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การค้าประเวณ.ี. ปัญหาทีย่งัคงค้างคาอยู่ในประเทศไทย 

 
รูปภาพท่ี 1 : เหยือ่การคา้ประเวณี จงัหวดักาญจนบุรี 

ท่ีมา : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน (วนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561) 
 

 การคา้ประเวณี คือการเอารัดเอาเปรียบสตรีและเด็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อบงัคบัให้ท างานดา้นเพศ โดย
หมายรวมทั้งการหาเหยื่อ การเดินทาง ท่ีพกั โยกยา้ยหรือขายสตรีและเด็ก ซ่ึงในประเทศไทยมีแหล่งการ
คา้ประเวณีอยูห่ลายพื้นท่ี โดยการคา้ประเวณี เป็นช่องทางน าไปสู่การคา้มนุษย ์การปฏิเสธวา่ประเทศไทยไม่มี
การคา้ประเวณีจึงไม่มีน ้ าหนกัพอท่ีจะให้เกิดความน่าเช่ือถือ ทั้งในปัจจุบนัพบว่าผูค้า้ประเวณีมีเด็กอายุน้อย
ท่ีสุด คือต ่ากวา่ 15 ปี ส่ือใหเ้ห็นวา่เด็กและเยาวชนในสมยัน้ียงัมีภูมิคุม้กนัในการคิด วิเคราะห์ ถึงส่ิงท่ีผิดไดไ้ม่
มากพอ ซ่ึงในประเทศไทย มีเพียง 25 จงัหวดัเท่านั้นท่ีปลอดจากการคา้ประเวณีเกือบ 100% จากสถานการณ์
คา้ประเวณีเด็กในปัจจุบนั เน่ืองจากมีความรุนแรงอยูห่ลายปัจจยั ทั้งก าลงัซ้ือจากกลุ่มผูซ้ื้อบริการ และรูปแบบ
การคา้ประเวณีท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยหันมาขายบริการทางเพศแบบแอบแฝง ขายผ่านนายหน้า และใช ้
Social Media ในการติดต่อส่ือสาร ท าให้การจบักุมกวาดลา้งของเจา้หนา้ท่ีท าไดย้ากข้ึน ซ่ึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ี
เก่ียวกบัการคา้ประเวณีไม่ไดมี้แค่การถูกบงัคบั ขู่เขญ็ ขืนใจ แต่ยงัมีผลกระทบท่ีตามมาเช่น โรคร้าย HIV เอดส์ 
ภูมิคุม้กนัต ่า ฯลฯ ทั้งน้ีจึงท าให้มีการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการคา้ประเวณี และท าลายลา้งธุรกิจ
การคา้ประเวณีใหห้มดส้ินไป  

การคา้มนุษยรู์ปแบบการคา้ประเวณี ยงัมีให้เห็นเกือบทุกจงัหวดัของประเทศไทย ในการแฝงขาย

บริการตามร้านคาราโอเกะ สถานบริการอาบอบนวด สถานบนัเทิง ไม่เวน้แมแ้ต่ร้านอาหาร และตามแหล่ง

สถานท่ีส าคญั นอกจากจะเป็นธุรกิจแฝงแลว้ การคา้ประเวณีในเมืองท่องเท่ียว ซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวต่างชาติผูม้า

เพื่อแสวงหาความสุข เช่นท่ีเมืองพทัยา จะมีการค้าประเวณีแบบขายตรง โดยการออกเดินเร่ขายและผู ้

คา้ประเวณีในลกัษณะน้ีมีทั้งหญิงแท ้และหญิงเทียม หรือสาวประเภทสอง และผูค้า้ประเวณีประเภทน้ีเอง

ท าลายภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย เน่ืองจากมีการตามต๊ือและยดัเยียดขาย ก่อความร าคาญ และ
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บางคร้ังมีการท าร้ายนกัท่องเท่ียว อีกทั้งในปัจจุบนั ยงัมีการเปิดเผยการขายบริการทางเพศ ตามส่ือ  Social 

media อีกจ านวนมากโดยเฉพาะเด็กหญิงท่ีเขา้มาอยูใ่นวงจรน้ี มีอายท่ีุนอ้ยลงเร่ือย ๆ บางคนสมคัรใจเขา้มาขาย

