยเสื้อยืดแขนกุดกับกางเกงขาสั้น 
รองเท้าส้นสูงสีแดง ผมยาวหวีแบบลวกๆ มัดไว้ด้านหลัง แต่ก็มีเลดี้อีกหลายคนที่แต่งตัวคล้ายๆ กัน
แบบนี้ แต่หากลองนั่งสังเกตอย่างใกล้ชิดก็จะพบความแปลกของนัท อย่างแรกก็คือเธอเป็นคนที่ไม่
ปิดบังอารมณ์ของตนเอง ถ้าไม่พอใจเธอก็จะหน้าบึ้งใส่ทันที ถ้าชอบเธอก็จะกอดทันที ผู้วิจัยเองก็โดน
เธอกอดบ่อยๆ และเธอชอบให้กอดตอบ และบ่อยครั้งที่อยู่ดีๆเธอก็จะหัวเราะออกมาต่อเนื่องยาวนาน
ทั้งๆ ที่ไม่มีเหตุผล อย่างที่สองคือเธอเป็นเลดี้ที่ไม่แต่งหน้า ไม่แม้แต่จะทาแป้งเพราะเธอไม่ชอบ และ
อย่างสุดท้ายคือเธอจะชอบนอนหลับ  
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กรงเล่าให้พวกเราฟังต่อว่า นัทเกิดในครอบครัวชาวนาที่ก าปงธมมีพ่ีน้อง 7 คน
ตายไปแล้ว 4 คน พ่อของเธอป่วยตายตั้งแต่เธออายุได้ 4 ขวบ พอเธออายุได้ 10 ขวบแม่ของเธอก็ตาย
ไปอีกคน เธอจึงต้องลาออกจากโรงเรียน แล้วไปอยู่กับพี่สาวคนโตซึ่งแต่งงานแล้ว เพ่ือช่วยท างานและ
เลี้ยงหลานๆ ลูกพ่ีสาว 3 คน เธอมักโดนพ่ีสาวและพ่ีเขยท าร้ายร่างกายอยู่เสมอ พออายุ 16 ปีเธอก็
ออกจากบ้านไปท างานโรงงานในพนมเปญ 8 เดือนต่อมาเธอกลับมาบ้านด้วยสุขภาพที่ทรุดโทรม
ผิดปกติ พูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่อง พี่สาวของเธอจึงพาเธอไปรักษา และพบว่าเธอตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน จึงพา
เธอไปท าแท้ง หลังท าแท้งเธอยังคงพูดคุยไม่รู้เรื่อง นอนไม่หลับ พูดคนเดียว ครอบครัวจึงพาเธอไป
โรงพยาบาลอีกครั้ง และเธอก็ได้ยารักษาอาการโรคประสาทมากิน อาการของเธอจึงดีขึ้น เล็กน้อย 
พ่ีสาวของเธอซึ่งรู้ว่ากรงท างานในบาร์ที่สีหนุวิลล์จึงขอให้กรงพาเธอมาท างานบาร์ด้วยเพราะ  

“อยู่บ้านก็ท าอะไรไม่ได้ ท างานโรงงานก็ไม่ได้ เพราะกินยาแล้วก็จะเอาแต่นอน”  
 นัทจึงตามกรงมาท างานบาร์ที่นี่ หลังฟังเรื่องราวของเธอท่าทีของโสภาก็

เปลี่ยนไป ไม่ค่อยดุนัท นัก ขณะที่เลดี้คนอ่ืนๆ โดยเฉพาะมอมมักคอยนั่งเป็นเพ่ือนและคอยช่วยนัทดู
ลูกค้า 

หลังจากได้ลูกค้าคนแรกแล้ว นัทก็เริ่มมีลูกค้าประปรายสัปดาห์ละ 2-3 คน ส่วน
ใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติวัยชรา กลิ่นแรง และทุกครั้งที่เธอออกไปกับลูกค้าเธอก็จะไม่กลับมาที่บาร์ แต่
จะนอนหลับกับลูกค้าจนถึงเช้าเสมอ พอเข้าเดือนที่สองเธอเริ่มแต่งหน้าหวีผม 

วันหนึ่งระหว่างมื้ออาหารเย็น เลดี้ก็เริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลลูกค้าของแต่ละคน อา
เจียงเลดี้บอย คนสวยของบาร์เป็นคนเปิดประเด็น เล่าถึงลูกค้าสูงอายุใจดีของเธอ ที่มาพาเธอออกไป
ให้บริการติดต่อกันมาสามคืนแล้ว และใจดีซื้อของให้เธอมากมาย แต่วันนี้เธอกลับแอบหลบอยู่หลัง
บาร์ตอนทีลู่กค้าคนนี้มาหาจนเขาผิดหวังกลับไป เธออธิบายว่า 

“ทนไปด้วยมาสามวันแล้ว วันนี้ขอพักวันหนึ่ง พรุ่งนี้ค่อยออกไปด้วย เจ็บตูดท า
แรง ปากเหม็น” 

เลดี้คนอ่ืนที่นั่งฟังอยู่ก็หัวเราะกันคิกคัก กรงจึงพูดถึงลูกค้าของเธอคนก่อนที่
ออกไปด้วยว่าต่างจากของอาเจียงโดยสิ้นเชิง เธอแน่ใจว่าลูกค้าคนนั้นคงเป็นแพทย์ เพราะเขาสะอาด
มาก ให้เธออาบน้ าตั้งหลายครั้งกว่าจะมีเพศสัมพันธ์ และพอเสร็จแล้ว เขาก็จะรีบอาบน้ าทันที และให้
เธออกจากห้องทุกครั้ง โชคดีที่อวัยวะเพศของเขาเล็กมากและอ่อนตัวเร็วมาก พูดมาถึงตอนนี้ก็มีเลดี้
หลายคนเริ่มหัวเราะกัน เปรียวสนับสนุนเธอว่าเจอลูกค้าที่พอเสร็จแล้วก็รีบไล่ออกจากห้องเหมือนกัน 
แต่เลดี้บางคนก็บอกว่าไม่อยู่ต่อในห้องลูกค้าก็ดี เพราะถ้าอยู่ต่อบางทีก็ จะโดนมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง 
กรงหันมาถามนัทหลานสาวที่นั่งตาปรือเกือบหลับอยู่ข้างๆว่า 

“สงสัยมานานแล้ว ลูกค้าเขาให้นอนต่อในห้องได้ทุกครั้งเหรอ ถึงกลับเช้าทุกครั้ง” 
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นัทส่ายหน้าบอกว่าไม่รู้ รู้แต่ว่าพอท าเสร็จเธอก็จะนอนหลับต่อทันที เธอชอบนอน
หลับในห้องลูกค้าเพราะมันสบายที่นอนกว้างและนิ่ม 

แล้วเธอก็เล่าต่อว่าเวลามีลูกค้าพาเธอออกไป ครั้งแรกๆ เธอกลัวมาก กลัวเจ็บ 
กลัวเป็นคนไม่ดี แต่พอออกไปบ่อยๆ เธอก็เฝ้ารอเวลาที่ลูกค้าเสร็จเพราะจะได้นอนหลับสบายบนเตียง
นุ่มๆ ใหญ่ๆ ที่ตลอดชีวิตของเธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน เดี๋ยวนี้เวลามีลูกค้าเรียกเธอจึงไม่กลัวอีกแล้ว 
เพราะรู้ว่าหลังจากผ่านช่วงเวลาเจ็บปวดแล้ว เธอจะได้นอนหลับสบายๆ ตอนเสร็จ แต่ก็มีบางครั้งที่
แม้จะออกไปกับลูกค้านัทก็ไม่ได้นอนหลับบนที่นอนอ่อนนุ่มไปทุกครั้ง อย่างเช่นคืนหนึ่ง หลังลูกค้าคน
หนึ่งพาเธอออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง เธอก็ต้องกลับมาท่ีบาร์ ลูกค้าคนนั้นไม่ให้เธอนอนหลับต่อเพราะ
บอกว่าเธอกรนดังหนวกหู 

เมื่อนัทเล่าจบ เลดี้หลายคนที่ร่วมวงอาหารเย็นในวันนั้นพากันแนะน านัทว่า ไม่
ควรนอนต่อในห้องกับลูกค้าเพราะไม่ปลอดภัย อาจต้องมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าอีกครั้งโดยไม่ได้เงิน 
และอาจมีผู้ชายคนอ่ืน เช่น เพ่ือนลูกค้าเข้ามาในห้อง ซ่ึงเสี่ยงต่อการโดนข่มขืน ขณะที่มอมแนะน านัท
เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยว่าต้องใช้ทุกครั้ง นัทตอบว่าเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้บางครั้งไม่ได้ใช้ มอมจึง
หันมาบอกกับผู้วิจัยว่าให้ช่วยคุยกับลูกค้าก่อนพานัทออกไปเรื่องการใช้ถุงยาง 

การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่บาร์ดอกกุหลาบเป็นพ้ืนที่ส าคัญของการ
เรียนรู้ยุทธวิธีลดความเสี่ยงของเลดี้ร่วมกัน แสดงให้เห็นความเป็นสมาชิกของกลุ่ม  การมีชุมชนใน
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศนี้เป็นสิ่งส าคัญมากส าหรับผู้หญิงที่ออกจากบ้านเกิดที่คุ้นเคยมาอยู่ใน
เมืองใหญ่ โดยเฉพาะการที่ต้องกลายเป็นคนสังคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ  การรับประทานอาหารเย็น
ร่วมกันที่บาร์ดอกกุหลาบจึงเป็นเวลาส าคัญของการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการเอาตัวรอด  การเคารพต่อ
ผู้อาวุโสเช่น มอมเป็นมารยาทที่เลดี้ผู้มาใหม่เรียนรู้โดยอัตโนมัติ การแสดงออกถึงความห่วงใยนัทเมื่อรู้
ประวัติของเธอ ด้วยการให้ค าแนะน า แสดงให้ถึงการที่เลดี้ซึ่งมีภูมิหลังที่โดนโครงสร้างที่ไม่เท่าเทียม
กันในกัมพูชากระท าที่ไม่แตกต่างกันนัก ต่างก็พยายามจะเยียวยาช่วยเหลือกัน ด้วยสายสัมพันธ์ที่
สร้างข้ึน อีกท้ังเลดี้ส่วนใหญ่ที่มาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบต่างก็มาเพ่ือเกี่ยวพันทางใดทางหนึ่งกับเลดี้
คนอ่ืนในบาร์ การสร้างสัมพันธ์กันจึงไม่ใช่เรื่องยาก  
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ภาพที่ 5.4 ภาพวงสนทนาหน้าบาร์ดอกกุหลาบของเลดี้ 

 
ใน “Comfort Food, Memory, and ‘Home’: Senses in Transnational 

Contexts” (2010) นอร์แมน อาร์ดัลลาร์ (Noorman Abdullah) เสนอว่ายามที่ผู้คนรับประทาน
อาหารที่มีรสชาติเหมือนการรับประทานที่บ้าน รสชาติ กลิ่น ภาพของอาหาร เสียงเมื่อยามเคี้ยว
อาหาร และรสสัมผัสของอาหารในปาก จะปลุกอารมณ์ความรู้สึกผูกพันของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของ
ครอบครัวขึ้น รสชาติของอาหารจึงถูกใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความทรงจ าของสังคม ที่มี
การแบ่งปันความหมาย ประวัติศาสตร์ ความทรงจ า และอัตลักษณ์ของบ้าน มื้อเย็นในบาร์ดอก
กุหลาบจึงสร้างความรู้สึกเหมือนการมีครอบครัวอีกครั้งแก่เลดี้บาร์ดอกกุหลาบ ยิ่งไปกว่านั้นหน้าที่
ส าคัญอีกหน้าที่หนึ่งของช่วงเวลาแห่งอาหารมื้อเย็นคือการที่เป็นช่วงเวลาให้ได้คลายความเครียด และ
กระท าการตอบกลับลูกค้าของพวกเธอด้วยการน าเขามาเล่าเป็นเรื่องตลกในวงสนทนา และด้วย
กิจกรรมนี้เองท่ีท าให้พวกเธอได้สร้างส านึกแห่งตัวตนร่วมกันขึ้นมา 
 
5.3 สรุป 

 
ในบทนี้ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่า เส้นแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศไม่ได้

หมายถึงเพียงเส้นแบ่งทางกายภาพ แต่คือการรับรู้ความเข้าใจของผู้คนในสังคมกัมพูชาต่อภาพ
ตัวแทนของผู้หญิงในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่ถูกสร้างจากโครงสร้างอ านาจต่างๆ เช่น 
วัฒนธรรมทีไม่เท่าเทียมกันของชายหญิง วัฒนธรรมพรหมจรรย์ ซึ่งเป็นไปเพ่ือการควบคุม ก ากับ และ
จัดการกับพ้ืนที่ ด้วยภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ของ “ผู้หญิงไม่ดี” 
ส่งผลให้ผู้หญิงในพ้ืนที่นี้ต้องแต่งกายแบบ “ผู้หญิงไม่ดี” ที่เร้าอารมณ์ทางเพศ  ท าให้เมื่อผู้หญิง
ต้องการเข้ามาสู่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศสิ่งแรกที่พวกเธอต้องท าคือการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจาก 
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“สเรยทมมดา” หรือ “ผู้หญิงธรรมดา” มาเป็น “สเรยบาร์” หรือ “ผู้หญิงบาร์” แทน การจัดระเบียบ
ร่างกายของตนเองของเลดี้จึงเป็นไปเพ่ือการด ารงอยู่ของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศบนร่างกายของ
เธอ หรือการลบมันออกไปจากร่างกายของเธอ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังเสนอว่า ร่างกายของเลดี้เป็นพ้ืนที่ของความหมายที่ท าให้เลดี้รู้สึก
เป็นเจ้าของ ผูกพัน และต้องดูแลเอาใจใส่ การขายบริการทางเพศจึงเป็นการน าเอาสิ่งที่เต็มไปด้วย
อารมณ์และความรู้สึกไปสัมพันธ์กับร่างกายผู้อ่ืน ร่างกายของเลดี้จึงไม่ได้แยกอยู่อย่างโดดเดี่ยว แต่
ด ารงอยู่ร่วมกับตัวตนและความรู้สึก รวมทั้งผู้วิจัยยังเสนอว่าการเป็นผู้หญิงที่ต้องท างานท่ามกลาง
ความเสี่ยง แต่กลับไม่สามารถแสวงหาความคุ้มครองทางกฎหมายได้ ท าให้เลดี้ต้องพัฒนายุทธวิธีลด
ความเสี่ยงด้วยตัวของเธอเอง ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดของ ที่แม้ยุทธศาสตร์ลด
ความเสี่ยงของเลดี้ จะแสดงให้เห็นความไร้อ านาจของพวกเธอที่ไม่สามารถใช้วิธีการอ่ืนในการปกป้อง
ตนเอง นอกจากการใช้สัญชาตญาณผ่านประสบการณ์ผัสสะที่พวกเธอเรียนรู้และจดจ าด้วยชีวิตทุก
เมื่อเชื่อวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ แต่ยุทธศาสตร์นี้ก็แสดงให้เห็นความเป็นผู้กระท าการของ
พวกเธอและการสร้างส านึกต่อตัวตนของพวกเธอ   

ในบทต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอ ความเป็นผู้กระท าการผ่านวิธีการที่เลดี้ให้ความหมายชีวิต
ของพวกเธอ และกระท าการที่เลดี้ เปลี่ยนผ่าน จาก “สเรยโค๊ด” เป็น “โกนสเรยลออ” และเป็น 
“เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ว่ากระท าการนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นนอกอ านาจ หรือเป็นการต่อต้านขัดขืน การล้มล้าง
บรรทัดฐาน แต่ กระท าการของเลดี้คือการสร้างความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจที่กดทับพวกเธออยู่
นั่นเอง รวมทั้งชีวิตหลังการเป็น “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ของพวกเธอ 
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บทที่ 6 

วาสนา: การแต่งงานของเลดี้กับเจ้าบ่าวชาวตะวันตก  
 

ทฤษฎีสตรีนิยมแนวสุดโต่ง (radical feminism) ซึ่งสนใจในประเด็นการกดขี่ข่มเหง
ผู้หญิง มักอธิบายการขายบริการทางเพศว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิง ผู้หญิงที่ขายบริการทาง
เพศจะกลายเป็นเพียง “วัตถุ” ที่มีไว้เพ่ือบ าบัดความใคร่ของผู้ชายเท่านั้น คุณค่าของผู้หญิงจะหายไป 
และกลายเป็นคนที่ไร้ศักดิ์ศรี ด้วยเหตุนี้สตรีนิยมแนวสุดโต่งและนักอนุรักษ์นิยมจ านวนมากจึง
ต้องการก าจัดการขายบริการทางเพศให้หมดไปจากสังคม เพราะการขายบริการทางเพศคือสัญลักษณ์
แห่งอ านาจของผู้ชาย การกดข่ีทางเพศด ารงอยู่ในการขายบริการทางเพศซึ่งรองรับระบบชายเป็นใหญ่ 
การที่สังคมยอมให้มีผู้หญิงขายบริการทางเพศ ก็เท่ากับยอมให้ผู้ชายกดข่ีผู้หญิง (Weitzer, 2005)   

 ในขณะเดียวกันสตรีนิยมแนวก้าวหน้า (sex-positive feminist) ก็ออกมาเคลื่อนไหว 
เพ่ือที่จะยืนยันว่าผู้หญิงสามารถแสวงหาความสุขทางเพศได้ โดยไม่จ าเป็นต้องผูกติดอยู่กับสถาบัน
การแต่งงาน เช่น การมองว่าผู้หญิงขายบริการทางเพศคือ “ทางเลือก” ที่ผู้หญิงสามารถก าหนดชะตา
กรรมและความปรารถนาทางเพศของตนเอง ผู้หญิงควรจะมีสิทธิในร่างกายของตัวเอง การขายบริการ
ทางเพศก็มิใช่สิ่งที่ชั่วร้ายสตรีนิยมแนวก้าวหน้าหลายคนจึงออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุน ให้การขาย
บริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย   

