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บทคัดยอ 

 

ในปจจุบัน การคาประเวณีในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยผูคาประเวณีของไทย

สมัครใจประกอบอาชีพนี้ดวยตนเอง โดยปราศจากการบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง นอกจากนี้ การคา

ประเวณีในปจจุบันมีลักษณะการทํางานที่เปนอิสระและเปดเผยมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกตางจากรูปแบบ

การคาประเวณีในอดีตที่ผูคาประเวณีมักจะถูกขมขู หลอกลวง ถูกซื้อขายและบังคับใหคาประเวณี

ภายในสถานการคาประเวณี ทั้งนี้ รูปแบบการคาประเวณีที่เปลี่ยนแปลงไปนี้มีความสอดคลองกับ

สภาพสังคมไทย คานิยม ความเชื่อที่เริ่มใหความสําคัญกับความเทาเทียมระหวางหญิงและชาย สิทธิ

เสรีภาพทางเพศ และเสรภีาพในการประกอบอาชีพ ดวยเหตุนี้ อาชีพคาประเวณีจึงเปนทางเลือกหนึ่ง

ที่สามารถตอบสนองความตองการในยุคทุนนิยมได  

ผูคาประเวณีเปนมนุษยคนหนึ่งในสังคมที่มีสิทธิ เสรีภาพในการดํารงชีวิต รวมถึงมีสิทธิ

เสรีภาพทางเพศ ในการรวมเพศกับบุคคลใดก็ไดตามความสมัครใจของตน แมจะเปนการรวมเพศท่ี

แลกเปลี่ยนเปนเงินและเปนการกระทําท่ีขัดตอศีลธรรมก็ตาม หากการรวมเพศโดยแลกเปลี่ยนเปนเงิน

ดังกลาวกระทําโดยความสมัครใจของผูคาประเวณี โดยปราศจากการขมขู บังคับ หลอกลวง อันเปน

การคามนุษยและไมกอใหเกิดภยันตรายแกผูอื่นแลว การกระทําดังกลาวยอมสามารถกระทําไดตาม

หลักสิทธิเสรีภาพทางเพศซึ่งเปนสิทธิมนุษยชนประการหนึ่ง 

แมประเทศไทยจะมีกฎหมายเก่ียวกับการแกไขปญหาการคาประเวณีหลายฉบับ เชน 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ.2539 ประมวลกฎหมายอาญา 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ.2509 แตกฎหมายดังกลาวยังคงมีบทกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ปฏิเสธหลัก

เสรีภาพทางเพศของผูคาประเวณีที่กระทําโดยสมัครใจ และไมมีบทบัญญัติคุมครองผูคาประเวณี ทํา

Ref. code: 25605801031575WKN



(2) 

 

ใหผูคาประเวณีถูกผูแสวงหาประโยชนทางเพศจากกลุมผูมีอิทธิพลอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได อีกทั้ง 

บทบัญญัติดังกลาวยังคงขัดกับแนวนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย สภาพสังคม คานิยม ความ

เชื่อ และรูปแบบการคาประเวณี ท่ีปรากฏในปจจุบัน ทําใหการบังคับใชกฎหมายดังกลาวขาด

ประสิทธิภาพ ไมบรรลุตอเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการกําจัดการคาประเวณีใหหมดสิ้นไป และ

การคาประเวณีในประเทศไทยไมไดรับการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม จึงเห็นสมควรศึกษาหา

มาตรการทางอาญาและมาตรการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะสามารถคุมครองผูคาประเวณีและควบคุมการ

คาประเวณีได  

 

คําสําคัญ: การคาประเวณี, ผูคาประเวณี, พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ.2539, การขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี, ยกเลิกความผิดทางอาญา 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, forms of prostitution in Thailand have changed. Most Thai sex 

workers consent to work without force, threats or deception. This work is more free, 

open and it differs from the forms of prostitution in the past, when sex workers were 

usually forced, threatened, deceived or sold to work in brothels. Moreover, the new 

forms of sex work are consistent with current Thai society, social values and beliefs, 

which are also different when compared with the past. Thai society has begun to 

acknowledge sexual equality, gender equality, and the right to work, regardless of 

profession. As a result, sex work is another choice in the age of consumerism. 

Sex workers are also humans with the freedom to live, including sexual 

equality, in which people can decide who they will engage in sexual intercourse with 

even when this sexual intercourse involves exchanging money or opposes perceived 

morality. If this kind of sex is performed with sex workers’ consent and without force, 

threats or deception, it cannot be considered human trafficking or harm to others. 

Therefore, it can be performed according to sexual rights, which are included in 

human rights. 

Although there are many acts to solve the prostitution problem in 

Thailand, including the Prevention and Suppression of Prostitution Act 2539, the 

Penal Code, the Anti-Human Trafficking Act 2551 and the Service Accommodation 

Act 2509, these laws still criminalize sex workers and deny prostitutes’ rights. Also, 
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there are no legal protections for sex workers. As a result, prostitutes depend on 

human traffickers. Furthermore, these acts oppose Thai economic policy, societal 

states, social values, beliefs, and the new forms of prostitution in the present. This 

can lead to inefficient law enforcement and the failure to achieve the laws purpose, 

which is to abolish prostitution. Also, prostitution cannot be controlled properly. This 

thesis will aim to study and find proper criminal sanctions and other methods of 

protecting sex workers and regulating the problem of prostitution. 

 

Keywords: Prostitution, Prostitute, Sex worker, Prevention and Suppression of 

Prostitution Act 2539, Registration of Prostitute, Decriminalization  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้จะไมสามารถสําเร็จลลุวงไปไดดวยดีหากปราศจากทาน ผศ.ดร.มาตา

ลักษณ เสรเมธากุล ที่จุดประกายในการทําวิทยานิพนธนี้แกผูเขียน เมื่อครั้งที่ผูเขียนไดปรึกษาทาน

และไดใหความกรุณารับเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหแกผูเขียน อีกท้ังสละเวลาสวนตัวใหคําแนะนํา 

ชี้แนะใหคําปรึกษา ถายทอดความรูประกอบการดําเนินการจัดทําวิทยานิพนธเสมอมา และขอกราบ

ขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ที่ไดใหเกียรติเปนประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ใหคําแนะนํา ชี้แนะขอบกพรองแกผูเขียนทําใหผูเขียนแตกฉานมองเห็นประเด็นปญหา

เกี่ยวกับกฎหมายการคาประเวณีที่ผูเขียนศึกษาและแกไขเพ่ิมเติม และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ปารีณา 

ศรีวนิชย ผศ.ดร.รณกรณ บุญมี ที่ไดสละเวลามาเปนกรรมการวิทยานิพนธ รวมถึงถายทอดความรู 

คําแนะนําชี้แนะที่เปนประโยชน และชี้ขอบกพรองในวิทยานิพนธฉบับนี้ใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณ

มากยิ่งข้ึน  

เหนือสิ่งอ่ืนใด ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัวและพี่อรที่คอยใหการสนับสนุน 

ใหกําลังใจในการศึกษาอยางสม่ําเสมอและเชื่อมั่นในตัวผู เขียนในการศึกษาปริญญาโทครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณเจาหนาที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมที่ไดใหขอมูลที่เปน

ประโยชนประกอบการจัดทําวิทยานิพนธนี้ ขอขอบพระคุณมูลนิธิ Empower จังหวัดเชียงใหมที่ให

สัมภาษณและแนวคิดที่นาสนใจ และท่ีสําคัญขอขอบคุณเพื่อนๆ โดยเฉพาะลูกตาลที่คอยชวยเหลือ 

และเปนธุระในการติดตอมหาวิทยาลัย รวมถึงขอบคุณ หนูดี แอม พี มิตรสหาย และพี่นอง ณ 

สถาบันภาษาไอจีเนียส สาขาเชียงใหมทุกคนที่ไมไดเอยชื่อมา ณ ที่นี้ทุกคนที่คอยรับฟงและใหกําลังใจ

เสมอมา  

สุดทายนี้ ขอขอบคุณพ่ีก๊ิก พ่ีหนิง พ่ีแอน พ่ีแพน พ่ีๆปริญญาโทสาขากฎหมายอาญาที่

คอยใหคําแนะนํา ใหกําลังใจและใหความชวยเหลือในการศึกษาปริญญาโทและจัดทําวิทยานิพนธของ

ผูเขียนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูเขียนหวังวา วิทยานิพนธฉบับนี้จะเปนประโยชนแกการพัฒนา

กฎหมายใหคุมครองผูคาประเวณีทุกทานไมมากก็นอยในอนาคตตอไป  

  

นางสาวสุจิรา  เชื่อมไพบูลย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 

ปญหาการคาประเวณีเปนปญหาท่ีปรากฏในสังคม ประเทศตางๆไดพยายามแสวงหา

แนวทางในแกปญหาท่ีเหมาะกับสภาพปญหาในทองถ่ินของตน และเกิดการโตเถียงเกี่ยวกับการ

กําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ซึ่งไดกระทําโดยความสมัครใจ ปราศจากการบังคบั ขูเข็ญ 

หรือหลอกลวง จนนําไปสูแนวคิดปองกันและปราบปรามการคาประเวณีที่แตกตางกัน 2 แนวคิด คือ 

แนวคิดแรกมองวาการคาประเวณีเปนอาชญากรรม เพราะการคาประเวณีเปนการกระทําที่ผิด

ศีลธรรม กฎหมายซึ่งมีหนาที่รักษาศีลธรรมของสังคมตองกําหนดใหการคาประเวณีเปนความผิดทาง

อาญาเพ่ือกําจัดการคาประเวณีใหหมดไปจากสังคม1 อีกทั้ง การคาประเวณีละเมิดศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย หรือเปนการคามนุษย ผูคาประเวณีทุกคนเปนเหยื่อของการคามนุษยซึ่งถูกบุคคลอ่ืนแสวงหา

ประโยชนโดยไมชอบดวยกฎหมาย2 ในขณะที่  แนวคิดท่ีสองกลับมองวาการคาประเวณีไม ใช

อาชญากรรม เพราะการคาประเวณีโดยความสมัครใจเปนการกระทําตามหลักเสรีภาพของมนุษยซึ่ง

มนุษยมีอํานาจเหนือรางกายของตนเอง และการคาประเวณีเปนการประกอบอาชีพประการหนึ่ง3 

สําหรับประเทศไทย การคาประเวณีเปนปญหาท่ีมีอยูควบคูกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมไทย ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบัน ซึ่งในอดีตประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือ

แกไขปญหาการคาประเวณีโดยมีการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีและสถานการคาประเวณีอยางถูกตอง

                                           
1 กอบกุล รายะนาคร, การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีและการคาหญิง, 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ผูหญิง, 2538), น.1-2. 
2 Kathleen Barry, “WHY IS PROSTITUTION A VIOLATION OF HUMAN RIGHTS?,” 

Retrieved on 11 November 2017, from https://abolishprostitutionnow.wordpress.com/why-is-

prostitution-a-violation-of-human-rights/ 
3 Ane Mathieson, “Prostitution Policy: Legalization, Decriminalization and the 

Nordic Model,” Seattle Journal for Social Justice, vol.14, p.368 (Fall 2015). 
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ตามกฎหมาย เพ่ือควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตามพระราชบัญญัติปองกัน

สัญจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมา ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง

กฎหมายจากการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีเปนการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และดําเนิน

นโยบายตางๆเพื่อลมลางการคาประเวณีจนถึงปจจุบัน  

อนึ่ง นโยบายและบทบัญญัติกฎหมายดังกลาวไมสามารถแกไขปญหาการคาประเวณีได

อยางสัมฤทธิผล อีกทั้งยังมีความไมเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยในปจจุบันดวย กลาวคือ ตาม

เจตนารมณของบทบัญญัติกฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มีความ

ประสงคมุงหามการคาประเวณี แตตามบทบัญญัติของกฎหมายมีการบัญญัติหามการคาประเวณี

ภายใตเงื่อนไขอยางแคบ กลาวคือ บัญญัติใหการกระทําบางประการของผูคาประเวณีเปนความผิด

ทางอาญาและถูกลงโทษ เชน โฆษณาการคาประเวณี การมั่วสุมในสถานการคาประเวณี หรือการเชิญ

ชวนลูกคาในที่สาธารณะอยางเปดเผย แตการกระทําในลักษณะอ่ืนเพื่อการคาประเวณี เชน การ

ติดตอขายบริการทางเพศผานโปรแกรมสนทนาแลวนัดไปรวมประเวณี ณ หอพักของผูคาประเวณีเอง 

หรือการซื้อบริการทางเพศ การกระทําเหลานี้ยังคงสามารถกระทําไดไมผิดกฎหมายแตอยางใด ทําให

บทบัญญัติกฎหมายหามการคาประเวณีดังกลาวไมสามารถบรรลุเจตนารมณของกฎหมายได อีกทั้งยัง

กลายเปนชองวางใหเจาหนาที่รัฐบังคับใชกฎหมายโดยปราศจากความเปนธรรม นอกจากนี้ การบังคับ

ใชกฎหมายและนโยบายการบริหารพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ไมมีความสอดคลองตองกันอีก

ดวย โดยจะเห็นไดวาแมจะมีบทบัญญัติที่มุงปราบปรามการคาประเวณี แตในทางปฏิบัติกลับมีการ

อนุญาตใหจัดต้ังสถานบริการ ซึ่งเปนที่ทราบกันโดยท่ัวไปวามีการคาประเวณีแอบแฝง   

ยิ่งไปกวานั้น ยังพบวาในหลายเหตุการณแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีรัฐละเลยตอการ

ควบคุมตรวจสอบสถานบริการรวมถึงการดําเนินคดีแกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีอยาง

จริงจัง ซึ่งสงผลใหปญหาการคาประเวณีไมไดรับการควบคุมใหเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยใน

ปจจุบันและทําใหเกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคาประเวณีมีอัตราเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  

มีขอนาสังเกตวา ในปจจุบันผูคาประเวณีโดยสมัครใจและไมสมัครใจไมไดรับการ

คุมครองสิทธิและไมไดรับการชวยเหลือตามหลักพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุนี้ ปญหาการคา

ประเวณีในประเทศไทยจึงยังคงดํารงอยูจนถึงปจจุบัน และรูปแบบการคาประเวณีก็มีการเปลี่ยนแปลง

อยางหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

อนึ่ง การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีท่ีจะสามารถแกไขปญหาไดอยาง

สัมฤทธิผลจําตองคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพปญหาการคาประเวณี โครงสรางทางสังคม ศาสนา 

คานิยม ทัศนคติของคนในสังคมขณะนั้นประกอบดวย ซึ่งในปจจุบัน ปญหาการคาประเวณีของ

ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงไปมาก กลาวคือ แตเดิม สังคมไทยมีแนวคิดแบบอนุรักษนิยม ไมยอมรับ

อาชีพการคาประเวณี โดยมองวาผูหญิงที่คาประเวณีเปนบุคคลสําสอนทางเพศ ผิดศีลธรรมทาง
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ศาสนาอยางรุนแรง การคาประเวณีเปนสัญลักษณของความเสื่อมโทรมในสังคม และการคาประเวณี

เปนบอเกิดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ นอกจากนี้ คานิยมสิทธิเสรีภาพทางเพศของหญิงจํากัดอยู

เพียงในกรอบของสถาบันครอบครัวและการแตงงานเทานั้น ดังน้ัน หญิงใดที่มีความสัมพันธหรือมี

เพศสัมพันธนอกสมรสจะถูกตีตราวาเปนหญิงที่ไมดี การคาประเวณีจึงเปนสัญลักษณของการแยก

หญิงที่ดีที่อยูในกรอบของการแตงงานแยกออกจากหญิงที่ไมดีผูมีเพศสัมพันธนอกการสมรส4 ในขณะ

ที่สังคมไทยยอมรับการท่ีเพศชายที่ซื้อบริการทางเพศ โดยมองวาเปนเรื่องปกติธรรมดาของผูชาย ซึ่ง

สะทอนถึงโครงสรางทางสังคมไทยในขณะนั้นที่เปนระบบชายเปนใหญ อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน 

สังคมไทยมีการรับเอาแนวความคิดและวัฒนธรรมของชาวตะวันตก อันรวมไปถึงความเทาเทียม

ระหวางชายกับหญิงและแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพทางเพศมาปรับใชในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน ทํา

ใหสังคมไทยเริ่มมีการยอมรับการมีเพศสัมพันธนอกสมรสมากย่ิงข้ึน โดยมองวา การรวมประเวณีกับ

บุคคลอ่ืนโดยความยินยอมสมัครใจทั้งสองฝายเปนสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลในการแสวงหาความสุขจาก

รางกายของตนเอง และผูคาประเวณมีิไดถูกรังเกียจอยางรายแรงดังเชนในอดีต  

ในปจจุบัน หนุมสาวชาวไทยตางยอมรับและมีคานิยมทัศนคติท่ีมองวา การคาประเวณี

เปนเร่ืองปกติ และเปนอาชีพหนึ่งที่สรางรายไดใหแกครอบครัว5 ซึ่งแสดงใหเห็นวา โครงสรางทาง

สังคม ศาสนา ความเชื่อ คานิยมและทัศนคติของสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่คลี่คลาย

ความเปนอนุรกัษนิยมลงและเปดรับแนวความคดิเร่ืองสทิธิเสรภีาพทางเพศมากยิ่งข้ึน 

มีขอนาสังเกตวา การคาประเวณีในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบท่ี

หลากหลายมากย่ิงขึ้นแตกตางจากในอดีตท่ีมักพบในรูปแบบของการคาประเวณีแอบแฝงในสถาน

บริการ สถานบันเทิง คลับ บาร ไนตคลับ โรงน้ําชา สถานอาบอบนวด นวดแผนไทย และการยืน

ปรากฏตัวในสถานที่สาธารณะตางๆ6 เชน บริเวณรอบสนามหลวงเทานั้น โดยในปจจุบัน การคา

ประเวณีมีลักษณะคอนขางเปดเผย เชน มีการชักชวน เชิญชวนลูกคาตามสถานท่ีตางๆ หรือติดตอหา

ลูกคาผานสื่อสังคมออนไลน ทางเว็บไซต โดยมีการใชหอพัก บานของผูคาประเวณีเปนสถานที่

                                           
4 ชลิดาภรณ  สงสัมพันธ, เมื่อผูหญิงคิดจะมีหนวด:การตอสูความจริงเรื่องเพศในสภา

ผูแทนราษฎร, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2549), น.111-112. 
5 มนัญชยา เหมทานนท, “ทัศนะของคนทํางานกลางคืนในสถานบริการ 4 ประเภทตอสาเหตุ

การคาบริการทางเพศ”, (สารนิพนธศิลปมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม ภาควิชาสังคม

สงเคราะหศาสตร คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.71-72. 
6 กิตติ์ธนทัต เลอวงศรัตน, การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีในประเทศไทย, พิมพ

คร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี แอนดเอสพริ้นติ้ง จํากัด, 2550), น.33. 
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คาประเวณี ซึ่งการคาประเวณีในลักษณะน้ีทําใหผูคาประเวณีมีความเปนอิสระในการใหบริการมาก

ขึ้น นอกจากนี้ ในปจจุบันก็ยังปรากฏการคาประเวณีแบบกลุม เชน ธุรกิจทองเที่ยวที่มีการคาบริการ

ทางเพศดวย (Sex Tourism) หรือในบางกรณีก็เปนการคาบริการทางเพศแบบแอบแฝงในสถาน

บริการตางๆ เชน ค็อกเทลเลาจ สถานบันเทิง สถานบริการอาบอบนวด นวดแผนไทย โดยมีขอ

นาสนใจวา ผูคาประเวณีในปจจุบันมีทั้งเด็ก ผูใหญ นักเรียน นักศึกษา ผูหญิง ผูชาย และบุคคลผูมี

ความหลากหลายทางเพศ รวมถึงมีทั้งลกัษณะที่เปนการคาประเวณีแบบชั่วคราวและถาวรดวย  

อนึ่ง สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน คือ ผูคาประเวณีชาวไทยในปจจุบันมัก

คาประเวณีดวยความสมัครใจมากกวาในอดีตอยางเห็นไดชัด โดยมีท้ังสมัครใจคาประเวณีในประเทศ

หรอืสมัครใจคาประเวณยีังตางประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร เกาหลีใต7 เปนตน  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากกฎหมายไทยยังมีการลงโทษผูคาประเวณีอยู ทําใหผูคาประเวณี

โดยสมัครใจตองกระทําอยางหลบๆซอนๆ และทําใหผูคาประเวณีโดยสมัครใจบางคนจําตองยอม

ติดตอการคาประเวณีผานนายหนา หรือพ่ึงพาบุคคลผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของตน 

อาทิ เจาของสถานบริการ ผูจัดหา พอเลา แมเลาและแมงดาหรือผูดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของผู

คาประเวณี ซึ่งสงผลใหผูคาประเวณีโดยสมัครใจตองอยูภายใตการควบคุมของกระบวนการคามนุษย 

การแสวงหาประโยชนทางเพศจากการคาประเวณี ทั้งน้ี เหยื่อคามนุษยในปจจุบันมักเปนชาวตางชาติ

จากประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม8 ไมใชหญิงสาวหรือเด็กสาวชาวชนบทจาก

ทางภาคเหนือของประเทศไทยดังเชนในอดีต ซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน เมื่อพบผูหญิงชาวพมาจํานวน 83 

คนและเยาวชนชาวพมาจํานวน 15 คนใหบรกิารทางเพศในสถานบริการอาบอบนวดชื่อดังแถวรัชดา9  

มีขอนาสังเกตวา ในการบังคับใชกฎหมายนั้น เจาหนาท่ีรัฐผูบังคับใชกฎหมายยังคงมี

แนวความคิดมุงปราบปรามผูคาประเวณีเปนหลัก แตมิไดดําเนินคดีจับกุมผูแสวงหาประโยชนจาก

การคาประเวณีอยางจริงจัง กลาวคือ มีการจับกุมดําเนินคดีผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีใน

                                           
7 “สถานทูตไทยแจงกรณีเกาหลีใตปฏิเสธคนไทยเขาเมือง”, สืบคนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2559, 

จาก https://news.thaipbs.or.th/content/253205 
8 Department of state United States, “ Trafficking in Persons Report June 

2016” , Retrieved on 2 5  November 2016, from https://www.state.gov/ documents/ 

organization/ 258876.pdf 
9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, รายงานผลการดําเนินงานปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย ประจําป 2559, (กรุงเทพฯ: กองตอตานการคามนุษย, 

2560), น.76. 
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จํานวนนอยมาก เม่ือเทียบกับจํานวนสถานบริการคาประเวณีแอบแฝงที่ปรากฏท่ัวประเทศไทย ดัง

ปรากฏตามสถิติสรุปคดีที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

ในชวงป พ.ศ.2551-2555 ที่พบวา เจาหนาที่รัฐตามกฎหมายยังมุงเนนจับกุมผูคาประเวณีมากกวามุง

ดําเนินคดีแกผูจัดหา โดยไมมีการดําเนินคดีกับเจาของกิจการคาประเวณี10 ซึ่งหลังจาก พ.ศ.2556-

2558 พบวา มีการดําเนินคดีแกผูจัดหา ผูลอลวงชักจูงมากกวาผูคาประเวณี สวนเจาของกิจการ

คาประเวณีถูกดําเนินคดีในจํานวนท่ีนอยมาก เฉลี่ย 0-4 รายตอป 11  

นอกจากนี้ การคาประเวณีท่ีผิดกฎหมายมีสวนกอใหเกิดการใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐ

เพื่อจูงใจใหละเลยตอการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งกอใหเกิดกลุมผูมีอิทธิพลอันยากตอการปราบปราม

ตอไป  

จากที่กลาวมาขางตน สะทอนให เห็นวา กฎหมายปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 และการบังคับใชกฎหมายในการจัดการแกไขปญหาการคาประเวณี รวมทั้ง

แนวคิดนโยบายการจัดการแกไขปญหาการคาประเวณีของไทย มิไดสอดคลองกับสภาพปญหาการ

คาประเวณี รูปแบบการคาประเวณี โครงสรางทางสังคม คานิยมและทัศนคติของสังคมไทยที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบันและกฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539  และไม

สอดคลองกับสิทธิเสรีภาพทางเพศของมนุษยท่ีจะตัดสินใจรวมประเวณีแลกเปลี่ยนกับเงิน ดวยความ

สมัครใจของตนเอง โดยปราศจากการบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง ทําใหทายที่สุดแลว การคาประเวณีใน

ประเทศไทยไมไดรับการควบคุมดูแลอยางเหมาะสม จึงสมควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการ

บัญญัติกฎหมายซึ่งจะสามารถแกไขปญหาการคาประเวณีใหเหมาะสมและสอดคลองกับประเทศไทย

ในปจจุบัน รวมถึงสอดคลองหลักสิทธิเสรีภาพทางเพศของผูคาประเวณีดวย 

 

                                           
10 สํานักแผนงานและงบประมาณ, “สรุปคดีที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณ ีพ.ศ.2539”, สืบคนเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2559, จาก http://oppb.coj.go.th/ 
11 เพ่ิงอาง. 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา  

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการคาประเวณีในประเทศไทย สาเหตุของปญหาการ

คาประเวณี แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาที่เก่ียวของ รวมถึงแนวคิดในการ

กําหนดความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการคาประเวณีจากอดีตจนถึงปจจุบัน  

1.2.2 เพ่ือศึกษาปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการคาประเวณีในประเทศ

ไทยในปจจุบัน  

1.2.3 เพ่ือศึกษาเชิงเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวของกับการขึ้นทะเบียน ผู                     

คาประเวณีในตางประเทศ ทั้งบทกฎหมายในกลุมประเทศหามการคาประเวณี กลุมประเทศลมลาง

การประเวณี และกลุมประเทศขึ้นทะเบียนการคาประเวณี ซึ่งเปนบทกฎหมายของประเทศในแถบ

ตะวันตกและตะวันออก  

1.2.4 เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางและแนวโนมในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคา

ประเวณีโดยชอบดวยกฎหมายใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน 

 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 

 

เนื่องจากการคาประเวณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการบัญญัติกฎหมายยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีและหา

แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือจัดระเบียบและควบคุมการคาประเวณีใหมีความเหมาะสมกับลักษณะสภาพ

สังคมไทยในปจจุบัน และสอดคลองหลักสิทธิเสรีภาพทางเพศของผูคาประเวณีท่ีกระทําโดยความ

สมัครใจ โดยปราศจากการบังคับ หลอกลวง ขูเข็ญ ซึ่งจะสามารถใหความคุมครองแกผูคาประเวณ ี

รวมถึงควบคุมธุรกิจคาบริการทางเพศใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

1.4 วิธีการศกึษา 

 

การศึกษานี้เนนการคนควาจากหนังสือ วารสารกฎหมาย ตําราทางวิชาการ สิ่งตีพิมพ

กฎหมาย รวมทั้งขอมูลจากเครือขายคอมพิวเตอรทั้งของประเทศไทยและตางประเทศ โดยการ

รวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะหเพ่ือทําการศึกษาหาขอสรุปและขอเสนอแนะตอไป 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

 

ศึกษากฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณี ของไทยตั้ งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เชน 

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 และศึกษาถึงแนวคิดนโยบายและมาตรการทางกฎหมายใน

ตางประเทศ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบ และแสวงหาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ  

การขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีในประเทศไทยใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบันตอไป 

 

1.6 ประโยชนที่จะไดรับ 

 

1.6.1 เพ่ือทราบสภาพปญหาการคาประเวณีในประเทศไทย สาเหตุของปญหาการ 

คาประเวณี แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาที่เก่ียวของ รวมถึงแนวคิดในการ

กําหนดความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการคาประเวณีจากอดีตจนถึงปจจุบัน  

1.6.2 เพื่อทราบปญหาการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับการคาประเวณีในประเทศ

ไทยในปจจุบัน  

1.6.3 เพื่อทราบบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวของกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีใน

ตางประเทศ กลุมประเทศหามการคาประเวณี กลุมประเทศลมลางการคาประเวณี และกลุมประเทศ

ขึ้นทะเบียนการคาประเวณี ซึ่งเปนบทกฎหมายของประเทศในแถบตะวันตกและตะวันออก   

1.6.4 เพื่อทราบแนวทางและแนวโนมในการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณี

โดยชอบดวยกฎหมายใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาในปจจุบัน 
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บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการคาประเวณีในประเทศไทย 

 

กฎหมายสวนใหญมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ความเชื่อที่ถูก

ปลูกฝงและสืบทอดจากรุนสูรุนจนกลายเปนบรรทัดฐานทางสังคม จนอาจกลาวไดวา กฎหมายเปน

เสมือนเครื่องสะทอนบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ อยางไรก็ตาม วัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ความเช่ือ 

และบรรทัดฐานของสังคมยอมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา กฎหมายที่ถูกบังคับใชในขณะเวลาหนึ่ง

อาจจะไมเหมาะสม ไมสามารถนํามาบังคับใชในอีกยุคหนึ่งก็เปนได เชน แนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายเกี่ยวกับผูคาประเวณีของแตละประเทศ แตละชวงเวลายอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม 

คานิยม ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมในขณะนั้น ทําใหแตละประเทศจึงมีแนวทางจัดการปญหาการ

คาประเวณีที่แตกตางกัน แมแตประเทศไทยในอดีตเคยมีบทบัญญัติที่รับรองการคาประเวณีใหเปน

อาชีพท่ีชอบดวยกฎหมาย แตตอมาก็มีการแกไขกฎหมายและทําใหการคาประเวณีกลายเปนอาชีพผิด

กฎหมาย ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงมีความประสงคจะศึกษาถึงสภาพปญหาการคาประเวณีในประเทศไทย

รวมถึงลักษณะหรือสภาพทางสังคม คานิยมของคนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจาก

อดีตจนถึงปจจุบัน ดังรายละเอียดตอไปนี้   

 

2.1 สภาพปญหาการคาประเวณีของไทยในปจจุบัน 

 

ปญหาการคาประเวณีมีความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงไปตามโครงสรางของสังคม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยม วัฒนธรรม และศาสนา ดังนั้นการแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมใน

การบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีจึงจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงวิวัฒนาการของโครงสรางทาง

สังคม ศาสนา ความเชื่อ และคานิยมของคนในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังกลาวตอไปนี้ 

 

2.1.1 โครงสรางทางสังคมไทย ศาสนา ความเช่ือ และคานิยม 

โครงสรางสังคมไทย ศาสนา ความเชื่อและคานิยมของบุคคลในสังคมสงผลตอ

มุมมองของความเหมาะสมเกี่ยวกับการคาประเวณีอยางไมอาจปฏิเสธได ดวยเหตุนี้ การบัญญัติ

กฎหมายใดๆ จะตองคํานึงถึงสถานการณ สภาพสังคมในทองท่ีในชวงเวลานั้นๆ เพ่ือใหบทบัญญัติ

กฎหมายที่ตราขึ้นสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสภาพปญหาในสังคม 

สถานการณความรุนแรงของปญหา และสภาพสังคม ความเชื่อของบุคคลในสังคมขณะนั้น   
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2.1.1.1 รูปแบบโครงสรางทางสังคมไทย 

สมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี สังคมไทยมีโครงสรางในระบอบปตาธิปไตย 

หรือพอปกครองลูก กลาวคือ ในสมัยนั้น พระมหากษัตริยเปนผูนําสูงสุด กษัตริยในฐานะพอจึงมี

หนาที่ปกครองลูก สามารถใชอํานาจเด็ดขาดในการปกครองประชาชนได อีกทั้ง กษัตริยมีหนาท่ี

ปกครองประชาชนอยางใกลชิดเสมือนเปนครอบครัวเดียวกัน ทําใหการปกครองและโครงสรางสังคม

ในสมัยนั้นมีลักษณะใกลชิดกัน เมื่อเกิดปญหาข้ึนในสังคม พระมหากษัตริยก็จะเปนผูลงมาแกไข

ปญหาดังกลาวดวยตนเอง1 นอกจากน้ี พบวา สังคมไทยในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น ประชาชนมีสิทธิ

เสรีภาพในการดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพอขุนรามคําแหง 

กลาววา “…ดวยเสียงพาทย เสียงพิณ เสียงเลื่อน เสียงขับ ใครจักมักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว ใคร

จักมักเลื่อน” และในดานเศรษฐกิจ มีการกลาวถึงเสรีภาพในการทํามาหากิน เชน “…ใครจักคาชาง 

คา ใครจักคามา คา ใครจักคาเงนิคาทอง คา…”2  

ตอมา สมัยกรุงศรีอยุธยา โครงสรางทางสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไป มี

การแบงชนชั้นในสังคมเปนระบบที่เรียกวา “ระบบศักดินา” ที่แบงชนชั้นของคนในสังคมตามขนาด

ที่ดินท่ีบุคคลนั้นครอบครองและมีหนาที่ควบคุมกําลังพลชนชั้นใตปกครอง คือ ไพรและทาส  ชนชั้น

ทาสเปนชนชั้นที่ไมมีสิทธิเสรีภาพ หรือสิทธิใดๆในเนื้อตัวรางกายของตนเอง ในระบบศักดินามีการ

แบงชนชั้น ไดแก3 พระมหากษัตริย ผูเปนทั้งเจาชีวิตและเจาแผนดิน พระบรมวงศานุวงศหรือเจานาย

ที่รับราชการสนองพระมหากษัตริย  ขุนนางหรือผูที่รับราชการสนองควบคุมดูแลไพรหลวงและไพรสม 

ไพรหรือพลเมืองสามัญชน ทั้งหญิงและชาย และทาสซึ่งมีศักดินาต่ําสุด มีฐานะเปนสินทรัพยของนาย

ทาส เมื่อทาสทําผิดอาจถูกลงโทษ เฆ่ียนตี หรือแมกระทั่ง ถูกนําไปขายในสถานบริการคาประเวณี  

ลักษณะโครงสรางสมัยอยุธยาดังกลาวปรากฏจนถึงกอนระยะเลิกทาสใน

สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2448 เห็นไดวา โครงสรางสังคมไทยระบอบศกัดินานั้นไมมีระเบียบทางสังคมท่ี

รองรับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของปจเจกชน เปนสังคมท่ีคนมีความสัมพันธกันแบบลดหลั่น

กันลงมาจากสูงลงต่ํา เปนความสัมพันธแนวดิ่งไมใชแนวราบ และเปนความสัมพันธแบบมูลนาย-ไพร

                                           
1 “ระบบพอปกครองลูก การปกครองแบบโบราณที่ผูปกครองเปนเสมือนพอ,” สืบคนเมื่อ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.wataryat.com/parenting-system/ 
2 “วิวัฒนาการสังคมไทย,” สืบคนเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560, จาก http://www.satit. 

up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/hist/52.htm 
3 เพ่ิงอาง. 
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ทาส เปนความสัมพันธที่ไมเทาเทียมกัน ไพรทาสซึ่งเปนประชากรสวนใหญในสังคมถูกเอารัดเอา

เปรียบ อยางไรก็ตาม โครงสรางสังคมศักดินาดังกลาวไดถูกปลูกฝงในสังคมไทยเปนระยะเวลานานใน

ประวัติศาสตรไทย ทําใหการเอารัดเอาเปรียบ ความไมเทาเทยีมกันเปนเร่ืองปกติ4 

ระบบศักดินาที่มีระบบทาสดังกลาวนี้ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง      

ที่หลอหลอมใหสังคมไทยมีการกดขี่ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและปรากฏความเหลื่อมล้ําทางเพศ ยิ่งไป

กวานั้น ทาสที่ถูกบังคับใหเปนผูคาประเวณีจะถูกดูถูกเหยียดหยาม ถูกสังคมประณามอยางรุนแรง  

ถูกลดทอนศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย และสงผลใหสังคมไทยมีมุมมองเชิงลบตอผูคาประเวณ ี 

นอกจากนี้ สังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึง พ.ศ.2478 เปนสังคมแบบ “ผัว

เดียวหลายเมีย” ดังปรากฏพบวา ในสมัยสุโขทัยมีการตาํหนิชายท่ีทําชูกับภรรยาคนอ่ืน แตไมหามการ

มีภรรยาหลายคน สวนหญิงที่มีสามีแลวจะมีความสัมพันธทางเพศกับชายอื่นไมได และในสมัยกรุงศรี

อยุธยามีกฎหมายลักษณะผัวเมียท่ีตราข้ึนในป พ.ศ.1904 ซึ่งเปดโอกาสใหชายมีภรรยาไดหลายคน 

นอกจากนี้กฎหมายลักษณะผัวเมียยังไดใหอํานาจแกสามีในบุตรและภรรยาไดถึงขนาดสามารถขาย

บุตรและภรรยาลงเปนทาสได5 ซึ่งจากกฎหมายดังกลาวนี้ มีขอนาสังเกตวา กฎหมายลักษณะผัวเมีย

เปนสิง่สะทอนโครงสรางของสังคมไทย วัฒนธรรม ความเชื่อของสังคมไทยที่ใหอํานาจแกผูชายในการ

มีสิทธิและอํานาจเหนือกวาผูหญิงอยางชัดเจนที่เรียกวา “สังคมชายเปนใหญ” สงผลใหมีการกําหนด

ระเบียบหนาที่ความรับผิดชอบของผูชายและผูหญิงที่แตกตางกัน กลาวคือ ผูชายเปนแรงงานสําคัญ 

หรือถูกเกณฑไปเปนแรงงานเทานั้น ในขณะท่ีผูหญิงมีภาระหนาที่หลายประการ เชน ทํางานผลิต    

ทํานาทําไร ขายของในตลาด จัดการเศรษฐกิจในครอบครัวดวยตนเอง6 รวมถึงปรนนิบัติสามี  

อนึ่ง เมื่อป พ.ศ.2478 กฎหมายลักษณะผัวเมียนี้ไดถูกยกเลิก ประกอบ

กับสังคมไทยไดรับเอาวัฒนธรรม “ผัวเดียวเมียเดียว” จากตะวันตกมาปรับใชและยกเลิกกฎหมาย

ลักษณะทาส อยางไรก็ตาม แมจะมีการยกเลิกกฎหมายลักษณะผัวเมีย กฎหมายลักษณะทาส และ   

รับเอาวัฒนธรรมผัวเดียวเมียเดียวมาปรับใช แตในความเปนจริง รูปแบบของการมีเมียหลายคนได

เปลี่ยนแปลงไปเปนรูปแบบของเมียนอยท่ีไมจดทะเบียน เมียเก็บ เมียลับ เมียเชา หรือการเที่ยวหญิง

                                           
4 ดารารัตน เมตตาริกานนท, “โสเภณีและกฎหมายจดทะเบียนโสเภณีในประเทศไทย พ.ศ.

2411-2503”, วารสารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน; ฉบับที่ 2, ปท่ี 21, น.2 

(มกราคม-มีนาคม 2547). 
5 เพ่ิงอาง, น.3-4. 
6 “ชาย โพธิสิตา”, หนูผิดไหมที่ขายตัว, (นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

, 2537), น.34. 
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คาประเวณี เปนตน7 นอกจากน้ี การยกเลิกทาสทําใหทาสบางสวนซึ่งเปนบุคคลไมมีความรูเขาสู

การคาประเวณีมากขึ้นดวย  

นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงสรางสังคมไทยในแงของการอยูอาศัยและ

การดํารงชีวิต สามารถแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ ไดแก รูปแบบโครงสรางสังคมชนบทและรูปแบบ

โครงสรางสังคมเมือง สําหรับโครงสรางสังคมไทยสวนใหญในอดีต ประชาชนมักอาศัยอยูในชนบท 

เปนสังคมประเพณีนําและสังคมเกษตรกรรม ครอบครัวมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ กลาวคือ เปน

ครอบครัวที่มีบุคคลหลายคน หลายชวงอายุ เชน ปู ยา ตา ยาย ลุงปา นา อา พอ แม ลูก อาศัยใน

บานเดียวกันหรือที่เรียกวา ระบบความสัมพันธเครือญาติ มีการนับถือผูอาวุโส สมาชิกในสังคมรูจักซึ่ง

กันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และมีการรวมตัวของสมาชิกในสังคม

อยางเหนียวแนน มีประเพณีทองถิ่นท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ อีกทั้ง ในสังคมชนบทจะมีคานิยมเร่ือง

ศาสนา คุณธรรม ความดีเปนตัวกําหนดความประพฤติของบุคคล8 สวนโครงสรางสังคมเมือง เปน

สังคมที่มีระบบความสัมพันธสลับซับซอน ผูคนใหความสําคัญกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ อํานาจ 

ความเกี่ยวของทางการเมือง และระดับการศึกษา ซึ่งจะเปนตัวกําหนดสถานภาพของคนในสังคมเมือง 

อีกทั้งปรากฏโครงสรางชนชั้นทางสังคมอยางชัดเจน คือ ประกอบไปดวยบุคคลผูสืบเชื้อสายมาจาก

ตระกูลเกาแก ขุนนาง นักธุรกิจ ขาราชการ และกลุมผูใชแรงงาน9 

ตอมาในชวงป พ.ศ.2503 ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยเนนการพัฒนา

อุตสาหกรรมมากกวาพัฒนาการเกษตรกรรม ทําใหเกิดความเลื่อมล้ําในดานการกระจายรายไดแก

ประชาชน สังคมชนบทเกิดความยากจนมากย่ิงขึ้นสงผลกระทบทําใหสังคมชนบทลมสลาย กลาวคือ 

ประชาชนในชนบทอพยพเขามาประกอบอาชีพในเมืองหลวง10 เพ่ือหารายไดจุนเจือครอบครัว 

ประกอบกับคานิยมบริโภคนิยมเผยแพรเขาสูสังคมไทยมากยิ่งขึ้น ทําใหประชากรในสังคมชนบทเริ่ม

ยึดติดกับการครอบครองทรัพยสิน การบริโภคทรัพยสินราคาแพง ทําใหครอบครวัในสังคมชนบทไมมี

                                           
7 ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.3. 

          8 “โครงสรางของสังคมไทย,” สืบคนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560, จาก http://www.meemodo. 

com/THThaistucture.html.   
9 เพ่ิงอาง. 
10 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ สํานักงานประจําประเทศไทย, รายงานทบทวนและ

สังเคราะหสถานการณการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและHIV ที่เก่ียวของกับธุรกิจบริการทางเพศใน

ประเทศไทย, สืบคนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560, จาก http://www.aihd.mahidol.ac.th/res/wp-content/ 

files/AIDS/Thailand%20sexwork%20review%20Thai.pdf, น.6. 
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ลักษณะเปนครอบครัวใหญหรอืระบบความสัมพันธเครือญาติอีกตอไป สงผลใหครอบครัวสังคมเมืองมี

ลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว ประกอบดวย พอ แม ลูก   

ตอมาชวงป พ.ศ.2550 จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของการเปลี่ยนแปลง

ทางดานเทคโนโลยี การสื่อสาร หรือ “ยุคโลกาภิวัฒน” กลาวคือ มีการพัฒนาดานการเดินทาง ดาน

เทคโนโลยีและการสื่อสารมากย่ิงข้ึน อีกทั้ ง สื่อสังคมออนไลน เปนอุปกรณสําคัญทําใหการ

ติดตอสื่อสารและการเดินทางสะดวกขึ้น ทําใหประชากรในประเทศไทยอพยพถ่ินฐาน เพ่ือแสวงหา

และประกอบอาชีพที่สามารถตอบสนองตอความตองการการบริโภคทรัพยสิน เทคโนโลยี และคานิยม

บริโภคนิยมทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน สงผลใหสังคมไทยมีลักษณะตางคนตางดํารงชีวิตของตนเอง

มากยิ่งข้ึน โดดเดี่ยว เครงเครียด และมีการแขงขันอยูตลอดเวลา อีกทั้ง ประชาชนใหความสําคัญกับ

สถานภาพทางเศรษฐกิจ การศึกษา ซึ่งเปนตัวกําหนดถึงฐานะ สถานภาพของบุคคลในสังคมเมือง 

นอกจากนี้ ในสังคมเมืองยังมีความหลากหลายของประชากร ประกอบดวยประชากรหลายชาติพันธุ 

จากหลายทองถ่ิน ไมมีเอกลักษณเฉพาะอยางเฉกเชนสังคมชนบท  

ในปจจุบัน รูปแบบโครงสรางสังคมไทยในระดับครอบครัวเปลี่ยนแปลง

ไปอยางมาก กลาวคือ ครอบครัวของไทยเปลี่ยนแปลงเปนครอบครัวเดี่ยว มุงเนนทํางานหาเงินเพื่อ

ตอบสนองความตองการตางๆ มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ มีการอพยพเคลื่อนยายถ่ินท่ีอยูอาศัย

ตลอดเวลา ประชากรในสังคมมีความโดดเดี่ยว และมีแบบแผนการดํารงชีวิตที่เครงเครียด มีการ

แขงขันอยูตลอดเวลา  

สําหรับในเรื่องการคาประเวณี เห็นวา โครงสรางสังคมไทยในลักษณะ

ของระบบศักดินา ระบบทาส ผัวเดียวหลายเมีย สังคมชายเปนใหญและสังคมอุตสาหกรรมในปจจุบัน

ตางก็เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหหญิงตองแสวงหาการประกอบอาชีพใดๆที่สามารถตอบสนองการ

ดํารงชีวิตของตนและครอบครัว จึงทําใหผูหญิงบางสวนสมัครใจเขาสูการประกอบอาชีพการ

คาประเวณี  

2.1.1.2 ศาสนา 

ประชาชนของไทยนับถือศาสนาแตกตางกัน เชน ศาสนาพุทธ ศาสนา

คริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ หรือไมนับถือศาสนา จากการศึกษาพบวา ตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน ประชากรนับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ ประเทศไทยจึงถูกเรียกวา “สังคมเมืองพุทธ” 

ผูเขียนจะเนนศึกษาความเขมงวดในการนับถือศาสนาพุทธของประชาชนไทยต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 

เนื่องจากแนวคิดศาสนาพุทธมีผลกระทบตอศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ คานิยมของคน

สังคมไทยเปนอยางมากเปนประการแรก และในประการตอไป ผูเขียนจะศึกษามุมมองของพุทธ

ศาสนาท่ีมีตอผูคาประเวณี เพราะปฏิเสธไมไดวาหลักคําสอนของพุทธศาสนามีอิทธิพลตอความเชื่อ

คานิยมของคนในสังคมไทยท่ีมีตอผูคาประเวณีดวย ดังนี้  
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ศาสนาพุทธเผยแพรเขามายังประเทศไทย ตั้งแตสมัยท่ีประเทศไทยถูก

รวมอยู ในดิ นแดนที่ เรียกวาสุ วรรณ ภูมิ  กษัตริยป ระเทศอิน เดียในขณ ะนั้ น เป นผู อุป ถัมภ

พระพุทธศาสนาดวยการสงพระสมณฑูตไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในประเทศตางๆ รวมถึงประเทศ

ไทยในป พ.ศ.239 ทําใหพระมหากษัตริยไทยยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

คนไทยในยุคกอนสมัยสุโขทัยนับถือทั้งพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท นิกายมหายานและศาสนา

พราหมณปะปนกัน ตอมาประเทศไทยไดกอตั้งเปนราชธานีเปนอิสระจากดินแดนสุวรรณภูมิ โดยได

กอตั้ง 2 อาณาจักร ไดแก อาณาจักรลานนาทางภาคเหนือของไทย ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่จังหวัด

เชียงใหมและอาณาจักรสุโขทัยซึ่งมีศูนยกลางอยูท่ีจังหวัดสุโขทัยในปจจุบัน เม่ือพอขุนรามคําแหง

มหาราชเสด็จขึ้นครองราชยก็ทรงรับพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย จึงนับวาพระองคเปน

พระปฐมท่ีทรงใหสัญลักษณวา พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ สวนอาณาจักรลานนา พระยา    

มังรายก็ทรงทํานุบํารงุพระพุทธศาสนา สรางวัดตางๆจนพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง  

ตอมา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นมีความเปนฮินดู

ปนคอนขางมาก พิธีกรรมปะปนพิธีของพราหมณ ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชพบวา ฝรั่งเศส

ไดพยายามเผยแผคริสตศาสนาในไทยและทูลขอใหสมเด็จพระนารายณมหาราชเขารีต แตพระองค

ปฏิเสธการนับถือศาสนาคริสต ตอมาสมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศทรงเสวยราชเมื่อพ.ศ. 2275 

กําหนดใหการบวชเรียนเปนประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาถึงยุคหลัง ทําใหการบวชตามพิธีทางศาสนา

เปนเงื่อนไขหนึ่งในการเปนขุนนาง เห็นไดวา พระพุทธศาสนาเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิต ความ

เชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของไทยเปนอยางย่ิง อนึ่ง มีขอสังเกตวา การที่พระพุทธศาสนาเขามามี

บทบาทสําคัญตอชนชาติไทยทั้งนี้ข้ึนอยูกับการอุปถัมภ การนับถือศาสนาของพระมหากษัตริยในแต

ละยุคสมัย เพราะกษัตริย เปนผูสู งสุดในการบริหารบานเมืองและประชาชนใหความเคารพ

พระมหากษัตริยอยางมาก พระพุทธศาสนาจะเจริญรุงเรืองหรือเปลี่ยนรูปแบบอยางใดก็สุดแต

พระมหากษัตริยจะทรงบันดาลใหเปนไป  

ตอมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไมไดไมไดทํานุ

บํารุงศาสนาพุทธอยางเฉกเชนในสมัยกรุงสุโขทัยและสมัยกรุงศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาในสมัยกรุง

ธนบุรีจึงเสื่อมลง  

อยางไรก็ตาม เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช 

รัชกาลที่ 1 ทรงสรางและปฏิสังขรณวัดตางๆ เชน การสราง วัดพระศรีรตันศาสดาราม วัดสุทัศนเทพว

ราราม เปนตน อีกทั้งทรงโปรดใหมีการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี 9 และทรงตรากฎหมายคณะสงฆ

ขึ้น เพ่ือจัดระเบียบการปกครองของสงฆใหเรียบรอย ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองคแรกของ

กรุงรัตนโกสินทร  ในรัชสมัยตอมา พระมหากษัตริยในราชวงศจักรีทรงอุปถัมภ ทํานุบํารุงศาสนาพุทธ

กระทั่งรัชสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดปฏิรูประเบียบการบริหาร
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ปกครอง การศึกษาของประเทศไทยใหเทาเทียมกับอารยประเทศ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดใหจัด

การศึกษาแกประชาชนในหัวเมือง ตีพิมพพระไตรปฎกเผยแพรแกประชาชน จากการอุปถัมภและทํานุ

บํารุงศาสนาพุทธจากพระมหากษัตริยในยุคตางๆ ดังกลาวไปขางตนนี้ สงผลใหประชาชนชาวไทยนับ

ถือศาสนาพุทธเปนจํานวนมาก และรับเอาเร่ืองศีลธรรม บุญบาป ความดีความชั่ว อันเปนคําสอนของ

พระพุทธศาสนามาเปนเครื่องกําหนดความประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลในสังคมไทย ดังนั้น การ

ประพฤติตน แนวคิด ความเชื่อตางๆ กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนการดํารงชีวิตตางๆ รวมถึงการ

บริหารราชการของไทยเปนไปตามแนวคิดคําสอนของพระพุทธศาสนาเปนสวนมาก และประเทศไทย

ยังมีสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานมีหนาที่ดูแลพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ซึ่งไดรับ

งบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือใชในกิจการทางศาสนา เหตุผลดังกลาวขางตนถือไดวา ประเทศไทยมีพุทธ

ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติโดยพฤตินัย11   

นอกจากนี้ ศาสนาพุทธมีอิทธิพลถึงการบัญญัติกฎหมายภายในประเทศ

ดวย กลาวคือ ในทางกฎหมาย พระพุทธศาสนาไดรับการคุมครองโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.

2505 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมถึงรัฐธรรมนูญไทยฉบับกอนหนาบัญญัติ

รับรองเสรีภาพในการถือศาสนา12 แตก็บัญญัติวาพระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะและทรงเปน

อัครศาสนูปถัมภก13 นอกจากนี้ ขณะน้ันประชาชนบางสวนมีการเรียกรองใหบัญญัติศาสนาพุทธเปน

ศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาว แตในที่สุดมาตรานี้ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550 มีความเพียงวา "พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชา

นาน" เทานั้น  ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2550 ถูกยกเลิก จากนั้นประเทศไทยมี

รางรัฐธรรมนูญ ฉบับลงประชามติ โดยคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญถกเถียงประเด็นเสรีภาพในการ

นับถือศาสนาและการรับรองสถานะพระพุทธศาสนา จนตอมาไดเปดเผยรางรัฐธรรมนูญรางแรกตอ

สาธารณะ เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2559 โดยไมไดบัญญัติใหพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํา

ชาติ14 แตมาตรา 67 กําหนดใหรัฐมีหนาที่สงเสริมการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาท 

                                           
11 “ศาสนาพุทธในรางรธน,” สืบคนเมื่อวันที่  25 มกราคม 2560, จาก http://www. bangkok 

biznews.com/news/detail/687344. 
12 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 37 
13 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 9 
14 “สรุปรางรัฐธรรมนูญ: กรธ. ไมเขียน "พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ" แตสั่งรัฐ

สนับสนุนเฉพาะพุทธเถรวาท,”สืบคนเมื่ อวันที่  26 มกราคม 2560, จาก https:// www.ilaw.or.th/ 

node/4080. 
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จึงเทากับวารางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีบทบัญญัติใหรัฐปฏิบัติตอศาสนาหรือบุคคลที่นับถือศาสนา

แตกตางกันอยางไมเทาเทียม ตอมาคณะรักษาความสงบแหงชาติประกาศคําสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ฉบับที่ 49/2559 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญ

ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 โดยมีคําสั่ งใหทุกหนวยงานมีหนาที่อุปถัมภและคุมครองทุกศาสนา 

นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทซึ่งคนไทยสวนใหญนับถือ ไมวาจะเปนพระพุทธศาสนา

ตามแบบมหายานศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสตศาสนาพราหมณ-ฮินดูและศาสนาซิกข ตอมาได

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.

2560 มีบทบัญญัติมาตรา 31 วาบุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา15 และมาตรา 67 วารัฐตอง

พึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น16 จากการเรียกรองของชาวไทยนับถือศาสนา

พุทธใหบัญญัติศาสนาพุทธประจําชาติในรัฐธรรมนูญของไทยนี้ สะทอนใหเห็นวา ประชาชนชาวไทย

สวนหนึ่งมีความศรัทธาศาสนาพุทธอยางแรงกลา เสมือนหนึ่งวาเปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการนับ

ถือศาสนาของประชาชนคนอ่ืน แตในขณะเดียวกัน การที่ประชาชนสวนหนึ่งออกมาตอตานการ

บัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติสะทอนวา ประชาชนของไทยในปจจุบันไมไดนับถือแต

ศาสนาพุทธแตเพียงศาสนาเดียวดังเชนในสมัยกอน แตผูคนในปจจุบันมีความหลากหลายทางสังคม 

ประกอบไปดวยบุคคลหลายชาติพันธุ นับถือตางศาสนา และมีการเคารพเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ของบุคคลอ่ืนซึ่งเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ประกอบกับผูนําของรัฐก็มีจุดมุงหมายให

อุปถัมภศาสนาอ่ืนนอกจากศาสนาพุทธดวย ทําใหความเขมงวดของประชาชนไทยในการนับถือ

ศาสนาพุทธไดลดนอยลงกวาอดตีมาก  

นอกจากนี้  ในปจจุบันปรากฏวาการประพฤติปฏิ บัติของบุคคลใน

สังคมไทยท่ีอางอิงตามคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือการสรางกฎเกณฑใหประชาชนไทยตองนับถือ

ศาสนาพุทธไดเร่ิมคลี่คลายลงอยางมาก เชน ในปจจุบัน นักเรียนในโรงเรียนรัฐที่นับถือศาสนาอื่นไม

                                           
15 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 31 “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา

และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติ หรือประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาของตน แตตองไมเปนปฏิปกษตอ

หนาที่ของปวงชนชาวไทย ไมเปนอันตรายตอความปลอดภัยของรัฐ และไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
16 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 67 “รัฐพึงอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและ

ศาสนาอื่น...” 
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ตองสวดมนตไหวพระหลังเคารพธงชาติทุกวัน17 โดยผูเขียนจะแสดงสถิติจํานวนผูนับถือศาสนาตางๆ

ในประเทศไทยเพ่ือใหเห็นภาพที่ชัดเจนข้ึน ในลําดับตอไป 

ในปจจุบัน ประชาชนในประเทศไทยไมไดนับถือศาสนาพุทธแตเพียง

ศาสนาเดียว แตมีประชาชนบางสวนที่นับถือศาสนาอื่นดวย เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาครสิต ศาสนา

อ่ืนๆ และไมนับถือศาสนา อันเปนผลมาจาก ประชากรในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชาติ

พันธุ กลาวคือ จากขอมูลการสํารวจสํามะโนประชากรเมื่อป พ.ศ.2553 รอยละ 93 ของประชากรไทย

เปนชาวพุทธ รอยละ 5 เปนชาวมุสลิม อยางไรก็ตาม องคกรพัฒนาเอกชน (อพช.) นักวิชาการ และ

กลุมศาสนากลาววารอยละ 85-95 ของประชากรนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท สวนอีกรอยละ 5-

10 ของประชากรนับถือศาสนาอิสลาม มีประชากรจํานวนนอยกวารอยละ 5 ที่นับถือภูตผี ศาสนา

คริสต ลัทธิขงจ๊ือ ศาสนาฮินดู ศาสนายูดาห ศาสนาซิกข และลัทธิเตา โดยเฉพาะชาวมุสลิมเปน

ประชากรขนาดใหญที่สุดเปนอันดับที่  2 ในประเทศไทย ในบริเวณ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลานราธิวาส และสตูล ตลอดจนบางสวนของจังหวัดสงขลาและชุมพร มี

ประชากรสวนใหญเปนชาวมุสลิม ประกอบดวยท้ังผูที่มีเชื้อสายไทยและมลายู คนสวนใหญเชื่อกันวา

ประชากรชาวมุสลิมสวนใหญของประเทศอาศัยอยูมากท่ีสุดบริเวณนี้18 สวนศาสนาคริสต มี

คริสตศาสนิกชนสวนใหญอาศัยอยูตามภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทั่วทุก

จังหวัดในประเทศไทย ในป  พ.ศ.2558 มีจํานวนคริสตศาสนิกชนรวมกันราว 814,508 คน 

ประกอบดวย 2 นิกาย ไดแก โปรเตสแตนตและโรมันคาทอลิก19  

มีขอนาสังเกตวา ในปจจุบัน ประชากรในประเทศไทยมีแนวโนมที่นับถือ

ศาสนาอ่ืนที่ไมใชศาสนาพุทธมากย่ิงข้ึน ดังนี้ ปรากฏจากสถิติสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.

254320  

                                           
17 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการสวดมนตไหวพระของนักเรยีน พ.ศ.2503, สืบคนเมื่อ

วันที่ 25 มกราคม 2560, จาก http://www.sena.ac.th/regulations/15.pdf 
18 “รายงานวาดวยเสรีภาพทางศาสนานานาชาติในประเทศไทย พ.ศ.2559,” สืบคนเมื่อวันท่ี 

25 มกราคม 2560, จาก https://th.usembassy.gov/th/our-relationship-th/official-reports-

th/2016-international-religious-freedom-report-thailand-th/ 
19 “ประวัติศาสนาคริสตในประเทศไทย,” สืบคนเม่ือวันที่  25 มกราคม 2560, จาก https:// 

www.godfirstsd .org / 

20 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “ประชากร

จําแนกตามศาสนา หมวดอายุ เพศ และเขตการปกครอง สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543,”
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พ.ศ. 255121 พ.ศ. 255422 และ พ.ศ. 255723 24 โดยจํานวนคนไทยนับถือศาสนาพุทธมีจํานวน 

93.83%, 93.9%, 94.6 %, 94.6% สวนจํานวนคนไทยนับถือศาสนาอิสลามมีจํานวน 4.56%, 5.2%, 

4.6%, 4.2% ศาสนาคริสตมีจํานวน 0.8%, 0.7%, 0.7%, 1.1% ศาสนาฮินดูมี จํานวน 0.086%, 

0.2%, 0.1%, 0.1% สวนลัทธิขงจ๊ือ ศาสนาอื่น ไมมีศาสนามีจํานวน 0.011%, 0.079%, 0.27% ในป 

พ.ศ.2543 และมีจํานวน 0.2%, 0.1%, 0.1% ในป พ.ศ.2551, 2554 และ 2557 ตามลําดับ  

ดังนั้น จากการศึกษาพบวา การนับถือศาสนาของประชากรไทย ตั้งแตป 

พ.ศ.2543-2557 พบวา ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต 

ศาสนาอื่น รองลงมาตามลําดับ อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา ประชากรผูนับถือศาสนาอิสลามมี

จํานวนเพิ่มมากขึ้นในการสํารวจป พ.ศ.2551 และลดจํานวนนอยลงในป พ.ศ.2553-2557 ในขณะท่ี 

มีผูนับถือศาสนาคริสตเพิ่มมากขึ้น ตลอดระยะเวลาสํารวจสถิติสํามโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2543- 

2557 นอกจากนี้ จากสถิติดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ประชาชนไทยนับถือศาสนาอื่น นอกจาก

ศาสนาพุทธดวย  

สวนมุมมองของพุทธศาสนาที่มีตอผูคาประเวณี พบวา มีการกลาวถึง

ประเภทของหญิงผูประกอบอาชีพโสเภณี โดยมีคําเรียกผูหญิงท่ีประกอบอาชีพโสเภณีหลายคํา เชน 

                                                                                                                         

สืบคนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/ census/pophouse43-

T.html 
21 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “สํามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. 2551,”สืบคนเม่ือวันที่  25 มกราคม 2560, จากhttp://service.nso.go.th/nso/nsopublish 

/census/pophouse43-T.html. 
22 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,”รอยละของประชากรอายุ 

13 ปขึ้นไป เก่ียวกับการนับถือศาสนาในประเทศไทย (ในหนา6-8 สารสถิติ ปที่ 23 ต.ค.-ธ.ค.2555 สํานักงาน

สถิติแห งชาติ ), สํ ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2554,” สืบคนเมื่อวันที่  25 มกราคม 2560, จาก 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/census/pophouse43-T.html. 
23 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, “สํามะโนประชากรและ

เคหะ พ.ศ. 2557,”สืบคนเมื่อวันที่  25 มกราคม 2560, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish 

/census/pophouse43-T.html.  
24 สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,”แผนภูมิ 4.1 รอยละของ

ประชากรอายุ 13 ปขึ้นไป จําแนกตามศาสนา และภาค พ.ศ.2557,” สืบคนเมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2560, จาก 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/census/pophouse43-T.html. 
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“โสเภณี” “นครโสเภณี” (หญิงงามเมือง) “คณิกา” (หญิงของหมูคณะหรือทําอาชีพเปนกลุม) “เวสี” 

และ “เวสิยา” (หญิงผูอยูตามตรอกซอกซอย) เปนตน จะเห็นวาชื่อตาง ๆ ที่ใชเรียกผูหญิงกลุมนี้ใน

สมัยน้ัน เปนคําท่ีสื่อนัยถึงการยกยองในรูปรางหนาตาโสเภณีและลักษณะของการประกอบอาชีพ ทั้ง

ในพระไตรปฎกและอรรถกถามีเรื่องราวของโสเภณีหลายคนที่ไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล และ

ไดทําคุณประโยชนแกพุทธศาสนามากมาย เชน25 นางสาลวดี หญิงโสเภณีในกรุงราชคฤหมารดาของ 

หมอชีวกโกมารภัจจ ผูถวายการดูแลดานสุขภาพของพระพุทธเจาและคณะสงฆ 

อยางไรก็ตาม มีโสเภณีอีกจํานวนหนึ่งที่ปรากฏในคัมภีรพุทธศาสนาวา

เปนผูที่มีพฤติกรรมที่ไมดี โสเภณีเหลานี้มักไมปรากฏชื่อ แตถูกอางถึงในฐานะท่ีเขามาเก่ียวของกับ

พระภิกษุบางรูป เชน26 เก่ียวกับพระสุนทรสมุทร ผูออกบวช แตพอแมวาจางใหโสเภณีคนหนึ่งใช

อุบายทําใหทานสึก เชน ออกอุบายนิมนตทานไปฉันที่บาน ใชวิธีการตางๆ เชน ทํากมเงย กระโดดโลด

เตน ทําเปนเหนียมอาย นั่งไขวหาง อุมเด็ก และหยอกลอกับเดก็ เปนตน  

ฐานะและบทบาทของโสเภณีในสังคมอินเดียสมัยโบราณท่ีผูเขียนยกมา

ขางตน โดยเฉพาะโสเภณทีี่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาอาจสรุปเปนภาพรวมได ดังนี้27 

ประการแรก โสเภณี เปนตําแหนงที่มีเกียรติ โดยพระราชาแหงนครทรง

เปนผูสถาปนา นครหนึ่งจะมีโสเภณีหนึ่งคน ตําแหนงน้ีจึงเรียกวา นครโสเภณี ซึ่งหมายถึงหญิงงาม

ประจําเมือง การคัดเลือกหญิงเปนโสเภณีกระทําอยางพิถีพิถัน สตรีที่ไดรับเลือกตองมีคุณสมบัติ

มากมายนอกเหนือจากความสวยงามของหนาตาและเรือนราง เชน ตองมีความรูในนาฏศิลป คีตศิลป

และวรรณคดี เปนตน  

ประการที่สอง โสเภณีเปนคนของทางราชการ ไดรับเงินรายไดประจํา

จากทางการและประชาชนและรายไดที่มาจากคนท่ีมาใชบริการ นครโสเภณีจึงมีชีวิตความเปนอยูท่ี

หรหูรา มีสถานที่อยูเปนคฤหาสนใหญโต และมีขาทาสบริวาร 

ประการที่สาม นครโสเภณีเปนตําแหนงหัวหนา ทําหนาที่รับแขกบาน

แขกเมืองเทานั้น บุรุษในนครท่ีตองการหาความสําราญที่สํานักโสเภณีจะไดรับบริการจากโสเภณีระดับ

รองลงมา หรือบรวิารที่นางนครโสเภณีจัดหาเปนผูใหบริการ 

                                           
25 พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร , “พุทธจริยศาสตรกับปญหาโสเภณี'', สืบคนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 

2560 , จ าก http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=434&articlegroup_id 

=102. 
26 เพ่ิงอาง. 
27 เพ่ิงอาง. 
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ประการที่สี่ ในสวนที่เกี่ยวเน่ืองกับพระพุทธศาสนา นครโสเภณีหลายคน

ไดบรรลุธรรมเปนพระอริยบุคคล บางคนเปนผูใหความอุปถัมภพระพุทธศาสนา หรือเลิกประกอบ

อาชีพนี้แลวบวชเปนภิกษุณี กลายเปนสาวิกาคนสําคัญที่ชวยเผยแผพระพุทธศาสนา 

ตอไป เมื่อพิจารณาในแงของหลักคําสอน หลักศีลธรรมตางๆ ตามคํา

สอนของพระพุทธศาสนาที่มีตอการคาประเวณี เห็นวา อาชีพคาประเวณีเปนอาชีพที่เก่ียวของกับเรื่อง

เพศสัมพันธอยางแยกกันไมออก ตามหลักคําสอนแนวคิดของพระพุทธศาสนามองวา เพศสัมพันธไมใช

เรื่องต่ํา แตเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยและเปนความสุขขั้นพ้ืนฐานอยางหนึ่ง กลาวคือ เปน “กาม

สุข” แตกามสุข ความตองการทางเพศไมใชความตองการอันจําเปนที่มนุษยตองทํา ดังนั้น ตาม

แนวคิดของพุทธศาสนาจึงไมสนับสนุนใหมนุษยยึดมั่นในกามสุขจนเกินไป แตสนับสนุนใหพัฒนา

สงเสริมตนเองใหมีศักยภาพอยูเหนือกามสุขใหได นอกจากนี้ ในสมัยพุทธกาล โสเภณีเปนอาชีพที่มี

เกียรติ ซึ่งเขามาเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาทางตรงและทางออม ดังนั้น เม่ือนํามาพิจารณาประกอบ

กันพบวา ในมุมมองของพุทธศาสนามองคนที่ประอาชีพคาประเวณีแบบกลางๆ ไมดูหมิ่นเหยียดหยาม

แตก็ไมสนับสนุนเหมือนกันกับอาชีพอ่ืน28 กลาวคือ มองวาในทุกสาขาอาชีพเปนคนเหมือนกัน ไม

แยกแยะมองวาคนอาชีพนี้ดีหรือไมดีอยางไรแตแยกพิจารณาคนออกจากอาชีพอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อตัด

เรื่องอาชีพออกไปแลว ทุกคนมีฐานะเปนคนเหมือนกัน ทุกคนสามารถจะทําความดีเพ่ือยกระดับชีวิต

ของตนใหสูงข้ึน เขาสูความเปนอริยบุคคลในที่สุด พระพุทธศาสนาเปดโอกาสใหผูคาประเวณีเขาสู

ปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาและเขารวมพิธีทางศาสนาไดอยางเทาเทียมกับอาชีพ

อ่ืนๆ และไมไดมีบทบัญญัติประณามโสเภณีวา หญิงชั่วดังที่สังคมไทยประณามแตอยางใด 

สวนในแงของศีลธรรมซึ่งพิจารณาการกระทํา ตามหลักศีลขอท่ี 3 การงด

เวนจากการประพฤติผิดในกาม เห็นวา ผูคาประเวณีประพฤติผิดศีลขอน้ี แตมีเพียงกรณีเดียวเทานั้นที่

ไมถือวาละเมิด คือ การมีเพศสัมพันธกับชายโสดท่ีบรรลุนิติภาวะแลว อยางไรก็ตาม ถาตัดสินดวย

เกณฑของธรรมก็ถือวาไมถูกตอง เพราะเปนการใชหลักศีลธรรมประการเดียวมาขัดขวางการพัฒนา

ชีวิตในระดับที่สูงข้ึนไป ซึ่งเปนการขัดตอวัตถุประสงคของพุทธศาสนาที่ตองการสงเสริมใหโอกาส

บุคคลพัฒนาชีวิตได29 

กลาวโดยสรุป มุมมองของพุทธศาสนาที่มีตอผูคาประเวณี เห็นวา พุทธ

ศาสนาไมไดกําหนดหรือประณาม เหยียดหยามผูคาประเวณีไววาเปน “หญิงชั่ว” “หญิงไมดี” ตาม

ความเชื่อของสังคมไทย แตพุทธศาสนามองความเปนคนหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และกําหนดวา

                                           
28 เพ่ิงอาง. 
29 เพ่ิงอาง. 
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บุคคลหนึ่งดีหรือไมตามการกระทํา ดูท่ีบุคคล โดยไมดูที่การประกอบอาชีพคาประเวณี บุคคลซึ่ง

ประกอบอาชีพคาประเวณียอมมีทั้งที่ดีและไมดีปะปนดังเชนกับอาชีพอ่ืน แมทางหลักศีลธรรมจะ

ปรากฏวา ผูคาประเวณีเปนผูประพฤติผิดศีลขอที่ 3 ประพฤติผิดในกาม แตหลักศีลธรรมดังกลาวเปน

เพียงแคหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่มุงตองการใหบุคคลพัฒนาชีวิต ทําดียิ่งข้ึนไปเทานั้น 

มีขอสังเกตวา การตัดสินผูคาประเวณีวาเปนบุคคลไมดี โดยไมพิจารณา

เจตนารมณของหลักคําสอนพุทธศาสนาเปนการบิดเบือนหลักคําสอนพุทธศาสนา เมื่อสังคมไทยรับ

เอาศีลธรรมมาใชเปนวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ ไมไดพิจารณาการกระทําของบุคคลเปนหลักดัง

คําสอนของพุทธศาสนาจึงกอใหเกิดแนวความคิดหรือชุดความเชื่อที่เชื่อวา ผูคาประเวณีคือผูกระทํา

ผิดศีลธรรมอยางรายแรง สมควรไดรับการดูถูกเหยียดหยาม ทําใหผูคาประเวณีในประเทศไทยอยูใน

ฐานะไมไดรับการยกยอง ไมไดรับการคุมครอง นอกจากนี้ หลักศีลธรรมหรือการผิดศีลขอ 3 ขัดแยง

กับหลักเสรีภาพทางเพศของมนุษย โดยมนุษยทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการรวมประเวณีกับบุคคลใด ณ 

สถานที่ใด ตามความสมัครใจของทั้งสองฝาย อีกทั้ง หลักศีลธรรมเปนความเชื่อสวนบุคคล ไมแนนอน 

และสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัย 

โดยสรุป จากการศึกษาพบวา ประชากรชาวไทยเริ่มมีมุมมองยึดถือ

ปฏิบัติศีลธรรมตามศาสนาพุทธดังกลาวลดนอยลง ไมเครงครัดอยางเฉกเชนในอดีต และนับถือหลาย

ศาสนา ทําใหชาวไทยเริ่มมีมุมมองแนวความคิดเก่ียวกับผูคาประเวณีเปลี่ยนแปลงไป ดังที่จะไดกลาว

ตอไป  

2.1.1.3 ความเช่ือและคานิยม 

ความเชื่อและคานิยมก็เปนองคประกอบประการหนึ่งที่สงผลกระทบตอ

มุมมองตอผูคาประเวณี ซึ่งเปนผลผลิตจาก ศาสนา หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ที่คนในสังคมยึดถือ

ปฏิบัติสืบตอกันมาชานานจนเปนจารีตประเพณีที่ควบคุมกําหนดกฎเกณฑความคิด ความประพฤติ

ของคนในสังคมวาแบบแผนใดถือวาเปนแบบแผนท่ีดี หรอืสิ่งใดคือสิ่งที่ไมดี  

คานิยมเก่ียวกับการคาประเวณี ในสังคมไทยสามารถศึกษาไดจาก 

วัฒนธรรมประเพณี สุภาษิตสอนใจท่ีผูคนในสังคมสั่งสอนสืบถอดตอกันมารุนตอรุน ทั้งน้ี คานิยม

เก่ียวกับการคาประเวณีมีความเก่ียวของกับคานิยมทางเพศของไทยอยางแยกจากกันไมได ดังท่ีจะ

อธิบายดังตอไปนี้  

(1) คานิยมทางเพศ 

คานิยมทางเพศของคนไทยที่กําหนดบรรทัดฐาน พฤติกรรมทางเพศของ

หญิงและชายแตกตางกันจนเปนคานิยมทางเพศสองมาตรฐาน โดยคานิยมทางเพศเปนผลผลิต

สืบเนื่องจากโครงสรางสังคมไทย และวัฒนธรรมประเพณี คานิยมทางเพศของไทยมีความสอดคลอง

กับโครงสรางสังคมชายเปนใหญ ทําใหมีการกําหนดบรรทัดฐานพฤติกรรมทางเพศของผูหญิงอยาง

Ref. code: 25605801031575WKN



21 

เขมงวด เพ่ือควบคุมพฤติกรรมและการแสดงออกทางเพศของผูหญิง และใหสิทธิผูชายมีอํานาจใน

เรื่องทางเพศมากกวา โดยตัวอยางที่ชัดเจน ไดแก คานิยมและบรรทัดฐานของสังคมท่ีกําหนดใหเรื่อง

เพศของผูหญิงอยูในกรอบของเพศสัมพันธในครอบครัวเทานั้น กลาวคือ สังคมไทยและกฎหมายไทย

ไดจํากัดความสัมพันธทางเพศของหญิงไวในการแตงงาน30 หญิงสามารถมีเพศสัมพันธกับสามีของตน

ไดเพียงคนเดียวทําใหการเพศสัมพันธนอกระบบการแตงงาน เชน การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน  

การมีความสัมพันธซอน รวมถึงการคาประเวณีเปนความผิดและเปนปญหาของสังคมอยางรายแรง 

ในขณะที่คานิยมทางเพศของชายไทยมองวา ผูชายเปนเพศที่มีความตองการทางเพศสูงและ

จําเปนตองไดรับการปลดปลอย จึงมีคานิยมอนุญาตใหชายสามารถมีภรรยาหลายคนไดดังเชนในอดีต 

หรืออนุญาตใหชายสามารถใชบริการทางเพศได โดยไมใชเรื่องที่เสียหาย อนึ่ง คานิยมทางเพศของ

ไทยท่ีสะทอนถึงคานิยมทางเพศสองมาตรฐานระหวางหญิงและชาย เห็นไดชัดจากความเชื่อในสังคม

ไดดังนี้ เชน  

1. ความเชื่อที่วา ผูชายเปนมนุษยเพศที่เหนือกวาผูหญิง ผูหญิงออนแอ

กวาผูชายและเปนเพียงสมบัติของผูชาย  

2. ความเชื่อท่ีวา ความตองการทางเพศของชายเปนสิ่งที่จําเปนที่จะตอง

หาทางปลดปลอยหรือตอบสนองอยางนาเห็นใจ  ในขณะท่ีความตองการทางเพศของหญิงไม

จําเปนตองทําเชนนั้น 

3. ความเชื่อที่วา ชายชาตรีตองมีความสามารถในเร่ืองเพศ  

4. ความเชื่อที่วา ผูชายมีธรรมชาติทางเพศอันรอนแรงและมีความ

ตองการทางเพศมากกวาหญิงจึงสมควรไดรับสิทธิกามารมณมากกวาและหญิงมิไดเปนเจาของรางกาย

และเพศของตน  

ความเชื่อสี่ประการแรกท่ีกลาวขางตนเปนตัวอยางแสดงความสัมพันธ

และบทบาทระหวางหญิงและชาย สังคมไทยยึดมั่นตอคานิยมความเชื่อวา เร่ืองเพศของหญิงดํารงอยู

เพื่อตอบสนองความตองการทางเพศของชายดังกลาวนั้น ทําใหหญิงท่ีละเมิดตอคานิยมความเชื่อ

ดังกลาวจะถูกประณามอยางรายแรง พฤติกรรมทางเพศของหญิงจะตองอยูภายในสถาบันครอบครัว

เทานั้น หากการกระทําทางเพศของหญิงอยูนอกเหนือระบบครอบครัวและการแตงงาน เชน การมี

เพศสัมพันธกอนการแตงงาน การมีเพศสัมพันธนอกจากสามี รวมถึงการคาประเวณี หรือการที่หญิงมี

ประสบการณทางเพศเปนสิ่งที่นาละอาย เพราะเปนเคร่ืองหมายโดยนัยแสดงวาหญิงนั้นไมบริสุทธ์ิ 

                                           
30 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, เมื่อผูหญิงคิดจะมีหนวด:การตอสูความจริงเร่ืองเพศในสภา

ผูแทนราษฎร, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2549), น.111. 
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และหญิงเหลานี้สมควรไดรับประณามอยางรุนแรง นอกจากนี้ คานิยมทางเพศในสังคมไทยยังมี

คานิยมเก่ียวกับการรักษาพรหมจรรยของหญิง โดยมีคานิยมและความเชื่อวา หญิงไทยควรสงวนรักษา

พรหมจรรยของตนไวจนกวาจะแตงงาน พรหมจรรยกลายเปนเครื่องมือกําหนดคุณคาความเปนหญิงท่ี

ดีและไมดี หากหญิงใดไมสามารถรักษาพรหมจรรยของตนเองไวไดก็จะถูกประณามและเปนท่ีรังเกียจ

อยางรุนแรง31 

ในอดีต คานิยมทางเพศดังกลาวมีความเขมงวดอยางมาก ดังปรากฏจาก

คํากลาวของเฉลิม จันปฐมพงศ ซึ่งกลาวไวในป พ.ศ.2520 วา “ถึงอยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้ (พ.ศ.

2520) สังคมไทยยังยอมรับวาชายเปนใหญกวาหญิงเสมอ ถาหญิงใดแตงงานก็ยังคงถือคติที่วาตองรัก

และซื่อสัตยตอสามีคนเดยีว หามแบงความรักหรือไปมีเพศสัมพันธกับชายอ่ืนเปนการผิดศีลธรรมอยาง

รายแรง สวนเร่ืองความสัมพันธทางเพศของสตรีโสดก็ยังอยูในขอบเขต โดยไมควรจะมีความสัมพันธ

ทางเพศกับชายใดจนกวาจะแตงงานแลว หญิงคนใดท่ีเปลี่ยนคูควงเปนประจําหรือชอบไปเท่ียวกับ

ชายมากมายหลายตา สังคมจะรังเกียจ หญิงจึงจําตองประพฤติอยูในกรอบของประเพณี”32 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน สังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

วิถีการดํารงชี วิตของผูคนในปจจุบันที่มีลักษณะผสมผสานความหลากหลายทางวัฒนธรรม             

ความหลากหลายทางชาติพันธุและมีความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 

และการเดินทางที่ทําใหผูคนในโลกสามารถเคลื่อนยาย ติดตอกันไดโดยสะดวกมากยิ่งข้ึนและโลกทุน

นิยมในปจจุบัน สังคมไทยไดรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก รวมถึงวัฒนธรรมทางเพศของตะวันตกที่

ยอมรับการมีเพศสัมพันธนอกการแตงงาน และนําแนวคิดความเสมอภาคระหวางชายหญิง แนวคิด

สิทธิสตรีท่ีมุงเนนใหสังคมมองหญิงในฐานะที่เทาเทียมกับชาย แนวคิดเร่ืองสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิ

มนุษยชนมาปรับใชในสังคมไทยอยางกวางขวาง คานิยมในลักษณะสองมาตรฐานดังกลาวขางตนจึงมี

ความคลี่คลายลง ประชาชนเริ่มมีความคิดเห็นยอมรับการมีเพศสัมพันธนอกสถาบันครอบครัวมาก

ยิ่งขึ้น โดยมองถึงสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ การมีเพศสัมพันธและการอยูกอนแตงงานเปนเร่ืองปกติ

สามัญ33 การมีเพศสัมพันธและการอยูกอนแตงงานเปนเร่ืองที่ดีที่ไดศึกษานิสัยใจคอของคูรักอยาง

แทจริง ดวยเหตุนี้จึงทําใหหญิงชายในปจจุบันมีเพศสัมพันธและอยูกอนแตงงานมากข้ึน ดังสถิติจาก

                                           
31 ศุลีมาน นฤมล, นางงามตูกระจก: การศึกษากระบวนการกลายเปนหมอนวดไทย, พิมพ

คร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ: สองศยาม, 2531), น.64. 
32 เพ่ิงอาง, น.63-64. 
33 วรารัชต มหามนตรี, “ภาษิต สํานวน: ภาพสะทอนโลกทัศนของคนไทยตอผูหญิง,” 

วารสารอรายธรรมศึกษา โขง-สาละวิน, น.13. 
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การสํารวจพฤติกรรมของเยาวชนแสดงใหเห็นวา เด็กอาชีวะศึกษาและอุดมศึกษายอมรับวาเคยมี

เพศสัมพันธ รอยละ 37 และยอมรับการอยูกอนแตง รอยละ 5034 นอกจากนี้ งานวิจัยเรื่อง “เพศวิถีที่

กําลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย” ยังสนับสนุนสถิติขางตนวาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน มี

แนวโนมจะเปนบรรทัดฐานของคนวัยทํางานและวัยเรียนหนังสือ อีกทั้งคนในสังคม โดยเฉพาะคนรุน

ใหมท่ีมีแนวคิดวัฒนธรรมตะวันตกไมไดยึดถือพรหมจรรยเปนสิ่งกําหนดคุณคาของหญิง สิ่งที่เกิดข้ึนใน

ปจจุบันสะทอนถึงคานิยมการถือพรหมจารีของผูหญิงไทยไวจนกวาจะแตงงาน คติรักนวลสงวนตัว

ลดลงมากในทางปฏิบัติ35  

โดยสรุป คานิยมทางเพศในสังคมไทยที่มีลักษณะสองมาตรฐาน กําหนด

ความประพฤติทางเพศของชายหญิงใหแตกตางกันอยางชัดเจน กลาวคือ คานิยมทางเพศกําหนดสิทธิ

เสรีภาพทางเพศของหญิงใหถูกจํากัดไวเฉพาะการมีเพศสัมพันธในสถานบันครอบครัวเทานั้น หญิงไม

อาจรวมเพศกับบุคคลอ่ืนซึ่งไมใชสามีตนได หรอืไมอาจคาประเวณีได ในขณะที่ผูชายมีความตองการ

ทางเพศสูง อันตองไดรับการปลดปลอย ผูชายสามารถมีเพศสัมพันธนอกสมรส รวมถึงซื้อบริการทาง

เพศได ดังนั้น จึงมีขอสังเกตวา คานิยมทางเพศระหวางชายและหญิงขัดแยงกัน ซึ่งหากพิจารณา

คานิยมทางเพศชาย ทําใหทราบวา การคาประเวณีเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการปลดปลอยความตองการ

ทางเพศของชาย  

(2) คานิยมบริโภคนิยม 

คานิยมบริโภคนิยม หมายถึง การนิยมบริโภคฟุมเฟอยเกินความตองการ

ที่จําเปนในชีวิตและเกินกวาฐานะรายไดหรือความสามารถในการผลิตของคนหรือของประเทศ ซึ่ง

แพรหลายในประเทศไทยอยางมาก ไมเพียงแตเฉพาะนักศึกษา เยาวชนเทานั้น แตยังพบเห็นคนท่ัวไป 

วัยทํางาน ผูใหญตางก็นิยมใชของฟุมเฟอย ทั้งนี้ คานิยมบริโภคนิยมของคนไทยไดรับมาจากปจจัย

หลายประการไดแก36 

ประการแรก สังคมไทยเปลี่ยนไปแปลงจากสังคมเกษตรกรรมด้ังเดิม 

พ่ึงพาตนเองไดแบบมีผลผลิตเหลือเฝอ การจัดงานฉลองตามประเพณี งานบุญทางศาสนา ซึ่งนิยมจัด

กันอยางใหญโตเพ่ือแสดงความใจกวางเอ้ือเฟอ เชน ตองทําอาหารเผื่อคนรวมงานบุญมากๆ มิฉะนั้น

                                           
34 เพ่ิงอาง. 
35 กฤตยา อาชวนิจกุล, “เพศวิถีที่กําลังเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย,” สืบคนเมื่อวันท่ี 20 

มกราคม 2560, จาก www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article-03.pdf. 
36 วิทยากร เชียงกูล,”ลัทธิบริโภคนิยมเกิดจากอะไรและจะแกไขกันอยางไร,” สืบคนเมื่อวันที่ 

10 มกราคม 2560, จาก https://witayakornclub.wordpress.com/2008/ 
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จะถูกกลาวหาวาใจแคบ เนื่องจากสังคมขณะนั้นเปนชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนสามารถผลิต

ผลผลิตไดมากมายจึงไมสิ้น เปลืองมาก แต เม่ือนําคานิยมนี้มาใชในยุคปจจุบันซึ่ งเปนสังคม

อุตสาหกรรมท่ีตองใชเงินซื้อหาจัดการทําใหการจัดงานบุญประเพณีตางๆฟุมเฟอยกวาสมัยกอน  

ประการที่สอง วัฒนธรรมศักดินา เจาขุนมูลนาย โดยแสดงฐานะดวยการ

แตงตัว ใชของหรูหรา ชอบทําบุญจัดงานใหญโต เชนนี้ก็มีสวนทําใหคนไทยชอบอวดเวลาไปวัดไปงาน

ตางๆ ประชาชนตองแตงตัวดูดี หรูหรา ดังสุภาษิตของคนภาคเหนือวา “แตงตัวไมดีคนเห็นงาย แต

ทองหิวไมมีใครสองไฟเห็น” อันสะทอนถึง พฤติกรรมของคนไทยที่ยึดถือคานิยมบริโภคนิยม บริโภค

สิ่งที่สูงกวาฐานะจริง อยางท่ีเรียกวา รายไดต่ํารสนิยมสูง เชน คนที่มีฐานะเปนชนชั้นกลางตองซื้อ

รถยนตสวนตัว แมจะตองผอนเงินสงก็ตาม โดยที่รถยนตสําหรับคนไทยเปนสิ่งของที่แสดงถึงสถานะ

ความรํ่ารวยของตนเองประกอบการใชสําหรับพาหนะ  

ประการที่สาม ทุนนิยมไทยเปนการนําเขาทุนตางชาติอยางเต็มรูปแบบ

และเขามาในยุคที่บริษัทขามชาติเติบโตอยางมาก มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีสื่อวิทยุโทรทัศนเปนสิ่ง

กระตุนการขายสินคา เชน การซื้อแบบผอนเงินสง ทําใหประเทศไทยซึ่งเปนประเทศทุนนิยมลาหลัง

หรือทุนนิยมบริวารท่ีเนนการซื้อเพ่ือการบริโภคมากกวาการผลิตเพ่ือตนเอง โดยเฉพาะวัยรุนซึ่งเปนวัย

ที่มีความตื่นตัวทางเพศ ชอบการแตงตัว ความสนุกสนาน ความตื่นเตน จึงตกเปนเหย่ือของคานิยมทุน

นิยมไดงายกวาวัยอื่นๆ  

ประการที่ส่ี รัฐบาลซึ่งเปนตัวแทนของคนรวยและชนชั้นกลางทุกรัฐบาล

ไดรับอิทธิพลจากการพัฒนาทุนนิยมอุตสาหกรรม กลาวคือ รัฐบาลมักคิดนโยบายในกรอบของการ

สงเสริมการลงทุน การคาเสรี การกระตุนการขาย กระตุนการใชจายมาก สวนหนึ่งเพราะรัฐบาลหวัง

ประโยชนในการหาเสียงและเพ่ือธุรกิจของตน อีกสวนหนึ่งชนชั้นนําของไทยไมมีความคิดเชิงชาตินิยม 

สังคมนิยม การอนุรักษทรัพยากรสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เห็นไดอยางชัดเจน

ยิ่งข้ึนจากการที่รัฐบาลไมมีนโยบายเก็บภาษีสินคาฟุมเฟอยในอัตรากาวหนา 

ประการที่หา ระบบการศึกษาและสื่อมวลชนของไทยสงเสริมคานิยม

บริโภคนิยมมากกวาสงเสริมใหประชาชนรูเทาทันระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม กลาวคือ ระบบ

การศึกษาไมเนนสอนใหประชาชนรูจักตนเอง ภูมิใจในตนเอง รูจักชุมชนสังคม คิดวิเคราะหสังเคราะห 

รูจักประมาณตนเอง และการอดออม  

ดวยปจจัยดังกลาว ลวนมีผลใหคนไทยมีคานิยมบริโภคนิยมอยางมาก 

เนนการบริโภคเกินกวากําลังหรือรายไดของตนเอง สงผลใหประชาชนคนไทยมีความเหลื่อมล้ําทาง

รายไดมากย่ิงขึ้น และผลักดันใหบุคคลอายุนอยออกไปทํางานหาเงินมากย่ิงขึ้น และทําใหคนไทยมี

หนี้สินมากยิ่งข้ึน  

Ref. code: 25605801031575WKN



25 

มีขอสังเกตวา สําหรับในเรื่องเกี่ยวกับผูคาประเวณี คานิยมบริโภคนิยม

เปนปจจัยหนึ่ งที่ทําให บุคคลเลือกเปนผูคาประเวณี เพราะเปนอาชีพท่ีไดเงินรวดเร็ว สามารถ

ตอบสนองตอคานิยมบริโภคนิยมไดอยางรวดเร็วมากกวาอาชีพอ่ืน ดังนั้น หากตองการลมลางหรือ

หามการคาประเวณีจึงตองแกไขตั้งแตเรื่องคานิยมบริโภคนิยมของคนไทยดวย ซึ่งตองแกไขทุกสวนที่มี

สวนกอใหเกิดคานิยมบริโภคนิยมดวย จึงเปนสิ่งที่แกปญหาไดยาก เพราะคานิยมบริโภคนิยมก็มีความ

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่โออวดอยูดวย นอกจากน้ี ยังเชื่อมโยงกับสังคมไทยที่เปน

สังคมอุตสาหกรรม และเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริโภคของแตละบุคคล ซึ่งมีสิทธิเลือกใชสอยอยาง

อิสระเสรี จึงยากที่จะแกไขคานิยมบริโภคนิยมใหหมดไป หากไมสามารถแกไขได การคาประเวณีก็

ยังคงปรากฏอยูในปจจุบัน  

โดยสรุป คานิยมบริโภคนิยมเกิดขึ้นสอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ

ของไทยในปจจุบัน และสอดคลองวิธีปฏิบัติ วัฒนธรรมประเพณีโออวดของคนไทย คานิยมบริโภค

นิยมสงผลตอพฤติกรรมการบริโภค และกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางรายไดมากยิ่งข้ึน  

(3) คานิยมตอการคาประเวณี  

ผูคาประเวณีเปนคนชายขอบของสังคม กลาวคือ ผูคาประเวณีไมไดรับ

การยอมรับหรือถูกใหความสําคัญเทากับกันอาชีพอ่ืนๆ เนื่องจากตั้งแตในอดีต สังคมไทยมีคานิยมมอง

การคาประเวณีวาเปนสิ่งที่ขัดตอศีลธรรมอันดี จารีต ประเพณี และศาสนาของสังคมไทยที่ปลูกฝงไว

วา ผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว เปนแมศรีเรือน หามแสดงพฤติกรรมทางเพศอยางโจงแจง เปนตน และ

ปลูกฝงวา ผูชายเปนใหญ มีสิทธิเหนือกวาผูหญิงตามรูปแบบของสังคมผูชายเปนใหญ จึงทําใหเร่ือง

เพศของผูหญิงถูกจํากัดอยูที่การแตงงาน และถูกนํามาเปนเกณฑผูหญิงในสังคมไทยวา ผูหญิงใดเปน

คนดี และเปนคนไมดี ทําใหผูคาประเวณีถูกมองวา เปนคนไมดี เปนบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไป

จากบรรทัดฐานของสังคมและ ประพฤติขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคมอยางรุนแรง 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน เน่ืองจากปจจัยการเป ล่ียนแปลงของยุค

โลกาภิวัฒน โครงสรางของสังคม วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา คานิยมของคนไทยในปจจุบันที่รับ

วัฒนธรรมประเพณี และคานิยมจากตางประเทศไดงายยิ่งขึ้นทําใหคานิยมเก่ียวกับการคาประเวณีของ

คนไทยไดเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตอยางมาก กลาวคือ คานิยมเก่ียวกับผูคาประเวณีท่ีสังคมไทยมอง

วาเปนสิ่งที่ขัดตอศีลธรรม วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยอยางรุนแรงไดเริ่มคลี่คลายลง ในปจจุบัน 

บางคนโดยเฉพาะประชากรรุนสมัยใหมยุคโลกาภิวัฒน มีคานิยมมองการคาประเวณีวา เปนสิ่งที่
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ยอมรับไดและมีความเคยชินกับเร่ืองดังกลาว37 มองวาเปนเร่ืองปกติ ไมใชเรื่องเสียหาย เพราะเน้ือตัว

รางกายเปนของตนเอง ไมไดทําใหใครเดือดรอน อีกทั้ง ผูซื้อบริการทางเพศก็ซื้อดวยความสมัครใจ 

ไมไดถูกบังคับ38 การคาประเวณีเปนสิทธิสวนบุคคลตามเสรีภาพทางเพศ และเมื่อเปรียบเทียบกับ

อาชญากรรมประเภทอื่นก็พบวา การคาประเวณีไมกอเหตุอุจฉกรรจรายแรงเทากับอาชญากรรม

ประเภทอื่น เชน การฆาคนตายโดยเจตนา39 และยังมองวา การคาประเวณีเปนสิ่งชั่วรายที่จําเปนใน

สังคม เพราะสามารถปองกันไมใหผูชายปลดปลอยความตองการทางเพศโดยการขมขืนกระทําชําเรา

ผูอื่น 

จากการศึกษา สรุปวา คานิยมของสังคมไทยตอการคาประเวณีไดผอน

คลายความรุนแรง เขมงวดลง จากเดิมที่มองวา เปนสิ่งที่ผิดจารีตประเพณีอยางเด็ดขาด ยอมรับไมได 

แตในปจจุบันบุคคลบางคนมองวา การคาประเวณีเปนเรื่องท่ียอมรับไดและไมเสียหาย และเมื่อ

เปรียบเทียบกับระบบการบริโภคอยางอ่ืนในระบบเศรษฐกิจที่มีผูซื้อก็ยอมมีผูขาย และมีความรุนแรง

นอยกวาอาชญากรรมประเภทอื่น กลาวคือ การคาประเวณีเปนอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย ดังท่ีจะ

ไดกลาวในหัวขอตอไป ทําใหในปจจุบันคานิยมเกี่ยวกับการคาประเวณีมีหลากหลายรูปแบบ 

นอกเหนือจากการยอมรับไมไดเพียงอยางเดยีวดังเชนในสมัยอดีต  

2.1.2 สภาพความรุนแรงของปญหาการคาประเวณีในประเทศไทย  

การศึกษาถึงสภาพความรุนแรงของสถานการคาประเวณีในปจจุบันในหัวขอน้ี  

ไมมีแหลงอางอิงท่ีเก่ียวกับการคาประเวณีโดยตรง แตมักจะมีแหลงอางอิงเกี่ยวกับการคามนุษย และ

หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชนไมมีการสํารวจจํานวนผูคาประเวณีที่แทจริง เพราะสภาพการทํางาน

ของผูคาประเวณีในปจจุบันมีลักษณะเปลี่ยนเขาออกวงการตลอด มีการเคลื่อนยายสูง ไมเปดเผยตัว 

หรอืทํางานอิสระ คาประเวณีออนไลน ทําใหยากตอการรวบรวมขอมูลที่แทจริง  

                                           
37 อัญชลี พินิจรักษธรรม, “การคาประเวณี: กรณีศึกษานักศึกษาหญิงในกรุงเทพมหานคร,” 

(วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), น.74. 
38 เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ, รับคานิยมที่ผิดจะกลายเปนบัณฑิตขาดจิตสํานึก, วารสาร

มหาวิทยาลัยนครพนม, ปที่ 4, ฉบับท่ี 2, น.3, (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557). 
39 นพชนก มันตาวิจักษณ, “การขายบริการทางเพศของนักศึกษาบนสื่อสังคมออนไลน 

ปญหาของสังคมที่กลายเปนเรื่องปกติของสังคม,” สืบคนเมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2560, จาก 

https://thaipublica.org/2014/05/student-sex-on-the-online-media/ 
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การคาดคะเนจํานวนผูคาประเวณีจากหลายแหลงอางอิงมีความแตกตางกัน

คอนขางมาก คือ ทั้งประเทศไทยมีจํานวน 50,000-200,000 คน40 โดยในป พ.ศ.2544 มีผูใหบริการ

ทางเพศในสถานบริการทางเพศตางๆ ท่ัวประเทศไทย จํานวน 75,045 คน  ในป พ.ศ.2545 มีจํานวน 

68,974 คน ในป พ.ศ.2546 มีจํานวน 66,475 คน ในป พ.ศ.2547 มีจํานวน 60,172  คน ในป พ.ศ.

2548 มีจํานวน 57,463 คน โดยพบวา มักใหบริการใหบารเบียร อาบอบนวด นวดแผนโบราณและ

รานอาหารตามลําดับ41 สวนผลสํารวจ ในป พ.ศ.2549-2550 โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบงาน

สํารวจสถานบริการทางเพศและผูใหบริการ พบวา ในภาพรวมจํานวนสถานบริการทั่วประเทศมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นคือ มีประมาณ 12,000 แหงในป พ.ศ.2545 และเพิ่มข้ึนอยางชาๆเปนจํานวน 

13,398 แหงในปพ.ศ.2549 แตจํานวนผูใหบริการทั่วประเทศมีสัดสวนลดลงในชวง 5 ป คือในป พ.ศ.

2549 มีจํานวน 55,355 คน 

จากขอมูลจํานวนผูคาประเวณีในสถานบริการทางเพศ พ.ศ.2544-2550 สะทอน

วา จํานวนผูคาประเวณีในสถานบริการทางเพศมีจํานวนลดลง แตนาสังเกตวา แมขอมูลแสดงการลด

จํานวนของผูคาประเวณีในสถานบริการลงแตก็ไมไดหมายความวา สถานการคาประเวณีของไทยลด

นอยลง แตเปลี่ยนรูปแบบเปนการทํางานอิสระ โดยใชสื่อสังคมออนไลนในการหาลูกคามากยิ่งข้ึน 

หรือที่เรียกวา “การคาประเวณีออนไลน” มีการนัดหมายซื้อบริการทางเพศผานสื่อสังคมออนไลน

ตางๆ เชน โปรแกรมสนทนา  

โดยในป พ.ศ.2557 พบวา42 มีการนําเด็กหญิงและเด็กชาย อายุระหวาง 13-18 

ปเขาสูกระบวนการคาประเวณี ทั้งในสถานบริการและนอกสถานบริการ ทั้งนี้มีขบวนการติดตอ

ชักชวน ยุยงสงเสริมใหเด็กและหญิงเขาสูกระบวนการคาประเวณี มีการติดตอลูกคาเพ่ือซื้อบริการทาง

                                           
40 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ สํานักงานประจําประเทศไทย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 10, น.10. 
41 กลุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักงานโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สถานบริการทางเพศและผูใหบริการทางเพศในประเทศไทย ป 

พ.ศ.2548, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพการศาสนา, 2548), น.5-9. 
42 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม, รายงานสถานการณ

และการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ.2557, 

(เชียงใหม: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม,2557), น.1-2. 
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เพศผานโรงแรม เกสเฮาส รถสาธารณะหรือรถรับจาง สวนในป พ.ศ.255843 พบวา มีการคาประเวณี

ทั้งโดยสมัครใจและบังคับหญิงอายุต่ํากวา 18 ปใหคาประเวณีอันเปนการคามนุษย โดยรูปแบบการคา

ประเวณีเปล่ียนจากการขายบริการโดยตรงเปนการขายบริการผานสื่อออนไลนและผูขายบริการมี

แนวโนมเปนเด็กอายุนอยโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และบางคนผันตัวเองจากผูคาประเวณีเปนผู

จัดหาเด็กหญิงใหกับลูกคา สวนป พ.ศ.255944 พบวา นอกจากจะมีการคาประเวณีโดยสมัครใจ บังคับ

ใหคาประเวณีเด็กแลว ยังพบวามีการหลอกลวงใหคาประเวณียังตางประเทศ ซึ่งผูเสียหายสวนใหญ

เปนชาวตางดาว และพบวา ลักษณะการติดตอผานสื่อสังคมออนไลนมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง

และยากที่เจาหนาที่จะเขาถึง เนื่องจากเปนกลุมลับที่ทราบกันเฉพาะกลุม ไมเผยแพรโดยทั่วไป และ

ปจจุบันมีแนวโนมที่ผูคาประเวณีและผูเปนธุระจัดหามีอายุนอยลงต่ํากวา 18 ป  

กลาวโดยภาพรวม ผูคาประเวณีของไทยในปจจุบันมักเปนบุคคลที่ยินยอมสมัคร

ใจในการคาประเวณีมากย่ิงขึ้น ไมไดถูกหลอกลวง บังคับขูเข็ญ ดังเฉกเชนในสมัยยุคตกเขียว ในชวงป  

พ.ศ.2530-2540 โดยปจจุบันมักเปนคาประเวณีผานสื่อสังคมออนไลน เชน เฟซบุก (Facebook) 

หรือ โปรแกรมสนทนาไลน (Line) นอกจากนี้ ผูคาประเวณีในปจจุบันมีแนวโนมที่อายุนอยลง เปน

เด็กอายุต่ํากวา 18 ป จนกระทั่งจากการศึกษาพบวา ผูคาประเวณีเด็กอายุ 13-14 ป เหลานี้ก็ผันตัว

เปนนายหนาจัดหาผูคาประเวณีตอไป45 อยางไรก็ตาม ผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจก็ยังคงปรากฏอยู

ในปจจุบัน แตผูคาประเวณีประเภทน้ีมักเปนบุคคลตางดาว เชน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม46    

เปนตน โดยผูคาประเวณีประเภทนี้จะถูกหลอกลวง บังคับขูเข็ญใหประกอบอาชีพคาประเวณีในสถาน

บริการ เชน สถานบริการอาบอบนวด นวดแผนโบราณ คาราโอเกะ เปนตน โดยปรากฏจากขาว

ปราบปรามการคามนุษยท่ีอาบอบนวดนาตารี จังหวัดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 พบ

หญิงอายุต่ํากวา 18 ป ซึ่งเปนคนตางดาว 15 คน และพบหญิงตางดาวที่อายุเกิน 18 ป จํานวน 83 

                                           
43 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม, รายงานสถานการณ

และการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ.2558, 

(เชียงใหม: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม,2558), น.1-2. 
44 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม, รายงานสถานการณ

และการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ.2559, 

(เชียงใหม: สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม,2559), น.1-2. 
45 รายการเปดปม สถานีโทรทัศน ชอง Thai Pbs, วันที่ 9 มกราคม 2560. 
46 สถานทูตและสถานกงสุลในประเทศไทย, “รายงานสถานการณการคามนุษยประจําป 

พ.ศ.2559,” สืบคนเม่ือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560. 
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คน และมีหญิงไทยจํานวน 23 คนที่รับสารภาพวาตนสมัครใจคาประเวณี47 และคดีตนน้ําคาราโอกะท่ี

พบ เด็กสาวชาวลาว 8 คนถูกแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในรานคาราโอเกะในจังหวัด

นครพนม48 

จากสถานการณการคาประเวณีในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก กฎหมาย

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีที่มีอยู คือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2539 มีแนวคิดท่ีมุงเนนปรามการคาประเวณีโดยมีเจตนารมณท่ีแทจริงหาม

การคาประเวณีในประเทศไทย และแมกฎหมายเก่ียวกับการจัดตั้งสถานบริการจะหามคาประเวณี แต

ก็ปรากฏคาประเวณีแอบแฝง เมื่อตามบทบัญญัติของกฎหมายเปนเชนนี้ ประกอบกับทัศนคติของ

เจาหนาท่ีรัฐผูบังคับใชกฎหมายที่มุงเนนเอาผิดและจับกุมลงโทษผูคาประเวณีมากกวาผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี เชน นายหนา แมงดา ผูซ้ือบริการ จึงทําใหปรากฏสถิติการจับกุมผู

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับสภาพความรุนแรงของการ

คาประเวณีท่ีปรากฏเห็นไดท่ัวไป นอกจากนี้ เจาหนาท่ีรัฐยังคงใชชองทางของบทบัญญัติท่ีกําหนดการ

คาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายเรียกรับสินบนจากผูประกอบกิจการคาประเวณีแลกเปลี่ยนกับการไม

ดําเนินคดีสถานบริการนั้น49 อีกทั้ง เจาหนาที่รัฐก็มีสวนเก่ียวของกับธุรกิจการคาประเวณีเสียเอง โดย

มักเปนผูซื้อบริการการคาประเวณี ทั้งผูคาประเวณีเด็กและผูคาประเวณีผูใหญ50 ซึ่งเห็นไดวา 

เจาหนาที่รัฐละเลยไมปฏิบัติบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใชชองวางของกฎหมายในการแสวงหา

ประโยชนสวนตน  ทั้งยังเปนผูกระทําความผิดแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูคาประเวณี

เสียเอง ดังปรากฏจากการตรวจคนสถานบันเทิงและอาบอบนวดนาตารี ซึ่งทําการจับกุมผูตองหาได 

13 คน โดย 4 คน เปนเจาหนาที่ของรัฐ51 และสถิติการจับกุมคดีการคาประเวณีทั่วประเทศใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2547 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวา มีผูกระทําความผิดทั้งสิ้น 26,897 ราย 

                                           
47 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, รายงานผลการดําเนินงานปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษยของประเทศไทย ประจําป 2559, (กรุงเทพฯ: กองตอตานการคามนุษย, 

2560), น.81-82. 
48 เพ่ิงอาง, น.84. 
49 “จับอาบอบนวด 'นาตารี' รัชดาฯ คากามตางดาว เจอบัญชีสวย!”, สืบคนเมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม 2559, จาก  http://www.thairath.co.th/content/634319 
50 เปดใจ! เหยื่อขบวนการคากามแมฮองสอน นําเด็กสาวขายบริการตํารวจ-ขาราชการ

ระดับสูง, สืบคนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560, จากhttp://www.bugaboo.tv/watch/312349. 
51 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย, อางแลว เชิงอรรถที่ 47, น.76. 
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จํานวนดังกลาวเพ่ิมขึ้นเปน 28,634 รายในป พ.ศ.2548 และเพ่ิมข้ึนเกือบเทาตัวในปงบประมาณ 

2549 เปน 40,106 ราย และในปพ.ศ.2550 มีจํานวนผูกระทําความผิด 35,944 ราย52  

นอกจากน้ี การดําเนินคดีของหนวยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ.2539 ปรากฏตามรายงานสถิติคดี เก่ียวกับความผิดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ตั้งแตเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 

พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2560 ดังนี้  

ตารางที่ 2.1 

แสดงจํานวนผูตองโทษตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 

ป พ.ศ. ผูคาประเวณี 

(มาตรา 5-8) 

ผูเปนธุระจัดหา 

(มาตรา 9, 12) 

เจาของสถานการ

คาประเวณี 

(มาตรา 11) 

ผูปกครอง 

(มาตรา 10, 13) 

2556 (ก.ค-ธ.ค) 53 - 41 - - 

2557 (ม.ค-มิ.ย) 54 15 36 - - 

255855 56 22 72 4 - 

                                           
52 ปยากร หวังมหาพร, “การปฏิเสธวาระนโยบายของไทยตอประเด็นการทําใหโสเภณีถูก

กฎหมาย,” วารสารวิชาการมหาวิทยาหอการคาไทย, ฉบับที่ 4, ปท่ี 28, น.209, (ตุลาคม-ธันวาคม 2551). 
53 กลุมระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ, “สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับความผิดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เดือน กรกฎาคม- ธันวาคม พ.ศ.2556,” สืบคน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560, จากhttp://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1461921026.pdf. 
54 กลุมระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ, “สรุปสถิติคดีเก่ียวกับความผิดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เดือน มกราคม- มิถุนายน พ.ศ.2557,”สืบคน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560, จากhttp://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1461921071.pdf .  
55 กลุมระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ, “สรุปสถิติคดีเก่ียวกับความผิดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เดือน มกราคม- มิถุนายน พ.ศ.2558,”สืบคน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560,จาก http://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/_1461921149.pdf 
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ตารางที่ 2.1 

แสดงจํานวนผูตองโทษตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 (ตอ) 

ป พ.ศ. ผูคาประเวณี 

(มาตรา 5-8) 

ผูเปนธุระจัดหา 

(มาตรา 9-12) 

เจาของสถานการ

คาประเวณี 

(มาตรา 11) 

ผูปกครอง 

(มาตรา 10, 13) 

2559 ไมพบขอมูล 

2560 

 

จากตารางดังกลาวพบวาผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี พ.ศ. 2539 ทั่วราชอาณาจักรระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2556 รวม 6 

เดือน มีจํานวนคดี 36 คดี มีจํานวนจําเลย 41 ราย เปนชาย 16 ราย หญิง 25 ราย มีจํานวนผู

ตองโทษ 41 ราย เปนชาย 16 ราย หญิง 25 ราย เมื่อจําแนกเปนรายมาตราพบวา มีจํานวนคดีและ

ผูกระทําผิดในมาตรา 9 ทั้งหมด 36  คดี คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนคดีท้ังหมด มีจําเลย 41 ราย 

คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนจําเลยท้ังหมด และมีผูตองโทษ 41 ราย คิดเปนรอยละ 100 ของ

จํานวนผูตองโทษทั้งหมด57 

สวนในเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2557 จําแนกเปนรายมาตราพบวามีจํานวน

คดีและผูกระทําผิดในมาตรา 9 มีจํานวนคดี 26 คดี คิดเปนรอยละ 63.41 ของจํานวนคดีทั้งหมด มี

จําเลย 36 ราย คิดเปนรอยละ 70.59 ของจํานวนจําเลยทั้งหมด และมีผูตองโทษ 36  ราย คิดเปน

รอยละ 70.59  ของจํานวนผูตองโทษท้ังหมด58 

เม่ือจําแนกจํานวนผูตองโทษในป พ.ศ.2558 เปนรายมาตราพบวามีจํานวนคดี

และผูกระทําผิดในมาตรา 5-8 มีจํานวน 22 คดี คิดเปนรอยละ 21.56 และมีจํานวนคดีและผูกระทํา

                                                                                                                         
56  กลุมระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ, “สรุปสถิติคดีเกี่ยวกับความผิดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2558,”สืบคน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560, จากhttp://www.oppb.coj.go.th/doc/data/oppb/oppb_1465456439.pdf. 
57 กลุมระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 53. 
58 กลุมระบบขอมูลและสถิติ สํานักแผนงานและงบประมาณ, อางแลว เชิงอรรถท่ี 54. 
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ผิดในมาตรา 9 มีจํานวนคดี 72 คดี คิดเปนรอยละ70.56 ของจํานวนคดีท้ังหมด มีจํานวนคดีและ

ผูกระทําความผิดในมาตรา 9 จํานวน 4 คดี คิดเปนรอยละ 3.92 ของจํานวนจําเลยทั้งหมด 

นอกจากน้ี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนที่ตั้งตนทาง ทางผาน และปลายทาง

ของการคามนุษยไดรวบรวมสถิติการดําเนินคดีคามนุษย ในรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี ต้ังแต พ.ศ.2557-2559 ไวดังนี้ ในป พ.ศ.2557 มีจํานวนคดีคามนุษย 5 คดีเปนการคา

มนุษยในรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีท้ังสิ้น มีผูตองหาเปนเพศชาย 3 คน และ

เพศหญิง 2 คน และในปนี้มีผูเสียหายทั้งหมด 17 คน59 สวนในป พ.ศ.2558 พบคดีคามนุษย 49 คดี 

โดยมีคดีคามนุษยในรูปแบบการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 48 คดีมีผูตองหาในคดี

คาประเวณี 20 คน โดยเปนผูตองหาที่มีอายุต่ํากวา 18 ป 9 คน และมากกวา 18 ป 11 คน พบ

ผูเสียหายในคดีคาประเวณี 15 คนโดยเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 12 คน และอายุเกิน 18ป 3 คน60 

สวนในป พ.ศ.2559 พบคดีคาประเวณี 15 คดี มีผูตองหา 16 คน โดยพบผูตองหาอายุต่ํากวา 18 ป 2 

คน และมากกวา 18 ป 14 คน และพบผูเสียหายทั้งหมด13 คนเปนเด็ก 11 คน เปนผูใหญ 2 คน61  

จากสถิติการดําเนินคดีคามนุษยในจังหวัดเชียงใหมดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นวา รัฐมีการ

ดําเนินงานชวยเหลือเหย่ือการคามนุษยจากการคาประเวณีเปนสําคัญ และพบผูกระทําความผิดคา

มนุษยมีอายุต่ํากวา 18 ป  

จากสภาพความรุนแรงของปญหาการคาประเวณีของไทยในปจจุบัน พบวา ยังมี

การจับกุมและดําเนินคดีกับผูคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ี

พ.ศ.2539 ซึ่งไมเหมาะสมและไมสอดคลองกับทฤษฎีอาญาที่จะกลาวในลําดับตอไป อยางไรก็ตาม 

การบังคับใชกฎหมายดําเนินคดีกับผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอื่นยังมีจํานวนนอย

มาก เมื่อเทียบกับจํานวนสถานประกอบการคาประเวณีทั้งโดยตรงและโดยออมที่มีจํานวนมากและพบ

เห็นไดในสังคมไทยปจจุบัน ดังนั้น กฎหมายการคาประเวณีที่มีอยูในปจจุบันยังมีขอบกพรองและเปด

ชองวางใหเกิดการบังคับใชกฎหมายที่หละหลวม ทุจริตมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทําใหผูคาประเวณีโดยสมัคร

ใจและเหยื่อการคามนุษยยังไมไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ  

2.1.3 รูปแบบการคาประเวณีในประเทศไทย 

ในหัวขอนี้  ผูเขียนจะศึกษารูปแบบการคาประเวณีของไทยตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบการคาประเวณีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยแบงรูปแบบการคา

                                           
59 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม, อางแลว เชิงอรรถที่ 42. 
60 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม, อางแลว เชิงอรรถที่ 43. 
61 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 44. 
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ประเวณี ตามชวงเวลาสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนหลัก เนื่องจากยุคชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปน

ชวงเวลาที่ปรากฏการคาประเวณีในประเทศไทยเปนจํานวนมาก ดังนี้  

2.1.3.1 ชวงเวลากอนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

ผูเขียนไดแบงชวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ออกเปน 2 ชวงเวลา

ยอย โดยใชการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนเกณฑ เนื่องจากในเหตุการณดังกลาวมีสวนสงผลให

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง วัฒนธรรม ประเพณีอยางมาก 

(1) ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา-ยุคกอนเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ.2417)  

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร พบวา ยุคนี้เปนยุคท่ีมีการปกครองแบบ

ระบอบศักดินา มีระบบทาส ทาสมีฐานะเปนทรัพยสินของนายเงิน ซึ่งนายเงินสามารถซื้อขาย บังคับ 

หรือลงโทษทาสของตนได ถาเปนทาสหญิงอาจถูกนายเงินบังคับใหคาประเวณีในสถานการคาประเวณี

หรือซองได  โดยเฉพาะบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับพบวา มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการคาประเวณี 

เชน พระไอยการลักษณะลักพา พ.ศ.1901 พระไอยการลักษณะผัวเมีย พ.ศ.1904 เปนตน พบวา 

หญิงท่ีมาประกอบอาชีพคาประเวณีมักเปนหญิงที่มาจากนางทาส โดยนางทาสมักเปนหญิงที่ยากจน

และหญิงที่เปนเชลยศึกสงคราม ถูกบังคับใหบําเรอทางเพศแกนายทาส จนกระทั่งถูกนายทาสขาย

ใหแกโรงโสเภณี ดังปรากฏตามจดหมายเหตุของลาลูแบร ราชทูตฝร่ังเศสท่ีเขามาในสมัยสมเด็จพระ

นารายณมหาราช ซึ่งกลาวถึงความชอบธรรมของขุนนางและนายเงินในการเกณฑใหหญิงเด็กที่ตนซื้อ

มาใหคาประเวณี โดยตองเสียเงินถวายพระมหากษัตริย62 ตอมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตน

รัตนโกสินทร ชวงนี้ชาวจีนมีการอพยพเขาสูประเทศไทยเพ่ือเขามาเปนแรงงาน  หญิงและเด็กชาวจีน

บางสวนสมัครใจ บางสวนถูกบังคับใหคาประเวณีในโรงโสเภณี  ซึ่งยานโรงโสเภณีในสมัยนี้ไดตั้งขึ้นใน

ยานพ้ืนท่ีบันเทิงยามค่ําคืน ในกรุงเทพมหานครก็จะพบโรงโสเภณีตั้งอยูบนเรือนแพและบนบก เปน

สํานักขับรองเพลงใหแขกฟงทุกคืน โดยเฉพาะในเขตชุมชนชาวจีนที่สําเพ็ง ลูกคามีทั้งที่เปนชาวจีน 

และไมใชชาวจีน63 รูปแบบการคาประเวณีในสมัยรัตนโกสินทรกอนยุคเลิกทาสนี้มักปรากฏในรูปแบบ

ของโรงโสเภณี หรือซองเทานั้น โดยโรงโสเภณีในสมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งแต พ.ศ.2411 เปนโรงโสเภณีท่ี

ไดรับการรับรองวาถูกตองตามกฎหมาย มีการจดทะเบียนโรงโสเภณีและหญิงโสเภณี และตองเสีย

ภาษีใหแกรัฐที่เรียกวา “ภาษีบํารุงถนน” โดยมีวัตถุประสงคที่ตองการเพ่ิมพูนรายไดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ภาษีนี้ถูกจัดเก็บโดยเจาภาษีนายอากร กลาวคือ ระบบที่รัฐบาลยินยอมใหเอกชนทําประมูลภาษี

                                           
62 อํานาจ เนตยสุภา, “แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการคามนุษย ,”บทบัณฑิตย, เลม 61 ตอน 

3, น.31, 2548. 
63 วีระยุทธ ปสาลี, กรุงเทพฯ ยามราตรี, พิมพคร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), น.54. 
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แขงขัน ผูที่ประมูลจะตองสงเงินใหแกรัฐบาลตามที่ประมูลไวและสงใหตามระยะเวลาที่กําหนดไว

จากนั้นผูประมูลภาษีไดทําหนาที่เปนเจาภาษีนายอากรเรียกเก็บภาษีกับราษฎรแทนรัฐบาล อัน

หมายความวาเจาภาษีเปรียบเสมือนตัวแทนรัฐบาลในการเก็บภาษี64 อนึ่ง ปรากฏวา ในรัชกาลที่ 4 มี

การเก็บภาษีจากธุรกิจการคาประเวณีไดถึง 50,000 บาทตอป เกือบเทากับเงินภาษีจากการทําประมง

ทุกชนิดซึ่งเก็บได 70,000 บาทตอป65 

(2) ยุคการเลิกทาส (พ.ศ.2417)–ยุคสงครามโลกคร้ังท่ี 2 (พ.ศ.2488)  

ในป พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 

ไดทรงออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทย ใหบุคคลผูเปนทาสหลุดพนจากการเปนทาส 

ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายนี้ไดสงผลกระทบตอการคาประเวณีซึ่งผูคาประเวณีเปนนางทาสเดิมอยางมาก 

ทําใหหญิงท่ีคาประเวณีในสถานะของนางทาสหมดสิ้นไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายฉบับนี้กําหนดไว 

หลังจากที่มีการประกาศเลิกทาสประกอบกับการอพยพของหญิงตางดาวจากประเทศจีนจํานวนมาก

เขาสูการคาประเวณี66 ทําให รัฐบาลในขณะนั้นออกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.127 ซึ่งเปน

กฎหมายฉบับแรกที่เก่ียวกับการคาประเวณีในไทย โดยกฎหมายฉบับน้ียังกําหนดอายุหญิงนครโสเภณี

วาตองมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณ เพ่ือสอดคลองกับสภาพสังคมไทยในสมัยนั้นที่ผูหญิงแตงงานเร็ว 

อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา หญิงนครโสเภณีในยุคนี้มักเปนหญิงโสเภณีที่เปนดวยความสมัครใจเอง67 อีกทั้ง 

กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญที่ตองการข้ึนทะเบียนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการเก็บภาษี

อากรจากระบบเจาภาษีนายอากรในรัชกาลท่ี 468 และตองการควบคุมดูแลเรื่องโรคติดตอตางๆที่

กําลังแพรระบาดในขณะนั้น69 ไมใหติดมายังชายผูเที่ยวโสเภณี อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้มิไดมุง

ควบคุมหรือลดจํานวนผูคาประเวณีแตอยางใด และไมไดมีมุมมองของความชอบธรรมในการคา

ประเวณีในประเด็นเก่ียวกับศีลธรรมและความสงบเรียบรอยของสังคมแตอยางใด แตมีวัตถุประสงคท่ี

                                           
64 ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.8-9. 
65 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ สํานักงานประจําประเทศไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 10, น.2. 
66 อํานาจ เนตยสุภา, อางแลว เชิงอรรถที่ 62, น.32-33. 
67 ทรงวุฒิ สารสาริน, “แนวทางใหมของกฎหมายไทยตอปญหาการคาประเวณีหญิงและเด็ก

ขามชาติ,”(วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2549), น.8. 
68 ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.12. 
69 อํานาจ เนตยสุภา, อางแลว เชิงอรรถที่ 62, น.33. 
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จะควบคุมกามโรค หรือที่เรียกวา สัญจรโรค แพรกระจายไปเทานั้น70 อนึ่ง จากกฎหมายบัญญัติ

ควบคุมการจดทะเบียนโรงนครโสเภณี และหญิงโสเภณีดังกลาว ทําใหทราบไดวา รูปแบบการคา

ประเวณีในขณะนั้นอยูในรูปแบบของโรงนครโสเภณี โดยมีหญิงโสเภณีอยูในสถานการคาประเวณี

ดังกลาว ซึ่งถือวาเปนรูปแบบเริ่มแรกของธุรกิจการคาประเวณี  ไมสลับซับซอนแตอยางใด นอกจากนี้ 

จากการศึกษาพบวา ในชวงทศวรรษที่ 2420-2450 เกิดคลับหรือบาร ซึ่งคือโรงโสเภณีชั้นดีอีกดวย  

กลาวคือ คลับที่เปนโรงโสเภณีมีลักษณะคลายกับสถานกินดื่มสาธารณะและสถานเรงิรมยที่มีหญิงสาว

ไวคอยบริการลูกคา และหากเปนที่ตองตาตองใจก็สามารถรวมหลับนอนดวยได คลับเหลานี้แสดงให

เห็นถึงการแบงระดับชั้นของโรงโสเภณีและความแพรหลายของกิจการการคาประเวณีที่ตั้งขึ้นในเมือง

หลวงท่ีไดขยายขอบเขตนอกเขตสําเพ็งไปสูพ้ืนที่ อ่ืนๆ ในเมืองหลวงดวย เชน ยานบางรักไวคอย

บริการลูกคาชาวตะวันตก ยานวรจักรสําหรับลูกคาคนไทย ยานสําเพ็งยังคงเปนพื้นที่กิจการ

คาประเวณีที่ใหญที่สุดในเมืองหลวงเพียงแคเปลี่ยนรูปแบบจากที่ตั้งอยูบนเกงริมน้ําหรือแพ มาตั้งอยู

ตามซอกซอยของถนนตางๆเพ่ือหลบสายตาผูคน71 อนึ่ง กิจการคาประเวณีไดเติบโตและวิวัฒนาการ

ไปตามการเปลี่ยนของสังคมในกรุงเทพท่ีเร่ิมเปลี่ยนแปลงเปนสังคมทางบก เพราะโสเภณีแตละสํานัก

ตองเสียภาษีบํารุงถนนใหรัฐนําเงินไปสรางถนน สวนโสเภณีเถ่ือนที่ไมไดจดทะเบียนมักจะแอบแฝงยืน

ขายบรกิารอยูตามโรงบอนและโรงหวย72 ตอมาหลังทศวรรษที่ 2460 ซึ่งสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงเปน

สังคมเมือง รับอิทธิพลวัฒนธรรมของตะวันตก เชน โรงภาพยนตร เขามามากยิ่งขึ้น สํานักโสเภณีและ

โสเภณีเถ่ือนก็ขยายตัวจนรูปแบบการคาประเวณีไดเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบการคาประเวณีแอบแฝง

ตามสถานบันเทิงยามค่ําคืนในสังคมเมืองสมัยใหม เชน โรงภาพยนตร โรงแรม สถานเริงรมยตางๆ73 

ประกอบกับประเทศไทยไดปฏิวัติจากสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมเหมือนดังเชนชาติ

ตะวันตก วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป มีการสรางถนน ตึกอาคารตางๆ มีการนับเวลาแบบตะวันตก 

แบงกลางวันและกลางคืน กระแสโลกทุนนิยมจากตะวันตกเขาสูประเทศไทยมากขึ้น สงผลกระทบให

ประเทศไทยเขาสูสังคมเมืองกลางคืนอยางเต็มรูปแบบ รูปแบบการคาประเวณีแตเดิมที่หญิงโสเภณีมัก

ประจําอยูสํานักโสเภณีก็เร่ิมเปลี่ยนรูปแบบเปน หญิงโสเภณีทยอยออกมาสูสาธารณะและปะปนอยู

                                           
70 สํานักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, “เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ือง

แนวทางจัดการธุรกิจการคาประเวณี”, จัดที่หองประชุมอเนกประสงค กรมประชาสัมพันธ 27 

สิงหาคม พ.ศ.2547, น.15. 
71 วีระยุทธ ปสาลี, อางแลว เชิงอรรถท่ี 63, น.66.    
72 เพ่ิงอาง. 
73 เพ่ิงอาง, น.67. 
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กับผูคนที่ทองเที่ยวยามราตรี ดังคํากลาวของ ธเนศ วงศยานนาวา วา “ถนนที่เปนสัญลักษณของ

ความเปนสังคมเมืองในขณะนั้น ถูกทับซอนไปดวยธุรกิจการคาประเวณีบนทองถนนจึงย่ิงสะทอนภาพ

ความเปนสังคมเมืองไดย่ิงข้ึน โดยทั่วไปแลวการคากามเปนธุรกิจแหงความเปนเมือง นับตั้งแตปลาย

รัชกาลที่ 5 เปนตนมา การขยายตัวของเมืองและการคาทําใหเกิดผูคนทํามาหากินตามทองถนนมาก

ยิ่งขึ้น พอถึงชวงป พ.ศ.2460 เปนตนมา หญิงโสเภณีก็สรางความสมบูรณใหกับความเปนเมืองอยาง

เต็มเปยมใหสมกับชื่อหญิงงามเมือง หนังสือพิมพในสมัยนั้นตางกลาววาทุกๆหนึ่งในสิบของถนนหรือ

ตรอกซอยในเมืองหลวงจะมีซองโสเภณีตั้งอยูและมีหญิงโสเภณีเถ่ือนมาน่ังลอยโฉมอยางชุกชุม” พ.ศ. 

2464-2487 ปรากฏหญิงโสเภณีแอบแฝงขายบริการทางเพศตามสถานบันเทิง เชน โรงภาพยนตร 

สถานกินดื่มสาธารณะ สวนลุมพินี เขาดิน ที่พักคนเดินทางเรือ โรงแรมมากยิ่งขึ้น ถือไดวาเปนยุคแหง

การเปลี่ยนแปลง กลาวคือ เปนยุคหัวเลี้ยวหัวตอระหวางโสเภณีแบบเกาที่สําเพ็ง (พ.ศ.2411-2463) 

กับโสเภณีใหมที่ไดรับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา (พ.ศ.2488-2503) ดังที่จะกลาวตอไป ตอมารูปแบบ

การคาประเวณี ปพ.ศ.2460-2480 มีความซับซอนมากยิ่งขึ้น มีการซอนตัวอยูในอาชีพอื่นๆ เชน หญิง

บริการตามโรงน้ําชาและโรงยาฝน หมอนวดตามที่พักคนเดินทาง และคูเตนรําตามสถานเริงรมย 

(Partner) และปรากฏสถานเริงรมยที่มีระดับไดจางหญิงสาวที่ไมใชโสเภณีมาเปนพนักงานเดินโตะ

เสิรฟอาหาร ใหมาเปนเพ่ือนนั่งคุยและคูเตนรํากับแขก ซึ่งหญิงบริการเหลานี้มีท้ังหญิงไทย หญิงจีน

โดยเฉพาะกวางตุงและหญิงจากเซียงไฮ อนึ่ง อาชีพคูเตนรําไดเฟองฟูอยางมากในทศวรรษที่ 2460-

2470 โดยมักเปนเตนรํา (Partner) ที่เปนผูหญิงมากกวาผูชาย โดยในสถานเริงรมยเหลานี้ทั้งหญิง

บริการ หญิงนั่งคุย หญิงคูเตนรําตางทําหนาท่ีอยูดานลางเวที ขณะที่บนเวทีจะมีหญิงอีกกลุมหนึ่งเตน

ระบําในเชิงที่เปนศิลปะและกระตุนกามารมณ และเมื่อเตนระบําเสร็จแลว หญิงเหลานี้อาจมานั่งคลอ

เคลียกับแขกอีกดวย นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา หญิงเตนรําที่นอกจากจะเปนคนไทยและจีนแลว 

ยังเปนหญิงจากฟลิปปนสซึ่งแสดงอยางโลดโผน หญิงชาวสเปนและหญิงชาวฝร่ังเศส กลาวโดยสรุป 

รูปแบบการคาประเวณีแอบแฝงตามสถานเริงรมยตางๆ เชน หญิงคูเตนรํา หญิงนั่งคุยกับแขก หรือ

หญิงบารในสังคมไทยนั้นเกิดขึ้นเพราะความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูสังคมสมัยใหมในปพ.ศ.2460 

กอนสงครามเวียดนามเสียอีก74 

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งไดรับ

อิทธิพลจากการเขาเปนภาคีในความตกลงระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาทาสผิวขาว 

ค.ศ.1904 อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคาทาสผิวขาว ค.ศ.1910 และอนุสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ค.ศ.1921 โดยกําหนดใหรัฐตองมีมาตรการ

                                           
74 เพ่ิงอาง, น.167-173. 
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ตอตานการคาหญิงและเด็ก ซึ่งเปนผลใหประเทศไทยตองพระราชบัญญัติวาดวยการคาหญิงและเด็ก 

พ.ศ.2471 ขึ้น โดยมีสาระสําคัญมีการลงโทษการกระทําตางๆที่เกี่ยวของกับการคาหญิงและเด็ก เชน 

ในมาตรา 4 การนําหรือใหผูอ่ืนนําหญิงและเด็กเขามาในประเทศเพ่ือการรับจางใหเขาทําเมถุนกรรม 

เปนตน75 อยางไรก็ตาม แมประเทศไทยจะไดออกพระราชบัญญัติแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กก็

ตาม ชาวจีนและชาวตางดาวไดอพยพเขามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีการซื้อขายหญิง

และเดก็จากฝงทะเลตอนใตของประเทศจีนเขามาการคาประเวณีในไทยมากยิ่งขึ้น76 

2.1.3.2 ชวงเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2   

ผูเขียนแบงชวงเวลาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ออกเปน 2 ชวงเวลา

ยอย โดยใชป พ.ศ.2550 เปนเกณฑ เพราะปดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงดานคมนาคม การสื่อสารใหมี

ความสะดวกยิ่งขึ้น สงผลใหประชากรทั่วโลกสามารถปฏิสัมพันธ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว 

และประชาชนไทยรับเอาวัฒนธรรม คานิยมของตางประเทศมาปรับใชมากขึ้น 

(1) ยุคภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 - พ.ศ.2550 (พ.ศ.2489-2550) 

ในยุคนี้เปนชวงที่ประเทศไทยมีปฏิสัมพันธกับชาติตะวันตกมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมริกาที่ไทยไดสงกองทัพไปรวมทําสงครามในคาบสมุทรเกาหลีและอนุญาต

ใหสหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพในประเทศไทยได ทําใหมีทหาร นักวิชาการ นักธุรกิจจากตางประเทศเดิน

เขามาในประเทศไทยมากยิ่งข้ึนประกอบกับพ้ืนที่ทางชนบทเกิดความยากจนมายิ่งข้ึน สงผลใหเกิดการ

อพยพแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง ไมเวนแมแตหญิงสาวไทยที่แตเดิมมักจะมีหนาท่ีทําแตงานบาน

เทานั้นก็ถูกผลักดันใหอพยพเขามาหางานทําในเมือง ซึ่งก็มีปญหาตามมาคือ หญิงชนบทเหลานี้ไมมี

ความรูการศึกษาใดๆ ทําใหบางสวนถูกผลักดันเขาสูธุรกิจการคาประเวณีทั้งโดยสมัครใจและไมสมัคร

ใจ อนึ่ง รูปแบบการคาประเวณีจากเดิมท่ีเปนการคาประเวณีแอบแฝงตามสถานเริงรมยตางๆ ก็

เปลี่ยนรูปแบบหลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เชน ปรากฏการจัดหาหญิง

เด็กสาวไปแตงงานกับชายชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวเยอรมัน เรียกวา เมียทางไปรษณีย (Mail 

order bride) หรือเมียเชา77 รูปแบบนี้เปนการที่ผูเชาชายชาวตางชาติมาอาศัยในประเทศไทย โดย

สาวๆเหลาน้ีจะมีบทบาทเทียบเทาภรรยาท่ัวไป เชน ทํางานบานและอื่นๆเพื่อแลกกับเงิน มีระยะเวลา

                                           
75 ชนกพล สกลผดุงเขตต, “การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีหญิงและเด็ก: ศึกษา

อนุสัญญาระหวางประเทศและเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ,” (วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545), น.39. 
76 อํานาจ เนตยสุภา, อางแลว เชิงอรรถที่ 62, น.33-34. 
77 เพ่ิงอาง. 
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เชาตั้งแต 1 สัปดาหไปจนถึงหลายเดือน เมียเชาบางคนก็ไดรับคาจางจากการอยูกินดวยกัน บางคนได

ทั้งบาน รถหรือของกํานัลตางๆ หรืออาจมีลูกดวยกัน ถาโชคดีกวานั้นอาจถูกยกใหเปนภรรยาอยาง

เปดเผยพาออกหนาออกตา78 

นอกจากนี้ รัฐบาลไดรับอิทธิพลจากกระแสรณรงคหามการคาประเวณี

และไมสมควรใหมีการรับรองการคาประเวณีอยางถูกกฎหมาย และไทยไดเขารวมเปนภาคีอนุสัญญา

ขององคกรสหประชาชาติวาดวยการปราบปรามการคาบุคคลและแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณีของผูอ่ืน ประเทศไทยจึงออกกฎหมายใหมคือพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.

