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การค้ าประเวณี.. ปัญหาทีย่ งั คงค้ างคาอยู่ในประเทศไทย

รู ปภาพที่ 1 : เหยือ่ การค้าประเวณี จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา : มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวติ แรงงาน (วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

การค้าประเวณี คือการเอารัดเอาเปรี ยบสตรี และเด็ก โดยมีเป้ าหมายเพื่อบังคับให้ทางานด้านเพศ โดย
หมายรวมทั้งการหาเหยื่อ การเดิ นทาง ที่ พกั โยกย้ายหรื อขายสตรี และเด็ก ซึ่ งในประเทศไทยมี แหล่ งการ
ค้าประเวณี อยูห่ ลายพื้นที่ โดยการค้าประเวณี เป็ นช่องทางนาไปสู่ การค้ามนุษย์ การปฏิเสธว่าประเทศไทยไม่มี
การค้าประเวณี จึงไม่มีน้ าหนักพอที่จะให้เกิ ดความน่ าเชื่ อถื อ ทั้งในปั จจุบนั พบว่าผูค้ า้ ประเวณี มีเด็กอายุน้อย
ที่สุด คือต่ากว่า 15 ปี สื่ อให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนในสมัยนี้ยงั มีภูมิคุม้ กันในการคิด วิเคราะห์ ถึงสิ่ งที่ผิดได้ไม่
มากพอ ซึ่ งในประเทศไทย มีเพียง 25 จังหวัดเท่านั้นที่ปลอดจากการค้าประเวณี เกือบ 100% จากสถานการณ์
ค้าประเวณี เด็กในปั จจุบนั เนื่องจากมีความรุ นแรงอยูห่ ลายปั จจัย ทั้งกาลังซื้ อจากกลุ่มผูซ้ ้ื อบริ การ และรู ปแบบ
การค้าประเวณี ที่เปลี่ ย นไปจากเดิ ม โดยหันมาขายบริ การทางเพศแบบแอบแฝง ขายผ่านนายหน้า และใช้
Social Media ในการติดต่อสื่ อสาร ทาให้การจับกุมกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ทาได้ยากขึ้น ซึ่ งปั ญหาที่เกิดขึ้นที่
เกี่ยวกับการค้าประเวณี ไม่ได้มีแค่การถูกบังคับ ขู่เข็ญ ขืนใจ แต่ยงั มีผลกระทบที่ตามมาเช่น โรคร้าย HIV เอดส์
ภูมิคุม้ กันต่า ฯลฯ ทั้งนี้ จึงทาให้มีการจัดตั้งหน่ วยงานเพื่อช่ วยเหลื อเหยื่อการค้าประเวณี และทาลายล้างธุ รกิ จ
การค้าประเวณี ให้หมดสิ้ นไป
การค้ามนุ ษย์รูป แบบการค้าประเวณี ยังมี ให้เห็ นเกื อบทุ กจังหวัดของประเทศไทย ในการแฝงขาย
บริ การตามร้ านคาราโอเกะ สถานบริ การอาบอบนวด สถานบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหาร และตามแหล่ ง
สถานที่สาคัญ นอกจากจะเป็ นธุ รกิจแฝงแล้ว การค้าประเวณี ในเมืองท่องเที่ยว ซึ่ งมีนกั ท่องเที่ยวต่างชาติผมู ้ า
เพื่ อ แสวงหาความสุ ข เช่ น ที่ เมื อ งพัท ยา จะมี ก ารค้า ประเวณี แ บบขายตรง โดยการออกเดิ น เร่ ข ายและผู ้
ค้าประเวณี ในลักษณะนี้ มีท้ งั หญิงแท้ และหญิงเที ยม หรื อสาวประเภทสอง และผูค้ า้ ประเวณี ประเภทนี้ เอง
ทาลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่ องจากมีการตามตื๊อและยัดเยียดขาย ก่อความราคาญ และ
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บางครั้งมีการทาร้ ายนักท่องเที่ ยว อี กทั้งในปั จจุบนั ยังมีการเปิ ดเผยการขายบริ การทางเพศ ตามสื่ อ Social
media อีกจานวนมากโดยเฉพาะเด็กหญิงที่เข้ามาอยูใ่ นวงจรนี้ มีอายุที่นอ้ ยลงเรื่ อย ๆ บางคนสมัครใจเข้ามาขาย
บริ การทางเพศ เพื่อหวังนาเงิ นไปช่ วยเหลื อจุ นเจื อครอบครั ว ช่ วยเหลื อตนเอง หรื อบางคนกลับนาเงิ นไป
ปรนเปรอความสุ ขของตนเอง อีกส่ วนหนึ่ ง คือโดนหลอกเข้ามาทางาน โดยจากข้อมูล พบว่าส่ วนใหญ่ 80 %
เต็มใจเข้ามาทางานขายบริ การทางเพศ และอีก 20 % ถูกหลอกลวงเข้ามา โดยกระบวนการหลอกลวงนั้น
นายจ้างหรื อนายหน้าที่จะพามาทางาน จะพูดรายล้อมด้วยคาพูดที่สวยหรู ว่างานดี รายได้สูง งานสบาย ปั จจัย
หลักที่ทาให้คนเลือกขายบริ การทางเพศ คือ
1. สภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยความยากจน การเงินมีปัญหา เป็ นหนี้ ขาดแคลนหรื อไม่พอใช้
2. สภาพสังคม วัตถุนิยมในปั จจุบนั เทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่ งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสิ่ งต่างๆที่ล่อตา
ล่อใจ
3. สภาพครอบครัว การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรื ออบรมสั่งสอน ครอบครัว
แยกทางกัน ครอบครัวใช้ความรุ นแรง หรื อครอบครัวมีฐานะยากจน เป็ นเหตุจาเป็ นต้องหาเงินมา
เลี้ยงดู
กรณี ตวั อย่างช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุ ษย์ ที่จงั หวัดกาญจนบุรี นับจากได้รับคาร้ องขอจากเหยื่อ เมื่อวันที่
27 สิ งหาคม 2012 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิ บตั ิการต่อต้านการค้ามนุ ษย์ หรื อ APN ได้ลงพื้นที่หาข้อมู ล พบสถาน
บริ การแห่งนี้ เป็ นที่นิยมในจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ส่งสายลับเข้าไปพบเหยื่อ พบว่าเหยื่อทางานอยูใ่ นร้านอาบ
อบนวด ของบ ารุ ง รั ก บัง กะโล ถนนแม่ น้ า แคว เมื่ อไปถึ ง พนัก งานเชี ย ร์ แขกจะมาแนะนาว่า ต้องการเด็ ก
ประเภทไหน มีท้ งั ผูห้ ญิงนัง่ ในตูก้ ระจก สาหรับให้แขกเลือก ผูห้ ญิงไซค์ไลน์ และผูห้ ญิงมาใหม่อายุไม่ถึง 18
ปี จะนัง่ รอในห้องพิเศษ
จากการนัดหมายกันล่วงหน้า ทาให้สายลับได้พบกับเหยื่อ ซึ่ งอยู่ในประเภทอายุต่ ากว่า 18 ปี หรื อ
สามารถเข้าไปพบในห้องได้ และหญิงสาวชาวไทยใหญ่ อายุ 17 ปี เป็ นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่ร้องขอความ
ช่วยเหลือมายัง APN เธอยอมรับว่าต้องการกลับบ้าน เพราะนับจากถูกนายหน้าพามาจาก เมืองยองของรัฐฉาน