การโต้แย้งแบบนี้เป็นการมองการขายบริการทางเพศแบบคู่ตรงข้าม ซึ่งเป็นปัญหาของ
ตรรกะแบบเหตุผลนิยม การขายบริการทางเพศนั้นไม่อาจมองมันอย่างขาวกับด าได้ ด้วยเพราะโลก
ของการขายบริการทางเพศมีความซับซ้อนอีกมากมายหลายชั้น ซ้อนทับกันอยู่ในบริบทของสังคมโลก 
และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (Bradley & Szablewska, 2015; Hoefinger, 2013; Kelly, 
2008) เช่นเดียวกับการมองผู้หญิงขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการค้า
มนุษย์ เป็นเหยื่อ โดยเฉพาะการมองว่าพวกเธอถูกกดทับด้วยวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการมองที่ท าให้
การศึกษาเรื่องตัวตนของผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกแช่แข็ง ทั้งวิธีการศึกษาผู้หญิงขายบริการทาง
เพศและวิธีการศึกษาวัฒนธรรมกัมพูชา รวมทั้งผลิตซ้ ามุมมองเดิมๆ ของภาพตัวแทนผู้หญิงที่โดน
กระท าด้วยวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ 

ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า ด้วยบริบทของวัฒนธรรมกัมพูชาที่ทั้งเปลี่ยนแปลง ถูกสร้างใหม่ 
และถูกตีความ ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสังคมและวัฒนธรรมกัมพูชา ความเปลี่ยนแปลงนี้อาทิ
เช่น การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมระหว่างเจ้าสาวชาวกัมพูชากับเจ้าบ่าวชาวตะวันตก ท าให้เกิดพ้ืนที่
กระท าการของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ ผู้วิจัยขอเสนอว่า การเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกกระท าโดยบริบท
วัฒนธรรมของความไม่เท่าเทียมกัน สู่การเป็นผู้กระท าการของเลดี้ มิได้เป็นการต่อต้านต่อขัดขืนต่อ
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โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมกัน และท าให้พวกเธอสามารถกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งใน
สังคมกัมพูชา 

 
6.1 วาสนา 

 
เกือบบ่ายสองโมงของวันศุกร์กลางเดือนธันวาคม รถตู้ที่ผู้วิจัยนั่งมายังคงแล่นตะบึงอยู่

บนถนนหมายเลข 4 ผ่านจงัหวัดกัมปอต จังหวัดตาแกว แล้วมุ่งหน้าสู่จังหวัดกันดาล ในรถมีผู้โดยสาร
เพียง 5 คนคือโสภา แลน จัน ป้าจิตแม่ของจัน และผู้วิจัย พวกเราออกเดินทางจากสีหนุวิลล์ตั้งแต่สิบ
โมงเช้า เพ่ือมุ่งหน้าสู่เกสเฮาส์ชื่อ “สุเบินลออ” หรือ “เกสเฮาส์ฝันดี” ในจังหวัดกันดาล เพ่ือเตรียม
งานแต่งงานของจันที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ที่ภัตตาคารเปี๊รยะทอง โดยจอห์นผู้เป็นเจ้าบ่าวจะตามไปใน
วันแต่งงาน  

ป้าจิตหน้าตาเบิกบานแจ่มใสคอยส่งขนม น้ าดื่มมาให้ผู้วิจัยที่นั่งอยู่เบาะหลังสุดของรถตู้
ตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็พูดคุยกับคนอ่ืนในรถตู้อย่างร่าเริง ป้าจิตในวัยปลาย 50 ปีดูแก่เกินวัยด้วย
ริ้วรอยบนใบหน้าสีน้ าตาลคล้ าแดด มือที่ส่งขนมมาให้ผู้วิจัยนั้นมองเห็นข้อนิ้วปูดโปน สัมผัสได้ถึงความ
หยาบกร้านของฝ่ามืออย่างคนที่ท างานหนักมาตลอดชีวิต อย่างไรก็ดีด้วยทรงผมที่ได้รับการจัดแต่ง
ทรงอย่างดี และย้อมจนเป็นสีด าสนิท เสื้อลูกไม้สีชมพูกับผ้าถุงไหมสีน้ าเงินเข้มราคาแพงระยับ และ
สร้อยคอทองค าหนักกว่า 3 บาทที่ป้าจิตใส่อยู่ ก็สามารถเปลี่ยนภาพของหญิงรับใช้ยากจน กลายเป็น
แม่ของผู้หญิงโชคดีมีวาสนา ที่ก าลังจะจัดงานแต่งงานที่ใหญ่โตหรูหรากับเศรษฐีชาวนอร์เวย์ โดยมี
อดีตเจ้านาย “โลกจุมเตียวมณี” หรือ “คุณหญิงมณี” ภริยาคนสนิทนักการเมืองมาเป็นเจ้าภาพฝ่าย
หญิงให้  

ผู้วิจัยเพิ่งมีโอกาสพบป้าจิตราวหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางมางานแต่งงานจัน หลังจาก
จันไปรับป้าจิตมาจากบ้านคุณหญิงมณี ที่ป้าจิตท างานเป็นคนรับใช้อยู่ในพนมเปญ จันเคยเล่าให้ผู้วิจัย
ฟังเกี่ยวกับครอบครัวของเธอว่าแม่ของเธอเป็นคนจังหวัดก าปงจาม เป็นลูกก าพร้าจากยุคเขมรแดง 
แม่แต่งงานกับพ่อตั้งแต่อายุ 15 ปี แต่เมื่อมีลูกสาว 2 คน พ่อของจันก็ทิ้งครอบครัวไปมีภรรยาใหม่เมื่อ
จันซึ่งเป็นลูกสาวคนโตมีอายุเพียง 3 ปี  แม่ของจันจึงหอบลูกสาว 2 คนมาหางานท าในพนมเปญ ที่
พนมเปญแม่ของเธอต้องท างานทุกอย่างตั้งแต่ ขอทาน กรรมกรก่อสร้าง แม่ค้าขายของข้างถนน เพ่ือ
เลี้ยง 3 ชีวิตให้รอด จันเล่าว่าพวกเธอเคยนอนข้างถนน เคยเดินขอทาน เคยไม่มีอาหารกิน  

จนกระท่ังเมื่อจันอายุได้ประมาณ 7 ปี ป้าจิตก็ได้ท างานเป็นคนรับใช้ในบ้านคุณหญิงมณี
ด้วยความช่วยเหลือของญาติฝ่ายพ่อ ในขณะนั้นคุณหญิงก าลังวุ่นวายกับการดูแลลูกๆ 3 คนที่มีวัย
มากกว่าจันไม่กี่ปีขณะที่สามีของคุณหญิงวุ่นวายกับงานการเมือง ป้าจิตและลูกๆ จึงได้เข้ามาอยู่ใน
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บ้านหลังใหญ่ในฐานะคนรับใช้ จันและน้องๆ จึงเติบโตมาท่ีนี่ พร้อมๆ กับลูกๆ คุณหญิงมณี จันท างาน
ทุกอย่างในฐานะคนรับใช้โดยไม่ได้เรียนหนังสือ  แม้จันจะเล่าว่าครอบครัวนี้ดูแลพวกเธอเป็นอย่างดี 
แต่จันบอกว่าเธอมองไม่เห็นอนาคตที่นี่ เมื่อน้องสาวจันเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อ 1 ปีก่อน จันจึงขอ
อนุญาตแม่ออกมาหางานท าที่บาร์ดอกกุหลาบกับโสภาที่เป็นญาติห่างๆ กับครอบครัวพ่อของเธอที่      
ก าปงจาม  

ป้าจิตเล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าวันที่จันมาขอไปท างานที่สีหนุวิลล์ ป้าจิตรรู้ว่าจันจะไปท างาน
อะไร แต่ก็ให้ไปเพราะอมจิตรเคยตรวจดวงชะตาของจันกับหมอดูอวบ ซึ่งเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมาก
คนหนึ่ง หมอดูอวบบอกว่าจันเป็นคนที่มีวาสนาดีจะได้แต่งงานกับสามีที่ร่ ารวย ขณะที่โสภาเล่าให้
ผู้วิจัยฟังว่าจันผิดหวังจากความรักกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งมีฐานะดีกว่าเธอมาก เธอจึงมาท างานที่          
บาร์ดอกกุหลาบ เพราะไม่อยากเจอผู้ชายคนนั้นที่พนมเปญอีกต่อไป อย่างไรก็ดีหลังจากท างานที่บาร์
ดอกกุหลาบได้ 6 เดือน จันก็พบรักกับจอหน์  เมื่อทั้งสองตกลงว่าจะแต่งงานกัน จันจึงเดินทางกลับไป
หาป้าจิตที่พนมเปญเพ่ือบอกข่าวการแต่งงาน และขอร้องให้คุณหญิงมณีเจ้านายเก่าช่วยรับรองชื่อของ
เธอในทะเบียนบ้าน เพ่ือเธอจะได้ท าบัตรประชาชนที่เธอไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือใช้ในการท าวีซ่าตอนไป
ฮันนีมูน ซึ่งคุณหญิงก็ให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดี  

ด้วยอิทธิพลของสามีคุณหญิง และเงินของจอห์น จันก็ได้เป็นเจ้าของบัตรประชาชนครั้ง
แรกในชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นคุณหญิงยังรับปากที่จะมาเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงในงานแต่งงานของจันที่จะจัด
ขึ้นด้วย จันให้แม่ลาออกจากงานคนรับใช้ พาแม่มาอยู่ที่สีหนุวิลล์ในบ้านหลังใหญ่ที่จอห์นซื้อให้ และ
วางแผนการจัดงานแต่งงานของเธอที่จังหวัดกันดาลซึ่งอยู่ติดกับพนมเปญ จันเลือกจัดงานแต่งงานที่นี่
ก็เพ่ือให้สะดวกกับการเดินทางของคุณหญิง รวมทั้งญาติทางพ่อของเธอที่จะเดินทางมาจากกัมปงจาม 
งานแต่งงานของจันได้รับความสนใจและได้รับการพูดถึง จากผู้คนที่รู้จักเธอที่วิกตอรี่ฮิลล์อย่างมาก 
เมื่อป้านันทาเจ้าของห้องเช่ารู้จากผู้วิจัยว่า คุณหญิงมณีจะมาเป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงให้ก็มีสีหน้าตกใจ
อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่า “ก็ได้แต่งงานกับฝรั่งนี่”  

วันนั้น พวกเราเดินทางมาถึงที่เกสเฮาส์ตอนเกือบหกโมงเย็น ใช้เวลาเดินทางเกือบ 7 
ชั่วโมง ด้วยระยะทางกว่าสามร้อยกิโลเมตร แต่ก็ยังไม่ได้พักเพราะต้องไปเลือกชุดที่จันจะใช้ในงาน
แต่งงานทั้ง 3 วันกับทีมช่างเสริมสวยที่จันจ้างมาจากพนมเปญ จนกว่าพวกเราจะได้นอนก็เกือบเที่ยง
คืน เช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันเสาร์พวกเราก็รีบตื่นตั้งแต่เช้าเพ่ือไปเตรียมงาน ที่ภัตตาคารที่จองเอาไว้
ส าหรับเป็นสถานที่แต่งงานแทนบ้านเจ้าสาว 

เช้าวันเสาร์ จอหน์ผู้เป็นเจ้าบ่าวที่เดินทางมาถึงเกสเฮาส์เมื่อคืนพร้อมกับพ่ีสาวและพ่ีเขย
ซึ่งเดินทางจากประเทศนอร์เวย์มาร่วมงานแต่งงานด้วยและจันผู้เป็นเจ้าสาวถูกปลุกตั้งแต่ตีสอง เพ่ือ
ไปแต่งหน้าแต่งตัว ขณะที่ผู้วิจัย เพ่ือน และญาติของจันที่มาช่วยงานแต่งงานก็ต้องเดินทางไปที่
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ภัตตาคารเปี๊รยะทอง เพื่อเตรียมงานแต่งงานตั้งแต่ตีสี่เช่นกัน ขณะช่วยกันเตรียมงานญาติๆ ของจันที่
เดินทางมาจากก าปงจามก็พูดอย่างชื่นชมถึง “วาสนา” หรือ “วาสนา” ของจันว่าเกิดได้เพราะความดี
ของจัน 

สังคมกัมพูชานั้น เป็นสังคมที่มีความเชื่อในศาสนาพุทธ เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งใน
การก าหนดวิถีปฏิบัติของคนในสังคม ความเชื่อในเรื่อง “วาสนา” ซ่ึงมีรากมาจากค าอธิบายในศาสนา
พุทธเรื่องบุญและ กรรมว่า การท ากรรมดีทั้งสร้างขึ้นในชีวิตปัจจุบัน และที่สร้างมาในชาติภพที่แล้ว 
จะท าให้ผู้ท าความดีได้รับผลต่อแทนที่ท าให้ชีวิตมีความสุข ประสบความส าเร็จ มีอ านาจ หรือเป็นคน
มี “วาสนา” ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมกัมพูชา (Jacobsen, 2013)    

ในบาร์ดอกกุหลาบก็เช่นกัน ความเชื่อเรื่องบุญและกรรม การสร้างบุญและการใช้กรรม
ได้กระท าการอย่างเข้มข้นอยู่ในพ้ืนที่ของการขายบริการทางเพศ พ้ืนที่ที่ถูกสร้างภาพตัวแทนว่าเป็น
พ้ืนที่ผิดศีลธรรมแห่งนี้ ภายใต้โครงสร้าง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ดูเหมือนจะกดทับพวกเธอไว้
ด้วยการเรียกพวกเธอว่า  “สเรยโค๊ด”  ที่อัตวิสัยของพวกเธอได้ถูกสร้างขึ้น และภายในโครงสร้าง
สังคม ศาสนา และวัฒนธรรมนี้เอง ที่การเกิดใหม่ของพวกเธอถูกท าให้เป็นไปได้ 

 
6.1.1 สเรยโค๊ด โกนสเรยลออ: ผู้หญิงไร้ค่า หรือลูกสาวท่ีแสนดี  

              ค าว่า “โค๊ด” ในภาษากัมพูชานั้นหมายถึง “ของที่เสียแล้ว”  “ของที่ช ารุด” ที่ไม่
สามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรได้อีก เป็นของไร้ค่า ค าว่า “สเรยโค๊ด” จึงหมายถึง ผู้หญิงที่เสียไปแล้ว 
ไม่มีประโยชน์อะไรอีก เป็นผู้หญิงไร้ค่า  “สเรยโค๊ด” ยังเป็นค าที่ไว้ใช้เรียกผู้หญิงกัมพูชาที่ไม่ประพฤติ
ตัวตามแบบแผนที่ผู้หญิงกัมพูชาที่ดีควรปฏิบัติ โดยเฉพาะในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอย่าง
ถูกต้องตามประเพณี  รวมทั้งเป็นค าเรียกผู้หญิงขายบริการทางเพศ  (Derks, 2008, p. 171) ขณะที่ 
“โกนสเรยลออ”  หมายถึง ลูกสาวที่ประพฤติตัวดี เชื่อฟัง มีความกตัญญูกตเวที ดูแลพ่อแม่ ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญมากในสังคมกัมพูชาที่ครอบครัวกับสมาชิกในครอบครัวคือสิ่งเดียวกัน (Ledgerwood, 1990) 
ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะแสดงให้เห็นว่าในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศแห่งนี้ ความเชื่อเรื่องบุญและกรรม ได้
ช่วยเปลี่ยน “สเรยโค๊ด”  ให้เป็น “โกนสเรยลออ” หรือเปลี่ยน “ผู้หญิงไร้ค่า”  ให้กลายเป็น “ลูกสาว
ที่แสนดี” ได้อย่างไร 

             วันเสาร์ต้นเดือนมีนาคมแสงอาทิตย์ส่องสว่าง ผู้วิจัยและสอมนางนั่งคุยกันอยู่บน
พ้ืนทรายอุ่นๆ ของชายหาดวิกตอรี่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายอยู่ชายหาด บนท้องฟ้าสีฟ้าสด
ก้อนเมฆสีขาวก้อนเล็กๆ ลอยกระจายอยู่ทั่วจนต้องหรี่ตาเมื่อมองออกไปกลางแดด ลมที่พัดเอ่ือยๆ มา
จากทะเลก่อให้เกิดเสียงจากใบไม้ทีไหวตามลม ทั้งยังรับรู้สัมผัสของลมได้ที่ผิวกาย ลมยังพัดเอากลิ่น
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ของน้ ามันมาจากท่าเรือน้ าลึก ที่อยู่ห่างออกไปไมถึงหนึ่งกิโลเมตรเข้ามาที่ชายหาดจนจมูกรับสัมผัส
ของกลิ่นได้อย่างชัดเจน  

สอมนางเปิดถุงมะม่วงเปรี้ยวที่ถือติดมือมาจากบ้านออกมาวาง พร้อมกับถุงใส่ผง
ปรุงรสที่เลดี้ชอบน ามาจิ้มกินกับผลไม้เกือบทุกชนิด แล้วชวนผู้วิจัยให้กินด้วยกัน สอมนางเป็นคุณแม่
ลูกสองอายุ 22 ปี ชื่อของเธอแปลว่าโชคดี เธอจากบ้านเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชา 
มาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบได้ 4 เดือนแล้ว และเนื่องจากจังหวัดก าปงธมบ้านเกิดของเธอนั้นอยู่
ห่างไกลจากทะเลมาก เมื่อมาท างานที่สีหนุวิลล์เธอจึงมักมานั่งเล่นริมทะเลกับผู้วิจัยทุกครั้งที่มีโอกาส 
เธอบอกว่าเธอชอบมองทะเลมันกว้างดี โดยเฉพาะวันนี้ที่มีลมพัดเย็นสบาย  

สอมนางหยิบมะม่วงเปรี้ยวเข้าปาก แล้วเล่าว่า 
“ฉันมีสามีเมื่ออายุ 16 ปี มันเป็นผู้ชายที่ข่มขืนฉัน” 
ที่บ้านเกิดสอมนางอยู่กับแม่ และน้องๆ อีก 3 คนพ่อนั้นตายไปนานแล้ว 

ครอบครัวของเธอยากจนมาก เธอต้องช่วยแม่เดินแบกขนมปังขายตั้งแต่เด็กๆ ต่อมาเมื่ออายุ 14 ปีเธอ
เข้าไปหางานท าในพนมเปญ ได้ท างานเป็นลูกจ้างในร้านขายอาหารของคนจีน แม้จะได้รับเงินเดือน
น้อยมากในระยะเวลาการท างานเกือบ 14 ชั่วโมง แต่เธอก็อดทนท าหาเงินช่วยแม่  เมื่ออายุ 16 ปี
ในช่วงเวลาที่เธอกลับบ้านไปเยี่ยมแม่  วันนั้นหมู่บ้านของเธอมีงานแต่งงาน ทุกคนไปร่วมงานเลี้ยง 
ส่วนเธอก าลังซักผ้าอยู่ที่บ้าน เพ่ือนบ้านขี้เมาที่เธอเคยเห็นเขามาตั้งแต่ยั งเด็กก็เข้ามาในบ้านและ
ข่มขืนเธอ เมื่อแม่ของเธอกลับมาจากงานแต่งงาน 