2503 ซ่ึงมีแนวคิดวาการคาประเวณีโดยตัวเองไมผิดกฎหมาย แตมีการกระทําบางอยางที่ถือวาเปน

ความผิด79 เชน การติดตอชักชวน การเตร็ดเตรเพื่อการคาประเวณี การเขาไปมั่วสุมในสถานการ

คาประเวณี การเปนธุระจัดหาเพ่ือการคาประเวณี หรือการประกอบสถานการคาประเวณี80 ซึ่งเปน

การออกกฎหมายใหเปนตามนโยบายของอนุสัญญาขององคกรสหประชาชาติวาดวยการปราบปราม

การคาบุคคลและแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอื่นดังกลาว แตในขณะนั้น ธุรกิจการคา

ประเวณีแอบแฝงในรูปแบบตางๆก็ไมไดมีจํานวนลดนอยลงแตอยางใด อีกทั้ง ในป พ.ศ.2509 รฐับาล

ไดออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 กําหนดใหสามารถจัดตั้งสถานบริการบางประเภท 

เชน สถานอาบอบนวดไดอยางถูกกฎหมายและรัฐบาลไดออกนโยบายเนนธุรกิจการทองเท่ียวเปน

รายไดหลักของประเทศไทย ทําใหธุรกิจการคาประเวณีแอบแฝงปะปนอยูกับสถานบันเทิง สถาน

บริการตางๆ มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ รัฐบาลไมมีนโยบายควบคุมสถานบันเทิง สถานบริการเหลาน้ีไมใหมีการ

คาประเวณีแอบแฝง ทําใหสถานการณการคาประเวณีในประเทศไทยทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน 

สถานการณความยากจนในพื้นที่ชนบท การเปลี่ยนแปลงประเทศสูสังคมอุตสาหกรรม แนวนโยบาย

ของรัฐบาลที่สงเสริมการทองเที่ยวโดยใชงานบริการเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

ประกอบกับไมมีการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 อยางเครงครัด 

กลาวคือ แนวทางปฏิบัติของรัฐบาล สถานการณความยากจน สถานการณการคาประเวณีแอบแฝงที่

รุนแรงข้ึนไมสอดคลองสัมพันธกับกฎหมายพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณีที่มุงลงโทษการ

คาประเวณี ทําใหสถานการณการคาประเวณีในประเทศไทยไมไดลดความรุนแรง ในทางกลับกันธุรกิจ

การคาประเวณีเติบโตกวาเดิม 

                                           
78 “สื่อนอกตีแพร ธุรกิจเมียเชาในไทย”, สืบคนเมื่อวันท่ี 25 มกรามคม 2560, จาก http://news. 

mthai.com/world-news/195688.html. 
79 ทรงวุฒิ สารสาริน, อางแลว เชิงอรรถที่ 67, น.9-10. 
80 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 7 
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ตอมา พ.ศ.2530-2540 กระแสบริโภคนิยมและทุนนิยมเขามามีบทบาท

ตอสังคมมากยิ่งข้ึน ประชาชนชาวไทยเริ่มมีแนวคิด คานิยมบริโภคนิยม มองสถานะของผูคนจากการ

ครอบครองทรัพยสิน บุคคลผูมีทรัพยสินจํานวนมาก ราคาแพงยอมไดรับการยกยองจากสังคม 

ในขณะที่เศรษฐกิจในชนบทกลับย่ิงตกต่ํา คนในชนบทยากจนไรการศึกษา ผูคนแมกระทั่งหญิง เด็ก

สาวตองอพยพเขาสูเมืองเพ่ือหางานทํา ซึ่งจากการอพยพเขาสูเมืองเชนนี้ ยอมมีผูแสวงหาประโยชน

จากการคาประเวณีไดหลอกลวงเด็กสาว หญิงวาจะพาไปทํางานตางๆในเมือง แตบังคับใหหญิงเด็ก

สาวดังกลาวคาประเวณีในภายหลัง ซึ่งถือไดวาในยุคนี้เกิดการคาประเวณีโดยไมสมัครใจมากยิ่งขึ้น 

อนึ่งเนื่องจาก เด็กสาว หญิงไรการศึกษาและแนวคิดกตัญูของไทยยิ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ผลักดันให

หญิง เด็กสาวตองอพยพเขาสูเมืองมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งในพ้ืนที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย

เกิดปรากฎการณที่เรยีกวา “ตกเขียว” กลาวคือ ผูแสวงหาประโยชนนายหนาแมเลา ซื้อเด็กหญิงจาก

บิดามารดาเพ่ือไปขายในซองโสเภณี บังคับใหคาประเวณี โดยนายหนา พอเลา แมเลามักเปนบุคคลใน

ชุมชนที่หญิงเดก็สาวอาศยัอยู81 ปรากฏการณตกเขียวเชนนี้ก็คือการคามนุษยนั่นเอง จนในยุคดังกลาว

เกิดโสเภณีเด็กเปนจํานวนมากเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาผูซื้อบริการทางเพศท่ีมีคานิยมวา

การรวมประเวณีกับเด็กสาวจะทําใหตนเองเจริญรุงเรือง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง และปลอดจากโรค

ทางเพศสัมพันธ รัฐบาลจึงไดออกนโยบายปราบปรามการคาประเวณีเด็กและออกพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ซึ่งเปนกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีฉบับที่สอง 

โดยมีแนวคิดที่ไมไดมุงเนนลงโทษการคาประเวณี แตลงโทษการกระทําบางอยางที่ นําไปสูการ

คาประเวณี เชน การติดตอ ชักชวน แสดงตัวโดยเปดเผย การติดตามหรือรบเราบุคคลบนถนนหรือ

สาธารณสถาน หรือกระทําอ่ืนใดในทํานองเดียวกันอันเปนการเปดเผยนาอับอาย หรือเปนที่เดือดรอน

รําคาญแกสาธารณชน ซึ่งเห็นไดวา การคาประเวณีตามกฎหมายนี้ไมไดเปนความผิดในตัวของมันเอง 

แตการกระทําบางอยางเปนความผิด ถือไดวา เปนการหามการคาประเวณีโดยทางออมนั่นเอง อนึ่ง 

พระราชบัญญัตินี้ไดแกไขนิยามการคาประเวณีใหครอบคลุมถึงการคาประเวณีทุกรูปแบบ และมี

มาตรา 10 ลงโทษในกรณีที่บิดามารดาหรือผูปกครองรูเห็นเปนใจหรือสงเสริมใหบุตรของตนหรือผูอยู

ในความปกครองเขาสูกระบวนการคาประเวณี และเพิ่มเติมการลงโทษผูซื้อบริการโสเภณีเด็กดวย 

และแกไขมาตรการทางกฎหมายใหมีลักษณะเชิงรับและเชิงรุก รับตัวผูคาประเวณีที่กระทําผิด

กฎหมายเขาสูกระบวนการสังคมสงเคราะห สรางวิชาชีพใหแกผูคาประเวณีเหลานั้น แตการคา

ประเวณีโดยตรงและแอบแฝงก็มิไดหายไปจากสังคมไทย นอกจากน้ี รัฐบาลไดยกเลิกพระราชบัญญัติ

                                           
81 มิ้ว ณ ชมวิว, “ตกเขียว ตราบาปของสังคมไทย,” สืบคนเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559. 

https://storylog.co/story/56e24b9504312285633e88ba. 
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ปองกันการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2471 มาเปนพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม

การคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก อยางไรก็ตาม 

แมประเทศไทยจะมีกฎหมายใชบังคับการคาประเวณีโดยสมัครใจและโดยไมสมัครใจ แกไขปญหา

การคาหญิงและเด็ก แตรัฐบาลก็ไมไดจริงจังในการบังคับใชกฎหมาย แตใชบังคับกฎหมายและ

ปราบปรามผูคาประเวณีเปนครั้งคราวเมื่อเกิดกระแสสังคมข้ึนมา ทําใหธุรกิจการคาประเวณียังคง

ดําเนินอยูอยางผิดกฎหมาย ทั้งผูคาประเวณีโดยสมัครใจก็ถูกผลักดันใหจําตองไปพ่ึงพาอาศัยผู

แสวงหาประโยชนจาการคาประเวณี นายหนา พอเลาแมเลา ทําใหทายที่สุดแลวทั้งผูคาประเวณีโดย

สมัครใจและไมสมัครใจก็ไมรับการคุมครองตามกฎหมาย 

ในยุคดังกลาวถึง พ.ศ.2550 รูปแบบการคาประเวณีมีทั้งการคาประเวณี

โดยตรงและการคาประเวณีแอบแฝง ดังนี้82 

1. สถานการคาประเวณีโดยตรง หรือซองโสเภณี โดยจัดใหมีหญิงขาย

บรกิารรวมประเวณีกับชายในสถานการคาประเวณีที่จัดหองไวเฉพาะสําหรับการคาประเวณี  

2. สถานบรกิารประเภทอาบอบนวด ซึ่งขออนุญาตเปนสถานบริการ ตาม

มาตรา 3(3) ของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แตก็เปนที่ทราบกันวา สถานบริการแหงน้ี

ใหบริการคาประเวณีดวยเชนกัน  

3. สถานนวดแผนไทยหรือนวดแผนโบราณ นวดน้ํามัน ตลอดจน สถาน

ประกอบการสปาบางแหงทั้งท่ีถูกตองและไมถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งพบวามีการลักลอบคาประเวณี

ดวย  

4. โรงแรมขนาดเล็กหรือโรงแรมมานรูดท่ีจัดใหมีหญิงบริการคาประเวณี

แกลูกคา หรือโดยใหพนักงานจัดหาหญิงบริการคาประเวณีแกลูกคาโดยไดรับคาตอบแทน มีแมงดา

เปนธุระจัดหา 

5. สถานบริการคาราโอเกะบังหนา ซ่ึงมีหญิงบริการรองเพลงหรือผสม

เครื่องดื่ม มีการจัดสถานที่ แสง สี เสียงไปในทางที่ลอแหลม และมีการจัดหองแยกเปนการเฉพาะ

สําหรับลูกคาและหญิงบริการ  

6. รานตัดผมบางประเภท สวนใหญเปนรานที่มีพนักงานตัดผมเปนผูหญิง 

และมีการแยกหองบริการมิดชิดเปนการเฉพาะ  

                                           
82 กิตติ์ธนทัต เลอวงศรัตน, การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีในประเทศไทย, พิมพ

คร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี แอนดเอสพริ้นติ้ง จํากัด, 2550), น.33-35. 
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7. หอพักของหญิงโดยตรง มักมีการติดตอโดยตรงระหวางผูชายและหญิง

โสเภณีและมีการจายเงินคาบริการทางเพศโดยตรงกับแขกที่มารับบรกิาร 

8. สถานท่ีที่จัดใหมีหญิงไวบริการใหชายเลือกแลวพาไปรวมประเวณีที่อื่น 

อาจจะเปนลักษณะบานเชา หรือโรงแรม มีการจัดสถานท่ีใหผูรับบริการสามารถเลือกผูใหบริการได

และพากันไปรวมประเวณีสถานท่ีอ่ืนๆ  

9. สถานบริการประเภทคาราโอเกะ คอกเทลเลาจหรือคาเฟ ซึ่งจะมีหญิง

นั่งบริการแกลูกคาภายในสถานท่ีดังกลาวไมมีการคาบริการภายในสถานที่ดังกลาวแตพนักงานจะ

ไดรับคาเคร่ืองดื่ม (ดริ้งค) และเมื่อตกลงราคากันไดก็จะไปใหบริการทางเพศกับแขกในสถานท่ีอ่ืนๆ

ขางนอก โดยอาจเหมาคาเครื่องดื่มจากสถานบริการหรือสถานประกอบการเล็กๆที่มีสวนรวมรูเห็น

ดวย 

10. บารอะโกโก โคโยตี้ หญิงเตนเดินแบบโชวบนเวที การใหบริการทาง

เพศมักเกิดข้ึนเพื่อพนักงานเลิกงาน และมักเปนการติดตอกันเองระหวางแขกมาเที่ยวกับหญิงบริการ

ในบารอะโกโกหรือโคโยตี้ เตนเดินแบบโชวบนเวทีถูกใจกับแขกมาเที่ยวก็จะมีการตกลงกับลูกคาและ

พากันไปหลับนอนยังสถานที่อ่ืนๆนอกสถานบริการ  

11. การคาประเวณีตามสถานที่สาธารณะ โดยยืนในลักษณะเสนอตัว 

ติดตอ รบเราใหลูกคาทั้งที่ขับข่ียานพาหนะหรือเดินเทามาใชบริการ พบเห็นเปนจํานวนมากบริเวณ

ทองสนามหลวง หรือบริเวณโดยรอบสวนลุมพินี ตลอดจนยานเพชรบุรีตัดใหม เม่ือติดตอตกลงราคา

กันไดก็จะพากันไปหลับนอนที่อ่ืน  

12. การคาประเวณีโดยมีเอเยนต หรือนายหนาเปนธุระจัดหาใหมีการ

คาประเวณี มีภาษาเรียกกันวา “มามาซัง” ซึ่งเปนแมงดาที่รับเปนธุระจัดหาผูใหบริการทางเพศให 

โดยการติดตอทางโทรศัพทหรือ“นางทางโทรศัพท” เม่ือตกลงราคากันไดแลว ผูเปนธุระจัดหาหรือ

นายหนาก็จะจัดหาพาหญิงใหบริการไปพบกับแขก และเมื่อจายเงินแลวผูเปนนายหนาก็จะไดรับสวน

แบง 

13. การคาประเวณีในลักษณะเครือขายของหญิงบริการดวยกันเอง ซึ่งไม

มีนายหนาเปนคนกลาง หากแตหญิงบริการดวยกันจะติดตอลูกคาใหแกกันและกันทางโทรศัพท โดยมี

การแนะนําหญิงอ่ืนใหแกลูกคาเพ่ือการคาประเวณี อาจมีหรือไมมีสวนแบงแบงเปอรเซ็นตกับบริการ

ตามแตจะตกลงกัน  

14. การคาประเวณีแฝงผานทางนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ โดยใชขอความ

หรือภาพที่สื่อถึงการคาประเวณีโดยทางออม อันสามารถคาดเดาเขาใจได เชน บริการเพ่ือเที่ยวคลาย

เหงา บรกิาร Escort ทั้งชายและหญิง  
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15. การคาประเวณีทางโทรศัพท ระบบ 1900 XXX XXXX: เปนรูปแบบ

ของหญิงบริการพูดคุยกับลูกคา มีคําพูด สงเสียง สําเนียงวาจาสอไปในทางลามก โดยมีวัตถุประสงค

ใหลูกคาสําเร็จความใครทางกามารมณ 

16. การคาประเวณีทางอินเตอรเน็ต โดยการนําเสนอการคาประเวณี

ในทางอินเตอรเน็ตในโปรแกรมสนทนาหรือทําเปนเว็บไซต ทั้งในแบบของการโฆษณาหาลูกคาโดยตรง

และโดยออมหรือทางระบบหองสนทนา (Chat Room) เชน โปรแกรม MSN, Pirch, ICQ เปนตน 

เมื่อตกลงราคากันไดก็จะนัดหมายกับลูกคาไปซื้อขายบริการทางเพศ บางกรณีอาจเปนรูปแบบการ

ขายยอดชมทางเว็บแคมโชว เปดเผยรางกายหรือแสดงการรวมเพศ เพ่ือใหอีกฝายสําเร็จความใคร 

โดยอาจแลกเปลี่ยน โดยการใหซื้อบัตรเติมเงินบอกรหัส ซึ่งทั้งสองฝายจะไมไดตัวตนกันจริง อยางไรก็

ตาม ในกรณีนี้ยังเปนที่ถกเถียงกันวาเขาขายการคาประเวณีหรือไม เนื่องจากไมมีการติดตอหรือสอ

เจตนากันอยางชัดเจนโดยตรงเหมือนกรณีอื่น  

17. การคาประเวณีโดยการหาคนเลี้ยงดู หรือที่เรียกวา “ผูกปนโต” โดย

ไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือนใน โดยหญิงบริการทางเพศอาจมีผูเลี้ยงดูมากกวา 2 ราย ซึ่งสวนใหญ

มักเปนนักศึกษาหรือพนักงานระดับปฏิบัติท่ีตองการเงินเปนคาตอบแทนแลกเปลี่ยนกับการใหบริการ

ทางเพศ โดยผูคาประเวณีในประเภทนี้มักเปนผูคาประเวณีโดยสมัครใจ 

18. การคาประเวณีที่แฝงอยูในอาชีพอ่ืน แตเปนที่รูจักกันในวงการ เชน 

แคดดี้สนามกอลฟกลางคืนบางแหง หญิงจดแตมสนุกเกอร พริตตี้ (Pretty) หญิงเชียรสินคาตางๆ ซึ่งมี

การแฝงการเสนอบริการทางเพศโดยมีคาตอบแทน  

19. การคาประเวณีในลักษณะองคกรอาชญากรรม ทั้งในประเทศและ

ขามชาติ ซึ่งเปนรูปแบบของการคามนุษย บางครั้งเจาหนาที่รัฐผูบังคับใชกฎหมายเปนผูมีสวน

เกี่ยวของหรือรับสินบนจากองคกรอาชญากรรมเหลานี้ดวย  

อนึ่ง ในยุคนี้เร่ิมปรากฏผูชายขายบริการทางเพศ ซึ่งมักจะขายบริการ

ทางเพศอยูในบารอะโกโก จึงทําใหเรียกผูชายเหลานี้วา อะโกโกบอย คอยบริการท้ังผูชายหรือผูชายที่

มีพฤติกรรมรักรวมเพศ อะโกโกบอยนี้มีทั้งเปนชายแทที่มีพฤติกรรมรักตางเพศ แตฝนใจทํางานบรกิาร

ทางเพศกับแขก เชน ใชมือสําเร็จความใครใหกับแขก กอดจูบลูบคลําแขก หรือใชปากกระทํากับ

อวัยวะเพศ รูทวารหนักของฝายตรงขาม หรือเปนผูถูกกระทําถูกสอดใสทางรูทวารหนัก และเปนชาย

ที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งจะเปนกลุมที่สมัครใจมีเพศสัมพันธกับแขกได83 

                                           
83 เพ่ิงอาง, น.35-36. 
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(2) ยุคโลกาภิวัฒน (พ.ศ.2551-ปจจุบัน) 

แมรปูแบบการคาประเวณีจะไมไดเปลี่ยนแปลงไปมาก แตสิ่งที่เปลี่ยนไป

จากในอดีตอยางชัดเจน คือ ในปจจุบันไมพบโสเภณีเด็กขายบริการทางเพศตามสถานที่สาธารณะ

ตางๆ เชน สนามหลวง สวนลุมพินี และผูคาประเวณีของประเทศไทยในปจจุบันสมัครใจคาประเวณี

มากย่ิงข้ึน และไมปรากฏการตกเขียวหรือซื้อขายเด็กจากชนบทมาคาประเวณีในเมือง อน่ึง ผูสมัครใจ

คาประเวณีมักเปนหญิงสาววัยนักศึกษาและวัยทํางานซึ่งเปนบุคคลมีการศึกษา ไดศึกษาเลาเรียนใน

ระดับชั้นอุดมศึกษา และบางสวนไมไดคาประเวณีเพราะความยากจนอยางเฉกเชนในอดีต แต

คาประเวณีเพราะอิทธิพลของโลกทุนนิยมท่ีกระตุนใหบุคคลอยากมีอยากไดครอบครองทรัพยสิน หรือ

คาประเวณีเพราะการมีภาระตองเลี้ยงดูครอบครัว งานบางอยางในปจจุบันไมตอบสนองความตองการ

ของผูคาประเวณีที่มีภาระที่ตองรับผิดชอบมากมาย อีกทั้ง ปรากฏผูคาประเวณีโดยสมัครใจทํางาน

อยางอิสระมากขึ้น ไมจําตองอยูภายใตการกดขี่ของสถานการคาประเวณี  อยางไรก็ตาม จาก

การศึกษาพบวา ผูคาประเวณียังคงตองพึ่งพาอาศัยนายหนา ผูเปนธุระจัดหาในการติดตอหาลูกคา

ใหแกตนเอง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายของไทยกําหนดใหการกระทําบางอยางที่สืบเนื่องการคาประเวณี 

เชน การโฆษณาเปนสิ่งผิดกฎหมาย ผูคาประเวณีโดยสมัครใจจึงตองพ่ึงพาผูแสวงหาประโยชนจาก

การคาประเวณีและกระทําอยางหลบๆซอนๆ นอกจากนี้ การคาประเวณีในปจจุบันไดใชชองทางการ

สื่อสารผานสื่อสังคมออนไลนในการโฆษณา ติดตอหาลูกคาอยางเปดเผย มีเว็บไซตที่ผูบริการตอง

สมัครสมาชิกกอนถึงจะสามารถทราบรายละเอียดของผูขายบริการทางเพศได อนึ่ง ผูเขียนจะอธิบาย

รูปแบบการคาประเวณีในปจจุบัน โดยใชจํานวนและสถานะทางเพศเปนกฎเกณฑ ดังตอไปนี้  

1. คาประเวณีเดี่ยว กลาวคือ ผูคาประเวณีหาลูกคา ติดตอ ดวยตนเอง 

ไมวาจะเปนยืนรบเราลูกคาตามสถานที่สาธารณะหรือแฝงตัวอยูในสถานบันเทิงแลวหาลูกคาดวย

ตนเอง การคาประเวณีในลักษณะนี้ ในอดีตเปนที่นิยมกันตามสถานท่ีสาธารณะตางๆ แตในปจจุบัน 

จํานวนผูคาประเวณีตามสถานที่สาธารณะมีจํานวนลดนอยลงและบางเปนผูคาประเวณีชายยืนขาย

บรกิารทางเพศบริเวณรอบลานชานชาลา สวนรถไฟ แตไมพบโสเภณีเด็กยืนขายบริการตามสาธารณะ  

2. คาประเวณีหมู หรือการจัดทัวรทองเท่ียวโดยมีวัตถุประสงคใชบริการ

ทางเพศ (Sex Tour) กลาวคือ เปนรูปแบบของการจัดกิจกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย แตมี

วัตถุประสงคพานักทองเท่ียวไปใชบริการทางเพศโสเภณีตามสถานที่ตางๆ ซึ่งรูปแบบนี้จะนิยมใช

บริการโสเภณีเด็ก เนื่องจากนักทองเที่ยวมักเปนชาวตางชาติที่มีความเชื่อและชื่นชอบการมี

เพศสัมพันธกับเด็กสาว เชน ชาวจีน ญี่ปุน ฮอลแลนด เยอรมนี อนึ่งการคาประเวณีรูปแบบนี้มักมี

องคกรอาชญากรรมเปนผูดําเนินธุรกิจ และถือไดวาเปนรูปแบบหน่ึงของการคามนุษยอันเปนสิ่งผิด

กฎหมาย  
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3. ชักชวน บังคับ ขูเข็ญ หลอกลวงใหคาประเวณี วิธีการนี้เปนวิธีที่ทําให

หญิง เด็กเขาสูวงจรธุรกิจการคาประเวณี ในปจจุบันผูถูกหลอกลวงเปนชาวตางดาวจากประเทศลาว 

พมา กัมพูชา เวียดนาม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง การตกเขียวไดยายจากพ้ืนท่ีทางภาคเหนือของไทย ไป

อยูละแวกประเทศเพ่ือนบานแทน ผูถูกหลอกลวงจะถูกหลอกลวงวาจะพาไปทํางานในเมือง รายไดดี 

หรืองานบาน แตถูกบังคับใหคาประเวณีในสถานการคาประเวณีหรือในสถานบริการคาประเวณีแอบ

แฝง เชน สถานอาบอนนวด นวดแผนโบราณ นอกจากนี้จากการศึกพบวา การที่นักเรียน นักศึกษา

เขาสูวงจรการคาประเวณีนั้น สวนหนึ่งมาจากการถูกเพ่ือน ญาติที่ตนไววางใจชักชวนใหมาทํางาน 

อยางไรก็ตาม มีสวนหนึ่งท่ีสมัครใจคาประเวณีดวยตนเองดวยการติดตอนายหนาใหชวยหาลูกคาให84 

4. ผูคาประเวณีหญิง อายุมากกวา 18 ปขึ้นไป ผูคาประเวณีน้ีในปจจุบัน 

มักเปนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งสมัครใจคาประเวณีชั่วคราว บางไมมีสังกัดสถานการคา

ประเวณี กลาวคือ เปนผูคาประเวณีท่ีมีอํานาจตอรองราคากับลูกคา เลือกลูกคาไดเอง ทํางานอยาง

อิสระ บางก็สังกัดสถานบริการแอบแฝงเชน คอกเทลเลาจ อยางไรก็ตาม คอกเทลเลาจก็ไมสามารถ

บังคับ ขูเข็ญใหผูคาประเวณีน้ีมาทํางานไดตลอดเวลาไดเหมือนเฉกเชนสมัยกอน 

5. ผูคาประเวณีเพศชาย อายุมากกวา 18 ปขึ้นไป สามารถแยกออกเปน

กลุมที่ขายบริการเฉพาะใหแกกลุมชายมีเพศสัมพันธกับชาย กลุมท่ีขายบริการใหเฉพาะกับหญิง และ

กลุมท่ีขายบริการใหกับทั้งชายและหญิง โดยผูคาประเวณีชายขายบริการอยูสํานักบรกิารทางเพศชาย

และสถานบริการทางเพศแอบแฝงหรือขายบริการทางเพศแบบอิสระ โดยแฝงตัวอยูในเลดี้คลับ ราน

เสริมสวย สถานเตนสอนลีลาศ บารเกย บารอะโกโก คลับ ตามสถานที่แหลงทองเที่ยวตางๆ เชน      

สีลม กรุงเทพ เชียงใหม เปนตน อนึ่ง ผูคาประเวณีชายน้ีไมไดมีแตชาวไทยเทานั้น แตจากการศึกษา

พบดวยวา มีผูขายบริการทางเพศชาวตางชาติที่เปนชายผิวดําจากไนจีเรีย แอฟริกา จาเมกา กานา 

เพื่อตอบสนองแกลูกคาที่ตองการหาประสบการณทางเพศใหมๆ85 

6. ผูคาประเวณีเด็กทั้งเพศหญิงและชาย หรือผูคาประเวณีที่มีอายุไมเกิน 

18 ป ในอดีตการคาประเวณีสามารถพบไดทั้งที่สาธารณะ เชน สนามหลวง สวนลุมพินี สถานบริการ

คาประเวณีแอบแฝง ซองโสเภณี อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน ไมพบผูคาประเวณีเด็กยืนขายบริการทาง

                                           
84 รวิภาส นวมลิวงศ, “ทัศนะคติของหญิงอาชีพพิเศษตอรูปแบบการคาประเวณี,”(สารนิพนธ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานยุติธรรม) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,   

2548), น.53. 
85 กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ สํานักงานประจําประเทศไทย, อางแลว เชิงอรรถที่ 

10, น.17-18. 
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เพศตามสถานท่ีสาธารณะ แตการติดตอซื้อขายผูคาประเวณีเด็กอาจทําไดโดยการติดตอผานนายหนา 

นายหนาก็จะพาผูคาประเวณีเด็กมาพบแขกตามสถานที่ท่ีตกลงกันไว โดยผูคาประเวณีเด็กมีแนวโนมท่ี

อายุลดนอยลง เร่ิมตนที่อายุ 13 ปข้ึนไป ผูคาประเวณีเด็กนี้มีทั้งกรณีที่ติดตอนายหนาดวยตนเองให

ชวยหาลูกคาให หรือถูกบังคับใหคาประเวณี อนึ่ง มีขอนาสังเกตคือ ในปจจุบันเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปที่

เคยคาประเวณีก็ผันตัวมาเปนนายหนา แมเลา ผูเปนธุระจัดหาโสเภณีตอไป โดยจากการศึกษา พบวา 

นายหนามอีายุต่ําสดุคอือายุ 13-14 ป  

7. การคาประเวณีโดยติดตอทางอินเตอรเน็ต ซึ่งมีทั้งผูคาประเวณีเปนผู

ติดตอหาลูกคาดวยตนเอง หรือติดตอผานนายหนา (Agency) เชน การติดตอคาประเวณีผานหอง

สนทนาบนอินเตอรเน็ต โดยใชโปรแกรมหรือหองสนทนา (Chat Room) ของเว็บไซตตางๆในการ

ติดตอหาลูกคา โฆษณาตนเอง หรือติดตอผานทางกระดานขาว บอรดแลกเปลี่ยนขาวสารของเว็บไซต 

โดยผูคาประเวณีเขียนขอความโฆษณาตนเองไวบนกระดานขาวโดยใหชองทางการติดตอไว ลูกคาจะ

เปนฝายติดตอไป หรือผานเว็บไซต ท่ีจัดหาใหมีการคาประเวณี ซึ่งลูกคาตองสมัครสมาชิก เสีย

คาธรรมเนียมเว็บไซตกอนจะใชบริการทางเพศได86 อยางก็ตาม ในปจจุบัน ผูคาประเวณีมักติดตอหา

ลูกคาผานสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook หรือโปรแกรมสนทนาในโทรศัพท (Line) ซึ่งมีการตั้ง

กลุมผูคาประเวณีโดยเฉพาะ คอยหางาน แนะนําลูกคา แนะนําผูคาประเวณีใหลูกคา โดยมีนายหนา

เปนผูควบคุมกลุมจัดหาผูคาประเวณีโดยเขียนขอความคุณสมบัติท่ีลูกคาตองการลงบนสื่อสังคม

ออนไลนดังกลาว  

8. คาประเวณีโดยใชโรงแรมเปนที่รวมประเวณี เปนการที่ผูคาประเวณี

และลูกคาไดติดตอตกลงกันจากสถานที่อ่ืนๆ แลวมารวมประเวณีกันในโรงแรม  

9. คาประเวณี โดยใชที่ พักอาศัยของผูคาประเวณี เอง เปนกรณี ท่ี

คาประเวณีและลูกคาไดติดตอตกลงกันจากสถานที่แลวมารวมประเวณีกันในหอพักท่ีพักอาศัยของผู

คาประเวณีเอง  

10. คาประเวณีในรูปแบบอ่ืน เชน การผูกปนโตเปนวิธีการที่ เหมาะ

สําหรับลูกคามีทรัพยสินจํานวนมาก และตองการจองผูคาประเวณีคนหนึ่งไวตลอดระยะเวลาที่วาจาง

กัน โดยผูซื้อบริการมักจะซื้อที่พักอาศัย อะพารตเมนตใหผูคาประเวณีอาศัยพรอมทั้งใหเงินเดือนเปน

                                           
86 ตรังค บวรรัตนปราณ, “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.

2550 ศึกษากรณีการกระทําความผิดเก่ียวกับการคาประเวณีบนอินเตอรเน็ต,” (วิทยานิพนธนิติศาสตร

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553) 
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รายเดือน ซื้อทรัพยสินให โดยมีเงื่อนไขวา ผูคาประเวณีคนดังกลาวตองหามไปขายบริการทางเพศ

ใหแกคนอื่นตลอดระยะเวลาที่ถูกจางอยู87 

  จากการศึกษารูปแบบการคาประเวณีของไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

พบวา ในปจจุบัน การคาประเวณีของไทยปรากฏรูปแบบของการคาประเวณีแอบแฝงมากยิ่งขึ้น แตไม

ปรากฏการคาประเวณีทางตรง หรือสํานักการคาประเวณีอยางเฉกเชนในอดีต เนื่องจากกฎหมาย

เกี่ยวกับการคาประเวณีบัญญัติลงโทษเจาของสํานักโสเภณี และสภาพสังคมไทยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม

สังคมอุตสาหกรรม ยุคโลกาภิวัฒนที่บุคคลมุงทํางานและสามารถใชสื่อตางๆ ไดสะดวกยิ่งขึ้น ทําใหมี

ผูคาประเวณีโดยสมัครใจมากข้ึนกวาในอดีต โดยใชสื่อสังคมออนไลน อินเตอรเน็ต ในการติดตอผูซื้อ

บริการ แตก็ปรากฏผูคาประเวณีบางสวนสมัครใจทํางานในสถานบริการ หรือภายใตสังกัดของ

นายหนา (Agency) อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไมไดวา ไมมีผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจหรือโสเภณีเด็ก แต

ผูคาประเวณีกลุมนี้มักเปนชาวตางดาวที่ถูกหลอกลวงมามากกวาชาวไทย จึงสรุปไดวา รูปแบบการคา

ประเวณีของไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม รูปแบบการคาประเวณีจึงมีมากมาย 

ไมสามารถหารูปแบบที่ตายตัวไดและเปนการยากที่จะใชกฎหมายท่ีมีอยูหามหรือปรามผูคาประเวณี 

เพื่อลดจํานวนหรือไมใหมีการคาประเวณี แตการใชกฎหมายดังกลาวกลับเปนการผลักดันใหระบบ

การคาประเวณีทั้งโดยสมัครใจและไมสมัครใจถูกกําหนดใหเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายและไมสามารถ

ตรวจสอบไดทั้งหมด ทําใหผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจซึ่งเปนเหยื่อการคามนษุยไมไดรับการชวยเหลือ

อยางเต็มที่และแมแตผูคาประเวณีโดยสมัครใจยอมไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายแตอยางใด 

เพราะตองแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด โดยไมสามารถฟองรองทางกฎหมายใดๆได เชน ความเสี่ยงที่จะ

ถูกลูกคาเบี้ยวคาใชบริการหรือความเสี่ยงถูกลูกคาทํารายรางกาย ลูกคาปฏิเสธการใชถุงยางอนามัย 

ถูกเอาเปรยีบจากกฎเกณฑของสถานบริการท่ีมีลักษณะไมเปนธรรม  

 

2.2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกบัปญหาการคาประเวณี 

 

การศึกษาหาบทบัญญัติแกไขปญหาการคาประเวณีจําตองศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐานท่ี

เก่ียวกับการคาประเวณี เพื่อทราบถึงแนวคิดนโยบายการคาประเวณีท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะสามารถ

นําไปวิเคราะหในลําดับตอไป 

                                           
87 อัญชลี พินิจรักษธรรม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 37.  
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2.2.1 แนวคิดนโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

ปญหาการคาประเวณีเปนปญหาที่หลายประเทศตางประสบและพยายามหา

แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหานี้ จึงทําใหในปจจุบันทั่วโลกมีแนวคิดนโยบายปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี 2 ระบบ ไดแก  

2.2.1.1 แนวคดิการคาประเวณีเปนอาชญากรรม (Criminalization) 

แนวคิดนี้จะกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ซึ่งคาประเวณี

หรือกระทําบางอยาง และกําหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลผูเกี่ยวของกับผูคาประเวณี โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

(1) แนวคิดหามการคาประเวณี (Prohibitionist)88 

ระบบน้ีจะมองวา การคาประเวณีเปนเร่ืองผิดศีลธรรม จึงเห็นสมควรวา

ควรจะมีการกําจัดใหหมดไปจากสังคม ทั้งโสเภณีและผูที่เกี่ยวของกับการคาประเวณี เชน แมงดา ผู

เปนธุระจัดหาหญิงมาเปนโสเภณี ลูกคา เจาของสถานการคาประเวณี เปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย แนวคิดน้ี

เปนไปตามทฤษฎีศีลธรรมทางกฎหมาย (Legal Moralism) กลาวคือ การคาประเวณีเปนสิ่งท่ีผิด

ศีลธรรม จึงสมควรกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาดวย  

ระบบนี้ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเวน มลรัฐเนวาดา เกาหลีใต และ

ญี่ปุน อนึ่ง ผูเขียนจะขอยกตัวอยางกฎหมายการคาประเวณีของสหรัฐอเมริกา ยกเวน มลรัฐเนวาดา 

เนื่องจากมีขอนาพิจารณาหลายประการ ไดแก กระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมรกิามีความคิด

เห็นเกี่ยวกับการคาประเวณี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 วา “การท่ีรัฐพยายามบัญญัติ

กฎหมายการคาประเวณีโดยกําหนดใหมีการตรวจโรคและใหใบอนุญาตแกผูคาประเวณีนั้นไมสามารถ

แกไขปญหาไดอยางแทจริง เพราะผูคาประเวณียังคงประสบการถูกลวงละเมิดทางเพศ และความ

รุนแรงในทุกๆวัน และสุดทายก็ทําใหผูคาประเวณีซึ่งเปนเหย่ือไปอยูในโลกใตดิน” โดยกฎหมายของ

มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ยกเวนมลรัฐเนวาดา เชน มลรัฐนิวยอรก (New York) ไดบัญญัติใหลงโทษ

ผูคาประเวณี จําคุกไมเกิน 3 เดือนและหรือปรับ 500 ดอลลาร ลงโทษผูซื้อบริการทางเพศจําคุกไม

เกิน 1 ปและหรือปรับ 1,000 ดอลลาร ลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีหรือแมงดา 

                                           
88 กอบกุล รายะนาคร, การศึกษากฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีและการคาหญิง, 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิผูหญิง, 2538), น.1-2. 
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(Pimp) จําคุกไมเกิน 7 ปและหรือปรับ 5,000 ดอลลาร ลงโทษเจาของสถานบริการคาประเวณีจําคุก

ไมเกิน 7 ปและหรอืปรับ 5,000 ดอลลาร89 

โดยสรุป แนวคิดนี้ไมไดแบงแยกผูคาประเวณีโดยสมัครใจและเหยื่อ

การคามนุษยออกจากกัน แตมองวา ระบบการคาประเวณีเปนสวนหนึ่งของการคามนุษยที่เห็นสมควร

ตองเอาผิดการคาประเวณีท้ังระบบรวมถึงผูคาประเวณี โดยละเลยไมใหการคุมครองสิทธิและสุขภาพ

ของผูคาประเวณีโดยสมัครใจ  

(2) แนวคิดลมลางการคาประเวณี (Abolitionist) 

ระบบนี้ถือวาการคาประเวณีโดยตัวของมันเองมิใชสิ่งท่ีผิดกฎหมาย แต

กําหนดหามผูคาประเวณีกระทําบางประการ เชน เตร็ดเตรหาลูกคาในที่สาธารณะเปนความผิด และ

กําหนดใหธุรกิจเกี่ยวกับการคาประเวณี หรือผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เปนสิ่งผิด

กฎหมาย ซึ่งระบบนี้มีแนวความคิดลงโทษผูเปนธุระจัดหาหญิงและเด็กมาคาประเวณี การเปดสถาน

การคาประเวณี ผูดูแลควบคุมสถานการคาประเวณี แมงดา และการใหเชาสถานที่เพ่ือการคา

ประเวณี90 แตก็เปนท่ีปฏิเสธไมไดวาแนวคิดยังตองการหามการคาประเวณีไมใหปรากฏอยูนั่นเอง แต

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการหามการคาประเวณีใหเปนไปในลักษณะหามการคาประเวณีในเงื่อนไขที่

แคบ กลาวคือ ผูคาประเวณีจะถูกลงโทษทางอาญาตอเมื่อไดกระทําการตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายบัญญัติ

ลงโทษไว 

ทั้งนี้ เริ่มแรกแนวคิดลมลางการคาประเวณีตองการใหบัญญัติกฎหมาย

ลงโทษการขายบริการทางเพศและการซื้อบริการทางเพศ รวมถึงกิจกรรมที่สงเสริมการคาประเวณี

ตางๆ เชน ประกอบกิจการคาประเวณี พอเลา แมเลา เพราะเหตุผลทางดานศาสนาที่มองวาการคา

ประเวณีเปนสิ่งผิดศีลธรรม ตอมาแนวคิดลมลางการคาประเวณีตองการอุดความสัมพันธระหวาง

การคามนุษยโดยการแสวงหาประโยชนทางเพศและการคาประเวณี ลดความรุนแรงที่ผูคาประเวณี

ประสบ รวมถึงความขัดกันระหวางแนวคิดความเทาเทียมทางเพศที่ผูชายสามารถซื้อบริการทางเพศ

จากหญิงไดและสิทธิเสรีภาพของมนุษย91 

                                           
89 “US Federal and State Prostitution Laws and Related Punishments”, Retrieved on 6 

November 2017, from https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000119#n 
90 กอบกุล รายะนาคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88. 
91 Erika Schulze, “Sexual exploitation and prostitution and its impact on gender 

equality”, Retrieved on 4 May 2018, from www.europarl.europa.eu/.../IPOL-FEMM_ET(2014) 
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แนวความคิดลมลางระบบโสเภณีนี้ เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือคัดคานระบบการจดทะเบียนโสเภณีหรือที่เรียกวา ระบบฝรั่งเศส แนวคิดนี้ตองการ

จะขจัดระบบคาประเวณีใหหมดไป โดยเริ่มตนจากกลุมโปรเตสแตนทในประเทศสวิตเซอรแลนดและ

อังกฤษ ในชวง พ.ศ.2409-2419 ซึ่งเปนการเคลื่อนไหวของนักสิทธิสตรีที่เชื่อม่ันในศาลนา และยึด

วิธีการหามและปราบปรามโสเภณีเนื่องจากโสเภณีเปนสิ่งที่ขัดตอศีลธรรม ตอมาเมื่อประเทศอังกฤษ

ผานพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2408 ซึ่งยึดถือระบบการจดทะเบียนโสเภณีและใหอํานาจตํารวจ 

เจาหนาที่บังคับตรวจสุขภาพหญิงและเด็กที่อาศัยอยูในยานทาเรือ และที่ตั้งคายทหารที่ตองสงสัยได 

หากพบวาหญิงและเด็กที่คาประเวณีนั้นเปนโรคติดตอจะตองพํานักในสถานควบคุมเปนเวลา 3 เดือน 

ถาจะหลบหนีจะตองถูกจองจําเปนเวลา 2 เดือน แตกฎหมายดังกลาวมิไดใชบังคับแกชายผูซื้อบริการ

ทางเพศ แพทยผู ท่ีไมเห็นดวยจึงประทวงการออกกฎหมายฉบับนี้ อีกทั้ง โจเซฟน บัตเลอรออก

แถลงการณในนามของสมาคมสุขภาพสตรีแหงชาติประณามการออกกฎหมายนี้และไดจัดตั้งสมาพันธ

ลมลางระบบโสเภณีแหงอังกฤษ รณรงค จัดตั้งสมาพันธนานาชาติลมลางการคาประเวณีในระหวาง

การประชุมที่นิวยอรก และเคลื่อนไหวคัดคานระบบการจดทะเบียนโสเภณีในฝร่ังเศส92 

โจเซฟน บัตเลอร มีแนวความคิดลมลางระบบโสเภณี เพราะเชื่อวา93 

(1) ระบบการจดทะเบียนโสเภณีและพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.

2408 เปนสิ่งอันตราย เพราะเปรียบเสมือนยอมรับใหมีการคาทาสผูหญิงและสงเสริมใหชายมีสิทธิ

เสรภีาพในเร่ืองเพศไดอยางไมจํากัด 

(2) ระบบการจดทะเบียนโสเภณีและการตรวจตราสุขภาพของหญิง

คาประเวณีนั้นขัดตอศีลธรรมและเสรีภาพ อันเปนหลักการสําคัญของรัฐธรรมนูญ 

(3) การคาประเวณีเปนสาเหตุของการชักชวนและการลอลวงบังคับหญิง

และเดก็เขาสูการคาประเวณี ทําใหหญิงและเด็กตองตกเปนทาสทางเพศ  

จากการเคลื่อนไหวของโจเซฟน บัตเลอร นําไปสูการแกไขกฎหมายอาญา

ของอังกฤษใน พ.ศ.2398 โดยขยายอายุการคุมครองและยินยอมใหเด็กมีเพศสัมพันธไดจากอายุ 13 ป 

เปน 16 ป และเพ่ิมความเขมงวดในการออกกฎหมายตานโสเภณี94 ในปจจุบันกฎหมายคาประเวณี

ของอังกฤษไดกําหนดไววาการคาประเวณีในตัวเองเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย แตการเชิญชวน หาลูกคาใน

                                           
92 ศิริพร สโครบาเนค, การคามนุษย แนวคิด กลไกและประเด็นทาทาย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

ผูหญิง, 2548), น.14-15. 
93 เพ่ิงอาง. 
94 เพ่ิงอาง. 
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ที่สาธารณะ การเปนเจาของสถานบริการการคาประเวณี การเปนผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่ง

คาประเวณี (แมงดา) เปนความผิด และการซื้อบริการคาประเวณีที่อยูภายใตการควบคุมของแมงดาก็

เปนความผิด95 

แนวความคิดนี้มีอิทธิพลในการจัดทําขอตกลงระหวางประเทศเร่ืองการ

ปราบปรามการกระทําเสมือนเปนทาส พ.ศ.2453 อนุสัญญาเร่ืองการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

พ.ศ.2464 อนุสัญญาปราบปรามการคาหญิงท่ีเปนผูใหญ พ.ศ.2476 จนกระทั่งมีอิทธิพลตออนุสัญญา

ขององคการสหประชาชาติวาดวยการปราบปรามการคาบุคคลและการแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณีของผูอ่ืน พ.ศ.2492 (UN convention for the Suppression of the Traffic in Persons 

and of the Exploitation of the prostitution of others 1949) ซึ่ งเปนอนุสัญญาที่ รวบรวม

ขอตกลงระหวางประเทศที่เก่ียวกับการคาหญิงและเด็กที่ไดประกาศใชกอนหนานี้ไวเปนอนุสัญญา

ฉบับเดียวกัน โดยไดประกาศไวอยางชัดแจงวา ระบบโสเภณีขัดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และรัฐ

ภาคีตองขจัดการคาประเวณีใหหมดสิ้นไป โดยการดําเนินการกับผูแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี  และตองใหการชวยเหลือหญิงและเด็กที่เปนเหยื่อของการคามนุษย ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี

ของอนุสัญญาฉบับนี้และนําเอาหลักการตามอนุสัญญาฉบับนี้ ไปใช จนกระทั่ งออกกฎหมาย 

พระราชบัญญัติการคาหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.247196 

ในปจจุบัน ประเทศท่ีใชระบบนี้ ไดแก อังกฤษ แคนาดา อินเดียและไทย 

เปนตน 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน แนวคิดลมลางการคาประเวณี (Abolitionist) 

ถูกแก ไขและพัฒนาจนเปนแนวคิดลมลางการคาประเวณี สมัยใหม  หรือที่ เรียกวา “Neo-

Abolitionist” ซึ่งมีแนวคิดที่ตองการใหรัฐยกเลิกความผิดอาญาแกคาประเวณีทุกกรณี และมีบริการ

ชวยเหลือสนับสนุนใหผูคาประเวณีเลิกประกอบอาชีพคาประเวณี และกําหนดความผิดอาญาลงโทษ

แกฝายอุปสงคทั้งหมดซึ่งรวมถึงผูซื้อบริการทางเพศ เพราะเปนฝายที่มีสวนกอและสนับสนุนการคา

ประเวณี เพ่ือลดความตองการการคามนุษย การแสวงหาประโยชนทางเพศ97 แตก็ยังคงวัตถุประสงค

เดิมเอาไว คือตองการลมลาง และกําจัดการคาประเวณีใหหมดสิ้นไปตามแนวคิดลมลางการคา

                                           
95 “100 countries and Their Prostitution Policies,”Retrieved on 7  June 2016, 

from https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772#UK 
96 ศิริพร สโครบาเนค, อางแลว เชิงอรรถที่ 92, น.16. 
97 What is the Nordic Model?, Retrieved on 7 May 2018, from https://nordicmodelnow. 

org/what-is-the-nordic-model/ 
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ประเวณีดั้งเดิม จนกระทั่งในป ค.ศ.1999 ประเทศสวีเดนเปนประเทศแรกท่ีไดแกไขกฎหมายให

เปนไปตามแนวคิดลมลางการคาประเวณีสมัยใหมนี้ โดยยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี

ทั้งหมดและเปลี่ยนไปกําหนดความผิดทางอาญาแกผูซื้อบริการทางเพศ จนกระทั่งรูปแบบบทบัญญัติ

กฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีของสวีเดนนี้ไดสงผลใหประเทศตางๆแกไขกฎหมายการคาประเวณี

เชนกัน เชน นอรเวย ไอสแลนด แคนาดา ฝรั่งเศส และไอรแลนด98 

โดยสรุป แนวคิดลมลางการคาประเวณีกําหนดใหการคาประเวณีใน

ตัวเองเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย แตกําหนดการกระทําของผูคาประเวณีบางอยาง เชน การเตร็ดเตรในท่ี

สาธารณะเปนความผิด ซึ่งการกําหนดกฎหมายในลักษณะนี้เปนการบัญญัติกฎหมายลงโทษผูคา

ประเวณีภายใตเงื่อนไขอยางแคบเทานั้น โดยยังคงมีวัตถุประสงคเพ่ือกําจัดการคาประเวณีใหหมดสิ้น

ไป โดยมีขอดี คอื การจัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม แตก็มีขอเสียในดานผูบังคับ

ใชกฎหมายอาจใชกฎหมายดําเนินคดีเอาผิดกับผูคาประเวณีอยางไมเปนธรรม เอารัดเอาเปรียบผู

คาประเวณี  

2.2.1.2 แนวคิดการคาประเวณีไมใชอาชญากรรม (Decriminalization) 

แนวคิดนี้มีหลักการยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี แตนํา

มาตรการควบคุมผูคาประเวณี การกําหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลผูเก่ียวของกับผูคาประเวณีมี

รายละเอียดที่แตกตางกัน ดังนี้ 

(1) แนวคิดการจดทะเบียน (Regulation) 

แนวคิดนี้ยอมรับวาการคาประเวณีถูกกฎหมาย กําหนดใหมีการจด

ทะเบียนโสเภณี รวมทั้งมีการตรวจสุขภาพโสเภณีตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือปองกันการแพรเชื้อ

โรค อยางไรก็ตาม ในหลายประเทศไมไดกําหนดใหผู ใชบริการโสเภณีตองตรวจโรคดวย เชน 

สหพันธรัฐเยอรมนี99 นอกจากนี้บางประเทศที่ยึดถือแนวความคิดนี้อาจจะกําหนดเขตบริเวณของการ

ประกอบการคาประเวณีหรือที่เรียกวา “Zoning” เชน กฎหมายกําหนดเขตการมีใบอนุญาตการ

คาประเวณี อีกทั้ง แนวคิดนี้จะอนุญาตใหโสเภณีทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณีที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถชวยแกไขปญหาการกอความรําคาญอันเนื่องมาจากการติดตอชักชวนลูกคา

ในท่ีสาธารณะได100 

                                           
98 Erika Schulze, supra note 91. 
99 กอบกุล รายะนาคร, อางแลว เชิงอรรถท่ี 88, น.3. 
100 เพ่ิงอาง. 
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แนวคิดนี้เร่ิมตนข้ึนในชวงสมัยนโปเลียน โดยมีจุดประสงคเพื่อปองกัน

ทหารในกองทัพท่ีประจําการตามเมืองขึ้นของอาณาจักรใหพนจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

แนวความคิดนี้จึงไดแพรหลายไปหลายประเทศในทวีปยุโรป โดยนายแพทยชาวฝรั่งเศส ปารองต ดูชา

เตอรเลต เสนอใหใชมาตรการควบคุมโดยการตรวจสุขภาพหญิงในซองโสเภณี ซึ่งเรียกซองโสเภณีวา 

บานผอนปรน (House of Tolerance)101 

แนวความคิดน้ีอยูบนพื้นฐานความเชื่อวา102 

1. โสเภณีเปนความจําเปนที่ชั่วรายท่ีจะตองมีการศึกษาและควบคุม

เพื่อใหสังคมสงบสุข  

2. โสเภณีเปนแหลงของการแพรเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

3. โสเภณีเปนปรากฏการณตอตานสังคมที่คุกคามศีลธรรม สุขภาพ

อนามัยและการเมือง การควบคุมโสเภณีจึงเปนมาตรการทางศีลธรรมในการกําจัดสวนที่เปนความชั่ว

ราย โรคภัยไขเจ็บ และเปนเครื่องมือปกปองผูหญิงผูมีเกียรติและสถานบันครอบครัว กลาวคือ การจด

ทะเบียนมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมโสเภณีใหแยกออกจากหญิงท่ีดี ซึ่งคือหญิงที่แตงงานในสถานบัน

ครอบครัว  

แนวความคิดระบบการจดทะเบียนโสเภณียอมรับวา โสเภณีเปนความชั่ว

รายที่จําเปนของสังคม แตในขณะเดียวกันก็มองวาเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอหญิงที่ดีและเปนแหลงแพร

เชื้อโรค จึงจําเปนที่จะตองควบคุมจํานวนโสเภณี เฝาระวังการเคลื่อนไหวของโสเภณี ทั้งนี้ ตาม

แนวความคดินี้มีระเบียบในการควบคุมโสเภณีอยูสามประการ ไดแก103 

1. จัดระเบียบพื้นที่สถานการคาประเวณี หรือซองโสเภณีใหอยูในสถานท่ี

ที่หางไกลและลับตาจากเด็กและผูหญิงที่ดี หรอืผูหญิงท่ีมีเกียรติและอยูในสถานบันครอบครัว 

2. เจาหนาที่รัฐตองเฝาระวังอยางใกลชิดและสม่ําเสมอ 

3. ตองผลักใหสังคมโสเภณีอยูไดเพียงแคชายขอบ โดยการแบงแยกเปน

สัดสวนและมีการควบคุมปกครองตามลําดับอํานาจ  

จากระเบียบควบคุมโสเภณีสามประการดังกลาวขางตน จึงอนุญาตใหมี

การเปดซองโสเภณีเพ่ือใหเปนสถานท่ีที่ใหโสเภณีบริการลูกคา โดยซองโสเภณีนั้นจะตองไดรับการจด

ทะเบียนและจัดตั้งขึ้นอยางถูกตองตามกฎหมาย และยอมรับใหการจัดการในซองจะตองมีการควบคุม

                                           
101 ศิริพร สโครบาเนค, อางแลว เชิงอรรถที่ 92, น.12. 
102 เพ่ิงอาง. 
103 เพ่ิงอาง, น.12-13. 
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ตามลําดับอํานาจ กลาวคือ ใหแมเลาเปนผูควบคุมดูแล สวนหญิงคาประเวณีมีหนาท่ีใหบริการลูกคา 

และตองตกอยูภายใตการควบคุมจากแมเลา เจาหนาที่รฐั104 

ในระยะแรก การตรวจสุขภาพหญิงโสเภณี เปนเพียงมาตรการทาง

ศีลธรรม แตตอมามีความหวาดกลัวของการแพรระบาดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การตรวจ

สุขภาพหญิงโสเภณีจึงกลายเปนมาตรการควบคุมดานสุขอนามัย และกลายมาเปนหลักการพื้นฐาน

ของแนวความคิดระบบการจดทะเบียนโสเภณี แพทยและเจาหนาที่จะใหความสําคัญในเร่ืองความ

เรียบรอย การดําเนินการถูกสุขลักษณะ โดยจะยกเลิกใบอนุญาตหากตรวจพบวาสถานการคาประเวณี

ดําเนินการไมถูกสุขลักษณะมากกวาใหความสําคัญเรื่องสภาพการทํางานใหบริการทางเพศ  

ในขณะเดียวกัน แนวคิดนี้ก็ถูกโตแยงจากนักคิดนักเขียน อเลนคอรบิน 

ชาวฝร่ังเศสซึ่งไดวิเคราะหวา ระบบการจดทะเบียนโสเภณีน้ีเปนการตีตราผูหญิงและเปนการแบงแยก

หญิงโสเภณีออกจากหญิงที่ดีหรือหญิงที่ซื่อสัตย แตมิไดเปนระบบที่ปกปองหญิงโสเภณีจากความ

รุนแรงและการถูกแสวงหาประโยชนแตอยางใด105 

ในปจจุบัน ประเทศที่ยึดถือแนวคิดนี้มักอยูในแถบประเทศยุโรป โดย

ประเทศท่ีบัญญัติใหการคาประเวณีถูกกฎหมายและสถานบริการคาประเวณี (ซอง) ถูกกฎหมายดวย 

ไดแก เนเธอรแลนด เดนมารก เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด กรีซ และตุรกี และประเทศที่

บัญญัติใหการคาประเวณีถูกกฎหมายแตสถานการคาประเวณีผิดกฎหมายไดแก ฟนแลนด โปแลนด

เช็ก สโลวัก เบลเยียม อิตาลี สเปน โปรตุเกส บัลแกเรีย ไอรแลนด สโลวาเกีย เอสโตเนีย ลัตเวีย และ

ฮังการ ีสวนในประเทศแถบเอเชียที่กําหนดใหการคาประเวณีถูกกฎหมาย ไดแก สิงคโปร   

โดยสรุป แนวคิดนี้จะกําหนดใหมีการขึ้นทะเบียน ท้ังผูคาประเวณี สถาน

การคาประเวณีและมีมาตรการควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เพื่อควบคุมการคาประเวณีและ

ปองกันการแพรระบาดของโรค 

(2) แนวความคิดการคาประเวณีเปนอาชีพ 

แนวคิดนี้ เกิดจากการวิเคราะหและความตองการของหญิงโสเภณี ท่ี

ตองการใหมีการยอมรับการคาประเวณีและคุมครองสิทธิของหญิงใหบริการทางเพศ หรือไดรับการ

คุมครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานเปรียบเสมือนเปนแรงงานประกอบอาชีพหน่ึง  แนวความคิดนี้มี

ความคดิวา106  

                                           
104 เพ่ิงอาง. 
105 เพ่ิงอาง. 
106 เพ่ิงอาง, น.17. 
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1. ตองแยกแนวทางการแกไขปญหาการคามนุษยกับการคาประเวณี 

เพราะไมใชหญิงทุกคนในระบบการคาประเวณีที่ถูกบังคับใหคาประเวณีอันเปนการคามนุษย  

2. การกําหนดใหการคาประเวณีเปนอาชญากรรมอยางหนึ่งนั้นเปนการตี

ตราหญิงผูใหบริการทางเพศ ละเมิดสิทธิมนุษยชนของหญิงโสเภณี และทําใหหญิงโสเภณีไมไดรับการ

คุมครอง ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ ทําใหโสเภณีทั้งหมดตองตกอยูภายใตอํานาจผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี เชน เจาของกิจการคาประเวณี แมงดา แมเลา เปนตน  

3. สําหรับหญิงผูสมัครใจเขาคาประเวณี แนวคิดนี้มองวา การคาประเวณี

เปนทางเลือกประการหนึ่งสําหรับการเลี้ยงชีพ รัฐจึงจําเปนตองแยกหญิงที่เลือกขายบริการทางเพศ

โดยสมัครใจ ซึ่งถือวาเปนแรงงานใหบริการทางเพศ (Sex Worker) ออกจากหญิงที่ถูกบังคับให

คาประเวณี ซึ่งถือวาเปนทาสทางเพศ (Sex Slave) และเปนเหยื่อของการคามนุษย  

แนวความคิดนี้เปนแนวความคิดที่มาจากเสียงสะทอนของผูคาประเวณี

โดยตรง ที่ตองการใหมีการรับรองผูคาประเวณีในฐานะลูกจางและไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน 

เพื่อปองกันการถูกเจาของสถานบริการตางๆเอารัดเอาเปรียบดวยกฎเกณฑของสถานบริการท่ีไมเปน

ธรรม แตไมตองการใหมีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี เพราะอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงครอบครัวใน

อนาคต ซึ่งแนวคิดนี้เปนไปตามการสัมภาษณมูลนิธิเอ็มพาวเวอร (Empower) จังหวัดเชียงใหม 

ดังกลาววา “เราไมตองการใหมีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี เพราะจะเปนตราบาปและอาจสงผล

กระทบตอลูกหลานในภายภาคหนาได แตเราตองการใหมีการรับรองเราวาเปนพนักงาน เปน

แรงงานคนหนึ่งตามกฎหมายแรงงาน ใหไดรับสิทธิและประกันสังคมตางๆตามกฎหมายแรงงาน

เทานั้น”107 

ดวยเหตุนี้ รัฐจึงมีหนาท่ีใหการคุมครองหญิงท่ีคาประเวณีโดยสมัครใจ 

โดยยอมรับวาการคาประเวณีเปนงานรูปแบบหน่ึง รัฐจะตองไมใชมาตรการบังคับใหมีการตรวจ

สุขภาพ หรือจดทะเบียนหญิงที่ขายบริการทางเพศ หรือหากมีความจําเปนที่จะตองมีการจดทะเบียน

หญิงคาบริการทางเพศ รัฐจะตองตั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพท่ีมีผูแทนหญิงโสเภณีเขารวมดวยในการ

ควบคุมและดูแลหญิงโสเภณี  

โดยสรุป แนวคิดนี้เนนยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีและให

สิทธิตามกฎหมายแรงงานแกผูคาประเวณี โดยไมตองการใหมีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีประกอบ  

                                           
107 สัมภาษณ ทันตา เลาวิลาวัณยกุล,มูลนิธิ เอ็มพาวเวอร จังหวัดเชียงใหม Can do it bar, 

2 พฤศจิกายน 2560. 
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จากการศึกษาดังกลาวขางตน พบวา แตละประเทศมีนโยบายการปองกัน

และปราบปรามปญหาการคาประเวณีแตกตางกันใหสอดคลองกับสภาพสังคม คานิยม วัฒนธรรม 

ประเพณีของประเทศนั้นๆ จึงทําใหนโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณีแตกตางกันไป 

สวนประเทศไทยนั้น ในปจจุบันยึดถือนโยบายระบบลมลางระบบโสเภณี กลาวคือ กําหนดใหการ

คาประเวณีเปนสิ่งท่ีถูกกฎหมาย แตการกระทําอยางอื่นรอบการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย 

อยางไรก็ตาม ก็ยังคงปรากฏปญหาการคาประเวณีในปจจุบัน ผูคาประเวณีไมไดรับการคุมครอง 

ประกอบกับปญหาการแสวงหาประโยชนทางเพศ การทุจริต ประเทศไทยจึงสมควรที่จะตองพิจารณา

แนวนโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณีใหเหมาะสมกับคานิยม สภาพสังคมไทย สภาพ

ปญหาการคาประเวณีในปจจุบัน โดยอาจผสมผสานระหวางหลายแนวคิด  

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาเกี่ยวกับการคาประเวณี  

ในการศึกษาเร่ืองการคาประเวณีจําตองตองศึกษาถึงแนวคิดทางอาชญาวิทยา 

สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร ประกอบกับเชิงนิติศาสตร เนื่องจากการคาประเวณีเปนเร่ืองเกี่ยวเนื่อง

ทางสังคม การศึกษาแนวคิดทางอาชญาวิทยา สังคมศาสตรและเศรษฐศาสตรจะทําใหทราบถึงสาเหตุ

การคาประเวณีอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.2.1 หลักเสรีภาพทางเพศ 

เสรีภาพทางเพศ คือ อํานาจอิสระในการกําหนดเจตจํานงในการมี

เพศสัมพันธดวยตนเอง108  ในเรื่องบุคคลที่ตองการมีเพศสัมพันธ เวลา สถานท่ีที่จะมีเพศสัมพันธ ซึ่ง

แนวคิดเสรีภาพทางเพศปรากฏในประมวลกฎหมายในหลายประเทศและไทย โดยเฉพาะความผิด

เก่ียวกับเพศ โดยเสรีภาพทางเพศถือเปนคุณธรรมทางกฎหมายของบทบัญญัติกฎหมายความผิด

เกี่ยวกับเพศ ปรากฏชัดแจงในความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราท่ีมุงคุมครองอํานาจอิสระของบุคคลใน

การกําหนดเจตจํานงในการมีเพศสัมพันธ109 รวมประเวณีกับบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนเพศหญิง ชาย 

หรือบุคคลหลากหลายทางเพศ และบุคคลไมอาจถูกบังคับขืนใจใหรวมประเวณี โดยปราศจากความ

ยินยอมของบุคคล อยางไรก็ตาม แนวคดิเสรีภาพทางเพศนี้ไมสามารถนําไปใชแกเด็ก ซึ่งเปนบุคคลท่ี

ไมสามารถใหความยินยอมในเรื่องการมีเพศสัมพันธได โดยเกณฑอายุที่เด็กสามารถใหความยินยอมได

จะถูกกําหนดไวอยางแตกตางกันในแตละประเทศ แตเปนที่รับรองในหลายประเทศวา เพราะเด็กไม

                                           
108 เอ้ือพร เพ็ชรศิริ, “แนวคิดใหมเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในความผิดเก่ียวกับเพศ

ตามประมวลกฎหมายอาญา: ศึกษาเปรียบเทียบบางประเทศในประชาคมอาเซียน”, (วิทยานิพนธนิติ

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), น.57. 
109 เพ่ิงอาง, น.57-58. 

Ref. code: 25605801031575WKN



56 

สามารถใหความยินยอมในเร่ืองเพศได ความผิดเก่ียวกับเพศที่กระทําตอเด็กจึงถูกบัญญัติเปนความผิด

ทางเพศที่บุคคลกระทําชําเราตอบุคคล ซึ่งไมสามารถใหความยินยอมได  (Statutory Rape) อันเปน

ความผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ที่บัญญัติไวในกฎหมาย กลาวคือ ในความผิดเก่ียวกับเพศจะไม

พิจารณาความยินยอมของเด็กมาเปนขอพิจารณาวา ผูลวงละเมิดทางเพศแกเด็กมีความผิดหรือไม แม

เด็กจะยินยอมในการรวมประเวณีกับผูใหญ แตผูใหญก็ถือวาเปนผูกระทําความผิดอาญาความผิดฐาน

ขมขืนกระทําขําเราเด็กดังกลาว ซึ่งประการนี้เปนขอแตกตางกับความผิดเก่ียวกับเพศที่กระทําตอ

ผูใหญ อันจะตองพิจารณาความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ  

เสรีภาพทางเพศเปนสิทธิทางเพศประการหนึ่งและเปนสิทธิมนุษยชนท่ี

เกิดขึ้นเมื่อไมนานมานี้ เปนคําใหมในวงการสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ แนวความคิดของเสรีภาพทางเพศและ

สิทธิทางเพศ เปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนท่ีรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเปนมนุษย หลักความ

เสมอภาคเทาเทียม โดยรวมถึงความเสมอภาคทางเพศ กลาวคือ จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไม

เปนธรรมเพราะเหตุความแตกตางทางเพศ อนึ่ง เนื่องจากเสรีภาพทางเพศเปนสวนหนึ่งของสิทธิทาง

เพศ ผูศึกษาจะกลาวถึงสิทธิทางเพศเปนลําดับแรก ดังนี้  

เดิม ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ตามตราสารระหวาง

ประเทศดานสิทธิมนุษยชน เชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาวาดวยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไมไดกลาวถึงเรื่องเพศวิถี สิทธิเสรีภาพทางเพศ แมมีบางมาตราท่ี

กลาวถึงความเสมอภาคทางเพศ สิทธิในการควบคุมการเจริญพันธุและสิทธิที่จะปลอดภัยจากการใช

ความรุนแรง แตไมไดบทมาตรากลาวถึงเสรีภาพทางเพศที่มีความหมายวา บุคคลมีอํานาจอิสระในการ

กําหนดเจตจํานงมีเพศสัมพันธไดดวยตนเอง เรื่องบริการดานสุขภาพทางเพศหรือเพศศึกษา110 ตอมา 

“สิทธิทางเพศ” เกิดขึ้นจากการศึกษาและเคลื่อนไหวเร่ืองโรคระบาดเอดส ความสัมพันธของบุคคล

หลากหลายทางเพศ และการตกผลึกของขบวนการสิทธิสตรีที่มองวา  เพศวิถีเปนหัวใจของการกดข่ี

ทางเพศ111 

                                           
110 ณัฐยา บุญภักดี, “กระแสสิทธิทางเพศในแวดวงสิทธิมนุษยชนโลก”, สืบคนเมื่อวันที่ 26 

พฤศจิกายน  2559 , จาก http://www.seaconsortium.net/autopagev4/show_page.php? 

topic_id=228&auto_id=5&TopicPk=181 
111 เพ่ิงอาง. 
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เมื่อพ.ศ.2537 การประชุมระดับโลกเรื่องเพศวิทยา ครั้งที่ 8 ณ กรุงวา

เลนเซีย ประเทศสเปน ไดประกาศคําประกาศสิทธิทางเพศ ปฏิญญาสากลวาเลนเซียวาดวยเร่ืองสิทธิ

ทางเพศวา สิทธิทางเพศเปนสิทธิมนุษยชนขั้นมูลฐานท่ีไดรับการรบัรอง โดยมีเนื้อหา ดังตอไปนี้112 

“เพศเปนมิติหนึ่งของมนุษยและเปนมิติที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา 

เพศเกิดจากปฏิสัมพันธระหวางโครงสรางภายในของสังคมเองและของ

แตละบุคคลในเวลาเดียวกันปรากฏใหเห็นทางวงจร ชีวิตของบุคคลท่ีประสานความเปนตัวของตัวเอง 

และสรางหรือเสริมความผูกพันซึ่งกันและกันใหแนนเปนยิ่งข้ึน 

ความสุขในเพศรวมถึงความสุขท่ีเกิดจากการกระทําแกตนเองเปนท่ีมา

แหงความผองแผวทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งทางสติปญญาและอารมณความสุขท่ีวานี้ยอมไดมา

จากประสบการณทางเพศท่ีปราศจากปญหาขัดแยงและความวิตก กังวล จึงเปนที่มาของพัฒนาการ

ของสังคมและบุคคลดวย 

โดยนัยดังกลาวขางตน สังคมจะตองเปนผูสรางเงื่อนไขที่จะกําหนดความ

พอใจของบุคคล เพ่ือใหบรรลุถึงพัฒนาการ สูงสุด และจะตองเคารพในสิทธิทางเพศ ซึ่งไดแกสิทธิ

ดังตอไปนี้ 

1. สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ จะตองขจัดการบังคับขมขูทางเพศ การแสวงหา

ผลประโยชนและการลวงเกินทางเพศทุกรูปแบบ ไมวาในเวลาหรือสถานการณใดๆ การตอสูเพื่อ

ตอตานความรุนแรงทางเพศเปนสิ่งที่สังคมควรใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

2. สิทธิที่จะมีความเปนอิสระ ความเปนตัวของตัวเองและความปลอดภัย

ในรางกาย รวมถึงการควบคุมและการแสวงหา ความสุขจากรางกายของตนเอง โดยปราศจากการ

ทารุณกรรมและความรุนแรงในทุกรปูแบบ 

3. สิทธิเทาเทียมทางเพศ มีเสรีภาพที่ปราศจากการกีดก้ันแบงแยกในทุก

รูปแบบ รวมกับการใหความเคารพความหลากหลายทางเพศ ไมวาเปนชายหรือหญิง ไมวามีอายุ เชื้อ

ชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือมีรสนิยมทางเพศแบบใด 

4. สิทธิท่ีจะมีสุขอนามัยทางเพศที่ดี รวมท้ังไดรับทรัพยากรสําหรับการ

วิจัย การวินิจฉัยโรคติดตอทางเพศสัมพันธและการรักษาพยาบาลมากขึ้น 

                                           
112 “คําประกาศสิทธิทางเพศ : ปฏิญญาสากลวาเลนเซียวาดวยเร่ืองสิทธิทางเพศ”, สืบคน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559, จาก http://forsogi.org/?p=232 
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5. สิทธิที่จะไดรับความรูเร่ืองเพศท่ีกวางขวางและเปนขอเท็จจริงที่ไม

เบี่ยงเบน เพ่ือชวยใหการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตทางเพศกระทําไดดีขึ้น 

6. สิทธิที่จะไดรับรูความรูดานเพศศึกษาที่กวางขวาง ครอบคลุมตั้งแต

เกิดจนตลอดชีวิต 

7. สิทธิท่ีจะดําเนินชีวิตรวมอยางอิสระ แตงงานหรือหยารางหรือมี

รูปแบบการใชชีวิตรวมทางเพศอื่นๆ ท่ีตนเองประสงค 

8. สิทธิที่จะตัดสินใจโดยเสรีและรับผิดชอบในการเจริญพันธุ สามารถ

เลือกจํานวนบุตร ระยะหางระหวางการมีบุตรแตละคน และโอกาสไดรบัความชวยเหลือใหตั้งครรภ  

9. สิทธิในความเปนสวนตัว สามารถตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินชีวิตทาง

เพศโดยอิสระ ภายใตเนื้อหาของจริยธรรมทางสังคมและประสบการณทางเพศที่ใหความพึงพอใจ 

ทั้งนี้ สุขภาพทางเพศเปนสิทธิมูลฐาน รากฐานของมนุษยชนเร่ืองเพศ 

เปนตนกําเนิดของความผูกพันที่ลึกซึ้งของมนุษย และเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับความสุขในชีวิตของ

บุคคล คูสมรส ครอบครัวและสังคม ดังนั้น การเคารพในสิทธิทางเพศเปนสิ่งที่ควรสนับสนุนในทุก

วิถีทาง” 

จากคําประกาศสิทธิทางเพศ ปฏิญญาสากลวาเลนเซียวาดวยเรื่องสิทธิ

ทางเพศดังกลาวขางตน  เปนการกลาวรับรองสิทธิทางเพศและเสรีภาพทางเพศที่มนุษยมีอิสระในการ

ควบคุมและแสวงหาความสุขจากรางกายของตนเอง โดยปราศจากการถูกบังคับขูเข็ญ การทารุณ

กรรม ความรุนแรง  

นอกจากนี้ แนวคิดสิทธิเสรีภาพทางเพศมีความชัดเจนอีกครั้งในการ

ประชุมสตรีโลก (World Women Conference) ที่กรุงปกก่ิง พ.ศ.2538 โดยมีการบันทึกสิทธิทาง

เพศไวในแผนปฏิบัติการวา หญิงและชายมีความเทาเทียมกันในเรื่องความสัมพันธทางเพศ การ

สืบพันธุ การเคารพในรางกายคนอื่น ความสมัครใจในเรื่องเพศ การมีสวนรวมรับผิดชอบในการกระทํา

ทางเพศและผลที่ติดตามมา ในขณะที่การเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชนนานาชาติ เชน 

หนวยงาน International Planned Parenthood Federation (IPPF) สรางคําประกาศวาดวยสิทธิ

ทางเพศและอนามัย เจริญพันธุของตนเอง โดยอาศัยการตีความสิทธิมนุษยชน 12 ขอของ

สหประชาชาติใหครอบคลุมถึงเพศวิถีและอนามัยเจริญพันธุ อยางไรก็ตาม ในชวงนี้มักเปนการรับรอง

สิทธิตางๆ ที่เปนไปแนวทางการปองกันละเมิดสิทธิทางเพศมากกวาแนวทางยืนยันสิทธิเสรีภาพทาง

เพศ113 

                                           
113 ณัฐยา บุญภักดี, อางแลว เชิงอรรถที่ 110. 
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จนกระทั่งป พ.ศ.2542 คําประกาศวาดวยสิทธิทางเพศซึ่งเปนผลผลิต

ของเวทีสมัชชาระดับโลกของ World Association for Sexology (WAS) ไดเขียนถึงสิทธิทางเพศ 

11 ขอ ในทิศทางของการยืนยันสิทธิเสรีภาพทาง เชน ความสุขทางเพศ เสรีภาพในการแสดงออก 

การตัดสินใจ การควบคุมเร่ืองเพศของตนเองดวยตนเอง ความปลอดภัย การไดรับขอมูลเพศวิถีที่มี

ความเปนวิชาการ การไดรับการศึกษาเร่ืองเพศวิถีที่รอบดาน และการไดรับบริการสุขภาพทางเพศ 

เปนตน114 

ในปจจุบันเสรีภาพทางเพศหรือเสรีภาพในการกําหนดความสัมพันธ การ

มีเพศสัมพันธของบุคคลไดรับการยอมรับและมีความสําคัญในฐานะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ซึ่ง

มนุษยยอมมีสิทธิในรางกาย ชีวิตอันจะถูกลวงละเมิดไมได โดยเสรีภาพทางเพศถูกสะทอนจาก

บทบัญญัติกฎหมายความผิดเก่ียวกับเพศ ซึ่งมีสาระสําคัญคุมครองใหบุคคลมีอํานาจอิสระในการ

กําหนดเจตจํานงในการมีเพศสัมพันธดวยตนเอง โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม อัน

เนื่องจากความแตกตางในเร่ืองเพศ กลาวคือ บุคคลไมวาจะเพศชาย หญิง บุคคลหลากหลายทางเพศ 

ยอมมีสิทธิเสรภีาพอยางเสมอภาคอันไมอาจถูกบุคคลอื่นบังคับ ขูเข็ญ 

อนึ่ง เสรีภาพทางเพศของเพศหญิง เพศชายและบุคคลหลากหลาย    

ทางเพศ มีรายละเอียดที่แตกตางกัน กลาวคือ เดิมมโนทัศนในเร่ืองเพศของหญิงถูกจํากัดแตในเฉพาะ

กรอบเรื่องเพศในสถาบันครอบครัวและการแตงงาน การที่หญิงมีเพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืน ซึ่งไมใช

สามีของตน หรือการมีเพศสัมพันธนอกกรอบการแตงงาน เชน มีเพศสัมพันธกอนแตงงานหรือรวม

ประเวณีกับชายอื่นซึ่งไมใชสามีของตนยอมเปนความผิดและผิดศีลธรรมอยางรายแรง และมโนทัศนใน

สิทธิเสรีภาพของหญิงที่แตงงานแลว หญิงไมสามารถเปนผูกําหนดเจตจํานงในการมีเพศสัมพันธกับ

สามี สามีจึงสามารถขมขืนกระทําชําเราภรรยาได อันสะทอนวา หญิงเปนผูสนองรับในบทบาททาง

เพศของชาย จนกระทั่งเมื่อเขาสูยุคสมัยใหม กลุมสิทธิสตรีนานาชาติไดรณรงคเร่ืองสิทธิทางเพศของ

หญิง โดยเนนย้ําวา ผูหญิงควรมีสิทธิตัดสินใจเก่ียวกับเน้ือตัวรางกายของตนรวมไปถึงเร่ืองเพศ หญิงมี

สิทธิและอํานาจในเน้ือตัวรางกายของตน จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในหลายประเทศ โดย

ถือวา หญิงมีสิทธิเสรีภาพในการกําหนดเจตจํานงในเรื่องมีเพศสัมพันธไดอยางอิสระทําใหกรอบมโน

ทัศนสิทธิทางเพศในยุคเดิมคลี่คลายลง อันเปนการเนนย้ําแนวความคิดวาหญิงมีสิทธิและอํานาจใน

เนื้อตัวรางกายของตน มีอิสระในการกําหนดเจตจํานงในการมีเพศสัมพันธได เปนการควบคุมและ

แสวงหาความสุขจากรางกายของตนอยางอิสระเปนไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานและตาม

คําประกาศสิทธิทางเพศ ปฏิญญาสากลวาเลนเซียวาดวยเร่ืองสิทธิทางเพศ พ.ศ.2537 อน่ึง           

                                           
114 เพ่ิงอาง. 
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การแสวงหาประโยชนจากเนื้อตัวรางกายของหญิงหรอืบุคคลอื่น การทารุณกรรม ใชความรุนแรงยอม

กระทําไมได ซึ่งหลักการนี้ตอมากลายเปนหลักการอันเปนสากล อีกท้ังเปนหลักการเดียวกันกับ

หลักการใหการคุมครองบุคคลจากการถูกแสวงหาประโยชนทางเพศ หรือจากการบังคับใชแรงงาน อัน

เปนการคามนุษยในยุคปจจุบันตามอนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคาบุคคล และแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน ค.ศ.1950 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร

อาชญากรรมขามชาติและพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรี

และเดก็ 

เมื่อนําแนวคิดเสรีภาพทางเพศมาปรับใชกับการคาประเวณีโดยสมัครใจ 

ยังมีขอโตเถียงจากกลุมสิทธิสตรี ออกเปน 2 แนวทาง กลาวคือ แนวทางแรกเห็นวา ผูหญิงมีสิทธิและ

อํานาจในเน้ือตัวรางกายของตนเองก็จริงแตไมไดหมายรวมไปถึงสิทธิในเนื้อตัวรางกายท่ีจะคาประเวณี 

เพราะการคาประเวณีและการคามนุษยนั้นไมสามารถแบงแยกออกจากกันได  ผูหญิงที่เขาสูการคา

ประเวณีโดยสมัครใจนั้นเขาสูการคาประเวณีเพราะแรงผลักดันบริบททางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม 

การเมืองดวย จึงถือวา ผูหญิงถูกบังคับและกดดันจากปจจัยเหลานี้อยางละมุนละมอม115 ดังนั้น นัก

สตรีนิยมกลุมนี้มองวา การคาประเวณี แมจะกระทําโดยสมัครใจเปนรูปแบบของการกดขี่เอารัดเอา

เปรยีบผูหญิงในสังคมชายเปนใหญที่ผูหญิงถูกทําใหเปนเพียงวัตถุทางเพศ เพ่ือสนองความตองการของ

ผูชาย116 ในขณะที่แนวทางที่สอง เห็นวา ผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพในรางกายของตนเองอยางอิสรเสรีที่จะ

ควบคุมหรือแสวงหาความสุขจากรางกายของตน ตราบที่ไมถูกบุคคลอื่นแสวงหาประโยชนหรือขมขู

บังคับผูหญิงนั้น การคาประเวณีจึงเปนงานหรืออาชีพอยางหนึ่งไมตางจากงานประเภทอ่ืนและหญิง

ควรจะมีสิทธิที่จะเลือกงานประเภทนี้ไดอยางสมัครใจ ซึ่งรัฐควรจะใหความคุมครองและใหสิทธิ

ประโยชนเชนเดียวกันกับงานประเภทอ่ืน117 อยางไรก็ตาม ทั้งสองแนวทางเห็นพองกันวา กฎหมายท่ี

ลงโทษและประณามโสเภณีในฐานะผูกระทําความผิดกฎหมาย แตไมไดลงโทษผูซื้อบริการดวยทั้งที่มี

สวนรวมในกิจกรรมดังกลาวเปนการซ้ําเติมผูหญิงที่ถูกประณามเหยียดหยามหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ

ใหมากขึ้นไป โดยกฎหมายไมไดจัดการแกไขสาเหตุปญหาเศรษฐกิจ การลอลวงใหหมดสิ้นไป นักสตรี

นิยมจึงเรียกรองใหมีการชวยเหลือ และใหโอกาสโสเภณีแทนท่ีจะถูกประณามหรือถูกลงโทษโดยรัฐ118 

                                           
115 วิระดา สมสวัสดิ์ , ทีทรรศนแนวสตรีนิยม, พิมพครั้งที่ 1 (เชียงใหม: ศูนยสตรีศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549), น.33. 
116 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, อางแลว เชิงอรรถที่ 30, น.112. 
117 เพ่ิงอาง. 
118 เพ่ิงอาง, น.112-113. 
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โดยในประเทศฝร่ังเศสมองการคาประเวณีโดยสมัครใจวา เปนสิทธิที่จะใชรางกายแสวงหาสิ่งที่

พอเหมาะ ความอิสระนี้ คือ การใชรางกายแสวงหาเงินนั่นเอง แตก็ยกเวนในเร่ืองการขายอวัยวะที่ไม

สามารถกระทําได เชน การขายเลือด ขายอวัยวะ ยกเวนการขายเสนผม ดังนั้น สิทธิการคาประเวณี

โดยสมัครใจยอมเกิดขึ้นได แตตองเกิดภายใตความเคารพในความเปนเร่ืองสวนตัวของบุคคลดวย119 

สวนในประเทศไทย แนวคิดเสรีภาพทางเพศกําลังจะไดรับการรับรองไวชัดแจงใน มาตรา 5 ของราง

พระราชบัญญัติคุมครองอนามัยการเจริญพันธุ ซึ่งมีใจความสําคัญวา “มาตรา 5 บุคคลยอมมีสิทธิ

อนามัยการเจริญพันธุ สิทธิทางเพศ มีสิทธิเขาถึงและไดรับขอมูลขาวสาร รับการปรึกษาและบริการ

ดานอนามัยการเจริญพันธุจากสถานบริการ สาธารณสุขอยางเหมาะสมมีคุณภาพและไดมาตรฐาน

ตามที่คณะกรรมการกําหนด” ซึ่งมาตรานี้เปนหลักการใหญของรางกฎหมายฉบับนี้ที่ใหการรับรอง

สิทธิอนามัยเจริญพันธุและสิทธิทางเพศของบุคคลไวอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตาม รางบทบัญญัติ

มาตรานี้ยังคงไดรบัการถกเถียงอยู120 

จากการศึกษาหลักเสรีภาพทางเพศดังกลาวขางตน พบวา มนุษยทุกคน

ไมวาหญิงหรอืชายยอมมีเสรภีาพทางเพศ สามารถเลือกและกําหนดการมีเพศสัมพันธของตนเองได ซึ่ง

เปนนานาประเทศไดใหการคุมครองดังปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเก่ียวกับเพศ 

สวนในเร่ืองของการสมัครใจคาประเวณีนั้น แตยังขอถกเถียงเรื่องของเสรีภาพทางเพศในการคา

ประเวณี นอกจากนี้ เสรีภาพทางเพศเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานท่ียอมจะไดรับรองคุมครอง ดังนั้น 

การสมัครใจคาประเวณีเกิดข้ึนจากความสมัครใจของผูคาประเวณีในการใชเนื้อตัวรางกายของตนใน

การแสวงหาประโยชน โดยไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือกอใหเกิดความเสียหายแกสังคม ก็ถือได

วา บุคคลไดใชสิทธิเสรีภาพทางเพศแลว  

อนึ่ง การที่รัฐเขามาแทรกแซงกําหนดกรอบเสรีภาพทางเพศใหจํากัดอยู

เพียงแตในสถาบันครอบครัว โดยที่ไมไดพิจารณาถึงเสรีภาพทางเพศของผูอื่น ลักษณะสังคม คานิยม

ของบุคคลในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบมีผลใหผูคาประเวณีเปนผูละเมิดกรอบเสรีภาพทางเพศที่

สังคมและรัฐกําหนด จึงถูกพิจารณาวาเปนผูมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังจะไดกลาวตอไป 

                                           
119 กิตติ์ธนทัต เลอวงศรตัน, อางแลว เชิงอรรถที่ 82, น.19. 
120 “บทคุมครองสิทธิทางเพศและการอนามัยเจริญพันธุ”, สืบคนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 

2559, จาก https://ilaw.or.th/node/538 
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2.2.2.2 พฤติกรรมเบ่ียงเบน (Deviant Behavior) 

มีการกระทําความผิดอาญาหลายประการที่เปนกรณีที่เปนพฤติกรรม

เบี่ยงเบน เชน การเสพยาเสพติดหรือการคาประเวณี ดังนั้น ในหัวขอนี้ ผูเขียนศึกษาถึงความหมาย

ของพฤติกรรมเบี่ยงเบน และความเหมาะสมในการกําหนดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนความผิดอาญา ดังนี้  

คํานิยามของพฤติกรรมเบี่ยงเบนมผีูใหคาํนิยาม ดังน้ี121 

ผ.ศ.(พิเศษ) พ.ต.อ.ดร.ปกรณ  มณีปกรณ  อธิบายคําวา พฤติกรรม

เบี่ยงเบนวา หมายถึง พฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานหรือจารีตประเพณีของสังคม ซึ่งบาง

สังคมไมกําหนดใหเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมายอาญา ในขณะที่บางสังคมไมมีกฎหมายบัญญัติให

เปนความผิดเชนการคาประเวณี 

สุดสงวน สุธีธร ใหความหมายของคําวา พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง

พฤติกรรมหรือการกระทําที่ผิดแปลกแยกไปจากของสังคม จารีตขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ

ของสังคมนั้นๆ 

โทมัส ฮอบส อธิบายวา ถามนุษยจะตองมีความสัมพันธตอกันแลวจําเปน

จะตองมีกฎเกณฑในการปฏิบัติตอกันซึ่งกฎเกณฑเหลานี้จะเปนที่เขาใจโดยทั่วไป และสมาชิกในสังคม

สามารถปฏิบัติตามได หากบุคคลใดปฏิบัติผิดไปจากกฎเกณฑหรือระเบียบดังกลาวจะเปนการแสดงถึง

ความเบ่ียงเบนของผูน้ัน หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา สังคมจะเปนฝายกําหนดลักษณะบรรทัดฐานจารีต

ประเพณีข้ึน เพ่ือใหสมาชิกยึดถือและปฏิบัติ ซ่ึงบรรทัดฐานนี้อาจแสดงอยูในรูปแบบของกฎ ระเบียบ 

แบบแผนหรือแบบพฤติกรรมที่ทุกคนตองปฏิบัติตามการกระทําใดที่ละเมิดบรรทัดฐานยอมถือวา เปน

พฤติกรรมเบ่ียงเบน 

โฮวารด เอส เบคเกอร (Howard S. Becker) อธิบายวา การเบี่ยงเบน

ไมใชสาระของการกระทําความผิดแตเปนผลจากการใชกฎเกณฑ และการควบคุมบังคับตอผูกระทํา

ความผิดอยางมีประสิทธิภาพ ผู เบี่ยงเบน คือ ผูที่มีคุณลักษณะดังกลาวและการเบี่ยงเบนเปน

พฤติกรรมที่ประชาชนเปนผูกําหนดข้ึน ดังนั้น อาชญากรรมจึงเปนแบบของพฤติกรรมเบ่ียงเบน

ประเภทหนึ่งแตแบบของพฤติกรรมเบ่ียงเบนในสังคมใชวาจะถูกกําหนดเปนอาชญากรรมท้ังหมด ถา

พฤติกรรมน้ันไมไดกระทบถึงความเดือดรอนแกสาธารณชน เชน การเปนโสเภณี อนึ่ง พฤติกรรม

เบี่ยงเบนบางอยางถือวา ผิดกฎหมายเฉพาะในบางสังคมเทานั้น ซึ่งมีปจจัยสําคัญมาจากจารีต

                                           
121 อรพินท นิรนาทกุล, “การกําหนดความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ศึกษานโยบายทางอาญา

กรณีการเสพและครอบครองกัญชา,” (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2557), น.39-42. 
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ประเพณีของสังคมนั้นๆ นอกจากนี้ พฤติกรรมเบี่ยงเบนอาจจะมีสถานะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาหรือ

ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เชน พฤติกรรมชูสาวจะถือวา เปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในสังคม

ตะวันตกแตจะถือวา เปนการผิดกฎหมายอาญาในสังคมอิสลาม ทั้งนี้ ยังสามารถแบงแยกพฤติกรรม

ของมนุษยตามการละเมิดกฎหมายและหรือจารีตประเพณีออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. พฤติกรรมที่ผิดทางจารีตประเพณีและกฎหมาย ไดแก พฤติกรรมที่มี

ลักษณะเปนความผิดอุกฉกรรจ เชน การฆาผูอื่นโดยเจตนาพฤติกรรมเหลานี้ทางกฎหมายเรียกวา 

mala in se หรือพฤติกรรมที่เปนความผิดในตนเองกลาวคือ เปนพฤติกรรมที่แสดงออกถึงเจตนาชั่ว

รายของผูกระทําทุกสังคมมีแนวโนมที่จะมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด  

2. พฤติกรรมที่บางสังคมเชื่อวา ผิดจารีตประเพณี แตไมผิดกฎหมายเชน

ความผิดชูสาว เลนพนัน ยาเสพติด การคาประเวณี พฤติกรรมเหลานี้ทางกฎหมายจะเรียกวา mala 

prohibitum กลาวคือ เปนพฤติกรรมที่บางสังคมเห็นวา แมจะเปนพฤติกรรมที่ไมดีไมควรปฏิบัติ แตก็

ยังไมรายแรงหรือสมควรใหเปนความผิดกฎหมาย และมีบทลงโทษทางอาญาแกผูกระทําความผิด 

3. พฤติกรรมที่บางสังคมเชื่อวา ผิดกฎหมายแตไมผิดจารีตประเพณี สวน

ใหญกฎหมายจะบัญญัติวาเปนความผิดสากล เน่ืองจากกฎหมายบัญญัติตามหลักสากล ซึ่งไมสามารถ

นําบังคับใชไดในสังคมนั้น เชน อาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง (Hate Crimes) พฤติกรรม

เหลานี้แมมีกฎหมายบัญญัติวาเปนความผิด แตในทางปฏิบัติจะไมคอยมีการบังคับใชกฎหมายกับ

ผูกระทํา อน่ึง ความประพฤติของอาชญากรโดยท่ัวไปไมจําเปนจะตองเปนพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือ

พฤติกรรมเบี่ยงเบนเสมอไป เพราะบางโอกาสกฎหมายอาจจะกําหนดพฤติกรรมบางลักษณะวา เปน

พฤติกรรมทางอาชญากร เพราะเห็นวาพฤติกรรมนั้นไมปกติ ซึ่งกฎหมายทํานองนี้จะเปนกฎหมายที่ลา

หลังไมทันสมัย และนักสังคมวิทยาไมเห็นดวย เชน กรณีการรักรวมเพศ ซึ่งไมนาถือวาเปนพฤติกรรมที่

ไมผิดปกติหรือเปนพฤติกรรมทางอาชญาถาเปนการสมยอม และไมกอความเดือดรอนใหแกผูใด และ

จากแนวคิดของนักสังคมวิทยานี้เองจึงกอใหเกิดการแกไขปญหาตามมาในบางประเทศที่ยอมรับวา 

การกระทําหรือพฤติกรรมบางอยางใหเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นในแตละสังคมจะมีความ

แตกตางกันในการคุมควบคุมพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนในแนวทางที่ตางกันเชนการออกกฎหมายเพื่อ

ควบคุมผูกระทําความผิด (Criminalization) หรือการยกเลิกความผิดอาญาแกพฤติกรรมเหลานี้ 

(Decriminalization) หรือการใหเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมาย (Legalization) 

มีขอพิจารณาในเร่ืองการกระทําท่ีเปนเพียงการขัดตอศีลธรรมอันดีหรือ

ละเมิดตอกฎระเบียบวา การบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับหลักศีลธรรมนั้น เนื่องจากวามีการ

ยอมรับวา ศีลธรรมเปนหลักที่ดีอยูแลวจึงนําศีลธรรมมาบัญญัติเปนกฎหมาย เพราะเพียงแต

หลักเกณฑของศีลธรรมนั้นไมมีสภาพบังคับจึงอาจไมไดผลทําใหตองนํากฎหมายเขามาชวย 

ยกตัวอยาง เชน ศีล 5 แตที่จริงแลวศีล 5 เปนเพียงขอฝกฝนเทานั้นไมใชขอบังคับ การนําเอา
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กฎหมายมาบังคับใหคนมีศีล 5 เปนสิ่งท่ีไมถูกตอง เพราะกฎหมายที่ดีท่ีสุดและการปกครองที่ดีที่สุด

จะตองบรรลุจุดหมายโดยใชอาชญาใหนอยที่สุด ดังนั้น หากไมเชื่อการกระทําที่รายแรงจริงๆก็ไมควร

บัญญัติใหการกระทํานั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีประเด็นอีกวา กฎหมายอาญาควรจะมีไวเพื่อ

คุมครองนิติสมบัติเทานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่มีบทบาทมาก กลาวคือ กฎหมายอาญาควรมีไวเพ่ือคุมครอง

เฉพาะสมบัติบางประการที่กําหนดไวเทานั้น เชน ชีวิตรางกาย ชื่อเสียง เมื่อมองในมุมนี้การกระทํา

บางอยางแมจะขัดศีลธรรม แตหากไดกระทําโดยผูที่บรรลุนิติภาวะดวยความยินยอมของท้ังสองฝาย

แลว และไมเปนการรบกวนบุคคลอ่ืนๆก็ยอมถือวา การกระทําดังกลาวเปนเพียงการกระทําท่ีขัดตอ

ศีลธรรม แตไมใชเปนการกระทําที่ทําใหเกิดความเสียหายแกสิ่งที่กฎหมายมุงประสงคจะคุมครองหรือ

นิติสมบัติน่ันเอง 

โดยสรุป การคาประเวณีเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนประการหนึ่ง คือ เปน

ความประพฤติปฏิบัติที่ผิดแผกไปจากสังคมไทย และขัดตอศีลธรรมของสังคมไทย อยางไรก็ตาม 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนไมจําเปนตองถูกบัญญัติใหเปนความผิดทางอาญาเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ

สังคม เหตุการณ คานิยม การเปล่ียนแปลงของคนในสังคมในขณะนั้นๆดวย แตแมเปนพฤติกรรม

เบี่ยงเบน ก็มีขอพิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเปนความผิดทาอาญา 

โดยตองพิจารณาหลักกฎหมายอาญาที่ควรจะตองคุมครองเฉพาะนิติสมบัติเทานั้น การลงโทษการ

คาประเวณีจะเปนการใชกฎหมายอาญาเกินขอบเขตที่ควรจะตองคุมครองเฉพาะนิติสมบัติเทานั้น  

อนึ่ง การที่บุคคลตัดสินใจเลือกคาประเวณีมีสาเหตุหลายประการท้ังจาก

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยผูเขียนจะศึกษาในลําดับตอไป  

2.2.2.3 สาเหตุการคาประเวณี  

ผูคาประเวณีเปนมนุษยคนหนึ่งท่ีมีการแสดงออกทางพฤติกรรมทางสังคม

แตกตางจากบุคคลอื่นเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมของมนุษยที่แตกตางกันดังนี้จะพบวา 

บางครั้งสาเหตุเดียวกันมนุษยตางก็มีพฤติกรรมท่ีแตกตางกันไป สาเหตุของการแสดงออกพฤติกรรม

ของมนุษยจึงถูกศึกษาและวิจัยอยางมากมาย ซึ่งรวมถึงศาสตรทางจิตวิทยาที่มุงเนนอธิบายและให

คําตอบเก่ียวกับสาเหตุพฤติกรรมมนุษยเอาไว ดังนั้น ทฤษฎีแนวคิดทางจิตวิทยาสามารถนํามาอธิบาย

วา เหตุใดบุคคลจึงเลือกเปนผูคาประเวณี ในขณะท่ีผูอ่ืนอาจประกอบอาชีพหรือแสดงพฤติกรรม

ประการอ่ืน ดังนี้  

Ref. code: 25605801031575WKN



65 

(1) แนวคิดแรงจูงใจ 

แรงจูงใจ คือ สิ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมอยางหนึ่งข้ึนมาอยางตอเนื่องและมี

เปาหมาย เชน จูงใจใหทํางานทุกวันเพ่ือสรางฐานะและสรางความมั่นคงแกครอบครัว122 เปนตน โดย

นักจิตวิทยาเชื่อวา แรงจูงใจนั้นเกิดทั้งจากความตองการทางกายและความตองการทางจิต ดังนี้  

(ก) ความตองการทางกาย  

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกตางมีความตองการพ้ืนฐานที่เหมือนกัน กลาวคือ 

ตองการอาหาร น้ํา อากาศ อุณหภูมิที่เหมาะสมแกรางกาย การเคลื่อนที่ การขับถาย ซึ่งเมื่อรางกาย

ไดรับการตอบสนองความตองการอยางเพียงพอ รางกายก็อยูในสภาวะสมดุลไมดิ้นรน แตหากรางกาย

พรองในสิ่งที่ตองการก็จะเกิดแรงขับทางกาย ผลักดันใหแสดงออกพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือ

ตอบสนองสิ่งที่รางกายตองการ แรงขับทางกายนี้เปนแรงจูงใจทางกายที่มีอยูในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด123 

รวมทั้งมนุษยทุกคนดวย แรงขับทางกายมีหลายประการ เชน แรงขับความกระหาย แรงขับความหิว 

แรงขับทางเพศ เปนตน จึงปฏิเสธไมไดวามนุษยนั้นมีทั้งแรงขับความกระหายน้ํา แรงขับความหิว และ

แรงขับทางเพศ ดังกลาว การที่มนุษยดื่มนํ้า หาอาหาร และมีความสัมพันธทางเพศจึงเปนเร่ือง

พฤติกรรมทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนตอบสนองแรงจูงใจในรางกายยางหลีกเลี่ยงไมไดนั่นเอง อยางไรก็

ตาม แรงขับทางเพศดังที่จะกลาวตอไปนั้นมีความสําคัญและมีความสัมพันธตอจริยธรรมของสังคม

นั้นๆดวย  

1. แรงขับทางเพศ  

แรงขับทางเพศเปนตัวกระตุนอยางหนึ่งซึ่งมีอํานาจและความสําคัญมาก 

แตแรงขับทางเพศไมใชสิ่งที่จําเปนตอการดํารงชีวิตมีความอยูรอดเทากับแรงขับความกระหายและ

แรงขับความหิว แตก็ปฏิเสธไมไดวา เปนแรงขับที่เก่ียวของกับการอยูรอดของเผาพันธุ และพลังงาน

แรงขับทางเพศนี้ถูกสรางข้ึนภายในรางกายของสิ่งมีชีวิตทุกแบบและตองการหาทางระบายออกมา ซึ่ง

จะระบายแสดงออกเปนพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งพฤติกรรมทางเพศนั้นอาศัยองคประกอบภายใน

รางกายและองคประกอบภายนอกรางกายดวย โดย 

องคประกอบภายใน คือ สภาพทางสรีรวิทยา ไดแก ฮอรโมนเพศและ

กลไกทางสมอง กลาวคือ ในรางกายสัตวจะมีตอมใตสมองเปนตัวควบคุมฮอรโมนเก่ียวกับการสราง

ความเจริญและการทํางานของอวัยวะสืบพันธ ฮอรโมนจากตอมใตสมองในเพศหญิงจะกระตุนใหรงัไข

                                           
122 สิริอร วิชชาวุธ, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2555) ,น.225. 
123 เพิ่งอาง. 
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สรางฮอรโมนเพศ คือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน สวนในเพศชาย ฮอรโมนตอใตสมองจะกระตุน

อัณฑะใหสรางและหลั่งฮอรโมนเพศเทสโตสเตอโรน ซึ่งจะปรากฏชัดเจนในชวงวัยรุน เมื่อทั้งเพศหญิง

และชายมีระดับฮอรโมนทางเพศในเลือดสูงก็จะตองหาทางระบายออกมา โดยจะปรากฏในลักษณะ

พฤติกรรมทางเพศตางๆ อยางไรก็ตาม กิจกรรมทางเพศของมนุษยเพศหญิงยังไดรับอิทธิพลจาก

องคประกอบภายนอก อารมณ และสังคมดวย124 

องคประกอบภายนอก คือ สิ่งเราภายนอกที่เกิดจากการเรียนรูมากอน

และไมเคยเรียนรูมากอน กลาวคือ แรงขับทางเพศมีความเก่ียวของกับจริยธรรมทางสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี คานิยม ความเชื่อของสังคม อยางรุนแรงมากกวาแรงขับความหิว และความกระหาย และ

เปนแรงขับที่ถูกกระตุนจากสภาพแวดลอม การเรียนรูในสังคมไดมาก จนเปนผลตอพฤติกรรมใหมี

ระดับความซับซอนมากยิ่งข้ึน125 องคประกอบภายนอก ไดแก  

ประการแรก คือ กลิ่น โดยนักจิตวิทยาไดศึกษาพฤติกรรมของสัตวแลว

พบวา สัตวตัวไหนพรอมผสมพันธุก็จะผลิตกลิ่นประจําเพศ เพื่อดึงดูดใหสัตว หรือแมลงตางเพศสนใจ

มาผสมพันธุ แสดงวา กลิ่นก็เปนสิ่งที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศของสัตว แตสําหรับมนุษยไมมีการ

ยืนยันวา กลิ่นมีผลตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษย126 

ประการที่สอง คือ คูใหม นักจิตวิทยาพบวา การเปลี่ยนคูใหมของสัตวทํา

ใหเกิดพฤติกรรมทางเพศได เรียกวา “Coolidge Effect” และมีอิทธิพลตอเพศหญิงนอยกวาเพศชาย 

อยางไรก็ตามพฤติกรรมทางเพศของมนุษยยังตองพิจารณาในเร่ืองการเรียนรูในสังคม สภาพรางกาย

ดานสรีระประกอบ127 

ประการที่สาม คือ การสัมผัส รูปและจิตนาการ โดยการสัมผัสเปนสวนท่ี

ชวยกระตุนเราใหเกิดความรูสึกทางเพศ เน่ืองจากปรากฏวา สัตวจะปรากฏการเคลาเคลียกันกอนมี

การผสมพันธุ จึงนาเชื่อถือไดวา การสัมผัสมีสวนชวยให เกิดกิจกรรมทางเพศได สวนรูปและ

จินตนาการก็เปนสวนกระตุนเราใหเกิดกิจกรรมทางเพศของมนุษยได128 

                                           
124 สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, จิตวิทยาทั่วไป, พิมพคร้ังท่ี 8, 

(เชียงใหม: โครงการตํารา มหาวิทยาลัยเชียงใหม งานสงเสริมการวิจัยและตํารา กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2552), น.220-221. 
125 สิริอร วิชชาวุธ, อางแลว เชิงอรรถที่ 122, น.241. 
126 เพ่ิงอาง, น.245-246. 
127 เพ่ิงอาง. 
128 เพ่ิงอาง. 
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ประการที่สี่ คือ ปจจัยทางสังคมและการเลี้ยงดู โดยปจจัยทางสังคม 

วัฒนธรรม และการเลี้ยงดูตางมีผลกระทบตอพฤติกรรมทางเพศของมนุษย129  

จากการศึกษา จะเห็นไดวา แรงขับทางเพศนั้นเปนความตองการของกาย

ประการหนึ่งที่มีความสลับซับซอน เพราะสาเหตุองคประกอบภายในรางกายมนุษยเอง ไดแก 

ฮอรโมนและกลไกทางสมอง และประกอบกับองคประกอบภายนอก ทั้งสิ่งแวดลอม สังคมวัฒนธรรม 

และการเลี้ยงดู ซึ่งสิ่งเหลานี้จะหลอหลอมใหมนุษยแสดงพฤติกรรมทางเพศออกมาในลักษณะท่ี

แตกตางกัน  

(ข) ความตองการทางจิต  

พฤติกรรมของมนุษยไมไดแสดงออกมาเพราะดิ้นรนเสาะแสวงหา

ตอบสนองความตองการทางกายเทานั้น หากบางพฤติกรรมแสดงออกมาเปนการเสาะแสวงหาความ

ตองการทางอื่น นักจิตวิทยาหลายคนจึงเสนอแนะวา ภายในรางกายยังมีความตองการอีกประการ

หนึ่ง คือ ความตองการทางจิตที่คอยผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งไดแก ดังนี้  

1. ความตองการอยากรูอยากเห็น  

ความตองการอยากรูอยากเห็นเปนแรงจูงใจในการแสวงหาสิ่งเรา แตตาง

คนตางมีแรงจูงใจไมเทากัน โดยนักจิตวิทยาไดยกตัวอยางวา หากเราใหของเลนที่มีเสียงกระดิ่งเมื่อ

เขยาหรือสัมผัสไดใหเด็กทารกอายุประมาณ 2-3 เดือนเลน เด็กจะพยายามเขยาหรือสัมผัสของเลน

เพื่อใหเกิดเสียงกระดิ่ง130 ความตองการอยากรูอยากเห็นสามารถนํามาอธิบายเร่ืองการคาประเวณีได 

กลาวคือ ผูซื้อบริการทางเพศยอมมีความอยากรูอยากเห็นตองการแสวงหาความแปลกใหม ซึ่งรวมถึง

การเปลี่ยนคูนอน ดังนี้จึงเปนเหตุผลวาทําไมยังมีผูซื้อบริการทางเพศอยูเสมอ สวนการคาประเวณีก็

เกิดจากความอยากรูอยากเห็นของตนเองเชนกัน อยากรูอยากเห็นวางานที่แทจริงเปนอยางไร ไดเงิน

มากมายตามที่คนอ่ืนบอกหรือไมจึงเปนแรงผลักดันอยางหนึ่งที่ทําใหผูคาประเวณตีัดสินใจคาประเวณี  

2. สัญชาตญาณ  

แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่อธิบายโดยนักจิตวิทยาชาวออสเตรเลีย ซิกมันด

ฟรอยด (Sigmund Freud) โดยเชื่อวาพฤติกรรมของบุคคลถูกกําหนดโดยอํานาจหรือพลังที่ซอนเรน

อยูภายในและพลังเหลานี้จะทาํงานอยูในระดับจิตใตสํานึก และพฤติกรรมของมนุษยทุกอยางเกิดจาก

                                           
129 เพ่ิงอาง, น.243-247. 
130 เพ่ิงอาง, น.248-249. 
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ลุมสัญชาตญาณท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด คือ สัญชาตญาณชีวิตและสัญชาตญาณแหงความตาย131 ดังท่ี

จะไดกลาวตอไป และซิกมันด ฟรอยดยังไดวิเคราะหและอธิบายถึงจิตมนุษยวาประกอบไปดวย 3 

สวน ไดแก อิด (Id) อีโก (Ego) และ ซูเปอรอีโก (Super Ego) 

1. อิด (Id) 

อิดเปน จิตใตสํ านึกอยูภายในอิท ธิพลของสัญชาตญาณชี วิตและ

สัญชาตญาณความตาย โดยสัญชาตญาณเหลานี้ปรากฏในรูปแบบของพลังงานอยูในมนุษยตัวเรา

ผลักดันใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมา ซึ่งสัญชาตญาณชีวิตจะเปนแรงผลักดันใหมนุษยทําสิ่งที่เกิด

ความสุขสําราญใจ โดยเฉพาะความสุขทางกาย รวมถึงการหลีกเลี่ยงอันตรายหรือความเจ็บปวดตางๆ 

พลังงานจากสัญชาตญาณชีวิตนี้จะเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศ ทั้งน้ีบุคคลจะมีพลังงานจากสัญชาตญาณ

ชีวิตแตกตางกัน บางคนมีมาก และบางคนมีนอย สวนสัญชาตญาณความตายจะเปนแรงผลักดันให

มนุษยทําลายสิ่งตางๆรอบตัว รวมทั้งทําลายตนเองดวย แรงผลักดันน้ีจะผลักดันใหอิดสั่งการใหอีโก

กระทําตาม132 

2. อีโก (Ego) 

อีโกเปนจิตสํานึก เปนจิตที่มีเหตุผล และมีขีดจํากัดความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของอิด ทั้งนี้ อีโกจะอยูภายใตการควบคุมของซูเปอรอีโกอีกที133 

3. ซูเปอรอีโก (Super Ego) 

ซูเปรอีโกเปนมโนธรรม ศลีธรรมประจําใจที่ไดรับมาจากการสั่งสอนจาก

ครอบครัว สังคม ใหทําในสิ่งที่ดี สิ่งท่ีถูกตองในสังคม134 

ความสัมพันธของทั้งสามนั้น อีโกจะเปนตัวกลางระหวางอิดและซูเปอรอี

โก กลาวคือ เมื่ออิดผลักดันใหอีโกกระทําในสิ่งที่อิดตองการ ซูเปอรอีโกก็จะควบคุมอีโกไมใหกระทําใน

สิ่งท่ีผิดคุณธรรมในสังคม กระบวนการดังกลาวทําใหเกิดความขัดแยงระหวางอิดและซูเปอรอีโก เมื่อ 

อีโกไมสามารถกระทําตามความตองการของอิดได เนื่องจากการกระทําดังกลาวขัดกับซูเปอรอีโกจะ

ทําให อีโกเกิดความวิตกกังวล ซึ่งความวิตกกังวลน้ีก็จะเปนแรงผลักดันอีกประการหนึ่งใหเกิด

พฤติกรรมที่อีโกพัฒนาขึ้นมาอยางไมรูตวั คือ พฤติกรรมปกปองตนหรือกลไกปองกัน เชน การยึดแนน

                                           
131 สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อางแลว เชิงอรรถที่ 124, น.

227-228. 
132 สิริอร วิชชาวุธ, อางแลว เชิงอรรถที่ 122, น.250. 
133 เพ่ิงอาง, น.251. 
134 เพ่ิงอาง. 
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ในการแสดงพฤติกรรมเพื่อรับการตอบสนองความตองการแตละขั้นที่มีอุปสรรค คือ ในชวงอายุ 1 ป 

ทารกมีความตองการตอบสนองทางกามารมณดวยการใชปาก แตเกิดอุปสรรคจึงทําใหเด็กยึดติดกับ

พฤติกรรมการใชปากเม่ือโตข้ึน ดังเชน การสูบบุหร่ี หรือเมื่อมนุษยประสบปญหาอุปสรรคและไม

สามารถแกไขได มนุษยบางคนก็จะแสดงพฤติกรรมถดถอยยอนกลับไปสูวัยเด็ก ดังเชน เม่ือตอนเด็ก

มักไดรับการใหอภัย ถาเด็กรองดิ้น เม่ือโตขึ้นมา หากยังไมสามารถแกไขอุปสรรคใดได มนุษยคนนั้นก็

จะแสดงออกโดยการดิ้นเหมือนเด็กหรือในแงของพฤติกรรมทางเพศที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคม 

มนุษยจะแสดงออกมาในรูปแบบอ่ืนที่สังคมยอมรับ เชน การรองเพลง การเขียนนิยายรัก เปนตน135 

สําหรับการนําทฤษฎีนี้มาอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมผูคาประเวณี รวมถึงผูซื้อบริการทางเพศ ก็ทําให

ทราบวา เรื่องทางเพศและแรงขับทางเพศก็เปนสัญชาตญาณประการหนึ่งที่มีอยูในมนุษยทุกคน เมื่อ

อิด อีโก และซูเปอรอีโกตางทํางานพรอมกัน จึงทําใหการกระทําของบุคคลหนึ่งๆ แสดงออกมา

แตกตางกันกับการกระทําของคนอ่ืน แมบุคคลเหลานั้นจะอยูในสังคมเดียวกันก็เฉกเชนผูคาประเวณี 

ที่อิดสามารถชนะซูเปอรอีโกได กลาวคือ การเลือกคาประเวณีเปนการกระทําที่ผูคาประเวณีแสดงออก

มาตามสัญชาตญาณชีวิตที่ตองการแสวงหาความสุข การคาประเวณีทําใหผูคาประเวณีไดทรัพยสินที่

ตองการซึ่งเปนการแสวงหาความสุขประการหนึ่ง ในขณะที่บุคคลอ่ืนเห็นศีลธรรมมีความสําคัญกวา

สัญชาตญาณชีวิตของตน หรือซูเปอรอีโกสามารถเอาชนะอิดไดก็ทําใหบุคคลนั้นปฏิเสธการคาประเวณี 

3. ความตองการตามลําดับขั้น  

เปนแนวคิดของอับราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ซึ่ งเชื่ อวา 

มนุษยมีความตองการทั้ง 6 ขั้น โดยมีการเรียงลําดับจากต่ําสุดไปยังสูงสุด ทั้งนี้ มนุษยจะมีความ

ตองการในระดับต่ําสุดกอน เมื่อไดรับการตอบสนองจนพึงพอใจแลว ถึงจะมีความตองการในระดับท่ี

สูงข้ึนไปตามลําดับ แตหากความตองการในระดับแรกยังไมไดรับการตอบสนองความตองการดังกลาว 

มนุษยก็จะไมเกิดความตองการในระดับที่สูงขึ้นไป อยางไรก็ตาม แนวคิดความตองการตามลําดับขั้นก็

ยังมีขอถกเถียงอยูวา บางคนอาจจะมีความตองการท่ีไมเปนตามลําดับข้ึนดังที่เขาเสนอไวและลําดับ

ขั้นความสําเร็จเหลื่อมล้ํากัน หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานการณ136  

โดยสรุป สําหรับเร่ืองเหตุใดบุคคลถึงเลือกเปนผูคาประเวณี ในขณะที่

บุคคลไมเปนผูคาประเวณีสามารถอธิบายไดตามแนวคิดทางจิตวิทยา ปรากฏวา ในรางกายของมนุษย

ทุกคนมีแรงขับทางเพศ ความตองการทางเพศ ซึ่งเกิดจากสรีระรางกายของตนเอง กลาวคือ เกิดจาก

การทํางานของฮอรโมนใตสมอง สั่งใหระบบสืบพันธุหลั่งฮอรโมนเพศ และกระตุนให เกิดการ

                                           
135 เพ่ิงอาง. 
136 สาขาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, อางแลว เชิงอรรถท่ี 124, น. 227. 
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เปลี่ยนแปลงทางสะรีระรางกายของหญิงชายแตกตางกัน อีกทั้ง ฮอรโมนเพศกระตุนใหมนุษยเกิด

ความตองการทางเพศ อันที่จะตองหาทางตอบสนองความตองการเพศน้ีออกมาสงผลใหมนุษย

แสดงออกพฤติกรรมทางเพศออกมาแตกตางกัน เร่ืองความตองการทางเพศจึงเปนเรื่องปกติเกิดจาก

ภายในของมนุษยเอง ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถควบคุมได แตความตองการทางเพศนี้ก็จะถูกจารีต

ประเพณี กฎระเบียบของสังคมกําหนดควบคุมไวอีกประการหน่ึง อยางไรก็ตาม จารีตประเพณีสังคมก็

ไมสามารถควบคุมความตองการทางเพศอันเปนสัญชาตญาณของมนุษยไดท้ังหมดตามทฤษฎีจิต

วิเคราะหของซิกมันด ฟรอยด เพราะการทํางานของอิด อีโกและซูเปอรอีโกของมนุษยแตละคน

แตกตางกัน ประกอบกับการเรยีนรูทางสังคมของบุคคลนั้นๆ ดังนั้น ในเร่ืองความตองการทางเพศอัน

สงผลตอการแสดงพฤติกรรมทางเพศ บุคลิกภาพของมนุษยในแตละคนจึงมีความแตกตางกันไป ไม

สามารถใชกฎหมายหรือศีลธรรม จารีตประเพณีควบคุมการแสดงพฤติกรรมของมนุษยใหแสดงออกใน

เชิงบวกไดตลอดเวลา  

2.2.2.4 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับการคาประเวณี 

แมการคาประเวณีในไทยจะเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตการคาประเวณี

ยังคงดํารงอยูในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และผูคาประเวณีไมไดมีจํานวนลดลง ในทาง

กลับกัน ผูคาประเวณีมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น มีผูคาประเวณีรายใหมเขาสูการคาประเวณีมากย่ิงขึ้น ทํา

ใหธุรกิจการคาประเวณีเปนธุรกิจภาคบริการของไทยที่สรางรายไดอยางมหาศาลอยางประเมินคา

ไมได อนึ่ง แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเบื้องตนอยางอุปสงคและอุปทาน สามารถนํามาอธิบายการคงอยู

ของการคาประเวณีในไทย และการมองความเปนไปไดที่จะกําจัดการคาประเวณีใหสิ้นไปได อันเปน

การนําวิชาทางเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชกับนิติศาสตร ตามหลักแนวคิดนิติเศรษฐศาสตร ดังนั้น ใน

หัวขอนี้ ผูศึกษาตองการศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับอุปสงคและอุปทาน ดังนี้  

(1) แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค 

อุปสงค คือ จํานวนตางๆของสินคาและบรกิารชนิดนั้นที่ผูบริโภคตองการ

ซื้อในระยะเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาตางๆของสินคาชนิดนั้น ซึ่งความตองการซื้อในที่นี้ ตองเปนความ

ตองการที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing Power) ไมไดหมายถึงความตองการธรรมดา กลาวคือ ผูบริโภค

ตองมีความเต็มใจที่จะซื้อและมีเงินเพียงพอที่จะจายซื้อสินคาและบริการนั้นไดดวย137 

ทั้งนี้ กฎแหงอุปสงคระบุวา ปริมาณของสินคาและบริการชนิดในชนิด

หนึ่งท่ีผูบริโภคตองการซื้อยอมแปรผกผันกับราคาของสินคาและบริการนั้นเสมอ กลาวคือ เมื่อราคา

                                           
137 วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, เศรษฐศาสตรเบื้องตน เศรษฐศาสตรสําหรับบุคคลท่ัวไป, พิมพครั้ง

ที่ 9, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551), น.24. 
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สินคาสูงขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคาในราคาท่ีนอยลง และเมื่อราคาลดลง ผูบริโภคจะซื้อสินคาในปริมาณ

ที่มากขึ้น โดยขึ้นอยูกับปจจัยดานผลทางรายไดหรือรายไดที่แทจริงของผูบรโิภค เม่ือราคาสินคาสูงขึ้น

แตรายไดของผูบริโภคเทาเดิม ผูบริโภคก็จะบริโภคสินคานอยลง ในทางตรงกันขาม เมื่อราคาสินคา

ลดลง ผูบริโภคสามารถซื้อสินคาไดในปริมาณท่ีมากขึ้น และปจจัยดานทางการทดแทน กลาวคือ หาก

ราคาสินคาอยางหนึ่งราคาสูงขึ้น ผูบริโภคก็จะหันไปบริโภคสินคาอยางอ่ืน ประเภทเดียวกันเพ่ือใช

ทดแทนสินคาท่ีราคาแพง โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบราคาระหวางสินคาที่ทดแทนกันได เชน 

น้ําอัดลม น้ําเปลา เปนตน138 

จากการศึกษาพบวา อุปสงค คือ ความตองการในการบริโภคสินคาของ

ผูบริโภค และปริมาณสินคาหรือบริการใดจะแปรผกผันกับราคาของสินคาบริการนั้นเสมอ เมื่อนํามา

พิจารณาเร่ืองการคาประเวณี พบวา หากผูใชบริการ (ลูกคา) มีความตองการจะใชบริการทางเพศมาก 

ฝายผูใหบริการ หรือผูคาประเวณีก็จะมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ในทางตรงกันขาม หากมีความตองการใช

บริการทางเพศนอยหรือลูกคานอย ผูคาประเวณีก็จะมีจํานวนลดลง ประกอบกับความตองการทาง

เพศเปนเร่ืองปกติธรรมดาของมนุษยทุกคนและนาคนหาทําใหมนุษยเต็มใจท่ีจะบริโภคบริการ

คาประเวณีตลอดเวลา ความตองการหรืออุปสงคเพื่อบริโภคบริการทางเพศจึงมี จํานวนมาก

ตลอดเวลา  อยางไรก็ตาม ในธุรกิจการคาประเวณียังคงดํารงอยูได เนื่องจากเปนตลาดที่ผูคาประเวณี

มีการหมุนเวียน เขาออกอยูเสมอ มีวงจรชีวิตสั้นและมีหลากหลายราคาตอบสนองความตองการของ

ผูใชบริการทุกรูปแบบ ตั้งแตราคาต่ําหลักรอยบาทถึงราคาแพงหลักหมื่นบาท อีกท้ัง บริการทางเพศ

เปนสินคาที่ทดแทนกันได กลาวคือ หากผูคาประเวณีรายหนึ่งคิดคาบริการที่สูงเกินไป ผูใชบริการก็

ยอมสามารถไปใชบริการผูคาประเวณีท่ีราคาถูกกวาได โดยไดรับการตอบสนองความตองการทางเพศ

ที่เหมือนกัน การที่บริการทางเพศเปนสินคาท่ีทดแทนกันไดเชนนี้ ทําใหธุรกิจการคาประเวณียังคง

ดํารงอยูจนถึงปจจุบัน   

(2) แนวคิดเกี่ยวกับอุปทาน 

อุปทาน หมายถึง จํานวนตางๆของสินคาหรือบริการนั้นที่ผูผลิตมีความ

เต็มใจผลิตและนําออกมาขาย ณ ระดับราคาตางๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด139 กลาวอีกนัยหนึ่ง 

อุปทาน คือ จํานวนสินคาหรือบริการที่ผูผลิตผลิตออกมาตอบสนองความตองการ (อุปสงค) ของ

ผูบริโภค  

                                           
138 เพ่ิงอาง, น.25-26. 
139 เพ่ิงอาง, น.33. 
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ทั้งนี้ กฎแหงอุปทาน กลาววา ปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิด

หนึ่งที่ผูผลิตหรือพอคาตองการจะขายยอมแปรผันตรงกับราคาของสินคาและบริการชนิดน้ัน แสดงให

เห็นวา เมื่อสินคาราคาสูงขึ้น ผูผลิตก็มีความเต็มใจที่จะผลิตออกสินคามาขายมากยิ่งข้ึน แตถาราคา

สินคาลดลง ผูผลิตจะผลิตสินคาในปริมาณที่นอยลง เพราะปจจัย 2 ประการ ไดแก เปาหมายกําไรท่ี

ผูผลิตจะไดรับ หากผูผลิตผลิตสินคาท่ีมีกําไรต่ํา ก็จะผลิตนอย แตถาผูผลิตผลิตสินคาที่ทําใหไดรับ

กําไรสูง ผูผลิตก็จะผลิตมากยิ่งข้ึน และเมื่อสินคามีราคาสูงขึ้น ผูผลิตสวนหน่ึงที่มีตนทุนสูงจะสามารถ

เขามาผลิตทําใหปริมาณการผลิตมีมากขึ้น แตถาราคาสินคาต่ํา ผูผลิตท่ีมีตนทุนสูงจะตองเลิกการผลิต

ไมคุมทุน ทําใหปริมาณการผลิตลดลง 140 

จากการศึกษา สรุปไดวา อุปทาน คือ จํานวนสินคาที่ผลิตออกมา

ตอบสนองความตองการของผูบริโภค เม่ือนํามาพิจารณาในเรื่องการคาประเวณีของไทย พบวา เมื่อ

ความตองการใชบริการทางเพศของผูใชบริการมีปริมาณสูงยิ่งขึ้น ก็จะมีผูคาประเวณีเขามาใหบริการ

ทางเพศมากยิ่งขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการจํานวนมากของผูใชบริการ และหากมองผิวเผินจะ

พบวา การคาประเวณีมีตนทุนการผลิตที่ไมสูงดังเชนกับธุรกิจอื่นๆ กลาวคือ ใชเรือนรางของตนในการ

แสวงหาประโยชนเทานั้น และไดผลตอบแทนกําไรสูงและรวดเร็วทําใหผูคาประเวณีสวนหนึ่งสมัครใจ

เขาสูการคาประเวณี อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงสภาพแวดลอมทั่วไปของการคาประเวณีแลวจะ

พบวา การคาประเวณีเปนธุรกิจที่มีตนทุนสูงหรือตนทุนทางสังคมสูง เพราะการคาประเวณีเปนสิ่งที่

ผิดกฎหมาย ไมไดรับการคุมครองจากทางสังคมและกฎหมาย เสี่ยงตอการถูกบุคคลอ่ืนแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี เสี่ยงตอการติดโรคทางเพศสัมพันธ ถูกทํารายรางกาย หรือถูกเบ้ียว

คาตัว จากการที่การคาประเวณีมีตนทุนที่สูงเชนนี้ ยอมทําใหอัตราคาบริการยอมสูงขึ้นไปดวย ทําให

ผูคาประเวณีไดรับผลตอบแทนที่สูง และเพราะตนทุนทางสังคมสูงในการท่ีจะประกอบอาชีพนี้ ทําให

บุคคลจํานวนนอยเลือกที่จะประกอบอาชีดังกลาว ท้ังที่อาชีพนี้ไดรับรายไดมหาศาลเม่ือเทียบกับ

ชั่วโมงปฏิบัติการก็ตาม กลาวคือ ผูคาประเวณียอมไดรับตนทุนทางสังคมที่สูงกวาผลประโยชนท่ีจะ

ไดรับเปนตัวเงิน ดังนั้น เม่ืออุปทานแรงงาน (Labor Supply) ของผูคาประเวณีนั้นต่ํารวมไปถึงผู

คาประเวณีจะตองเผชิญกับตนทุนทางสังคมที่สูง อุปทานแรงงานอาชีพนี้จึงไมมีความยืดหยุน

เชนเดียวกับอาชีพอ่ืนๆที่ไดรับรายไดมาก เชน ดารา นักรอง หมอ วิศวกร และทนายความ เปนตนที่มี

ความยืดหยุนตออุปทนแรงงานต่ําเชนกัน คาความยืดหยุนท่ีต่ําของผูคาประเวณีจึงสามารถอธิบายได

วา แมวาอาชีพนี้จะมีรายไดที่สูงเพียงใด อัตรารายไดท่ีแตกตางดังกลาวก็ไมสามารถดึงคนเขามา

ประกอบอาชีพไดมากนัก เม่ือเทียบกับอัตราเขาออกในสาขาอาชีพอื่นๆ ซึ่งแนนอนที่สุดวาสถานการณ

                                           
140 เพ่ิงอาง, น.34.  
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ดังกลาวจะสงผลใหผูคาประเวณีไดรบัรายไดสูงกวาตลาดเสมอ141 นอกจากนี้ สาเหตุที่การคาประเวณี

ไดรับรายไดท่ีสูงอีกประการหนึ่ง เพราะการคาประเวณีมีลักษณะที่มีวงจรชีวิตสั้น (Short Life Circle) 

เชนเดียวกับดารา นักรอง นักกีฬาอาชีพท่ีจะสามารถหารายไดที่สูงในชวงอายุหนึ่งของชีวิตเทานั้น 

โดยที่ในระยะยาวจะตองนํารายไดนี้เพื่อใชในการบริโภค ซึ่งผูคาประเวณีโดยสมัครใจรับรูขอจํากัดนี้ดี

และไดตัดสินใจประกอบอาชีพดังกลาว สาเหตุหนึ่งเนื่องจากความตองการรายไดในปจจุบันสูงมาก 

เชน ผูคาประเวณีตองสงเงินไปใหพอแมท่ีตางจังหวัดหรือครอบครัวกําลังลําบาก ตองการเงินอยาง

เรงดวน ซึ่งถาเลือกประกอบอาชีพอื่นก็จะไมสามารถหาเงินดังกลาวไดทัน142 

จากการศึกษาและนําหลักการทางเศรษฐศาสตรเร่ืองอุปสงคและอุปทาน 

สามารถอธิบายปรากฏการณการคงอยูการคาประเวณีในไทยได กลาวคือ ดานอุปสงคของผูบริโภคใน

ธุรกิจการคาประเวณีนี้ เราไมสามารถปฏิเสธไดวามนุษยมีความรูสึกไวตอเพศตรงขามและมีความชื่น

ชอบที่จะเสพ (Consume) สินคาและบริการตางๆที่เก่ียวกับเซ็กซ ไมวาจะเปนการดู ฟง และการ

สัมผัส อนึ่ง เพราะมนุษยมองวาเซ็กซเปนเรื่องที่นาคนหา มนุษยยินดีที่จะจาย (Willng to Pay) สินคา

และบริการท่ีเก่ียวกับเซ็กซเพ่ือตอบสนองความตองการของตน อยางไรก็ตาม แมวาจะมีระดับอุปสงค

และความตองการสูงก็ตาม แตดานอุปทาน พบวา ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการคาประเวณีถูกควบคุมทาง

กฎหมายเนื่องจาก การคาประเวณีเปนธุรกิจที่สงผลในทางลบกับสังคม (Negative Externalities) 

ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบทั้งดานอุปสงคและอุปทานแลวพบวา ตลาดการคาประเวณีเปนตลาดที่ไมเกิด

ดุลยภาพของตลาดอยางแนนอน โดยที่อุปสงคสวนเกินดังกลาวไดสะทอนถึงราคาสินคาและบริการที่

จะถูกผลักใหสูงกวาสินคาประเภทอื่นๆ แตทวาราคาที่สูงนี้กลับสรางกําไรใหบุคคลที่อยูในธุรกิจการ

คาประเวณีเปนอยางมาก อีกทั้ง อัตราคาบรกิารที่สูงในการคาประเวณีสงผลดึงดูดใหเกิดผูคาประเวณี

รายใหมๆ เขามาในตลาดอยางตอเนื่อง ท้ังท่ีการคาประเวณีเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย อนึ่ง เนื่องจาก 

ประการแรก กฎหมายหามการคาประเวณีดังกลาวทําใหเกิดอุปสงคสวนเกินและระดับราคาที่สูงขึ้น 

และประการที่สอง เมื่อเปรยีบเทียบรายไดที่สูงที่ผูคาประเวณีไดรับกับวิชาชีพอ่ืนๆ  

กลาวโดยสรุป แนวคิดทางเศรษฐศาสตรทางดานอุปสงคและอุปทานของ

ตลาดการคาประเวณีสามารถอธิบายการเจริญเติบโต และการคงอยูของการคาประเวณีในไทยได 

ดังน้ี143 

                                           
141 พิริยะ ผลพิรฬห, เศรษฐศาสตรภาคบริการ, (กรุงเทพฯ: โครงการสงเสริมและพัฒนา

เอกสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2553), น.52. 
142 เพ่ิงอาง. 
143 เพ่ิงอาง. 

Ref. code: 25605801031575WKN



74 

1. ความตองการที่สูงขึ้นและความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค

สงผลใหผูบริโภคยินดีท่ีจะจายเพ่ือซื้อและรับบริการจากธุรกิจนี้ ถึงแมวาราคาสินคาและบริการจะมี

ราคาสูงก็ตาม  

2. การหามการคาประเวณีตามกฎหมายกลับเปนการสรางกลไกทําให

เกิดอุปสงคสวนเกิน สงผลใหราคาบริการมีราคาสูงเพ่ิมตามมา  

3. ปจจัยการผลิตที่สําคัญอยางผูคาประเวณีไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา

การประกอบอาชีพอื่นๆ เนื่องจากการมีวงจรชีวิตที่สั้นและไมมีความยืดหยุนในตลาดแรงงาน ซ่ึงสงผล

ใหอุปทานของการประกอบอาชีพการคาประเวณีนี้มีระดับต่ําเมื่อเทียบกับรายไดที่จะไดรับเพ่ิมข้ึนแต

เนื่องจากวาเรายังเห็นธุรกิจการคาประเวณีนี้ยังสามารถดําเนินอยูไดอยางปกติสุข การหามแตหามไม

หมดและไมจริงจังนี้จึงเปนเหมือนกับการชวยสนับสนุนแบบออมๆใหผูคาประเวณี และบุคคลในธุรกิจ

การคาประเวณีไดรับผลตอบแทนทางกําไรสูงข้ึน กําไรที่สูงขึ้นก็จะเปนการชักจูงผูประกอบการราย

ใหมเขาสูตลาดมากยิ่งขึ้น สงผลใหการควบคมุธุรกิจนี้ในระยะยาวยากยิ่งข้ึน 

กลาวโดยสรุป ในหัวขอนี้  ทําใหทราบวา มนุษยมีความตองการที่จะ

บริโภคการบริการทางเพศอยูเสมอทําใหเกิดอุปสงคการบริการทางเพศขึ้น เม่ือเกิดอุปสงคในตลาดก็

ยอมมีอุปทานมาตอบสนองความตองการของผูบริโภค อันเปนกลไกทางเศรษฐกิจปกติ อยางไรก็ตาม 

เนื่องจาก ผูคาประเวณีตองประสบตนทุนทางสังคมที่สูง ทั้งเปนการผิดกฎหมาย เสี่ยงอันตรายตางๆ 

และเปนอาชีพที่ไมมีความยืดหยุนและเปนอาชีพท่ีมีวงจรชีวิตสั้น มีการเขาออกอยูเสมอ ทําใหยังไมมี

อุปทานแรงงานในจํานวนที่เพียงพอ หรือมากกวาความตองการอุปสงคของผูบริโภคได จึงทําใหอัตรา

คาบริการสูง สงผลใหผูคาประเวณีไดรับรายไดท่ีสูงกวาอาชีพอ่ืนๆและชักจูงผูสนใจคาประเวณีราย

ใหมๆเขาสูตลาดไดอยูเสมอ และแมอัตราคาบริการจะสูงก็ตาม ผูบริโภคก็ยังคงเต็มใจที่จะบริโภค

เพราะความตองการทางเพศเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษย  

 

2.3 แนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี 

 

แนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญาเปนการอธิบายวาการกระทําใดควรเปนความผิด

อาญา ดังนั้นการพิจารณาแนวทางใหมในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผูคาประเวณีของไทย จึง

จําเปนตองศึกษาแนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญา เพ่ือพิจารณาวา ในเรื่องการคาประเวณีน้ี 

สวนใดควรกําหนดเปนความผิดทางอาญา หรือสวนใดควรถูกยกเลิกความผิดทางอาญา หรือหา

แนวทางอ่ืนที่เหมาะสมตอไป  
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2.3.1 แนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญาทั่วไป  

แนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญามีวิวัฒนาการดังนี้144 

ประการแรก ใชเกณฑทางศีลธรรม โดยในสังคมดั้งเดิมซึ่งเปนสังคมขนาดเล็ก ไม

ซับซอน กฎหมายอาญาและศีลธรรมมีความสัมพันธกันอยางไมอาจแยกออกจากการกันได การ

กําหนดวาการกระทําใดควรเปนความผิดทางอาญาจึงใชมาตรการวัดทางศีลธรรมกํากับ กลาวคือ  

การกระทําใดผิดหลักศีลธรรม การกระทําดังกลาวก็ถูกกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาและจะตอง

ถูกลงโทษ โดยหลักเกณฑน้ีสามารถใชไดดีกับสังคมพ้ืนฐานที่ยังไมมีผูคนอยูมากนัก อีกทั้ง การใช

กฎหมายเทคนิคเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยยังไมมีความจําเปนในยุคนี้ ดังนั้น ในยุคนี้การผิด

ศีลธรรมกับการผิดกฎหมายอาญาจึงสอดคลองเปนเรื่องเดียวกัน ผูท่ีจะฝาฝนกฎหมายก็จะคิดไดวาตน

ไมไดฝาฝนเฉพาะกฎหมายเทานั้น แตฝาฝนศีลธรรม จารีต ประเพณีของสังคมที่ควบคุมอยูดวย145 แต

เมื่อสังคมพัฒนาและสลับซับซอน มีผูคนมากข้ึน กฎเกณฑทางศีลธรรมแตเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ

สําหรับการกําหนดความผิดทางอาญาเทานั้น รัฐจึงมีความจําเปนท่ีจะตองออกกฎหมายอาญา เพ่ือ

รักษาความสงบเรียบรอยในสังคมและใชกับสถานการณที่เกิดข้ึนมากมาย รัฐมีการบัญญัติกฎหมาย

เทคนิคท่ีไมไดมีพื้นฐานมาจากศีลธรรมมาบังคับใชแกไขปญหาในสังคม ซึ่งแสดงใหเห็นวากฎหมาย

คอยๆแยกตัวออกจากศีลธรรม แตก็ไมไดแยกออกจากกันอยางเด็ดขาด จนทําใหเกิดภาวะของ

กฎหมายกับศีลธรรมมีความสัมพันธแบบ Intersection กลาวคือ การกระทําบางอยางเปนทั้งผิด

กฎหมายและผิดศีลธรรม เชน การฆาคน แตบางกรณีผิดศีลธรรมอยางเดียว ไมผิดกฎหมาย เชนการ

โกหก และบางกรณีผิดกฎหมายอยางเดยีวแตไมผิดศีลธรรม เชน การจอดรถในที่หามจอด 

ประการที่สอง การใชเกณฑทางสังคม ในชวงนี้มองวา การกระทําความผิด คือ 

การกระทําที่กระทบกระเทือนสังคม โดยการพิจารณาวา อะไรคืออาชญากร ก็จะมองจากการกระทํา

ที่ทําใหสังคมเสียหายนั่นเอง โดย Durkheim เสนอวา“อาชญากรรม คือ การกระทําที่ทํารายสภาพ

สังคมที่เขมแข็งของการรับรูรวมกัน” อาชญากรรมจึงเปนสิ่งที่สังคมรับรูรวมกันวา การกระทํานั้นคือ

อาชญากรรม แตอยางไรก็ตาม แนวคิดน้ียังสรางความไมแนนอนใหกับกฎหมายอาญาเพราะเวลาเกิด

การกระทําใดข้ึนแลวก็ยากที่จะหาตัวแทนสังคมมาชี้วาการกระทํานั้นเปนอาชญากรรมและสมควรถูก

ลงโทษหรือไม 

                                           
144 ปกปอง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง, พิมพครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2559), น.19-22. 
145 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป, พิมพคร้ังท่ี 

10, (กรุงเทพ: พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551), น.2. 
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ประการที่สาม การใชเกณฑทางกฎหมายตามแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตย ซึ่ง

มองวา กฎหมายที่ลงโทษผูกระทําความผิดตองออกมาจากรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชน ดังนั้น 

เมื่อรัฐสภาออกกฎหมายใดกําหนดใหความผิดใดเปนความผิดออกมาแลว กฎหมายนั้นก็สามารถใช

บังคับไดตามความประสงคของประชาชน แมวากฎหมายที่กําหนดขึ้นมาฐานใหมนั้นจะไมเก่ียวของกับ

ศีลธรรมดวยเลยก็ตาม ซึ่ งอาจทํ าให เกิดสภาวการณ ที่ เรียกวากฎหมายอาญาเฟอ (Over 

Criminalization) ซึ่งในปจจุบัน ฝายนิติบัญญัติจะกําหนดใหพฤติกรรมใดเปนความผิดอาญาจะดูจาก

การกระทํานั้นตองขัดกับความสงบเรียบรอยของสังคม  

ในปจจุบัน สวนใหญการกําหนดความผิดอาญาจะพิจารณาไปท่ีความสงบ

เรียบรอยของสังคม กลาวคือ สังคมไดรับความเสียหายอยางไรจากการกระทําเชนนั้น แนวคิดน้ีจึงมี

ความชัดเจนในตัวเองในเร่ืองการยอมรับอํานาจนิติบัญญัติที่เปนผูกําหนดฐานความผิดและบทลงโทษ

พรอมกับใหแนวทางวา จะตองเปนการลงโทษการกระทําที่กระทบตอความสงบเรียบรอยของสังคม 

เมื่อความผิดอาญาถูกกําหนดโดยฝายนิติบัญญัติ เพื่อลงโทษการกระทําท่ีเปนการกระทบกระเทือน

ความสงบเรียบรอยของสังคม ความผิดอาญาจึงไมใชการกระทําที่เปนพฤติการณเบี่ยงเบน อันเปนการ

ฝาฝนทางสังคมหรือเปนการกระทําท่ีผิดศีลธรรมที่ เปนบาปและมีสภาพบังคับทางศาสนาหรือ

ความรูสึก รวมท้ังบางกรณีก็มีสภาพบังคับทางสังคมหรือการกระทําที่เปนการละเมิดกฎหมายแพง 

โดยสรุป ในปจจุบัน กฎหมายและศีลธรรมไดแยกตัวออกจากกัน ทําใหการ

กระทําบางอยางซึ่งผิดศีลธรรมแตไมผิดกฎหมาย หรือการกระทําบางอยางผิดกฎหมายแตไมผิด

ศีลธรรม หรือผิดท้ังกฎหมายและศีลธรรม โดยเกณฑการกําหนดความผิดอาญาในปจจุบันพิจารณาวา

การกระทําน้ันขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคมหรือไม ซึ่งก็ตองพิจารณาจารีตประเพณี คานิยม 

ของคนในสังคมในขณะนั้นพิจารณาประกอบดวย  

สําหรับการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองการคาประเวณี เปนท่ีปฏิเสธไมไดวา

การคาประเวณีนั้นผิดศีลธรรมของสังคมแตบทบัญญัติกฎหมายการคาประเวณีมีทั้งถูกกฎหมาย และ

ในบางประเทศถือวาผิดกฎหมาย ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญาที่นํามาปรับใชท่ี

แตกตางกันประกอบดวย ดังนั้น การพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีจึงจําตอง

พิจารณาหลักเกณฑทฤษฎีการกําหนดความผิดอาญาเพ่ิมเติม เพื่อควบคุมและจํากัดขอบเขตของการ

ใชกฎหมายอาญาเพื่อไมใหกฎหมายอาญาถูกนําไปใชบังคับ หรือหามการกระทําของบุคคลในสังคม

อยางไมจําเปน อันอาจจะเกิดสภาวการณกฎหมายอาญาเฟอได ดังตอไปนี้  

2.3.1.1 หลักเกณฑการกําหนดความผิดทางอาญา  

หลักเกณฑการกําหนดความผิดทางอาญาที่สามารถใชบั งคับหรือ

เกี่ยวของกับการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับผูคาประเวณีนั้นไดแก 2 ประการ ไดแก หลักเกณฑวาดวย
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การไมจํากัดหรือหลักเกณฑแดนอิสระของเอกชน และหลักเกณฑวาดวยการจํากัด (Limiting 

Principle) หรือหลักเกณฑวาดวยการจํากัดเชิงศีลธรรม (Moral Limits)  ดังน้ี 

(1) หลักเกณฑวาดวยการไมจํากัดหรือหลักเกณฑแดนอิสระของเอกชน

(Principle of Individual Autonomy) 

แนวคิดนี้เปนแนวคิดตามหลักเสรีนิยม หลักเกณฑนี้เปนผลพวงของ

แนวความคิดเสรีนิยมซึ่งสถาปนามาเพ่ือปลดพันธนาการจากอํานาจรัฐในชวงเวลาที่ผูคนถูกกดขี่จาก

รัฐ โดยเชื่อวามนุษยมีความคิดและเสรีภาพที่จะกําหนดชะตาชีวิตและเปาหมายของตนเองไดและสิทธิ

เสรีภาพของปจเจกบุคคลเปนสิ่ง ท่ี ไมอาจลวงละเมิด ได  โดยหลักเกณฑนี้มีหลักวา มนุษย มี

ความสามารถกําหนดโชคชะตาชีวิตของตนเองได การกระทําของมนุษยถูกกําหนดอยางอิสระผานการ

ใชเหตุผลของมนุษย ทั้งนี้ ความสามารถในการกําหนดการกระทําของตนเองอยางอิสระและอยางมี

เหตุผลในการดํารงชีวิตตามธรรมชาติและในสังคมเปนเครื่องแสดงใหเห็นความเปนมนุษยวาเปนบุคคล

ผูมีเสรีภาพ สวนความสามารถกําหนดการกระทําของตนเหลานี้เปนตัวแสดงความรับผิดชอบตอการ

กระทําดังกลาว ไมวาการกระทําดังกลาวจะดีหรือราย146  

โจเอล ฟนเบอรก (Joel Finberg) ไดอธิบายไวในหนังสือ Harm to Self 

แปลวา “...ปจเจกชนมีสิทธิที่จะตัดสินใจไดวาจะดําเนินชีวิตของตนไปอยางไร โดยเฉพาะอยางย่ิงมี

อํานาจตัดสินใจในเรื่องสําคัญของตน เชน จะเรียนหรือประกอบอาชีพอะไร จะยึดถือปฏิบัติศีลธรรม

อยางไร”147 ทั้งนี้ หลักเกณฑนี้ไดมีการพัฒนาหลายรูปแบบ บางรปูแบบจะเห็นความสําคัญของตัวเอง

เปนหลักและเห็นประโยชนของสังคมเปนรอง อยางไรก็ตาม หลกัเกณฑนี้มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไป

วา มนุษยมีเสรีภาพของตนกวางแคบแคไหน   

โจเซฟ ราซ (Josep Raz) ไดกลาวในหนังสือของเขาเร่ือง The Morality 

of Freedom วา มนุษยมีเสรีภาพอยู 3 ลักษณะ ไดแก ประการแรก มีความสามารถในการเลือก

ตัดสินใจความเปนไปของชีวิต ประการที่สอง รัฐไมมีหนาที่เพียงแตไมกระทําการอันเปนการขัดตอ

เสรีภาพดังกลาว แตยังตองสงเสริมการใชเสรีภาพ โดยการสรางปจจัยแวดลอมที่เอ้ือตอการใหเกิดการ

ใชเสรีภาพ และประการที่สาม การกระทําเพ่ือบรรลุเปาหมายของบุคคลหน่ึงจะตองไมละเมิดตอสิทธิ

                                           
146 “Decision to Criminalise,”Retrieved on 15 April 2018, from catalogue.pearsoned.  

co.uk/assets/hip//M02_WILS2642_04_SE_C02. 
147 Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law, 7th ed. ( Oxford: Oxford 

University Press, 2013), pp.28-29.  
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และเสรีภาพของบุคคลอื่นเวนแตมีเหตุจําเปน เพ่ือปกปองหรือสงเสริมเสรีภาพของบุคคลอ่ืน148 

เสรีภาพในลักษณะน้ีจึงสนับสนุนหลักการที่ถือวา การใชกฎหมายอาญาจะตองเลือกใชใหนอยที่สุด

เทาที่จําเปนจริงๆเทานั้น149 อยางไรก็ตาม นักปรัชญาบางทานเห็นวาเสรีภาพของปจเจกชนนั้นไม

สามารถอนุญาตใหใชไดโดยอิสระโดยไมตองมีการจํากัดเสียเลย เสรีภาพตามหลักเกณฑอิสระของ

เอกชนนัน้จึงถูกควรจํากัดอยางเหมาะสมโดยหลักเกณฑวาดวยการจํากัดดังท่ีกลาวตอไป 

เมื่อนําหลักเกณฑดินแดนอิสระของเอกชนนี้มาปรับใชกับเรื่องการ

คาประเวณี จะเห็นไดวา การคาประเวณีเปนสิ่งที่สามารถกระทําได เพราะการคาประเวณีหรือการ

ขายบริการทางเพศแลกเปลี่ยนกับเงินเปนการกระทําที่มนุษยใชสิทธิเสรีภาพทางเพศและใชรางกาย

ของตนในการแสวงหาความสุข ซึ่งเปนเร่ืองท่ีมนุษยมีอํานาจตัดสินใจกระทําดวยตนเอง หรอืกลาวอีก

นัยหน่ึง การคาประเวณีก็เปนผลจากการตัดสินใจของมนุษยอยางอิสรเสรีอีกประการหนึ่ง ทั้งการ

เลือกประกอบอาชีพการคาประเวณียังเปนการเลือกประกอบอาชีพตามสิทธิเสรีภาพในการประกอบ

อาชีพของตนเองดวย ดังนั้น รัฐจึงตองเคารพการตัดสินใจของผูคาประเวณีและรัฐไมควรเขาไป

แทรกแซงการตัดสินใจการคาประเวณีของบุคคล หรือกําหนดใหการคาประเวณีเปนความผิดทาง

อาญา ตราบเทาที่การคาประเวณีดังกลาวเปนไปดวยความสมัครใจ ยินยอม และไมไดถูกบังคับ ขูเข็ญ 

หลอกลวง เพราะการกําหนดใหการคาประเวณีที่กระทําโดยความสมัครใจนั้นเปนการขัดตอสิทธิ

เสรภีาพของประชาชนตามหลักเกณฑแดนอิสระของเอกชนนี้  

(2) หลักเกณฑวาดวยการจํากัด  

หลักเกณฑวาดวยการจํากัดประกอบดวยทั้งหมด 4 ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎี

กฎหมายปตาธรรม (Legal Paternalism) ทฤษฎีความเปนภยันตราย (Harm Principle) ทฤษฎี

ศีลธรรมทางกฎหมาย (Legal Moralism) และทฤษฎีการเผชิญหนา (Offense Principle)  

ประเทศไทยกําหนดใหการคาประเวณีเปนความผิดทางอาญาตั้งแต

พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 โดยบัญญัติใหเปนความผิดทางอาญาตามทฤษฎีศีลธรรมทางกฎหมาย (Legal 

Moralism) ซึ่งมีหลักการสําคัญวา การกระทําที่ผิดศีลธรรมเปนเงื่อนไขที่ เพียงพอสําหรับการ

กําหนดการกระทําใดๆเปนความผิดทางอาญา แมการกระทําดังกลาวจะไมกอภยันตรายแกบุคคลอ่ืนก็

                                           
148 “รัฐควรจะออกกฎหมายจํากัดการกระทําของคน รัฐควรมีกรอบความคิดอยางไร?,”   

สืบคนเม่ือวันที่ 14 เมษายน 2561, จาก https://pakdisi.wordpress.com/2009/08/05/ 
149  Andrew Ashworth, supra note 147, pp.28-29. 

