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บทคัดย่อ
บทความเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัญหามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี
โดยศึกษากรณีผู้ค้าประเวณีในประเทศไทย เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
จากผลการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีในประเทศไทย พบปัญหา 3 ประการ
คือ 1) การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีมีความซ�้าซ้อนระหว่างมาตรการลงโทษกับ
มาตรการคุม้ ครองและช่วยเหลือผูค้ า้ ประเวณีในฐานะผูเ้ สียหาย 2) บทบัญญัตขิ องกฎหมายไม่ได้กา� หนดความผิด
อาญาต่อผู้ค้าประเวณีจากการค้าประเวณีโดยตรง แต่น�าเอาพฤติการณ์ที่สร้างความเดือดร้อนร�าคาญ หรือมี
ลักษณะเป็นการมั่วสุมเพื่อประโยชน์ในการค้าประเวณีรวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งอัตราโทษที่ได้ก�าหนดไว้เบาเกินไป
จึงไม่สอดคล้องกับหลักการลงโทษที่ได้สัดส่วน ท�าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ค้าประเวณีของผู้ค้าประเวณี และ 3) มาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพมุ่งคุ้มครองผู้ค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกิน
18 ปี แต่ไม่ครอบคลุมผู้ค้าประเวณีที่อายุกว่า 18 ปี และไม่มีมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุข ดังนี้
แล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 ในส่วนของบทลงโทษผู้ค้าประเวณีให้เหมาะสมกับความผิด และในส่วนของมาตรการความคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพให้ครอบคลุมผู้ค้าประเวณีที่อายุกว่า 18 ปี เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�าความผิดซ�้า รวมไปถึง
มีมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองบุคคลทั่วไปในสังคม
ค�าส�าคัญ: มาตรการทางกฎหมาย; การค้าประเวณี; ผู้ค้าประเวณี
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Abstract
This article aims to study the problems of legal measures relating to prostitution
focusing on prostitutes in Thailand. The ultimate goal is to identify directives for appropriate
development and efficient solution for this problem.
The results show three problems in legal measures relating to prostitution in Thailand:
1) there is an overlap between punitive measures and protective/helping measures for prostitutes
as injured persons, 2) there is no direct criminal offence of prostitution for prostitutes. In other
words, a prostitute is subject to certain punishment for relating offences such as a constitution
of disturbance or gathering for certain benefits relating to prostitution. These offences carry
mild punishments, which are not proportional to the action. As a result, the legal enforcement
is not efficient enough to prevent prostitutes from recidivism and 3) there are protective/
occupational rehabilitative measures only for underage prostitutes of not more than 18 years
of age, but not for prostitutes aged over 18 years. Moreover there is no special preventive
public health measure. So, there are some recommendations to solve those problems. For
example, the Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539 needs to be amended.
The punishments for an offence of constitution should be more severe. To prevent recidivism,
there should be preventive/occupational rehabilitative measures for prostitutes aged over 18
years. Moreover there should be special preventive public health measures to protect the
general public.
Keywords: Legal Measures; Prostitution; Prostitute
1. บทน�า
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
นับแต่อดีต การค้าประเวณีของหญิงขายบริการเป็นอาชีพที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายเกี่ยวกับการ
ค้าประเวณีที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127” ซึ่งก�าหนดให้โสเภณีเป็นอาชีพที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย รวมทั้งการอนุญาตให้มีการจดทะเบียน “โรงหญิงนครโสเภณี” หรือ “สถานค้าประเวณี” ภายใต้
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมมิให้กามโรค หรือที่เรียกว่า “สัญจรโรค” นั้นแพร่ระบาด ซึ่งต่อมาได้มีการตรา “พระ
ราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503” ขึ้นมาบังคับใช้แทนพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 ที่
มีอยู่เดิม โดยก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาที่มีบทลงโทษทั้งโทษจ�าคุกและโทษปรับ
จนกระทั่งต่อมาในภายหลังได้มีการตรา “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539”
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ขึน้ บังคับใช้แทน อันเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัตปิ รามการค้าประเวณี พ.ศ. 25033 ภายใต้หลักการและเหตุผล
ทีว่ ่า “การค้าประเวณีมีสาเหตุส�าคัญมาจากสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยผู้กระท�าการค้าประเวณีสว่ นมาก
เป็นผู้ซึ่งด้อยสติปัญญาและการศึกษา ประกอบกับกฎหมายเล็งเห็นว่าผู้ค้าประเวณีส่วนหนึ่งเป็นเหยื่อของ
กระบวนการค้าประเวณีสมควรลดโทษผูค้ า้ ประเวณี และเปิดโอกาสให้บคุ คลเหล่านัน้ ได้รบั การคุม้ ครองและพัฒนา
อาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กและเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรือชักพาไปเพื่อการค้าประเวณี สมควรก�าหนดโทษ
บุคคลซึ่งกระท�าช�าเราโสเภณีเด็กในสถานการค้าประเวณี บุคคลซึ่งหารายได้จากการค้าประเวณีของเด็กและ
เยาวชน และบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ซึ่งมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการจัดหาผู้อยู่ในความปกครองไปเพื่อการ
ค้าประเวณี กับให้อ�านาจศาลที่จะถอนอ�านาจปกครองของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของผู้กระท�าความผิดซึ่ง