“มันก็บอกแม่ว่ามันจะแต่งงานกับฉัน” 
เธอหยุดเล่าเพ่ือหยิบมะม่วงชิ้นที่สองมากินต่อ สีหน้าของเธอเหมือนก าลังเล่าเรื่อง

ปกติในชีวิตประจ าวันให้ผู้วิจัยฟัง 
“ตอนนั้นฉันมีคนรักในหมู่บ้านแล้ว เราเคยสัญญาว่าจะแต่งงานกัน แต่เมื่อฉัน

ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์แล้ว ฉันเป็น สเรยโค๊ด ไม่มีใครต้องการฉัน ฉันจึงต้องย้ายไปอยู่กับมันในฐานะเมียโดย
ไม่มีพิธีแต่งงาน แม่ฉันเสียใจมาก แต่ก็ไม่รู้จะท าอย่างไร”  

หลังจาก 5 ปี ของชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในครอบครัว การโดนท าร้าย ที่
ยังมีแผลเป็นให้เห็นจนถึงปัจจุบัน โดยแผลที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่หน้าผากด้านขวา จากการโดนสามีขี้เมาใช้
ก้อนหินทุบ สอมนางก็เลิกกับสามีกลับมาอยู่บ้านแม่ แต่สามีก็ยังตามมารังควาน เธอจึงตัดสินใจมา
ท างานบาร์ที่สีหนุวิลล์ตามค าชวนของเทียนเพ่ือนบ้าน เพ่ือหาเงินเลี้ยงแม่ น้อง และลูกสาวสองคน
ของเธอที่อยู่กับแม่ที่บ้านเกิด และเพ่ือหนีจากสามี ที่พอรู้ว่าเธอมาท างานบาร์ก็พูดกับคนในหมู่บ้านว่า 
เธอเป็นผู้หญิงเลวที่เขาจะไม่ยอมรับมาเป็นภรรยาอีก  
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สอมนางเป็นผู้หญิงรูปร่างเล็ก ผมยาว ผิวคล้ า จมูกไม่โด่งนัก สิ่งที่โดดเด่นที่สุดบน
ใบหน้าของเธอคือริมฝีปากที่อวบอ่ิม ตั้งแต่มาท างานที่บาร์ดอกกุหลาบเธอเป็นเลดี้คนหนึ่งที่มีลูกค้า
อย่างสม่ าเสมอ ตอนนี้เธอมีเพ่ือนชายชาวตะวันตก 2 คน คนหนึ่งเป็นชายรูปร่างอ้วนหัวล้านอายุ 61 
ปีจากสวิตเซอรแ์ลนด์ อีกคนเป็นหนุ่มรูปร่างผอมสูงอายุ 35 ปีจากออสเตรเลีย 

แม้หนุ่มออสเตรเลียจะหนุ่ม และหล่อกว่า แต่สอมนางก็ก าลังตัดสินใจว่าเธออาจ
แต่งงานกับแฟนชาวสวิสที่ดูจะมีฐานะดีกว่าถ้าเขาขอเธอแต่งงาน อย่างไรก็ดี  ตอนนี้ทั้ง 2 คนกลับ
ประเทศของตนเองไปแล้ว แต่ก็ยังติดต่อพูดคุยกับสอมนางทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ 

สอมนางบอกว่า เธอหวังว่าจะมีวาสนาได้แต่งงานกับฝรั่งเหมือนเทียนเพ่ือนบ้าน
ของเธอ เทียนนั้นได้แต่งงานกับเดวิด หลังจากมาท างานท่ีบาร์ดอกกุหลาบได้เพียง 8 เดือน 

เราจบการสนทนาวันนั้นด้วยความฝันของสอมนางว่าถ้าเธอได้แต่งงานกับแฟน
หนุ่มชาวสวิส 

“พิธีแต่งงานของฉันจะต้องจัดครบ 3 วัน ฉันจะเชิญคนทั้งหมู่บ้านมาร่วมงานเลี้ยง 
แล้วฉันจะซื้อบ้านที่สีหนุวิลล์ ให้แม่ น้อง และลูกมาอยู่ด้วยกันที่นี่”  

แล้วเธอก็พนมมือขึ้นไว้ที่กลางหน้าผากแล้วพูดว่า 
“ขยมอติฐานชุบกรรมจ๊ะขยมเฮย” หรือ “สาธุขอให้ลูกหมดเวรหมดกรรมเสียที

เถอะ”  
สองวันต่อมาแม่สอมนางโทรศัพท์มาขอเงินเพราะลูกของเธอป่วย โชคดีว่าแฟน

ชาวสวิตเซอร์แลนด์ของเธอเพ่ิงส่งเงินมาให้เธอราว 100 ยูโร เธอจึงรีบส่งเงินค่ารักษาลูก รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่ก าปงธมที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบไปให้แม่ของเธอ เธอพูดถึงเงินที่ส่งกลับไปบ้าน
อย่างภาคภูมิใจว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านเธอต่างก็บอกแม่ของเธอว่า แม่ของเธอโชคดี ที่มี “โกนสเรย 
ลออ” อย่างเธอ 

เช่นเดียวกับโสภาที่บอกกับผู้วิจัยว่า คนที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของเธอคือ ยายโจลแม่
ของเธอ และ ลูกชายทั้งสองคน เธอจึงยินดีท างานทุกอย่างเพ่ือดูแลพวกเขา ขณะที่ยายโจลก็พูดถึง
โสภาด้วยความภาคภูมิใจว่า โสภาเป็น “โกนสเรยลออ” ที่ดูแลแม่เป็นอย่างดี เป็นความภาคภูมิใจของ
ครอบครัว 

ในสังคมกัมพูชาที่ความประพฤติอันถูกต้องดีงามของลูกสาว ไม่ใช่เป็นพียงแค่
ศีลธรรมส่วนตัวของเธอ หรือเกียรติยศส่วนตัวของเธอ แต่คือศีลธรรมและเกียรติยศของครอบครัว 
(Derks, 2008; Jacobsen, 2008; Ledgerwood, 1990; Tarr, 1996) การเปลี่ยนจาก “สเรยโค๊ด” 
เป็น “โกนสเรยลออ” ของสอมนาง โสภา หรือเลดี้บาร์ดอกกุหลาบคนอ่ืนๆ จึงทั้งเป็นการสร้างส านึก
ต่อตัวตนที่ส าคัญต่อทั้งตัวเลดี้เอง และยังท าให้ครอบครัวของพวกเธอยังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ 
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การเปลี่ยนผ่านนี้อาศัยความเชื่อในศาสนาพุทธอันเป็นรากฐานส าคัญของเกือบทุกวิถีปฏิบัติในสังคม
กัมพูชา (Jacobsen, 2008; Ledgerwood, 1990) และการเปลี่ยนไปของบริบทสังคมของกัมพูชา 
เป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การเปลี่ยนผ่านนี้เป็นไปได้  

แม้ภาพพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในประเทศกัมพูชาจะแยกไม่ออกจากภาพ
พ้ืนที่ผิดศีลธรรมแต่เลดี้ส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยรู้จัก ต่างก็ใช้ค าอธิบายเรื่อง “กรรมจ๊ะ” หรือ “กรรมเก่า” 
และ  “ทเวอบญ” หรือ “ท าบุญ” มาเป็นค าอธิบายถึงชีวิตของพวกเธอในพ้ืนที่ขายบริการทางเพศ
เสมอ พวกเธออธิบายว่าการมาท างานเป็นผู้หญิงขายบริการทางเพศที่นี่คือการใช้กรรมเก่า 
ขณะเดียวกันการดูแลครอบครัว การดูแลพ่อแม่ และการดูแลลูกของพวกเธอ ด้วยเงินที่หาได้จาก
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศคือการท าบุญสร้างกุศล เพ่ือชดใช้กรรมเก่าให้หมดไป เพ่ือพวกเธอจะได้
สามารถมชีีวิตที่มีความสุขอย่างผู้หญิงที่มีวาสนาได้ ค าอธิบายนี้สอดรับกับความจริงที่ว่า ศาสนาพุทธ
เป็นแก่นแกนที่ส าคัญที่ปรากฏอยู่ในวิถีของการด ารงชีวิตของสังคม วัฒนธรรม และการเมืองของ
กัมพูชา การด ารงตนเป็นผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมของศาสนาพุทธ เป็นหนทางส าคัญของการด ารง
สถานะการยอมรับในสังคม (Thompson, 2006) การประพฤติตนผิดศีลธรรมของเลดี้  แม้จะถูก
ประณาม แต่การประพฤติตัวเป็นลูกสาวที่ดี ที่กตัญญู ก็ท าให้เลดี้สามารถสร้างความหมายใหม่ให้กับ
ตัวตนของพวกเธอได้ โดยมีความเชื่อทางศาสนามารองรับ 

บทความ “Power and Politic Culture in Cambodia” (2013) ของทูรดี้ จา
คอบสัน (Trudy Jacobsen) แสดงให้เห็นอิทธิพลของศาสนาพุทธในชีวิตประจ าวันของคนกัมพูชา ที่
ท าให้คนกัมพูชายอมรับสถานะและต าแหน่งแห่งที่ของตนเอง ว่าเป็นไปเพราะบุญที่สะสมมาแต่ชาติ
ปางก่อน ส าหรับคนกัมพูชากรรมเป็นกฎของธรรมชาติ ไม่มีใครหนีพ้นกรรม ทุกคนจะได้รับกรรมดีที่
ตนกระท า และจะต้องชดใช้กรรมชั่วที่ตนเองกระท า กรรมเป็นเครื่องมืออธิบายว่า ท าไมคนเราเกิดมา
ไม่เท่ากัน เหมือนกับที่อธิบายว่า เหตุที่ชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิงก็เพราะท ากรรมชั่วไว้ การท าความดีที่มาก
พอจะท าให้ผู้หญิงได้รับโอกาสในการเกิดชาติใหม่เป็นผู้ชาย (Jacobsen, 2013) ในทรรศนะของจา
คอบสัน ความเชื่อในศาสนาพุทธถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญ ที่ท าให้คนกัมพูชายอมรับโดยไม่ตั้งค าถาม
กับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมและการได้รับสิทธิพิเศษในการอยู่เหนือกว่าผู้อ่ืนของคนบางกลุ่ม 
เพราะเชื่อว่าเป็นเพราะผลบุญที่เขาคนนั้นได้ท าความดีสะสมบุญมาแต่ชาติปางก่อน การสร้าง
ค าอธิบายด้วยสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นี้ท าให้ช่องว่างระหว่างคนมีอ านาจและคนไร้อ านาจยิ่งกว้างมากขึ้น 

ส าหรับผู้วิจัย ข้อเสนอนี้มีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
(Farmer, 1992) ที่กดทับผู้หญิงในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ผ่านค าอธิบายเรื่อง “เมียนกรรมจ๊ะ” 
หรือ “มีกรรมเก่า” ขณะเดียวกันผู้วิจัยก็ขอเสนอว่าจาคอบสันละเลยการอธิบายพ้ืนที่ของความเชื่อชุด
นี้ ในฐานะพ้ืนที่ที่มีพลวัต ท าให้ผู้คนในพ้ืนที่สามารถสร้างกระท าการของตนเองที่มิได้เป็นไปในแบบที่
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ถูกกดทับอยูข่ึ้นมาได้ เลดี้บาร์ดอกกุหลาบได้สร้าง  อัตวิสัยของพวกเธอภายในพ้ืนที่ของความเชื่อเรื่อง
บุญกรรมนี้ แม้ในด้านหนึ่ง มันได้กดทับพวกเธอ แต่อีกด้านหนึ่ง มันก็ท าให้พวกเธอสามารถเปลี่ยน
ผ่านตนเองจาก “สเรยโค๊ด” สู่ “โกนสเรยลออ” ได้ ด้วยการหยิบยืมอ านาจจากความเชื่อทางศาสนา 
การเป็นผู้กระท าการจึงไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับการต่อต้านขัดขืนต่ออ านาจ แต่เป็นศักยภาพที่จะมี
ปฏิบัติการในความสัมพันธ์แบบพิเศษ กับอ านาจที่กดทับอยู่อย่างสร้างสรรค์  และเป็นไปได้ 
(Mahmood, 2005, p.12)   

6.1.2 งานแต่งงาน  
                         เช้าวันเสาร์กลางเดือนธันวาคม อากาศเย็นสดชื่น ท้องฟ้าสีฟ้ากระจ่างสดใส ไม่
แตกต่างจากใบหน้าของป้าจิต ที่นั่งอยู่ในห้องด้านหลังในภัตตาคารเปี๊ยะทอง ที่ถูกสมมุติให้เป็น
ห้องนอนของเจ้าสาว ป้าจิตก าลังนั่งอยู่กับจันเจ้าสาวคนสวยในฐานะแม่เจ้าสาว วันนี้ป้าจิตใส่เสื้อผ้า
ลูกไม ้และผ้าถุงผ้าไหมสีทองเข้าชุดกัน ส่วนจันใส่เสื้อลูกไม้ประดับเลื่อมสีชมพู โจงกระเบนสีเขียวสด 
ประดับผมที่เกล้าขึ้นสูงด้วยมงกุฎสีทอง ตุ้มหู สร้อยคอ และสร้อยข้อมือทองค าเข้าชุดกัน ทั้งสองก าลัง
รอขบวน “เฮาโกนกระหม่อม” หรือ “ขบวนขันหมากสู่ขอเจ้าสาว” ที่ก าลังตั้งขบวนกันบนถนนข้างๆ 
ภัตตาคารนั่นเอง ส่วนผู้วิจัยก็วิ่งเข้า วิ่งออก ในภัตตาคารด้วยความตื่นตา ตื่นใจ   

แม้ว่าตลอดช่วงระยะเวลา 18 เดือนของการเก็บข้อมูลภาคสนามที่จังหวัด       
สีหนุวิลล์ ผู้วิจัยจะได้รับเชิญไปงานแต่งงานของคนกัมพูชาในฐานะแขกถึง 3 ครั้ง โดยเป็นงานแต่งงาน
ของน้องสาวเจ้าหน้าที่ของศูนย์ธารชีวิต ที่ผู้วิจัยเคยท างานเป็นอาสาสมัครในช่วงแรกของการเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม 1 ครั้ง และอีก 2 ครั้งเป็นของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ รวมทั้งยังได้ขอเข้าร่วมไปนั่ง
สังเกตการณ ์ในงานแต่งงานที่จัดขึ้นในจังหวัดสีหนุวิลล์ ในฐานะนักวิจัยอีก 4 งาน โดยทั่วไปแล้วงาน
แต่งงานจะมีพิธีกรรมที่เหมือนกัน จะต่างกันก็เพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่จัดการตามความเหมาะสม
ของคู่สมรสแต่ละคู่ เช่น จ านวนวันในการจัดงานที่มีตั้งแต่ 1 - 3 วัน จ านวนแขกที่มาร่วมงาน 
ตลอดจนความหรูหราของงานซ่ึงขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว 
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                             ภาพที่ 6.1 ภาพงานแต่งงานของจันกับจอนห์ในวันที่สอง      
 

แต่งานแต่งงานที่ดูยิ่งใหญ่อลังการมากที่สุด ก็คืองานของจันอดีตเลดี้บาร์ดอก
กุหลาบคนนี้ ขบวนขันหมากของจอนห์เจ้าบ่าวของจันเริ่มตั้งขบวนโดยการก ากับการของอาจารย์ควร 
ซึ่งจะเป็นผู้ที่น าประอบพิธีแต่งงานทั้ง 3 วัน อาจารย์ควรเป็นผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อน และมีความรู้ใน
เรื่องข้ันตอนการท าพิธีกรรมต่างๆในวัฒนธรรมกัมพูชา เป็นผู้ที่คุณหญิงมณีแนะน าให้จัน อาจารย์ควร
ในชุดเสื้อแขนยาวสีขาว โจงกระเบนสีม่วง และเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีทอง ถือพานใส่ “ปอเปย” หรือเชิง
เทียนรูปคล้ายใบไม ้ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าคัญทีใ่ช้ในพิธีแต่งงานน าหน้าขบวน  

ถัดจากอาจารย์ควรคือเด็กหญิงและเด็กชาย ลูกๆ ของญาติจัน ในชุดเสื้อลูกไม้ 
โจงกระเบน ท าหน้าที่ถือพานดอกไม้ ต่อมาคือขบวนเครื่องดนตรีแบบกัมพูชา ที่จะอยู่บรรเลงเพลงใน
พิธีแต่งงานท้ัง 2 วัน  ตามด้วยจอนห์เจ้าบ่าวใส่เสื้อสีชมพู และโจงระเบนผ้าไหมสีน้ าตาล ใบหน้ากลม
ใหญ่ของจอนห์เป็นสีชมพูจัดเหงื่อออกเต็มหน้า แต่ก็ยังเดินด้วยท่าทางกระฉับกระเฉง เท่าที่คนอายุ 
55 ปี หนักเกือบสองร้อยกิโลกรัมจะท าได้ ข้างๆ จอนห์คือพ่ีสาวและพ่ีเขยของจอนห์ในชุดสากลแบบ
ตะวันตก แล้วต่อด้วยเด็กสาว 3 คน ในเสื้อลูกไม้สีขาว และโจงกระเบนสีแดงเดินตามกางร่มให้ทั้ง 3 
คน จากนั้นเป็นแถวของเพ่ือนๆ จากย่านวิกตอรี่ฮิลล์ และ ญาติๆ ของจัน เดินถือถาดสินสอดคนละ
ถาด เริ่มจากของที่มีมูลค่าสูงสุดก่อนคือทองค าและเครื่องเพชร เงินสินสอด ถาดใส่ขนมขันหมาก ขา
หมู ผลไม้ ต้นกล้วย มะพร้าว โดยสินสอดที่จัดเป็นถาดนั้นมีจ านวนทั้งสิ้นเกือบ 100 ถาด แขกที่มา
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ร่วมงานจึงไม่สามารถถือได้หมด ต้องจ้างพนักงานในภัตตาคารมาช่วยถือ แม้จะเป็นระยะทางไม่ถึงห้า
ร้อยเมตร แต่ขบวนขันหมากนี้ก็ใช้เวลาแห่ถึง 20 นาที จึงมาถึงห้องจัดเลี้ยงในภัตตาคาร   