บริการทางเพศ เพื่อหวงัน าเงินไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ช่วยเหลือตนเอง หรือบางคนกลับน าเงินไป

ปรนเปรอความสุขของตนเอง อีกส่วนหน่ึง คือโดนหลอกเขา้มาท างาน โดยจากขอ้มูล พบวา่ส่วนใหญ่ 80 % 

เต็มใจเขา้มาท างานขายบริการทางเพศ และอีก 20 % ถูกหลอกลวงเขา้มา โดยกระบวนการหลอกลวงนั้น 

นายจา้งหรือนายหนา้ท่ีจะพามาท างาน จะพูดรายลอ้มดว้ยค าพูดท่ีสวยหรู วา่งานดี รายไดสู้ง งานสบาย ปัจจยั

หลกัท่ีท าใหค้นเลือกขายบริการทางเพศ คือ 

1. สภาพทางเศรษฐกิจ ดว้ยความยากจน การเงินมีปัญหา เป็นหน้ี ขาดแคลนหรือไม่พอใช ้

2. สภาพสังคม วตัถุนิยมในปัจจุบนั เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีอยู่อาศยั  และส่ิงต่างๆท่ีล่อตา

ล่อใจ 

3. สภาพครอบครัว การไม่ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่ ไม่ไดรั้บการเล้ียงดูหรืออบรมสั่งสอน ครอบครัว

แยกทางกนั ครอบครัวใชค้วามรุนแรง หรือครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นเหตุจ าเป็นตอ้งหาเงินมา

เล้ียงดู 

กรณีตวัอยา่งช่วยเหลือเหยื่อคา้มนุษย ์ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี นบัจากไดรั้บค าร้องขอจากเหยื่อ เม่ือวนัท่ี 

27 สิงหาคม 2012 เจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการต่อตา้นการคา้มนุษย ์หรือ APN ไดล้งพื้นท่ีหาขอ้มูล พบสถาน

บริการแห่งน้ี เป็นท่ีนิยมในจงัหวดักาญจนบุรี จึงไดส่้งสายลบัเขา้ไปพบเหยื่อ พบวา่เหยื่อท างานอยูใ่นร้านอาบ

อบนวด ของบ ารุงรักบงักะโล ถนนแม่น ้ าแคว เม่ือไปถึง พนักงานเชียร์แขกจะมาแนะน าว่าต้องการเด็ก

ประเภทไหน มีทั้งผูห้ญิงนัง่ในตูก้ระจก ส าหรับให้แขกเลือก ผูห้ญิงไซคไ์ลน์ และผูห้ญิงมาใหม่อายุไม่ถึง 18 

ปี จะนัง่รอในหอ้งพิเศษ 

จากการนดัหมายกนัล่วงหน้า ท าให้สายลบัไดพ้บกบัเหยื่อ ซ่ึงอยู่ในประเภทอายุต ่ากว่า 18 ปี หรือ

สามารถเขา้ไปพบในห้องได ้และหญิงสาวชาวไทยใหญ่ อายุ 17 ปี เป็นเหยื่อจากการคา้มนุษย ์ท่ีร้องขอความ

ช่วยเหลือมายงั APN เธอยอมรับวา่ตอ้งการกลบับา้น เพราะนบัจากถูกนายหนา้พามาจาก เมืองยองของรัฐฉาน 

ผา่นจงัหวดัท่าข้ีเหล็ก เขา้มายงัอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย ดว้ยไม่รู้วา่จะถูกพามาคา้บริการทางเพศ แต่เม่ือ

มาถึงจงัหวดักาญจนบุรี แม่เล้ียง ซ่ึงทราบช่ือภายหลงัวา่ เจ๊อาม ให้เธอทานยาลดความอว้น เพื่อรอท างาน แลก