Ref. code: 25605801031575WKN



79 

ตาม150  อยางไรก็ตาม มีขอนาพิจารณาวา การกําหนดใหการคาประเวณีเปนความผิดอาญาตาม

ทฤษฎีกฎหมายศีลธรรมขัดแยงกับหลักเสรีภาพทางเพศของบุคคล อีกทั้ง ศีลธรรมเปนเร่ืองที่จับตอง

ไมได ไมมีความชัดเจนในเร่ืองท่ีโตเถียงกัน ในขณะที่หลักเสรีภาพทางเพศมีความชัดเจนและไดรับการ

ยอมรับวาเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของมนุษยทุกคน ดังนั้น การบัญญัติใหการคาประเวณีเปน

ความผิดทางอาญา ดวยเหตุผลเพราะเปนการกระทําท่ีผิดศีลธรรมนี้เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล รวมถึงการบัญญัติใหการคาประเวณีเปนความผิดทางอาญาเพราะเหตุผลทางศีลธรรมน้ีเปน

การไมพิจารณาความยินยอมของบุคคลผูมีภาวะใหความสมัครใจขายบริการทางเพศหรือซื้อบริการ

ทางเพศ กลาวอีกนัยหน่ึงคือ เปนการปฏิเสธสิทธิเสรีภาพและความยินยอมของบุคคลในรวมประเวณี

หรือกิจกรรมทางเพศ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ดวยเหตุผลดังกลาว 

ผู เขียนจึงปฏิเสธการนําทฤษฎีกฎหมายศีลธรรม (Legal Moralism) มาปรับใชแกปญหาการ

คาประเวณีของไทย แตผูเขียนจะศกึษาและพิจารณาทฤษฎีกฎหมายปตาธรรม (Legal Paternalism) 

ทฤษฎีความเปนภยันตราย (Harm Principle) และทฤษฎีการเผชิญหนา (Offense Principle) เพื่อ

ศึกษาหาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของไทยในปจจุบันให

เหมาะสมกับสภาพปญหา สังคม การคาประเวณีของไทยในปจจุบัน ดังนี้  

(ก) ทฤษฎีกฎหมายปตาธรรม (Legal Paternalism) 

เปนแนวคิดที่มาจากแนวความคิดเรื่องลัทธิการปกครองซึ่งเกิดข้ึนตั้งแต

สมัยยุคกลาง (ค.ศ.476-1500) และเปนแนวคิดที่มาจากแนวคิดเร่ืองลัทธิการปกครองท่ีเรียกวา ลัทธิ

ปตาธิปไตย (Paternalism) ซึ่งเปรียบเทียบผูปกครองประเทศมีฐานะเหมือนบิดา ผูมีเอกสิทธ์ิอยูเหนือ

ผูใตการปกครองหรือประชาชนที่เปรียบเสมือนเปนลูก โดยผูท่ีใหกําเนิดแนวความคิดนี้คือเซอรโรเบิรต 

ฟลเมอร (Sir Robert Filmer) ซึ่งกลาววา กษัตริยผูมีอํานาจสูงสุดของประเทศมีอํานาจเหนือ

ประชาชนเฉกเชนเดียวกับบิดาท่ีมีอํานาจเหนอืลูก151   

สาระสําคัญของหลักการนี้คือการที่รัฐเขาไปแทรกแซงเสรีภาพของ

ประชาชนอันขัดตอเจตนาของประชาชน เปนการกระทําเพ่ือปกปองคุมครองบุคคล ประชาชนจาก

อันตราย หรือเพ่ือท่ีจะทําใหบุคคลนั้นดีขึ้น และรัฐมีความชอบธรรมที่จะลงโทษบุคคลเม่ือบุคคลมี

                                           
150 Jens Damgaard Thaysen, “Defining Legal Moralism,”Retrieved on 2July , from 

https://pure.au.dk/ws/files/100059565/Jens_Damgaard_Thaysen_Defining_Legal_Moralis

m_publisher_s_pdf.pdf 
151 Peter Suber, Philosophy of Law: An Encyclopedia, vol.2 (New York: Garland 

Pub Co,.Ltd,1999), pp.632-635.  
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พฤติกรรมที่กอหรือกําลังจะกอภัยอันตรายตอตนเอง152 การลงโทษดังกลาวของรัฐจึงเปนการจํากัด

เสรีภาพของประชาชนและบางครั้งการกําหนดวาพฤติกรรมใดเปนอาชญากรรมนั้น รัฐไดทําตัวเหมือน

พอแมที่หัวโบราณ ทั้งนี้ ตัวอยางกฎหมายที่เปนไปตามทฤษฎีปตาธรรม เชน กฎหมายหามเสพยาเสพ

ติด กําหนดใหรัดเข็มขัดนิรภัย เปนตน153 อน่ึง แมฮารท (H.L.A. Hart) จะยึดถือวาการกําหนด

ความผิดทางอาญาตองพิจารณาตามทฤษฎีภยันตราย (Harm Principle) ดังที่จะไดกลาวตอไปก็ตาม 

แตฮารทก็ยอมรับใหสามารถนําทฤษฎีปตาธรรมนี้ไปใชไดเพ่ือคุมครองบุคคลผูยังไมบรรลุนิติภาวะหรือ

บุคคลผูมีปญหาทางจิต โดยฮารทไดกลาววา “รัฐจะตองทําหนาที่เปนพอ การบังคับใชมาตรการทาง

กฎหมายบางอยางไมเพียงพอเพ่ือปองปรามการกระทําที่จะสรางความเสียหายแกบุคคลอ่ืนเทานั้น แต

รัฐยังตองปองกันบุคคลท่ียังไมมีอิสระหรือบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลที่มีปญหาทางจิตท่ีจะทําภยันตราย

ตอตนเองดวย” ทําใหทฤษฎีนี้ถูกนําไปใชคุมครองแกกลุมบุคคลที่ตองการปกปองคุมครอง (Absolute 

Protection) ในบางโอกาส เชน เด็กและผูปวยทางจิต เพราะเขาปองกันตนเองไมได เชน กฎหมาย

หามการมีเพศสัมพันธกับเด็กหรือผูปวยทางจิตแมวาบุคคลเหลานั้นจะยินยอมหรือไมก็ตามก็เปน

อาชญากรรม154  

อนึ่ง ทฤษฎีกฎหมายปตาธรรมนั้นยังแบงออกเปนหลายระดับขึ้นอยูกับ

วิธีการแบง เชน155 

1. แบงตามระดับความสมัครใจของบุคคล มี 2 รูปแบบยอยไดแก 

ประการแรก Soft Paternalism หมายถึง การท่ีรัฐเขาแทรกแซงบุคคล

ในระดับที่ออน เชน การเตือน โดยจะพิจารณาวา แมบุคคลกระทําการหนึ่งซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย

แกตนเองได แตบุคคลนั้นมีความสมัครใจที่จะกระทําสิ่งน้ัน โดยรูดีถึงผลของการกระทํานั้น เชนนี้ก็ถือ

วา ผูนั้นไมมีความผิดและรัฐก็จะอนุญาตใหกระทําการนั้นนั้น เมื่อเปนไปตามเชนนี้ ทําใหการกระทํา

บางอยางถูกกฎหมายในบางประเทศ เชน การเปนผูคาประเวณีในบางประเทศไมไดถูกกําหนดวาเปน

การกระทําความผิดกฎหมาย 

                                           
152 Richard F. Galvin, “Legal Moralism and the U.S. Supreme Court”, Retrieved on 15 

April 2018, from https://ailact.files.wordpress.com/2012/09/galvin2007legalmoralismapa.pdf 
153 “Paternalism,” Retrieved on 15 April 2018, from https://stanford.library.sydney. 

edu.au/archives/win2015/entries/paternalism/ 
154 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, สังคมกับกฎหมาย, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, 

2553), น.111-112. 
155 Supra note 153.  
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ประการที่สอง Hard Paternalism หมายความวา รัฐสามารถกําหนด

หามบุคคลกระทําการหนึ่งอยางเด็ดขาดได โดยไมพิจารณาวาผูที่ถูกจํากัดเสรีภาพจะรูในความเปน

อันตรายหรือนาจะเปนอันตรายจากสิ่งที่ตนเองกระทําหรือไม เชน ความผิดฐานฆาตัวตาย          

2. แบงตามความเปนอิสระของบุคคล มี 2 รปูแบบยอยไดแก   

ประการแรก Direct Paternalism หมายถึง การจํากัดเสรีภาพท่ีบุคคล

ผูถูกจํากัดเสรีภาพจะไดรับประโยชนจากการถูกจํากัดนั้นเอง เชน กฎหมายหามไมใหฆาตัวตาย    

ประการที่สอง Indirect Paternalism หมายถึง การจํากัดเสรีภาพที่

บุคคลอ่ืนไดรับประโยชน แตผูถูกจํากัดเสรีภาพไมไดรับประโยชนจากการจํากัดเสรภีาพ เชน กฎหมาย

คุมครองผูบริโภค   

3. แบงตามจุดมุงหมายที่รัฐเขาแทรกแซง มี 2 รูปแบบยอย ไดแก    

ประการแรก Unmixed Paternalism หมายถึง การจํากัดเสรีภาพที่

รัฐมีจุดมุงหมาย เพื่อคุมครองผูที่ถูกจํากัดเสรีภาพเทานั้น  

ประการท่ีสอง Mixed Paternalism หมายถึง การจํากัดเสรีภาพที่รัฐมี

จุดมุงหมายหลายประการประกอบกัน คอื ทั้งคุมครองบุคคลที่ถูกจํากัดเสรภีาพและคุมครองบุคคลอื่น

หรอืรักษาไวซึ่งศีลธรรมอันดีของสังคม หรือเพ่ือรักษาความสงบเรยีบรอยของสังคม 

4. แบงตามการบีบบังคับ มี 2 รูปแบบยอยไดแก  

ประการแรก Coercive Form หมายถึง การเขาแทรกแซงเพ่ือจํากัด

เสรภีาพของบุคคลโดยขัดแยงตอวัตถุประสงคของผูนั้นในรปูแบบท่ีบีบบังคับ   

ประการที่สอง Non-coercive Form คือ รัฐเขาแทรกแซงเพ่ือจํากัด

เสรีภาพของบุคคลโดยขัดแยงตอวัตถุประสงคของผูนั้นในรูปแบบที่ไมบีบบังคับ เชน การขึ้นภาษี

สําหรับสินคาที่เปนอันตรายตอผูบริโภค   

กลาวโดยสรุป ทฤษฎีกฎหมายปตาธรรมเปนทฤษฎีท่ีมีหลักการตรงขาม

กับแนวความคิดเสรีนิยมหรือหลักความเปนอิสระในการปกครองตนเองของบุคคล โดยทฤษฎี

กฎหมายปตาธรรมมีเจตนารมณ เพ่ือปกปองคุมครองหรือสงเสริมสวัสดิภาพของตัวผูกระทําใหดีขึ้น 

ในขณะที่หลักความเปนอิสระในการปกครองตนเองจะเคารพการกระทําใดๆของบุคคลที่เกิดจากการ

ตัดสินใจของบุคคลนั้น โดยเชื่อวามนุษยมีอิสระและมีเหตุผล แมการกระทําของบุคคลจะกอใหเกิด

ความเสียหายแกตนเอง แตบุคคลนั้นเปนผูเลือกที่จะสรางความเสียหายนั้นใหแกตนเองดวยความเต็ม

ใจ และรูถึงผลของการกระทําที่จะเกิดข้ึนจากการกระทํา รัฐจะไมเขาไปกําหนดหามการกระทํานั้น  

อยางไรก็ตาม ทฤษฎีกฎหมายปตาธรรมนี้ยังคงมีขอดีในการนํามาบังคับ

ใชเพ่ือคุมครองกลุมบุคคลบางกลุม เชน เด็ก ผูปวยทางจิตหรือผูไมมีความสามารถ ทฤษฎีกฎหมาย

ปตาธรรมจึงสามารถนํามาใชในกรณีการคาประเวณีเด็กและผูที่ถูกบังคับ หลอกลวงใหคาประเวณีโดย
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ไมสมัครใจได ซึ่งก็ปรากฏในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 

8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277, 283, 283 ทวิ และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 6 โดยกฎหมายเหลาน้ีก็จะไมพิจารณาถึงความยินยอมของเด็กหรือ

เหยื่อคามนุษย  

(ข) ทฤษฎีความเปนภยันตราย (Harm Principle) 

ทฤษฎีความเปนอันตรายนี้มีหลักการที่สําคัญคือ รัฐมีความชอบธรรมใน

การกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดอาญา ตอเมื่อการกระทําของบุคคลกอใหเกิดภัยหรือ

กอใหเกิดความเสี่ยงภัยโดยไมจําเปนแกผูอื่น โดยจอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) ซึ่งเปนผู

คิดคนทฤษฎีความเปนภยันตรายกลาวไวในหนังสือเร่ืองเสรีภาพ (On Liberty) ค.ศ.1854 วา 

“วัตถุประสงคประการเดียวที่สามารถใชบังคับเหนือสมาชิกในสังคมที่มีอารยะไดอยางชอบธรรมดวย

การฝาฝนเจตจํานงของปจเจกชนนั้น คือ การปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดแกบุคคลอื่น (to prevent 

harm to others) และกลาววา “คุณงามความดีของบุคคลไมวาทางกายภาพหรือในทางศีลธรรมยอม

ไมเปนหลักประกันที่เพียงพอ บุคคลไมอาจจะถูกบังคับหรือใหละเวนกระทําการอยางใดไดอยางชอบ

ธรรมดวยเหตุผลที่วามันนาจะดีกับเขามากกวาหากเขาไดทําเชนนั้น เพราะมันจะเปนทําใหตัวเขาเองมี

ความสุขมากข้ึน เพราะคนอื่นๆเห็นวาการทําเชนนั้นจะเปนสิ่งฉลาดหรือแมแตเปนการถูกตอง สิ่ง

เหลานี้เปนเพียงเหตุผลที่ดีสําหรับการพูดทัดทาน ชี้แจงเหตุผล โนมนาวหรือรองขอเขาเทานั้น แต

ไมใชเขาไปบังคับเขาหรือลงโทษเขาดวยสิ่งที่ชั่วรายหากเคากระทําอยางอ่ืน…เพ่ือแสดงเหตุผล

สนับสนุนสิ่งนั้นการกระทําท่ีเราปรารถนาจะยับยั้งไมใหเขาทําจะตองเปนส่ิงที่คาดหมายไดวามันจะ

สรางความชั่วรายใหแกผูอื่น เฉพาะการกระทําสวนที่เกี่ยวของกับผู อ่ืนเทานั้นที่สังคมจะเขาไป

เปลี่ยนแปลงเขาได สวนการกระทําในสวนที่เก่ียวของกับตัวเคาเองเพียงอยางเดียว โดยสิทธิแลว

อิสรภาพของเคายอมเปนสิ่งสูงสุด ปจเจกชนจึงเปนอธิปไตยตอตัวเองและมีอํานาจสูงสุดเหนือเน้ือตัว

รางกายและจิตใจของเขาเอง”156 ทฤษฎีนี้ ใหความสําคัญแก อิสระของปจเจกชน (Individual 

Freedom) มากกวาศีลธรรม  และจากทฤษฎีนี้ทําใหการกําหนดความผิดอาญาแกการกระทําใดๆ แม

เพื่อปองกันการกระทําอันผิดศีลธรรม เพื่อปองกันการกระทําอันนารังเกียจ โกรธเคือง (Offensive 

Conduct) หรือเพ่ือปองกันการกระทําตามทฤษฎีปตาธรรมก็ตาม การกระทําท่ีจะถูกกําหนดเปน

ความผิดอาญาตองเปนการกระทําที่มีภยันตรายตอบุคคลอ่ืนเทาน้ัน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ทฤษฎี

                                           
156 John Stuart Mill, On Liberty, 2 ed., (London: J.W.Parker and Son, 1859), p.22. 
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ภยันตรายนี้ตองปรากฏวา การกระทํากอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอื่น157 รัฐจึงจะสามารถกําหนดให

เปนความผิดอาญาได ดังนั้น รัฐไมควรกําหนดใหการกระทําที่บุคคลกระทําแลวกอใหเกิดภัยตอตนเอง

เปนความผิดทางอาญา ตามหลักการนี้จึงเห็นวา ควรจะจํากัดขอบเขตการกําหนดความผิดอาญาไมให

รวมไปถึงการกระทําที่ผิดศีลธรรม แตไมไดกอใหเกิดภยันตรายตอบุคคลอ่ืน เชน การรวมเพศวิตถาร  

เปนตน 

อนึ่ง หลักการนี้ เปนหลักการที่ ได รับการยอมรับมากที่สุดในสังคม

สมัยใหม โดยกฎหมายในระบบแองโกล อเมริกันไดใชทฤษฎีนี้ ในการจํากัดขอบเขตการกําหนด

ความผิดอาญา และปรากฏประเทศตะวันตกหลายประเทศก็ยอมรับทฤษฎีนี้และนําไปใชในการ

ยกเลิกกฎหมายอาญาที่เก่ียวกับการรวมเพศวิตถาร รักรวมเพศ รวมถึงการยกเลิกความผิดฐานทําแทง

ในสตรีซึ่งตั้งครรภในระยะตนในประเทศอิตาลี158  

ทฤษฎีความเปนภยันตรายนี้ เปนหลักการที่ตรงกันขามกับทฤษฎี

กฎหมายปตาธรรมอยางสิ้นเชิง กลาวคือ การกําหนดความผิดทางอาญาตามทฤษฎีกฎหมายปตาธรรม

จะกําหนดการกระทําท่ีผูอื่นในสังคมไมยินยอมใหเกิดขึ้นเปนความผิด แมการกระทําดังกลาวจะไมกอ

ภยันตรายตอผู อ่ืนก็ตาม เชน การเสพกัญชาหรือการคาประเวณี เปนตน แตทฤษฎีความเปน

ภยันตรายจะกําหนดใหเฉพาะการกระทําที่กอภยันตรายตอบุคคลอ่ืนเปนความผิด ดังนั้น ความผิดที่

ไมมีเหย่ือ เชน การเสพกัญชา การคาประเวณี ซึ่งไมกออันตรายแกผูอื่น ไมควรถูกกําหนดใหเปน

ความผิดทางอาญาตามทฤษฎีนี้   

อนึ่ง หลักทฤษฎีความเปนภยันตรายเปนหลักท่ีกออาณาเขตสวนตัว 

(Zone of Privacy) แกการกระทําที่ผูกระทําไดยินยอมหรือการกระทําตอตนเอง (Self-Regarding 

Act) เพราะบุคคลยอมมีสิทธิที่จะกระทําอะไรก็ไดตามความปรารถนาของตน และไมใชเร่ืองของรัฐท่ี

จะตองเขามาแทรกแซงหามกระทําการ  

อยางไรก็ตาม ผูที่ยึดถือหลักการความเปนภยันตรายนี้ก็ไมไดปฏิเสธการ

ใชหลักกฎหมายปตาธรรมเสียทั้งหมด แตเห็นควรใหใชประกอบกันไป ทั้งน้ี ฮารทก็ยอมรับใหมีการ

เขาแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลได โดยอาศัยหลักปตาธรรมไดตอเมื่อเปนการกระทําตอผูที่มีความ

บกพรองเร่ืองความสามารถเทานั้น เชน เด็ก ผูมีปญหาทางจิตหรือผูท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจ

บกพรองอันเนื่องมาจากเหตุบางอยาง เชน ความไมรู ถูกบีบบังคับ ถูกหลอกลวง เปนตน รัฐก็อาจจะ

                                           
157 John Stanton-Ife, “ What is the Harm Principle For?” , Criminal Law and 

Philosophy 10, pp.329-331 (June 2016). 
158 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถที่ 145, น.8. 

Ref. code: 25605801031575WKN



84 

เขาไปแทรกแซงคนเหลานี้ เพ่ือคุมครองอันตรายอันจะเกิดแกบุคคลกลุมนี้ได แตหากเปนการกระทําที่

เปนการกอภัยหรือทําใหเสี่ยงภัยที่จะเกิดแกตนเองของผูท่ีมีความสามารถตัดสินใจ รัฐจะตองไมเขาไป

แทรกแซงโดยออกกฎหมายมาจํากัดเสรีภาพของคนกลุมนี้159 

นอกจากนี้ ทฤษฎีความเปนภยันตรายยังขัดแยงตอทฤษฎีศีลธรรมทาง

กฎหมาย (Legal Moralism) ซึ่งมีแนวคิดใหการกระทําที่ผิดศีลธรรมเปนการกระทําผิดกฎหมาย

อาญาดวย ทั้งนี้ เนื่องจากทฤษฎีความเปนภยันตรายเคารพสิทธิเสรีภาพของปจเจกชน การกําหนด

ความผิดทางอาญาจึงถูกจํากัดไวเฉพาะการกระทําที่กอใหเกิดอันตรายแกบุคคลอ่ืนเทาน้ัน แตทฤษฎี

ศีลธรรมทางกฎหมายกําหนดใหการกระทําที่ผิดศีลธรรม แมจะไมกอใหเกิดภยันตรายตอบุคคลอื่นก็

ตามเปนความผิดอาญาดวย ดังที่ปรากฏไดอยางชัดแจงจากประเด็นการโตแยงเร่ืองการยกเลิก

ความผิดอาญาการรวมเพศวิตถาร (Homosexuality) และการคาประเวณีที่ถูกนํามาพิจารณาโดย 

the Wolfenden Committee จนเปนการโตแยงระหวางนักนิติปรัชญา กลาวคือ ฮารทซึ่งสนับสนุน

แนวคิดของมิลล และเดฟลินซึ่งสนับสนุนแนวคิดเจมส ฟตสเจมส สตีเฟน (James Fitzjames 

Stephen) อันเปนแนวคิดตรงขามกับแนวคิดของมิลล โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้  

ฮารทไดเนนย้ําทฤษฎีความเปนอันตรายของมิลลอีกคร้ังและกลาววา 

“การเปลี่ยนแปลงมุมมองศีลธรรมไมทําใหสังคมหนึ่งๆตองลมสลายแตอยางใด160 ฮารทยึดถือแนวคิด

มนุษยนิยม ปจเจกชนนิยมเปนหลักมากกวามุมมองทางศลีธรรม 

สวนแพตริก เดฟลิน (Patrick Devlin) ตุลาการผูมีชื่อเสียงของอังกฤษมี

ความเห็นตรงกันขามกับฮารท (H.L.A. Hart) โดยเห็นวา การกระทําอันผิดศีลธรรมแมไมกอภยันตราย

ตอบุคคลอื่นก็ตองเปนความผิดทางอาญา เพราะกฎหมายอาญาและศีลธรรมเก่ียวพันกันอยางใกลชิด 

เดฟลินมีความเห็นวา สมควรอยางยิ่งท่ีรัฐจะใชกฎหมายอาญาเปนเคร่ืองมือสงเสริมศีลธรรมใหคงอยู

ในสังคม ทั้งนี้ เดฟลินไดแสดงความคิดเห็นในหนังสือของเขาเรื่อง “The Enforcement of Morals” 

วา “การปราบปรามสิ่งชั่วรายเหลาน้ีเปนหนาที่ของกฎหมายมากพอๆกับการปราบปรามการกระทํา

การกอการรายตางๆเพ่ือลบลางสังคมเลยทีเดียว” เพราะหากปลอยใหมีการกระทําอันผิดศีลธรรม

เชนนั้นอยูในสังคมโดยไมถือวาเปนความผิดแลวก็จะมีผลเปนการกัดกรอนสังคมใหพังทลายไปใน

ที่สุด161  ทั้งนี้ เดฟลินไดแสดงความคิดเห็นตอประเด็นการยกเลิกความผิดทางอาญาแกการรวมเพศ

                                           
159 อรพินท นิรนาทกุล, อางแลว เชิงอรรถท่ี 121, น.55-58. 
160 “Hart-Devlin Debate,” Retrieved on 14 April 2018, from https://sixthform 

law.info/01_modules/other_material/law_and_morality/ 08_hart_devlin.htm 
161 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถที่ 145, น.7-8. 
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วิตถารวา “กฎหมายที่ไรศีลธรรมทําลายเสรีภาพของความรูสึกผิดชอบชั่วดีและเปนหนทางนําไปสู

ผูปกครองซึ่งไรศีลธรรมและกดขี่ประชาชน” อีกทั้ง เดฟลินกลาววา สังคมประกอบดวยสายใยของ

ศีลธรรม (Moral’s fabric) รายลอมสังคมใหดํารงอยู กฎหมายอาญาไมเคารพและไมเปนเครื่องมือ

บังคับใชบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคม สายใยศีลธรรมก็จะถูกทําลายและสงผลใหสังคมลมสลาย

ไป นอกจากนี้ เดฟลินกลาววา การผิดศีลธรรมคือสิ่งที่บุคคลปกติ บุคคลผูมีรายชื่อในการคัดเลือก

คณะลูกขุน (The Man in the jury box) ซึ่งเปนบุคคลมีเหตุผลและมีจิตใจถูกตอง ไมมีจิตใจที่

ผิดพลาด (Right-Minded Person) เห็นวาเปนสิ่งท่ีผิดศีลธรรม162  

จากที่กลาวมาแลวจะเห็นวา ศีลธรรมไมใชเครื่องกําหนดวาการกระทํา

หรือการไมกระทําอยางใดเปนความผิดอาญาตามทฤษฎีความเปนภยันตรายนี้ เพราะศีลธรรมเปน

เรื่องไมชัดเจน163 และข้ึนอยูกับความเชื่อของบุคคลซึ่งแตกตางกัน แตทฤษฎีความเปนภยันตรายจะ

พิจารณาเพียงแตการกระทําของบุคคลกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลอื่นหรือไม ทําใหการกระทําการ

บางอยางที่ชัดแจงอยางแนนอนวากอใหเกิดภยันตรายตอบุคคลอ่ืน เชน ฆาผูอื่น ทํารายรางกาย  ถูก

กําหนดใหเปนความผิดทางอาญา สวนการกระทําบางอยางที่ผิดศีลธรรม เชน การคาประเวณี รัฐตอง

พิจารณาวาการคาประเวณีกอใหเกิดภยันตรายตอบุคคลอื่นหรือไมประกอบดวย เห็นไดวา หากการคา

ประเวณีเกิดข้ึนโดยความสมยอมระหวางผูใหบริการทางเพศและผูซื้อบริการทางเพศ โดยปราศจาการ

หลอกลวง ขมขู บังคับใหคาประเวณี การรวมประเวณีเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินดังกลาวก็ไมไดกอใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลอ่ืนแตอยางใด การกระทํานี้จึงไมสมควรถูกกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา แต

หากการรวมประเวณี หรือการคาประเวณีเกิดขึ้นในที่สาธารณะซึ่งทําใหบุคคลอ่ืนในสังคมรูสึกอึดอัด 

รังเกียจ หรืออับอาย แมการคาประเวณีดังกลาวจะไมไดกอภยันตรายแกบุคคลอ่ืนโดยตรงก็ตาม แตก็

จําตองพิจารณาตอไปวา การคาประเวณี หรือการกระทําบางอยางเพ่ือการคาประเวณี เชน การยืน

เตร็ดเตรหาลูกคาตามที่สาธารณะซึ่งเปนสถานที่ทําใหบุคคลในสังคมผูพบเห็นอึดอัดดังกลาวนี้ ควรถูก

กําหนดใหเปนความผิดทางอาญาตามทฤษฎีการเผชิญหนา (Offense Principle) ดังที่จะไดกลาว

ตอไปหรือไม 

นอกจากนี้ จากการศึกษาเห็นไดวา ทฤษฎีความเปนภยันตรายนี้สามารถ

นํามาปรับใชแกการกระทําเปนธุระจัดหา บังคับ หลอกลวงบุคคลใหคาประเวณี หรือแมงดา พอเลา 

นักคามนุษยผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีได เพราะการกระทําดังกลาวเปนการกอใหเกิด

ภยันตรายแกผูคาประเวณี หรอืผูถูกบังคับ หลอกลวงใหคาประเวณีโดยไมสมัครใจ อยางไรก็ตาม จาก

                                           
162 Supra note 160. 
163 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถที่ 145, น.8. 
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รูปแบบการคาประเวณีของไทยในปจจุบันก็ยังคงปรากฏผูคาประเวณีบางสวนจะตองพึ่งพานายหนา 

สถานบริการ หรือบุคคลอ่ืนในการหาลูกคาแทนตน โดยบุคคลอ่ืนนี้มีการรวมลงทุนอยางใดอยางหนึ่ง

กับผูคาประเวณีในการประกอบธุรกิจการคาประเวณี ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาการกระทําของ

บุคคลในลักษณะนี้ดวย  

(ค) ทฤษฎีการเผชิญหนา (Offense Principle)  

ทฤษฎีนี้คิดโดยโจเอล ฟนเบิรก (Joel Feinberg) ซึ่งไดพัฒนาแนวคิดนี้

จากทฤษฎีความเปนภยันตรายของมิลล โดยโจเอล ฟนเบริ์กเสริมวา อีกเหตุผลหนึ่งที่จะชอบธรรมใน

การจะกําหนดใหการกระทําใดเปนความผิดทางอาญา คือ การกําหนดความผิดอาญานั้นเปนสิ่งที่

จําเปนในการปองกันการทํารายหรือการเผชิญหนา การขุนเคือง (Offense) ตอผูอื่น ทั้งนี้ โจเอล ฟน

เบร์ิก ไดใหนิยามของคําวา การเผชิญหนาหรือการขุนเคือง (Offense) วาหมายความถึง ความไมพึง

พอใจเบ็ดเตล็ดของสถานะอารมณทางจิตใจ (Miscellany of disliked mental states) เชน 

ความรูสึกขยะแขยง อับอาย เจ็บ ตื่นตระหนัก ผิดหวัง เขิน ไมพอใจ ขายหนา โกรธ หรือในทํานอง

เดียวกัน ซึ่งไมจําเปนตองเปนอันตรายในตนเอง ดังนั้น หากใชกฎหมายลงโทษผูกระทําใหบุคคลอ่ืน

รูสึกดังกลาว ทฤษฎีความเปนภยันตรายไมสามารถลงโทษผูกระทําการดังกลาวได แตตองใชทฤษฎี

การเผชิญหนานี้ซึ่งแตกตางจากทฤษฎีความเปนภยันตราย โจเอล ฟนเบิรกยังกลาวเพ่ิมเติมวา ความ

ไมพึงพอใจเบ็ดเตล็ดของอารมณจิตใจหรือการขุนเคือง (Offense) เปนสิ่งที่รุนแรงนอยกวาภยันตราย 

(Harm) และความไมพึงพอใจเบ็ดเตล็ดของอารมณจิตใจไมไดใชมาตรฐานวัดที่เขมงวดเชนเดียวกันกับ

ภยันตราย เพราะความรูสึกขุนเคืองประกอบดวยหลากหลายรปูแบบผสมกันอยู164  

โจเอล ฟนเบริ์ก ไดอธิบายเก่ียวกับความแตกตางระหวางภยันตรายกับ

การเผชิญหนาวา “มักเขาใจผิดวาการเผชิญหนาอยูในระดับต่ํากวาภยันตรายซึ่งไมไดแยกจากกัน...

การเผชิญหนาหรือการถือเคืองที่เกิดขึ้นอยางรนุแรงและตอเน่ืองสามารถกอใหเกิดภยันตรายแกบุคคล

ผูซึ่งไมพอใจการกระทําเผชิญหนาดังกลาว แตภาวะความรูสึกไมพอใจทางจิตใจ (ซึ่งแตกตางจากผลที่

เกิดจากพฤติกรรมการทํารายตนเอง) ไมใชเงื่อนไขของภยันตราย ทั้งนี้ โจเอล ฟนเบร์ิกไดยกตัวอยาง

สถานการณตางๆที่ผูกระทํากอใหบุคคลอื่นเกิดภาวะความรูสึกไมพอใจทางจิตใจตางๆ ซึ่งทฤษฎีความ

เปนภยันตรายแตเพียงอยางเดียวยังไมสามารถนํามาปรับใชแกตัวอยางที่ยกตัวอยางได โดยตัวอยาง

ดังกลาวเปนสถานการณจําลองวา ผูอานเปนผูโดยสารบนรถโดยสารสาธารณะท่ีแออัดไปดวยผูคน 

และผูอานไมสามารถออกจากรถโดยสารดังกลาว เพราะจะทําใหผูอานตองผิดนัดที่สําคัญ ในขณะที่

                                           
164 Dalton Harlon L., “ Offense to Others: The Moral Limits of the Criminal 

Review,” Yale Law School Faculty Scholarship Series 96, pp.883-885(1987). 
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อยูบนรถโดยสารดังกลาว ผูอานพบบุคคลบนรถโดยสารบางคนกระทําการอันเปนท่ีรังเกียจ เชน บาง

คนเร่ิมตนรับประทานอาหารที่ประกอบไปดวยแมลง อาหารที่ไมนาปรารถนา หรือบางคนอาเจียน

ระหวางรับประทานอาหารบนรถโดยสาร เปนตน ซึ่งการกระทําเหลานี้ของคนในสถานการณจําลอง

ทําใหผูอานเกิดภาวะความรูสึกไมพอใจของจิตใจประการตางๆ165 นอกจากนี้ โจเอล ฟนเบิรก ยังไดให

ขอเสนอแนะวา การจะบัญญัติใหการกระทําอันสงผลกระทบตอความรูสึกของคนในสังคมเปน

ความผิดหรือความผิดฐานขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม (Nuisance Law) ตองพิจารณาและชั่ง

น้ําหนักระหวางความรายแรงของความผิดท่ีเปนสาเหตุแกผูพบเห็นที่ไมไดตั้งใจกับความมีเหตุผลของ

พฤติกรรมของผูกระทําความผิด โดยความรายแรงของความผิดจะดูวาเหย่ือสามารถหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมของผูกระทําความผิดอยางสมเหตุผลไดหรือไม ประสบการณพบเห็นอยางไมไดตั้งใจของ

เหย่ือ และผลกระทบตอคนโดยเฉลี่ยในสังคม สวนความมีเหตุผลของพฤติกรรมของผูกระทําความผิด 

สามารถพิจารณาได 6 ประการ ไดแก (1) ความสําคัญของพฤติกรรมตอผูกระทําความผิด (2) 

ผลประโยชนทางสังคมของพฤติกรรมดังกลาว (3) ขอบเขตของการแสดงออกอยางอิสรเสรี (4) โอกาส 

ความเปนได หากพฤติกรรมดังกลาวเกิดขึ้นในสถานที่ เวลาอื่นที่จะลดการสรางความรูสึกท่ีไมพอใจตอ

ผูอื่น (5) จุดมุงหมายของพฤติกรรมท่ีอาฆาตพยาบาทและเจตนารายและ (6) ความถ่ีของการปรากฏ

พฤติกรรมดังกลาวในสถานที่ท่ีเกิดเหตุนั้น166  

กลาวโดยสรุป โจเอล ฟนเบิรกก็ยังคงเห็นดวยกันกับทฤษฎีความเปน

ภยันตรายของมิลลวา การกระทําที่กอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลอ่ืนควรถูกกําหนดเปนความผิดอาญา

และในขณะเดียวกัน โจเอล ฟนเบิรกเห็นสมควรใหการกระทําใดๆที่กอใหเกิดความรูสึกไมพอใจ

ประการตางๆแกคนในสังคมเปนความผิดอาญาดวยตามทฤษฎีการเผชิญหนานี้ดวย ทั้งนี้เน่ืองจากโจ

เอล ฟนเบิรกเห็นวา ทฤษฎีความเปนภยันตรายไมสามารถนํามาปรับใชกับกรณีดังกลาวได แตโจเอล 

ฟนเบิรกก็ไมเห็นดวยกับการกําหนดความผิดทางอาญาแกการกระทําที่ผิดศีลธรรมแตไมเปน

ภยันตรายตอบุคคลอ่ืน167  

มีขอสังเกตวา การกระทําของผูคาประเวณีบางประการ เชน การ

เตร็ดเตร หาลูกคา หรือคาประเวณีในที่สาธารณะในลักษณะที่เปดเผย หรือการกําหนดเขตพ้ืนที่ที่

                                           
165 Ibid, p.886. 
166 Ibid, p.885-886. 
167 Larry Alexander, “Harm, Offense, and Morality, “7 Can J.L.& Jurisprudence, 

p.199 (1994). 
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อนุญาตใหมีการคาประเวณีอยูในท่ีชุมชน ใกลกับที่พักอาศัย ยอมทําใหคนในสังคมเกิดความรูสึกอึด

อัด ขุนเคืองซึ่งเปนภาวะอารมณทางจิตใจดังที่โจเอล ฟนเบิรกไดกลาวไวดวย  

อนึ่ง ทฤษฎีการเผชิญหนานี้ไดถูกนําไปใชในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 5 ท่ีตองการลงโทษผูคาประเวณีท่ีชักชวนหาลูกคาท่ี

สาธารณะอยู แตก็มีขอนาพิจารณาวา ตามเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมายฉบับนี้ คือ ตองการหาม

การคาประเวณีและมาตรา 5 ก็เปนเงื่อนไขในการลงโทษผูคาประเวณีของไทยเพ่ือกําจัดการคา

ประเวณีประการหนึ่ง ดังนั้น การพิจารณาหาแนวทางใหมในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคา

ประเวณีโดยชอบดวยกฎหมายของไทยก็จําตองพิจารณาถึงการกระทําบางอยางท่ีอาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอความรูสึกของในสังคมวา เห็นสมควรใหตองถูกกําหนดเปนความผิดทางอาญาตาม

ทฤษฎีการเผชิญหนานี้ดวยหรือไม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพสังคมของคนไทยในปจจุบันซึ่งจะได

ดําเนินการในสวนวิเคราะหตอไป  

2.3.1.2 แนวคิดนิติเศรษฐศาสตร  

นิติเศรษฐศาสตรเปนแนวคิดใหมที่นําหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรมา

อธิบายกฎหมาย โดยกําหนดใหรัฐเปนผูเลนหน่ึงในสังคมและหากรัฐจะกําหนดความผิดอาญา รัฐ

จะตองคํานึงถึงผลประโยชนและตนทุนเชนเดียวกันกับปจเจกชนที่คํานึงถึงปจจัยท้ังสองดานเมื่อจะ

ดําเนินกิจกรรมใดๆ หากพิจารณาจากหลักเกณฑทางเศรษฐศาสตร การกําหนดวาพฤติกรรมใดควร

เปนความผิดอาญาควรจะตองพิจารณาจากประโยชนสังคมและตนทุนของสังคมเปนสําคัญ กลาวคือ 

การกระทําใดที่ไดประโยชนสังคมมากกวาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสังคม การกระทํานั้นไมความเปน

ความผิดอาญา แตการกระทําที่สรางความเสียหายตอสังคมมากกวาประโยชนที่สังคมไดรับ การ

กระทํานั้นจะถูกกําหนดใหเปนความผิดอาญา กลาวโดยสรุป แนวคิดนี้จะกําหนดใหรัฐเปนผูกําหนด

ความผิดทางอาญาเมื่อการกระทํานั้นสรางตนทุนใหมากกวาประโยชนสังคมและรัฐจะไมกําหนด

ความผิดอาญาเม่ือการกระทํานั้นสรางประโยชนใหกับสังคมมากกวาตนทุน168 

สํ าหรับเรื่องการคาประเวณี  การกําหนดความผิดทางอาญาแกผู

คาประเวณีเปนการสรางตนทุนจํานวนมากในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย ทั้งจํานวนเจาหนาที่ผู

บังคับใชกฎหมาย รวมถึงระยะเวลาในการบังคับใชกฎหมายใหสมประสงคของกฎหมาย ในขณะท่ี

ประโยชนที่สังคมจะไดรับอยางมากและเปนไปไดที่สุดคือความสงบเรียบรอยของสังคมจากการคา

ประเวณีอยางเปดเผยตามสาธารณะสถานเทานั้น เพราะแมจะกําหนดความผิดทางอาญาและลงโทษ

                                           
168 ปกปอง ศรสีนิท, อางแลว เชิงอรรถที่ 144, น.22. 
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ผูคาประเวณีก็ตาม การคาประเวณีก็ไมไดหมดสิ้นไป เพียงแตเปลี่ยนรูปแบบใหยากตอการบังคับใช

กฎหมายมากยิ่งข้ึน สงผลใหตนทุนของการบังคับใชกฎหมายเพ่ิมสูงข้ึนอีกระดับหนึ่ง  

2.3.2 แนวคิดอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย (Victimless Crime) 

อาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหาย คือ อาชญากรรมที่ผูกระทําไดรับผลกระทบ หรือ

ไดผลเอง โดยผูกระทําตกเปนเหย่ืออาชญากรรมจากการกระทําความผิดดังกลาว169 หรือหมายถึง 

การกระทําความผิดโดยความสมัครใจของท้ังสองฝาย170 หรือหมายถึง อาชญากรรมที่ผูกระทํายอม

เปนเหยื่อเองความผิดที่ ไมมีผู เสียหายนี้บางตําราเรียกวา “Public Order Crime” หมายถึง 

อาชญากรรมที่ทําลายความสวยงามของสังคม171 เปนอาชญากรรมที่ขึ้นอยูกับความรูสึกของ

สาธารณชน ผูกระทํามักเปนผูเสียหายเองและมักจะไมไดรับการลงโทษอยางรุนแรงจากสังคม ซึ่ง

ไดแก ผูคาประเวณี ผูเสพยาเสพติด โดยความผิดอาญาที่ไมมีผูเสียหายนั้นมีปญหาที่สามารถตั้ง

ขอสังเกตไดดังนี้172 

ประการแรก ปญหาความผิดอาญาที่ไมมีผูเสียหายกับการใชบังคับกฎหมาย 

กลาวคือ การที่รัฐบัญญัติกฎหมายอยางมากมายเกินความจําเปนจะเปนอันตรายตอสังคมยิ่งกวา 

เพราะรัฐละเมิดเสรีภาพสวนบุคคล และเปนการยอมรับการไมมีสิทธิเสรีภาพในสังคมนั้น การที่รัฐจะ

ลงโทษแกการกระทําใด รัฐสมควรที่จะตองพิจารณาไตรตรองใหดีเสียกอนวา การลงโทษนั้นเปนสิ่งท่ี

ผูกระทําสมควรจะไดรับจริงๆ ซึ่งควรจะตองเปนความผิดที่สําคัญหรือเปนความชั่วราย เพราะมนุษยมี

สิทธ์ิที่จะไมถูกลงโทษ (Right not to be punished ) และการกระทําเชนนั้นเทากับการที่รัฐได

กระทําละเมิดตอสิทธิที่จะไมถูกลงโทษนั้นแลว173 สังคมจึงควรกําหนดมาตรฐานในการปองกันบุคคล

ไมใหการกระทําอันตรายตอตนเองเพียงใด การบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้มีเหตุผลสมควรหรือไม 

                                           
169 สุมนทิพย จิตสวาง, “อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา”, เอกสารประกอบการบรรยาย 

สืบคนเม่ือวันที่ 30 เมษายน 2561,จาก https://sites.google.com/g.chula.edu/sumonthip/ 
170 ประธาน วัฒนวานิชย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับอาชญาวิทยา, พิมพครั้งที่1, (กรุงเทพฯ:

โฟรพร้ินติ้ง, 2546), น.72. 
171 นวลจันทร ทัศนชัยกุล, อาชญากรรม (การปองกัน:การควบคุม), (กรุงเทพฯ:พรทิพยการ

พิมพ, 2541), น.149. 
172 อรรถชัย วงศอุดมมงคล, “การใชมาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา: ศึกษาเฉพาะกรณี

ความผิดบางประเภท”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2549), น.24-28. 
173 Douglas Husak, Overcriminalization the limit of the criminal law, (New York: 

Oxford University Press, 2008), p.92. 
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เมื่อเทียบกับการที่รัฐเขาแทรกแซงเสรีภาพสวนบุคคล ในการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ ผูบัญญัติ

ควรคํานึงถึงการบังคับใชกฎหมายใหมาก ในกรณีท่ีกฎหมายใชบังคับไมไดผลหรือตองใชงบประมาณ

อยางมาก สังคมจะเสียประโยชนไปโดยไมคุมคาหรือไม โดยทั่วไปในสถานการณซึ่งกฎหมายอาญาถูก

นํามาใชเพื่อปองกันไมใหบุคคลทํารายตนเองมักเปนเรื่องที่ผิดศีลธรรมดวย เชน ในกรณีของผูติดยา

เสพติดหรือคาประเวณี การที่บุคคลเหลานี้ไมคิดวาการกระทําของตัวเองผิดศีลธรรมหรือเปนความผิด 

ซึ่งทําใหการบังคับใชกฎหมายกระทําไดยาก เนื่องจากไมมีผูเสียหายมารองทุกข เพราะผูกระทําไมคิด

วาตนเองเปนผูเสียหาย 

ประการท่ีสอง กรณีศึกษาอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหายและประเด็นการบัญญัติ

กฎหมายอาญาเกินขอบเขตหรือไม 

ในทางทฤษฎีแลว กฎหมายไมควรเขาไปแทรกแซงหรือพยายามบังคับการกระทํา

ที่เก่ียวของดานศีลธรรมและการประพฤติปฏิบัติของบุคคล สวนในทางปฏิบัติมีขอถกเถียงวา 

กฎหมายอาญาบัญญัติความผิดที่กําหนดมาตรฐานทางศีลธรรมสูงเกินไปหรือไม การบังคับใหบุคคล

ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานความดี ซึ่งอาจกอใหเกิดผลเสียตอสังคม และละเลยหนาที่ที่แทจริงใน

การบังคับใชกฎหมาย บทบัญญัติเหลานี้ ไดแก ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับการ

ควบคุมสุรา หรือการคาประเวณี ผูบัญญัติตั้งความหวังไวสูงเกินไปวากฎหมายอาญาจะใชควบคุม

สังคมและความประพฤติของบุคคลได ทั้งที่ ความจริงแลวมีผูโตแยงมากมายวา การที่รัฐหามไมใหใช

ยาเสพติด หรือหามคาประเวณีกลับสงผลตรงกันขาม คือ เปนการยั่วยุใหมีการกระทํามากขึ้นและ

กอใหเกิดอันตรายที่รายแรงย่ิงกวาอันตรายที่รัฐตองการจะลดลง นอกจากนี้ อาจกอใหเกิดปญหา

ตามมาหลายประการ ไดแก 

1. ในกรณีการจัดหาสินคาและบริการ เชน ยาเสพติด และโสเภณี กฎหมาย

อาญาจะเปนภาษีอากรสําหรับอาชญากรรม ซึ่งทําใหการจัดหาสินคาและบริการสรางผลกําไรแก

อาชญากร 

2. นําไปสูการพัฒนาเปนองคกรอาชญากรรม 

3. ทําใหราคาสินคาและบรกิารของสิ่งตองหามยิ่งสูงขึ้น 

4. สงผลใหเกิดการผลักดันใหบุคคลเขาไปมีสวนรวมสัมพันธกับผูที่เก่ียวของใน

กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอยางอื่น และนําไปสูการขยายตัวทางดานวัฒนธรรมยอยท่ีผิดกฎหมาย 

5. เสียงบประมาณและทรัพยากรตํารวจในกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใช

กฎหมายอยางไมมีความจําเปน 

6. อาชญากรรมเหลานี้ไมมีผูเสียหายมารองทุกขจึงเปนการยากที่เจาหนาท่ีจะ

รักษากฎหมาย และมีแนวโนมในการใหสินบน หรือการประพฤติมิชอบของเจาพนักงาน รวมทั้งการ

บังคับใชกฎหมายโดยมิชอบ  
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จากทฤษฎีนี้ ทําใหมีนักวิชาการเสนอวา อาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหายเหลานี้ควร

ใชแนวความคิดการยกเลิกความผิดอาญา และการบําบัดฟนฟูผูกระทําความผิดแทน ซึ่งแนวคิดนี้

ไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory) ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือลดอันตรายแกผูกระทํา

ความผิดโดยทางออม โดยแนวคิดนี้เชื่อวา พฤติกรรมอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหายเปนพฤติกรรมของ

บุคคลท่ีไดรับความกดดันทางสังคม ซึ่งการลงโทษอยางรุนแรงหรือเฉียบขาดจะไมสามารถลดอัตรา

การกระทําความผิดลักษณะนี้แตยิ่งจะทําใหบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเหลานี้ติดตัวไป 

สําหรับเร่ืองการคาประเวณี จะเห็นไดวา การกําหนดใหการคาประเวณีซึ่งเปน

อาชญากรรมท่ีไมมีผูเสียหายเปนความผิดทางอาญา เปนการละเมิดสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลและเปน

การบัญญัติกําหนดมาตรฐานการกระทําของคนในสังคม โดยละเลยหนาที่ที่แทจริงในการบังคับใช

กฎหมาย  และอาจกอใหเกิดการยั่วยุการกระทําผิดเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สําหรับประเทศไทย แมจะมี

การกําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณี แตก็ยังคงปรากฏการคาประเวณีอยางแพรหลายใน

สังคม แสดงใหเห็นวา การบัญญัติใหเปนความผิดทางอาญาไมใชแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข

ปญหาการคาประเวณีของไทย   

กลาวโดยสรุป สังคมไทยมีลักษณะโครงสรางสังคมที่เรียกวา “สังคมชายเปน

ใหญ” คือ ผูชายมีสิทธิเหนือกวาผูหญิงหลายประการ รวมทั้งคานิยมทางเพศที่มีการยอมรับวาผูชายมี

ความตองการทางเพศสูงและจําตองไดรับการตอบสนอง ดังนั้น ผูชายจึงสามารถมีภรรยาหลายคนได 

ดังปรากฏในยุคกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทรตอนตน อีกทั้ง สังคมไทยมีระยะเวลาท่ีมีรูปแบบการ

ปกครองระบบศักดินา ระบบทาสยาวนานมากที่สุดในประวัติศาสตรไทย โดยระบบทาสยอมรับการท่ี

นายเงินสามารถบังคับทาสหญิงเปนผูคาประเวณีตามสถานการคาประเวณีได จนกระทั่งในปจจุบัน 

สังคมไทยมีลักษณะสังคมในระบอบทุนนิยม และสังคมอุตสาหกรรมที่ประชาชนเนนแสวงหาเงินมาใช

ในการบริโภคในชีวิตประจําวัน สังคมมีลักษณะตางคนตางอยู เนนประกอบอาชีพหารายไดเปนหลัก 

นอกจากนี้ สังคมไทยยังไดรับผลกระทบตอการพัฒนาคมนาคมและการสื่อสาร ทําใหประชาชนไทย

ไดรบัวัฒนธรรม คานิยม ประเพณีของตะวันตกมาปรับใชและมีแนวคิดที่หลากหลายมากขึ้น โดยไมได

ยึดติดอยูกับคําสอนศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาแตเพียงอยางเดียวอยางในอดีต สวนในมุมมองของ

พุทธศาสนาก็ไมไดตีตราวาผูคาประเวณีเปนคนไมดี แตยังใหขอคิดไววา ในทุกอาชีพรวมทั้งอาชีพ

คาประเวณี ตางก็มีคนดีและไมดี การพิจารณาวาบุคคลหนึ่งเปนคนดีหรือไมนั้นตองพิจารณาที่การ

กระทําของเขาเปนหลัก มิใชตัดสินตามอาชีพท่ีเขาประกอบอยู และเมื่อพิจารณารูปแบบการคา

ประเวณีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันก็พบวา การคาประเวณีปรากฏในสังคมไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา 

โดยมีสถานการคาประเวณีหรอืซอง แตเมื่อสังคมไทยพัฒนา รับอิทธิพล ความศิวิไลซของตะวันตกเขา

มา ทําใหรูปแบบการดําเนินชีวิตสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปเปนสังคมราตรี ปรากฏสถานบันเทิงมากขึ้น 

การคาประเวณีจากเดิมท่ีอยูในสถานการประเวณีแตเพียงอยางเดียว เร่ิมเปลี่ยนรูปแบบไปเปนการคา

Ref. code: 25605801031575WKN



92 

ประเวณีแอบแฝงตามสถานเริงรมยตางๆ จนในปจจุบันอันเปนยุคที่มีสังคมออนไลนเกิดขึ้น ทําให

รูปแบบการคาประเวณีก็เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ผูคาประเวณีใชชองทางติดตอออนไลนในการหา

ลูกคาแทน มีลักษณะคาประเวณีอิสระและคาประเวณีดวยความสมัครใจมากข้ึน โดยปราศจาการถูก

บังคับใหคาประเวณีดังเฉกเชนในยุคตกเขียว จึงเห็นไดวา รูปแบบการคาประเวณียอมเปล่ียนแปลง

เสมอตามสภาพสังคมในขณะนั้นๆ นอกจากนี้ การศึกษาในบทนี้ยังสามารถใหคําตอบคําถามท่ีวา เหตุ

ใดการคาประเวณียังคูปรากฏอยูตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และไมสามารถหาทางแกไขกําจัดใหหมดได 

เมื่อนําแนวคิดทางจิตวิทยาและทางเศรษฐศาสตรมาพิจารณาเพิ่มเติมก็จะพบวา การมีเพศสัมพันธ

เปนเร่ืองธรรมชาติที่เกิดจากรางกายภายในของมนุษยเอง สวนบุคคลหนึ่งจะแสดงออกเพ่ือตอบสนอง

ความตองการทางเพศของตนอยางไรก็ขึ้นอยูกับปจจัยภายในรางกายและปจจัยแวดลอมภายนอก

ประกอบ ซึ่งทําใหบุคคลหนึ่งแสดงออกเพ่ือตอบสนองความตองการทางเพศแตกตางจากคนอ่ืนได 

เชน ชายคนหนึ่งไปซื้อบริการทางเพศ ในขณะท่ีชายคนหนึ่งชวยเหลือตนเองอยูที่บาน และเมื่อเร่ือง

ทางเพศเปนเรื่องธรรมชาติของมนุษยทุกคนและมนุษยยอมชอบแสวงหาความแปลกใหมความตื่นเตน

อยูเสมอประกอบ จึงทําใหเกิดอุปสงคในธุรกิจการคาประเวณี เมื่อมีอุปสงคก็ตองมีอุปทานตอบสนอง

ความตองการของลูกคา จึงทําใหการคาประเวณีจึงยังคงปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน การที่บัญญัติ

กฎหมายหามคาประเวณีกลับเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมีอุปสงคเพ่ิมมากขึ้น และหากอุปทานในขณะนั้น

ไมเพียงพอก็จะเกิดการบังคับหญิง เด็กคาประเวณีเพ่ิมมากขึ้น กอใหเกิดปญหาการคามนุษยตอไป 

สวนสภาพความรุนแรงของปญหาคาประเวณีในปจจุบัน พบวา เนื่องจากการคาประเวณีเปนสิ่งผิด

กฎหมาย ทําใหหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนไมสามารถหาตัวเลขจํานวนผูคาประเวณีทั้งหมดได

อยางแมนยํา แตเปนที่รับรูกันทั่วไปในสังคมไทยวา มีผูคาประเวณีอยูจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัด

เมืองทองเที่ยวตางๆ โดยผูคาประเวณีโดยสมัครใจตองเผชิญความเสี่ยง ความรุนแรงในการทํางานแต

เพียงลําพัง อีกท้ัง ปรากฏเจาหนาท่ีของรัฐมักใชกฎหมายการคาประเวณีเปนชองทางในการทุจริต 

เรียกสินบนจากสถานบริการและผูคาประเวณี และไมมีการดําเนินคดีกับผูแสวงหาประโยชนทางเพศ 

เจาของประกอบกิจการคาประเวณีอยางจริงจัง  

เม่ือบริบทสภาพสังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงไปและการคาประเวณีไมสามารถกําจัด

ใหหมดไป สังคมจึงควรยอมรับความจริงดังกลาวและแยกแยะผูคาประเวณีโดยสมัครใจออกจากเหยื่อ

การคามนุษยแลวใหการคุมครองท้ังผูคาประเวณีโดยสมัครใจและเหยื่อการคามนุษย และควรเคารพ

สิทธิเสรีภาพของบุคคลท่ีจะเลือกประกอบอาชีพการคาประเวณีอยางสมัครใจ และการคาประเวณี

ดังกลาวไมไดกระทําการอันใดกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอ่ืน รวมถึงรัฐควรเคารพตอเสรีภาพ

ทางเพศของบุคคลท่ีจะเลือกมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลใดตามที่เขาปรารถนาและยินยอม แนวคิด

ดังกลาวน้ีนาจะเปนวิธีที่ดีกวาการไมยอมรับความจริงและผลักดันใหเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายอันยากแก

การตรวจสอบคุมครองตอไป และควรยอมรับวา การใชมาตรการทางอาญาลงโทษผูคาประเวณี เพ่ือ
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ควบคุม กําหนดพฤติกรรมของบุคคลซึ่งรัฐเห็นวามันจะทําใหเขาดีขึ้นหรือใหเขาปฏิบัติตามมาตรฐาน

ศีลธรรมที่รฐัเห็นวาดีนั้น ยังไมสามารถหามการคาประเวณีได  

อนึ่ง การแกไขปญหาการคาประเวณีจะตองพิจารณาถึงบทบัญญัติกฎหมายที่ใช

บังคับดวย เพ่ือใหทราบถึงเจตนารมณ ปญหาของกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีของไทย ดังท่ีจะได

กลาวในหัวขอตอไป   

 

2.4 การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีของไทยในสถานการณปจจุบัน 

 

ในหัวขอนี้จะศึกษาถึงบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณี ปญหาขอกฎหมาย 

การบังคับใชกฎหมายตอปญหาการคาประเวณี รวมถึงมาตรการคูขนานในการแกไขปญหาการ

คาประเวณี เพ่ือทราบถึงวิวัฒนาการของกฎหมายคาประเวณีของไทย ขอบกพรอง ความเหมาะสมกับ

บรบิทสังคมไทย และนําไปวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศตอไป 

 

2.4.1 กฎหมายเกี่ยวกับผูคาประเวณีของไทย 

การคาประเวณีและผูคาประเวณี เริ่มตั้งแตเมื่อใดไมปรากฏหลักฐานแนชัด เริ่ม

ปรากฏหลักฐานที่แสดงถึงความมีอยูของผูคาประเวณี คือ ในสมัยอยุธยา ดังปรากฏตามพระไอยการ

ลักษณะลักพา พ.ศ.1901 และพระไอยการลักษณะผัวเมีย พ.ศ.1904 พบวา หญิงที่มาประกอบอาชีพ

คาประเวณีมักเปนหญิงท่ีมาจากนางทาส โดยนางทาสมักเปนหญิงที่ยากจนและหญิงที่เปนเชลยศึก

สงครามถูกบังคับใหบําเรอทางเพศแกนายทาส จนกระทั่ง ถูกนายทาสขายใหแกโรงโสเภณี และ

ปรากฏตามจดหมายเหตุของลาลูแบร ราชฑูตฝร่ังเศสที่เขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ซึ่ง

กลาวถึง ความชอบธรรมของขุนนางและนายเงินในการเกณฑใหหญิงเด็กที่ตนซื้อมาใหคาประเวณ ี

โดยตองเสียเงินถวายพระมหากษัตริย174 อยางไรก็ตาม ในชวงกรุงศรีอยุธยาเสื่อมอํานาจเมื่อพ.ศ.

2310  กฎหมายตางๆไดถูกเผาทําลายทั้งสิ้น เหลือกฎหมายเพียงแค 1 สวน ใน 10 สวนเทานั้น ตอมา 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ไดมีพระบรมราชโองการชําระ

กฎหมาย โดยนํากฎหมายท่ีมีอยูท้ังหมดมาตรวจสอบเนื้อความจัดเปนหมวดหมู จนเปนกฎหมายที่

รูจักกันวา “กฎหมายตราสามดวง” ดังนั้น ผูเขียนจะเริ่มศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีตั้งแต 

กฎหมายตราสามดวง ในรัชกาลที่ 1 เปนตนไป รวมทั้งเจตนารมณของกฎหมายและองคประกอบ

ความผิดที่ลงโทษแกบุคคลในธุรกิจการคาประเวณี ดังน้ี  

                                           
174 อํานาจ เนตยสุภา, อางแลว เชิงอรรถท่ี 62, น.31. 
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2.4.1.1 กฎหมายตราสามดวง  

กฎหมายตราสามดวงเปนกฎหมายที่นํากฎหมายที่มีอยูและบังคับใช

ตั้งแตสมัยอยุธยามาแกไขใหเหมาะกับสภาพสังคมในขณะนั้น โดยมีการจัดเปนหมวดหมูตางๆ โดยไม

ปรากฏการควบคุมหรือการจัดการการคาประเวณีในสมัยน้ัน แตปรากฏเนื้อความถึงผูคาประเวณีใน

หมวดหมู “พระไอยการลักษณผัวเมีย” และ “พระไอยการลักษณภญาณ” ดังนี้  

(1) พระไอยการลักษณผัวเมีย 

บทบัญญัตินี้ เปนบทบัญญัติ เกี่ยวกับสิท ธิและหนาที่ของบุคคลใน

ครอบครัวสังคมไทย ไดแก สามี ภริยา บุตร บิดามารดา ทั้งในทางแพงและทางอาญา เชน การสมรส 

การเปนชู (ใชเฉพาะกับภรรยาที่มีชู) การขมขืนกระทําชําเราหญิงและเด็กหญิง ทรัพยสินระหวางสามี

ภรรยา การชดใชในกรณีละเมิดขอหามตางๆทางกฎหมาย175 ทั้งนี้ ไดปรากฏเน้ือความเก่ียวกับผู

คาประเวณี ดังน้ี176  

“....มาตรา 6 ชายใดสูขอเอาหญิงคนขับรํา เทียวขอทานเลิ้ยงชิวิตรแล

หญิงนคระโสเพนีมาเลี้ยงเปนเมีย ทําชูเหนือผัวก็ดี หญิงใดทําชูเหนือผัวดุจดั้งอําแดงอูผูเปนเมียพระจุ

ลาไภยรางกันอยู หลวงราชรินเปนผัวเลา คร้ันผิดกับหลวงราชรินรางกันอยู มาเอาเจาชาดเปนผัวเลา 

พระจุลาไภยผัวเกาทําฏีกาทูลเลาฯถวาย หาความหลวงราชรินเจาชาต ถาหญิงใดดุจอําแดงอูนี้ก็ดี ผัวรู

ดวยประการใดๆ พิจารณาเปนสัจไซ ทานในผจานหญิง ชายนั้นดวยไถนา สวนหญิงอันรายใหเอาเฉลว

ปะหนาทัดดอกฉบาแดงทังสองหู รอยดอกฉบาแดงมาเปนมาไลยใสศีศะ คอแลวใหเอาหญิงน้ันเขา

เทียมแอกขางหนึ่ง ชายชูเทียมแอกขางหนึ่งผจานดวยไถนา 2 วัน ถาแลชายผูผัวนั้นยังรักเมียอยูให

ผจานไซ ทานใหเอาชายผูผัวนั้นเขาเทียมแอกขางหนึ่ง หญิงอยูขางหนึ่ง อยาใหปรบัไหมชายชูน้ันเลย...”  

จากบทบัญญัติดังกลาวขางตน มีเนื้อความที่ลงโทษหญิงผูชู ซึ่งหากหญิงผู

มีชูเปนหญิงที่เปนคนขับรําหรือหญิงโสเภณีดวยจะไดรับบทลงโทษถูกเอาเฉลวปะหนา ทัดดอกชบาสี

แดง รอยดอกชบาสีแดงเปนพวงมาลัยสวมใสที่ศีรษะ และถูกนําไปประจานใหประชาชนรับรู อันเปน

บทลงโทษหนักกวาภรรยาที่มีชูที่ไมไดเปนหญิงโสเภณี ตามมาตรา 7 ซึ่งบัญญัติวา177  

“มาตรา 7 หญิงใดทําชูนอกใจผัว มันเอาชายชูนั้นมารวมประเวณีในวัน

เดียว 2 คนขึ้นไป ทานวาเปนหญิงแพศยา มิใหปรบัไหมชายชูนั้นเลย ใหเอาปูนเขียนหนาหญิงรายนั้น

                                           
175 ราชบัณฑิตยสถาน, กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพคร้ังที่  1, 

(กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), น.16. 
176 เพ่ิงอาง, น.558. 
177 เพ่ิงอาง. 
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เปนตะราง รอยดอกฉะบาเปนมาไลยไสศีศะ คอ แลวเอาขึ้นขาหยางผจานโดยพระราชกฤษฎีกา สวน

ชายนั้นใหจําคาใหนั่งขาหยางผจาน 3 วัน แลวใหทนวนชายหญิง โดยสกันมิสกัน...”  

แมบทบัญญัติดังกลาวขางตนในพระไอยการลักษณผัวเมีย กฎหมายตรา

สามดวงจะไมไดบัญญัติถึงการแกไขปญหาการคาประเวณี แตบทบัญญัติดังกลาวสะทอนถึงการมีอยู

ของโสเภณีในขณะนั้น และสะทอนถึงฐานะของโสเภณีในสังคมที่เปนบุคคลไมไดรับการยกยองจาก

สังคม ถูกประณาม และหากมีชูจะถูกลงโทษมากกวาหญิงทั่วไป อยางไรก็ตาม ตามเจตนารมณของ

บทบัญญัติในพระไอยการลักษณผัวเมียดังกลาวไมไดหามการคาประเวณี หรือมีนโยบายจัดการแกไข

ปญหาการคาประเวณี แตมีเจตนารมณควบคุมและกําหนดพฤติกรรมของคนในสถาบันครอบครัวอัน

เปนเรื่องทางแพงมากกวาการตองการแกไขปญหาการคาประเวณี  

(2) พระไอยการลักษณภญาณ  

พระไอยการลักษณภญาณเปนบทบัญญัติเก่ียวกับความสําคัญของพยาน

ที่มีตอคดีและลักษณะพยานบุคคล 33 จําพวกที่ไมใหรับฟงเปนพยาน เวนแตคูความยินยอม เชน 

พยานที่เปนคนจรจัด คนขอทาน เด็กไมรูความ รวมถึงโสเภณี และไดกําหนดลักษณะพยานที่มี

ลักษณะความนาเชื่อตามลําดับ เชน พระภิกษุผูทรงศีล นักปราชญราชบัณฑิต ขุนนาง เปนตน178 โดย

พระไอยการลักษณภญาณไดบัญญัติหามไมรับฟงหญิงโสเภณีเปนพยาน 

จากบทบัญญัติดังกลาวไดสะทอนคาความเปนคนของในสังคม วัฒนธรรม

ที่ไมเทาเทียมกัน และสะทอนวาโสเภณีเปนบุคคลที่สังคมรังเกียจ ผิดศีลธรรม คําพูดใดๆของโสเภณีไม

นาเชื่อถือ  

เปนที่น าสังเกตวา ในสมัยบังคับใชกฎหมายตราสามดวงนั้น ไม มี

บทบัญญัติเก่ียวกับการแกไขปญหาการคาประเวณี และไมมีบทบัญญัติความผิดทางอาญาที่มี

เจตนารมณแกไขปญหาการคาประเวณี เนื่องจากสภาพสังคมไทยในขณะนั้น มีการคาขายทาสและ

บังคับทาสใหเปนโสเภณีได ดังนั้น โสเภณีและสถานบริการคาประเวณีจึงเปนสิ่งที่เกิดข้ึนปกติในสมัย

นั้น ประกอบกับคานิยมทางเพศที่กําหนดใหชายสามารถมีภรรยาไดหลายคน จึงไมมีเหตุจําเปนที่

จะตองออกกฎหมายควบคุมหรือหามการคาประเวณี ดังนั้น ในหัวขอนี้ ผูเขียนจึงไมสามารถแยก

องคประกอบความผิดทางอาญาแกบุคคลในธุรกิจตามกฎหมายตราสามดวงได  

2.4.1.2 ประกาศทองตราภาษีบํารุงถนน  

ในชวง พ.ศ.2411-2503 เปนชวงที่สังคมไทยยอมรับวา การคาประเวณี

และผูคาประเวณีเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยมีการจดทะเบียนและเสียภาษีใหแกรัฐ ทั้งใน

                                           
178 เพ่ิงอาง, น.16-17. 
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รูปแบบของระบบเจาภาษีนายอากรเพ่ือเก็บภาษีบํารุงถนน และรูปแบบที่รัฐเปนผูดําเนินการเก็บภาษี

เองโดยไมตองผานเจาภาษีนายอากร ตามพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 ดังจะไดกลาวใน

ลําดับถัดไป  

ภาษีบํารุงถนนเปนชื่อภาษีที่ใหผูคาประเวณีจายคาภาษีใหแกรัฐ โดยไม

ปรากฏหลักฐานวาเริ่มเก็บตั้งแตเมื่อใด แตสันนิษฐานวา นาจะเร่ิมเก็บภาษีบํารุงถนนในสมัยรัชกาลท่ี 

4 เนื่องจากเปนชวงที่กําลังพัฒนาขยายเมืองกรุงเทพมหานคร และเร่ิมสรางถนนเพ่ือใชในการจราจร

เปนครั้งแรกในประเทศไทย เชน ถนนเจริญกรุง ถนนบํารุงเมือง และพบหลักฐานวาในรัชกาลนี้มีการ

เก็บคาธรรมเนียมจดทะเบียนโสเภณีไดถึง 5,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่สูงเทากับรายไดจากภาษีอื่นๆ

จากมณฑลฝายเหนือและมากกวาภาษีชนิดอ่ืนอีกหลายชนิด นอกจากน้ี เนื่องจากในชวงรัชกาลท่ี 3 

ไดทรงยกเลิกภาษีและอากรที่สนับสนุนอบายมุข เชน ภาษีฝน อากรการพนันชนวัว ตีไก กัดปลา ทํา

ใหรายไดของรัฐลดนอยลง อยางไรก็ตาม ในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระองคไดพยายามเพ่ิมพูนรายไดมาก

ยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมชนิดของภาษีอากรและปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีชนิดตางๆอันเปนภาษีที่หยุมหยิมและ

สรางภาระแกประชาชนเชน ภาษีฝน ภาษีสุกร ภาษีปลากัด ภาษีปลาทู อากรการพนัน อากรมหรสพ 

ภาษีข้ีผึ้ง เปนตน จึงสันนิษฐานไดวา ภาษีบํารุงถนนเริ่มเก็บตั้งแตสมัยรัชกาลที่4 โดยอยูในรูปแบบเจา

ภาษีนายอากร กลาวคือ รัฐบาลยินยอมใหเอกชนทําการประมูลภาษีแขงกัน ผูที่ประมูลไดจะตองสง

เงินใหแกรัฐบาลตามที่ไดประมูลไว และสงใหในระยะเวลาท่ีกําหนดไว จากนั้นผูประมูลภาษีก็ทํา

หนาท่ีเปนเจาภาษีนายอากรเรียกเก็บอากรจากประชาชนแทนรัฐบาล และไดมีการประกาศทองตรา

ภาษีบํารงุถนน179 

อนึ่ง ประกาศทองตราภาษีบํารุงถนน มีสาระสําคัญดังน้ี180  

1. หามมิใหนายเงินบังเงินสิบลดหนึ่งของหลวงและสิบลดสามของทาส 

ถาเปนความจริงตามที่ทาสหญิงฟองรองจะตองลดคาตัวทาสคร่ึงหนึ่งและซื้อทรายถมถนน 50 เกวียน  

และยังหามบังคับทาสใหเปนหญิงโสเภณีโดยที่หญิงไมสมัครใจ ถาเปนความจริงจะตองตัดสินใหทาส

หลุดพนคาตัวเปนไท รวมทั้งเสยีคาธรรมเนียมแทนทาสดวย  

2. หามนายเงินคิดคาหอง คาอาหาร ท่ีนอนจากหญิงทาส ใหคดิไดเฉพาะ

คาน้ํามันลาน้ําในอัตราเดือนละ 1 หรือ 2 บาท และหามไมใหนายเงินซื้อของราคาถูกมาขายใหหญิง

ทาสราคาแพง  

                                           
179 ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 4, น.8. 
180 เพ่ิงอาง, น.9-10. 
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3. ถาเสมียนหลงจู (ผูตรวจโรงโสเภณีซึ่งเปนคนของรัฐ) สงสัยวา หญิง

ทาส และนายเงินรวมใจปดบังเงินหลวงสิบลดหนึ่ง ถาเปนความจริงใหปรับเจาภาษี 1 ชั่ง และใหนาย

เงินใชทุนสินบนท่ีรัฐประกาศใหเปนรางวัลแกผูนําขาวมาแจง 10 ตําลึง รวมทั้งนายเงินตองซื้อทราย

ถมถนนอีก 50 เกวียน 

4. การท่ีนายเงินบังคับหญิงทาสเปนโสเภณี โดยที่นายเงินตองการ

หลีกเลี่ยงการจายภาษีบํารุงถนน ถาจับไดใหปรับนายเงินเปนจํานวน 5 ชั่งใหแกหลวงและลดคาตัว

ทาสเหลือคร่ึงหนึ่ง (ถาทาสมาฟองเอง ผลจะเปนไปตามขอ1) รวมทั้งนําทรายมาถมถนน 50 เกวียน 

5. โรงโสเภณีจร (โรงโสเภณีเถ่ือน) ที่ไมยอมจายคาภาษีบํารุงถนนใหแก

รัฐ ถารฐัจับไดจะมีโทษและปรับเงินเขาหลวง  

 สาเหตุท่ีประกาศใชประกาศทองตราภาษีบํารุงถนน เพราะหญิงโสเภณี

มักจะฟองรองทุกขกลาวโทษนายเงินเสมอ โดยในคํารองหญิงเหลานี้พบวา นายเงินชวยไถเอาหญิงมา

เปนทาสเงินคาตัว 120-160 บาท แลวทําสารกรมธรรมขึ้นคาตัวเปนเงิน 240-320 บาท โดยมักให

เหตุผลวาจะซื้อเคร่ืองหองของแตงตัวใหแตก็ไมไดซื้อให และการท่ีนายเงินฉอฉลเงินสิบลดสามที่ตัว

ทาสหญิงจะไดรับเปนเวลา 2-5 ป ทําใหทาสหญิงไมกลาฟองรอง นอกจากนี้ ยังมีผลเนื่องมาจากนาย

เงินตองการโกงภาษีรัฐจึงมีการประกาศทองตรานี้ใหบังคับใชโดยทั่วกัน181  

จากประกาศทองตราภาษีบํารุงถนน จะเห็นไดวา รัฐไดออกกฎหมาย

จัดสรรผลประโยชนโดยแบงออกเปน 10 สวน คือ เจาของสํานักได 6 สวนหญิงทาสได 3 สวน รัฐได 1 

สวน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ รัฐไดออกกฎหมายเพื่อจัดเก็บผลประโยชนของตนใหมีระบบรัดกุมข้ึน ชวย

หญิงทาสที่นายเงินอาจปดบังผลประโยชนที่ทาสสมควรไดรับ และชวยทาสที่ไมสมัครใจเปนโสเภณี

ดวย นอกจากนี้ จากขอที่ 2 สะทอนใหเห็นวา รัฐไดเขาไปจัดสรรผลประโยชนในทุกๆดาน และยัง

ชี้ใหเห็นสภาพของหญิงทาสท่ีไมมีอิสระในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องจากถูกกักขัง การซื้อ

สินคาตางๆจะตองผานนายหนา นายเงินของตนทําใหราคาสินคามีราคาสูงข้ึน รัฐจึงออกกฎหมาย

คุมครองทาสหญิงในเร่ืองนี้ นอกจากนี้ จะเห็นไดวา การประกาศทองตราฉบับนี้แสดงใหเห็นวา รัฐได

ยอมรับหญิงโสเภณีวามีในสังคมไทยและถูกตองตามกฎหมายเมื่อจายภาษีใหแกรัฐเทานั้น และ

สะทอนใหเห็นวา รัฐไดออกกฎหมายที่ใชเฉพาะหญิงโสเภณีท่ีเปนทาสเทาน้ัน แตไมไดบังคับใชกับเพศ

ชายแตอยางใด ประกอบกับสะทอนเกณฑการแบงผลประโยชนระหวางเจาของสํานักโรงโสเภณี รัฐ 
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และหญิงทาส การกดขี่ทางเพศ การขูดรีดคาแรงจากหญิงทาสซึ่งเปนผูใชแรงงานที่ไดเงินเพียง 3 ใน 

10 เทานั้น182  

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา เจตนารมณของประกาศทองตราภาษี

บํารุงถนน คือ รัฐตองการหารายไดจากธุรกิจการคาประเวณีเหลานี้ เพื่อนําไปพัฒนาบานเมือง 

ประกอบกับรัฐเร่ิมมองเห็นถึงเสรีภาพของบุคคลที่ตองการประกอบอาชีพคาประเวณีดวยความ

ยินยอมของตนเอง ซึ่งหากการคาประเวณีเปนไปดวยความยินยอมของผูคาประเวณี ก็ไมใชเรื่องที่

เสียหายแตอยางใด อีกทั้งปองกันมิใหนายเงินบังคับหญิงทาสใหคาประเวณี ดังน้ัน จากประกาศทอง

ตราภาษีบํารุงถนน สะทอนไดวา ประกาศดังกลาวไดมาตรการที่จะบังคับใชแกบุคคลในธุรกิจการ

คาประเวณีดังน้ี  

ผูคาประเวณี โดยผูคาประเวณีจะตองเปนหญิงทาสที่คาประเวณีดวย

ความสมัครใจของตนเอง หากหญิงทาสถูกนายเงินบังคับใหคาประเวณี ทาสจะหลุดพนจากความเปน

ทาส  

นายเงิน ประกาศดังกลาวไดกําหนดหามไมใหนายเงินเอาเงิน 1 สวนจาก 

10 สวนอันจะตองสงใหแกรัฐ หากฝาฝนก็ตองลดคาตัวทาสลดลงครึ่งหนึ่ง และตองโทษซื้อทรายมาถม

จํานวน 50 เกวียน และหามไมใหนายเงินบังคับหญิงทาสคาประเวณีโดยฝาฝนความยินยอมของทาส

นั้น หากฝาฝน นายเงินตองใหทาสหลุดพนเปนไท และตนตองเสียคาธรรมเนียมแทนทาสดวย 

นอกจากนี้ หากการบังคับหญิงทาสใหคาประเวณีกระทําไปโดยมีเจตนาเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีแก

รัฐ นายเงินก็ถูกลงโทษปรบัเปนเงิน 5 ชั่ง ลดคาตัวทาสครึ่งหนึ่งและซื้อทรายมาถมจํานวน 50 เกวียน 

อีกทั้ง หามไมใหนายเงินคิดคาอาหาร ที่พักจากหญิงทาสและหามไมใหนําของราคาถูกมาขายใหแก

ทาสในราคาแพง  

สํานักโสเภณีเถ่ือนที่ไมไดเสียภาษีบํารุงถนนแกรัฐตองรับโทษปรับ 

คาปรับถูกนําสงเขารัฐตอไป  

ตอมา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีบํารุงถนน โดย

ไมไดมุงเนนที่จะบํารุงถนนดังเชนในรัชกาลที่ 4 อีกตอไป แตไดกําหนดเปลี่ยนการลงโทษปรับจากที่

เคยปรบัเปนทรายและเงินเพ่ือมาสรางถนนไดเปลี่ยนเปนปรับเปนเงินและไมเจาะจงวานําเงนิคาปรับนี้

ไป ใช จ ายอยางไร อีกทั้ ง ไดมี การเพ่ิม เขตเก็บภาษีบํ ารุงถนนออกไปยังหัวเมืองรอบนอก

กรุงเทพมหานครอีกดวย จึงดูเหมือนวา รัฐบาลเนนการเพิ่มประสิทธิภาพดานการเก็บภาษีอากรใหดี

ยิ่งข้ึนมากกวาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพผูคาประเวณีใหดีขึ้น ซึ่งปรากฏดังน้ี “...ใหเจาภาษีเรียกเปน
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เงิน..ในแขวงกรุงเทพฯ เมืองจันทบุรี เมืองนครไชยศรี เมืองชลบุรี เมืองตราด เมืองฉะเชิงเทรา เมือง

สมุทรสาคร เมืองซึ่งกลาวมานี้ใหเจาภาษี เรียกภาษีแกนายโรง ผูเลี้ยงหญิงรับจางหาเงินตามพิกัดทอง

ตราน้ี อยาไดเรียกภาษีนอกพิกัดจากทองตรานี้ไดเปนอันขาด...” และ “...ถาเจาภาษีสืบรูวา นายโรง

หญิงหาเงินชวยมาใหมยังหาไดทําสารกรมธรรมประทับตราเจากระทรวงไปรับกระทําชําเรา เอาเงิน

คาจางปดบังสิบลดของเจาภาษีไว ถามีผูรับสินบนสืบจับไดพิจารณาเปนสัตย จะปรับนายเงินใหใชเงิน

หลวงงวดหนึ่งตามจํานวนเงินมากและนอย กับเงินคาสินบน 1 ชั่ง แตตัวทาสตองปรับเฆ่ียนตี 30ที 

แลวใหนายเงินรับตัวทาษไป ถาตัวทาสรองวานายเงินยังหาไดทําสารกรมธรรมประทับตราเจา

กระทรวง นายเงินขมขี่ใหตัวทาษรับจางทําชําเราปดบังเงินสิบลดของเจาภาษีไว จะปรับเงินใชเงิน

หลวงแทนเจาภาษีเปนเงินหลวงงวดเดือนหนึ่ง...”183 

ตอมาไดมีการยกเลิกระบบผูกขาดภาษีนายอากรบํารุงถนนมาบังคับใช

พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค พ.ศ.2451 ซึ่งรัฐเปนผูจัดเก็บภาษีโดยตรง ดังที่จะไดกลาวในลําดับตอไป  

สาเหตุของการยกเลิกระบบผูกขาดแบบเจาภาษีนายอากรบํารุงถนน 

ไดแก184  

ประการแรก เปนผลเนื่องมาจากโครงสรางใหญของระบบเจาภาษีนาย

อาการแบบผูกขาดที่เปดชองวางใหเจาภาษีและบุคคลตางๆท่ีทุจริต และเปดชองวางใหเจาภาษีและ

ครอบครัวมีสิทธิพิเศษ เชน ไมตองเสียภาษี ประกอบกับเจาภาษีสวนใหญเปนผูมีอิทธิพลทําใหราคา

ประมูลภาษีต่ํากวาราคาที่รัฐควรจะได เพราะไมมีการแขงขันที่แทจริง นอกจากนี้ เจาภาษียังมีเลห

เหลี่ยมในการสงภาษี หรือขอลดจํานวนการสงอยูเสมอ หรือเอาเงินภาษีไปใชสวนตัวจนทําใหตองติด

คางเงินหลวง  

ประการท่ีสอง เจาภาษีใชอํานาจในทางที่มิชอบ เชน การใชเลหเหลี่ยม

กลาวหาหญิงบริสุทธิ์วา เปนผูคาประเวณีท่ีหาเงินโดยไมเสียภาษีดวยวิธีการแตงคนออกไปลอลวงหญิง

สาวใหไปคบชายแลวก็จับเอาวาหญิงนั้นกระทําชําเราเถ่ือน รวมทั้ง ปญหาความไมแนนอนของเงิน

ประมูลที่ไมคงที่ บางปก็ลดลงอยางมาก สวนการเพิ่มขึ้นของเงินภาษีมีนอยมากและบางปก็ยกเลิก

กลางคันทําใหรัฐบาลเสียผลประโยชนอยางย่ิง  

ดวยเหตุดังกลาวทําใหรัฐตองการยกเลิกระบบผูกขาดเก็บภาษีบํารุงถนน 

ประกอบกับเสนายดีกระทรวงการคลังมหาสมบัติขณะนั้นไดแสดงความคิดเห็นตอพระมหากษัตริยใน

เรื่องการตั้งภาษีบํารุงถนนของรัฐบาลและการตั้งโรงพยาบาลสําหรับหญิงโสเภณี จึงทําใหกรม
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สุขาภิบาลไดรางพระราชบัญญัติ “คณาภิบาล พ.ศ.2441” ตามรางกฎหมายฉบับนี้ถือวา การรับจาง

กระทําชําเราเปนความประพฤติชั่วราย รางน้ีจึงออกมาเพื่อปองกันไมใหประพฤติชั่วเชนนี้ไดงาย และ

เปนครั้งแรกที่รัฐเร่ิมจํากัดอายุหญิงโสเภณี และนําเงินจากการเก็บภาษีสวนหนึ่งไปบํารุงโรงพยาบาล

เพื่อเปนสวัสดิการแกหญิงโสเภณี แตปรากฏวาไมไดมีการดําเนินงานแตอยางใดทําใหรางกฎหมายนี้

เงียบหายไป อีกท้ัง ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติคร้ังท่ี 1 ของที่ประชุมเสนาบดีเม่ือวันท่ี 24 

พฤศจิกายน พ.ศ.2441 ไดมีการเปลี่ยนชื่อพระราชบัญญัตินี้เพราะเห็นวา ชื่อเดิมไมเหมาะสม โดยใช

ชื่อใหมวา “พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค” และไดประกาศใชเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2451 ซึ่ง

ใชบังคบัเฉพาะในเขตกรุงเทพเทานั้น  

2.4.1.3 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 (พ.ศ.2451)  

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดยกเลิกระบบผูกขาดการเก็บภาษีบํารุงถนน ตาม

ประกาศทองตราภาษีบํารุงถนน และบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 แทน เพราะ

การคาประเวณีในขณะนั้น หญิงโสเภณีรวมตัวกันจัดตั้งสถานการคาประเวณีอยางกระจัดกระจาย มี

การทะเลาะวิวาท และพบวาหญิงโสเภณีบางสวนเปนโรคติดตอรายแรง ไมไดรับการรักษา อาจติด

ตอไปยังผูซื้อบรกิาร” จึงเห็นสมควรตองตราพระราชบัญญัตินี้185 

พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณควบคุมโรงโสเภณีและสัญจรโรคไมให

ติดตอไปยังผู อ่ืน โดยกําหนดใหหญิงโสเภณีตองจดทะเบียน เสียภาษีและตรวจโรคเปนประจํา          

ผูตองการตั้งโรงโสเภณีตองจดทะเบียนจากเจาพนักงาน เพ่ือควบคุมการคาประเวณี ปองกันโรคติดตอ 

รวมถึงไมใหโสเภณีและเจาของสถานการคาประเวณีกระทําผิดกฎหมาย สรางความเดือดรอนแกผูอ่ืน  

                                           
185 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 “ทุกวันน้ีหญิงบาง

จําพวกประพฤติตนอยางที่เรียกวา หญิงนครโสเภณีมีหัวหนารวบรวมกันตั้งโรงหาเงินข้ึนหลายตําบล 

แตกอนมาการตั้งโรงหญิงนครโสเภณี นายโรงชวยไถหญิงมาเปนทาส รับตั๋วจากเจาภาษีแลวตั้งเปนโรง

ขึ้น ครั้นตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯเลิกทาษเสีย หญิงบางจําพวกที่สมัครเขาเปนหญิงนคร

โสเภณีก็รับตั๋วจากเจาภาษีแลวมีหัวหนารวบรวมตั้งโรงขึ้นในทองที่อันควรบางมิควรบาง กระทําใหมี

เหตุเกิดการวิวาทขึ้นเนืองๆ อีกประการหนึ่งหญิงบางคนปวยเปนโรค ซึ่งอาจจะติดตอเนื่องไปถึงผูชาย

ที่คบหาสมาคมได ก็มิไดมีแพทยตรวจรักษาโรครายนั้นอาจจะติดเนื่องกันไปจนถึงเปนอันตรายแก

รางกายและชีวิตมนุษยเปนอันมาก และยังหาไดมีกฎหมายและขอบังคับอยางใด สําหรับจะปองกัน

ทุกข โทษไภยแหงประชาราษฎรทั้ งหลายเหลานี้ ไม  จึ งทรงพระกรุณ าโปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชบัญญัตินี้ขึ้นมา” 
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พระราชบัญญัตินี้ไดใหคํานิยาม “หญิงนครโสเภณี” ไววา “หญิงท่ีรับจาง

ทําชําเราสําสอน โดยไดรับเงินผลประโยชนเปนคาจาง”186 พระราชบัญญัตินี้บังคับใชเฉพาะผู

คาประเวณีเพศหญิงเทานั้น แตไมใชบังคับถึงผูคาประเวณีเพศชายดวย และหญิงโสเภณีตองมีลักษณะ

รับจางทําชําเรา “สําสอน” ดังน้ัน การรับจางทําชําเราสวนตัว ไมถึงข้ันสําสอนไมตองถูกบังคับตาม

กฎหมายนี้   

เนื้อหาพระราชบัญญัตินี้แบงออกเปน 7 หมวด กลาวถึงนายโรงโสเภณี

หรอืเจาของสถานการคาประเวณี หญิงโสเภณีและเจาหนาที่รฐั ไวดังนี้  

บทบัญญัติสําหรับนายโรงโสเภณีหรือเจาของสถานการคาประเวณี ได

บัญญัติหนาที่ ลักษณะการกระทําผิด ในหมวดท่ี 2 และ 3 ซึ่งมีสาระสําคัญวา นายโรงโสเภณีตองเปน

เพศหญิง187 การตั้งโรงโสเภณีจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานและเสียคาจดทะเบียนใบอนุญาต 

ฉบับละ 30 บาท มีกําหนดเวลาไมเกิน 3 เดือน188  ใบอนุญาตนี้หามใหบุคคลอ่ืนใช หรือใชใบอนุญาต

ของผูอื่น189 และหากตองการยายโรงโสเภณีไปต้ังอยูที่ อ่ืนตองชี้แจงเหตุผลตอเจาพนักงานและเจา

พนักงานตองเห็นชอบกอน190 และกําหนดใหรับหญิงโสเภณีที่สมัครใจเขามาทํางานไดเทานั้น ถาหญิง

โสเภณีไมสมัครใจอยูดวยอีกตอไป นายโรงก็ไมสามารถกักขังขัดขวางหญิงโสเภณี อีกทั้ง กฎหมายหาม

ไมใหนายโรงรับหญิงโสเภณีที่ไมมีใบอนุญาตเขามาทํางาน หามไมใหทําสัญญากับหญิงโสเภณีดวยการ

ออกเงินลวงหนา มิฉะนั้นสัญญาดังกลาวไมมีผลบังคับใช191 หามไมใหมีการกักขังหญิงโสเภณี หาม

ไมใหมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ปอยูในโรงโสเภณี นอกจากนี้ นายโรงมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดโรง

โสเภณีใหปราศจากสิ่งสกปรกและตองแขวนโคมไวหนาโรงโสเภณี เพ่ือเปนสัญลักษณใหบุคคลทั่วไป

รับรู192 ซึ่งใชโคมสีเขียว จึงเปนท่ีมาของ “สํานักโคมเขียว”  

สําหรับหญิงโสเภณี กฎหมายบัญญัติวา ตองเปนหญิงที่สมัครใจ และ

ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับละ 12 บาท มีกําหนดเวลา 3 

                                           
186 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 4 

187 เพ่ิงอาง. 
188 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 14 
189 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 7 
190 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 8 
191 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 11 
192 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 12 
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เดือน193 ใบอนุญาตนี้ใชไดเฉพาะตัวเชนเดียวกับใบอนุญาตนายโรงโสเภณี นอกจากน้ี กฎหมาย

กําหนดหามไมใหหญิงโสเภณีกระทํากริยาบางประการแกบุคคลภายนอกโรงโสเภณี เชน การย้ือแยง

ฉุดครา ลอเลียน หากกระทําตองไดรับโทษปรับและหรือจําคุก194 หากหญิงโสเภณีใดตองการยายไป

อยูโรงโสเภณีอ่ืนตองชี้แจงตอเจาพนักงานใหเจาพนักงานใหความเห็นชอบกอน195  

สวนของเจาพนักงาน กฎหมายกําหนดเงื่อนไขการออกใบอนุญาตแก

หญิงโสเภณีไววา ผูนั้นตองมีอายุเกินกวา 15 ป  โดยสมัครใจ และไมมีโรคที่จะติดตอกันได196  

ใบอนุญาตจะระบุ วันท่ีออก อายุ ตําหนิรูปพรรณของหญิง และที่อยู197 รวมถึงกฎหมายใหอํานาจเจา

พนักงานในการตรวจขอดูใบอนุญาตของหญิงโสเภณี ณ เวลา สถานที่ใดก็ได198 และถาเจาพนักงาน

สงสัยวา หญิงโสเภณีคนใดเปนโรคติดตอ ก็มีคําสั่งใหแพทยตรวจหญิงโสเภณีคนนั้นได หากฝาฝน

ตองโทษปรับครั้งละไมเกิน 100 บาท หรือจําคุกไมเกิน 3 เดือนหรือทั้งจํา ทั้งปรับ199 หากหญิงโสเภณี

คนใดเปนโรคติดตอ เจาพนักงานตองไมออกใบอนุญาตหรือเรียกใบอนุญาตคืนชั่วคราว แลวใหหญิง

นั้นไปรักษา ณ โรงพยาบาล หากหายจากโรคติดตอแลวจึงจะสามารถมารบัใบอนุญาตคืนได 200 

นอกจากนี้  กฎหมายได กํ าหนด โทษสํ าหรับผู ฝ าฝ นบท บัญ ญั ติ

พระราชบัญญัติไวดวย เชน  

ผูใดตั้งโรงโสเภณีโดยไมมีใบอนุญาต หรือนําใบอนุญาตของผูอื่นมาใช 

ตองโทษปรับไมเกิน 200บาท หรือจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ201  

ผูใดยายโรงโสเภณีโดยมิไดแจงเจาพนักงานกอนหรือขัดขวางหญิงโสเภณี

ที่ไมสมัครใจจะอยูตอไป หรือรับหญิงโสเภณีที่ไมมีใบอนุญาตเขาทํางาน จะตองโทษปรับไมเกิน 100 

บาท หรือจําคกุไมเกิน 3 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ 202 

                                           
193 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 15 และ 19 
194 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 16 และ 31  
195 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 17  
196 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 22 
197 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 23 
198 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 25 
199 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 26 และ 29  
200 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 27  
201 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 28  
202 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 29  
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หญิงอายุไมครบ 15 ปมาขอรับใบอนุญาตแลวแกลงหลอกลวงเจา

พนักงานใหหลงเชื่อวาตนมีอายุเกิน 15 ปขึ้นไป หรือไมไดขอใบอนุญาตกอนประพฤติตนเปนโสเภณี 

ตองโทษปรับไมเกิน 100 บาท หรือจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ203 

หากหญิงโสเภณีสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืน ตองไดรับโทษไมเกิน 10 

บาท หรือจําคกุไมเกิน 1 เดือนหรือทั้งจําทั้งปรับ204  

หามไมใหบุคคลใดลอลวง บังคับ กดขี่ หญิงที่ไมสมัครใจมาเปนหญิง

โสเภณี ผูนั้นจะตองไดรับโทษตามพระราชบัญญัติลักษณขมขืนลวงประเวณ ี205 

จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 ทําใหทราบถึง

ลักษณะการคาประเวณี ไดดังนี้  

ผูคาประเวณี กฎหมายใชบังคับเฉพาะเพศหญิงที่รับจางทําชําเราสําสอน

แตไมรวมถึงผูคาประเวณีชาย โดยหญิงโสเภณีตองสมัครใจ มีอายุ 15 ปข้ึนไปและไมมีโรคติดตอ หญิง

โสเภณีตองไปจดทะเบียนและขอใบอนุญาตจากเจาหนาที่รัฐ แตพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.

ศ.127 ไมมีบทบัญญัติลงโทษแกหญิงโสเภณีเถ่ือนหรือที่ไมไดรับใบอนุญาตจากเจาหนาท่ีรัฐ แตหาก

หญิงโสเภณีไปขอรับใบอนุญาตโดยที่อายุไมถึง 15 ป หรือหลอกลวงเจาหนาที่วามีอายุ 15 ป จะตอง

ถูกลงโทษปรับไมเกิน 100 บาท หรอืจําคุกไมเกิน 1 เดือนตามมาตรา 30 และหญิงโสเภณีหามกระทํา

การแยงยื้อ ฉุดลูกคา นอกสถานการคาประเวณี  

นายหนา กฎหมายฉบับน้ีกําหนดใหเจาของสถานการคาประเวณีตองเปน

เพศหญิง หรือท่ีเรียกวา แมเลา เทาน้ัน แมเลาตองขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานการคาประเวณี หากไมมี

ใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีตองลงโทษปรับ 200 บาทหรือจําคุกไมเกิน 2 เดือนหรือท้ังจําทั้ง

ปรับ  ทั้งน้ี แมเลาไมมีอํานาจบังคับใหหญิงโสเภณีทํางานอยูในสถานการคาประเวณีของตนได หาก

หญิงโสเภณีไมสมัครใจจะทํางานตอไป นอกจากนี้ หามไมใหมีเด็กอายุต่ํากวา 15 ป อยูในสถานการ

คาประเวณีของตน รวมถึงหามกักขังหญิงโสเภณี หามแมเลาทําสัญญาออกเงินลวงหนาใหแกหญิง

โสเภณี ซึ่งมีผลทําใหสัญญานี้ไมมีผลใชบังคับได อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา กฎหมายเหลานี้ไมมีผลใช

บังคับถึงพอเลาดวย  

                                           
203 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 30  
204 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 31 
205 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มาตรา 32  
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แมงดาหรือผูดํารงชีพจากรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี ทั้ง 2 ลักษณะ 

ไดแก เปนธุระจัดหาและควบคุมหญิงโสเภณีหรือสถานการคาประเวณี กฎหมายฉบับนี้ไมมีบทบัญญัติ

ใดที่บังคับใชกรณีน้ี  

ผูซื้อบริการทางเพศหรือลูกคาไมอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้  

กลาวโดยสรุป ตามพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 มุงเนน

บังคับใชควบคุมหญิงโสเภณีและแมเลาผูจัดตั้งสถานการคาประเวณี มากกวาปราบปรามการคา

ประเวณี พอเลา แมงดา ผูซื้อบริการทางเพศ เงื่อนไขหญิงโสเภณีตองสมัครใจคาประเวณีเทานั้น ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวา กฎหมายยินยอมใหการคาประเวณีที่กระทําโดยสมัครใจใหเปนการกระทําท่ีสามารถ

กระทําได ไมผิดกฎหมาย แตก็ยังลงโทษการกระทําของหญิงโสเภณีอันอาจสงผลกระทบตอความสงบ

เรียบรอยของสังคมได เชน การแยงย้ือ ฉุดหาลูกคานอกสถานการคาประเวณี ถาหากปรากฏการคา

ประเวณีโดยถูกบังคับ ขมขู หลอกลวง กฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษแมเลาผูเปนเจาของสถานการ

คาประเวณี  แมเลาตองขอใบอนญุาตจัดตั้งสถานการคาประเวณีเชนเดียวกับหญิงโสเภณี ทําใหเห็นวา 

กฎหมายยังรับรองใหการเปนแมเลา และสถานการคาประเวณีถูกตองตามกฎหมายดวย  

อนึ่ง หลังจากบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรคนี้ พบวา โรง

โสเภณแีละหญิงโสเภณีมีจํานวนมากขึ้น ดังนี้  

ตารางที่ 2.2 

แสดงจํานวนโรงโสเภณีและหญิงโสเภณีในป พ.ศ.2451 ซึ่งเปนปแรกของ

การใชพระราชบัญญัตินี้206  

งวดที่ จํานวนโรง จํานวนหญิง หญิงจีน หญิงไทย หญิงชาติ

อ่ืนๆ 

1(เม.ย-มิ.ย) 77 594 362 213 19 

2(ก.ค.-ก.ย.) 77 574 330 227 17 

3(ต.ค.-ธ.ค.) 81 642 360 250 32 

4 (ม.ค.-มี.ค) 84 690 382 260 41 

รวม 319 2500 1434 950 109 

 

                                           
206 หอจดหมายเหตุแหงชาติ, ร.5 น.8 12/33  
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อีกทั้ง ยังสรางรายไดใหแกรัฐ ซึ่งเก็บเงินคาธรรมเนียมไดถึง 39,540 

บาท  สูงกวารายไดที่รัฐประมาณการไวเพียง 30,672 บาท207  

อยางไรก็ตาม หลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัตินี้แลวพบวา รัฐ

ไมไดมีการบังคับใชกฎหมายนี้อยางจริงจัง ไมมีการกวดขันปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย รัฐบาล

ไดมีการผอนผันในการตรวจตราอยูเสมอ เห็นไดจากภายหลังออกกฎหมายนี้ไดเพียง 15 วัน มีรายงาน

วา หญิงโสเภณีไมยอมใหตรวจโรค พากันหลบหนีออกจากโรงโสเภณี เปนเหตุใหโรงหญิงกวางตุง 2 

แหงปดกิจการ 2 วัน เหตุดังกลาวทําใหรัฐอะลุมอลวยผอนผันการตรวจตรารักษาโรคเพราะรัฐกลัว

สูญเสียรายไดจากการเก็บภาษี208  

ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงมีนโยบายใหมีเขตจัดสรรที่อยูของหญิง

โสเภณีโดยเฉพาะ กําหนดถนนบรรทัดทองเปนเขตโสเภณี ทางกระทรวงนครบาลไดใหเหตุผลวา “...

ที่ๆจะต้ังพวกโคมเขียวเปนสิ่งที่จะตองปดบังและไมใหใกลไกลจนเกินไป ใชแตเทานั้นเมื่อคิดถึง

ผลประโยชนพระคลังขางที่แลวก็ใหผลดีมากกวาโรงบอน เพราะโรงบอนอยางไรๆ ก็คงตองเลิก แต

การนี้มแีตจะเจรญิข้ึนทุกวัน จะหาผลประโยชนอันเทยีบเทียมก็ยาก...”209 

จากการศึกษา เห็นไดวากฎหมายนี้ไดสะทอนนโยบายรัฐในขณะนั้นที่

มองวา คาประเวณีไมใชสิ่งที่ผิดกฎหมาย แตตองจดทะเบียนเสียภาษีใหถูกตองเสียกอน และมี

จุดประสงคที่ตองการจัดระเบียบการคาประเวณีไมใหโจงแจงเกินไป หามหญิงโสเภณีย้ือแยง ฉุดครา 

ลอเลียน บุคคลอ่ืนนอกโรงโสเภณี กฎหมายฉบับนี้ตองการใหหญิงโสเภณีคาประเวณีในโรงโสเภณีเพ่ือ

ความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม ซึ่งสอดคลองกับสภาพสังคมในสมัยนั้นที่ปรากฏวารูปแบบ

การคาประเวณท่ีีปรากฏในรูปแบบของสถานการคาประเวณี และกําหนดใหผูที่จะเปนหญิงโสเภณีโดย

สมัครใจ หรือนายโรงโสเภณีตองขออนุญาตและเสียคาธรรมเนียมจากเจาหนาที่ นายโรงตองทําบัญชีผู

คาประเวณีในสถานการคาประเวณีของตนและแจงใหเจาพนักงานทราบ เพ่ือสะดวกในการรวบรวม

ขอมูล จํานวนโรงโสเภณี จํานวนหญิงโสเภณี และนายโรงโสเภณีสามารถรับหญิงโสเภณีเขาทํางาน

เฉพาะที่มีใบอนุญาตเทานั้น สําหรับการออกใบอนุญาตนั้น ผูเขียนเห็นวา มีความทันสมัยและมีการ

แยกหญิงโสเภณีที่สมัครใจและไมสมัครใจออกจากกันอยางชัดเจน กลาวคือ เจาพนักงานจะพิจารณา

ออกใบอนุญาตใหเฉพาะหญิงท่ีสมัครใจเปนโสเภณีเทานั้น โดยสอดคลองกับสภาพสังคมภายหลังจาก

รัชกาลที่  5 ทรงพระกรุณาเลิกทาส ทําใหหญิงจํานวนหนึ่ งซึ่ งไมมีความรูใดๆประกอบอาชีพ

                                           
207 ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลว เชิงอรรถที่ 14, น.8. 
208 เพ่ิงอาง. 
209 เพ่ิงอาง, น.19. 
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คาประเวณีดวยความสมัครใจ และนายโรงโสเภณีไมสามารถกักขังหญิงโสเภณีใหทํางานตอโดยที่หญิง

นั้นไมสมัครใจ เปนการเคารพสิทธิการทํางานของหญิงโสเภณี นอกจากนี้ มีบทบัญญัติลงโทษผูคา

มนุษยที่กําหนดใหหามไมใหบุคคลบังคับ ลอลวง กดข่ีหญิงใดมาเปนหญิงโสเภณี และมีบทบทบัญญัติ

หามไมใหเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ประกอบอาชีพนี้210 ถือเปนกฎหมายที่คอนขางทันสมัย นอกจากน้ี 

กฎหมายมีมาตรการเพ่ือปองกันการแพรระบาดของสัญจรโรคหรือกามโรค จึงมีขอสังเกตวา 

พระราชบัญญัติยังตองการควบคุมโรคและเก็บภาษีปองกันเหตุรายระหวางชายที่มาเที่ยวหญิง 

กฎหมายนี้ออกในยุคสมัยที่สังคมไทยเปนสังคมปตาธิปไตย ผูชายเปนผูกําหนดเรื่องตางๆ มีผลให

ลักษณะของกฎหมายนี้เปนไปเพ่ือปองกันผลประโยชนของฝายชายเปนสําคัญ กลาวคือ ปองกันไมให

ผูชายติดโรคตาม “จะตอเนื่องไปถึงชายที่คบหาสมคมกับตนได” แตมิใชเพราะโรคดังกลาวเปน

อันตรายตอตัวผูหญิงโดยตรง  

ขอเสียของกฎหมายนี้ คือ ไมมีบทบัญญัติมาตรการสังคมสงเคราะหท่ีจะ

ชวยใหผูหญิงหลุดพนจากการเปนโสเภณี หรืออบรมอาชีพให ท้ังที่หญิงโสเภณีในสมัยนั้นคือบุคคลท่ี

เปนทาสหญิงเดิม และไมมีความรูทักษะอาชีพใดๆ อีกทั้ง บทบัญญัติการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี

ไมไดใชบังคับแกผูคาประเวณีเพศชาย และไมมีบทบัญญัติบังคับใชลงโทษแกพอเลา แมงดา รวมถึงผู

ซื้อบริการทางเพศ 

จากการศึกษาผลการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 

นี้ แมจะพบวา ตามสถิติในตารางปรากฏวามีจํานวนโรงโสเภณีและหญิงโสเภณีเพ่ิมขึ้น แตเปนที่นา

สังเกตวา หญิงโสเภณีท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนหญิงโสเภณีจีน ซึ่งมีจํานวนมากกวาหญิงโสเภณีไทย 

ผูเขียนเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ไมนาจะใชบังคบัแกหญิงโสเภณี โรงโสเภณีจีนดวย เพราะในสมัยนั้นพบ

การลอลวงบังคับหญิงจีนจํานวนมากใหคาประเวณี อันเปนการคามนุษย และพบวา แมกฎหมาย

ดังกลาวเปนกฎหมายท่ีทันสมัย แตรัฐไม ไดมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง รัฐคํานึงถึง

ผลประโยชนที่จะไดรบัจากการเก็บภาษีดังกลาวมากกวาทําใหรัฐไมไดตรวจตราและใชบังคับกฎหมาย

อยางจริงจัง  

โดยสรุป กฎหมายฉบับนี้เปนเร่ืองยืนยันวาประเทศไทยเคยรับรองวาการ

คาประเวณีเปนสิ่งท่ีถูกกฎหมาย ในขณะที่ประชาชนไทยนับถือศาสนาพุทธ ยึดถือศีลธรรมคอนขาง

เขมงวดมากกวาในปจจุบัน ซึ่งเสมือนวา กฎหมายฉบับนี้ไดปฏิเสธทฤษฎีศีลธรรมทางกฎหมาย  

                                           
210 ในป พ.ศ.2497 กรมตํารวจไดวางระเบียบเปนการภายในวา หญิงท่ีมาขออนุญาตเปนโสเภณี

ตองมีอายุไมตํากวา 18 ป และตองมีบัตรประชาชนมาแสดงดวย (คําสั่งกรมตํารวจลงวันที่ 18 ธันวาคม 

พ.ศ.2497)  
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2.4.1.4 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503  

ในสมั ย จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตต  เป นนายกรัฐมนต รี ได ยก เลิก

พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 และออกพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 

แทน ซึ่งมีแนวนโยบายการคาประเวณีเปนอาชญากรรม (Criminalization) หรือสิ่งที่ผิดกฎหมาย211  

กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณหามการคาประเวณี แตหามในลักษณะที่ปรามการคาประเวณีเทานั้น 

ไมไดมีลักษณะตองการปราบปรามการคาประเวณีอยางจริงจัง กลาวคือ หามการคาประเวณีภายใต

เงื่อนไขอยางแคบ หรือภายใตการกระทําบางมาตราที่ลงโทษผูคาประเวณีดังที่จะไดกลาวตอไป ทําให

การกระทําบางอยางเก่ียวกับการคาประเวณีนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไวยังคงสามารถทําได  

พระราชบัญญัตินี้มีสาระสําคัญกําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งท่ีผิด

กฎหมาย การคาประเวณีในสถานการคาประเวณี การเขาติดตอชักชวน เตร็ดเตรหาลูกคาในท่ี

สาธารณะ หรือมั่วสุมในสถานการคาประเวณี จัดหาผู อ่ืนใหคาประเวณี เปนเจาของกิจการการ

คาประเวณี ตองไดรับโทษตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดเปลี่ยนแนวนโยบายจากการคา

ประเวณีไมใชอาชญากรรม มาเปนการคาประเวณีเปนอาชญากรรม เนื่องจาก ในป พ.ศ.2492 

สหประชาชาติกําหนดใหการคาหญิงและเด็กใหเปนโสเภณีเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ตอตานการควบคุมการคาประเวณีโดยรัฐ อนุสัญญาวาดวย การปราบปรามการคาบุคคลและการ

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน ค.ศ.1949 (Convention for the  Suppression of 

the Traffic in Persons and of the Exploitation of the prostitution of Others 1949) และ

เรียกรองใหประเทศสมาชิกอนุสัญญากระทําตามอนุสัญญา องคการสหประชาชาติใหประเทศภาค

สมาชิกเลือกวิธีการแกไขปญหาการคาประเวณีวา จะกําจัดใหหมดสิ้นไปหรือปรามการคาประเวณี212 

ประเทศไทยซึ่งเปนรัฐภาคีอนุสัญญาดังกลาวจึงตอบสนองตอขอเรียกรองตามอนุสัญญานี้ โดยรัฐบาล

                                           
211 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 “กฎหมายวาดวย

การปองกันสัญจรโรคเปนกฎหมายที่ไดประกาศใชมาตั้งแต พ.ศ.2451 มีบทบัญญัติไมรัดกุม และไมมี

บทบัญญัติที่จะควบคมุมิใหการคาประเวณีที่เปนไปในลักษณะเปนการเปดเผยและนาอาย หรอืกระทํา

ใหเปนที่เดือดรอนรําคาญแกสาธารณชนกับทั้งไมมีบทบัญญัติปรามการคาประเวณีที่กระทําโดยบุคคล

ที่เปนชายซึ่งเปนที่นารังเกียจ จึงเปนการสมควรท่ีจะยกเลิกกฎหมายวาดวยการปองกันสัญจรโรคนั้น

เสีย และมีกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณีข้ึนใหม เพ่ือควบคุมมิใหมีการกระทําอันไมสมควร

ที่ไดกลาวมานั้น”   
212 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, อางแลว เชิงอรรถที่ 30, น.114. 
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ไดเลือกวิธีการปรามการคาประเวณี กําหนดใหการคาประเวณีเปนความผิดอาญาและมีโทษ213 

ประกอบกับในชวงดังกลาวประเทศไทยกําลังเริ่มพัฒนาประเทศไทยโดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับ

แรกในป พ.ศ.2504 จึงจําเปนตองดําเนินการตามขอเรียกรองของสหประชาชาติเพื่อใหประเทศ

ตะวันตกใหการชวยเหลือใหการพัฒนาประเทศตอไป214 จึงมีขอนาสังเกตวา การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การจัดการคาประเวณีและออกพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี  พ.ศ.2503 น้ี เปนการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายโดยไมไดพิจารณาความพรอม สภาพปญหาการคาประเวณี สังคมของไทยอยาง

แทจริง แตเปนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการดํารงอยูของชาติและการเปนพันธมิตรกับตางประเทศเทานั้น 

เน้ือหาพระราชบัญญัติฉบับนี้มีแบงออกเปน การกําหนดความผิดอาญา 

และการชวยเหลือสังคมสงเคราะหแกผูคาประเวณี ดังนี้  

นิยามการคาประเวณี หมายความวา “การยอมรับการกระทําชําเราหรือ

การยอมรับการกระทําอ่ืนใด หรือการกระทําอื่นใดเพ่ือสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอ่ืน อัน

เปนการสําสอนเพ่ือสินจาง ทั้งน้ี ไมวาผูยอมรับการกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือ

คนละเพศ”215 เห็นไดวา กฎหมายฉบับนี้ไดใชบังคับท้ังผูคาประเวณีเพศหญิงและเพศชาย และการ

คาประเวณีสามารถเปนไดทั้งการชําเรารวมประเวณี หรือการกระทําอื่นใดที่ไมใชเปนการรวมประเวณี

แตเพื่อสนองกามารมณดวย เชน การลูบไล เปนตน มีขอนาสังเกตวา เปนการคาประเวณีก็ตอเมื่อได

ยอมรับกระทําชําเราหรือกระทําอื่นใด อันเปนการสําสอนเพื่อสินจาง ซึ่งมีปญหาในทางปฏิบัติวา การ

กระทํากี่คร้ังถึงจะถือวา เปนการสําสอน อันจะเปนการคาประเวณีตามกฎหมายฉบับน้ี  

สวนของการกําหนดความผิดอาญา ไดกําหนดความผิดอาญาแกลักษณะ

การคาประเวณีตางๆ ไวดังน้ี  

ผูคาประเวณี รวมถึงผูคาประเวณีโดยสมัครใจและไมสมัครใจ ทั้งเพศชาย

และหญิงอาจถูกลงโทษทางอาญา หากเขาติดตอชักชวน แนะนําตัว รบเรา ติดตามตามถนนหรือท่ี

สาธารณะ เพ่ือหาลูกคาใหใชบริการ (Passive Conduct) หรือเตร็ดเตรคอยอยูตามถนนหรือ

สาธารณสถานในลักษณะที่ เรียกรองการติดตอในการคาประเวณี หรือเขามั่วสุมในสถานการ

คาประเวณี ตองไดรับโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับ ไมเกิน 1000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ216 

                                           
213 เพ่ิงอาง, น.114-115. 
214 ปยากร หวังมหาพร, อางแลว เชิงอรรถที่ 52, น.200-201. 
215 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 4 
216 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 5 
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บุคคลกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี217 หรือกระทําการคาประเวณีตอบุคคลเพศ

เดียวกัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ218  

นอกจากนี้ ยังมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินเก่ียวกับความผิดสําหรับผูคาประเวณีไวดวย เชน  

คําพิพากษาศาลฎีกาที่  1208/2511219 ความผิดฐาน เตร็ดเตรใน

สาธารณสถานในลักษณะที่เรียกรองการติดตอใหคาประเวณี นั้น ไมจําตองคํานึงวาผูกระทําไดยอมรับ

กระทําชําเราสําสอนเพื่อสินจางมากอนแลวหรือไม หากมีพฤติการณในลักษณะหรืออาการที่เห็นไดวา

เปนการเรียกรองหรอืเปนการติดตอในการคาประเวณีตามที่บัญญัติไวนี้ก็เปนความผิด  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 508-510/2513220 การที่จําเลยกับพวกนั่งรออยู

ในหองโถงชั้นลางของโรงแรมอันเปนสถานท่ีเปดเผยก็เพ่ือคาประเวณี โดยแสดงตัวใหชายที่มาเที่ยว

พบเห็นจะไดรวมประเวณีดวยเทากับจําเลยไดแนะนําตัวในที่อันเปนการเปดเผยและนาอับอายตาม

ความแหงพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 5  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2075-2079/2519221 หญิงมีปายหมายเลขติดอก

เสื้อนั่งคอยในหองกระจกบาง นั่งในหองโถงบาง ในโรงแรมเพื่อชายเลือกไปรวมประเวณีเปนการ

แสดงออกกิริยาในที่สาธารณสถาน เปนการแนะนําตัวตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.

2503 มาตรา 5  

เห็นไดวา กฎหมายฉบับนี้และแนวคําพิพากษาฎีกาดังกลาวขางตน

กําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย แมผูคาประเวณีจะหาลูกคาตามถนน ในโรงแรม สถาน

อาบอบนวด ในสถานการคาประเวณี หรือนั่งในหองโถงของโรงแรม ตูกระจกก็ถือวาเปนการแนะนํา

ตัวเพ่ือเรียกรองคาประเวณี ยอมเปนความผิด ซึ่งผูเขียนเห็นวา เปนการตีความหมาย “แนะนําตัว”ที่

แคบเกินไป และบทบัญญัติลงโทษผูคาประเวณีดังกลาวเปนการสะทอนการบัญญัติกฎหมายใน

ลักษณะที่มีเจตนารมณหามการคาประเวณี ภายใตเงื่อนไขอยางแคบ ทําใหการกระทําบางอยางที่

                                           
217 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 6 
218 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 7 

219 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

1208/2511”, สืบคนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
220 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 508-

510/2513”, สืบคนเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
221 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2075-

2079/2519”, สืบคนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
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กฎหมายไมไดบัญญัติไวไมเปนความผิด เชน การคาประเวณีในสถานบริการแอบแฝงตางๆ หรือ

คาประเวณีในหองพัก บานของผูคาประเวณีหรือผูซื้อบริการทางเพศ จากบทบัญญัตินี้สงผลใหการ

คาประเวณีตองเปล่ียนรูปแบบไปในลักษณะแอบแฝงตามสถานบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมาย  

นายหนา พอเลาหรือแมเลา ซึ่งเดิมตามพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค 

ร.ศ.127 กําหนดใหแมเลาซึ่งจัดตั้งสถานการคาประเวณีถูกกฎหมาย แตตามพระราชบัญญัติปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2503 นี้ กําหนดใหทั้งพอเลา แมเลา ผิดกฎหมายท้ังหมด กลาวคือ ไดมีการ

กําหนดความผิดทางอาญาแกผูจัดหาผูกระทําการคาประเวณีเพ่ือผูอ่ืนเปนปกติธุระ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ222 อยางไรก็ตาม เห็นไดวา โทษ

ที่ลงโทษแกผูจัดหานั้นกําหนดไวเบากวาโทษที่ลงแกผูกระทําการคาประเวณี อีกทั้ง มีปญหาในตัวบท

กฎหมายคําวา “เปนปกติธุระ”วา หมายความวากี่ครั้งจึงจะถือวาเปนปกติธุระ ซึ่งหากผูจัดหากระทํา

เพียง 1 คร้ัง ยอมไมถือวาเปนปกติธุระ ไมตองรับโทษตามกฎหมายนี้ หรือผูเปนเจาของกิจการ ดูแล 

หรือผูจัดการสถานการคาประเวณี ตองระวางโทษไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 4,000บาท หรือท้ังจํา

ทั้งปรับ223  

ผูยินยอมใหผูอ่ืนกระทําการคาประเวณีเปนปกติธุระในสถานบริการที่ตน

เปนเจาของกิจการ ผูดูแลหรือผูจัดการก็ตองไดรับโทษทางอาญา ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือ 

ปรับไมเกิน 2,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับ224 บทบัญญัติดังกลาวมีเจตนารมณลงโทษผูยินยอมใหมี

การคาประเวณีภายใตสถานที่ที่ตนเองเปนเจาของกิจการ กิจการดังกลาวอาจหมายถึง รานน้ําชา ราน

กาแฟ รานเสริมสวย สถานบริการ เปนตน ซึ่งไมใชสถานการคาประเวณี เนื่องจากเจาของสถานการ

คาประเวณีถูกลงโทษตามมาตรา 8 ดังกลาวขางตนแลว อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา แมจะมี

บทบัญญัติลงโทษผูยินยอมใหมีการคาประเวณีในสถานบริการของตนก็ตาม แตโทษที่กําหนดไวนั้นเบา

มาก เมื่อเทียบกับรายไดมหาศาลท่ีบุคคลดังกลาวจะไดรับจากการแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณีของผูอ่ืน จึงทาํใหยังผูกระทาํความผิดไมเกรงกลัวตอกฎหมาย  

แมงดาหรือผูดํารงชีพจากรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี ทั้ง 2 ลักษณะ 

ไดแก เปนธุระจัดหาดวยหรือควบคุมหญิงโสเภณีและสถานการคาประเวณี กฎหมายฉบับนี้ไมมี

บทบัญญัติใดที่บังคับใชถึงแมงดาแตอยางใด 

                                           
222 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 8 
223 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 9 
224 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 10 
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ผูซื้อบริการทางเพศ กฎหมายฉบับนี้ไมมีบทบัญญัติใดลงโทษหรือบังคับ

ใชแกผูซื้อบริการทางเพศ นอกจากนี้  กฎหมายฉบับนี้ยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับมาตรการสังคม

สงเคราะหที่มีวัตถุประสงคชวยเหลือแกผูประคาประเวณี โดยการใหเขาอบรม ฝกอาชีพในสถาน

สงเคราะหเพ่ือไมใหผูคาประเวณีกลับไปประกอบอาชีพคาประเวณีอีกคร้ัง  ซึ่งบทบัญญัติมาตรการ

สังคมสงเคราะหนี้กําหนดใหหลังจากที่ศาลลงโทษผูคาประเวณีที่กระทําผิดกฎหมายแลว อธิบดี

สามารถสั่งใหผูนั้นเขารับการรักษาโรค หรือเขารับการฝกอบรมอาชีพในสถานสงเคราะหตามเวลาที่

อธิบดีกําหนดก็ได แตตองไมเกิน 1 ป นับแตวันที่พนโทษ225 โดยกําหนดอํานาจหนาที่ในการจัดตั้ง

สถานสงเคราะหแกกรมประชาสงเคราะห226 อีกทั้ง หากผูคาประเวณีที่เขารับการฝกอบรมอาชีพใน

สถานสงเคราะหฝาฝนขอบังคับของสถานสงเคราะห อธิบดีมีอํานาจกักบริเวณไมเกิน 15 วัน หรือตัด 

ลด ประโยชนความสะดวกที่สถานสงเคราะหจัดหาให227 หากหลบหนีไปจากสถานสงเคราะหจะตอง

ถูกจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําคุกทั้ งปรับ228 จากบทบัญญัติดังกลาวเห็นไดวา แมจะมีมาตรการ

ชวยเหลือฝกอบรมอาชีพใหแกผูคาประเวณี แตมาตรการดังกลาวเกิดขึ้นภายหลังจากผูคาประเวณีนั้น

ไดรับโทษตามกฎหมายแลว อีกทั้ง การสงตัวผูคาประเวณีไปยังสถานสงเคราะหไมไดเปนไปตามความ

สมัครใจของผูคาประเวณี แตไปเปนความเห็นของอธิบดี กําหนดบทลงโทษในกรณีที่ผูคาประเวณีฝา

ฝนขอบังคับสถานสงเคราะหหรือหลบหนีออกจากสถานสงเคราะห การกําหนดบทลงโทษดังกลาวนี้จึง

เปนการกักขังหรือจําคุกผูคาประเวณีอีกคร้ังมากกวาการชวยเหลืออบรมอาชีพใหแกผูคาประเวณ ี

เพื่อใหผูคาประเวณีไมกลับมาประกอบอาชีพนี้  

อนึ่ ง หลังจากบังคับใชกฎหมายฉบับนี้มีบันทึกสถิติความผิดตาม

พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ทั่วราชอาณาจักร ในป พ.ศ.2537-2539229 โดยในป 

พ.ศ.2537, 2538 และ 2539 มี เหตุเกิดท้ังสิ้น 10,646 คดี 8,395 และ5,776 คดีตามลําดับ มี

ผูกระทําความผิดที่ถูกจับ 12,644 คน , 9,511 คนและ 6,090 คน ตามลําดับ แตไมพบการดําเนินคดี

แกผูกระทําความผิดซึ่งเปนเด็ก  

                                           
225 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 11  
226 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 12  
227 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 13  
228 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 15  

229 สมพร พรหมหิตาธร, กฎหมายคาประเวณี, (กรงุเทพฯ: บริษัทวิศษิฏสรอรรถจํากัด, 2541), น.