การแต่งงานในสังคมกัมพูชาคือชีวิต ทั้งในแง่ของการเคารพต่อวัฒนธรรม และ
บรรทัดฐานทางสังคมท่ีคนในสังคมต้องเชื่อฟัง ทั้งยังหมายถึงการเข้าถึงเศรษฐกิจ และความปลอดภัย
ทางสังคมของตนเองและครอบครัว (Derks, 2008, p. 183) ส าหรับเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ การแต่งงาน
นั้นมีความส าคัญยิ่งกว่านั้น เพราะมันคือพ้ืนที่ของการเปลี่ยนผ่าน “สเรยโค๊ด” ผู้ไม่ได้การยอมรับจาก
สังคม กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งในฐานะ “เจ้าสาวผู้มีวาสนา”   

ตั้งแต่ในอดีต งานแต่งงานในสังคมกัมพูชาเป็นงานที่ส าคัญที่สุดงานหนึ่งในช่วง
ชีวิตของคนกัมพูชา  การแต่งงานไม่ได้เพียงเรื่องของคน 2 คน แต่มันคือเรื่องของ 2 ครอบครัว และ
ไม่ใช่เฉพาะครอบครัวในชีวิตปัจจุบัน แต่หมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วด้วย งานแต่งงานจึงต้องมี
พิธีการบูชาบรรพบุรุษ การบอกให้บรรพบุรุษรับรู้ เพ่ือที่จะท าให้ได้รับค าอวยพร อันเป็นขั้นตอน
ส าคัญของการแต่งงาน นอกจากนี้ การแต่งงานยังเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการลิขิตด้วยสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ รวมทั้งกรรมดีที่เคยท ามาทั้งในชาติภพปัจจุบัน และชาติภพที่ผ่านมา การหาฤกษ์งาน
แต่งงานท่ีเหมาะสม การตรวจดวงชะตาของคู่บ่าวสาวว่าเหมาะสมกันหรือไม่ สะท้อนความเชื่อว่า การ
ที่คนสองคนสามารถมาแต่งงานกันได้ย่อมหมายถึงการสะสมบุญร่วมกันมาจากอดีต และการมีชีวิตคู่ที่
ยืนยาวแสดงให้เห็นว่าเป็นครอบครัวที่มีกรรมดี มีศีลธรรม (Bricknell, 2014, pp. 265 - 268)  

ดังนั้นการแต่งงานจึงไม่ใช่แค่เพียง “พิธีแต่งงาน” แต่การแต่งงานเป็นการเข้าสู่
พ้ืนที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีการยอมรับร่วมกันโลกของมนุษย์ และโลกของสิ่งเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมใน
งานแต่งงานคือเครื่องมือในการแสดงให้เห็นกระบวนการยอมรับนี้ การแต่งงานจึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญที่สุดในการเปลี่ยนสถานะของผู้หญิง (Ebihara, 1968; LeVine, 2014, pp. 262 - 272) การ
แต่งงานจะให้สถานะท่ีมั่นคงแก่ผู้หญิงที่ได้แต่งงาน ขณะที่ผู้หญิงที่อายุถึงวัยที่ควรแต่งงานแล้วยังไม่ได้
แต่งงานและแม่ม่าย จะมีสถานะที่ไม่แน่นอนในสังคม (Jacobsen, 2008, p. 97) นอกจากนี้การที่
ผู้หญิงรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน และได้แต่งงานที่มีการจัดเตรียมอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามประเพณ ีเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งยวดต่อเกียรติยศ ความภาคภูมิใจของผู้หญิงและครอบครัวของเธอ 
(Jacobsen, 2008, pp. 119-122; Ledgerwood, 1992) 

เมื่อการแต่งงานตามประเพณีสัมพันธ์กับความบริสุทธิ์ของเจ้าสาว ผู้หญิงที่เสีย
ความบริสุทธิ์ก่อนการแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณี หรือ “สเรยโค๊ด” จึงมิได้หมายถึงแค่การท าให้
ครอบครัวต้องเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้น แต่หมายถึงการสูญเสียโอกาสของการได้แต่งงานของ
พวกเธอด้วย (Jacobsen, 2008, pp. 119 - 122) สุภาษิตที่ว่า “ผู้ชายเหมือนทอง ผู้หญิงเหมือนผ้า
ขาว” สะท้อนให้เห็นคุณค่าที่ต่างกันของเพศชายและหญิงว่า ผู้ชายนั้นสามารถท าให้บริสุทธิ์สะอาด
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ขึ้นมาอีกครั้งเพียงแค่ล้างน้ า ขณะที่ผู้หญิงที่มีมลทินไม่ว่าจะซักท าความสะอาดสักเพียงใด ผ้าขาวก็ไม่
มีวันจะมาเป็นผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์เหมือนเดิมได้อีกครั้ง เปรียบเหมือนผู้หญิงที่มีมลทินไม่คู่ควรใน
การเป็นเจ้าสาวของใคร (Derks, 2008, p. 50; Jacobsen, 2008, p. 268; Tarr, 1996, p. 2) 

ปรากฏการณ์การแต่งงานอย่างถูกต้องตามประเพณีกัมพูชาของ “สเรยโค๊ด” อดีต
เลดี้บาร์ดอกกุหลาบอย่างจัน รวมทั้งเลดี้บาร์ดอกกุหลาบอ่ืนๆ จึงปะทะกับความเชื่อเดิมเรื่อง 
“เจ้าสาว” เท่ากับ “สาวบริสุทธิ์” ของสังคมกัมพูชา การที่ผู้หญิงช ารุดอย่างจันสามารถเป็นเจ้าสาวได้ 
อาศัยเงื่อนไขหลายสิ่ง ทั้งพิธีกรรมและความหมายที่ถูกสร้างขึ้นในงานแต่งงาน ปรากฏการณ์การ
แต่งงานข้ามวัฒนธรรม และค าอธิบายเรื่อง “วาสนา” ผ่านความเชื่อทางศาสนาพุทธ ที่ต่างก็เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้สังคมกัมพูชาสามารถยอมรับปรากฏการณ์นี้ได้ 

เช้าวันอาทิตย์ งานแต่งงานวันที่ 2 ของจันเริ่มคึกคักตั้งแต่เช้า วันนี้มีแขกจาก     
สีหนุวิลล์มาเพ่ิมอีก ประมาณ 35 คนเป็นเพ่ือนๆ เลดี้ที่ท างานในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ และคู่รัก
ชาวต่างชาติของเลดี้บางคนที่รู้จักกับจอนห์ ทั้งหมดเดินทางมาด้วยรถโดยสารคันใหญ่ที่จอนห์เช่ามา
เพ่ือรับส่งแขกจากสีหนุวิลล์  

 เมื่อวานหลังจากพิธีแห่ขันหมาแล้ว ก็มีพิธี “แซโดนตา” หรือ “พิธีไหว้บรรพ
บุรุษ” และพิธีสวดมนต์เย็นที่มีการนิมนต์พระจากวัดใกล้ๆ ภัตตาคารเปี้รยะทองมาท าพิธี นอกจากนี้ 
เมื่อวานตลอดทั้งวันมีการเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมงานทั้ง 3 มื้อ จอนห์และจันต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่
ในการท าพิธีทั้งสิ้น 5 ครั้ง ขณะที่คุณหญิงมณีเปลี่ยน 4 ครั้ง และป้าจิตเปลี่ยน 3 ครั้ง การเปลี่ยน
เครื่องแต่งกายทุกครั้งเมื่อเริ่มพิธีกรรมใหม่เป็นสิ่งส าคัญในงานแต่งงานของชาวกัมพูชา เพราะหมายถึง
การเกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าทุกครั้งที่เข้าสู่พิธีกรรมใหม่และยังหมายถึงการเป็นผู้มีฐานะดี จนต้องมีการจัด
ห้องส าหรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายไว้เป็นการเฉพาะ 1 ห้อง  

ส่วนวันนี้อันเป็นวันสุดท้ายของงานแต่งงาน พิธีเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงเช้าเช่นเดิม 
โดยมีพิธีกรรมที่ด าเนินไป 2 พิธีกรรม คือพิธี “กัตเสาะ” หรือ “พิธีตัดผม” พิธีเริ่มด้วยการกล่าวน า
ของอาจารย์ควรผู้น าการประกอบพิธีว่า เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นเป็นผู้มีบุญวาสนา เป็นผู้บริสุทธิ์  
จากนั้นวงดนตรีกัมพูชาก็บรรเลงเพลงประอบการร่ายร าของนางร าที่สมมุติว่าเป็นเทวดา เนื้อเพลง
อธิบายว่าเมื่อเทวดาบนสวรรค์เห็นความงามของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็หลงใหล ยินยอมที่จะท าการ
ช าระล้างมลทินให้คู่บ่าวสาว โดยลงมาจากสวรรค์เพ่ือน ากรรไกรและหวีวิเศษจากสวรรค์ มาตัดผม
และช าระล้างสิ่งอัปมงคลให้คู่บ่าวสาว และน าความโชคดีมาให้ เปรียบเสมือนการเปลี่ยนผ่านเป็นคน
ใหม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ที่จะมีหน้าที่เป็นสมาชิกคนใหม่ของทั้งสองครอบครัว พิธีตัดผมเป็นพิธีที่
ใช้เวลามากทีสุดเกือบ 2 ชั่วโมง โดยจันและจอนห์ต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายถึง 3 ครั้ง คือก่อนตัดผม 
หลังตัดผม และเม่ือนางร าที่สมมุติว่าเป็นเทวดาได้อวยพรให้แล้ว  
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                ภาพที่ 6.2 ภาพ แลน จัน และโสภาในงานแต่งงานของจัน 
 

จากนั้นก็เป็นพิธี “บังฉัตรมะดาย” หรือ “พิธีกางร่มให้บิดามารดา” ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ
อาจารย์ควรกล่าวน าเรื่องบุญคุณของบิดามารดาว่ามากมายยิ่งกว่ าขุนเขา โดยเฉพาะบุญคุณของ
มารดา ที่บุตรที่ดีต้องมีความกตัญญูกตเวที แล้วคู่บ่าวสาวก็เข้าไปถือร่ม กางให้พ่อแม่ชองแต่ละฝ่าย 
โดยจอนห์เจ้าบ่าวกางให้พ่ีสาวและพ่ีเขยที่มาร่วมงานแทนบิดามารดา ส่วนจันเจ้าสาวกางให้คุณหญิง
มณีและสามีของคุณหญิง ที่แสดงบทบาทเป็นพ่อแม่ของจันแทนป้าจิต ขณะที่วงดนตรีบรรเลงเพลง 
“รุมรึกมะดายโอปุก” หรือ “ระลึกถึงบุญคุณบิดามารดา” เนื้อเพลงจะกล่าวถึงความรักของแม่ที่มีต่อ
ลูก และความยากล าบากของแม่ในการเลี้ยงดูลูก และท่อนสุดท้ายก็จะพูดถึงการเป็น “โกนสเรย 
ลออ” หรือการเป็น “ลูกสาวที่ด”ี ของเจ้าสาวที่คุณงามความดีทีท่ าให้เธอได้แต่งงานในวันนี้ 

หลังพิธีกรรมในช่วงกลางวัน คืนนั้นก็มีงานเลี้ยงอาหารแก่แขกทุกคนที่มาร่วมงาน 
โดยอาหารจะจัดลงโต๊ะเป็นชุด โต๊ะละ 8 คน มีอาหารจ านวนมากถึง 12 ประเภท รวมทั้งมีเครื่องดื่ม
ให้ดื่มตลอดการจัดเลี้ยง ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ าอัดลม มีวงดนตรีบรรเลงเพลงให้แขกในงาน
ได้เต้นร า มีการเปิดแชมเปญฉลองสมรส มีการตัดเค้กแต่งงาน จันและจอห์นคู่บ่าวสาวอยู่ในชุด
แต่งงานแบบตะวันตก แม้จะมีสีหน้าเหน็ดเหนื่อยจากการจัดงานแต่งงานที่ยาวนานถึง 2 วัน และการ
เปลี่ยนเสื้อผ้า 18 ครั้ง แต่ทั้งคู่ก็มีสีหน้าอ่ิมเอมความสุข โดยเฉพาะจันและแม่ของเธอ ตลอดทั้งงาน
เลี้ยงยังมีต ารวจมารักษาความสงบเรียบร้อยในงานให้เนื่องจากคุณหญิงมณีและสามีเป็นคนส าคัญ  
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ภาพที่ 6.3 ภาพงานเลี้ยงแบบตะวันตกในงานแต่งงานของจัน 

 
งานเลี้ยงสิ้นสุดลงราว 22:00 น. และผู้วิจัยก็เดินทางกลับสีหนุวิลล์ในคืนนั้นด้วย

รถบัสปรับอากาศคันใหญ่ที่จันเช่ามาบริการแขกที่มาร่วมงาน รุ่งเช้าป้านันทาถามผู้วิจัยว่างานแต่งงาน
แบบกัมพูชาเป็นอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยเล่าให้ป้านันทาฟัง และบอกเพ่ิมเติมว่าเป็นงานแต่งงานที่ตื่นตา  
ตื่นใจมาก คุณหญิงมณีก็สวยมาก ป้านันทาพยักหน้า แล้วสรุปว่า จันเป็นคน “เมียนวาสนา” หรือ “มี
วาสนา”   

6.1.3  เจ้าสาวผู้มีวาสนา       
    แม้วิกตอรี่ฮิลล์จะไม่ใช่พ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการเปิดสถานบริการ และขายบริการ

ทางเพศถูกกฎหมายดังเช่น Galactic Zone ใน Lydia's Open Door: Inside Mexico's Most 
Modern Brothel (2008) ของ แพตตี้ แคลลี่ แต่วิกตอรี่ฮิลล์ก็มีความพิเศษของตนเองในฐานะ   
“กอนแลงบารัง” ที่มีเรื่องเล่า ประวัติศาสตร์ความส าเร็จของการเปลี่ยนผ่านจาก “สเรยโค๊ด” สู่       
“โกนสเรยลออ” สู่ “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” เป็นสิ่งดึงดูดให้หญิงสาวยังคงเข้ามาสู่พ้ืนที่นี้ ยิ่งไปกว่านั้น
การท าให้พ้ืนที่กาแลคติก (Galactic Zone) เป็นพ้ืนที่ของอุตสาหกรรมการขายบริการทางเพศอย่าง
ชัดเจน ยิ่งท าให้ผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกจับจ้อง และถูกควบคุม ขณะที่ความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน
ของวิกตอรี่ฮิลล์ท าให้เลดี้มีโอกาสในการสร้างความเป็นได้อ่ืนๆ ในชีวิตได้  

เนื่องจากเลดี้เป็นผู้ประกอบสร้างพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ พวกเธอจึงมี
ความสามารถในการใช้อ านาจในบางระดับในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่
เธอเข้าไปพัวพันอยู่   ไม่ต่างอะไรจากผู้กระท าการที่สามารถต่อรองกับโครงสร้างต่างๆ ที่กดทับพวก

http://www.amazon.com/Lydias-Open-Door-Mexicos-Brothel/dp/0520255364/ref=la_B001JCI36G_1_1?ie=UTF8&qid=1358835057&sr=1-1
http://www.amazon.com/Lydias-Open-Door-Mexicos-Brothel/dp/0520255364/ref=la_B001JCI36G_1_1?ie=UTF8&qid=1358835057&sr=1-1


158 
 

เธออยู่ได้แก่ความยากจน วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ วัฒนธรรมพรหมจรรย์ วัฒนธรรมความงามและ
ความรัก ความสัมพันธ์ที่เหลื่อมล้ าระหว่างชายชาวตะวันตกที่ร่ ารวยกับผู้หญิงกัมพูชาที่ยากจนดังที่
แสดงให้เห็นในบทข้างต้นและในบทนี้ เพราะผู้กระท าการอย่างเลดี้มีความรู้ในแบบแผนของโครงสร้าง 
ที่ท าให้สามารถน ามาผลิตและผลิตซ้ ากับบริบทใหม่ได้  ผู้กระท าการจึงมีตัวตนอยู่ได้จากการมีอยู่ของ
โครงสร้าง (Sewell, 1992, p. 20) 

ความไม่ชัดเจน คลุมเครือของพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์ท าให้เลดี้มีพลวัตในการสร้าง     
อัตวิสัย การเรียกตนเองว่าเลดี้ของพวกเธอ แสดงให้เห็นกระบวนการสร้างตัวตนใหม่ของพวกเธอ การ
เปลี่ยนจาก  “สเรยโค๊ด” สู่ “โกนสเรยลออ” สู่ “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ของจันผ่านพิธีกรรมการแต่งงาน
กับชาวต่างชาติผู้ร่ ารวยคือการแสดงให้เห็นกระท าการของผู้หญิงขายบริการทางเพศที่ถูกมองว่าเป็น
เหยื่อ (Brown, 2000; Dalla, 2000; Ditmore 2014; Dworkin 1981; Farley 2006; Farley and 
Kelly, 2000; Jeffreys, 2008; MacKinnon, 1993; Sandy, 2007) โดยเฉพาะเมื่อภาพการค้า
มนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกผูกติดกับภาพพ้ืนที่การขายบริการทางเพศอย่างแยกไม่ออก 
(Jeffreys, 2008)  

ยิ่งไปกว่านั้น กระท าการนี้เกิดขึ้นในโครงสร้างดังกล่าวข้างต้นที่ถูกบอกว่ากดทับ
พวกเธออยู่ ผลิตซ้ ามุมมองเดิมๆ ของภาพตัวแทนผู้หญิงที่โดนกระท าด้วยวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ 
(Jacobsen, 2008; Ledgerwood, 1992) การอธิบายแบบแช่แข็งภาพภาพของผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศในประเทศยากจน ดังที่หลุยร์ บราน์วเสนอไว้ใน Sex slave (2000) ว่าเพราะความยากจน
และความต้องการทางกายภาพที่เพ่ิมขึ้น ชุมชนยากไร้ด้อยพัฒนาในเอเชียจึงให้ความส าคัญกับ
บุตรสาว ในฐานะผู้ช่วยให้ครอบครัวอยู่รอด ผู้หญิงขายบริการทางเพศเหล่านี้คือ    “เหยื่อที่ไร้ทางสู้” 
ภายใต้แรงกดทับอันหนักอ้ึงของความกตัญญู ความรับผิดชอบที่หล่อหลอมมาภายใต้วัฒนธรรมแบบ
เอเชียและความเชื่อทางพุทธศาสนา  