เป็นเด็ก เพราะเหตุที่มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อยู่ในความปกครองกระท�าการค้าประเวณี ตลอดจนการโฆษณา
ชักชวนหรือแนะน�าตัวทางสือ่ มวลชนในลักษณะทีเ่ ห็นได้วา่ เป็นการเรียกร้องการติดต่อในการค้าประเวณี” ท�าให้
บทลงโทษในความผิดเกีย่ วกับการค้าประเวณีของผูค้ า้ ประเวณีนนั้ ลดความรุนแรงลง โดยมุง่ เน้นทีจ่ ะลงโทษบุคคล
ที่แสวงหาผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีในทุกรูปแบบ
อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันปัญหาการค้าประเวณีก็ยังปรากฏเห็นอยู่ในสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีในประเทศไทย ซึง่ จากสถิตจิ า� นวนคดีทไี่ ด้รบั รายงาน
ตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา 20 อันดับแรก ประจ�าปี พ.ศ. 2558 พบว่า พระราชบัญญัติที่มีโทษทาง
อาญาที่มีจ�านวนคดีเกิดขึ้นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522, พระราช
บัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัตกิ ารพนัน พุทธศักราช 2478, พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบ
ปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามล�าดับ โดยมีรายละเอียด
จ�านวนคดีได้รับรายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ในปี พ.ศ. 2558
จ�านวน 48,267 คดี มากสูงเป็นล�าดับที่ 4 เพิ่มสูงขึ้นจ�านวน 11,822 คดี คิดเป็นร้อยละ 24.49 จากเดิมในปี พ.ศ.
2557 จ�านวน 36,445 คดี และที่สามารถด�าเนินการจับกุมได้ จ�านวน 44,577 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.36 โดย
ข้อหาที่มีการจับกุมมากที่สุด คือ ผู้เข้าชักชวนรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานเพื่อค้าประเวณี จ�านวน
42,481 คดี คิดเป็นร้อยละ 95.34 และข้อหาอืน่ ๆ เกีย่ วกับพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 จ�านวน 1,335 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.00 ซึง่ ตามรายละเอียดในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูต้ อ้ งหาและ
การกระท�าความผิดนั้นมีสถิติผู้กระท�าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่เพศหญิงที่ถูกจับกุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จ�านวน 33,625 คน มากสูงเป็นล�าดับที่ 24
หากพิจารณาอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีของผู้ค้าประเวณีตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จะพบว่าอัตราโทษดังกล่าวไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
ค่าครองชีพ และรายรับของผูค้ า้ ประเวณีทไี่ ด้จากการค้าประเวณีในปัจจุบนั ยิง่ ไปกล่าวนัน้ มาตรการคุม้ ครองและ
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พัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมรวมไปถึงผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี เว้นเสียแต่ผู้ค้า
ประเวณีผู้นั้นประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพเอง ท�าให้เป็นการยากต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกระท�าความผิดซ�า้ ของผูค้ า้ ประเวณีโดยสมัครใจ และด้วยเหตุผลข้างต้นทีไ่ ด้กล่าวมาจึงเป็นทีม่ าน�าไป
สู่ประเด็นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1.2 วัตถุประสงค์
ในประเทศไทย

1.2.1 เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหามาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการค้าประเวณี กรณีผคู้ า้ ประเวณี

1.2.2 เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาเกีย่ วกับการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาต่อผูค้ า้ ประเวณี
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี
กรณีผคู้ า้ ประเวณีในประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายภารกิจกฎหมายอาญาในการคุม้ ครองสังคม
1.3 ขอบเขตการวิจัย
ผูเ้ ขียนมุง่ เน้นทีจ่ ะศึกษาเพือ่ ศึกษาปัญหาเกีย่ วกับการค้าประเวณี และมาตรการทางกฎหมายเกีย่ ว
กับการค้าประเวณีของผูค้ า้ ประเวณี ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 รวม
ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบ
มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีในต่างประเทศ และในประเทศไทย เพื่อให้ได้บทสรุปและข้อ
เสนอแนะในการปรับแก้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้สามารถบังคับ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1.4 ระเบียบวิธีการวิจัย
การศึกษานี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าแบบ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย รายงานการ
ประชุม ค�าพิพากษาศาลฎีกา ข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ตลอดจนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ โดยจะน�าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ได้จากการศึกษาค้นคว้ามารวบรวมให้เป็นระบบ และน�ามา
ศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาให้ได้ขอ้ สรุปและข้อเสนอแนะ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี
ต่อไป
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ท�าให้ทราบถึงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการค้าประเวณีและปัญหาในการป้องปรามการค้า
ประเวณีของผู้ค้าประเวณี ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
1.5.2 ท� า ให้ ท ราบถึ ง ข้ อ เปรี ย บเที ย บมาตรการทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การค้ า ประเวณี ใ น
ต่างประเทศและในประเทศไทยและตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
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1.5.3 ท�าให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทย ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุเป้าหมายภารกิจกฎหมายอาญาในการคุ้มครองสังคม
2. ผลการวิจัย
การค้าประเวณีเป็นปัญหาที่แก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยได้ยากยิ่ง อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ที่มีปัญหามาตรการทางกฎหมายซึ่งพบปัญหาดังต่อไปนี้
2.1 ปัญหาในการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย
การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย มีความซ�้าซ้อนกัน
ระหว่างมาตรการลงโทษกับมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีในฐานะผู้เสียหาย นับแต่ที่กฎหมาย
เกีย่ วกับการค้ามนุษย์ได้มผี ลบังคับใช้ ท�าให้เกิดปัญหาความยุง่ ยากในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีร่ ฐั เนือ่ งจาก
ภายใต้บริบทกฎหมายไทยผูค้ า้ ประเวณีอาจเป็นได้ทงั้ ผูก้ ระท�าความผิดทีจ่ ะต้องถูกด�าเนินคดี ตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และผู้เสียหายจากการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ในมุมมองของประเทศไทยการค้าประเวณีถอื เป็นเรือ่ งทีข่ ดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทัง้
เป็นที่มาของการแพร่โรคที่อาจติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตมนุษย์ ดังนั้น
ที่ผ่านมาในประเทศไทยจึงได้มีการตรากฎหมายขึ้นเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาจากการค้าประเวณีและผล
กระทบทีต่ ามมา ได้แก่ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันสัญจรโรค ร.ศ. 127, พระราชบัญญัตปิ รามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503
และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ตามล�าดับ โดยจะเห็นได้วา่ มาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทย แต่เดิมจะมีลักษณะเป็นการควบคุมโดยอนุญาตให้มีการค้า
ประเวณีได้ภายใต้เงือ่ นไขของกฎหมาย เช่น ไม่เป็นโรคทีต่ ดิ ต่อกันได้ เพือ่ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
สัญจรโรค ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีลักษณะเป็นการป้องกันโดยห้ามไม่ให้มีการค้าประเวณี
ขณะทีใ่ นระดับสากลได้มกี ารพัฒนากลไกทางกฎหมายอาญาระหว่างประเทศขึน้ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาประชาคมโลกจากการประกอบอาชญากรรมข้าม
ชาติ เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และการลักลอบค้า
มนุษย์ เป็นต้น โดยมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าบุคคล
และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่น ค.ศ. 1949 (The Convention for the Suppress of
the Traffic in Persons and of Exploitation of Others 1949), อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime 2000), พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดย
เฉพาะผู้หญิงและเด็ก ค.ศ. 2000 (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
Especially Women and Children 2000) และอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดตัง้ ในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (Supplementing the United Nations Convention Against Transnational
Organized Crime 2000) ถือว่าการค้าประเวณีเป็นปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งถือว่าผู้ค้า
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ประเวณีเป็นเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ จึงมุง่ เน้นทีจ่ ะลงโทษบุคคลผูก้ ระท�าความผิดเกีย่ วกับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะ
การค้าสตรีและเด็ก รวมทัง้ การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผูอ้ นื่ โดยไม่รวมไปถึงผูค้ า้ ประเวณี หาก
พิจารณาตัวบทกฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 251 ที่ก�าหนดความมุ่งประสงค์การให้ความช่วย
เหลือและการคุม้ ครองผูเ้ สียหายทีร่ ฐั ภาคีแต่ละรัฐต้องใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมในการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความผิดตามอนุสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการขู่ว่าจะแก้แค้นหรือ
ข่มขู5่ และพิธีสารว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก ค.ศ. 2000
กับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพือ่ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทจี่ ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 อารัมภบท
และข้อ 2 (บี) ทีก่ า� หนดความมุง่ ประสงค์ของพิธสี ารเพือ่ คุม้ ครองและช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์วา่ ด้วย
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้เสียหายอย่างเต็มที่6 ซึ่งผู้ค้าประเวณีก็เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในฐานะ
ผู้เสียหาย7
ส�าหรับในประเทศไทยได้รับเอาหลักการดังกล่าวข้างต้นมาอนุวัติการเป็นมาตรการทางกฎหมาย
ภายในประเทศ กล่าวคือ หลักการในด้านการป้องกันและปราบปรามการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประมวลกฎหมาย
อาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ส�าหรับหลักการในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีที่ตกเป็นเหยื่อค้า
มนุษย์ ได้ถูกน�ามาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 41 บัญญัตวิ า่ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาต
เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด�าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิด
ฐานเข้ามา ออกไปหรืออยูใ่ นราชอาณาจักรโดยไม่ได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้ง
ความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม
หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณี หรือความผิดฐาน
เป็นคนต่างด้าวท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท�างานของคนต่างด้าว และนอกจากนี้
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ทีก่ า� หนดความผิดเฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการติดต่อ
ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีตามมาตรา 5 บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน
แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระท�าการดังกล่าวในที่อื่นใด เพื่อการค้า
ประเวณีอนั เป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นทีเ่ ดือนร้อนร�าคาญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and
the Protocols Thereto (New York: United Nations, 2004), 28.
