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บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 กาหนดให้บุคคลผู้มี
พฤติกรรมการค้าประเวณีเป็นความผิดและกาหนดโทษตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติมีผู้ฝ่ าฝืน
กฎหมายและไม่เกรงกลัวความผิด และโทษทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการปราบปรามที่ไม่
จริงจัง และการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่บางคนที่ไม่ใช้อานาจตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ดังนั้น การจะแก้ไขปัญหาการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ จะต้องแก้ไขปัญหาทั้ง 3 มิติ
คือบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นโยบายของรัฐ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีในประเทศไทย
คาสาคัญ: การป้องกันและปราบปราม; การบังคับใช้กฎหมาย; การค้าประเวณี
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Abstract
The Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 the person with
prostitution behavior. Is guilty and impose it by law in practice, a rebellious and
fearless to a fault making it an offense punishable by law and weak. Repressive
policies that are not serious and the discrimination of some officials that the
legislation does not aboveboard.
So, to fix the problem, law enforcement officials, legal practitioners to be
effective. Must tackle the three dimensions of state law, policies and practices.
To achieve maximum efficiency in preventing and combating prostitution in
Thailand.
Keywords: Prevention and Suppression; Law enforcement; Prostitution
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บทนา
การค้าประเวณีถือเป็นอาชีพหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลก โดยเชื่อว่าการค้าประเวณีเกิดขึ้น
หลังจากระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือเงิน ซึ่งเกิดจากเหตุผลทางความเชื่อของชาวสุเมเรียน
และชาวบาบิโลน โดยให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น (นอกจากคู่สมรส) เพื่อเหตุผลทางศาสนา
รวมไปถึงการมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ เพื่อแสดงถึงการมีจิตใจโอบอ้อมต้อนรับผู้มาเยือน
แสดงถึงคุณค่าของการเป็นเจ้าเมือง สาหรับประเทศไทยในสมัยก่อนมักเรียกว่า “นครโสเภณี”
ซึ่งแปลว่า หญิงงามแห่งนคร หรือ “หญิงงามเมือง” โดยอาศัยเมืองหรือนครเป็นที่หาเลี้ยงชีพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493) หากมีหญิงงามเมืองบริการจะใช้สัญลั กษณ์
โคมสีเขียวตั้งข้างหน้าสถานที่นั้น จึงเรียกกันว่า สานักโคมเขียว ทั้งนี้ก่อนปี พ.ศ.2499 การค้า
ประเวณีไม่ถือว่าผิดกฎหมาย ต่อมามีการกาหนดว่าการค้าประเวณีเป็นความผิด จึงมีการตรา
กฎหมายออกมาบัง คับใช้คือพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 กาหนดว่าการ
ค้าประเวณีเป็นความผิดอย่างชัดเจนการค้าประเวณีในประเทศไทยเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในช่วง
สงครามเวียดนาม โดยในช่วงนั้นการค้าประเวณีจะเป็นการลักลอบค้าและใช้สถานบริการ เช่น
โรงเหล้า โรงน้าชา เป็นที่แอบแฝงในการค้าประเวณีจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (ผู้จัดการออนไลน์
(เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2550) “โสเภณีอาชีพที่มีมาแต่โบราณ” การค้าประเวณีเริ่มเป็นที่รู้จักใน
ประเทศไทย ในช่วงที่มีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับชาวตะวันตก มีหลักฐานเป็น
ศัพท์ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรียกว่า รับจ้างทาชาเราแก่บุรุษ (หนังสือพิมพ์ มติชน
สุดสัปดาห์ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556 “ปริศนาโบราณคดี ” ตอนที่ 130) ต่อมาในสมัย
รัตนโกสินทร์ ในประมวลกฎหมายตรา 3 ดวง – บทพระไอยการลักษณะผัวเมีย มีการบัญญัติผู้
ค้าประเวณีว่า “หญิงนครโสเภณี” และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถาน
ประกอบการเรียกว่า “โรงหญิง”
ปัจจุบันการค้าประเวณีในประเทศไทยแม้จะมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอย่าง
ชัดเจนแต่ก็ยังพบว่ามีการลักลอบการค้าประเวณีกันอย่างทั่วไป ทั้งที่เป็นการค้าประเวณีด้วย
ตั ว เอง ผ่ านช่องทางออนไลน์ (Online) โดยการค้าประเวณีผ่านแอพพิเคชั่น (application)
ต่างๆ เช่น line, facebook, instargram หรื อแม้แต่มีเว็บไซต์ (website) ค้าบริการอีกด้ ว ย
หรือช่องทางออฟไลน์ ( Offline ) โดยการเร่ค้าบริการไปยังแหล่งชุมนุมอันเป็นจุดนัดพบเพื่อ
การค้าบริการ เช่น หัวลาโพง วงเวียน 22 คลองหลอด สวนลุมพินีหน้าโรงแรมสยาม ถนน
เพชรบุรีตัดใหม่ ซอยนานา เป็นต้น อีกทั้งยังอาจค้าบริการผ่านธุรกิจแอบแฝง ดังจะเห็นได้จาก
ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการและความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น อาบ อบ นวด คลับ บาร์
ร้านคาราโอเกะ นวดแผนไทย ร้านอาหารยามค่าคืน เป็นต้ น เมื่อรูปแบบในการค้าประเวณีมี
ความหลากหลาย สลับซับซ้อนมากขึ้น การป้องกันและปราบปรามในฐานะผู้ออกกฎหมายและ
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บังคับใช้กฎหมายจึงไม่ทันต่อสภาพการณ์ของปัญหาและได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการปัญหา
การค้าประเวณีทั้งนี้อาจแบ่งปัญหาการค้าประเวณีออกเป็น 3 มิติ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้าน
นโยบาย ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ด้านกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณีมีการกาหนดความผิดและโทษสาหรับผู้ค้าประเวณีแต่ไม่ได้เอาผิดกับผู้ซื้อบริการ