14. 
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ปญหาของกฎหมายฉบับนี้มีหลายประการ เชน  แมแนวนโยบายในการ

จัดการปญหาการคาประเวณีไดเปลี่ยนไปจากกําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งถูกตองตามกฎหมาย

เปนสิ่งผิดกฎหมาย แตความผิดอาญาท่ีลงโทษผูคาประเวณีเปนการหามการคาประเวณีภายใต

ความผิดที่กําหนดไวอยางแคบ การกระทําอื่นซึ่งกฎหมายไมไดบัญญัติเปนความผิดจึงสามารถกระทํา

ได ทําใหบทบัญญัติความผิดทางอาญาที่ลงโทษผูคาประเวณีไมสามารถแกไขปญหาการคาประเวณีได

อยางสมประสงคของเจตนารมณของกฎหมาย นอกจากนี้ แมกฎหมายฉบับนี้จะมีมาตรการสังคม

สงเคราะหผูคาประเวณีประกอบกับการลงโทษทางอาญาแลว แตกฎหมายนี้ก็ไมมีมาตรการในการ

ชวยเหลือผูคาประเวณีใหออกจากการประกอบอาชีพคาประเวณีอยางจริงจัง หลักสูตรฝกอบรมอาชีพ

ในสถานสงเคราะหไมเปนไปตามความตองการของผูคาประเวณี ผูคาประเวณีตองปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสถานสงเคราะหอยางเครงครัด ซึ่งหากฝาฝน หลบหนีก็ไดรับโทษทางอาญา รัฐได

ลงโทษผูคาประเวณีซ้ําสอง โดยไมไดพิจารณาความสมัครใจการเขารวมอบรมอาชีพ อีกทั้ง บทลงโทษ

แกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณียังเบาไปเมื่อเทียบกับผลประโยชนรายไดที่บุคคลนั้นจะ

ไดรับและไมมีการกําหนดความผิดทางอาญาแกแมงดาหรือผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี 

ทําใหบุคคลเหลานั้นไมเกรงกลัวกฎหมาย  

2.4.1.5 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  

ในระหวางป  พ.ศ.2503 - 2518 เมื่อครั้งยังมีสงครามเวียดนาม ได มี

ทหารอเมริกันจํานวนหลาย 10,000 คนตอปเขามาอาศัยและพักผอนในประเทศไทยสงผลใหเกิด

สถานบริการ สถานบันเทิงตางๆเกิดข้ึนมาเพื่อรองรับทหารอเมริกันท่ีเที่ยวพักผอนหยอนใจ จน

กอใหเกิดแหลงบันเทิงขึ้นมามากมาย เชน พัทยา เพชรบุรี ตัดใหม พัฒนพงษ เปนตน ธุรกิจเหลานี้

สามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทยเปนจํานวนมาก230 รัฐบาลสมัยนั้นจึงไดมีนโยบายสงเสริมธุรกิจ

สถานบันเทิงเพ่ือตอบสนองสภาพเศรษฐกิจและสังคมและรองรับธุรกิจ สถานบริการ สถานบันเทิงใน

ขณะนั้น รัฐบาลไทยจึงไดออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 5 

ตุลาคม พ.ศ.2509 เปนกฎหมายสถานบริการฉบับแรกที่ใชบังคับแกผูประกอบการและเจาของธุรกิจ

บันเทิงมาจนถึงทุกวันนี้โดยมีเจตนารมณคือการควบคุมสถานบริการใหเปนระเบียบเรียบรอย และไม

                                           
230 สหรัฐ สิริวัฒน, “ความผิดฐานดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี ตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตร 286”, (วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2541), น.13-14. 
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ขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม231 ตอมาพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ถูกแกไข

เพิ่มเติมจนเปนพระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 และใชบังคบัถึงปจจุบัน  

พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับแกสถานบริการทุกประเภท รวมถึงสถาน

การคาประเวณี โดยมีสาระสําคัญในการจัดระเบียบสถานบริการใหตองขออนุญาตจากเจาพนักงาน 

และกําหนดรายละเอียดมาตรการทางปกครอง เชน กําหนดเวลาเปดปดสถานบริการ การจัดทํา

ประวัติพนักงานในสถานบริการ เขตพ้ืนท่ีที่สามารถอนุญาตใหจัดตั้งสถานบริการไดตามที่กําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกา ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ในป

พ.ศ. 2521 และฉบับที่ 3 ในปพ.ศ. 2525 และฉบับที่ 4 ในปพ.ศ.2546   

โดยนิยามสถานบรกิารตามมาตรา 3232 หมายถึง 

                                           
231 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 “โดยเหตุที่ปจจุบันไดมี

บุคคลประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดําเนินการไปในทางกระทบกระเทือนตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และจัดใหมีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการ

นั้นๆ ไมเหมาะสมเปนเหตุใหเยาวชนเอาเยี่ยงอยางจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลง เปนการสมควรท่ีจะ

ออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนั้นๆรวมท้ังการแสดงดวย ทั้งนี้ เพื่อรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย 

ศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีของชาติตอไป” 
232 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 บัญญัติวา “สถานบรกิาร” หมายความ

วา สถานที่ท่ีตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการโดยหวังประโยชนในทางการคาดังตอไปนี้ (1) สถานเตนรํา รําวง หรือ

รองเง็ง เปนปกติธุระประเภทที่มีและประเภทท่ีไมมีคูบริการ (2) สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา น้ําชา หรือ

เครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา (3) สถานอาบนํ้า นวด 

หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต (ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาต

เปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบโรคศิลปะ หรือไดรับยกเวนไมตองข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 

สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมาย

วาดวยสถานพยาบาล (ข) สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

กําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะของสถานท่ี 

การบริการหรือผูใหบริการเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑและ

วิธีการตรวจสอบเพ่ือการรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานน้ันดวยก็ได หรือ (ค) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง (4) สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายหรือใหบริการ โดยมีรูป
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1. สถานเตนรํา คือ เตนรําทั่วไป เตนรําแบบรําวง กับรองเง็ง  สถาน

เตนรํา คือ บารหรือไนตคลับท่ีเห็นกันไดทั่วไปในเมืองใหญๆ มีการจําหนายสุราอาหาร มีพ้ืนที่ให

นักทองเที่ยวเตนราํ โดยจะเตนกับคนที่มาดวยกัน หรือกับหญิงที่สถานบริการจัดเอาไวให 

2. สถานจําหนายอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืน มีฐานะ

เหมือนรานอาหารทั่วไปจัดตั้งโดยไมตองไดรับอนุญาต แตถามีบริการโดยมีหญิงบําเรอสําหรับ

ปรนนิบัติลูกคา หรือมีท่ีสําหรับพักผอนหลับนอน หรือมีหญิงนวดใหแกลูกคา ก็จะตองไดรับอนุญาต

จากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน 

3. สถานอาบอบนวด มีบรกิารนวดอบตัวใหแกลูกคา  

สถานบริการตามมาตรา 3(1) (2) (3) ตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงาน 

แตสถานบริการตามมาตรา 3(4) ไมตองขอรับใบอนุญาตแตตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบไม

นอยกวา 15 วัน233  พนักงานเจาหนาที่คือผูบัญชาการตํารวจนครบาลในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

หรือ ผูวาราชการจังหวัดในตางจังหวัด234 และกําหนดใหสถานบริการตองไมอยูใกลชิดวัด สถานศึกษา 

สถานพยาบาล หอพัก สถานที่ประชาชนอยูอาศยัในขนาดที่เห็นไดวาจะกอความเดอืดรอนรําคาญ235   

การกําหนดเขตพื้นที่จัดตั้งสถานบริการตองเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา

ที่ออกตามอํานาจพระราชบัญญัตินี้ แตประกาศดังกลาวไมใชบังคบัแกสถานบริการที่จัดตั้งอยูกอนการ

ประการใชพระราชกฤษฎีกา ทําใหปรากฏสถานบริการกระจัดกระจาย236 อีกทั้งมักจะกําหนดเขต

                                                                                                                         

แบบอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและ

ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอ่ืนใดน่ังกับลูกคา (ข) มีการจัด

อุปกรณการรองเพลงประกอบดนตรีใหแกลูกคา โดยจัดใหมีผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือ

ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอ่ืนใดนั่งกับลูกคา (ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน 

หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตนบนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม (ง) มี

ลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (5) สถานท่ี

ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืนจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอ่ืนใดเพื่อ

การบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา24.00 นาฬิกา (6) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
233 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 4 
234 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 3 
235 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 7 
236 พงษธร สําราญ, “ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีในสถานบริการ อาบอบ

นวด,” (รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2549), น.60.  
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พ้ืนที่อนุญาตเขตในอําเภอเมือง ซึ่งเปนเขตพ้ืนที่ศูนยรวมของการดําเนินธุรกิจ การบริหารราชการและ

ที่อยูอาศัย เชน พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่อนุญาตใหจัดตั้งสถานบริการไดในอําเภอเมืองใน

จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค ภูเก็ต เปนตน หรือ

กรุงเทพมหานครอนุญาตใหจัดตั้งสถานบริการไดในยานพัฒนพงษ รัษดาภิเษกและเพชรบุรีตัดใหม237 

การปรากฏสถานบรกิารอยางกระจัดกระจายจึงไมเหมาะสม เพราะเปนการเปดเผยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยาง

โจงแจงเสมือนวา คนในสังคมยอมรับและเชิดชูสิ่งเหลานั้น ซึ่งยังขัดกับคานิยมสังคมไทย  

พระราชบัญญัติสถานบริการกําหนดหามเจาของสถานบริการดําเนิน

กิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งหมายความถึง การคาประเวณี 

รวมถึงลงโทษเจาของสถานบริการกรณียินยอม ปลอยปละละเลยใหมีการกระทําผิดยาเสพติดในสถาน

บริการ โดยตองถูกพักใชใบอนุญาต สั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดตามระดับความรายแรงของการกระทํา

ผิด238 แมจะมีบทลงโทษกรณีมีการคาประเวณีในสถานบริการ แตก็ยังคงปรากฏการคาประเวณีใน

สถานบริการ โดยเจาหนาที่รัฐไมบังคับใชกฎหมายลงโทษเจาของสถานบริการอยางจริงจังและรับ

สินบน  การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพสมเจตนารมณของกฎหมายได อีกทั้งยังเปนชองทาง

ในการเรียกรับสินบนดวย นอกจากนี้ ในปจจุบันมักพบการซื้อบริการทางเพศจากเด็ก ผูคาประเวณี

โดยไมสมัครใจหรือการคามนุษยในสถานบริการ แตกฎหมายนี้ไมบัญญัติลงโทษเจาของสถานบริการ

กรณีมีการกระทําดังกลาวดวย  

โดยสรุป พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแกสถานบริการทั่วไป รวมถึงสถาน

การคาประเวณี โดยตองขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบรกิาร จัดตั้งไดในเขตพ้ืนท่ีที่กําหนดไวตามพระราช

กฤษฎีกาและหามการคาประเวณีในสถานบริการ แตพระราชบัญญัติฉบับน้ียังคงมีปญหา เชน เขต

พ้ืนท่ีที่อนุญาตใหจัดตั้งสถานบริการมักจัดตั้งในอําเภอเมือง หรือการกําหนดเขตพื้นที่ดังกลาวไมใช

                                           
237 ศูนยอํานวยการประสานกํากับติดตามผลการดําเนินงาน คําสั่ง หน.คสชที่ 22/2558, “โซนนิ่ง

จัดตั้งสถานบริการ,” สืบคนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561, จาก http://www7.djop.go.th/webcenter/index 
238 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 21 บัญญัติวา “ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้ง

สถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อสถานบริการใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการมั่วสุมเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติดหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการโดยไมปฏิบัติ

ตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจไมตออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

โดยใหคํานึงถึงความรายแรงของการกระทําความผิด...” 
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บังคับแกสถานบริการที่จัดตั้งอยูกอนประกาศทําใหสถานบริการอยูอยางกระจัดกระจาย บทบัญญัติ

หามเจาของดําเนินกิจการคาประเวณีไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนชองทางแกการ

ทุจริต เจาหนาที่ รัฐมีผลประโยชนรวมกับสถานบริการ จนไมสามารถควบคุม ตรวจสอบการ

คาประเวณี รวมถึงการคามนุษยในสถานบริการได 

2.4.1.6 ประมวลกฎหมายอาญา  

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใชบังคับเกี่ยวกับการคาประเวณีได

บัญญัติไวในมาตรา 282-286, 312-312 ตรี, 320 และมาตรา 277 แตผูกระทําความผิดอาจผิด

ความผิดฐานอ่ืนในกฎหมายอาญาประกอบ หากไดกระทําความผิดตามที่กฎหมายอาญาบัญญัติไว 

เชน ความผิดตอรางกาย มาตรา 295-300 ความผิดตอเสรีภาพ กักขังหนวงเหนี่ยว มาตรา 309-319 

อยางไรก็ตาม ในประมวลกฎหมายอาญาไมมีบทบัญญัติท่ีลงโทษผูคาประเวณี แตมีบทบัญญัติลงโทษผู

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เชน นายหนา แมงดา รวมถึงผูซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณี

เด็ก ดังน้ัน ผูเขียนจะกลาวถึงความผิดที่นําไปใชในการกระทําความผิดในการคาประเวณีไดโดยตรง 

ซึ่งลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน เชน นายหนา และแมงดา และผูซื้อบริการ

ทางเพศผูคาประเวณีเด็ก ดังตอไปนี้  

(1) บทบัญญัติลงโทษนายหนา พอเลาและแมเลา ไดแก  

(ก) การจัดหาบุคคลเพ่ือสนองความใครของผูอื่นตามมาตรา 282-283 ซึ่ง

มี 2 ลักษณะ ไดแก  

ลักษณะท่ี 1 การจัดหาบุคคลโดยบุคคลนั้นยินยอมตามมาตรา 282239  

                                           
239 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 บัญญัติวา “ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน เปน

ธุระจัดหา ลอไป หรอืพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบ

แปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทํา

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก 

วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว

ในวรรคแรก วรรคสอง หรอืวรรคสาม แลวแตกรณี” 
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มาตรา 282 นี้ มีความผิด 2 ลักษณะ คือ การกระทําเปนธุระจัดหา ลอ

ไป หรือชักพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม โดยมีเจตนาพิเศษ คือ  

เพื่อสนองความใครของบุคคลอ่ืน โดยไมจํากัดวาผูถูกพาไปอายุเทาใด และการกระทําตามวรรคสี่ซึ่ง

รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือชักพาไปตามวรรคแรกถึงวรรคสาม หรือการกระทําอันเปนการ

สนับสนุนความผิดวรรคแรกถึงวรรคสาม240 โดยผูเขียน จะกลาวถึงองคประกอบของความผิดลักษณะ

แรกกอน ดังน้ี   

องคประกอบความผิดของมาตรา 282 ในสวนของการกระทํา คือ เปน

ธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจาร “เปนธุระจัดหา” หมายความวา พาชายหรือหญิงไปให

บุคคลอ่ืนหรือจัดการติดตอแนะนํา ประสานงานไมวาวิธีการใด241 เชน พูดกันตอหนา โทรศัพท สง

ขอความ ติดตอชวยทําเอกสารบัตรผานแดนให242 เกลี้ยกลอม เปนแมสื่อ หรือนายหนา การจัดตั้ง

สํานักรวบรวมหญิงชายไวเพ่ือสนองความใครแกบุคคลอื่น243 สวนการลอไป ไดแก ใชอุบายชักจูงคน

หนึ่งไป โดยไมตองถึงกับหลอกลวง เชน ชักชวนใหชายหญิงมาพบกันและแลกคูนอน โดยเก็บคา

สมาชิก244 สวนชักพาไป ไดแก นําชายหรือหญิงไปหรือพาคนหนึ่งไปหาคนหนึ่ง ซึ่งการลอไปหรือชัก

พาไปมีความคลายคลึงกัน คือ เปนคนแนะนํา ใหความคิด การนําชายหรือหญิงไปใหบุคคลอ่ืนไม

หมายความวาตองถึงกับหลอกลวง แตก็ไมไดหมายถึงชายหรือหญิงไปหาเองโดยมิใชการริเร่ิม แนะนํา 

ชักพาของผูอ่ืน ซึ่งอาจเปนแคชวยพาไปของชายหรือหญิงเทานั้น245 สวนผูถูกกระทําตามมาตราน้ี คือ 

เพศชายหรือหญิง ไมวาจะอายุเทาใด แมจะไปโดยตนเองยินยอมก็ตาม แตสําหรับกรณีผูถูกกระทํา

                                           
240 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ, พิมพครั้งที่ 

12, (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2559), น.208. 
241 คณพล จันทรหอม, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด ลักษณะ1 ถึงลักษณะ , 

(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญชูน, 2561), น.621. 
242 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 21640-

21641/2556,” สืบคนเมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search “ 

243 คําพิพากษาฎีกาที่ 6560/2546 (สงเสริม.) เลมที่ 11, น.126.  
244 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

6560/254,” สืบคนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
245 จิตติ ติงศภัทย, กฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1, พิมพครั้งที่ 5, (กรุงเทพฯ: สํานักอบรม

ศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2531), น.1994-1995. 
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อายุเกิน 15 ปแตไมเกิน 18 ปหรืออายุไมเกิน 15 ป ผูกระทําความผิดตองรับโทษหนักข้ึนเพราะเหตุ

อายุของผูถูกกระทาํ  

องคประกอบความผิดภายใน คือ เจตนาธรรมดาในการเปนธุระจัดหา 

หรือรูขอเท็จจริงเก่ียวกับอายุของผูกระทําความผิดตามวรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับเจตนา

พิเศษ 2 ประการคือ เพื่อสนองความใครของผู อ่ืนและเพื่อการอนาจาร ซึ่งการสนองความใคร 

หมายถึง เพียงใหเกิดความพอใจในทางเพศ ไมตองถึงขั้นรวมประเวณี และไมสําเร็จความใครก็ตาม 

เชน กอดจูบลูบคลําการสนองความใครประการหนึ่ง246  

สวนองคประกอบของความผิดลักษณะท่ี 2 ของมาตรา 282 หรือ 

ความผิดตามมาตรา 282 วรรคสี่ ลงโทษผูรับตัวหรือผูสนับสนุน โดยตองมีการกระทํา (1) รับตัวบุคคล

ผูถูกพาไป (2) สนับสนุนในการกระทําความผิดมาตรา 282 และตองมีเจตนาธรรมดาประกอบกับ

เจตนาพิเศษเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน ผูที่กระทําความผิดมาตรา 282 วรรคสี่นี้ตองรับโทษเทากับ

ผูกระทําความผิดในลักษณะแรก247  

มาตรานี้อาศัยความยินยอมของผู ถูกกระทําเปนสําคัญ สวนกรณีไม

ยินยอม ถาหากมีการใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม 

หรือขืนใจดวยวิธีอ่ืนใด เปนการกระทําผิดมาตรา 283 แตหากการไมยินยอมไมไดเกิดจากวิธีตาม

มาตรา 283 ผูกระทําก็มีความผิดมาตรา 282248 

ลักษณะท่ี 2 การจัดหาบุคคลโดยบุคคลนั้นไมยินยอมตามมาตรา 283249  

                                           
246 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, กฎหมายอาญา ภาคความผิดเลม 2, พิมพครั้งที่ 5,(กรุงเทพฯ:

พลสยาม พริ้นต้ิง, 2550), น.334. 
247 ทวีเกียรต ิมีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 240, น.208. 
248 คณพล จันทรหอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 241. 
249 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 บัญญัติวา “ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอื่น เปน

ธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลัง

ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด ตองระวางโทษ

จําคุกตั้งแตหาปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบ

แปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับต้ังแตหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสน

บาท หรือจําคกุตลอดชีวิต 
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มาตรา 283 นี้ มี 2 ความผิด ไดแก 

ความผิดแรก เปนธุระจัดหาโดยผูถูกกระทําไมยินยอมตามมาตรา 283 

วรรคหนึ่งถึงวรรคสาม ผูกระทําเปนธุระจัดหา ลอไป พาไป โดยใชอํานาจเหนือบุคคลอีกคนหนึ่งโดย

ไมชอบ ซึ่งแสดงถึงการไมยินยอมอยางชัดแจง250 ไดแก หลอกลวง ขูเข็ญ กําลังประทุษราย อํานาจ

ครอบงําผิดคลองธรรม ใชวิธีขมขืนใจอ่ืนใดจนผูถูกกระทําไปดวย ประกอบกับมีเจตนาธรรมดาและ

เจตนาพิเศษเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน251 เชน หลอกใหมาดวยแลวพาไปขายซองโสเภณี ถาหญิงรู

คงไมมาดวยเปนการมาโดยไมสมัครใจ252  

ทั้งนี้ ไมพิจารณาวาผูถูกกระทําอายุเทาใด หากกระทําแกผูหญิงอายุเกิน

กวา 18 ป ก็ผิดมาตรานี้ได253 

การเปนธุระจัดหาตองกระทําโดยวิธีการตางๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 254  

“ใชอุบายหลอกลวง” หมายความวา การทําใหผูถูกกระทําเกิดความ

เขาใจผิด เชน หลอกลวงวาจะพาไปเที่ยว หรือพาไปทํางาน  

“ขูเข็ญ” หมายความวา การทําใหผูถูกกระทํากลัวดวยประการใดๆ ไมวา

จะกระทําโดยขมขูทางวาจาหรือลายลักษณอักษรตอ เชน ขูเข็ญจะทํารายรางกาย อันตรายตอ

ทรัพยสิน  

“ใชกําลังประทุษราย” หมายความวา การกระทําประทุษรายแกกาย 

หรือจิตใจของบุคคลไมวาจะทําโดยใชแรงกายภาพ หรือวิธีอื่นใด รวมถึงการกระทําใดๆซึ่งเปนเหตุให

                                                                                                                         

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทํา

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอด

ชีวิต หรือประหารชีวิต 

ผูใดเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา ลอไป หรือพาไปตามวรรคแรก 

วรรคสอง หรือวรรคสาม หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไว

ในวรรคแรก วรรคสอง หรอืวรรคสาม แลวแตกรณี” 

250 คณพล จันทรหอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 241, น.625. 
251 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, อางแลว เชิงอรรถที่ 246, น.342. 
252 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1763/2515 (มธ.), น.1201. 
253 คําพิพากษาศาลฎีกา 728/2492 (เนติ.), น.1217. 
254 หยุด แสงอุทัย, กฎหมายอาญา ภาค 2-3, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2520), น.286. 
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อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได โดยใชยาทําใหมึนเมา สะกดจิตหรอืวิธีอื่น เชน ฉุดกระชากผูเสียหาย

ใหขึ้นรถเพื่อพาไปใหผูอ่ืนรวมประเวณี255 

“ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม” หมายความวา การใชอิทธิพลในทาง

มิชอบ เชน ในฐานะที่เปนผูปกครองบุตร ญาติผูใหญ เชน บิดาพาบุตรสาวไปใหผูอ่ืนกระทําชําเราโดย

บอกวาเพ่ือปลดหนี้ใหครอบครัว256 

“ใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด” หมายความวา การบังคับใหบุคคลจํา

ยอมโดยบุคคลนั้นไมสมัครใจ เชน การปลอยใหอดอยากจนกวาจะยอมไป หรือกักขังอยูในหองจนกวา

จะยอมขายประเวณี257 

สวนมาตรา 283 วรรคสองและวรรคสามเปนเหตุเพ่ิมโทษหรือขอเท็จจริง

ที่ทําใหผูกระทําความผิดถูกลงโทษหนักขึ้น หากผูถูกกระทําเปนอายุเกิน 15 ปแตไมเกิน 18 ป หรือ

เด็กอายุไมเกิน 15 ป แตสําหรับกรณีกระทําแกเด็กอายุไมเกิน 13 ป ผูกระทําไมอาจอางความไมรูอายุ

ของเด็กใหพนจากความรับผิดได258 

ความผิดที่สองลงโทษผูรับตัวหรือผูสนับสนุนตามมาตรา 283 วรรคสี่ มี

ลักษณะความผิดเฉกเชนบทบัญญัติมาตรา 282 วรรคสี่ แตผูถูกกระทําตองถูกพาไป โดยไมยินยอม 

เชน รับไวในซองโสเภณี หรือในรานอาหาร เพื่อใหแขกในงานกอดจูบลูบคลําได ซึ่งผูรับตัว หรือ

ผูสนับสนุนในการกระทําความผิดมาตรา 283 วรรคสี่ตองรับโทษเทากับผูกระทําความผิดตามวรรค

หนึ่งถึงสาม  

ทั้ งนี้  หากความผิดตามมาตรา 282 และมาตรา 283 ไดกระทําแก

ผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ผูอยูในความควบคุมตามหนาท่ีราชการหรือผูอยูในความ

ปกครอง ในความพิทักษหรือในความอนุบาล ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นกวาโทษท่ีบัญญัติในมาตรา

นั้นๆ อีก 1 ใน 3 ตามมาตรา 285  

                                           
255 คณพล จันทรหอม, อางแลว เชิงอรรถที่ 241, น.628. 
256 เพ่ิงอาง. 
257 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคํารองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

6552/2559,” สืบคนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
258 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285/1 บัญญัติวา “การกระทําความผิดตามมาตรา 277 

มาตรา 279 มาตรา 282 วรรคสาม มาตรา 283 วรรคสาม และมาตรา 283 ทวิ วรรคสอง หากเปน

การกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบสามป หามอางความไมรูอายุของเด็กเพ่ือใหพนจากความผิดนั้น” 
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อนึ่ง มีขอสังเกตวา ความผิดตามมาตรา 282 และมาตรา 283 เปน

ความผิดสากล (International Crime) ดังที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7(2 ทวิ) ซึ่ง

ไมวาการกระทําความผิดจะเกิดข้ึน ณ ที่ใด นอกราชอาราจักร ผูกระทําความผิดก็ตองรับโทษใน

ราชอาณาจักร เนื่องจากความผิดตามมาตรา 282 และมาตรา 283 เปนการแสวงหาประโยชนทาง

เพศจากบุคคลอ่ืน และโดยเฉพาะมาตรา 283 เปนความผิดพ้ืนฐานของการกระทําความผิดฐานคา

มนุษย ซึ่งจะไดกลาวตอไป  

(ข) การพาไปเพื่อการอนาจาร มี 2 ลักษณะ ไดแก 

ลักษณะที่ 1 การกระทําโดยผูถูกพาไปนั้นยินยอมตามมาตรา 283 ทวิ259 

โดยมี 2 ความผิด ไดแก  

ความผิดแรก เปนการพาไปซึ่งบุคคลอายุเกิน 15 ป แตไมเกิน 18 ป แมผู

นั้นจะยินยอมก็ตาม เพ่ือการอนาจาร เชน พาหญิงไปขายที่ซองโสเภณี260 หรือพาไปรวมประเวณีโดย

ไมประสงคจะเลี้ยงดูเปนภริยา261 ดังนั้น แมผูกระทําไดกระทําเพื่อการอนาจาร แตผูถูกกระทํายังไม

ถูกกระทําอนาจารตามที่ผูกระทําประสงค ก็ถือเปนความผิดสําเร็จ เชน จําเลยมีภริยาแลว พาหญิง

อายุ 15 ปไปโรงแรม แมหญิงเต็มใจไปดวยและยังมิไดชําเราก็เปนการพาไปเพ่ือการอนาจารแลว262 

และหากผูกระทําไดกระทําแกบุคคลอายุไมเกิน 15 ป ผูกระทําตองรับโทษหนกัขึ้นตามวรรคสอง  

ความผิดที่สอง เปนการซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไป ความผิดท่ีสองของ

มาตรา 283 ทวินี้ การซอนเรนเกิดขึ้นหลังจากท่ีมีการพาไป โดยความผิดเรื่องพาไปน้ันสําเร็จแลว การ

                                           
259 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ บัญญัติวา ““ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแต

ยังไมเกินสิบแปดปไปเพ่ือการอนาจาร แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทํา

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรกหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติใน

วรรคแรกหรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

ความผิดตามวรรคแรกและวรรคสามเฉพาะกรณีท่ีกระทําแกบุคคลอายุเกินสิบหาป เปน

ความผิดอันยอมความได” 

260 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1763/2515 (มธ.), น.1201. 
261 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2029/2520 (เนติ.), น.1599.  
262 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 881/2522 (เนติ.), น.745. 
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ซอนเรนเปนความผิดตางหากไมไดอาศัยองคประกอบความผิดเร่ืองการพาไป กลาวคือ เพียงมีการรับ

บุคคลไว หรือใหที่สําหนักพักพิงก็จะไมเปนความผิดมาตรานี้ แตอาจจะเปนความผิดฐานสนับสนุน

ฐานอื่น แตหากขอเท็จจริงปรากฏวา รับตัวบุคคลไวและปกปดจึงจะเปนการซอนเรน เชน ใหอยูในท่ี

ลับ หรือรับบุคคลไวแลวไมบอกใหผูที่ติดตามถามหาไดทราบ เปนตน ก็เปนความผิดมาตรานี้  

อนึ่ง การกระทําความผิดตามวรรคสองหรือวรรคสามที่กระทําตอบุคคล

อายุเกิน 15 ปเปนความผิดอันยอมความได 

ลักษณะที่ 2 การกระทําโดยผูถูกพาไปไมยินยอม มาตรา 284263 โดยมี 2 

ความผิด ไดแก  

ความผิดแรก การพาผูอื่นไปตองกระทําโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใช

กําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม โดยใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด และผูกระทํา

กระทําโดยมีเจตนาธรรมดาและเจตนาพิเศษเพ่ือการอนาจาร ทั้งนี้ ไมวาจะกระทําตอผูถูกพาไปเปน

เพศใด อายุเทาใดก็มีความผิด เชน หลอกวาเปนตํารวจจะพาไปสงบานเพราะดึกแลว แตกลับพาเขา

สวนสาธารณะ กอดจูบขืนใจหญิง264 ฉุดหญิงข้ึนรถไปโรงแรมเปนความผิดตามมาตรา 284, 309 หรือ 

310265 หรือถาฉุดไปแลวขมขืนกระทําชําเราอีกก็เปนความผิดอีกกระทงหนึ่ง266 มีขอนาสังเกตวา 

ความผิดตามมาตรา 284 นี้แตกตางจากมาตรา 283 เพราะความผิดตามมาตรา 284 เปนการพาผูอ่ืน

ไปเพื่อการอนาจาร เพ่ือตนเองมิใชเพ่ือผูอื่น  

ความผิดท่ีสอง ซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามมาตรา 284 วรรคสอง โดย

ผูกระทําความผิดตองรูวาผูถูกกระทําเปนผูถูกพาไปตามมาตรา 284 วรรคหนึ่ง  

อยางไรก็ตาม ความผิดฐานพาบุคคลไปเพ่ือการอนาจารตามมาตรา 284 

นี้เปนความผิดอันยอมความได  

(ค) คาคน มาตรา 312 

                                           
263 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284 บัญญัติวา “ผูใดพาผูอื่นไปเพ่ือการอนาจาร โดยใช

อุบายหลอกลวงขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวย

ประการอ่ืนใด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสบิป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

ผูใดซอนเรนบุคคลซึ่งถูกพาไปตามวรรคแรก ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น 

ความผิดตามมาตรานี้ เปนความผิดอันยอมความได” 

264 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2945/2535 (เนติ), น.2183.  
265 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2010/2528 (เนติ), น.727. 
266 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1518/2522 (เนติ), น.1221.  
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การคาคน คือ การซื้อขายมนุษยอยางเปนสินคา หรือเปนการบังคับใน

เรื่องเสรีภาพ  

การคาคนมี 2 ลักษณะ ไดแก การเอาคนลงเปนทาส มาตรา 312267 และ

การคาเด็ก มาตรา 312 ตรี268  

การเอาคนลงเปนทาส เปนการมีอํานาจเหนือโดยเด็ดขาดในการจํากัด

เสรีภาพบุคคลไมวาในทางใดๆ โดยไมมีกฎหมายหรือจารีตประเพณีใหทําได269 ดังนั้นการจางตาม

สัญญาแรงงาน แมจะมีการเอารัดเอาเปรียบบาง ไมใชการเอาคนลงเปนทาส แตการกระทํากับคนใน

ลักษณะคลายทาส ใชใหทํางานเกินกวาความสามารถและรางกาย ไมจัดอาหารใหทานอยางเพียงพอ 

ไมจายคาตอบแทนเหมาะสมแกสภาพงาน และจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ความเปนอยู มีการลงโทษอยาง

โหดราย เมื่อเจ็บปวยก็ไมใหรักษาพยาบาลตามสมควรเปนการเอาคนลงเปนทาส270 

ผูกระทําตองพาคนมาจากท่ีใด ซื้อขาย จําหนาย รับ หนวงเหนี่ยว นําเขา

ในหรือสงออกนอกราชอาณาจักร โดยการซื้อขายคือเอาคนไปแลวใหเงินมา แตไมหมายความรวมถึง

นายหนาที่พาคนมารับจางแลวไดคาตอบแทน เพราะเปนการทําตามสัญญาและความสมัครใจของทุก

ฝาย ผูรับจางก็ไดรับคาจางตามงานที่ตนทํา ไมไดถูกใชงานอยางทาส นอกจากนี้ผูกระทําตองมีเจตนา

เพื่อเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส แมยังไมทันใชงานหนักก็เปนความผิด อยางไรก็ตาม

มาตรานี้ถูกใชนอยเน่ืองจากลักษณะการกระทําเขาองคประกอบความผิดฐานอื่นไดมากกวา271  

หากมีการกักขังหนวงเหนี่ยว หรือกระทําตอเด็กอายุไมเกิน 15 ปตอง

ไดรับโทษหนักขึ้น  

                                           
267 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 บัญญัติวา “ผูใดเพ่ือจะเอาคนลงเปนทาส หรือใหมี

ฐานะคลายทาส นําเขาใน หรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร พามาจากท่ีใด ซื้อ ขาย จําหนาย รับหรือหนวง

เหนี่ยว ซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป และปรบัไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท” 
268 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312ตรี บัญญัติวา “ผูใดโดยทุจริตรับไว จําหนาย เปน

ธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป แมผูน้ันจะยินยอมก็ตาม 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

 ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป ผูกระทํา

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรอืปรบัไมเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

269 หยุด แสงอุทัย, อางแลว เชิงอรรถท่ี 254, น.228. 
270 คําพิพากษาฎีกาที่ 15189/2556 (เนติ), น.2964. 
271 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 240, น.283. 
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การคาบุคคลอายุไมเกิน 18 ป แมผูถูกกระทํายินยอมหรอืเด็กอายุไมเกิน 

15 ป ก็เปนความผิดเชนกัน เชน รวมกันแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากการคาประเวณี เปนธุระ

จัดหา ลอไปพาไป ซึ่งบุคคลอายุเกิน 15 ปแตไมเกิน 18 ป แมผูน้ันยินยอมก็เปนความผิดตอเสรีภาพ

มาตรา 312 ตรีวรรคแรก272 แตการรับเด็กไวเพ่ือกระทําชําเรา ไมไดกระทําเพื่อแสวงหาประโยชน 

(โดยทุจริต) ไมเปนความผิด 312 ตรี วรรคสองแตผิดมาตรา 277273  

(ง) พาคนออกไปนอกราชอาณาจักร มาตรา 320274  

ผูกระทําความผิดฐานนี้ตองพาคนหรือสงคนออกนอกราชอาณาจักร โดย

ใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรอืใชวิธีขมขืนใจดวย

ประการอ่ืนใด อนึ่ง ความผิดฐานพาคนออกนอกประเทศโดยไมชอบตามมาตราน้ีเปนการกระทําโดย

ฝนใจผูถูกพาไป อันเปนเสรีภาพในการเลือกถ่ินฐานประการหนึ่ง ดังนั้น การหลอกวามีงานทําใน

ตางประเทศทั้งที่ไมมีก็เปนการหลอกพาคนออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรานี้275  

สวนคําวา “ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม” ไดแก การใชความท่ีตนมี

อํานาจเหนือบุคคลให เขาตองทําตาม เชน อํานาจของบิดาตอบุตร สามีตอภริยา แมไม ได มี

ความสัมพันธกันทางกฎหมายก็ตาม หรือการใชอํานาจตามกฎหมายแตไมถูกคลองธรรม276 

หากกระทําความผิดโดยไมมีเจตนาพิเศษ ผูกระทําก็ผิดวรรคแรก แตหาก

กระทําโดยมีเจตนาพิเศษก็จะตองรับโทษหนักขึ้น เชน (1) เพ่ือใหผูถูกพาหรือสงไปนั้นตกอยูในอํานาจ

ของผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย เชน สงหญิงไปอยูกับพวกคาหญิงในมาเลเซีย หรอื (2) เพ่ือละท้ิงให

เปนคนอนาถา คือ อยูในฐานะท่ีชวยตนเองไมได ไมมีท่ีพ่ึง ไมมีงาน ไมมีเงิน ทั้งนี้ เจตนาพิเศษน้ี

                                           
272 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3930/2558 (สงเสรมิ), น.120. 
273 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4147/2550 (เนติ), น.1120. 
274 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 320 บัญญัติวา “ผูใดใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลัง

ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอ่ืนใด พาหรือสงคน

ออกไปนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําเพ่ือใหผูถูกพาหรือสงไปนั้นตกอยูในอํานาจ

ของผูอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือเพ่ือละท้ิงใหเปนคนอนาถา ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแต

สามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท” 
275 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5235/2530 (เนติ), น.3045. 
276 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 240, น.293-294. 
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จะตองมีอยูในการพาหรือสงคนออกนอกประเทศ เชน รับสมัครคนไปทํางานตางประเทศ ทั้งที่รูวาไม

มีงานใหทํา แสดงวาการพาไปมีเจตนาพิเศษเพ่ือทําใหเปนคนอนาถา เปนตน แตถาขณะรับสมัครงาน

มีงานจริงใหรอทําอยู แตเมื่อเดินทางไปถึงจึงมีการเปลี่ยนแปลงในประเทศนั้นโดยเขาหามจางคน

ตางชาติ ดังนี้ ผูกระทําไมมีความผิดตามมาตรานี้277 

เห็นไดวา ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282, 283, 283

ทวิ, 285, 284, 312, 312 ทวิ, 312 ตรี และมาตรา 320 เปนความผิดอาญาพ้ืนฐานของความผิดฐาน

คามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 6 ทั้งนี้ หาก

ขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนกรณีท่ีพอเลา แมเลา เปนธุระจัดหาบุคคลใดไปเพ่ือการคาประเวณี ก็อาจมี

ความผิดตามมาตรา 282, 283, 283 ทวิ, 285, 284 แตหากเปนธุระจัดหาบุคคลไปเพ่ือการคา

ประเวณียังนอกราชอาณาจักรดวย ก็เปนความผิดมาตรา 312 หรือ 320 ดวยอีกบทหนึ่ง กรณี

ขอเท็จจริงดังกลาวก็เปนความผิดฐานคามนุษยอีกบทหนึ่ง เปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 จึงตองลงโทษบทหนักที่สุดก็คือความผิดฐานคามนุษย 

มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา โดยหลักประมวลกฎหมายอาญาลงโทษผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณีทั้งหมด เชน นายหนา แมงดา เจาของสถานบริการ เปนตน โดยเปนการ

ลงโทษตามตําแหนงหนาที่ของบุคคลในธุรกิจการคาประเวณี ซ่ึงบทบัญญัติดังกลาวสามารถลงโทษ

บุคคลผูเก่ียวของกับการคาประเวณี ซึ่งรวมลงทุนอยางใดอยางหนึ่งในการประกอบธุรกิจการ

คาประเวณี เพื่อรายไดจากการประกอบธุรกิจดังกลาว จึงมีขอนาพิจารณาถึงความจําเปนกําหนด

ความผิดทางอาญาของบุคคลผูกระทําการนี้ในธุรกิจการคาประเวณีของไทยและคําจํากัดความบุคคล

เหลานี้278 ดงัที่จะไดวิเคราะหในลําดับถัดไป   

(2) บทบัญญัติที่ลงโทษแกแมงดาหรือผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่ง

คาประเวณี   

แมงดามี 2 ประเภท ไดแก เปนผูเปนธุระจัดหาบุคคลไปคาประเวณีดวย 

ซึ่งกระทําความผิดมาตรา 282, 283 ประกอบมาตรา 286 และเปนผูควบคุมสถานการคาประเวณ ี

หรอืผูคาประเวณี ซึ่งมีหนาที่ปกปองผูคาประเวณีจากการถูกผูอ่ืนแสวงหาประโยชนทางเพศ ผูกระทํา

ที่จะเปนแมงดาไดจะตองเปนผูมีความสัมพันธสวนตัวกับผูคาประเวณี ซึ่งความสัมพันธดังกลาวจะตอง

                                           
277 เพ่ิงอาง, น.294 
278 มาตาลักษณ เสรเมธากุล และคณะ, “โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพ

สตรีและครอบครัว: ทบทวนกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี”, (รายงาน

การวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2561) 
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มีระยะเวลาเนิ่นนานพอสมควร ผูน้ันเปนสวนหนึ่งของผูคาประเวณีในสวนที่เก่ียวกับการหารายไดใน

การคาประเวณีของผูนั้น และทําตัวเปนกาฝากขูดรีดผูคาประเวณี279 หรือเปนผูสนับสนุน คุมครอง ทํา

รายผูคาประเวณีเพ่ือใหหาทรัพยสินมาให280  

อยางไรก็ตาม แมงดาทั้ง 2 ประเภทจะตองมีการกระทํารับรายได

บางสวนจากผูคาประเวณี ซึ่งเปนความผิดที่ถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286281  

มาตรานี้ไมจํากัดเพศของผูกระทําความผิดแตผูกระทําตองเปนบุคคลอายุ

กวา 16 ป ขึ้นไป สวนการดํารงชีพ หมายถึง การกระทําเปนปกติไมใชแคครั้งคราวหรือครั้งเดียว282  

สวนวรรคที่สองเปนบทสันนิษฐานของกฎหมาย แตขอสันนิษฐานของ

กฎหมายนี้ไมใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากผูคาประเวณี ซ่ึงพึงใหคาเลี้ยงดูนั้นตามกฎหมายหรือ

                                           
279 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพครั้งที่  3, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, 2532), น.208. 
280 Evelina Giobbe, “ An Analysis of Individual, Institutional, and Cultural 

Pimping, Michigan Jouunal of Gender and Law 1, pp.33-57 (1993), อ างถึงใน , คณ พล 

จันทรหอม, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด ลักษณะ1 ถึงลักษณะ 9, (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

วิญูชน, 2561), น.635. 
281 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 บัญญัติวา “ผูใดอายุกวาสิบหกปดํารงชีพอยูแม

เพียงบางสวนจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดไมมีปจจัยอยางอ่ืนอันปรากฏสําหรับดํารงชีพ หรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสําหรับดํารงชีพ 

และมีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ ใหถือวาผูนั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณ ี

เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปนเชนนั้น 

(1) อยูรวมกับผูซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับผูซึ่งคาประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเปนอาจิณ 

(2) กินอยูหลับนอน หรือรบัเงิน หรอืประโยชนอยางอ่ืน โดยผูซึ่งคาประเวณีเปนผูจัดให 

(3) เขาแทรกแซงเพื่อชวยผูซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับผูซึ่งคาประเวณีนั้น 

บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเล้ียงดูจากผูซึ่งคาประเวณีซึ่งพึงใหคาเลี้ยงดู

นั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา” 

282 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2541/2522 (เนติ), น.2002.  
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ธรรมจรรยา ดังนั้น การเลี้ยงดูระหวางมารดากับบุตร ภริยากับสามี ซึ่งไดรับเงินจากรายไดของผู

คาประเวณีก็จะไมผิดมาตรา 286 นี้ แตไมรวมถึงสามีนอกกฎหมายที่ทําหนาที่คุมครองโสเภณี283   

อยางไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรานี้มีปญหาในการปฏิบัติ เน่ืองจากมี

ปญหาดานการตีความกฎหมาย กลาวคือ ศาลฎีกาวินิจฉัยในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1208/2535284 

วา ความผิดตามมาตรานี้ ถาจําเลยมีอาชีพอยูแลว แมรับเงินจากหญิงโสเภณีเปนอาจิณก็ตาม ศาล

เห็นวาไมมีความผิดตามมาตรานี้ หรือกรณีที่จําเลยท่ี 2 เปนหญิงมีสามีประกอบกิจการรานคาราโอ

เกะ มีอาหารและเคร่ืองดื่มจําหนายใหแกลูกคาซึ่งยอมกอใหเกิดรายไดแกจําเลยที่ 2 แมวาจําเลยจะ

เปนธุระจัดหาเพ่ือใหพนักงานในรานของจําเลยที่ 2 กระทําการคาประเวณี และจําเลยที่ 2 ไดรับสวน

แบงจากรายไดของพนักงานของตนซึ่งคาประเวณีก็ตาม แตโจทกมิไดนําสืบใหเห็นวา สวนแบงจาก

รายไดของหญิงซึ่งคาประเวณีที่จําเลยที่ 2 รับมานั้นเปนปจจัยประกอบสําหรับการดํารงชีพของจําเลย

ที่ 2 โดยจําเลยที่ 2 มิไดมีรายไดอื่นนอกจากนี้ซึ่งเปนปจจัยอันเพียงพอสําหรับการดํารงชีพของตน 

จําเลยท่ี 2 ไมผิดมาตรา 286 นี้  แตผิดมาตรา 282285 หรือกรณีที่ จําเลยเปนเจาของสถานการ

คาประเวณีโดยมีสุราและเคร่ืองดื่มบริการใหแกลูกคาและมีหญิงคาประเวณี 8 คน กินอยูหลับนอนกับ

จําเลยในสถานที่ดังกลาว แมพึงคาดหมายไดวาจําเลยจะตองไดรับเงินจากการคาประเวณีก็เปนไปใน

ลักษณะที่จําเลยหารายไดจากการดําเนินกิจการคาประเวณีซึ่งมีหญิงโสเภณีเปนองคประกอบในการ

ดําเนินกิจการของจําเลย รายไดของจําเลยจึงไดจากลูกคาหรือแขกที่มาเที่ยว ไมใชไดจากหญิงซึ่ง

คาประเวณีโดยตรง จําเลยเปนหญิงมีสามีประกอบอาชีพสุจริตและบุตรอีก 4 คน แมจําเลยจะไมมี

รายไดจากกิจการคาประเวณีก็สามารถดํารงชีพอยูไดดวยอาศัยสามีหรือบุตร กรณีนี้จึงถือไมไดวา

จําเลยไมมีปจจัยอ่ืนหรือไมมีปจจัยอันเพียงพอสําหรับดํารงชีพและตามพฤติการณที่ผูคาประเวณีมา

อาศัยกินอยูหลับนอนในสถานการคาประเวณีของจําเลย แมจําเลยจะกินอยูหลับนอนในสถานดังกลาว

ดวย จําเลยก็ไมใชผูกินอยูหลับนอนหรือรับเงินหรอืประโยชนอ่ืนโดยหญิงคาประเวณีจัดใหตามมาตรา 

286 วรรคสอง (2) การกระทําของจําเลยจึงถือไมไดวาจําเลยดํารงชีพแมเพียงบางสวนจากรายไดของ

หญิงซึ่งคาประเวณี286 

ศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ไมเห็นดวยกับคําพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 1208/2535 เพราะเทากับยอมใหบุคคลซึ่งมีอาชีพแลวรับเอาเงินสวนแบงรายไดจากหญิง

                                           
283 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 240, น.216. 
284 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1208/2535 (เนติ.), น.1139. 
285 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4905-4906/2555 (สงเสรมิ.), เลมที่ 5, น.165.  
286 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2719/2541 (สงเสรมิ.), เลมที่ 6, น.72.  
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โสเภณีโดยไมถูกลงโทษ287 และเห็นวา ตามคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2719/2541 ศาลนําคําวาดํารงชีพ

ไปปะปนกับการไมมีปจจัยอันพอเพียงสําหรับดํารงชีพตามวรรคสอง ซึ่งเปนเพียงบทสันนิษฐานของ

กฎหมายสําหรับบุคคลที่กินอยูหลับนอนมั่วสุมกับหญิงโสเภณี สวนตามวรรคแรก การดํารงชีพอยูแม

เพียงบางสวนจากรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณีน้ันยอมหมายถึงผูนั้นอาจมีรายไดทางอื่นอยูแลวจึง

ไมใชเรื่องที่วาผูที่รับรายไดตามวรรคแรกน้ีไมมีปจจัยดํารงชีพหรือปจจัยสําหรับดํารงชีพไมเพียงพอดัง

ความในวรรคสอง กลับเปนเร่ืองที่ทําใหตองเขาใจวา ถาผูกระทําสามารถดํารงชีพอยูไดดวยรายไดจาก

อาชีพสุจริตตามปกติของตนอยางเพียงพอแลว เหตุไฉนจึงตองรับสวนแบงจากรายไดของหญิงโสเภณี

อีก  โดยนัยคําพิพากษาฎีกานี้จึงเทากับรับรองวา ผูมีอาชีพอยูแลวก็สามารถรับเงินรายไดจากหญิง

โสเภณีไดโดยไมผิดมาตรานี้288  

นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา โดยหลักประมวลกฎหมายอาญามี

เจตนารมณลงโทษแมงดาหรือบุคคลผูรับเงินจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีทุกกรณี รวมถึงบุคคลท่ี

เกี่ยวกับการคาประเวณีอ่ืนๆ ท่ีมีการรวมลงทุนในการประกอบธุรกิจคาประเวณีดวย ซึ่งเปนบุคคลที่มี

ความสัมพันธกับผูคาประเวณีในเชิงธุรกิจ จึงมีขอนาพิจารณาถึงความจําเปนในการลงโทษบุคคล

ดังกลาวดวย289 ดังที่จะไดวิเคราะหในลําดับถัดไป  

กลาวโดยสรุป จากปญหาการตีความกฎหมายของมาตรา 286 ทําใหการ

บังคับใชกฎหมายมาตรานี้ไมมีประสิทธิผลและไมบรรลุเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการลงโทษ

แมงดา หรือผูดํารงชีพอยูไดโดยอาศัยรายไดจากผูซึ่งคาประเวณี ทั้งประเภทเปนธุระจัดหาและควบคุม

ผูคาประเวณี   

อนึ่ง มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา บทบัญญัติกฎหมายลงโทษแมงดาหรือผูดํารง

ชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีไมปรากฏอยูในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 ทั้งที่พระราชบัญญัติดังกลาวเปนบทบัญญัติกฎหมายที่รวบรวมความผิด

เกี่ยวกับการคาประเวณีไว  

(3) บทบัญญัติลงโทษผูซื้อบริการทางเพศ 

ประมวลกฎหมายอาญาไมมีบทบัญญัติลงโทษผูซื้อบริการทางเพศ

โดยตรง ทั้งน้ี หากผูขายบริการทางเพศกับผูซื้อบริการทางเพศซึ่งมีภาวะใหความยินยอมเรื่องเพศได

ตกลงรวมประเวณีโดยสมัครใจ กฎหมายอาญาก็เคารพความยินยอมตามหลักเสรีภาพทางเพศของทั้ง

                                           
287 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ฎีกาวิเคราะห, วารสารนิติศาสตร, ป 22, ฉบับท่ี 4, น.614(2535). 
288 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, อางแลว เชิงอรรถที่ 240, น.215-216. 
289 มาตาลักษณ เสรเมธากุล และคณะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 278. 
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สองฝาย การกระทําดังกลาวจึงไมเปนความผิด แตหากการรวมประเวณีดังกลาวกระทําไปโดยขัดขืน

ความยินยอม กฎหมายอาญาก็จะลงโทษการขมขืนตามมาตรา 276  

อยางไรก็ตาม ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติลงโทษผูกระทําหากกระทํา

ชําเรา อนาจารเด็กอายุไมเกิน 15 ป และลงโทษหนักขึ้นหากกระทําตอเด็กอายุไมเกิน 13 ป กลาวอีก

นัยหนึ่งคือ กฎหมายอาญาไทยไมนําหลักเสรีภาพทางเพศไปใชแกเด็กอายุไมเกิน 15 ป เพราะเด็กไม

สามารถใหความยินยอมในเร่ืองเพศได ดังน้ัน ความผิดเก่ียวกับเพศที่กระทําตอเด็กจึงถูกบัญญัติให

เปนความผิดที่กระทําตอบุคคลซ่ึงไมสามารถใหความยินยอมทางเพศได (Statutory rape) โดยไม

พิจารณาถึงความยินยอมในการรวมประเวณีของเด็ก และหากกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน 13 ป 

กฎหมายอาญาไทยหามไมใหผูกระทําความผิดอางความไมรูของเด็กเพ่ือใหพนจากความรับผิดได 

ดังนั้น การกระทําชําเราหรือนาจารตอเด็กอายุไมเกิน 13 ปถือเปนความผิดเด็ดขาด (Strict liability) 

มุงลงโทษผูกระทําความผิดทางเพศแกเด็กทุกกรณี โดยไมพิจารณาถึงเจตนาความรูขอเท็จจริงในเร่ือง

อายุของเด็ก  

อนึ่ ง มีขอนาสั งเกตวา สําหรับเร่ืองใหความยินยอมรวมประเวณ ี

กฎหมายอาญาไทยกําหนดอายุไวที่ 15 ปขึ้นไป เพื่อสอดคลองกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ซึ่งแตเดิมกําหนดหญิงอายุ 15 ป  สามารถสมรสได แตสําหรับการใหความยินยอมคาประเวณี 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282, 283 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ.2539 และอนุสัญญาสิทธิเด็กกําหนดไวที่อายุ 18 ปขึ้นไป  

(ก) การกระทําชําเราเด็ก ตามมาตรา 277290  

                                           
290 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 บัญญัติวา “ผูใดกระทําชําเราเด็กอายุยังไมเกินสิบ

หาปซึ่งมิใชภรยิาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึง

ยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

การกระทําชําเราตามวรรคหน่ึง หมายความวา การกระทําเพ่ือสนองความใครของผูกระทํา

โดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอ่ืน หรือการใช

สิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบสามป ตองระวาง

โทษจําคุกต้ังแตเจ็ดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงส่ีแสนบาท หรือจําคกุตลอดชีวิต 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสามไดกระทําโดยรวมกระทําความผิดดวยกัน

อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํากับเด็กชายในลักษณะเดียวกันหรือไดกระทําโดยมี

อาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใชอาวุธ ตองระวางโทษจําคกุตลอดชีวิต 
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ลักษณะการกระทําตองมีการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน 15 ป ซึ่งไมใช

ภริยาหรือสามขีองตน ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม แมเด็กยินยอมรวมประเวณี ผูกระทําชําเราก็มี

ความผิด และหากเปนการกระทําตอเด็กอายุไมเกิน 13 ป ผูกระทําตองรับโทษหนักหนักขึ้น รวมถึง

ตองหามอางความไมรูอายุเด็กมาเปนขอแกตัว อีกท้ัง หากกระทําชําเราเด็กในลักษณะเปนการโทรม

เด็กและเด็กนั้นไมยินยอม (หากเด็กยินยอมก็จะไมเพ่ิมโทษ) หรือกระทําโดยมีอาวุธปน ใชวัตถุระเบิด 

โดยใชอาวุธ ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้น  

นอกจากนี้ หากการกระทําชําเราเด็กเปนเหตุใหเด็กนั้นถึงแกอันตราย

สาหัสหรือถึงแกความตาย ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 280 และหากการกระทําดังกลาว

เปนการกระทําตอผูสืบสันดาน ศิษยซึ่งอยูในความดูแล ผูในความควบคมุตามหนาท่ีราชการหรืออยูใน

ความปกครอง ในความพิทักษหรืออนุบาล ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 285  

ดังนั้น หากผูซื้อบริการทางเพศกระทําชําเราผูคาประเวณีเด็กอายุไมเกิน 

15 ป แมเด็กนั้นจะยินยอมใหกระทําชําเราก็ตาม ผูซื้อบริการทางเพศก็มีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 277 น้ีไดแตหากผูซื้อบริการทางเพศรวมประเวณีกับผูคาประเวณีซึ่งอายุ

มากกวา 15 ปแตไมเกิน 18 ป โดยบุคคลนั้นยินยอม ผูซื้อบริการทางเพศก็ไมมีความผิดฐานขมขืน

กระทําชําเราท้ังมาตรา 276 และ 277 แตอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2539 ได  

(ข) กระทําอนาจารแกเด็กอายุไมเกิน 15 ป ตามมาตรา 279291 

                                                                                                                         

ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง ถาเปนการกระทําโดยบุคคลอายุไมเกินสิบแปดป

กระทําตอเด็ก ซึ่งมีอายุกวาสิบสามปแตยังไมเกินสิบหาป โดยเด็กผูถูกกระทํานั้นยินยอม ศาลที่มี

อํานาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจะพิจารณาใหมีการคุมครองสวัสดิภาพของเด็กผูถูกกระทํา

หรือผูกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครองเด็ก หรือจะอนุญาตใหทั้งสองฝายสมรสกันโดย

กําหนดเงื่อนไขใหตองดําเนินการภายหลังการสมรสก็ได และเมื่อศาลไดพิจารณามีคําสั่งอยางใดแลว 

ศาลจะลงโทษผูกระทําความผิดนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได ในการ

พิจารณาของศาลใหคํานึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะ

แหงจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดลอมของผูกระทําความผิดและเด็กผูถูกกระทํา ความสัมพันธระหวาง

ผูกระทําความผิดกับเด็กผูถูกกระทํา หรือเหตุอ่ืนอันควรเพื่อประโยชนของเด็กผูถูกกระทําดวย” 

291 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 บัญญัติวา “ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกิน

สิบหาป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองแสน

บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
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ลักษณะการกระทําผิดมาตรานี้ตองประกอบดวยกระทําอนาจารแกเด็ก

อายุไมเกิน 15 ป โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรอืไมก็ตาม แตหากไดกระทําอนาจารเด็กอายุไมเกิน 15 ป 

โดยขูเข็ญดวยประการใดๆ ใชกําลังประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดย

ทําใหเด็กนั้นเขาใจวาตนเปนบุคคลอ่ืน ผูกระทําตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 279 วรรคสอง หรือ

หากการกระทําเปนเหตุใหผูถูกกระทําไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย ผูกระทําตองไดรับโทษ

หนักขึ้นตามมาตรา 280  

การกระทําอนาจาร ไดแก การกระทําใหอับอายขายหนาในทางเพศ โดย

กระทําตอเนื้อตัวรางกายโดยตรง เชน จับมือ ดึงแขน กอด ปล้ํา สัมผัส จับตองอวัยวะเพศอยางใด

อยางหนึ่งของหญิง เชน จับนม หรือลูบบริเวณ แขน หัวไหล รวมถึงการบังคับใหผูถูกกระทํากระทํา

ตอตนเอง  

ดังน้ัน หากผูซื้อบริการทางเพศกระทําอนาจารแกผูคาประเวณีเด็กอายุไม

เกิน 15 ป แมเด็กจะยินยอมก็ตาม ผูซื้อบริการทางเพศก็มีความผิดฐานอนาจารตามมาตรา 279 ได 

แตหากผูซื้อบริการทางเพศกระทําอนาจารแกผูคาประเวณีซึ่งอายุเกิน 15 ป แตไมเกิน 18 ป โดยผูนั้น

ยินยอม ผูซื้อบริการทางเพศก็ไมมีความผิดมาตรา 279 นี้ แมมาตรา 278292 ก็ไมมีความผิดเพราะ

มาตรา 278 ตองเปนการกระทาํอนาจารโดยผูถูกกระทําไมยินยอมเทานั้น 

โดยสรุป บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาไมมีบทบัญญัติความผิดแก

ผูคาประเวณี แตมีบทบัญญัติลงโทษนายหนา แมงดา รวมถึงผูซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็ก 

อยางไรก็ตาม ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเปนความผิดพ้ืนฐานของความผิดตามกฎหมาย

เฉพาะ เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ดังที่จะไดกลาวตอไป กลาวคือ การกระทําหนึ่งๆ 

ของพอเลา แมเลาและผูซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็ก เปนความผิดกรรมเดียวผิดทั้งประมวล

กฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 อันเปนกรรม

                                                                                                                         

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใช

กําลังประทุษราย โดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวาตน

เปนบุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรอืท้ังจําทั้งปรับ” 

292 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 บัญญัติวา “ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุกวา

สิบหาปโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัด

ขืนได หรือโดยทําใหบุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับ

ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ” 
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เดียวผิดกฎหมายหลายบท ซึ่งตองลงโทษบทหนักแกผูกระทําความผิด สวนความผิดสําหรับแมงดามี

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น แตก็ยังคงมีปญหาในเร่ืองการบังคับใชกฎหมายอัน

เนื่องมาจากการตีความวางบรรทัดฐานท่ีผิดพลาดของศาลฎีกา ทําใหบทบัญญัติลงโทษแมงดา ตาม

มาตรา 286 ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายที่ตองการลงโทษแมงดาได  

มีขอนาสังเกตอีกวา อายุของบุคคลตามกฎหมายเรื่องเพศในประมวล

กฎหมายอาญาท่ีถูกถือวา บุคคลมีภาวะท่ีสามารถใหความยินยอมเร่ืองเพศ โดยเฉพาะการคาประเวณี 

คือ อายุ 18 ป ตามมาตรา 282 และ 283 อีกทั้ง ตามประมวลกฎหมายอาญาเคารพสิทธิเสรีภาพทาง

เพศของบุคคล การรวมประเวณีท่ีกระทําโดยความสมัครใจระหวางบุคคลผูมีภาวะใหความยินยอมทาง

เพศไมเปนความผิดอาญา แตหากมีการการบังคับ ขู เข็ญ หลอกลวง หรือใชกําลังประทุษราย 

กฎหมายอาญาจึงเขามาลงโทษผูกระทําความผิด สวนการกระทําชําเราเด็กอายุไมเกิน 15 ป กฎหมาย

ไมพิจารณาความยินยอมทางเพศของเด็ก กฎหมายใหความคุมครองตามทฤษฎีปตาธรรมดังท่ีกลาว

มาแลว สวนการกระทําของนายหนา แมงดา โดยหลักถือวาเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศจาก

บุคคลอื่น เอาเปรียบและกอภยันตรายแกบุคคลอ่ืน กฎหมายอาญาจึงลงโทษบุคคลตามทฤษฎีความ

เปนภยันตราย นอกจากนี้ การกระทาํของนายหนา แมงดาเปนการกระทําพ้ืนฐานของความผิดฐานคา

มนุษย ดังท่ีจะไดกลาวตอไป  

2.4.1.7 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539  

หลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503  

และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ซึ่งมีบทบัญญัติลงโทษการคาประเวณีก็ตาม รัฐบาลก็ไม

สามารถปรามการคาประเวณีได แตการคาประเวณีในสังคมไทยกลับขยายตัวและสลับซับซอน อีกทั้ง 

วิถีปฏิบัติของสังคมไทยในเร่ืองการซื้อขายบริการทางเพศไมสอดคลองกับกฎหมายที่รับความเชื่อและ

แนวคิดมาจากอนุสัญญาตางประเทศ293 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ความเหลื่อมล้ําทาง

รายไดระหวางชาวชนบทและคนในเมือง รวมถึงปญหาความยากจนรุนแรงมากขึ้นในพ้ืนท่ีชนบท หญิง

และเด็กตองอพยพเคลื่อนยายถ่ินฐานเพ่ือหางานทําในเมืองใหญ จนกอใหเกิดกระบวนการลอลวง 

บังคับเด็ก หญิงเขาสูการคาประเวณี โดยเฉพาะในพื้นที่แถบภาคเหนือของไทย จนเรียกวา “การตก

เขียว”และขณะนั้นปรากฏ พอแม ผูปกครองของเด็กมีสวนรูเห็นยินยอมใหบุตรของตนไปคาประเวณี 

จนปรากฏโสเภณีเด็กมากมาย จึงมีการเสนอแกกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณี โดยมีประเด็นหลัก 

ตองการลงโทษผูซื้อโสเภณีเด็กและเจาของธุรกิจ ผูจัดการเพ่ือการคาประเวณี รวมทั้งผูสนับสนุน พอ

                                           
293 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, อางแลว เชิงอรรถที่ 30, น.114. 

Ref. code: 25605801031575WKN
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แมของเด็กที่มีสวนเก่ียวของการคาประเวณีเด็ก294 จนไดยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณ ี

พ.ศ.2503 และออกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 แทน เพ่ือลด

โทษแกผูคาประเวณี ลงโทษผูซื้อบริการทางเพศเด็ก บิดามารดาที่สนับสนุนใหบุตรคาประเวณี295 

เจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้ยังคงเหมือนกับพระราชบัญญัติปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2503 คือ หามการคาประเวณีโดยมีลักษณะปองปรามการคาประเวณีมากกวา

การปราบปรามการคาประเวณี296 แตเปนการหามการคาประเวณีภายใตเงื่อนไขอยางแคบ กลาวคือ 

มีบทบัญญัติลงโทษผูคาประเวณีอยูบางประการเทานั้น ทําใหการกระทําอื่นๆ ซึ่งไมมีกฎหมายบัญญัติ

เปนความผิดไวยังสามารถกระทําได  

สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้แบงออกไดเปน 2 สวน ไดแก สวนแรก

เปนกระบวนการยุติธรรม และสวนท่ี 2 เปนมาตรการสังคมสงเคราะห ดังตอไปนี้  

                                           
294 เพ่ิงอาง, น.116. 
295 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

“พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติที่มีอยู

โดยเฉพาะบทกําหนดโทษไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และโดยท่ีการคาประเวณีมีสาเหตุมา

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผูกระทําการคาประเวณีสวนมากเปนผูดอยสติปญญา และการศึกษา 

สมควรลดโทษผูกระทําการคาประเวณี และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดรับการคุมครองและพัฒนา

อาชีพ ไมวาจะเปนการอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การฝกอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต และในขณะเดียวกันเพ่ือเปนการปรามการคาประเวณี และเพ่ือคุมครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและ

เยาวชนท่ีอาจถูกลอลวงมาเพื่อการคาประเวณี สมควรกําหนดโทษบุคคลซึ่งหารายไดจากการคา

ประเวณีของเด็กและเยาวชน และกําหนดโทษบิดา มารดา หรือผูปกครองซึ่งรูหรือควรจะรูวามีการ

จัดหาผูอยูในความปกครองเพื่อการคาประเวณีกับใหอํานาจศาลที่จะถอนอํานาจปกครองของบิดา 

มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผิดซึ่งเปนเด็ก เพราะเหตุที่ปลอยปละละเลย หรือมีสวนรวม

หรือมีสวนไดเสียใหผูอยูในความปกครองกระทําการคาประเวณี นอกจากนั้น ในปจจุบันปรากฏวาไดมี

การประกาศชักชวนหรือแนะนําตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะท่ีเห็นไดวาเปนการเรยีกรองการติดตอใน

การคาประเวณีกันอยางแพรพลาย อันเปนการทําลายศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีของชาติ สมควร

กําหนดใหการกระทาํดังกลาวเปนความผิดตองระวางโทษ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้” 
296 สมพร พรหมหิตาธร, อางแลว เชิงอรรถที่ 229, น.43. 

Ref. code: 25605801031575WKN
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 (1) กลไกทางกฎหมาย  

กฎหมายฉบับนี้ยังมีการลงโทษผูคาประเวณีในกรณีที่ผูคาประเวณีท่ี

กระทําบางอยางเหมือนดังเชนพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 และมีการบัญญัติ

ลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีตางๆ ดังกลาวนี้  

ประการแรก บทบัญญัติลงโทษผูคาประเวณี  

ผูคาประเวณีนี้สามารถเปนไดทั้งหญิง ชาย หรือเด็ก โดยพระราชบัญญัติ

นี้ มาตรา 4 กําหนดคํานิยามของ “การคาประเวณี” หมายความวา “การยอมรับการกระทําชําเรา

หรือการยอมรับการกระทําอื่นใดหรือการกระทําอ่ืนใดเพ่ือสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่น 

อันเปนการสําสอนเพ่ือสินจางหรือประโยชนอื่นใด ทั้งนี้ไมวาผูยอมรับการกระทําและผูกระทําจะเปน

บุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ” จากนิยามดังกลาวนี้ ไดหมายความรวมถึง การรวมประเวณี และ

การกระทําอยางอ่ืนเพ่ือสําเร็จความใครในทางกามารมณอ่ืน เชน การใชปาก หรือทวารหนักสําเร็จ

ความใคร ซึ่งแตกตางจากนิยามการคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ที่

ยอมรับเฉพาะการกระทําชําเราสําสอนโดยหญิงโสเภณีเทานั้น ดังนั้น ตามนิยามของกฎหมายใหมนี้ ผู

คาประเวณีจะเปนผูยอมรับการกระทํา หรือเปนผูกระทําก็ได โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสําเร็จความใคร

ในทางกามารมณ297 สวนสินจาง ซึ่งเปนคาตอบแทนการยอมรับ หรือการกระทําใหผูอื่นไดสําเร็จ

ความใครจะเปนเงินตรา หรือทรัพยสินอ่ืน เชน เสื้อผา เครื่องใช  สวนประโยชนอ่ืนใดจะตองไมใช

สินจาง เชน ใหผูอื่นสําเร็จความใครจากเน้ือตัวของตนโดยไดรับปูนบําเหน็จความชอบแทน สวนคําวา 

สําสอน คือ การรวมเพศกับใครไมเลือกหนา ดังน้ัน การที่ชายยอมรับกระทําชําเรา เพื่อสําเร็จความ

ใครในทางกามารมณกับคูขาเพียงหนึ่งคน หรือกระทํากันสองคน หรือกระทํากันในหมูสมาคมคน

จํากัดและคัดสรรแลว เชน มั่วเซ็กซ หรือสมาคมอาบแดด หรือกรณีเมียเชา ซึ่งยอมรับการชําเราเพ่ือ

สําเร็จความใครแกอีกบุคคลหนึ่งเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยไมไดยอมรับกระทําชําเรากับบุคคลอ่ืนไม

เลือกหนาอีก กรณีเชนนี้จึงไมเปนการสําสอน แมจะเปนการยอมรับกระทําชําเราหรือชําเราหรือ

กระทําอื่นใดเพื่อสินจางก็ตาม298 ผูนั้นก็ไมเปนผูคาประเวณีตามกฎหมายนี้ แตการพิจารณาวาเปน

การสําสอนหรอืไม จําตองพิจารณาพฤติการณและเจตนาของผูกระทําในระยะยาวประกอบดวย299 

อนึ่ง ผูคาประเวณีอาจไดรับโทษทางอาญาไดหากกระทําความผิดดังนี้  

                                           
297 เพ่ิงอาง. 
298 เพ่ิงอาง, น.44-45. 
299 เพ่ิงอาง, น.46. 

Ref. code: 25605801031575WKN
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ความผิดติดตอชักชวนเพ่ือการคาประเวณี (หาลูกคา) มาตรา 5 บัญญัติ

วา “ผูใดติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือรบเราบุคคลตามถนน หรือสาธารณสถาน หรือกระทํา

การดังกลาวในที่อ่ืนใด เพ่ือการคาประเวณีอันเปนการเปดเผยและนาอับอายหรือเปนที่เดือดรอน

รําคาญแกประชาชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําทั้ง

ปรับ” บทบัญญัตินี้มีเนื้อหาคลายคลึงกับพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 เดิม แต

ยกเลิกความผิดกรณีเตร็ดเตรตามสาธารณสถาน และแกไขโทษจําคุกซึ่งแตเดิมกําหนดลงโทษจําคุกไม

เกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

การกระทําความผิดมาตรานี้ตองเปนการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว รบ

เราบุคคล เพื่อการคาประเวณี ตามถนน สาธารณสถาน หรือสถานที่ที่บุคคลมีความชอบธรรมท่ีจะเขา

ไปได300 โดยเปดเผยและนาอับอาย ไมใชกระทําอยางลับๆลอๆ   

ความผิดฐานมั่วสุม (รอแขก) มาตรา 6 บัญญัติวา “ผูใดเขาไปมั่วสุมใน

สถานการคาประเวณีเพ่ือประโยชนในการประเวณีของตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 

เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ...ถาไดกระทําเพราะถูกบังคับหรือตกอยูภายใต

อํานาจซึ่งไมอาจหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได ผูกระทําไมมีความผิด” บทบัญญัติมาตรานี้ยังมีเนื้อความ

เหมือนกับพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 โดยการมั่วสุมหมายถึงการเขาไปรอแขกใน

สถานการคาประเวณีตั้งแต 2 คนขึ้นไป หากเขาไปรอแขกเพียงคนเดียวและไมมีบุคคลอ่ืนในสถานท่ี

นั้นอีกก็ไมผิดฐานม่ัวสุมการคาประเวณี อีกทั้ง การมั่วสุมไมจําเปนตองมีการคุยกันหรือรูจักกันกอน 

เพียงแตบุคคลที่เขาไปมั่วสุมรูวาสถานที่ดังกลาวคือสถานการคาประเวณีหรือมีการคาประเวณีแอบ

แฝงอยูก็ยอมผิดมาตรานี้ได301 แตกฎหมายฉบับนี้มีการยกเวนโทษใหแกผูกระทําท่ีกระทําเพราะถูก

บังคับหรือตกอยูภายใตอํานาจ ซึ่งไมสามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได 

สวนคําวาสถานการคาประเวณี เปนไปตามนิยามในตามมาตรา 4 

หมายความถึง “สถานที่ที่จัดไวเพ่ือการคาประเวณี หรือยอมใหมีการคาประเวณี และใหหมายความ

รวมถึง สถานที่ที่ ใชในการติดตอหรือจัดหาบุคคลอื่น เพื่อกระทําการคาประเวณีดวย” นิยามนี้

แตกตางจากนิยามตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ซึ่งบัญญัติใหหมายความ

เฉพาะสถานที่ใดๆที่จัดไว เพื่อใหบุคคลคาประเวณี โดยจัดใหมีผูทําการคาประเวณีไวเพื่อการนั้นดวย 

อันหมายความเฉพาะสถานการคาประเวณี (ซอง) เทานั้น ดังนั้น ตามนิยามสถานการคาประเวณีตาม

กฎหมายใหมหมายความรวมถึง สถานที่อื่นที่ยอมใหมีการคาประเวณีหรือใชเปนที่ติดตอเพื่อการคา

                                           
300 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) 
301 สมพร พรหมหิตาธร, อางแลว เชิงอรรถที่ 229, น.51.  
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ประเวณีดวย อาทิ สถานบริการแอบแฝง รานอาหาร คาราโอเกะ รานอาบอบนวดซึ่งมีการคาประเวณี

แอบแฝง 

ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับความผิดมาตรานี้  ไดแก  คํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 101/2507302 การกระทําของหญิงที่เขาหยอกลอ กอดจูบกับชายหลายคนในหอง

ที่ปดประตูในสถานการคาประเวณี เปนความผิดฐานมั่วสุมเพ่ือการคาประเวณีแลว ไมจําเปนตองได

หมายความวาหญิงนั้นเคยคาประเวณีสําสอนเพื่อสินจางมากอน  

จากคําพิพากษาศาลฎีกา แมจําเลยจะกระทําการหยอกลอในหองท่ีปด

ประตูในลักษณะท่ีไมไดเปดเผยตอสาธารณะก็ยังมีความรับผิด ซึ่งขัดกับหลักดินแดนอิสระของเอกชน 

นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรานี้ยังทําใหเจาของสถานบริการ สถานการคาประเวณีตองเอาเปรียบ

ทางดานการเงินจากผูคาประเวณีมากย่ิงขึ้น โดยอางวา เปนคาคุมครองไมใหผูคาประเวณีเหลานี้ถูก

จับกุม ทําใหผูคาประเวณีตองอยูภายใตอํานาจควบคุมของเจาของสถานการคาประเวณีมากยิ่งขึ้น 

รวมถึง สงผลถึงการทุจรติ ตดิสินบนเจาหนาที่รัฐเพ่ือไมใหเขามาดาํเนินคดกีารคาประเวณีตอไป 

ความผิดฐานโฆษณาการคาประเวณี มาตรา 7 บัญญัติวา “ผูใดโฆษณา

หรือรับโฆษณาหรือชักชวนหรือแนะนําดวยเอกสาร สิ่งพิมพหรือกระทําใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยัง

สาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือติดตอเพ่ือการคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน...” 

บทบัญญัติมาตรานี้ลงโทษผูคาประเวณีหรือผูอื่นซึ่งสนับสนุนการคาประเวณี โดยคําวา โฆษณา 

หมายถึง การโฆษณาใหตนเองหรือผูอ่ืน สวนรับโฆษณาคือการทําใหแพรหลายใหแกผูอื่นไมวาจะ

ไดรับสินจางหรือไม การโฆษณานี้ตองใชเอกสาร สิ่งพิมพหรือวิธีการอ่ืนใด เชน ระบบคอมพิวเตอร

อินเตอรเน็ต วิทยุ ใหแพรหลายไปยังสาธารณะ และกระทําเพ่ือการคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืนจึง

จะมีความผิดตามมาตรานี้303 

สวนการชักชวน อาจมีไดทั้งตนเองหรือผูอื่น กลาวคือ จะชักชวนใหรับ

บรกิารจากตนเอง หรือใหรับบริการจากผูอ่ืน สวนการแนะนําจะเปนการแนะนําตนเองหรอืผูอื่น304 

วิธีการโฆษณา เชน แนะนําตัวผูคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี 

สถานที่ที่มีการคาประเวณี นายหนา  

 

                                           
302 ระบบสืบคนคําพิพากษา คําสั่งคาํรองและคําวินิจฉัยศาลฎีกา, “คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 

101/2507,” สืบคนเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม 2561, จาก http://deka.supremecourt.or.th/search 
303 สมพร พรหมหิตาธร, อางแลว เชิงอรรถที่ 229, น.54. 
304 เพ่ิงอาง. 

Ref. code: 25605801031575WKN



137 

ประการที่สอง บทบัญญัติลงโทษนายหนา พอเลา หรือแมเลา  

ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณี มาตรา 9 บัญญัติ

วา “ผูใดเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี แม

บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไมวาการกระทําตางๆ อันประกอบเปนความผิดน้ันจะไดกระทําภายใน

หรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกบุคคลอายุกวาสิบ

หาปแตยังไมเกินสิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสน

บาทถึงสามแสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกิน

สิบหาปผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เปนการ

กระทํา ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม 

แลวแตกรณี 

ผูใดเพ่ือใหมีการกระทําการคาประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรูอยูวามีผู

จัดหา ลอไป หรือชักพาไปตามวรรคหน่ึง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการ

กระทําความผิดดังกลาว ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ 

แลวแตกรณี” 

ความผิดตามมาตรานี้แบงเปน 2 ความผิด ไดแก 

ความผิดที่ 1 การเปนธุระจัดหา ลอ ชักพาบุคคลไปเพ่ือการคาประเวณี  

โดยไมพิจารณาเพศและอายุของผูถูกชักพาไป นอกจากนี้ มาตรานี้ไมพิจารณาถึงความยินยอมของผู

ถูกชักพาไป ดังนั้น แมผูถูกชักพาไปจะไปคาประเวณีตามคําชักชวนของผูกระทํา โดยความสมัครใจ

ยินยอมของตนเองก็ตาม ผูกระทําก็มีความผิด และไมวาจะเปนการกระทําในหรือนอกประเทศก็เปน

ความผิด  

หากผูถูกกระทําเปนบุคคลอายุไมเกิน 18 ป ผูกระทําความผิดก็จะตอง

ไดรับโทษเพ่ิมขึ้นตามวรรคสองและสามตามลําดับ หรือกระทําโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลัง

ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการใดๆ ผูกระทําก็ตองรับ

โทษหนักขึ้นตามวรรคสี่  

ความผิดที่ 2 รับตัวบุคคลหรือสนับสนุน ผูกระทําตองรับตัวบุคคลซึ่งถูก

จัดหา ลอไป ชักพาไป โดยรูวามีผูจัดหา หรือสนับสนุนการจัดหา ลอไป ชักพาไป เพื่อการคาประเวณ ี 
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ตัวอยางคําพิพากษาที่เก่ียวกับมาตรานี้ ไดแก คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 

10632/2554305 จําเลยเปนธุระจัดหาเด็กหญิงซึ่งอายุไมเกิน 15 ป เพ่ือทําการคาประเวณีใหแกผูอ่ืน 

แมยังไมมีการรวมประเวณี กับเด็กหญิ งนั้น การกระทําของจําเลยก็ เปนความผิดสําเร็จตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 วรรคสามแลว 

มาตรานี้มีสาระสําคัญเดียวกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282-285 

ดังท่ีไดกลาวไปขางตน มีขอแตกตางแตเพียงวา โทษตามบทบัญญัติตามมาตรา 9 ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 หนักกวาโทษตามมาตรา 282, 283 และ 285 ของ

ประมวลกฎหมายอาญา แตโทษเบากวาความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย  

มีขอสังเกตวา การลงโทษการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาบุคคลไป

เพื่อการคาประเวณีสามารถนําบทบัญญัติกฎหมายหลายฉบับมาปรับใชได จึงทําใหการปรับใชโทษแก

ความผิดเปนธุระจัดหามีความซับซอนบาง เชน หากเปนธุระจัดหาบุคคลโดยผูถูกกระทํายินยอมสมัคร

ใจก็เปนความผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 เปนกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 90 คือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 แตหากเปน

ธุระจัดหาบุคคลโดยบุคคลนั้นไมยินยอม หรือเปนการจัดหาเด็กเพื่อการคาประเวณี ก็จะเปนความผิด

ทั้งประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 และ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 เปนความผิดกรรมเดียวผิดกฎหมาย

หลายบท ตองลงโทษบทที่หนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90 คือบทลงโทษตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551  

นอกจากนี้ มีขอสังเกตเพ่ิมเติมวา บทบัญญัตินี้มีอัตราโทษจําคุกและปรับ

จํานวนสูงเหมาะสมกับความรายแรงของการกระทําความผิด อีกทั้ง เอื้อตอการบังคับใชกฎหมาย 

เพราะสามารลงโทษการกระทําในและนอกราชอาณาจักรได นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรานี้มี

เจตนารมณลงโทษนายหนา ผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีทั้งสิ้น รวมถึงนายหนาที่ผู

คาประเวณีตกลงแบงเงินรายไดใหเปนสัดสวนดวย ซึ่งในกรณีนี้ มีขอนาพิจารณาถึงการลงโทษการ

กระทําในลักษณะนี้ดวย ซึ่งจะไดกลาวในสวนวิเคราะหตอไป  

 

                                           
305 สํานักงานศาลยุติธรรม, รวมพระราชบัญญัติที่ มีโทษทางอาญา เลม 3, (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานศาลยุติธรรม: 2558), น.167. 
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ประการที่สาม แมงดา หรอืผูดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี  

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ไมมี

บทบัญญัติลงโทษแมงดา หรอืผูดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี แตปรากฏในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 286 ดังนั้น บุคคลผูเปนแมงดาจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 286 แตไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

อันเปนกฎหมายพิเศษ  

อยางไรก็ตาม ผูเปนแมงดา ทั้งประเภทเปนธุระจัดหาบุคคลและควบคุม

ผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณีอาจไดรับโทษหากกระทําความผิดตามที่พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ตามมาตรา 9 หรือมาตรา 11 แตสําหรับกรณีแมงดาผู

ควบคุมผูคาประเวณีทั่วไปที่ไมไดทํางานในสถานการคาประเวณีไมมีความรับผิดทางอาญาทั้งตาม

ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

ประการท่ีสี่ เจาของสถานการคาประเวณี ผูจัดการ หรือผูควบคุมสถาน

การคาประเวณี  

ความผิดฐานเปนเจาของสถานการคาประเวณี มาตรา 11 บัญญัติวา 

“ผูใดเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแล หรือผูจัดการกิจการการคาประเวณีหรือสถานการคา

ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรบัตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกวา

สิบหาป แตยังไมเกินสิบแปดปทําการคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึง

สิบหาปและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไมเกินสิบ

หาปทําการคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตสอง

แสนบาทถึงสี่แสนบาท”  

มาตรานี้ลงโทษผูเปนเจาของ ผูดูแล ผูจัดการสถานการคาประเวณี ผู

ควบคุมผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณี และหากในสถานการคาประเวณีดังกลาวมีบุคคลกวา 15 

ปแตไมเกิน 18 ป หรือเด็กอายุไมเกิน 15 ปคาประเวณีในสถานที่ดังกลาว ผูกระทําตองรับโทษหนัก

ขึ้นตามวรรคสองและสามตามลําดับ  

Ref. code: 25605801031575WKN



140 

นอกจากน้ี เจาของ ผูดูแล ผูจัดการ ผูควบคุมผูคาประเวณีในสถานการ

คาประเวณี อาจมีความผิดตามมาตรา 12 อีก หากหนวงเหนี่ยวกักขัง ขูเข็ญดวยประการใดๆ เพ่ือ

ขมขืนใจใหผูอ่ืนกระทําการคาประเวณี306   

อยางไรก็ตาม ยังคงมีปญหาในการบังคับใชในการลงโทษเจาของ ผูดูแล 

ผูจัดการสถานการคาประเวณี ผูควบคุมผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณี เพราะยังคงมีความ

สับสนเรื่องความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานเปนธุระจัดหามาตรา 9 และประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 282 หรือเปนการกระทําตางกรรมกัน ดังคําพิพากษาศาลฎีกา ดังตอไปนี้  

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3377/2556307 วินิจฉัยวา ความผิดฐานเปนธุระ

จัดหาหญิงไปเพื่อสนองความใครของผูอื่นและเพ่ือการอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

282 และความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลไปเพ่ือกระทําการคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 กฎหมายมุงที่จะบังคับแกผูที่เปนธุระจัดหาหญิง

ไปเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน เพ่ือการอนาจาร หรือเพ่ือคาประเวณี ไมวาการเปนธุระจัดหากระทํา

ขึ้น โดยวิ ธีการใด สวนความผิดฐานเปนเจาของ ผูดูแล ผู จัดการสถานการคาประเวณีตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 11 กฎหมายมุงที่จะบังคับ

แกผูจัดการกิจการหรือสถานท่ีที่มีวัตถุประสงคเพื่อการคาประเวณี หรือเพ่ือใชในการติดตอหรือจัดหา

บุคคลเพ่ือกระทําการคาประเวณีเปนการเฉพาะ สภาพแหงความผิดทั้งสองอยางมีความมุงหมายให

เกิดผลตอผูกระทําความผิดที่มีเจตนากระทําความผิดแตกตางกันจึงเปนความผิดตางกรรม ไมใชกรรม

เดียวผิดกฎหมายหลายบท  

อยางไรก็ตาม คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 699/2556308 วินิจฉัยวา การ

กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 วรรคหน่ึง มาตรา 11 วรรคหนึ่งเปนการกระทํากรรมเดียวผิด

กฎหมายหลายบท และคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 9142/2551309 และ 6989/2544310 ซึ่งตัดสินตาม

พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 วินิจฉัยวา ความผิดฐานเพื่อสําเร็จความใครของผูอ่ืน 

เปนธุระจัดหาเพื่อการอนาจารหญิงซ่ึงอายุกวา 18 ป ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรค

                                           
306 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 12 
307 สํานักงานศาลยุติธรรม, อางแลว เชิงอรรถที่ 305, น.168-169. 
308 เพ่ิงอาง. 
309 เพ่ิงอาง. 
310 เพ่ิงอาง. 
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แรก กับฐานเปนเจาของกิจการ ผูดูแล ผูจัดการสถานการคาประเวณี ตามพระราชบัญญัติปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2503 มาตรา 9 เมื่อปรากฏวาจําเลยเปนทั้งเจาของกิจการรานอันเปนสถาน

การคาประเวณีและเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไป เพ่ือการอนาจารหญิงดวย จึงเปนกรรมเดียว

ผิดกฎหมายหลายบท  

จากคําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาวขางตน หากวินิจฉัยตามฎีกาที่ 

3377/2556 ก็จะมีผลใหผูกระทําความผิดตองรับโทษแตละกรรม แตหากวินิจฉัยตามฎีกาที่ 

699/2556 ก็จะมีผลใหผูกระทําตองรบัโทษตามความผิดบทหนักเทานั้น  

มีขอสังเกตวา หากพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมาย ความผิดฐานเปน

ธุระจัดหาบุคคลเพื่อสนองความใครของบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือกระทําการคาประเวณีกับความผิดฐานเปน

เจาของ ผูดูแล ผูจัดการสถานการคาประเวณีแตกตางกัน เพราะเจตนารมณของกฎหมายและลักษณะ

ของการกระทําแตกตางกัน  

สวนกรณีผูควบคุมผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณี จะเห็นไดวา 

ลักษณะการกระทําเปนลักษณะประการหน่ึงของผูดํารงชีพจากรายไดของผูคาซึ่งประเวณี เพราะ

บุคคลดังกลาวยอมไดรับรายไดจากผูคาประเวณีนั้นดวย กรณีนี้บุคคลนั้นยอมถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 11 และประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 286 อยางไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา 11 น้ีไมรวมถึงการควบคุมผูคาประเวณีที่ไมได

คาประเวณีในสถานการคาประเวณีดวย ทั้ งตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 ก็ไมมีบทบัญญัติกําหนดเปนความผิดทางอาญาไว ผูเปนแมงดาท่ีควบคุมผู

คาประเวณีใหคาประเวณีตามสถานที่ตางๆ เชน หอพัก ก็ยอมไมตองไดรับโทษ และจากปญหาการ

ตีความของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 หากผูน้ันประกอบอาชีพอื่นดวย ผูนั้นก็ไมถูกลงโทษ

ตามประมวลกฎหมาย มาตรา 286 อีก  

ประการที่หา บิดา มารดา ผูปกครองซึ่งรูเห็นเปนใจในการคาประเวณี  

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มี

บทบัญญัติลงโทษบิดา มารดา ผูปกครอง ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหบุตรของตนไปคาประเวณี ตามมาตรา 

10 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดเปนบิดา มารดา หรือผูปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไมเกินสิบแปดปรูวามีการ

กระทําความผิดตามมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ตอผูอยูในความปกครองของตน และมี

สวนรวมรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิดน้ัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแต

แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท” 

บทบัญญัตินี้ถูกบัญญัติข้ึน เนื่องจากในป พ.ศ.2537 เกิดการคาประเวณี

เด็กหรือการตกเขียว อันเปนกระบวนการคาประเวณีที่นายหนาไปติดตอซื้อเด็กสาวจากหมูบานชนบท

มาทํางานคาประเวณีเปนจํานวนมาก โดยบิดา มารดา ผูปกครองของเด็กสาวตางรับรูและสนับสนุนให
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ผูอยู ใตความปกครองของตนไปคาประเวณีดวย รัฐจึงออกบทบัญญัติปรามไมให บิดา มารดา 

ผูปกครองของเด็กกระทําการสนับสนุนใหเด็กไปคาประเวณี อีกทั้ง ยังกําหนดใหอํานาจศาลในการสั่ง

ถอนอํานาจปกครองบิดา มารดา ผูปกครองที่กระทําความผิดมาตรานี้ดวยตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

13311  

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ ไมมีการจับกุมและลงโทษผูกระทําความผิด

มาตรานี้ เนื่องจากมาตรานี้คอนขางขัดตอคานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมของคนไทยท่ีนับถือบิดา 

มารดา ผูปกครอง เด็กจึงไมกลาแจงความดําเนินคดีตอพอแมของตน  

ประการที่หก ผูซื้อบริการทางเพศ 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ไมได

บัญญัติความผิดทางอาญากรณีซ้ือบริการทางเพศบุคคลอายุ 18 ปข้ึนไป ซึ่งแสดงใหเห็นวา กฎหมาย

ยอมรับใหการรวมประเวณีในลักษณะที่เปนการคาประเวณีระหวางบุคคลที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป อีกทั้ง

สอดคลองกับแนวคิดเสรีภาพทางเพศท่ีบุคคลผูมีภาวะสามารถใหความยินยอมทางเพศจะรวม

ประเวณีอยางไร ที่ ไหน กับใครตามความสมัครใจของตน ตราบเทาที่ปราศจากการใช กําลัง

ประทุษราย บังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง และสอดคลองกับหลักความยินยอมเร่ืองเพศของประมวล

กฎหมายอาญา   

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ.2539 ไดบัญญัติความผิดทางอาญาเฉพาะกรณีซื้อบริการทางเพศเด็ก โดยใชเกณฑอายุเปน

ตัวกําหนดโทษตามมาตรา 8 บัญญัติวา “มาตรา 8 ผูใดกระทําชําเราหรือกระทําอ่ืนใดเพ่ือสําเร็จความ

ใครของตนเองหรือผูอ่ืนแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปในสถานการคาประเวณี โดย

                                           
311 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 13 บัญญัติวา 

“ถาบิดา มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 หรือมาตรา 7 มีสวน

รวมรูเห็นเปนใจใหบุคคลผูอยูในความปกครอง กระทําการคาประเวณี เมื่อคณะกรรมการคุมครอง

และพัฒนาอาชีพมีคําขอ ใหพนักงานอัยการย่ืนคํารองตอศาลใหถอนอํานาจปกครองของบิดามารดา 

หรอืผูปกครองของผูนั้นเสีย และแตงต้ังผูปกครองแทนบิดา มารดา หรอืผูปกครองนั้น 

ในกรณีที่ศาลจะตั้งผูปกครองตามวรรคหน่ึง และศาลเห็นวาไมมีผูเหมาะสมท่ีจะปกครอง

ผูกระทําความผิด ศาลจะตั้งผูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถานคุมครอง และพัฒนา

อาชีพที่ผูกระทําความผิดนั้นอยูในเขตอํานาจเปนผูปกครองของผูกระทําความผิดก็ได 

ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเกี่ยวกับการตั้งผูปกครองมาใชบังคับ

กับการตั้งผูปกครองตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม” 
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บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตสองหมื่น

บาทถึงหกหม่ืนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบ

หาป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

ถาการกระทําตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอคูสมรสของตน โดยไมใช

เพื่อสําเร็จความใครของผูอ่ืน ผูกระทําไมมีความผิด”  

โดยเจตนารมณของมาตรานี้คือลงโทษผูซื้อบริการทางเพศจากผู

คาประเวณีอายุไมเกิน 18 ป โดยกระทําชําเราในสถานการคาประเวณี   

มีขอนาสังเกตวา ผูซื้อบริการทางเพศจะมีความผิดเมื่อกระทําชําเราผู

คาประเวณีอายุไมเกิน 18 ปในสถานการคาประเวณีเทานั้น แตไมรวมถึงกรณกีระทําชําเรา ณ สถานท่ี

อ่ืนๆ  เชน ที่บานของตน หรือของผูอื่น หรือที่พักของเด็ก มาตรานี้จึงยังไมสามารถใชบังคับคุมครอง

ผูคาประเวณีเด็กไดทุกกรณี เพราะการคาประเวณีเด็กนั้นไมจําเปนตองอยูในสถานการคาประเวณี 

หรือสถานบริการแอบแฝงเทานั้น แตสามารถติดตอทางโทรศัพท สื่อออนไลน แลวไปรวมประเวณีกัน 

ณ ที่อ่ืนได   

นอกจากนี้ ผูถูกกระทําคือบุคคลอายุเกินกวา 15 ปแตไมเกิน 18 ป และ

เด็ก คือ บุคคลอายุไมเกิน 15 ป เปนการใชถอยคําและกําหนดเกณฑอายุของเด็กสอดคลองกับที่

ปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา แตถอยคําดังกลาวมีความแตกตางกับนิยามของอนุสัญญาสิทธิเด็ก

ที่กลาววา “เด็กคือบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป”312 หรือนิยามเด็กในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ที่กลาววา “เด็กคือบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป”313  

(2) กลไกการสังคมสงเคราะหผูคาประเวณี  

การสังคมสงเคราะหผู ค าประเวณี นี้ ไม ใชบทบัญญั ติ ใหม  เพราะ

พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ก็มีบทบัญญัติสังคมสงเคราะห ฝกอบรม ผู

คาประเวณี แตพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้เพ่ิมเติมกําหนดการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งประกอบดวย เจาหนาท่ีจาก

                                           
312 Convention on the Rights of the Child a child states that “Child means 

every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable 

to the child, majority is attained earlier.” 
313 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 4 “เดก็ 

หมายความวา บุคคลผูมีอายุต่ํากวา 18 ป”  
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หนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายการคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

คุณภาพชีวิตของผูคาประเวณี ประสานงานกับหนวยงานตางๆ รวมทั้งวางระเบียบกฎเกณฑในการสง

ตัวผูคาประเวณไีปยังสถานแรกรับตางๆ เปนตน  

มาตรการสังคมสงเคราะหถูกนํามาใชเมื่อผูคาประเวณีซึ่งกระทําความผิด

ตามมาตรา 5, 6 มีอายุเกินกวา 18 ป และประสงคจะเขารับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ ศาลก็มี

อํานาจสั่งใหสงตัวผูกระทําความผิดไปยังสถานแรกรับ หลังจากศาลมีคําพิพากษาได หรือหากผู

ผูกระทําความผิดมาตรา 5, 6 เปนผูคาประเวณีอายุต่ํากวา 18 ป เม่ือศาลไดพิจารณาถึงประวัติความ

ประพฤติ สติปญญา การศึกษา อบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต สิ่งแวดลอมของผูกระทําความผิดแลว

ศาลเห็นสมควรวาไมควรลงโทษผูกระทําความผิด หรือหลังจากพิพากษาลงโทษแลว ศาลก็มีอํานาจสั่ง

ใหสงตัวผูกระทําความผิดไปยังสถานแรกรับได 314 หลังจากที่ผูกระทําความผิดมาถึงสถานแรกรับแลว 

สถานแรกรับจะพิจารณาบุคลิกภาพ พ้ืนฐานการศึกษาอบรม สาเหตุการกระทําความผิดและแนวถนัด 

แลวสงไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ315 นอกจากนี้ หากผูกระทําความผิดหนีออกจากสถาน

แรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ เจาหนาที่หรือตํารวจมีอํานาจจับผูนั้นแลวสงกลับไปยัง

สถานแรกรบั หรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพได 316 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ.2539 เห็นไดวา มาตรการสังคมสงเคราะหของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 แตกตางจากพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณีบางประการ เชน เพิ่มเติม

การสอบถามความสมัครใจของผูกระทําความผิดซึ่งเปนผูคาประเวณีมีอายุ 18 ปขึ้นไป และไมมีการ

ลงโทษผูคาประเวณีท่ีหนีออกจากสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

กลาวโดยสรุป พระราชบัญญัตินี้ยังมีปญหาในการบังคับใชลงโทษผูซื้อ

บริการทางเพศจากเด็ก ปญหาในการกําหนดโทษแกความผิดฐานเปนเจาของสถานการคาประเวณี ไม

มีบทบัญญัติลงโทษแมงดา รวมถึงหลักการเจตนารมณลงโทษผูคาประเวณี สงผลถึงการบังคับใช

กฎหมายของเจาหนาที่แกผูคาประเวณีอยางไมเปนธรรม การทุจริต เชน เรียกจับและตรวจคน

พนักงานบริการในที่สาธารณะ หรอืใชวิธีลอซื้อบริการทางเพศแลวจับกุมเรียกรองคาปรับเปนเงิน หรือ

ขอมีเพศสัมพันธแทนการจายเงินคาปรับ อันเปนการละเมิดสิทธิผูคาประเวณีและผูคาประเวณีผูถูก

จับกุมสวนใหญตองยุติปญหาโดยเร็ว เพราะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ โดยปรากฏจากคํา

                                           
314 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 34 
315 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 35 
316 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 38  
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บอกเลาของพนักงานบรกิารในเมืองทองเที่ยวแหงหนึ่งวา พวกตนตองจายคาปรับใหตํารวจเกือบทุกๆ 

2 วัน เมื่อจายคาปรับแตละครั้งเจาหนาท่ีก็จะออกใบเสร็จโดยเปนที่รูกันวา ถาถือใบเสร็จดังกลาวจะ

ทํางานตอไปไดโดยไมถูกจับกุมอีก 2 วัน อีกทั้ง ยังพบวา ตํารวจมักบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดกับ

พนักงานบริการชาวตางชาติมากกวาบังคับใชกฎหมายกับเจาของสถานบริการ เชน บังคับใชการเขา

เมืองโดยผิดกฎหมายแกพนักงานบริการตางชาติแตไมดําเนินคดีกับเจาของสถานบริการ317 นอกจากนี้ 

เจาหนาที่รัฐไมชวยเหลือคุมครองความปลอดภัยใหผูคาประเวณี เชน กรณีผูคาประเวณีถูกกระทํา

รุนแรงทางเพศแลวไปแจงความกับตํารวจ ตํารวจก็มักไมชวยเหลือ เพราะตํารวจมีทัศนคติวา ผู

คาประเวณีเปนใจมากกวาถูกขมขืน หรือกรณีลูกคาขโมยทรัพยสินของผูคาประเวณี ตํารวจก็ไมรับ

แจงความ เพราะเห็นวาประกอบอาชีพผิดกฎหมาย318 จนในท่ีสุดผูคาประเวณีถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ไมไดรบัการคุมครอง  

อีกทั้ง ปรากฏเพ่ิมเติมวา เจาหนาที่รัฐไม ได จับกุมและดําเนินคดีผู

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีที่มีจํานวนมากอยางจริงจัง แตบังคับใชกฎหมายดังกลาวเพ่ือ

เรียกสินบน การทุจริต จนในที่สุดการคาประเวณีไมอาจถูกกําจัดใหหมดสิ้นตามเจตนารมณของ

กฎหมาย ย่ิงไปกวานั้นการคามนุษยถูกตรวจสอบยากยิ่งข้ึนดวย  

2.4.1.8 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551  

การคามนุษยเปนกระบวนการจัดหา นําพา หรือสงตัวบุคคลไปยังท่ีใดที่

หนึ่ง หรือรับตัวบุคคลไวโดยการใชกําลังบังคับ ขมขู ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ 

หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลนั้นเพ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแล

ใหความยินยอมแกผูกระทําความผิด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจะแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคล

ดังกลาว กลาวอีกนัยหนึ่ง หากบุคคลหนึ่งถูกบังคับหลอกลวง ลอลวงดวยวิธีการตางๆ จนกระทั่ง

บุคคลนั้นตองมาตกอยูในสถานการณที่ตนเองจําตองยอมรับสภาพของการถูกแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบ ถือไดวามีการคามนุษยเกิดขึ้น และบุคคลนั้นเปนเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่ง

โดยทั่วไปการคามนุษยจะประกอบดวย 3 ข้ันตอน ไดแก ขั้นตอนการจัดหาเหยื่อคามนุษย ขั้นตอน

                                           
317 สุชาดา ทวีสิทธ์ิ และคณะ, รายงานการวิเคราะหสถานการณแบบมีสวนรวมประเด็นการ

ละเมิดสิทธ์ิในพนักงานบริการหญิงและขอเสนอตอสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิศูนยคุมครองสิทธ์ิ

ดานเอดส, 2554), น.50-52. 
318 เพ่ิงอาง, น.52-53. 

Ref. code: 25605801031575WKN



146 

ของการนําพาเหย่ือไปยังจุดหมายปลายทาง หรือสถานที่ที่เกิดการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และ

ขั้นตอนของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ319   

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551เปน

กฎหมายแมบท โดยมีเจตนารมณแกไขปญหาการคามนุษย ลงโทษนักคามนุษยและใหความชวยเหลือ

ผูเสยีหาย320 เนื้อหากฎหมายฉบับนี้แบงออกไดเปน 5 สวน ดังตอไปนี้321  

1. สวนฐานความผิดและบทกําหนดโทษ ไดแก มาตรา 4 มาตรา 6 และ

มาตรา 8-14 และมาตรา 52-56 โดยมาตรา 6 ไดกําหนดความผิดฐานคามนุษย บัญญัติวา “ผูใด

กระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  

(1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวง

เห่ียวกักขัง จัดใหอยูอาศัยหรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง 

ใชอํานาจโดยมิชอบ ขู เข็ญ วาจะใชกระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ หรือโดยใหเงินหรือ

ผลประโยชน อยางอ่ืนแกผูปกครอง หรือผูดูแลบุคคลนั้นเพ่ือใหผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอม

แกผูกระทําความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรอื  

                                           
319 คณะทํางานจัดทําคูมือสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย, คูมือสําหรับเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย, (กรุงเทพฯ: โรง

พิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2555), น.3. 
320 หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 

“พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ยังมิได

กําหนดลักษณะความผิดใหครอบคลุมการกระทําเพื่อแสวงประโยชนโดยมิชอบจาก บุคคลที่มิไดจํากัด

แตเฉพาะหญิงและเด็กและกระทําดวยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น และไทยไดลงนามในอนุสัญญา

สหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติที่ จัดตั้งในลักษณะองคกร และพิธีสารเพื่อปองกัน 

ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก จึงเห็นสมควรกําหนดลักษณะความผิด

ใหครอบคลุมการกระทําผิด ใหสอดคลองกับพันธกรณีท่ีลงนามไว และกําหนดปรับปรุงมาตรการ

ชวยเหลือเหยื่อคามนุษยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
321 ศิระ สวางศิลป, “แนวทางเสรมิสรางศักยภาพการบังคับใชกฎหมาย ตอตานการคามนุษย

ของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐอเมริกา และ

พระราชบัญญัติปองกัน และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551”, (รายงานการศึกษาสวนบุคคล 

สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2557), น.34.  
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(2) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวง

เหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัยหรือรับไวซึ่งเด็ก 

ถาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมีความมุงหมายเพื่อเปนการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบผูนั้นกระทําความผิดฐานคามนุษย 

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การ

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี การผลิตหรือเผยแพรวัตถุลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศ

ในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเปนทาส หรือใหมีฐานะคลายทาส การนําคนมาขอทาน การตัดอวัยวะ

เพื่อการคา การบังคับใชแรงงานหรือบริการ หรือการอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันอันเปนการขูดรีดบุคคล ไม

วาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม”  

ผูกระทําความผิดตองกระทํา เปนธุระจัดหา ซื้อขาย จําหนาย พามาจาก 

หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยว กักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยใชวิธีการตางๆ อยาง

หนึ่งอยางใด หรือหลายอยาง เชน ขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิ

ชอบ ใชอํานาจครอบงําบุคคลดวยเหตุที่อยูในภาวะออนดอยทางรางกาย จิตใจ การศึกษา หรือทางอ่ืน

ใดโดยมิชอบ ขูเข็ญวาจะใชกระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบ โดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น

แกผูปกครอง หรือผูดูแลบุคคลน้ัน เพื่อใหผูปกครอง หรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทําความผิด 

และผูกระทําตองมีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากผูเสียหาย หากมีการกระทํา

ครบถวนดังที่กลาวแลว ผูกระทําตองรับผิด แมผูเสียหายจะยินยอมใหผูกระทําแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบก็ตาม322  

จะเห็นไดวา ความผิดฐานคามนุษยมีองคประกอบและลักษณะการ

กระทําดังเชนเดียวกับความผิดฐานเปนธุระจัดหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 และ

มาตรา 320 แตความผิดฐานคามนุษยแตกตางกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 และ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 9 เพราะความผิดทั้งสอง

มาตรานี้ไมพิจารณาถึงการใชกําลังประทุษราย บังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง และไมพิจารณาความยินยอม

ของผูถูกพาไป แมผูถูกพาไปจะยินยอมสมัครใจ ผูกระทําก็มีความผิด  

2. สวนกลไกในการกํากับดูแล และกลไกการปฏิบัติ  

ไดแก มาตรา 15-21 วาดวยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย (ปคม.) และมาตรา 22-25 วาดวยคณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงาน

                                           
322 คูมือการปราบปรามการคามนุษยและคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย, 

(กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2560), น.11-12. 

Ref. code: 25605801031575WKN



148 

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ปกค.)  ซึ่งมีขอนาสังเกตวา ทั้งคณะกรรมการ ปคม. และ

คณะกรรมการ ปกค. ไมมีอํานาจสั่งการบังคับบัญชาโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาท่ี

ในการบังคับใชกฎหมาย จึงยังถือไมไดวาคณะกรรมการทั้ง 2 เปนหนวยงานระดับชาติ หรือหนวยงาน

กลางในการประสานงานดําเนินการในระดับรัฐบาล การบังคับใชกฎหมาย ปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆอยางเปนระบบ  

ทั้งนี้ ไดมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา 16/2 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ

สั่งปดสถานประกอบกิจการที่มีการคามนุษย พักใชใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ หามใหใชยานพา

นะเปนระยะเวลาไมเกิน 30 วันตอครั้ง หรือดําเนินมาตรการที่จําเปน เพื่อปองกันไมใหมีการกระทํา

ฐานคามนุษยขึ้นอีกดวย323  

3. อํานาจหนาท่ีพนักงานเจาหนาท่ี  

ไดแก มาตรา 27-32 เชน324 การจับ คนเคหสถานโดยไมตองมีหมายคน 

การคุมครองชั่วคราวเหยื่อการคามนุษย และใหอํานาจเจาหนาที่การไดมาซึ่งขอมูล เอกสาร ขาวสารท่ี

อาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทําความผิดฐานคามนุษย 

4. การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย  

                                           
323 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 16/2 “ในกรณีที่

พนักงานเจาหนาท่ีตรวจพบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย หรือพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือ

ยานพาหนะตามมาตรา 16/1 หากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ 

โรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกลาวไมสามารถชี้แจงหรือพิสูจนใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา 25 

วรรคสอง เชื่อไดวาตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกกรณีแลว ใหคณะอนุกรรมการตามมาตรา 

25 วรรคสอง มีอํานาจสั่งอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) ปดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว 

(2) พักใชใบอนุญาตประกอบการสําหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน 

(3) หามใชยานพาหนะเปนการชั่วคราว 

(4) ดําเนินมาตรการที่จําเปนเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําผิดเกิดขึ้นอีก 

ทั้งนี้  การสั่ งตาม (1) (2) และ (3) ตองไมเกินคร้ังละสามสิบวันนับแตวันที่ เจาของ ผู

ครอบครอง หรือผูดําเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ไดรับทราบคําสั่ง...”  
324 วรณัฐ (กปลกาญจน) วรชาติเดชา, การคามนุษย, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพตํารวจ, 2558), น.

19-36. 
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ไดแก มาตรา 33-41 เชน ชวยเหลือเร่ืองอาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล 

การบําบัดฟนฟูทางรางกายและจิตใจ การใหการศึกษา การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย การ

สงกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลําเนา การดําเนินคดีเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหผูเสียหาย และ

เจาหนาที่ยังมีดุลพินิจอนุญาตใหผูเสียหายทํางานชั่วคราวในราชอาณาจักรได   

5. กองทุนเพ่ือการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

ไดแก มาตรา 42–51 เพ่ือนําเงินไปเยียวยาผูเสียหาย   

จากการศึกษา จะเห็นไดวา ผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เชน 

นายหนา แมงดา เจาของกิจการคาประเวณี อาจมีความผิดฐานคามนุษยตามพระราชบัญญัตินี้ได สวน

ผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจที่ถูกบังคับ หลอกลวง ลอลวงใหคาประเวณีเปนผูเสียหายซึ่งตองไดรับการ

ชวยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัตินี้ และเฉพาะผูเสียหายจากการคามนุษยเทานั้นไดรับการ

ชวยเหลือคุมครอง แตไมรวมถึงผูคาประเวณีโดยสมัครใจ 

กลาวโดยสรุป ท้ังประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.

2551 ยังคงมีขอบกพรองบางประการ และแมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ.2539 จะมีเจตนารมณหามการคาประเวณี แตการหามการคาประเวณีดังกลาว เปนไปภายใต

เงื่อนไขหามการคาประเวณีอยางแคบ ลงโทษเฉพาะการกระทําที่กฎหมายบัญญัติหามไว ดังนั้น การ

กระทําที่กฎหมายไมไดบัญญัติหามไวก็สามารถกระทําได เชน ติดตอคาประเวณีโดยใชสื่อสังคม

ออนไลน อินเตอรเน็ต โปรแกรมสนทนาตางๆ แลวนัดกันกับผูซื้อบริการทางเพศไปยังหอพักของผู

คาประเวณีเอง เปนตน บทบัญญัติหามการคาประเวณีแกผูคาประเวณีดังกลาวจึงไมมีประสิทธิผลและ

ไมบรรลุเจตนารมณของกฎหมายได ประกอบกับบทบัญญัติลงโทษนายหนา ผูดํารงชีพจากรายไดของ

ผูซึ่งคาประเวณียังคงลงโทษรวมถึงผูเปนนายหนา ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีที่มีลักษณะ

การกระทําตกลงสัญญาแบงรายไดจากการคาประเวณีตามสัดสวน ซึ่งเปนรูปแบบดําเนินงานท่ีปรากฏ

ในปจจุบัน นอกจากนี้ การบังคับใชกฎหมายลงโทษผูแสวงหาประโยชนทางเพศจากการคาประเวณ ี

เชน นายหนา แมงดา ผูซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็ก ยังคงมีปญหาและไมสมประสงคของ

บทบัญญัติกฎหมายที่มุงลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีเหลานี้ เชน ปญหาการบังคับ

ใชประมวลกฎหมายอาญาลงโทษแมงดา ปญหาการลงโทษผูซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็ก 

ปญหาการลงโทษแมงดาที่ควบคุมผูคาประเวณีที่ไมไดคาประเวณีในสถานการคาประเวณี และการใช

มาตรการสังคมสงเคราะหแกผูคาประเวณี รวมถึงปญหาการปราบปรามการคาประเวณีในสถาน

บริการ อันเก่ียวเนื่องกับปญหาการทุจริต และสะทอนใหเห็นวากฎหมายที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถ

หามการคาประเวณีได อีกทั้ง ผูคาประเวณีตองอยูในสภาวะไมมีความมั่นคงในชีวิต ไมมีอํานาจในการ

ตอรองราคา ถูกละเมิดสิทธิตางๆจากเจาหนาที่รัฐ  
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2.4.2 มาตรการอื่นในการแกไขปญหาการคาประเวณีของไทย  

เนื่องจากปญหาการคาประเวณี เปนปญหาที่มีสาเหตุเก่ียวเนื่องกับสภาพ

เศรษฐกิจ และสังคม การแกไขปญหาการคาประเวณีจึงตองมีมาตรการคูขนานควบคูกับการบังคับใช

กฎหมาย พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ก็มีมาตรการสังคม

สงเคราะหกําหนดใหผูคาประเวณีที่กระทําความผิดตองเขารับการฝกอาชีพ อบรม ในสถานคุมครอง

และพัฒนาอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคใหการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพใหแกผูคาประเวณีที่กระทําผิด

กฎหมายและใหการชวยเหลือ คุมครอง ฝกอบรมอาชีพใหแกเหยื่อการคามนุษย  ในปจจุบันมีสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

ทั้งหมด 4 แหงทั่วประเทศ ไดแก325 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ จังหวัดนนทบุร ี

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสด์ิ จังหวัดนครราชสีมา สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ

บานสองแคว จังหวัดพิษณุโลก สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพภาคใต จังหวัดสุราษฎรธานี โดยสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพดังกลาวสังกัดสํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก (สปป.)  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทําหนาที่

ใหบริการสังคมแกบุคคลกลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก 

1.หญิงที่มีอายุไมเกิน 18 ป ที่ตองเขารับการคุมครองตามพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 หรอืหญิงที่มีอายุเกิน 18 ป ที่สมัครใจเขารับการคุมครอง 

2.หญิ งและเด็ กทั้ งช าวไทยและต า งชาติ เป น เหยื่ อการค าม นุษย  ตาม

พระราชบัญญัตปิองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 

3.หญิงและเด็กท่ีประสบปญหาสังคมอ่ืน  

โดยสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพจะมีกระบวนการดําเนินงานบําบัด ฟนฟู ผู

คาประเวณีหญิง แบงเปน 2 กระบวนการประกอบกัน ดังนี้  

1.กระบวนการแรกรับและปรับสภาพ ประกอบดวย จะเนนการประเมินคัดกรอง

บุคคล ใหทํากิจกรรมและเขารับการอบรมฟนฟูฝกอาชีพ326 เชน การชางประดิษฐ ทอผาก่ีกระตุก จัก

สาน นวดแผนไทยและเสริมสวยสตรี327  

                                           
325 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, “สิทธิประโยชนสําหรับสตรี,” สืบคนเม่ือ

วันที่ 27 เมษายน 2561, จาก https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=279 
326 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ, “กระบวนการแรกรับและปรับ

สภาพ”, สืบคนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561, จาก http://kredtrakarnhome.com/NP-30360- 
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2.กระบวนการคุมครองแกผูคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เหย่ือการคามนุษยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ.2551 และหญิงที่ประสบปญหาสังคม จะไดรับการฟนฟูและพัฒนาทักษะ เชน   

รับคําปรึกษา อบรมจริยธรรม บริการทางการแพทย การชวยเหลือทางกฎหมาย การศึกษานอก

โรงเรียน ฝกอาชีพ เพ่ือเตรียมความพรอมกอนสงกลับคืนสูสังคม จากนั้นทางสถานคุมครองฯ ก็จะ

ประเมินความพรอมหรือจัดหางานใหทํา แลวสงกลับคืนสูสังคม328 

นอกจากนี้ ผูเขียนจะศึกษาถึงมาตรการชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐและ

เอกชนประการอ่ืนประกอบดวย ดังน้ี  

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2536 รัฐบาลไดอนุมัติงบประมาณจากงบกลางประจําป 

พ.ศ.2536 จํานวน 5.8 ลานบาท ใหกรมประชาสงเคราะหดําเนินงานโครงการเรงดวนระยะส้ันในการ

แกไขปญหาโสเภณีเด็ก คือ “โครงการใหความรูแกเยาวสตรีเพ่ือปองกันการถูกลอลวง”โดยมี

กลุมเปาหมาย คือ เยาวสตรีในชนบท เยาวสตรีท่ีทํางานในสถานบริการ แรงงานสตรีกอสราง เยาวส

ตรีในชุมชนแออัด เยาวสตรีในสถานศึกษาอันเปนกลุมเสี่ยงตอการคาประเวณี เพ่ืออบรมใหความรู

เก่ียวกับปญหาผลเสียและโทษของการคาประเวณี นอกจากนี้ จัดตั้งโครงการรวมมือระหวาง

หนวยงานภาครัฐและเอกชน คือ “โครงการรณรงคตานการคาประเวณี” โดยมีวัตถุประสงคอบรมให

ความรูแกประชาชน เพ่ือใหองคกรทุกองคกรในสังคมมีสวนรวมในการแกไขปญหาคาประเวณี เพ่ือ

สรางคานิยมใหมใหสังคม โดยผูเขียนจะยกตัวอยางกิจกรรมในโครงการน้ี เชน329  

สําหรับกลุมเปาหมายหญิงบริการ ไดมีการอบรมใหความรูหลักสูตรพัฒนา

คุณภาพชีวิตเพ่ือเตรียมความพรอมใหหญิงมีความรูขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต และสามารถเลือก

ประกอบอาชีพได และกิจกรรมสรางแรงจูงใจใหหญิงบริการ ลด ละเลิกการคาประเวณี หรือกิจกรรม

สงเสริมการประกอบอาชีพ และใหการสงเคราะหแกหญิงท่ีไดรับการชวยเหลือออกมาจากสถาน

บรกิารใหไดรับรองเร่ืองที่พักอาศัยชั่วคราวและสวัสดิการสังคม  

                                                                                                                         
327 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ, “กิจกรรมอาชีวบําบัด”, สืบคนเมื่อ

วันที่ 27 เมษายน 2561, จาก http://kredtrakarnhome.com/NP-30362 
328 สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ,   “กระบวนการคุมครอง”, สืบคนเม่ือ

วันที่ 27 เมษายน 2561, จากhttp://kredtrakarnhome.com/NP-30361 
329 กองสัมมาอาชีวสงเคราะห กรมประชาสงเคราะห, คูมือแผนการรณรงคตานการคา

ประเวณี เอกสารวิชาการ ลําดับที่ 288 เลมที่ 18/2536, (กรุงเทพฯ: กองสัมมาอาชีวสงเคราะห กรม

ประชาสงเคราะห, 2536), น.2, 21-24. 
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สําหรับเยาวสตรีกลุมเสี่ยงในสถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม สตรีผูใชแรงงาน 

และเยาวสตรีชนบท แมบานหรือสตรีวางงาน ไดมีการอบรมใหความรูเพ่ือปองกันการถูกลอลวง ฝก

อาชีพในศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพประจําภาค 

สําหรับเยาวสตรีในสถานศึกษา ไดมีการบรรจุเน้ือหาครอบครัวและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยในหลักสูตรตั้งแตชั้นประถมศึกษา หรือจัดกิจกรรมในรูปแบบชมรมภายในโรงเรียนเพื่อ

รณรงคการหลีกเลี่ยงการลด ละ เลิก ประกอบอาชีพคาประเวณี รวมทั้งอบรมใหความรูเพ่ือปองกัน

การถูกลอลวง และใหการสงเคราะหครอบครัวที่ยากจน  

สวนหนวยงานของรฐัและเอกชนไดรวมทํางานแกไขปญหาการคาประเวณี ดังนี้330  

1.โครงการคําหลา (พ.ศ.2530-2534) เนนมาตรการปองกันเด็กหญิงชนบทจาก

การถูกลอลวงใหเปนผูคาประเวณีเด็ก มีวัตถุประสงคกระตุนใหชุมชน เขามามีสวนรวมในการหยุดยั้ง 

การนําเด็กเขามาสูกระบวนการคาประเวณี  

2.โครงการรณรงคคานิยมใหม (พ.ศ.2539-2540) โดยมูลนิธิผูหญิง โครงการนี้

ตองการปองกันไมใหนักศึกษาชายซื้อประเวณี เพ่ือสรางความเขาใจระหวางหญิงชาย และสงเสริมให

เยาวชนในสถาบันอุดมศกึษามีสวนรวมในการรณรงคแกไขปญหาการคาประเวณี 

3.ศูนยพิทักษสิทธิหญิงบริการ มีการติดตอกับกระทรวงสาธารณสุขเก่ียวกับ

ปญหาสุขภาพของหญิงบริการ  

4.กลุมเพ่ือนหญิง มีการติดตอกับกรมตํารวจ อัยการ (กรณีศูนยพิทักษสิทธิสตรี

ชวยเหลือคดีหญิงและเด็กที่ถูกลอลวง  

5.บานพักฉุกเฉิน มีการติดตอประสานงานกับกรมประชาสงเคราะห โรงพยาบาล

ของรัฐ เจาหนาที่ตํารวจ เพ่ือชวยเหลือสตรีที่ประสบปญหาเดือดรอนในทุกดาน และใหบริการท่ีพัก

อาศัย  

6.โครงการเสมาพัฒนาชีวิต เปนโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการจัดข้ึนเพ่ือเตรียม

ค วาม พ ร อ ม ให แ ก นั ก เรี ย น ทุ น ที่ จ ะ ไป เรี ย น ตาม โรง เรี ยน ศึ กษ าส งเคราะห ต า งๆ  โด ย

กระทรวงศึกษาธิการไดตั้งกองทุนชวยนักเรียนหญิงเสมาพัฒนาชีวิต เพ่ือจัดหาเงินทุนชวยเหลือ

นักเรียนหญิงท่ีเรียนจบชั้น ป.6 ซึ่งมีปญหาความยากจน ใหสามารถเรียนตอจนจบชั้นมัธยมศึกษา

                                           
330 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ฉบับสมบูรณ , 

(กรุงเทพฯ :สูตรไพศาล, 2539), น.154-155. 
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ตอนตนได จัดหาเงินทุนการศึกษาใหคนละ 10,000 บาท ในการเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 

โดยโครงการนี้กอต้ังแต พ.ศ.2537 และดําเนินการมาจนถึงปจจุบัน 331 

ในปจจุบัน ประเทศไทยมีการบังคับใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีวัตถุประสงคและวางยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศดานตางๆ 

แตไมไดมีการกลาวถึงการแกไขปญหาการคาประเวณีอยางจริงจัง หากแตกลาวในภาพรวมวามี

ยุทธศาสตร วัตถุประสงคในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยในสังคมไทย  มีการ

วางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี มีความสุข    

พฤติกรรมทัศนคติตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ความรับผิดตอสวนรวม332 

นอกจากนี้ มีขอนาสังเกตวา กระบวนการฝกอบรมอาชีพในสถานคุมครองและ

พัฒนาอาชีพแกผูคาประเวณีไมไดเปนไปโดยความสมัครใจของผูคาประเวณีเอง ดังปรากฏวา มีหญิง

สาวหลบหนีออกจากสถานคุมครองและอาชีพบานเกร็ดตระการ จนเปนเหตุหญิงสาวเสียชีวิตในแมน้ํา

เจาพระยา333 ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ผูคาประเวณีไมสมัครใจเขารับการฝกอาชีพ   

โดยสรุป รัฐมักเนนในการใหความรู การศึกษา อบรม และฝกอาชีพ จัดหางาน

ใหแกหญิงที่เปนกลุมเสี่ยงตอการถูกลอลวงคาประเวณี โดยเฉพาะหญิงชนบท เพราะรัฐเชื่อวาปญหา

การคาประเวณีเกิดจากความดอยปญญาและความยากจน อีกทั้ง แมประเทศไทยจะมีหลักสูตร อบรม

จัดหางานใหผูคาประเวณีแตหลักสูตรกระบวนการอบรมฟนฟูมีขอจํากัด เชน นําไปใชแกหลังจากผู

คาประเวณีไดรับโทษทางอาญาแลว โดยใชเฉพาะผูคาประเวณีซึ่งกระทําความผิด เหยื่อการคามนุษย 

ผูมีปญหาทางสังคม ไมรวมถึงผูคาประเวณีอ่ืนที่ประสงคเขารับการฝกอารม หรือหลักสูตรลาสมัยไม

สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน ทําใหผูคาประเวณี

บางสวนยังคงกลับไปประกอบอาชีพคาประเวณีเชนเดิม  

จากการศึกษาในบทที่ 2 ทั้งหมด ทําใหทราบวา กฎหมายของไทยไมสามารถ

ควบคุมและกําจัดการคาประเวณีได อีกทั้ง ยังไมสอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีในปจจุบัน 

                                           
331 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ, “การดําเนินการเก่ียวกับ

การแกปญหาเด็กฝนธุรกิจทางเพศของกระทรวงศึกษาธิการ,” ในการประชุมพิเศษระดับชาติวาดวย

นโยบายและการแกไขปญหาเก่ียวกับเด็กในธุรกิจทางเพศ, จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

และประสานงานสตรีแหงชาติ ตึกสันติไมตร ีทําเนียบรัฐบาล, 2537: น.98. 
332 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564), น.10-12. 
333 “2 สาวหนีสถานคุมครอง โดดลงน้ําเจาพระยาดับคู”, สืบคนเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2560, จาก http://news.sanook.com/1178075/ 

Ref. code: 25605801031575WKN



154 

แนวคิดทางสังคมวิทยา เศรษฐศาสตร รวมถึงหลักเสรีภาพทางเพศ นอกจากนี้ กฎหมายไทยไมไดให

การคุมครองผูคาประเวณี ผูเขียนจึงตองศึกษาหาแนวทางบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสม โดยจะตอง

ศึกษากฎหมายของตางประเทศ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหหาแนวทางบัญญัติกฎหมายท่ี

เหมาะสมตอไป    
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บทท่ี 3 

บทบัญญัติกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี 

 

แมภาพสังคม วัฒนธรรม คานิยมทางเพศของตางประเทศดังที่จะกลาวตอไปนี้ มีความ

แตกตางจากสภาพสังคมไทย วัฒนธรรม คานิยมทางเพศของไทย ซึ่งบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศ

เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีในบทนี้ หากนํามาปรับใชในประเทศไทย จึงจําเปนตองพิจารณา

ความเหมาะสมและสภาพสังคมไทยประกอบดวยเปนสําคัญ ดังนั้น ในหัวขอน้ีผูเขียนจะศึกษาถึง

บทบัญญัติกฎหมายตางประเทศเก่ียวกับผูคาประเวณีวาแตละประเทศมีกฎหมาย แนวทางการข้ึน

ทะเบียนผูคาประเวณีอยางไร เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับกฎหมายการคาประเวณีของไทยในปจจุบัน

และหาแนวทางใหมการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของไทยตอไป  

ทั้งนี้ ผูเขียนไดแบงกลุมประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู

คาประเวณีไว 3 กลุม โดยพิจารณาจากแนวคิดนโยบายทางอาญาเก่ียวกับผูคาประเวณี ไดแก กลุม

ประเทศหามการคาประเวณี (Prohibitionist) กลุมประเทศไมหามการคาประเวณีแตไมข้ึนทะเบียนผู

คาประเวณี โดยในกลุมประเทศนี้จะประกอบไปดวยกลุมประเทศกําหนดความผิดทางอาญาแกผู

คาประเวณีหรือกลุมประเทศที่ถือแนวคิดลมลางการคาประเวณี (Abolitionist) และกลุมประเทศไม

กําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี และกลุมที่สามคือกลุมประเทศข้ึนทะเบียนการคาประเวณี  

ซึ่งแตละกลุมประเทศนั้นจะประกอบไปดวย ประเทศในแถบตะวันตกและตะวันออก ยกเวน กลุม

ประเทศขึ้นทะเบียนการคาประเวณีที่จะประกอบดวยประเทศแถบตะวันตกเทานั้น เนื่องจากไม

ปรากฏประเทศในแถบตะวันออกมีนโยบายขึ้นทะเบียนการคาประเวณี อนึ่ง สาเหตุที่จําตองพิจารณา

ทั้งประเทศตะวันตกและตะวันออก เนื่องจาก สภาพสังคม คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณ ี

ของประเทศแถบตะวันตกและตะวันออกแตกตางกัน ดังนั้น จึงไมสามารถนํากฎหมายมาเปรียบเทียบ

กันได แตสําหรับประเทศในกลุมแถบตะวันตกหรือแถบตะวันออกดวยกัน มีสภาพสังคม คานิยม 

ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีใกลเคียงกัน การเปรียบเทียบกฎหมายจึงสามารถเปรียบเทียบกันได  

ผูเขียนจะกลาวถึงบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับผูคาประเวณขีองตางประเทศดังตอไปนี้  

 

3.1 กลุมประเทศหามการคาประเวณี 

 

กลุมประเทศหามการคาประเวณี จะมีบทบัญญัติกําหนดใหการคาประเวณีเปนความผิด

ทางอาญาอยางชัดเจน แมผูกระทําการคาประเวณีจะไมไดกระทําการสรางความเดือดรอน หรือกอ
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ภยันตรายแกบุคคลอ่ืนในสังคมก็ตามแตหากปรากฏวา บุคคลดังกลาวเปนผูคาประเวณี บุคคลนั้นถูก

ลงโทษทางอาญา  

 

3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเวน มลรัฐเนวาดากําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งผิด

กฎหมาย ลงโทษการกระทําอันเปนการคาประเวณี  โดยบทบัญญัติรัฐบาลกลาง (Federal Law) และ 

บทบัญญัติของมลรัฐ (State Law) ก็บัญญัติใหการคาประเวณีประเวณีเปนความผิด   

บทบัญญัติรัฐบาลกลาง (Federal Law) ที่บังคับใชทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกา มี

บทบัญญัติเก่ียวกับการคาประเวณี ดังนี้  

บทบัญญั ติลงโทษคนตางชาติที่ตองการเขาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมี

วัตถุประสงคคาประเวณี เชน มาตรา 1182 บัญญัติลงโทษ บุคคลตางชาติซึ่งเขามายังประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเก่ียวของกับการคาประเวณี หรือบุคคลดังกลาวเก่ียวของกับการ

คาประเวณี หรือบุคคลตางชาติที่เปนธุระจัดหา พยายามเปนธุระจัดหาโดยตรงหรือโดยออม บุคคลซึ่ง

เปนผูคาประเวณีหรือบุคคลอ่ืนเพ่ือใหเขาคาประเวณี ภายใน 10 ป นับแตวันท่ีไดรับวีซา บุคคลนั้นจะ

ถูกปฏิเสธไมใหเขาสหรัฐอเมริกา1 จะเห็นไดวา บทบัญญัติน้ีลงโทษหามทั้งผูคาประเวณีตางชาติ หรือ

พอเลา แมเลาตางชาติที่ตองการเขามายังประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือการกระทําการเกี่ยวกับการคา

ประเวณี  

บทบัญญัติลงโทษนักคามนุษย เชน มาตรา 1328 บัญญัติให หามนําบุคคลเขา

มายังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคาประเวณีหรือเพ่ือวัตถุประสงคกระทําผิด

                                           
1 U.S. Code Section 1182 - Inadmissible aliens states that “(D) Prostitution and 

commercialized vice Any alien who—(i) is coming to the United States solely, 

principally, or incidentally to engage in prostitution, or has engaged in prostitution 

within 10 years of the date of application for a visa, admission, or adjustment of 

status, (ii) directly or indirectly procures or attempts to procure, or (within 10 years of 

the date of application for a visa, admission, or adjustment of status) procured or 

attempted to procure or to import, prostitutes or persons for the purpose of 

prostitution, or receives or (within such 10-year period) received, in whole or in part, 

the proceeds of prostitution, or… is inadmissible” 
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ศีลธรรม  หากฝาฝน ตองไดรับโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และหรือปรับ2 หรือมาตรา 2421 บัญญัติหาม

ไมใหพาบุคคลไประหวางมลรัฐ ภายในเขตแดนของสหรัฐอเมริกา โดยมีเจตนาใหบุคคลผูถูกพาไป

เกี่ยวของกับการคาประเวณี หรือ พยายามกระทําการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และ

หรือปรับ3 หรือมาตรา 2422 บัญญัติ หามบุคคลใด โดยเจตนา ชักชวน หลอกลวง ขูเข็ญ บังคับ ให

บุคคลอื่นเดินทางระหวางมลรัฐ ภายในเขตแดนของสหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคคลนั้น

เกี่ยวของกับการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 20 ป และหรอืปรบั 4  

บทบัญญัติลงโทษผูคาประเวณีหรือผู เกี่ยวของในธุรกิจการคาประเวณี เชน 

มาตรา 1384 ผูคาประเวณี พอเลา แมเลา สถานกิจการคาประเวณีดําเนินกิจการคาประเวณีนอกเขต

ที่หางกับฐานที่ตั้งของกองทัพทหารตามที่กองทัพทหารอากาศและทหารเรือไดกําหนดไว หากฝาฝน

ตองรับโทษจําคุกไมเกิน 1 ปและหรือปรบั5 

                                           
2 U.S. Code Section 1328 - Importation of alien for immoral purpose states 

that “ The importation into the United States of any alien for the purpose of 

prostitution, or for any other immoral purpose, is forbidden...” 
3 U.S. Code Section 2421 Transportation generally states that “ Whoever 

knowingly transports any individual in interstate or foreign commerce, or in any 

Territory or Possession of the United States, with intent that such individual engage in 

prostitution, or in any sexual activity for which any person can be charged with a 

criminal offense, or attempts to do so, shall be fined under this title or imprisoned 

not more than 10 years, or both." 
4 U.S. Code Section 2422 Coercion and enticement states that "Whoever 

knowingly persuades, induces, entices, or coerces any individual to travel in 

interstate or foreign commerce, or in any Territory or Possession of the United States, 

to engage in prostitution, or in any sexual activity for which any person can be 

charged with a criminal offense, or attempts to do so, shall be fined under this title 

or imprisoned not more than 20 years, or both." 
5 U.S Code Section 1384. Prostitution near military and naval establishments 

states that “Within such reasonable distance of any military or naval camp, station, 

fort, post, yard, base, cantonment, training or mobilization place as the Secretary of 

the Army, the Secretary of the Navy, the Secretary of the Air Force, or any two or all 
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จะเห็นไดวา กฎหมายระดับรัฐบาลกลางหรือFederal Law ไมมีบทบัญญัติ

รายละเอียดเก่ียวกับผูคาประเวณี แมงดา สถานการคาประเวณีโดยตรง แตเปนบทบัญญัติลงโทษพอ

เลา แมเลาที่มีลักษณะของการกระทําความผิดฐานคามนุษยเปนหลักและมักมีลักษณะการกระทําท่ี

กระทําระหวางหลายมลรัฐ ขามเขตแดนมลรัฐภายในประเทศสหรัฐอเมริกา สวนกฎหมายลงโทษผูคา

ประเวณี แมงดา พอเลา แมเลา สถานการคาประเวณี ที่กระทําใดแตละมลรัฐ โดยไมไดมีลักษณะการ

กระทําขามเขตแดนระหวางมลรัฐ ก็จะถูกบัญญัติไวในกฎหมายมลรัฐ (State Law)  

 กฎหมายมลรัฐในสหรัฐอเมริกา ยกเวน มลรัฐเนวาดา บัญญัติใหการคาประเวณี

เปนความผิดทางอาญา โดยลงโทษจําคุกและปรับแกผูคาประเวณี แตโทษท่ีลงแกผูคาประเวณีจะ

แตกตางกันในแตละมลรัฐ เชน โทษต่ําสุดคือ มลรัฐฮาวาย (Hawaii) ลงโทษจําคุก 30 วันและหรือ

ปรับ 500 ดอลลาร6 ในขณะที่มลรัฐไอโอวา (Iowa) ลงโทษจําคุก 2 ปและหรือปรับตั้งแต 500-2500 

ดอลลาร7 ซึ่งเปนโทษสูงสุดเมื่อเปรียบเทยีบกับมลรัฐอ่ืน 

อนึ่ง ผูเขียนจะขอกลาวถึงบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีของมลรัฐ  

California เนื่องจากมีขอโตแยงใหมีการกําหนดใหยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี โดยกลุม

ผู วิจัย ชื่อ “The Erotic Service Providers Legal, Educational and Research Project” เปน

ตัวแทนในนามของผูคาประเวณีเดิม จํานวน 3 คน และลูกคา ยื่นฟองตอศาล The Circuit Court of 

Appeal ใน San Francisco วา กฎหมายคาประเวณีของมลรัฐขัดตอสิทธิเสรีภาพของประชาชนใน

การใหความยินยอมเรื่องทางเพศ โดยอางถึงคําพิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.2003 ที่

                                                                                                                         

of them shall determine to be needful to the efficiency, health, and welfare of the 

Army, the Navy, or the Air Force, and shall designate and publish in general orders or 

bulletins, whoever engages in prostitution....prohibited shall be fined under this title 

or imprisoned not more than one year, or both." 
6 Hawaii Revised Statues Section 712-1200 Prostitution states that “(1) A 

person commits the offense of prostitution if the person engages in, or agrees or 

offers to engage in, sexual conduct with another person for a fee... a mandatory fine 

of $500 and the person may be sentenced to a term of imprisonment of not more 

than thirty days or probation” 
7 Iowa Revised Statues Section 725.1 Prostitution states that “ A person who 

sells or offers for sale the person's services as a partner in a sex act, or who 

purchases or offers to purchase such services, commits an aggravated misdemeanor.”  
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วินิจฉัยเพิกถอนกฎหมายลงโทษการกระทําของชายรักรวมเพศ จนเดือนตุลาคม ค.ศ.2017 The 

Circuit Court of Appeal เห็นสมควรใหดําเนินการพิจารณาคดี อยางไรก็ตาม เดือนมกราคม 2018 

ศาลอุทธรณของสหรัฐอเมริกา (The U.S. Court of Appeals) ปฏิเสธฟองดังกลาว โดยวินิจฉัยวา 

การหามการคาประเวณี เปนเรื่องของประโยชนสาธารณะ (The Public Interest)8 กฎหมาย

คาประเวณีของมลรัฐ California มีบทบัญญัติลงโทษบุคคลดังน้ี  

ผูคาประเวณีอาจไดรับโทษทางอาญาฐานเกี่ยวของกับการคาประเวณี ตาม

ประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California) มาตรา 647(b) ดังนี้ “ผูใดเชิญชวนหรือ

ตกลงเก่ียวของ หรือบุคคลใดๆที่เก่ียวของกับการกระทําใดๆของการคาประเวณี โดยการคาประเวณี 

รวมถึงการกระทําสนองความใครระหวางบุคคลเพื่อเงินหรือประโยชนอื่นใด เปนความผิดระดับ 

Misdemeanor” นอกจากนี้ หากบุคคลใดเชิญชวนบุคคลใดๆ ใหเก่ียวของกับการกระทําสนองความ

ใคร ในสถานท่ีสาธารณะหรือสถานที่ใดๆที่เปดเผยแกสาธารณชน สามารถมองเห็นไดอยางเปดเผย

เย่ียงสาธารณะ หรือเชิญชวนในหองน้ําสาธารณะโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเชิญชวนใหรวมการกระทํา

สนองความใคร...บุคคลนั้นก็มีความผิดตามมาตรา 647 นี้ได โดยผูกระทําความผิดครั้งแรก ตองระวาง

โทษจําคุกในเรือนจําของเมืองไมเกิน 6 เดือน และหรือปรับไมเกิน 1,000 ดอลลาร หากกระทํา

ความผิดซ้ํา ตองระวางโทษจําคุก 45 วัน หากกระทําความผิดคร้ังท่ีสาม ตองระวางโทษจําคุก 60 วัน9 

                                           
8 EROTIC SERVICE PROVIDER LEGAL EDUCATION AND RESEARCH PROJECT; 

K.L.E.S.; C.V.; J.B., , v. George GASCON, in his official capacity as District Attorney for 

the City and County of San Francisco; Edward S. Berberian, Jr., in his official capacity 

as District Attorney of the County of Marin; Nancy E. O'Malley, in her official capacity 

as District Attorney for the County of Alameda; Jill Ravitch, in her official capacity as 

District Attorney of the County of Sonoma; Xavier Becerra,* Attorney General, in her 

official capacity as Attorney General of the State of California, No. 16-15927 (9th Cir. 

2018)  
9 California Penal Code Section 647. “Except as provided in paragraph (5) of 

subdivision (b) and subdivision (l), every person who commits any of the following 

acts is guilty of disorderly conduct, a misdemeanor: (a) An individual who solicits 

anyone to engage in or who engages in lewd or dissolute conduct in any public 

place or in any place open to the public or exposed to public view. (b)(1) An 

individual who solicits, or who agrees to engage in, or who engages in, any act of 
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อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ผูซื้อบริการทางเพศก็อาจมีความผิดมาตรานี้ไดหากกระทําการเชิญชวนให

กระทําสนองความใครโดยจายคาตอบแทนให 10 

แมงดาหรือผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี หรือบุคคลเจตนารับเงินจาก

รายไดของบุคคลซึ่งคาประเวณี หรือรับ พยายามจะรับเงิน ตอบแทนการเชิญชวนหาลูกคาใหผูคา

ประเวณี ผูนั้นเปนแมงดา (Pimp) กระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ มาตรา 

266h  

นายหนา พอเลา หรือแมเลา กลาวคือ หากบุคคลใดเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อ

การคาประเวณี หรือ ชักชวน จูงใจ ใหบุคคลหนึ่งเปนผูคาประเวณี โดยใหคําสัญญา ขมขู ใชกําลัง

ประทุษราย หรือทํานองเดียวกัน หรือหาอาชีพใหแกบุคคลใหทํางานในสถานการคาประเวณี หรือ 

ชักชวน จูงใจใหบุคคลใดทํางานในสถานการคาประเวณีตอไป หรือใชอุบายหลอกลวง บังคับ ขูเข็ญใน

การจัดหาบุคคลอื่นใหเปนผูคาประเวณี หรือเขาไปยังสถานที่ที่อนุญาตใหคาประเวณีหรือเขา ออกไป

จากมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California) เปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ มาตรา 266i 

ความผิดสําหรับนายหนาและแมงดาเปนความผิดระดับรายแรง (Felony) และมี

ระวางโทษเทากันคือจําคุก 3 , 4 หรือ 6 ปในเรือนจําของมลรัฐ และหรือปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร 

แตหากกระทําตอเด็กซึ่งอายุต่ํากวา 18 ป ตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 8 ป และถูกข้ึนทะเบียนผู

ตองการคดีอาชญากรรมทางเพศของมลรัฐตลอดชีวิต  

นอกจากนี้นายหนาและแมงดาอาจมีความผิดฐานควบคุมและชวยเหลือผูคา

ประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐ มาตรา 653.23 อีกประการหนึ่ง หากควบคุมหรือ

ชวยเหลือบุคคลซึ่งคาประเวณี หรือเชิญชวนหาลูกคาโดยมีวัตถุประสงคชวยเหลือผูคาประเวณี แมจะ

ไดรับเงินจากบุคคลอ่ืนซึ่งไมใชผูคาประเวณีก็ตาม บุคคลน้ันตองระวางโทษระดับ misdemeanor คือ 

                                                                                                                         

prostitution with the intent to receive compensation, money, or anything of value 

from another person.  An individual agrees to engage in an act of prostitution when, 

with specific intent to so engage, he or she manifests an acceptance of an offer or 

solicitation by another person to so engage, regardless of whether the offer or 

solicitation was made by a person who also possessed the specific intent to engage 

in an act of prostitution.” 
10 “California Prostitution & Solicitation Laws [Penal Code 647(b) PC]”, 

Retrieved on 27 April 2018, from https://www.shouselaw.com/ engaging_in_prostitu 

tion .html 
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รับโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนในเรือนจําของเมืองและหรือปรบัไมเกิน 1,000 ดอลลาร  อนึ่ง บทบัญญัติ

นี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกแกตํารวจในการจับกุมพอเลา นายหนา แมงดา งายยิ่งข้ึน11  

จากการศึกษาจะเห็นไดวา กฎหมายมลรัฐแคลิฟอรเนีย (California) ไดบัญญัติ

ลงโทษผูคาประเวณี โดยไมไดพิจารณาสิทธิเสรีภาพทางเพศของบุคคลผูคาประเวณี รวมถึงลงโทษ ผู

ซื้อบริการ แมงดา พอเลา บุคคลในธุรกิจการคาประเวณีดวย อยางไรก็ตาม แมกฎหมายจะหาม

การคาประเวณี และมีความผิดทางอาญา แตมีจํานวนผูกระทําความผิดกฎหมายคาประเวณี ในป ค.ศ.

2010 เปนจํานวน 11,334 คน12 อันสะทอนใหเห็นวา แมกฎหมายจะหามการคาประเวณี แตก็ยังคง

ปรากฏการคาประเวณีอยู  

3.1.2 ประเทศญี่ปุน 

การคาประเวณีในญี่ ปุนเปนไปตามแนวคิดลมลางการคาประเวณี คือ การคา

ประเวณีในตัวเองไมใชเร่ืองผิดกฎหมาย แตมีบทลงโทษที่ลงโทษผูคาประเวณีที่กระทําการบาง

ประการ เชน ชักชวนลูกคาในที่สาธารณะ และลงโทษธุรกิจรอบๆการคาประเวณีตางๆ ใน

ขณะเดียวกัน ประเทศญี่ปุนเปนประเทศมีขอจํากัดดานศีลธรรมที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมทางเพศ

นอยกวาประเทศอ่ืน13 ญี่ปุนจึงเปนประเทศที่สงเสริมอุตสาหกรรมทางเพศขนาดใหญ และสงเสริม

ธุรกิจภาพยนตรสําหรับผูใหญ (Adult video) มีสถานบริการ หลายรูปแบบเปนจํานวนมาก อีกทั้ง 

อุตสาหกรรมทางเพศยังสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศญ่ีปุนเปนจํานวนมหาศาล  ญี่ปุนไดให

การรับรองสถานบันเทิงตางๆ อยางถูกตองตามกฎหมาย Law Concerning Enterprise Affecting 

Public Mores เชน ธุรกิจอาบอบนวด หรือที่เรียกวา “Soapland” เลาจ (Lounge) , Delivery 

                                           
11 “ The Crime of "Supervising or Aiding a Prostitute" California Penal Code 

6 5 3 .2 3  PC,”  Retrieved on 2 7  April 2 018, from https://www.shouselaw.com/super 

vising- aiding-prostitute.html 
12 “US and State Prostitution Arrests, 2001-2010”, Retrieved on 27 April 2018, 

from https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000120 

13 ธนพร เอมศริรานันท, “การใหบริการทางเพศที่ไมมีการรวมเพศของประเทศญี่ ปุน 

กรณีศึกษาเมดคาเฟ บัทเลอรคาเฟ โฮสตคลับและรานโซอิเนะ,” (ปริญญานิพนธ คณะมนุษยศาสตร 

ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2557), น.4. 
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Health, Pink Salon เปนตน14 ซึ่งเปนที่ปฏิเสธไมไดวาสถานบันเทิงเหลานี้เปนปจจัยหนึ่งที่อาจ

กอใหเกิดการคาประเวณีแอบแฝงได อยางไรก็ตาม ประเทศญี่ปุนไดใหนิยามของคําวา การคาประเวณี 

ไว ในพระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการคาประเวณี  ค.ศ.1959 (The Prevention 

Prostitution Law 1959) ไววา “การคาประเวณี หมายความถึง การมีเพศสัมพันธระหวางบุคคลซึ่ง

ไมระบุเจาะจง เพ่ือคาตอบแทนหรือสัญญาวาจะไดคาตอบแทน”15 ดังนั้น การกระทําทางเพศประการ

อ่ืนที่ไมใชการมีเพศสัมพันธยอมสามารถกระทําได ไมผิดกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณีแตอยางใด ทําใหกิจกรรมทางเพศที่ดําเนินการในธุรกิจบันเทิงตางๆ โดยเนนผอนคลาย

ความตองการทางเพศ ความเครียดของลูกคาที่ใชบริการ และหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธระหวางผู

ใหบริการและผูใชบริการ ดงัที่จะไดกลาวโดยระเอียดตอไป  

ประเทศญี่ปุนมีประวัติศาสตรเก่ียวกับการคาประเวณีมาอยางยาวนาน กลาวคือ 

ในสมัยคามาคุระ ค.ศ.1185-1333 มีการควบคุมดูแลการคาประเวณีอยางเปนทางการ รัฐบาลได

จัดตั้งสํานักงานของผูดูแลโสเภณี (Yukun Betto) ตอมาในสมัยการปกครองโชกุนอะชิคะกะ ค.ศ.

1338-1573 ไดยอมรับใหอาชีพคาประเวณีเปนอาชีพอยางทางการและจัดตั้งภาษีสําหรบัอาชีพโสเภณี

ภายใตสํานักโสเภณี ตอมาสมัยยุคเอโดะ (Edo) ในชวง ค.ศ.1600-1868 ปรากฏการคาประเวณี 2 

รูปแบบ ไดแก การคาประเวณีอิสระ (Private Prostitution) ซึ่งรวมทั้งผูคาประเวณีตามทองถนน 

พนักงานบริการในโรงน้ําชา พนักงานอาบอบนวดในสถานบริการอาบอบนวดสาธารณะและการ

คาประเวณีที่ ไดรับการรับรองขึ้นทะเบียนจากรัฐ (State-regulated Prostitution) ซึ่ งเปนผู

คาประเวณีระดับสูง เปนบุคคลของรัฐ ในป ค.ศ.1618 รัฐไดจัดตั้งในยานโยชิวาระเปนยานที่ไดรับ

อนุญาตใหคาประเวณีได โดยตั้งขึ้นเพื่อรวมเหลาโสเภณีที่กระจายตัวอยูในสมัยนั้น ทั้งนี้ มีขอบังคับให

ยานดังกลาวมีการลอมโยชิวาระดวยกําแพงและคูน้ําและเปดใหบริการชวยกลางวันเทานั้น สํานัก

โสเภณีตองอยูในขนาดท่ีกําหนดและโสเภณีคนหนึ่งจะสามารถทํางานในสํานักโสเภณีไดเพียงแหงเดยีว

เทานั้น สวนลูกคาไดรับอนุญาตใหใชบริการไดไมเกิน 24 ชั่วโมง16 นอกจากนี้ รัฐกําหนดพ้ืนที่ไดรับ

อนุญาตใหมีการตั้งสถานการคาประเวณีใน 25 เขต ซึ่งอยูภายใตกฎหมายและการสนับสนุนของรัฐ

เพิ่มเติม การกําหนดพื้นที่เชนนี้เกิดขึ้นมาจาก เจาของสถานการคาประเวณียื่นคํารองตอรัฐบาลให

                                           
14 “ญี่ปุนหลังมานเซ็นเซอร: 10 ที่เที่ยวติดเรต 18+ ที่คุณอาจไมเคยรูจัก ตอนท่ี 1”, สืบคน

เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2561, จาก https://themomentum.co/momentum-special-report-

japan-nightlife-1/ 
15 Prevention Prostitution Law 1959 Section 2  
16 ธนพร เอมศริรานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 13, น.4-5 
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รวบรวมสถานการคาประเวณีทั้งหมดใหอยูในพื้นที่เดียวกัน เพ่ือใหรัฐสามารถตรวจสอบและควบคุม

ได รัฐบาลจึงไดกําหนดทั้งหมด 25 เขตพ้ืนที่ ทําใหผูคาประเวณีท่ีทํางานอยูในเขตพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด 

ไมสามารถทํางานนอกพ้ืนที่ที่กําหนดไวได ตอมา ค.ศ.1700-1710 มียานคาประเวณีที่ไดรับอนุญาต

ทั้งหมด 35 แหง โดยเฉพาะในยานโยชิวาระกับเกียวโตพบโสเภณี 2,800 คน และชวงนั้นไดเกิด

การคาประเวณีตามรานอาหาร รานน้ําชา โดยผูคาประเวณีสวนใหญในขณะนั้นมักเปนภรรยา หรือ

บุตรสาวของเกษตรกรที่ถูกนํามาขายใหอยูภายใตสัญญาหนี้แกเจาของสถานบริการ เจาของสถานการ

คาประเวณีจะจายเงินลวงหนาใหกับหญิงสาวหรือพอแมของหญิงและใหผูหญิงเหลานั้นทํางานชดใช

กับเงนิจํานวนนั้นและหากวาหญิงสาวเลิกประกอบอาชีพคาประเวณีกอนกําหนด พอแมหรือหญิงสาว

ก็จะเปนหนี้ของสถานการคาประเวณีตอไป ทั้งนี้ผูคาประเวณีสวนใหญในยุคนั้นมีอายุตั้งแต 14-27 

ป17 ซึ่งมีขอนาสังเกตวา ในขณะนั้นก็ไม มีกฎหมายหามการกระทําขายหญิงสาวใหสถานการ

คาประเวณี ตอมา ในป ค.ศ. 1868 ยุคสมัยเมจิ การคาประเวณีตั้งแตสมัยเอโดะก็ยังคงปรากฏอยู

เชนเดิม แตในสมัยเมจิ ป ค.ศ.1872 เรือ Maria Lutz ของชาวเปรู ซึ่งบรรทุกทาสชาวจีนจํานวน 230 

คน แลนเขามาในญี่ปุนเพ่ือซอมแซมเรือดังกลาว โดยทาสเหลานั้นไดรับการปลดปลอยในที่สุด ทวา

ประเด็นระบบทาสนี้กลับเปนประเด็นโตเถียงระหวางประเทศญี่ปุนและเปรู โดยญี่ปุนกลาวอยางเปน

ทางการวา รัฐบาลญี่ปุนไมเคยยอมรับระบบทาส ซึ่งรัฐบาลเปรูโตกลับวาญี่ปุนก็ใชระบบทาส ดังที่

ปรากฏในยานการคาประเวณี18 ประเทศตะวันตกจึงไดกดดันใหรฐับาลเมจิออกกฎหมาย Prostitutes 

Liberation Law ซึ่งมีนโยบายปลดปลอยผูคาประเวณีท่ีทํางานภายใตสัญญาหนี้ใหเปนอิสระ และ

หามการคามนุษย รวมท้ังยกเลิกหนี้ทุกประการอันสงผลกอให เกิดผูคาประเวณี ในธุรกิจการ

คาประเวณี หรือผูคาประเวณีไมจําเปนตองจายเงินที่ไดรับลวงหนาคืน อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ.1873 

รัฐบาลไดออกกฎหมาย The Tokyo Rental Room and Prostitution Regulation ซึ่งมีผลขึ้น

ทะเบียนหองเชาและผูคาประเวณีมีฐานะเปนคูสัญญาอิสระที่ไดรับการขึ้นทะเบียน (A Licensed 

Independent Contractor) คือ ไมตองอยูภายใตการควบคุมของเจาของสถานการคาประเวณี และ

เปลี่ยนสถานการคาประเวณีเปน การบริการหองเชาแทน ซึ่งมีผลเหมือนวาอนุญาตใหสถานการ

คาประเวณียังคงอยูตอไปนั่นเอง ตอมาป ค.ศ.1900 องคกรผูหญิงคริสเตียนในญี่ปุน (Kyofu Society 

of Japanese Christian Women) สนับสนุนใหรัฐบาลออกกฎหมายลมลางระบบรับรองการคา

ประเวณี แตรัฐบาลออกกฎหมาย The Regulation for Control of Prostitutes  ซึ่งอนุญาตใหผูคา

                                           
17 Wakabayashi Tsubasa, “Enjokosai in Japan: Rethinking the Dual Image of 

Prostitutes in Japanese and American Law”, UCLA Women's Law Journal, vol.13 (1), pp.148. 
18 ธนพร เอมศริรานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 13, น.5. 
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ประเวณีไมประกอบอาชีพนี้ตอได โดยสามารถแสดงเจตนาที่จะไมประกอบอาชีพคาประเวณีอีกตอไป

ตอตํารวจได อีกทั้ง กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดอายุขั้นต่ําของผูคาประเวณีวา ตองเปนบุคคลอายุเกิน

กวา 18 ปขึ้นทะเบียนตอสภาเทศบาล และตองทํางานในพ้ืนที่ท่ีกําหนดไวเทาน้ัน โดยเหตุผลที่ รัฐ

กําหนดใหมีการข้ึนทะเบียนการคาประเวณี คือ รัฐตองการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมและ

ปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธตางๆ การใชอํานาจควบคุมบังคับความตองการทางเพศของเพศชาย

อาจนําไปสูการเพ่ิมขึ้นของอาชญากรรมและอัตราการขมขืน อาจทําใหเกิดปญหาสังคมได ทั้งนี้ รัฐได

แสดงสถิติที่บันทึกไววาผูคาประเวณีที่ไดรับอนุญาตติดกามโรคแค 2% เทานั้น แตผูคาประเวณีที่ไมได

รับใบอนุญาตติดกามโรคถึง 32% อีกทั้ง รัฐอธิบายใหเห็นวา การควบคุมการคาประเวณีโดยการข้ึน

ทะเบียนนี้เปนเคร่ืองมือประการหนึ่งในการผอนคลายความตึงเครียดในสังคม โดยเฉพาะในชวงท่ี

ญี่ปุนมีสงคราม สมัยเมจิ (Meiji) ถึงสมัยโชวะ (Showa) รัฐไดจัดหาผูคาประเวณีใหแกทหารเพ่ือให

ทหารปลดปลอยความกําหนัดและความเครียดในภาวะสงคราม ในขณะเดียวกันรัฐก็ไดออกกฤษฎีกา 

หมายเลข 16 กําหนดใหลงโทษผูคาประเวณีที่ประกอบอาชีพโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐ สงผลให

ตํารวจมีการจับกุมผูคาประเวณี เกอิชา พนักงานบริการท่ีเปนผูคาประเวณีโดยไมรับใบอนุญาต

จากนั้น19 ตอมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูบังคับบัญชาทหารสูงสุดฝายพันธมิตร (The Supreme 

Commander for the Allied Powers (SCAP) นายพลแมคอาเธอรไดสงเอกสารขอความเก่ียวกับ

การลมลางการขึ้นทะเบียนการคาประเวณีใหแกรัฐบาลญี่ ปุน ในป ค.ศ.1947 รัฐบาลญี่ปุนจึงได

ประกาศใชพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 9 ของจักรพรรดิ (Imperial Ordinance No.9) ลงโทษบุคคลผู

บังคับผูหญิงใหคาประเวณีและกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคกําจัดการขึ้นทะเบียนการคาประเวณี  

อยางไรก็ตาม เนื่องจากขาดความเขมงวดในการบังคับใชกฎหมายและอํานาจทางกฎหมายของ

เจาของสถานการคาประเวณี การคาประเวณีและสถานการคาประเวณีจึงถูกกําจัดใหหมดสิ้น แต

เปลี่ยนรูปแบบการคาประเวณีไปเปนในรูปแบบการคาประเวณีแอบแฝง เจาของสถานการคาประเวณี

ไดใชหองเชา รานอาหาร รานเสริมสวยเปนสถานที่ปกปดการคาประเวณีแทน นอกจากนี้ รัฐบาลก็

ยังคงกําหนดเขตพื้นที่สีแดง (Red light Districts) ใหการคาประเวณียังคงดําเนินตอไปในเขตพื้นที่สี

แดงนี้ได ตอมา ป ค.ศ.1956 รัฐบาลไดประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี ค.ศ.1956 (The Prevention Prostitution Law 1956) มีผลยกเลิกเขตพื้นที่สีแดงที่

อนุญาตใหมีการคาประเวณี และมีผลใหรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายที่ยอมรับวาการคาประเวณีเปนธุรกิจ

อยางหนึ่งมาเปนหามไมใหมีการคาประเวณีแทน20  

                                           
19 เพ่ิงอาง, น. 6. 
20 Wakabayashi Tsubasa, supra note 18, pp.147-150. 
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แมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ค.ศ.1956 (The 

Prevention Prostitution Law 1956) จะมีผลหามไมใหมีการคาประเวณี แตญี่ปุนก็ยังคงมีธุรกิจ

บันเทิง และอุตสาหกรรมทางเพศ เพื่อตอบสนองทัศนคติทางเพศของญี่ปุนที่มองวา ผูชายมีสิทธิทาง

เพศและมีชีวิตสังสรรคทางสังคมมากกวาผูหญิง ในขณะที่ สิทธิทางเพศและชีวิตทางสังคมของผูหญิงมี

ความเขมงวดมากกวาผูชาย โดยเฉพาะผูหญิงที่แตงงานแลวจะตองปรนนิบัติสามีและไมมีชีวิตทาง

สังคมอ่ืนใดนอกจากการทํางานบาน21 อนึ่ง แตเดิม อุตสาหกรรมทางเพศในญี่ปุนปรากฏในรูปแบบ

ของรานอาหารและสถานบันเทิงกลายเปนโรงละครเตนระบําเปลื้องผาและสถานบริการอาบอบนวด

และรูปแบบอ่ืนดังที่จะไดกลาวตอไป 

รูปแบบการคาประเวณีในประเทศญี่ปุน  

จากการสํารวจของสํานักนายกรัฐมนตรีของญี่ปุนพบรูปแบบผูคาประเวณีเปน 5 

รูปแบบ ไดแก22  

1. ผูคาประเวณตีามทองถนน (Streetwalker)  

2. ผูหญิงดูแลลูกคา (Hostess) ตามสถานบันเทิงหรือสถานบริการอ่ืนๆ ที่ไดรับ

อนุญาตและขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย Law Concerning Enterprise Affecting Public Mores 

1985 ซึ่งไดแก สถานบันเทิง บาร คาบาเร สถานเตนรํา สถานบันเทิงกลางคืน รานกาแฟ รานน้ําชา

กลางคืน โดยสถานบริการเหลานี้เปดใหบริการแกลูกคาซึ่งเปนชายเทานั้น 

4. พนักงานอาบอบนวด หรือที่เรียกวา Soapland  

5. ผูหญิงดูแลลูกคา (Hostess) หรือพนักงานในสถานบริการสําหรับผูใหญอ่ืนๆ 

เชน ในรานนวด โดยจะมีรูปแบบการใหบริการที่แตกตางจากสถานบริการอาบอบนวด (Soapland) 

เชน ผูหญิงดูแลลูกคาที่ทํางานในรานกาแฟที่มีนโยบายไมสวมใสชุดชั้นใน หรือรานเสริมสวยที่มีทั้ง

บริการนวดในหองสวนตัวมิดชิด หรือ Image Clubs ซึ่งเปนสถานที่ที่ผูชายสามารถแสดงบทบาทที่

ตนเองถูกหามในชีวิตประจําวันกับผูหญิงบริการได  

6. นางโทรศัพท (Call girl)  คือ ผูหญิงที่ไดรับการติดตอจากลูกคาทางโทรศัพท

และมาพบลูกคาท่ีโรงแรม สถานที่พักอาศัย อะพารตเมนทตางๆ  

นอกจากนี้ ในปจจุบัน ยังพบรูปแบบการคาประเวณีที่เรียกวา Enjo kosai เปน

การคาประเวณีในรูปแบบของหญิงเปนเสมือนเพ่ือน หรือคูรักของชายในเวลาอันสั้นๆ โดยติดตอกัน

ทางโทรศัพท แลวนัดพบรับประทานอาหาร ทํากิจกรรมพักผอนหยอนใจดวยกัน รวมทั้งรวมประเวณี

                                           
21 Ibid, p.151. 
22 Ibid, pp.153-158. 
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กัน ซึ่งผูคาประเวณีในรูปแบบนี้สวนใหญมักเปนเด็กนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัย หรือผูเยาว มีอายุ

ตั้งแต 14-25 ป และผูคาประเวณีสามารถเลือกท่ีจะทําในเวลาใดไดตามความสมัครใจ และมีสิทธิ

ปฏิเสธลูกคาได  

จากผลของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ค.ศ.1956 

(The Prevention Prostitution Law 1956) ท่ีหามไมใหมีการคาประเวณีทําใหการคาประเวณีใน

สถานบันเทิงเหลานี้เปนเร่ืองความสมัครใจระหวางพนักงานบริการและลูกคาเอง โดยเจาของสถาน

บันเทิง สถานบริการเหลานี้ไมไดรับรูดวยเทานั้น และจากบทบัญญัตินี้ทําใหการคาประเวณีในรูปแบบ

นางโทรศัพทไดรับความนิยมแพรหลายอยางยิ่ง เพราะเปนรูปแบบที่มีคาใชจายนอยและมีความ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา ทําใหหนวยงานของรัฐจับกุมผูคาประเวณีเหลานี้ไดยากลําบาก  

บ ทบัญ ญั ติ กฎหมายที่ เกี่ ย ว กับก ารค าป ระ เวณี ของประ เท ศญี่ ปุ น  มี 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ค.ศ.1956 (The Prevention Prostitution 

Law 1956) ซึ่งกําหนดหามไมใหมีการคาประเวณีเหมือนเฉกเชนของไทย แตในขณะเดียวกันก็มี

กฎหมายควบคุมธุรกิจบางประเภทที่ ขัดตอศีลธรรมของสังคม (Law Concerning Enterprise 

Affecting Public Mores) ซึ่งอนุญาตและรับรองสถานะถูกตองตามกฎหมายแกสถานบริการ สถาน

บันเทิงที่มีลักษณะผอนคลายความกําหนัดแกผูชาย ซึ่งเหมือนกับพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.