ข้อเสนอของบราน์วนั้น แม้จะแสดงให้เห็นโครงสร้างที่กดทับผู้หญิงขายบริการทาง
เพศอยู่ แต่ก็ได้ผลิตซ้ ามุมมองเดิมๆ ของภาพตัวแทนผู้หญิงที่โดนกระท าด้วยวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ 
รวมทั้งผลิตซ้ า วาทกรรมผู้หญิงขายบริการทางเพศคือเหยื่อ ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 
(Agustin, 2007)  แม้ว่าความยากจนและโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมของความไม่เท่าเทียมกันของ
ชายหญิง จะเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงกัมพูชาต้องเข้าสู่พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ 
แต่ยังมีสิ่งอ่ืนๆ ที่น าพวกเธอมาสู่พื้นที่นี้ อย่างเช่น ความฝัน ความหวัง ของพวกเธอในฐานะมนุษย์คน
หนึ่ง การละเลยที่จะวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้  คือการละเลยการท าความเข้าใจส านึกต่อตัวตนในฐานะ
ผู้กระท าการของพวกเธอ ที่ปรากฏอยู่ในความหลากหลายและซับซ้อนของประสบการณ์ของพวกเธอ 
(Aoyama, 2009, p.14; Larissa, 2010, p. 218; O'Connell Davidson, 2002 )   
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความเข้าใจปรากฏการณ์เจ้าสาวผู้มีวาสนา กระท าการ
ของเลดี้ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่กดทับเธออยู่นั่นเอง ใน “the romance of 
resistance” (1990) ไลลา อาบู ลูกอต (Lila Abu-Lughod) เสนอว่าการต่อต้านขัดขืนของผู้กระท า
การ เปิดเผยให้เห็นโครงสร้างแบบต่างๆ ของอ านาจ ผู้กระท าการคือผู้ที่อยู่ตรงข้ามอ านาจ ขณะที่ใน 
Politics of Piety, The Islamic Revival and the Feminist Subject (2005) ซาบา มามุดเสนอ
มุมมองใหม่ในท าความเข้าใจการสร้างส านึกในตัวตนของผู้หญิงอียิปต์ยุคใหม่ ในปริมณฑลของความมี
ศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อศาสนาอิสลามว่าควรให้ความส าคัญกับการท าความเข้าใจ ความสัมพันธ์
ระหว่างความปารถนา และการสร้างตัวตนใหม่ว่า ผู้กระท าการไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับการต่อต้านขัดขืน
อ านาจน า แต่เป็นศักยภาพที่จะมีปฏิบัติการในความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจที่กดทับอยู่อย่าง
สร้างสรรค์และเป็นไปได้ การวิเคราะห์ของเธอท าให้การจัดวางต าแหน่งแห่งที่ของผู้กระท าการ
สามารถอธิบายทั้งภายใน และภายนอกโครงสร้างอ านาจที่กดทับอยู่  การวิเคราะห์แบบนี้ท าให้การจัด
วางต าแหน่งแห่งที่ของผู้กระท าการ สามารถอธิบายภายในโครงสร้างอ านาจแทนที่จะอยู่ภายนอกมัน  
มามุดเสนอว่าบรรทัดฐาน ไม่ใช่สิ่งที่ถูกล้มล้าง แต่สามารถด ารงอยู่และสร้างประสบการณ์ให้ผู้คนใน
หลากหลายวิถีทาง มามุดเรียกร้องให้นักสตรีนิยมเลิกจับคู่ผู้กระท าการกับรูปแบบการเมืองเรื่องการ
ล้มล้าง เพราะยังมีผู้กระท าการที่สร้างความหมายและผลอย่างอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ตรรกะของการล้ม
ล้าง และควรสร้างความหมายใหม่ๆ ของอ านาจน าในรูปแบบของวาทกรรม  

เช่นเดียวกับการเป็น “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ของจัน ที่กระท าการของเธอเกิดขึ้น
ภายในโครงสร้างความยากจน วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ และความสัมพันธ์ระหว่างชายตะวันตกร่ ารวย
และผู้หญิงกัมพูชายากจนที่กดทับเธออยู่ การใช้การแต่งงานสร้างการเกิดใหม่ของเธอ ผ่านขั้นตอน
พิธีกรรมในงานแต่งงาน ด้วยการใช้ร่องรอยในโครงสร้างวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นที่กดทับเธออยู่ให้
เป็นโอกาสในการเปลี่ยนผ่าน  

ผู้วิจัยขอเสนอว่า การเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกกระท าโดยบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมของความไม่เท่าเทียมกันมาเป็นผู้กระท าการของเลดี้ มิได้เป็นการต่อต้านต่อขัดขืน
วัฒนธรรม แต่กลับเป็นกระท าการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของของวัฒนธรรม ที่เปิดช่องทางให้พวกเธอ
สามารถกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในสังคมกัมพูชา การเป็นผู้กระท าการจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นการต่อต้าน
ขัดขืนต่ออ านาจอย่างเดียว (Lila Abu-Lughod, 1990) หรือเป็นการต่อต้านโครงสร้างและบรรทัด
ฐาน (norm) เพียงอย่างเดียว (Ahearn, 2001, pp. 115-116)   

ผู้กระท าการสามารถเป็นดังเช่นจันเลดี้บาร์ดอกกุหลาบ ที่เปลี่ยนผ่านจาก        
“สเรยโค๊ด” เป็น “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ด้วยการสร้างปฏิบัติการในความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจ
ดังกล่าวข้างต้นที่กดทับอยู่ อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้  อย่างไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่ไม่อาจละเลยได้ในการ
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เปลี่ยนผ่านจาก “สเรยโค๊ด” เป็น “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศคือความไม่เท่า
เทียมกันในสังคมกัมพูชาที่ท าให้ผู้หญิงต้องเข้ามาสู่พ้ืนที่นี้ซึ่งเป็นปัญหาเชิ งโครงสร้างของประเทศ
กัมพูชา (Derks, 2008) อีกทั้งด้วยการที่ผู้หญิงขายบริการทางเพศมีหลายช่วงชั้น มีอ านาจในการ
ต่อรองแตกต่างกันไป ตั้งแต่เลดี้ที่ต้องกินยารักษาอาการจิตเวชอย่างนัท ไปจนถึงเลดี้ที่เป็นเจ้าของ
บาร์อย่างโสภา ท าให้ไม่ใช่เลดี้ทุกคนในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศนี้จะได้กลายเป็นเจ้าสาวผู้มี
วาสนาเหมือนจัน  หรือแม้แต่เมื่อได้เป็นเจ้าสาวผู้มีวาสนาที่ได้แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วชีวิตก็ไม่ได้
โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป 

 
6.2  ปรปรวนบารัง: เมื่อเลดี้เป็นเมียฝรั่ง 

          
ในส่วนนี้ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นหลากหลายชีวิตของเลดี้เมื่อกลายเป็นผู้มีวาสนาแล้ว

ว่าชีวิตของพวกเธอด าเนินไปอย่างไร ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันของ
ชายชาวตะวันตกที่ร่ ารวยกับผู้หญิงกัมพูชาที่ยากจน ท าให้หลังแต่งงานพวกเธอจึงต้องแสวงหาความ
มั่นคงด้วยการพยายามมีลูกกับสามีชาวตะวันตก รวมทั้งยังหมดอ านาจในการต่อรองเพ่ือป้องกัน
ตัวเองจากโรคเอดส์อีกด้วย 

 
6.2.1 โกนบารัง: ลูกครึ่งฝรั่งกับความม่ันคงของแม่ 

  เนียรีหญิงสาวร่างเล็ก ตาคม ผมยาว อายุ 24 ปี เปิดประตูห้องออกมาเมื่อได้ยิน 
เสียงผู้วิจัยเรียก ในอ้อมแขนของเธอคือเด็กชายเจเรมี่ลูกชายคนเล็กวัย 4 เดือน ผมสีทองอร่าม อ้วน
จ้ าม่ า ผิวขาวจัดตัดกับผิวคล้ าผมด าขลับของผู้เป็นมารดาอย่างน่าดู พอเธอเห็นหน้าผู้วิจัย เธอก็รีบเชิญ
ให้เข้าไปในห้องเช่า แล้วเรียกแม่ของเธอที่ก าลังท าอาหารอยู่หลังบ้านมารับบุตรชายไปจากเธอ เพราะ
วันนี้เธอขอให้ผู้วิจัยช่วยมาดูแผลเย็บหลังผ่าตัดคลอดลูกชายคนนี้ว่า แผลเป็นที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัด
จะรักษาได้หรือไม่ เพราะเธอรู้ว่าผู้วิจัยเป็น “ครูแพด” หรือ “พยาบาล” จากเมืองไทย ผู้วิจัยรู้จัก
กับเนียรีมาประมาณ 1 ปี แล้ว เพราะเธอเป็นนักเรียนในชั้นเรียนภาษาอังกฤษของมูลนิธิธารชีวิต ที่
ผู้วิจัยไปท างานเป็นอาสาสมัครอยู่  

เนียรีเคยท างานในบาร์ย่านนี้ หลังจากที่ต้องดูแลลูก 2 คนตามล าพัง เมื่อเลิกรา
กับสามีชาวกัมพูชาที่ชอบดื่มเหล้าและท าร้ายเธอ แต่โชคดีที่ท างานเพียง 6 เดือน เธอก็พบรักกับ    
จาคอบ พ่อหม้ายชาวสวิตเซอร์แลนด์วัย 58 ปี อาชีพวิศวกร งานแต่งงานของเนียรีนั้น แม้จะไม่ได้ใช้
เงินมากเท่างานแต่งงานของจัน แต่ก็จัดเลี้ยงฉลองงานแต่งงานถึง 2 ครั้ง คือที่ก าปงธมบ้านเกิดของ
เธอ และที่สีหนุวิลล์ ซึ่งผู้วิจัยได้มีโอกาสไปร่วมงานด้วย เนียรีมักให้ผู้วิจัยช่วยส่งข้อความให้สามีเธอที่
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ต่างประเทศเสมอ เพราะปัจจุบันสามีของเธอยังอาศัยอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เขาจะเดินทางมา
ใช้ชีวิตที่จังหวัดสีหนุวิลล์กับเนียรีปีละ 4 - 5 เดือน ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคม 
จนถึงเดือนมีนาคม ข้อความที่เธอส่งให้สามีมักเป็นข้อความที่แสดงความห่วงใยสุขภาพสามี เนื่องจาก
จาคอบเป็นคนที่รูปร่างอ้วนใหญ่มีโรคประจ าตัวหลายโรค และประโยคที่ขาดไม่ได้คือ เธอและลูกใน
ท้องรักและคิดถึงเขาเสมอ เธอเล่าว่าตั้งแต่เธอตัดสินใจแต่งงานกับจาคอบ เธอก็ตั้งใจว่าจะมีลูกกับเขา
ให้ได้ เพ่ือความมั่นคงของอนาคต เพราะเธอเชื่อว่าหากมีลูกกับชายชาวตะวันตก เขาจะรับผิดชอบ
ดูแลเธอตลอดไป 

เลดี้ชาวกัมพูชาที่ผู้วิจัยรู้จักส่วนใหญ่มีความเชื่อคล้ายๆ กันว่า หากมีลูกกับชาย
ชาวตะวันตกแล้ว พวกเธอก็จะได้รับการส่งเสียเลี้ยงดูจากเขาตลอดไป ไม่ว่าเขาจะยังคงอยู่กับพวกเธอ
หรือเลิกรากันไปแล้ว การมีลูกกับชายชาวตะวันตก หรือ “โกนบารัง” จึงเปรียบเสมือนหลักประกัน
อนาคตที่ม่ันคง นอกจากนี้ ในวัฒนธรรมกัมพูชาเองยังถือว่าชีวิตแต่งงานที่สมบูรณ์ของผู้หญิงคือการมี
ลูก ซ่ึงถือว่าเป็นมงคลต่อครอบครัว การเป็นแม่จะท าให้เธอเป็นคนที่มีความส าคัญยิ่งต่อครอบครัว จน
คนกัมพูชามีสุภาษิตว่า “พ่อหนึ่งคนมีค่าเท่ากับเพ่ือนพันคน แม่หนึ่งคนมีค่าเท่ากับพ่อพันคน” ผู้เป็น
แม่ถือเป็นมงคลของบ้าน เป็นผู้อุ้มชูลูก การมีลูกชายหมายถึงผู้เป็นแม่จะได้ท าบุญครั้งยิ่งใหญ่เมื่อลูก
ชายบวช การมีลูกสาวหมายถึงผู้เป็นแม่จะได้รับเกียรติครั้งใหญ่ในวันที่ลูกสาวแต่งงาน และอุ่นใจว่าจะ
มีผู้ดูแลยามแก่เฒ่า (Chouléan, 1988) การที่ผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้วไม่สามารถมีลูกได้ จึงเป็นความ
ไม่สมบูรณ์ของสุขภาวะที่ต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการแก้ไขข้อบกพร่องของมดลูกโดย
การให้ “ชาหมอบโบราณ”  หรือ “หมอต าแย” มาควานท้อง ไปจนถึงการใช้วิธีบนบานกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ผีปู่ตา เทพสตรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อขอลูก (ญิล, 2548)  

ความส าคัญของสถานะแม่ของผู้หญิง ยังสะท้อนออกมาในรูปของความเชื่อ
เกี่ยวกับที่มาของวิญญาณร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ได้รับการสนองตอบความปรารถนาในการเป็น
แม่ยามเมื่อมีชีวิต เช่น  “ไปรกะลาเพลิง” ที่ยามมีชีวิตคือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ แต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่
จนถึงวันให้ก าเนิดลูกได้ ท าให้ความปรารถนาในการเป็นแม่ยังคงไม่ได้รับการสนองตอบ ความเสียใจ
และความโกรธแค้น จึงท าให้กลายเป็น “ไปรกะลาเพลิง” หรือ “ผีร้ายที่จะคอยมาท าอันตรายผู้หญิง
คนอ่ืนๆ ขณะคลอดลูก” และยังอาจกลายเป็น “มะทายทม” หรือ “ผีของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว แต่
ตายก่อนจะมีโอกาสมีลูก” ด้วยความปรารถนาที่ต้องการเป็นแม่ ผีตนนี้จะท าให้เด็กที่ยังมีอายุน้อยอยู่
หรือเพ่ิงเกิดใหม่ๆ ป่วยและตาย เพ่ือจะได้น าวิญญาณมาเป็นลูกของตน (Chouléan, 1988) ส าหรับ
ผู้หญิงกัมพูชาสถานะของแม่จึงเป็นสถานะที่ส าคัญ เพ่ือชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งชีวิตในโลกนี้และชีวิตหลัง
ความตาย ดังนั้นหากการได้แต่งงานกับชายชาวตะวันตกคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้หญิงที่ มีวาสนา 
การมีลูกคือการเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับความมีวาสนานี้  
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เนียรีเองเมื่ออยู่กับจาคอบมาได้ 6 เดือน เธอก็เริ่มกังวลกับการที่เธอยังไม่ตั้งครรภ์ 
ขณะที่สามีชาวสวิสไม่รู้สึกอะไรกับปัญหานี้ ดังนั้นเมื่อสามีเดินทางกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนียรี
จึงเริ่มไปบนบานขอลูกตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ โดยมีแม่ของเธอซึ่งย้ายจากบ้านเกิดมาอยู่ด้วยที่
จังหวัดสีหนุวิลล์เป็นที่ปรึกษา และคอยให้ก าลังใจเธอว่า ถ้าเธอมีบุญวาสนาพอ เธอก็ต้องตั้งครรภ์จน
ได้ เนียรีเล่าว่าเธอทุ่มเททั้งเงิน ทั้งเวลาอย่างเต็มที่เพ่ือให้มีลูก แต่สิ่งที่เนียรีกังวลมากที่สุดคือมดลูก
ของเธอ ที่เธอบอกว่าการท างานเป็นเลดี้ท าให้ มดลูกของเธอไม่สะอาดท าให้มีลูกยาก ความสะอาดใน
ที่นี้หมายถึงทั้งความสะอาดทางกายภาพ ที่ต้องใช้ยากินสมุนไพรเข้าไปท าความสะอาดมดลูก และ
ความสะอาดทางกรรม ที่ต้องใช้การรักษาโดยสิ่งเหนือธรรมชาติ   เนียรีจึงเดินทางไปรักษากับ       
“ครูบารเมย เลา วัด ธา” หรือ “ร่างทรงชื่อ เลาวัดธา” ที่มีต าหนักอยู่ที่หมู่บ้าน โอเบยในย่านตัวเมือง
ของจังหวัดสีหนุวิลล์    

ร่างทรงเลาวัดธาผู้หญิงท่านนี้เป็น “ครูบารเมย” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่ง มีคน
มาขอความช่วยจ านวนมาก ทั้งในจังหวัดสีหนุวิลล์และจังหวัดใกล้เคียง วิธีการรักษาคือเมื่อมีคนป่วย
มาหาก็จะจุดธูปที่หิ้งบูชาบอกเทพ แล้วเทพก็จะเสด็จมาเข้าร่าง เพ่ือใช้ร่าง “ครูบารเมย” เป็น
สื่อกลาง ในการรักษาคนป่วย โดยเทพจะบอกสาเหตุและวิธีการรักษากับคนป่วย เช่น ในกรณีของ 
เนียรีมีกรรมเก่าท าให้มีลูกยาก เธอจึงต้องท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ด้วยการไปวัด
ท าบุญทุกวันพระ และไม่กินเนื้อวัว   