6
lbid, 41-42.
7
Supattra Sukpanee, “Remedy for Transnational Crime Victims Under United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime 2000: Development of Law and Practices About Remedy for Transnational Crime Victims in
Thailand,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn University, 2012), 24. [In Thai]
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หนึ่งพันบาท ทั้งนี้ และมาตรา 6 บัญญัติว่า ผู้ใดเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อประโยชน์ในการค้า
ประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ�าทั้ง
ปรับ ดังนีจ้ งึ พิจารณาได้วา่ ท�าให้ในทางปฏิบตั พิ นักงานสอบสวนไม่สามารถทีจ่ ะด�าเนินคดีกบั ผูค้ า้ ประเวณีในความ
ผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และมาตรา 6 ได้ในทันที
แต่จะต้องด�าเนินการสอบสวนว่ามีมูลความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่เสียก่อน หากไม่เป็นที่ปรากฏว่ามีการ
กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์และผู้ค้าประเวณีตกเป็นเหยื่อจากการกระท�าดังกล่าว พนักงานสอบสวนจึงจะ
สามารถด�าเนินคดีกับผู้ค้าประเวณีในความผิดฐานติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้า
ประเวณี หรือในความผิดฐานเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณีได้ โดยจะเห็นว่าขั้นตอนการ
ด�าเนินการที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นภาระงานเพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมาย ขณะที่อีก
ด้านหนึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการเข้าตรวจค้นสถานบริการ และจับกุมผู้กระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ก็ยงั ไม่อาจถือได้วา่ ผูค้ า้ ประเวณีในสถานบริการ
ทุกคนเป็นเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ เพราะในความเป็นจริงแล้วยังมีผคู้ า้ ประเวณีอกี ส่วนหนึง่ ทีส่ มัครใจค้าประเวณี
ด้วยความยินยอมโดยปราศจากการบังคับขู่เข็ญ8 ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนจะต้องมีการสัมภาษณ์ผู้ค้า
ประเวณี โดยใช้แบบสัมภาษณ์เบื้องต้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดแยกผู้ค้าประเวณีซึ่งตกเป็นเหยื่อค้า
มนุษย์ทกี่ ฎหมายต้องให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือกับผูค้ า้ ประเวณีโดยสมัครใจซึง่ ต้องถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย
ดังนี้แล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี
ในประเทศไทยที่มีความซ�้าซ้อนกันระหว่างมาตรการลงโทษกับมาตรการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ค้าประเวณีใน
ฐานะผู้เสียหาย สามารถพิจารณาได้ดังนี้
1) ในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นความผูกพันที่
ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีอนุสัญญาระหว่างประเทศจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เกิดความชัดเจน และไม่เป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องจึงได้วาง
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ใิ นการคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น ก�าชับการปฏิบตั ใิ นการคัดแยกผูเ้ สียหายจาก
การค้ามนุษย์ เป็นต้น ตลอดจนได้จัดท�าคู่มือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย
และบุคคลทั่วไป เช่น คู่มือการปราบปรามการค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย
ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผลดีในแง่
การคุ้มครองกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กล่าวคือ หากเป็นหญิงหรือเด็กถูกล่อลวงให้มาค้าประเวณีก็จะไม่
ถูกด�าเนินคดีในสิ่งที่ผู้นั้นถูกบังคับให้กระท�า แต่ก็ยังมีผู้ค้าประเวณีที่กระท�าการค้าประเวณีโดยสมัครใจด้วยจึง
เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการจ�าแนกเหยื่อที่แท้จริง
2) ในด้านการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หากพิจารณาจะเห็นได้วา่ อนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศไม่ได้กา� หนดให้ประเทศภาคีสมาชิกจะต้องก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดและลงโทษผูค้ า้ ประเวณี
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ท�าให้ในแต่ละประเทศก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีแตกต่างกันออกไป ส�าหรับมาตรการ
ทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีในประเทศไทยได้รบั เอาหลักการในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปราบปรามการค้า
บุคคล และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผูอ้ นื่ ค.ศ. 1949 มาอนุวตั กิ ารกฎหมายภายใน ซึง่ ถือว่า
การค้าประเวณีไม่ถอื ว่าเป็นกระท�าทีผ่ ดิ กฎหมายในตัวเอง แต่ได้กา� หนดความผิดและบทลงโทษการติดต่อ ชักชวน
แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพือ่ ค้าประเวณี หรือการเข้าไปมัว่ สุมในสถานการค้าประเวณีเพือ่ ค้าประเวณี
ถือเป็นความผิด หากประเทศไทยมีการยกเลิกการค้าประเวณีอย่างแท้จริง ไม่ก�าหนดความผิดและบทลงโทษต่อ
ผู้ค้าประเวณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม ย่อมส่งผลท�าให้ไม่มีการด�าเนินคดีผู้ค้าประเวณีวิธีการนี้จึงเป็นทางออก
ในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีในประเทศไทยทีม่ คี วามซ�า้ ซ้อนอีก
ทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของรัฐบาล ความคิดเห็นของประชาชน
โดยส่วนรวมต่อแนวคิดดังกล่าว รวมทั้งพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประเทศไทยผูกพัน9
2.2 ปัญหาการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปราม
การค้าประเวณี พ.ศ. 2539
บนพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน บุคคลย่อมมีสทิ ธิประจ�าตัวของบุคคลทีไ่ ม่อาจถูกลิดรอนหรือท�าให้
หมดไปได้ แต่การใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคล บุคคลทุกคนอาจถูกจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพได้โดยกฎหมายเพียง
วัตถุประสงค์เพื่อการยอมรับและการเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แห่งความสงบ
เรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และสวัสดิการสังคมทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย จึงเข้าใจได้ว่าการค้าประเวณีเป็นสิทธิ
เสรีภาพของผู้ค้าประเวณีเช่นกัน การที่รัฐจะออกกฎหมายที่กระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลภายในรัฐนั้นจะ
ท�าได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย คือ มีเหตุจ�าเป็นที่ต้องมีกฎหมายนั้นหากไม่มีจะเกิดผล
กระทบกับสังคมส่วนรวมและกฎหมายนั้นจะต้องมีความเหมาะสม
ส�าหรับในประเทศไทย ถือว่าการค้าประเวณีเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้ง
เป็นทีม่ าของการแพร่โรคทีอ่ าจติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์ซงึ่ เป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวติ มนุษย์ จึงได้มกี าร
ตรากฎหมายขึน้ ควบคุมการค้าประเวณีในประเทศไทย เนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายอาญา จึงต้องค�านึง
ถึงแนวคิดทฤษฎีกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญา รวมทั้งหลักการลงโทษที่
ได้สัดส่วน เมื่อพิจารณาจะพบว่าตัวบทกฎหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539 มุง่ ทีจ่ ะลงโทษบุคคลผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีในทุกรูปแบบ ไม่วา่ ผลตอบแทนนัน้ จะเป็น
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด ไม่วา่ จะอยูใ่ นขัน้ ตอนใด ๆ ตามทีก่ ฎหมายก�าหนดไว้ โดยไม่ได้กา� หนดให้การค้า
ประเวณีนั้นเป็นความผิดอาญาดังเช่นในอดีต กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ได้
ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดอาญา โดยจะเห็นได้จากบทบัญญัติมาตรา 6 และมาตรา 7 ของพระราช
บัญญัติดังกล่าว ซึ่งมาตรา 6 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณีต้องระวางโทษจ�าคุก
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ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และมาตรา 7 บัญญัติว่า ผู้ใดกระท�าการค้าประเวณี
ต่อเพศเดียวกัน ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกินหก เดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ อย่างไรก็ดี
แม้ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 จะไม่ได้กา� หนดให้การค้าประเวณีเป็น
ความผิดไว้10 แต่ตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ได้กา� หนดให้การติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคล
เพื่อค้าประเวณี หรือเป็นการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพื่อค้าประเวณีเป็นความผิดอาญาที่มีความ
หมายครอบคลุมพฤติการณ์การกระท�าความผิดของผู้ค้าประเวณี เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมาย
ในอดีต พบว่า ความผิดดังกล่าวแต่เดิมเป็นฐานความผิดที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 (1) และมาตรา 5 (3) ของพระ
ราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 ซึ่งได้น�ามาบัญญัติขึ้นใหม่ไว้ในมาตรา 5 และมาตรา 6 ของพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 แต่ได้มีการปรับลดบทลงโทษในส่วนโทษจ�าคุกให้เบา
ลงจากเดิม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนโทษปรับ
ทั้งนี้ หากพิจารณาอัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 มาตรา 5
(1) และมาตรา 5 (3) พบว่า กฎหมายได้กา� หนดบทลงโทษในส่วนโทษปรับของทัง้ สองมาตราไว้เท่ากัน โดยมีอตั รา
ปรับสูงสุดไม่เกินหนึ่งพันบาท จะเห็นได้ว่าอัตราโทษปรับหนึ่งพันบาท ที่ได้ก�าหนดไว้เมื่อ 50 กว่าปีมาแล้ว หาก