2509 ของไทย ดังนั้น ผูเขียนจะศึกษาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ค.ศ.

1956 (The Prevention Prostitution Law 1956) และกฎหมายควบคุมธุรกิจบางประเภทที่ขัดตอ

ศีลธรรมของสังคม (Law Concerning Enterprise Affecting Public Mores 1985) ตามลําดับ 

ดังน้ี  

ประการแรก พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ค.ศ.

1956 (The Prevention Prostitution Law 1956) 

พระราชบัญญัตินี้มองวา การคาประเวณีทํารายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทําให

ศีลธรรมทางเพศและวิธีประพฤติปฏิบัติในสังคมเสื่อมทรามลง จึงตองมีการปองกันการคาประเวณโีดย

ลงโทษการคาประเวณี การกระทําอันเปนการสงเสริมการคาประเวณี และในขณะเดียวกันก็มี

มาตรการแนะแนวปกปองและบําบัดผูหญิงใหเขาใจสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมของการ

คาประเวณี23 พระราชบัญญัตินี้จึงมีวัตถุประสงคปองกันและปราบปรามการคาประเวณีโดยลงโทษ

การกระทําใดที่สงเสริมการคาประเวณี และในขณะเดียวกันก็ใชมาตรการบําบัดฟนฟูผูหญิงที่มี

                                           
23 The Prevention Prostitution Law Section 1 
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แนวโนมจะเก่ียวของกับการคาประเวณี โดยพิจารณาปจจัยอารมณ นิสัย และสภาพแวดลอมของหญิง

นั้น 

มีขอนาสังเกตวา พระราชบัญญัตินี้ไดใหนิยามของการคาประเวณีไววา “การคา

ประเวณี หมายความถึง การมีเพศสัมพันธระหวางบุคคลซึ่งไมระบุเจาะจง เพื่อคาตอบแทนหรือสัญญา

วาจะไดคาตอบแทน”24 ดังนั้น การกระทําทางเพศประการอ่ืน เชน การใชปาก การรวมเพศทางทวาร 

หรือ การลูบไลสัมผัสเน้ือตัวเพ่ือกระตุนอารมณทางเพศ ไมถือวาเปนการคาประเวณีอันเปนการผิด

กฎหมายตามมาตรา 3 ที่ บัญญัติ ไววา “บุคคลจะตองไมคาประเวณีหรือเปนลูกคาของการ

คาประเวณี” อยางไรก็ตาม แมพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติหามไมใหคาประเวณีหรือซื้อการคา

ประเวณีไวก็ตาม แตบทบัญญัติตามมาตรานี้ไมไดกําหนดบทลงโทษทางอาญาสําหรับผูที่ฝาฝนมาตรา 

3 นี้ ไวแตอยางใด เนื่องจาก กฎหมายมองวา ทั้งผูคาประเวณีและลูกคาตางสมัครใจรวมประเวณีกัน

ตามสิทธิเสรีภาพทางเพศของตน25 และเมื่อคํานิยามการคาประเวณีของกฎหมายญี่ปุนไดกําหนด

ความหมายไวอยางแคบ จึงทําใหสถานบริการ สถานบันเทิงในญ่ีปุนหลีกเลี่ยงการใหบริการใน

ลักษณะรวมประเวณีนี้ แตเปนไปในลักษณะของการบริการผอนคลายความเครียด ความกําหนัดแก

ลูกคาซึ่งเปนผูชายดวยวิธีการอื่นๆ นอกจากการรวมประเวณีแทน ซึ่งสามารถกระทําไดอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย จึงกอใหเกิดสถานบริการคลายความกําหนัดลูกคาผูชายในรูปแบบตางๆเปนจํานวนมาก 

เชน สถานบริการอาบอบนวด (Soapland) รานเสริมสวย (Pink Salon) บาร รานกาแฟ รานน้ําชา

กลางคืน เลาจ เปนตน  

พระราชบัญญัติฉบับนี้แบ งออกเปน 4 สวน ไดแก  บทบัญญัติทั่วไปและ

จุดประสงคของกฎหมาย การกําหนดโทษผูกระทําความผิด การจัดตั้งและหนาที่ของศูนยใหคําแนะนํา

ผูหญิง และการจัดตั้งสํานักงานใหคําปรกึษาปกปอง บําบัดผูคาประเวณี26  

ในสวนของการกําหนดโทษผูกระทําความผิด กฎหมายไดระบุลงโทษการกระทํา

ที่เปนการสงเสริมใหคาประเวณี เชน การเชื้อเชิญสาธารณชน การเปดสถานที่เพ่ือการคาประเวณ ี

การใหเงินทุนและท่ีดินเพ่ือการคาประเวณี การทําสัญญาที่ประสงคใหบุคคลเก่ียวของกับการ

คาประเวณี รายละเอียดดงันี้  

                                           
24 Prevention Prostitution Law 1959 Section 2  
25 Wakabayashi Tsubasa, supra note 17, p.172  
26 ธนพร เอมศริรานันท, อางแลว เชิงอรรถที่ 13, น.9-10. 
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ความผิดที่ลงโทษผูคาประเวณี มาตรา 5 ความผิดฐานเชื้อเชิญสาธารณชน 

บัญญัติวา “ผูใด กระทําผิดดังตอไปนี้ เพื่อประโยชนในการคาประเวณีของตนเอง ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรอืปรับไมเกิน 10,000 เยน  

(1) ผูใดชักชวนที่เห็นไดวา เปนการเรียกรอง หรือการติดตอเพ่ือการคาประเวณี 

(2) ผูใดติดตาม หรือรบเราบุคคลตามถนน หรือสาธารณสถาน เพ่ือประโยชนใน

การคาประเวณ ี

(3) ผู ใดโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําดวยเอกสารสิ่ งพิมพ  หรือกระทําให

แพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรอง หรือการติดตอ เพ่ือการคาประเวณี

ของตนเองหรือผูอ่ืน” 

ความผิดลงโทษบุคคลอ่ืนที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี เชน มาตรา 6 ความผิด

เชื้อเชิญสาธารชน เพื่อประโยชนในการคาประเวณีของผูอื่น บัญญัติวา “มาตรา 6 ผูใดกระทําผิด

ดังตอไปน้ี เพ่ือประโยชนในการคาประเวณีของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 

50,000 เยน  

(1) ผูใดชักชวน เพ่ือการคาประเวณี 

(2) ผูใดติดตาม หรือรบเราบุคคลตามถนน หรือสาธารณสถาน เพ่ือประโยชนใน

การคาประเวณ ี

(3) ผู ใดโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําดวยเอกสารสิ่ งพิมพ  หรือกระทําให

แพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะ” 

มาตรา 7 ความผิดลงโทษฐานเปนธุระจัดหาผูอ่ืนเพ่ือการคาประเวณี บัญญัติวา 

“ผูใดเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 เยน  

ผูใดขูเข็ญดวยประการใด ๆ วาจะใชกําลังประทุษรายผูอ่ืน เพื่อขมขืนใจใหผูอ่ืน

นั้นกระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือจําคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 

100,000 เยน” 

มาตรา 8 ความผิดฐานดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของผูคาประเวณี บัญญัติวา 

“ผูใดกระทําผิดมาตรา 7 และไดเงินทั้งหมดหรือบางสวนจากการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไม

เกิน 5 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 เยน  

ถาผูกระทําผิดมาตรา 7 เปนญาติของผูกระทําการคาประเวณี และไดเงนิทั้งหมด

หรอืบางสวนจากการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 เยน” 
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มาตรา 9 ความผิดฐานใหเงินทุน เพื่อสนับสนุนการคาประเวณี บัญญัติวา “ผูใด

ใหเงิน หรือของมีคา แกบุคคลกระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 

100,000 เยน”  

มาตรา 10 ความผิดฐานทําสัญญาใหผูอื่นกระทําคาประเวณี บัญญัติวา “ผูใดให

ผูอื่นทําสัญญาเพ่ือกระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 100,000 

เยน”  

มาตรา 11 ความผิดฐานใหใชสถานที่เพื่อการคาประเวณี บัญญัติวา “(1) ผูใดให

ใชสถานที่เพื่อการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 100,000เยน ...(2) 

ผูใดเปนเจาของธุรกิจใหเชาสถานที่ เพื่อการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับไม

เกิน 300,000เยน 

มาตรา 12 ความผิดฐานใหผูครอบครองกระทําการคาประเวณี บัญญัติวา “ผูใด

ใหผูอ่ืนซึ่งอยูภายใตอํานาจควบคุมของตนเอง หรือผูครอบครองสถานที่ของตนเอง  จัดการกระทําการ

คาประเวณีในสถานที่ที่ของตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 เยน”  

มาตรา 13 ความผิดฐานใหทุนในการประกอบการคาประเวณี บัญญัติวา “ผูใด

ลงทุน หรือใหที่ดิน หรืออาคาร เพ่ือการคาประเวณี ตามมาตรา 11(2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 

ป หรือปรบัไมเกิน 200,000 เยน  

ผูใดลงทุน หรือใหที่ดิน หรืออาคาร เพ่ือการคาประเวณี ตามมาตรา 12 ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับไมเกิน 300,000 เยน”  

ในสวนของมาตรการสังคมสงเคราะห พระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติใหอํานาจศาล

สั่งรอการลงโทษ และสั่งใหผูคาประเวณีท่ีอายุเกินกวา 20 ป ท่ีกระทําความผิดตามมาตรา 5 ฐานเชื้อ

เชิญสาธารณชน ไปฝกอบรมได27 เปนเวลา 6 เดือน28 และพระราชบัญญัตินี้ใหอํานาจหัวหนาสถานท่ี

ฝกอบรมสามารถสํารวจท่ีอยูอาศัย ที่ทํางาน ที่อื่นๆ รวมท้ังขอความชวยเหลือจากบุคคลรอบตัวของ

ผูกระทําความผิดได เมื่อหัวหนาสถานที่ฝกอบรมเห็นสมควรวา ควรปรับวิถีชีวิตของผูระทําความผิด29  

จากการศึกษาพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของญี่ปุน

ฉบับนี้ เห็นไดวา ไดกําหนดนิยามของการคาประเวณีไวเปนความหมายอยางแคบที่หมายถึงเฉพาะ

การรวมประเวณีระหวางผูคาประเวณีและลูกคาเทานั้น จึงจะผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัตินี้ แต

                                           
27 Prevention Prostitution Law 1959 Section 17  
28 Prevention Prostitution Law 1959 Section 18  
29 Prevention Prostitution Law 1959 Section 24  
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กฎหมายก็ไมไดกําหนดโทษสําหรับการขายบริการทางเพศและการซื้อบริการทางเพศไว กลาวคือ เปน

เพียงการบัญญัติกฎหมายหามไวอยางลอยๆ แตกฎหมายมุงลงโทษการกระทําอันเปนการสงเสริมการ

คาประเวณี ท้ังกระทําโดยผูคาประเวณีเองและบุคคลอ่ืน กลาวคือ มีการลงโทษผูคาประเวณีในกรณี

เชื้อเชิญหาลูกคาในที่สาธารณชน และมีการลงโทษผูซึ่งเปนธุระจัดหา เชื้อชวนหาลูกคาใหผูคา

ประเวณี จัดหาเงินทุน ทุนตางๆ เพ่ือประโยชนในการคาประเวณี เปนตน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ

นี้มองผูคาประเวณีและหญิงที่เสี่ยงตอการคาประเวณีวา เปนเหยื่อจากการถูกลิดรอนศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษย ซึ่งจําเปนตองไดรับมาตรการสังคมสงเคราะหฝกอบรมในสถานที่ฝกอบรม อนึ่ง มีขอสังเกต

วา มาตรการสังคมสงเคราะหใหผูคาประเวณีฝกอบรมนั้นเปนกระบวนการหลังจากการดําเนินคดีใน

ชั้นศาลแลว เหมือนเชนเดียวกันกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

ของไทย  

ประการที่สอง กฎหมายควบคุมธุรกิจบางประเภทที่ขัดตอศีลธรรมของสังคม 

(Law Concerning Enterprise Affecting Public Mores 1985)  

ประเทศญี่ปุนยอมรับสิทธิทางเพศและสิทธิในการดําเนินชีวิตในสังคมของชาย ซึ่ง

มีฐานะเหนือกวาหญิง และเห็นวา ผูชายตองไดรับการปลดปลอยความตองการทางเพศ ความเครียด

จากการทํางาน จึงกอใหเกิดธุรกิจสถานบันเทิง สถานบริการท่ีมีการบริการสนองความตองการทาง

เพศแกชายญี่ปุนเกิดขึ้นหลายรูปแบบ จนเปนอุตสาหกรรมทางเพศขนาดใหญในแถบเอเชีย ประเทศ

ญี่ปุนจึงออกกฎหมายควบคุมและรับรองธุรกิจสถานบันเทิง สถานบริการซึ่งเปนธุรกิจที่ขัดตอศีลธรรม

ทางสังคม โดยกฎหมายฉบับนี้ใหคํานิยามแกสถานบริการอาบอบนวดไววา “ธุรกิจที่ใหบริการลูกคา

โดยสัมผัสรางกายของเพศตรงขาในหองสวนตัวของสถานอาบนํ้าทั่วไป” นอกจากนี้ กฎหมายยังได

กําหนดสถานที่ตั้งสําหรับธุรกิจนี้ไว โดยหามไมใหตั้งอยูในเขตท่ีพักอาศัย หรือเขตอ่ืนๆบางแหง เชน 

เขตโรงเรียน หรือสถานที่ทําการของรัฐบาล ซึ่งมีผลใหเขตการปกครองตางๆตองกําหนดเขตพื้นที่

สําหรับท่ีตั้งของธุรกิจประเภทนี้30 ดังนั้น ธุรกิจที่เนนผอนคลายความกําหนัดแกชายท่ีหลีกเลี่ยงการ

บริการรวมประเวณี แตอยูในรูปแบบของการกระทําทางเพศในรูปแบบอื่น เชน การใชปาก การรวม

เพศทางทวาร การลูบไล เปนตน ธุรกิจดังกลาวเหลานี้ไดรับการยอมรับอยางถูกตองตามกฎหมาย 

และไมผิดกฎหมายการคาประเวณี  

กลาวโดยสรุป ตามประวัติศาสตรของญ่ีปุนพบวา ประเทศญี่ปุนไดรับรอง ขึ้น

ทะเบียนผูคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมายตั้งแตยุคสมัยคามาคุระ และมีการจัดเขตพื้นที่ตั้ง

                                           
30 กอบกุล รายะนาคร, การศึกษากฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีและการคาหญิง, 

(กรุงเทพฯ: ศูนยการพิมพพลชัย, 2538), น.48-49. 
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สถานบริการคาประเวณีไว จนกระท่ังหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูบังคับบัญชาทหารสูงสุดของฝาย

พันธมิตร ซึ่งเปนบุคคลจากประเทศตะวันตกเรียกรองใหมีการยกเลิกระบบการคาประเวณีถูก

กฎหมาย โดยสอดคลองกับกระแสสังคมทางตะวันตกในขณะนั้นท่ีมีการรณรงคใหประเทศตางๆ 

ยกเลิกระบบการขึ้นทะเบียนการคาประเวณี ทําใหประเทศญี่ปุนตองเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับ

การคาประเวณีใหเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไมไดวา ธุรกิจผอนคลายความกําหนัดแก

เพศชายเปนสิ่งที่ จําเปนในสังคมญี่ปุน จึงมีการออกกฎหมายรับรอง ควบคุมสถานบริการ สถาน

บันเทิงเหลานี้ใหถูกตองตามกฎหมาย และมีการจัดพ้ืนที่จัดต้ัง ซึ่งมีขอสังเกตวา ธุรกิจเหลานี้มีฐานะ

ถูกตองตามกฎหมายและไมผิดกฎหมายคาประเวณี เพราะการคาประเวณีหมายถึงการรวมประเวณี

ระหวางผูขายและผูซื้อเทานั้น  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะเห็นไดวา ประวัติศาสตรและ

สถานการณคาประเวณีของญี่ปุนและของไทยมีความคลายคลึงกันเปนอยางมาก การคาประเวณีเปน

สิ่งที่ผิดกฎหมายแตในขณะเดียวกันก็ใหการรับรองธุรกิจอุตสาหกรรมทางเพศตางๆ แตสิ่งท่ีแตกตาง

คือ อุตสาหกรรมทางเพศของญี่ปุนมีสถานะท่ีถูกตองตามกฎหมายทั้งกฎหมายควบคุมและกฎหมาย

การคาประเวณี แตในประเทศไทย ธุรกิจสถานบันเทิง สถานบริการที่แอบแฝงการคาประเวณีเหลานี้ 

ถูกตองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 แตมีการแอบแฝงการคาประเวณีอันเปน

การกระทําผิดกฎหมายการคาประเวณ ีพ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 

3.1.3 ประเทศฟลิปปนส 

ประเทศฟลิปปนสมีนโยบายหามการคาประเวณี ผูคาประเวณีอาจถูกรับโทษตาม

ประมวลกฎหมายอาญาได แตก็ยังปรากฏการคาประเวณีอยางแพรหลายในสังคม ทั้งในรูปแบบของ

การคาประเวณีแอบแฝงในสถานบริการตางๆ เชน บาร รานคาราโอเกะ สถานอบอบนวด (Massage 

Parlors) และการคาประเวณีโดยตรงในสถานการคาประเวณี การคาประเวณีตามทองถนน หรือ 

บริการเอสคอรต31 และปรากฏการคาประเวณีในเมืองตางๆ เชน เมือง Olongapo, เมือง Angeles,

เมือง Legazpi ใน Albay, เมือง Pasay และ Subic bay in Zambales ทั้งนี้ เมือง Olongapo และ

เมือง Angeles เปนเมืองท่ีมีชื่อ เสียงดานการคาประเวณีมาก ท่ีสุดในชวงระหวางท่ีกองทัพ

                                           
31 “ PROSTITUTION IN THE PHILIPPINES,”  Retrieved on 1 5  March 2018, from 

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Philippines/sub5_6e/entry-3895.html 
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สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพท่ี Subic Bay, Neval Base, Clark air base32  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การคา

ประเวณีฟลิปปนสเจริญรุงเรอืงสูงสุดในยุคที่กองทัพสหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพ ดังท่ีจะไดกลาวตอไป  

ในทศวรรษที่  1500 ชวงสมัยฟลิปปนสเปนอาณานิคมของประเทศสเปน 

เกิดปรากฎการณการคาทาสระหวางฟลิปปนส ทะเลแคริเบียน และสเปน ทาสชาวฟลิปปนสถูกขาย

ในฐานะเปนวัตถุทางเพศใหแกสถานการคาประเวณีของยุโรป ตอมาแมป ค.ศ.1591 Pope Gregory 

XIV ประกาศเลิกทาสในประเทศฟลิปปนส สงผลใหคนชนชั้นกลางชาวยุโรปอพยพไปยังหมูเกาะแทน 

แตการแสวงหาประโยชนทางเพศจากชาวฟลิปปนสยังคงปรากฏอยูเชนเดิม ตอมา ชวงสงครามโลก

คร้ังที่ 2 (ค.ศ. 1941-1944) กองทัพญี่ปุนบังคับหญิงชาวฟลิปปนสจากเมืองมะนิลา เพื่อไปเปน  หญิง

บําเรอกาม (Comfort Women) แกทหารชาวญี่ปุน  ตอมาเดือน ตุลาคม ค.ศ.1945 กองทัพ

สหรัฐอเมริกาไดปลดปลอยฟลิปปนสใหเปนอิสระจากจักรวรรดินิยมญี่ปุน และทหารอเมริกาได

กลับไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการทอดท้ิงหญิงฟลิปปนสและลูกที่มีเช้ือสายอเมริกัน คนกลุมนี้ไมได

รับการยอมรับจากสังคม มีฐานะเปนคนชายขอบของสังคม ทําใหเกิดปรากฎการณการคาประเวณี

ชั่วคราว (Part-time prostitutes) เพ่ือหาเงินมาดํารงชีพ33  

ในป ค.ศ.1947 ชวงสงครามเวียดนาม ประธานาธิบดี Roxas ไดตกลงมอบพ้ืนที่

ฐานทัพทหาร 22 แหง ใหแกสหรัฐอเมริกา ทําใหปตอมามีการจัดตั้งฐานทัพทหารสหรัฐอเมริกาขนาด

ใหญ 2 แหงทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา ไดแก Naval Subic Bay และ Clark Air Force Base   

ทําใหเมือง Angeles ซึ่งใกลกับฐานทัพ Clark Air Force Base กลายเปนเมืองธุรกิจทางเพศขนาด

ใหญซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจบันเทิงสําหรับผูใหญ บาร และการคาประเวณี สื่อลามก ธุรกิจการ

ทองเที่ยวทางเพศ (Sex Tour)34 กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ธุรกิจทางเพศ รวมทั้งการคาประเวณี ใน

ฟลิปปนสไดรับแรงกระตุนใหมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในชวงสงครามเวียดนาม ซึ่งเปนผลกระทบจาก

การท่ีอนุญาตใหทหารสหรัฐอเมริกาเขามาตั้งฐานทัพ และเปนตนกําเนิดกอใหเกิดธุรกิจทางเพศ สถาน

บันเทิง สถานบรกิารตางๆมากมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของทหารสหรัฐอเมริกา  

                                           
32 “ Prostitution and sex tourism,”  Retrieved on 1 5  March 2 018, from https:// 

www.roughguides.com/destinations/asia/philippines/travel-essentials/prostitution-sex-

tourism/ 
33 Supra note 31. 
34 Ibid. 
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ในปจจุบัน ผลจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร คมนาคม และการทองเท่ียว 

ทําใหผูคาประเวณีมักยายไปประกอบอาชีพคาประเวณีตามเมืองใหญๆ ซึ่งเปนเมืองเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว รูปแบบการคาประเวณี มักจะพบใน 3 รูปแบบ ไดแก35  

ประการแรก ผูคาประเวณีตามทองถนน (Streetwalkers) ซึ่งบางสวนประกอบ

อาชีพดวยตนเอง ไมมีนายหนาเอเยนต บางสวนมีนายหนาคอยควบคุม และเปนรูปแบบการคา

ประเวณีท่ีมีความปลอดภัยต่ํา เพราะตองทํางาน หาลูกคาตามทองถนน สถานที่สาธารณะ  

ประการที่สอง ผูคาประเวณีในรูปแบบของพนักงานบริการตามสถานบันเทิง 

สถานบริการแอบแฝงตางๆ ซึ่งอาจเปนพนักงานบาร พนักงานตอนรบั พนักงานบริการในสถานบันเทิง

กลางคืน พนักงานนวด นักเตนระบํา ผูคาประเวณีรูปแบบนี้มีจํานวนมากที่สุด รวมถึงผูคาประเวณีใน

สถานบันเทิง โดยมีฐานะเปรียบเสมือนลูกจาง มีผูจัดการสถานบันเทิงเปนผูควบคุมกําหนดราคา 

ใหแกผูคาประเวณี การคาประเวณีในสถานบันเทิงแอบแฝงเหลานี้มีความมั่นคงและปลอดภัยกวา

การคาประเวณีตามทองถนน แตทวาผูคาประเวณีไมสามารถตอรองราคากับลูกคาและไมสามารถ

ปฏิเสธลูกคาที่ตนไมพอใจได  

ประการท่ีสาม นางโทรศัพท (Call Girls) สวนใหญจะประกอบอาชีพอิสระ โดย

ไมมีนายหนา หรือเอเยนตควบคุม ผูคาประเวณีประเภทนี้มักจะโฆษณาหาลูกคาตามนิตยสารตางๆ 

โดยบรรยายในลักษณะของเพ่ือนเท่ียวหรือเอสคอรต สําหรับลูกคาที่มีฐานะสามารถจายคาบริการใน

ราคาที่สูงกวาประเภทอ่ืนๆได บางก็โฆษณาหาลูกคาผานการบอกเลาจากคนขับรถแท็กซี่ ผูจัดการ 

เจาของสถานบันเทิง รวมท้ังพนักงานขนกระเปาในโรงแรม ซึ่งกรณีน้ีผูคาประเวณีจะตองแบงคา

นายหนาใหแกผูหาลูกคาใหดวย  

นอกจากนี้  ประเทศฟลิปปนสยังประสบปญหาธุรกิจทองเที่ยวเพื่อการคา

ประเวณี  (Sex Tourism) ซึ่ งเปนธุรกิจที่สามารถสรางรายไดอยางมหาศาลในฟลิปปนส แตผู

คาประเวณีในธุรกิจทองเที่ยวเพ่ือการคาประเวณีนี้มักเปนเด็ก36  

สําหรับบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีในฟลิปปนส พบวา ประเทศ

ฟลิปปนสไดใหคํานิยามของผูคาประเวณีไววา “ผูคาประเวณี คือ ผูหญิงยอมเขารวมประเวณีหรือ 

กระทําทางเพศอันตอบสนองความใครกามารมณ เพ่ือเงิน หรือกําไร ผลตอบแทน โดยไดกระทําเปน

                                           
35 Ibid. 
36 Supra note 31. 
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ประจํา”37 และประเทศฟลิปปนสไดกําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และผูคาประเวณี

จะถูกลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 202 ซึ่งบัญญัติวา “...เพื่อประโยชนของ

มาตรานี้ ผูคาประเวณี คือ ผูหญิงยอมเขารวมประเวณีหรือกระทําทางเพศอันตอบสนองความใคร

กามารมณ เพ่ือเงินหรือกําไรผลตอบแทน โดยไดกระทําเปนประจํา...บุคคลผูกระทําความผิดตาม

มาตรานี้ ตองถูกระวางโทษจําคุกระยะสั้น 1-30 วัน หรือปรับไมเกิน 200 pesos ในกรณีที่กระทําผิด

ซ้ํา ตองระวางโทษจําคุก 1 เดือน-6 เดือน หรือปรับ 200-2,000 pesos หรือท้ังจําทั้งปรับ ตาม

ดุลพินิจของศาล”38 อยางไรก็ตาม บทบัญญัตินี้ถูกวิพากษวิจารณอยางหนักและถูกเสนอใหไดรับการ

แกไข เนื่องจาก บทบัญญัตินี้เปนการกําหนดความรับผิดอาญาแกผูคาประเวณี และลงโทษผูคา

ประเวณีเสมือนเปนอาชญากร องคกรสตรีของฟลิปปนสไดเสนอใหมีการแกไขกฎหมายยกเลิก

บทบัญญัติมาตรานี้ โดยเรียกรองใหพิจารณา และปฏิบัติแกผูคาประเวณีในฐานะที่เปนเหย่ือของ

ระบบการคาประเวณี ไมสมควรถูกลงโทษทางอาญาแตอยางใด และมุงกําหนดความรับผิดทางอาญา

แกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี รวมทั้งผูซ้ือบริการทางเพศ เพ่ือเปนมาตรการลดอุปสงค 

(Demand) ในธุรกิจทางเพศ และเสนอใหมีการจัดตั้งองคกรและบริการชวยเหลือเหยื่อการคา

ประเวณี เชน เสนอใหมีจัดตั้งสถานท่ีใหคําปรึกษาทางดานรางกายและจิตใจ ความชวยเหลือทาง

กฎหมายเพื่อไดรับการชดเชยจากผูกระทําความผิดแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี จัดตั้ง

หลักสูตรอบรมฝกอาชีพ เพ่ือสรางโอกาสในการทํางานตอไป ประกอบกับมีการสํารวจในป ค.ศ.1998 

พบ จํานวนผูคาประเวณีในประเทศฟลิปปนส ทั้งหมด 400,000-500,000 คน ซึ่งเปนเด็กถูกแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี 75,000 คน สวนในป 2004 และป ค.ศ.2005 พบจํานวนหญิงซึ่งถูก

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 600,000 คน 800,000 คนตามลําดับ ทําใหเกิดการเรียกรอง

                                           
37 Philippines Revised Penal Code Section 202 Prostitution “women who, for 

money or profit, habitually indulge in sexual intercourse or lascivious conduct, are 

deemed to be prostitutes.” 
38 Republic Act No. 10158 2 0 1 1  Article. 202. Prostitutes; Penalty. – For the 

purposes of this article, women who, for money or profit, habitually indulge in sexual 

intercourse or lascivious conduct, are deemed to be prostitutes. “Any person found 

guilty of any of the offenses covered by this article shall be punished by arresto 

menor or a fine not exceeding 200 pesos, and in case of recidivism, by arresto mayor 

in its medium period to prision correctional in its minimum period or a fine ranging 

from 200 to 2,000 pesos, or both, in the discretion of the court.” 
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แกไขกฎหมายและสถานการณคาประเวณีที่รุนแรง ตอมาป ค.ศ.2011 ไดมีการออกพระราชบัญญัติ

ฉบับที่ 10158 ใหการยกเลิกบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 202 เฉพาะในสวนความผิด

อาญาแกคนเรรอน แตยังกําหนดความผิดอาญาแกผูคาประเวณีไวเชนเดิม ตอมาในป ค.ศ.2012 ได

ออกพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันการคามนุษย (The Anti-Trafficking in 

Persons) ลงโทษผูคามนุษยเพ่ือแสวงหาประโยชนตางๆ รวมถึง แสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี และกําหนดมาตรการชวยเหลือคุมครองสิทธิของเหย่ือคามนุษย39 

อยางไรก็ตาม ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณี องคกรสิทธิสตรี 

คณะกรรมการคุมครองผูหญิง (Philippines Commission of Women) ไดมีความพยายามเรียกรอง

ใหมี การยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 202 ที่ ลงโทษผูค าประเวณี  และให ออก

พระราชบัญญัติปองกันการคาประเวณี เพ่ือบังคับใชแกไขปญหาการคาประเวณีโดยเฉพาะ และเห็น

วากฎหมายมีอยูในปจจุบันไมไดลงโทษผูซื้อบริการทางเพศ สถานบริการที่มีการคาประเวณีแอบแฝง 

ซึ่งเปนฝายอุปสงคในระบบการคาประเวณี จึงมีความพยายามเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันการ

คาประเวณี  (Anti-Prostitution Law) ในป ค.ศ.2013 และ 2015 โดยตามรางพระราชบัญญัติ

ปองกันการคาประเวณี ค.ศ.2015 มองวา การคาประเวณีทั้งระบบเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ผูหญิงและเด็กเปนเหยื่อของการคาประเวณีที่ตองไดรับการปกปองคุมครองจากรัฐ มิใชเปนอาชญากร 

และมีเจตนารมณกําจัดการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในเด็ก ผูหญิง ชาย และกําจัดความ

รุนแรงท่ีเกิดจากความแตกตางทางเพศ โดยไดยึดถือแนวคิดลมลางการคาประเวณีสมัยใหม (Neo-

Abolitionist) กลาวคือ ตองการใหยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี แตกําหนดความผิดทาง

อาญาแกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เชน นายหนา ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่ง

คาประเวณี  ผูดํ า เนิน กิจการสถานการคาประเวณี  รวมถึงผูซื้อบ ริการทางเพศ อีกทั้ ง ร าง

พระราชบัญญั ตินี้ยังตองการลงโทษเทศบาล องคกรสวนทองถ่ินที่ปลอยปละละเลยใหมีการ

คาประเวณีในเขตอํานาจตน   อยางไรก็ตาม ในปจจุบันรางพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมไดรับการ

พิจารณาและถูกประกาศใช 

ดังน้ัน กฎหมายการคาประเวณีของประเทศฟลิปปนสยังคงลงโทษผูคาประเวณี 

และการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีจะใชบังคับตามกฎหมายที่มีอยูประกอบกัน ไดแก  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 202 ซึ่งบัญญัติหามการคาประเวณี บัญญัติไววา 

“เพ่ือประโยชนของมาตรานี้ ผูคาประเวณี คือ ผูหญิงยอมเขารวมประเวณีหรือกระทําทางเพศอัน

ตอบสนองความใครกามารมณ เพ่ือเงินหรือกําไร ผลตอบแทน โดยไดกระทําเปนประจํา...บุคคล

                                           
39 Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, Republic Act No.10364 
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ผูกระทําความผิดตามมาตรานี้ ตองถูกระวางโทษจําคุกระยะสั้น 1-30 วัน หรือปรับไมเกิน 200 

pesos ในกรณีที่กระทําผิดซ้ํา ตองระวางโทษจําคุก 1 เดือน-6เดือน หรือปรับ 200-2,000 pesos 

หรอืทั้งจําทั้งปรับ ตามดุลพินิจของศาล”40 

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ความผิดฐานคาทาสผิวขาว บัญญัติให41 

“บุคคล โดยตนมีอํานาจเหนืออีกบุคคล เขาเก่ียวของกับธุรกิจ หรือไดรับรายไดสวนแบงจากการคา

ประเวณี หรือ ใหความสะดวกบริการแกผูอ่ืน เพ่ือการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุก 8-12 ป”  

บทบัญญัติแมกนาคารตา (The Magna Carta of Women)หรือพระราชบัญญัติ

ที่ 9710 บัญญัติใหการคาประเวณีเปนการกระทําใชความรุนแรงตอผูหญิง ซึ่งผูหญิงจะตองไดรับการ

ปกปองคุมครอง ทั้งนี้ บทบัญญัติแมกนาคารตาใหอํานาจรัฐสามารถกระทําการแกไข หรือยกเลิก

กฎหมายที่กอใหเกิดการแบงแยกเพศหญิงชาย ซึ่งถาพิจารณาจากบทบัญญัติแมกนาคารตาก็แสดงให

เห็นวา บทบัญญัติแมกนาคารตาก็ใหอํานาจรัฐในการแกไขยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 202 

ดวย  

พระราชบัญญัติปองกันการคามนุษย (The Anti-Trafficking in Persons Act) 

ไดใหคํานิยามการคาประเวณีไววา “การกระทํา การแลกเปลี่ยน หรือการกระทําใดเก่ียวกับใชบุคคล

หนึ่งรวมประเวณี หรือ กระทําเพื่อสนองความใคร โดยแลกเปลี่ยนกับเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด”42 

                                           
40 Republic Act No. 10158 2011 Article. 202. Prostitutes; Penalty. – For the 

purposes of this article, women who, for money or profit, habitually indulge in sexual 

intercourse or lascivious conduct, are deemed to be prostitutes. “Any person found 

guilty of any of the offenses covered by this article shall be punished by arresto 

menor or a fine not exceeding 200 pesos, and in case of recidivism, by arresto mayor 

in its medium period to prison correctional in its minimum period or a fine ranging 

from 200 to 2,000 pesos, or both, in the discretion of the court.” 
41 Revised Penal Code Article. 341. White slave trade. — “ The penalty of 

prison mayor in its medium and maximum period shall be imposed upon any person 

who, in any manner, or under any pretext, shall engage in the business or shall profit 

by prostitution or shall enlist the services of any other for the purpose of 

prostitution.” 
42 The Anti-Trafficking in Persons Act amended by Republic Act 10364 Section 

3 (c) “Prostitution – refers to any act, transaction, scheme or design involving the use 
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อีกทั้ง ยังกําหนดความผิดอาญาแกการบังคับใชเหยื่อคามนุษยเพ่ือการคาประเวณี การกระทําชักพา 

ลอบุคคลไปเพื่อการแสวงหาประโยชนตางๆ43 นอกจากนี้ มีบทบัญญัติคุมครองสิทธิเหยื่อการคามนุษย 

เชน การคุมครองทางกฎหมายแกผูคาประเวณีซึ่งเปนเหยื่อการคามนุษย44  

พระราชกฤษฎีกาเมือง Quezon ท่ี SP.-1516 กําหนดใหผูคาประเวณีเปนเหยื่อ 

การบังคับใชโทษทางอาญาใชบังคับแกพอเลา แมเลา หรือผูซ้ือบริการทางเพศเทานั้น และกําหนดให

เมืองตองมีบริการชวยเหลือผูคาประเวณี เชน โครงการชวยเหลือดานการศึกษาและการเงิน การ

อบรมฝกอาชีพ สนับสนุนดานการเงินแกการลงทุนทําธุรกิจ บริการดานสุขภาพ ใหคําปรึกษาและ

สถานที่พักถึงชั่วคราว45   

โดยสรุป จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีของประเทศ

ฟลิปปนสพบวา ยังคงมีความผิดอาญาแกผูคาประเวณี และผูเก่ียวของกับการคาประเวณี ทั้งพอเลา 

แมเลา แมงดาและนักคามนุษย แตไมมีพระราชบัญญัติเฉพาะที่นํามาบังคับใชแกไขปญหาการ

คาประเวณี การบังคับใชกฎหมายในการแกไขปญหาในปจจุบันใชกฎหมายหลายฉบับประกอบกัน อีก

ทั้ง มีขอนาสังเกตวา ไมมีบทบัญญัติลงโทษฐานประกอบกิจการคาประเวณี หรือ บทบัญญัติควบคุม

ไมใหมีการคาประเวณีแอบแฝงในสถานบริการตางๆ การคาประเวณีในฟลิปปนสจึงยังคงปรากฏใน

สถานบริการแอบแฝงตางๆ 

 

3.2 กลุมประเทศลมลางการคาประเวณี  

 

กลุมประเทศในหัวขอนี้มีเจตนารมณตองการกําจัดการคาประเวณีใหสิ้นไป โดยเปนกลุม

ประเทศท่ีไมไดมีบทบัญญัติหามการคาประเวณีอยางชัดแจงเหมือนกันกลุมประเทศหามการคา

ประเวณี แตยังคงมีบทบัญญัติความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีในกรณีที่กระทําการบางอยางเทานั้น 

                                                                                                                         

of a person by another, for sexual intercourse or lascivious conduct in exchange for 

money, profit or any other consideration.” 
43 The Anti-Trafficking in Persons Act amended by Republic Act 10364 Section 11  
44 The Anti-Trafficking in Persons Act amended by Republic Act 10364 Section 17 
45 Philippines Commission on Women, “Enacting the Anti-Prostitution Law: 

Amending Articles 202 and 341 of the Revised Penal Code (RPC),” Retrieved on 12 

January 2018, from http://pcw.gov.ph/wpla/enacting-anti-prostitution-law-amending-

articles-202-and-341-revised-penal-code-rpc 
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อยางไรก็ตาม กลุมประเทศในหัวขอนี้ก็ไมมีบทบัญญัติรับรองการคาประเวณีใหถูกตองตามกฎหมาย

อยางชัดแจง หรือขึ้นทะเบียนการคาประเวณี รวมถึงบางประเทศในกลุมนี้ไมมีบทบัญญัติความผิดทาง

อาญาแกผูคาประเวณี ในหัวขอนี้ จึงสามารถแบงกลุมประเทศกําหนดความผิดทางอาญาแกผู

คาประเวณีกับกลุมประเทศไมไดกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ดังนี้ 

 

3.2.1 กลุมประเทศกาํหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี  

ตามหัวขอนี้จะกลาวถึง กลุมประเทศท่ีแมตามบทบัญญัติกฎหมายจะไมได

กําหนดหามการคาประเวณีอยางชัดแจง แตก็บัญญัติใหการกระทําบางประการของผูคาประเวณีเปน

ความผิดทางอาญา กลาวอีกนัยหนึ่ง เปนบทบัญญัติหามการคาประเวณีภายใตเงื่อนไขอยางแคบ 

3.2.1.1 ประเทศอังกฤษ 

กฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีในสหราชอาณาจักร ซึ่งประกอบดวย 

ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด และเวลส กําหนดใหการคาประเวณีในตนเองหรือการแลกเปลี่ยน

บริการทางเพศกับเงินเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย แตกิจกรรมใดๆที่เก่ียวกับการคาประเวณี เชน การเชิญ

ชวนหาลูกคาในที่สาธารณะ (Soliciting and Loitering) การที่ลูกคาใชยานพาหนะวนหาผูคา

ประเวณีในพื้นที่สาธารณะ (Kerb crawling) การดําเนินกิจการสถานการคาประเวณีหรือผูเปนธุระ

จัดหาการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งจะไดกลาวรายละเอียดในลําดับตอไป นอกจากนี้ ใน

ประเทศอังกฤษและเวลสไดกําหนดความรับผิดแกลูกคาผูใชบริการทางเพศจากผูคาประเวณีซึ่งถูก

บังคับหรือคาประเวณีโดยไมสมัครใจ โดยกําหนดใหเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict liability) 

กลาวคือ ไมคํานึงถึงวาลูกคารูหรือไมวาผูคาประเวณีคนดังกลาวเปนผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ 

อยางไรก็ตาม แมกิจกรรมรอบการคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายในประเทศอังกฤษ แตไมมีการบังคับ

ใชกฎหมายอยางเครงครัด และยังคงปรากฏสถานการคาประเวณีเปนจํานวนมาก ภายใตรูปแบบของ

สถานอบอบนวดในเมืองใหญตางๆ เชน เมือง Manchester และ London รวมถึงในรูปแบบของ

การคาประเวณีตามทองถนน บริการเอสคอรต การคาประเวณีในสถานบริการซาวนา ท่ีอยูอาศัย

สวนตัว และในปจจุบัน พบการคาประเวณีในรูปแบบที่เรียกวา “Pop-up Brothels” คือ การเชา

สถานท่ีอาศัยชั่วคราวเพื่อดําเนินกิจการสถานการคาประเวณีชั่วคราว และมีการปรับเปลี่ยนสถานที่

ตลอดเวลา46   

                                           
46“ Sexual exploitation of women in 'pop-up brothels' is widespread, report says,” 

Retrieved on 2 July 2018, from https://www.theguardian.com/uk-news/2018/may/21/sexual-

exploitation-uk-women-pop-up-brothels-report 
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อนึ่ ง จากการศึกษาพบวา ในป ค.ศ.2004 มีการสํารวจอายุของผู

คาประเวณีตามทองถนน พบวา ผูคาประเวณีสวนใหญประกอบอาชีพน้ีเมื่ออายุ 21 ป และในป ค.ศ.

2015 มหาวิทยาลัยลีดส (University of Leeds) ไดเผยแพรงานวิจัยกลาววา จํานวนรอยละ 71 ของ

ผูคาประเวณีทั้งหมดเคยประกอบอาชีพเก่ียวกับงานดานสุขภาพ การศึกษา มูลนิธิ งานดานสังคมและ

เด็ก และรอยละ 53 ของจํานวนผูคาประเวณีทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี47 นอกจากนี้ ในป 

ค.ศ.2016 คณะกรรมการ Home affairs เปดเผยผลสํารวจวา ในประเทศอังกฤษมีผูคาประเวณี

ประมาณ 70,000 คนซึ่งมีรายไดประมาณ 2,000 ปอนดตอสัปดาห โดยผูคาประเวณีมักคิดคาบริการ

ทางเพศคร้ังละ 78 ปอนด และใหบริการแกลูกคาประมาณ 25 คนตอสัปดาห โดยผูคาประเวณีสวน

ใหญมักประกอบอาชีพตามทองถนน และบางสวนทํางานในสถานการคาประเวณีสถานอาบอบนวดท่ี

ไดรับใบอนุญาตจัดต้ังถูกตองตามกฎหมาย48  

สวน วิวัฒนาการเกี่ ยวกับการคาประเวณี ในประเทศอังกฤษ จาก

การศึกษาพบวา ในสมัยยุคกลาง (Medieval period) ป ค.ศ.1161 รัฐสภาภายใตการปกครองของ

กษัตริย เฮน ร่ีท่ี 2 ออกกฎหมายกําหนดใหบาทหลวงประจําเมือง Winchester มี อํานาจออก

ใบอนุญาต ต้ังสถานการค าประเวณี และออกใบอนุญาตใหแกผูค าประเวณี ใน เขตซัก เวิรค 

(Sounthwark) ของ London และสถานการคาประเวณีจะตองถูกตํารวจหรือ เจาพนักงานบังคับคดี

ผูมีอํานาจตามกฎหมายตรวจสถานการคาประเวณีเปนประจําทุกสัปดาห และสถานการคาประเวณีไม

สามารถเรียกเก็บคาใชบริการหองจากผูคาประเวณีเกิน 15 pence ตอสัปดาหได นอกจากนี้ สถาน

การคาประเวณีไมไดรับอนุญาตใหเปดในวันหยุดและตองไมมีการบังคับใหคาประเวณีโดยไมสมัครใจ 

สวนผูคาประเวณีไมไดรับอนุญาตใหแตงงานได และไมสามารถพักหรืออาศัยในสถานการคาประเวณี

ได อีกท้ัง ผูคาประเวณีตองใหบริการแกลูกคาตลอดทั้งคืนการทํางาน ซึ่งจากการกฎหมายดังกลาวนี้

ทําใหบาทหลวงผูปกครองไดรับรายไดมหาศาล อนึ่ง กฎหมายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อจํากัดผูคาประเวณี

ในเมือง London ใหปรากฏอยูเฉพาะในเขตซักเวิรค (Sounthwark) เทานั้น ตอมาในป ค.ศ. 1277 ผู

คาประเวณีที่ทํางานในสถานการคาประเวณีถูกหามไมใหพักอาศัยอยูภายในเขตกําแพงเมือง ซึ่งถือได

                                           
47 “ Most sex workers have had jobs in health, education or charities – survey,” 

Retrieved on 12 January, from https://www.theguardian.com/society/2015/feb/27/most-sex-

workers-jobs-health-education-charities-survey 
48 UK Parliament, “Prostitution Content: Conclusions and recommendations,” Retrieved 

on 1 2  January 2 018, from https://publications.parliament.uk/pa /cm2 0 1 6 1 7 / cmselect 

/cmhaff/26/ 2609.htm 
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วา เปนการกําหนดใหผูคาประเวณีเปนพลเมืองชายขอบ ตอมาป ค.ศ.1310 กษัตริย Edward ที่ 2 มี

พระบรมราชโองการใหมีการกําจัด ลมลางสถานการคาประเวณีในเมือง London ท้ังหมด สวนเมือง

อ่ืนในประเทศอังกฤษก็ยังมีสถานการคาประเวณี โดยสถานการคาประเวณีบางแหงไดรับอนุญาตอยาง

ถูกตองตามกฎหมายและดําเนินกิจการอยางเปดเผย และผูคาประเวณีท่ีไมไดทํางานในสถานการ

คาประเวณีก็จะไดรับอนุญาตใหคาประเวณีไดเฉพาะสถานที่ ถนนบางแหงโดยเฉพาะเทานั้น อีกทั้ง 

กฎหมายในสมัยดังกลาวกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับการแตงกายของผูคาประเวณี โดยผูคาประเวณี

จะตองแตงกายไมแตกตางจากผูหญิงทั่วไป เปนท่ีนาสังเกตวา กฎหมายการคาประเวณีในประเทศ

อังกฤษมีความแตกตางกันในแตละเมือง จังหวัด ทั้งนี้ เปนผลมาจากระบอบการปกครองของประเทศ

ที่แตละจังหวัดมีอํานาจปกครองตนเอง แยกตางหากจากรัฐบาลกลางของประเทศอังกฤษ อนึ่ง 

บทบัญญัติใหการคาประเวณีเปนสิ่งถูกตองตามกฎหมายดังกลาวขางตนใชบังคับจนถึง ค.ศ.1546 

เนื่องจากกษัตริยเฮนร่ีที่ 3 ไดออกพระบรมราชโองการกําหนดใหสถานการคาประเวณีเปนสิ่งผิด

กฎหมาย ทั้งนี้ อันเปนมาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคซิฟลิส ทําใหสังคมเกิดการหวาดกลัว

วาสถานการคาประเวณีเปนสถานที่แพรเชื้อโรคซิฟลิสดังกลาว49 

ตอมา ในทศวรรษที่ 17 และ 18 มีการกําหนดใหสถานการคาประเวณี

เปนสิ่งที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน อันผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ Disorderly 

House ป ค.ศ.1751 ตอมาในทศวรรษที่ 19 ศาสนิกชนของศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนทได

รณรงคประณามผูคาประเวณีและผูใชบริการทางเพศวาเปนบุคคลที่เต็มไปดวยความผิดบาป50 และใน

ป ค.ศ.1824 ไดมีการออกพระราชบัญญัติคนเรรอน (The Vagrancy Act 1824) ซึ่งมีการบัญญัติคํา

วา “ผูคาประเวณีโดยปกติธุระ (Common prostitute)” เปนครั้งแรกในกฎหมายของประเทศ

อังกฤษ และบัญญัติลงโทษใหผูคาประเวณีโดยปกติธุระตองทํางานแรงงานหนักเปนเวลา 1 เดือน อีก

ทั้ง พระราชบัญญัตินี้ยังกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูชายซึ่งอยูอาศัยดวยรายไดจากหญิงผู

คาประเวณีดวย ตอมา ในชวงทศวรรษที่ 19 มุมมองแนวคิดของสังคมประเทศอังกฤษไดมองวา 

การคาประเวณีเปนปศาจอยางรายแรงที่อันตรายตอสังคม เด็กผูหญิง ผูชายอยางรายแรง  โดยในชวง

ยุควิตอเรียน (Victorian period) ไดมีการออกพระราชบัญญัติ The Town Police Clauses Act 

                                           
49“ A brief history of brothels,” Retrieved on 12 January 2018, from https://www. 

independent.co.uk/news/uk/this-britain/a-brief-history-of-brothels-5336946.html 
50 Fraser Joyce, “Prostitution and the Nineteenth Century: In Search of the 'Great Social 

Evil', Retrieved on 12 January 2018, from https://warwick.ac.uk/fac/cross_fac/iatl/reinvention 

/issues/volume1issue1/joyce/ 
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1847  บัญญัติความรับผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีโดยปกติธุระที่รวมตัวกันในสถานท่ีสาธารณะใดๆ 

เชน รานกาแฟ เปนตน แมในทศวรรษที่ 19 นี้ จะมีบทบัญญัติท่ีตอตานการคาประเวณี และสังคม

ตอตานการคาประเวณีอยางรุนแรงก็ตาม ในสังคมก็ยังคงปรากฏผูคาประเวณีอยู ทั้งนี้ เปนผลมาจาก

ความไมเทาเทียมรายไดการทํางานของผูหญิงซึ่งไดรับนอยกวาผูชาย และงานหนัก  ในขณะที่ผูหญิง

สวนใหญรับภาระคาใชจายทั้งหมดในครอบครัว เปนบุคคลหลักในการหาเงินเลี้ยงครอบครัว ดวย

ปจจัยดังกลาวจึงกอใหเกิดผูคาประเวณีเปนจํานวนมากในขณะนั้น เพราะเปนอาชีพที่ไมจําตองใช

ความรูความเชี่ยวชาญและไดรับเงินจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น51 นอกจากนี้ ในยุควิคตอเรีย

ดังกลาว ยังปรากฏวาผูคาประเวณีสวนใหญมักอาศัยและทํางานในบริเวณแถบอูเรือของ London ซึ่ง

ไดแก บริเวณถนน Granby โดยใหบรกิารทางเพศใหแกทหารในกองทัพในอาคารท่ีพักอาศัยของทหาร 

ซึ่งไมมีมาตรการควบคุมปองกันการแพรเชื้อโรคติดตอ และไมมีการใชถุงยางอนามัย จึงสงผลใหทหาร

ในกองทัพบางสวนติดเชื้อโรคซิฟลิส ทําใหรัฐบาลพยายามออกกฎหมายใหการคาประเวณีเปนสิ่งถูก

กฎหมายเพ่ือควบคุมการแพรระบาดโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกองทัพทหาร52 จนกระทั่ง ค.ศ.

1860 ไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติแพรระบาดโรค (The Contagious Diseases Act) ซึ่งได

ปรับเปลี่ยนเปนระบบการใหใบอนุญาตคาประเวณีของประเทศฝร่ังเศส โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดการ

แพรระบาดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ตามกฎหมายนี้ผูคาประเวณีจะตองไดรับการตรวจโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ และหากตรวจพบวาผูคาประเวณีคนดังกลาวเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธก็จะถูก

จําคุกจนกวาจะรักษาจนหาย  อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัตินี้ ถูกตอตานจาก โจเซฟน บัตเลอร

( Josephine Butler)  แ ล ะ อ ง ค ก ร ส ต รี น า น า ช า ติ  (The Ladies National Association) 

พระราชบัญญัตินี้จึงถูกยกเลิกไปในป ค.ศ.188653 ในขณะท่ี ป ค.ศ.1885 รัฐบาลไดแกไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (The Criminal Law Amendment Act 1885) ซึ่งมีการบัญญัติกฎหมาย

เก่ียวกับการคาประเวณีเพิ่มเติม รวมท้ัง การกําหนดความรับผิดทางอาญาแกการกระทําเปนธุระ

จัดหาเด็กหญิงใหคาประเวณีโดยวิธีการใชยาเสพติด หลอกลวง บังคับขูเข็ญ การดําเนินกิจการสถาน

                                           
51 Sigsworth, E. M.,A Study of Victorian Prostitution and Venereal Disease’ in 

Vicinus:  Suffer and Be Still: Women in the Victorian Age, (London: Methuen & 

Co.,1980), p.81. 
52 Ibid, pp.88-89. 
53 “Prostitution and the Contagious Diseases Acts (1864, 1866 and 1869),” Retrieved 

on 1 5  January 2018, from https://herstoria.com/prostitution-and-the-contagious-diseases-

acts-1864-1866-and-1869/ 
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การคาประเวณีซึ่งเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศ และกําหนดเพิ่มอายุที่สามารถใหความยินยอม

ทางเพศไดจากเดิม 12 ป เปน 16 ป ทั้งนี้ จุดประสงคของการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญานี้

ก็ เพ่ือลดความตองการการนําเด็กเขาสูการคาประเวณี ตอมาในทศวรรษที่  20 ไดมีการออก

พระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ 1956 (The sexual offences Act 1956) ซึ่งกําหนด

ความผิดการดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี และออกบทบัญญัติเพ่ือลดการคาประเวณีตามทอง

ถนน โดยบัญญัติวา “เปนความผิดสําหรับผูคาประเวณีโดยปกติธุระที่เชิญชวนหาลูกคา หรือ รอลูกคา

ตามริมถนนหรือ สถานที่สาธารณะโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาประเวณี หากฝาฝนตองไดรับโทษ

จําคุก” สงผลใหผูคาประเวณีตามทองถนนเปลี่ยนรูปแบบไปเปน Call girls หรือการคาประเวณีทาง

โทรศัพท โดยลูกคามักโทรศัพทเรียกผูคาประเวณีมาใหบริการทางเพศ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติน้ี

เพิ่มโทษสําหรบัความผิดการดํารงชีพอาศัยดวยรายไดของผูคาประเวณี เปนโทษจําคุก 7 ป54 อีกทั้ง 

ไดมีคดีเปนบรรทัดฐานสําหรับการกระทําสมคบคิดทําลายศีลธรรมของสาธารณะ (Conspiracy to 

corrupt public morals) โดยคดีน้ี นาย Frederick Charles Shaw ออกนิตยสารชื่อ “the Ladies 

Directory” ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับการติดตอผูคาประเวณีในลอนดอน ทําใหนาย Frederick Charles 

Shaw ถูกดําเนินคดีในขอหาสมคบคิดทําลายศีลธรรมของสาธารณะ และอุทธรณตอศาลสูงวาไมมี

บทบัญญัติความผิดดังกลาวนี้ อยางไรก็ตาม ศาลสูงไดยกอุทธรณของนาย Frederick Charles 

Shaw55 สงผลใหจากเกิดความรับผิดทางอาญาขึ้นใหมอีกบทบัญญัติหนึ่ง ตอมา พระราชบัญญัติความ

รับผิดอาญาทางเพศ 1985 (The Sexual Offences Act 1985) ไดออกความรับผิดทางอาญาแก

ลูกคาซึ่งใชยานพาหนะชวนผูคาประเวณีในสถานที่สาธารณะเปนประจํา ตอมา ในทศวรรษที่ 21 ซึ่ง

เปนชวงเวลาที่เกิดการคามนุษยอยางแพรหลาย รัฐมีความพยายามที่จะจํากัดการคามนุษย และการ

คาประเวณีโดยไมสมัครใจมากขึ้น โดยออกพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ 2003 (The 

Sexual Offences Act 2003) กําหนดความผิดการคามนุษยเปนความผิดฐานใหม และในป ค.ศ.

2004 Home office ศึกษาหาแนวทางเบ่ียงเบนผูหญิงออกจากการเขาสูการคาประเวณีและแนวทาง

ชวยเหลือผูคาประเวณีออกจาการคาประเวณี  ตอมาในป ค.ศ.2008 Home office เสนอบทบัญญัติ

ลงโทษผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีซึ่งถูกบังตับ หลอกลวง หรือคาประเวณีโดยไมสมัครใจ 

และผูซื้อบริการทางเพศอาจถูกลงโทษปรับสําหรับความผิดฐานขมขืนหากเจตนาซื้อบริการทางเพศ

                                           
54 “ Prostitution and the law in historical perspective: a dialogue,”  Retrieved on 1 5 

January 2018, from http://www.historyandpolicy.org/dialogues/discussions/prostitution-and-the-

law-in-historical-perspective-a-dialogue 
55 Shaw v. Director of Public Prosecutions. House of Lords [1962] A.C. 220. 
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จากเหยื่อการคามนุษย56 ตอมา ค.ศ.2009 ไดออกพระราชบัญญัติ Policing and Crime act 2009 

ซึ่งบัญญัติความผิดฐานซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีซึ่งถูกบังคับหรืออยูภายใตของผูแสวงหา

ประโยชนทางเพศ และออกความรับผิดทางอาญาเก่ียวกับการคาประเวณีรวมท้ังมาตรการลงโทษสั่ง

ปดสถานการคาประเวณี  

สําหรับประเทศอังกฤษมีพระราชบัญญัติ The Policing and Crime 

Act 2009 กับพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ 2003 (the sexual offences Act 2003) 

และ Street offences Act 1959 เปนบทบัญญัติปจจุบันท่ีใชเก่ียวกับการคาประเวณี  โดยมีหลักคือ 

การคาประเวณีดวยตนเองไมผิดกฎหมาย และการขายบริการทางเพศในสถานการคาประเวณี โดยไม

มีสวนเกี่ยวของดําเนินกิจการควบคุมสถานการคาประเวณีดวยไมมีความผิด แตผูคาประเวณีตามทอง

ถนนอาจมีความรับผิดทางอาญา หากกระทําการเชิญชวนหรือยืนรอหาลูกคา เพ่ือการคาประเวณีใน

พ้ืนที่สาธารณะ นอกจากนี้ กฎหมายยังลงโทษผูดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี เปนธุระจัดหา

บุคคลเพ่ือการคาประเวณี ผูใชบริการทางเพศผูคาประเวณีซึ่งไมสมัครใจหรืออยูภายใตบังคับของผู

แสวงหาประโยชนทางเพศ (แมงดาหรือนายหนา) ลูกคาผูใชบริการทางเพศจากบุคคลอายุต่ํากวา 18 

ป รวมทั้งความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธในหองน้ําสาธารณะ การเผยแพรโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ การอนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือการคาประเวณี การอนุญาตใหเด็กเขาหรืออาศัยสถาน

การคาประเวณี เปนตน ซึ่งจะกลาวโดยรายละเอียด ดังตอไปนี้  

ประการแรก ความรับผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี  

แมตามกฎหมายของประเทศอังกฤษจะกําหนดใหการคาประเวณีโดย

ตนเองไมเปนสิ่งผิดกฎหมาย โดยมีคํานิยามผูคาประเวณีตามพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทาง

เพศ 2003 (The Sexual Offences Act 2003) มาตรา 51(2) วา “ผูคาประเวณี คือ บุคคลที่เสนอ 

หรือ ใหบริการทางเพศแกบุคคลอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนเงิน หรือ สัญญาวาจะใหเงินแกตน หรือ ใหแก

บุคคลท่ีสามโดยไดกระทํามาอยางนอย 1 คร้ัง และไมวาจะจะถูกบังคับใหกระทําดังกลาวหรือไม”57 

                                           
56 “ Prostitute users face clampdown,”  Retrieved on 1 5  January 2018, from 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7735908.stm 
57 The Sexual Offences Act 2003 Section 51(2) states that “Sections 48 to 50: 

interpretation:…(2) In those sections “prostitute” means a person (A) who, on at least 

one occasion and whether or not compelled to do so, offers or provides sexual 

services to another person in return for payment or a promise of payment to A or a 

third person…” 
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จากนิยามดังกลาวนี้ กฎหมายจึงใชบังคบัแกผูคาประเวณีท้ังเพศหญิง ชาย และเพศทางเลือก อยางไร

ก็ตาม หากผูคาประเวณีกระทําการคาประเวณีทองถนน (Street Prostitution) ก็อาจจะไดรับผิดทาง

อาญาได เนื่องจากพระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับทองถนน 1959 (The Street Offences Act 

1959) ไดบัญญัติความผิดฐานเชิญชวนหรือยืนรอหาลูกคาในท่ีสาธารณะ (Loitering and Soliciting)  

มาตรา 1(1) ซึ่งแตเดิมบัญญัติวา “เปนความผิดสําหรับผูคาประเวณีโดยปกติธุระ (Common 

Prostitute) ซึ่งเชิญชวนหรือยืนรอหาลูกคาตามถนน หรือ สาธารณสถาน” แตในปจจุบัน มาตรา

ดังกลาวไดถูกแกไขเพิ่มเติมโดย The Policing and Crime Act 2009 มาตรา 16 โดยเปลี่ยนคําวา ผู

คาประเวณีโดยปกติธุระเปนบุคคล และเพิ่มเติมวา การกระทําดังกลาวจะตองกระทําอยางติดตอกัน 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ในปจจุบัน ความผิดฐานเชิญชวนหรือยืนรอหาลูกคาเพ่ือการคาประเวณี บัญญัติ

วา58 “เปนความผิดสําหรับบุคล อายุเกินกวา 18 ป ไมวาจะเปนชายหรือ หญิง กระทําการเชิญชวน 

                                           
58 The Street Offences Act 1959,Amended by the Policing and Crime Act 2009 

Section 1 “Loitering or soliciting for purposes of prostitution.(1)It shall be an offence 

for a person aged 18 or over (whether male or female) persistently to loiter or solicit 

in a street or public place for the purpose of prostitution. (2 )A person guilty of an 

offence under this section shall be liable on summary conviction to a fine of an 

amount not exceeding level 2 on the standard scale,...or, for an offence committed 

after a previous conviction, to a fine of an amount not exceeding level 3  on that 

scale. ( 2A) The court may deal with a person convicted of an offence under this 

section by making an order requiring the offender to attend three meetings with the 

person for the time being specified in the order (“ the supervisor ”) or with such 

other person as the supervisor may direct. ( 2B) The purpose of an order under 

subsection (2A) is to assist the offender, through attendance at those meetings, to—

(a) address the causes of the conduct constituting the offence, and (b)find ways to 

cease engaging in such conduct in the future. (2C) Where the court is dealing with an 

offender who is already subject to an order under subsection (2A), the court may not 

make a further order under that subsection unless it first revokes the existing order. 

(2D) If the court makes an order under subsection (2A) it may not impose any other 

penalty in respect of the offence (4) For the purposes of this section 
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(Solicit)  หรือยืนรอ (Loiter) ตามริมถนนหรือสถานท่ีสาธารณะเพ่ือการคาประเวณี โดยกระทําอยาง

ตอเนื่องกัน (Persistently)” ทั้งนี้ คําวา กระทําอยางตอเนื่องกัน หมายความวา “การกระทําที่

กระทําอยางนอย 2 ครั้ง หรือมากกวานั้นในระยะเวลา 3 เดือน” และการเชิญชวนหมายความวา การ

กระทําใดๆที่เปนการเชิญชวนลูกคา โดยคําพูด การย้ิม สงสายตา หรือเคลื่อนไหวใดๆ ไมวาจะใช

ยานพาหนะหรือไม รวมทั้ง การนั่งเปดเผยทางหนาตาง หรือการสวมใสเสื้อผาท่ีมีลักษณะเปดเผย

เรือนราง นั่งอยูในเขตพื้นท่ีสีแดงซึ่งสามารถหาผูคาประเวณีได สวนการยืนรอ หมายความวา การ

ปลอยเวลาใหผานไปอยางไมเรงรีบ โดยไมมีเจตนาจะเคลื่อนไหวรางกายหรือยานพาหนะ สวน ถนน

หรือสถานที่สาธารณะ หมายความรวมถึง สะพาน ถนน ริมทางเดินเทา รถไฟฟาใตดิน ศาล พื้นที่โลง 

หรือสถานที่ใดๆที่อยูริมถนน หรือสถานที่ใดๆท่ีสาธารณชนสามารถเขาไปได โดยไมพิจารณาวา 

ขณะนั้นตนมีสิทธิเขาไปหรือไม อน่ึง หากผูคาประเวณีกระทําความผิดฐานนี้เปนคร้ังแรก ผูคาประเวณี

จะไดรับการตักเตือนที่เรียกวา “Prostitutes’ Caution” จากตํารวจ และหากไดรับ Prostitutes’ 

Caution 2 คร้ัง ผูคาประเวณี ก็จะถูกดําเนินคดีขอหาเชิญชวนคาประเวณี  ทั้ งนี้  Prostitutes’ 

Caution เปนการตักเตือนที่แตกตางจากการตักเตือนทั่วไปกอนถูกดําเนินคดี กลาวคือ การกระทําที่

เปนเหตุใหไดรบัการตักเตือนดังกลาวไมจําเปนตองเปนหลักฐานในความผิดทางอาญา และผูไดรบัการ

ตักเตือน  “Prostitutes’ Caution” ไมจําเปนตองยอมรับการกระทําผิดดังกลาวกอนจะไดรับการ

ตักเตือนกอน นอกจากนี้ หากศาลตัดสินวา ผูคาประเวณีดังกลาวกระทําความผิดฐานนี้ ผูกระทํา

ความผิดอาจไดรับโทษปรับ หรือ การเขารวมการอบรมกับบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งเปนมาตรการที่

เรียกวา คําสั่งเพื่อการสนับสนุน“Engagement and Support Order”59  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

                                                                                                                         

(a) conduct is persistent if it takes place on two or more occasions in any period of 

three months; 

(b) any reference to a person loitering or soliciting for the purposes of prostitution is 

a reference to a person loitering or soliciting for the purposes of offering services as a 

prostitute; 

(c) “street” includes any bridge, road, lane, footway, subway, square, court, alley or 

passage, whether a thoroughfare or not, which is for the time being open to the 

public; and the doorways and entrances of premises abutting on a street (as 

hereinbefore defined), and any ground adjoining and open to a street, shall be 

treated as forming part of the street.” 

59 The Street Offences Act 1959 Section 1 (2A)  
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ชวยเหลือใหผูคาประเวณีเลิกประกอบอาชีพนี้ หากผูการกระทําความฝาฝนคําสั่งเพ่ือการสนับสนุน

ดังกลาวนี้ จะไดรับหมายเรียกใหไปศาลเพ่ือชี้แจง หากฝาฝนจะไดรับหมายจับ  ทั้งนี้ ศาลยอมมี

อํานาจท่ีจะยกเลิกคําสั่งเดิม และออกคําสั่งใหม หรือ ปรบัแทน 

นอกจากนี้ ผูคาประเวณีอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติ Highways 

Act 1980 มาตรา 137 ไดหากเจตนาขัดขวางทางผานถนนไฮเวย โดยไมมีอํานาจ หรือขอแกตัวตาม

กฎหมาย  โดยตองรับโทษปรับ อีกทั้ง ผูคาประเวณีอาจตองรับผิดฐานประพฤติที่ขัดตอความสงบ

เรียบรอย (Disorderly Behavior) ถาใชคําพูด หรือมีพฤติกรรมละเมิด คุมคามบุคคลอื่น หรือ

พฤติกรรมที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือเผยแพรปาย ขอความใดๆที่มีลักษณะเปนการละเมิดคุม

คามผูอ่ืน ซึ่งสงผลใหผูอื่นเกิดความกลัวกังวลใจ  การกระทําอันจะเปนความผิดนี้ ไดแก การรบกวนผู

อยูอาศัยหรือบุคคลซึ่งอยูในพ้ืนที่สาธารณอยูอาศัย สรางความรวกวนเดือดรอนในหางสรรพสินคา 

ตะโกนคําพูดหยาบคาบ หรือ ตําหนิผูอื่นซึ่งเดินผานไปมา  ทั้งน้ี ผูกระทําความผิดอาจไดรับโทษปรับ  

ความผิดฐานโฆษณา โดยหลักความผิดฐานโฆษณาบริการทางเพศไมเปน

ความผิด แตการโฆษณาบางประการเปนความผิดทางอาญา เชน ความผิดฐานพิมพ แจกจาย ขายส่ือ

บทความลามก ตามพระราชบัญญัติ Obscene Publications Act 1959 ซึ่งลงโทษผูพิมพ หรือผลิต

สื่อลามกท่ีสามารถอาน เห็น หรือไดยินได ซึ่งมีโทษสูงสุด 5 ป หรือปรับ ความผิดฐานแสดงสื่อลามก

ตอสาธารณะโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาปายประกาศโฆษณาการคาประเวณีในรานคา ตอง

ระวางโทษปรับและหรือจําคุก 2 ปตามพระราชบัญญัติ Indecent Displays Act 1981 ความผิดฐาน

วางแผนโฆษณาเก่ียวกับการคาประเวณีในตูโทรศัพทสาธารณะ ตองระวางโทษปรับและหรือจําคุก 6 

เดือน ตามพระราชบัญญัติ Criminal Justice and Police Act 2001    

ประการท่ีสอง ความรับผิดทางอาญาสําหรับผูแสวงหาประโยชนทางเพศ 

ไดแก ความผิดฐานดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี เปนธุระจัดหา

บุคคลใหคาประเวณี ควบคุมการคาประเวณีและความผิดฐานคามนุษย ซึ่งจะไดกลาวโดยรายละเอียด

ตามลําดับดังนี้ โดยมีขอสังเกตวา บทบัญญัติความรับผิดอาญาสําหรับผูแสวงหาประโยชนทางเพศ

ดังกลาวนี้ นอกจากจะสามารถใชบังคับแกผูคามนุษยไดแลว ยังสามารถดําเนินคดีแกผูคาประเวณีได

ดวย หากมีการกระทําครบองคประกอบที่กฎหมายบัญญัติไว 

ความผิดฐานดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี (Keeping a brothel) 

ตามพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ 1956 มาตรา 33 และ 33A ซึ่งบัญญัติวา “เปน

ความผิดสําหรับการดําเนินกิจการ จัดการ หรือ กระทําอันเปนการชวยเหลือการดําเนินกิจการสถาน
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การคาประเวณี จะไดรับโทษปรับหรือ จําคุก 7 ป”60 หรือ “เปนความผิดสําหรับบุคคลผูดําเนิน

กิจการ จัดการ หรือกระทําชวยเหลือการดําเนินกิจการสถานการคาประเวณีซึ่งเปนสถานท่ีที่บุคคล

อาศัยเพื่อกระทําการอันเกี่ยวกับการคาประเวณี  โดยไมพิจารณาวา มีการกระทําประการอื่น

หรือไม61” ซึ่งจากบทบัญญัตินี้ หากบุคคลเปนผูคาประเวณีหรอืแมบานในสถานการคาประเวณีจะไมมี

ความผิดตามบทบัญญัตินี้ บุคคลจะมีความผิดตอเมื่อในการดําเนินคดีสามารถพิสูจนไดวา สถานที่ที่

บุคคลทํางานอยูเปนสถานการคาประเวณีกับบุคคลผูทํางานดังกลาวทราบอยูแลว และบุคคลดังกลาว

ดําเนินกิจการ จัดการหรือชวยเหลือการดําเนินกิจการ อนึ่ง ตามบทบัญญัตินี้ สถานที่ใดๆ ไมวาจะเปน

หองพักอาศัยสวนตัว รานซาวนา สถานอาบอบนวดสามารถถูกพิจารณาเปนสถานการคาประเวณีได 

หากมีบุคคลมากกวา 1 คนใชสถานท่ีดังกลาวเพื่อการคาประเวณี โดยไมพิจารณาวา บุคคลหลายคน

ดังกลาวไดทํางานในวันเดียวกัน หรือหลายวันตางกัน ดังนั้น หากตึกพักอาศัยตึกหนึ่งแบงหองใหเชา

หลายหองแกผูคาประเวณี เพื่อใหบริการทางเพศหลายคนตางกัน ตึกพักอาศัยดังกลาวก็ถูกพิจารณา

เปนสถานการคาประเวณีได และจากบทบัญญัติน้ี หากผูคาประเวณีใหบริการทางเพศผูเดียวใน

สถานท่ีนั้น สถานท่ีนั้นก็มิใชสถานการคาประเวณี ผูคาประเวณีจึงอาจไมถูกดําเนินคดีตามบทบัญญัติ

นี้ได สวนการกระทําอันเปนการดําเนินกิจการ จัดการสถานการคาประเวณีจะตองปรากฏวา ผูกระทํา

ความผิดจะตองมีอํานาจควบคุมสถานการคาประเวณีประการใดประการหนึ่ง เชน จายคาใชจายตางๆ

ของสถานการคาประเวณี จางพนักงานดับเพลิง จัดหาอุปกรณตางๆ เก็บรักษาสมุดบัญชีของสถาน

การคาประเวณี รับเงินจากลูกคา หรือ กลาวถึงประเภทและราคาของการใหบริการ 

ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณี  (Causing or 

Inciting prostitution for gain) ตามพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ ค.ศ.2003  (The 

Sexual Offences Act 2003) มาตรา 52 บัญญัติลงโทษบุคคลเจตนา เปนสาเหตุ ชักชวนบุคคลอื่น

                                           
60 The Sexual Offences Act 1956 Section 33 keeping a brothel states that “It is 

an offence for a person to keep a brothel, or to manage, or act or assist in the 

management of, a brothel.”  
61 The Sexual Offences Act 1959 Section 33Z Keeping a brothel used for 

prostitution states that “(1) It is an offence for a person to keep, or to manage, or act 

or assist in the management of, a brothel to which people resort for practices 

involving prostitution (whether or not also for other practices)…( 2 ) In this section 

“prostitution” has the meaning given by section 5 1 (2 ) of the Sexual Offences Act 

2003” 
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ใหเริ่มเปนผูคาประเวณี ไมวาในที่ใดของโลกนี้ และบุคคลกระทําดังกลาว เพื่อหวังวาจะไดรับ

ผลประโยชนแกตนเอง หรือแกบุคคลที่สาม ซึ่งอาจถูกจําคุกไมนอยกวา 7 ป และหรือปรับ62  จาก

บทบัญญัตินี้กฎหมายไมไดกําหนดนิยามของการเปนสาเหตุ ชักชวนบุคคลอ่ืน (cause or incite) ไว 

แตคําดังกลาวหมายความวา ทําให (make) หรือสงเสริม (encourage) รวมถึงการกระทําอ่ืนๆที่ให

หรือพยายามใหผูอื่นเร่ิมเปนผูคาประเวณี คําวา เปนสาเหตุ (cause) อาจหมายความรวมถึงการบังคับ

ทางกายภาพ คุมคาม กระตุน จูงใจ โนมนาวอันสงผลใหผู อ่ืนเริ่มเปนผูคาประเวณี สวน ชักชวน 

(incite) หมายความถึง แนะนํา โนมนาวใหบุคคลเปนผูคาประเวณีโดยสัญญาวาจะใหรางวัลหรือโนม

นาวโดยมีเจตนาทุจริต สวนนิยามของคําวาผลประโยชน (Gain) หมายความวา ผลประโยชนทาง

การเงินตางๆ การปลดหน้ีให ใหอาหารหรือบริการอ่ืนซึ่งรวมถึงบริการทางเพศโดยไมเสียคาตอบแทน

หรอืลดสวนลดให 

ความผิดฐานควบคุมการคาประเวณี (Controlling prostitution for 

gain)  ตามพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ ค.ศ.2003 (The Sexual Offences Act 2003) 

มาตรา 53 บัญญัติลงโทษ “บุคคลเจตนาควบคุมกิจกรรมใดๆของบุคคลผูคาประเวณี ไมวาในที่ใดของ

โลกน้ี และกระทําดังกลาว เพ่ือหวังจะไดรับผลประโยชนสําหรับตนเอง หรือบุคคลที่สามตองไดโทษ

จําคุกไมนอยกวา 7 ป และหรือปรับ”63 สวนคํานิยามของผลประโยชน (Gain) มีความหมายเดียวกับ

                                           
62 The Sexual Offences act 2003 Section 52  Causing or inciting prostitution for 

gain states that “ (1) A person commits an offence if—(a) he intentionally causes or 

incites another person to become a prostitute in any part of the world, and (b) he 

does so for or in the expectation of gain for himself or a third person.(2) A person 

guilty of an offence under this section is liable—(a) on summary conviction, to 

imprisonment for a term not exceeding 6months or a fine not exceeding the 

statutory maximum or both;(b) on conviction on indictment, to imprisonment for a 

term not exceeding7 years.” 
63 The Sexual Offences act 2003 Section 53  Controlling prostitution for gain 

states that “(1) A person commits an offence if—(a) he intentionally controls any of 

the activities of another person relating to that person’s prostitution in any part of 

the world, and (b) he does so for or in the expectation of gain for himself or a third 

person. (2) A person guilty of an offence under this section is liable—(a) on summary 

conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not 
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ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณีดังที่กลาวไปแลวขางตน อนึ่ง บุคคลในครอบครัว 

คูรักของผูคาประเวณี แมงดา แมเลา ผูจัดการสถานการคาประเวณี หรือนายหนาบริการเอสคอรต

อาจถูกดําเนินคดีความผิดฐานน้ีได หากสามารถพิสูจนไดวา บุคคลดังกลาวมีการกระทําอันเปนการ

ควบคุมผูคาประเวณีอันปราศจากความสงสัย เพียงการอาศัยอยูกับผูคาประเวณี หรือทํางานดวยกัน

กับผูคาประเวณียังไมถือวาเปนหลักฐานแสดงถึงควบคุมผูคาประเวณีอยางเพียงพอ เปนที่นาสังเกตวา 

หากเพียงดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของผูคาประเวณียังไมเพียงพอถือวาเปนการควบคุมผูคาประเวณี

เชนกัน อีกทั้งไมมีความผิดฐานดํารงชีพอยูไดดวยรายไดของผูคาประเวณี เนื่องจากบทบัญญัติดังกลาว

ถูกยกเลิกไปจึงไมมผีลยังคับใชเปนความผิดอีกตอไป   

ความผิดฐานคามนุษย เปนความผิด ท่ีบัญ ญัติ ในป  ค.ศ.2015 ใน

พระราชบัญญัติ The Modern Slavery Act 2015 ลงโทษ “ผูจัดการ ชวยเหลืออํานวยความสะดวก

การเดินทางของบุคคลอ่ืนซึ่งถูกแสวงหาประโยชน” ทั้งนี้ ไดนิยามของคําวา จัดการ ชวยเหลืออํานวย

ความสะดวกการเดินทางไววา เปนธุระจัดหา พาไป เคลื่อนที่ยาย รับไว หรือเปลี่ยนอํานาจควบคุม

จากคนหนึ่งมาเปนตน  ผูคามนุษยจะถูกลงโทษตามความผิดฐานนี้เมื่อมีเจตนาแสวงหาประโยชน

ระหวางที่บุคคลเดินทางไมวาเดินทางไปยังสวนใดของโลก สวนการเดินทาง หมายถึง มาถึง เขาไปยัง

ประเทศหนึ่ง หรือออกจากประเทศหนึ่ง หรือเดินทางภายในประเทศหนึ่งๆ นอกจากน้ี ความผิดฐาน

คามนุษยลงโทษผูคามนุษยที่กระทําโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาประโยชนทางเพศ อนึ่ง กฎหมาย

ฉบับนี้ใชบังคบัแก ผูมีสัญชาติอังกฤษโดยไมพิจารณาวากระทําคามนุษย ณ ที่ใด ประเทศใด และผูไม

มีสัญชาติอังกฤษแตการกระทําคามนุษยสวนใดสวนหนึ่งกระทําในประเทศอังกฤษ64  

                                                                                                                         

exceeding the statutory maximum or both;( b) on conviction on indictment, to 

imprisonment for a term not exceeding 7 years.” 

64 The Modern Slavery Act 2015 Human trafficking Section 2 states that “(1)A 

person commits an offence if the person arranges or facilitates the travel of another 

person (“V”) with a view to V being exploited.(2)It is irrelevant whether V consents to 

the travel (whether V is an adult or a child).(3)A person may in particular arrange or 

facilitate V’s travel by recruiting V, transporting or transferring V, harbouring or 

receiving V, or transferring or exchanging control over V.( 4 ) A person arranges or 

facilitates V’s travel with a view to V being exploited only if—(a)the person intends 

to exploit V (in any part of the world) during or after the travel, or( b)the person 

knows or ought to know that another person is likely to exploit V (in any part of the 
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ประการที่สาม ความรับทางอาญาที่ลงโทษผูซื้อบริการทางเพศ 

ผูซื้อบริการทางเพศอาจถูกดําเนินคดีได หากชักชวนหรือใชยานพาหนะ

วนหาผูคาประเวณีตามสถานท่ีสาธารณะ หรือที่เรียกวา “Kerb Crawling” หรือซื้อบริการทางเพศ

จากผูคาประเวณีซึ่งคาประเวณีโดยไมสมัครใจหรือผูคาประเวณีเด็กอายุตํ่ากวา 18ป ดังที่จะกลาว

ตอไปน้ี  

ความผิดฐานใชยานพาหนะวนหาผูคาประเวณีตามสถานที่สาธารณะ 

(Kerb Crawling) เดิมความผิดฐานนี้ถูกบัญญัติไวในพระราชบัญญัติความผิดอาญาทางเพศ 1985 

(The Sexual Offences Act 1985) มาตรา 1 ซึ่งบัญญัติวา65 “(1) ผูชายกระทําความผิดมาตราน้ี

หากบุคคลนั้นเชิญชวนผูหญิง เพื่อการคาประเวณี (a) โดยใชยานพาหนะในขณะที่แลนอยูบนถนน

หรือสถานท่ีสถานธารณะ หรือ (b) ในถนนหรือสถานที่สาธารณะในขณะที่ตนอยูใกลเคียงกับ

ยานพาหนะท่ีตนจอดและออกจากยานพาหนะนั้น โดยไดกระทําเปนประจําและการกระทําดังกลาว

รบกวนผูหญิงซึ่งถูกชักชวนหรือบุคคลอ่ืนในละแวกนั้น...ตองระวางโทษปรับสูงสุดถึง 1,000 ปอนด” 

และตามมาตรา 2 ของพระราชบัญญัติดังกลาว บัญญัติวา66 “ผูชายจะกระทําความผิด ถาอยูบนถนน

                                                                                                                         

world) during or after the travel…(5 )“Travel” means—(a)arriving in, or entering, any 

country,( b)departing from any country,( c)travelling within any country.( 6 )A person 

who is a UK national commits an offence under this section regardless of—(a)where 

the arranging or facilitating takes place, or(b)where the travel takes place.(7)A person 

who is not a UK national commits an offence under this section if—(a)any part of the 

arranging or facilitating takes place in the United Kingdom, or(b)the travel consists of 

arrival in or entry into, departure from, or travel within, the United Kingdom. 
65 The Sexual Offences Act 1985 Section 1 Kerb-crawling states that “ (1) A 

man commits an offence if he solicits a woman (different women) for the purpose of 

prostitution (a) from a motor vehicle while it is in a street or public place; or(b) in a 

street or public place while in the immediate vicinity of a motor vehicle that he has 

just got out of or off, persistently or, subject to section 5(6) below, in such manner or 

in such circumstances as to be likely to cause annoyance to the woman (or any of 

the women) solicited, or nuisance to other persons in the neighbourhood...” 
66 The Sexual Offences Act 1985 Section 2 Persistent soliciting of women for 

the purpose of prostitution states that “(1) A man commits an offence if in a street 
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หรือสถานที่สาธารณะ กระทําการชักชวนผูหญิงอ่ืนเพ่ือการคาประเวณีโดยกระทําเปนปกติอยาง

ตอเนื่อง...” และถูกยึดใบขับข่ีตามพระราชบัญญัติอํานาจของศาลอาญา ค.ศ.2000 (the Powers of 

the Criminal Courts Act 2000) อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน พระราชบัญญัติฉบับนี้และความผิดฐาน

นี้ไดถูกยกเลิกไป แตการกระทําความผิดของผูซื้อบริการในลักษณะเชิญชวน หรือใชยานพาหนะเชิญ

ชวนผูคาประเวณีบนถนนหรือสถานที่สาธารณะดังกลาวเปนความผิดตามบทบัญญัติฐานชักชวนให

คาประเวณี (Solicit) ของพระราชบัญญัติความผิดทางอาญาทางเพศ ค.ศ.2003 (the Sexual 

Offences Act 2003) มาตรา 51A ซึ่งใชบังคับในปจจุบัน ดังนั้น ในปจจุบัน ผูใชบริการทางเพศอาจ

ถูกดําเนินคดี ความผิดฐานชักชวนเชิญชวนผูอื่นเพ่ือคาประเวณี (Solicit)  หากกระทําการอันเปน 

Kerb Crawling เดิมได  

ความผิดฐานใชบริการทางเพศผูคาประเวณีซึ่งคาประเวณีโดยไมสมัครใจ 

(Paying for the sexual services of a prostitute who has been force) ตามพระราชบัญญัติ

ความผิดอาญาทางเพศ 2003 (the Sexual Offences Act 2003) มาตรา 53A ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติ Policing and Crime Act 2009 มาตรา 24 บัญญัติวา “(1) บุคคลกระทําความผิด

ฐานนี้ ถาชําระเงิน หรือ สัญญาวาจะชําระเงินคาใชบริการทางเพศ และบุคคลท่ีสามเปนผูกระทํา

พฤติกรรมอันเปนการแสวงหาประโยชน (Exploitative conduct) เชน การคุกคาม ใชกําลังบังคับ 

หรือหลอกลวง แกผูคาประเวณีผูเปนผูใหบริการทางเพศ..ตองลงโทษปรับ"67 ความผิดมาตรานี้เปน

                                                                                                                         

or public place soliciting of he persistently solicits a woman (or different women) for 

the women for the purpose of prostitution...” 

67 The Sexual Offences Act 2003 Section 53A Paying for sexual services of a 

prostitute subjected to force states that “(1)A person (A) commits an offence if—(a) 

A makes or promises payment for the sexual services of a prostitute (B),…(b)a third 

person (C) has engaged in exploitative conduct of a kind likely to induce or 

encourage B to provide the sexual services for which A has made or promised 

payment, and (c)C engaged in that conduct for or in the expectation of gain for C or 

another person (apart from A or B).. . (3 )C engages in exploitative conduct if—(a)C 

uses force, threats (whether or not relating to violence) or any other form of 

coercion, or (b)C practises any form of deception.(4 )A person guilty of an offence 

under this section is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on 

the standard scale.” 
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ความรับผิดอาญาเด็ดขาด (Strict Liability) หมายความวา ผูซื้อบริการทางเพศไมจําเปนตองรูวาผู

คาประเวณีที่ตนรับบริการนั้นถูกบุคคลแสวงหาประโยชน หรือถูกคุมคาม ใชกําลังบังคับ หลอกลวง  

สวนนิยามของการกระทําที่ถือวาเปน การคุกคาม ใชกําลังบังคับ หลอกลวง ถูกบัญญัติไวในระเบียบ

ขอบังคับของ Home Office เชน การคุกคามใหหมายความรวมถึงการใชกําลังบังคับทางกายภาพ 

การไมชวยเหลือดานที่พักอาศัย การเงิน การใชยาเสพติดสิ่งมึนเมา การเลิกความสัมพันธระหวางตน

กับผูคาประเวณี การหนวงเหนี่ยวกักขัง การบอกครอบครัวของผูคาประเวณีหรือผูอ่ืนวาเขาเปนผู

คาประเวณี คุกคามครอบครัว เพื่อนของผูคาประเวณี การเอาเปรียบจากความออนแอของผู

คาประเวณี ซึ่งความออนแอหมายความวา มีความผิดปกติทางจิต รางกาย ปวย ความยากจน 

สถานะการเขาเมืองของผูคาประเวณี  

ความผิดฐานใชบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็กซึ่งอายุต่ํากวา 18,16 

และ 13 ป ตามพระราชบัญญัติความรับผิดอาญาทางเพศ ค.ศ.2003 (the Sexual Offences Act 

2003) มาตรา 47 ซึ่งบัญญัติวา68 “บุคคลกระทําความผิดมาตรานี้ถาบุคคลนั้นเจตนาไดรบับริการทาง

                                           
68 The Sexual Offences Act 2003 Section 47 Paying for sexual services of a 

child states that “(1) A person (A) commits an offence if— Sexual Offences Act 2003 

(c. 42) Part 1 — Sexual Offences 29 (a) he intentionally obtains for himself the sexual 

services of another person (B), (b) before obtaining those services, he has made or 

promised payment for those services to B or a third person, or knows that another 

person has made or promised such a payment, and (c) either— (i) B is under 18, and 

A does not reasonably believe that B is 18 or over, or (ii) B is under 13...(3) A person 

guilty of an offence under this section against a person under 13, where subsection 

(6) applies, is liable on conviction on indictment to imprisonment for life. (4) Unless 

subsection (3 )  applies, a person guilty of an offence under this section against a 

person under 1 6  is liable— (a) where subsection (6 )  applies, on conviction on 

indictment, to imprisonment for a term not exceeding 1 4  years; (b) in any other 

case— (i) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 

months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (ii) on conviction on 

indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years. (5) Unless subsection 

(3 ) or (4 ) applies, a person guilty of an offence under this section is liable— (a) on 

summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6  months or a fine 
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เพศจากบุคคลอ่ืน และ บุคคลนั้นชําระเงินหรือสัญญาวาจะชําระเงินตอบแทนบริการทางเพศนั้น ไม

วาจะไดชําระเงินแกผูใหบริการทางเพศหรือบุคคลที่สามก็ตาม และผูใหบริการนั้นอายุต่ํากวา 18 ป 

และบุคคลนั้นไมมีเหตุอันสมควรเชื่อวาผูใหบริการทางเพศอายุมากกวา 18 ป หรือ ผูใหบริการทาง

เพศอายุต่ํากวา 13 ป...หากผูใหบริการทางเพศอายุเกิน 16 ปแตต่ํากวา 18 ป ผูกระทําความผิดตอง

ระวางโทษไมเกิน 7 ปและหรือปรับ หากผูใหบริการทางเพศอายุเกิน 13 ปแตไมเกิน 16 ป ผูกระทํา

ความผิดตองระวางโทษไมเกิน 14 ปและหรือปรับ และหากผูใหบริการทางเพศอายุต่ํากวา 13 ป 

ผูกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต” อนึ่ง ความผิดมาตรานี้เปนความผิดรายแรงและ

โทษหนักข้ึน หากกระทําความผิดตอเด็กอายุต่ําลง และไมพิจารณาวาการรวมประเวณีจะใชอวัยวะ

เพศชายกระทําตอปาก อวัยวะเพศหญิง ทวารหนักหรอืไม  

ประการท่ีสี่ ความผิดอาญาเพิ่มเติมท่ีไมไดเก่ียวกับการคาประเวณีโดยตรง 

บทบัญญัติดังจะกลาวตอไปสามารถนํามาบังคับใชลงโทษผูคาประเวณี 

นอกจากผูคาประเวณีอาจถูกดําเนินคดีความผิดฐานเชิญชวนหาลูกคาในสถานที่สาธารณะ หรือการ

ประพฤติอันเปนการขัดตอความสงบเรียบแลว ผูคาประเวณีอาจถูกดําเนินคดีในความผิดอาญาใน

ความผิดเหลานี้ไดเชนกัน เชน ความผิดฐานมีเพศสัมพันธในหองน้ําสาธารณะ ทํารายรางกาย ฉอโกง 

เปนตน ดังนี้  

ความผิดฐานมีเพศสัมพันธในหองน้ําสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติ

ความผิดอาญาทางเพศ ค.ศ.2003 (The Sexual Offences Act 2003) มาตรา 71 ซึ่ งลงโทษ 

“บุคคลใดกระทํากิจกรรมทางเพศในหองน้ําสาธารณะ ซึ่งบุคคลอ่ืนมีอํานาจเขาไปได ทั้งนี้ ไมวาจะ

เสียคาใชบริการหองน้ําหรือไมก็ตาม69 มีโทษจําคุกสงูสุด 6 เดอืน และหรือปรับ” 

                                                                                                                         

not exceeding the statutory maximum or both; (b) on conviction on indictment, to 

imprisonment for a term not exceeding 7 years. (6) This subsection applies where the 

offence involved— (a) penetration of B’s anus or vagina with a part of A’s body or 

anything else, (b) penetration of B’s mouth with A’s penis, (c) penetration of A’s anus 

or vagina with a part of B’s body or by B with anything else, or (d) penetration of A’s 

mouth with B’s penis...”. 
69 The Sexual Offences Act 2003 Section 71 Sexual activity in a public lavatory 

states that “(1) A person commits an offence if— (a) he is in a lavatory to which the 

public or a section of the public has or is permitted to have access, whether on 
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ความผิดฐานฉอโกง (Clipping) ตามพระราชบัญญัติฉอโกง 2006 

(Fraud Act 2006) มาตรา 2 โดยผูคาประเวณีอาจมีความผิดมาตรานี้ไดหากผูคาประเวณีนําเงินของ

ลูกคาไปโดยมีเจตนาที่จะไมใหบริการแกลูกคา  มีระวางโทษจําคุกสูงสุด 10 ปและหรอืปรับ70  

การเผยแพรโรคติดตอทางเพศสัมพันธนี้สามารถนําไปบังคับใชแกผูคา

ประเวณีที่เจตนาหรือประมาททําใหลูกคาติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และสามารถใชบังคับแก

ลูกคาที่เจตนาหรือประมาททําใหผูคาประเวณีติดตอโรคทางเพศสัมพันธได โดยการกระทําดังกลาวถือ

วา เปนความผิดฐานทํารายรางกายอันตรายสาหัส (grievous bodily harm) ตามพระราชบัญญัติ

ความผิดตอรางกาย ค.ศ.1861 (Offences Against the Person Act 1861) มาตรา 1871 ซึ่งการ

ดําเนินคดี น้ีจะตองสามารถพิสูจนไดวาผูกระทําความผิดมีเจตนาทําใหผูเสียหายติดตอโรคทาง

เพศสัมพันธและผูเสียหายก็ติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธจากผูกระทําความผิดนั่นเอง โดยความผิด

กระทําโดยเจตนามีระวางโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิติ หรือตามพระราชบัญญัติความผิดตอรางกาย 

ค.ศ.1861 (Offences Against the Person Act 1861) มาตรา 2072 ผูกระทําความผิดอาจกระทํา

โดยประมาทได หากพิสูจนไดวา ผูกระทําความผิดรูหรือควรรูวา ตนเองเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

และเขาใจวา ผูเสียหายซึ่งมีเพศสัมพันธกับตนมีโอกาสติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธได จะไดรับ

โทษเบากวากระทําโดยเจตนา กลาวคือ มีระวางโทษสูงสุดจําคุก 5 ป 

ประการที่หา ความผิดที่เกี่ยวกับสถานที่ 

ความผิดเหลานี้ไมเก่ียวของกับการคาประเวณีโดยตรงแตสามารถนํามา

บังคับใชลงโทษผูคาประเวณี ผูเปนเจาของสถานที่ ผูใหเชาสถานที่ได เชน ใชบานพักอาศัยในการ

ดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอย (Keeping a disorderly house)  อนุญาตใหเด็กเขาไปยัง

                                                                                                                         

payment or otherwise, (b) he intentionally engages in an activity, and, (c) the activity is 

sexual...” 
70 Fraud Act Section 2 Fraud by false representation states that 1”(1)A person 

is in breach of this section if he—(a) dishonestly makes a false representation, and 

(b)intends, by making the representation—(i) to make a gain for himself or another, 

or(ii)to cause loss to another or to expose another to a risk of loss.(2)A representation 

is false if—(a)it is untrue or misleading, and (b) the person making it knows that it is, 

or might be, untrue or misleading...” 
71 Offences Against Person Act 1861 Section 18  
72 Offences against Person Act 1861 Section 20  
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สถานการคาประเวณี ธุรกิจท่ีตองไดรับใบอนุญาต เจาของหรือผูเชาสถานที่อนุญาตใหใชสถานที่เปน

สถานการคาประเวณี ดังจะกลาวโดยละเอียดดังนี้  

ความผิดฐานใชบานพักอาศัยดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอย 

(Keeping a disorderly house) เปนความผิดตามคําพิพากษาของศาล (Common Law offence) 

คดี R.v.Tan 1983 ความผิดฐานนี้คือบุคคลเขาออกบานหลังดังกลาวและปรากฏวาการประพฤติใน

บานหลังดังกลาวฝาฝนธรรมเนียมประพฤติปฏิบัติของสาธารณะ ซึ่งไมไดหมายความแตเฉพาะ

ดําเนินการเก่ียวกับการใหบริการทางเพศเทานั้น โดยบุคคลในบานดังกลาวจะตองรูวาบานถูกนําไปใช

ในการประพฤติปฏิบัติอันขัดตอความสงบเรียบรอย หากบุคคลดังกลาวไมอยูบานในระหวางที่บานถูก

นําไปใชในการประพฤติปฏิบัติอันขัดตอความสงบเรียบรอย บุคคลดังกลาวก็ไมมีความผิดฐานนี้ 

อยางไรก็ตาม หากบุคคลกระทําความผิดฐานน้ีอาจตองรับโทษทางอาญา จําคุกสูงสุด 12 เดือนหรือ

ปรับ แตผูกระทําความผิดก็อาจจะไดรับคําสั่งท่ีเรียกวา “Anti-social Behavior Powers”  แตตอง

เปนไปตามดุลพินิจของศาล  

ความผิดฐานอนุญาตให เด็กเขาไปยั งสถานการคาประเวณี  ตาม

พระราชบัญญัติ Children and Young Act 1933 มาตรา 3 ลงโทษผูที่อนุญาตใหเด็กซึ่งอายุระหวาง 

4-15 ป เขาไปอาศัยหรือเยี่ยมเยือนสถานการคาประเวณี หากฝาฝนตองระวางโทษปรับหรือถูกจําคุก

สูงสุด 6 เดือน ดังนั้น หากอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 4 ป เขาไปยังสถานการคาประเวณีก็จะไมมี

ความผิดอาญานี้ แตอาจเปนเหตุใหนักสังคมสงเคราะหรับเด็กมาอยูภายใตหนวยงานของสังคม

สงเคราะหแทน กลาวคือ มาตรการนี้เปนมาตรการที่ตองการคุมครองเด็กเปนหลัก ผูคาประเวณีซึ่งมี

บุตรก็อาจมีความผิดมาตรานี้ได  

ความผิดเกี่ยวกับธุรกิจที่จะตองไดรับใบอนุญาต เชน หากบุคคลผูอาศัย

ในลอนดอนประกอบธุรกิจเกี่ยวกับใหบริการนวด หรือโฆษณาบริการนวด บุคคลดังกลาวตองไดรับ

ใบอนุญาตใหดําเนินกิจการดังกลาวกอนตาม the London Local Authorities Act 1991 แต 

ใบอนุญาตที่ไดรับจากสภาปกครองลอนดอนสามารถถูกเพิกถอน หรือผู ย่ืนคํารองขอใบอนุญาต

สามารถถูกปฏิเสธได หากการดําเนินกิจการดังกลาวสรางความเดือดรอนแกเพ่ือนบาน หรือสังคม 

หรือ บุคคลผูไดรับในอนุญาตไมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะไดรับใบอนุญาตตอไป หรือสถานที่ที่ใช

ประกอบกิจการมีการดําเนินการที่ไมเหมาะสม อนึ่ง คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนคําสั่งทางปกครอง 

ผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือถูกปฏิเสธสามารถอุทธรณคาํสั่งตอศาลแขวงไดภายใน 21 วัน นับแตวันที่

ไดรับการแจงวาถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรอืถูกปฏิเสธไดรับใบอนุญาต  

ความผิดฐานเจาของสถานท่ีหรือผูเชาอนุญาตใหใชสถานที่เปนสถาน

การคาประเวณี โดยบัญญัติลงโทษเจาของสถานที่ท่ีรูวาสถานที่ของตนถูกผูอื่นใชเปนสถานการคา

ประเวณี ตามพระราชบัญญัติความผิดอาญาทางเพศ ค.ศ.1956 (the Sexual Offences Act 1956) 
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มาตรา 3473 อยางไรก็ตาม เจาของสถานที่ไมมีความผิดหากอนุญาตใหผูคาประเวณีเพียงหนึ่งคน

คาประเวณีในสถานที่ของตน แตหากปรากฏหลักฐานวา เจาของสถานท่ีเก็บคาเชาสูงเกินสมควรและ

มีอํานาจควบคุมผูคาประเวณีก็อาจจะมีความผิดฐานควบคุมการคาประเวณีเพ่ือผลประโยชนได สวนผู

เชาสถานที่  ผูครอบครองสถานที่เจตนาอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานการคา

ประเวณี ก็มีความผิดตองระวางโทษปรบัและหรือจําคุกสูงสุด 6 เดือนได ตามพระราชบัญญัติความผิด

อาญาทางเพศ 1956 (the Sexual Offences Act 1956) มาตรา 3574 ทั้งน้ี  หากผูเชากระทํา

ความผิดมาตรานี้ เจาของสถานที่ก็มีอํานาจยกเลิกสัญญาเชาได นอกจากนี้ หากผูเชาเจตนาใหผูคา

ประเวณีแมแตเพียงหนึ่งคนคาประเวณีในสถานที่ดังกลาวก็เปนความผิดตามพระราชบัญญัติความผิด

อาญาทางเพศ 1956 (the Sexual Offences Act 1956) มาตรา 3675 ดวยเชนกัน ตองระวางโทษ

ปรับและหรือจําคุกสูงสุด 6 เดือนเชนกัน อยางไรก็ตาม แมตามกฎหมายจะบัญญัติโทษทางอาญาไว 

แตศาลสามารถสั่งปดสถานท่ีดังกลาวได ซึ่งคําสั่งปดสถานที่ดังกลาวเปนคําสั่งประเภทหนึ่งของ Anti-

                                           
73 The Sexual Offences Act 1956 Section 34 Landlord letting premises for use 

as brothel states that “ It is an offence for the lessor or landlord of any premises or 

his agent to let the whole or part of the premises with the knowledge that it is to be 

used, in whole or in part, as a brothel, or, where the whole or part of the premises is 

used as a brothel, to be wilfully a party to that use continuing.”  
74 The Sexual Offences Act 1956 Section 35 Tenant permitting premises to be 

used as brothel states that”(1) It is an offence for the tenant or occupier, or person 

in charge, of any premises knowingly to permit the whole or part of the premises to 

be used as a brothel. (2)Where the tenant or occupier of any premises is convicted... 

of knowingly permitting the whole or part of the premises to be used as a brothel, 

the First Schedule to this Act shall apply to enlarge the rights of the lessor or 

landlord with respect to the assignment or determination of the lease or other 

contract under which the premises are held by the person convicted...” 
75 The Sexual Offences Act 1956 Section 36 Tenant permitting premises to be 

used for prostitution states that “ It is an offence for the tenant or occupier of any 

premises knowingly to permit the whole or part of the premises to be used for the 

purposes of habitual prostitution. (whether any prostitute involved is male or female) 
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social Behavior Order อันเปนมาตรการทางปกครองดวย ดังนั้นจึงเปนการนํามาตรการทาง

ปกครองมารวมบังคับใชกับมาตรการทางอาญาดังท่ีจะไดกลาวโดยละเอียดในลําดับตอไป  

นอกจาก มาตรการทางปกครองสั่งปดสถานท่ีเปนคําสั่งของ Anti-social 

Behavior Order จะใชบังคับกับกรณีความผิดที่ผูเปนเจาของสถานที่ หรือผูเชาอนุญาตใหใชสถานท่ี

เพื่อการคาประเวณีแลว มาตรการทางปกครองสั่งปดสถานท่ี (Closure of premises) ยังใชบังคับกับ

การสั่งปดสถานการคาประเวณีที่กระทําความผิดบางฐานท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยตั้งแตเมษายน ค.ศ.

2010 ศาลมีอํานาจสั่งปดสถานที่ช่ัวคราว ซึ่งมีลักษณะการดําเนินกิจการกระทําความผิดอาญาทาง

เพศบางฐานตามที่บัญญัติไวใน Policing and Crime Act 2009 เชน ความผิดฐานเปนธุระจัดหา

บุคคลเพ่ือการคาประเวณี (Causing or inciting prostitution for gain) ความผิดฐานควบคุมการ

คาประเวณี (Controlling prostitution for gain) ความผิดฐานซื้อบริการทางเพศเด็ก ความผิดฐาน

เปนธุระจัดหาเด็กเพื่อการคาประเวณี ความผิดฐานควบคุมการคาประเวณีเด็กหรือสื่อลามกเด็ก  

ความผิดฐานจัดการหรือชวยเหลือการคาประเวณีเด็กหรือสื่อลามกเด็ก ซึ่งเปนความผิดท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติความผิดอาญาทางเพศ ค.ศ.2003 (The Sexual Offences Act 2003) เปนที่สังเกต

วาความผิดฐานดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี (Keeping Brothel) ไมใชความผิดที่บัญญัติไวให

ศาลมีอํานาจสั่งปดสถานที่ที่กระทําความผิดได สวนขั้นตอนการดําเนินการกอนที่จะสั่งปดสถานที่ท่ี

พบการกระทําความผิดไดนั้น ตองมีการดําเนินการ 2 ขั้นตอนกอน ไดแก ประการแรก แจงการสั่งปด

สถานที่ที่พบการกระทําความผิด (Closure Notice) ซึ่งใบแจงการสั่งปดนี้สามารถออกโดยตํารวจ 

หากพบวามีเงื่อนไขครบทุกประการ เชน มีหลักฐานเชื่อไดวาสถานที่ดังกลาวถูกใชเพื่อกระทําความผิด

ตามที่บัญญัติไว 1 หรือมากกวาหนึ่งฐานความผิดข้ึนไปในระยะเวลา 3 เดือนกอนท่ีจะมีการออกใบ

แจงการสั่งปด และมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวาคําสั่งปดสถานที่มีความจําเปน เพ่ือการปองกันการใช

สถานที่ดังกลาวในการกระทําความผิด และตองมีการระบุบุคคลผูอาศัยในอสังหาริมทรัพย หรือมี

ความรับผิดชอบควบคุมสถานที่ดังกลาว นอกจากนี้ ใบแจงการสั่งปดจะตองทําสําเนาและนําไปติดไว

กับสถานที่ดังกลาว ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยางชัดแจง และในระยะเวลาพอสมควรที่ผูอาศัย หรือผู

ครอบครอง ควบคุมสถานท่ีดังกลาวสามารถทราบถึงการแจงสั่งปดได อีกท้ัง หากมีความจําเปน 

ตํารวจสามารถเขาไปยังสถานที่ดังกลาว เพื่อใหแนใจวาแจงใหทราบถึงการปดสถานที่เรียบรอยแลว  

อยางไรก็ตาม แมจะมีการออกใบแจงการสั่งปด แตการปดสถานที่ดังกลาวจะมีผลตอเมื่อศาลไดมี

คํ าสั่ งให ปดสถาน ท่ี  (Closure Order) ประการที่ สอง คําสั่ งให ปดสถานที่  (Closure Order)   

หลังจากที่ไดมีการออกใบแจงการสั่งปดสถานที่ภายใน 48 ชั่วโมง ศาลจะตองพิจารณาและมีคําสั่งให

ปดสถานที่ หากศาลมีคําสั่งใหปดสถานที่ดังกลาว สถานที่ดังกลาวจะถูกปดทันทีเปนระยะเวลา 3 

เดือน ทั้งนี้ ศาลมีอํานาจขยายระยะเวลาการสั่งปดสถานที่เม่ือครบ 3 เดือนแลวอีกได  เมื่อไดมีการปด
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สถานที่ดังกลาวแลว หากบุคคลใดยังอาศยัอยูหรือเขาไปยังสถานที่ดังกลาวโดยไมมีขอแกตัวอันสมควร 

ตองไดรับโทษทางอาญา ลงโทษปรับสูงสดุถึง 2,000 ปอนดและหรอืจําคุกสูงสุด 3เดือน  

มาตรการอื่นนอกจากมาตรการทางอาญา  

การบังคับใชกฎหมายเกี่ ยวกับการคาประเวณี ในประเทศอังกฤษ 

นอกจากจะมีการบังคับใชมาตรการทางอาญาแลว ในประเทศอังกฤษไดนํามาตรการอื่นนอกจาก

มาตรการทางอาญาที่เรียกวา Anti-social Behavior นํามาใชบังคับแกผูคาประเวณี และผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณีประกอบดวย ทั้งนี้ มาตรการทางอื่นนอกจากมาตรการทางอาญาAnti-

social behavior มีประกอบดวยมาตรการหลายประการไมวาจะเปนมาตรการทางปกครอง 

มาตรการทางแพง ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขผูกระทําความผิด แกไขการกระทําอันเปนความผิดอาญา 

ทั้ งนี้  ม าตรการอื่ น น อกจากม าตรก ารทางอาญ า Anti-social Behavior ถูกบั ญ ญั ติ ไว ใน

พระราชบัญญัติ Anti-social Behavior, Crime and Policing Act 2014 เชน76  

ประการแรก คําสั่งควบคุมพฤติกรรมที่กระทําความผิดอาญา (Criminal 

Behavior Order) ซึ่งถูกบัญญัติไวใน Anti-social behavior, Crime and Policing Act 2014 เปน

มาตรการที่ใชแกผูคาประเวณีหรือผูใชบริการทางเพศที่กระทําความผิดฐานชักชวนเพื่อการคาประเวณี 

(Soliciting and loitering) โดยศาลมีอํานาจสั่งใหใชมาตรการนี้เมื่อพบวา เปนท่ีแนนอนวาพฤติกรรม

ของผูกระทําความผิดกอใหเกิดการคุมคาม สรางความตื่นกลัว กังวลใจแกบุคคลอื่น และการใช

มาตรการนี้จะชวยปองกันผูกระทําความผิดไมใหกระทําความผิดหรือมีพฤติกรรมเชนเดิมอีก คําสั่ง

ควบคุมพฤติกรรมที่กระทําความผิดอาญา (Criminal behavior order) กําหนดเงื่อนไขหามไมให

ผูกระทําความผิดชักชวนเพ่ือการคาประเวณีซ้ํา และผูกระทําความผิดตองเขารวมกิจกรรมที่กําหนดไว 

เชน เขารับการอบรมเตรียมความพรอมทํางานเพ่ือชวยใหบุคคลดังกลาวออกจากสถานการณที่สงผล

ใหกระทําความผิด อนึ่ง เงื่อนไขการแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดมีความแตกตางกัน โดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล นอกจากนี้ จะมีบุคคลหรือหนวยงานหนึ่งในการ

ตรวจตราการปฏิบัติตามคําสั่งควบคุมพฤติกรรมที่กระทําความผิดอาญา ทั้งนี้ คําสั่งนี้มีระยะเวลา

ตั้งแต 2 ปหรือตลอดชีวิต สําหรับผูกระทําความผิดที่ไมใชผูเยาว แตหากเปนเด็ก คําสั่งนี้มีระยะเวลา 

3 ป หากผูกระทําความผิดที่ ได รับคําสั่งควบคุมพฤติกรรมที่กระทําความผิดอาญา (Criminal 

behavior order) จากศาลไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในคําสั่ง จะถือวาขัดขืนคําสั่ง และจะตองไดรับโทษ

ทางอาญาเปนความผิดตางหาก ซึ่งอาจจะไดรับโทษสูงสุด 6 เดือนและหรือปรับ สําหรับการพิจารณา

                                           
76 “Sex Workers and the Law Booklet (2017 Edition)”, Retrieved on 15 January 

2018, from https://www.release.org.uk/publications/sex-workers-and-law-booklet, pp.42-55.  
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คดีในศาลชั้นตน (Magistrates’ Court) หรือ โทษจําคุกสูงสุด 5ป สําหรับการพิจารณาคดีในศาล

คราวนคอรท (Crown Court) หรือศาลสูงชั้นกลาง   

ประการที่สอง คําสั่งหาม (Injunction) ศาลจะใชบังคับคําสั่งหามน้ี

ตอเมื่อ ศาลพิจารณาถึงความเปนไปได หรือความเสี่ยงที่ผูกระทําความผิดจะกระทําพฤติกรรมตอตาน

สังคม (Anti-social behavior) และการใชคําสั่งหามเปนวิธีการที่ปองกันผูกระทําความผิดจาก

พฤติกรรมตอตานสังคม พฤติกรรมตอตานสังคม (Anti-social behavior) หมายความวาพฤติกรรมท่ี

เปนสาเหตุกอใหเกิดการคุมความ ความกังวลใจแกบุคคลอ่ืน ความเดือดรอนความรําคาญแกบุคคลที่

อาศัยในบริเวณเดียวกัน คนในสังคม อนึ่ง คําสั่งหาม (Injunction) จะเปนคําสั่งที่หามพฤติกรรม

ดังกลาวและหรือใหบุคคลผูกระทําความกระทําบางอยาง หากผูกระทําความผิดฝาฝนคําสั่งหามนี้ 

ศาลจะออกหมายจับอีกทั้งผูกระทําความผิดอาจถูกจับหากโดยไมมีหมายจับ หากมีพฤติกรรมคุกคาม 

กอใหเกิดความรุนแรงอันตรายแกบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ คําสั่งหามสามารถบังคับใชเปนระยะเวลา

เทาไหรก็ได ยกเวนผูกระทําความผิดเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ในกรณีน้ีคําสั่งหามตองใชบังคับ

ระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน อยางไรก็ตาม คําสั่งหามนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได หากเงื่อนไขของ

ผูกระทําความผิดเปลี่ยนแปลงไป เชน เปลี่ยนสถานที่อาศัย เปลี่ยนเวลาทํางาน ความแตกตางระหวาง

คําสั่งหาม (Injunction) กับคําสั่งควบคุมพฤติกรรมท่ีกระทําความผิดอาญา (Criminal Behavior 

Order) คือ ระดับภาระการพิสูจนซึ่งตามคําสั่งหามใชระดับการพิสูจนตามวิธีพิจารณาคดีแพง แต

คําสั่งควบคุมพฤติกรรมที่กระทําความผิดอาญา (Criminal Behavior Order) ใชระดับภาระการ

พิสูจนตามวิธีพิจารณาคดีอาญาซึ่งเขมงวดและมีระดับภาระการพิสูจนสูงกวาคดีแพง นอกจากนี้ หาก

ผูกระทําความผิดฝาฝนคําสั่งหามก็จะไมไดรับโทษทางอาญา แตจะไดรับโทษทางแพงฐานละเมิด

อํานาจศาล ซึ่งไดรับโทษสูงสุดถึง 2 ป และหรือปรับ  

ประการที่ ส าม การแจง เตื อน เพ่ื อคุ มครองชุ มชน  (Community 

Protection Notice) ออกโดยตํารวจ พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและเจาหนาที่ที่ดิน โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อปองกันและลดผลกระทบที่เกิดจากการกระทําของผูกระทําความท่ีสงผลตอ

สภาพแวดลอมสังคม ทั้งนี้ การแจงเตือนเพื่อคุมครองชุมชนใชบังคับแกบุคคลอายุเกินกวา 16 ป เมื่อ

พบวา การกระทําของบุคคลดังกลาวกอใหเกิดอันตราย ความเสียหายแกสภาพแวดลอมอยางตอเนื่อง 

หรือคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการกระทําดังกลาวไมมีเหตุผล (Unreasonable) การแจงเตือน

นี้จะออกเปนลายลักษณอักษรแจงถึงการกระทําอันเปนสาเหตุ ผลกระทบของการกระทํา ขอ

กําหนดใหปฏิบัติ หามปฏิบัติ และผลของการฝาฝนการแจงเตือนเพ่ือคุมครองชุมชน ทั้งนี้ ผูกระทํา

ความที่ฝาฝนการแจงเตือนเพ่ือคุมครองชุมชนจะไดรับโทษทางอาญา ตองปรับไมเกิน 1,000 ปอนด 

แกสภาองคการบริการสวนตําบล ภายใน 14 วัน  
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ประการที่สี่ อํานาจกระจาย (Dispersal Power) เปนอํานาจของตํารวจ 

หรือสํานักงานตํารวจ ใชบังคับแกบุคคลที่มีแนวโนมจะปฏิบัติพฤติกรรมตอตานสังคมซ้ํา ใหออกจาก

สถานที่หรือเขตที่กําหนดไว โดยตํารวจระดับสารวัตรข้ึนไปเปนผูมีอํานาจใชอํานาจนี้เมื่อปรากฏวา

บุคคลในสังคมสาธารณะถูกคุกคาม หรือกังวลใจ หรือเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่ดังกลาว เมื่อตํารวจผูมี

อํานาจออกคําสั่งนี้แลว บุคคลผูไดรับคําสั่งตองออกจากพ้ืนที่ดังกลาวภายใน 48 ชั่วโมง หากฝาฝน

ตองไดรับโทษทางอาญา ระวางโทษจําคุกสูงสุด 3 เดือนและหรือปรับ  

ป ระก ารที่ ห า  คํ าสั่ งคุ ม ค รอ ง พ้ื น ที่ ส า ธ ารณ ะ  (Public spaces 

protection orders) ออกโดยสภาองคการบริหารสวนบุคคลหลังจากที่ไดปรึกษากับตํารวจ เพื่อ

คุมครองพื้นที่สาธารณะมากกวาคุมครองบุคคลในสังคม โดยจะออกคําสั่งเม่ือปรากฏวา กิจกรรมการ

กระทําที่กระทําในสถานที่สาธารณะดังกลาวสงผลกอใหเกิดความเสียหายแกสถานที่สาธารณะ 

สภาพแวดลอม คําสั่งนี้จะมีเนื้อหาหามกระทําบางอยางในเขตพ้ืนที่ที่กําหนดไว หรือกระทํากิจกรรม

บางอยางในเขตพื้นที่ที่กําหนดไว หรือท้ังสองประการ หากผูไดรับคําสั่งฝาฝนจะตองไดรับโทษทาง

อาญา ซึ่งคําสั่งนี้สามารถนํามาใชบังคับแกผูคาประเวณี เพ่ือยับยั้งการคาประเวณีตามทองถนน หรือ

ใหคาประเวณีเฉพาะที่กําหนดไว 

ประการที่หก คําสั่งปดสถานที่ (Closure of Promises) เปนคําสั่งท่ี

แตกตางจากคําสั่งปดสถานการคาประเวณี (Brothel closure orders) ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ความผิดอาญาทางเพศ 2003 คําสั่งปดสถานที่ตองประกอบดวย 2 ข้ันตอน กลาวคือ ตํารวจหรือ

องคการบริหารทองถ่ินจะออกใบแจงเตือนการปดสถานที่ (Closure of Promises) ถาปรากฏวา การ

ใชสถานที่ดังกลาวสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในสังคม หรือปรากฏความวุนวายใกลกับ

สถานที่ดังกลาวอันเปนผลมาจากการใชสถานที่ดังกลาว และมีความจําเปนในการออกใบแจงเตือนปด

สถานท่ี เพ่ือคุมครองความเดือดรอนวุนวายท่ีจะเกิดการใชสถานท่ีดังกลาวตอไป นอกจากนี้ จะตอง

ติดสําเนาใบแจงเตือนคําสั่งปดสถานท่ีไว ณ สถานที่ดังกลาวในลักษณะที่สามารถมองเห็นไดอยางชัด

แจง แตใบแจงเตือนปดสถานที่ดังกลาวจะมีผลตอเมื่อศาลมีคําสั่งใหปดสถานที่ดังท่ีกลาวตอไป 

ขั้นตอนตอไป ศาลตองพิจารณาออกคําสั่งปดสถานที่ (Closure Orders) ภายใน 48 ชั่วโมงนับแต

ออกใบแจงเตือนคําสั่งปดสถานที่ โดยศาลพิจารณาวา บุคคลดังกลาวเก่ียวของในพฤติกรรมทางอาญา 

การกระทําความผิดในสถานท่ีดังกลาว หรือการใชสถานท่ีดังกลาวเปนผลใหกอใหเกิดความเดือดรอน

แกบุคคลในสังคม หรือปรากฏความวุนวายใกลกับสถานที่ดังกลาว ซึ่งเปนผลมาจากการใชสถานที่

ดังกลาว และการออกคําสั่งปดสถานท่ีดังกลาวมีความจําเปน เพ่ือปองกันพฤติกรรม ความเดือดรอน

รําคาญที่จะเกิดขึ้นตอไป เมื่อศาลออกคําสั่งปดสถานที่แลว เจาของหรือผูพักอาศัยตองออกจาก

สถานที่ดังกลาวเปนระยะ 3 เดือน อยางไรก็ตาม ศาลสามารถอนุญาตใหเขาไปยังสวนใดสวนหน่ึงของ

สถานที่ไดในระหวางระยะเวลาสั่งปดสถานที่ได  
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ประการที่ เจ็ด  ข อ กํ าหนดฟ น ฟู ผู ก ระทํ าความผิ ด  (Treatment 

Requirement) ตามพระราชบัญญัติ  Criminal Justice Act 2003 ศาลเปนผูมีอํานาจกําหนด

ขอกําหนดฟนฟูผูกระทําความผิดรวมกับโทษทางอาญาได โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขฟนฟูผูกระทํา

ความผิดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด เชน เขารับการฝกอบรมดานการศึกษาและอาชีพ บําบัดการติด

ยาเสพติด รวมถึงหามไมใหเขาไปยังสถานที่ที่อยูอาศัยของชุมชน สถานที่ที่กําหนดไว รักษาโรคทางจิต  

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา ประเทศอังกฤษมีการบันทึกขอมูลการ

กระทําความผิดไวในประวัติอาชญากรรม ซึ่งศาลสามารถนํามาพิจารณาประกอบการกําหนดโทษทาง

อาญาแกผูกระทําความผิดได อีกทั้ง ประวัติอาชญากรรมนี้มีผลตอการหาอาชีพในอนาคตของผูกระทํา

ความผิด  อย างไรก็ตาม ตามพระราชบัญญั ติ  The Rehabilitation of Offenders Act 1974   

กําหนดไมใหเปดเผยประวัติอาชญากรรมแกผูท่ีเคยกระทําความผิดที่ไมไดกระทําความผิดซ้ําภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดไว ซึ่งเปนการกําหนดแนวทางแกไขปญหาประวัติอาชญากรรมสงผลกระทบตอ

โอกาสการหาอาชีพของผูเคยกระทําความผิด นอกจากนี้ หากผูกระทําความผิดซึ่งกระทําความผิด

เฉพาะบางฐานความผิด เชน ความผิดฐานขมขืน หรือเปนสาเหตุสงเสริมการคาประเวณีเด็ก จะตอง

ถูกลงทะเบียนบัญชีอาชญากรทางเพศดวย77  

สวนความรับผิดการเสียภาษี พบวา ผูคาประเวณีมีภาระหนาที่ตองแสดง

รายไดจากการประกอบอาชีพ รวมทั้ง ดอกเบี้ยที่ไดรับจากการฝากเงินธนาคารตอกรมสรรพากรและ

ตองเสียภาษี โดยเสียภาษีประเภทภาษีเงินได (Income Tax) และยื่นแบบรายการขอคืนภาษีเงินได 

หากเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษี และหากเปนลูกจาง นายจางมีหนาที่จายคาจางแก

ลูกจางผานแบบ Pay As You Earn และลูกจางตองจายภาษีเงินไดแกกรมสรรพากรทุกเดือน  

นอกจากนี้ หากเปนผูคาประเวณีอิสระ บุคคลดังกลาวตองจดทะเบียนการเสียภาษีแกกรมสรรพากร

ภายใน 3 เดือนนับแตเร่ิมทํางานหรือโฆษณาการทํางานของตน หากไมจดทะเบียนภายในระยะเวลา

ดังกลาว บุคคลดังกลาวจะถูกปรับ ท้ังนี้ ผูคาประเวณีอิสระที่จดทะเบียนไมจําเปนตองใหขอมูลแก

สรรพากรวาประกอบอาชีพคาประเวณี แตสามารถใหขอมูลวาประกอบอาชีพผูใหความบันเทิง หรือ

พนักงานนวด เปนตน ไดเชนกัน อนึ่ง จากการศึกษา ผูคาประเวณีจะตองเสียภาษีเงินไดเฉกเชนกับ

การประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้น อัตราภาษีเงินไดที่ผูคาประเวณีจะตองเสียจะเปนไปตามรายไดในปนั้นๆ 

เชน หากมีรายไดไมถึง 11,500 ปอนด บุคคลดังกลาวไมตองเสียภาษี แตหากมีรายไดต้ังแต 11,501-

45,000 ปอนด จะตองเสียภาษี เงินไดเปนอัตรา 20% ของรายได หรือมีรายไดตั้งแต 45,001-

                                           
77 Ibid.pp.94-100. 
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150,000 ปอนด จะตองเสียภาษีเงินไดในอัตรา 40% ของรายได หรือมีรายไดเกิน 150,000 ปอนด 

จะตองเสียภาษีเงนิไดในอัตรา 45% ของรายไดทั้งหมด78 

กลาวโดยสรุป ประเทศอังกฤษกําหนดใหการคาประเวณีในตนเองไมเปน

ความผิด แตผูกระทําการคาประเวณีก็อาจถูกลงโทษทางอาญา หากกระทําการชักชวนหาลูกคาในท่ี

สาธารณะ หรือกระทําการคาประเวณีตามทองถนน หรือความผิดฐานดําเนินกิจการสถานการ

คาประเวณีได หากในสถานที่พักอาศัยดังกลาวมีผูคาประเวณีคนอื่นอยูดวย จะเห็นไดวา แมกฎหมาย

จะไมลงโทษการเปนผูคาประเวณี แตกฎหมายก็กําหนดความผิดฐานอื่นที่สามารถลงโทษผูคาประเวณี

ไวอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของสังคม นอกจากนี้ เห็นวา โทษที่นํามาบังคับ

ใชแกผูคาประเวณีมีลักษณะหลากหลาย โดยศาลและหนวยงานของรัฐสามารถออกคําสั่งโดยพิจารณา

ความเหมาะสม ความเปนไปไดที่จะแกไขฟนฟูผูกระทําความผิดไมใหคาประเวณีอีก เชน ตํารวจตอง

ออก Prostitues’Caution เปนอยางนอย 2 ครั้งกอนที่จะดําเนินคดีฐานชักชวนการคาประเวณีแก

ผูคาประเวณี ในขณะเดียวกัน กฎหมายของอังกฤษก็ลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณ ี

นักคามนุษยและไดนํามาตรการอ่ืนนอกจากมาตรการทางอาญา เชน มาตรการทางปกครองมีคําสั่งให

ปดสถานที่ที่ถูกใชเพื่อการคาประเวณีไดดวย ทั้งนี้ เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและแกไข

ปญหาการคาประเวณี อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา แมผูคาประเวณีจะมีความเสี่ยงตอการประกอบ

อาชีพของตน แตผูคาประเวณีก็มีหนาที่ตองเสียภาษีแกรัฐเฉกเชนกับอาชีพอ่ืนดวย  

3.2.1.2 ประเทศกมัพูชา  

บทบัญญัติการคาประเวณีของประเทศกัมพูชากําหนดใหการขายบริการ

ทางเพศไมเปนความผิดอาญา แตผูคาประเวณีอาจไดรับโทษทางอาญาหากเชิญชวน (Solicit) ลูกคา

ในสถานที่สาธารณะ และลงโทษผูเกี่ยวของกับกิจกรรมอันเก่ียวกับการคาประเวณี เชน ผูกระทําธุระ

จัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณี ผูดําเนินสถานการคาประเวณี  

ในระหวางการปกครองของเขมรแดงตั้งแตป ค.ศ.1975-1979 กําหนดให

การคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายเพ่ือกําจัดการคาประเวณีอยางเด็ดขาด ผูคาประเวณีอาจไดรับโทษ

ประหารชีวิต ตอมา เมื่อกัมพูชาเปลี่ยนการปกครองเปนสาธารณรัฐ ตั้งแตป ค.ศ.1979-1993 ปรากฏ

การคาประเวณีเกิดข้ึนอีกคร้ังหนึ่ง โดยในชวงท่ีมีการตกลงขอตกลงสันติภาพกรุงปารีส ป ค.ศ.1991 มี

จํานวนผูคาประเวณีประมาณ 6,000 คน ตอมาภายหลังการลมสลายของสาธารณรัฐ กองกําลัง

สหประชาชาติ (the United Nations Transitional Authority in Cambodia หรือ UNTAC) ซึ่ง

                                           
78 “ Income Tax rates and Personal Allowances” , Retrieved on 2 1  February 

2018, from https://www.gov.uk/income-tax-rates 
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ประกอบดวยทหารจํานวน 20,000 คนไดเขายึดกัมพูชาเพื่อฟนฟูประเทศกัมพูชา สงผลใหกอใหเกิด

การใหบริการทางเพศขึ้น เพ่ือตอบสนองทหารและนักธุรกิจซึ่งเขามาประกอบธุรกิจภายในประเทศ 

ทําใหมีจํานวนผูคาประเวณีเพ่ิมมากขึ้นจาก 6,000 คนใน ค.ศ.1991 เปน 20,000 คนใน ค.ศ.1992 

นอกจากนี้ กองกําลังสหประชาชาติไมไดมีมาตรการในการควบคุมหรือกําจัดธุรกิจการใหบริการทาง

เพศ ตอมา ค.ศ.1993 กองกําลังสหประชาชาติไดถอนกําลังทหารออกจากกัมพูชา สงผลใหความ

ตองการในธุรกิจบริการทางเพศลดลง รวมถึง ผูคาประเวณีมีจํานวนลดนอยลงเหลือประมาณ 4,000-

10,000 คน อยางไรก็ตาม จํานวนผูคาประเวณีมีจํานวนเพ่ิมขึ้นในชวงความไมมั่นคงทางสถานการณ

ทางการเมืองของประเทศในป ค.ศ.1994 ตอมาใน ค.ศ.1990 ปรากฏวา ตํารวจคุกคามและละเมิด

สิทธิผูคาประเวณีซึ่งเปนชาวเวียดนามและกัมพูชา และในขณะเดียวกัน ตํารวจก็เปนเจาของสถาน

บริการคาประเวณีดวย นอกจากน้ี ยังปรากฏการลักพาตัวเด็กหรือขายเด็กนั้นเพ่ือคาประเวณีในสถาน

การบริการประเวณีเปนปริมาณเพิ่มมากขึ้นดวย ตอมา ค.ศ.2000 องคกรผูคาประเวณีในกัมพูชาที่

เรียกวา “The Women’s Network for Unity” ไดเรียกรองสนับสนุนใหมีการแกไขกฎหมายใหการ

คาประเวณีถูกกฎหมาย เพ่ือคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูคาประเวณีและยกระดับการทํางานของผู

คาประเวณีใหดียิ่งขึ้น ทําให ค.ศ.2008 รัฐบาลไดออกกฎหมายกําจัดการคามนุษยและการแสวงหา

ป ระโยชน ท างเพ ศ ค .ศ .2008 (Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual 

Exploitation 2008) สงผลใหการคาประเวณีอิสระตามทองถนนมีจํานวนลดนอยลงอยางมาก แต

เปลี่ยนรูปแบบกลายเปนการคาประเวณีแอบแฝงในรานอาหาร รานนวด รวมถึงสถานบันเทงิ79  

มีขอนาสนใจวา ในปจจุบัน ปรากฏธุรกิจบริการทางเพศแกนักทองเที่ยว 

(Sex Tourism) เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ซึ่งกอใหเกิดการชักจูงเด็กจากประเทศเวียดนามเขาสูการคา

ประเวณีเปนจํานวนมาก  

นอกจากนี้  การคาประเวณีในประเทศกัมพูชาปรากฏหลายรูปแบบ

ดวยกัน เชน การคาประเวณีอิสระตามทองถนน การคาประเวณีแอบแฝงในสถานบรกิาร สถานบันเทิง 

รานเสริมสวย รานนวด ซึ่งสวนใหญมักพบการคาประเวณีแอบแฝงมากกวาการคาประเวณีตามทอง

ถนน80  

                                           
79 Human Rights Task Force on Cambodia, “ CAMBODIA: Prostitution and Sex 

Trafficking: A Growing Threat to the Human Rights of Women and Children in 

Cambodia” , Retrieved on 2 0  January 2018, from https://web.archive.org/web/2008 

0918233727/http://www.hrsolidarity.net/mainfile.php/1996vol06no04/219/  
80 Ibid. 
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สําหรับบทบัญญัติเก่ียวกับการคาประเวณีของกัมพูชาในปจจุบันถูก

บัญญัติไวในหมวดที่ 4 วาดวยเรื่องการคาประเวณีและการคาประเวณีเด็กของกฎหมายกําจัดการคา

มนุษยและการแสวงหาประโยชนทางเพศ ค .ศ .2008 (Law on Suppression of Human 

Trafficking and Sexual Exploitation 2008) ไดกําหนดนิยามของการคาประเวณีวา “หมายถึง 

การมีเพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใดหรือการกระทาํอื่นสนองความตองการทางเพศเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงิน

หรือสิ่งมีคุณคาอ่ืนใด” และไดกําหนดความรับผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ผูเปนธุระจัดการบุคคล

เพื่อการคาประเวณี ผูดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี ผูคามนุษย รวมถึงกําหนดมาตรการการ

เยียวยาเหย่ือการคามนุษย ดังรายละเอียดตอไปนี้  

สวนแรก การกําหนดความรับผิดทางอาญาในหมวดที่ 4 วาดวยการคา

ประเวณีและการคาประเวณีเด็ก กําหนดลงโทษการกระทําดังนี้ เชน  

การเชิญชวนหาลูกคาในสถานที่สาธารณะ ตามมาตรา 24 ซึ่งบัญญัติ

ลงโทษผูเจตนาเชิญชวนบุคคลอ่ืน เพื่อการคาประเวณี ในสถานที่สาธารณะ ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแต 1-6 วันและปรับตั้งแต 3,000-10,000 riels แตหากผูชักชวนเปนเด็ก เด็กนั้นไดรับการยกเวน

โทษ81  

การเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณี (Procuring Prostitution) 

ซึ่ งเปนการลงโทษบุคคลในธุรกิจการคาประเวณี  โดยมาตรา 25 ไดใหนิยามของ ธุระจัดหา 

(Procuring) ไวหมายถึง “การรับเงินจากผูคาประเวณี การชวยเหลือ หรือคุมครองผูคาประเวณีจาก

บุคคลอ่ืน การชักชวน จูงใจ สอนบุคคลอ่ืนใหเปนผูคาประเวณี การใชกําลังบังคับบุคคลใหคาประเวณี 

การจัดหาสถานที่ใหระหวางบุคคลอยางนอยหนึ่งคน ซึ่งเกี่ยวของกับการคาประเวณีกับผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี การปกปดเงินที่ไดจากการเปนธุระจัดหาเพ่ือการคาประเวณี การ

ขัดขวางการชวยเหลือผูคาประเวณีจากหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน82 โดยผูกระทําเปนธุระจัดหา

                                           
81 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 24: Soliciting states that “A person who willingly solicits another in public for 

the purpose of prostituting himself or herself shall be punished with imprisonment 

from 1 to 6 days and a fine from 3,000 to 10,000 riels. A minor shall be exempted 

from punishment of the offense stipulated in this article.” 
82 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 25: Definition of Procuring Prostitution 
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บุคคลเพื่อการคาประเวณีจะตองถูกระวางโทษจําคุกตั้งแต 2-5ป83 และหากปรากฏวาผูกระทํา

ความผิดเปนผูปกครองชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมาย ผูใหการอุปการะผูคาประเวณี 

หรือใช กําลังบั งคับแกผูคาประเวณี  ห รือกระทําหลายคน หรือผูกระทําความผิดเปนองคกร

อาชญากรรม จะตองไดรบัโทษจําคุกตั้งแต 5-10ป84  

นอกจากนี้  หากผูกระทําความผิดกระทําเปนธุระจัดหาโดยทรมานผู

คาประเวณี ผูกระทําความผิดจะตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 10-20 ป85 หรือหากเปนธุระจัดหาเด็ก

เพื่อการคาประเวณีก็จะตองไดรับโทษจําคุก 7-15 ป86 

การดําเนินการคาประเวณี (Management of Prostitution) กลาวคือ 

ลงโทษบุคคลผูดําเนินการ จัดการ ดําเนินธุรกรรมทางการเงินของสถานการคาประเวณี จะตองถูก

ระวางโทษจําคุกตั้งแต 2-5ป87 และลงโทษบุคคลผูยินยอมใหบุคคลอื่นกระทําการคาประเวณีใน

สถานที่ดังกลาว หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนเขาหาลูกคาเพื่อการคาประเวณีในสถานที่ดังกลาว88 

นอกจากนี้ ผูขายสถานที่ซึ่งไมใชเพื่อสาธารณะประโยชนแกบุคคลอ่ืน โดยรูวาบุคคลดังกลาวจะใช

สถานที่ดังกลาวเพื่อการคาประเวณ ีจะตองถูกลงโทษจําคุกตั้งแต 3-5 ปเชนกัน89  

                                           
83 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 26: Procurement of Prostitution 
84 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 27: Aggravated Procurement of Prostitution 
85 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 29: Procurement of Prostitution by Torture 
86 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 28: Procurement with regard to Child Prostitution 
87 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 30: Management of Prostitution 
88 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 31: Management of Establishment for Prostitution 
89 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 32: Provision of Premise for Prostitution 
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การชักชวนลูกคาเพ่ือการคาประเวณีเด็ก กลาวคือ ลงโทษผูชักชวนหา

ลูกคาเพ่ือกรคาประเวณีเด็ก หรือโฆษณาการคาประเวณีเด็กจะตองไดรับโทษจําคุก 2-5ป และปรับตั้ง

แต 4,000,000-10,000,000 riels90 

การซื้อบริการทางเพศจากเด็กตั้งอายุ 15-18ป ตองระวางโทษจําคุก 2-5 

ป หรือหากซื้อบรกิารทางเพศจากเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ตองระวางโทษ 7-15 ป91   

สวนที่สอง มาตรการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย โดยกําหนดใหมีการ

เยียวยาทางแพงแกผูถูกซื้อหรือขายเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศและไดรับเงินชดเชย คาเสียหาย 

หรือสามารถเรียกรองเอาทรัพยสินที่ถูกยึดจากการกระทําความผิดมาเปนเงินชดเชยหรอืคาเสียหาย

แกตนได92 รวมทั้งหามสื่อเปดเผยชื่อ หนาตาของเหยื่อการมนุษย93 

นอกจากกฎหมายฉบับนี้จะกําหนดโทษทางอาญา จําคุกและปรับแลว 

ยังคงกําหนดโทษเพ่ิมเติม ไดแก94 การยึดทรัพยทรัพยสิน อุปกรณที่ใช เพื่อจะใชในการกระทํา

ความผิด หรือไดมาจากการกระทําความผิด การจํากัดสิทธิทางแพงแกผูกระทําความผิด การปด

สถานที่ที่ปรากฏการกระทําความผิด และหามอยูในเขตที่กําหนด  

จากการศึกษา เห็นวา บทบัญญัติเก่ียวกับการคาประเวณีของกัมพูชามี

ลักษณะคลายกับของไทย กลาวคือ การขายบริการทางเพศไมเปนความผิด แตการกระทําชักชวนหา

ลูกคาในสถานที่สาธารณะเปนความผิด ทําใหลดการคาประเวณีอิสระตามทองถนนได แตเปลี่ยน

รูปแบบกลายเปนการคาประเวณีแอบแฝงตามสถานบริการ รานอาหาร สถานบันเทิงแทน แมจะ

บทบัญญัติกฎหมายจะลงโทษผูยินยอมใหบุคคลอ่ืนใชสถานที่เพ่ือการคาประเวณีก็ตาม แตโทษท่ี

ลงโทษแกผูกระทําความผิดมีโทษท่ีต่ํา ประกอบการบังคับใชกฎหมายท่ีไมจริงจังของหนวยงานของรัฐ

จึงทําใหการคาประเวณียังคงอยู   

                                           
90 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 35: Soliciting for Child Prostitution 
91 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 

Article 34: Purchase of Child Prostitution 
92 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 Article 45-47. 
93 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 Article 49. 
94 Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation 2008 Article 48. 
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3.2.2 ประเทศไมไดกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี 

หัวขอนี้จะกลาวถึงประเทศลมลางการคาประเวณีท่ีไมมีบทบัญญัติหามการคา

ประเวณี และไมมีบทบัญญัติกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีท่ีกระทําการบางประการ 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีทั้งสิ้น แตก็ไมมีกฎหมายบัญญัติรับรอง

การคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมาย  

3.2.2.1 ประเทศฝร่ังเศส  

ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศที่มีแนวคิดสิทธิเสรีภาพ และยึดถือสิทธิทาง

เพศเปนอยางมาก  โดยมีหลักกฎหมายเก่ียวกับผูคาประเวณีในประเทศฝรั่งเศส คือ สิทธิที่จะใช

รางกายแสวงหาสิ่งที่พอเหมาะสม ความอิสระนี้ คือการใชรางกายในการแสวงหาเงินน่ันเอง แตยกเวน

เรื่องการขายอวัยวะที่ไมสามารถกระทําได เชน การขายเลือด ขายอวัยวะ ดังนั้นสิทธิของโสเภณีจึง

เกิดขึ้นได แตตองคํานึงวาจะตองเกิดภายใตความเคารพในเรื่องสวนตัวของบุคคลดวย95 ประเทศ

ฝร่ังเศสมีการจัดการกับปญหาการคาประเวณีอยางยาวนานตามประวัติศาสตร กลาวคือ เริ่มแรก

การคาประเวณีในประเทศฝรั่งเศสกําหนดใหสถานบริการคาประเวณีเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

ตามแนวคิดการคาประเวณีไมใชอาชญากรรม แลวเปลี่ยนมายึดถือแนวคิดลมลางการคาประเวณ ี

(Abolitionist) ที่ถือวา การคาประเวณีในตัวเองไมใชความผิดแตมีการกําหนดหามมิใหโสเภณีกระทํา

การบางอยาง และหลังจากค.ศ.2016 เปนตนมา ฝร่ังเศสไดเปลี่ยนแนวคิดจากลมลางการคาประเวณี

ดั้งเดิมเปนแนวคิดลมลางการคาประเวณีสมัยใหม (Neo-Abolitionist)  ซึ่งมีการยกเลิกความผิด

อาญาฐานผูคาประเวณีชักเชิญชวนลูกคาในท่ีสาธารณะและกําหนดความผิดทางอาญาลงโทษผูซื้อ

บริการทางเพศแทน แตยังคงมีแนวคิดลมลางการคาประเวณี กําจัดการคาประเวณีใหหมดสิ้นไป 

เนื่องจากการคาประเวณีเปนความรุนแรงตอหญิง และขัดหลักการความเทาเทียมระหวางชายและ

หญิงดังท่ีจะไดกลาวโดยละเอียดตอไป  

ในคริสตศตวรรษที่  19 สถานบริการคาประเวณีหรือซองที่ เรียกวา 

Maisons de tolerance ไดปรากฏขึ้นในปารสีและกลายเปนที่นิยมอยางมาก แตไมไดถูกสุขลักษณะ

ทําใหเกิดการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ เชน โรคซิฟลิสแตป ค.ศ.1939 ฝรั่งเศสออกกฎหมายความผิด

ฐานชักชวนหาลูกคาในที่สาธารณะซึ่งลงโทษผูคาประเวณี จนกระท่ังป ค.ศ.1946 สถานการคา

ประเวณีเปนสิ่งถูกตองตามกฎหมาย ตอมาประมาณวันท่ี 13 เมษายน ค.ศ.1946 ประเทศฝรั่งเศสได

เริ่มยึดถือแนวคิดลมลางการคาประเวณี แลวทําการปดสถานบริการคาประเวณีทั้งหมด ทําใหสถาน

                                           
95 กิตติ์ธนทัต เลอวงศรัตน,การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีในประเทศไทย, พิมพ

คร้ังที่ 1, (กรุงเทพฯ: บริษัท ซี แอนดเอสพริ้นติ้ง จํากัด, 2550), น.19. 
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การคาประเวณีประมาณ 1,400 แหงตองถูกปดและผูคาประเวณีจํานวน 20,000 คน ไดรับผลกระทบ

ดังกลาว อยางไรก็ตาม ผูคาประเวณีจะตองมีการข้ึนทะเบียนตามกฎหมายอยู อันเปนผลใหผู

คาประเวณีมีความเปนอิสระมากยิ่งขึ้น ตอมา เจาของสถานการคาประเวณีก็เปดสถานการคาประเวณี

แหงใหม ชื่อ Hotel de pass ซึ่งอยูในรูปแบบโรงแรมท่ีไดรับอนุญาต ผูคาประเวณีจึงสามารถทํางาน

ตอไปได แตตัวกิจกรรมบางประเภทก็ตองแอบกระทําซึ่งอาจกระทําผิดความผิดชักชวนหาลูกคาในท่ี

สาธารณะได นอกจากนี้ รัฐเนนการควบคุมการคาประเวณีตามทองถนน มีการจับกุมผูคาประเวณีท่ี

กระทําเชิญชวนลูกคาในท่ีสาธารณะ ตอมาป ค.ศ.1960 ฝร่ังเศสไดลงนามใหสัตยาบันในอนุสัญญาวา

ดวยการปราบปรามการคาบุคคลและการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน ค.ศ.1949 

(Convention for the  Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of 

the prostitution of Others 1949) แสดงความจํานงตองการลมลางการคาประเวณีอยางชัดเจน

และมุงกําจัดการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เชน การจัดหา (คําวา จัดหา ตามประมวล

กฎหมายอาญาฝร่ังเศส หมายความวา การชวยคนใหคาประเวณี การไดรับประโยชนหรือเงินจากผู

คาประเวณี การจางหรือฝกคนใหคาประเวณี) ตอมา 25 พฤศจิกายน ค.ศ.1960 ไดมีการออก

กฎหมายใหมีบริการทางสังคมข้ึนในแตละสวนราชการ คือ Service for Prevention and Social 

Reinsertion และกําหนดใหรัฐเทานั้นที่จะสามารถหาประโยชนจากโสเภณีที่ถูกตองตามกฎหมายได 

โดยรัฐเก็บภาษีที่เรียกวา ฟสค (Fisc) และคํานึงวาผูคาประเวณีเปนผูประกอบอาชีพอยางหนึ่ง การ

เก็บภาษีจะตองถูกประกาศวาเปนกลุมของการที่ไมใชผลประโยชนทางการคา แต Fisc จะเปนตัว

ตระหนักวาผูคาประเวณีเปนตัวแทนทางเศรษฐกิจ ตอมาป ค.ศ.2003 รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได

เสนอกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองความปลอดภัยของประเทศ เรื่อง ทาทางในการจูงใจ (Passive 

Solicitation Misdemeanor) รวมทั้งการตัดสินลงโทษแกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 

และความผิดฐานคามนุษย ตอมาป ค.ศ.2007 พรรคสังคมนิยม (Socialist) เริ่มมีการเรียกรองใหมี

การลงโทษผูรับบริการทางเพศหรือผูใชบริการและเรียกรองใหยกเลิกความผิดการชักชวนหาลูกคา 

(Passive Solicitation) และหนวยงาน Cabiria ซึ่ งเปนหนวยงานที่ ดูแลดานสุขภาพและสิทธิ

มนุษยชนของฝรั่งเศสเสนอวาจะตองมีการใหความชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย และปฏิบัติจิตสังคม 

(Psycho Social) ใหแกผูคาประเวณีเพ่ือนาํไปสูชีวิตที่ดีตอไป96  

                                           
96 เพ่ิงอาง, น.19-20. 
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ในปจจุบัน ฝร่ังเศสกําหนดใหผูคาประเวณีถูกกฎหมาย โดยผูคาประเวณี

จะตองเสียภาษีใหแกรัฐ97 แตกฎหมายอาญาของฝร่ังเศสไดบัญญัติหามใหมีการชักชวนเชิญชวนลูกคา

ตามสถานที่สาธารณะ หากละเมิดจะถูกจําคุก 2 เดือนหรือปรับถึง 3750 ยูโร98 และไดบัญญัติหาม

หลอกลวงบังคับใหคาประเวณี  หามดําเนินกิจการสถานคาประเวณี หรือเปนแมงดา (Pimp) โดย

ประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศสไดกําหนดลงโทษบุคคลผูเปนธุระจัดหา (Pimp) ในมาตรา 225-5 ดังที่

จะไดกลาวตอไป  

อยางไรก็ตาม เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2016 ฝร่ังเศสไดเปลี่ยนแนวคิดการ

จัดการปญหาการคาประเวณีมาเปนการลมลางการคาประเวณีสมัยใหม (Neo-Abolitionist)99 ตาม

ประเทศสวีเดน กลาวคือ ฝรั่งเศสกําหนดใหผูคาประเวณีไมใชผูกระทําความผิด แตเปนเหยื่อในระบบ

การคามนุษยรูปแบบการคาประเวณีอันเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศจากหญิง ซึ่งผูคาประเวณี

จะตองไดรับการชวยเหลือทางดานสังคมและการเงินตางๆจากรัฐใหสามารถยกเลิกการประกอบอาชีพ

นี้ ได โดยฝรั่งเศสไดออกกฎหมาย French Act Against Prostitution ซึ่ งมีบทบัญญัติ ใหแกไข

กฎหมายที่เกี่ยวของตางๆ และมีแนวคิดหลักในการออกกฎหมายนี้ คือ การคาประเวณีเปนรูปแบบ

ความรุนแรงที่กระทําตอผูหญิง และการคาประเวณีเปนอุปสรรคดานความเสมอระหวางหญิงชายและ

ละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย100  โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญคือ  

                                           
97 100 countries and Their Prostitution Policies,” Retrieved on  7  June 2016, 

from https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000772#UK 
98 France Penal Code Article 225-10-1 “ Publicly soliciting another person by 

any means, including passive conduct, with a view to inciting them to engage in 

sexual relations in exchange for remuneration or a promise of remuneration is 

punished by two months' imprisonment and by a fine of €3,750.” 
99 Erika Schulze, “Sexual exploitation and prostitution and its impact on 

gender equality”, Retrieved on 4 May 2018, from www.europarl.europa.eu//IPOL-

FEMM_ET(2014)493040_EN.pdf 
100 CAP International, “The French law of April 13 2016 aimed at strengthening  the 

fight against the prostitutional system and providing support for prostituted persons,” 

Retrieved on 13 January 2018, from http://www.cap-international.org/wp-content/uploads/ 

2017/04/CAP-brochure-MARS2017-EN-WEB3-1.pdf 
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ประการแรก มีการยกเลิกความผิดชักชวนหาลูกคาในที่สาธารณะ 

(Passive Solicitation) 

เดิม ความผิดฐานชักชวนหาลูกคาในที่สาธารณะเปนความผิด ตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 225-10-1 ซึ่งมีเนื้อความวา101 “บุคคลผูชักชวนบุคคลอื่นอยาง

เปดเผยในที่สาธารณะ รวมถึง การเตร็ดเตรเชิญชวนลูกคา โดยมีเจตนาเพ่ือใหบุคคลอ่ืนใชบริการทาง

เพศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเปนเงิน หรือสัญญาวาจะใหเปนเงิน จะตองถูกลงโทษจําคุก 2 เดือนและปรับ 

3750 ยูโร...” บทบัญญัตินี้ถูกบังคับใชตั้งแต ป ค.ศ.1939 พบวา ในชวงป ค.ศ.1946- 1958 มีการ

จับกุมและลงโทษผูคาประเวณีในขอหานี้มากกวาการจับกุมและลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี  ดังนั้น ความผิดฐานชักชวนหาลูกคาในที่สาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

225-10-1 ถูกยกเลิกไป ไมมีผลบังคับใชอีกตอไป  

ประการที่สอง กําหนดความผิดฐานซื้อบรกิารทางเพศลงโทษผูซื้อบริการ  

โดยกําหนดมาตราใหม 611-1 กําหนดให “การกระทําท่ีที่เปนการเชิญ

ชวน ยอมรับ หรือไดรับการกระทําทางเพศจากผูคาประเวณี โดยแลกเปลี่ยนกับเงิน ผลประโยชน 

หรอืสัญญาวาจะใหเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดในทํานองเดยีวกัน จะตองถูกปรับ 1,500 ยูโร  

มาตรา 225-12-1 กําหนดไววา ถาเปนการกระทําความผิดซื้อบริการทาง

เพศซ้ําจะตองถูกปรับเปนเงิน 3,750 ยูโร  

และถา ซ้ือบริการทางเพศจากผูคาประเวณี เด็กหรือผูที่ ออนดอย 

(vulnerable) (ผูท่ีออนดอยคือ บุคคลผูปวย พิการ หรือตั้งครรภ)  จะตองถูกจําคุก 3 ป และถูกปรับ 

45,000 ยูโร  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225-12-2 เหตุฉกรรจความผิดฐานซื้อ

บริการทางเพศไววา “ถาความผิดมาตรา 225-12-1 วรรค 2 จะตองถูกลงโทษจําคุก 5 ป และปรับ 

75,000 ยูโร ถาไดกระทําหลายคน หรือไดใชเครือขายคมนาคมการสื่อสารทางอิเล็กทอนิกส หรือใช

ความรุนแรงตอผูใตการปกครอง หรือถาผูกระทําความผิดทําอันตรายแกชีวิตเหยื่อ หรือกําลังจะ

ประทุษรายตอเหย่ือ และถาเหยื่อน้ันอายุต่ํากวา 15 ป จะตองถูกจําคุก 7 ปและปรับ 100,000 ยูโร  

                                           
101 French Penal Code Article 225-10-1 “Publicly soliciting another person by 

any means, including passive conduct, with a view to inciting them to engage in 

sexual relations in exchange for remuneration or a promise of remuneration is 

punished by two months' imprisonment and by a fine of €3,750.” 
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นอกจากนี้  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225-12-3 กําหนดให

ความผิดฐานซื้อบริการทางเพศตามมาตรา 225-12-1 และ 225-12-2 แมกระทําลงนอก

ราชอาณาจักร ถาผูกระทําความผิดเปนคนสัญชาติฝร่ังเศส หรือพักอาศัยเปนประจําในฝรั่งเศสก็

จะตองถูกลงโทษดวย  

สวนการซื้อบริการผูคาประเวณีเด็กก็ยังคงเปนความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาอยู ตามมาตรา 225-12-1102 คือ ลงโทษผูรองขอ ชักชวน ยอมรับรวมประเวณีกับเด็ก

ที่เก่ียวของในการคาประเวณี โดยอาจมีการแลกเปลี่ยนคาตอบแทน หรือสัญญาวาจะใหคาตอบแทน

แกเด็กนั้น แมไมไดใชบริการเปนปกติก็ตาม ตองถูกจําคุก 3 ปและปรับ 4,500 ยูโร และตองรับโทษ

หนักขึ้น จําคุก 5 ปและปรับ 75,000 ตามมาตรา 225-12-2 หากการใชบริการคาประเวณีเด็กได

กระทํา  

1. เปนปกตวิิสัยหรือ ตอผูเยาวมากกวา 1 คน  

2. โดยเด็กไดมีการตดิตอกับผูกระทําความผิดโดยใชเผยแพรของขอความ

ไปยังพ้ืนที่สาธารณะหรือใชเครือขายสาธารณะ  

3. โดยบุคคลผูลวงละเมิดอํานาจเหนือเขาโดยใชตําแหนงของเขา  

ตองรับโทษหนักขึ้น เปนจําคุก 7 ปและปรับ 100,000 หากเด็กอายุต่ํา

กวา 15 ป103   

                                           
102 Penal Code Article 225-12-1 “Soliciting, accepting or obtaining, in exchange 

for a remuneration or a promise of a remuneration, sexual relations with a minor 

who is engaging in prostitution, even if not regularly, is punished by three years' 

imprisonment and a fine of € 45,000” 
103 Penal Code Article 225-12-2 “ The penalty is increased to five years' 

imprisonment and to € 75,000: 1° where the offence is committed habitually or 

against more than one minor; 2° where the minor was put in contact with the 

offender by the use, for the dissemination of messages to an unrestricted public, of a 

communication network; 3° where the offence was committed by a person abusing 

the authority conferred upon him by his position. The penalty is increased to seven 

years' imprisonment and to a fine of € 100,000 where the minor is under fifteen 

years of age.” 