ผ่านจังหวัดท่าขี้เหล็ก เข้ามายังอาเภอแม่สาย จังหวัดเชี ยงราย ด้วยไม่รู้วา่ จะถูกพามาค้าบริ การทางเพศ แต่เมื่อ
มาถึงจังหวัดกาญจนบุรี แม่เลี้ยง ซึ่ งทราบชื่ อภายหลังว่า เจ๊อาม ให้เธอทานยาลดความอ้วน เพื่อรอทางาน แลก
ด้วยการเปิ ดบริ สุทธิ์ ในราคา 20,000 บาท เหยือ่ ยอมรับว่า ผูห้ ญิงที่ทางานในร้านแห่งนี้ พักอยูบ่ า้ นเจ๊อาม ซึ่ งทีม
ข่าวไปตรวจสอบพบว่า หน้าบ้านมี การติ ดตาข่ายสี เขี ยวไว้มิดชิ ด ด้านในมี ผูห้ ญิ งพักอยู่ ประมาณ 70 คน
ด้านหน้าจะมีเด็กใหม่อายุไม่ถึง 18 ปี ส่ วนด้านหลังจะเป็ นเด็กเก่า ที่ยงั ต้องทางานใช้หนี้ โดยมีผคู ้ ุมคอยดูแล
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อย่างใกล้ชิด และทุกเย็นจะมีรถรับ-ส่ งเด็กไปทางานที่ ร้ านบารุ งรักบังกะโล โดยเด็กใหม่ไม่สามารถออกไป
ไหนได้ แม่เลี้ยงจะเป็ นผูจ้ ดั หาเสื้ อผ้า อาหาร และของใช้มาให้เอง เหยื่อระบุว่าภายในอาบอบนวดแห่ งนี้ บาง
ห้องจะมีกล้องวงจรปิ ด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของหญิงบริ การ เพราะที่นี่จะมีบริ การพิเศษ เรี ยกว่าการทา
สเปรย์ส ด หรื อการท าออรั ล เซ็ กส์ ใ ห้กบั แขก หากคนใดไม่ ทาจะไม่ ไ ด้รับ เงิ นซึ่ ง พวกเธอจะได้แค่ ครั้ งละ
ประมาณ 500 บาท แต่ก็เป็ นเพียงตัวเลข สุ ดท้ายก็กลายเป็ นหนี้ สิน สายลับพบด้วยว่า ภายในห้องนั้นจะมี
ช่องทางให้หลบหนี โดยหลังโปสเตอร์ จะมีการเจาะช่องทางลับ หากได้รับรหัสลับว่า “กินข้าว” ทุกคนจะรู ้วา่
ต้องหลบออกไปป่ าด้านหลัง
จากข้อมู ลทั้งหมด เครื อข่ายปฏิ บตั ิ การต่อต้านการค้ามนุ ษย์ หรื อ APN ร่ วมมื อกับที มข่าว 3 มิติ
ประสานไปยัง พลตารวจโท พงศ์พฒั น์ ฉายาพันธุ์ ผูบ้ ญั ชาการตารวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้กบั พัน
ตารวจเอก พรศักดิ์ สุ รสิ ทธิ์ รองผูบ้ งั คับการ กองปราบปราม ส่ งตารวจกองปราบ เข้าตรวจสอบ พบพยาน
หลักฐาน ตามที่ร้องเรี ยน จึงนากาลังเข้าจับกุมเจ้าของสถานบริ การ และช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุ ษย์ในครั้ง
นี้ จากนั้น พันตารวจตรี สุ ทธิ สาร ภักดีนฤนาถ ผูบ้ งั คับการปราบปราม ก็มอบหมายให้ พันตารวจเอก วัชรพล
ทองล้วน ผูก้ ากับการภาค 5 ผูบ้ งั คับการปราบปราม นากาลังเข้าช่วยเหลือเหยื่อ ที่ร้านบารุ งรักบังกะโล จังหวัด
กาญจนบุรี ได้เป็ นที่เรี ยบร้อย โดยสามารถจับกุมผูห้ ญิงที่คา้ ประเวณี ในสถานบริ การแห่ งนี้ ได้ 41 รายด้วยกัน
ในจานวนนี้ มีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ไม่ต่ากว่า 20 คน และได้เข้าช่ วยเหลือผูถ้ ูกกักขังได้อีก 15 คน ซึ่ งเจ้าหน้าที่