ทาให้ ผู้ ซื้อบริ การไม่เกรงกลัว กฎหมาย ด้ านนโยบายมีการกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีแต่ก็ยังปรากฏให้เห็นการค้าประเวณีกันอยู่ทั่วไป ด้านการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ได้มีการปราบปรามจับกุมบุคคลผู้กระทาความผิด แต่ก็ยังมีการปล่อยปละ
ละเลยให้มีการค้าประเวณีเกิดขึ้นทั่วไปในสังคม ส่วนพฤติกรรมของผู้ค้าเองกลับมีทัศนะคติว่า
การค้าประเวณีเป็ น เรื่ องปกติ ของสั งคมและเป็นสิ ทธิส่ ว นบุค คลที่ส ามารถกระทาได้ (ปรีดี
เกษมทรัพย์, 2526) ทั้งเมื่อถูกจับกุมแล้วโทษตามกฎหมายไม่รุนแรงเพียงเสียค่าปรับและถูก
ปล่อยตัว จนทาให้ผู้ค้าประเวณีทั้งหลายไม่เกรงกลัวกฎหมาย จึงทาให้เกิดการค้าประเวณีให้เห็น
โดยทั่วไป ตามที่กล่าวมาทั้งบทบทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่มุ่งเอาผิดกับผู้ค้าประเวณีแต่ไม่เอาผิดผู้ซื้อบริการเว้นแต่จะกระทาความผิดตาม
ฐานความผิดอื่นของกฎหมายอาญา ประกอบกับแนวนโยบายที่ป้องกันและปราบปรามไม่มีแผน
ป้องกันและปราบปรามอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติไม่สามารถบังคับใช้อานาจตามกฎหมาย
ได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีโดยผิดกฎหมาย ผู้ศึกษาจึงได้
ศึกษาปั ญหาการบั งคับ ใช้กฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ.2539 ที่มีผลต่ อการจัดการปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทย โดยขอ
นาเสนอในประเด็นสาคัญเพื่อเป็นฐานข้อมูลนาไปสู่การแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีที่เหมาะสม
ดังต่อไปนี้
ความเป็นมาของกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีกับสังคมไทย
การค้าประเวณีกับสังคมไทยไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าอยู่ควบคู่กันมานานเพียงใด
เนื่องจากอาชีพค้าประเวณีมีมานานและไม่ได้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเพียงลาพัง แต่กลับเป็นอาชีพ
ที่มีมาควบคู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานเกือบทุกประเทศทั่วโลก เป็นที่ทราบกันว่าการค้าประเวณี
กับสังคมไทยไม่ใช่เรื่องใหม่ หากแต่เป็นเรื่องที่มีให้เห็นปะปนกับชีวิตความเป็นอยู่ที่มีให้เห็นว่า
เป็นความผิดและมีการจับกุมผู้กระทาความผิดฐานค้าประเวณีเรื่อยมา สังคมไทยเป็นสังคมเรียบ
ง่าย การดารงชีวิตของคนในสังคมจึงมีความหลากหลายและเป็นอิสระ จากสภาพเศรษฐกิจ
สังคมในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคโลกาภิวัฒน์ตามปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบ
ด้านสังคมแบบทุนนิย ม การรับอารยะธรรมชาติตะวันตกมากขึ้น การแสวงหาผลประโยชน์
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ทางด้ า นเศรษฐกิ จ จึ ง เป็ น ผลท าให้ ค นในสั ง คมมี ค่ า นิ ย มในการบริ โ ภควั ต ถุ ม ากขึ้ น และได้
กลายเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้หญิงและเด็กเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี
สถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นเหตุปัจจัยสาคัญที่เป็นเหตุผลของผู้ค้าประเวณีได้กล่าวอ้าง
ว่าเกิดจากความยากจนหรือสถานทางเศรษฐกิจไม่ดีจึงจาเป็นต้องแสวงหารายได้ด้วยการค้า
ประเวณีและการกระจายรายได้ของบุคคลในสังคมก็มีสภาพที่แตกต่างกัน ประกอบกับบุคคลอีก
กลุ่มหนึ่งที่มีรายได้สูงกว่าและมีความต้องการหรือปรารถนาที่จะใช้เงินเพื่อสนองความต้องการ
ของตนเอง จึงเกิดเป็นธุรกิจการค้าประเวณีและที่สาคัญธุรกิจการค้าประเวณีได้ขยายวงกว้างไป
เรื่ อยๆ จึ งเกิดปั ญหาทางด้า นสั ง คมอื่ น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาด้านสาธารณสุ ข ปัญหาด้ า น
อาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ตลอดจนปัญหาอื่นๆที่มีสาเหตุจากการค้ าประเวณีห รื อ
ลักษณะขององค์กรอาชญากรรม (ชนกพล สกลผดุงเขตต์, 2545) โดยปัญหาดังกล่าวยังเป็น
ปัญหาสาคัญที่จะต้องได้รับการแก้ไข เพื่อมิให้กระทบกับสังคมในมิติต่างๆของประเทศไทย
การค้าประเวณีในประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมในการป้องกันและปราบปราบตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2503 ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 แต่เนื่อง
ด้วยปัญหาการค้าประเวณีมีความสลับซับซ้อนรวมไปถึงเหยื่อของการค้าประเวณีที่ไม่ได้เต็มใจ
และถูกหลอกลวงมาค้าประเวณี และการปราบปรามการค้าประเวณีนั้นจาเป็นจะต้องคานึงถึง
สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ ซึ่งการปราบปราบเพียงอย่างเดียวย่อมไม่เป็นการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นในปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยจึงตรากฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมา
และยกเลิกฉบับ ปี พ.ศ. 2503 มาเป็น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539โดยกฎหมายฉบั บ นี้ มี เ จตนารมณ์ แ ห่ ง กฎหมายต้ อ งการที่ จ ะป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก าร
ค้ า ประเวณี แ ละมี รู ป แบบการให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ในเรื่อ งต่ า งๆ เช่ น การจั ด หาอาชีพ หรือมี
คณะกรรมการเพื่อเยียวยาเหยื่อหรือผู้ที่จะต้องนามาอยู่ในความดูแลเพื่อมิให้มีการค้าประเวณี
เกิดขึ้น (พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 14) จึง
นับว่าประเทศไทยมีเครื่องมือทางกฎหมายเป็นการเฉพาะในการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี ประกอบมีกฎหมายสนั บ สนุ น เกี่ยวกับ การค้าประเวณี ฉบับ อื่น ๆ เช่นประมวล
กฎหมายอาญา ได้แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อ
การอนาจารพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.