Ref. code: 25605801031575WKN



212 

ประการที่สาม แกไขการบังคับใชกฎหมายลงโทษผูจัดหา ผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณีอยางจริงจริง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225-5 และมาตรา 

225-6  

โดยมาตรา 225-5 และ 225-6 มีหลั กกฎหมายวา  “ธุระจัดหา 

(Procuring) คือการชวยเหลือ ใหความสะดวก สอนใหผูอ่ืนคาประเวณี หรือไดรับกําไร ผลประโยชน

จากผูคาประเวณี หรือไดรับการชวยเหลือทางการเงินจากผูคาประเวณี หรือการจาง  ดูแลเครื่องแตง

กาย หรือจูงใจ ผลักดันใหบุคคลเขาสูการคาประเวณี  หากบุคคลใดกระทําการดังกลาวมาขางตน มี

ความผิดฐานจัดหาผูอื่นใหคาประเวณี ไมวาจะไดกระทําโดยเปนสื่อกลาง หรือ ไมสามารถพิสูจนถึง

รายไดที่สอดคลองกับวิถีการดํารงชีวิตในขณะท่ีอาศัยอยูกับผูคาประเวณีเปนประจําได  โดยจะตอง

ไดรับโทษจําคุก 7 ปและปรับ 150,000 ยูโร” อยางไรก็ตาม ในกรณีกระทําการเปนธุระจัดหาผูออน

ดอย (vulnerability) ไมจําตองพิสูจนถึงการบังคับ ใชกําลังบังคับ หรือประทุษรายกอน แตการ

กระทําจัดหาผูออนดอยโดยการใชกําลังบังคับ ประทุษรายเปนเหตุฉกรรจท่ีจะทําใหผูกระทําความผิด

ไดรับโทษหนักขึ้น  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 225-7 เหตุฉกรรจของความผิดฐานเปน

ธุระจัดหา มีหลักกฎหมายให “หากการกระทําความผิดเปนธุระจัดหาไดกระทําตอเด็ก หรือบุคคลผู

ออนดอย ไมวาจะเพราะเนื่องจากอายุ ความเจ็บปวยมีความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจ สติปญญา 

ตั้งครรภ หรือไดกระทําตอบุคคลหลายคน หรือกระทําโดยบังคับ ใชกําลังความรุนแรง หรือกระทําโดย

บุคคลหลายคน หรือโดยผูเปนญาติ หรือโดยเปนผูที่มีอํานาจเหนือเหยื่อ หรือโดยใชเครือขาย

คมนาคมอิเล็กทอนิกส ผูกระทําความผิดตองไดรับโทษจําคุก 10 ป และปรบั 1,500,000 ยูโร  

มาตรา 225-7-1104 ลงโทษผูเปนธุระจัดหาหนักขึ้น หากกระทําตอเด็ก

อายุต่ํากวา 15 ป ตองถูกจําคุก 15 ป และปรับ 3,000,000 ยูโร  

ตามมาตรา 225-8105 บัญญัติใหรับโทษหนักข้ึน หากการกระทําเปนธุระ

จัดหาบุคคลไปคาประเวณีตามมาตรา 255-7 กระทําโดยองคกรอาชญากรรม ตองรับโทษ จําคุก 20 

ป และปรบั 3,000,000 ยูโร  

                                           
104 Penal Code Article 225-7-1“The offence of procuring is punished by fifteen 

years' criminal imprisonment and a fine of € 3,000,000 where it is committed against 

a minor of fifteen years old.” 
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มาตรา 225-9 หากการเปนธุระจัดหา ไดกระทําโดยทรมานหรือการ

กระทําโดยปาเถ่ือน เพื่อใหบุคคลอ่ืนคาประเวณี ตองรบัโทษจําคุกตลอดชีวิตและปรับ 4,500,000 ยูโร106  

นอกจากนี้ กฎหมายอาญาฝรั่งเศสไดกําหนดโทษการเปนเจาของกิจการ

คาประเวณี ตามมาตรา 225-10 ซึ่งบัญญัติดังนี้107 “ บุคคลตองถูกจําคุก 10 ป และปรับ 750,000 ยู

โร หากไดกระทําโดยตนเองหรือผานบุคคลใด...  

1. เปนเจาของ จัดการ ดําเนินกิจการ สนบัสนุนทางการเงิน หรือรวม

สนับสนุนทางการเงินแกสถานที่สําหรับการคาประเวณี  

2. เปนเจาของ จัดการ ดําเนินกิจการ สนับสนุนทางการเงิน หรือรวม

สนับสนุนทางการเงินแกสถานที่สาธารณะ สถานที่ที่ถูกใชเปนที่สาธารณะ หรือสถานท่ีที่ยอมรับให

                                                                                                                         
105 Penal Code Article 225-8 “The offence of procuring defined under article 

225-7 is punished by twenty years' criminal imprisonment and a fine of € 3,000,000 

where it is committed by an organised gang.” 
106 Penal Code Article 225-9 “ The offence of procuring committed by 

resorting to torture or acts of barbarity is punished by criminal imprisonment for life 

and a fine of € 4,500,000.” 
107 French Penal Code Article 225-10 “A penalty of ten years' imprisonment 

and a fine of €750,000 is incurred by anyone who, acting directly or through an 

intermediary: 1° holds, manages, exploits, directs, operates, finances or contributes to 

finance a place of prostitution; 2° holding, managing, exploiting, directing, operating, 

financing or contributing to finance any given place open to the public or used by 

the public, accepts or habitually tolerates one or more persons to engage in 

prostitution within the premises or their annexes, or solicits clients in such premises 

with a view to prostitution; 3° sells or makes available to one or more persons any 

premises or places not open to the public, in the knowledge that they will there 

engage in prostitution; 4° sells, hires or makes available in any way whatsoever 

vehicles of any type to one or more persons knowing that they will engage in 

prostitution in them. The first two paragraphs of article 132-23 governing the safety 

period are applicable to the offences set out under 1° and 2° of the present article” 
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บุคคล 1 คนหรือมากกวาหนึ่งคนคาประเวณีหรอืชวนลูกคาใหซื้อบริการทางเพศภายในสถานที่

ดังกลาว 

3. ขายสถานที่ดังกลาวหรือสถานที่เปนความลับใหคนหนึ่งหรือหลายคน 

โดยรูวาบุคคลน้ันจะเขาเก่ียวกับของกับการคาประเวณี 

4. ขาย จาง สิ่งของอุปกรณใหบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนโดยรูวาบุคคลนั้น

เขาเก่ียวของกับการคาประเวณ ี...”  

ประการที่สี่ สรางมาตรการชวยเหลือใหผูคาประเวณีเลิกประกอบอาชีพ

คาประเวณี  

โดยมาตรการน้ีมีวัต ถุประสงคเพื่อสนับสนุน ชวยเหลือ สงเสริมผู

คาประเวณีหรือเหยื่อที่ไมสามารถไดรับเงินประกันสังคม (Social Welfare) จากรัฐ มีความเดือดรอน

เรื่องที่อยูอาศัย การจางงาน สุขภาพ เปนตน ผูคาประเวณีมีสิทธิไดรับการชวยเหลือดานการเงินจาก

หนวยงานบูรณาการจากรัฐและเอกชน  

ประการที่หา สรางนโยบายระดับชาติในการปองกัน โดยจัดหาเรื่องให

การศึกษาและการฝกอบรม  

เนนการจัดใหมีการใหการศึกษาใหเห็นถึงสภาพการทํางานคาประเวณีที่

แทจริงและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สงเสริมใหชายและหญิงมีความเทาเทียมกันในเรื่องเพศ 

การศึกษาเพศศึกษาในโรงเรียน และมีการฝกอบรมวิธีการปองกันการคาประเวณีและสถานการณที่

เสี่ยงตอการถูกคาประเวณี ถูกคามนุษย หรือเอารัดเอาเปรียบจากผูแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี  

ประการที่หก ใหความปกปองคุมครองเหย่ือการคามนุษย ซึ่งรวมถึงเหยื่อ

คามนุษยที่ไมใชคนสัญชาติฝรั่งเศส  

กฎหมายฉบับนี้ใหการยกเวนภาษีแกบุคคลผูตองการเลิกประกอบอาชีพ

คาประเวณี และอนุญาตใหเหยื่อคามนุษยที่ไมใชสัญชาติฝรั่งเศสไดรับในอนุญาตพักอาศัยชั่วคราวใน

ฝร่ังเศส แมวาบุคคลเหลานั้นจะไมไดใหการเปนพยานในชั้นศาลก็ตาม อีกทั้ง เหยื่อการคามนุษยยัง

สามารถเรียกรองคาสินไหมทดแทนเต็มจํานวนจากผูแสวงหาประโยชนทางเพศได  

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา ในปจจุบัน ประเทศฝร่ังเศส มีสหภาพผู

คาประเวณีในฝรั่งเศส (French Sex worker union-Syndicat du Travail Sexuel (STRASS) ซึ่ง

เปนกลุมท่ีเกิดจากการรวมตัวของผูคาประเวณีในฝร่ังเศส และมีบทบาทในการเรียกรอง แกไข

กฎหมายเก่ียวกับผูคาประเวณีในฝรั่งเศส เปรียบเสมือนเปนกระบอกเสียงของผูคาประเวณีในฝร่ังเศส 
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อีกทั้ง ประเทศฝร่ังเศสมีการแบงพ้ืนท่ีสําหรับอุตสาหกรรมทางเพศ เชน 

รานขายอุปกรณเก่ียวกับทางเพศ (Sex shop) สถานบริการตางๆ รวมทั้ง พื้นที่สําหรับใหมีการ

คาประเวณี หรอืที่เรียกวา Red light District ไดแก ทางตอนใตของยาน Montmartre ในกรุงปารีส  

เห็นไดวา กฎหมายเก่ียวกับการจัดการปญหาการคาประเวณีของฝรั่งเศส

มีท้ังการบังคับใชกฎหมายอาญา และมาตรการคูขนาน ชวยเหลือ ใหความสะดวกที่พักพึง ใหความ

ชวยเหลือทางดานเงินทุนแกผูคาประเวณี เหย่ือการคามนุษย และยกเลิกความผิดฐานชักชวนหาลูกคา

ในท่ีสาธารณะท่ีเปนการลงโทษผูคาประเวณีเสมือนหนึ่งเปนบุคคลกระทําความผิดกฎหมาย แลวให

การชวยเหลือโดยมีแนวคิดวาผูคาประเวณี คือ เหยือ่ที่แสดงถึงความไมเทาเทียมระหวางชายและหญิง 

และเปนเหยื่อของความรุนแรงที่ลูกคาชายกระทําตอผูคาประเวณี ทั้งนี้ รัฐไดเปลี่ยนมุมมองและ

พยายามบังคับใชกฎหมายเอาผิดแกผูซื้อบรกิาร ผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีทั้งหลาย เพ่ือ

เปนการลดอุปสงค (Demand) ในธุรกิจการคาประเวณี และมองวาเมื่ออุปสงคในธุรกิจคาประเวณี

ลดลงก็จะไมมีการคาประเวณีอีกตอไป นอกจากนี้จากการศึกษาพบวา กฎหมายของฝร่ังเศสที่ออกเม่ือ

เมษายน 2560 ที่ผานมานี้ กําหนดใหมีการแกไขกฎหมายตางๆที่เก่ียวของ เพ่ือสงเสริมมาตรการ

คูขนานตางๆดวย เชน กฎหมาย Family and Social Code, the Building and Dwelling Code, 

The Labour Code, The Social Security Code, The Education Code, The Penal 

Producer Code ซึ่งสะทอนวา ฝร่ังเศสไดมองถึงการแกไขปญหาการคาประเวณีอยางเปนภาพรวม

และมุงเนนมาตรการชวยเหลือคุมครองเหย่ือการคามนุษย  

 

3.3 กลุมประเทศขึ้นทะเบียนการคาประเวณี  

 

หัวขอน้ีจะกลาวถึงกลุมประเทศที่มีกฎหมายบัญญัติรับรองความถูกตองตามกฎหมาย

ของการคาประเวณีหรือข้ึนทะเบียนการคาประเวณีถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตาม ประเทศที่

ยึดถือนโยบายนี้สวนมากปรากฏเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกทั้งสิ้น แตประเทศในแถบตะวันออก มี

เฉพาะประเทศสิงคโปรเทานั้นที่มีบทบัญญัติกฎหมายยึดถือนโยบายนี้ ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ประเทศ

ในแถบตะวันตกยึดถือแนวคิดเสรีภาพทางเพศมากกวาประเทศในแถบตะวันออก ท้ังนี้ เปนผล

เนื่องมาจากสภาพสังคม คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม เก่ียวกับทางเพศที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม 

กฎหมายขึ้นทะเบียนการคาประเวณีก็ปรากฏทั้งในประเทศระบอบกฎหมายลายลักษณอักษร (Civil 

Law) และระบอบกฎหมายไมเปนลายลักษณอักษร (Common Law) ดังนี้ 
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3.3.1 มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนมลรัฐเดียวในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี

กําหนดใหการคาประเวณี และสถานการคาประเวณีถูกกฎหมาย ท้ังผูคาประเวณีและสถานการ

คาประเวณีตองไดรับการจดทะเบียนกับหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ผูคาประเวณีซึ่งจดทะเบียน

แลวจะสามารถทํางานไดในเฉพาะสถานการคาประเวณีที่ตองถูกตามกฎหมายเทานั้น และผู

คาประเวณีจะตองไดรับการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธ หนองในเทียม หนองในแท  ทุกอาทิตย 

และตรวจเอดส ซิฟลิสทุกเดือน และลูกคาอยูภายใตขอบังคับตองใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง หากลูกคา

ติดเชื้อเอดสหลังจากที่ผูคาประเวณีมีผลตรวจเลือดเปนคาบวก เจาของสถานการคาประเวณีจะตอง

รับผิดชอบ108 อยางไรก็ตาม มิใชทุกเขต (County) อนุญาตใหการคาประเวณีถูกกฎหมาย แตการคา

ประเวณี ถูกกฎหมายเฉพาะเขต ท่ีมีประชากรนอยกวา 700,000 คน ดั งนั้ น  เขต Clark ซึ่ ง

ประกอบดวยเมือง Las Vegas109 เขต Washoe, Douglas, Lincoln และเขตการปกครองพิเศษ 

Carson City  กําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย110 สวนการคาประเวณีตามทองถนน 

(street prostitution) และการคาประเวณีแอบแฝงในรูปแบบอื่น ผิดกฎหมายท้ังในมลรัฐเนวาดา

และประเทศสหรัฐอเมริกา  

สถานการคาประเวณีปรากฏในมลรัฐเนวาดาตั้งแตทศวรรษที่ 1800 โดยในชวง

สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ป ค.ศ.1942 ประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ไดประกาศ

คําสั่งลมเลิกสถานการคาประเวณีใกลกับฐานทัพทหาร รวมทั้ง มลรัฐเนวาดาดวย เพ่ือปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธที่จะติดตอแกทหารของสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม หลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2 สถานการคาประเวณีไดเปดใหบริการอีกครั้ง ตอมาป ค.ศ.1948 เขต Reno ได

บังคับใชคําสั่งของประธานาธิบดีดังกลาวใหมีผลปดสถานการคาประเวณี โดยอางวาเปนสิ่งที่ขัดตอ

ความสงบเรียบรอยของสังคม และกอใหเกิดการฟองรองจนป ค.ศ.1949 ศาลฎีกาของมลรัฐเนวาดา

                                           
108 “All About Legal Prostitution in Nevada” Retrieved on 11 November 2017, 

from https://www.tripsavvy.com/legal-prostitution-in-nevada-2885651 
109 “Is Prostitution Legal in Las Vegas?,” Retrieved on 11 November 2017, from 

https://www.legalmann.com/blog/is-prostitution-legal-in-las-vegas/ 
110 Michelle Rindels, “ The Indy Explains: How legal prostitution works in 

Nevada,”  Retrieved on 1  July 2018, from https://elkodaily.com/lifestyles/the-indy-

explains-how-legal-prostitution-works-in-nevada/article_e5656d2a-7865-5de2-9d91-

501c9d4283c7.html.  
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พิพากษาวา สถานการคาประเวณีเปนสิ่งที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม (A public nuisance) 

สงผลใหรัฐบาลสวนทองถ่ินมีอํานาจสั่งปดสถานการคาประเวณีไดอยางเต็มท่ี จนป ค.ศ.1951 เมือง 

Las Vegas และ Reno ก็สั่งปดสถานการคาประเวณี โดยอางวาเปนสิ่งขัดตอความสงบเรียบรอยของ

สังคมนี้111 แตเขตอื่นๆ ออกกฎระเบียบในการอนุมัติใบสมัครขอตั้งสถานการณประเวณีสงผลใหสถาน

การคาประเวณีในเขตอื่นๆ ยังคงดําเนินกิจการตอไปได ทั้งนี้ องคการบริหารของเขต Strorey ได

อนุมัติกฎระเบียบการออกใบอนุญาตแกสถานการคาประเวณีในป ค.ศ.1970 ประกอบกับในป ค.ศ.

1971 นาย Joe Conforte เจาของสถานการคาประเวณีใกลกับเมือง Reno ไดพยายามโนมนาวให

องคการบริหารเขตออกกฎระเบียบอนุญาตใหมีการขอใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี112 องคการ

ปกครองสวนทองถ่ินของเมือง Las Vegas จึงพยายามโนมนาวใหรัฐบาลของมลรัฐออกกฎหมาย

กําหนดหามไมใหมีสถานการคาประเวณี โดยใชจํานวนประชากรเปนเกณฑ ทําใหในปเดียวกัน รัฐบาล

ของมลรัฐเนวาดาไดออกกฎหมายกําหนดใหเขตที่ประชากรมากกวา 200,000 คน ไมสามารถมีการตั้ง

ของสถานการคาประเวณีได สงผลใหเขต Clark เมือง Las Vegas  ในขณะนั้นไดรับผลกระทบจาก

กฎหมายฉบับน้ี113 ตอมาป ค.ศ.1977 องคการบริหารเขต Nye ไดพยายามปดสถานการคาประเวณี

ของ Plankinton โดยอางวาเปนสิ่งที่ขัดตอความสงบเรยีบรอยของสังคม Plankinton จึงฟองรองตอ

ศาลใหศาลวินิจฉัยถึงบทบัญญัติกฎหมายท่ีกําหนดใหเขตที่ประชากรมากกวา 200,000 คน ไม

สามารถมีการตั้งของสถานการคาประเวณีได ปค.ศ.1978 ศาลฎีกาของมลรัฐเนวาดาไดพิพากษาวาง

หลักกฎหมายวา เขตที่มีจํานวนประชากรไมถึง 200,000 คน ไมจําตองอยูภายใตบังคับของกฎหมาย

ดังกลาว114 ทําใหเขตที่มีจํานวนประชากรไมถึง 200,000คน รวมทั้งเขต Nye สามารถออกใบอนุญาต

ใหตั้งสถานการคาประเวณีได อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน กฎหมายของมลรัฐเนวาดาไดกําหนดหามมิให

ออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีในเขตท่ีมีประชากรเทากับหรือมากกวา 700,000 คน115 ทําให

                                           
111 “Legalized prostitution in Nevada,” Retrieved on 11 November 2017, from 

http://guierlaw.com/legalized-prostitution-in-nevada/ 
112 David Goldham, “You Can’t Get Rid of It So You Might as Well Tax It-The Economic,” 

Retrieved on 11 November 2017, from https://www.scribd.com/document/327152934/You-Cant-

Get-Rid-of-It-So-You-Might-as-Well-Tax-It-The-Economic 
113 Barbara Meil Hobson, Uneasy Virtue: The Politics of Prostitution and the 

American Reform Tradition, (New York: Basic Books, 1987), p.227. 
114 Nye County v. Plankinton, 94 Nev. 739, 587 P.2d 421 (1978) 
115 Nevada Revised Statutes Section 244.345  
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เขตชนบทที่มีจํานวนประชากรนอยกวา 700,000 คน จํานวน 12 เขต จากทั้งหมด 16 เขตสามารถ

ออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีได โดยในปจจุบัน สถานการคาประเวณีผิดกฎหมายใน เขต 

Clark ซึ่งประกอบดวยเมือง Las Vegas  เขต Washoe, Douglas, Lincoln ซึ่งมีประชากรมากกวา 

700,000 คน และเขตการปกครองพิเศษ Carson City สวนเขต Eureka  ไมมีกฎหมายบัญญัติอยาง

ชัดแจงวาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหมีการออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี แตก็ไมปรากฏสถาน

การคาประเวณีในเขตดังกลาว สวนเขตอื่นสามารถออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีถูก

กฎหมายได แตมีเพียงแค 10 เขต สถานการคาประเวณี 21 แหงเทาน้ันที่ปรากฏวามีสถานการ

คาประเวณีดําเนินการในปจจุบัน116   

ในป ค.ศ.1979 รัฐบาลของมลรัฐเนวาดาไดออกกฎหมายมลรัฐ หามไมใหมีการ

โฆษณาการคาประเวณีในเขตที่กําหนดหามไมใหมีการคาประเวณี ซึ่งถูกโตเถียงวาเปนการขัดตอ

กฎหมายรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา แตป ค.ศ.1981 ศาลฎีกาของมลรัฐเนวาดาไดตัดสินวา 

กฎหมายหามการโฆษณาดังกลาวไมขัดตอรัฐธรรมนูญ ตอมาในป ค.ศ.2007  ผูพิพากษาของ U.S 

District Court ไดพิพากษากลับวากฎหมายดังกลาวเปนการกําหนดไวอยางกวางๆ การโฆษณาจึง

สามารถกระทําได อยางไรก็ตาม ในป ค.ศ.2010 ผูพิพากษาของศาลอุทธรณภาค 9 แหงสหรัฐอเมริกา 

(U.S. Ninth Circuit Court of Appeal) ไดพิพากษากลับอีกคร้ัง ทําใหปจจุบัน มีผลใหหามไมใหมี

การโฆษณาการคาประเวณีในเขตพื้นที่ท่ีหามไมใหมีการคาประเวณี117  

นอกจากนี้ สถานการคาประเวณีและผูคาประเวณีมีหนาที่เสียภาษีเงินไดใหแก

รัฐบาลกลาง (Federal Income Tax) และคาธรรมเนียมแกทองถ่ิน สวนมลรัฐเนวาดาไมมีภาษีเงิน

ไดแกมลรัฐ (State Income Tax) และสถานการคาประเวณีไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีสถานธุรกิจ

บันเทิงแกมลรัฐ และไมตองเสียภาษีอื่นๆแกมลรัฐอีก118  

                                           
116 “Nevada Brothel List,” Retrieved on 1 May 2018, from https://nevadabrothellist. 

wixsite.com/list  
117“ ACLU appeals federal court decision upholding Nevada’s brothel ad ban,” 

Retrieved on 12 November 2017, from https://lasvegassun.com/news/2010/mar/25/aclu-

appeals-federal-court-decision-upholding-neva/ 
118 Cristian Giuseppe Zaharie, “ The legal regime of prostitution in the North 

American Continent,” Retrieved on 13 November 2017, from ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/ 

RePEc/rau/journl/SU14/REBE-SU14-A10.pdf 
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แมผูคาประเวณีจะถูกตองตามกฎหมาย แตมลรัฐเนวาดาก็กําหนดเงื่อนไขในการ

ขอรับในอนุญาตประกอบอาชีพการคาประเวณี กลาวคือ119 ผูคาประเวณีตองมีอายุมากกวา 21 ป 

(ยกเวน เขต Storey และเขต Lyon ที่ผูคาประเวณีตองมีอายุมากกวา 18 ป) และสมัครใจคาประเวณี  

และผูคาประเวณีตองเขารับการตรวจ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ (STD: Sexually transmitted 

disease) กอนจึงจะไดรับบัตรแสดงการตรวจสุขภาพ จึงจะสามารถเขาทํางานในสถานการ

คาประเวณีได และผูคาประเวณีที่ทํางานในสถานการคาประเวณีจะตองไดรับการตรวจโรคทาง

เพศสัมพันธ หนองในเทียม หนองในแท ทุกสัปดาห และตรวจโรคเอดส ซิฟลิส ทุกเดือน หากพบวา

ผูคาประเวณีเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามขอกําหนดของสาธารณสุข

ของมลรัฐเนวาดา120 และหากปรากฏวาลูกคาติดเชื้อโรคเอดสหลังจากตรวจพบวาผูคาประเวณีผล

เลือดคาบวก เจาของสถานการคาประเวณีก็จะตองรับผิด121 

ทั้งนี้ เจาของสถานการคาประเวณีที่ประสงคจะเปดสถานการคาประเวณีจะตอง

ยื่นใบสมัคร ขึ้นทะเบียนตอนายอําเภอของเขต และตองไดรับการตรวจโรคเปนประจํากอน อีกทั้ง 

เจาของสถานการคาประเวณีจะตองจายคาธรรมเนียมใบอนุญาต ซึ่งคาธรรมเนียมใบอนุญาตนี้จะ 

แตกตางกันตามที่แตละเขตกําหนดไว เชน เขต Storey กําหนดใหชําระคาธรรมเนียมรายเดือน122 

ในขณะท่ีเขต Lander กําหนดใหชําระคาธรรมเนียมรายป 200 ดอลลารตอป123  

                                           
119 “ Nevada Prostitution and Solicitation Laws” , Retrieved on 1 1 November 

2 0 1 7 , from http://statelaws.findlaw.com/nevada-law/nevada-prostitution-and-solicitation-

laws.html 
120 “ The Viability of Nevada's Legal Brothels as Models for Regulation and Harm 

Reduction in Prostitution”,  Retrieved on 11 November 2017, from http://diginole.lib.fsu. 

edu/islandora/object/fsu:176310/datastream/PDF/view, p. 11 
121 Nevada Revised Statutes Section 41.1397 

122 Storey County Code Section 5.16.130 License fees, penalties for 

nonpayment.Share “A. Every licensed operation must pay monthly licensing fees, set 

by resolution of the board of county commissioners, in advance of the first calendar 

day of each month for the privilege of operating a brothel in the county. The fees 

must be considered at two board of county commissioners’ meetings before 

becoming effective...” 
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ผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณีมีฐานะเปนคูสัญญาอิสระ (Independent 

Contractor) กลาวคือ ผูคาประเวณีตกลงทําสัญญากับเจาของสถานการคาประเวณี โดยสามารถ

กําหนดเงื่อนไขเวลาทํางาน และเงื่อนไขอื่นได รายไดที่ผูคาประเวณีหามาไดแยกออกจากสถานการคา

ประเวณี อีกทั้ง ผูคาประเวณีสามารถใชจายบริการอยางอ่ืนได เชน บริการทําความสะอาด หรือ คา

รักษาพยาบาลท่ีจําเปน นอกจากนี้ ผูคาประเวณีสามารถตอรองราคาระหวางตนกับลูกคาไดอยาง

อิสระ พนักงานของสถานการคาประเวณีสามารถฟงการตอรองราคาระหวางผูคาประเวณีและลูกคา

ได เพื่อเขาไปชวยเหลือผูคาประเวณีอยางทันทวงทีหากไมสามารถตกลงราคากันได ผูคาประเวณี

สามารถปฏิเสธไมใหบริการแคลูกคาที่ตนไมสะดวกใจได อีกทั้ง ในหองของสถานการคาประเวณีจะมี

ปุมสัญญาณเรียกตํารวจ หากลูกคาทํารายรางกายผูคาประเวณี ทั้งนี้  การทํางานในสถานการ

คาประเวณีจึงเปนหลักประกันรบัรองความปลอดภัยใหแกผูคาประเวณี124 

อนึ่ง เน่ืองจากเขตตางๆในมลรัฐเนวาดาตางมีอํานาจออกกฎระเบียบขอบังคับ

บังคับใชแกการขึ้นทะเบียนการคาประเวณีได โดยแยกออกจากบทบัญญัติของมลรัฐ ดังนั้น การศึกษา

บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีในมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงตองศึกษาทั้ง

บทบัญญัติในระดับมลรัฐและกฎระเบียบขอบังคับของเขตในมลรัฐเนวาดาประกอบกัน ดังตอไปนี้  

3.3.1.1 บทบัญญัติเกี่ยวกับการคาประเวณีระดับมลรัฐเนวาดา  

กฎหมายระดับมลรัฐเนวาดาไมไดกําหนดถึงการข้ึนทะเบียนสถานการคา

ประเวณีไวอยางชัดแจง แตเดิมกําหนดเขตท่ีสามารถใหมีการออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี

ไดในเขตที่ มีจํานวนประชากรไมถึง 400,000 คน โดยกําหนดไวในบทบัญญัติของมลรัฐเนวาดา 

(Nevada Revised Statues) มาตรา 244.345 วา “เขตที่มีจํานวนประชากรเทากับหรือมากกวา 

400,000 คน  คณะกรรมการออกใบอนุญาตตองไมออกใบอนุญาตใหผูย่ืนคํารองใดที่มีวัตถุประสงค

เพื่อขอจัดตั้งสถานการคาประเวณี” (แตในปจจุบันแกไขบทบัญญัติมาตรา 244.345 เปนเขตที่มี

จํานวนประชากรเทากับหรือมากกวา 700,000 คน คณะกรรมการออกใบอนุญาตตองไมออก

ใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคํารองขอตั้งสถานการคาประเวณีได)  ซึ่งจากบทบัญญัตินี้ มลรัฐเนวาดาไมได

กําหนดวา เขตใดบางที่สามารถออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีอยางชัดเจน จึงกอใหเกิดการ

โต เถียงเปนคดี  โดยชวงกลางทศวรรษที่  1970 Walter Plankinton ตองการเปดสถานการ

                                                                                                                         
123 “Lander County Licensing and Permits,” Retrieved on 12 November 2017, 

from https://nevadasbdc.org/lander-county-licensing-and-permits/ 
124 Supra note 120, pp.12-13. 
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คาประเวณี ในเขต Nye แตองคการบริหารของเขต Nye ปฏิเสธในการออกใบอนุญาตใหแก 

Plankinton  โดยอางวา สถานการคาประเวณีเปนสิ่งที่ ขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม ตาม

กฎหมายป ค.ศ.1949 จนป ค.ศ.1978 ศาลฎีกาของมลรัฐเนวาดาไดพิพากษาวางหลักกฎหมายวา 

เมื่อพิจารณาถึงจํานวนประชากรในเขต สถานการคาประเวณีจึงไมใชสิ่งท่ีขัดตอความสงบเรียบรอย

ของสังคม และในป ค.ศ.1980 ศาลฎีกาของมลรัฐเนวาดาวินิจฉัยอีกวา เขตใดท่ีมีจํานวนประชากร

นอยกวา 400,000 คน สามารถใหขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี ได 

ประกอบกับป ค.ศ.1987 บทบัญญัติมลรัฐเนวาดา มาตรา 201.354 ไดบัญญัติอยางชัดแจงวา “การ

กระทําเก่ียวของกับการคาประเวณี ซื้อบริการ เชิญชวนหาลูกคา เปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เวนแต

ในสถานการคาประเวณีที่ไดรับใบอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย” จากคําพิพากษาของศาลฎีกา

มลรัฐเนวาดาและบทบัญญัติของมลรัฐเนวาดาดังกลาวจึงสงผลให วางหลักกฎหมายอยางแทจริง

เกี่ยวกับ เขตท่ีสามารถใหมีการตั้งสถานการคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมายได  

(1) บทบัญญัติมลรัฐเนวาดา (Nevada Revised Statues)  

กฎหมายฉบับนี้ใชบังคับทุกเขตในมลรัฐเนวาดา โดยบทบัญญัติของมลรัฐ

เนวาดาไดบัญญัตินิยามของผูคาประเวณีไวในมาตรา 201.295 วา “ผูคาประเวณี (Prostitute) 

หมายความวา ชายหรือหญิงซึ่งรวมประเวณี รวมเพศทางปาก สัมผัสอวัยวะเพศหรือสวนใดของ

รางกายของบุคคลอ่ืน เพื่อสนองความใครกามารมณของผูอ่ืน โดยกระทําเพ่ือแลกเปลี่ยนกับคาจาง 

เงิน หรือผลตอบแทนอื่นใด” สวนการคาประเวณี (Prostitution) บัญญัติไวในมาตรา 201.295 

เชนเดียวกัน หมายความวา “การกระทําทางเพศ (Sexual Conduct) กับบุคคลอ่ืน เพื่อแลกเปลี่ยน

คาจาง เงิน ผลตอบแทนอื่นใด”125 นอกจากนี้ บทบัญญัติกฎหมายมลรัฐเนวาดา (Nevada Revised 

Statues) บัญญัติท้ังเงื่อนไขสถานการคาประเวณีและการประกอบธุรกิจการคาประเวณีไวอยาง

กวางๆ กับบทบัญญัติหามการกระทําอันเปนการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี หรือการ

โฆษณาเชิญชวนหาลูกคาในพื้นที่ไมใชในสถานการคาประเวณี หรือบทบัญญัติความรับผิดทางอาญา 

                                           
125 Nevada Revised Statutes Section 201.295 Definitions… “ 4.“Prostitute” 

means a male or female person who for a fee, monetary consideration or other thing 

of value engages in sexual intercourse, oral-genital contact or any touching of the 

sexual organs or other intimate parts of a person for the purpose of arousing or 

gratifying the sexual desire of either person. 5. “Prostitution” means engaging in 

sexual conduct with another person in return for a fee, monetary consideration or 

other thing of value.” 
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ผูเขียนจะกลาวถึง บทบัญญัติในสวนแรกอันเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนการคาประเวณีเปนลําดับแรก 

ดังน้ี  

(1.1) เงื่อนไขเก่ียวกับสถานการคาประเวณีและการประกอบธุรกิจสถาน

การคาประเวณี  

กําหนดถึงเขตที่สามารถใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีได ตาม 

มาตรา 244.345 วา126 “...เขตที่มีจํานวนประชากรเทากับหรือมากกวา 700,000 คน คณะกรรมการ

ตองไมออกใบอนุญาตใหแกผู ย่ืนคํารองท่ีมี วัตถุประสงคเพ่ือขอจัดตั้งสถานการคาประเวณี” มี

ขอสังเกตวา ธุรกิจการพนัน ลานเตนรํา (Dancing Hall) บริการเอสคอรต (Escort Service) หรือ

ธุรกิจการใหบริการท่ีจัดหาบุคคลไปยังโรงแรมหรือสถานที่ใด เพื่อใหบริการบันเทิงแกลูกคา ที่เรียกวา 

“Entertainment by referral service” ก็อยูในขอกําหนดดวยจํานวนประชากรดังเชนการขอ

อนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี  

กําหนดเงื่อนไขการจัดตั้งสถานการคาประเวณีใหหางไกลจากชุมชน  

มาตรา 201.380, 201.390 บัญญัติวา “(1) สถานการคาประเวณีตองไมตั้งอยูใกลกับโรงเรียนอยาง

นอยเปนระยะ 400 yard  (2) สถานการคาประเวณีตองไมต้ังอยูใกลกับโบสถ ตึกอาคารที่ใชเปน

สถานที่เคารพทางศาสนา และ (3) ผูเปนเจาของ หรือตัวแทนของเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีตั้งอยูริม

ถนนสายหลักตองไมอนุญาต หรือใหเชาเพ่ือการคาประเวณี หรือใหใชเปนทางเขาออกเขาสูสถาน

การคาประเวณี หากฝาฝนจะถูกปรับไมเกิน 500 ดอลลาร127 โดยเจาหนาที่เขตหรือนายกบริหารของ

                                           
126 Nevada Revised Statutes Section 244.345 Dancing halls, escort services, 

entertainment by referral services and gambling games or devices; limitation on 

licensing of houses of prostitution. “ ... In a county whose population is 700,000 or 

more, the license board shall not grant any license to a petitioner for the purpose of 

operating a house of ill fame or repute or any other business employing any person 

for the purpose of prostitution...” 
127 Nevada Revised Statutes Section 201.390 Property on principal business 

streets not to be rented for purposes of prostitution; penalty…. “1.It is unlawful for 

any owner or agent of any owner or any other person to keep, let or rent for any 

length of time, or at all, any house fronting on the principal business street or 

thoroughfare of any of the towns of this state, for the purpose of prostitution or to 

make or use any entrance or exit way to any house of prostitution from the principal 
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แตละเข มีหนาท่ีความรับผิดชอบบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด หากละเลยจะมีความผิดระดับ 

misdemeanor และอาจถูกตั้งขอกลาวหาความผิดตอเจาพนักงาน128   

นอกจากนี้  บทบัญญัติกฎหมายมลรัฐกําหนดหามไมใหมีการโฆษณา

สถานการคาประเวณีในเขตเมืองที่หามการคาประเวณี ดังน้ี “เจาของ ผูจัดการ ลูกจางของสถานการ

คาประเวณี หรือบุคคลใดๆที่กระทําการแทนบุคคลดังกลาวตองไมโฆษณาสถานการคาประเวณีในโรง

ละครสาธารณะ ริมถนนสาธารณะในเมือง หรือถนนรอบเมือง หรอืในเขตเมืองท่ีหามการคาประเวณี” 

และลงโทษบุคคลมีเจตนาเตรียมการพิมพปายโฆษณาเกี่ยวกับสถานการคาประเวณีท่ีไมไดรับใน

อนุญาต ในเมือง เขตที่หามการคาประเวณี รวมท้ังหามแสดง เผยแพรใบปลิวที่แสดงท่ีอยู เบอร

โทรศัพทของสถานการคาประเวณี หรือแสดงวิธีการเสนทางเดินทางไปยังสถานการคาประเวณี หรือ

แสดงขอมูลติดตอเพ่ือใหบุคคลอื่นติดตอใหไดรับขอมูลดังกลาว หากฝาฝนตองระวางโทษจําคุกใน

เรือนจําเขต ไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 1,000 ดอลลาร หรือท้ังจําทั้งปรับสําหรับความผิดครั้ง

แรก แตหากกระทําความผิดคร้ังที่สอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 30 วันแตไมเกิน 6 เดือนหรือปรับ

มากกวา 250 ดอลลารแตไมเกิน 1,000 ดอลลาร หรือท้ังจําทั้งปรับ หากกระทําผิดครั้งที่สามเปนตน

ไป ตองระวางโทษจําคุก 6 เดือนและปรับมากกวา 250 ดอลลารแตไมเกิน 1,000ดอลลาร หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ”129   

                                                                                                                         

business street or thoroughfare of any of the towns of this state….2.Any person 

violating the provisions of subsection 1 shall be punished by a fine of not more than 

$500.” 
128 Nevada Revised Statutes Section 201.410 Duties of sheriff and district 

attorney; failure to act; penalty. “The district attorney and sheriff of each county in 

this state shall see that the provisions of NRS 201.380 are strictly enforced and 

carried into effect, and upon neglect so to do, they, or either of them, shall be 

deemed guilty of a misdemeanor in office and may be proceeded against by 

accusation as provided in chapter 283 of NRS.” 

129 Nevada Revised Statutes Section 201.430 Unlawful advertising of 

prostitution; penalties.  “1.It is unlawful for any person engaged in conduct which is 

unlawful pursuant to paragraph (b) of subsection 1 of NRS 207.030, or any owner, 

operator, agent or employee of a house of prostitution, or anyone acting on behalf 

of any such person, to advertise the unlawful conduct or any house of prostitution: 
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นอกจากนี้ หากองคกร หนวยงาน บริษัทตองรับโทษหากไดโฆษณาสถาน

การคาประเวณีในธุรกิจของตนดวย130   

                                                                                                                         

(a) In any public theater, on the public streets of any city or town, or on any public 

highway; or (b) In any county, city or town where prostitution is prohibited by local 

ordinance or where the licensing of a house of prostitution is prohibited by state 

statute. 2.It is unlawful for any person knowingly to prepare or print an advertisement 

concerning a house of prostitution not licensed for that purpose pursuant to NRS 

244.345, or conduct which is unlawful pursuant to paragraph (b) of subsection 1 of 

NRS 207.030, in any county, city or town where prostitution is prohibited by local 

ordinance or where the licensing of a house of prostitution is prohibited by state 

statute. 3.Inclusion in any display, handbill or publication of the address, location or 

telephone number of a house of prostitution or of identification of a means of 

transportation to such a house, or of directions telling how to obtain any such 

information, constitutes prima facie evidence of advertising for the purposes of this 

section. 4. Any person, company, association or corporation violating the provisions of 

this section shall be punished: (a) For the first violation within a 3-year period, by 

imprisonment in the county jail for not more than 6 months, or by a fine of not 

more than $1,000, or by both fine and imprisonment.(b) For a second violation 

within a 3-year period, by imprisonment in the county jail for not less than 30 days 

nor more than 6 months, and by a fine of not less than $250 nor more than $1,000. 

(c) For a third or subsequent violation within a 3-year period, by imprisonment in the 

county jail for 6 months and by a fine of not less than $250 nor more than $1,000.” 
130 Nevada Revised Statutes Section 201.440 Unlawful to permit illegal 

advertising of houses of prostitution; penalties. “1.In any county, city or town where 

prostitution is prohibited by local ordinance or where the licensing of a house of 

prostitution is prohibited by state statute, it is unlawful for any person, company, 

association or corporation knowingly to allow any person engaged in conduct which 

is unlawful pursuant to paragraph (b) of subsection 1 of NRS 207.030, or any owner, 

operator, agent or employee of a house of prostitution, or anyone acting on behalf 
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(1.2) บทบัญญัติกฎหมายมลรัฐเนวาดาที่บัญญัติความรับผิดทางอาญา   

โดยบทบัญญัติกฎหมายมลรัฐเนวาดากําหนดหามไมใหมีการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 

เปนธุระจัดหา หรือดํารงชีพดวยรายไดของผูคาประเวณี การซื้อบริการ และการเชิญชวนหาลูกคาใน

สถานที่ที่มิใชในสถานการคาประเวณี ความรับผิดของเจาของสถานการคาประเวณี กรณีผูคาประเวณี

เปนโรคเอดส โดยจะกลาวโดยละเอียดดังนี้  

ความรับผิดของเจาของสถานการคาประเวณี กรณีผูคาประเวณีเปนโรค

เอดส มาตรา 41.1397 บัญญัติวา131 “เจาของสถานการคาประเวณี หรือบุคคลผูดําเนินการ หรือ

ผูแทนของบุคคลใดจางผูคาประเวณี หรือจางผูคาประเวณีตอหลังจากบุคคลนั้นรูหรือควรจะรูวา ผู

คาประเวณีซึ่งเปนลูกจางของตนนั้นมีผลเลือดเปนคาบวก หรือเปนโรคเอดส โดยผลตรวจนั้นไดรับการ

รับรองจากสาธารณสุขของมลรัฐ ตองรับผิดตอความเสียหายใดๆที่เกิดจากผูคาประเวณีซึ่งเปนลูกจาง

ของตนที่เปนโรคเอดสนั้น” 

ความผิดฐานแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี (Pander) และ

การคามนุษยทางเพศ (Sex Trafficking) บัญญัติคํานิยามบทลงโทษและบทยกเวนในมาตรา 201.300 

วา132 “ 1. บุคคล โดยไมใชการบังคับทางกายภาพ หรือใชกําลังบังคับทางกายภาพ โดยผิดกฎหมาย 

                                                                                                                         

of any such person, to advertise a house of prostitution in his or her place of 

business...” 
131 Nevada Revised Statutes Section 41.1397 Liability of owner or operator of 

house of prostitution for employment of prostitute tested positive for exposure to 

human immunodeficiency virus. “ An owner of a house of prostitution, the person 

who operates the house or the agent of either who employs or continues to employ 

a prostitute after the person knows or should know that the prostitute has tested 

positive in a test approved by regulation of the State Board of Health for exposure to 

the human immunodeficiency virus, is liable for any damages caused to a person 

exposed to the virus as a result of the employment.” 

132 Nevada Revised Statutes Section 201.300 Pandering and sex trafficking: 

Definitions; penalties; exception. “ 1.A person who without physical force or the 

immediate threat of physical force, induces an adult to unlawfully become a 

prostitute or to continue to engage in prostitution, or to enter any place within this 

State in which prostitution is practiced, encouraged or allowed for the purpose of 

 

Ref. code: 25605801031575WKN



226 

                                                                                                                         

sexual conduct or prostitution is guilty of pandering which is a category C felony and 

shall be punished as provided in NRS 193.130. This subsection does not apply to the 

customer of a prostitute. 2.A person: (a) Is guilty of sex trafficking if the person: (1) 

Induces, causes, recruits, harbors, transports, provides, obtains or maintains a child to 

engage in prostitution, or to enter any place within this State in which prostitution is 

practiced, encouraged or allowed for the purpose of sexual conduct or prostitution; 

(2) Induces, recruits, harbors, transports, provides, obtains or maintains a person by 

any means, knowing, or in reckless disregard of the fact, that threats, violence, force, 

intimidation, fraud, duress or coercion will be used to cause the person to engage in 

prostitution, or to enter any place within this State in which prostitution is practiced, 

encouraged or allowed for the purpose of sexual conduct or prostitution; (3) By 

threats, violence, force, intimidation, fraud, duress, coercion, by any device or 

scheme, or by abuse of any position of confidence or authority, or having legal 

charge, takes, places, harbors, induces, causes, compels or procures a person to 

engage in prostitution, or to enter any place within this State in which prostitution is 

practiced, encouraged or allowed for the purpose of sexual conduct or prostitution; 

or (4) Takes or detains a person with the intent to compel the person by force, 

violence, threats or duress to marry him or her or any other person. (b) Who is found 

guilty of sex trafficking: (1) An adult is guilty of a category B felony and shall be 

punished by imprisonment in the state prison for a minimum term of not less than 3 

years and a maximum term of not more than 10 years, and may be further punished 

by a fine of not more than $10,000. (2) A child:(I) If the child is less than 14 years of 

age when the offense is committed, is guilty of a category A felony and shall be 

punished by imprisonment in the state prison for life with the possibility of parole, 

with eligibility for parole beginning when a minimum of 15 years has been served, 

and may be further punished by a fine of not more than $20,000. (II) If the child is at 

least 14 years of age but less than 16 years of age when the offense is committed, is 

guilty of a category A felony and shall be punished by imprisonment in the state 

prison for life with the possibility of parole, with eligibility for parole beginning when 
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ชักชวนผูใหญใหเปนผูคาประเวณี หรือเปนผูคาประเวณีตอไป หรือเขาไปยังสถานที่ภายในมลรัฐที่มี

การคาประเวณีเกิดข้ึน หรือสนับสนุน โนมนาว อนุญาตใหผูใหญนั้นกระทําการคาประเวณี เปน

ความผิดฐานแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี หรือนายหนา เปนความผิดระดับ C felony และ

ตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวในบทบัญญัติกฎหมายมลรัฐมาตรา 193.130 แตอนุมาตรานี้ไมใชบังคับแก

ผูซื้อบริการทางเพศ... 2. บุคคล (a) มีความผิดฐานคามนุษยทางเพศ ถาบุคคลดังกลาว (1) ชักชวน 

เปนสาเหตุ รับคน  สงไปยังอีกที่หน่ึง เปนธุระจัดหาเด็กซึ่งอายุตํ่ากวา 18 ป ใหคาประเวณี หรือใหเขา

ไปยังสถานที่ใดในมลรัฐซึ่งมีการคาประเวณี หรือสนับสนุน อนุญาตใหเด็กคาประเวณี (2) ชักชวน เปน

สาเหตุ รับคน สงไปยังอีกท่ีหนึ่ง เปนธุระจัดหาบุคคลไมวาโดยวิธีใด โดยเจตนาหรือประมาทเลินเลอ 

โดยใชกําลังบังคับ ทํารายรางกาย ความรุนแรง การขมขู ฉอฉล ทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพ เพ่ือให

คาประเวณี หรือใหเขาไปยังสถานท่ีใดในมลรัฐซึ่งมีการคาประเวณี หรือสนับสนุน อนุญาตใหบุคคล

คาประเวณี (3) ใชกําลังบังคับ ทํารายรางกาย ใชความรุนแรง ขมขู ฉอฉล ทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพไม

วาจะโดยวิธีการใด หรือโดยใชอํานาจเหนือบุคคลอ่ืน หรือมีอํานาจตามกฎหมาย นําคน เอามา รับคน

ไว ชักชวน เปนสาเหตุ บังคับ หรือเปนธุระจัดหาบุคคลใหคาประเวณี...(4) นําคนหรือกักขังบุคคล โดย

มีเจตนาบังคับบุคคล โดยใชกําลังบังคับ ความรุนแรง ทํารายรางกาย เพื่อใหบุคคลแตงงานกับตนหรือ

แตงงานกับบุคคลอ่ืน (b) บุคคลซึ่งมีความผิดฐานคามนุษยทางเพศ : (1) ถากระทําตอเปนผูใหญ 

จะตองมีความผิดระดับ B felony ถูกจําคุกในเรือนจําของมลรัฐ ไมนอยกวา 3 ป แตไมเกิน 10 ป 

                                                                                                                         

a minimum of 10 years has been served, and may be further punished by a fine of 

not more than $10,000. (III) If the child is at least 16 years of age but less than 18 

years of age when the offense is committed, is guilty of a category A felony and shall 

be punished by imprisonment in the state prison for life with the possibility of 

parole, with eligibility for parole beginning when a minimum of 5 years has been 

served, and may be further punished by a fine of not more than $10,000. 3.A court 

shall not grant probation to or suspend the sentence of a person convicted of sex 

trafficking a child pursuant to subsection 2. 4.Consent of a victim of pandering or sex 

trafficking to an act of prostitution is not a defense to a prosecution for any of the 

acts prohibited by this section. 5. In a prosecution for sex trafficking a child pursuant 

to subsection 2, it is not a defense that the defendant did not have knowledge of 

the victim’s age, nor is reasonable mistake of age a valid defense to a prosecution 

conducted pursuant to subsection 2.” 
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และถูกปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร  (2) ถากระทําตอเด็ก (i) กระทําความผิดขณะเด็กอายุต่ํากวา 14 

ป จะมีความผิดระดับ A felony และถูกจําคุกในเรือนจํามลรัฐตลอดชีวิต โดยอาจไดรับการพนโทษ

โดยมีเงื่อนไขเมื่อถูกจําคุกเปนอยางนอย 15 ป และถูกปรับไมเกิน 20,000 ดอลลาร  (ii) กระทํา

ความผิดขณะเด็กอายุตั้งแต 14 ป แตไมเกิน 16 ป มีความผิดระดับ A felony และตองระวางโทษ

จําคุกในเรือนจําของมลรัฐตลอดชีวิต โดยอาจไดรับการพนโทษโดยมีเง่ือนไข เม่ือถูกจําคุกเปนอยาง

นอย 10 ป และถูกปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร (iii) กระทําความผิดขณะเด็กอายุตั้งแต 16 ปแตไม

เกิน 18 ป จะมีความผิดระดับ A felony และตองระวางโทษจําคุกในเรือนจําของมลรัฐตลอดชีวิต 

โดยอาจไดรับการพนโทษโดยมีเงื่อนไขเมื่อถูกจําคุกเปนอยางนอย 5 ป และถูกปรับไมเกิน 10,000 

ดอลลาร  3. ศาลตองไมสั่งคุมประพฤติหรือรอการลงโทษแกจําเลยซึ่งกระทําความผิดคามนุษยทาง

เพศตอเด็กตาม (2) 4. ความยินยอมของเหย่ือคามนุษยทางเพศที่ยินยอมคาประเวณี ไมเปนขอแกตัว

แกผูกระทําความผิดในชั้นพิจารณา  5. ในการพิจาณาคดีคามนุษยทางเพศที่กระทําตอเด็กตาม (2) 

จําเลยไมสามารถอางความไมรูอายุของเด็ก หรือความเขาใจผิดเก่ียวกับอายุของเด็กเปนขอแกตัวให

พนจากความรับผิดได”  

ความผิดฐานดํารงชีพดวยรายไดของผูคาประเวณี มาตรา 201.320 

บัญญัติวา133 “1.ผูใด โดยเจตนา รับ ยอมรบั เรียกเก็บเงิน หรือนําเงินของผูคาประเวณีใชสอยสวนตัว 

เปนความผิดระดับ D felony  ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในบทบัญญัติกฎหมายของมลรฐัเนวาดา 

มาตรา 193.130...” 

สถานที่ เกิดเหตุของความผิดแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณ ี

Pandering มาตรา 201.350 บัญญัติวา134 “การกระทําความผิดมาตรา 201.300 หรือ 201.320 ไม

                                           
133 Nevada Revised Statutes Section 201.320 Living from earnings of prostitute; 

penalty. “ 1.A person who knowingly accepts, receives, levies or appropriates any 

money or other valuable thing, without consideration, from the proceeds of any 

prostitute, is guilty of a category D felony and shall be punished as provided in NRS 

193.130. 2. Any such acceptance, receipt, levy or appropriation of money or valuable 

thing upon any proceedings or trial for violation of this section is presumptive 

evidence of lack of consideration.” 
134 Nevada Revised Statutes Section 201.350 Venue. “It shall not be a defense 

to a prosecution for any of the acts prohibited in NRS 201.300 or 201.320 that any 

part of such act or acts shall have been committed outside this state, and the 
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วาสวนหนึ่งสวนใดหรอืการกระทําทั้งหมดไดกระทําลงนอกราชอาณาจักร ไมสามารถเปนขอแกตัวของ

จําเลยในชั้นพิจารณาใหพนจากความรับผิดได และการกระทําความผิดดังกลาวตองได รับการ

ดําเนินคดี ผูกระทําความผิดจะตองไดรับโทษในประเทศการคาประเวณีไดกระทําลง ...” 

ความผิดฐานเก่ียวของกับการคาประเวณี และเชิญชวนหาลูกคา มาตรา 

201.354 บัญญัติวา135 “1.การเขาเก่ียวของกับการคาประเวณี หรือเชิญชวนหาลูกคาเพ่ือคาประเวณี

เปนการกระทําผิดกฎหมาย เวนแตไดกระทําในสถานการคาประเวณีท่ีไดรับอนุญาต...2.บุคคลซึ่ง

กระทําความผิดตามอนุมาตรา 1 ตองไดรับโทษระดับ misdemeanor...3.บุคคลเชิญชวนเด็กใหใช

บริการคาประเวณีมีความผิดตามอนุมาตรา 1(a) ถากระทําความผิดเปนครั้งแรกตองรับโทษระดับ E 

felony และตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 193.130...(b) ถากระทําความผิดเปนครั้งที่ 2 มี

ความผิดระดับ D felony…(c) ถากระทําความผิดเปนคร้ังท่ี 3 มีความผิดระดับ c felony...ศาลตอง

ไมอนุญาตใหคุมประพฤติหรือรอการลงโทษบุคคลผูกระทําความผิด”มีขอสังเกตวาบทบัญญั ติ

กฎหมายมลรัฐเนวาดาไมไดบัญญัติอยางชัดเจนวา “การเขาเก่ียวของกับการคาประเวณี” หมายความ

รวมถึงการซื้อบริการทางเพศหรือไม แตจากการพิจารณาบทบัญญัติดังกลาวที่มุงเนนลงโทษการ

                                                                                                                         

offense shall in such case be deemed and alleged to have been committed, and the 

offender tried and punished, in any county in which the prostitution was 

consummated, or any overt act in furtherance of the offense shall have been 

committed.” 
135 Nevada Revised Statutes Section 201.354 Engaging in prostitution or 

solicitation for prostitution: Penalty; exception.  “ 1.It is unlawful for any person to 

engage in prostitution or solicitation therefor, except in a licensed house of 

prostitution. 2.  Except as otherwise provided in subsection 3, a person who violates 

subsection 1 is guilty of a misdemeanor. 3.  A person who violates subsection 1 by 

soliciting a child for prostitution: (a) For a first offense, is guilty of a category E felony 

and shall be punished as provided in NRS 193.130, and by a fine of not more than 

$5,000. (b) For a second offense, is guilty of a category D felony and shall be 

punished as provided in NRS 193.130. (c) For a third or subsequent offense, is guilty 

of a category C felony and shall be punished as provided in NRS 193.130. The court 

shall not grant probation to or suspend the sentence of a person punished pursuant 

to this paragraph.”  
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คาประเวณีที่เกิดขึ้นนอกสถานการคาประเวณีที่ไดรับอนุญาต พบวา มาตรานี้ลงโทษทั้งผูซื้อบริการ

และผูคาประเวณีที่กระทําการคาประเวณีนอกสถานการคาประเวณี  

การตรวจโรคเอดสสําหรับบุคคลผูกระทําความผิดมาตรา 201.354 

มาตรา 201.356 บัญญัติวา136 “1.บุคคลซึ่งถูกจับตามมาตรา 201.354 ตองไดรับการตรวจเลือดโรค

เอดสตามกฎระเบียบของสาธารณสุขมลรัฐ...และบุคคลดังกลาวตองเสียคาธรรมเนียมการตรวจเปน

เงิน 100 ดอลลาร...2. หนวยงานสาธารณสุขที่ตรวจโรคเอดสดังกลาวจะตองนําผลการตรวจโรคนําไป

แสดงตอหนวยงานของรัฐที่จับกุม ถาผลเลือดเปนคาลบ หนวยงานรัฐดังกลาวตองแสดงผลเลือดตอ

ศาล แตถาผลเลือดเปนคาบวกอันแสดงวาเปนโรคเอดส หนวยงานของรัฐตอง...สงผลตรวจใหแก

บุคคลผูกระทําความผิดทราบ...” 

                                           
136 Nevada Revised Statutes Section 201.356 Test for exposure to human 

immunodeficiency virus required; payment of costs; notification of results of test.         

1. Any person who is arrested for a violation of NRS 201.354 must submit to a test, 

approved by regulation of the State Board of Health, to detect exposure to the 

human immunodeficiency virus. The State Board of Health shall not approve a test 

for use that does not provide the arresting law enforcement agency with the results 

of the test within 30 days after a person submits to the test. If the person is 

convicted of a violation of NRS 201.354, the person shall pay the sum of $100 for the 

cost of the test. 

2. The person performing the test shall immediately transmit the results of the test 

to the arresting law enforcement agency. If the results of the test are negative, the 

agency shall inform the court of that fact. If the results of the test are positive, the 

agency shall upon receipt: (a) Mail the results by certified mail, return receipt 

requested, to the person arrested at his or her last known address and place the 

returned receipt in the agency’s file; or (b) If the person arrested is in the custody of 

the agency, personally deliver the results to him or her and place an affidavit of 

service in the agency’s file....” 
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ความผิดฐานเขาเกี่ยวกับกับการคาประเวณีหรือเชิญชวนหาลูกคา 

หลังจากเปนโรคเอดส มาตรา 201.358 บัญญัติวา137 “1.บุคคลผู  (a) กระทําความผิดมาตรา 

201.354 หรือ (b) ทํางานเปนผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณีท่ีไดรับใบอนุญาต...หลังจากไดรับ

ผลการตรวจเลือดแสดงวาเปนโรคเอดสจากสาธารณสุขมลรัฐ...มีความผิดระดับ B felony และตอง

ถูกจําคุกในเรือนจําของมลรัฐไมนอยกวา 2 ป แตไมเกิน 10 ป หรือปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร  

ความผิดฐานบังคับบุคคลใหอยูในสถานการคาประเวณี มาตรา 201.360 

บัญญัติวา138 “1. บุคคลซึ่ง (a) นําบุคคลใหอยูภายใตการควบคุมของบุคคลท่ีสาม โดยมีเจตนาให

                                           
137 Nevada Revised Statutes Section 201.358 Engaging in prostitution or 

solicitation for prostitution after testing positive for exposure to human 

immunodeficiency virus: Penalty; definition.1. A person who: (a) Violates NRS 201.354; 

or (b) Works as a prostitute in a licensed house of prostitution, after testing positive 

in a test approved by the State Board of Health for exposure to the human 

immunodeficiency virus and receiving notice of that fact is guilty of a category B 

felony and shall be punished by imprisonment in the state prison for a minimum 

term of not less than 2 years and a maximum term of not more than 10 years, or by 

a fine of not more than $10,000, or by both fine and imprisonment... 
138 Nevada Revised Statutes section 201.360 Placing person in house of 

prostitution; penalties.“1. A person who: (a) Places another in the charge or custody 

of a third person with the intent that the other person engage in prostitution or who 

compels the other person to reside with him or her or with any third person for 

purposes of prostitution, or who compels another person to reside in a house of 

prostitution; (b) Asks or receives any compensation, gratuity or reward, or promise 

thereof, for or on account of placing in a house of prostitution or elsewhere a person 

for the purpose of causing that person to cohabit with someone who is not the 

person’s spouse; (c) Gives, offers or promises any compensation, gratuity or reward, 

to procure a person to engage in any act of prostitution in any house of prostitution, 

or elsewhere, against the person’s will;(d) Is the spouse, parent, guardian or other 

legal custodian of a person under the age of 18 and permits, connives at or consents 

to the minor’s being or remaining in any house of prostitution; (e) Lives with or 
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บุคคลนั้นคาประเวณี หรือบังคับบุคคลใหพักอาศัยอยูกับตนหรือบุคคลที่สาม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหคาประเวณี หรือบังคับบุคคลใหพักอาศัยในสถานการคาประเวณี...(b) เรียกรองหรือไดรับ

ผลตอบแทน ผลประโยชนใดจากการที่บังคับบุคคลใหพักอาศัยในสถานการคาประเวณี หรือจากการ

ใหบุคคลอยูกินฉันทสามีภริยากับบุคคลอ่ืนโดยมิใชคูสมรสของเขา...(c) เสนอ หรือสัญญาวาจะให

ผลตอบแทน ผลประโยชนใด ใหมีการธุระจัดหาบุคคลอ่ืนใหคาประเวณีในสถานการคาประเวณี โดย

ขัดตอเจตนาของบุคคลนั้น...(d) เปนคูสมรส บิดามารดา ผูปกครอง หรือผูปกครองโดยชอบดวย

กฎหมายของบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป อนุญาต โนนนาว ยินยอมใหผู เยาวนั้นอยู ในสถานการ

คาประเวณี...(e) ดํารงชีพโดยไดรับเงินจากผูคาประเวณีเปนที่ประกอบอาชีพเปนปกติวิสัย หรือ 

ลอลวง ชักชวนในบุคคลใดไปสถานการคาประเวณี เพื่อใหเก่ียวของกับการกระทําทางเพศกับผู

คาประเวณีที่ประกอบอาชีพเปนปกติวิสัย...(f) เปนคนกลางลอลวง หรือลอลวง เปนธุระจัดหา หรือ

กระทําประการอื่นซึ่งชักชวนบุคคลใหเปนผูคาประเวณี หรือเปนผูอยูอาศัยในสถานการคาประเวณี 

เพื่อวัตถุประสงคใหคาประเวณี หรือเปนลูกจาง โดยบุคคลดังกลาวไมทราบวา สถานที่ดังกลาวเปน

สถานการคาประเวณี...(g) เปนคนกลาง ลอลวง เปนธุระจัดหาหรือกระทําการชักชวนประการอ่ืน 

ชักชวนบุคคลอายุต่ํากวา 21 ป ใหเขาไปหรือแวะสถานการคาประเวณี หรือหองสถานท่ีที่เปนที่พัก

อาศัยเปนประจําของผูคาประเวณี หรือถูกใชคาประเวณี ไมวาจะอางขออางประการใดก็ตาม...มี

                                                                                                                         

accepts any earnings of a common prostitute, or entices or solicits a person to go to 

a house of prostitution to engage in sexual conduct with a common prostitute; (f) 

Decoys, entices, procures or in any manner induces a person to become a prostitute 

or to become an inmate of a house of prostitution, for purposes of prostitution, or 

for purposes of employment, or for any purpose whatever, when that person does 

not know that the house is one of prostitution; or (g) Decoys, entices, procures or in 

any manner induces a person, under the age of 21 years, to go into or visit, upon any 

pretext or for any purpose whatever, any house of ill fame or prostitution, or any 

room or place inhabited or frequented by any prostitute, or used for purposes of 

prostitution, is guilty of a felony. 2.A person who violates the provisions of subsection 

1 shall be punished: (a) Where physical force or the immediate threat of physical 

force is used upon the other person, for a category C felony as provided in NRS 

193.130. (b) Where no physical force or immediate threat of physical force is used, 

for a category D felony as provided in NRS 193.130.” 
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ความผิดระดับ felony...2. บุคคลผูกระทําความผิดตามอนุมาตรา 1 ตองระวางโทษ...(a) หากมีการ

บังคับทางกายภาพ หรือทางจิตใจ ตองได รับโทษระดับ C felony ตามที่บัญญั ติไวในมาตรา 

193.130...(b) หากไมมีการบังคับทางกายภาพหรือจิตใจ ตองระวางโทษระดับ D felony ตามท่ี

บัญญัติไวในมาตรา 193.130” 

(2) พระราชบัญญัติบริหารปกครองมลรัฐเนวาดา (Nevada Administrative 

Code)  

นอกจากมลรัฐเนวาดาจะมีบทบัญญัติกฎหมายมลรัฐเนวาดาที่กําหนด

ความรับผิดทางอาญาหรือเปนมาตรการทางอาญาท่ีบังคับใชแกการคาประเวณีแลว มลรัฐเนวาดายัง

ไดกําหนดมาตรการทางปกครองบังคับใชแกสถานการคาประเวณี และผูคาประเวณีที่ทํางานในสถาน

การคาประเวณี โดยใน ค.ศ.1985 พระราชบัญญัติบริหารปกครองมลรัฐเนวาดากําหนดมาตรการ

ตรวจสุขภาพแกผูคาประเวณี เพื่อควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ (มาตรา 441A010-A325 และ 

441A-775-A815) ตอมา ค.ศ.1986 ซึ่งเปนชวงที่โรคเอดสระบาด มลรัฐเนวาดาออกมาตรการตรวจ

โรคเอดส โดยกําหนดใหผูคาประเวณีท่ีทํางานในสถานการคาประเวณีตองย่ืนตัวอยางเลือดเพื่อ

ตรวจหาโรคเอดสและซิฟลิส และยื่นตัวอยางเนื้อเยื่อปากมดลูกเพื่อหาตรวจหาโรคหนองในเทียม

หนองในแท อีกทั้ง ผูคาประเวณีจะตองไดรับใบตรวจสุขภาพของรัฐเปนหลักฐานแสดงวา ตน

ปราศจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธกอนท่ีจะไดรับการวางจางทํางานในสถานการคาประเวณีและ

กอนที่จะไดรับใบอนุญาตทํางาน หลังจากที่ทํางานคาประเวณีในสถานการคาประเวณี ผูคาประเวณี

จะตองไดรับการตรวจโรคหนองในเทียมและหนองในแททุกสัปดาห และตรวจโรคเอดส ซิฟลิสทุก

เดือน หากปรากฏวาผูคาประเวณีติดเชื้อโรคเอดส ผูคาประเวณีคนดังกลาวไมสามารถทํางานตอไปได 

จะตองรักษาโรคจนกวาแพทยจะคืนใบตรวจสุขภาพรัฐใหแกตนอีกครั้ง ในป ค.ศ. 1987 กฎหมายมล

รัฐเนวาดา (Nevada Revised Statues) มาตรา 201.356-58 กําหนดโทษทางอาญาแกผูคาประเวณี

ที่ติดเชื้อโรคเอดสแลวฝาฝนทํางานตอไป โดยจะตองไดรับโทษระดับ felony จําโทษจําคุก 2-10 ป 

หรือปรับ 10,000 ดอลลารและเจาของสถานการคาประเวณีจะตองรับผิดในความเสียหายใดที่เกิดแก

การจางงานผูคาประเวณีที่ติดโรคเอดสใหทํางานตอไป ดังที่ไดกลาวไปขางตน ตอมาเดือนมกราคม 

ค.ศ.1987 สถานการคาประเวณีตางๆได เร่ิมบังคับใชมาตรการใช ถุงยางอนามัยในสถานการ

คาประเวณี จนเดือนมีนาคม ค.ศ.1988 กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาออกคําสั่งใหผูคา

ประเวณีตองใชถุงยางอนามัย และสถานการคาประเวณีตองติดปายประกาศใหลูกคาทราบถึงการ

บังคับใชถุงยางอนามัย อนึ่ง พระราชบัญญัติบริหารปกครองมลรัฐเนวาดา (Nevada Administrative 

Code) เปนมาตรการทางปกครองเก่ียวกับการตรวจโรคของผูคาประเวณี เพื่อปองกันการติดตอโรค

ทางเพศสัมพันธและโรคเอดส โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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การตรวจรางกายแกผูประสงคจะคาประเวณี ผูคาประเวณีและลักษณะ

ของบุคคลหามเปนผูคาประเวณีตามพระราชบัญญัติบริหารปกครองมลรัฐเนวาดา (Nevada 

Administrative Code) มาตรา 441A.800 บัญญัติวา139 “1.บุคคลประสงคเปนผูคาประเวณีตาม

                                           
139 Nevada Administrative Code Section 441A.800 Testing of sex workers; 

prohibition of certain persons from employment as sex worker. (NRS 441A.120) “1.A 

person seeking employment as a sex worker shall submit to the State Public Health 

Laboratory or a medical laboratory licensed pursuant to chapter 652 of NRS and 

certified by the Centers for Medicare and Medicaid Services of the United States 

Department of Health and Human Services: (a) A sample of blood for a test to 

confirm the presence or absence of human immunodeficiency virus infection (HIV) 

and syphilis. (b) If the person is female and has a uterine cervix, a cervical specimen 

for a test to confirm the presence or absence of gonorrhea and Chlamydia 

trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid testing. (c) If the person is 

female and does not have a uterine cervix, a high vaginal specimen for a test to 

confirm the presence or absence of gonorrhea and Chlamydia trachomatis by culture 

or antigen detection or nucleic acid testing. (d) If the person is male or 

transgendered, a urethral specimen for a test to confirm the presence or absence of 

gonorrhea and Chlamydia trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid 

testing. (e) If the person is seeking employment in a licensed house of prostitution 

which does not have a written policy that explicitly prohibits engaging in any form of 

anal intercourse, a rectal specimen for a test to confirm the presence or absence of 

gonorrhea and Chlamydia trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid 

testing. 2.A person must not be employed as a sex worker until the State Public 

Health Laboratory or a medical laboratory licensed pursuant to chapter 652 of NRS 

and certified by the Centers for Medicare and Medicaid Services of the United States 

Department of Health and Human Services has reported that the tests required 

pursuant to subsection 1 do not show the presence of infectious syphilis, gonorrhea, 

Chlamydia trachomatis or infection with the human immunodeficiency virus (HIV). 3.A 

person employed as a sex worker shall submit to the State Public Health Laboratory 
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กฎหมายตองย่ืนตัวอยางเลือดที่จะใชในการตรวจโรคเอดสและซิฟลิส ตอศูนยตรวจสุขภาพของมลรัฐ 

หรือศูนยเทคนิคการแพทยที่ไดรับใบอนุญาตและไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของ

สหรัฐอเมริกา และหากบุคคลดังกลาวเปนผูหญิงซึ่งมีปากมดลูกตองยื่นตัวอยางเน้ือเย่ือปากมดลูก 

หากเปนผูหญิงแตไมมีปากมดลูกตองย่ืนเนื้อเยื่อชองคลอด หากเปนชายหรือบุคคลแปลงเพศตองยื่น

ตัวอยางปสสาวะ หากบุคคลท่ีตองการเปนลูกจางในสถานการคาประเวณีที่ไดรับอนุญาตซึ่งไมมี

นโยบายเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนวาหามมีการรวมเพศทางทวารหนัก บุคคลดังกลาวตองยื่น

ตัวอยางเนื้อเย่ือทางทวารหนัก เพ่ือตรวจหาโรคหนองในเทียมและหนองในแทประกอบดวย อีกทั้ง 

กําหนดหามไมใหบุคคลผูประสงคทํางานคาประเวณีไดรับการจางงานเปนผูคาประเวณีในสถานการ

                                                                                                                         

or a medical laboratory licensed pursuant to chapter 652 of NRS and certified by the 

Centers for Medicare and Medicaid Services of the United States Department of 

Health and Human Services: (a) Once each month, a sample of blood for a test to 

confirm the presence or absence of: (1) Infection with the human immunodeficiency 

virus (HIV); and (2) Syphilis. (b) Once each week if the sex worker is female and has a 

uterine cervix, a cervical specimen for a test to confirm the presence or absence of 

gonorrhea and Chlamydia trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid 

testing. (c) Once each week if the sex worker is female and does not have a uterine 

cervix, a high vaginal specimen for a test to confirm the presence or absence of 

gonorrhea and Chlamydia trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid 

testing. (d) Once each week if the sex worker is male or transgendered, a urethral 

specimen for a test to confirm the presence or absence of gonorrhea and Chlamydia 

trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid testing. (e) Once each 

week if the sex worker is employed in a licensed house of prostitution which does 

not have a written policy that explicitly prohibits engaging in any form of anal 

intercourse, a rectal specimen for a test to confirm the presence or absence of 

gonorrhea and Chlamydia trachomatis by culture or antigen detection or nucleic acid 

testing... 4. If a test required pursuant to this section shows the presence of infectious 

syphilis, gonorrhea, Chlamydia trachomatis or infection with the human 

immunodeficiency virus (HIV), the person shall immediately cease and desist from 

employment as a sex worker.” 
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คาประเวณี จนกวาจะไดรับการรายงานผลการตรวจรางกายดังกลาวกอน  สวนบุคคลผูคาประเวณีใน

สถานการคาประเวณีท่ีไดรับอนุญาต หรือพนักงานบริการทางเพศ (Sex worker) จะตองยื่นตรวจ

รางกายตอศูนยตรวจสุขภาพของมลรัฐ หรือศูนยเทคนิคการแพทยที่ไดรับใบอนุญาตและไดรับการ

รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา โดยตองย่ืนตัวอยางเลือดเพ่ือตรวจหาโรคเอดสและ

ซิฟลิสทุกเดือน และตองย่ืนตัวอยางเนื้อเย่ือปากมดลูก เนื้อเยื่อชองคลอด เนื้อเย่ือทวารหนัก ตัวอยาง

ปสสาวะเพ่ือตรวจหาโรคหนองในเทียมและหนองในแททุกสัปดาห และหากผลการตรวจรางกาย

ปรากฏวา ผูคาประเวณีเปนโรคเอดส ซิฟลิส หนองในเทียมหรือหนองในแท บุคคลดังกลาวตองหยุด

และเลิกการประกอบอาชีพคาประเวณีทนัที...”  

ขอกําหนดใหใชถุงยางอนามัย มาตรา 441A.805 บัญญัติวา140 “1.ผู

คาประเวณีตามกฎหมายตองแจงใหทราบถึงการสวมใสถุงยางอนามัย และผูคาประเวณีตองสวมใส

ถุงยางอนามัยใหลูกคาในระหวางรวมประเวณี หรือรวมเพศทางปาก ทวารหนัก ใชปากสัมผัสทวาร

หนัก สัมผัสอวัยวะเพศ รางกายเพื่อสนองความใครของลูกคา”  

สถานการคาประเวณีตองปดปายประกาศเกี่ยวกับสุขภาพ มาตรา 

441A.120 บัญญัติวา141 “สถานการคาประเวณีที่ ไดรับใบอนุญาตตองปดปายประกาศเก่ียวกับ

                                           
140 Nevada Administrative Code Section 441A.805 Use of latex or polyurethane 

prophylactic required. (NRS 441A.120) “ 1.A person employed as a sex worker shall 

require each patron to wear and use a latex or polyurethane prophylactic while the 

patron is engaging in any form of sexual intercourse involving the insertion of the 

penis into the vagina, anus or mouth of the sex worker, oral-genital contact or any 

touching of the sexual organs or other intimate parts of a person. 2.A person 

employed as a sex worker shall wear and use a latex or polyurethane prophylactic 

while the sex worker is engaging in any form of sexual intercourse involving the 

insertion of the penis into the vagina, anus or mouth of the patron, oral-genital 

contact or any touching of the sexual organs or other intimate parts of a person.” 
141 Nevada Administrative Code Section 441A.810 House of prostitution 

required to post health notice. (NRS 441A.120) “The person in charge of a licensed 

house of prostitution shall post a health notice provided by the Division. The cost 

and mounting of the notice is the responsibility of the house of prostitution. The 
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สุขภาพตามที่บัญญัติไวในหมวดนี้ โดยตองปดปายประกาศในพื้นที่ที่ลูกคาสามารถสังเกตเห็นไดอยาง

ชัดเจน”  

หากมีโรคติดตอในสถานการคาประเวณี บุคคลในสถานการคาประเวณี

ตองรายงานตอหนวยงานสาธารณสุข มาตรา 441A.815 บัญญัติวา142 “1.บุคคลในสถานการ

คาประเวณีมีใบอนุญาตที่รู หรือสงสัยวามีการแพรระบาดโรคติดตอในสถานการคาประเวณี ตอง

รายงานโรคดังกลาวใหหนวยงานสาธารณสุขในเขตอํานาจที่สถานการคาประเวณีตั้งอยูทราบ โดยตอง

รายงานเก่ียวกับโรคติดตอ ชื่อที่อยูเบอรโทรศัพท อายุ เพศ สัญชาติ วันเกิด อาชีพ ของบุคคลที่เปน

โรคติดตอหรือสงสัยวาเปนโรคติดตอ และบุคคลในสถานการคาประเวณีตองใหความรวมมือแก

                                                                                                                         

notice must be posted in a prominent location which is readily noticeable by patrons 

of the establishment and is approved by the Division.”  
142 Nevada Administrative Code Section 441A.815 Person in charge of house 

of prostitution: Report of presence of communicable disease required; cooperation 

with health authority required. (NRS 441A.120) “1.The person in charge of a licensed 

house of prostitution who knows of or suspects the presence of a communicable 

disease within the house of prostitution shall report the disease to the health 

authority having jurisdiction where the house of prostitution is located. 2.A report of a 

communicable disease must be made to the health authority in accordance with the 

provisions set forth in NAC 441A.225. 3.A report must include: (a) The communicable 

disease or suspected communicable disease; (b) The name and the address or 

telephone number of the case or suspected case; (c) The name, address and 

telephone number of the person making the report; (d) The age, sex, race, date of 

birth, occupation and employer of the case or suspected case, if available; (e) The 

date of onset and the date of diagnosis of the disease; and (f) Any other information 

requested by the health authority, if available. 4. The person in charge of a licensed 

house of prostitution shall promptly cooperate with the health authority during: (a) 

The investigation of the circumstances or cause of a case or suspected case, or of an 

outbreak or suspected outbreak; and (b) The carrying out of measures for the 

prevention, suppression or control of a communicable disease, including procedures 

of exclusion, isolation and quarantine.” 
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หนวยงานสาธารณสุขอยางทันทวงที ในระหวางกระบวนการสอบสวนและควบคุม กําจัดโรคติดตอ 

รวมท้ังข้ันตอนการคัดแยกผูปวย เปนตน”  

3.3.1.2 บทบัญญัติเกี่ยวกับการคาประเวณีในระดับเขต (County) และเมือง  

แมมลรัฐเนวาดาจะมีบทบัญญัติระดับมลรัฐบังคับใชเกี่ยวกับการคา

ประเวณีในมลรัฐเนวาดาไวก็ตาม แตบทบัญญัติดังกลาวมีลักษณะกวาง ไมไดกําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีถูกกฎหมาย หรือเขตพื้นที่ท่ีอนุญาต

ใหตั้งสถานการคาประเวณีในแตละเขตไวอยางชัดเจน แตรายละเอียดดังกลาวน้ีปรากฏในบทบัญญัติ 

ระเบียบของเขตแตละเขต โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูออกบทบัญญัติเก่ียวกับการคาประเวณีใน

เขตเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบัญญัติระเบียบเกี่ยวกับสถานการคาประเวณี  

(1) บทบัญญัติเกี่ยวกับการขออนญุาตตั้งสถานการคาประเวณีในมลรัฐเนวาดา  

การขออนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมายในมล

รัฐเนวาดา เปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของหนวยงานทองถิ่นในแตละเขตที่กําหนดไว ทั้งนี้ เขตที่

กําหนดใหการคาประเวณี สถานการคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมาย ไดแก เขต City, Douglas, 

Lincon, Washoe สวนเขต Elko, Humboldt, Pershing และ White Pine กําหนดใหเขตพื้นที่ที่

ไมไดปกครองดวยเทศบาลทองถ่ิน (Unincorporated Areas) หามการคาประเวณี และพื้นท่ีท่ี

ปกครองดวยเทศบาลทองถ่ิน (Incorporated Areas) อนุญาตใหตั้งสถานการคาประเวณี เทศบาล

ทองถ่ินที่ปกครองพ้ืนท่ีดังกลาวจึงสามารถออกใบอนุญาตและตรวจสอบสถานการคาประเวณีได แต

เขต Pershing ไมมีเขตพ้ืนที่ท่ีปกครองดวยเทศบาลทองถ่ิน ดังนั้น เขต Pershing จึงไมมีสถานการ

คาประเวณี สวนเขตที่ออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี ไดแก Elko, Humboldt, White Pine 

สวนเขต Churchill, Esmeralda, Lander, Lyon, Mineral, Nye, Storey มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับ

สถานการคาประเวณีโดยเฉพาะและคณะกรรมการของเขตเปนบุคคลผูมีอํานาจออกใบอนุญาตเทานั้น 

สวนเขต Eureka ไมมีบทบัญญัติออกใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีโดยเฉพาะ แตเดิมกอน ค.ศ.

1970 เมืองที่ไมไดปกครองดวยเทศบาลทองถ่ินมีสถานการคาประเวณี 1 แหง จนกระทั่ง ค.ศ.1970 

สถานการคาประเวณีแหงดังกลาวก็ปดใหบริการ เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจของเหมืองที่ทรุด

ลง ประชาชนในเขต Eureka บางสวนเรียกรองใหมีการปฏิเสธออกกฎหมายเกี่ยวกับตั้งสถานการคา

ประเวณี จนในที่สุด คณะกรรมการของเขตก็ไมไดออกกฎหมายหรือกฎระเบียบ และไมไดออก

ใบอนุญาตใหตั้งสถานการคาประเวณีแหงใหมอีกตอไป ดังนั้น แมเขต Eureka ไมถูกหามไมใหออก

ใบอนุญาตตามกฎหมายระดับมลรัฐ แตเขต Eureka ไมไดออกบทบัญญัติเกี่ยวกับการตั้งสถานการคา

ประเวณีแตอยางใด อนึ่ง เดิมการออกบทบัญญัติเก่ียวกับการตั้งสถานการคาประเวณีในระดับทองถ่ิน

ปรากฏตั้งแตชวงทศวรรษที่ 1800 บทบัญญัติเกี่ยวกับตั้งสถานการคาประเวณีในแตละเขตมีความ

แตกตางกัน และไมมีรูปแบบที่แนนอน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน เขต Lander, Wells และ Elko และ
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เขตอ่ืนไดแกไขบทบัญญัติลายลักษณอักษรเก่ียวกับสถานการคาประเวณี การกําหนดกระบวนการ

ออกใบอนุญาต การอุทธรณ คําสั่งและคาธรรมเนียม การกําหนดขอจํากัดแกผูคาประเวณีใหเปน

ระบบ สงผลใหกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการขออนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีของแตละเขตจึงมี

สาระสําคัญ ดังนี้  

1 .คณ ะกรรมการออก ใบอนุญ าตสถานการค าป ระ เวณี จะตอ ง

ประกอบดวย คณะกรรมการของเขตหรอืคณะกรรมการเมือง  

2.การคาประเวณีถูกนิยามใหเปนใบอนุญาตพิเศษ กลาวคือ เจาของไมมี

สิทธิออกใบอนญุาตใหแกผูอ่ืนหรือโอนใหแกผูอื่น  

3.การคาประเวณีไมใชสิ่งที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคม  

4.ประกอบดวยเนื้อหาเก่ียวกับกระบวนการสมัครขอใบอนุญาต การยื่น

ใบสมัครและการตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต  

5.ขอจํากัดของใบอนุญาต บทบัญญัติหามกระทําบางประการ และการ

อนุญาตใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดขอจํากัดของอนุญาตเพ่ิมเติม  

6.การออกใบอนุญาต การตออายุและคาธรรมเนียม  

7.เขตพ้ืนที่ที่กําหนดหรือลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตั้งสถานการคาประเวณี  

8.ขอเรียกรองการตรวจสุขภาพ  

9.ขอเรียกรองเบื้องตนของลูกจาง การลงทะเบียน รวมท้ัง ใบอนุญาตการ

ทํางานของผูคาประเวณี  ผูจัดการ พนักงานชงเครื่องดื่ม พนักงานซอมแซมและทําความสะอาดสถาน

การคาประเวณี  

10.เงื่อนไขเก่ียวกับการระงับในอนุญาต ขั้นตอนการรับฟงและขอยกเวน

เกี่ยวกับการปดสถานการคาประเวณีฉุกเฉิน  

11.ขอจํากัดเกี่ยวกับการโฆษณา  

12.บทลงโทษ  

โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

1. การสมัครขออนุญาตตั้งสถานการคาประเวณี (License Application)  

ใบสมัครขออนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีตองประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เชน ขอมูลเบื้องตนของผูขออนุญาต ครอบครัว ฐานะทางการเงิน การทหาร การจางงาน ประวัติ

อาชญากรรม และความเก่ียวของกับผลประโยชนทางธุรกิจสถานการคาประเวณีเปนระยะเวลา 5-10 

ป กอนสมัครหรือไม ในขณะท่ีบทบัญญัติของเขต Storey กําหนดใหผูสมัครระบุชื่อที่อยูของเจาของ 
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ผูจัดการในสถานการคาประเวณี ประวัติสวนตัว และขอมูลเอกสารเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการเขต

ตองการ143 และผูสมัครตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเงินลงทุน แหลงที่มาของเงินทุนในการจัดตั้งสถาน

การคาประเวณี ซึ่งรวมถึง รายงานตรวจสอบบัญชีทางการเงินประกอบ และตองเปดเผยวิธีการ

ดําเนินการสถานการคาประเวณีอยางชัดแจง และผูสมัครตองยื่นขอมูลประการอ่ืนประกอบตามที่

คณะกรรมการ หรือ ผูกํากับตํารวจตองการเพิ่มเติม นอกจากน้ี ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมการ

สอบสวนคํารอง เปนจํานวนเงิน 150 ดอลลารในเขต Elko โดยเงินคาธรรมเนียมนี้จะไมไดรบัคืน หรือ 

บางกรณีผูบังคบัใชกฎหมายจะตองคืนเงินที่ไรประโยชนหลังจากสอบสวนคํารองเสร็จสิ้น แตสวนใหญ

เงินคาธรรมเนียมการสอบสวนดังกลาวจะถูกโอนใหเปนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตปแรก ทั้งนี้ 

คาธรรมเนียมการสอบสวนดังกลาวนี้ถูกนําไปใชในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของหนวยงาน 

FBI การสัมภาษณผูสมัคร พนักงาน ลูกจาง หุนสวนผูลงทุนตามที่ปรากฏในใบอนุญาต เมื่อการ

สอบสวนเสร็จสิ้น ผูสอบสวนจะจัดทํารายงานเสนอตอองคการบริหารสวนทองถ่ินเปนผูพิจารณา  

หากผูสมัครถูกปฏิเสธไมไดรับในอนุญาต ผูสมัครตองแกไขเหตุแหงการถูกปฏิเสธภายใน 30 วัน 

อนึ่ง ตามบทบัญญัติของเขตสวนใหญ  เชน Lander County Code 

5016.080,Churchill county Code 5.20.100E7, City of Carlin Code 5-9-8 (e)  6 , Ely City 

code Section 10A-7 (e)6, Storey County Code 5.16.090 กําหนดห ามไม ใหผูสมัครได รับ

ใบอนุญาตตั้งสถานการคาประเวณีกรณีท่ีเคยรับโทษ ระดับ Felony ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ความผิดเก่ียวกับทรัพยสิน ฉอโกง หรือความผิดเก่ียวกับชีวิตโดยใชอาวุธ ถาบุคคลดังกลาวเก่ียวของ

กับธุรกิจท่ีผิดกฎหมายหรือลมละลาย บุคคลดังกลาวจะถูกพิจารณาเปนบุคคลท่ีเปนขัดแยงตอ

สาธารณสุข ความปลอดภัยของเมือง เขต และผูอยูอาศัย  (Contrary to health welfare safety of 

the city  

2. ใบอนุญาต  

ตามบทบัญญัตขิองเขต Ely , Carlin, Churchill กําหนดใหใบอนุญาตตั้ง

สถานการคาประเวณีทั้งหมดไมสามารถโอนยายใหแกผูอ่ืนได โดยสิทธิตามใบอนุญาตนี้อาจถูกเพิก

ถอนได และไมอาจตกเปนของผูอื่นนอกจากผูที่ไดรบัในอนุญาตเทานั้น อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง 

ใบอนุญาตน้ีใหสิทธิเพียงเล็กนอยแกผูไดรับใบอนุญาต กลาวคือ หนวยงานของรัฐมีอํานาจเพิกถอน

ใบอนุญาตดังกลาว โดยเหตุผลตามท่ีกําหนดไวในบทบัญญัติ และหนวยงานรัฐสามารถเขาไปยังสถาน

การคาประเวณีเพ่ือสอบสวน และเพิกถอนใบอนุญาต ถาสถานการคาประเวณีดังกลาวเปนอันตราย

ตอสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิการท่ัวไปของประชาชนในเขต (Churchill, Carlin, Elko, Lander, 

                                           
143 Storey County Code 5.16.160, 5.16.080 
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Mineral, White Pine County) บทบัญ ญั ติ ของเขต Esmeralda และเขต  Storey บัญญั ติ ให

เจาหนาที่รัฐสามารถเขาไปยังสถานการคาประเวณี สอบสวน และปดสถานการคาประเวณีดวยเหตุผล

ที่ดี (Good Cause) โดยไมไดกําหนดขอกําหนดหรือขอจํากัดเฉพาะถึงความหมายดังกลาวไวอยางชัด

แจง  อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บทบัญญัติทองถ่ินสวนใหญแกไขใหเจาหนาท่ีรัฐเขาไปยังสถานการคา

ประเวณีไดเฉพาะกรณีที่สงสัยวามี อันตรายตอสุขภาพ (Health Hazards) แตเขต Elko บัญญัติ

กําหนดใหกรณีที่สถานการคาประเวณีปดบริการ  ผูกํากับตํารวจจะตองไดรับกุญแจกอนจึงจะสามารถ

เขาไปตรวจและสอบสวนสถานการคาประเวณีได อีกทั้ง บทบัญญัติเขตสวนใหญกําหนดใหหนวยงาน

รัฐสามารถเพิกถอนใบอนุญาตอยางฉุกเฉินได เชน Ely และ Carlin กําหนดไววา สถานการคา

ประเวณีอาจถูกสั่งปดทันทีโดยไมไดรับการแจงเตือนกอน ถาสถานการคาประเวณีดังกลาวเปน

อันตรายตอสาธารณสุขของประชาชนท่ัวไป ความปลอดภัยและศีลธรรม แตเขต Churchill, Elko, 

Lander ไมไดกําหนดใหเหตุผลทางศีลธรรมเปนเงื่อนไขในการสั่งปดสถานการคาประเวณีไดเหมือน

ดังเชน Ely และ Carlin กําหนดแตเพียงเพราะเหตุผลการเปนอันตรายตอสาธารณสุขของประชาชน 

และความปลอดภัย สวนบทบัญญัติของเขต Wells และ เขต Mineral ไมไดกําหนดบทบัญญัติการปด

สถานการคาประเวณีโดยฉุกเฉิน นอกจากนี้ หนวยงานรฐัออกบทบัญญัติควบคุมสถานการคาประเวณี 

เชน การจํากัดจํานวนชั่วโมง เวลา เปดและปดสถานการคาประเวณี หรือกําหนดจํานวนพนักงาน

ลูกจางในสถานการคาประเวณีอยางเฉกเชน เขต Elko กําหนดเวลาเปดปดสถานการคาประเวณี และ

เขตสวนใหญกําหนดขนาด ลักษณะ พื้นท่ีตั้งของสถานการคาประเวณี    

กลาวโดยสรุป ขอกําหนดเก่ียวกับการออกใบอนุญาตตั้งสถานการคา

ประเวณีของแตละเขตมีความแตกตางกัน บางยังมีความคลุมเครือและบางขัดตอรฐัธรรมนูญและถูก

ตีความตามความประสงคของผูบังคับใช   

3. การโฆษณา  

บทบัญญัติกฎหมายระดับมลรัฐไดบัญญัติหามไมใหโฆษณาในเขต เมืองท่ี

สถานการคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตน แตเขตที่อนุญาตใหมีการจัดสถาน

การคาประเวณีก็มีขอจํากัดเกี่ยวกับการโฆษณาเชนเดียวกัน ซึ่งกําหนดขอจํากัดเกี่ยวกับลักษณะอักษร 

ขอความที่เสนอการคาประเวณี  โดยบทบัญญัติจํากัดการโฆษณาเหลานี้มีขอความคลุมเครือ และบาง

เขตก็มักบัญญัติหามไมใหมีการโฆษณา เชน เขต Carlin ตาม Carlin Code 5-9-17(D) บัญญัติใหการ

โฆษณา การสนับสนุน เพื่อเชิญชวนหาลูกคาแกสถานการคาประเวณีที่ไดรับใบอนุญาต เปนการ

กระทําที่ผิดกฎหมาย  เขต Elko และ Churchill กําหนดหามไมใหโฆษณาสถานการคาประเวณี

ภายในเขตอํานาจโดยพิมพ ปายประกาศ โทรทัศน วิทยุ คอมพิวเตอร หนังสือบัญชีหมายเลขโทรศัพท 

โทรศัพท หรือโทรศัพทอ่ืน สวน Wells ตาม wells city code 3-6-40 บัญญัติหามไมใหโฆษณา

สถานการคาประเวณี โดยแสดงขอความที่หมายถึงสถานการคาประเวณี เชน brothel, bawdy 
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house, house of prostitution หรือคําอ่ืนที่มีความหมายเขาใจอยางชัดแจง  สวนเขต Mineral 

กําหนดใหใชคําวา Guest Ranch-Men Only แทนคําวา brothel ที่หมายความถึงสถานการคา

ประเวณีโดยตรง การบัญญัติขอจํากัดเกี่ยวกับการโฆษณาสถานการคาประเวณีของแตละเมือง เขต

ดังกลาวสงผลใหสถานการคาประเวณีเปลี่ยนรูปแบบการโฆษณาการคาประเวณี เพื่อตองหลีกเลี่ยง

การโฆษณาอันเปนการกระทําความผิดกฎหมาย เชน การจางนักแสดงภาพยนตรผูใหญที่มีชื่อเสียงมา

สัมภาษณผานทางรายการโทรทัศน และโฆษณาแอบแฝงถึงสถานการคาประเวณี หรือ สถานการคา

ประเวณีจางพนักงานขับรถแท็กซี่โฆษณาสถานการคาประเวณีให รวมท้ังการโฆษณาทางอินเตอรเน็ต 

สื่อสังคมออนไลน เว็บไซต จนในปค.ศ.1997 เขต Elko และ Churchill ออกบทบัญญัติหามไมให

โฆษณาสถานการคาประเวณีผานคอมพิวเตอร อยางไรก็ตาม บทบัญญัตินี้ ยังไมมีประสิทธิภาพ

เทาที่ควร เพราะไมสามารถลงโทษกรณีที่โฆษณาสถานการคาประเวณีผานเว็บไซต โดยไมไดเขาถึง

อินเตอรเน็ตภายในเขต Elko และ Churchill การโฆษณาการคาประเวณีจึงยังคงปรากฏในรูปแบบ

ตางๆ ซึ่งมีขอสังเกตวา หนวยงานของรัฐและบทบัญญัติของเขต เมืองเก่ียวกับการโฆษณาสถานการ

คาประเวณีในเขต เมืองที่อนุญาตใหมีการจัดตั้งสถานการคาประเวณี มีนโยบายเก่ียวกับการโฆษณา

สถานการคาประเวณีในลักษณะควบคุมการคาประเวณีเทานั้น โดยไมไดสนับสนุนสถานการคา

ประเวณหีรือการคาประเวณีอยางชัดแจง144 

4. ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ  

บทบัญญัติระดับเขตเก่ียวกับสถานการคาประเวณีในเขตท่ีอนุญาตให

คาประเวณี จะมีเนื้อหารวมถึงระเบียบเก่ียวกับการตรวจสุขภาพของผูคาประเวณีดวย โดยบทบัญญัติ

ของเขต เมือง กําหนดกระบวนการข้ันตอนรายงานผลตรวจสุขภาพไว กลาวคือ สถานการคาประเวณี

ตองรายงานผลตรวจสุขภาพของผูคาประเวณีประจําสัปดาหแกนายอําเภอ และผลตรวจเลือดหาโรค

เอดสประจําเดือนตองรายงานตอคณะกรรมการ อีกทั้ง บทบัญญัติดังกลาวบัญญัติรวมถึงการคืน

หนังสือรับรองใหแกผูคาประเวณี กรณีท่ีผูคาประเวณีรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธเสร็จสิ้นแลว 

และบัญญัติรวมถึงหนาที่ความรับผิดชอบของเจาของสถานการคาประเวณี145   

5. การกําหนดเขตพ้ืนที่จัดต้ังสถานการคาประเวณีและการควบคุมการ

เจริญเตบิโตของธุรกิจคาประเวณี  

                                           
144 Barbara G. Brents, “state-sanctioned sex: negotiating formal and informal 

regulatory practices in Neveda brothels”, Sociological Perspective, vol.44, number 33, 

pp.319-320. 
145 Ibid, pp.320-321. 
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มาตรการกําหนดเขตพื้นที่จัดตั้งสถานการคาประเวณีหรือ Zoning เปน

วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแยกการคาประเวณีออกจากชุมชนที่พักอาศัยของประชาชน อยางไรก็

ตาม ในทางปฏิเสธ สถานการคาประเวณีก็ไมไดหางไกลจากที่พักชุมชนอยางแทจริง กลาวคือ บางเขต

กําหนดพื้นที่จัดตั้งสถานการคาประเวณีใหตั้งไดในพ้ืนที่ที่หางไกลจากเมืองตามระยะทางที่กําหนดไว 

แตบางเขตกําหนดอนุญาตใหสถานการคาประเวณีตั้งในเมืองได ท้ังนี้ สถานการคาประเวณีโดยสวน

ใหญตั้งอยูพ้ืนท่ีที่ไมหางไกลจากถนนรอบเมืองสายหลักของ Winnemuca, Battle Mountain, Elko, 

Ely และ Wells และสถานการคาประเวณีดังกลาวก็ไมหางไกลจาก Carson City, Carlin, Parhump 

และ Fallon อีกทั้ง สถานการคาประเวณีก็ตั้งอยูรอบๆ ถนนทางหลวงชนบทระหวางเมือง Las Vegas 

และเมือง Reno ซึ่งเปนเมืองที่กําหนดใหการคาประเวณีผิดกฎหมาย146  

นอกจากนี้ เขตและเมืองยังกําหนดมาตรการควบคุมการเจริญเติบโต

ธุรกิจการคาประเวณี ซึ่งเปนการแสดงถึงนโยบายของผูปกครองที่แสดงวา รับรูถึงการมีอยูของสถน

การคาประเวณี แตก็ไมไดสนับสนุนสถานการคาประเวณีหรือธุรกิจการคาประเวณี โดยมาตรการการ

ควบคุมธุรกิจการคาประเวณี คือ บทบัญญัติของเขตหรือบทบัญญัติของเมืองก็จะกําหนดจํานวนสถาน

การคาประเวณีท่ีจะไดรับอนุญาตไวอยางชัดแจง เชน ตามกฎหมายของเขต Churchill, Lander และ 

Wells อนุญาตใหมีสถานการคาประเวณีไดเพียง 2 แหงเทานั้น ในขณะที่เขต Elko สามารมีสถานการ

คาประเวณีได 5 แหง และ เขต Mineral อนุญาตใหมีไดเพียง 4 แหง อนึ่ง ตามบทบัญญัติของเขต 

Mineral ตาม Mineral County Bill No.56, Ordinance No 52A กําหนดเงื่อนไขพื้นที่ที่อนุญาตให

จัดตั้งสถานการคาประเวณี กลาวคือ กําหนดหามไมใหมีการจัดตั้งสถานการคาประเวณีตั้งอยูในหรือ 

ภายในระยะทาง 3 ไมลหางจากเมืองที่มีการปกครองดวยเทศบาลทองถ่ิน (ณIncorporated city) 

และเมืองที่ไมไดปกครองดวยเทศบาลทองถ่ิน (Unincorporated city) หรือหามไมใหตั้งสถานการคา

ประเวณีภายในระยะทาง 300 yards หางจากถนนสาธารณะ ถนนทางหลวงชนบท บานพักอาศัย  

หรือธุรกิจใดๆที่เจาของธุรกิจดังกลาวไมไดใหความยินยอมเปนหนังสือใหสามารถต้ังสถานการคา

ประเวณีใกลกับธุรกิจของตนได  หากสถานการคาประเวณีใดตั้งอยูกอนบังคับใชกฎหมายนี้ แมจะเปน

การขัดตอกฎหมายก็สามารถตั้งดําเนินธุรกิจตอไปได สวนบทบัญญัติของเขตอื่นไดกําหนดจํานวน

สถานการคาประเวณีที่อนุญาตใหจัดตั้งในเมืองได เชน บทบัญญัติของเขต Lander กําหนดให

สามารถจัดตั้งสถานการคาประเวณีได 2 แหง ในบริเวณ Battle Mountain บทบัญญัติของเขต 

Churchill อนุญาตใหตั้งสถานการคาประเวณีได 2 แหงเชนเดียวกัน สวนเขต Ely กําหนดใหสถาน

การคาประเวณีสามารถตั้งอยูในบริเวณ High Street ซึ่งไมหางไกลจากถนนรอบเมืองสายหลัก หรือ

                                           
146 Ibid, pp.321-323. 
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เขต Lyon บทบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหสถานการคาประเวณีตั้งอยูเฉพาะในพ้ืนท่ี Mound House 

สวนเขตหรือเมืองใดที่ไมมีบทบัญญัติกําหนดพ้ืนที่ท่ีแนนอนที่อนุญาตใหตั้งสถานการคาประเวณีไว 

คณะกรรมการก็มักจะไมออกใบอนุญาตใหแกสถานการคาประเวณีแหงใหม  ซึ่งจากมาตรการกําหนด

ควบคุมจํานวนสถานการคาประเวณีเหลานี้ สงผลใหการขออนุญาตจัดตั้งสถานการคาประเวณีแหง

ใหมเปนไปอยางยากลําบาก147 และทําใหจํานวนการคาประเวณีในสหรัฐอเมริกามีจํานวนคงท่ี 

กลาวคือ มีจํานวน 33 แหงในป ค.ศ.1973 และ 36 แหงในป ค.ศ. และป ค.ศ.2018 ในปจจุบันมี 21 

แหง148  ทั้งนี้ เนื่องจากองคกรบริหารเขตหรือองคกรบริหารสวนทองถ่ินเองยังคงมีแนวคิดตองการ

ควบคุมการเจริญเติบโตธุรกิจการคาประเวณี และแนวคิดปลอยใหสถานการคาประเวณีที่ดํารงอยู

ดําเนินกิจการดวยตนเองตอไป ประกอบกับเจาของสถานการคาประเวณีเดิมตอตานสถานการคา

ประเวณีแหงใหม เพ่ือลดจํานวนผูแขงขันทางธุรกิจ โดยรวมมือกับหนวยงานทองถ่ินที่มีอํานาจออก

ใบอนุญาตใหตั้งสถานการคาประเวณี   

6. ขอกําหนดเก่ียวกับพนักงานและลูกคา  

ขอจํากัดอยางเปนทางการเก่ียวกับพนักงานซึ่งเปนผูคาประเวณีเปน

เนื้อหาเก่ียวกับการจํากัดอายุของผูคาประเวณีและลูกคา กลาวคือ ทุกเขต ยกเวนเขต Storey และ 

เขต Mineral ผูคาประเวณีที่ทํางานในสถานการคาประเวณีตองมีอายุ 21 ป สวนเขต Storey และ 

เขต Mineral กําหนดอายุผูคาประเวณีไวที่ 18 ป สวนผูซื้อบริการทางเพศ เขต Churchill, Carlin, 

Mineral กําหนดอายุลูกคาไวที่ 18 ป สวนเขตอ่ืนกําหนดอายุลูกคาไวอยางนอย 21 ป  

นอกจากนี้ ทุกเขตกําหนดใหผูคาประเวณีจะตองมีใบอนุญาตทํางาน 

กอนทํางานในสถานการคาประเวณี ซึ่งใบอนุญาตนี้เปนใบอนุญาตเชนเดียวกับใบอนุญาตท่ีออกใหแก

พนักงานทํางานโรงแรมหรือโรงบอนการพนัน โดยนายอําเภอเขตหรือผูกํากับตํารวจของเขตเปนผูมี

อํานาจออกใบอนุญาตทํางานนี้ ทั้งนี้ การย่ืนขอใบอนุญาตทํางานนี้จะมีการตรวจสอบประวัติขอมูล

เบื้องตน และมีคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตการทํางาน อีกทั้ง ตองมาตออายุใบอนุญาตการ

ทํางานตามระยะเวลาดวย และข้ันตอนการลงทะเบียนของใบอนุญาตการทํางานนี้ไมแตกตางจาก

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใบอนุญาตการทํางานประเภทอื่นแตอยางใด ซึ่งยังคงมุงเนนการปกปอง

สิทธิสวนตัวของผูคาประเวณีเปนหลัก เม่ือผูหญิงท่ีตองการทํางานในสถานการคาประเวณีไดรับการ

ตรวจสุขภาพเรียบรอยแลว ยอมไดรบัใบอนุญาตการทํางานเสมอ  

                                           
147 Ibid, pp.322-323. 
148 Supra note 116.  
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เดิมผูชายถูกหามไมใหทํางานในสถานการคาประเวณี ไมวาจะเปน

เจาของ หรือผูจัดการสถานการคาประเวณีก็ตาม เนื่องจากหนวยงานทองถ่ินตองการปกปองผูหญิงใน

สถานการคาประเวณีจากชายซึ่งตองการการรวมประเวณี โดยไมจายคาตอบแทนจากผูคาประเวณีใน

สถานการคาประเวณี เชน เขต Wells กําหนดใหพนักงานรักษาความปลอดภัยตองเปนผูหญิงเทานั้น  

อยางไรก็ตาม หลายเขตก็ไดแกไขบทบัญญัติหามผูชายทํางานในสถานการคาประเวณีนี้ สงผลใหผูชาย

สามารถเปนเจาของ ผูจัดการ พนักงานชงเคร่ืองดื่มได แตบางเขตยังคงกําหนดหามไมใหผูชายอาศัย

อยูในสถานการคาประเวณี รวมทั้งเปนชางซอมบํารุงหรือพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ตาม บางเขต

กําหนดหามไมใหชายใดเวนแตลูกคา เขาไปยังสถานการคาประเวณี และชางซอมบํารุงชายไดรับการ

ยกเวนใหเขาไปยังสถานการคาประเวณีได แตตองออกจากสถานการคาประเวณีกอนเวลา 17.00 น. 