หลังจากนั้นไม่นานเนียรีก็ตั้งครรภ์ สามีพาไปฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลเอกชนที่มี
ชื่อเสียงในสีหนุวิลล์ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ท าให้เนียรีและครอบครัวภาคภูมิใจมาก แม่ของเธอมักจะเล่าให้
ญาติพ่ีน้องที่ก าปงธมฟังว่า เนียรีเป็นคนมีบุญที่ได้สามีเป็นคนใจดี เนียรีเคยพูดถึงเรื่องนี้กับผู้วิจัยว่า 
“แม่เห่อหลานฝรั่ง” เนียรีคลอดลูกชาย ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 ขณะที่จาคอบยังอยู่ที่
ต่างประเทศ เธอคลอดลูกชายที่โรงพยาบาลเอกชนที่เธอไปฝากท้อง ตามแบบของแพทย์แผนตะวันตก 
เธอบอกกับผู้วิจัยว่าเธอเป็นคนแรกของหมู่บ้านของเธอที่ก าปงธมที่ได้คลอดลูกในโรงพยาบาลเอกชนที่
มีความสะดวกสบายและทันสมัย ด้วยค่าใช้จ่ายสูงเกือบ 300 ดอลลาร์สหรัฐ   

ตอนนี้จาคอบก าลังหาซื้อบ้านใหม่ให้กับครอบครัวของเธอ เพราะอยากให้เธอเลี้ยง
ดูเจเรมี่ลูกชายของทั้งสองในบ้านของตัวเองมากกว่าการอยู่ในห้องเช่า เนียรีมักถูกยกมาเป็นตัวอย่าง
ของผู้หญิงที่มีวาสนาของวิคตอรีฮิลล์ ที่ถึงพร้อมของวาสนาทั้งการได้แต่งงานกับชาวต่างชาติและการ
ได้มี “โกนบารัง”  

แม้ว่าในโลกของความเจ็บป่วยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจะอธิบายว่าการตั้งครรภ์
คือภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ แล้วได้ตัวอ่อนเกิดข้ึน จากนั้นตัวอ่อนจะไปฝังที่เยื่อบุ
โพรงมดลูก แล้วตัวอ่อนซึ่งมีเซลล์เดียวก็จะแบ่งตัวและพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆ และเจริญเป็นทารก



163 
 

ต่อไป แต่ในโลกของเนียรีและครอบครัว การตั้งครรภ์และคลอดเจเรมี่ “โกนบารัง” กลับมีความหมาย
และระบบคุณค่าที่กว้างไกล ขยายขอบเขตไปจากเพียงแค่ในมดลูกมากมายนัก เพราะการมา
ก่อก าเนิดของเจเรมี่ ในครรภ์ของเนียรีหมายถึงการพิสูจน์ความมีบุญวาสนาของเนียรีอีกครั้ง 

หลังจากผู้วิจัยดูแผลเป็นที่หน้าท้องของเนียรที่เกิดจากการผ่าตัดคลอดแล้ว ก็
แนะน า เนียรีว่าสามารถไปรักษาด้วยวิธีศัลยกรรมตกแต่งได้ เนียรีถามถึงค่าใช้จ่ายหากไปรักษาที่
กรุงเทพ เมื่อผู้วิจัยบอกยอดค่าใช้จ่ายให้ เนียรีก็ตัดสินใจว่าจะขอเงินจาคอบไปรักษาที่กรุงเทพ เพราะ
เธอคิดว่าเธออยากจะตรวจร่างกายให้ละเอียดด้วยโดยเฉพาะมดลูกของเธอ  

เธอพยายามถามผู้วิจัยว่าเพราะการท างานเป็นเลดี้ท าให้มดลูกไม่ดีท าให้เกิด
แผลเป็นที่หน้าท้องหลังผ่าตัดของเธอใช่หรือไม่ แม้ผู้วิจัยจะพยายามยืนยันว่า ไม่ใช่ แต่เธอก็ยังกังวล
ใจ เธอบอกว่าแม้เธอจะมีลูกแล้ว แต่เธอก็ยังไม่แน่ใจในมดลูกของเธอนัก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเธอก็รู้สึก
ว่าเธอมีตกขาวมีกลิ่นเหม็นออกมาจ านวนมาก เนียรีสรุปในตอนท้ายว่าเธอคงต้องท าบุญมากกว่านี้ 

ในโลกของสุขภาพของเนียรีที่ซ้อนทับอยู่กับโลกของศีลธรรม การเคยท างานที่
ละเมิดวิถีทางที่ถูกต้องของชีวิตที่ได้ถูกก าหนดไว้ในสังคมของเนียรีจึงสามารถน ามาซึ่งความเจ็บป่วย
ของผู้ที่กระท า (ญิล, 2548) ท าให้แม้จะเลิกท างานบาร์แล้วแต่ส านึกต่อร่างกายตัวตนของเธอก็ยังคง
ไม่ได้เป็นอิสระจากตัวตนในอดีตอย่างแท้จริง 

6.2.2 ภรรยาและถุงยางอนามัย 
        ใกล้บ่ายสามโมงวันเสาร์กลางฤดูหนาว ผู้วิจัยเดินหิ้วถุงใส่ขนมขบเคี้ยว ขวดน้ า 

และกล้องถ่ายรูป เข้ามาในตรอกเล็กๆ หลังร้านเสริมสวยของเทวีสาวประเภทสองที่มีเลดี้ไปใช้บริการ
อย่างคับค่ังอยู่เสมอ ผ่านแถวยาวของห้องเช่าห้องเล็กๆ ชั้นเดียวทาสีฟ้าที่ปลูกหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือ
ไปที่ห้องเช่าห้องที่สี่ฝั่งซ้ายมือของลินดา เพราะนัดกันไว้ว่าวันนี้พวกเราที่ประกอบด้วย เปรียว ลินดา 
และผู้วิจัยจะไปเล่นน้ าทะเลกันที่หาดวิกตอรี่ พอถึงหน้าห้องผู้วิจัยก็ต้องตะโกนเรียกลินดาอยู่ครู่ใหญ่ 
ลินดาในชุดเสื้อยืดและกางเกงขาสั้นก็เดินงัวเงียเหมือนเพ่ิงตื่นนอนมาเปิดประตูให้ พอเห็นหน้าผู้วิจัย 
เธอก็ท าตาโตเหมือนเพิ่งนึกได้แล้วรีบบอกให้ผู้วิจัยเข้ามารอในห้องก่อน 

ผู้วิจัยเดินเข้าไปในห้องเช่าขนาด 3 x 3 เมตร ที่ลินดาเช่าในราคาเดือนละ 60 
ดอลลาร์สหรัฐตามค าเชื้อเชิญ บนพ้ืนห้องยังคงมีกระป๋องเบียร์ทั้งที่เปิดแล้วและยังไม่เปิดเกือบ 10 
กระป๋องวางรวมกันอยู่บนพ้ืนข้างเตียง กลิ่นเค็มๆ ของหอยลวกที่กินเป็นกับแกล้มเบียร์เมื่อคืนยังคง
ลอยอบอวลอยู่ในห้อง ที่มีหน้าต่างแค่บานเดียวห้องนี้ ผู้วิจัยนั่งลงบนเตียงข้างเปรียวที่ยังคงนอนหลับ
อยู่ในชุดเสื้อกล้ามสีขาวกับกางเกงในสีแดงตัวจิ๋ว ลินดารีบตะโกนปลุกเปรียว  ก่อนคว้าผ้าเช็ดตัวเดิน
เข้าห้องน้ าเล็กๆ ที่อยู่ในห้อง เปรียวลืมตาขึ้นแล้วยิ้มให้ผู้วิจัยก่อนค่อยๆ ลุกขึ้นนั่งบนเตียง เอามือเสย
ผมยาวที่ย้อมเป็นสีแดงทั้งศีรษะไปข้างหลัง แล้วอ้าปากหาว ผู้วิจัยจึงถามว่า “เมื่อคืนนอนไม่หลับ
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หรือ” เปรียวพยักหน้า แล้วชี้มือไปที่ข้างฝาพร้อมกับบอกว่า “เมื่อคืนผัวเมียห้องที่อยู่ติดกันห้องนี้
ทะเลาะกันทั้งคืนจนนอนไม่หลับ”  

สักครู่ลินดาก็นุ่งผ้าเช็ดตัวออกมาจากห้องน้ า แล้วบอกให้เปรียวรีบไปอาบน้ า ตอน
นั้นเองเสียงด่าทอภาษาอังกฤษปนกัมพูชาของผู้หญิงก็ดังขึ้นอีก ลินดารีบเดินไปเปิดวิทยุเครื่องจิ๋วที่
พ่วงล าโพงไว้ แล้วเร่งเสียงเพลงภาษากัมพูชาให้ดังขึ้นเพ่ือกลบเสียงทะเลาะวิวาท ก่อนเดินไปที่ราว
แขวนเสื้อผ้าแล้วเริ่มแต่งตัว 

แต่ก็ดูเหมือนว่าเสียงเพลงจะไม่อาจเอาชนะได้ เพราะผู้วิจัยยังได้ยินเสียงผู้หญิงคน
นี้ก าลังด่าสามีชาวต่างชาติของเธออย่างชัดเจนว่า สามีเธอเป็นบ้าจะร่วมเพศกับเธอทั้งวันทั้งคืน เธอ
เป็นประจ าเดือนอยู่ก็ยังจะร่วมเพศกับเธออีก หลังจากเสียงตะโกนด่าสักครู่ เสียงของผู้หญิงคนนั้นก็
เริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้ คราวนี้ผู้วิจัยจึงเริ่มได้ยินเสียงของผู้ชายที่พูดปลอบประโลมให้เธอใจเย็นๆ 
เขารักเธอมาก จึงอยากร่วมรักกับเธอทั้งวันทั้งคืน เขาไม่รังเกียจเลือดประจ าเดือนของเธอ พอถึง
ตอนนี้เสียงผู้หญิงโวยวายขึ้นอีกครั้งว่า ถ้าเขาร่วมเพศกับเธอตอนมีประจ าเดือนอีก เธอจะเป็นบ้าและ
เขาจะต้องเป็นโรคเรื้อน  

ลินดาที่ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีเขียวกับกางเกงขาสั้นสีขาวเดินมานั่งบนเตียงข้างผู้วิจัย 
พอเห็นผู้วิจัยท าท่าตั้งใจฟังเสียงทะเลาะวิวาทนั้น เธอก็ถามผู้วิจัยว่า 

      “จ าเสียงผู้หญิงได้หรือเปล่า รวทที่อยู่บาร์ซาฟารีไง เมื่อคืนก็ทะเลาะกันอย่าง
นี้ทั้งคืน จนนอนไม่หลับกันหมด” 

ผู้วิจัยจึงนึกได้ว่า เธอคือหญิงสาวร่างเล็กผิวคล้ าผมยาวอายุ 18 ปี จากจังหวัดก า
ปงชนังที่ชอบนุ่งกระโปรงสั้นกับเสื้อยืดไปท างาน เป็นสาวโชคดีที่มาท างานบาร์แค่ 2 เดือนก็สามารถ
หาสามีชาวตะวันตกนามว่าปีเตอร์มาอุปการะได้ แม้ว่าสามีของเธอจะเป็นชายแก่อายุเกือบ 70 ปี ที่
หัวล้านเกือบหมดหัว รูปร่างอ้วนเตี้ย ผิวตกกระ ฟันเหลืองด้วยคราบบุหรี่ แต่ชายคนนี้ก็จ่ายเงินให้เธอ
ทุกเดือนๆ ละ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งยังจ่ายค่าเช่าห้องที่เธออยู่ตลอดทั้งปี จนเธอสามารถรับแม่กับ
น้องจากกัมปงชนังมาอยู่กับเธอที่สีหนุวิลล์ในห้องเช่านี้ได้  

ตอนนี้ข้างห้องมเีสียงเปิดประตู แล้วก็เสียงสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์แล้วขับออกไป ลิ
นดาพยักหน้าไปทางเสียงรถราวกับไม่มีก าแพงก้ัน แล้วบอกกับผู้วิจัยว่า “นั่นไง ทะเลาะกันแล้วก็ดีกัน 
เดี๋ยวผัวก็ซ้ือทองให้อีก” 

ลินดาพูดต่อไปว่า ปีเตอร์สามีรวทเห็นแก่ตัวมาก ผู้ชายคนนี้กินยากระตุ้นอารมณ์
ทุกคืน เพ่ือจะได้ร่วมเพศกับรวททุกวัน ไม่เว้นแม้แต่วันที่เธอมีประจ าเดือน เพราะถือว่าต้องใช้เงินที่
จ่ายให้รวททุกเดือนให้คุ้มท่ีสุด เปรียวที่ออกจากห้องน้ ามาร่วมวงสนทนาบอกว่า ถ้าเป็นอย่างรวทเธอ
เป็นเลดี้ต่อดีกว่า ตอนเป็นเลดี้ รวท ยังหยุดรับลูกค้าตอนเป็นประจ าเดือนได้ แต่ลินดาแย้งว่า ตอน
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นี้รวทมีเงินมากกว่าตอนเป็นเลดี้สามารถดูแลครอบครัวได้ และทุกครั้งที่ทะเลาะกันปีเตอร์ก็จะพาไป
ซื้อทองทุกครั้ง 

นอกจากการต้องโดนสามีบังคับให้มี เพศสัมพันธ์ ในช่วงระยะเวลาที่ เป็ น
ประจ าเดือนแล้ว อีกสิ่งที่ รวทไม่สามารถท าได้เหมือนตอนเป็นเลดี้คือการใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ที่ได้ชื่อ
ว่าเป็นสามี ส าหรับเลดี้ถุงยางอนามัยมีไว้ใช้กับลูกค้าไม่ใช่สามี และมีไว้ส าหรับผู้หญิงขายบริการทาง
เพศไม่ใช่ภรรยา ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกส าหรับสังคมกัมพูชาที่ถุงยางอนามัยถูกสร้างความหมายว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของการมีเพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานที่ถูกต้อง (Ramage, 2002; Tarr, 1999) ยิ่งไป
กว่านั้นการใช้ถุงยางอนามัยกับสามียังอาจสร้างความระแวงในชีวิตคู่ถึงเรื่องความซื่อสัตย์ 
(Hoefinger, 2014)  

แต่เนื่องจากส่วนใหญ่แล้ว แม้ว่าเลดี้จะได้แต่งงานกับสามีชาวต่างประเทศ แต่ฝ่าย
ชายก็มักยังอาศัยอยู่ในประเทศของตนเอง ไม่ได้ย้ายมาอยู่กับภรรยาชาวกัมพูชาเป็นการถาวร พวก
เขาจะเดินทางมาอยู่กับภรรยาปีละ 4 - 6 เดือนเท่านั้น ขณะที่ภรรยาชาวกัมพูชาก็ไม่สามารถที่จะย้าย
ไปอยู่กับสามีในต่างประเทศได้ ท าให้แม้จะรู้ว่าเสี่ยงที่จะร่วมเพศโดยไม่มีการป้องกัน แต่ผู้หญิงกลุ่มนี้ก็
ไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยในขณะร่วมเพศได้เหมือนเมื่อครั้งที่ท างานเป็นเลดี้  

แม้ว่าการระบาดของโรคเอดส์ของกัมพูชาในยุคแรก จะเริ่มต้นในพ้ืนที่การขาย
บริการทางเพศ เมื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว (Cambodia’s Country 
Report, 1995) ปัจจุบันความชุก (prevalence) ของผู้ติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศลดลง
เรื่อยๆ จาก 42.6 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 1998 เป็น 28.8 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 2002  และลดลงเหลือ 13.9 
เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 2010 (National AIDS Authority, 2014) รวมทั้งความชุกของผู้ติดเชื้อเอดส์ใน
กลุ่มประชาชนอายุระหว่าง 15 - 49 ปี ก็ลดลงจาก 3.9 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 1997 เป็น 1.2 เปอร์เซ็นต์
ในค.ศ. 2003 และ 0.7 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 2013 (UNAIDS, 2008; National AIDS Authority, 
2014) แต่อัตราการติดเชื้อจากคู่สมรสของผู้หญิงกัมพูชากลับเพ่ิมขึ้นจาก 13 เปอร์เซ็นต์ของรายใหม่
ในค.ศ. 1992 เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 2007 และกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในค.ศ. 2008 (UNAIDS, 
2008; National AIDS Authority, 2014) อัตราการติดเชื้อที่เพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนี้ 
เป็นปัญหาโดยตรงจากการสร้างความหมายให้โรคเอดส์เท่ากับผู้หญิงขายบริการทางเพศ การใช้ถุงยาง
อนามัยเท่ากับการมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงขายบริการทางเพศ (UNAIDS, 2008; Hoefinger, 2014) 

ในพ้ืนที่วิกตอรี่ฮิลล์เลดี้ที่ติดเชื้อเอดส์จะกลายเป็นบุคคลผู้สูญหายไปโดยไร้
ร่องรอย ตลอดระยะเวลา 18 เดือนที่วิกตอรี่ฮิลล์ ผู้วิจัยได้ยินการซุบซิบถึงการติดเชื้อของเลดี้ 1 คน
หลังจากแต่งงานกับชาวต่างชาติ จากนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเธออีก การตีตราเรื่อง เอดส์กับผู้หญิงขาย
บริการทางเพศท าให้ไม่มีใครอยากพูดถึงเรื่องนี้ ผู้วิจัยไม่แน่ใจว่าเธอคนนั้นหายไปไหน เพราะไม่มีใคร
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ยอมให้ข้อมูล หรือพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับเธอแม้แต่โสภา หรือจันที่มักตอบค าถามของผู้วิจัยทุกเรื่อง
อย่างไม่ปิดบัง แต่การติดเชื้อเอดส์เป็นทั้งความรังเกียจและความกลัวจนไม่มีใครอยากพูดถึง 

การไม่ใช้ หรือไม่สามารถใช้ถุงยางอนามัยของเลดี้ที่กลายเป็น “ปรปรวนบารัง” 
หรือ “เมยีฝรั่ง” แล้ว จึงท าให้พวกเธอกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์มากกว่าเลดี้ที่ยังท างาน
บาร์อยู ่สิ่งนี้ไม่ได้เกิดข้ึนเพราะการขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัย หรือเกี่ยวกับโรคเอดส์ แต่
เกิดเพราะภาพตัวแทนของถุงยางอนามัยและพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ  ยิ่งไปกว่านั้น การเป็น 
“ปรปรวนบารัง” คือการที่เลดี้ต้องพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจจากสามีชาวต่างชาติเท่านั้น การเป็น      
“ปรปรวนบารัง” จึงท าให้พวกเธอ มีทางเลือกในการกระท าการน้อยกว่าเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศ  
 