2540พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกฎหมายนี้เป็น
จั ดการผลประโยชน์ ของผู้ ที่เกี่ ย วข้ องกับ การค้ าประเวณี เพื่อไม่ให้ ส ามารถนารายได้ ม าใช้
ประโยชน์ในการกระทาความผิดขึ้นมาอีกหรือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ซึ่งมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและ
สอดคล้ องกับ สนธิสั ญญาขององค์การสหประชาชาติในการป้องกันปราบปรามและลงโทษ
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ผู้กระทาการค้ามนุษย์ จึงอาจกล่าวได้ว่าเครื่องมือทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปราม
การค้ า ประเวณี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คมไทยมี ก ฎหมายหลายฉบั บ มี ทั้ ง การป้ อ งกั น และการ
ปราบปรามการค้าประเวณี แต่ก็ยังพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนหรือลักลอบค้าประเวณี
ในปั จ จุ บั น จึ งจ าเป็ น จะต้องศึก ษาปั ญหาการบั งคั บ ใช้กฎหมายที่มี อยู่เ พื่ อแก้ไ ขปั ญหาการ
ค้าประเวณีในสังคมไทยต่อไป
ปัญหาการค้าประเวณีกับผลกระทบต่อสังคมไทย
ปัญหาการค้าประเวณีที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันมีผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆและมี
สาเหตุจากปัจจัยต่างๆหลายด้าน ดังต่อไปนี้
1. ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
1) ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งที่มีส่วนทาให้
บุคคลมีความคิดที่จะหันมาค้าประเวณีเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี การทามาหาเลี้ยงชีพอื่นๆ
มีความยากลาบาก รายได้ลดน้อยลงแต่รายจ่ายกลับเพิ่มมากขึ้น ความจาเป็นทางครอบครัวและ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันมีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้หญิงหรือชายตัดสินใจ
หันมาค้าประเวณีเพราะมีรายได้ดีและหาเงินได้ง่าย ขณะเดียวกันก็ไม่สนใจเรื่องของศีลธรรม
และความถูกต้องเพราะเข้าใจว่าเป็นสิทธิเฉพาะบุคคล ทั้งๆในความเป็นจริงหาใช่สิทธิ( Right)ไม่
ทั้ ง นี้ เ พราะเป็ น การกระท าที่ เ ป็ น ความผิ ด และโทษตามกฎหมาย บางคนไม่ เ คยถู ก จั บ กุ ม
ดาเนินคดี จึงไม่เกรงกลัวความผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับทางด้าน
ฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่ดีทางเศรษฐกิจ
2) ปัญหาทางด้านการศึกษาและสถานภาพทางครอบครัว จากปัญหาทางเศรษฐกิจที่
เป็นสาเหตุทาให้ไม่ได้เรียนหนังสือบางครอบครัวทามาหากินแบบหาเช้ากินค่าเงินที่หามาได้จะ
นามากินมาใช้จ่ายในครอบครัวแทบจะไม่เพียงพอส่วนที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่า
เรียน หากได้เรียนหนังสือก็จะหยุดอยู่เพียงระดับประถมหรือมัธยมเท่านั้น เมื่อไม่ได้เรียนหนังสือ
จึงทาให้เด็กหญิงชายก็ต้องประกอบอาชีพในระดับการศึกษาที่หลากหลาย การดิ้นรนและต่อสู้
กับความยากลาบากจึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลหันมาค้าประเวณี
3) การถูกล่อลวงให้ค้าประเวณีปัญหานี้ผสมผสานกันระหว่างเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเนื่องจากเกิดมีปัญหาด้านฐานะความเป็นอยู่ที่ ยากจน ผู้ถูกล่อลวงต้องการแสวงหา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ ของครอบครัวให้ดีขึ้น โดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะค้าประเวณีแ ต่ถู ก
ล่อลวงไปทางานประเภทอื่นที่ใกล้เคียง และท้ายที่สุดก็ตัดสินใจค้าประเวณี เช่น การไปทางาน
ร้านคาราโอเกะ ร้านนวดแผนโบราณ เป็นต้น
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2.ปัญหาจากนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
ประเทศไทยมีการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์และการค้าประเวณีในระดับประเทศคือนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2560–2564โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์ เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมายอีก เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับ
การค้ า มนุ ษ ย์ กองบั ญ ชาการต ารวจสอบสวนกลางกองก ากั บ การสวั ส ดิ ภ าพเด็ ก และสตรี
กองบัญชาการตารวจนครบาลกองบัญชาการตารวจตรวจคนเข้าเมืองศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุ ติธ รรม และศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ระหว่างประเทศ
สานักงานอัยการสูงสุด
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติธุรกิจสถานบันเทิง สถานบริการต่างๆ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาต
ให้มีการค้าประเวณีแต่ธุรกิจเหล่านี้กลับแอบแฝงให้มีการค้าประเวณีในสถานที่ประกอบการ
นั้นๆ จึงเป็นสาเหตุให้มีการค้าประเวณีแฝงในหลายๆสถานประกอบการ และมีผลกระทบต่อ
การป้ องกัน และปรามปรามการค้าประเวณีอย่างจริงจัง แม้กระทั้งผู้ ประกอบกิจการสถาน
บริ ก ารเองได้ อ อกกฎระเบี ย บและห้ า มมี ก ารค้ า ประเวณี ใ นสถานประกอบการและมี ก าร
ตรวจสอบเป็นประจาก็ยังเกิดปัญหาการลักลอบการค้าประเวณี(จิรัฏฐ์ โรจน์บวรวิทยา, 2558)
จึงอาจสรุปได้ว่าแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามที่ไม่ชัดเจนและยังไม่สามารถจัดการกับ
ธุรกิจสถานบริการต่างๆ ทาให้มีการค้าประเวณีแฝงในธุรกิจสถานบริการต่างๆ และส่งผลให้เกิด
ปัญหาการค้าประเวณีต่อสังคมไทยเรื่อยมา
3. ปัญหาจากทัศนคติของผู้ค้าประเวณี
1) ปัญหาด้านค่านิยมทางวัตถุ
ทัศนคติและค่านิยมในสังคม ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้หญิงสาวหรือชายหนุ่มที่บริโภค
วัตถุนิยมในโลกยุคใหม่ของคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวัยหนุ่มสาวที่กาลังศึกษาทั้งในระดับ
มัธยม ระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับคนทางาน แต่มีความพึงพอใจในวัตถุที่ต้องการหามาเพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเช่น โทรศัพท์ กระเป๋า นาฬิกา รถยนต์ หรือวัตถุอื่นใดที่สามารถทาให้
คนอื่นเห็นว่าตัวเองควรได้รับการยกย่องชื่นชมจากบุคคลอื่น ดังนั้น การทางานหรือการทาการ
ใดเพื่อให้ได้เงินมาในจานวนมากหรือเพียงพอต่อความต้องการในการซื้อของจึงเป็นเรื่องปกติ