นอกจากนี้ สถานการคาประเวณียังหามไมใหหญิงซึ่งไมใชผูทํางานใน

สถานการคาประเวณีเขาไปยังสถานท่ีดังกลาว อีกทั้ง บางเขตกําหนดหามไมใหบุคคลอ่ืน ไมวาหญิง

หรือชายเขาสถานการคาประเวณี เชน ตามบทบัญญัติของเขต Elko บัญญัติหามไมใหบุคคลซึ่งไมใช

เจาของ ผูจัดการ พนักงาน ลูกคา เจาหนาที่ทองถ่ินหรือเจาหนาที่ทางการแพทย เขาไปยังสถาน

การคาประเวณี ทั้งนี้ อํานาจในการตัดสินใจใหบุคคลใดเขาสูสถานการคาประเวณีหรือไมเปนอํานาจ

การตัดสินใจอิสระของเจาของสถานการคาประเวณี  

สวนขอกําหนดเก่ียวกับเพศของผูคาประเวณีและลูกคานั้นถูกกําหนดโดย

เจาของสถานการคาประเวณี ซึ่งเปนไปตามบรรทัดฐาน คานิยมทางเพศของสังคม โดยเจาของสถาน

การคาประเวณีมักกําหนดการใหบริการในรูปแบบของการรวมประเวณีระหวางเพศหญิงและเพศชาย

เปนหลัก  กลาวคือ ผูคาประเวณีตองเปนหญิง และลูกคาตองเปนชาย หรือสถานการคาประเวณีบาง

แหงจะอนุญาตใหคูหญิงชายสามารถใชบริการรวมกันได หรือบางแหงไมอนุญาตใหหญิงใชบริการโดย

ไมมีผูชายมารวมใชบริการดวย นอกจากนี้ จากการศึกษาพบวา ไมปรากฏผูคาประเวณีเปนชาย ทั้งนี้ 

เนื่องจาก ผูคาประเวณีชายไมสามารถสรางกําไร รายไดอยางมากมายเหมือนดังเฉกเชนผูคาประเวณี

หญิง ดังนั้น สถานการคาประเวณีจึงนิยมจางผูคาประเวณีหญิงมากกกวา149 

7. ระเบียบของตํารวจในการดําเนินการเก่ียวกับการคาประเวณี  

ในป ค.ศ.1983 ตํารวจของเมือง Winnemucca บังคับใชกฎระเบียบที่

ไมเปนลายลักษณอยางหลากหลาย ซึ่งรวมไปถึง หามไมใหครอบครัวของผูคาประเวณีอาศัยในชุมชน 

หรือ ผูคาประเวณีตองกลับมายังสถานการคาประเวณีกอนเวลา 17.00 น. หรือยานพาหนะของผู

คาประเวณีจะตองไดรับการจดทะเบียนกับตํารวจเสียกอน ซึ่งตํารวจสามารถกําหนดขอจํากัดในการ

                                           
149 Barbara G. Brents, supra note 144, pp.323-325. 
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ใชยานพาหนะนี้ได หากมีการฝาฝนกฎระเบียบของตํารวจ ผูคาประเวณีอาจถูกยกเลิกใบอนุญาต

ทํางานได สวนในเขต Ely ผูคาประเวณีสามารถไปโรงภาพยนตรไดแตไมสามารถไปบารได  และถาผู

คาประเวณีตองการไปรานอาหารที่มีบารดวย จะตองไปรานอาหารที่มีทางเขาดานขางเทานั้น หรือ ผู

คาประเวณีไมสามารถมีเพื่อนผูชายได  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน มี 3 เขตเทานั้นที่อนุญาตใหนายอําเภอเขตหรือ 

สํานักงานตํารวจมีสิทธิออกกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษรเพ่ิมเติมได ซึ่งพบเมือง Carlin  เปนเมือง

แหงเดียวที่มีกฎระเบียบของนายอําเภอเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจง โดยกําหนดเกี่ยวกับ

คาธรรมเนียมการตรวจสุขภาพและคาธรรมเนียมใบอนุญาตการทํางาน หรือกําหนดหามไมใหผู

คาประเวณีอาบแดดในลักษณะก่ึงเปลือยในสถานที่ที่บุคคลอื่นสามารถมองเห็นได หรือกําหนดใหผู

คาประเวณีตองทําธุระสวนตัวในเมืองใหเรียบรอยกอนเวลา 19.00น. และหามไมใหมีการเชิญชวนหา

ลูกคาในสถานท่ีเตนรําสาธารณะหรือ การแขงขันกีฬาที่ใชลูกทรงกลมเลน (ball games) เชน เทนนิส 

ฟุตบอล สวนกฎระเบียบท่ีไมเปนลายลักษณอักษรในเมือง Winnemucca และ Ely ไมถูกบังคับใชใน

ลักษณะดังกลาวขางตนอีกตอไป150  

8. ความเปนคูสัญญากับสถานการคาประเวณีและกฎของสถานการ

คาประเวณี  

ผูคาประเวณีเปนคูสัญญาอิสระ (independent contractor) กับสถาน

การคาประเวณีที่ตนทํางาน กลาวคือ ผูคาประเวณีสามารถกําหนดเงื่อนไขการทํางานของตนในสถาน

การคาประเวณีได เชน เวลาทํางาน การเคลื่อนยาย ราคาคาหองหรือราคาคาอาหาร ชั่วโมง

รับประทานอาหาร ชั่วโมงแตงตัว รวมถึง เงื่อนไขเก่ียวกับขั้นตอนการรองเรียนหรือการแบงรายได 

อนึ่ง ผูคาประเวณีมักแบงรายไดของตนใหแกสถานการคาประเวณีรอยละ 50 ท้ังนี้ ผูคาประเวณี

จะตองชําระคาหอง และคาอาหาร หรือใหเงินพิเศษแกพนักงานชงเคร่ืองดื่ม พนักงานทําความสะอาด 

และพนักงานเสิรฟอาหารดวย อีกทั้ง สถานการคาประเวณีบางแหงสามารถระงับคาหองหรือ

คาอาหาร หากผูคาประเวณีไมมีเงินชําระอันเน่ืองจากลูกคาใชบริการเปนจํานวนนอย อนึ่ง การที่ผูคา

ประเวณีเปนคูสัญญาอิสระนี้ สงผลใหไมไดรับประกันภัยชีวิต ผลประโยชน การลางาน ลาปวย หรือ 

ผลประโยชนตอบแทนท่ีจะไดรับจากนายจางแตอยางใด และไมไดรับการรับรองตามกฎหมายแรงงาน

แตผูคาประเวณียังมีหนาที่จายภาษี อยางไรก็ตาม แมลักษณะคูสัญญาอิสระนี้จะไมไดใหผลตอบแทน

จากนายจางแกลูกจางก็ตาม แตลักษณะคูสัญญาอิสระนี้เปนรูปแบบสัญญาที่ไดรับความนิยม และถูก

ใชเปนปกติทั่วไปในการจางลูกจางประเภทอ่ืนในธุรกิจทางเพศ 

                                           
150 Ibid. 
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แมผูคาประเวณีจะมีฐานะเปนคูสัญญาอิสระ ซึ่งมีอํานาจกําหนดเงื่อนไข

การทํางานได แตผูคาประเวณีก็จําตองอยูภายใตกฎระเบียบของสถานการคาประเวณีซึ่งเปน

รายละเอียดปลีกยอย เชน สถานการคาประเวณีกําหนดใหผูคาประเวณีทํางาน 3 สัปดาห หยุด 1 

สัปดาห หรือสถานการคาประเวณีสวนใหญกําหนดใหผูคาประเวณีอาศัยอยูในสถานที่ดังกลาว และ

อนุญาตผูคาประเวณีซึ่งเปนบุคคลในทองที่กลับบานไดเมื่อไมไดทํางาน หรือสถานการคาประเวณี

ขนาดเล็กอนุญาตใหผูคาประเวณีออกจากสถานการคาประเวณี เพ่ือพักผอนเม่ือไมมีการทํางาน แตผู

คาประเวณีตองแจงใหพนักงานในสถานการคาประเวณีทราบกอน ทั้งนี้ กฎระเบียบของสถานการ

คาประเวณีขนาดเล็กมีลักษณะไมเปนทางการและยืดหยุนได ในขณะที่กฎระเบียบของสถานการ

คาประเวณีขนาดใหญมีลักษณะเนนการจัดระเบียบใหเปนระบบและเขมงวด อีกทั้ง ยังมีขอจํากัด

เกี่ยวกับการเคลื่อนยายของผูคาประเวณี เวลาทํางาน เวลาพักผอน วันหยุด ซึ่งสถานการคาประเวณี

ขนาดใหญจะกําหนดวันที่แนนอนใหผูคาประเวณีพักผอน ทําธุระสวนตัว หากผูคาประเวณีออกจาก

สถานการคาประเวณีไปพักผอนระยะเวลาหนึ่ง กอนกลับเขาทํางานอีกครั้ง ผูคาประเวณีจะตองไดรับ

การตรวจสุขภาพกอนทํางานอีกครั้ง151  

จากการศึกษากฎหมายของมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นวา 

จะมีกฎหมาย 2 ระบบในการปกครองและบังคับใชแกมลรัฐเนวาดา กลาวคือ กฎหมายระบบมลรัฐ 

ซึ่งจะกลาวเขตที่สามารถจัดตั้งสถานการคาประเวณีได โดยตองมีประชากรนอยกวา 700,000 คน 

ดังนั้น เขต (County) ที่สามารถจัดตั้งสถานการคาประเวณีไดจะปรากฏในเขตที่มีประชากรไม

หนาแนนเทานั้น สวนกฎหมายระดับเขตจะใชปกครองแกเขตนั้นๆ อีกข้ันหนึ่ง ซึ่งจะบัญญัติถึง

รายละเอียดเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี และสถานการคาประเวณี โดยผูคาประเวณีจะตอง

ไดรับการตรวจโรคติดตอทางสัมพันธกอนขอใบอนุญาตทํางาน หลังจากไดรับในอนุญาตแลวก็จะ

สามารถทํางานไดในสถานการคาประเวณีที่ถูกตองตามกฎหมายเทานั้น และผูคาประเวณีตองไดรับ

การตรวจสุขภาพเปนประจําสม่ําเสมอ อีกทั้ง สถานะระหวางผูคาประเวณีกับสถานการคาประเวณี

เปนลักษณะคูสัญญาอิสระ ดังนั้น สถานการคาประเวณีไมสามารถบังคับใหผูคาประเวณีทํางานได 

นอกจากนี้ กฎหมายยังไดกําหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งสถานการคาประเวณีไว โดยจะตองหางจากถนน

สายหลัก ชุมชนท่ีพักอาศัย โรงเรียน เปนตน ดังนั้น ตามกฎหมายคาประเวณีของมลรัฐเนวาดามีการ

ใหความคุมครองแกผูคาประเวณีท้ังทางดานกฎหมายและบริการสาธารณสุข มีการกําหนดขั้นตอน

การข้ึนทะเบียนอยางชัดแจง รวมถึง ขอกําหนดใหผูซื้อบริการใชถุงยางอนามัย ซึ่งจะสามารถควบคุม

โรคติดตอทางสัมพันธได แตการอนุญาตใหคาประเวณีในมลรัฐเนวาดาก็ไมไดอนุญาตใหมีการ

                                           
151 Ibid, pp.325-326. 
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คาประเวณีอยางเสรีมากเกินไป ยังคงมีการจํากัดเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตใหจัดตั้งสถานการคาประเวณีไว 

เพื่อสะดวกตอการควบคุมธุรกิจการคาประเวณีและไมใหธุรกิจการคาประเวณีกระทําอยางโจงแจงมาก

เกินไป  

3.3.2 ประเทศเยอรมนี  

เยอรมนีมีแนวคิดจดทะเบียนการคาประเวณีใหเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมาย  

โดยเยอรมนีอนุญาตใหประกอบอาชีพคาประเวณีดวยความสมัครใจ และนิยามการคาประเวณีวา การ

ใหบริการทางเพศหรือการกระทําทางเพศโดยไดรับคาตอบแทน เมื่อมีผูอ่ืนอยางนอยหนึ่งคนอยูดวย

การคาประเวณีจะถูกเรียกวางานทางเพศหรืองานเก่ียวกับทางเพศไดเชนกัน อายุต่ําสุดตามกฎหมาย

สําหรับผูคาประเวณีคืออายุ 18 ป สําหรับเยาวชนการคาประเวณีเปนสิ่งตองหาม นอกจากนั้นแลว 

เยอรมนียังหามการจัดหาและการแสวงหาผลประโยชน รวมทั้งการบังคับใหคาประเวณี คามนุษย 

และการละเมิดทางเพศตอเยาวชน ผูท่ีฝาฝนกฎหมายเหลานี้จะตองถูกดําเนินคดี152 สวนสถานการคา

ประเวณีหรือซอง พบวา ในหลายมลรัฐของเยอรมนีกําหนดหามมีสถานการคาประเวณีในเมืองที่มี

ประชากรนอยกวา 35,000 คน จากขอกําหนดนี้ทําใหสามารถมีสถานการคาประเวณีในเมืองที่มี

ประชากรมากกวา 35,000 คน เชน เมือง Berlin153  

ผูคาประเวณีในเยอรมนี มีฐานะถูกกฎหมาย ไดรับการรับรองคุมครองจาก

หนวยงานของรัฐ ผูคาประเวณีตองเขาอบรมดานสุขภาพ และลงทะเบียนการคาประเวณีตอหนวยงาน

ของรัฐ นอกจากนี้ ผูคาประเวณีไมวาจะเปนผูคาประเวณีฐานะลูกจางของสถานบริการตางๆ หรือผู

คาประเวณีอิสระจะตองเสียภาษีใหแกรัฐดวย สวนการประกอบกิจการสถานคาประเวณียอมถูก

กฎหมายเชนเดียวกัน การจะประกอบกิจการคาประเวณีจะตองขอรบัใบอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ

เชนเดียวกัน นอกจากนี้ การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน หรือเอเยนตก็ถูกกฎหมาย 

แตหากกระทําแสวงหาประโยชนอันเปนความผิดอาญา เชน การบังคับใหคาประเวณี คามนุษยหรือ

ลวงละเมิดทางเพศเด็ก เปนตน ก็จะตองรับโทษทางอาญาตางหาก  

บทบัญญัติเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของเยอรมนีมีกฎหมาย 2 ฉบับท่ี

ใหการรับรองคุมครองผูคาประเวณี และกําหนดขั้นตอนของการลงทะเบียนผูคาประเวณีไวคือ 

                                           
152 “กฎหมายคุมครองผูคาประเวณีฉบับใหม (Das neue Prostituiertenschutzgesetz)”, สืบคนเมื่อวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2560, จาก https://www.bmfsfj.de/blob/117626/343d7e411d53c9e15725886f6582a73d/prostschg-

textbausteine-thai-data.pdf, น.3. 
153 Erin Poster, “Prostitution in Germany,” Retrieved on 1 December 2017, 

from https://www.tripsavvy.com/prostitution-in-germany-1519844 
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กฎหมายการคาประเวณี (Prostitution Act) และกฎหมายคุมครองผูคาประเวณี (Prostitute 

Protection Act) มีผลใชบังคับทั่วทางเยอรมนีใชบังคับสําหรับผูคาประเวณี ลูกคาท่ีใชบริการ และ 

ผูประกอบการสถานบริการทางเพศ จะไดกลาวรายละเอียดดังน้ี  

1. กฎหมายการคาประเวณี (Prostitution Act) 

กฎหมายการคาประเวณีมีผลใชบังคับตั้งแต  ค.ศ.2002 กฎหมายนี้ทํ าให

สถานภาพทางกฎหมายของผูคาประเวณีดีขึ้นอยางชัดเจน ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา ผูคาประเวณีมีสิทธิ

เรียกรองจากลูกคาในการเรียกรองคาจางที่ตกลงกันไว และมีสิทธิยื่นฟองรองตอศาล ในกรณีที่จําเปน 

ดังนั้น ผูซื้อบริการทางเพศไมสามารถบายเบี่ยงการชําระเงินอีกตอไปได ตัวอยางเชน ในกรณีที่ผูซื้อ

บริการอางวาไมพอใจ รวมทั้ งสัญญาจางแรงงานและสัญญาอ่ืนๆระหวางผูคาประเวณี  และ

ผูประกอบการสถานบริการ เชน สถานคาประเวณี เอเยนตเอสคอรตสามารถทําโดยมีผลตามกฎหมาย

ตั้งแตมีกฎหมายฉบับนี้ โดยสัญญาจะมีผลตอเมื่อถูกตองตามกฎหมาย และไมละเมิดสิทธิของผู

คาประเวณี เท านั้น  อ น่ึงกฎหมายไดกํ าหนดสิทธิในการออกคําสั่ ง ท่ี จํากัดไวดวย กลาวคือ 

ผูประกอบการสถานคาประเวณีสามารถกําหนดในสัญญาจางงานวา ผูคาประเวณคีวรทํางานเมื่อไหรที่

ใด และผูประกอบการยังสามารถกําหนดกฎการใชหองได แตผูประกอบการไมสามารถกําหนดวา ผู

คาประเวณีควรใหบริการทางเพศแกใคร อยางไร นอกจากนี้ ผูคาประเวณียังมีสิทธิปฏิเสธ หรือยกเลิก

การใหบริการทางเพศเสมอ ถึงแมวาจะไดมีการตกลงไวอยางนั้นกอนนานแลว และผูซื้อบริการไม

สามารถเรียกรองใหบริการได154 

2. กฎหมายคุมครองผูคาประเวณี (Prostitute Protection Act) 

กฎหมายคุมครองผูคาประเวณีนี้มีผลใชบังคับตั้งแต 1 กรกฎาคม ค.ศ.2017 โดย

กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติการคาประเวณีถูกตองตามกฎหมายและการคุมครองบุคคลที่ประกอบอาชีพ

คาประเวณีท้ังหมด และกําหนดขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนผูคาประเวณีถูกกฎหมายและการประกอบ

กิจการคาประเวณีใหถูกตองตามกฎหมายใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดคราวๆ

ดังน้ี155  

ประการแรก หนาที่ในการแจงลงทะเบียน 

ผูคาประเวณีตองแจงลงทะเบียนการทํางานของตนดวย ตั้งแตหนึ่งกรกฎาคม 

ค.ศ.2017 เปนตนไป ผูเปนผูเริ่มทํางานใหมจะไดรับอนุญาตใหทํางาน เมื่อไดลงทะเบียนแลว สวนผู

คาประเวณีในเยอรมนีกอนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2017 มีเวลาสําหรับทําการลงทะเบียนจนถึงวันท่ี 

                                           
154 Supra note 152, pp.3-4. 
155 Ibid, pp.4-13. 
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31 ธันวาคม ค.ศ.2017 โดยหนาท่ีในการแจงลงทะเบียนนี้มีผลบังคับใชแกทุกคนที่ใหบริการทางเพศ

ในการลงทะเบียนผูคาประเวณีจะไดรับขอมูลเก่ียวกับสิทธิและหนาที่ รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับศูนยให

คําแนะนําดานสุขภาพและสังคม การเขาถึงความชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งการพูดคุยเพ่ือให

ขอมูลและใหคําปรึกษาระหวางการลงทะเบียนจะทําในแบบเปนการสวนตัวและเก็บขอมูลเปน

ความลับ การพูดคุยจะใชภาษาที่ผูรับการปรึกษาเขาใจ โดยท่ีหนวยงานสามารถใหบุคคลอ่ืนเขารวม 

เพื่อการแปลใหได บุคคลอ่ืนจะสามารถเขารวมสนทนาได ในกรณีที่หนวยงานที่ลงทะเบียนแลวบุคคล

ที่รับคําปรึกษาเห็นชอบเทานั้น ผูที่รับผิดชอบ คือ หนวยงานราชการในพื้นที่ซึ่งผูคาประเวณีตองการ

ทํางานเปนสวนใหญ สวนหนวยงานใดที่มีหนาท่ีรับผิดชอบจริงนั้นสามารถสอบถามไดที่ที่วาการ

อําเภอ สํานักงานสาธารณสุข หรือบนเว็บไซตอินเตอรเน็ตของแตละเมืองหรือเขต และหากตองการ

คาประเวณีในหลายเมือง หรือหลายรัฐ ตองระบุความตองการนี้ในการลงทะเบียน สถานที่ทํางานจะ

ระบุไวในใบรับรองการลงทะเบียน หากตองการเพิ่มสถานที่ทํางานใหมในภายหลังตองทําการกรอก

ขอมูลเพ่ิมเติมในภายหลังดวย หากตองการทํางานในสถานที่อ่ืน ตัวอยางเชน เน่ืองในโอกาสพิเศษ 

โดยที่ไมไดวางแผนลวงหนาก็ไมจําเปนตองแจงสถานที่นี้เพ่ิมเติมในภายหลังแตอยางใด ทั้งนี้ ในการ

ลงทะเบียนจะมีการออกใบรับรองให ผูคาประเวณีจะตองมีใบรับรองนี้อยูกับตัวเสมอระหวางการ

ทํางาน เพ่ือย่ืนแสดงตอ ผูประกอบการสถานคาประเวณี เจาของเอเยนต เอสคอรต (Escort) หรือ

เจาหนาที่ตรวจสอบทางราชการ โดยทั่วไปแลว ใบรับรองการลงทะเบียนนี้จะใชไดทั่วทั้งเยอรมนี แต

แตละเมืองรัฐสามารถออกกฎของแตละรัฐเพ่ิมเติมไดวา การลงทะเบียนจะมีผลใชไดในพ้ืนท่ีใดบาง  

ใบรับรองการลงทะเบียนมีอายุการใชงาน 2 ปสําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต 21 ปขึ้นไป และ 1 ป

สําหรับผูท่ีมีอายุต่ํากวา 21 ป นอกจากใบรับรองการลงทะเบียนที่มีช่ือจริงแลว ผูคาประเวณียัง

สามารถขอใหหนวยงานออกไปรับรองที่เรียกวา “ใบรับรองนามแฝง”ได ในใบรับรองนี้จะไมระบุชื่อ

จริง แตจะระบุชื่ออื่นหรือนามแฝงแทน เชน ชื่อในการทํางานหรือฉายา และจะไมมีการระบุที่อยูลงใน

ใบรับรองนี้ การใชใบรับรองนามแฝงนี้ทําใหสามารถยืนยันไดวามีการแจงลงทะเบียนแลว โดยที่ผู

ประกอบกิจการจะไมสามารถทราบไดวาผูคาประเวณีมีชื่อจริงวา อะไรหรืออยูท่ีไหน ทั้งนี้ หนวยงาน

ลงทะเบียนไมสามารถออกใบรับรองการลงทะเบียนได หากผูคาประเวณีมีอายุต่ํากวา 18 ป หรือมี

อายุต่ํากวา 21 ปและมีบุคคลอ่ืนสนับสนุนใหเร่ิมการคาประเวณีหรือทําการคาประเวณีตอ หรืออยูใน

ฐานะที่ถูกบังคับและถูกทําใหเริ่มการคาประเวณีหรือทําการคาประเวณีตอ หรือเปนสตรีมีครรภและ

กําลังจะคลอดภายใน 6 สัปดาห 

ประการที่สอง การอบรมเก่ียวกับดานสุขภาพ  

กอนที่ผูคาประเวณีจะสามารถลงทะเบียนไดตองเขาอบรมเกี่ยวกับดานสุขภาพ

เสียกอน สวนใหญการใหคําปรึกษาอบรมจะดําเนินการโดยสํานักงานสาธารณสุข แตในบางรัฐ

หนวยงานอื่นสามารถเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบได โดยผูคาประเวณีควรสอบถามหนวยงาน
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สาธารณสุขในพ้ืนท่ีนั้นๆกอน ในการอบรมดานสุขภาพจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปองกันโรคการต้ังครรภ 

และการปองกันการตั้งครรภ รวมทั้งความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอลและเสพยาเสพติด ทั้งนี้ การ

พูดคุยจะเปนการสวนตัว ปกปดเปนความลับ ไมมีการสงตอขอมูล ผูรับคําปรึกษายังสามารถพูดคุย

เกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆได มีการชวยเหลือหากผูคาประเวณีไมรูภาษาเยอรมัน สามารถนําบุคคลอ่ืนเขารวม

การสนทนา เพ่ือแปลไดดวย แตสามารถทําไดเฉพาะกรณีที่หนวยงานและผูรับคําปรึกษาใหการ

ยินยอมเทานั้น หลังจากที่ไดรับการศึกษาอบรมดานสุขภาพแลว ผูคาประเวณีจะไดรับใบรับรองที่ออก

โดยระบุช่ือและนามสกุลใบรับรองน้ีจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการลงทะเบียน การอบรมดานสุขภาพ

ตองทําทุกๆ 12 เดือน สวนผูคาบริการที่มีอายุต่ํากวา 21 ปตองเขาอบรมรับคําปรึกษาทุกๆ 6 เดือน 

และตองเก็บใบรับรองเกี่ยวกับการเขาอบรมดานสุขภาพไวกับตัวเชนเดียวกันขณะที่ทํางาน  

นอกจากนี้ ผูใดที่ไมตองการใหระบุชื่อจริงกับนามสกุล ใบรับรองนี้ก็สามารถขอรับใบรับรองเพ่ิมเติมท่ี

ระบุนามแฝงได อนึ่ง นามแฝงในใบรับรองดานสุขภาพและการลงทะเบียนจะตองเปนชื่อเดียวกัน 

ประการที่สาม หนาที่ในการใชถุงยางอนามัย 

การมีเพศสัมพันธ ไมวาจะเปนทางปากทางทวารหรือทางอวัยวะเพศตองใช

ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ผูคาประเวณีมีสิทธิที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธที่ไมใชถุงยางอนามัยได และ

สถานบริการตองแจงหนาที่ในการใชถุงยางอนามัยดวยการปดประกาศใหทราบ ลูกคาที่ไมตองการใช

ถุงยางอนามัยจะตองเสียคาปรับและหามไมใหผูประกอบกิจการและผูคาประเวณีทําการโฆษณาขาย

บรกิารทางเพศโดยไมมีการปองกัน 

ประการที่สี่ การอนุญาตประกอบกิจการคาประเวณี 

ผูที่ประสงคจะประกอบกิจการคาประเวณีจําเปนตองไดรับอนุญาตจากหนวยงาน

ของรัฐกอน กิจการคาประเวณี ไดแก สถานคาประเวณี และสถานบริการท่ีคลายคลึงกัน เชน คลับ

ซาวนา หรือผูนิยมเปลือยกาย สถานบริการตามที่อยูอาศัยหรือ “บานเคลื่อนที่” หรือรถเคลื่อนท่ีคา

บริการ (Love Mobile) งานร่ืนเริงเพ่ือคาบริการ เชน เซ็กซปารตี้เชิงพาณิชย และนายหนาติดตอ

สําหรับการคาบริการ เชน เอเยนตเอสคอรต รวมท้ังกรณีผูคาประเวณีในท่ีอยูอาศัยท่ีมีผูอยูอาศัยรวม 

1 คน หรือหลายคนที่ทํางานรวมกัน ไมวาจะเปนประจําหรือคร้ังคราว โดยหลักท่ีอยูอาศัยเหลานี้จะ

นับวาเปนสถานกิจการคาประเวณีดวย ผูคาประเวณีจึงตองติดตอขอรับใบอนุญาตและตองมีบุคคลใด

บุคคลหนึ่งรับหนาที่เปนผูประกอบกิจการในการออกใบอนุญาต เจาหนาที่จะตรวจสอบวาบุคคล

ดังกลาวมีคุณสมบัติความนาเชื่อถือที่จําเปนสําหรับการประกอบกิจการคาประเวณีหรือไม กิจการ

สถานบริการตองมีลักษณะถูกตองตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว โดยตองมีระบบสุขาภิบาลท่ี

เหมาะสมสําหรับผูคาประเวณีและลูกคา เปนตน หองที่ใชทํางานใหบริการทางเพศตองสามารถโทร

ฉุกเฉินได และตองไมใชหองทํางานเปนหองนอน หรือหองใชสอยดวย สวนการกิจการคาประเวณีในที่

อยูอาศัยเจาหนาที่สามารถยกเวนขอกําหนดบางประการได และถามีเบาะแสเก่ียวกับการมีคนถูกเอา
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รัดเอาเปรียบจะไมใหใบอนุญาตหรือถอนใบอนุญาตคืน ทั้งนี้ ในการขอใบอนุญาตจะตองนําเสนอ

รูปแบบของการบริการดวย ผูคาประเวณีมีสิทธิขอดูรายละเอียด รูปแบบน้ี ผูคาประเวณีจึงสามารถ

เห็นไดวา สถานบริการไดรับอนุญาตและเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายหรือไม นอกจากน้ี 

ผูประกอบการยังตองดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผูคาประเวณีลูกคาและผูอ่ืนในสถานบริการ

ดวย ผูคาประเวณีมีสิทธิที่จะใหมีถุงยางอนามัย สารหลอลื่น เปนตน นอกจากน้ี ยังตองใหโอกาสแก

ผูคาประเวณีเพื่อไปขอรับคําปรึกษา แมแตในเวลาทํางานก็ตาม อีกทั้ง ผูคาประเวณีสามารถยืนยัน

ขอใหทําสัญญาจางและสัญญาอื่นๆเปนลายลักษณอักษรไวได โดยรวมถึงหลักฐานการชําระเงิน เชน 

คาเชา โดยผูประกอบการไมสามารถเรียกเก็บคาเชาที่สูงผิดปกติ รวมทั้งไมสามารถเรียกรองราคาที่สูง

ผิดปกติจากผูคาประเวณีได  

ประการที่หา การหามการออกคําสั่ง 

ผูประกอบการไมสามารถตั้งขอบังคับเก่ียวกับวิธีการ ขอบเขตการใหบริการทาง

เพศแกผูคาประเวณีได เพราะเร่ืองการใหบริการทางเพศนี้จะเปนการตกลงระหวางผูคาประเวณีกับ

ลูกคาเทาน้ัน ซึ่งสงผลใหราคาเปนการตกลงกันระหวางผูคาประเวณีกับลูกคาท่ีแทจริง และผู

คาประเวณีตองไมถูกจํากัดสิทธิสวนบุคคล เชน ผูคาประเวณีจะไมสามารถถูกบังคับใหเปลือยกาย

ทํางาน และหามยึดเอกสารบัตรประจําตัวของผูคาประเวณี  

ประการที่หก การคุมครองทางสังคมสําหรับผูคาประเวณีอิสระและผูคาประเวณี

ที่เปนพนักงานลูกจาง 

ผูคาประเวณีในเยอรมนีสามารถเปนผูคาประเวณีอิสระหรือเปนพนักงานที่รับ

เงินเดือน หมายถึง เปนลูกจางที่ทํางานกับผูวาจาง ซึ่งผูวาจางคือเจาของสถานกิจการคาประเวณี เชน 

สถานคาประเวณี คลับ เอเยนต อยางไรก็ตาม พบวาผูคาประเวณีสวนใหญในเยอรมนีทํางานอิสระ 

หากมีการจางผูขายบริการเปนพนักงาน ผูคาประเวณีจะมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับลูกจางอื่นๆ 

นอกจากนั้น ผูคาประเวณีไดรับขอกําหนดทั่วไปตามกฎหมายแรงงานและการคุมครองแรงงาน เชน 

การจายเงินในกรณีเจ็บปวย การลาคลอด กฎเกณฑสําหรับเวลาทํางานและการพักผอน ระยะเวลา

แจงใหทราบลวงหนาสําหรับการเลิกจาง เปนตน นอกจากนี้ ผูคาประเวณียังมีประกันสังคม กลาวคือ 

ผูคาประเวณีไดรับการลงทะเบียนประกันสังคม และจายเงินประกันสุขภาพ ประกันการวางงาน 

ประกันบํานาญ ประกันการดูแลระยะยาว และประกันอุบัติเหตุ ทั้งน้ี ผูวาจางตองเปนผูลงทะเบียน

ประกันสังคมของลูกจางตามกฎหมาย และตองรับผิดชอบในการจายเงินประกันสังคมในสวนของผู

วาจางและสวนของลูกจางใหแกหนวยงานประกันตอไปดวย สวนผูคาประเวณีที่ทํางานอิสระสามารถ

เปนสมาชิกในแตละสาขาของประกันสังคมไดดวยความสมัครใจ 

ประการที่เจ็ด หนาที่ในการชําระภาษีของผูคาประเวณี 
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ผูคาประเวณีตองชําระภาษีทั้งหมด ไมวาจะเปนผูคาประเวณีอิสระหรือเปน

ลูกจาง  รายไดจากการบริการทางเพศจะอยูในหมวดภาษีเงินได (สําหรับงานอิสระ) หรือภาษี

เงินเดือน (สําหรับลูกจาง) ตามอัตรากาวหนาตั้งแต 14-45%156 และผูคาประเวณีอิสระยังตองจาย

ภาษีการคาดวย การพิจารณาวา ไดประกอบอาชีพเปนแบบอิสระหรือไมนั้นขึ้นอยูกับสถานการณจริง 

ดังนั้นชื่อเรียกในสัญญาแตเพียงลําพังไมเพียงพอในการตัดสินวาเปนผูคาประเวณีอิสระหรือลูกจาง 

โดยรายละเอียดสําหรับหนาที่จายภาษีสําหรับลูกจางคือตองจายภาษีเงินเดือนในฐานะภาษีเงนิได ทาง

ผูรับจางงานลูกจางตองลงทะเบียนที่กรมสรรพากรเม่ือเร่ิมการทํางานกับผูวาจาง ผูวาจางจะเก็บภาษี

เงินเดือนไว และสงใหกรมสรรพากรตอไป เมื่อสิ้นปหรือเมื่อการวาจางสิ้นสุดลง ลูกจางจะไดรับ

ใบรับรองการจายภาษีเงินเดือน อีกทั้ง ผูคาประเวณียังสามารถนําคาใชจายในการทํางาน เชน 

คาใชจายเดินทางไปยังที่ทํางาน คาใชจายตรวจสุขภาพกรมอนามัย ไปคํานวณลดหยอนภาษีได

เชนเดียวกับลูกจางทั่วไป  สวนผูท่ีเปนผูคาประเวณีอิสระทํารายไดที่ตองนํามาคดิหักจายภาษี ซึ่งเรียก

รายไดนี้ วา เปนรายไดจากการประกอบการเชิงพาณิชย โดยจะใชกฎเกณฑ เดียวกันกับการ

ประกอบการอ่ืนๆ หมายความวาจะตองลงทะเบียนเปดกิจการและไดยื่นแบบฟอรมการเสียภาษี

รายไดเปนรายป โดยพิจารณาพ้ืนฐานสําหรับระดับภาษีหรือกําไร ดังน้ัน จึงตองแสดงรายไดและ

รายจายท้ังหมด ถามีรายไดต่ําจะใชระเบียบผอนผันรายไดขั้นต่ําและไมตองจายภาษีก็ได โดยในป 

2017 รายไดขั้นต่ําที่จะไดรับการผอนผันอยูที่ประมาณ 8,800 ยูโร นอกจากนี้ผูคาประเวณีที่ทํางาน

อิสระตองจายภาษีมูลราคาเพ่ิม 19 เปอรเซ็นตตามความจําเปนดวย แตหากรายไดในปท่ีผานมามี

มูลคานอยกวา 17,500 ยูโรและในปปจจุบันคาดวาไมเกิน 50,000 ยูโร จะไดรบัการยกเวนไมตองเสีย

ภาษีมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ ฝายปกครองเขตจะเรียกเก็บภาษีการคาสําหรับผูประกอบการ รวมทั้งผู

คาประเวณีที่ประกอบกิจการเองที่อยูในพ้ืนที่นั้น โดยจะตองจายภาษีการคาจากกําไรที่ได ทั้งนี้ อัตรา

ภาษีการคาจะแตกตางกันในแตละชุมชนและจะเร่ิมเก็บเมื่อมีกําไรถึงขีดกําไรที่กําหนดไว (มากกวา

ประมาณ 24,000 ยูโรตอป)  

อยางที่ไดกลาวไปขางตนวา ผูคาประเวณีตองปฏิบัติตามกฎหมายการคาประเวณี

และกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการคาประเวณี หากฝาฝนไมปฏิบัติตามก็อาจไดรับโทษฐานคาประเวณี

โดยผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184e และ มาตรา 184f ดังนี้  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184e ความผิดฐานคาประเวณีโดยผิดกฎหมาย 

(Unlawful prostitution) วา “บุคคลใดฝาฝนขอหามซึ่งออกโดยพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการคา

                                           
156 “Germany Tax Rates 2017,” Retrieved on 1 December 2017, from http:// 

www.worldwide-tax.com/germany/germany_tax.asp 
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ประเวณี ในสถานที่ใดเฉพาะหรือระหวางระยะเวลาที่กําหนดหามไว ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 

เดือนหรือปรับ”157 ซึ่งนาสังเกตวา บทบัญญัตินี้สามารถบังคับใชไดทั้งผูคาประเวณีเถ่ือนที่ไมไดรับ

อนุญาตใหคาประเวณีและผูคาประเวณีที่ขึ้นทะเบียนแลวแตทําการคาประเวณีในสถานที่ ในเวลาท่ี

กําหนดหามไว  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 184f การคาประเวณีในลักษณะทํารายเด็ก 

(Prostitution likely to corrupt juveniles) มีใจความสําคัญวา “บุคคลซึ่งคาประเวณีใกลโรงเรียน

หรือสถานท่ีที่เปดไวใหสําหรับบุคคลอายุต่ํากวา 18 ปเขาหรือในบานซึ่งมีบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป

อาศัยอยู โดยไดกระทําในลักษณะทํารายศีลธรรมของเด็ก ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือ

ปรบั”158 มีขอนาสังเกตวา บทบัญญัตินี้ใชบังคับทั้งผูคาประเวณีเถ่ือนและผูคาประเวณีที่ข้ึนทะเบียน  

  อนึ่ ง แมประเทศเยอรมนีจะอนุญาตใหการคาประเวณี สถานการคา

ประเวณี นายหนาเปนสิ่งถูกตองตามกฎหมายซึ่งตองขึ้นทะเบียนตอหนวยงานของรัฐ แตหากปรากฏ

วานายหนาหรือบุคคลใดๆ แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี ควบคุมการคาประเวณีหรือกระทํา

การคามนุษย ก็จะตองถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญาของเยอรมนี ดังความผิดตอไปนี้  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180a ความผิดฐานแสวงหาประโยชนจากผู

คาประเวณี (Exploitation of prostitutes) บัญญัติวา (1) บุคคลใด เพ่ือเงิน ดําเนินกิจการสถานการ

คาประเวณี โดยมีผูคาประเวณีอยูในนั้นและตนไดแสวงหาประโยชนจากผูคาประเวณีในลักษณะที่ทํา

ใหผูคาประเวณีตองพึ่งพาตน หรือพ่ึงพาดานการเงิน หรือเปนทาส จะตองรับโทษจําคุกไมเกิน 3 ป 

หรือปรับ (2) บุคคลใด จัดหาที่อยูอาศัยแกบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป เพ่ือใหคาประเวณี หรือกระตุน

                                           
157 German Criminal Code Section 184e Unlawful prostitution “ Whosoever 

persistently contravenes a prohibition enacted by ordinance against engaging in 

prostitution in particular places at all or during particular times of the day, shall be 

liable to imprisonment not exceeding six months or a fine not exceeding one 

hundred and eighty daily units.” 
158 German Criminal Code Section 184f Prostitution likely to corrupt juveniles 

“ Whosoever engages in prostitution 1.in the vicinity of a school or other locality 

which is intended to be visited by persons under eighteen years of age; or 2.in a 

house in which persons under eighteen years of age live, in a way which is likely to 

morally corrupt these persons, shall be liable to imprisonment not exceeding one 

year or a fine.” 
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บุคคลอื่นซึ่งไดรับที่อยูอาศัยใหคาประเวณี หรือแสวงหาประโยชนแกผูใหความเคารพตน  ตองระวาง

โทษเชนกัน159  

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 181a ควบคุมการคาประเวณี (Controlling 

Prostitution) บัญญัติวา (1) บุคคลใดแสวงหาประโยชนจากผูคาประเวณี หรือควบคุมตรวจสอบการ

ดําเนินงานของผูคาประเวณี พิจารณาเวลา สถานที่ หรือเหตุการณอื่นที่เก่ียวของกับการคาประเวณ ี

หรือใชวิธีการใดๆปองกันไมใหบุคคลเลิกคาประเวณี และเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาวไดกระทําโดยมี

ความสัมพันธระหวางตนและผูคาประเวณีในลักษณะที่ตนมีอํานาจเหนือกวา ตองระวางโทษจําคุก

ตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป (2) บุคคลใด, ในลักษณะใหบุคคลอื่นพึ่งพาตนเองหรือตองพ่ึงพาทางการเงิน

จากตนเอง, กอ เร่ิมใหบุคคลนั้นคาประเวณี หรือเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือสนองความใครซึ่งทําใหตน

ไดรับผลประโยชนตอบแทน และเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวไดกระทําโดยมีความสัมพันธระหวางตน

และผูคาประเวณีในลักษณะที่ตนมีอํานาจเหนือกวา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ปหรอืปรับ...160 

                                           
159 German Criminal Code Section 180a Exploitation of prostitutes “ (1) 

Whosoever on a commercial basis maintains or manages an operation in which 

persons engage in prostitution and in which they are held in personal or financial 

dependency shall be liable to imprisonment not exceeding three years or a fine. (2) 

Whosoever 1.provides a dwelling or on a commercial basis an abode or a residence 

to a person under eighteen years of age for the exercise of prostitution; or 2.urges 

another person to whom he has furnished a dwelling for the exercise of prostitution 

to engage in prostitution or exploits the person in that respect,shall incur the same 

penalty.” 
160 German Criminal Code Section 181a Controlling prostitution “ (1) 

Whosoever 1.exploits another person who engages in prostitution; or  2.  for his own 

material benefit supervises another person’s engagement in prostitution, determines 

the place, time, extent or other circumstances of the engagement in prostitution, or 

takes measures to prevent the person from giving up prostitution, and for that 

purpose maintains a general relationship with the person beyond a particular 

occasion shall be liable to imprisonment from six months to five years. (2) 

Whosoever impairs another person’s personal or financial independence by 

promoting that person’s engagement in prostitution, by procuring sexual relations on 
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 232 ความผิดฐานคามนุษยเพื่อแสวงหา

ประโยชนทางเพศ  มีใจความสําคัญวา บุคคลใดแสวงหาประโยชนจากบุคคลซึ่งถูกพามาจากประเทศ

อ่ืน เพื่อชักชวนใหบุคคลดังกลาวคาประเวณี หรือคาประเวณีตอไป หรือใหเก่ียวของกับกิจกรรมทาง

เพศ...ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ป หรือ บุคคลซึ่งเชิญชวนบุคคลอายุต่ํากวา 21 ป ให

คาประเวณีหรือใหคาประเวณีตอไป ตองระวางโทษเทากัน และหากปรากฏวาเหยื่อเปนเด็กหรือ 

ผูกระทําความผิดไดใชกําลังบังคับทางภาพแกเหยื่อ หรือทําใหเหยื่อถึงแกความตาย หรือกระทําโดย

เปนสมาชิกองคกรอาชญากรรม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 ป ถึง10ป และหากกระทําดังกลาวได

กระทําเชิญชวนบุคคลใหคาประเวณีโดยใชกําลังบังคบั หลอกลวง ขมขู หนวงเหนียวกักขัง ตองระวาง

โทษตั้งแต 1 ป ถึง 10 ปเชนกัน...161 

                                                                                                                         

a commercial basis, and for that purpose maintains a general relationship with the 

person beyond a particular occasion shall be liable to imprisonment not exceeding 

three years or a fine. (3) Whosoever commits the offences under subsection (1) Nos 1 

and 2 above or the promotion under subsection (2) above in relation to his spouse 

shall incur the penalty under subsections (1) and (2) above.” 
161 German Penal code Section 232  Human trafficking for the purpose of 

sexual exploitation “ (1) Whosoever exploits another person’s predicament or 

helplessness arising from being in a foreign country in order to induce them to 

engage in or continue to engage in prostitution, to engage in exploitative sexual 

activity with or in the presence of the offender or a third person or to suffer sexual 

acts on his own person by the offender or a third person shall be liable to 

imprisonment from six months to ten years. Whosoever induces a person under 

twenty-one years of age to engage in or continue to engage in prostitution or any of 

the sexual activity mentioned in the 1st sentence above shall incur the same 

penalty. (2) The attempt shall be punishable. (3) The penalty shall be imprisonment 

from one to ten years if 1.the victim is a child (section 176(1)); 2.the offender through 

the act seriously physically abuses the victim or places the victim in danger of death; 

or 3.  The offender commits the offence on a commercial basis or as a member of a 

gang whose purpose is the continued commission of such offences. (4) The penalty 

under subsection (3) above shall be imposed on any person who 1.induces another 
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รูปแบบการคาประเวณีในประเทศเยอรมนี162 

1. การคาประเวณีตามทองถนน (Street Prostitution) 

แมการคาประเวณีในประเทศเยอรมนีเปนสิ่งท่ีถูกกฎหมายก็ตาม แตสําหรับผู

คาประเวณีอิสระตามทองถนน (Straßenstrich or street prostitution) นั้นสามารถกระทําได

เฉพาะในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดไวเทานั้น หรือที่เรียกวา Sperrbezirk และผูคาประเวณีจะตองจาย

ภาษีคาประเวณี  นอกเหนือจากตองชําระภาษีเงินไดแกรัฐแลว ผูคาประเวณีจะตองจายภาษี

คาประเวณีในทุกคืน (nightly sex work tax) กอนที่จะเริ่มทํางานในพื้นที่ท่ีกําหนดไวโดยตองซื้อตั๋ว 

มูลคา 9 ดอลลาร จากตูอัตโนมัติ ซึ่งคลายกับเครื่องคิดเงินตามเวลาจอดรถ (Parking meters) เมื่อผู

คาประเวณีไดซื้อตั๋ว หรือชําระเงินภาษีการทํางานแลว ผูคาประเวณีก็จะสามารถทํางานในคืนนั้นได

อยางถูกตองตามกฎหมาย โดยไมคํานึงถึงจํานวนลูกคาท่ีผูคาประเวณีบริการและไมวาคํานึงวิธีการ

ใหบริการ เชน บริการทางเพศในรถของผูคาประเวณี หรอืรถยนตของลูกคา หรือ ไปเชนโรงแรม โดย

ในเมือง Bonn กําหนดเวลาทํางานอยางถูกตองตามกฎหมายตั้งแตเวลา 20.15 น. ถึง 6.00 น. หากผู

คาประเวณีใดไมซ้ือตั๋วกอนทํางานจะถูกตักเตือนกอน หากหลีกเลี่ยงอีกจะตองถูกปรับเปนเงิน 125 

ดอลลาร หรือถูกหามไมใหทํางานในธุรกิจทางเพศนี้อีกเลย163 

2. การคาประเวณีในยาน Eros Center  

                                                                                                                         

person by force, threat of serious harm or by deception to engage in or continue to 

engage in prostitution or any of the sexual activity mentioned in subsection (1) 1st 

sentence above or 2.gains physical control of another person by force, threat of 

serious harm or deception to induce them to engage in or continue to engage in 

prostitution or any of the sexual activity mentioned in subsection (1) 1st sentence 

above. (5) In less serious cases under subsection (1) above the penalty shall be 

imprisonment from three months to five years, in less serious cases under 

subsections (3) and (4) above imprisonment from six months to five years.” 
162 “ Prostitution in Germany – A Comprehensive Analysis of Complex 

Challenges,”  Retrieve on 1  December 20 1 7 , from https://www.spi-research.eu/wp-

content/uploads/2014/11/ProstitutioninGermanyEN_main.pdf  
163 “Germany's 'remarkable' prostitution tax meter,” Retrieve on 1 December 

2017 , from http://theweek.com/articles/482129/germanys-remarkable-prostitution-

tax-meter 
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Eros Center คือบานหรือถนนในพ้ืนที่ที่กําหนดไวใหผูคาประเวณีสามารถเชา

หองอะพารตเมนตรายวัน วันละ 80-150 ยูโร โดยเปดหนาตางประตูเชิญชวนลูกคาใหใชบริการ ผู

คาประเวณีจะเปนผูกําหนดราคาการใชบริการเอง เชน เริ่มตนที่ 25-50 ยูโรสําหรับการรวมเพศระยะ

สั้น เงินคาบริการนี้ผูคาประเวณีอิสระจะไดรับเองทั้งหมด เจาของบานจะเปนผูดูแลความปลอดภัย

และมื้ออาหาร เด็กและผูหญิงท่ีไมไดทํางานในยาน Eros Center นี้จะไมไดรับอนุญาตใหเขายานนี้

เด็ดขาด โดยยาน Eros Center ที่เปนท่ีรูจักจะอยูใกลกับ Reeperbahn ใน เมือง Hamburg  

3. การคาประเวณีในอะพารตเมนต (Apartment Prostitution)  

การคาประเวณีในรูปแบบนี้สามารถลงโฆษณาในหนังสือพิมพรายวัน บางครั้ง

ดําเนินการโดยผูคาประเวณีเดี่ยวอยางอิสระ หรือบางคร้ังดําเนินการโดยผูคาประเวณีที่อาศัยอยู

รวมกันในอะพารตเมนตเหลานั้น 

4. การคาประเวณีในสถานอาบอบนวด (Massage Parlors) 

อยางไรก็ตาม รูปแบบการคาประเวณีน้ีไมคอยไดรับความนิยมเทาไรนัก  

5. การคาประเวณีใน FKK Clubs หรือ ซาวนาคลับ (Sauna Clubs)  

FKK Clubs หรือ ซาวนาคลับ (Sauna Clubs) เปนตึกใหญ มีสระวายน้ํา หอง

พบปะสังสรรค บาร เคร่ืองดื่ม และอาหารอยูท่ีชั้นลางสุด มีหองนอนอยูชั้นบน เวลาทําการจะอยูท่ี

ชวงสายในตอนกลางวันถึงเวลาเที่ยงคืน ผูหญิงจะเปลือยกายหรือสวมเสื้อผานอยชิ้น ผูใชบริการจะ

เสียคาเขาประมาณ 35-70 ยูโร การคาประเวณีในรูปแบบนี้จะคลายกับการคาประเวณีในสถาน

บรกิารอาบอบนวดในประเทศไทย ซึ่งการคาประเวณีรูปแบบนี้ไดรับความนิยมมากในประเทศเยอรมนี 

โดยเฉพาะในเมือง Frankfurt    

6. การคาประเวณีในรูปแบบเอสคอรต (Escort Services)  

เปนกรณีท่ีลูกคาโทรหาผูคาประเวณีใหมาพบและรวมประเวณีกัน ณ ที่บานหรือ

โรงแรม อยางไรก็ตาม ในรูปแบบน้ีไมคอยไดรับความนิยมเทาใดนัก  

7. การคาประเวณีท่ีใหบริการผูพิการและผูสูงอายุ  

การคาประเวณีรูปแบบนี้จะมีเอเจนซี่ในเมือง Wisebaden ติดตอผูคาประเวณี

ใหมาใหบริการผูพิการหรือผูสูงอายุ ทั้งนี้ ผูคาประเวณีจะไดรับการฝกฝนเปรียบเสมือนผูชวยทางเพศ 

(Sex Assistants)  

จากการศึกษาพบวา บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี

ของเยอรมนีกําหนดใหการคาประเวณีโดยสมัครใจ สถานการคาประเวณี เอเยนต นายหนาเปนสิ่งที่

ถูกตองตามกฎหมาย กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ธุรกิจการคาประเวณีเปนสิ่งท่ีถูกตองตามกฎหมาย โดยมี

การลงทะเบียนผูคาประเวณี ออกใบรับรองใหผูคาประเวณีเพ่ือใชในการสมัครทํางานในสถานการ

คาประเวณี ทั้งนี้มีระเบียบขั้นตอนที่คอนขางรัดกุม ผูคาประเวณีสามารถขอใบรับรองการลงทะเบียน
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ที่ปรากฏนามแฝงของตนเองได อันเปนการรักษาความลับ และปองกันการถูกผูอื่นดูถูกเหยียดหยามที่

อาจเกิดข้ึนได นอกจากนี้ยังมีการอบรมดานสุขภาพแกผูคาประเวณี มีการตรวจสุขภาพตามระยะเวลา

ที่กําหนด รวมถึงการกําหนดอายุผูที่ตองการลงทะเบียนผูคาประเวณี เพ่ือปองกันปญหาผูคาประเวณี

เด็ก และปองกันปญหาการคามนุษย อีกทั้ง ผูคาประเวณีนี้ไดรับสิทธิคุมครองตามกฎหมายดังที่กลาว

ไปขางตน สวนผูคาประเวณีที่ทํางานในสถานบรกิาร สถานการคาประเวณีก็ไดรบัการคุมครองในฐานะ

เปนลูกจางตามกฎหมายแรงงาน ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน และไดรับประกันสังคมอีก

ดวย และยังมีกฎเกณฑการเสียภาษีใหแกรัฐที่คอนขางชัดเจน สวนผูตองการประกอบกิจการ

คาประเวณี ไมวาจะเปนเจาของสถานการคาประเวณีหรือผูคาประเวณีที่ตองการใชที่อยูอาศัยของตน

ในการคาประเวณีก็ตองไปขอออกใบอนุญาตเชนกัน จากบทบัญญัติของเยอรมนีนี้ แสดงใหเห็นวา 

เยอรมนีไดใหการรับรองคุมครองผูคาประเวณีโดยใชระบบจดทะเบียน ทั้งในสถานภาพทางกฎหมาย

และไดรับการคุมครองทางสังคม มีสิทธิตางๆ และยังสามารถฟองรองตอศาลไดในกรณีที่ผูใชบริการ

ทางเพศไมจายคาจาง ทั้งผูคาประเวณีที่ทํางานในสถานการคาประเวณีหรือผูคาประเวณีอิสระยอม

ไดรับการคุมครอง ในขณะเดียวกัน เยอรมนีก็ไมไดละเลยเก่ียวกับปญหาการคามนุษย ดังเห็นไดจาก 

ที่ยังกําหนดใหการบังคับคาประเวณีเปนความผิดทางอาญาอยู และนายหนาอาจไดรับโทษการคา

มนุษย หรือลวงละเมิดทางเพศเด็ก หรือโทษอ่ืนตามกฎหมายอาญาได ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติ

กฎหมายของเยอรมนีเปนบทบัญญัติใหความคุมครองผูคาประเวณีโดยตรงและโดยออม โดยบัญญัติ

ครอบคลุมทั้งผูคาประเวณีและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของกับผูคาประเวณี และมีแนวคิดแยกผูคาประเวณี

โดยสมัครใจออกจากผูคาประเวณีซึ่งถูกบังคับอันเปนเหยื่อการมนุษย และเมื่อแยกผูคาประเวณีโดย

สมัครใจออกมาแลว เยอรมนีก็ไดใหการคุมครอง รับรองผูคาประเวณีโดยสมัครใจนี้ท้ังสถานภาพทาง

กฎหมายและทางสังคม ไมใหผูคาประเวณีเหลานี้ถูกเอารัดเอาเปรียบ   

3.3.3 ประเทศสวิตเซอรแลนด  

แนวคิดการแกไขปญหาการคาประเวณีของประเทศสวิสเซอรแลนดเปนแนวคิด

จดทะเบียนการคาประเวณี (Regulation) ประชาชนสวิสเซอรแลนดไดออกเสียงลงประชามติเกี่ยวกับ

กฎหมายการคาประเวณีใหประชาชนตัดสินใจวา จะใหมีโสเภณีอยางถูกตองตามกฎหมายหรือไม เพ่ือ

ปองกันการคามนุษย ปองกันการแพรกระจายของกามโรคและโรคเอดส และยังเปนการกําจัดองคกร

อาชญากรรมดวย ท่ีสําคัญคือ รัฐสามารถเก็บภาษีจากโสเภณีและมีสวัสดิการใหกับโสเภณีท่ีเปนอาชีพ

ที่ถูกตอง มีศักดิ์ศรีตามกฎหมาย ทําใหไดขอสรุปวา การคาประเวณีเปนสิ่งถูกตองตามกฎหมายใน

สวิตเซอรแลนด ผูคาประเวณีสวนใหญทํางานในซองที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูคาประเวณีตองจด

ทะเบียนกับหนวยงานปกครองทองถ่ิน หนวยงานสาธารณสุข และตองไดรับการตรวจสุขภาพ และ
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การเปนเจาของสถานการคาประเวณีเปนสิ่งถูกตองตามกฎหมายตั้งแตป ค.ศ.1992 แตการแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณีหรือแมงดา (Pimp) ผิดกฎหมาย164 แตยังคงปรากฏวาผูคาประเวณี

บางสวนจะเตร็ดเตรหาลูกคาตามริมถนนทําใหชาวบานในเมืองซูริก (Zurich) โดยเฉพาะยาน 

Sihlquai ซึ่งเปนแถบใจกลางเมืองยานถนนสายโลกียของเมืองซูริก ประชาชนจึงรองเรยีนวา เบื่อภาพ

การตอรองระหวางผูคาประเวณีกับลูกคา ดังนั้น จึงไดมีการออกเสียงประชามติกันเร่ืองยายไปสราง

ซองแบบไดรฟอิน มีลักษณะแบงเปนชอง ใหอยูท่ีชานเมือง โดยเทศบาลเมืองซูริกออกคาใชจายจาก

เงินภาษีของชาวซูริกเอง  เม่ือเรื่องนี้ไดผานการออกเสียงประชามติของชาวเมืองซูริกแลวตั้งแตเดือน

มีนาคม พ.ศ.2555 ทางเทศบาลนครซูริกจึงไดลงมือสรางสถานบริการทางเพศรูปแบบใหมที่เรียกอีก

อยางหนึ่งวา"คูหาเซ็กซ (Sex Boxes)" มีกําหนดทําพิธีเปดอยางเปนทางการในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.

2556  โดยซองโสเภณีแบบไดรฟ อิน (Drive In) นี้ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมเกาแหงหนึ่งทางตะวันตก

ของเมืองซูริก  และมีกฎเกณฑของการใชบริการวาผูชายที่ตองการใชบริการแบบน้ีตองขับรถเขามาคน

เดียวเทานั้นซึ่งตองขับผานประตูเขามาเพียงลําพัง จากนั้นก็จะไดรับการสนองความตองการทางเพศ

จากผูคาประเวณีประมาณ 40 คน ที่ประจําอยู และพอตกลงราคากันได ทั้งสองคนก็จะขับรถเขาไปยัง

ชองสี่เหลี่ยมลักษณะคลายกับหองลางรถ เพื่อมีเพศสัมพันธกัน ในหองดังกลาวติดอุปกรณเตือนภัย

เอาไว เพ่ือใหผูคาประเวณีสามารถแจงกับตํารวจไดอยางรวดเร็ว หากตกอยูในอันตรายจากลูกคา 

มาตรการใหมเชนนี้จะชวยเจาหนาท่ีสอดสองดูแล และจัดระเบียบโสเภณีที่ถูกตองตามกฎหมาย อนึ่ง 

มาตรการของเมืองซูริกเชนนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือที่จะรับประกันความปลอดภัยแกผูคาประเวณี กําจัด

เครือขายอาชญากรรมคามนุษย และลดบทบาทของการคาประเวณีอยางผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ผู

คาประเวณีทุกคนตองมีใบอนุญาตเดินเรขายบริการ โดยตองมีใบอนุญาตการทํางานและใบประกัน

สุขภาพเสียกอน และเสียภาษีจํานวน 5 ฟรังกสวิสตอคืนดวย ขณะเดียวกัน ทางดานลูกคาในซูริกก็

สามารถมองหาหญิงโสเภณีไดเพียง 3 จุดที่กําหนดไว ไดแก แถบชานเมือง ใกลๆ ถนนหลวงและใน

ยานเมืองเกาที่มีไวบรกิารคนที่ไมมีรถยนตตองเดินเทาเขามาใชบริการ นอกจากนี้ ตั้งแตสิงหาคม พ.ศ.

2556 เปนตนไปก็มีการออกกฎหมายบังคับใชแกผูซื้อบรกิารที่ซื้อบริการทางเพศนอกพ้ืนที่ที่กําหนดไว 

จะตองถูกปรบัเปนเงนิ 50 ฟรงักสวิส165 ซึ่งถือวาถูกปรับในอัตราที่สูง  

การคาประเวณีในประเทศสวิตเซอรแลนดไดรับการคุมครองภายใตหลักอิสรภาพ

ทางเศรษฐกิจ (Economic Freedom) ซึ่งไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญของสวิตเซอรแลนด โดย

                                           
164 Supra note 97. 
165 “คนสวิสกับซองแบบไดรฟ อิน และโสเภณี  ที่ ถูกกฎหมาย”, สืบคนเมื่อ วันที่  5 

พฤศจิกายน 2560, จาก http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1377666808 
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หลักอิสรภาพทางเศรษฐกิจนี้ปกปองการกระทําของมนุษยท่ีกระทําเพ่ือเศรษฐกิจ จากการแทรกแซง

ของรัฐ และยังอนุญาตใหประชาชนมีสิทธิอยางเต็มท่ีในการเลือกอาชีพ อยางไรก็ตาม หลักอิสรภาพ

ทางเศรษฐกิจอาจถูกรัฐจํากัดไดหากเปนเรื่องผลประโยชนของสาธารณะ ซึ่งการจํากัดหลักอิสรภาพ

ทางเศรษฐกิจไมสามารถนํามาใชในเร่ืองการคาประเวณีได ตอมาในป ค.ศ.1992 รัฐบาลไดแกไข

กฎหมายความผิดทางเพศและความผิดเก่ียวกับการพึ่งพาอาศัยผูคาประเวณีใหเปนความผิด แม

การคาประเวณีไมไดถูกนิยามในกฎหมายของสวิตเซอรแลนดอยางชัดแจง แตตอมาศาลสูงของ

สวิตเซอรแลนดไดกลาวถึงในขอความท่ีแสดงจุดประสงคของกฎหมายความผิดทางเพศ ดังนี้ “การคา

ประเวณีอาจเปนการคาประเวณีระหวางรักตางเพศหรือเพศเดียวกันก็ได และการคาประเวณี

ประกอบดวยการเสนอรางกายใหแกผูอ่ืน เพื่อแลกความพึงพอใจทางเพศของพวกเขากับผลประโยชน

ในลักษณะที่เปนเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ ซึ่ง การกระทําทางเพศนี้ไมจําเปนตองประกอบดวยการมี

เพศสัมพันธเสมอไป”166  

มีขอนาสังเกตวา การคาประเวณีของสวิตเซอรแลนดไมไดถูกกลาวถึงอยางชัด

แจงในกฎหมายการคามนุษยวาเปนการคามนุษยที่แสวงหาประโยชนทางเพศแตอยางใด167  

อนึ่ ง สวิตเซอรแลนดยังใหใบอนุญาตการทํางานแกพลเมือง EU-EFTA ให

สามารถทํางานคาประเวณีในสวิตเซอรแลนดได (เนื่องจากสวิตเซอรแลนดมีทวิภาคีรวมกันกับ EU 

และประเทศสมาชิก EFTA) สวนพลเมืองจากประเทศอื่นนอกจากนี้ไมมีสิทธิทํางานคาประเวณีใน

สวิตเซอรแลนดไดท้ังสิ้น แมจะเปนการคาประเวณีเด่ียวก็ตาม นอกจากนี้  ในป ค.ศ.2003 ศาล 

Horgen ของเมือง Zurich ไดตัดสินคดีวางบรรทัดฐานใหสัญญาระหวางผูคาประเวณีและผูซื้อบริการ

เปนสัญญาที่สมบูรณ ไมเปนโมฆะ และผูคาประเวณีสามารถนําไปฟองรองผูซื้อบริการ หากผูซื้อ

บรกิารไมจายคาบริการทางเพศได168  

ในสวนของการซื้อบริการทางเพศเด็ก พบวา กอนป ค.ศ.2014 ประเทศ

สวิตเซอรแลนดเปนประเทศเดียวที่อนุญาตใหมีการซื้อบริการทางเพศจากเด็กอายุต่ํากวา 18 ปได แต

บทบัญญัตินี้ขัดตออนุสัญญาสิทธิเด็กที่ประเทศสวิตเซอรแลนดเปนภาคีและใหสัตยาบันอยู ประเทศ

                                           
166 “Prostitution Policies in Switzerland and the City of Zurich,” Retrieved on 8 November 

2017, from https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/ 10138/163872/Isler_Sociology.pdf? sequence=2,  
167 Ibid. 
168 Ibid. 
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สวิตเซอรแลนดจึงกําหนดอายุผูคาประเวณี จากเดิม กําหนดไวที่อายุ 16 ปเปนอายุ 18 ปทําใหผูซื้อ

บรกิารทางเพศเด็กอายุต่ํากวา 18 ปถูกลงโทษจําคกุ 3 ป169 

สวนการคาประเวณีตามทองถนน พบวา เม่ือป ค.ศ.2011 เมืองซูริก (Zurich) ได

แก ไข  ระ เบี ยบ อุตสาหกรรมค าป ระ เวณี  (Prostitution Industry Regulation–Prostitution 

sgewerbeverordung PGVO), อนุญาตการคาประเวณีตามถนน (Street Prostitution) และการ

เปนเจาของสถานการคาประเวณี  และตั้งแต ปค.ศ. 2013 นอกจาก เมืองซูริกเริ่มบังคับใชคูหาเซ็กส 

(Sex boxes) ผูคาประเวณีตามถนนตองซื้อบัตรรายวันราคาประมาณ 5 สวิตฟรังก เพ่ือไดรับอนุญาต

ใหเขาไปยังสถานท่ีที่กําหนดไวสําหรับการคาประเวณีตามถนน แตผูคาประเวณีสามารถซื้อบัตรนี้ได

หลังจากท่ีตนไดผานขั้นตอนลงทะเบียนเปนผูคาประเวณีจากองคกรสวนทองถ่ินกอน ถาผูใดขาย

บริการทางเพศโดยไมมีบัตรนี้จะตองลงโทษปรับ โดยเมืองซูริกไดกําหนดสถานที่ที่อนุญาตใหมีการ

คาประเวณีตามถนนได 3 พื้นที่เทานั้น หากผูใดขายบริการทางเพศหรือซื้อบริการทางเพศนอกพ้ืนที่

กําหนดไวจะตองไดรับโทษปรับ170  

สวนสถานการคาประเวณีหรือซองจะตองไดรับใบอนุญาต (License) หากมี

บุคคลทํางานในสถานที่ดังกลาว 3 คนหรือมากกวา 3 คนขึ้นไป อีกทั้ง สถานการคาประเวณีถูกหาม

ไมใหต้ังในบริเวณใกลกับพ้ืนท่ีชุมชนอาศยั ทั้งน้ี เงื่อนไขในการขอรับในอนุญาตคอนขางเขมงวด ทําให

สถานการคาประเวณีในเมืองซูรกิมีจํานวนลดนอยลง171  

การข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีในเมืองซูริกทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย 

กลาวคือ ตั้งแต การคาประเวณีถูกบัญญัติใหถูกตองตามกฎหมายในป ค.ศ. 1942 กลาวคือ ใน

ทศวรรษ 1960 การคาประเวณีตามถนนมีจํานวนที่สูงขึ้นมาก สภาเมืองซูริกจึงปรับผูซื้อบริการทาง

เพศทั้งหมด และกําหนดใหพวกเขาเขาสูระบบลงทะเบียนผูซื้อบริการทางเพศ ตอมาในป ค.ศ.1972 

การคาประเวณีตามถนนในเขตที่อยูอาศัยเปนสิ่งผิดกฎหมาย ทําใหจํานวนผูคาประเวณีลดนอยลง

อยางไรก็ตาม การท่ีการคาประเวณี ได รับการรับรองภายใตหลักอิสรภาพทางเศรษฐกิจตาม

รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1973 และการที่ รัฐแกไขกฎหมายความผิดทางเพศในป ค.ศ.1992 ทําใหความ

เขมงวดตรวจสอบการเขาสูการคาประเวณีลดนอยลง และเมื่อประเทศสวิตเซอรแลนดไดเปนทวิภาคี

                                           
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
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กับสหภาพยุโรป (EU) ก็ทําใหจํานวนผูคาประเวณีเพ่ิมมากข้ึน อันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายถ่ิน

ฐานอยางอิสรเสรีของประชาชนในสหภาพยุโรป172 

ในปจจุบัน กฎหมายที่บังคับใชทั่วประเทศมี ดังนี้173   

ประการแรก หามชักชวนหลอกหลวงใหคาประเวณี โดยกฎหมายประการนี้ได

พิจารณาวา ผูคาประเวณีท่ีถูกบังคับ หลอกลวง ชักชวนเปนเหย่ือของการคาประเวณี ไดแก  

ตามประมวลกฎหมายอาญาของสวิตเซอรแลนด มาตรา 195 กําหนดความผิด

เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอื่น บัญญัติวา174 “บุคคลใด 

a. ชักชวนเด็กเขาสูการคาประเวณี หรือสงเสริมเด็กใหคาประเวณี โดยมีเจตนา

ตองการไดรับผลประโยชนเปนเงิน   

b. ชักชวนบุคคลใหคาประเวณี โดยไดแสวงหาประโยชนจากการพึ่งพาอาศัยผู

คาประเวณี หรือไดรบัผลประโยชนเปนเงินจากผูคาประเวณี  

c. จํากัดอิสรภาพผูคาประเวณี ตรวจตรา ควบคุมการทํางานของผูคาประเวณ ี

หรอื แสดงอํานาจควบคุมเหนือสถานที่ เวลา หรือประการอ่ืนใด หรอื  

d. ทําให บังคับบุคคลใหยังคงคาประเวณี โดยขัดความประสงคของเขา  

เปนความผิด ลงโทษจําคุกไมเกิน 10 ปหรือปรับ”  

นอกจากนี้  ยังไดกําหนดใหการบังคับบุคคลคาประเวณีเปนความผิดละเมิด

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ในแงของการละเมิดสิทธิทางเพศของบุคคล (Sexual Right) ตามมาตรา 

                                           
172 Ibid 
173 Ibid. 
174 Switzerland Penal code Article 195 states that “Any person who a. induces 

a minor into prostitution or encourages a minor in his or her prostitution with the 

intention of securing a financial advantage b. induces a person into prostitution by 

exploiting his or her dependence or a financial advantage, c. restricts the freedom to 

act of a prostitute by supervising him or her in the course of his or her activities or by 

exercising control over the location, time, volume or other aspects of his or her work 

as a prostitute or, d. makes a person remain a prostitute against his or her will, is 

liable to a custodial sentence not exceeding ten years or to a monetary penalty” 
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264a บัญญัติวา175 “ บุคคลจะตองไดรับโทษจําคุกไมนอยกวา 5 ป หากกระทําการใดๆตอพลเมือง

ดังน้ี ....บังคับบุคคลอ่ืนใหคาประเวณี ...”   

ประการที่สอง หามคาประเวณีโดยไมไดรับอนุญาตซึ่งหามการคาประเวณีโดย

ไมไดรับอนุญาตนี้  กลาวถึง การละเมิดกฎระเบียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Canton) ที่

กําหนดเก่ียวกับสถานที่ เวลา การแตงกายของผูคาประเวณีท่ีไดรับอนุญาต ซึ่งเปนกรณีที่รัฐใหอํานาจ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาประเวณีเองได ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 199 การคาประเวณีโดยไมไดรับอนุญาต บัญญัติวา “บุคคลใดละเมิดกฎระเบียบของ 

Canton ซึ่งเก่ียวกับอนุญาตใหคาประเวณีภายในเวลาและสถานท่ีที่กําหนด การแตงกาย หรือกระทํา

ใหเกิดความนารําคาญแกสังคม ตองถูกลงโทษปรับ”  

จากการศึกษาเห็นวา บทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี 

ไมมีกฎหมายพิเศษบัญญัติไวหรือบัญญัติไวในกฎหมายอาญาแตอยางใด วามีกฎเกณฑในการพิจารณา

ใหใบอนุญาตผูคาประเวณี สถานบริการคาประเวณี หรือรายละเอียดการกําหนดตรวจสุขภาพแต

อยางใด  แตทําใหทราบเบื้องตนวาการขอใบอนุญาต การข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี สถานการคา

ประเวณีตองเปนไปตามกฎระเบียบขององคปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ซึ่งอาจบัญญัติกฎระเบียบใน

รายละเอียดท่ีแตกตางกันได กลาวอีกนัยหนึ่งคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือ Canton มีอํานาจ

ในการออกกฎระเบียบควบคุมการคาประเวณี โดยมีการแบงพื้นที่อนุญาตใหคาประเวณีไดหรือ

กําหนดโซนนิ่ง (Zoning) โดยมีหลักที่เหมือนกันคือสถานที่ดังกลาวตองหางไกลบานเรือนที่อยูอาศัย 

และผูคาประเวณีตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป อันเปนการปรับเปลี่ยนกฎหมายตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก เพ่ือ

คุมครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบตางๆ นอกจากนี้ การคาประเวณีใน

ประเทศสวิตเซอรแลนดมีรูปแบบวิธีการที่นาสนใจ กลาวคือ มีการบังคับใช คูหาเซ็กส (Sex boxes) 

เพื่อแกไขปญหาการคาประเวณีตามถนน (Street Prostitution) และเพ่ือไมสรางความเดือดรอนแก

ประชาชนท่ัวไป อนึ่ง กฎหมายอาญาซึ่งเปนกฎหมายที่ใชทั่วประเทศสวิตเซอรแลนดเพียงแตกําหนด

หามไมใหมีการชักชวนลอลวง บังคับ บุคคลใหคาประเวณีโดยบุคคลน้ันไมสมัครใจ และกําหนดโทษ

ปรับสําหรับบุคคลผูละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาประเวณีของหนวยงานทองถ่ิน อันเปนการ

บัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีไวอยางกวางๆ เทานั้น 

                                           
175 Switzerland Penal code Article 264a states that “The penalty is a custodial 

sentence of not less than five years for any person who, as part of a widespread or 

systematic attack directed against any civilian population: (g)... or forces a person into 

prostitution or to be sterilized...” 
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3.3.4 ประเทศสิงคโปร  

สิงคโปรกําหนดใหการคาประเวณีเปนไมเปนสิ่งผิดกฎหมาย หามเปนเจาของ

สถานการคาประเวณี เวนแตไดรับใบอนุญาตอยางถูกตองตามกฎหมาย โดยผูคาประเวณีจะตองตรวจ

สุขภาพและไดรับใบรับรองการตรวจสุขภาพจึงจะสามารถขายบริการในสถานการคาประเวณีที่ตั้งอยู

เฉพาะในเขตที่กําหนดไวเทานั้นหรือที่เรียกวา ยาน Designated Red-light Areas (DRAs) ซึ่งเปน

การรับรองใหมีการคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมายเฉพาะในเขตพื้นที่ที่กําหนดไวเทาน้ัน แต

สิงคโปรไมมีพระราชบัญญัติหรือบทบัญญัติเฉพาะที่เก่ียวกับการขึ้นทะเบียนการคาประเวณีอยางชัด

แจง  

การคาประเวณีในสิงคโปรปรากฏต้ังแตในยุคสมัยเปนอาณานิคมของอังกฤษ 

ตั้งแตป ค.ศ.1819 ซึ่งขณะนั้น อังกฤษไดอพยพผูคนจากทางตอนใตของอินเดีย จีนและคนพื้นเมือง

ทางเอเชียตะวันออกเฉียงใตเขาสูสิงคโปร สงผลใหจํานวนประชากรเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว แตปรากฏ

สภาวะที่จํานวนชายมีมากกวาผูหญิง ซึ่งสงผลใหเกิดความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ผูชาย

มีอํานาจเหนือกวาผูหญิง ประกอบกับความยากจนในพื้นที่ชนบทของประเทศ กอใหเกิดการคา

ประเวณีข้ึน รัฐบาลอังกฤษมิไดกําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งอันตรายแตอยางใด แตออกมาตรการ

ทางกฎหมายควบคุมการคาประเวณีกําหนดใหหญิงใดที่เดินทางเขามายังสิงคโปรโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อประกอบอาชีพการคาประเวณี หรือทําการคาประเวณีในสถานบริการคาประเวณีจะตองกระทํา

ดวยความสมัครใจของตนเองเทานั้น ปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ.1872 และพระราช

กฤษฎีกาปกปองหญิงและเด็ก ค.ศ.1896 (The Women and girls’ Protection Ordinance 1896)  

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันไมใหหญิงและเด็กถูกลักพาตัว เอาลงเปนทาส ถูกบังคับใชแรงงาน ถูก

บังคับใหคาประเวณี และหามไมใหมีการซื้อขายเด็กเพ่ือการคาประเวณี อยางไรก็ตามสถานการณการ

คาประเวณีก็แพรหลาย เนื่องจากการท่ีผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิงและรายไดที่ไมเพียงพอตอการ

ดํารงชีพของครอบครัว สงผลใหเกิดการคาประเวณีในสถานการคาประเวณีและในเขตพ้ืนที่สีแดง 

ตอมาป ค.ศ.1927 รัฐบาลไดมีนโยบายปดรับผูอพยพและปฏิเสธรับหญิงคาประเวณีหรือผูที่ประสงค

จะคาประเวณี แมจะกระทําการคาประเวณีดวยความสมัครใจของตนเองเขาเมือง ซึ่งนโยบายนี้เปน

การเตรียมการลวงหนาในการปดกิจการสถานการคาประเวณีทั้งหมด และประกาศวาสถานการ

คาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมาย ในป ค.ศ.1930 แตการคาประเวณีในตัวของมันเองยังคงถูกตองตาม

กฎหมายเชนเดิม ในชวงป ค.ศ.1930-1959 รัฐบาลไดเนนยํ้าถึงนโยบายการกําหนดการคาประเวณีไว

ในพ้ืนที่ที่จํากัดและควบคุม มากกวาดําเนินนโยบายกําจัด เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนจาก

การคาประเวณี การลวงละเมิดทางเพศที่จะเกิดขึ้นและการจํากัดการคาประเวณีไวในเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ

ยอมสะดวกแกการควบคุมการคาประเวณี  อนึ่ง ในสวนของการควบคุมและปองกันไมใหมีการนําเด็ก

มาคาประเวณี รัฐบาลไดมีการใช เอกสารที่เรียกวา “Bond Book หรือหนังสือผูกมัด” ซึ่งเปนหนังสือ
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จดทะเบียนเด็กผูเดินทางเขามาในเกาะสิงคโปร หนังสือฉบับนี้ออกโดยพนักงานสวัสดิการของรัฐ 

ประกอบไปดวยรูปภาพ รายละเอียดสวนตัวของเด็ก ที่อยูอาศัยในสิงคโปร จํานวนเงินที่ไดรับจาก

ผูปกครอง และรวมถึงรายละเอียดจากการสัมภาษณเด็กหลังจากที่เขาเกาะสิงคโปรมาแลวเปนเวลา 1 

เดือน  

ตอมาหลังจากสิงคโปรไดรับการปลดปลอยใหเปนรัฐอิสระ ไมอยูภายใตอาณา

นิคมของอังกฤษ รัฐบาลสิงคโปรมีนโยบายใชมาตรการควบคุมทางกฎหมายแกสิ่งชั่วรายในสังคม เชน 

การคาประเวณีและการพนัน โดยมาตรการควบคุมการคาประเวณีนั้น รัฐบาลไดรณรงคตอตานสิ่งชั่ว

รายในสังคม และองคกรเอกชนเกี่ยวกับสตรี องคกรทางศาสนาเห็นสมควรใหมีการรณรงคดังกลาว

เพื่อกําจัดการคาประเวณีและสื่อลามกใหหมดไปจากสังคม ซึ่งแผนการรณรงคนี้มีวัตถุประสงครณรงค

เพื่อกําจัดและตอตานการดําเนินกิจการใดๆอันเปนการสงเสริมการคาประเวณี เชน ดําเนินกิจการ

สถานการคาประเวณี และเห็นวาการคาประเวณีในตัวเองก็เปนการกระทําที่ขัดตอศีลธรรมและ

บรรทัดฐานของสังคม สมควรไดรับการกําจัดเชนกัน จากแผนการรณรงคเชนนี้สงผลใหเกิดการ

ควบคุม จับกุมการคาประเวณีในเขตพื้นที่สีแดงมากข้ึน ทําใหสถานการคาประเวณีในเขตพ้ืนท่ีสีแดง

ตองยายออกจากเขตพ้ืนที่สีแดง แลวเปดสถานการคาประเวณีแหงใหม ณ พื้นที่รอบๆเกาะสิงคโปร

แทน และทําใหสถานการคาประเวณีดําเนินการผิดกฎหมายเปนธุรกิจใตดินแทน อีกทั้ง สงผลใหมีการ

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีมากยิ่งขึ้น ผูคาประเวณีบางสวนจําเปนตองพึ่งพาอาศัยผู

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี นายหนา เอเยนต เพื่อหาลูกคา นอกจากนี้ ยังสงผลเปดโอกาส

ใหมีการทุจริตไดงายยิ่งขึ้น การปดสถานการคาประเวณีบางสวนในพ้ืนท่ีสีแดงกอใหเกิดสถานการคา

ประเวณีแหงใหมเพ่ิมมากยิ่งข้ึนกวาเดิม สะทอนไดวาแผนการรณรงคนี้ลมเหลว176  

ในปจจุบัน ประเทศสิงคโปรมีเขตพ้ืนที่สีแดง (Designated Red-light Areas) 

ทั้งหมด 6 เขตพื้นที่ มีสถานการคาประเวณีท้ังหมดประมาณ 400 แหง โดยแตละแหงมีผูคาประเวณีท่ี

จดทะเบียน ประมาณ 10-20 คน เขตที่กําหนดไวไดแก ยาน Geylang, Flanders Square, Keong 

Siak Street, Desker Road, Tanjong Pagar Area, Johore Road นอกจากนี้ ยังพบผูคาประเวณี

อิสระ ในรูปแบบของเอสคอรต การคาประเวณีตามทองถนน นางโทรศัพท (Call girls) หรือการคา

ประเวณีทางสื่อสังคมออนไลน อินเตอรเน็ต และการคาประเวณีเด็กในสถานบริการแอบแฝงตางๆ 

เชน สถานบันเทิง บาร สถานอาบอบนวด เปนตน โดยประเทศสิงคโปรจะมีมาตรการควบคุมบังคับใช

กฎหมายแกรูปแบบการคาประเวณีที่แตกตางกันนี้ ดังที่จะไดกลาวตอไป  

                                           
176 Nanette J. Davis, Prostitution: an international handbook on trend, 

problems, and policies, (Greenwood Press: Westport,1993), pp.245-247. 
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บทบัญญัติกฎหมายของสิงคโปรที่เก่ียวกับการคาประเวณีไดบัญญัติลงโทษการ

ดําเนินกิจการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีไวในประมวลกฎหมายอาญา โดยตามประมวล

กฎหมายอาญามีบทบัญญัติลงโทษผูลักพาตัวหญิงแลวบังคับใหคาประเวณี ตามมาตรา 366 ซึ่ง

บัญญัติวา “บุคคลใดลักพาตัวหญิง โดยเจตนาที่จะบังคับเธอ หรือทราบวาเธอจะถูกบังคับให...

คาประเวณี...ตองถูกระวางโทษจําคุกไมเกิน 10 ป และปรับ”177 และบทบัญญัติลงโทษผูนําหญิงเขา

มายังราชอาณาจักรเพ่ือการคาประเวณี ตามมาตรา 373A ซึ่งบัญญัติวา “บุคคลใด โดยหลอกลวง ฉอ

ฉล (a)นําหรือชวยเหลือในการนําผูหญิงเขามาในราชอาณาจักร เพ่ือบังคับใหคาประเวณี หรือ (b) นํา

หรือชวยเหลือในการนําหญิงเขามายังราชอาณาจักร โดยมีเจตนาขายผูหญิงนั้นเพ่ือการคาประเวณี 

หรอื (c) ขายหรือซื้อหญิงเพ่ือการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 10ปและปรบั”178   

นอกจากนี้ บทบัญญัติเก่ียวกับการคาประเวณีถูกบัญญัติไวในกฎบัตรเก่ียวกับ

สตรีของสิงคโปร ค.ศ.1961 (Women’s Charter 1961) ซึ่งเปนพระราชบัญญัติที่มุงคุมครองและ

สงเสริมสิทธิสตรีและเด็ก179 ไดใหนิยามของการคาประเวณีไววา “การคาประเวณี หมายความวา การ

กระทําของผูหญิงที่เสนอรางกายของตนเพ่ือรวมประเวณี โดยไดรับคาจาง ไมวาจะเปนเงินหรือสิ่งอื่น

                                           
177 Singapore Penal Code Section 366 Kidnapping or abducting a woman to 

compel her marriage, etc. “Whoever kidnaps or abducts any woman with intent that 

she may be compelled, or knowing it to be likely that she will be compelled to.... to 

a life of prostitution, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to 

illicit intercourse, or to a life of prostitution, shall be punished with imprisonment for 

a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine or to caning.” 
178 Singapore Penal Code Section 373A Importing woman for purposes of 

prostitution “ Whoever — (a) by any false pretence, false representation, or 

fraudulent or deceitful means, brings, or assists in bringing, into Singapore any woman 

with intent that such woman may be employed or used for the purpose of 

prostitution; (b) brings, or assists in bringing, into Singapore any woman with intent 

that such woman may be sold or bought for the purpose of prostitution; or (c) sells 

or buys any woman for the purpose of prostitution, shall be punished with 

imprisonment for a term not exceeding 10 years, and shall also be liable to fine.” 
179 ตามกฎบัตร ไดใหนิยามของคําวาเด็กวา หมายถึง บุคคลอายุต่ํากวา 21 ป และยังไมได

แตงงาน หรือเปนพอมายหรือแมมาย  
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ใด”180 โดยไมมีกฎหมายบัญญัติหามหรือลงโทษการกระทําการคาประเวณี แตตามกฎบัตรเก่ียวกับ

สตรี ในหมวดความผิดตอผูหญิงและเด็ก ไดมีบทบัญญัติลงโทษการแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี การซื้อขายหญิงหรือเด็กเพ่ือการคาประเวณี การชักชวนเปนธุระจัดหาหญิงหรือเด็กเพื่อ

การคาประเวณี การดําเนินกิจการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการคาประเวณี การดํารงชีพอยูไดดวยรายได

ของผูคาประเวณี  โดยมีรายละเอียดตามกฎบัตรเก่ียวกับสตรี ดังตอไปนี้  

มาตรา 140 ความผิดเก่ียวกับการคาประเวณี บัญญัติลงโทษ181 “(1) ผูใด  

                                           
180 Women’s Charter Chapter 353 Part 1 "prostitution" means the act of a 

female offering her body for promiscuous sexual intercourse for hire, whether in 

money or in kind” 

181 Women’s Charter Section 140 Offense relating prostitution “(1) Any person 

who —(a) sells, lets for hire or otherwise disposes of or buys or hires or otherwise 

obtains possession of any woman or girl with intent that she shall be employed or 

used for the purpose of prostitution either within or without Singapore, or knowing or 

having reason to believe that she will be so employed or used; (b) procures any 

woman or girl to have either within or without Singapore carnal connection except 

by way of marriage with any male person or for the purpose of prostitution either 

within or without Singapore;  (c) by threats or intimidation procures any woman or 

girl to have carnal connection except by way of marriage with any male person 

either within or without Singapore; (d) brings into Singapore, receives or harbours any 

woman or girl knowing or having reason to believe that she has been procured for 

the purpose of having carnal connection except by way of marriage with any male 

person or for the purpose of prostitution either within or without Singapore and with 

intent to aid such purpose; (e) knowing or having reason to believe that any woman 

or girl has been procured by threats or intimidation for the purpose of having carnal 

connection except by way of marriage with any male person, either within or without 

Singapore, receives or harbours her with intent to aid such purpose; ( f) knowing or 

having reason to believe that any woman or girl has been brought into Singapore in 

breach of section 1 4 2  or has been sold or purchased in breach of paragraph (a) 

receives or harbours her with intent that she may be employed or used for the 
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(a)  ขาย หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนจาง หรือซื้อผูหญิง เด็กหญิง โดยมีเจตนาที่จะ

ใหผูหญิงหรือเด็กนั้นประเวณี ไมวาจะไดกระทําในหรือนอกประเทศสิงคโปร หรือมีเหตุอันควรเชื่อได

วาผูหญิงหรือเด็กหญิงนั้นจะถูกคาประเวณี  

(b) เปนธุระจัดหาหญิง เด็กหญิง เพ่ือการคาประเวณี ไมวาจะไดกระทําในหรือ

นอกประเทศสิงคโปร  

(c) เปนธุระจัดหาโดยใชกําลังบังคบั หรือขมขูหญิง เด็กหญิง เพื่อการคาประเวณี 

ไมวาจะไดกระทําในหรอืนอกประเทศสิงคโปร   

(d) นํา รับหญิงหรือเด็กเขามายังสิงคโปร โดยรูหรือมีเหตุอันสมควรใหเชื่อวา 

หญิง เด็กหญิงน้ันจะถูกคาประเวณี ไมวาจะไดกระทําในหรือนอกประเทศสิงคโปร  

(e) นาํ หรือรบัหญิง เด็กหญิง โดยรูหรือมีเหตุอันสมควรใหเชื่อวาหญิง เด็กหญิง

ถูกนํามาเพ่ือคาประเวณี โดยถูกใชกําลังบังคบั ขูเข็ญ ไมวาจะไดกระทําในหรือนอกราชอาณาจักร  

(f) โดยรูหรือมีเหตุอันสมควรทําใหทราบวาผูหญิง เด็กหญิงซึ่งถูกนํามายัง

ประเทศสิงคโปรเปนความผิดตามมาตรา 142 หรือ ถูกซื้อขาย ถาไดกระทํา  (a) รับหญิง เด็กหญิงนั้น

โดยมีเจตนาเพ่ือการคาประเวณี ไมวาจะไดกระทําในหรือนอกราชอาณาจักร  

(g) กักขังหญิง เด็กหญิง โดยขัดตอความสมัครใจของหญิงหรือเด็ก ในสถานที่ใด 

โดยมีเจตนาที่จะใชเด็กหญิงหรือหญิงเพื่อการคาประเวณี หรือกักขังหญิง เด็กหญิงโดยขัดตอความ

สมัครใจ ไวในสถานการคาประเวณ ี 

                                                                                                                         

purpose of prostitution either within or without Singapore; (g) detains any woman or 

girl against her will on any premises with the intention that she shall have carnal 

connection except by way of marriage with any male person, or detains any woman 

or girl against her will in a brothel; (h) detains any woman or girl in any place against 

her will with intent that she may be employed or used for the purpose of 

prostitution or for any unlawful or immoral purpose; ( i)has carnal connection with 

any girl below the age of 16 years except by way of marriage; or (j) attempts to do 

any act in contravention of this section, shall be guilty of an offence and shall on 

conviction be punished with imprisonment for a term not exceeding 5  years and 

shall also be liable to a fine not exceeding $10,000....” 
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(h) กักขังผูหญิง เด็กหญิงในสถานที่ใดๆ โดยขัดตอความสมัครใจของหญิงหรือ

เด็ก โดยมีเจตนาที่จะใชหญิงหรือเด็กหญิงเพ่ือการคาประเวณี หรือ วัตถุประสงคที่ผิดกฎหมายหรือผิด

ศีลธรรม  

(i) มีเพศสัมพันธกับเด็กหญิงอายุต่ํากวา 16 ป เวนแตเปนสามีภรรยาที่แตงงาน

กัน  

(j) พยายามกระทําใดๆ อันเปนความผิดตามมาตรานี้ จะไดระวางโทษจําคุกไม

เกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร ...” 

มาตรา 141 ความผิดฐานคาผูหญิงและเด็กหญิงบัญญัติมีใจความสําคัญวา182 

“(1) ผูใด ซื้อ ขาย เปนธุระจัดหา คา นําเขา หรือพาออกหญิงหรือเด็กหญิงจากสิงคโปร โดยมี

จุดประสงคเพ่ือการคามนุษย และไมวาจะมีวัตถุประสงคเพ่ือการคาประเวณีตามมาหรือไม ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 10,000   ดอลลาร...” 

มาตรา 142 ความผิดฐานนําเขาหญิงหรือเด็กหญิง โดยฉอฉล บัญญัติวา183 “ผูใด 

นําเขา พาออกจาก ชวยเหลือในการนําเขา หรือชวยเหลือหญิง เด็กหญิงพาออกจากสิงคโปร โดยใช

กลฉอฉล หลอกลวง ไมวาจะไดกระทําในหรือนอกราชอาณาจักร   

                                           
182 Women’s Charter Section 141 Trafficking in women and girls “(1) Any 

person who buys, sells, procures, traffics in, or brings into or takes out of Singapore 

for the purpose of such traffic, and whether or not for the purpose of present or 

subsequent prostitution, any woman or girl, shall be guilty of an offence and shall on 

conviction be punished with imprisonment for a term not exceeding 5 years and 

shall also be liable to a fine not exceeding $10,000....” 
183 Women’s Charter Section 142 Importation of woman or girl by false 

pretences “Any person who by or under false pretence, false representation or 

fraudulent or deceitful means made or used either within or without Singapore brings 

into, or takes out of, or assists in bringing into, or assists in taking out of, Singapore 

any woman or girl —(a) with intent that she shall be employed or used for the 

purpose of prostitution either within or without Singapore; (b)knowing or having 

reason to believe that she will be so employed or used; or (c) whether or not for the 

purpose of present or future prostitution, shall be guilty of an offence and shall on 

 

Ref. code: 25605801031575WKN



271 

(a) โดยมีเจตนาใหหญิงหรือเด็กหญิงนั้นคาประเวณี  

(b) รู หรือมีเหตุสมควรอันทราบไดวา หญิงหรอืเด็กหญิงน้ันจะถูกคาประเวณี   

(c) ไมวาจะเปนวัตถุประสงคเพ่ือการคาประเวณีในขณะน้ันหรือในอนาคตก็ตาม 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ปและปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร”  

มาตรา 146 ความผิดฐานดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี บัญญัติวา184  

“(1) ผูใด โดยเจตนา พักอาศัยหรือไดรับรายไดบางสวนจากผูซึ่งคาประเวณี (ผูหญิง เด็กหญิงซึ่ง

คาประเวณี) จะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 5 ป หรือปรบัไมเกิน 10,000 ดอลลาร... (1a) ผูใด เจตนา

ชักชวน รับ หรือตกลงจะรับคาตอบแทนเปนรางวัลสําหรับจัดหาบริการใดๆ หรอืผูใดจัดหาบริการเพ่ือ

ชวยเหลือการคาประเวณีของผูอื่น ตองระวางโทษ จําคุกไมเกิน 5 ปและปรับไมเกิน 10,000 ดอลลาร 

...” 

มาตรา 148 ความผิดฐานดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี บัญญัติวา185  

                                                                                                                         

conviction be punished with imprisonment for a term not exceeding 5 years and 

shall also be liable to a fine not exceeding $10,000.” 
184 Women’s Charter Section 146 Persons living on or trading in prostitution, 

etc. “(1) Any person who knowingly lives wholly or in part on the earnings of the 

prostitution of another person (being a woman or girl) shall be guilty of an offence 

and shall on conviction be punished with imprisonment for a term not exceeding 5 

years and shall also be liable to a fine not exceeding $10,000. (1A)  Any person who 

knowingly solicits, receives or agrees to receive any gratification as an inducement or 

reward for providing any service, and who by providing that service does or will aid 

the prostitution of another person (being a woman or girl), shall be guilty of an 

offence and shall on conviction be punished with imprisonment for a term not 

exceeding 5 years and shall also be liable to a fine not exceeding $10,000...” 
185 Women’s Charter Section 148 Suppression of brothels “(1) Any person 

who keeps, manages or assists in the management of a brothel shall be guilty of an 

offence under this section. (2) Any person who is the tenant, lessee, occupier or 

person in charge of any place which is used as a brothel shall, unless he proves that 

he has no knowledge that the place is used as a brothel, be guilty of an offence 

under this section. (3) Any person who being the tenant, lessee, occupier or person 
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“(1) ผูใด จัดการ ดําเนินกิจการ หรือชวยเหลือในการดําเนินกิจการของสถาน

การคาประเวณีจะตองไดรบัโทษตามมาตรานี้  

(2) ผูใดเปนผู เชา ผู ใหเชา ผูครอบครองสถานท่ีใดที่ ถูกใชเปนสถานการคา

ประเวณี เวนแตสามารถพิสูจนไดวาไมรูวาสถานที่ดังกลาวเปนสถานการคาประเวณี จะตองไดรับโทษ

ตามมาตรานี้  

(3) ผูใดเปนผูเชา ผูใหเชา หรือผูครอบครองสถานที่ใดที่อนุญาต แมแตบางสวน

ใหเปนสถานการคาประเวณี โดยทราบวา สถานที่หรือบางสวนของสถานที่ดังกลาวจะถูกใชเปนสถาน

การคาประเวณี  และสถานที่ดังกลาวไดถูกใชเปนสถานการคาประเวณีจริง จะตองไดรับโทษตาม (2) 

เวนแตจะพิสูจนไดวาไมทราบวาสถานที่หรือบางสวนดังกลาวไดถูกใชเปนสถานการคาประเวณี  

(4) ผูใดเปนเจาของสถานที่ใดหรือเปนตัวแทนของเจาของสถานที่ อนุญาตให

สถานที่ดังกลาวหรือบางสวนใหเปนสถานการคาประเวณี โดยทราบวาจะถูกใชเปนสถานการคา

ประเวณี ตองไดรับโทษตามมาตรานี้   

(5) บุคคลผูกระทําความผิดตามมาตรานี้จะตองถูกปรับไมเกิน 3,000 ดอลลาร 

หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดซ้ํา ตองถูกปรับไมเกิน 

10,000 ดอลลาร หรือจําคุกไมเกิน 5 ป หรอืทั้งจําท้ังปรับ...”  

นอกจากนี้ กฎบัตรเก่ียวกับสตรีไดจํากัดการดําเนินการคาประเวณีดวยตนเอง  

แมวาการคาประเวณีจะถูกตองตามกฎหมายและตามทฤษฎีแลวผูคาประเวณีมีสิทธิเสรีภาพในการ

                                                                                                                         

in charge of any place lets such place or any part thereof shall, notwithstanding such 

letting, be guilty of an offence under subsection (2) if the place or any part thereof is 

used as a brothel, unless he proves that he has no knowledge that the place or any 

part thereof is used as a brothel. (4)  Any person who being the owner of any place 

or the agent of that owner lets the same or any part thereof with the knowledge 

that the place or some part thereof is to be used as a brothel or is wilfully a party to 

the continued use of the place or any part thereof as a brothel shall, 

notwithstanding such letting, be guilty of an offence under this section. (5)  Any 

person who is guilty of an offence under this section shall be liable on conviction to 

a fine not exceeding $3,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 years or 

to both and, in the case of a second or subsequent conviction, to a fine not 

exceeding $10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both...” 
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ประกอบอาชีพก็ตาม แตผูคาประเวณีไมสามารถประกอบอาชีพหรือแสดงกิริยาในการประกอบอาชีพ

ของตนในที่สาธารณะได186 ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับเด็ก (The Minor 

Offenses Act) มาตรา 19 ซึ่งบัญญัติความผิดเชิญชวนหาลูกคาที่ที่สาธารณะวา “ผูใด อยูที่ถนน

สาธารณะ หรือ สถานท่ีสาธารณะ โดยติดตอกัน เชิญชวนหาลูกคาเพ่ือวัตถุประสงคการคาประเวณ ี

หรือ วัตถุประสงคอ่ืนอันผิดศีลธรรม ตองระวางโทษปรับไมเกิน 1,000 ดอลลาร และกรณีกระทํา

ความผิดซ้ํา จะตองระวางโทษปรับไมเกิน 2,000 ดอลลารหรือจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือทั้งจําทั้ง

ปรบั”187  

สวนการกระทําที่กระทําตอเดก็ เชน การซื้อขายเด็กเพื่อการคาประเวณี หรือการ

ซื้อบริการทางเพศจากเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เปนความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้  

มาตรา 372 ความผิดฐานขายเด็กเพ่ือการคาประเวณี บัญญัติวา188 “บุคคลใด

ขาย หรือใหผูอ่ืนจางบุคคลซึ่งอายุต่ํากวา 18 ป โดยมีเจตนาใหบุคคลนั้นถูกบังคับใหคาประเวณี หรือ 

มีเหตุอันควรเชื่อไดวารูวาบุคคลนั้นจะถูกบังคบัใหคาประเวณี ตองระวางโทษไมเกิน 10ป และปรับ” 

                                           
186 Nanette J. Davis, supra note, p. 244. 
187 The Minor Offenses Act Section 19 Soliciting in public place “Every person 

who in any public road or public place persistently loiters or solicits for the purpose 

of prostitution or for any other immoral purpose shall be guilty of an offence and 

shall be liable on conviction to a fine not exceeding $1 ,00 0  and, in the case of a 

second or subsequent conviction, to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment 

for a term not exceeding 6 months or to both.” 
188 Singapore Penal Code Section 372 Selling minor for purposes of 

prostitution “Whoever sells, lets to hire, or otherwise disposes of any person under 

the age of 21 years with intent that such person shall at any age be employed or 

used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any 

unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any 

age be employed or used for any such purpose, shall be punished with 

imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to 

fine.” 

Ref. code: 25605801031575WKN



274 

มาตรา 373 ความผิดฐานซื้อเด็กเพ่ือคาประเวณี บัญญัติวา189 “บุคคลใดซื้อ จาง 

หรือเขาเปนเจาของบุคคลอายุต่ํากวา 21 ป โดยมีเจตนาใหบุคคลน้ันคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกิน 10 และปรับ”  

มาตรา 376B ความผิดฐานซื้อบริการทางเพศจากเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บัญญัติ

ให การซื้อบริการทางเพศจากเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเปนความผิด ตองไดรับโทษจําคุกถึง 7 ป และ

ปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ รวมท้ังกําหนดใหการติดตอบุคคลอื่นเพ่ือใชบริการทางเพศเด็กอายุต่ํากวา 18 

ป เปนความผิดเชนเดียวกัน ตองไดรับโทษจําคุก 2 ป หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่งการบริการทาง

เพศ หมายความวา การมีเพศสัมพันธ หรือการรวมเพศทางปาก ทางทวาร190   

                                           
189 Singapore Penal Code Section 373 Buying minor for purposes of 

prostitution “ Whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person 

under the age of 21 years with intent that such person shall at any age be employed 

or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any 

unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any 

age be employed or used for any such purpose, shall be punished with 

imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to 

fine.” 
190 Penal code Commercial sex with minor under 18 Section 376B. “(1) Any 

person who obtains for consideration the sexual services of a person, who is under 

18 years of age, shall be punished with imprisonment for a term which may extend 

to 7 years, or with fine, or with both.  (2) Any person who communicates with 

another person for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of 

a person who is under 18 years of age, shall be punished with imprisonment for a 

term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. (3) No person shall be 

guilty of an offence under this section for any sexual services obtained from that 

person’s spouse. (4) In this section, “sexual services” means any sexual services 

involving—(a) sexual penetration of the vagina or anus, as the case may be, of a 

person by a part of another person’s body (other than the penis) or by anything else; 

or (b) penetration of the vagina, anus or mouth, as the case may be, of a person by a 

man’s penis.” 

Ref. code: 25605801031575WKN



275 

อนึ่ง สิงคโปรมีมาตรการฟนฟูผูคาประเวณีเด็กในสถานอบรมฟนฟูที่เรียกวา บาน

เด็ก (The Girls’ Homes) โดยเปนหนาที่ของกระทรวงพัฒนาสังคม (Ministry of Community 

Development) แรกเริ่ม บานเด็ก (The Girls’ Homes) ถูกจัดตั้งขึ้นในยุคเปนอาณานิคมของ

อังกฤษ มีวัตถุประสงคใหความชวยเหลือผูหญิง เด็กที่ตองการความชวยเหลือทางสังคม สวัสดิการ 

และผูคาประเวณีที่ ถูกบังคับใหคาประเวณีในสถานการคาประเวณี ตอมาบานเด็ก (The Girls’ 

Homes) เปนสถานท่ีอบรมฟนฟูผูคาประเวณีเด็ก ซึ่งมีอายุต่ํากวา 21 ป ซึ่งผูอํานวยการสวัสดิการ

สังคมเห็นสมควรวาเด็กหญิงซึ่งอายุต่ํากวา 21 ปอยูในสภาพแวดลอมหรือทํางานเกี่ยวกับการคา

ประเวณีในสถานการคาประเวณีและจําตองไดรับการฝกอบรมฟนฟูแกไข ผูอํานวยการสวัสดิการ

สังคมมีอํานาจสั่งใหเด็กหญิงเขารับการฝกอบรมในสถานการฝกอบรม (Place of Safety) ที่ตั้งขึ้น

ตามพระราชกฤษฎีกาได191 โดยอาจจะกําหนดระยะเวลาในการอบรมฟนฟูอยางนอย 12 เดือนจนถึง 

36 เดือน ทั้งนี้ ผูอํานวยการสวัสดิการสังคมผูมีอํานาจดูแลสถานฝกอบรมดังกลาวสามารถขยาย

กําหนดระยะเวลาไดหากเห็นสมควรวาเด็กมีความเสี่ยงที่จะประกอบอาชีพคาประเวณีอีก นอกจากน้ี 

หลังจากปลอยตัวไป ยังมีมาตรการดูแล ตรวจตราและใหความชวยเหลือเด็กและครอบครัวเด็ก

ภายหลังปลอยเด็กออกจากสถานอบรมฟนฟู ในชวงระยะเวลานี้ เจาหนาที่จากสถานอบรมจะตรวจ

ตราใหแนใจวาผูปกครองของเด็กสามารถดูแลเลี้ยงดูเด็กไดตอไป ถาหากพบวา ครอบครัวเด็กยังคงมี

ปญหาทางดานการเงินหรือไมสามารถเลี้ยงดูเด็กได เด็กก็จะตองกลับมายังสถานที่อบรมดังกลาว 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน สถานอบรมฟนฟูดังกลาวไดถูกปด เน่ืองจากจํานวนผูคาประเวณีเด็กที่ถูก

จับกุมมีจํานวนลดนอยลง ในปจจุบัน การชวยเหลือฟนฟูจึงเปนในรูปแบบของการใหคําปรึกษาเปน

รายบุคคลแทน สวนผูคาประเวณีซึ่งเปนผูใหญจะไมไดรบัการฟนฟู ชวยเหลือเฉกเชนผูคาประเวณีเด็ก 

                                           
191 Women’s charter Section 159 Woman or girl below the age of 21 used or 

trained for immoral purposes, etc. “ (1) If the Director has reasonable cause to 

believe that any woman or girl below the age of 21 years is being trained or used for 

immoral purposes or lives in or frequents any brothel or is habitually in the company 

of prostitutes or brothel keepers or procuresses or persons employed or living in 

brothels or persons directly interested in the business carried on in brothels or by 

prostitutes, the Director may by warrant under his hand order the woman or girl to 

be removed to a place of safety and there temporarily detained until an inquiry has 

been held by him…” 
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ทั้งนี้ เนื่องจาก ผูคาประเวณีผูใหญสามารถเลิกประกอบอาชีพคาประเวณีเวลาใดตามที่ตนเองตองการ

ก็ได และสามารถประกอบอาชีพอ่ืนได 192 

สวนบทบัญญัติควบคุมสถานบริการแอบแฝงการคาประเวณีในสิงคโปร เชน 

สถานนวด (Massage Parlors) รานเสริมสวยหรือบริการเอสคอรตตองอยูภายใตการควบคุมของ

กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงานและกระทรวง Home Affairs (ดูแลการบริหาร นโยบาย

ภายในประเทศ) โดยสถานที่เหลานี้ตองจดทะเบียนและปฏิบัติตามคําสั่งทางปกครองของหนวยงาน

ทางปกครอง ซึ่งบทบัญญัติทางปกครองที่ควบคุมนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลดโอกาสการกระทําอันผิด

ศีลธรรม หรือการคาประเวณีในสถานบริการตางๆ  สถานบริการเหลาน้ีอาจถูกปรับ ถูกฟอง หรือถูก

สั่งใหปดไดหากไมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หนวยงานของรัฐดังกลาวขางตนกําหนดไว สวนลูกจางใน

สถานบริการดังกลาวจะตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย โดยอยูภายใตกําหนดอายุของลูกจาง 

สวนลูกจางตางประเทศจะตองมีใบอนุญาตการทํางานกอน สถานบริการจึงจะสามารถจางงานได และ

หากลูกจางมีสวนเก่ียวของกับการคาประเวณีหรือกระทําการคาประเวณี จะตองถูกดําเนนิคดี193 

เนื่องจากประเทศสิงคโปรไดกําหนดพื้นที่ที่อนุญาตใหมีสถานการคาประเวณ ี

หรือ Designated Red-light Areas และปรากฏการคาประเวณี ท่ีกระทํานอกพ้ืนที่ที่ กําหนดไว 

สิงคโปรจึงมีบทบัญญัติกฎหมายควบคุมการคาประเวณีทั้ง 2 รูปแบบ ไดแก การคาประเวณีในเขต

พ้ืนท่ีสีแดง Designated Red-light Areas และการคาประเวณีนอกเขตพ้ืนที่สีแดง ซึ่งรวมถึงการคา

ประเวณีอิสระ ไวแตกตางกัน ดังนี้194  

1. การคาประเวณีในเขตพ้ืนที่สีแดง Designated Red-light Areas 

สถานการคาประเวณีไดรับอนุญาตใหต้ังอยูในเฉพาะเขตพ้ืนที่สีแดงเทานั้น สวน

การต้ังสถานการคาประเวณีนอกเขตพ้ืนท่ีสีแดงที่กําหนดไวจะตองถูกจับ อีกทั้ง แมวาในเขตพื้นที่สี

แดงจะอนุญาตใหมีการคาประเวณีในสถานบริการการคาประเวณีก็ตาม แตไมอนุญาตใหมีการเชิญ

ชวน แสดงออกหาลูกคาในที่สาธารณะ หากกระทําการเชิญชวนหาลูกคาในที่สาธารณะ แมวาจะอยูใน

เขตพื้นท่ีสีแดงก็ตาม ก็จะตองไดรับโทษทางอาญา ผูคาประเวณีท่ีทํางานในสถานบริการคาประเวณี

จะตองไดรับการตรวจโรคทางเพศสัมพันธเปนประจําทุกสัปดาห โดยหนวยงานของรัฐหรือคลินิก

เอกชนท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐ นอกจากนี้ ผูที่ตองการคาประเวณีจะตองกระทําดวย

ความสมัครใจของตนเอง บุคคลดังกลาวจะไดรับการตักเตือนจากหนวยงานของรัฐของใหทราบถึง

                                           
192 Nanette J. Davis, supra note 176, pp.262-264. 
193 Ibid, p.244. 
194 Ibid, pp.248-252. 

Ref. code: 25605801031575WKN



277 

กฎระเบียบเก่ียวกับสุขภาพเบื้องตนและไดรับขอมูลเพื่อใชในการจดทะเบียนเบ้ืองตน หนวยงานของ

รัฐจะสัมภาษณถึงประวัติ ความสมัครใจในการทํางานและอายุของบุคคลที่ตองการคาประเวณี เมื่อ

ดําเนินการสมบูรณรวมถึงไดรับการตรวจสุขภาพแลว ผูคาประเวณีจะไดรับบัตรเหลือง (Yellow 

card) จึงจะถือวา ผูคาประเวณีคนดังกลาวสามารถทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณีในเขต

พ้ืนที่สีแดงไดอยางถูกตองตามกฎหมาย มาตรการนี้เปนมาตรการในการตรวจสอบและปองกันไมใหมี

การหลอกลวง บังคับผูอื่นมาคาประเวณี อน่ึง บัตรเหลืองออกโดยหนวยงานสาธารณสุขของรัฐเปน

เอกสารแสดงประวัติการตรวจสุขภาพ หากพบวาผูคาประเวณีคนใดมีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จะถูก

ยึดบัตรเหลือง และจะไดรับคืนอีกครั้งหลังจากไดรับการรักษาแลว นอกจากนี้ บัตรเหลืองยังเปน

เอกสารแสดงการประกอบอาชีพของตนอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูคาประเวณีตองแสดงบัตรนี้ตอ

เจาของสถานการคาประเวณี ลูกคา อีกทั้ง หากผูคาประเวณีคนใดตองการยายสถานการคาประเวณ ี

จะตองไปแจงการเปลี่ยนสถานการคาประเวณีที่ทํางานตอเจาหนาที่ Anti-vice และหนวยงาน

สาธารณสุข อันเปนการใหอํานาจผูคาประเวณีในการเลือกสถานที่ที่งานที่เหมาะสม การใหอํานาจผู

คาประเวณีเคลื่อนยายสถานที่ทํางานไดอยางอิสระ สงผลใหสถานการคาประเวณีตองแขงขันในการ

รักษาผูคาประเวณีไว ซึ่งสงผลใหมีการใหสวัสดิการ วันหยุดพักผอนแกผูคาประเวณี 

อนึ่ง อํานาจในการตรวจสอบ ควบคุมสถานการคาประเวณีใหดําเนินการตาม

กฎระเบี ยบของหนวยงานของรัฐ เปนอํานาจของหนวยตอตานสิ่ งชั่ วราย (The Anti-vice 

Enforcement Unit – AVEU) หากหนวยงานนี้ตรวจพบการกระทํ าผิดกฎหมาย เชน  พบผู

คาประเวณีท่ีไมไดจดทะเบียนทํางานในสถานการคาประเวณี หรือพบผูคาประเวณีอายุนอยกวาท่ี

กําหนดทํางานในสถานที่ดังกลาว หนวยงานนี้มีอํานาจลงโทษเจาของสถานการคาประเวณีโดยไม

จําตองดําเนินคดีในชั้นศาลกอนได โดยหนวยงานนี้มีอํานาจออกคําสั่งทางปกครอง สั่งใหปดสถาน

การคาประเวณีดังกลาวเปนระยะเวลาหน่ึงได และหากพบวา มีการกระทําความผิดซ้ํา สถานการคา

ประเวณีดังกลาวจะถูกสั่งใหปดถาวร  

2. การคาประเวณีนอกเขตพ้ืนที่สีแดง 

การคาประเวณีนอกเขตพื้นที่สีแดงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก ผู

คาประเวณีที่ดําเนินกิจการทางโทรศัพทหรอืตามทองถนน และผูคาประเวณีที่ดําเนินกิจการสถานการ

คาประเวณีแบบกึ่งทางการ เชน คาประเวณีในหองพักอาศัยของตนเอง หองเชารายเดือน หรือสถานท่ี

อ่ืนที่สามารถเชาไดโดยไมมีปญหา ซึ่งการคาประเวณีนอกเขตพ้ืนท่ีสีแดงสวนใหญมักจะปรากฏใน

แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ การคาประเวณีนอกเขตพ้ืนที่สีแดงยังคงปรากฏ แมวาจะมีความเสี่ยงสูงตอ

การถูกจับก็ตาม เพราะการคาประเวณีลักษณะใหกําไรจํานวนมาก เน่ืองจากลูกคาสวนหน่ึงสมัครใจท่ี

จะจายใชบรกิารในราคาสูงเพ่ือการบริการนอกเขตพื้นท่ีสีแดง อีกทั้ง รูปแบบการคาประเวณีลักษณะ

นี้มีลักษณะที่ไมถาวร เคลื่อนยายงาย สงผลใหหนวยงานของรัฐควบคุมอยางยากลําบาก  
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ผูคาประเวณีอิสระตามทองถนนหรือนางโทรศัพทมักใหบริการลูกคาตามโรงแรม

หรือสถานที่อ่ืนๆตามแตจะนัดหมายกับลูกคา นางโทรศัพทจะมีนายหนา ควรดําเนินการติดตอหา

ลูกคา และอํานวยความสะดวกในการเดินทางให สวนผูคาประเวณีอิสระจะไมมีนายหนา ติดตอหา

ลูกคาดวยตนเอง ซึ่งบางครั้งผูคาประเวณีอิสระจะตองหาลูกคาในสถานที่สาธารณะซึ่งเสี่ยงตอการถูก

จับกุมตามพระราชบัญญัติความผิดเก่ียวกับเด็ก (The Minor Offenses Act) ผูคาประเวณีอิสระ

จะตองโฆษณาหาลูกคาโดยใชคําแฝงท่ีไมมีความหมายสื่อโดยตรงวาหมายถึงการคาประเวณี  

ผูคาประเวณีชาวตางชาติจะถูกควบคุมโดยกฎหมายพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

(Immigration Act) โดยเจาหนาท่ีตํารวจ Anti-Vice จะตองสัมภาษณถึงการมาทํางานประเภทนี้ดวย

ความเต็มใจ และแจงใหทราบวาจะตองปฏิบัติตนอยางไรตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร และเมื่อ

สิ้นสุดสัญญาแลวก็จะไมไดรับอนุญาตใหเดินทางเขามาประเทศสิงคโปรตั้งแต 3 ปข้ึนไปถึงตลอดชีวิต 

รวมทั้งหามไมใหคบหาแบบคูรักกับคนสัญชาติสิงคโปร ระหวางทํางานผูคาประเวณีมีวันหยุด 1 วันตอ

สัปดาห เจาหนาที่ตํารวจ Anti-Vice จะประสานกับสํานักตรวจคนเขาเมืองดําเนินการเรื่องการ

อนุญาตใหอยูในประเทศสิงคโปรอยางถูกตองเปนกรณีเฉพาะกิจ    

จากการศึกษาพบวา บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับผูคาประเวณีในสิงคโปรไมได

กําหนดใหเปนสิ่งผิดกฎหมาย เฉพาะผูคาประเวณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนและทํางานในสถานการคาประเวณี

ในเขตพ้ืนท่ีที่กําหนดไวเทานั้นเปนผูคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมาย กลาวคือ ผูคาประเวณีตอง

ไดรับการจดทะเบียนและตรวจสุขภาพกอนไดรับบัตรแสดงประวัติตรวจสุขภาพ หรือบัตรเหลือง ซึ่ง

เปนการนําระบบขึ้นทะเบียนมาบังคับใชแกผูคาประเวณี  แตตามกฎหมายของสิงคโปรไม มี

พระราชบัญญัติหรือกฎหมายเฉพาะบัญญัติเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนไวอยางชัดแจงเหมือนกฎหมาย

ของมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี นอกจากน้ี กฎหมายสิงคโปรยังกําหนดขอจํากัดในการ

ประกอบอาชีพคาประเวณีไว กลาวคือ หามไมใหมีการเชิญชวนหาลูกคาในท่ีสาธารณะ ซึ่งแมแต

กระทําในเขตพ้ืนที่สีแดงก็เปนความผิดเชนเดียวกัน สวนการคาประเวณีนอกเขตพ้ืนที่สีแดงและการ

คาประเวณีอิสระก็ถูกควบคุมโดยมาตรการทางกฎหมาย เชน หามดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี 

หรือนุญาตใหใชสถานที่เพ่ือการคาประเวณี สวนการควบคุมสถานการคาประเวณีในเขตพ้ืนท่ีสีแดง มี

การใชมาตรการทางปกครอง โดยเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่หนวยตอตานสิ่งชั่วราย (Anti-Vice 

Department) ซึ่งเปนหนวยงานหน่ึงของกระทรวงยุติธรรม มีอํานาจสั่งปดสถานการคาประเวณีท่ี

ละเมิดกฎระเบียบได นอกจากนี้ สิงคโปรมีบทบัญญัติลงโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี 

ผูเปนธุระจัดหาหญิงหรือเด็กหญิงเพื่อการคาประเวณี ผูมีรายไดจากผูคาประเวณี รวมทั้งการซื้อ

บริการผูคาประเวณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ซึ่งเหมือนกันกับประเทศอ่ืน สวนการควบคุมคนตางดาวที่

ตองการเขามาคาประเวณีโดยเฉพาะ โดยมีการรวมมือการทํางานกันระหวางเจาหนาท่ีตํารวจและ
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ตํารวจตรวจคนเขาเมืองดวย อันเปนการบูรณาการการทํางานเขาดวยกัน ทําใหสะดวกตอการปฏิบัติ

ตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น  

กลาวโดยสรุป บทบัญญั ติกฎหมายตางประเทศทั้ง 10 ประเทศ มีแนวคิด

นโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณีที่แตกตางกัน กลุมประเทศหามการคาประเวณีและลม

ลางการคาประเวณีจะมีบทบัญญัติกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ผูที่เก่ียวของกับผูคา

ประเวณีทั้งหมด เพราะการคาประเวณีเปนการกระทําผิดศีลธรรม ลิดรอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

หรือเปนธุรกิจที่ทําใหผูหญิงเปรียบเสมือนวัตถุทางเพศ และการคาประเวณีเปนพื้นฐานของความผิด

ฐานคามนุษย แตกลุมประเทศข้ึนทะเบียนการคาประเวณีไดยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี

และนํามาตรการการขึ้นทะเบียนมาปรับใชประกอบ เพื่อใหความคุมครองผูคาประเวณีและปองกัน

การกระทําแสวงหาประโยชน การคามนุษย  

อยางไรก็ตาม การนํารูปแบบบทบัญญัติกฎหมายของตางประเทศมาปรับใชแก

การบัญญัติกฎหมายคาประเวณีโดยชอบดวยกฎหมายของไทยจะตองนํามาปรับใชเทาท่ีเหมาะสมกับ

สภาพสังคม คานิยม ความเชื่อของสังคมไทยและรูปแบบการคาประเวณีของไทย บทบัญญัติ

คาประเวณีของไทยจะตองเปนบทบัญญัติที่มีเจตนารมณเพ่ือคุมครองผูคาประเวณีของไทยเปนสําคัญ 

โดยอาจใชทั้งมาตรการทางอาญาและมาตรการอื่นประกอบกันเฉกเชนดังบทบัญญัติของตางประเทศ 

ทั้งนี้ ผูเขียนจะไดกลาวตอไปในบทที่ 4  
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บทท่ี 4 

แนวทางใหมในการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของไทย  

 

ในการวิเคราะหหาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี

ของไทยจําตองพิจารณาอยางย่ิงถึงขอดีและขอจํากัดของการบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาว 

เนื่องจากแนวคิดการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีถูกถกเถียงโตแยงมาเปนเวลานาน ท้ังจากผูสนับสนุน

และผูคัดคาน นอกจากนี้ ผูเขียนจะวิเคราะหถึงการกําหนดความผิดทางอาญาแกผูกระทําความผิดใน

ธุรกิจการคาประเวณี รูปแบบการข้ึนทะเบียนและมาตรการคูขนานที่จะนํามาปรับใชประกอบกับ

มาตรการทางอาญา โดยใชเน้ือหาจากที่ไดศึกษาตามบทที่ 2-3 มาพิจารณาเปรียบเทียบกัน ดังนี้  

 

4.1 ขอดีและขอจํากัดของการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี 

 

การพิจารณาความเหมาะสมในการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู

คาประเวณีของไทยมาบังคับใชได ซึ่งมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการแกไขปญหาการคาประเวณี

ของไทยท่ีเปนการลมลางการคาประเวณี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทราบขอดีและขอจํากัดของการ

บัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี เพราะการแกไขปญหา แสวงหาแนวทางแกไข

เก่ียวกับการคาประเวณีที่เหมาะสมนั้นเปนขอถกเถียงเปนเวลานาน และแนวคิดมาตรการที่จะ

นํามาใชแกไขปญหาการคาประเวณีตางก็มขีอดีและขอจํากัดใหจําตองพิจารณา ดังนี้  

 

4.1.1 ขอดีของการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี  

ดังกลาวไปขางตนวา แนวคิดการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีมีวัตถุประสงคเพื่อ

ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และตองการใหความคุมครองแกผูคาประเวณ ี

แนวคิดนี้มีขอดี ไดแก 

4.1.1.1 ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  

การขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีมักมีเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนและควบคุม

ผูคาประเวณี โดยการใหผูคาประเวณีตองตรวจสุขภาพกอนขึ้นทะเบียนวาเปนบุคคลไมมีโรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ อีกทั้ง เม่ือไดรับอนุญาตใหคาประเวณีแลว ผูคาประเวณีก็ตองอยูในในบังคับที่จะตอง

ตรวจสุขภาพเปนประจํา ดังเชน กฎหมายของมลรัฐเนวาดาที่กําหนดใหผูคาประเวณีตองไดรับการ

ตรวจโรคหนองในเทียมและแทเปนประจําทุกสัปดาห และโรคเอดส ซิฟลิสเปนประจําทุกเดือน ผูซื้อ

บริการทางเพศตองอยูภายในขอบังคับใหตองใชถุงยางอนามัยทุกครั้ง ดังนั้น หากมีการกําหนดให
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คาประเวณีถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งมีเงื่อนไขดานสุขภาพทั้งผูคาประเวณีและผูซื้อบริการทางเพศแลว 

ก็จะสามารถควบคุมการแพรพระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธได  

นอกจากน้ี จากการศึกษาพบวา หลังจากที่ประเทศเยอรมนีไดมีการขึ้น

ทะเบียนการคาประเวณีพบวา อัตราการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมผูคาประเวณีและ

บุคคลทั่วไปไมมีความแตกตางกันแตอยางใด1 และจากวิจัยศึกษานโยบายคาประเวณี 27 ประเทศใน

ทวีปยุโรป พบวา ผูคาประเวณีในประเทศท่ีกําหนดใหข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีมีจํานวนติดเชื้อโรค

เอดสนอยกวาผูคาประเวณีในประเทศกําหนดใหการคาประเวณีผิดกฎหมาย2 นอกจากนี้ งานวิจัยของ 

National Bureau of Economic Research ในป ค.ศ.2014 พบวา การท่ีหมูเกาะ Rhode (Rhode 

Island) กําหนดใหการคาประเวณีถูกกฎหมายอยางบังเอิญ ในป ค.ศ.1980 กลาวอีกนัยหนึ่ง ฝายนิติ

บัญญัติของ หมูเกาะ Rhode (Rhode Island) ไดยกเลิกบทบัญญัติที่กําหนดความผิดอาญาแกการคา

ประเวณี ขณะที่ไดทําการแกไขกฎหมายและฝายนิติบัญญัติก็ไมไดทราบถึงขอผิดพลาดนี้จนกระทั่งป 

ค.ศ.2003 อยางไรก็ตาม ในระหวางเวลาดังกลาวพบวา อัตราการติดโรคหนองในของผูหญิงลดลงถึง

รอยละ 393  

อยางไรก็ตาม มีขอโตแยงวาการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีโดยมีเง่ือนไขให

ผูคาประเวณีตองตรวจสุขภาพนั้นเปนการคุมครองสุขภาพผูซื้อบริการทางเพศมากกวาผูคาประเวณี

และมีผลใหมีการแพรระบาดโรคติดตอทางเพศสัมพันธมากขึ้น  

ผูเขียนเห็นวา การขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีตองกําหนดเงื่อนไขดาน

สุขภาพแกผูคาประเวณีและผูซื้อบริการทางเพศ เพื่อควบคุมการแพรระบาดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และเพ่ืออนามัย สาธารณสุขของประชาชน อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาแนวคิดกําหนดความผิดทาง

อาญาทําใหทราบวา การลงโทษแกผูคาประเวณีหรือผูซื้อบริการทางเพศไมควรกําหนดเปนความผิด

ทางอาญา เพราะการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธเปนเรื่องเก่ียวกับสุขภาพสวนบุคคล ไมมีการ

กระทําที่กอภยันตราย สรางความขุนเคือง และประชาชนทั่วไปไมใชบุคคลที่รัฐตองคุมครองเด็ดขาด 

การเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจึงไมควรถูกกําหนดเปนความผิดทางอาญา แตควรใชมาตรการทาง

                                           
1 CATHY REISENWITZ, “Why It’s Time to Legalize Prostitution,” Retrieved on 8 

May 2018, from https://www.thedailybeast.com/why-its-time-to-legalize-prostitution 
2 “Top 10 Pro & Con Arguments Should prostitution be legal?”, Retrieved on 8May 2018, 

from https://prostitution.procon.org/view.resource.php?resourceID=000115 
3 CATHY REISENWITZ, supra note 1. 
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ปกครอง เชน เพิกถอนใบอนุญาตและหยุดใหบริการทันที ดังเชนกฎหมายของมลรัฐเนวาดา ลงโทษผู

คาประเวณี   

4.1.1.2 ชวยใหผูคาประเวณีเขาถึงบริการสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น  

การข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีมีผลเปนการรับรองสถานะผูคาประเวณี

ดังเชนผูประกอบอาชีพอ่ืน ซึ่งสามารถมีสิทธิเขาถึงบริการสาธารณสุขไดงายยิ่งขึ้น ประกอบกับหากมี

ขอกําหนดเรื่องการอบรม ตรวจสุขภาพเปนประจํา ดังเชนบทบัญญัติของมลรัฐเนวาดา ประเทศ

เยอรมนีแลวจะชวยใหผูคาประเวณีมีความรูดานสาธารณสุขและมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ

กับสถานะผูคาประเวณีของไทยในปจจุบันท่ีไมไดรับบริการสาธารณสุขอยางเพียงพอ เพราะอับอาย

และเปนอาชีพที่ผิดกฎหมาย ยอมทําใหผูคาประเวณีในประเทศไทยตกอยูในสถานะยากลําบากยิ่งกวา  

ดวยเหตุนี้ ผูเขียนเห็นวา จะตองมีการกําหนดเงื่อนไขการตรวจสุขภาพ 

การอบรมดานสุขภาพแกผูคาประเวณี เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีอยางชัดแจง เพื่อให

เกิดความสะดวกแกการตรวจสอบควบคุมและเพ่ิมประสิทธิภาพฝนการใหความคุมครองผูประกอบ

อาชีพดังกลาวตอไป  

4.1.1.3 สอดคลองหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางเพศของบุคคล  

เมื่อพิจารณาตามหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางเพศของบุคคล

ทําใหทราบวา หากการบริการทางเพศเปนไปโดยความยินยอมของผูซื้อและผูขายบริการทางเพศ โดย

ปราศจากการถูกบังคับ หลอกลวงแลว การใหความยินยอมในการมีเพศสัมพันธน้ันยอมเปนสิ่งที่

ยอมรับได มนุษยจึงมีอํานาจท่ีจะมีเพศสัมพันธกับบุคคลอ่ืนใดตามความสมัครใจของตน แมจะมีการ

รับเงินหรือประโยชนอยางอ่ืนตอบแทนหรือไมก็ตาม การรับรองใหงานบริการทางเพศเปนสิ่งที่ถูก

กฎหมายจึงเปนสิ่งที่ยืนยันสอดคลองกับหลักสิทธิเสรีภาพของบุคคล รวมถึงมีผลใหผูคาประเวณีไดรับ

สิทธิเชนเดียวกันกับแรงงานผูประกอบอาชีพอื่น เรื่องสุขภาพ การเลือกปฏิบัติ ความเทาเทียม ความ

เปนสวนตัวและความปลอดภัยตามหลักสิทธิมนุษยชน   

4.1.1.4 คุมครองผูคาประเวณีจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน 

อาชญากรรมตางๆ  

การขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีจะทําใหผูคาประเวณีสามารถทํางานได

อยางอิสระ มีอํานาจตอรองราคาคาบริการกับลูกคาไดอยางอิสระ โดยไมตองพ่ึงพานายหนา แมงดา 

หรือผูแสวงหาประโยชนทางเพศอ่ืน อีกทั้ง ชวยลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแกผูคาประเวณีจากผูซื้อ

บริการทางเพศ ผูแสวงหาประโยชนทางเพศ รวมถึงเจาหนาที่รัฐได เนื่องจากผูคาประเวณีไดรับการ

รับรองคุมครองอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูคาประเวณีจึงแจงตํารวจหรือฟองรองดําเนินคดีกับผูซื้อ

บริการทางเพศ ผูแสวงหาประโยชนทางเพศได หรือเม่ือเกิดเหตุอันตรายได  โดยไมตองเกรงกลัววาจะ

ถูกตํารวจดําเนินการจับกุมแตอยางใด  
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ดังปรากฏตามผลของการกําหนดเขตพ้ืนท่ีที่อนุญาตใหมีการคาประเวณี

อยางถูกตองตามกฎหมายในประเทศเนเธอรแลนดวาสามารถชวยลดความรุนแรงทางเพศและการ

ขมขืนได โดยหลังจากกําหนดเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตใหมีการคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมาย

ดังกลาว 1-2 ปพบวา ความรุนแรงทางเพศและการขมขืนลดลงรอยละ 30-40 และมีผลทําให

อาชญากรรมเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีดังกลาวลดนอยลงรอยละ 254 และผลของการกําหนดใหการ

คาประเวณีถูกกฎหมายอยางบังเอิญของหมูเกาะ Rhode (Rhode Island) พบวา อัตราคดีขมขืน

ลดลงรอยละ 315  

จากการศึกษาสถิติดังกลาวประกอบกับสถานการณความรุนแรง

คาประเวณีของไทย เห็นวา การกําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายมีความเก่ียวเนื่องกับการ

บังคับใชกฎหมายและทัศนคติของเจาหนาที่รัฐที่มองวาผูคาประเวณีเปนอาชญากร สงผลใหการ

กระทําความรุนแรงตอผูคาประเวณี ไมไดรับการตรวจสอบ เจาหนาท่ี รัฐไมดําเนินคดีตอผูกอ

อาชญากรรมตอผูคาประเวณี รวมถึงผูคาประเวณีไมกลาดําเนินคดีตอผูกระทําความรุนแรง เพราะ

เกรงกลัวจะสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของตน ผูคาประเวณีจึงเปนบุคคลชายขอบของสังคม 

ไมไดรับการคุมครองจากเจาหนาที่รัฐ ดังนั้น หากกําหนดใหการคาประเวณีถูกตองตามกฎหมายจะมี

ผลใหสามารถตรวจสอบและลดความรุนแรงตอผูคาประเวณีไดมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

4.1.1.5 ลดการแสวงหาประโยชนทางเพศและการคามนุษย  

การข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีจะมีผลใหธุรกิจการคาประเวณีสามารถถูก

ตรวจสอบไดงายกวาการเปนความผิดทางอาญา ซึ่งจะสามารถควบคุมดูแลทั้งรายได สุขภาพและ

ผูประกอบการไดอยางเปนระบบ และตัดวงจรและดําเนินคดีกับผูแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณีไดงายยิ่งขึ้น6 สงผลใหกระบวนการคามนษุยลดนอยลง  

ทั้ ง น้ี  ดร.Abigail Hall-Blanco อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัย Tampa ไดกลาววา การกําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณีกอใหเกิดการคา

ทางเพศเพ่ิมมากยิ่งขึ้น การหามคาประเวณีกอใหเกิดการรวมตัวในตลาดมืด ซึ่งมักใชความรุนแรงและ

สงผลใหราคาบริการทางเพศสูงข้ึน สรางกําไรใหแกนักคามนุษย และสุดทายจะกอใหเกิดการรวมตัว

เปนองคกรอาชญากรรมที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จยากแกการดําเนินคดี โดยดร.Abigail Hall-Blanco ได

                                           
4 Supra note 2. 
5 CATHY REISENWITZ, supra note 1. 
6 อักษรา ปนนราสกุล, “บทเรียนจากตกเขียวทางแกขายบริการทางเพศ”, สืบคนเมื่อวันที่ 1 

กรกฎาคม 2560,จาก https://www.posttoday.com/social/local/440873  
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ยกตัวอยางกรณีประเทศนิวซีแลนดไดกําหนดใหการคาประเวณีถูกตองตามกฎหมาย ในป ค.ศ.2003  

หลังจากปดังกลาวไมพบเหตุการณการคามนุษย7  

นอกจากนี้  The Professional Association of Erotic and Sexual 

Services ในประเทศเยอรมนี ไดเสนอผลรายงานการวิจัยวา หลังจากที่ประเทศเยอรมนีไดแกไข

กฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณีในปค.ศ.2002 (แตยังคงกําหนดใหการคามนุษยเปน

ความผิดทางอาญาเชนเดิม) พบวา อันตราการดําเนินคดีความผิดคามนุษยลดนอยลง ซึ่งสะทอนให

เห็นวา การกําหนดใหการคาประเวณีถูกกฎหมายไมมีผลใหการคาประเวณีเพ่ิมมากข้ึนแตอยางใด   

อีกทั้ ง ในป  ค .ศ .2013 นักวิ จัยของมหาวิทยาลัย New York และ

มหาวิทยาลัย Standford พบวา หากมีการบังคับใชกฎหมายแกกระบวนการคามนุษยอยางเขมงวด

เหมือนกันทั้งนโยบายหามการคาประเวณีและนโยบายยกเลิกความผิดทางอาญา เห็นไดวา การ

กําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณีสงผลใหเกิดการคามนุษยมากกวาการยกเลิกความผิด

อาญา จากงานวิจัยนี้ไดสรุปไววา นโยบายที่ดีท่ีสุดท่ีจะสามารถควบคุมกําจัดการคามนุษยได คือ การ

ยกเลิกความผิดทางอาญาและการขึ้นทะเบียนการคาประเวณีพรอมกันเฉกเชนเดียวกันกับการดําเนิน

ธุรกิจอื่นที่ตองมีการจดทะเบียนและตองบังคับใชโทษแกผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีที่ไมได

รับอนุญาต หรือเหยื่อการคามนุษยอยางเขมงวด การดําเนินการเชนน้ี การบริการทางเพศที่ถูกตอง

ตามกฎหมายจะชวยลดความตองการเหยื่อเขาสูกระบวนการคามนุษย ในขณะที่ตํารวจสามารถบังคับ

ใชกฎหมายอยางเต็มที่ในการกําจัดการดําเนินกิจการคาประเวณีที่ผิดกฎหมายอันอาจมีการใชเหยื่อ

การคามนุษย8  

เมื่อพิจารณากับที่ศึกษาดังกลาวขางตน เห็นวา การกําหนดหามการคา

ประเวณีของไทยในปจจุบันเกิดผลกระทบเชิงลบหลายประการ เชน ผูกระทําความผิดคามนุษย การ

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีถูกดําเนินคดีนอยมากเมื่อเทียบกับปญหาความเปนจริง และ

จํานวนสถานบริการแอบแฝงท่ีปรากฏในสังคมไทย โดยประเทศฟลิปปนสและกัมพูชาประสบปญหา

การคามนุษย แสวงหาประโยชนทางเพศเชนเดียวกัน จึงเห็นวาไดการกําหนดคาประเวณีเปนสิ่งผิด

กฎหมายไมไดชวยลดการแสวงหาประโยชนหรือการคามนุษยลงแตอยางใด  

                                           
7 Supra note 2. 
8 “The case for decriminalizing prostitution,” Retrieved on 3 May 2018, from 

https://www.vox.com/2015/8/18/9166669/why-legalize-prostitution 
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4.1.1.6 ลดการทุจริตและการเอารัดเอาเปรียบจากเจาหนาที่รัฐ  

จากการศึกษาไดกลาวไปแลววา การกําหนดใหการคาประเวณีผิด

กฎหมาย ทําใหผูคาประเวณีตองกระทําอยางหลบซอน เพราะเกรงกลัวการถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

และความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีเปนชองทางใหเจาหนาท่ีรัฐบังคับใชกฎหมายอยางไมเปนธรรม 

เรียกรับสินบน หรือใหผูคาประเวณีรวมประเวณีกับตนเพ่ือแลกกับการไมถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

ในขณะเดียวกัน เจาของสถานบรกิารที่มีการคาประเวณีแอบแฝงก็ใหสินบนแกเจาหนาที่รัฐเพ่ือละเลย

ไมบังคับใชกฎหมายแกเจาของสถานบริการ กอใหเกิดการทุจริตในหนวยงานของรัฐตอไป ดังนั้นหาก

มีการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมาย ผูคาประเวณีก็ไมจําตองประกอบอาชีพของ

ตนอยางหลบซอน หรือหากเจาหนาท่ีรัฐเอารัดเอาเปรียบผูคาประเวณี ผูคาประเวณีก็สามารถฟองรอง

ไดเฉกเชนเดียวกับแรงงานอื่น อีกทั้ง เจาหนาที่รัฐก็จะไมมีหนาท่ีจับกุมดําเนินคดีผูคาประเวณีซึ่ง

ถูกตองตามกฎหมายอันเปนการสรางภาระแกเจาหนาที่รัฐโดยไมจําเปน แตสามารถจับกุมดําเนินคดี

กับผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี นักคามนุษยไดอยางเต็มที่มากยิ่งขึ้น เมื่อธุรกิจการ

คาประเวณีสามารถถูกตรวจสอบไดงายยิ่งข้ึน การเรียกรับสินบนก็จะถูกตรวจสอบไดงายยิ่งข้ึนเชนกัน 

ซึ่งจะสงผลใหสามารถลดการทุจรติและการเอารัดเอาเปรยีบจากเจาหนาที่รัฐได  

4.1.2 ขอจํากดัของการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี  

การข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีก็ยังคงมีขอจํากัดบางประการซึ่งถูกยกเปนขอโตแยง

คัดคานการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีได ดังนี้  

4.1.2.1 การคาประเวณีเปนสิ่งผิดศีลธรรม  

การคาประเวณีถูกกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาในหลายประเทศ

เพราะการคาประเวณีเปนสิ่งท่ีผิดศีลธรรม ขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคม ซึ่งเปนการบัญญัติกฎหมาย

อาญาตามทฤษฎีกฎหมายศีลธรรมดังท่ีไดกลาวไปแลว และหากพิจารณาในแงคําสอนของศาสนาพุทธ 

จะเห็นไดวา การคาประเวณีสามารถกระทําไดหากท้ังผูซื้อและผูขายบริการทางเพศยังไมมีคูครอง 

สวนกรณีอื่นเปนการขัดตอศีลขอ 3 มักมากในกามดังที่ไดกลาวไปแลวในบทที่ 2 อีกท้ัง ฝายคัดคาน

มักกลาววา การคาประเวณีเปนความผิดในตนเองมาตั้งแตตน9 อันเห็นสมควรที่จะกําจัดใหหมดสิ้นไป  

ขอโตแยงประการนี้ถูกกลาวอางเปนเหตุผลหลักในการคัดคานการขึ้น

ทะเบียนผูคาประเวณี หรือรับรองใหการคาประเวณีถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงเปนการทําลาย

ภาพลักษณ หลักศีลธรรมอันดีงามของสังคม  

                                           
9 “หาม-ปลอย วิวาทะที่ไรขอยุติ โสเภณี กับสถานะในสังคมไทย,” สืบคนเมื่อวันที่ 11 

พฤษภาคม 2561, จาก http://www.naewna.com/likesara/315641 
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อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา การพิจารณาวา สิ่งใดผิดหรือถูกตองตาม

หลักศีลธรรมนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับความเชื่อของแตละบุคคลซึ่งแตกตางกัน ดังนั้น 

การกระทําหนึ่งๆ บุคคลในสังคมอาจไมเห็นพองตรงกันวาผิดหรือถูกศีลธรรม แตสิทธิเสรีภาพ สิทธิ

เสรีภาพทางเพศเปนที่ยอมรับตามหลักสากลวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย การคาประเวณีท่ี

กระทําโดยความสมัครใจระหวางผูซื้อและผูขายบริการทางเพศก็ยอมสามารถกระทําไดตามหลักสิทธิ

เสรีภาพทางเพศ อีกทั้ง หากพิจารณาตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธแลว แมการคาประเวณีจะเปน

สิ่งที่ผิดศีลขอ 3 ของหลักคําสอนศาสนาพุทธ แตศาสนาพุทธและพระพุทธเจาก็ไมไดปฏิเสธผูคา

ประเวณี หรือตีตราวาเปนคนชั่วแตทวาพระพุทธเจาไดแยกอาชีพออกจากคน กลาวคือ คนหน่ึงไมวา

จะประกอบอาชีพอยางไรหรือคาประเวณีก็ตามก็สามารถพัฒนาตนเองไดเสมอ ดังนั้น การพิจารณา

แตเพียงวา การคาประเวณีเปนสิ่งผิดศีลธรรมจึงตองหามกระทําการคาประเวณียอมกอใหเกิดผลเสีย

แกผูคาประเวณีและขัดขวางไมใหผูคาประเวณีพัฒนาตนเอง อันขัดตอหลักคําสอนของศาสนาพุทธ

ดวย  

4.1.2.2 การขึ้นทะเบียนเปนการตีตราผูคาประเวณี  

การบันทึกขอมูล ประวัติตางๆ ของผูซึ่งขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีเปนการ

ตีตราบุคคลประกอบกับคนในสังคมบางสวนยังไมยอมรับอาชีพการคาประเวณี การขึ้นทะเบียนผู

คาประเวณีจึงอาจสงผลใหผูคาประเวณีถูกนินทา รังเกียจได นอกจากนี้ คนในสังคมยังหวงใยถึง

อนาคตของลูกหลานของตนเอง โดยกังวลวาการข้ึนทะเบียนตนเองเปนผูคาประเวณีอาจสงผลตอ

อนาคตของลูกหลานของตนในภายภาคหนาตอไป  

อยางไรก็ตาม ผูเขียนเห็นวา การขึ้นทะเบียนมีความจําเปนที่จะตองมีการ

บันทึกขอมูลของผูข้ึนทะเบียนเฉกเชนเดียวกับการบันทึกขอมูลแรงงาน ผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ โดยรัฐ

จะตองมีกระบวนการบันทึกและจัดเก็บขอมูลที่รัดกุม และสรางความเชื่อมั่นใหแกผูคาประเวณีไดวา 

ขอมูลการข้ึนทะเบียนดังกลาวจะไมร่ัวไหล หรือสงผลกระทบตออนาคตของผูคาประเวณี ลูกหลาน 

และครอบครัวของผูคาประเวณีตอไป  

4.1.2.3 มาตรการดําเนินการแกบุคคลซ่ึงไมขึ้นทะเบียนคาประเวณี  

แนนอนวาจะมีบุคคลบางสวนเปนผูคาประเวณีเถ่ือน หรือไมขึ้นทะเบียน

คาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตีตราวาเปนผูคาประเวณี หรือหลีกเลี่ยง

การเสียภาษี รวมถึงกรณีที่คาประเวณีชั่วคราว ดังนั้น การหามาตรการที่เหมาะสมดําเนินการแกผูคา

ประเวณีเถ่ือนจึงเปนขอจํากัดของการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีประการหนึ่ง  

มีขอนาสังเกตวา เมื่อมีบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผู

คาประเวณีแลว จะตองพิจารณาและบัญญัติกฎหมายรวมไปถึงกรณีผูคาประเวณีเถ่ือนดวย ทั้งนี้ เพ่ือ

ควบคุมผูคาประเวณีทั้งหมดใหอยูในระบบที่รัฐจะสามารถตรวจสอบได และเพ่ือความสะดวกแกการ
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ใหความคุมครองผูคาประเวณี รวมทั้ง เพ่ือกําจัดกระบวนการคามนุษยตอไปดวย ผูเขียนจะพิจารณา

ถึงมาตรการดาํเนินการแกบุคคลซึ่งไมข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีในลําดับถัดไป   

 

4.2 การกําหนดนโยบายทางอาญาเกี่ยวกับผูคาประเวณี  

 

ในหัวขอนี้จะวิเคราะหถึงนโยบายทางอาญาที่เหมาะสมแกผูคาประเวณี ซึ่งกระทําโดย

สมัครใจและกลุมเหยื่อการคามนุษย วาการกระทําใดของบุคคลสมควรกําหนดเปนความผิดทางอาญา 

หรือยกเลิกความผิดทางอาญา โดยเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศ เพ่ือสอดคลองกับ

แนวคิดทฤษฎี รปูแบบการคาประเวณี บริบทสังคมไทย ดังนี้  

 

4.2.1 ผูคาประเวณีอายุ 18 ปข้ึนไปกระทําโดยสมัครใจ  

ในกรณีผูคาประเวณีอายุ 18 ปขึ้นไปกระทําโดยสมัครใจ โดยปราศจากการบังคับ 

ขูเข็ญ หลอกลวง เมื่อพิจารณาถึงหลักเสรีภาพทางเพศ ซึ่งกลาวถึงสิทธิเสรภีาพของมนุษยที่สามารถมี

เพศสัมพันธกับใคร ณ ที่ใด เวลาใด โดยความยินยอมของตนเอง ตราบเทาที่ไมกอใหเกิดอันตรายแก

บุคคลอื่น ประกอบกับโครงสรางสังคมไทย ศาสนาความเชื่อ และคานิยมที่สะทอนใหเห็นวา การคา

ประเวณีปรากฏในสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อันเปนผลมาจากโครงสรางสังคมชายเปนใหญ 

ทุนนิยม ความเขมงวดในการนับถือหลักคําสอนศาสนาพุทธที่ผอนคลายลง รวมถึงทัศนคติของคนใน

สังคมที่ยอมรับสิทธิเสรีภาพทางเพศของบุคคล และยอมรับการประกอบอาชีพการคาประเวณี อีกทั้ง 

เมื่อพิจารณาถึงทฤษฎีอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาก็ทําใหทราบวา แมการคาประเวณีจะเปน

พฤติกรรมเบี่ยงเบนประการหนึ่งเชนเดียวกับการเสพยาเสพติด แตการคาประเวณีเปนอาชญากรรมท่ี

ไมมีผูเสียหาย การกําหนดความผิดทางอาญาแกอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหายควรจะพิจารณาอยาง

รอบคอบ เพราะการกําหนดความผิดทางอาญา โดยเฉพาะเรื่องการคาประเวณี นอกจากจะไม

สามารถบังคับใชกฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพแลว อาจกอใหเกิดผลเสียประการอ่ืนประกอบ เชน 

อาจทําใหเกิดการขมขู การเลือกปฏิบัติในทางกฎหมาย หรือกอใหเกิดปญหาการทุจริต10 และเมื่อ

พิจารณาในเรื่องสาเหตุของการคาประเวณีพบวา สาเหตุการคาประเวณีเกิดข้ึนจากสาเหตุภายในและ

ภายนอกของตัวบุคคลประกอบกัน ความตองการทางเพศของมนุษยเปนเรื่องธรรมชาติที่เกิดจาก

สาเหตุภายในรางกายของมนุษย การควบคุมพฤติกรรมดานทางเพศของมนุษยใหเปนไปในทิศทาง

                                           
10 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คําอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป, พิมพคร้ังที่ 

10, (กรุงเทพ: พลสยาม พริ้นติ้ง, 2551), น.7-8. 
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เดียวกันยอมกระทําไดยาก เพราะกระบวนการทํางานของอิด อีโก ซุปเปอรอีโกของมนุษยแตละคน 

ตามทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยดนั้นแตกตางกัน ประกอบกับสาเหตุปจจัยภายนอก หรือสิ่งแวดลอมท่ี

บุคคลพบนั้นแตกตางกัน เหตุผลทางอาชญาวิทยาและสังคมวิทยาเหลานี้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของ

การคาประเวณีไดวาเหตุใดบุคคลบางคนเลือกประกอบอาชีพคาประเวณี ในขณะที่บุคคลอีกคนหนึ่งไม

ประกอบอาชีพคาประเวณี ดังนั้น การกําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณีและบังคับใช

กฎหมายเพ่ือหามการคาประเวณีจึงยากในการปฏิบัติใหบรรลุเจตนารมณของกฎหมายได  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแงของหลักเศรษฐศาสตรก็จะเห็นไดวา ธุรกิจการคา

ประเวณีไมสามารถถูกกําจัดใหหมดสิ้นไปได เพราะในตลาดธุรกิจคาประเวณีมีอุปสงคจากผูตองการ

ซื้อบริการทางเพศ ดังนั้น จึงตองมีอุปทาน หรือผูใหบริการทางเพศตอบสนองความตองการของตลาด

นั่นเอง อีกทั้ง ผลของการกําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณีก็เปนปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิด

อุปสงค ความตองการซื้อบริการทางเพศมากยิ่งขึ้นสงผลใหราคาคาบริการสูงข้ึน ซึ่งคาบริการที่สูง

เหลานี้ก็ดึงดูดใหมีผูคาประเวณีรายใหมเขาสูธุรกิจการคาประเวณีอยูตลอดเวลา และหากมีอุปสงค

สวนเกินมากกวาอุปทานก็สงผลใหนักคามนุษยตองจัดหาบุคคลใหมาคาประเวณีเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

กอใหเกิดปญหาการคามนุษยที่ยากแกการควบคุมตอไป ดังนั้น การหามบุคคลไมใหกระทําการ

คาประเวณียอมเปนสิ่งที่กระทําไดยาก  

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญาตามหลักเกณฑแดน

อิสระของเอกชนที่เห็นวารัฐไมควรแทรกแซงการกระทําใดๆของบุคคลที่กระทําโดยความสมัครใจ 

การคาประเวณีเปนการกระทําของผูคาประเวณีที่ใชรางกายของตนเอง แสวงหาความสุขหรือรายได 

โดยความยินยอมของตนเอง อันเปนไปตามหลักเสรีภาพทางเพศ และการคาประเวณีดังกลาวไมได

กอใหเกิดภยันตรายตอบุคคลอ่ืน อันสามารถนําทฤษฎีภยันตรายมาปรับใชได ประกอบกับตาม

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยก็ยึดถือหลักความยินยอมของบุคคล ใหความยินยอมในเรื่องเพศได 

ทําใหการกระทําทางเพศใดๆ โดยความยินยอมของทั้งสองฝายยอมไมเปนความผิดทางอาญา ดวยเหตุ

นี้  การคาประเวณีที่ กระทําโดยความยินยอมและความสมัครใจของบุคคลทั้ งสองฝายซึ่ งมี

ความสามารถท่ีจะใหความยินยอมเรื่องเพศไดแลวจึงไมสมควรถูกกําหนดใหเปนความผิดทางอาญา  

แมนโยบายหามการคาประเวณี (Prohibitionist) หรือนโยบายลมลางการคา

ประเวณี  (Abolitionist) ซึ่งประเทศไทยใชในปจจุบันจะมีเจตนารมณตองการปราบปรามการ

คาประเวณี แตในความเปนจริงพบวา นโยบายดังกลาวไมสามารถจัดการแกไขปญหาการคาประเวณี

ได สงผลและไมสอดคลองกับวัฒนธรรม สภาพสังคม คานิยมของสังคมไทย เพราะลักษณะของสังคม

ในระบบอุปถัมภ สังคมชายเปนใหญ ซึ่งกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของชายหญิงแตกตางกัน หญิง

มีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบทั้งการทํางานและงานบาน และคานิยมทางเพศที่ยอมรับการมี

เพศสัมพันธนอกสมรสของผูชาย ดังนั้นการแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพสังคมไทยดังกลาวน้ี 

Ref. code: 25605801031575WKN



289 

ผูเขียนจึงเห็นวา นโยบายยกเลิกความผิดทางอาญาและจดทะเบียนนาจะเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย 

รูปแบบปญหาการคาประเวณีในปจจุบัน  

สําหรับประเด็นการยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีเปนเรื่องที่ถูก

ถกเถียงในสังคมไทยเปนเวลาชานาน มีการคัดคานเพราะเหตุผลทางศีลธรรม แตการถกเถียงดังกลาว

เปนไปในลักษณะไมพิจารณาความเปนจริงของการคาประเวณีโดยสมัครใจและมองปญหาการคา

ประเวณีในภาพแคบเทานั้น กลาวคือ มักมองวา ผูซื้อบริการทางเพศเปนบุคคลเจาชู ผิดศีลธรรม สวน

ผูใหบริการทางเพศกระทําโดยปญหาความยากจน ไรการศึกษา ทําใหปญหาการคาประเวณีไมถูกจัด

ระเบียบ ควบคุมอยางเหมาะสม ไมมีมาตรการคุมครองสิทธิของผูคาประเวณี รวมถึงปญหาดําเนินคดี

ความผิดฐานคามนุษยที่กระทําไดยาก11 ซึ่งการถกเถียงดังนี้ผูเขียนเห็นวา สังคมตองยอมรับและตอง

แยกผูคาประเวณีที่กระทําโดยความสมัครใจของตนเองกับเหยื่อการคามนุษยออกจากกัน ซึ่งจะทําให

เห็นวา ผูคาประเวณีโดยสมัครใจเลือกประกอบอาชีพนี้โดยการตัดสินใจของตนเอง ไมใชเพราะความ

ยากจนแตอยางเดียว12 อีกท้ังการคาประเวณีเปนงานบริการชนิดหนึ่ง13 เมื่อกฎหมายที่ใชบังคับอยู

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูคาประเวณี ไมคุมครองดานสวัสดิภาพ การทํางานและยังเปนชองทางให

ผูคาประเวณีถูกเอาเปรียบจากสถานบริการ เจาหนาท่ีรัฐ14 จึงมีความจําเปนที่จะตองแกไขกฎหมาย

                                           
11 สัมภาษณ ชลิดา สงสัมพันธ, อาจารยคณะรัฐศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, สัมภาษณ,

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 7 ตุลาคม 2554. อางถึงใน “งานวิจัย แนะให

รับรองสิทธิพนักงานบริการทางเพศในฐานะประชาชน”, สืบคนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561, จาก 

http://www.teenpath.net/content.asp?ID=14442#.WvyMOYiFNRY  
12สัมภาษณ ชูวิทย กมลวิศิษฐ,สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ พรรครักประเทศ

ไทย, สัมภาษณ, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 7 ตุลาคม 2554. อางถึงใน  

“งานวิจัย แนะใหรับรองสิทธิพนักงานบริการทางเพศในฐานะประชาชน”, สืบคนเม่ือวันที่ 11 

พฤษภาคม 2561, จาก http://www.teenpath.net/content.asp?ID=14442#.WvyMOYiFNRY 
13 สัมภาษณ สุรางค จันทรแยม, เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือนพนักงานบริการ (Swing),สัมภาษณ, 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 7 ตุลาคม 2554. อางถึงใน  “งานวิจัย แนะให

รับรองสิทธิพนักงานบริการทางเพศในฐานะประชาชน”, สืบคนเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561, จาก 

http://www.teenpath.net/content.asp?ID=14442#.WvyMOYiFNRY 
14 ผาสุก พงษไพจิตร, อาจารยคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ, 

เสวนานานาทัศนะ “ธุรกิจบริการทางเพศ สังคมไทยไปทางไหน”, 28 พฤศจิกายน 2546. อางถึงใน 
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และใหความคุมครองสิทธิ สวัสดิภาพ สวัสดิการ เงื่อนไขการทํางานของผูคาประเวณี ใหผูคาประเวณี

ไดรับสิทธิทางกฎหมาย บริการสาธารณสุขตางๆ15 ดังนั้น มาตรการคุมครองผูคาประเวณีอาจนําการ

ยกเลิกความผิดทางอาญาและการข้ึนทะเบียนมาใชประกอบกัน แตตองพิจารณาถึงมาตรการปองกัน

ไมใหผูคาประเวณีถูกแสวงหาประโยชน และการจัดเก็บขอมูลผูคาประเวณีดวย เพ่ือไมใหเปนตราบาป

แกผูคาประเวณีตอไป  

โดยสรุป จากเหตุผลดังกลาวขั้นตน ผูเขียนเห็นวา นโยบายทางอาญาที่เหมาะสม

แกผูคาประเวณีที่กระทําดวยความสมัครใจ คือ การยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี โดย

ตองกําหนดเงื่อนไขอายุของบุคคลที่จะสามารถประกอบอาชีพคาประเวณีไดประกอบ และนํานโยบาย

ขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีมาใช เพื่อใหผูคาประเวณีทั้งหมดเขาสูระบบที่รัฐจะสามารถตรวจสอบได 

และเปนการปูทางไปสูการคุมครองผูคาประเวณีทางดานสิทธิการทํางานตามกฎหมายแรงงาน สิทธิ

ดานสุขภาพ การชวยเหลือดานกฎหมาย และการจัดการเก็บภาษี รวมถึงรัฐจะสามารถตรวจสอบการ

กระทําบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง คามนุษย การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีไดงายยิ่งข้ึน   

สําหรับปญหาการกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของบุคคลที่จะขึ้นทะเบียนผู

คาประเวณี เพื่อปองกันการคาประเวณีเด็กหรือการคาประเวณีโดยไมสมัครใจ เห็นวา จากการศึกษา

กฎหมายของตางประเทศทําใหทราบวา แตละประเทศกําหนดเงื่อนไขอายุของผูที่สามารถคาประเวณี

แตกตางกัน โดยผูเขียนจะนํารูปแบบบทบัญญัติกฎหมายประเทศเยอรมนีและสวิตเซอรแลนดมาปรับ

ใชแกการแกไขกฎหมายไทย เพราะมีการกําหนดอายุของบุคคลผูคาประเวณีไวที่อายุ 18 ปขึ้นไป เปน

กําหนดอายุที่ไมต่ําหรือสูงจนเกินไป และสอดคลองกับกฎหมายเร่ืองเพศของประมวลกฎหมายอาญา

ไทย มาตรา 282, 283 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 อีกทั้ง

เปนเกณฑอายุที่แบงภาวะความเปนเด็กและบุคคลผูมีภาวะสมบูรณในการใหความยินยอมเร่ืองเพศได

ตามอนุสัญญาสิทธิเด็กอีกดวย  

นอกจากนี้ มีขอนาพิจารณาสําหรับการกระทําบางประการของผูคาประเวณีที่

ไดรับใบอนุญาตแลว เชน การชักชวนหาลูกคานอกพ้ืนที่ที่กําหนดไว (Zoning) อันเปนการกระทําที่

อาจกอใหเกิดความรําคาญ ความขุนเคืองแกบุคคลในสังคม ผูมีความคิดเห็นไมสนับสนุนการคา

ประเวณีได เห็นไดวา ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปรกําหนดใหการกระทําดังน้ีเปนความผิดทาง

                                                                                                                         

มูลนิธิผูหญิง กฎหมายและการพัฒนาชนบท, การคาประเวณี: สังคมไทยจะไปทางไหน, (เชียงใหม: 

ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547), น.34-36. 
15 พงษธร สําราญ, “ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีในสถานบริการ อาบอบนวด

,” (รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย, 2549), น.96-98, 104. 
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อาญา ตองถูกลงโทษทางอาญา หากกระทําความผิดคร้ังแรกตองถูกลงโทษปรับ และหากกระทํา

ความผิดซ้ําจะตองถูกลงโทษจําคุกและปรับในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งเปนมาตรการทางอาญาที่กระทําตอ

เสรีภาพและทรัพยสินของผูคาประเวณี อันมีผลปองกันอาชญากรรมได เพราะเปนมาตรการทางอาญา

ที่มีผลใหผูคาประเวณีไมสามารถประกอบอาชีพไดชั่วคราว สงผลกระทบตอครอบครัวหรือการ

ดํารงชีวิตของตน และสงผลใหสูญเสียเงินที่ตนประสงคจากการประกอบอาชีพ แตบทบัญญัติของมล

รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ไมสามารถนํามาใชบังคับแกประเทศไทยได เพราะเปนการลงโทษ

ผูคาประเวณีท่ีกระทําชักชวน หาลูกคา นอกสถานการคาประเวณีถูกกฎหมายเทาน้ัน ซึ่งไมสอดคลอง

กับรูปแบบการคาประเวณีของไทยในปจจุบันที่ไมปรากฏการทํางานในสถานการคาประเวณี อีกทั้ง 

เมื่อพิจารณาประกอบกับแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญา เห็นไดวา การกระทําดังกลาวทําใหคนใน

สังคมรูสึกขุนเคือง อึดอัด อารมณเชิงลบตามแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญาทฤษฎีการเผชิญหนา 

(Offense Principle) และการกําหนดใหการกระทําชักชวนหาลูกคาเปนความผิดทางอาญาจะเปน

มาตรการหนึ่งในการควบคุมธุรกิจการคาประเวณีไมใหกระทําเปดเผยมากเกินไป รวมถึงไมเปนการ

สนับสนุนวาการคาประเวณีเปนสิ่งที่ดีงามในสังคม ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา การกระทําชักชวนหาลูกคา

ในพ้ืนท่ีที่กําหนด แมกระทําโดยผูคาประเวณีที่ข้ึนทะเบียนควรถูกกําหนดเปนความผิดทางอาญา โดย

ตองถูกลงโทษปรับ และหากกระทําความผิดซ้ําตองถูกลงโทษจําคุกและปรับ โดยอัตราการกําหนด

โทษจะสูงขึ้น หากกระทําความผิดซ้ํา ซึ่งเปนการนํารูปแบบของกฎหมายประเทศสิงคโปรมาปรับใช 

อยางไรก็ตาม ก็มีขอนาพิจารณาเก่ียวกับอัตราโทษวา การกระทําดังกลาวเปนความผิดเล็กนอย ดังนั้น 

อัตราโทษที่จะนํามาปรับใชจะตองอยูในสัดสวนที่เหมาะสมท่ีจะสามารถปองกันการกระทําได แตก็ไม

ควรเปนอัตราโทษที่สูงจนเกินไปเหมือนกับอาชญากรรมรายแรง  

ยิ่งไปกวานั้น มีขอพิจารณาเพ่ิมเติมเก่ียวกับกรณีผูคาประเวณีเปนโรคติดตอทาง

เพศสัมพันธหลังจากไดรับใบอนุญาต เนื่องจากตามลักษณะของการประกอบอาชีพ ผูประกอบอาชีพมี

ความเสี่ยงในการติดตอโรคทางเพศสัมพันธ จากการศึกษาพบวา บทบัญญัติกฎหมายของมลรัฐ

เนวาดามีขอกําหนดควบคุมสุขภาพผูคาประเวณี ซึ่งไดรับใบอนุญาตแลว กลาวคือ หากพบวาผูคา

ประเวณีเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธจะตองถูกเพิกถอนใบอนุญาต เลิกประกอบอาชีพนี้ทันที หาก

ฝาฝนจะถูกลงโทษทางอาญา ดังนั้น หากมีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีในประเทศไทยก็จําตอง

พิจารณาถึงมาตรการควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธหลังจากผูคาประเวณีไดรับใบอนุญาตดังเชน

บทบัญญัติมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกาดวย 

เปนที่แนนอนวา หากนําวิธีการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีมาปรับใชในประเทศไทย

ก็อาจปรากฏผูคาประเวณีบางคนไมขึ้นทะเบียนกับรัฐ เนื่องจากบริบทสังคมไทย คนในสังคมบางสวน

ไมยอมรับการคาประเวณีหรือการขึ้นทะเบียนเปนการตีตราผูคาประเวณี ซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

ครอบครัวของตนเองในอนาคต ทําใหผูคาประเวณีบางสวนไมตองการขึ้นทะเบียน จึงมีขอพิจารณาถึง
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ความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีเถ่ือนหรือไมขึ้นทะเบียนตอรัฐดวย จากการศึกษาทําใหทราบวา 

สามารถนําบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเยอรมนีมาปรับใชกับประเทศไทยได เพราะแนวคิดของ

กฎหมายเยอรมนีสอดคลองแนวคิดนโยบายยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี และการ

กําหนดความผิดอาญาแกผูคาประเวณีเถ่ือนจะมีผลทางออมใหผูคาประเวณีทั้งหมดมาขึ้นทะเบียนเขา

สูระบบ ดังนั้น ผูเขียนจึงเสนอใหมีการกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีเถ่ือนที่ไมมี

ใบอนุญาต โดยไมควรกําหนดอัตราโทษที่สูงจนเกินไป แตควรกําหนดอัตราโทษที่สูงข้ึนหากกระทํา

ความผิดซ้ํา และตองเปนบทลงโทษทั้งจําคุกและปรับ  

นอกจากน้ี มีประเด็นท่ีตองพิจารณาตอไปวา การกระทําชักชวนหาลูกคา ณ 

สถานที่ใดๆ โดยผูคาประเวณีเถื่อนจะควรถูกลงโทษทางอาญาหรือไม จากการศึกษา พบวา สามารถ

นําบทบัญญัติของประเทศสิงคโปรมาปรับใชได เพราะเปนมาตรการที่มีประสิทธิภาพมีผลทางออมให

ผูคาประเวณีทั้งหมดตองไปข้ึนทะเบียนและประกอบอาชีพในพื้นที่ที่กําหนดไว เปนการจัดระเบียบ 

ควบคุมการคาประเวณีใหอยูในพื้นท่ีที่เหมาะสม ไมสรางความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลอ่ืน แต

บทบัญญัติของประเทศฟลิปปนสยังไมสามารถนํามาปรับใชได เพราะมีลักษณะลงโทษผูคาประเวณีทุก

ประเภท โดยไมพิจารณาความสมัครใจของผูคาประเวณี รวมถึงแนวคิดการลงโทษยังแตกตางกับ

แนวคิดยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี และเมื่อพิจารณาตามแนวคิดกําหนดความผิดทาง

อาญาพบวา การกระทําชักชวนหาลูกคาเปนการกระทําที่สรางความอึดอัด ขุนเคืองแกคนในสังคม

สอดคลองกับแนวคิดทางอาญา ทฤษฎีการเผชิญหนา (Offense Principle) ประกอบกับตามบริบท

สังคมไทยที่ยังคงมีบางสวนไมเห็นดวยกับการคาประเวณี ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวา ควรกําหนดความผิด

ทางอาญาแกผูคาประเวณีเถ่ือนที่ชักชวนหาลูกคาในสถานท่ีตางๆ โดยตองมีอัตราโทษปรับสําหรับการ

กระทําความผิดคร้ังแรก และโทษจําคุกและปรับสําหรับการกระทําความผิดซ้ํา แตโทษปรับและโทษ

จําคุกตองมีอัตราโทษที่สูงกวากรณีผูคาประเวณีโดยไดรับอนุญาตชักชวนหาลูกคานอกสถานท่ีที่

กําหนดไวดังที่ไดกลาวมาแลว เพราะเปนการชักชวนหาลูกคาโดยผูคาประเวณีซึ่งไมไดอยูในระบบ 

กลาวคือ การขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีจะมีผลคุมครองผูคาประเวณีระดับหน่ึงไมตองถูกลงโทษใน

อัตราโทษหนักเหมือนกับผูคาประเวณีเถ่ือน แมจะไดกระทําชักชวนหาลูกคาอันกอความรําคาญ

เชนเดียวกัน นอกจากนี้ อาจจะนํามาตรการอ่ืนมาใชประกอบมาตรการทางอาญาแกผูคาประเวณี

เถ่ือน โดยใชมาตรการลงโทษปรับฐานหลีกเลี่ยงภาษีอากรลงโทษแกผูคาประเวณีเถ่ือนดังเฉกเชน

บทบัญญัติของประเทศเยอรมนี เพราะการใชมาตรการคูขนานควบคูกับมาตรการทางอาญาจะมี

ประสิทธิภาพในการควบคุมผูคาประเวณีดียิ่งขึ้น   

4.2.2 ผูคาประเวณีอายุ 18 ปข้ึนไปกระทําโดยไมสมัครใจและผูคาประเวณีเด็ก  

ผูคาประเวณีอายุ 18 ปกระทําโดยไมสมัครใจเพราะถูกบังคับ หลอกลวง ขูเข็ญ 

และผูคาประเวณีเด็ก (บุคคลอายุต่ํากวา 18 ป) เปนกลุมผู เสียหายความผิดฐานคามนุษยตาม
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ซึ่งจะตองไดรับการชวยเหลือ

คุมครอง16 และไดรับยกเวนไมถูกดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะกรณีที่เก่ียวกับการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม

หรอืรบเราบุคคลเพ่ือการคาประเวณีหรือการเขาไปมั่วสุมเพื่อการคาประเวณี17 

จะเห็นไดวา จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา

มนุษย พ.ศ.2551 ที่ยกเวนความผิดแกผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจและผูคาประเวณีเด็กสอดคลองกับ

แนวคิดหลักสากลเร่ืองคามนุษย ตามพิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามและลงโทษผูคามนุษย โดยเฉพาะ

สตรีและเด็ก ซึ่งเนนคุมครองเหยื่อการคามนุษย บทบัญญัติกฎหมายตางประเทศทุกประเทศ ดังนั้น 

ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติดังกลาวถูกตองและสมควรแลว เพราะผูคาประเวณีผูกระทําโดยไมสมัครใจ 

และผูคาประเวณีเด็กเปนผูเสียหายของความผิดฐานคามนุษยที่ตองไดรับการคุมครองจากรัฐ อีกทั้ง 

หากรัฐดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ซ้ําจะทําให

กลุมผูเสียหายนีไ้มยินยอมชวยเหลือใหขอมูล เพ่ือปราบปรามกระบวนการคามนุษยและการดําเนินคดี

แกผูเสียหายจะเปนการทาํรายผูเสียหายซ้ํา   

ดังนั้น บทบัญญัติกฎหมายของไทยเก่ียวกับการยกเวนความผิดและใหความ

คุมครองแกผูคาประเวณีอายุ 18 ปข้ึนไปที่กระทําโดยไมสมัครใจ และผูคาประเวณีเด็กมีความ

เหมาะสมและไมมีขอบกพรอง  

กลาวโดยสรุป เพ่ือใหความคุมครองผูคาประเวณีของไทยและสอดคลองกับ

บริบทสังคมไทย รูปแบบการคาประเวณี แนวคิดกําหนดความผิดทางอาญา แนวคิดทางสังคมศาสตร

และเศรษฐศาสตร บทบัญญัติกฎหมายไทยในปจจุบันควรแกไขใหยกเลิกความผิดทางอาญาแกผู

คาประเวณีโดยสมัครใจ และนําระบบจดทะเบียนควบคุม คุมครองผูคาประเวณี แตก็จะตองพิจารณา

การกําหนดความผิดทางอาญาแกการกระทําบางประการของผูคาประเวณี เพ่ือควบคุม จํากัดการคา

ประเวณี สวนบทบัญญัติเก่ียวกับผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจหรือผูคาประเวณีเด็ก ซึ่งเปนเหย่ือการคา

มนุษยไมมีขอบกพรองในการใหความคุมครองบุคคลดังกลาว 

 

                                           
16 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 หมวด 4 การชวยเหลือ

และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย มาตรา 33  
17 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 หมวด 4 การชวยเหลือ

และคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย มาตรา 41  
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4.3 การกําหนดคําจํากัดความของผูท่ีเกี่ยวของกับการคาประเวณี  

 

ในธุรกิจคาประเวณี หากพิจารณาตามบริบทของการประกอบธุรกิจแลวจําตองตองมี

บุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับกิจการดังกลาวเชนเดียวกับการดําเนินธุรกิจประการอ่ืน ซึ่งจะประกอบดวย

บุคคลหลายตําแหนง ซึ่งทําหนาที่ตางกันออกไป ดังนั้น ในหัวขอนี้จะวิเคราะหการกําหนดความผิด

ทางอาญาแกผูเกี่ยวของกับการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการและผูซื้อบริการ และวิเคราะห

ขอบเขตของคําจํากัดความเกี่ยวกับผูเกี่ยวของกับการคาประเวณี โดยมีวัตถุประสงคไมตองการ

สนับสนุน สงเสริมการคาประเวณี แตตองการจํากัด ควบคุมการคาประเวณีใหสอดคลองกับบริบท

สังคมไทย ดังน้ี  

 

4.3.1 ผูที่เกี่ยวกับการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการ  

ในหัวขอน้ี ผูเขียนจะวิเคราะหปญหาขอกฎหมาย นโยบายทางอาญาเก่ียวกับ

ผูเก่ียวของกับการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการ ไดแก นายหนา ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่ง

คาประเวณี สถานการคาประเวณี และสถานบริการ และวิเคราะหขอบเขตของคําจํากัดความให

สอดคลองกับบริบทสังคม ธุรกิจการคาประเวณีของไทยในปจจุบัน ดังนี้  

4.3.1.1 นายหนา  

ประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 กําหนดใหการกระทําเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือสนองความใครของบุคคลอื่น 

หรือเพ่ือการคาประเวณีเปนความผิดทางอาญา โดยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 ไม

พิจารณาถึงความยินยอมของผูคาประเวณี แมผูคาประเวณียินยอมใหพาไปเพ่ือสนองความใครบุคคล

อ่ืนก็ตาม ผูกระทําเปนธุระจัดหาก็ตองรับผิดทางอาญา และตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 ก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกัน คือ ไมพิจารณาถึง

ความยินยอมของผูถูกพาไป แสดงใหเห็นวา โดยหลักตามประมวลกฎหมายอาญากําหนดลงโทษการ

กระทําเปนธุระจัดหาทุกกรณี โดยไมพิจารณาความสมัครใจของผูคาประเวณี เพราะการกระทํา

ดังกลาวเปนการแสวงหาประโยชนจากผูอื่น และสอดคลองกับทฤษฎีความเปนภยันตราย (Harm 

principle) เพราะลักษณะการกระทํากอใหเกิดภยันตรายแกผู อ่ืน ประกอบกับสอดคลองกับ

บทบัญญัติกฎหมายตางประเทศทั้ง 10 ประเทศที่ไดศึกษาไปในบทที่ 3 ซึ่งกําหนดใหการกระทําเปน

ธุระจัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณีเปนความผิดอาญา ดังนั้น บทบัญญัติลงโทษนายหนาตามประมวล

กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณ ีพ.ศ.2539 จึงเหมาะสมแลว  

สวนการเปน ธุระจัดหาโดยใช กําลังบังคับ ขมขู  หลอกลวง ฉอฉล          

ใชอํานาจโดยมิชอบ หรือกระทําแกเด็ก ผูเปนธุระจัดหาก็จะตองไดรับโทษหนักขึ้น ตามประมวล
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กฎหมายอาญา มาตรา 282 วรรคสองและสาม, 283, 285  หรือพระราชบัญญั ติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 วรรคสองถึงสี่ และพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มาตรา 6 ประกอบอีกดวยดังที่ไดกลาวไวในบทท่ี 2 บทบัญญัติ

ลงโทษการกระทํานี้สอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศทั้ง 10 ซึ่งกําหนดใหการกระทํา

ลักษณะนี้เปนความผิดทางอาญาฐานคามนุษยท้ังสิ้น สอดคลองกับหลักสากลการคามนุษย รวมถึง

สอดคลองกับแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญาทฤษฎีความเปนภยันตราย (Harm Principle) เพราะ

การกระทําดังกลาวเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศจากบุคคลอ่ืน ซึ่งกอภยันตรายตอบุคคลอื่น อีก

ทั้งสอดคลองกับทฤษฎีกฎหมายปตาธรรม (Legal Paternalism) เพราะเด็กเปนกลุมบุคคลผูไม

สามารถใหความยินยอมเร่ืองเพศจึงตองไดรับการคุมครองจากรัฐ ดังนั้น บทบัญญัติกฎหมายของไทย

ที่กําหนดความผิดทางอาญาแกนายหนา ทั้งกรณีผูถูกพาไปไมยินยอมหรือพาเด็กไปนั้นสอดคลองกับ

แนวคิดกําหนดความผิดทางอาญาและบทบัญญัติกฎหมายของตางประเทศ รวมถึงมีอัตราโทษที่สูง

เหมาะสมกับความรายแรงของการกระทําความผิดแลว  

นอกจากน้ี ยังพบวา การบังคับใชกฎหมายเพื่อลงโทษนายหนาของไทย

ยังคงมีปญหา เนื่องจากเจาหนาที่รัฐไมบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ทําใหจํานวนนายหนาผูถูกจับมี

จํานวนนอยเมื่อเทียบกับสภาพการคาประเวณีท่ีมีอยูทั่วประเทศ ซึ่งผูเขียนเห็นวา ควรมีการสงเสริมให

เจาหนาท่ีรัฐบังคับใชกฎหมายเพื่อลงโทษนายหนาและนักคามนุษยอยางจริงจัง รวมถึงควรมีการ

อบรมเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับผูกระทําความผิดจากผูคาประเวณีมาเปนนายหนา หรือนักคามนุษย 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการลดการกระทําแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  

4.3.1.2 ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซ่ึงคาประเวณี  

ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีมี 2 ลักษณะ ไดแก กระทําเปน

นายหนาหรือเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อการคาประเวณีดวย และกระทําการควบคุมผูคาประเวณีใน

สถานการคาประเวณี   

บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาของไทย มาตรา 286 ก็ไดกําหนด

ความผิดทางอาญาแกผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี หรือบุคคลกระทําการขูดรีดเพ่ือรับเงิน

จากผูคาประเวณี ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญา พบวา การกระทํารับรายไดจากผู

คาประเวณีเปนการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผู อ่ืน อันเปนการกระทํากอใหเกิด

ภยันตรายแกบุคคลอ่ืน การกระทําดังกลาวจึงสมควรถูกกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาตามทฤษฎี

ความเปนภยันตราย และจากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีของตางประเทศ 

ทุกประเทศไดบัญญัติใหการกระทําดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีเปนความผิด เพราะเปน

การกระทําในลักษณะแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน ยกเวนประเทศเยอรมนีและ

สวิตเซอรแลนดที่ไมไดบัญญัติใหการรับรายไดจากผูคาประเวณีเพ่ือดํารงชีพเปนความผิด แตบัญญัติ
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หามไมใหกระทําในลักษณะควบคุมการคาประเวณี ซึ่งก็เปนการลงโทษการกระทําของผูเปนแมงดา

ประเภทควบคุมการคาประเวณีนั่นเอง ดังน้ัน การกําหนดความผิดอาญาแกผูดํารงชีพจากรายไดของผู

ซึ่งคาประเวณีของไทยสอดคลองกับแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญาและบทบัญญัติกฎหมายของ

ตางประเทศแลว  

อนึ่ง ดังท่ีไดกลาวไปแลววา บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาไทย 

มาตรา 286 ยังมีปญหาในดานการบังคับใช เนื่องจากปญหาการตีความกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับ

เจตนารมณของกฎหมายที่ตองการลงโทษผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี ทําใหไมสามารถใช

บทบัญญัติมาตรานี้ลงโทษผูไดรับสวนแบงจากรายไดของผูคาประเวณี ซึ่งประกอบอาชีพอื่นอยูแลว 

บทบัญญัตินี้จึงไมสามารถนําไปบังคับใชลงโทษผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีไดทั้งสิ้น  

ผูเขียนจึงเห็นวา ควรมีการตีความบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 ใหมเพื่อสม

ประสงคเจตนารมณของกฎหมาย  

4.3.1.3 สถานการคาประเวณีและสถานบริการ  

เน่ืองจากลักษณะการดําเนินกิจการสถานการคาประเวณีและสถาน

บริการทั่วไปมีความคลายคลึงกัน อีกทั้ง มีประเด็นตองวิเคราะหเก่ียวเนื่องกัน ผูเขียนจึงจัดกลุม

วิเคราะหสถานการคาประเวณีและสถานบริการใหอยูในหัวขอเดียวกัน ดังน้ี  

(1) สถานการคาประเวณี  

บทบัญญัติของประเทศไทยไมอนุญาตใหจัดตั้งสถานการคาประเวณี โดย

นิยามตามกฎหมายไทยคําวา สถานการคาประเวณีหมายถึงสถานการคาประเวณีโดยตรง (ซอง) 

รวมถึงสถานบริการ สถานที่อื่นๆที่ยินยอมหรือติดตอใหมีการคาประเวณี ดังนั้น ตามกฎหมายไทยจึง

หามเปนเจาของ ผูดูแล ผูจัดการ สถานการคาประเวณี (ซอง) และสถานบริการคาประเวณีแอบแฝง

ดวยทั้งสิ้น อีกทั้งไมไดมีกฎหมายกําหนดเขตพื้นที่สําหรับการคาประเวณี  

สําหรับประเด็นนิยามสถานการคาประเวณี เม่ือศึกษาเปรียบเทียบกับ

กฎหมายตางประเทศพบวา นิยามของสถานการคาประเวณีมีความแตกตางกันบางประการ เชน มล

รัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสวิตเซอรแลนดกําหนดใหสถานการคาประเวณี คือ 

ซอง แตไมหมายความรวมถึงสถานที่ที่ใดๆที่ใชในการติดตอหรือจัดหาบุคคลเพ่ือการคาประเวณี หรือ 

สถานบริการ หรือรานอาหาร คาราโอเกะตางๆดวย สวนประเทศเยอรมนีกําหนดใหสถานการ

คาประเวณีที่ตองขออนุญาตหมายความรวมถึง สถานบริการตางๆท่ีจัดใหมีการคาประเวณีแอบแฝง

และที่อยูอาศัยของผูซึ่งคาประเวณีดวย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคํานิยามสถานการคาประเวณีตาม
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.253918 ของไทย คํานิยามของสถานการ

คาประเวณีของไทยมีความหมายอยางกวางเหมือนกับประเทศเยอรมนี ซึ่งเมื่อพิจารณารูปแบบการคา

ประเวณีของไทยแลว พบวา ในปจจุบันไมปรากฏการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี แตปรากฏ

ในสถานบริการแทน ประกอบกับจากการศึกษาคํานิยามของมลรัฐเนวาดา ซึ่งกําหนดเฉพาะซอง

เทานั้น บทบัญญัติมลรัฐเนวาดาจึงสามารถนํามาปรับใชแกประเทศไทยได เพราะจํากัดนิยามอยาง

แคบ ไมรวมถึงสถานบริการตางๆดวย ดังนั้น ผู เขียนเห็นวา ควรจํากัดคํานิยาม “สถานการคา

ประเวณี”ใหหมายความเฉพาะ “สถานท่ีใดๆท่ีจัดไวใหบุคคลอื่นทําการคาประเวณี โดยจัดใหมีผูทํา

การคาประเวณีเพื่อการนั้นดวย” เพราะสอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีในประเทศไทยที่มัก

ปรากฏคาประเวณีในสถานบรกิารตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และเพื่อนําไปสูการให

ความคุมครองผูคาประเวณีโดยออม โดยการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ดังที่จะได

กลาวตอไป ซึ่งหากกําหนดนิยามสถานการคาประเวณีใหแคบลงดังกลาวจะทําใหการคาประเวณีใน

สถานบริการไมถูกตองหามตามกฎหมายตอไป  

สําหรับประเด็นการจัดต้ังสถานการคาประเวณี เห็นวา จากการศึกษา

กฎหมายของตางประเทศ พบวา กฎหมายของมลรฐัเนวาดา สหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศ

สวิตเซอรแลนด และสิงคโปรอนุญาตใหมีการขอจัดตั้งสถานการคาประเวณีได แตมีรายละเอียดที่

แตกตางกัน อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในสวนที่เก่ียวกับการอนุญาตใหจัดต้ังสถานการคาประเวณีของ

กลุมประเทศขึ้นทะเบียนการคาประเวณีดังกลาวไมสามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทยได เพราะไม

สอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีของไทยในปจจุบัน ซึ่งไมปรากฏการคาประเวณีในสถานการ

คาประเวณี ประกอบกับบริบทสังคม คานิยม ความเชื่อของสังคม รวมถึงทัศนคติตอการคาประเวณี

แลว พบวา แมคนในสังคมบางสวนจะมีทัศนคติตอการคาประเวณีในเชิงบวกมากข้ึน ยอมรับอาชีพ

คาประเวณี และรับรูถึงการคาประเวณีแอบแฝงในสถานบริการ แตจากการศึกษาไมปรากฏวา คนใน

สังคมมีความเห็นเก่ียวกับการจัดตั้งสถานการคาประเวณีหรือซอง ผูเขียนเห็นวา การอนุญาตใหจัดตั้ง

สถานการคาประเวณี (ซอง) ยอมจะเปนสัญลักษณของการยอมรับการคาประเวณีอยางโจงแจง ซึ่ง

เปนที่ปฏิเสธไมไดวา ยังมีประชาชนบางกลุมที่ยังคัดคานและไมเห็นดวยกับการคาประเวณีโดยอางวา

เปนสิ่งผิดศีลธรรม และทําลายภาพลักษณของประเทศอยู ดังนั้น การจัดตั้งสถานการคาประเวณียังคง

ไมเหมาะสมกับสภาพสังคม คานิยมของสังคมไทย และผูเขียนเห็นสมควร กําหนดความผิดอาญาแกผู

                                           
18 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 4 “สถาน

การคาประเวณี” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเพ่ือการคาประเวณีหรือยอมใหมีการคาประเวณี และ

ใหหมายความรวมถึงสถานที่ที่ใชในการติดตอหรือจัดหาบุคคลอ่ืนเพ่ือกระทําการคาประเวณีดวย 
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เปนเจาของสถานการคาประเวณีตอไป และผูเปนเจาของสถานการคาประเวณีตองรับโทษหนักขึ้น

หากมีการคาประเวณีเด็กในสถานการคาประเวณีดังกลาวดวย  

(2) สถานบริการ 

จากการศึกษารูปแบบการคาประเวณีของไทยในปจจุบัน หลังจาก

ประเทศไทยไดบัญญัติปรามการคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 และ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ตามลําดับ การคาประเวณีได

เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากการคาประเวณีโดยตรงหรือสถานการคาประเวณีเปนการคาประเวณีแอบ

แฝงตามสถานบริการตางๆ เชน สถานอาบอบนวด รานอาหาร สถานบันเทิง เปนตน สถานบริการจึง

มีสวนเกี่ยวของกับการคาประเวณีของไทย ผูเขียนจึงจําเปนตองวิเคราะหเกี่ยวกับกฎหมายสถาน

บรกิารดวย  

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ใชบังคับแกสถานบริการทั่วไป 

รวมถึงสถานการคาประเวณีดวย โดยมีบทบัญญัติหามไมใหสถานบริการดําเนินกิจการในลักษณะที่ขัด

ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามมาตรา 2119 ไว ซึ่งอนุมานไดวา 

หมายความถึง หามการคาประเวณีในสถานบริการ แตก็ไมมีการบังคับใชกฎหมายลงโทษแกสถาน

บริการที่มีการคาประเวณีแอบแฝงอยางจริงจังทําใหปรากฏการคาประเวณีแอบแฝงในสถานบริการ

โดยท่ัวไป อีกทั้ง บทบัญญัติดังกลาวยังเปนชองทางใหเจาหนาท่ีของรัฐรับสินบนผลประโยชน เพื่อไม

ดําเนินคดี  

อีกทั้ง แมจะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เฉพาะที่อนุญาตหรือไม

อนุญาตใหจัดตั้งสถานบริการใหมในจังหวัดตางๆก็ตาม แตพระราชกฤษฎีกานี้ไมมีผลใชบังคับกับ

สถานบริการที่จัดตออยูกอนการประกาศใชพระราชกฤษฎีกานี้ ทําใหสถานบริการจึงจัดตั้งอยาง

กระจัดกระจายในเมืองตางๆ และจากการศึกษาพระราชกฤษฎีกาดังกลาว พบวา มักจะอนุญาตให

                                           
19 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 มาตรา 21 บัญญัติวา “ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตตั้ง

สถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อสถานบริการใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหมีการมั่วสุมเพ่ือกระทําความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติดหรือมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือดําเนินกิจการโดยไมปฏิบัติ

ตามหรือฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจไมตออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

โดยใหคํานึงถึงความรายแรงของการกระทําความผิด...” 
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จัดตั้งสถานบรกิารในเขตอําเภอเมือง ซึ่งเปนเขตศูนยรวมเศรษฐกิจ การติดตอราชการ และที่พักอาศัย 

จึงทําใหปรากฏสถานบริการอยางกระจัดกระจายทั่วไป   

เมื่อพิจารณาทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่อธิบายวา การมีเพศสัมพันธเปน

เรื่องธรรมชาติของมนุษย และมนุษยตองการใชบริการทางเพศหรือมีเพศสัมพันธในรูปแบบที่ทาทาย 

ตื่นเตน แปลกใหมตลอดเวลา ประกอบกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ทําใหทราบไดวา สถานบริการ

เหลานี้เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการทางเพศ ความบันเทิงใจของมนุษย การกําจัดสถานบริการ

เหลานี้จึงไมสามารถทําใหหมดสิ้นไปได แตสามารถควบคุมสถานบริการเหลานี้ไมใหดําเนินกิจการ

อยางเปดเผยมากเกินไป ประกอบกับ จากการศึกษารูปแบบคาประเวณีในประเทศไทย ผูคาประเวณี

บางสวนยังคงทํางานตามสถานบริการตางๆโดยสมัครใจและยอมตกอยูภายใตสังกัดของสถานบริการ

อันเปนการคาประเวณีแบบพ่ึงพานายหนา (Agency) ดังนั้น การคาประเวณีแอบแฝงในสถานบริการ

จึงยังคงไมหมดสิ้นไป ซึ่งจากการศึกษาจากบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศพบวา แตละประเทศมี

แนวทางในการจัดการกับสถานบริการอาบอบนวดในลักษณะที่แตกตางกันออกไป โดยแนวทางของ

ประเทศญี่ปุนสามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทยได แมนิยามคําวา การคาประเวณีจะมีความ

แตกตางกับไทยก็ตาม  

เมื่อกฎหมายที่มีอยูไมสามารถหามการคาประเวณีในสถานบริการไดทํา

ใหยังคงปรากฏการคาประเวณีในสถานบริการอยูทั่วไป ดังนั้น ผูเขียนเห็นสมควรแกไขพระราชบัญญัติ

สถานบริการ มาตรา 21 โดยเพิ่มขอความวา “ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติ 

หรือเมื่อสถานบริการใดดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เวน

แตมีกฎหมายอนุญาตใหทําได...” ทั้งน้ี เพ่ือใหการคาประเวณีในสถานบริการสามารถกระทําไดไมผิด

กฎหมาย สอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีในปจจุบันและเปนการปูทางไปสูการแกไขกฎหมาย

เพื่อใหความคุมครองผูคาประเวณีตามสิทธิแรงงานในฐานะลูกจางคนหนึ่งตอไป ทั้งนี้การยอมใหมีการ

คาประเวณีในสถานบริการจะเปนมาตรการในการใหผูคาประเวณี สถานบริการ นายหนาเขามาอยูใน

ระบบที่รัฐสามารถใหความคุมครองผูคาประเวณีและตรวจสอบการกระทําความผิดคามนุษยไดงาย

ยิ่งข้ึน  

เมื่อแกไขกฎหมายอนุญาตใหมีการดําเนินคาประเวณีในสถานบริการได

แลว ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปคือ การขอใบอนุญาตดําเนินกิจการของสถานบริการลักษณะนี้ ซึ่ง

เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศแลว พบวา บทบัญญัติของกลุมประเทศที่อนุญาตใหมี

การขึ้นทะเบียนการคาประเวณีสวนใหญบัญญัติใหการจัดตั้งสถานการคาประเวณีตองขอใบอนุญาต

ควบคูกับมาตรการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีดวย เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการคาประเวณีของผูประกอบ

อาชีพและเพื่อควบคุมโรคสาธารณสุขของประชาชน และเมื่อพิจารณาประกอบกับรูปแบบการคา

ประเวณีของไทยในปจจุบัน ซึ่งผูคาประเวณีสมัครใจทํางานในสถานบริการ ผูเขียนจึงเห็นวา ควร
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พิจารณาการนําบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศวาดวยการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานการคาประเวณี

มาปรับใชแกการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการท่ีดําเนินการคาประเวณีของไทยดวย เพราะการ

กําหนดใหสถานบริการตองขอใบอนุญาตนี้ เปนกระบวนการหนึ่ งสืบเนื่องจากการอนุญาตให

คาประเวณีโดยชอบดวยกฎหมาย อันมีผลใหสถานบริการท้ังหมดเขาสูระบบ ซึ่งรัฐจะสามารถใหความ

คุมครองผูคาประเวณี ตรวจสอบการคามนุษยไดงายยิ่งข้ึน และควบคุมโรคสาธารณสุขของประชาชน 

รวมถึงสอดคลองกับการแกไขกฎหมายใหอนุญาตใหคาประเวณีในสถานบริการได  

อนึ่ง เมื่ออนุญาตสถานบริการดําเนินกิจการคาประเวณีไดแลว มีประเด็น

ที่จะตองพิจารณาตอไป คือ การกําหนดพื้นที่ที่อนุญาตใหคาประเวณี ซึ่งในประเด็นนี้จะไดกลาวใน

หัวขอมาตรการคูขนานที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของไทยในลําดับตอไป  

นอกจากนี้ มีขอสังเกตวา บทบัญญัติมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติ

สถานบริการ พ.ศ.2509 ไมไดกําหนดลงโทษเจาของสถานบริการกรณีท่ียินยอม ปลอยปละละเลยใหมี

การซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็ก ผูคาประเวณีไมสมัครใจ หรือความผิดฐานคามนุษยดวย ซึ่ง

สงผลใหเจาของสถานบริการไมถูกพักใชใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต แมบทบัญญัตินี้จะเปน

มาตรการทางปกครองแกสถานบริการ แตเมื่อพิจารณาลักษณะการกระทําความผิดอาญาที่อาจ

เกิดขึ้นในสถานบริการ ประกอบกับกลุมผูเสียหาย ซึ่งเปนเหยื่อการคามนุษยแลว ผูเขียนเห็นวา มี

ความจําเปนที่จะตองแกไขเพิ่มเติม มาตรา 21 วา “....ความผิดฐานซื้อบริการทางเพศจากผู

คาประเวณีเด็กหรือผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ หรือความผิดฐานคามนุษย....” เฉกเชนการกําหนด

หามไมใหมีการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดไวดวย เพราะ การกําหนดดังกลาวจะมีผลใหเจาของสถาน

บริการตองใชความระมัดระวังในการดําเนินกิจการของตน มิฉะนั้นจะถูกลงโทษทางปกครอง ซึ่งเปน

การใชมาตรการทางปกครองคูกับมาตรการทางอาญา  

เมื่อมีการแกไขบทบัญญัติดังกลาวแลวเจาหนาท่ีรัฐจะตองบังคับใช

กฎหมายอยางจริงจัง หากพบการกระทําผิดดังกลาว ตองลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 

พ.ศ.2509 เพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่ งปดสถานประกอบกิจการชั่วคราวตามมาตรา 16/2 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบกรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ดวย  

อนึ่ง มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา แมจะแกไขกฎหมายใหการดําเนินสถาน

บริการเพ่ือการคาประเวณีไมผิดกฎหมายก็ตาม แตตามลักษณะการกระทําของผูเปนเจาของสถาน

บริการครบองคประกอบความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนตามประมวล

กฎหมายอาญาดวย การกระทําเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศจากบุคคลอื่น ซึ่งตองไดรับโทษทาง

อาญา จึงตองวิเคราะหความเหมาะสมขอบเขตของคําจํากัดความในลําดับตอไป  
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4.3.1.4 วิเคราะหความเหมาะสมขอบเขตของคําจํากัดความ  

เนื่องจากรูปแบบการคาประเวณีในประเทศไทย ผูคาประเวณีบางสวน

สมัครใจทํางานกับสถานบริการ นายหนา แมงดา หรือบุคคลอ่ืนในลักษณะอื่น เพ่ือติดตอหาลูกคา

ใหกับตน การจัดสถานที่ทํางานใหแกตน ประกอบกับจากการศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรทําให

ทราบวา ธุรกิจการคาประเวณีและผูที่เก่ียวของกับการคาประเวณีไมสามารถถูกกําจัดใหหมดไป 

เพราะธุรกิจการคาประเวณีประกอบดวยอุปสงคจากผูซื้อบริการทางเพศและอุปทานจากผูคาประเวณี 

ซึ่งบางคร้ังผูเก่ียวของกับการคาประเวณีเขามามีสวนรวมกับการดําเนินธุรกิจดังกลาว โดยสอดคลอง

กับความตองการของมนุษยตามหลักสังคมวิทยาที่มนุษยชอบลองสิ่งท่ีแปลกใหม ทาทายอยูเสมอ 

ธรรมชาติของมนุษยประการนี้ ก็มีสวนสงผลตอการดําเนินธุรกิจคาประเวณีอยางหลากหลาย  

ผูเก่ียวของกับการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการ เชน นายหนา แมงดา สถานบริการ เปนตน จึง

เปนบุคคลมีความสัมพันธเชิงธุรกิจกับผูคาประเวณี โดยบุคคลเหลานี้อาจมีการตกลงรวมลงทุนบาง

ประการทํากิจการรวมกับผูคาประเวณี เชน รวมลงทุนทรัพยสิน แรง เงิน หรือสิ่งอ่ืน เพ่ือแบงปน

รายไดจากประกอบธุรกิจคาประเวณี ซึ่งถาพิจารณาตามกฎหมายของไทย บุคคลเหลานี้จะถูกลงโทษ

ตามตําแหนงฐานะของกฎหมายที่กฎหมายอาญาไดบัญญัติไว เชน นายหนา แมงดา สถานบริการ 

ดังที่กลาวไปขางตน การลงโทษผูที่เก่ียวของกับผูคาประเวณีประเภทนี้ยอมสงผลเสียตอผูคาประเวณี

บางประการ เชน ขัดตอเจตนาของผูคาประเวณีท่ีตองการทํางานในสถานบริการ หรือภายใตสังกัด

บุคคลใดคนหนึ่ง ผูเขียนจึงเห็นวา การทําใหบุคคลเหลานี้ชอบดวยกฎหมายตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไว

เปนการเฉพาะจะมีผลคุมครองผูคาประเวณีทางออม แตการทําใหชอบดวยกฎหมายนี้ไมไดมุง

ประสงคสงเสริม หรือสนับสนุนการคาประเวณีแตอยางใด  

ตอไปตองพิจารณาขอบเขตของคําจํากัดความที่จะเปนเงื่อนไขยกเวน

ความผิดใหบุคคลเกี่ยวของกับการคาประเวณี โดยหากพิจารณาคําจํากัดความตามประมวลกฎหมาย

อาญาก็จะเห็นวา ยังคงมีปญหาคําจํากัดความท่ียังไมชัดเจน กลาวคือ บุคคลผูกระทํานายหนา แมงดา 

สถานบริการ ผูควบคุมการคาประเวณี หรือลักษณะประการอ่ืน ยังมีลักษณะการกระทําที่ทับซอนกัน 

เชน บุคคลหนึ่งอาจมีฐานะเปนทั้งนายหนา แมงดา เปนตน คําจํากัดความโดยใชฐานะตําแหนงบุคคล

ตามประมวลกฎหมายอาญาจึงยังเปนคําจํากัดความที่แคบ ไมครอบคลุมถึงบุคคลอื่น การกระทําใน

ลักษณะอื่นๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงหากกําหนดคําจํากัดความเฉพาะโดยใชตําแหนงฐานะของ

บุคคลตามกฎหมายดังกลาวใหบุคคลเหลานี้ไดรับยกเวนความผิดตามกฎหมาย โดยประชาชนตอง

พิจารณาหรืออานกฎหมาย 2 ข้ันตอนอาจสงผลใหประชาชนทั่วไปเขาใจผิดไดงายวา การแกไข

กฎหมายดังกลาวเปนการสนับสนุนการคาประเวณี ซึ่งขัดแยงกับวัตถุประสงคของวิทยานิพนธฉบับนี้ 

และจากการศึกษาบทบัญญัติของตางประเทศ แมประเทศเยอรมนีจะกําหนดใหการเปนนายหนา

ถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แตประเทศเยอรมนีก็ไมไดกําหนดคําจํากัดความบุคคลที่เก่ียวของกับการ
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คาประเวณีในฐานะผูขายบริการ อันจะรวมถึงนายหนา แมงดา หรือบุคคลอ่ืนไวดวย บทบัญญัติของ

เยอรมนีจึงไมสามารถปรับใชแกการกําหนดขอบเขตคําจํากัดความของไทยได ดังนั้น ผูเขียนจึง

เห็นสมควรใหกําหนดคําจํากัดความแกผูเก่ียวของการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการเหลานี้ไวอยาง

กวางๆ โดยไมใชตําแหนง ชื่อเรียกตามกฎหมายเปนคําจํากัดความ แตจะพิจารณาใชลักษณะการ

กระทําอยางกวางเฉกเชนผูเปนหุนสวน เชน การตกลงกับผูคาประเวณี รวมแรงงาน เงิน ทรัพยสิน  

เปนตน  

ผูเขียนเห็นวา ควรเสนอใหพิจารณากําหนดคําจํากัดความบุคคลผูมีสวน

เกี่ยวของการคาประเวณี ซึ่งจะไดรับยกเวนความผิด โดยมีชื่อเรียกวา “ผูรวมลงทุน (Partner)” ดังน้ี 

“ผูที่ตกลงเขามีสวนรวมกับผูคาประเวณีในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจการคาประเวณี โดยทําสัญญา

รวมทุนเปนหนังสือจดทะเบียนตามแบบที่กฎหมายกําหนดและรวมลงทุนทรัพยสินหรือแรงงาน อยาง

หนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ไมวาจะกระทําในลักษณะใด หรือมีตําแหนงหนาที่ใด ใหถือวาไมมี

ความผิด” ซึ่งหากกําหนดคําจํากัดความอยางกวางเชนนี้ จะมีผลใหบุคคล เชน นาย ก. ผูรวมลงทุน

เงิน ทรัพยสินในการจัดตั้งสถานบริการใหผูคาประเวณีทํางานในสถานที่ดังกลาว โดยตําแหนงฐานะ

ตามกฎหมายคือ ผูดําเนินกิจการสถานบริการซึ่งมีการคาประเวณีอันอาจจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

ความผิดเปนธุระจัดหาได แตเมื่อ นาย ก. ไดรวมลงทุนเงิน ทรัพยสินในการทําธุรกิจคาประเวณี นาย 

ก.เปนผูรวมลงทุน (Partner) ไมตองรับโทษฐานเปนธุระจัดหา หรือ กรณีนาย ข. รวมลงทุนแรงงานใน

การติดตอหาลูกคาและพาผูคาประเวณีไปหาลูกคา โดยตําแหนงฐานะตามกฎหมายคือนายหนา ซึ่ง

ตองถูกลงโทษความผิดเปนธุระจัดหา แตเมื่อนาย ข.ไดรวมลงทุนแรงงานในการประกอบธุรกิจ

คาประเวณีตามเงื่อนไขในกฎหมายคาประเวณีใหม นาย ข.ก็จะไมมีความผิด นอกจากน้ี การแกไข

กฎหมายในลักษณะนี้เปนการแสดงใหเห็นวาตามวัตถุประสงคการแกไขกฎหมายคือ ตองการใหการ

คาประเวณีชอบดวยกฎหมาย อันจะสามารถควบคุมการคาประเวณีและคุมครองผูคาประเวณีได ซึ่ง

เปนไป  แตไมตองการสนับสนุน สงเสริมการคาประเวณี เนื่องจากตามแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร 

สังคมศาสตร รูปแบบการคาประเวณีของไทยที่ไมอาจปฏิเสธผูเก่ียวของกับการคาประเวณีจากธุรกิจ

คาประเวณีได แตจําเปนตองสรางกรอบใหการใชกฎหมาย การยกเวนความผิดถูกใชอยางจํากัดอยูใน

บรบิทสอดคลองสังคมไทย จึงมีความจําเปนตองกําหนดนิยามนี้ 

4.3.2 ผูที่เกี่ยวกับการคาประเวณีในฐานะผูซ้ือบริการ   

ผูเก่ียวกับการคาประเวณีในฐานะผูซื้อบริการ สามารถแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก 

ผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีอายุ 18 ปขึ้นไป และผูซื้อบริการทางเพศจากบุคคลอายุไมเกิน 

18 ป หรอืเด็กอายุไมเกิน 15 ป เน่ืองจากลักษณะของการกระทําและแนวคิดท่ีนํามาบังคับใชแกผูขาย

บรกิารทางเพศมีความแตกตางกัน  
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4.3.2.1 ผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีอายุ 18 ปขึ้นไป 

การรวมประเวณีหรือกิจกรรมทางเพศเพ่ือสนองความใครใดๆ ระหวางผู

บุคคลสองคนซึ่งมีความสามารถในการใหความยินยอมเร่ืองเพศได หากไดกระทําไปโดยความยินยอม

ของทั้งสองฝาย โดยปราศจากการขมขู บังคับ หลอกลวง แมจะไดกระทําไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงิน 

การกระทําดังกลาวก็ยังคงสอดคลองกับหลักแนวคิดเสรีภาพทางเพศดังท่ีไดกลาวไปแลวขางตนในบท

ที่ 2 เนื่องจากบุคคลอายุ 18 ปขึ้นไปมีความสามารถใหความยินยอมในเร่ืองเพศไดวา จะรวมประเวณี 

กับใคร ท่ีไหน เวลาใด และบุคคลอายุ 18  ปขึ้นไปก็มีความสามารถใหความยินยอมเรื่องคาประเวณี

ไดตามหลักกฎหมายเร่ืองเพศในประมวลกฎหมายอาญา   

เม่ือพิจารณาโครงสรางสังคมไทย ความเชื่อ คานิยมของสังคมไทยที่

ยอมรับการซื้อบริการทางเพศของผูชายได ประกอบกับความตองการทางเพศ อันเปนเร่ืองธรรมชาติ

ของมนุษย ซึ่งเปนแรงขับใหมนุษยบางคนแสวงหาการใชบริการทางเพศที่แปลกใหม เพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนอยูเสมอ ทําใหทราบวา ปรากฏการณการซื้อบริการทางเพศของเพศชายยังคง

ปรากฏอยูเสมอตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังน้ัน การกําหนดความผิดทางอาญาหามซื้อบริการทางเพศ

ไมสามารถบังคับใชบรรลุเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการหามการคาประเวณีได อีกทั้งหาก

พิจารณาแนวคิดกําหนดความผิดทางอาญาตามหลักแดนอิสระของเอกชนประกอบกับทฤษฎีความ

เปนภยันตรายแลว เห็นวา การรวมประเวณีระหวางผูซื้อและผูขายโดยความยินยอมสมัครใจของทั้ง

สองฝาย เปนการกระทําตามอิสรภาพของปจเจกชน สิทธิเสรีภาพทางเพศ และไมกอใหเกิดภยันตราย

แกผูใด รวมถึงผูขายบริการทางเพศ  

นอกจากนี้ เมื่อศึกษากฎหมายตางประเทศประกอบ ทําใหทราบวา กลุม

ประเทศขึ้นทะเบียนการคาประเวณีตางไมมีบทบัญญัติความผิดอาญาแกผูซื้อบริการทางเพศ เพราะ 

ตามบริบทที่อนุญาตใหคาประเวณีและธุรกิจคาประเวณีจะประกอบไปดวยผูซื้อและผูขาย แนวคิดและ

บทบัญญัติของกลุมประเทศข้ึนทะเบียนสามารถนํามาปรับใชกับการไมกําหนดความผิดอาญาแกผูซื้อ

บริการทางเพศได แตบทบัญญัติของประเทศฝร่ังเศสไมสามารถนํามาใชบังคับไดเพราะมีแนวคิด

นโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณีตางจากแนวคิดขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี และการ

บังคับใชบทบัญญัติของฝรั่งเศสท่ีลงโทษผูซื้อบริการทางเพศยากและอาจขาดประสิทธิภาพ เมื่อ

นํามาใชกับประเทศซึ่งมีระบบอุปถัมภเปนรากฐานสังคมไทย 

ดังน้ัน ผูเขียนเห็นสมควรวา ไมควรกําหนดความผิดทางอาญาแกผูซื้อ

บริการทางเพศจากผูคาประเวณีอายุ 18 ปขึ้นไป ซึ่งไดกระทําดวยความยินยอม เพื่อใหสอดคลองกับ

การกําหนดใหการคาประเวณีเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย และกําหนดความผิดทางอาญาแกผูซื้อ

บริการทางเพศในกรณีนี้เปนการที่รัฐเขาไปแทรกแซงอิสรภาพของปจเจกชนเกินสมควร ขัดตอหลัก

สิทธิเสรีภาพทางเพศ ปฏิเสธความตองการทางเพศอันเปนเร่ืองธรรมชาติ และแมการกําหนดความผิด
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ทางอาญาแกผูซื้อบริการทางเพศ จะมีวัตถุประสงคเพ่ือลดอุปสงค ความตองการในธุรกิจการ

คาประเวณีก็ตาม แตอาจสงผลใหการคาประเวณีกระทําอยางหลบๆซอนๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึง

กอใหเกิดผลเสียแกผูคาประเวณีดวย กลาวคือ หากผูคาประเวณีถูกผูซื้อบรกิารทางเพศทํารายรางกาย 

ตนเองก็อาจจะไมกลาแจงความดําเนินคดีแกผูซื้อบริการทางเพศ เพราะอาจจะสูญเสียรายไดในครั้ง

ตอไป หรือการหาลูกคายากย่ิงขึ้น ผูคาประเวณีก็จะหันไปพ่ึงพานายหนา ผูแสวงหาประโยชนจาก

การคาประเวณีเชนเดิม  

อยางไรก็ตาม สําหรับกรณีการกระทําซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณี

ที่ไมสมัครใจ หรือคาประเวณีเพราะถูกบังคับ หลอกลวง ขมขู เปนตน เห็นวา จากการศึกษากฎหมาย

ของประเทศอังกฤษ ซึ่งลงโทษผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ สามารถนํามาใช

บังคับแกประเทศไทยไดเทาที่เหมาะสมกับแนวคิดนโยบายยกเลิกความผิดทางอาญา การข้ึนทะเบียน

คาประเวณี และสภาพสังคมไทย เพราะผูคาประเวณีท่ีกระทําโดยไมสมัครใจหรือถูกบังคับ ขมขู 

หลอกลวงเปนเหยื่อการคามนุษยตามแนวคิดการคามนุษยที่ปรากฏในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษย  พ.ศ.2551 แตไมเห็นสมควรกําหนดใหการซื้อบริการทางเพศจากผู

คาประเวณีโดยไมสมัครใจเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) อยางที่ประเทศอังกฤษกําหนดไว 

เพราะอังกฤษมีแนวคิดลมลางการคาประเวณี ตองการกําจัดการคาประเวณี โดยแนวคิดของอังกฤษ

ดังกลาวขัดแยงกับแนวคิดยกเลิกความผิดทางอาญาและขึ้นทะเบียนการคาประเวณี และการ

กําหนดใหความผิดฐานนี้เปนความรับผิดเด็ดขาดอาจกอใหเกิดการกลั่นแกลง ฟองรองดําเนินคดีแกผู

ซื้อบริการทางเพศโดยงาย อีกทั้งไมสอดคลองกับระบบการคาประเวณีชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ 

เมื่อรัฐกําหนดใหการคาประเวณีชอบดวยกฎหมายแลว โดยกําหนดเง่ือนไขคาประเวณีชอบดวย

กฎหมายประการตางๆ รัฐก็มีหนาท่ีที่จะตองตรวจสอบ ควบคุมไมใหมีการหลอกลวง ขมขู บังคับให

คาประเวณีเกิดขึ้น ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดความผิดทางอาญาแกผูซื้อบริการทางเพศจากผู

คาประเวณีท่ีกระทําการคาประเวณีโดยไมสมัครใจดังเฉกเชน บทบัญญัติกฎหมายของประเทศอังกฤษ 

แตไมกําหนดใหเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) กลาวคือ ผูซื้อบริการทางเพศจะถูกลงโทษ

เมื่อตนเจตนาหรือรูวาผูคาประเวณีดังกลาวถูกบังคับ หลอกลวง ขมขู อันเปนขอเท็จจริงอันเปน

องคประกอบความผิดเทานั้น หากผูซื้อบริการทางเพศไมทราบขอเท็จจริงดังกลาวก็ไมตองรับโทษทาง

อาญาแตอยางใด   

4.3.2.2 ผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีเด็ก  

บทบัญญัติกฎหมายของไทยไดบัญญัติลงโทษผูซื้อบริการทางเพศจากผู

คาประเวณีบุคคลอายุไมเกิน 18 ปหรือเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ไวในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 8 แตบทบัญญัติดังกลาวก็ยังมีขอจํากัดไววา การ

กระทําชําเราผูคาประเวณีบุคคลอายุต่ํากวา 18 ปหรือเด็กตองกระทําในสถานการคาประเวณีเทานั้น 
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ทําใหการกระทําชําเราผูคาประเวณีบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป หรือเด็กในสถานที่อื่นไมเปนความผิดตาม

บทบัญญัติน้ี ซึ่งมีขอนาสังเกตวา บทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ.2539 ไมพิจารณาความยินยอมของเด็ก บทบัญญัติดังกลาว

สอดคลองกับการกําหนดความผิดทางอาญาทฤษฎีกฎหมายปตาธรรมที่รัฐจําตองเขามาแทรกแซงการ

กระทําของปจเจกชน เพราะเหตุไดกระทําตอบุคคลออนแอ เชน เด็ก และเด็กไมสามารถใหความ

ยินยอมเร่ืองเพศได  

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศ ทําใหทราบวา บทบัญญัติ

ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสและสิงคโปรสามารถนํามาปรับใชไดเทาที่เหมาะสมกับ 

บริบท สภาพสังคมไทย เพราะมีการลงโทษแกผูซื้อบริการทางเพศหนักขึ้นหากกระทําตอบุคคลอายุไม

เกิน 18 ป  โดยไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานท่ีที่กระทําชําเราผูคาประเวณีเด็ก สอดคลองกับทฤษฎี

กฎหมายปตาธรรม (Legal Paternalism) 

ดังนั้น ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดความผิดทางอาญาแกผูซื้อบริการทาง

เพศจากผูคาประเวณีเด็ก โดยไมพิจารณาเงื่อนไขเก่ียวกับสถานที่ดังที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มาตรา 9 เพราะจะไดสอดคลองกับแนวคิดการ

กําหนดความผิดทางอาญาทฤษฎีกฎหมายปตาธรรม ซึ่งเด็กเปนกลุมบุคคลท่ีจะตองไดรับการปกปอง

คุมครองจากรัฐ ไมวาจะถูกกระทําชําเราในสถานการคาประเวณี  หรือ ณ ท่ีใด และเด็กไม มี

ความสามารถใหความยินยอมในเรื่องเพศไดตามหลักในประมวลกฎหมายอาญาวาดวยเร่ืองเพศ 

รวมถึงเปนมาตรการปองกันกระบวนการคามนุษยตอไป แตไมเห็นสมควรกําหนดใหการซื้อบริการทาง

เพศเด็กเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) เหมือนกับบทบัญญัติของประเทศสิงคโปร เพราะ

ไมสอดคลองกับระบบการคาประเวณีชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ เมื่อรัฐกําหนดใหข้ึนทะเบียนผู

คาประเวณี และสถานบริการ โดยมีเง่ือนไขเรื่องอายุของผูคาประเวณีที่ตองเปนไปตามเกณฑที่รัฐ

กําหนด ดังนั้น รัฐจึงมีหนาที่ตรวจสอบไมใหมีการคาประเวณีเด็กหรือสถานบริการท่ีมีการคาประเวณี

เด็ก อีกทั้งหากมีการซื้อบริการทางเพศในสถานบริการที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูซื้อบริการทางเพศไม

อาจทราบไดวาผูขายบริการดังเพศดังกลาวอายุเทาใด หรืออาจถูกหลอกลวงในเรื่องอายุของผู

ใหบริการทางเพศได อยางไรก็ตาม หากผูซื้อบริการทางเพศรูอายุของผูคาประเวณีเด็กซึ่งเปน

ขอเท็จจริงอันเปนองคประกอบความผิด ผูซื้อบรกิารทางเพศก็ตองรับผิดทางอาญา  

กลาวโดยสรุป ในหัวขอการกําหนดความผิดทางอาญาแกผูกระทํา

ความผิดนี้ วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาหามาตรการคุมครองสิทธิของผูคาประเวณีน้ี โดยใชวิธีคุมครอง

ผูคาประเวณีโดยตรง คือ แกไขบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับผูคาประเวณี และวิธีคุมครองผูคาประเวณี

โดยออม คือ แกไขบทบัญญัติกฎหมายบางประการเกี่ยวกับบุคคลที่เก่ียวของกับการคาประเวณี ทั้งใน

ฐานะผูขายและผูซื้อบริการ ซึ่งเปนบุคคลในบริบทธุรกิจคาประเวณีที่ โดยการคุมครองผูคาประเวณี
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ตองใชมาตรการทางอาญาและมาตรการคูขนานประกอบกับ โดยสําหรับมาตรการทางอาญาในหัวขอ

นี้ ผูเขียนเห็นวา ควรยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี และนําระบบจดทะเบียนผูคาประเวณี

มาปรับใช เพื่อใหรัฐสามารถตรวจสอบจํานวนผูคาประเวณี และสามารถใหความคุมครองทั้งเร่ืองดาน

สาธารณสุขและดานกฎหมายแกผูคาประเวณี อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ ดําเนินคดีแกผู

แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี อยางไรก็ตาม ผูเขียนก็เห็นสมควรใหการกําหนดความผิดทาง

อาญาแกผูคาประเวณีเถ่ือนซึ่งไมขึ้นทะเบียนตอรัฐและคาประเวณี เชิญชวนหาลูกคา โฆษณา เพ่ือเปน

การบังคับทางออมใหผูคาประเวณีทั้งหมดตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน สวนผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี นายหนา แมงดา ผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีเด็ก ผูดําเนิน

กิจการสถานการคาประเวณี ควรไดรับโทษทางอาญาทั้งสิ้น เพราะพฤติการณการกระทําเปนการ

แสวงหาประโยชนทางเพศของบุคคลอ่ืน ซึ่งการกระทําของบุคคลเหลานี้กําหนดเปนความผิดทาง

อาญาแลวดังท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 แตก็

เห็นสมควรใหกําหนดจํากัดคํานิยามผูรวมลงทุน (Partner) ใหไมมีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา เพื่อใหสอดคลองกับการคาประเวณีชอบดวยกฎหมายและรูปแบบการคาประเวณีในปจจุบัน 

โดยควรกําหนดขอบเขตของคํานิยามไวอยางกวาง เพ่ือสามารถปรับใชกับบุคคลเกี่ยวของการ

คาประเวณีไดทุกคน ไมวาจะกระทําตามลักษณะ ตําแหนงใด สวนบทบัญญัติเก่ียวกับสถานบริการ 

ผูเขียนเห็นสมควร ใหตองมีการแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 บางประการ เชน ใหมี

การคาประเวณีในสถานบริการได การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการเพ่ือการคาประเวณี หรือแกไข

ใหลงโทษเจาของสถานบริการที่ปลอยปละละเลยใหมีการซื้อบริการทางเพศเด็ก การคามนุษยใน

สถานบริการ เพ่ือปองกันการกระทําความผิดซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีเด็ก ผูคาประเวณีโดย

ไมสมัครใจหรือความผิดฐานคามนุษย   

อนึ่ง เมื่อยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี และนําระบบขึ้น

ทะเบียนมาบังคับใชแกผูคาประเวณีแลว จะตองพิจารณาถึงรูปแบบของการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี 

และมาตรการคูขนานที่นํามาปรับใชกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงแกไข

มาตรการฟนฟูอบรมแกผูคาประเวณี เน่ืองจากมาตรการทางอาญาแตเพียงประการเดียวไมสามารถ

แกไขปญหาการคาประเวณีได จึงตองมีมาตรการสังคมสงเคราะหสนับสนุนผูคาประเวณีที่ตองการเลิก

ประกอบอาชีพคาประเวณีดวย ดังที่จะกลาวในลาํดับตอไป  

 

Ref. code: 25605801031575WKN



307 

4.4 รูปแบบในการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีและมาตรการคูขนาน 

 

ในหัวขอนี้ ผูเขียนจะวิเคราะหถึงรูปแบบในการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของไทยและ

มาตรการคูขนานท่ีจะนํามาใชรวมกับมาตรการทางอาญาดังที่กลาวในหัวขอท่ีแลว โดยจะเปรียบเทียบ

กับแนวทางบทบัญญัติกฎหมายของกฎหมายประกอบดวย เพื่อหาแนวทางรูปแบบการขึ้นทะเบียนผู

คาประเวณีและมาตรการคูขนานที่เหมาะสมกับสังคมไทยในปจจุบัน  

 

4.4.1 การข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีของไทย 

แมวาขณะนี้สังคมไทยจะยอมรับผูประกอบอาชีพคาประเวณีมากยิ่งขึ้น ไม

รังเกียจ หรือดูถูกอยางรุนแรงดังเฉกเชนสมัยกอน อยางไรก็ตามปฏิเสธไมไดวายังมีประชาชนบางกลุม

ที่ยังคงไมยอมรับผูคาประเวณีอยู ประกอบกับประชากรผูชายบางสวนยังคงมีความเชื่อเร่ืองความ

บรสิุทธ์ิของผูหญิงในการเลือกผูหญิงมาเปนคูครอง ดังนั้นรูปแบบการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีของไทย

จะตองมีกระบวนการในการขึ้นทะเบียนที่รัดกุม ไมเปดเผยตอสาธารณชนและมีระบบเก็บขอมูลของผู

คาประเวณีที่ขึ้นทะเบียนได   

อนึ่ง จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศ โดยเฉพาะของกลุมประเทศขึ้น

ทะเบียนการคาประเวณีจะพบวา รูปแบบการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของกลุมประเทศเหลานี้มีการ

กําหนดเงื่อนไขบุคคลผูที่จะขอใบอนุญาตประกอบอาชีพการคาประเวณี ขอมูลประวัติ การอบรมและ

ตรวจสุขภาพกอนขอใบอนุญาตคาประเวณี คาธรรมเนียมขึ้นทะเบียนการคาประเวณี และการตอ

ใบอนุญาตการทํางาน ซึ่งหากประเทศไทยจะใหมีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีก็จะตองพิจารณาและ

กําหนดเงื่อนไข กระบวนการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีเฉกเชนกับบทบัญญัติของกฎหมายกลุมประเทศ

ขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีดวย แตอาจจะแตกตางในรายละเอียดสาระสําคัญ เนื่องจากขึ้นอยูกับสภาพ

สังคม วัฒนธรรม ประเพณี คานยิม ความเชื่อของสังคมนั้นๆเปนหลัก  

สําหรับเงื่อนไขของบุคคลที่จะสามารถขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีไดจะตองกําหนด

ถึงอายุ ลักษณะของบุคคลที่สามารถหรือตองหามขึ้นทะเบียนการคาประเวณีไวอยางชัดแจง เพื่อ

ปองกันการคาประเวณีเด็กและการคาประเวณีโดยไมสมัครใจ ท้ังนี้ผูเขียนเห็นวา เงื่อนไขในการขอ

ใบอนุญาตคาประเวณีของประเทศเยอรมนีมีความรัดกุม ครอบคลุมถึงการหามคาประเวณีเด็ก หรือ

คาประเวณีโดยไมสมัครใจ ดังนั้นเงื่อนไขของบุคคลที่จะสามารถขอใบอนุญาตประกอบอาชีพ

คาประเวณีของไทยควรกําหนดคลายคลึงกับของประเทศเยอรมนี กลาวคือ ควรมีเงื่อนไข ไดแก เปน

บุคคลอายุเกิน 18 ป สมัครใจคาประเวณีดวยตนเองโดยไมมีบุคคลอ่ืนสนับสนุนใหเร่ิมคาประเวณีหรือ

คาประเวณีตอ และไมไดถูกบุคคลอื่นบังคับ ขมขู หลอกลวง หรือชักชวนใหคาประเวณี ท้ังน้ีการ

กําหนดเงื่อนไขอายุ 18 ป ขึ้นไปเปนการกําหนดเงื่อนไขอายุตามกฎหมายในเรื่องเพศตามประมวล
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กฎหมายอาญาของไทย ซึ่งถือวาบุคคลอายุ 18 ป ขึ้นไปเปนบุคคลในภาวะที่สามารถใหความยินยอม

ในเรื่องเพศ โดยเฉพาะการใหความยินยอมคาประเวณี รวมถึงเปนเกณฑอายุที่ประมวลกฎหมาย

อาญานํามาใชกําหนดใหผูกระทําความผิดรับอัตราโทษสูงขึ้น หากกระทําตอบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป  

สําหรับขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบอาชีพคาประเวณี เมื่อพิจารณาทั้ง

กฎหมายของประเทศเยอรมนีและมลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นไดวา ทั้งสองประเทศมี

ความแตกตางกัน กลาวคือ ผูมีความประสงคจะคาประเวณีในมลรัฐเนวาดาตองมีการตรวจสุขภาพ

เก่ียวกับโรคติดตอทางสัมพันธกอนขอขึ้นทะเบียน แตในประเทศเยอรมนี ผูที่มีความประสงคจะ

คาประเวณีตองอบรมเก่ียวกับดานสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดยสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ แลวจึงจะไดใบรับรอง

ผานการอบรมดานสุขภาพอันเปนเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนคาประเวณีตอไป อยางไรก็ตาม 

ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน ผูคาประเวณีในมลรัฐเนวาดาและเยอรมนีตองย่ืนเอกสารขอใบอนุญาต

ตอองคการทองถ่ิน ที่วาการอําเภอ หนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งหลังจากไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ

คาประเวณีแลว มลรัฐเนวาดาไดกําหนดใหผูคาประเวณีตองตรวจโรคหนองในแทและหนองในเทียม

ทุกสัปดาห และตรวจโรคเอดส ซิฟลิสเปนประจําทุกเดือน ในขณะที่ประเทศเยอรมนีไดกําหนดใหผูคา

ประเวณีตองเขารับการอบรมดานสุขภาพทุกๆ 12 เดือน ในสวนของการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีของ

ไทย ผูเขียนจะกลาวเปน 2 ข้ันตอน ไดแก ข้ันตอนกอนการข้ึนทะเบียน และขั้นตอนหลังการขึ้น

ทะเบียน  

4.4.1.1 ขั้นตอนกอนการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี  

สุขภาพและความรูดานสุขภาพเปนเร่ืองสําคัญในการประกอบอาชีพน้ี 

ทั้งน้ีการประกอบอาชีพน้ีทั้งผูขายบริการทางเพศและผูซื้อบริการทางเพศมีความเสี่ยงตอการติด

โรคติดตอทางเพศสัมพันธได ผูท่ีจะประสงคจะคาประเวณีจะตองปราศจากโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

และมีความรูดานสุขภาพ ในขณะเดียวกัน ผูซื้อบริการทางเพศก็ตองใชถุงยางอนามัยเสมอ ผูเขียนจึง

เห็นวา ขั้นตอนกอนการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี ควรจะมีทั้งการตรวจโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ

เขารับการอบรมดานสุขภาพกอนไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพคาประเวณี โดยนํารูปแบบข้ันตอน

ของประเทศเยอรมนีกับมลรัฐเนวาดามาผสมผสานกัน ดังนั้นรูปแบบขั้นตอนกอนการขึ้นทะเบียนผู

คาประเวณีของไทยควรเปนในลักษณะที่หากผูใดประสงคจะขอใบอนุญาตประกอบอาชีพคาประเวณ ี

ก็สามารถกรอกใบแสดงความความจํานงขอใบอนุญาตประกอบอาชีพคาประเวณี ทั้งนี้อาจกรอกผาน

เว็บไซตของหนวยงานท่ีรับผิดชอบออกใบอนุญาตคาประเวณี ซึ่งควรเปนกระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยแตละจังหวัด เนื่องจากหนวยงานนี้รับผิดชอบเกี่ยวกับการชวยเหลือเหยื่อคา

มนุษย รวมถึงการคาประเวณีแลว การกรอกใบแสดงความจํานงผานเว็บไซตจะเปนมาตรการที่ปองกัน

ไมใหผูคาประเวณีตองไปติดตอขอดําเนินการตอหนวยงานดวยตนเอง ซึ่งอาจทําใหพบปะผูอ่ืนและ

อาจถูกนินทา รงัเกียจในภายหลังได ทั้งน้ีการกรอกขอมูลขอแสดงความจํานงขอใบอนุญาตคาประเวณี
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จะตองกรอกขอมูลเบื้องตน เก่ียวกับ ชื่อ วันเดือนปเกิด ที่อยู ขอมูลติดตอเบื้องตน ประกอบกับเลือก

วันเวลา สถานท่ีที่ตนเองสะดวกเขารับการตรวจสุขภาพและเขารับการอบรมดานสุขภาพ โรคติดตอ

ทางเพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัย การปองกันโรคตั้งครรภ ความเสี่ยงตอการติดแอลกอฮอล ยา

เสพติด จากนั้นก็เขารับการตรวจสุขภาพ เขารับการอบรมสุขภาพที่หนวยงานสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบ 

โดยหลังจากเขารับการตรวจสุขภาพและการอบรมแลวก็จะไดรบัใบรับรองการตรวจโรคจากหนวยงาน

ดังกลาว เปนเอกสารประกอบในการขอข้ึนทะเบียนตอไปเหมือนกับบทบัญญัติของกฎหมายเยอรมนี 

จากนั้นผูประสงคขอขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีก็สงเอกสารดังกลาวตอหนวยงานกระทรวงพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษยจังหวัด พรอมกรอกขอมูลประวัติสวนตัว อายุ ที่อยู นามแฝง ทั้งนี้ จะตองมี

การสัมภาษณระหวางผูคาประเวณีและเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือตรวจสอบความยินยอมสมัครใจในการ

คาประเวณี อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา กระบวนการสัมภาษณตองกระทําโดยเปนความลับ และ

การติดตอกับเจาหนาที่ อาจใชคําอ่ืนที่ไมไดหมายความถึงผูคาประเวณีโดยตรง เชน พนักงานบริการ 

เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกนินทา หรือถูกรังเกียจจากประชาชนผูอ่ืน เมื่อผานกระบวนการสัมภาษณและ

ตรวจสอบเอกสารใบรับรองการตรวจสุขภาพแลว เจาหนาท่ีรัฐก็ควรออกใบอนุญาตคาประเวณีให แต

ในใบอนุญาตควรระบุนามแฝงแทนชื่อนามสกุลจริง นอกจากนี้ รัฐจะตองมีมาตรการลงโทษแก

เจาหนาที่รัฐผูเปดเผยขอมูลของผูคาประเวณี และตองกําหนดใหขอมูลผูคาประเวณีเปนความลับที่สุด 

ไมสามารถเปดเผยใหใครทราบได เวนแตผูคาประเวณีจะยินยอม เนื่องจากประวัติของผูคาประเวณี

อาจจะสงผลตออนาคตของตนเองหรือแกครอบครัวได อนึ่ง การขึ้นทะเบียนจะตองเสียคาธรรมเนียม

ในการออกใบอนุญาตดวย  

4.4.1.2 ขั้นตอนหลังการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี 

หลังจากผูคาประเวณีไดรับในอนุญาตแลว ผูคาประเวณีจะสามารถ

ประกอบอาชีพคาประเวณีหรือชักชวนหาลูกคาไดในพ้ืนท่ีเฉพาะที่กําหนดไวเทานั้น (Zoning) หากฝา

ฝนจะตองรับผิดทางอาญา และตองพกใบอนุญาตขณะทํางานในเขตพ้ืนที่ที่ กําหนดไว เหมือนกับ

บทบัญญัติของประเทศสิงคโปร มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือเปนการควบคุมจัดระเบียบ

การคาประเวณี ใหรัฐสามารถตรวจสอบการกระทําความผิดอาญา กระบวนการคามนุษยไดงายยิ่งข้ึน  

และตองมีขอกําหนดใหผูคาประเวณีตองตรวจสุขภาพทุกเดือนเฉกเชนบทบัญญัติของมลรัฐเนวาดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากตามลักษณะอาชีพ ผูประกอบอาชีพมีความเสี่ยงสูงในการรับ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูเขียนเห็นวา คาใชจายในการตรวจสุขภาพที่ผูคาประเวณีเสียไปนั้นควร

นํามาหักกับคาธรรมเนียมตอใบอนุญาตดวย เพื่อเปนสิ่งจูงใจใหผูคาประเวณีปฏิบัติตามระเบียบในการ

ตรวจสุขภาพเปนประจํา ซึ่งจะเปนผลดีตอผูคาประเวณีและผูซื้อบริการตอไป 
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ผู เขียนเห็นวา ควรกําหนดอายุใบอนุญาตไว โดยตองสอดคลองกับ 

ลักษณะของสภาพงานคาประเวณีที่เปนอาชีพท่ีมีวงจรชีวิตสั้น ไมมั่นคง และลักษณะธุรกิจมีผูเขาและ

ออกจากธุรกิจการคาประเวณีตลอดเวลา   

ยิ่งไปกวานั้น เนื่องจากตามลักษณะของอาชีพคาประเวณี ผูประกอบ

อาชีพน้ีมีความเสี่ยงที่จะเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธไดงาย และจากบทบัญญัติมลรัฐเนวาดา 

ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดมาตรการเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงหามไมใหผูคาประเวณีประกอบ

อาชีพตอทันทีที่พบวาผูคาประเวณีเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ดังนั้น เพ่ือควบคุมการแพรระบาด

ของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ จึงตองพิจารณาในประเด็นนี้ดวย  

สําหรับผลของการไดรับใบอนุญาตคาประเวณี จะกอใหเกิดสิทธิแกผูคา

ประเวณีในการตอรองราคากับผูซื้อบริการทางเพศไดอยางอิสระมากยิ่งข้ึน และไดรับสิทธิทางดาน

กฎหมาย กลาวคือ หากผูคาประเวณีถูกผูซื้อบริการทางเพศทํารายรางกาย ไมจายคาบริการหรือถูก

เอาเปรียบก็สามารถรองเรียนตอหนวยงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

เพื่อดําเนินการประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในการดําเนินคดีตอไป รูปแบบดังกลาวเปนรูปแบบท่ี

ทําใหผูคาประเวณีไมจําเปนตองพึ่งพาเจาหนาท่ีตํารวจ และเสี่ยงตอการถูกเจาหนาที่ตํารวจเอารัดเอา

เปรียบอยางเฉกเชนปจจุบันอีกตอไป และเปนรูปแบบพ้ืนฐานสูการใหคุมครองสิทธิของผูคาประเวณี

ตามกฎหมายแรงงานและการดําเนินการจัดเก็บภาษีตอไป อีกทั้ง จะสามารถจูงใจใหผูคาประเวณีมา

ขึ้นทะเบียนตอหนวยงานของรัฐไดมากยิ่งข้ึน ในขณะที่ผูคาประเวณีเถ่ือนจะตองรับความเสี่ยง

อันตรายอันเกิดจากผูซื้อบริการ ผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีหรือเจาหนาที่ตํารวจ และ

อาจตองรบัผิดทางอาญาในกรณีไมข้ึนทะเบียนผูคาประเวณี 

4.4.2 มาตรการคูขนานที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีของไทย  

ปญหาการคาประเวณี เปนปญหาสังคมที่ เกิดจากหลายปจจัย ทั้งจากตัวผู

คาประเวณี ผูซื้อบริการทางเพศ ความตองการทางเพศของมนุษย ปญหาดานเศรษฐกิจ การเงิน 

คานิยม ความเชื่อ ลวนเก่ียวพันกัน การใชมาตรการทางอาญา การยกเลิกความผิดทางอาญาแกผู

คาประเวณี รวมถึงการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีแตเพียงประการเดียวไมอาจแกไขปญหาการ

คาประเวณีได แตจะตองใชมาตรการสังคมสงเคราะหประกอบเพ่ือสงเสริมผูคาประเวณีท่ีตองการเลิก

ประกอบอาชีพน้ีดวย กลาวอีกนัยหนึ่ง แมจะมีการยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีและ

กําหนดใหมีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี ก็ตาม แต ก็ตองนํามาตรการสังคมสงเคราะหมาใช

ประกอบดวย  

4.4.2.1 การฟนฟูอบรมผูคาประเวณี  

จากการศึกษากฎหมายตางประเทศ เชน ฝรั่งเศส พบวา มีการนํา

มาตรการสังคมสงเคราะห อบรมฟนฟูฝกอาชีพมาใชแกผูคาประเวณีที่ตองการเลิกประกอบอาชีพ
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คาประเวณี รวมถึงใหการสนับสนุนดานเงินทุน ที่พักอาศัย การจัดหางาน ในขณะที่แมประเทศไทยจะ

มีมาตรการอบรมฟนฟูฝกอาชีพ กระบวนการจัดหางานใหแกผูคาประเวณี ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  พ.ศ.2539 แตยังคงมีขอจํากัดและปญหา กลาวคือ 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการนํา

มาตรการสังคมสงเคราะหอบรมฟนฟูฝกอาชีพแกผูคาประเวณีนํามาใช โดยมีเจตนารมณไมใหบุคคล

ดังกลาวกลับไปประกอบอาชีพคาประเวณีอีกคร้ัง อยางไรก็ตาม การอบรมฟนฟูฝกอาชีพแกผูคา

ประเวณีจะถูกนํามาใชเฉพาะกรณีที่มีการดําเนินคดีแกผูคาประเวณีซึ่งกระทําความผิดฐานชักชวนหา

ลูกคา มาตรา 5 มั่วสุมในสถานการคาประเวณี มาตรา 6 แลวเทานั้น อีกท้ัง หลักสูตรอบรมฟนฟูฝก

อาชีพใหแกผูคาประเวณี เชน ฝกทอผา ทําของประดิษฐ จักสาน นวดแผนไทย เสริมสวยสตรี เปน

หลักสูตรฝกอาชีพที่ไมตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ไมพัฒนาระบบขอมูลการอบรมฝก

อาชีพซึ่งไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในสังคมไทยปจจุบัน ทําใหหลังจากผูคาประเวณีเขารับการ

อบรมฟนฟูอาชีพแลวก็มีแนวโนมกลับไปประกอบอาชีพคาประเวณีอีกคร้ัง  

ดังน้ัน ผูเขียนเห็นวา ใหนํามาตรการจัดหางานของประเทศฝร่ังเศสมา

ปรับใชเทาท่ีเหมาะสมแกสภาพ บริบท และรูปแบบการบริหารจัดการของประเทศไทย กลาวคือ ควร

มีมาตรการอบรมฟนฟูฝกอาชีพใหแกผูคาประเวณี แตประเทศไทยไมอาจนํามาตรการจัดสรรเงินทุน 

ที่พักอาศัยใหแกผูคาประเวณีเฉกเชนประเทศฝร่ังเศสได เนื่องจากประเทศฝร่ังเศสเปนรัฐสวัสดิการซึ่ง

มีแนวนโยบายการบริหารจัดการบางประการแตกตางจากไทย นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรแกไข

มาตรการอบรมฟนฟูฝกอาชีพใหนํามาใชแกผูคาประเวณีทุกคนที่ตองการเลิกประกอบอาชีพ

คาประเวณี โดยไมจํากัดเฉพาะผูคาประเวณีซึ่งกระทําความผิดตามกฎหมายเทานั้น  มีการจัดอบรม

ฟนฟูฝกอาชีพอยางตอเนื่อง และแกไขหลักสูตรฝกอาชีพใหผูคาประเวณีมีทักษะที่ตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงานและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ เพ่ือสงเสริมใหผูคาประเวณีมีความรู 

ความสามารถในการประกอบอาชีพอ่ืนและไมกลับมาคาประเวณีอีกตอไป  

4.4.2.2 การกําหนดเขตพ้ืนท่ีการคาประเวณี  

จากการศึกษากฎหมายตางประเทศจะพบวา มาตรการหนึ่งในการนํามา

ควบคุมปญหาการคาประเวณี คือ การกําหนดเขตพื้นที่อนุญาตคาประเวณี ซึ่งปรากฏในกลุมประเทศ

ที่อนุญาตใหมีการขึ้นทะเบียนการคาประเวณี กลาวคือ แมจะอนุญาตใหมีการจัดตั้งสถานการ

คาประเวณีไดอยางถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แตก็ใชมาตรการกําหนดเขตพื้นที่ที่อนุญาตให

คาประเวณีประกอบทั้งสิ้น ซึ่งก็มีรายละเอียดที่แตกตางกันบาง ผูเขียนเห็นวา บทบัญญัติของประเทศ

เยอรมนี มลรัฐเนวาดา ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสวิตเซอรแลนดเก่ียวกับการกําหนดพ้ืนที่

คาประเวณีสามารถนํามาปรับใชกับประเทศไทยได เพราะเปนการกําหนดตามจํานวนประชากรท่ีพัก

อาศัย ทําใหสามารถจัดระเบียบควบคุมการคาประเวณีไดดี ในขณะที่บทบัญญัติของสิงคโปรไมอาจ
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นํามาบังคับใชได เพราะความแตกตางทางลักษณะทางภูมิศาสตรที่เปนประเทศเล็ก และมีประชากร

นอยกวาประเทศไทย  

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติกฎหมายตางประเทศขางตน ประกอบกับ 

สภาพสังคมไทย คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีของสังคมไทยแลว เห็นวา หากประเทศไทยได

เปลี่ยนนโยบายทางอาญาเปนยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีและอนุญาตใหขึ้นทะเบียนผู

คาประเวณีอยางถูกตองตามกฎหมาย แตยังคงหามไมให มีการจัดตั้งสถานการคาประเวณี  ผู

คาประเวณีผูไดรับใบอนุญาตสามารถเลือกวิธีการประกอบอาชีพของตนไดอาจจะกระทําโดยอิสระ 

หรือกระทําในสถานบริการโดยมีนายหนา ผูบัญญัติกฎหมายก็ควรนํามาตรการกําหนดเขตพ้ืนที่ ท่ี

อนุญาตใหมีคาประเวณีนํามาบังคับใช สถานบริการ กิจการเพ่ือการคาประเวณีตองอยูภายในเขตพ้ืนท่ี

ที่ดังกลาว ทั้งน้ีการกําหนดพื้นท่ีที่ดังกลาวตองใชจํานวนประชากรผูอยูอาศัยเปนเกณฑ เพราะ 

ประชาชนในสังคมไทยบางสวนยังคงไมยอมรับอาชีพคาประเวณี และการคาประเวณีปรากฏอยาง

กระจัดกระจาย ไรการควบคุมอยางจํากัดอาจทําใหประชาชนรูสึกอึดอัดใจ ไมพอใจ หรือสงผลเสียตอ

เยาวชนผูพบเห็น หรืออาจทําใหเสมือนวาสังคมไทยไดสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ

คาประเวณี ดังน้ัน ผูบัญญัติกฎหมายควรจะกําหนดเขตพ้ืนที่ที่อนุญาตใหคาประเวณีไวอยางชัดแจง 

เพื่อควบคุม ปองกันการคาประเวณีตามทองถนน และเพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขบทบัญญัติ

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 ใหอนุญาตใหมีการคาประเวณีในสถานบริการได รวมถึง

สอดคลองกับสภาพสังคม ความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมประเพณีของไทย ทั้งนี้ ผูบัญญัติกฎหมาย

จะตองคํานึงถึงระยะทางหางไกลจากโรงเรียน สถานท่ีทางศาสนา ชุมชนท่ีพักอาศัยของประชาชน 

และศูนยราชการตางๆ  

ดังน้ัน เม่ือมีการกําหนดเขตพื้นที่การคาประเวณี และควบคุมจัดระเบียบ

สถานบริการตางๆ ก็ทําใหรัฐสามารถตรวจสอบและใหความคุมครองผูคาประเวณีตามหลักสิทธิ

มนุษยชนไดงายยิ่งขึ้น รวมถึงการตรวจสอบการคามนุษย ปญหาการทุจริตกระทําไดงายยิ่งข้ึน 

กลาวโดยสรุป เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายของไทยที่มีอยูยังไมสามารถ

แกไขปญหาและใหความคุมครองผูคาประเวณีได อีกทั้งไมสอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีของใน

ปจจุบันที่ยังปรากฏการคาประเวณีในสถานบริการ หรือพ่ึงพานายหนา (Agency) อยู ประกอบกับ

การศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติกฎหมายของตางประเทศจึงทําใหทราบวา บทบัญญัติกฎหมายของ

ไทยควรไดรับการแกไขใหสอดคลองกับแนวคิดหลักเสรีภาพทางเพศ แนวคิดกําหนดความผิดทาง

อาญา สถานการณความรุนแรงปญหาคาประเวณี รูปแบบการคาประเวณี จึงควรบัญญัติกฎหมาย

คุมครองผูคาประเวณีโดยตรงและโดยออม โดยแกไขยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีและนํา

มาตรการข้ึนทะเบียนผูคาประเวณีมาปรับใช เพ่ือใหผูคาประเวณีทุกคนไดรับการคุมครองจากรัฐเปน

การคุมครองโดยตรง และแกไขบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับสถานบริการ มาตรการคูขนานตางๆ  
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เพื่อเปนการคุมครองผูคาประเวณีโดยออม แตสําหรับบุคคลที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีในฐานะ

ผูขายบริการ เชน นายหนา แมงดา ผูดําเนินกิจการสถานบริการเพื่อคาประเวณี เจาของสถานการ

คาประเวณี ยังคงตองถูกรับโทษทางอาญาเชนเดิม เวนแตจะไดกระทําตามเงื่อนไขคําจํากัดความที่

กฎหมายยกเวนความผิดไว ท้ังนี้ ผูเขียนกลาวสรุปและเสนอขอเสนอแนะในลําดับตอไป  

 

Ref. code: 25605801031575WKN



314 

บทท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษากฎหมายของไทยเกี่ยวกับการคาประเวณีตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

สถานการณความรุนแรง รูปแบบของการคาประเวณีของไทย การเปลี่ยนแปลงของโครงสราง

สังคมไทย ศาสนา คานิยม ความเชื่อ หรือแนวคิดนโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

แนวคิดกําหนดความผิดทางอาญา แนวคิดทางอาชญาวิทยาและสังคมวิทยา บทบัญญัติกฎหมายของ

ตางประเทศ จนนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย จึงทําใหไดบทสรุปและขอเสนอ 

ดังกลาวตอไปน้ี  

 

5.1 บทสรุป 

 

ปญหาการคาประเวณีเปนปญหาท่ีปรากฏควบคูกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งแนวทางแกไขปญหาการคาประเวณีถูกแบงออกเปน 2 แนวทาง ไดแก 

การกําหนดความผิดทางอาญาและการไมกําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณี โดยทั้งสอง

แนวทางมีแนวคิดที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง กลาวคือ แนวทางแรกเห็นสมควรกําหนดใหการ

คาประเวณีเปนความผิดทางอาญาเพราะขัดตอหลักศีลธรรม ในขณะที่แนวทางที่สองมีแนวคิด

สนับสนุนหลักเสรีภาพทางเพศของมนุษย และมุงใหมีการคุมครองผูคาประเวณีมากกวาลงโทษทาง

อาญา   

จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน พบวา เดิมประเทศ

ไทยเคยรับรองใหการคาประเวณีเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมาย มีการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีและ

สถานการคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ.127 โดยมีเจตนารมณเพ่ือปองกันการ

แพรระบาดของสัญจรโรคหรือกามโรค  ตอมา พ.ศ.2503 ไดยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวแลว

บัญญัติพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 อันมีแนวคิดการคาประเวณีเปนอาชญากรรม 

การคาประเวณีจึงเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยเจตนารมณหามการคาประเวณี ตองการกําจัดการ

คาประเวณีใหหมดสิ้นไป จนกระท่ังได มีการออกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2539 มาบังคับใชแทนจนถึงปจจุบันแตก็ยังคงมีเจตนารมณหามการคาประเวณี

เชนเดิม  ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการคาประเวณีของไทยไมสอดคลองกับนโยบายบริหาร

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีมุงเนนสงเสริมงานบริการเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยวตางประเทศ โดยมี

การออกพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 รับรองการจัดตั้งสถานบริการ เชน สถานอาบอบ
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นวด รานอาหารที่มีหญิงบําเรอ ซึ่งเปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวามีการคาประเวณีแอบแฝงในสถานท่ี

ดังกลาว  

อีกทั้ง บทบัญญัติกฎหมายของไทยยังไมสอดคลองกับสภาพสังคม ศาสนา คานิยม 

ทัศนคติ รูปแบบการคาประเวณีท่ีเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน กลาวคือ หญิงและชายไทยมีฐานะเทาเทียม

มากย่ิงขึ้น มีการยอมรับสิทธิเสรีภาพทางเพศ การยอมรับการมีเพศสัมพันธนอกสมรส แตใน

ขณะเดียวกันก็ยังยอมรับการซื้อบริการทางเพศของเพศชายวาเปนเร่ืองธรรมชาติของผูชายที่มีกําหนัด

มากกวาผูหญิง สวนความเชื่อและคานิยมตอการคาประเวณีเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก สังคมไทย

ยอมรับการคาประเวณีมากยิ่งขึ้น ไมรังเกียจหรือดูถูกอยางรุนแรงเฉกเชนในอดีต แตก็ยังมีประชาชน

บางสวนที่ไมเห็นดวยกับการประกอบอาชีพคาประเวณีอยูบาง ในขณะที่รูปแบบการคาประเวณีของ

ไทย หญิงไทยมักจะยินยอมสมัครใจคาประเวณีดวยตนเอง ปราศจากการขมขู บังคับ หลอกลวง 

การคาประเวณีมีลักษณะอิสระ เปดเผยมากยิ่งขึ้น โดยใชสื่อสังคมออนไลนในการติดตอหาลูกคา แตก็

ยังคงปรากฏการคาประเวณีแอบแฝงตามสถานบริการ หรือรูปแบบพ่ึงพานายหนา (Agency) ในการ

หาลูกคาให  

บทบัญญัติกฎหมายของไทยที่มีอยูในปจจุบันยังไมสามารถควบคุมและแกไขปญหาการ

คาประเวณีได ทั้งปญหาจากบทบัญญัติกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ.2509 และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เชน ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 มีเจตนารมณหามการคาประเวณี

ภายใตเงื่อนไขอยางแคบ คือ หามการชักชวน หาลูกคาในที่สาธารณสถาน มาตรา 5 หามการมั่วสุมใน

สถานการคาประเวณี มาตรา 6 หามการโฆษณาการคาประเวณี มาตรา 7 เทานั้น ซึ่งยังคงมีชองวาง

ใหมีการกระทําคาประเวณีในลักษณะที่ไมไดถูกบัญญัติใหเปนความผิดได และตามบทบัญญัติดังกลาว

ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอใหบรรลุเจตนารมณของกฎหมาย รวมถึงยังมีขอบกพรองในการคุมครอง

ผูคาประเวณีเด็กตามบทบัญญัติลงโทษผูซื้อบริการทางเพศผูคาประเวณีเด็ก แตจะถูกลงโทษเฉพาะ

กรณีท่ีกระทําชําเราในสถานการคาประเวณีเทานั้น หรือตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286 

บทบัญญัติลงโทษผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี มีปญหาอันเกิดการจากการตีความทําให

การบังคับใชกฎหมายมาตรานี้ไมสมประสงคของเจตนารมณกฎหมาย หรือตามพระราชบัญญัติสถาน

บริการ พ.ศ.2509 ที่กําหนดหามการคาประเวณีในสถานบริการ ซึ่งขัดแยงกับสถานการณความเปน

จริง แตไมมีบทบัญญัติลงโทษเจาของสถานบริการท่ีปลอยปละละเลยใหมีการกระทําความผิดกระทํา

ชําเราเด็กหรือคามนุษยในสถานบริการของตน อีกท้ัง แมจะมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต

พ้ืนท่ีที่อนุญาตใหมีการคาประเวณี แตกฎหมายดังกลาวไมบังคับใชแกสถานบริการที่จัดตั้งอยาง

กระจัดกระจายอยูกอนการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาและการกําหนดเขตพ้ืนที่ดังกลาวยังคงไม

เหมาะสม ซึ่งจากปญหาขอกฎหมายดังกลาวสงผลใหเจาหนาท่ีรัฐไมบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง    
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มีการดําเนินคดีแกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีเปนจํานวนนอย ไมดําเนินคดีแกสถาน

บริการที่อนุญาตใหมีการคาประเวณี ทั้งที่ปรากฏการคาประเวณีแอบแฝงทั่วไปในสังคมไทย ธุรกิจ

การคาประเวณีเปนธุรกิจผิดกฎหมายที่ยากแกการตรวจสอบ ตรวจสอบดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด

ฐานคามนุษย และใหการคุมครองผูคาประเวณีทั้งโดยสมัครใจและไมสมัครใจ อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับ

การติดสินบนเจาหนาท่ีรัฐ นอกจากนี้ ผูคาประเวณีแมจะกระทําการคาประเวณีโดยสมัครใจไมไดรับ

การคุมครองตามกฎหมาย ไมสามารถเขาถึงระบบบริการสาธารณสุข ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก

เจาหนาที่รัฐโดยเจาหนาที่รัฐมีทัศคติที่ผิดในการแกไขปญหา โดยมองวา ผูคาประเวณีเปนผูกระทํา

ความผิดหรืออาชญากรมากกวาบุคคลท่ีควรไดรับการคุมครอง ทําใหมีการปฏิบัติที่ผิดตอผูคาประเวณี  

รวมถึง ผูคาประเวณีโดยสมัครใจตองพึ่งพาผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เชน นายหนา พอ

เลา แมเลา ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณีในการประกอบอาชีพของตนดวย และแม

บทบัญญัติกฎหมายของไทยจะมีการนํามาตรการสังคมสงเคราะห อบรมฟนฟูฝกอาชีพมาบังคับใช

ประกอบกับการบังคับใชกฎหมาย เพ่ือปองกันไมใหมีผูคาประเวณีก็ตาม แตมาตรการสังคมสงเคราะห

ดังกลาวมีขอบกพรอง กลาวคือ ถูกนํามาใชแกผูคาประเวณี เฉพาะกลุมผูคาประเวณีที่ถูกดําเนินคดี

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 เทานั้น และหลักสูตรอบรม

ฟนฟูฝกอาชีพแกผูคาประเวณีไมไดสอนทักษะที่จําเปนตามความตองการของตลาดแรงงานทําให

มาตรการสังคมสงเคราะหไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการคาประเวณีซ้ําได  

อนึ่ง การคาประเวณีหรอืการมีเพศสัมพันธแลกเปลี่ยนเปนเงินโดยความยินยอมสมัครใจ

ของผูซื้อและผูขายบริการทางเพศ ตราบเทาท่ีการคาประเวณีนั้นไมไดกระทําเพราะถูกบังคับ ขมขู 

หลอกลวง เปนสิ่งท่ีมนุษยสามารถกระทําไดตามหลักเสรีภาพทางเพศ สิทธิมนุษยชน และมีสาเหตุจาก

ทั้งปจจัยภายในของผูคาประเวณี ผูซื้อบริการทางเพศและปจจัยภายนอก การมีเพศสัมพันธของมนุษย

เปนเร่ืองธรรมชาติที่เกิดจากแรงขับ ความตองการภายในของรางกายมนุษย การแสดงออกดานทาง

เพศรวมถึงการตัดสินใจกระทําการคาประเวณีของบุคคลยอมเกิดการทํางานของตอมฮอรโมนภายใน

รางกายมนุษยประกอบกับปจจัยภายนอก เชน สิ่งแวดลอม สังคม การเลี้ยงดู ทําใหบุคคลหนึ่งตัดสิน

ประกอบอาชีพคาประเวณีโดยความสมัครใจ ในขณะท่ีอีกบุคคลไมประกอบอาชีพนี้  การคาประเวณี

จึงเปนเร่ืองที่สามารถอธิบายดวยทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและสังคมวิทยา  

เนื่องจากการคาประเวณี จึงเปนเร่ืองเก่ียวเนื่องกับการมีเพศสัมพันธ ซึ่งเปนเร่ือง

ธรรมชาติของมนุษย กระบวนการตัดสินคาประเวณีก็เกิดจากสาเหตุปจจัยภายในรางกายและปจจัย

ภายนอกที่แตกตางกัน ประกอบกับการประกอบดวยอุปสงคและอุปทานในธุรกิจการคาประเวณี ยิ่ง

ทําใหเห็นวา การกําหนดความผิดทางอาญาแกการคาประเวณี ซึ่งเปนการกําหนดมาตรฐานการ

กระทําของคนในสังคมใหกระทําในสิ่งที่รัฐเห็นวาดีงามนั้น ยังไมสามารถหามการคาประเวณีและให

ความคุมครองผูคาประเวณีได  
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อีกท้ัง การกําหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณียังขัดกับแนวคิดกําหนด

ความผิดทางอาญา เนื่องจากการคาประเวณีโดยสมัครใจเปนการกระทําที่ไมกอใหเกิดภยันตรายแก

ผูอ่ืน แตเปนการกระทําตามสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งบุคคลมีอํานาจตัดสินใจเหนือเนื้อตัวรางกาย

ของตน รวมถึงตัดสินรวมประเวณีกับใคร ที่ไหนอยางไร หรือการรวมประเวณีเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินก็

ตาม และแมการกระทําดังกลาวจะกอใหเกิดความเสียหายแกตัวผูกระทํา หรือผิดศีลธรรม อันเปน

อาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหายก็ตาม รัฐก็ไมควรบัญญัติบังคับใหบุคคลทุกคนตองปฏิบัติตนใหเปนไป

ตามมาตรฐานความดีหรือศีลธรรมตามที่รัฐเห็นวาเปนสิ่งที่ดี เพราะหลักศีลธรรมเปนสิ่งที่จับตองไมได 

ขึ้นอยูกับความเชื่อสวนบุคคล ไมมีความชัดเจนในการโตเถียงกัน ในขณะที่มีความชัดเจนในหลัก

เสรีภาพทางเพศวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานปจเจกชนทุกคน รัฐจึงควรยกเลิกความผิดทางอาญาแกการคา

ประเวณ ี

ดังนั้น รัฐควรจะพิจารณาแกไขแนวทางนโยบายแกไขปญหาการคาประเวณี ทั้ง

นโยบายทางอาญาและมาตรการอ่ืนที่เก่ียวของกับการแกไขปญหาการคาประเวณี เชน มาตรการ

สังคมสงเคราะห ใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย คานิยม ความเชื่อ สภาพและรูปแบบปญหา

การคาประเวณีในปจจุบัน และเปนแนวทางที่จะสามารถใหความคุมครองผูคาประเวณีที่ตัดสิน

คาประเวณีโดยความสมัครใจของตนเอง ตามหลักสิทธิเสรีภาพทางเพศอันเปนหลักสิทธิมนุษยชน 

หรือ ใหเปนบุคคลที่สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย มีสิทธิ

เชนเดียวกันกับบุคคลอื่นในสังคม อีกท้ัง ตองเปนแนวทางที่จะทําใหรัฐสามารถตรวจสอบการกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการคาประเวณ ีการคามนุษยไดงายมากยิ่งขึ้น  

 

5.2 ขอเสนอแนะ  

 

จากการศึกษา ผูเขียนมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางใหมในการแกไขปญหาการ

คาประเวณีของไทยในปจจุบัน ดังนี้   

 

5.2.1 แนวคิดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี  

ผูเขียนเห็นวา รัฐควรแกไขแนวคิดนโยบายเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม

การคาประเวณีจากแนวคิดการคาประเวณีเปนอาชญากรรม มาเปนแนวคิดการคาประเวณีไมใช

อาชญากรรม  โดยยกเลิกความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีท่ีประกอบอาชีพดวยความสมัครใจ

ตนเอง และนํามาตรการขึ้นทะเบียนผูคาประเวณีในรูปแบบพ่ึงพานายหนา (Agency) มาปรับใชแก

ผูคาประเวณีโดยสมัครใจ เพ่ือสอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีที่ปรากฏการพ่ึงพานายหนาหรือ

คาประเวณีในสถานบริการ และเพื่อใหผูคาประเวณีสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ไดรับการ
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คุมครองตามกฎหมาย การตรวจสอบดําเนินคดีการคามนุษย สวนผูแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี เชน นายหนา ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี ผูดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี 

ผูซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีเด็ก จะตองถูกดําเนินคดีอาญาเฉกเชนเดิม เน่ืองจากพฤติการณ

การกระทําเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศของผูอ่ืน   

5.2.2 บทบัญญัติกฎหมาย  

เม่ือรัฐแกไขนโยบายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีแลว รัฐ

จะตองแกไขบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางใหมใน

การแกไขปญหาการคาประเวณีของไทยและการแกไขนโยบายการปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี  

5.2.2.1 ยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539  

เน่ืองจากเจตนารมณของกฎหมายฉบับดังกลาวแตกตางกับแนวทางใหม

ในการบัญญัติกฎหมายคาประเวณีโดยชอบดวยกฎหมายแลวบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับใหม โดย

พระราชบัญญัติฉบับใหมตองมีเจตนารมณเพื่อคุมครองผูคาประเวณีโดยกําหนดการคาประเวณีเปนสิ่ง

ที่ชอบดวยกฎหมาย แตไมไดมุงสงเสริม สนับสนุนการคาประเวณี และผูคาประเวณีตองขึ้นทะเบียน

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ พระราชบัญญัตินี้ควรมีเนื้อหา 2 สวน ไดแก สวนแรกเก่ียวกับบทบัญญัติคุมครอง

ผูคาประเวณแีละมาตรการอ่ืนเพ่ือคุมครองผูคาประเวณี ดังกลาวตอไปน้ี  

(1) บทบัญญัติคุมครองผูคาประเวณี  

บทบัญญัติคุมครองผูคาประเวณีควรมีเนื้อหาคุมครองผูคาประเวณี

โดยตรงหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับตัวผูคาประเวณี และการคุมครองผูคาประเวณีโดยออมหรือบทบัญญัติ

เก่ียวกับบุคคลผูเก่ียวของกับผูคาประเวณีในธุรกิจการคาประเวณี โดยสามารถมีรายละเอียดคราวๆ 

ดังน้ี  

(ก) นิยาม  

ควรกําหนดคํานิยามในพระราชบัญญัติฉบับใหม โดย มีสาระสําคัญ ดังนี้  

“การค าป ระ เวณี ”  ให มี ส าระสํ าคัญ เหมื อนดั ง ท่ี กํ าหน ด ไว ใน

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 คือ การคาประเวณี หมายความวา 

การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรับการกระทําอื่นใด หรือการกระทําอื่นใดเพ่ือสําเร็จความ

ใครในทางกามารมณของผูอ่ืน อันเปนการสําสอนเพ่ือสินจางหรือประโยชนอ่ืนใด ทั้งนี้ไมวาผูยอมรับ

การกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ 

“ผูคาประเวณี” ใหมีสาระสําคัญวา หมายความถึงผูยอมรับการกระทํา

ชําเราหรือการยอมรับการกระทําอื่นใด หรือการกระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครในทางกามารมณ
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ของผูอ่ืน อันเปนการสําสอนเพื่อสินจางหรือประโยชนอื่นใด ทั้งนี้ ไมวาผูยอมรับการกระทํานั้นและ

ผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ และไมวาผูนั้นจะไดรับใบอนุญาตประกอบอาชีพ

คาประเวณีแลวหรือไม  

“สถานการคาประเวณี” ใหมีสาระสําคัญหมายถึงเฉพาะสถานที่ใดๆที่จัด

ไวเพ่ือบุคคลอื่นทําการคาประเวณี โดยจัดใหมีผูทําการคาประเวณีเพ่ือการนั้นดวย หรือซองเทานั้น 

แตไมหมายความรวมถึง สถานบริการท่ัวไป หรอืกิจการที่มีการคาประเวณีแอบแฝง  

(ข) เงื่อนไขคุณสมบัติของผูคาประเวณี  

พระราชบัญญัติฉบับใหมควรกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูประสงคขึ้น

ทะเบียนคาประเวณี โดยตองมีอายุ 18 ปขึ้นไป สมัครใจคาประเวณีดวยตนเอง โดยไมมีบุคคลอื่น

สนับสนุนใหเร่ิมคาประเวณี หรือคาประเวณีตอ และโดยปราศถูกบุคคลอ่ืนบังคับ ขมขู หลอกลวง 

หรอืชักชวนใหคาประเวณี      

(ค) ความรับผิดทางอาญา  

โดยควรบัญญัติทั้งความรบัผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี และผูแสวงหา

ประโยชนจากการคาประเวณี ซึ่งมีขอเสนอแนะ ดังนี้  

(1) ความรับผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี  

สําหรับผูคาประเวณีโดยชอบดวยกฎหมาย หรือข้ึนทะเบียน ควรกําหนด

ความผิดแกการชักชวน หาลูกคา นอกพ้ืนที่ที่กําหนดใหอนุญาตคาประเวณีไว โดยอาจถูกปรับ สําหรับ

การกระทําความผิดคร้ังแรก แตหากกระทําความผิดซ้ําควรไดรบัโทษจําคุกและปรบัในอัตราที่สูงข้ึน  

สําหรับผูคาประคาประเวณี เถ่ือน ควรกําหนดความผิดอาญาแกผู

คาประเวณีท่ีไมมีใบอนุญาต หรือขึ้นทะเบียน โดยอาจถูกปรับ สําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก แต

หากกระทําความผิดซ้ําควรไดรับโทษจําคุกและปรับในอัตราที่สูงข้ึน  

อีกทั้ง ควรกําหนดความผิดอาญาแกผูคาประเวณีเถ่ือนที่ชักชวน หา

ลูกคา ณ สถานที่ใดๆ โดยอาจถูกปรับ สําหรับการกระทําความผิดครั้งแรก แตหากกระทําความผิดซ้ํา

ควรไดรับโทษจําคุกและปรับในอัตราที่สูงขึ้น แตโทษปรับและจําคุกควรมีอัตราโทษสูงกวากรณีผู

คาประเวณีที่ขึ้นทะเบียนกระทําเพ่ือเปนมาตรการบีบบังคบัทางออมใหผูคาประเวณีทุกคนขึ้นทะเบียน 

(2) ความรับผิดทางอาญาแกบุคคลที่เกี่ยวของกับการคาประเวณี  

โดยหลัก บุคคลที่เก่ียวของกับการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการ ไดแก 

นายหนา ผูดํารงชีพจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี ผูดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี สถานบริการ 

ตองถูกลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตินี้หรือประมวลกฎหมายอาญา แตเนื่องจากตามแนวคิด

เชิงสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร รูปแบบการคาประเวณีพึ่งพานายหนา (Agency) ในปจจุบัน การ

ปรากฏของบุคคลที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีในฐานะผูขายบริการเปนขอเท็จจริงที่ไมอาจปฏิเสธได 
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จึงมีความจําเปนตองสรางกรอบกําหนดคําจํากัดความแกบุคคลเหลานี้ใหการยกเวนความผิดถูกจํากัด

อยูในบริบทที่สอดคลองสังคมไทยมากที่สุด จึงมีความจําเปนตองกําหนดนิยาม ผูรวมลงทุน (Partner) 

วา “ผูที่ตกลงเขามีสวนรวมกับผูคาประเวณีในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจการคาประเวณี โดยทํา

สัญญารวมทนุเปนหนังสือจดทะเบียนตามแบบที่กฎหมายกําหนดและรวมลงทนุทรัพยสินหรือแรงงาน 

อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ไมวาจะกระทําในลักษณะใด หรือมีตําแหนงหนาที่ใด ใหถือวาไมมี

ความผิด” ทั้งนี้ การบัญญัติกฎหมายดังกลาวมีเจตนารมณทําใหการคาประเวณีชอบดวยกฎหมาย แต

ไมไดมุงสงเสริม สนบัสนุนการคาประเวณี  

สําหรับผูดําเนินกิจการสถานการคาประเวณี ควรบัญญัติหามไมใหบุคคล

เปนเจาของ ผูจัดการสถานการคาประเวณี ซึ่งสถานการคาประเวณีในที่นี้หมายความเฉพาะซอง

เทานั้น แตการดําเนินสถานบริการคาประเวณีแอบแฝงไมถูกตองหามตามกฎหมาย  

สําหรับบุคคลท่ีเก่ียวกับการคาประเวณีในฐานะผูซื้อบริการ ในกรณีการ

ซื้อบริการจากผูคาประเวณีอายุ 18 ปข้ึนไปกระทําโดยสมัครใจ เห็นวา ไมควรกําหนดความผิดอาญา

แกผูซื้อบริการทางเพศ แตกรณีซ้ือบริการทางเพศเด็ก ควรกําหนดใหการซื้อบริการทางเพศจากบุคคล

อายุไมเกิน 15 ป หรือเด็กอายุไมเกิน 15 ป ไมวากระทําในสถานที่ใดเปนความผิดเปนความผิดอาญา 

โดยไมตองกําหนดเฉพาะกระทําในสถานการคาประเวณีเทานั้น เพราะบุคคลดังกลาวยังไมมีภาวะ

สมบูรณใหความยินยอมในเร่ืองเพศ หรือการคาประเวณีได และเด็กยอมไดรับการคุมครองโดยไมมี

เงื่อนไขเรื่องสถานที่มาเก่ียวของ นอกจากนี้ บทบัญญัตินี้ไมควรกําหนดใหเปนความรับผิดเด็ดขาด 

(Strict Liability) ผูกระทําจะมีความผิดเมื่อกระทําโดยเจตนา หรือรูขอเท็จจริงเร่ืองอายุเด็ก 

นอกจากนี้ กรณีซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ ควรกําหนดใหการซื้อบริการทาง

เพศจากผูคาประเวณีที่กระทําโดยถูกบังคับ ขูเข็ญ หลอกลวง เปนความผิดอาญาดวย แตไมควร

กําหนดใหเปนความรับผิดเด็ดขาด (Strict Liability) ผูกระทําจะมีความผิดเม่ือกระทําโดยเจตนา หรือ

รูขอเท็จจรงิเรื่องวาผูคาประเวณีถูกบังคบั หลอกลวง ขูเข็ญใหคาประเวณี  

(2) มาตรการอื่นเพ่ือคุมครองผูคาประเวณี  

ควรบัญญัติในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการข้ึนทะเบียน โดยควร

กําหนดใหผูที่ประสงคจะขอรับใบอนุญาตประกอบอาชีพคาประเวณีตองไดรับการตรวจสุขภาพและ

เขารับการอบรมความรูเก่ียวกับสุขภาพ โรคติดตอทางเพศสัมพันธ การใชถุงยางอนามัย การปองกัน

โรคตั้งครรภ ความเสี่ยงตอการติดแอลกอฮอล ยาเสพติดกอน และควรบัญญัติถึงมาตรการลงโทษผู

คาประเวณีที่ติดโรคติดตอทางเพศสัมพันธหลังจากไดรับใบอนุญาต อันเปนการนํามาตรการอื่น

นอกจากมาตรการทางอาญามาปรับใชดังเฉกเชนกับบทบัญญัติมลรัฐเนวาดา ซึ่งเพิกถอนใบอนุญาต

และหามประกอบอาชีพตอทันที นอกจากน้ีควรบัญญัติในรายละเอียดเกี่ยวกับอายุใบอนุญาต และ

คาธรรมเนียมใบอนุญาต ขอบังคับดานสุขภาพ การตรวจโรค บทบัญญัติรับรองสิทธิแกผูคาประเวณี
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โดยชอบดวยกฎหมายตางๆ เชน สิทธิดานกฎหมาย สิทธิการเขาถึงบริการสาธารณสุข รวมถึงการ

เขาถึงมาตรการสังคมสงเคราะห ซึ่งตองใชบังคับแกผูคาประเวณีทุกคนที่สมัครใจเขารับการฝกอบรม   

 

5.2.2.2 แกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509  

ควรเปลี่ยนแปลงนโยบายใหสามารถดําเนินกิจการเพ่ือการคาประเวณีได 

ใหสอดคลองกับการคาประเวณีในรูปแบบพึ่งพานายหนา (Agency) การคาประเวณีในสถานบริการ

ดังที่ปรากฏในปจจุบัน และเพ่ือเปนการปูทางไปสูการใหความคุมครองผูคาประเวณีในดานสิทธิ

กฎหมายแรงงานหรือสวัสดิการตอไป จึงเห็นควรแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการ มาตรา 21 โดย

เพิ่มเติมขอความวา “ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเม่ือสถานบริการใด

ดําเนินกิจการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เวนแตมีกฎหมายอนุญาตให

ทําได...” 

นอกจากน้ี ควรลงโทษเจาของสถานบริการที่ยินยอม ปลอยปละละเลย

ใหมีการกระทําซื้อบริการทางเพศจากผูคาประเวณีเด็ก ผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ หรือความผิดฐาน

คามนุษยเกิดข้ึนในสถานบริการของตนดวย โดยควรเพิ่มเติมขอความ “...ความผิดฐานซื้อบริการทาง

เพศจากผูคาประเวณีเด็กหรือผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ หรือ ความผิดฐานคามนุษยในสถานบริการ

ของตน...” ไวในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติดังกลาว ปองกันการกระทําความผิดฐานซื้อบริการ

ทางเพศจากผูคาประเวณีเด็ก ผูคาประเวณีโดยไมสมัครใจ และความผิดฐานคามนุษยในสถานบริการ

ได  ทั้งนี้ เจาหนาท่ีรัฐจะตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง หากพบการกระทําความผิดดังกลาว

ในสถานบริการก็จะตองดําเนินการทางกฎหมาย สั่งไมตอใบอนุญาต สั่งพักใชใบอนุญาต หรือสั่งเพิก

ถอนใบอนุญาตได หรือปดสถานประกอบกิจการชั่วคราวตามมาตรา 16/2 พระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551ประกอบ  

อนึ่ง ควรพิจารณาบทบัญญั ติเก่ียวกับการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถาน

บริการท่ีดําเนินกิจการคาประเวณีดังเฉกเชนบทบัญญัติของกลุมประเทศข้ึนทะเบียนการคาประเวณ ี

เพราะกําหนดขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานบริการเพื่อการคาประเวณีดังกลาวเปนมาตรการควบคูกับการ

ขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี และเพื่อควบคุมโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การดูแลสาธารณสุข รวมถึงเพื่อ

คุมครองผูคาประเวณี ตรวจสอบการกระทําผิดกฎหมาย   

5.2.3 การบังคับใชกฎหมาย  

ผูเขียนเห็นวา ควรมีการแกไขกระบวนการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตํารวจ

เพื่อใหการคุมครองผูคาประเวณี และจับกุม ดําเนินคดแีกผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี เชน  

5.2.3.1 ควรมีการอบรม เผยแพร ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติตอผู

คาประเวณี ทัศนคติตอผูคาประเวณีวาไมใชอาชญากร แตเปนบุคคลที่เจาหนาที่ตํารวจตองใหการ
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คุมครอง  และสรางทัศนคติใหเจาหนาที่มุงเนนจับกุม ดําเนินคดีผูแสวงหาประโยชนจากการคา

ประเวณี อยางจริงจัง 

5.2.3.2 ควรกําหนดระเบียบใหมีการตรวจสอบสถานบริการอยาง

ตอเนื่องเปนประจํา เพื่อปองกันการคาประเวณีแอบแฝง  

5.2.3.3 ลงโทษเจาหนาท่ีรัฐที่ทุจริต รับสินบน ละเลยไมดําเนินคดีแก

สถานบริการ ผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีอยางจริงจัง  

5.2.4 มาตรการคูขนานที่บังคับใชแกปญหาการคาประเวณี  

เพ่ือใหการบังคบัใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถควบคมุธุรกิจการ

คาประเวณี คุมครองผูคาประเวณีไดสมประสงคเจตนารมณของกฎหมาย จําเปนตองแกไขมาตรการ

คูขนานบางประการใหสอดคลองกับการแกไขบทบัญญัติกฎหมายดังที่เสนอไปดังกลาวขางตน ผูเขียน

จึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการคูขนาน ดังนี้  

5.2.4.1 การกําหนดเขตพ้ืนท่ีที่อนุญาตใหคาประเวณี  

ควรมีการกําหนดเขตพื้นที่ ท่ีอนุญาตใหคาประเวณี  โดยใช จํานวน

ประชากรผูอยูอาศัยเปนเกณฑ ทั้งนี้ พ้ืนที่ดังกลาวจะตองเปนเขตพื้นที่ที่หางไกลกับชุมชนที่พักอาศัย 

โรงเรียน สถานที่ทางศาสนา ศูนยติดตอราชการ ทั้งนี้ จะตองนําไปบังคับแกการจัดตั้งสถานบริการ 

กิจการอ่ืนเพ่ือการคาประเวณีทั้งหมด ทั้งท่ีจัดตั้งอยูกอนประกาศดวย  

5.2.4.2 กําหนดหนวยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการคาประเวณี  

ควรกําหนดหนวยงานที่ รับผิดชอบออกใบอนุญาตประกอบอาชีพ

คาประเวณี ทั้งน้ี ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปน

หนวยผูรับผิดชอบ เพราะมีสํานักงานทุกจังหวัด มีเจตนารมณแกไขปญหาทางสังคม ชวยเหลือ

ผูเสยีหายจากการคามนุษย  

5.2.4.3 มาตรการสังคมสงเคราะห  

ควรแกไขกระบวนการจัดหางานใหแกผูคาประเวณี โดยเฉพาะเนื้อหา

หลักสูตรอบรมฟนฟูฝกอาชีพใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจไทย และปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรใหมี

การสอนทักษะที่สําคัญเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจไทย หรือฝก

อาชีพที่หลากหลายย่ิงขึ้น โดยการเขารวมมาตรการสังคมสงเคราะหจะตองพิจารณาความสมัครใจ

ของผูคาประเวณีเปนสําคัญ  

โดยสรุป การแกไขกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณี ให เปนการคา

ประเวณีโดยชอบดวยกฎหมาย ตองเปลี่ยนแนวคิดนโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี

จากแนวคิดการคาประเวณีเปนอาชญากรรมเปนแนวคิดการคาประเวณีไมใชอาชญากรรม โดยยกเลิก

ความผิดทางอาญาแกคาประเวณีและใชระบบขึ้นทะเบียนผูคาประเวณี มีการออกพระราชบัญญัติ
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ฉบับใหมมีเจตนารมณคุมครองผูคาประเวณี กําหนดการคาประเวณีชอบดวยกฎหมายแตไมไดมุง

สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพนี้  โดยในพระราชบัญญัติควรกําหนดเงื่อนไขอายุผูคาประเวณี 

ความรับผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี ความรับผิดแกบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการคาประเวณีในฐานะ

ผูขายบริการ เชน นายหนา แมงดา ผูดําเนินกิจการคาประเวณี สถานบริการ และความรับผิดแก

บุคคลผูที่ เก่ียวของกับการคาประเวณีในฐานะผูซื้อบริการ เชน ผูซื้อบริการทางเพศเด็กหรือผู

คาประเวณีโดยไมสมัครใจ อยางไรก็ตาม ควรแกไขพระราชบัญญัติสถานบริการใหดําเนินกิจการ

คาประเวณีได และพิจารณากําหนดคําจํากัดความของบุคคลผูเก่ียวของกับการคาประเวณีในฐานะ

ผูขายบริการใหไดรับยกเวนความผิดตามเงื่อนไขท่ีพระราชบัญญัติกําหนดไว ซึ่งหากไมมีการกระทํา

ตามเงื่อนไขตองถูกรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาเชนเดิม การกําหนดคําจํากัดความดังกลาวเพ่ือ

สอดคลองกับรูปแบบการคาประเวณีในรูปแบบพึ่งพานายหนา (Agency) คาประเวณีในสถานบริการ 

แนวคิดสังคมศาสตร เศรษฐศาสตร นอกจากนี้ ตองแกไขปรับปรุงการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ี

รัฐและมาตรการคูขนาน เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายคาประเวณี กฎหมายอาญามีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบการกระทําผิดคามนษุยและคุมครองผูคาประเวณี 
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ภาคผนวก ก 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539  

 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

___________________ 

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2539 

เปนปที่ 51 ในรัชกาลปจจุบัน 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 

  โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณี 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

พ.ศ.2539” 

  มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

   มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 

   มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “การคาประเวณี” หมายความวา การยอมรับการกระทําชําเราหรือการยอมรับการกระทํา

อ่ืนใด หรือการกระทําอื่นใดเพื่อสําเร็จความใครในทางกามารมณของผูอื่น อันเปนการสําสอนเพื่อ

สินจางหรือประโยชนอ่ืนใด ทั้งนี้ ไมวาผูยอมรับการกระทําและผูกระทําจะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรอื

คนละเพศ 

“สถานการคาประเวณี” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวเพ่ือการคาประเวณีหรือยอมใหมีการ

คาประเวณี และใหหมายความรวมถึงสถานท่ีที่ใชในการติดตอหรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระทําการคา

ประเวณีดวย 
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 “สถานแรกรับ” หมายความวา สถานที่ที่ทางราชการจัดใหมีขึ้น หรือสถานที่ที่มูลนิธิ 

สมาคม หรือสถาบันอ่ืนจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อรับผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไว

เปนการชั่วคราวเพื่อพิจารณาวิธีการคุมครองและพัฒนาอาชีพใหเหมาะสมสําหรับแตละบุคคล 

 “สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความวา สถานที่ที่ทางราชการจัดใหมีขึ้น หรือ

สถานท่ีที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนจัดตั้งข้ึนเพื่อคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาอาชีพแกผูรับการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “การคุมครองและพัฒนาอาชีพ” หมายความวา การอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค 

การฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   “กรรมการ” หมายความวา กรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ หรือกรรมการคุมครองและ

พัฒนาอาชีพประจําจังหวัด แลวแตกรณี 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ* 

 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา 5 ผู ใดเขาติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือรบเราบุคคลตามถนนหรือ

สาธารณสถาน หรือกระทําการดังกลาวในที่อ่ืนใด เพ่ือการคาประเวณีอันเปนการเปดเผยและนาอับ

อายหรือเปนที่เดือนรอนรําคาญแกสาธารณชน ตองระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งพันบาท 

  มาตรา 6 ผูใดเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อประโยชนในการคาประเวณีของตนเอง

หรอืผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรบัไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําเพราะถูกบังคับ หรือตกอยูภายใตอํานาจซึ่งไม

สามารถจะหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได ผูกระทําไมมีความผิด 

  มาตรา 7 ผูใดโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนําดวยเอกสาร สิ่งพิมพ หรือกระทํา

ใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือการติดตอเพื่อ

การคาประเวณีของตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสองป หรือปรับตั้งแตหนึ่ง

หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 8 ผูใดกระทําชําเราหรือกระทําอ่ืนใดเพ่ือสําเร็จความใครของตนเองหรือผูอื่นแก

บุคคลอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปในสถานการคาประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมก็

ตาม ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรบัต้ังแตสองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท 
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  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป ตองระวาง

โทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท 

  ถาการกระทําตามวรรคหน่ึงเปนการกระทําตอคูสมรสของตน โดยมิใชเพื่อสําเร็จความใคร

ของผูอื่น ผูกระทําไมมีความผิด 

  มาตรา 9 ผูใดเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการ

คาประเวณีแมบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไมวาการกระทําตางๆ อันประกอบเปนความผิดนั้นจะได

กระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักร ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับตั้งแตสอง

หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกบุคคลอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกิน

สิบแปดป ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสามแสน

บาท 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปผูกระทํา

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

  ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม เปนการกระทําโดยใชอุบาย

หลอกลวง ขูเข็ญ ใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรอืใชวิธีขมขืนใจดวยประการ

ใดๆ ผูกระทําตองระวางโทษหนักกวาที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม หนึ่งในสาม 

แลวแตกรณี 

  ผูใดเพื่อใหมีการกระทําการคาประเวณี รับตัวบุคคลซึ่งตนรูอยูวามีผูจัดหา ลอไป หรือชักพา

ไปตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว ตอง

ระวางโทษตามที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ แลวแตกรณี 

  มาตรา 10 ผูใดเปนบิดา มารดา หรือผูปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไมเกินสิบแปดปรูวามี

การกระทําความผิดตามมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ ตอผูอยูในความปกครองของตน 

และมีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหมีการกระทําความผิดนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบปและ

ปรบัตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 

  มาตรา 11 ผูใดเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแล หรือผูจัดการกิจการการคาประเวณี

หรือสถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี ตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 
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ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีบุคคลซึ่งมีอายุกวาสิบหาป แตยังไมเกิน

สิบแปดปทําการคาประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงสิบหาปและปรับตั้งแต

หนึ่งแสนบาทถึงสามแสนบาท 

ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่งมีเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปทําการคา

ประเวณีอยูดวย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงสี่

แสนบาท 

มาตรา 12 ผูใดหนวงเหนี่ยว กักขัง กระทําดวยประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพใน

รางกายหรือทํารายรางกาย หรือขูเข็ญดวยประการใดๆ วาจะใชกําลังประทุษรายผูอื่นเพื่อขมขืนใจให

ผูอื่นนั้นกระทําการคาประเวณี ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองแสนบาท

ถึงสี่แสนบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูถูกกระทํา 

 (1) ไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต 

 (2) ถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต 

ผูใดสนับสนุนในการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ตองระวางโทษตามที่

บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 

ถาผูกระทําความผิดหรือผูสนับสนุนการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนพนักงานฝาย

ปกครองหรือตํารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาท่ีในสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและ

พัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ ผูกระทําตองระวางโทษจําคกุตั้งแตสิบหาปถึงย่ีสิบปและปรับตั้งแต

สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

มาตรา 13 ถาบิดา มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 หรอื

มาตรา 7 มีสวนรวมรู เห็นเปนใจใหบุคคลผูอยู ในความปกครอง กระทําการคาประเวณี  เมื่อ

คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพมีคําขอ ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลใหถอนอํานาจ

ปกครองของบิดามารดา หรือผูปกครองของผูนั้นเสีย และแตงตั้งผูปกครองแทนบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองนั้น 

ในกรณีที่ศาลจะตั้งผูปกครองตามวรรคหน่ึง และศาลเห็นวาไมมีผูเหมาะสมท่ีจะปกครอง

ผูกระทําความผิด ศาลจะตั้งผูอํานวยการสถานแรกรับหรือผูอํานวยการสถานคุมครอง และพัฒนา

อาชีพที่ผูกระทําความผิดนั้นอยูในเขตอํานาจเปนผูปกครองของผูกระทําความผิดก็ได 
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ใหนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเก่ียวกับการตั้งผูปกครองมาใชบังคับ

กับการตั้งผูปกครองตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ เรียกโดยยอวา ก.ค.อ. ประกอบดวย

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย* เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ* อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน อธิบดีกรมควบคุมโรคติดตอ อธิบดีกรมตํารวจ อธิบดีกรมพัฒนา

ฝมือแรงงาน อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส 

คนพิการ และผูสูงอายุ* หรือรองอธิบดีหรือรองเลขาธิการซึ่งอธิบดีหรือเลขาธิการดังกลาวขางตน

มอบหมาย ผูแทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรี

แหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ เปนกรรมการและเลขานุการ และใหประธานกรรมการ

แตงต้ังผูชวยเลขานุการไดไมเกินสองคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูและประสบการณ

เกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และอยางนอยหาคนใหแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งดําเนินงานในองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี 

มาตรา 15 ให ก.ค.อ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายการคุมครองและพัฒนาอาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู

คาประเวณี 

 (2) ประสานแผนงาน โครงการ ระบบงาน และกําหนดแนวทางปฏิบัติรวมกันกับสวน

ราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

 (3) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงการปฏิบัติ

ราชการหรือแผนงานของสวนราชการท่ีเกี่ยวของในเรื่องที่เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี 

 (4) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ และการจัดตั้งสถานแรกรับ

หรอืสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพของทางราชการ 

 (5) เสนอแนะรฐัมนตรีเก่ียวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการคุมครอง

และพัฒนาอาชีพ 
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 (6) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๖ 

 (7) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการวางระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งเก่ียวกับการดําเนินงาน

ของสถานแรกรับและสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

 (8) วางระเบียบเก่ียวกับการรับตัวและดูแลผูถูกควบคุมตามมาตรา 32 

 (9) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการสงตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับและสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพ ตลอดจนการกําหนดระยะเวลาในการรับการคุมครอง และพัฒนาอาชีพใน

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

 (10) ดําเนินการอ่ืนในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 

มาตรา 16 ใหมีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด เรียกโดยยอวา ก.ค.อ. 

จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ ปลัดจังหวัดหรือผูแทน จัดหางานจังหวัดหรือผูแทน หัวหนาตํารวจจังหวัดหรือ

ผูแทน พัฒนาการจังหวัดหรือผูแทน ศึกษาธิการจังหวัดหรือผูแทน สามัญศึกษาจังหวัดหรือผูแทน 

ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดหรือผูแทน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหรือ

ผูแทน สาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน แรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดหรือผูแทน อัยการจังหวัด

หรือผูแทน และผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และใหพัฒนา

สังคมและสวัสดิการจังหวัด*เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งตามวรรคหนึ่งตองเปนผูมีความรูและ

ประสบการณเก่ียวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี และอยางนอยหาคนใหแตงตั้งจาก

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งดําเนินงานในองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในดานการปองกันและแกไขปญหาการ

คาประเวณี 

มาตรา 17 ให ก.ค.อ. จังหวัดมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในดานขอมูล 

ทรัพยากร และการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของจังหวัด 

 (2) สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีทั้ง

ของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในพ้ืนที่ของจังหวัด 
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 (3) พิจารณาเสนอแนะตอ ก.ค.อ. เพื่อแกไขปรับปรุง หรือวางระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งท่ี

เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของจังหวัด 

 (4) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย 

มาตรา 18 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา 19 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพน

จากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีหรอืผูวาราชการจังหวัดซึ่งมีอํานาจแตงตั้ง แลวแตกรณี ใหออก 

(4) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 

(5) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา 20 ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและมีการแตงตั้งผูอ่ืน

เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน อยูในตําแหนงเทากับวาระที่

เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง

แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลว 

มาตรา 21 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมีการ

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติ

หนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา 22 การประชุมของ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรอืไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียง
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ชี้ขาด กรรมการผูใดมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเร่ืองใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนั้น 

มาตรา 23 ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ.จังหวัดมอบหมายก็ได และใหนํามาตรา 22 มา

ใชบังคบักับการประชุมของคณะอนุกรรมการดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 24 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัด หรือ

คณะอนุกรรมการที่ ก.ค.อ. หรือ ก.ค.อ. จังหวัดมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคล

ใดมาใหถอยคําหรอืใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

มาตรา 25 ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพขึ้นในกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และใหสํานักงานคณะกรรมการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 

(1) รับผิดชอบในงานธุรการของ ก.ค.อ. 

(2) ประสานงานและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เก่ียวของในการ

ดําเนินงานเก่ียวกับการคุมครอง การพัฒนาอาชีพ และการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

(3) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพ 

(4) สงเสริมอาชีพและจัดหางานใหแกผูซึ่งไดรับการฝกอบรมและพัฒนาอาชีพตาม (3) 

(5) รวบรวมผลการวิเคราะห วิจัย ดําเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบาย แผนงานคุมครองและพัฒนาอาชีพของสวนราชการ หนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 

แลวรายงานผลให ก.ค.อ. ทราบ 

(6) ปฏิบัติตามมติของ ก.ค.อ. หรือตามที่ ก.ค.อ. มอบหมาย 

มาตรา 26 มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ประสงคจะจัดตั้ง

สถานแรกรบัหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตนิี้ ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

มาตรา 27 เมื่ออธิบดีอนุญาตใหตั้งสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพแลวให

ดําเนินการตามมาตรา 28 
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ในกรณี ท่ีอธิบดีไมอนุญาต ใหผูขออนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนบัแตวันที่ไดรับหนังสอืแจงการไมอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรฐัมนตรีใหเปนท่ีสุด 

มาตรา 28 ใหอธิบดีกําหนดทองท่ีที่อยูในเขตรับผิดชอบของสถานแรกรับหรือสถานคุมครอง

และพัฒนาอาชีพที่จัดตั้งข้ึน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจเปลี่ยนแปลงทองที่ที่อยูในเขตรับผิดชอบของสถานแรก

รับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพก็ได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 29 เมื่อปรากฏวามูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา 26 ฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของทางราชการ อธิบดีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือให

มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนดังกลาวระงับการกระทํา ปรับปรุง แกไข หรือปฏิบัติใหถูกตองตามท่ี

แจงไปภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามคําสั่งแตไมทันภายใน

เวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขา

กระทําการแทนเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังนั้นได และใหมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นนั้นเปนผูออก

คาใชจายในการน้ี 

คาใชจายตามวรรคสอง ใหหมายความรวมถึงคาใชจายตามความจําเปนและสมควรตามที่

อธิบดีกําหนด 

ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไมอาจกระทําการตามวรรคสองได หรือแมวาจะไดกระทําตาม

วรรคสองแลวก็ตาม แตมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอื่นนั้นก็ยังไมอาจดําเนินกิจการตอไปไดเอง หรือถา

จะใหดําเนินการตอไปอาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพท่ีอยูในสถาน

แรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพดังกลาว ใหเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของทางราชการเปน

ความผิดรายแรงที่อธิบดีเห็นวาไมสมควรสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเสียกอน ก็ใหอธิบดีมี

อํานาจพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได 

มาตรา 30 มูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรา 26 ซึ่งถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตตามมาตรา 29 มีสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตอรัฐมนตรีเปนหนังสือภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และในระหวางรอการวินิจฉัยของรัฐมนตรีให

ดําเนินการตอไปได 
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คําวินิจฉัยของรฐัมนตรีใหเปนท่ีสุด 

มาตรา 31 ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 26 ให

พนักงานเจาหนาที่โดยไดรับอนุมัติจากอธิบดีดําเนินการสงผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยัง

สถานแรกรบัหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพอื่น 

ในกรณีที่สงผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและ

พัฒนาอาชีพของมูลนิธิ สมาคม หรือสถาบันอ่ืน ตองไดรับความยินยอมจากสถานแรกรับ หรือสถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพนั้นดวย 

มาตรา 32 ในกรณีที่ตองมีการควบคุมตัวผูตองหาหรือจําเลยในความผิดตามมาตรา 5 หรือ

มาตรา 6 ในระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในระหวางการพิจารณาคดีของศาล ให

กระทําไดตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง แตใหควบคุมตัวผูตองหาหรือ

จําเลยนั้นไวตางหากจากผูตองหาหรือจําเลยอ่ืน หรือจะขอใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*เปน

ผูดูแลผูถูกควบคุมตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดก็ได 

มาตรา 33 ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดตามมาตรา 5 หรือมาตรา 6 เปนบุคคลอายุยังไมเกิน

สิบแปดป และไมปรากฏวาตองหาหรืออยูในระหวางถูกดําเนินคดีในความผิดฐานอ่ืนซึ่งเปนความผิดท่ี

มีโทษจําคุก หรือตองคําพิพากษาใหจําคุก ใหพนักงานสอบสวนในกรณีที่ไดเปรียบเทียบคดีแลวแจง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพ่ือดําเนินการจัดสงตัวผูนั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขต

รับผิดชอบ 

กรณีตามวรรคหน่ึงหากเปนบุคคลอายุกวาสิบแปดป ถาบุคคลนั้นประสงคที่จะไดรับการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ใหพนักงานสอบสวนแจงกรมพัฒนา

สังคมและสวัสดิการ เพ่ือดําเนินการจัดสงตัวผูนั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ 

มาตรา 34 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามมาตรา 6 มาตรา 6 หรือมาตรา 7 เปนบุคคลอายุ

ยังไมเกินสิบแปดป เมื่อศาลไดพิจารณาถึงประวัติความประพฤติ สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ 

ภาวะแหงจิต อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้นแลวเห็นวาไมสมควรพิพากษาลงโทษแตควรใหผูกระทํา

ความผิดไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพแทนการลงโทษก็ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัว

ผูกระทําความผิดเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูนั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคาํพิพากษา 

กรณีตามวรรคหน่ึงหากเปนบุคคลอายุกวาสิบแปดป ถาบุคคลนั้นประสงคที่จะไดรับการ

คุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ และศาลเห็นสมควรใหกรมพัฒนาสังคม
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และสวัสดิการ*รับตัวผูกระทําความผิดเพ่ือดําเนินการจัดสงตัวผูนั้นไปเพื่อรับการดูแลในสถานแรกรับ

ที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ศาลมีคําพิพากษา 

ในกรณีที่ศาลพิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง และศาลเห็นสมควรให

ผูกระทําความผิดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพก็ใหกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*รับตัวผูกระทํา

ความผิดเพ่ือดําเนินการจัดสงตัวผูนั้นไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบภายในสิบหา

วันนับแตวันท่ีศาลมีคําพิพากษา และใหผูกระทําความผิดอยูในความควบคุมของสถานแรกรับและ

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 

มิใหนับระยะเวลาที่ควบคุมตัวผูกระทําความผิดตามวรรคสามเขาในกําหนดระยะเวลาที่อยูใน

ความดูแลของสถานแรกรับและระยะเวลาที่รับการคุมครองและพัฒนาอาชีพของสถานคุมครองและ

พัฒนาอาชีพ 

หลักเกณฑและวิธีการรับตัวผูกระทําความผิดจากศาลเพื่อดําเนินการจัดสงตัวผูนั้นไปเพื่อรับ

การดูแลในสถานแรกรับที่มีเขตรับผิดชอบ ใหเปนไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบ

ของ ก.ค.อ. 

มาตรา 35 ใหสถานแรกรับพิจารณาบุคลิกภาพ พื้นฐานการศึกษาอบรม สาเหตุการกระทํา

ความผิด และทดสอบแนวถนัด แลวพิจารณาจัดสงตัวผูอยูในความดูแลตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 

ไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพที่ เหมาะสมเพ่ือใหการคุมครองและพัฒนาอาชีพภายใน

ระยะเวลาตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดแตตองไมเกินหกเดือนนับแตวันที่รับตัวผูน้ันไว 

ภายใตบังคับมาตรา 34 วรรคสาม ในกรณีที่สถานแรกรับพิจารณาแลวเห็นวายังไมมีความ

จําเปนจะตองสงผูนั้นไปรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพจะไมสงตัวผูนั้นไปยังสถานคุมครองและ

พัฒนาอาชีพก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบท่ี ก.ค.อ.กําหนด 

มาตรา 36 หลักเกณฑและวิธีการสงตัวบุคคลไปเพ่ือรับการดูแลในสถานแรกรับตามมาตรา 

33 และมาตรา 34 และการสงตัวไปเพ่ือรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุมครองและพัฒนา

อาชีพตามมาตรา 35 ใหเปนไปตามระเบียบที่ ก.ค.อ.กําหนด 

มาตรา 37 ผูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพตองอยูรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพใน

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามระเบียบที่ ก.ค.อ. กําหนดเปนเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่สถาน

คุมครองและพัฒนาอาชีพรับตัวไว 

มาตรา 38 ในระหวางที่รับการดูแลในสถานแรกรับหรือรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพใน

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ถาผูใดหลบหนีออกนอกสถานแรกรับ หรือสถานคุมครองและพัฒนา
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อาชีพ ใหเจาหนาท่ีของสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพมีอํานาจหนาที่ออกติดตาม

ตัวผูนั้นเพ่ือสงตัวกลับไปยังสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพได แลวแตกรณี ในการนี้ 

สถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพจะรองขอใหเจาหนาที่ตํารวจชวยดําเนินการใหดวยก็

ได 

เมื่อบุคคลใดไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพครบกําหนดเวลาแลวใหเจาหนาท่ีของสถาน

แรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพดําเนินการจัดสงบุคคลน้ันกลับไปยังถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนา

ของผูนั้น เวนแต ก.ค.อ. เห็นสมควรจะดําเนินการเปนอยางอื่น 

มาตรา 39 ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(1) เขาไปในสถานบรกิารตามกฎหมายวาดวยสถานบริการในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อ

ตรวจตราการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(2) นําผูถูกลอลวงหรือถูกบังคับใหทําการคาประเวณีซึ่งยินยอมใหนําตัวไปรับการคุมครอง

และพัฒนาอาชีพสงพนักงานสอบสวนเพ่ือพิจารณาดําเนินการหาตัวผูกระทําความผิดมาดําเนินการ

ตอไป ทั้งนี้ โดยใหนําความในมาตรา 33 มาใชบังคับกับการสงตัวผูคาประเวณีไปรับการดูแลในสถาน

แรกรับดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 40 ใหกรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 41 ผูใดฝาฝนไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติตามมาตรา 39 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา 42 ในระหวางที่ยังมิไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ ให

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ*มีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 25 

มาตรา 43 ใหสถานสงเคราะหที่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. 

2503 เปนสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหผูรับการสงเคราะหตามพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ซึ่งยังคงรับการ

สงเคราะหอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รับการคุมครองและพัฒนาอาชีพตอไปจนกวาจะครบ

ระยะเวลาที่อธิบดีไดกําหนดไว 
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มาตรา 44 บรรดาประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติปราม

การคาประเวณี พ.ศ.2503 ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้

จนกวาจะมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา 45 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รักษาการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 

บรรหาร ศิลปะอาชา 

นายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ

ปรามการคาประเวณี พ.ศ.2503 ไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติที่มีอยูโดยเฉพาะ

อยางยิ่งบทกําหนดโทษไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และโดยที่การคาประเวณีมีสาเหตุสําคัญ

มาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผูกระทําการคาประเวณีสวนมากเปนผูซึ่งดอยสติปญญาและ

การศึกษา สมควรลดโทษผูกระทําการคาประเวณี และเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดรับการคุมครอง

และพัฒนาอาชีพ ไมวาจะเปนการใหการอบรมฟนฟูจิตใจ การบําบัดรักษาโรค การฝกอบรมและ

พัฒนาอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและในขณะเดียวกันเพื่อเปนการปราบปรามการคาประเวณี

และเพื่อคุมครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกลอลวงหรือชักพาไปเพื่อการคาประเวณี 

สมควรกําหนดโทษบุคคลซึ่งกระทําชําเราโสเภณีเด็กในสถานการคาประเวณี บุคคลซึ่งหารายไดจาก

การคาประเวณีของเด็กและเยาวชน และบิดา มารดา หรือผูปกครอง ซึ่งมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการ

จัดหาผูอยูในความปกครอง ไปเพื่อการคาประเวณีกับใหอํานาจศาลที่จะถอนอํานาจปกครองของบิดา 

มารดา หรือผูปกครองของผูกระทําความผิดซึ่งเปนเด็กเพราะเหตุท่ีมีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหผูอยูใน

ความปกครองกระทําการคาประเวณี นอกจากนั้น ในปจจุบันปรากฏวาไดมีการโฆษณาชักชวนหรือ

แนะนําตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะท่ีเห็นไดวาเปนการเรียกรองการติดตอในการคาประเวณีกันอยาง

แพรหลาย สมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิด จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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