เปรียบเทียบกับค่าครองชีพในช่วงเวลาขณะนัน้ โทษปรับดังกล่าวน่าจะมีความรุนแรงสูงมากกว่าปัจจุบนั หลายเท่า
ตัว ในทางกลับกันการน�าโทษปรับหนึ่งพันบาท ในอดีตมาใช้ โดยไม่ได้ค�านึงถึงภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่
เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบัน โทษดังกล่าวเบาเกินไปจึงไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะกับความร้ายแรงของการ
กระท�าความผิด ท�าให้ไม่สามารถป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปัญหาดังกล่าวจะเห็นจากกรณีตัวอย่าง เช่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 พันต�ารวจเอก
อภิชัย กรอบเพชร ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี น�าชุดจับกุมชาวไทยและชาวต่างชาติที่
ลักลอบค้าประเวณีและแอบแฝงเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรม รวมถึงเร่ขอทานอยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ มืองพัทยา ซึง่ สามารถ
จับกุมได้ 40 คน และคุมตัวผูต้ อ้ งหาด�าเนินคดีในข้อหาติดต่อชักชวนหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนสาธารณสถาน
เพื่อการค้าประเวณี อันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย และเป็นที่เดือดร้อนร�าคาญแก่สาธารณชน เพื่อเปรียบ
เทียบปรับข้อหาการติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณีรายละ 1,000 บาท และ
ปล่อยตัวไป ส่วนผู้ที่ไม่มีเงินช�าระค่าปรับจะถูกควบคุมยังห้องขังของสถานีต�ารวจภูธรเมืองพัทยา11 ทั้งนี้ จะเห็น
ได้วา่ การก�าหนดอัตราโทษปรับทีต่ า�่ กว่าผลตอบแทนทีไ่ ด้จากการค้าประเวณี ย่อมส่งผลท�าให้ผคู้ า้ ประเวณีไม่เกรง
กลัวกฎหมายและมีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าความผิดซ�้าขึ้นอีก
ดังนี้แล้ว แนวทางในการแก้ไขปัญหาการก�าหนดความผิดและบทลงโทษทางอาญาตามพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 คือ

Somporn Phrommahitathorn et al., Laws on Prostitution (Bangkok: Academic Fund of the Office of Thai Royal
Police, 1998), 29. [In Thai]
11
Watcharaphon Company Limited, “Crackdown on Prostitution to Erase Pattaya’s Image as Sex City,” Newspaper
Culumn, Thairath, March 4, 2017, accessed February 12, 2018, https://www.thairath.co.th/content/873730#/ [In Thai]
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1) ในด้านกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 มาตรา 5 และมาตรา 6 เพิ่มบทลงโทษโดยเฉพาะในกรณีโทษปรับให้สูงขึ้นเท่ากันหรือมากกว่าผล
ประโยชน์ที่ได้รับจากการกระท�าความผิด เพื่อให้การก�าหนดความผิดอาญาและบทลงโทษผู้ค้าประเวณีใน
ประเทศไทยได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิดและท�าให้ภารกิจคุ้มครองสังคมของ
กฎหมายอาญาบรรลุเป้าหมายไปได้อย่างแท้จริง
2) ในด้านสิทธิมนุษยชน อาจจะต้องหันกลับมาพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการแก้ไขเพิ่มเติมพระ
ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ในเรื่องการก�าหนดความผิดผู้ค้าประเวณีอย่าง
จริงจังว่าการใช้กฎหมายอาญาโดยไม่ได้มุ่งหมายให้มีการจ�าคุกผู้ค้าประเวณี แต่มุ่งเน้นที่จะใช้โทษปรับในอัตรา
เล็กน้อยเช่นนี้มีความจ�าเป็นมากน้อยเพียงใด หรือเป็นทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีหรือไม่ เนื่องจาก
ท้ายที่สุดแล้วด้วยขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายในปัจจุบันอาจท�าให้ผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ12 ได้รับผล
กระทบถูกจ�ากัดสิทธิเสรีภาพเกินความจ�าเป็น
2.3 ปั ญ หาในการก� า หนดมาตรการคุ ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ และมาตรการป้ อ งกั น พิ เ ศษ
ทางด้านสาธารณสุข
ในประเทศไทยได้รบั เอาหลักการในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปราบปรามการค้าบุคคล และการแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณีของผูอ้ นื่ ค.ศ. 1949 มาบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้า
ประเวณี พ.ศ. 2539 โดยมุ่งที่จะลงโทษบุคคลผู้การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของผู้อื่นโดยไม่รวมไป
ถึงผู้ค้าประเวณี13 กล่าวคือ แม้ตามตัวบทกฎหมายจะไม่ได้ก�าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดไว้เพื่อลงโทษ
ผู้ค้าประเวณีโดยตรง แต่ก็ได้ก�าหนดให้การติดต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลเพื่อค้าประเวณี
หรือเป็นการเข้าไปมัว่ สุมในสถานการค้าประเวณีเพือ่ ค้าประเวณีเป็นความผิดอาญา ซึง่ การน�าพฤติการณ์ลกั ษณะ
การกระท�าความผิดของผูค้ า้ ประเวณีมาบัญญัตไิ ว้เป็นความผิด ย่อมส่งผลโดยอ้อม ท�าให้มกี ารลงโทษผูค้ า้ ประเวณี
โดยมีวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งไม่ให้มีการค้าประเวณี อย่างไรก็ดี บางกรณีการลงโทษไม่
สามารถป้องกันการกระท�าความผิดซ�้าของผู้กระท�าความผิดได้ รวมทั้งการลงโทษไม่สามารถป้องกันผลกระทบ