โดยไม่คานึงถึงว่าจะได้เงินมาโดยวิธีใด แม้กระทั่งการขายบริการทางเพศหรือกระทาการใดใน
ลักษณะที่เข้าข่ายการค้าประเวณีอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายก็ตาม
2) ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของสังคม
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เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวระดับโลกจึงทาให้มี
ธุรกิจแอบแฝงการค้าประเวณีเป็นจานวนมากอีกทั้งบุ คคลทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องปกติ ฉะนั้นจึง
เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมด้านต่างๆในการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมที่มีการลอกเรียนแบบ จนทา
ให้ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสังคม
ลักษณะความผิดและโทษการค้าประเวณีตามกฎหมาย
ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการค้า ประเวณีโดยเฉพาะ
คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักใน
การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี ซึ่ ง จะขอกล่ า วลั กษณะความผิ ด และโทษตาม
กฎหมายดังต่อไปนี้
1. การเร่ค้าประเวณี
ลักษณะการค้าประเวณีด้วยวิธีการเร่ค้าประเวณีเป็นพฤติกรรมที่มีให้เห็นบ่อยครั้งในหัว
เมืองใหญ่โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยว ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้กฎหมายกาหนดเป็นความผิดและโทษ
เฉพาะกรณีผู้ขายบริการทางเพศ (กฎหมายไม่รวมถึงผู้ซื้อบริการ) ไม่ว่าหญิงหรือชายพฤติกรรม
ที่เข้าไปติดต่อชักชวนแนะนาตัว ติดตาม รบเร้า ให้บุคคลอื่นซื้อบริการทางเพศตามถนนหรือที่
สาธารณะ โดยมีลักษณะเปิดเผยโจ่งแจ้ง เป็นที่หน้าอับอายหรือเป็นการเดือดร้อนราคาญแก่
ประชาชนทั่วไปผู้ค้าประเวณีที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 1,000 บาท (พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 5)
2. การมั่วสุมค้าประเวณี
บุคคลที่มีพฤติกรรมรบเร้าชักชวนแนะนาติดตามให้บุคคลอื่นซื้อบริการทางเพศ ย่อมมี
ความผิดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ถ้ามีพฤติกรรมอันเป็นการมั่วสุมค้าประเวณี เพื่อให้ตนเองหรือ
ผู้อื่นได้ค้าประเวณีเช่นเข้าไปมั่วสุมในสถานบันเทิงหรือคลั บ บาร์ ต่างๆเพื่อการค้าประเวณี
พฤติกรรมเช่นนี้ย่อมมีความผิดอาจจะต้องโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 6)
3.การโฆษณาการค้าประเวณี
การที่ผู้ขายบริการทางเพศมีพฤติกรรมการออกเร่ ชักชวน รบเร้าให้มีการซื้อบริการทาง
เพศ การก่อความเดือนร้อนราคาญให้กับบุคคลทั่วไปย่อมมีความผิดตามกฎหมายและยิ่งไปกว่า
นั้นหากมีการเผยแพร่โฆษณาชักชวนแนะนาเรียกร้องติดต่อขายบริการทางเพศ โดยสิ่งพิมพ์หรือ
สื่ออื่นๆที่สามารถแพร่หลายเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต หรือเอกสารเผยแพร่ก็จะมีโทษสูงขึ้นโดย
กฎหมายกาหนดโทษจาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง40,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ (พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 7)

Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 3 No. 2 (May - August 2018) 147

4. การบังคับให้ค้าประเวณี
ลักษณะการบังคับค้าประเวณีนั้นย่อมไม่ได้เกิดจากความสมัครใจ มีลักษณะคือเป็น
บุคคลกระทาต่อผู้อื่นในลักษณะหน่วงเหนี่ยว กักขัง ทาให้เสียเสรีภาพ ทาร้ายร่างกายหรือขู่เข็น
ว่าจะทาร้าย เพื่อข่มขืนใจให้ผู้ค้าประเวณีทาการค้าประเวณีเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ตั้ ง แต่ 10-20 ปี ปรั บ ตั้ ง แต่ 200,000-400,000 บาท
กล่าวคือโทษสาหรับแม่เล้าหรือแมงดานั้นเอง
ส่ ว นกรณี ที่ มี ก ารบั ง คั บ ให้ ค้ า ประเวณี ใ นลั ก ษณะกระท าด้ ว ยความรุ น แรงจนเกิ ด
อันตรายสาหัส เช่นบังคับให้ขายบริการทางเพศจนแท้งลูกหรือทุบตีเจียนตาย โทษที่ต่าสุดคือ
จาคุกตลอดชีวิตหรือหากมีการตายเกิดขึ้นก็อาจมีโทษถึงประหารชีวิตชีวิตเลยทีเดียว (พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 12)
5. ความผิดของผู้ซื้อประเวณี
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี พ.ศ.2539มุ่ ง เอาผิ ด กั บ ผู้
ค้าประเวณีเท่านั้น แต่ไม่ได้เอาผิดกับผู้ซื้อประเวณีที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใดกระทาชาเราหรือกระทาอื่นใดเพื่อสาเร็จความใคร่ของตนเอง
หรือผู้อื่นแก่บุคคลอายุกว่า15 ปีแต่ยังไม่เกิน 18 ปีในสถานการค้า ประเวณี โดยบุคคลนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตามต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ 1-3 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-60,000 บาทถ้า
การกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
2-6 ปี และปรับตั้งแต่ 40,000-100,000 บาทถ้าการกระทาตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาต่อคู่
สมรสของตน โดยมิใช่เพื่อสาเร็จความใคร่ของผู้อื่น ผู้กระทาไม่มีความผิด (พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 8)
6. ความผิดของผู้จัดหาและประกอบธุรกิจการค้าประเวณี
ผู้ประกอบธุรกิจให้ค้าประเวณี หรือเรียกให้เข้าใจง่ายว่าเจ้าของสถานที่ แม่เล้า แมงดา
ที่มีการควบคุมให้มีการค้าประเวณีเป็นธุรกิจก็ย่อมมีความผิดตามกฎหมาย หากมีการจัดหาเด็ก
ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี โทษนั้นก็ยิ่งหนักเป็นทวีคูณตามสัดส่วนอายุที่กฎหมายกาหนด (พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11)

148 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
การใช้อานาจตามกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามความผิดฐานค้าประเวณี
1. การใช้ อ านาจของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามตามพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
กฎหมายฉบั บ นี้ ก าหนดให้ พนั ก งานเจ้ าหน้า ที่ ที่ ไ ด้รับ มอบอานาจเป็น ผู้ ปฎิ บั ติ ต าม
กฎหมาย หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หมายความรวมถึง
เจ้าหน้าที่ตารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอื่นๆตามที่รัฐมนตรีแต่งตั้งก็ได้ กล่าวคือนอกจาก
