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บทคัดยอ
การศึกษานี้ เปนการศึกษาปญหาที่เกิดจากความสัมพันธระหวาง โลกาภิวัตน บริโภคนิยม และการ
คาประเวณี ตลอดจนบทบาทของพระพุทธศาสนาที่จะชวยในการแกไขปญหาดังกลาว ทั้งนี้ ในเบื้องตนของ
การศึกษาพบวา แมโดยทั่วไปการบริโภคจะเปนสิ่งที่มีประโยชน แตการบริโภคที่เกินไปหรือการไมสามารถ
ควบคุมความอยากในการบริโภคใหเหมาะสมนั้น ยอมจะนํามาซึ่งหลากหลายปญหา ดังเชน ปญหาการคา
ประเวณี ซึ่งปจจัยผลักดันใหคนเขาประกอบอาชีพนี้ มักเกิดจากความตองการมีรายไดมากๆ เพื่อจะนํามาซื้อหา
วัตถุบริโภคที่อยากจะไดอยากจะมีนั้น ดังนั้น การคาประเวณีจึงมิใชเกิดเฉพาะจากความยากจน แตเกิดจากความ
ตองการบริโภคที่มากเกิน โดยการคาประเวณีจะเปนทางลัดที่จะทําใหมีรายไดเพื่อตอบสนองความอยากจะมี
ดังกลาว ซึ่งโดยทั่วไปนั้น การคาประเวณีเปนอาชีพที่ไมชอบดวยศีลธรรมอันดีในสังคม ดังนั้น คําสอนใน
พระพุทธศาสนาจึงจําเปนจะตองนํามาประยุกตใชเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกตองในการดําเนินชีวิต เชน หลักธรรม
วาดวยทางสายกลาง ความรูจักพอดี และการมีสัมมาอาชีวะ เพราะการบริโภคที่ฉลาดยอมนํามาซึ่งความสุข
จากกรณีศึกษา ณ หมูบานในอําเภอดอกคําใตพบวา รูปแบบการบริโภคของประชาชน มุงเปนไปเพื่อการ
แสดงความมีฐานะของตน ทั้งนี้เพราะยังมีการยึดติดวาความมีฐานะเปนสิ่งบงบอกถึงความสําคัญของบุคคลนั้น
ทั้งนี้ จากการศึกษาสรุปไดวา สาเหตุผลักดันเด็กหรือเยาวชนใหมีอาชีพคาประเวณีนั้น นอกจากเกิดจากความ
ตองการจะหารายไดเลี้ยงดูบิดามารดาและครอบครัวแลว ยังเกิดจากหารายไดเพื่อตอบสนองความอยากและหวัง
จะแสดงใหเห็นถึงความเปนผูมีฐานะของตน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวาเปนสิ่งที่ยากตอการที่จะปองกันที่จะไมใหมีปญหาดังกลาว แตกระนั้น
ก็ยังพอมีความเปนไปไดที่จะมุงชี้ใหเห็นโทษของอาชีพดังกลาว
ขณะเดียวกันก็คอยสงเสริมใหประชาชน
ดําเนินชีวิตตามเสนทางสายกลาง และการเปนผูมีสัมมาอาชีวะ แมพระพุทธศาสนาไมตอตานอาชีพการคา
ประเวณี แตผูคนก็ยอมจะทราบดีถึงโทษภัยอันเกิดขึ้นจากอาชีพนี้ เชน การทารุณ หลอกลวง ตลอดจนโรครายที่
จะเกิดขึ้นแกรางกาย แตดวยสภาวะที่ถูกบีบบังคับทางเศรษฐกิจ ผูคนจึงตางมุงดิ้นรนเพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพ
มากกวาที่จะใหความสนใจในการนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับ
พระภิกษุสงฆที่จะชวยเปลี่ยนความคิดจิตใจของประชาชน จากการติดยึดในวัตถุใหหันมุงมาใหความสําคัญ
ทางดานการพัฒนาจิตใจ นอกจากนี้ พระภิกษุควรจะแสดงความเมตตาออกมาใหเปนรูปธรรมดวยการชี้แนะ
ประชาชนใหเห็นทางเลือกที่ดีกวาในการทํามาหาเลี้ยงชีพที่ถูกตอง
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ABSTRACT
This study examines the inter-relationship between globalization,
consumerism and prostitution and the role Buddhist ethics may play in tackling
these problems. Background research revealed that although consumerism is
beneficial in general, excessive consumerism or uncontrollable desires to consume
bring about many subsequent problems, one of which is prostitution. One of the
important factors driving people into prostitution is the need for an extra income for
fulfillment through material possessions. Prostitution, therefore, is not caused solely
by the drive to be free from poverty, but also by excessive desires. When these
desires cannot be met by the compensation from decent employment, prostitution
seems to stand out as a prominent shortcut. Religiously speaking, prostitution
undermines the moral values in a society. Buddhist teachings must be applied to
give guidance concerning prostitution quoting principles such as the Middle Way,
knowing moderation and right livelihood - Knowing wise consumption will lead to
well-being.
According to the case study at Dok Kham Tai Village, the consumption
pattern has been influenced by consumerism and perceived more as a "means" of
having higher prestige, rather than an “end” in itself. The addiction to status
symbols means people give more importance to a material than its essence per se. It
may be concluded then that economic concern is the root cause driving
girls/children at Dok Kham Tai village to enter prostitution, either as a means of
supporting their parents and/or family, or out of the desire for a better status of life.
Although it is very difficult to prevent girls/children from entering
prostitution, it is still possible to discourage them from doing so. If for example,
villagers could practice the middle way of living and right livelihood it would help,
to a certain extent, to solve this problem. Buddhism does not condemn prostitution,
but the harm, deceit, and disease caused by this occupation are acknowledged as
dangerous. It strengthens the lustful while weakening the power of love. With regard
to economic pressure, people at this village have to put more efforts into working to
support their families and subsequently incorporate the Buddhist teachings into their
everyday lives. Therefore, it is a new challenge for Buddhist monks to help the
villagers to turn their minds and hearts from being engrossed in materialism to
spirituality. Apart from this task, the monks have to translate their compassion into
concrete action by training the villagers to have alternative sources of income to
supplement their occupations.
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