ดว้ยการเปิดบริสุทธ์ิในราคา 20,000 บาท เหยือ่ยอมรับวา่ ผูห้ญิงท่ีท างานในร้านแห่งน้ี พกัอยูบ่า้นเจ๊อาม ซ่ึงทีม

ข่าวไปตรวจสอบพบว่า หน้าบา้นมีการติดตาข่ายสีเขียวไวมิ้ดชิด ด้านในมีผูห้ญิงพกัอยู่ ประมาณ 70 คน 

ดา้นหนา้จะมีเด็กใหม่อายุไม่ถึง 18 ปี ส่วนดา้นหลงัจะเป็นเด็กเก่า ท่ียงัตอ้งท างานใชห้น้ี โดยมีผูคุ้มคอยดูแล
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อยา่งใกลชิ้ด และทุกเยน็จะมีรถรับ-ส่งเด็กไปท างานท่ี ร้านบ ารุงรักบงักะโล โดยเด็กใหม่ไม่สามารถออกไป

ไหนได ้แม่เล้ียงจะเป็นผูจ้ดัหาเส้ือผา้ อาหาร และของใชม้าให้เอง เหยื่อระบุว่าภายในอาบอบนวดแห่งน้ี บาง

หอ้งจะมีกลอ้งวงจรปิด เพื่อติดตามความเคล่ือนไหวของหญิงบริการ เพราะท่ีน่ีจะมีบริการพิเศษ เรียกวา่การท า

สเปรย์สด หรือการท าออรัลเซ็กส์ให้กบัแขก หากคนใดไม่ท าจะไม่ได้รับเงินซ่ึงพวกเธอจะได้แค่คร้ังละ

ประมาณ 500 บาท แต่ก็เป็นเพียงตวัเลข สุดทา้ยก็กลายเป็นหน้ีสิน สายลบัพบด้วยว่า ภายในห้องนั้นจะมี

ช่องทางให้หลบหนี โดยหลงัโปสเตอร์จะมีการเจาะช่องทางลบั หากไดรั้บรหสัลบัวา่ “กินขา้ว” ทุกคนจะรู้วา่

ตอ้งหลบออกไปป่าดา้นหลงั  

จากขอ้มูลทั้งหมด เครือข่ายปฏิบติัการต่อตา้นการคา้มนุษย ์หรือ APN ร่วมมือกบัทีมข่าว 3 มิติ

ประสานไปยงั พลต ารวจโท พงศ์พฒัน์ ฉายาพนัธ์ุ ผูบ้ญัชาการต ารวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้กบั พนั

ต ารวจเอก พรศกัด์ิ สุรสิทธ์ิ รองผูบ้งัคบัการ กองปราบปราม ส่งต ารวจกองปราบ เขา้ตรวจสอบ พบพยาน 

หลกัฐาน ตามท่ีร้องเรียน จึงน าก าลงัเขา้จบักุมเจา้ของสถานบริการ และช่วยเหลือเหยื่อจากการคา้มนุษยใ์นคร้ัง

น้ี จากนั้น พนัต ารวจตรี สุทธิสาร ภกัดีนฤนาถ ผูบ้งัคบัการปราบปราม ก็มอบหมายให้ พนัต ารวจเอก วชัรพล 

ทองลว้น ผูก้  ากบัการภาค 5 ผูบ้งัคบัการปราบปราม น าก าลงัเขา้ช่วยเหลือเหยื่อ ท่ีร้านบ ารุงรักบงักะโล จงัหวดั

กาญจนบุรี ไดเ้ป็นท่ีเรียบร้อย โดยสามารถจบักุมผูห้ญิงท่ีคา้ประเวณี ในสถานบริการแห่งน้ีได ้41 รายดว้ยกนั 

ในจ านวนน้ีมีเด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีไม่ต ่ากว่า 20 คน และไดเ้ขา้ช่วยเหลือผูถู้กกกัขงัไดอี้ก 15 คน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี

กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยก์ าลงัคดัแยกเหยื่อ ส่วนต ารวจได้ควบคุมตวัเจา้ของและ

พนกังานในร้าน ส่งตวัด าเนินคดีในขอ้หาการคา้มนุษย ์และบงัคบัใหค้า้ประเวณี 

หลากหลายหน่วยงานท่ีไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือ แต่กลบัถูกปฏิเสธ เพราะผูข้ายบริการทางเพศท่ีเขา้มาท า

อาชีพน้ีแบบเตม็ใจ พวกเขามองวา่การขายบริการทางเพศ เป็นอาชีพหลกั ในการหารายไดข้องเขา และพวกเขา

คิดวา่ตนเองไม่ไดต้กเป็นเหยือ่การคา้ประเวณี หรือผูเ้สียหายบางคนท่ีถูกหลอกมาในช่วงแรก หลงัจากท่ีเขาได้

เห็นรายได้เม็ดเงินท่ีมีจ  านวนมาก พร้อมทั้งคิดว่า ส่ิงท่ีเขาเสียไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก เขาจึง

ตัดสินใจท่ีจะท างานแบบน้ีต่อไป แต่ใช่ว่าหน่วยงานจะละความพยายาม ในการช่วยเหลือท าลายล้าง

กระบวนการการคา้ประเวณี ซ่ึงในการเขา้ไปช่วยเหลือแต่ละคร้ังนั้น ตอ้งมีการเขา้ไปพูดโดยใชห้ลกัจิตวิทยา 

ในการโนม้นา้วใจ ใหเ้หยือ่การคา้ประเวณี เขา้ใจในส่ิงท่ีเขาก าลงัท าวา่มนัเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง ผิดกฎหมาย และ

ไม่มีผลดีต่อชีวิตของเขาเอง ทั้งศกัด์ิศรีของความเป็นผูห้ญิง ท่ีเขาควรให้เกียรติและเห็นคุณค่าของตนเองให้

มากกว่าน้ี การแกไ้ขปัญหาการคา้ประเวณี ซ่ึงน าไปสู่ปัญหาการคา้มนุษย ์คือส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเร่ิมจากการให้

ความรู้ และส่งเสริมให้เด็กไดรั้บการศึกษา เพื่อให้ตระหนกัถึงภยัจากการขายบริการทางเพศ จากนั้นจึงริเร่ิม 
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การรณรงค์เร่ืองการคา้ประเวณี ในดา้นการป้องกนัตนเองจากการถูกหลอกให้ไปท างานดา้นการบริการทาง

เพศ และส่ือให้เห็นถึงปัญหาและผลเสียท่ีตามมาของการคา้ประเวณี ผ่าน Social media และให้หน่วยงาน

ภาครัฐ เขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการตรวจสอบพื้นท่ี สถานบริการต่าง ๆ อยา่งเขม้งวดมากยิ่งข้ึน และให้ ตม. 

ตรวจสอบการลกัลอบพาคนเขา้เมืองอย่างละเอียดมากกว่าเดิม เน่ืองจากปัจจุบนัมีการลกัลอบน าแรงงานขา้ม

ชาติเขา้มาอย่างผิดกฎหมายเป็นจ านวนมาก พร้อมทั้งหาอาชีพท่ีดีไวเ้ป็นทางเลือกให้พวกเขา หรือน าเขา้สู่

กระบวนการศึกษา เพื่อต่อยอดอนาคตท่ีดี และไม่กลบัไปเป็นเหยือ่การคา้ประเวณีอีก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7yMnmZAvZ9U
https://www.youtube.com/watch?v=7yMnmZAvZ9U
https://www.youtube.com/watch?v=zAsK6PazPq4
https://www.youtube.com/watch?v=zAsK6PazPq4


นางสาวธิติมา เช้ือเจ็ดตน นกัศึกษาฝึกงานLPN 
สาขาวชิาพฒันาสงัคม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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ลงช่ือ ……..……………………… ผู้ตรวจบทความ 
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     (เจา้หนา้ท่ีมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน) 
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