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจแล้ ว กฎหมายยั ง ให้ อ านาจรัฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ ห น่ว ยงานอื่ น ๆ เช่ น
เจ้าหน้าที่ของกรมการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติ
หน้าที่ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายแม้จะมีอานาจในการจับกุมคุม
ขังผูก้ ระทาความผิด แต่เนื่องจากจานวนผู้ค้าประเวณีมีจานวนเพิ่มขึ้นในสถานที่ต่างๆ ทาให้เกิด
ปัญหาการสืบสวนสอบสวนหรืออัตรากาลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน(สมาคมรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558)อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี
2. การใช้อานาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี
ตามประมวลกฎหมายอาญามีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีหลายมาตรา
ได้แก่ ความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา ความผิดฐานเป็นธุระจัดหาบุคคลไปเพื่อการอนาจาร
ความผิดฐานพาบุคคลไปโดยทุจริต ความผิดฐานทาให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกาย ความผิด
ฐานพรากเด็กหรื อผู้ เยาว์ ความผิ ดฐานพาหรื อส่ งคนออกไปนอกราชอาณาจัก รโดยมิ ช อบ
ความผิ ด ฐานดารงชี พ อยู่ ด้ว ยรายได้ ข องหญิ ง ซึ่ งค้ า ประเวณี ซึ่ ง ความผิ ด เหล่ า นี้ย่ อ มอาศัย
บทบัญญัติแห่งประมวลวิธีพิจารณาความอาญาในการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทาความผิด ซึ่ง
อาจจะมีบุคคลแจ้งความร้องทุกข์หรือกล่าวโทษซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตาม
กฎหมายก็สามารถใช้อานาจจับกุมบุคคลเหล่านั้นได้และดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาต่อไป
นอกจากนี้ หากการค้าประเวณีดังกล่าวไปเกี่ยวเนื่องกับฐานความผิดในกฎหมายพิเศษ
ต่างๆ อาทิเช่น พระราชบัญญัติการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (กรณี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ.
2540 ซึ่งการใช้อานาจนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักและวิธีการของกฎหมายพิเศษเหล่านั้นด้วย
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าการใช้อานาจตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีจึงมีความ
ละเอียดอ่อนอันเกี่ยวพันต่อบทกฎหมายหลายบทในการกระทาเดียวกัน
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ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายต่อฐานความผิดการค้าประเวณี
1. ปัญหาด้านบทบัญญัติของกฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น กั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี พ.ศ.2539 ได้ บั ญ ญั ติ
ความผิดและโทษสาหรับผู้ค้าประเวณีที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายลักษณะความผิดตาม มาตรา 5
หมายความว่า มี การเข้าติดต่อ ชักชวน แนะนาตัว ติ ดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือ
สาธารณสถาน หรือกระทาการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้าประเวณี บุคคลนั้นก็จะได้รับโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าเกิดมีการมั่วสุมหรือให้มีการค้าประเวณีสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ก็
จะมีความผิดคือปรับไม่เกินหนึ่งพันหรือจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือทั้งจาทั้งปรับ อย่างไรก็ตาม
หากบุคคลนั้น ถูกบั งคับ ขู่เข็ญให้กระทาการค้าประเวณี กฎหมายให้ถือว่าผู้ นั้นไม่มีความผิ ด
(มาตรา 6) ส่วนฐานความผิดที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีที่จะต้องมีโทษสูงขึ้น ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 7 ถึง มาตรา 9 เช่น มีการโฆษณาหรือกระทาให้แพร่หลายด้วยวิธีใดๆ หรือกระทาแก่
บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีในสถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอม
หรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงเป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทา
การค้าประเวณีนอกจากนี้พระราชบัญญัติป้องกันกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
ยังเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนให้กระทาการค้าประเวณี (มาตรา 11) เช่น บิดา มารดา
ผู้ดูแล ตลอดจนผู้หน่วงเหนี่ยวกักขังหรือจากัดเสรีภาพด้วยวิธีการต่างๆ
จากบทบัญญัติความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี พ.ศ.2539 จะเห็นได้ว่ามีบทลงโทษจากสถานเบาไปหาหนัก เริ่มตั้งแต่การลงโทษ
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท ซึ่งกรณี การเข้าติดต่อ ชักชวน แนะนาตัว รบเร้าบุคคลเพื่อการค้า
ประเวณี เมื่อเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจตามกฎหมายพบเห็น หรือมีการกระทาความผิดเหล่านี้ซึ่งหน้า
เจ้าหน้าที่ก็จะจับกุมดาเนินคดีและดาเนินการเปรียบเทียบปรั บไม่เกิน 1,000 บาทและก็ปล่อย
ตัวไปส่วนการกระทาผิดที่ไม่อาจเปรียบเทียบปรับได้ ซึ่งโดยหลักกฎหมายเจ้าหน้าที่จะต้อง
ดาเนินการสืบสวน สอบสวน และฟ้องคดีทางศาลต่อไป แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่กลับไม่ได้
ลงโทษตามบทมาตราที่แท้จริงนั้น แต่กลับเลือกลงโทษบทมาตราที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้
เพื่อให้ไม่เป็นภาระในการดาเนินคดีดังนั้น จึงทาให้ผู้กระทาผิดการค้าประเวณีส่วนหนึ่งไม่เกรง
กลัวกฎหมาย เพราะเห็นว่าโทษตามกฎหมายยังไม่นักมากและการบังคับจับกุมก็ยังไม่เข้มงวด
เท่าที่ควร ประกอบกับผู้ค้าประเวณีให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยไม่ สนใจว่ามีกฎหมาย
ปราบปรามหรือห้ามค้าประเวณีอยู่ เพราะผู้ที่ถูกจับกุมดาเนินคดีมักจะอ้างเหตุผลทางเศรษฐกิจ
ปัญหาครอบครัว เมื่อขาดการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จนเป็นเหตุให้จานวน
ของผู้ค้าประเวณีเพิ่มมากขึ้นอาจนามาซึ่งปัญหาทางสังคมในมิติอื่น ๆ อีกก็เป็นได้
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2. ปัญหาด้านนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
ประเทศไทยมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
โดยลักษณะของความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น กว้างกว่าการค้าประเวณี เนื่องจากการค้า มนุ ษย์
รวมถึงการใช้แรงงาน การบังคับให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งรวมถึงการค้าประเวณีใน
ระดับนโยบายมีการกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ดังที่
กาหนดไว้ในนโยบายยุ ทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า มนุ ษย์
(ฉบับที่ 2) (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีนโยบายดังนี้
(1) ด้านพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน คือมีการส่งเสริมการทางานแบบ
เครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลพัฒนากลไกและข้อมูลการเฝ้าระวังทั้งในและระหว่างประเทศ
(2) ด้านดาเนินคดี ได้แก่ สร้างความปลอดภัยในสังคม ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ พัฒนา
ระบบเครือข่ายด้านกฎหมาย มีระบบคุ้มครองช่วยเหลือพยานและผู้เสียหาย สร้างกลไกการแจ้ง
เหตุจากประชาชนและเครือข่าย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการดาเนินคดี
(3) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย พัฒนาคู่มือ
การดาเนินงานปรับปรุงมาตรฐานสถานคุ้ มครอง พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/องค์กร ส่งเสริม
หน่วยงานแบบครบวงจร
(4) ด้านป้องกัน ได้แก่ การสร้างความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง
พัฒนาระบบจัดการแรงงานข้ามชาติ เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจประชากรกลุ่มเสี่ยง ส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วม และการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
(5) ด้านพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
แผนปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้แก่ สร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ปรับแก้ไขกฎระเบียบ ขยายความ
ร่วมมือระดับภูมิภาคและ นานาชาติ ประชาสัมพันธ์และขยายผลการดาเนินงาน ส่วนหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีบทบาทสาคัญต่อการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์หรือค้าประเวณีคือ กระทรวงพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ โดยนโยบายหลั ก ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวทางการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยรวมไว้เป็น 5 ด้าน แต่ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกัน
และปราบปราบในระดับนโยบายเกี่ยวการค้าประเวณีที่ชัดเจน แม้การค้าประเวณีจะเป็นส่วน
หนึ่งของการค้ามนุษย์ก็ตาม แต่การปฏิบัติของเจ้าหน้ามักจะไม่เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
ดังนั้นหากนโยบายมีการกาหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ก็ควรนา
นโยบายระดับกระทรวงไปวางแผนเพื่อลงสู่ระดับปฏิบัติการที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะ และกาหนด
แนวทางการปราบปรามการค้ า ประเวณี ใ ห้ เ ป็ น รู ป ธรรม จึ ง จะน ามาซึ่ ง การป้ อ งกั น และ
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ปราบปรามการค้าประเวณีได้อย่างแท้จริง เพราะว่าความขัดแย้ง เป็นความรู้สึกหรือปฏิกิริยา
ของบุคคลหรื อกลุ่ มคน ที่มีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าประสงค์ที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(พระมหาดวงเด่ น ฐิ ต ญาโณ, พระจาตุ ร งค์ อาจารสุ โ ภ, พระถนั ด วฑฺ ฒ โน และ สุ ม าลั ย
กาญจนะ, 2560)
สานักงานตารวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ได้มีการกาหนดแผนป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 โดยแผนระดับปฏิบัติการนี้มีการ
ก าหนดภารกิ จ และเป้ า หมายปราบปรามการ ค้ า มนุ ษ ย์ ต ามกฎหมายพิ เ ศษในระดั บ
พระราชบัญญัติจานวน 28 ฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงพัฒนาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ แต่ในระดับชั้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มิได้นาแนวนโยบาย
ดังกล่าวมาบังคับใช้ให้ เกิดการป้ องกัน และปราบปรามการค้าประเวณีอย่างจริงจัง จึงทาให้
ปัญหาการค้าประเวณียังคงพบเห็นอยู่โดยทั่วไปในสังคมไทย
อย่างไรก็ตามปัญหาทางนโยบายผู้เขียนกลับมองว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาที่จะมีผลไปสู่
การปฏิบัติ ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีใน 2 ส่วนดังนี้
1) หน่วยงานของรัฐกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
หน่ ว ยงานของรั ฐ ในฐานะผู้ รั บ แนวคิ ด จากฝ่ า ยบริ ห ารและน ามาก าหนดเป็ น
แนวนโยบายและนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องกาหนดแนวทางหรือวิธีการ
ป้องกันและปราบปรามปัญหาการค้าประเวณีให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คือเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการค้าประเวณี แต่ในทางปฏิบัติยังมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม
ท าการค้ า ประเวณี โ ดยเปิ ด เผย ไม่ เ กรงกลั ว กฎหมายประกอบกั บ แนวนโยบายต่ อ ปั ญ หา
ค้าประเวณียังขาดความชัดเจนเนื่องจากกฎหมายบัญญัติว่าเป็นการป้องกันและปราบปรามอีก
ทั้งนโยบายหน่วยงานภาครัฐไม่ได้กาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีโดยเฉพาะแต่
มีการกาหนดแผนปฏิบัติการรวมไว้กับภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จึงอาจทาให้
แนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีไม่มีความชัดเจนการแก้ปัญหาการค้า
ประเวณีจึงเป็นปัญหาว่าหากมีการป้องกั นและปราบปรามจะใช้อานาจรัฐอย่างไรเพื่อป้องกัน
และปราบปรามหรือการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการค้าประเวณีเพิ่มมากขึ้น เพราะจากข้อเท็จจริง
ตามสภาพของสังคมไทยยังไม่สามารถที่จะป้องกันหรือปราบปรามการค้าประเวณีให้ห มดใน
ระยะเวลาอันสั้นได้
ดังนั้น การกาหนดแนวนโยบายที่ไม่ชัดเจนของหน่วยงานภาครัฐก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่