6.3 สรุป 

 
จากเนื้อหาในบทนี้ผู้วิจัยจึงขอเสนอว่า เลด้ีมีความสามารถในการใช้อ านาจในบางระดับ

ในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เธอเข้าไปพัวพันอยู่   พวกเธอสามารถต่อรอง
กับโครงสร้างต่างๆ ที่กดทับพวกเธออยู่ ทั้งความยากจน วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ วัฒนธรรม
พรหมจรรย์ วัฒนธรรมความงามและความรัก ความสัมพันธ์ที่เหลื่อมล้ าระหว่างชายชาวตะวันตกที่
ร่ ารวยกับผู้หญิงกัมพูชาที่ยากจนท าให้เลดี้สามารถเป็นผู้กระท าการจึงมีตัวตนอยู่ได้จากการมีอยู่ของ
โครงสร้าง  รวมทั้งเสนอว่าการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถูกกระท าโดยบริบทสังคมและวัฒนธรรมของ
ความไม่เท่าเทียมกันมาเป็นผู้กระท าการของเลดี้ มิได้เป็นการต่อต้านต่อขัดขืนวัฒนธรรม แต่กลับเป็น
กระท าการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของของวัฒนธรรม ที่เปิดช่องทางให้พวกเธอสามารถกลับมาเกิดใหม่อีก
ครั้งในสังคมกัมพูชา การเป็นผู้กระท าการจึงไม่จ าเป็นต้องเป็นการต่อต้านขัดขืนต่ออ านาจอย่างเดียว 
หรือเป็นการต่อต้านโครงสร้างและบรรทัดฐานเพียงอย่างเดียว  แต่แม้ว่าเลดี้จะสามารถเปลี่ยนจาก 
“สเรยโค๊ด” สู่ “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” เปลี่ยนจากผู้ถูกกระท าด้วยการกดทับทางสังคมและวัฒนธรรม 
เป็นผู้กระท าการภายในโครงสร้างที่กดทับนี้เอง แต่ชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่ได้ราบรื่นสวยงามเสมอไป 
ภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ยังคงมีปฏิบัติการต่อชีวิตของพวกเธอ ความสัมพันธ์ที่ไม่
เท่าเทียมกันของชายชาวตะวันตกที่ร่ ารวยกับผู้หญิงกัมพูชาที่ยากจน ท าให้หลังแต่งงานพวกเธอจึง
ต้องแสวงหาความมั่นคงด้วยการพยายามมีลูกกับสามีชาวตะวันตก รวมทั้งยังหมดอ านาจในการ
ต่อรองเพ่ือป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์อีกด้วย 

ในส่วนต่อไปผู้วิจัยจะน าเสนอบทสรุปของอัปสรากลางไฟเพ่ือแสดงให้เห็นข้อเสนอหลัก
ของงานวิจัยที่ตอบค าถามการวิจัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ และประสบการณ์ผัสสะในโครงสร้าง
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จังหวะของชีวิตประจ าวันนี้ได้ก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ขึ้นมาอย่างไร รวมทั้งน าเสนอบทสรุปของอัปสรา
กลางไฟ 
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บทที่ 7  
บทสรุปของอัปสรา 

 
จากบทต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอทั้งหมดข้างต้น ผู้วิจัยได้แสดง

ให้เห็นว่า อัตวิสัยของผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกก าหนดขึ้นในพ้ืนที่ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศและประสบการณ์ผัสสะ ที่ถูกก ากับด้วยโครงสร้างของจังหวะในชีวิตประจ าวัน  ที่
สร้างการด าเนินไปของโลกของผู้หญิงขายบริการทางเพศ ในแต่ละช่วงเวลา ในแต่ละวัน ในแต่ละ
เดือน และในแต่ละปี การเกิดขึ้นซ้ าๆ ของจังหวะวันนี้ เองที่สร้างพ้ืนที่ ของความเป็นปกติใน
ชีวิตประจ าวันที่ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของผู้หญิงขายบริการทางเพศถูกสร้างขึ้น และในจังหวะของ
ชีวิตประจ าวันนี้เองที่การรับรู้ของประสบการณ์ผัสสะ การให้คุณค่าประสบการณ์ผัสสะ และการ
ฝึกฝนของประสบการณ์ผัสสะของผู้หญิงขายบริการทางเพศเกิดขึ้น  

ดังเช่นที่เลอแฟบร์เสนอไว้ใน Critique of Everyday Life (1991) ว่ารูปแบบของ
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ที่เกิดขึ้นซ้ าๆ ถูกก าหนดขึ้นอย่างแนบเนียนด้วยปฏิบัติการของทุนนิยม โดยผู้
มีอ านาจน าเพ่ือครอบง าผู้คน ผ่านปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การครอบง านี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาระบบและคงอ านาจของทุนนิยมไว้ โดยมีการควบคุมจังหวะวันเป็นการควบคุม
ที่ส าคัญที่สุด ที่จะท าให้สังคมเป็นไปอย่างที่ต้องการ ผู้ที่ควบคุมตารางเวลาได้คือผู้ที่ก าหนดความ
เป็นไปของสังคมได้ (Lefebvre, 2004, p. 15) ด้วยการจัดการเวลา วันที่ และตารางเวลา ผู้ที่ควบคุม
จะสามารถก าหนดกิจกรรมในสังคมได้ ก าหนดการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนได้ว่า ใครจะพบกับใคร ใน
เวลาใด กิจกรรมใดได้รับอนุญาต และไม่ได้รับอนุญาตให้กระท าในช่วงเวลาใด (Lefebvre, 2004, p. 
68)  

การครอบง าของโครงสร้างจังหวะของชีวิตประจ าวันของผู้หญิงหญิงขายบริการทางเพศ 
ก าหนด ประสบการณ์ผัสสะและพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ทั้งปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ ภาพตัวแทนของ
พ้ืนที่ และพ้ืนที่ของภาพตัวแทน เช่น จังหวะของเวลาเปิด – ปิดของบาร์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงมา
ตลอดตามบริบทของสังคมเป็นตัวก ากับปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของพวกเธอ ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่
และประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้น จึงอยู่ในโครงสร้างของจังหวะชีวิตประจ าวันนี้ และในความสัมพันธ์นี้
เองที่อัตวิสัยและความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงขายบริการทางเพศได้ถูกก าหนดขึ้น 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงต้องการเสนอว่า เลดี้บอกว่าตัวเองคือใครในพ้ืนที่การขายบริการ
ทางเพศท่ีวิกตอรี่ฮิลล์ได้ด้วยปฏิบัติการเชิงพื้นที่ที่เธอสร้างขึ้นในพ้ืนที่นี้ และการให้คุณค่า ความหมาย
ของประสบการณ์ผัสสะ อย่างไรก็ดี  ทั้งปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะที่เกิดขึ้นก็ถูก
ครอบง าด้วยจังหวะของวัน และจังหวะของชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาในประวัติศาสตร์และบริบท
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ทางสังคมที่มีกระท าการของอ านาจในรูปแบบต่างๆ มาก าหนด ไม่ว่าจะเป็นอ านาจจากภายนอก
ประเทศหรือภายในประเทศ ดังภาพที่ 7.1 ภาพกรอบแนวคิดของวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ดี ภายใต้
โครงสร้างจังหวะที่ดูเหมือนครอบง าผู้หญิงบาร์และกดทับเธอนี้ พวกเธอก็ยังสามารถเป็นผู้กระท าการ
ได้ ด้วยการสร้างปฏิบัติการในความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจที่กดทับอยู่อย่างสร้างสรรค์และ
เป็นไปได้   

 
                         ภาพที่ 7.1 ภาพกรอบแนวคิด 

 
จากข้อเสนอข้างต้นสามารถน ามาสรุปเป็นประเด็นเพ่ือแจกแจงในรายละเอียดได้ 4

ประเด็นประกอบด้วย 1) โครงสร้างที่กดทับผู้หญิงขายบริการทางเพศ 2) จังหวะของชีวิตประจ าวัน
กับการก าหนดปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่และประสบการณ์ผัสสะ 3) คุณค่าและความหมายของ
ประสบการณ์ผัสสะกับการก าหนดอัตวิสัย 4) อัตวิสัยและผู้กระท าการ 
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7.1 โครงสร้างท่ีกดทับผู้หญิงขายบริการทางเพศ 
 
ความยากจน วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ วัฒนธรรมพรหมจรรย์ วัฒนธรรมความงามและ

ความรัก ความสัมพันธ์ที่เหลื่อมล้ าระหว่างชายชาวตะวันตกที่ร่ ารวยกับผู้หญิงกัมพูชาที่ยากจน คือ
โครงสร้างที่กดทับผู้หญิงขายบริการทางเพศ ที่ส่งผลต่อการจัดการพ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่
เป็นไปเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชาย ภายใต้การควบคุมของผู้ชาย ในวัฒนธรรมชายเป็น
ใหญ่ การสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศด้วยโครงสร้างเหล่านี้ เพื่อใช้ในการจัดการ
และควบคุมพ้ืนที่การขายบริการทางเพศและผู้หญิงขายบริการทางเพศ  โครงสร้างเหล่านี้ปฏิบัติการ
ผ่านการสร้างภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศในฐานะพ้ืนที่ที่แบ่งผู้หญิงไม่ดี เป็นผู้หญิงที่
เสียความบริสุทธิ์ก่อนการแต่งงานที่ถูกต้องตามประเพณี หรือ “สเรยโค๊ด” ที่มิได้หมายถึงแค่การท า
ให้ครอบครัวต้องเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเท่านั้น แต่หมายถึงการสูญเสียโอกาสของการได้แต่งงาน
ของพวกเธอด้วย ผู้หญิงขายบริการทางเพศจึงต้องดิ้นรนอยู่ในโครงสร้างที่กดทับนี้ แต่ขณะเดียวกัน    
อัตวิสัยและความเป็นผู้กระท าการของผู้หญิงขายบริการทางเพศก็ถูกก าหนดขึ้นในพ้ืนที่ความสัมพันธ์
ระหว่างพื้นที่และประสบการณ์ผัสสะ ที่ถูกกดทับอยู่ในโครงสร้างนี้ 

 
7.2 จังหวะของชีวิตประจ าวันกับปฏิบัติการเชิงพื้นที่และประสบการณ์ผัสสะ  

 
ใน Rhythmanalysis: Space, Time and Everyday Life (2004) เลอแฟบร์เสนอว่า 

จังหวะสร้างประสบการณ์ของมนุษย์ที่แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่และช่วงเวลา จังหวะคือท่วงท านองของ
ชีวิตประจ าวันที่สร้างความทรงจ าที่มีรูปแบบเฉพาะของแต่ละผู้คน ด้วยการเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่าของ
กิจกรรมเดิมๆ ด้วยความหมายเดิมๆ  

เวลา 24 ชั่วโมงในแต่ละวันของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบนั้นมิได้ด าเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ 
แต่ในทุกนาทีทุกชั่วโมงต่างก็มีจังหวะก ากับอยู่ จังหวะเหล่านี้ไม่ใช่ตารางเวลา แต่มันคือวงจรของการ
เกิดซ้ าของรูปแบบและความหมายของกิจกรรม ที่มีความเฉพาะของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศใน
บาร์ดอกกุหลาบ ทีเ่ลดี้ทุกคนที่เข้ามาในพ้ืนที่จะเข้าใจความหมายนี้ร่วมกันจากภาพตัวแทนของพ้ืนที่ที่
ก ากับอยู่ เช่น การเริ่มต้นท างานของเลดี้ในแต่ละวันคือเมื่อพวกเธอได้เริ่มใส่รองเท้าส้นสูงคู่โปรดของ
เธอไปท างานในยามเย็น   

ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยนี้ยังได้แสดงให้เห็นว่า ด้วยการเกิดขึ้นซ้ าๆ ของจังหวะของ
ชีวิตประจ าวันนี้เอง ที่ก าหนดการปฏิสัมพันธ์กันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศของสมาชิกที่ท าให้
ปฏิสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้จริง  พ้ืนที่นี้ปรากฏขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีแบบแผน ส่วนหนึ่งของ
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แบบแผนความสัมพันธ์นี้ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพตัวแทนของพ้ืนที่ ที่รัฐและสังคมมองพ้ืนที่นี้ แต่อีก
ส่วนหนึ่ งแบบแผนของความสัมพันธ์นี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ผัสสะของเลดี้ เอง 
ชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศได้กลายเป็นชีวิตประจ าวันของพวกเธอ ที่พวกเธอ
สามารถใช้ชีวิตด าเนินไปพร้อมๆ กับมันอย่างไม่ติดขัด ลื่นไหลไปตามจังหวะของชีวิตประจ าวันนั้น 
พ้ืนที่ของชีวิตประจ าวันจึงเป็นพ้ืนที่ที่เป็นตัวก าหนดโลกของผู้คน ท าให้เข้าใจว่าผู้คนสร้างโลกของ
ตนเองอย่างไร 
 
7.3 การให้คุณค่าและความหมายของประสบการณ์ผัสสะกับการก าหนดอัตวิสัย   

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นว่า นอกจากการศึกษาผัสสะจะสามารถท าให้เราเข้าใจ

วัฒนธรรมที่สร้างการรับรู้ของผัสสะขึ้นมาแล้ว (Howes, 1991, p. 257) การศึกษาประสบการณ์
ผัสสะสามารถท าให้เข้าใจทั้งจังหวะของวันและจังหวะของชีวิตของเลดี้บาร์ดอกกุหลาบในพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศ รวมทั้งการเป็นผู้กระท าการองพวกเธอ 

ดังที่ผู้วิจัยได้เสนอไว้ในวิทยานิพนธ์ถึงภาพตัวแทนของพ้ืนที่การขายบริการทางเพศว่า
เป็นพ้ืนที่ของ “ผู้หญิงไม่ดี” เป็นมลภาวะของสังคมและเป็นพ้ืนที่ผิดกฎหมาย ท าให้ยากที่ผู้หญิงขาย
บริการทางเพศจะแสวงหาความคุ้มครองทางกฎหมายได้ ขณะที่พวกเธอเป็นผู้หญิงที่ต้องท างาน
ท่ามกลางความเสี่ยงอย่างยิ่ง การใช้สัญชาตญาณผ่านประสบการณ์ผัสสะที่พวกเธอเรียนรู้และจดจ า  
ด้วยชีวิตทุกเมื่อเชื่อวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่คือความเจ็บปวด จึงเป็นยุทธวิธี 
ลดความเสี่ยงที่ส าคัญยิ่งของพวกเธอ ที่แสดงให้เห็นความไร้อ านาจของพวกเธอ ที่ไม่สามารถใช้วิธีการ
อ่ืนในการปกป้องตนเอง และยุทธวิธีนี้ก็แสดงให้เห็นการสร้างอัตวิสัยและความเป็นผู้กระท าการของ
พวกเธอ   

แม้ประสบการณ์ผัสสะที่เลดี้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผัสสะในพ้ืนที่นี้จะใช้ประสาทสัมผัส
ไม่แต่ต่างจากที่พวกเธอใช้ในพ้ืนที่อ่ืน แต่การให้คุณค่าและความหมายของประสบการณ์ผัสสะนั้น
แตกต่างไปสิ้นเชิง เช่น กลิ่นของดินที่ชุ่มน้ าฝนตกใหม่ๆ ที่บ้านเกิดในพ้ืนที่ของการเป็นสาวชาวนานั้น 
พวกเธอให้คุณค่าและความหมายว่าคือกลิ่นของช่วงเวลาของอาหารอันอุดมสมบูรณ์ การมีอาหารการ
กินอันอ่ิมเอม การมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาฤดูกาล แต่กลิ่นเดียวกันของดินที่ชุ่มน้ าฝนที่ตกใหม่ๆ  ที่ได้รับจาก
จมูกเดิมของเธอในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศนี้กลับเป็นกลิ่นของภาวะยากล าบาก ภาวะขาดอ านาจ
การต่อรองในฤดูกาลที่มีนักท่องเที่ยวน้อยของปี ความหมายชุดนี้ก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ให้เป็นผู้ที่
พ่ึงพาเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยว ตัวอย่างนี้จึงน ามาสู่ข้อเสนอของวิทยานิพนธ์ชิ้นนี้ว่า นอกจากการให้
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คุณค่าและความหมายของประสบการณ์ผัสสะจะก าหนดอัตวิสัยของเลดี้แล้วการก าหนดอัตวิสัยนี้ยัง
สัมพันธ์กับการผลิตพ้ืนที่อีกด้วย   

 
7.4 อัตวิสัยและผู้กระท าการของเลดี้  

 
แม้ว่าใน Critique of Everyday Life (1991) เลอแฟบร์จะอธิบายถึงชีวิตประจ าวัน

และรูปแบบของชีวิตประจ าวันว่ามันครอบง าผู้คนผ่านปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันจน
ผู้คนไม่รู้ตัว แตข่ณะเดียวกันในวงล้อของจังหวะในชีวิตประจ าวันนี้เอง ก็เป็นพ้ืนที่ส าคัญที่เลดี้ได้สร้าง
ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ ที่แสดงให้เห็นความเป็นผู้กระท าการของพวกเธอ เช่น พ้ืนที่ของห้องเช่าที่ไม่ได้
เป็นเพียงพ้ืนที่ทางกายภาพ แต่มันคือภาพตัวแทนของอิสรภาพในพ้ืนที่ขายบริการทางเพศ ที่เป็นพ้ืนที่
ที่ถูกเหมารวมว่าคือพ้ืนที่ของการขาดอิสรภาพ เครื่องใช้ในบ้านเป็นเครื่องมือในการบอกฐานะ ทั้งบอก
ผู้มาเยือนและบอกตนเองว่าเราคือใคร ยิ่งไปกว่านั้นห้องเช่าคือพ้ืนที่ของปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของเลดี้ 
ให้จัดวางที่ทางของตัวและก าหนดอัตวิสัยของเลดี้ให้เธอ 

ในงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็น ความเป็นผู้กระท าการของเลดี้ ผ่าน
ปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ของพวกเธอ เช่น ปฏิบัติการควบคุมพ้ืนที่ทางกายภาพในพ้ืนที่การขายบริการทาง
เพศและพ้ืนที่ร่างกายของลูกค้าเพ่ือการมี “ฟิลลิ่ง” หรือ “อารมณ์ร่วม” ในการท างาน การเลือกที่จะ
เรียกลูกค้าว่า “บอง” หรือ ชายคนรัก มากกว่า “พนิว” หรือลูกค้า  การเป็นผู้กระท าการผ่านการ
สร้างยุทธวิธีลดความเสี่ยง ที่การเป็นผู้กระท าการเหล่านี้ เกิดข้ึนในความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์
ผัสสะและพ้ืนที่ ในจังหวะและชีวิตประจ าวันที่ไม่เคยควบคุมพวกเธอได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อีกทั้ง
พ้ืนทีท่ี่ดเูหมือนกดทับพวกเธอก็ยังเป็นพื้นที่ของโอกาสไปพร้อมๆ กันเสมอ 