ข้างเคียงที่เกิดจากการกระท�าความผิด จึงต้องมีการก�าหนดมาตรการทางกฎหมายที่จ�าเป็นขึ้นไว้โดยเฉพาะ
หากพิจารณามาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการค้าประเวณีในประเทศไทยจะเห็นได้วา่ มาตรการ
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ส่วนหนึ่งเป็น
มาตรการป้องกันการกระท�าความผิดซ�้าของผู้ค้าประเวณี แต่อย่างไรก็ดี มาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพดัง
กล่าวมุง่ เน้นทีจ่ ะคุม้ ครองเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี จากการค้าประเวณีเป็นส�าคัญ แต่สา� หรับในกรณีของผูค้ า้ ประเวณี
อายุกว่า 18 ปี แม้บทบัญญัติกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ผู้ค้าประเวณีดังกล่าวสามารถขอรับความคุ้มครองและ

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979, Article 11.
Chanokphon Sakonphadungkhet, “Prevention and Suppression of Child and Woman Prostitution as Provided in
International Conventions and Comparison Between Thai and Foreign Laws,” (Master’s thesis, Faculty of Law, Chulalongkorn
University, 2002), 71. [In Thai]
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พัฒนาอาชีพได้ แต่การทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายนัน้ จะต้องผ่านการพิจารณาความ
เหมาะสมเสียก่อน เช่น ต้องไม่ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวต้องหาหรืออยูใ่ นระหว่างถูกด�าเนินคดีในความผิดฐานอืน่
ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ�าคุก หรือต้องค�าพิพากษาให้จ�าคุก นอกจากนี้ สถานแรกรับและคณะกรรมการคุ้มครอง
และพัฒนาอาชีพประจ�าจังหวัดอาจพิจารณาไม่ส่งผู้นั้นไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ หรือจะให้ผู้นั้นพ้น
จากการดูแลก่อนครบก�าหนดเวลา 6 เดือน ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ได้ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ สติปญ
ั ญา การศึกษาและข้อเท็จจริงอืน่ ประกอบกับมีบดิ า
มารดา หรือผู้ปกครอง รับรองว่าจะให้การปกครองดูแลโดยใกล้ชิด และน่าเชื่อว่าผู้นั้นจะไม่กลับไปค้าประเวณี
อีก หรือ
2) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามค�าวินิจฉัยของแพทย์ หรือ
3) เป็นผู้เจ็บป่วยเรื้อรังไม่สามารถรักษาให้หายขาด และแพทย์มีความเห็นว่าจ�าเป็นต้องรักษาตัว
นอกสถานแรกรับหรือสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ14
เมื่อมาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพไม่ได้บังคับให้ผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี ต้องอยู่ภายใต้
การดูแลดังกล่าว ย่อมไม่อาจป้องกันการกระท�าผิดซ�้าของผู้ค้าประเวณีอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมือ่ พิจารณาประกอบกับปัญหาการก�าหนดบทลงโทษในมาตรา 5 และมาตรา 6 ของพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ต�่าเกินไปจนไม่อาจป้องกัน ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดของผู้ค้า
ประเวณีโดยสมัครใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่ามาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้า
ประเวณีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้า
ประเวณีของผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันการแพร่โรคทีอ่ าจติดต่อกัน
ได้ทางเพศสัมพันธ์จากการค้าประเวณีที่ผ่านมา จะพบว่ามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีของ
ประเทศไทยในอดีต ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขโดยน�ามาตรการทางด้านสาธารณสุขมาใช้ในการควบคุมการแพร่
ระบาดของสัญจรโรคตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 ขณะทีใ่ นปัจจุบนั ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขเอาไว้โดย
เฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่โรคที่อาจติดต่อกันได้ทางเพศสัมพันธ์จากการค้าประเวณี โดยจะเห็นได้ว่าการให้ผู้
ค้าประเวณีสามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอโดยไม่เสียค่าใช้
จ่าย เป็นการป้องกันพิเศษเพื่อคุ้มครองบุคคลทั่วไปในสังคมรวมทั้งผู้ค้าประเวณีให้ปลอดภัย แม้ในประเทศไทย
จะมีโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ให้สิทธิในการเข้ารับการรักษาโรคในราคา 30 บาท แต่สิทธิดังกล่าวก็ไม่
อาจน�ามาใช้เป็นมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขดังกล่าวได้ เพราะโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

The Committee on Protection and Vocational Development Regulation on Duration of Protection and Vocational
Development in Protection and Vocational Development Center B.E. 2540, Article 3, Royal Gazette Book 114 Part 72 ง
(September 9, 1997): 24. [In Thai]
14

82
หน้า 12

(vol. 6 No.