ทาให้ผู้ค้าประเวณีหรือผู้ซื้อบริการทางเพศเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดว่าหน่วยงานของรัฐไม่
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เข้มงวดและเกิดการค้าประเวณีในรูปแบบต่างๆและไม่เกรงกลัวความผิดต่อกฎหมาย อีกทั้ง
ปัญหาการค้าประเวณีแฝงในสถานบริการที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในทันที
ผลของแนวนโยบายในระดับกระทรวงที่ไม่ได้กาหนดแนวทางการป้องกันและปราบปราบการ
ค้าประเวณีไว้เป็นการเฉพาะ จึงทาให้หน่วยงานภาครัฐในระดับปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ที่มี
อานาจขาดความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอย่ างจริงจริงหรือ
นโยบายอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ จึงนามาซึ่งการ
กระทาความผิ ดเกี่ย วกั บ การค้า ประเวณี หากไม่มีการป้องกัน และปราบปรามอย่ างจริ ง จั ง
จานวนผู้ค้าประเวณีก็ยิ่งมากขึ้นตามปัจจัยทางสังคมในปัจจุบัน
2) บุคคลผู้กระทาความผิดฐานค้าประเวณี
ก) ผู้ซื้อบริการทางเพศ
พระราชบัญญัติป้องกันกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539เอาผิดเพาะบุคคล
ผู้มีพฤติกรรมค้าประเวณี แต่ไม่ได้เอาผิดบุคคลซื้อบริการทางเพศ เว้นแต่จะผิดเงื่อนไขเรื่องอายุ
ที่ มี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกั บ แนวนโยบายในก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยั งไม่ ได้บั ง คับ เข้ม งวดอย่ างจริ งจริ ง ก็ย่อมทาให้ ผู้ ซื้อ บริ การเห็ นเป็นเรื่ อ งปกติ
ธรรมดา ไม่เกรงกลัวกฎหมาย จะเห็นได้ว่า ผู้ซื้อบริการทางเพศไม่จาต้องระมัดระวังหรือหลบ
หลีกความผิด เนื่องจากกฎหมายเอาผิดเฉพาะคนขายบริการ ด้วยเหตุนี้ในฝั่งของผู้ซื้ อบริการก็
สามารถที่จะไปรบเร้าหรือยื่นข้อเสนอให้มีการขายบริการทางเพศ หากยังไม่มีการแก้ไขกฎหมาย
ให้เอาผิดกับผู้ซื้อบริการทางเพศด้วย ปัญหานี้เป็นปัญหาที่อาจมองว่าไม่สาคัญมากนักแต่หากมี
การปล่อยปละละเลยก็อาจเกิดปัญหาในการควบคุมหรือปราบปราบในระดับนโยบายได้อย่าง
แน่นอน
ข) ผู้ค้าประเวณีหรือขายบริการทางเพศ
บุคคลผู้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณีนั้น อาจเกิดได้จาก2 แนวทางคือ กรณีสมัครใจ
และการถูกหลอกหรือบังคับ สาหรับผู้ที่สมัครใจ อาจเกิดจากการชักชวนหรือสภาพแวดล้อมเอื้อ
ต่อการตัดสินใจค้าประเวณี ส่วนการหลอกลวงหรือบังคับให้ค้าประเวณีนั้นส่วนมากเริ่มต้นจาก
การทางานในอาชีพที่สุ่มเสี่ยง เช่น ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ ร้านสุรา เป็นต้น เมื่อเหตุปัจจัย
หรือสิ่งแวดล้อมเอื้อให้ก็ย่อมมีการค้าประเวณีเลยตามเลย และบุคคลผู้ค้าประเวณีที่ยังเป็นเด็ก
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี ซึ่งในบางครั้ ง
มีการกระทาความผิดแต่ไม่ถูกห้ามปรามหรือการใช้บังคับกฎหมายจากเจ้าหน้าที่อาจทาให้ผู้ค้า
ประเวณีเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่ทาได้ จึงไม่ทราบถึงความผิดและโทษ เนื่องจากผู้ค้าประเวณี
ส่ ว นใหญ่จะอ้างความจาเป็ นและเหตุผลทางเศรษฐกิจ ความยากจน ระดับการศึกษา หรือ
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ต้องการแสวงหาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวให้ดีขึ้น ดังนั้น นอกจากบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมายที่ จ ะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี ให้ มี
ประสิทธิภาพได้ ก็ต้องอาศัยแนวนโยบายที่เข้มงวดและชัดเจนการปราบปราม จึงจะส่งผลให้เจ้า
หน้ าผู้ น านโยบายไปปฏิบั ติหรื อ บั งคับ ใช้กฎหมายให้ เกิดการป้องกันหรือปราบปรามได้จริง
ขณะเดียวกันเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเข้มงวด ผู้ค้าประเวณีย่อมเกรงกลัวความผิดที่เ กิด ขึ้น
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจ ะต้องสร้างความเข้าใจให้กับผู้ เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเป็นสาคัญ
3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
นโยบายระดับกระทรวงจะมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณีได้ย่อมต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการตามแนวนโยบาย ปัญหาการค้าประเวณีเป็น
ฐานความผิดหนึ่งที่ปรากฏในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หากผู้ค้าประเวณี
ถูกบังคับ ล่อลวง หรือผู้นั้นเป็นเด็ก ย่อมส่งผลให้ผู้เกี่ยวข้องมีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ
ทั้งกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กพ.ศ. 2540 หรือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.
1989 ซึ่งกฎหมายแต่ละฉบับได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไว้แตกต่าง
กัน เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจปฏิบัติตามกฎหมายหลายฝ่ ายอาจเกิดความสับสน จนนามาซึ่งวิธี
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ค้าประเวณีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดนั้นๆ ประกอบกับบางครั้ง
เจ้าหน้าที่อาจละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด เช่น กรณีทราบว่ามีการติดต่อขาย
บริการทางเพศแต่ก็ไม่จับกุมดาเนินคดีหรือจับกุมแล้วให้ชาระค่าปรับและปล่อยตัวไปบางครั้งก็
มีบทผ่อนปรนไม่ได้สนใจจับกุมอย่างจริงจัง ย่อมทาให้บุคคลทั่วไปมองว่าเป็นสิ่งที่สามารถทาได้
โดยพฤตินัยแม้กฎหมายจะห้ามไว้ก็ได้ตาม
อย่างไรก็ตามแม้จะมีกฎหมายและนโยบายควบคุมการค้าประเวณีในทางปฏิบัติยังเกิด
ปั ญ หาจากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ จ ะเอาผิ ด กั บ ผู้ ค้ า ประเวณี เ นื่ อ งจากการใช้ อ านาจของ
เจ้าหน้าที่บางคนนั้นอาศัยช่องทางหรือการหาประโยชน์จากผู้กระทาผิด โดยการจับกุมแต่มีการ
เรียกรับให้จัดหาผลประโยชน์ต่างๆเป็นการตอบแทนแลกกับการถูกปล่อยตัวยิ่งไปกว่านั้นหาก
ผู้ค้าบริการทราบว่าจะมีการจับกุมหรือปราบปรามผู้ค้าประเวณีก็จะเตรียมเงินหรือสิ่งของอื่นใด