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์กาลังคัดแยกเหยื่อ ส่ วนตารวจได้ควบคุ มตัวเจ้าของและ
พนักงานในร้าน ส่ งตัวดาเนินคดีในข้อหาการค้ามนุษย์ และบังคับให้คา้ ประเวณี
หลากหลายหน่ วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ แต่กลับถู กปฏิ เสธ เพราะผูข้ ายบริ การทางเพศที่เข้ามาทา
อาชีพนี้แบบเต็มใจ พวกเขามองว่าการขายบริ การทางเพศ เป็ นอาชีพหลัก ในการหารายได้ของเขา และพวกเขา
คิดว่าตนเองไม่ได้ตกเป็ นเหยือ่ การค้าประเวณี หรื อผูเ้ สี ยหายบางคนที่ถูกหลอกมาในช่วงแรก หลังจากที่เขาได้
เห็ นรายได้เม็ดเงิ นที่ มีจานวนมาก พร้ อมทั้งคิ ดว่า สิ่ งที่ เขาเสี ยไปแล้ว ไม่ สามารถแก้ไขอะไรได้อีก เขาจึ ง
ตัด สิ น ใจที่ จ ะท างานแบบนี้ ต่ อ ไป แต่ ใ ช่ ว่ า หน่ ว ยงานจะละความพยายาม ในการช่ ว ยเหลื อ ท าลายล้า ง
กระบวนการการค้าประเวณี ซึ่ งในการเข้าไปช่วยเหลื อแต่ละครั้งนั้น ต้องมีการเข้าไปพูดโดยใช้หลักจิตวิทยา
ในการโน้มน้าวใจ ให้เหยือ่ การค้าประเวณี เข้าใจในสิ่ งที่เขากาลังทาว่ามันเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และ
ไม่มีผลดีต่อชี วิตของเขาเอง ทั้งศักดิ์ ศรี ของความเป็ นผูห้ ญิง ที่เขาควรให้เกี ยรติและเห็ นคุ ณค่าของตนเองให้
มากกว่านี้ การแก้ไขปั ญหาการค้าประเวณี ซึ่ งนาไปสู่ ปัญหาการค้ามนุ ษย์ คือสิ่ งสาคัญที่ตอ้ งเริ่ มจากการให้
ความรู ้ และส่ งเสริ มให้เด็กได้รับการศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึ งภัยจากการขายบริ การทางเพศ จากนั้นจึงริ เริ่ ม
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การรณรงค์เรื่ องการค้าประเวณี ในด้านการป้ องกันตนเองจากการถูกหลอกให้ไปทางานด้านการบริ การทาง
เพศ และสื่ อให้เห็ นถึ งปั ญหาและผลเสี ยที่ ตามมาของการค้าประเวณี ผ่าน Social media และให้หน่ วยงาน
ภาครัฐ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบพื้นที่ สถานบริ การต่าง ๆ อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น และให้ ตม.
ตรวจสอบการลักลอบพาคนเข้าเมืองอย่างละเอียดมากกว่าเดิม เนื่องจากปั จจุบนั มีการลักลอบนาแรงงานข้าม
ชาติเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเป็ นจานวนมาก พร้ อมทั้งหาอาชี พที่ ดีไว้เป็ นทางเลื อกให้พวกเขา หรื อนาเข้าสู่
กระบวนการศึกษา เพื่อต่อยอดอนาคตที่ดี และไม่กลับไปเป็ นเหยือ่ การค้าประเวณี อีก

นางสาวธิติมา เชื้อเจ็ดตน นักศึกษาฝึ กงานLPN
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