ผู้วิจัยได้เสนอว่า การเป็นผู้กระท าการของเลดี้ไม่ใช่การเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพ้ืนที่การ
ขายบริการทางเพศ แต่เลดี้เป็นผู้ประกอบสร้างพ้ืนที่ด้วย เลดี้จึงมีความสามารถในการใช้อ านาจใน
บางระดับในการควบคุมและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคมที่เธอเข้าไปพัวพันอยู่   ไม่ต่างอะไร
จากผู้กระท าการที่สามารถต่อรองกับโครงสร้างได้เพราะ ผู้กระท าการมีความรู้ในแบบแผนของ
โครงสร้างที่ท าให้สามารถน ามาผลิตและผลิตซ้ ากับบริบทใหม่ได้  ผู้กระท าการจึงมีตัวตนอยู่ได้จากการ
มีอยู่ของโครงสร้าง (Sewell, 1992, p. 20) 

การเปลี่ยนจาก “สเรยโค๊ด” สู่  “โกนสเรยลออ” สู่ “เจ้าสาวผู้มีวาสนา” ผ่านพิธี
กรรมการแต่งงานกับชาวต่างชาติผู้ร่ ารวย คือการแสดงให้เห็นกระท าการของผู้หญิงขายบริการทาง
เพศที่ถูกมองว่าเป็นเหยื่อ (Brown, 2000; Dalla, 2000; Ditmore 2014; Dworkin 1981; Farley 
2006; Farley and Kelly, 2000; Jeffreys, 2008; MacKinnon, 1993; Sandy, 2007) ทั้งเหยื่อที่
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ไร้ทางสู้ภายใต้แรงกดทับอันหนักอ้ึงของความกตัญญู (Brown, 2000) เหยื่อของวัฒนธรรมกัมพูชา
และค าอธิบายเรื่องวาสนา (Derks, 2008, p. 50; Jacobsen, 2008, p. 268) อย่างไรก็ดีแม้ว่าความ
ยากจนและโครงสร้างทางสังคมวัฒนธรรมจะเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงกัมพูชาต้อง
เข้าสู่ พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ แต่ยังมีสิ่งอ่ืนๆ ที่น าพวกเธอมาสู่ พ้ืนที่นี้อย่างเช่น ความฝัน 
ความหวัง ของพวกเธอในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังเสนอว่า ผู้กระท าการนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกับการต่อต้านขัดขืน
อ านาจน า แต่ได้แสดงให้เห็นว่า ความเป็นผู้กระท าการของเลดี้เป็นศักยภาพที่จะมีปฏิบัติการใน
ความสัมพันธ์แบบพิเศษกับอ านาจที่กดทับอยู่อย่างสร้างสรรค์และเป็นไปได้ เลดี้ไม่ได้เป็นผู้กระท าการ
แบบที่ต่อต้านขัดขืนต่ออ านาจอย่างเดียว (Lila Abu-Lughod, 1990) หรือเป็นการต่อต้านโครงสร้าง
และบรรทัดฐานเพียงอย่างเดียว (Ahearn, 2001, pp. 115-116) สิ่งที่เลดี้กระท าคือสร้างความหมาย
และผลอย่างอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ตรรกะของการล้มล้าง (Mahmood, 2005) การเป็นเจ้าสาวผู้มี
วาสนาของจันเกิดข้ึนภายในโครงสร้างที่กดทับเธออยู่ การใช้การแต่งงานสร้างการเกิดใหม่ของเธอผ่าน
ขั้นตอนพิธีกรรมในงานแต่งงาน ด้วยการใช้ร่องรอยในโครงสร้างวัฒนธรรมที่กดทับเธออยู่ให้เป็น
โอกาสในการเปลี่ยนผ่าน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงเสนอว่า ความเป็นผู้กระท าการของเลดี้บาร์ดอก
กุหลาบ มิได้เป็นการต่อต้านต่อขัดขืนวัฒนธรรม แต่กลับเป็นกระท าการที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ของการ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม ที่เกิดจากกระท าการของโครงสร้างอ านาจอ่ืนๆ ที่ท าให้พวกเธอสามารถ
กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในสังคมกัมพูชา  

พ้ืนที่การขายบริการทางเพศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงเป็นพ้ืนที่ของการสร้างข้อ
ถกเถียงถึงมุมมองต่อตัวตนของผู้หญิงขายบริการทางเพศว่าเป็นเหยื่อที่ไร้ทางสู้ ที่ถูกชี้น าด้วยเรื่องเล่า
ขององค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ในระดับโลก (Brown, 2000; Dixon and Dixon, 2010; 
Leidholdt, 2011; Lindquist, 2008) แต่จากงานวิทยานิพนธ์นี้ผู้วิจัยกลับพบว่า ผู้หญิงขายบริการ
ทางเพศท่ีวิกตอรี่ฮิลล์ มีชีวิตที่ซับซ้อนและลื่นไหลไปมาระหว่างตัวตนแบบต่างๆ มากกว่าจะเป็นเพียง 
”เหยื่อที่ไร้ทางสู้” เพียงอย่างเดียว ตั้งแต่การที่ พวกเธอซึ่งเป็นผู้หญิงกัมพูชาที่ยากจน ถูกโครงสร้างที่
ไม่เท่าเทียมกันท าให้ไร้หนทาง แต่พวกเธอก็ยังไม่หยุดที่จะแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า พวกเธอเข้ามาสู่
พ้ืนที่การขายบริการทางเพศที่วิกตอรี่ฮิลล์ที่มีความพิเศษของการเป็น “กอนแลงบารัง” ที่มีภาพ
ตัวแทนของพ้ืนที่ที่เป็นทั้งพ้ืนที่ของ “สเรยโค๊ด” ที่สังคมรังเกียจ และพ้ืนที่ของความหวังวาสนา 

 เมื่อก้าวเข้ามาสู่พ้ืนที่การขายทางเพศ พวกเธอต้องฝึกภาคปฏิบัติของพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการเข้าสู่พ้ืนที่ การปรับตัวเข้ากับจังหวะของพ้ืนที่ในชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่การขายบริการทางเพศ 
ที่ช่วยให้พวกเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ เรียนรู้ที่จะใช้ผัสสะและการสร้างความสัมพันธ์ในสังคม
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ของพวกเธอ เพ่ือเอาตัวรอดในพื้นที่นี้ พวกเธอเรียนรู้ที่จะหาค าอธิบายให้กับชีวิตในฐานะ “สเรยโค๊ด” 
ว่าเป็นไปเพ่ือการใช้กรรม  

แม้โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมจะกระท าความรุนแรงต่อพวกเธอ (Farmer, 1996) 
แต่ก็เพราะการกระท าการของพวกเธอภายใต้โครงสร้างนี้เอง ที่อนุญาตให้พวกเธอเปลี่ยนผ่านจาก 
“สเรยโค๊ด” เป็นเจ้าสาวผู้มีวาสนาได้ ไม่ต่างอะไรกับการเกิดใหม่อีกครั้ง อย่างไรก็ดีก็ไม่ใช่ทุกคนจะ
สามารถไปถึงฝันของการเป็นเจ้าสาวผู้มีวาสนาทุกคน หรือแม้แต่คนที่ได้เปลี่ยนเป็นเจ้าสาวผู้มีวาสนา
แล้วชีวิตก็อาจไม่ใช่ดังฝัน การสร้างส านึกแห่งตัวตนชองเลดี้บาร์ดอกกุหลาบจึงไม่เคยหยุดนิ่ง แต่มี
ความเป็นพลวัตและลื่นไหลไปมา  
 
7.5 บทส่งท้าย: อัปสรากลางไฟ 

 
2 ปีหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลภาคสนามฉันกลับมาอยู่กรุงเทพ แม้ฉันยังติดต่อ

กับเลดี้บาร์ดอกกุหลาบหลายคนอยู่อย่างสม่ าเสมอผ่านทางสังคมออนไลน์ (social media) แต่ก็มีเลดี้
บาร์ดอกกุหลาบอีกหลายคนที่ขาดการติดต่อกันไป 

จนกระทั่งในวันที่ร้อนอบอ้าววันหนึ่งในเดือนเมษายน ฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากจันอดีต
เลดี้บาร์ดอกกุหลาบ ในตอนแรกฉันเข้าใจว่าจันและจอห์นสามีคงมาเที่ยวพักผ่อนที่เมืองไทย แต่เสียง
ปลายสายกลับเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้ร้านอาหารของจันและสามีที่เปิดกิจการขึ้นที่วิกตอรี่ฮิลล์ หลังจากที่
จันแต่งงานได้ปิดกิจการลงแล้วเพราะขาดทุน สามีของเธอจึงต้องกลับมาท างานเป็นนักหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษที่เมืองไทยอีกครั้ง จันจึงต้องติดตามมาอยู่เมืองไทยด้วย  

นอกจากจันแล้ว ฉันยังได้ข่าวคราวจากเลดี้คนอ่ืนๆ หลายคนจากค าบอกเล่าของจัน เช่น 
เรื่องของเรียนที่แต่งงานกับร๊อบคนขับรถบรรทุกชาวออสเตรเลีย แล้วเปิดบาร์เล็กๆ ในย่านใจกลาง
เมือง เรื่องของ ลิซ่าเลดี้ชาวกัมพูชาจากเวียดนามตอนใต้ที่มีหนุ่มใหญ่ชาวอังกฤษผู้อาศัยอยู่ในจังหวัด
ภูเก็ตส่งเสียเลี้ยงดูจนเลิกท างานบาร์และกลับไปอยู่บ้านที่เวียดนาม รวมทั้งเรื่องของดวงสาวบาร์จาก
เกาะกง ที่แม้จะสมหวังกับความพยายามในการไขว่คว้าหาสามีชาวต่างชาติสักคนเพ่ือมาดู แล แต่
ตอนนี้เธอกลับป่วยหนัก จันพูดถึงดวงว่า “กวดออดเมียนวาสนา” หรือ “เขาเป็นคนไม่มีวาสนา” 

ขณะเดียวกันจันก็บอกกับฉันว่า เธออยากกลับไปอยู่ที่สีหนุวิลล์ เธอไม่อยากอยู่กรุงเทพ 
เธอรอให้ จอห์นเก็บเงินได้มากพอ แล้วคราวนี้เธอจะกลับไปเปิดร้านขายของเล็กๆ ที่ก าปงจามบ้าน
เกิด แต่ตอนนี้จอห์นยังมีเงินไม่พอ คงต้องรออีก 2-3ปี ปัญหาอีกอย่างของจันก็คือเธออยากมีลูกมาก 
แต่ก็ไร้วี่แวว จันคุยโทรศัพท์กับฉันนานเกือบชั่วโมงจึงวางหูไป หลังจากนั้นจันก็ยังโทรศัพท์มาหาฉัน
อีกตามที่เวลาในจังหวะชีวิตของเธอเอ้ืออ านวย  
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ทุกครั้งที่โทรมา เธอจะบ่นเรื่องความเบื่อหน่ายของการที่ต้องอยู่ในห้องในอาคารชุดย่าน
บางนาตามล าพังขณะที่จอห์นออกไปงาน สิ่งที่จันพูดบ่อยๆ อีกเรื่องคือเธออยากกลับไปเปิดร้านขาย
ของช าที่บ้านเกิด แต่จอห์นบอกว่าถ้าเก็บเงินได้มากพอ อยากกลับไปเปิดร้านอาหารที่วิกตอรี่ฮิลล์อีก
ครั้ง ซึ่งจันไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถพูดจาทักท้วงใดๆ ได้ ได้แต่เก็บความอึดอัดใจมาเล่าให้ฉันฟัง 

จันบอกฉันว่าเธอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่จอห์นเปิดร้านขายเครื่องดื่มที่วิกตอรี่ฮิลล์แล้ว
ปฏิเสธการมีเลดี้ไว้ให้บริการนั้นมันเป็นไปไม่ได้ เธอเคยบอกกับจอห์นครั้งหนึ่ง แต่จอห์นบอกว่าเขาไม่
ชอบให้มีผู้หญิงมานั่งในร้าน แม้จันจะอธิบายว่า ผู้หญิงที่มาเป็นเลดี้ทุกคนสมัครใจมา แต่จอห์นก็ไม่
เห็นด้วย เมื่อกิจการร้านขายเครื่องดื่มต้องปิดกิจการลงเพราะขาดทุน เธอจึงไม่แปลกใจนัก  

 แต่การที่จอห์นบอกว่าเมื่อเก็บเงินได้มากพอจะกลับไปเปิดร้านขายเครื่องดื่มแบบเดิม
อีกจึงท าให้เธอรู้สึกเป็นกังวล เธอบ่นว่าเธอเสียดายเงินที่ลงทุนไป เพราะเธอคิดว่าหากเอาเงินจ านวนนี้
ไปเปิดร้านขายช าอย่างที่เธอคิด เธอมั่นใจว่ากิจการคงด าเนินไปได้ อย่างไรก็ตามเธอก็เป็นแค่           
“ปรปรวน” หรือเป็นแค่เมีย จึงต้องเชื่อสามีแม้ว่าเธอจะรู้สึกว่า “บารังมึนอาจลัวะ-โด” หรือ “ผู้ชาย
ฝรั่งค้าขายไม่เป็น” ก็ตาม 

หลังจากคุยกับจันไม่นาน ฉันก็มี โอกาสกลับไปเยี่ยมสีหนุวิลล์ อีกครั้ งในฐานะ
นักท่องเที่ยว ด้วยการแบกเป้คู่ใจขึ้นรถประจ าทางไปเช่าเกสเฮาส์ราคาถูกในย่านวิกตอรี่ฮิลล์ ฉันได้
กลับไปเยี่ยมบาร์ดอกกุหลาบอีกครั้ง โสภานั้นตอนรับฉันด้วยความดีใจ แต่คนที่ดีใจกว่าคือแม่ของ
โสภา  

วิกตอรี่ ฮิลล์ดูเงียบเหงาลง นักท่องเที่ยวดูบางตาทั้งๆ  ที่เป็นเดือนตุลาคม ต้นฤดู
ท่องเที่ยว โสภาบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวน้อยมาก ช่วงเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนักท่องเที่ยวมีมากกว่า
ปีนี้เกือบเท่าตัว เธอบ่นว่าคงเป็นเพราะที่นี่ไม่มีอะไรน่าสนใจเหมือนแถวชายหาด  

เลดี้ในบาร์ดอกกุหลาบเป็นเลดี้หน้าใหม่ที่ฉันไม่รู้จักกว่าครึ่ง เลดี้หน้าเก่าที่ผู้วิ จัยรู้จักก็
เหลือเพียง มอม แลน ก าไร และมะยวม เท่านั้น ส่วนคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น มกรา เปรียว ลัดดา ลินดา 
กรง หรือ แม้กระทั่ง นัท ต่างก็มีคู่รักชาวต่างชาติส่งเสียเลี้ยงดู จนเลิกท างานเป็นเลดี้กันไปหมดแล้ว 
แต่ทั้งหมดก็ยังเช่าห้องเช่าอยู่ในสีหนุวิลล์  

หลังจากอยู่ที่วิกตอรี่ฮิลล์ 1 สัปดาห์ ฉันก็เก็บของกลับประเทศไทย คืนสุดท้ายก่อนกลับ 
ฉันไปล่ าลาโสภาและเลดี้บาร์ดอกกุหลาบคนอื่นๆ อีกครั้ง 

หน้าบาร์ดอกกุหลาบ เลดี้หน้าใหม่คนหนึ่ งก าลั งพยายามใช้มือทั้ งสองข้างดึง
ชายกระโปรงชุดเกาะอกรัดรูปสีชมพูเข้มให้ลงมาปิดขาอ่อน ขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอ้ีหวายหน้าบาร์ในวัน
ท างานวันแรกของเธอ  แต่สาวน้อยวัย 18 ปีจากจังหวัดเปรเวียงญาติห่างๆ ของมอมก็ท าไม่ส าเร็จ 
เพราะเมื่อเธอดึงชายกระโปรงลงมา ด้านบนของชุดเกาะอกซึ่งไร้สายคล้องบ่าก็พลอยลดต่ าลงมา จน
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อกอวบเปล่งปลั่งของวัยสาวเกือบโผล่ออกมา เธอจึงเปลี่ยนวิธีมาเป็นการเอาหมอนอิงสีแดงของเก้าอ้ี
หวายตัวที่นั่งอยู่มาวางปิดไว้บนตัก เพ่ือบังขาอ่อนแทน แล้วก็พยายามนั่งตัวงอห่อไหล่ด้วยหวังว่ามัน
จะช่วยซ่อนหน้าอก จากสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายที่เดินผ่านไปมาหน้าบาร์ได้บ้าง 

ชายชราชาวตะวันตก รูปร่างอ้วนใหญ่ ใส่เสื้อกล้ามสีฟ้าและกางเกงขาสั้นสีขาวเดินช้าๆ 
ผ่านมาท่ีหน้าบาร์ เลดี้อีก 3 คนที่นั่งอยู่บนเก้าอ้ีหวายหน้าบาร์ ข้างๆ สาวน้อยหน้าใหม่รีบช่วยกันร้อง
เชิญชวน  

“ฮัลโหล ฮันนี่ ไอ เวท ยู” 
“ ไอ ว็อน ทู โก สลีบ วิท ยู” 
ชายชราหยุดเดิน แล้วมองเข้ามาในบาร์ สายตาจับจ้องที่สาวน้อยในชุดสีชมพูที่นั่งเอา

หมอนกอดอก ที่หน้าแดงก่ าเมื่อสบสายตาชายชรา  มอมที่นั่งอยู่ข้างๆ สาวน้อยสะกิดเธอให้ลุกขึ้นยืน 
แล้วเดินน าหน้าไปเอามือโอบรอบเอวชายชราพาเขาเข้ามาในบาร์ สาวน้อยเดินตามเข้ามานั่งข้างๆ 
ชายชราด้วยสีหน้าตื่นๆ ตามค าสั่งของมอม แล้วอัปสราคนใหม่ก็เริ่มต้นการลุยไฟของเธอ 
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