เพื่ อ เป็ น การตอบแทนไม่ ใ ห้ มี ก ารจั บ กุ ม หรื อ ปล่ อ ยตั ว ไป (สมาคมรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ , 2558) ดั ง นั้ น พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ เ กิ ด จากปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายของ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ มีอานาจ หากไม่แก้ไขวิธีการบั งคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ให้ มี
ประสิทธิภาพปัญหาการค้าประเวณีก็อาจทวีคูณเพิ่มมากยิ่งขึ้น
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แนวทางการจัดการปัญหาการค้าประเวณีที่เหมาะสม
1. ด้านกฎหมาย
ประเทศไทยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามค้าประเวณีไว้โดยเฉพาะ
คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ได้กาหนดความผิดและ
โทษเอาไว้สาหรับบุคคลผู้มีพฤติกรรมค้าประเวณี ในขณะเดียวกันบัญญัติแห่งกฎหายไม่ได้มุ่ง
เอาผิดต่อผู้ซื้อประเวณี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์แห่งอายุตามที่ประมวลกฎหายอาญากาหนดคือ
มีอายุ ต่ากว่า 18 ปี ผู้ ซื้อประเวณี จึ งจะมีความผิ ดและได้รับโทษตามกฎหมาย ดังนั้นหากจะ
จัดการกับปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทย สิ่งหนึ่งจะต้องคานึงถึงลาดับต้นๆ คือ ความผิด
และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทาผิ ด เนื่องจากความผิดตามกฎหมายไม่ครอบคลุมถึงผู้ซื้อบริ การ
กล่ าวคือ ยั งไม่มีบ ทกาหนดโทษความผิ ดส าหรับผู้ ซื้ อบริ การ ส่ ว นกรณีผู้ ค้าประเวณี มีการ
กาหนดความผิดและโทษในลักษณะความผิดที่กาหนดไว้ในมาตรา 5 คือ ชักชวนแนะนาตัว
ติดตาม รบเร้า ให้บุคคลอื่นซื้อบริการทางเพศ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท แต่ไม่มีโทษจาคุก
หากจะมีโทษจาคุกก็จะต้องมีการมั่วสุมกันหรือลักษณะความผิดที่มี การโฆษณาหรือมีบุคคลที่
สามมาเกี่ยวข้อง แต่โดยทั่วไปผู้ค้าประเวณีที่ไม่มีสังกัดซึ่งจานวนมากโดยทั่วไปในสังคมก็ย่อมมี
ความผิดเพียงเท่าที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 คือ โทษปรับเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าโทษที่จะลงแก่บุคคล
ผู้กระทาความผิดในการชักชวนหรือแนะนาเพื่อให้มีการค้าประเวณี เป็นโทษที่ไม่สูงประกอบกับ
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพปัญหาการลักลอบค้าประเวณีจึงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปทั้ง
ส่วนบุคคลและในสถานประกอบการ
2. ด้านนโยบาย
ปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทยเป็นปัญหาส าคัญอย่างหนึ่งที่ไม่อาจใช้ห ลั ก
นิติศาสตร์ได้เพียงอย่างเดียวเพื่อป้องกันและปราบปรามให้มีประสิทธิภาพได้ การจัดการปัญหา
ต่างๆ อาจต้องใช้หลักทางรัฐศาสตร์ คือ การออกนโยบายในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมหรือ
ควบคุมจานวนผู้ค้าประเวณีหรือการบังคับใช้กฎหมายอาจจะต้องทบทวนเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
ใหม่เพื่อให้ปฏิบัติตามแนวนโยบายที่เคร่งครัด ดังนั้นการกาหนดนโยบายที่ไม่ชัดเจนย่อมส่งผล
ต่อระบบการควบคุมการค้าประเวณีเนื่องจากผู้กระทาความผิดมีทั้งผู้ทาเป็นอาชีพและผู้กระทา
ความผิดเป็นครั้งคราว ขณะเดียวกันรัฐบาลในฐานะผู้ออกนโยบายและผู้ควบคุมนโยบายจะต้อง
ก าหนดแนวทางการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ าประเวณี ใ ห้ ชัด เจนว่า จะจั ด การปัญหา
ดังกล่าวในระดับใด หากไม่สามารถใช้บังคับกฎหมายป้องกันและปราบปรามได้อย่างเต็มที่ควร
จะใช้อานาจรัฐในการกาหนดแนวทางการแก้ปัญหาการค้าประเวณีที่เหมาะสมอย่างและเป็น
รูปธรรม เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายและระบบรัฐไม่ยั่งยืน และเป็นเพียงอุดมการณ์ที่ให้
เชื่อว่าทุกคนจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน (สรรธาน ภู่คา และ วีรชาติ นิ่มอนงค์, 2561)
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3. ด้านการปฏิบัติ
จากปัญหาความไม่ชัดเจนของการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเวณี จึงทาให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสับสนในอานาจหน้าที่เนื่องจากการ
กระทาความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท เพราะมีกฎหมายพิเศษที่ใกล้เคียงกั นและ
เจ้าหน้าที่ผู้อานาจก็มีความหลากหลายหน่วยงานภาครัฐ เมื่อเกิดปัญ หาการปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับนโยบาย กล่าวคือ นโยบายกาหนดให้มีการป้องกันและปราบปรามแต่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจๆ
ไม่ได้ใช้บังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาจมีการจับกุมและเสียค่าปรับและปล่อยตัวไปตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว ย่อมส่งผลให้แนวทางการใช้อานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ไม่ รัดกุมและเกิด
ปัญหาการทุจริตในหน้าที่หรือการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่บางคน ปัญหาการค้า
ประเวณีจึงไม่ได้รับการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจริง โดยเฉพาะปัญหาในเมืองใหญ่ที่อยู่
ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย ที่จะต้องกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
บทสรุป
จากการศึ ก ษาปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปรามปรามการค้ า
ประเวณี พ.ศ. 2539 สามารถสรุปได้ทั้งสามบริบทที่เกี่ยวกับการศึกษาคือกฎหมาย นโยบาย
การปฏิบัติ เป็นปัญหาที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เนื่องจากบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเน้นเอาผิดกับผู้ค้าบริการแต่มิได้เน้นเอาผิดกับผู้ซื้อบริการ จึงเกิดช่องว่างแห่งกฎหมาย
ประกอบกับแนวนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี มิได้กาหนดแนว
ทางการป้องกันและปรามปรามเอาไว้อย่างชัดเจนหากแต่อยู่ในแผนรวมการป้องกันและปราม
ปรามการค้ามนุษย์ นโยบายที่รวมแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน จึงไม่มี
ความเป็นกฎหมายเฉพาะที่ต้องแก้ไขแยกต่างหากจึงส่งผลให้ผู้ปฏิบัติไม่ตระหนักที่จะบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง และมีผลต่อปัญหาการปราบปรามการค้าประเวณีในประเทศไทย
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