no. 1 January - June 2018)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 (Vol.

ให้สิทธิในการรักษาพยาบาลเฉพาะคนไทยซึ่งไม่รวมไปถึงคนต่างด้าว รวมทั้งไม่ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จ�าเป็น
ในการตรวจสุขภาพของผู้ค้าบริการเอาไว้ ขณะที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสให้สิทธิผู้ค้าประเวณีได้รับการรักษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการก�าหนดมาตรการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพและมาตรการ
ป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุข คือ ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 ให้ผู้ค้าประเวณีทุกคนมีโอกาสจะได้รับความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม
กัน และให้ผู้ค้าประเวณีสามารถเข้าถึงสิทธิในการรักษาพยาบาล และได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
3. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ภายใต้บริบทกฎหมายระหว่างประเทศมุ่งเน้นที่จะให้มีการลงโทษ
การกระท�าที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้าสตรีและเด็ก และการแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณีของผู้อ่ืน โดยไม่รวมไปถึงผู้ค้าประเวณี ส�าหรับในประเทศไทยได้รับเอาหลักการดังกล่าวมาก�าหนดไว้
เป็นมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี กล่าวคือ ในส่วนการป้องกันและปราบปรามการแสวงหา
ประโยชน์จากการค้าประเวณีถกู บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539,
ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และในส่วนการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทัง้ การให้ความคุม้ ครองและความช่วยเหลือผูค้ า้ ประเวณีทตี่ กเป็นเหยือ่
ค้ามนุษย์ถกู บัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมองว่าผูค้ า้ ประเวณี
เป็นเหยือ่ จากการค้ามนุษย์ ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วก็ยงั มีผคู้ า้ ประเวณีโดยสมัครใจซึง่ หาได้รายได้จากการค้าประเวณี ท�าให้
การก�าหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีในประเทศไทยมีความซ�้าซ้อนกันระหว่างมาตรการ
ลงโทษกับมาตรการคุม้ ครองและช่วยเหลือผูค้ า้ ประเวณีในฐานะผูเ้ สียหาย จนเป็นทีม่ าของปัญหาความยุง่ ยากใน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนซึ่งต้องคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ ด้วยบทลงโทษที่บังคับใช้นั้นเบาเกินไปไม่
ได้สดั ส่วนทีเ่ หมาะสมกับความร้ายแรงของการกระท�าความผิด จึงไม่สามารถป้องกัน ข่มขู่ ยับยัง้ การกระท�าความ
ผิดของผูค้ า้ ประเวณีโดยสมัครใจได้ ประกอบกับไม่มมี าตรการป้องกันการกระท�าความผิดซ�า้ ของผูค้ า้ ประเวณีอายุ
ไม่เกิน 18 ปี ที่มีประสิทธิภาพท�าให้มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีของ
ผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจอายุกว่า 18 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ค้าประเวณีในประเทศไทย ไม่ได้กา� หนดมาตรการป้องกันพิเศษทางด้านสาธารณสุขคุม้ ครองบุคคลทัว่ ไปในสังคม
รวมทั้งผู้ค้าประเวณีให้ปลอดภัย
3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 เห็นควรให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539 ในส่วนบทลงโทษผู้ค้าประเวณีให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษปรับ เพื่อให้บทลงโทษนั้นสามารถป้องกัน
ข่มขู่ ยับยั้งการกระท�าความผิดของผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มโทษปรับควรให้สอดคล้องกับ
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การก�าหนดอัตราโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 37 และมาตรา 38
3.2.2 เห็นควรให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539 ในส่วนของมาตรการความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อให้ผู้ค้าประเวณีทุกคนมีโอกาสจะได้รับ
ความคุ้มครองและพัฒนาอาชีพตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
3.2.3 เห็นควรให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539 ให้มกี ารบัญญัตมิ าตรการป้องกันพิเศษ เช่น การอบรมให้ความรู้ การส่งเสริมฝึกหัดอาชีพ การรักษาพยาบาล
และการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเฝ้าติดตามคุมประพฤติและการขึ้นทะเบียนประวัติผู้ค้าประเวณี
ขึ้นไว้โดยเฉพาะ
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