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ปการศึกษา 2549

บทคัดยอ

การวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปญหาการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับ
การคาประเวณีโดยเปรียบเทียบบทบัญญัติในการกํ าหนดความผิดทางอาญาตามกฎหมายไทย       
กบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ เพือ่เสนอแนะแนวทางการก ําหนด
ความผิดทางอาญา และนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณีใหเหมาะสม
กับประเทศไทย

ผลการวจิยัพบวา ตามกฎหมายไทยไดกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี 
ตอผูเกี่ยวของโดยตรง ไดแก การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีในบางฐานความผิด    
ซ่ึงไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา  เนื่องจากการกระทํ าของผูคาประเวณี
ไมกอใหเกดิอันตรายตอชีวิต รางกาย  ทรัพยสินหรือผลประโยชนของบุคคล  จึงไมควรใชกฎหมาย
อาญาลงโทษความประพฤติที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืนและสังคม โดยควรใชกฎหมายอาญา
บงัคับกับปญหาที่เกิดขึ้นกต็อเมื่อไมมมีาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมในการจัดการปญหานั้นๆ  และตอง
ใชอยางจํ ากัด เฉพาะที่เกิดประโยชนตอสังคม  นอกจากนั้น บทบญัญัติดังกลาวแตกตางกับกฎหมาย
ตางประเทศทีศ่กึษา  โดยสวนใหญไดมีการกํ าหนดความผิดทางอาญาอยางจํ ากัดเฉพาะการกระทํ า
ทีเ่ปนอันตรายตอประชาชนและฝาฝนความสงบเรียบรอยของสังคม  ซ่ึงถือวาผูคาประเวณีเปนเหยื่อ
ของการกระทํ าความผิดที่ตองแกไขฟนฟูใหกลับคืนสูสังคม  สวนการกํ าหนดความผิดทางอาญา  
ตอผูใชบรกิารจากการคาประเวณขีองเดก็ยงัไมสอดคลองกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญา
ในเรือ่งการบงัคบัใชกฎหมาย  เนือ่งจากกฎหมายไทยจะมคีวามผดิกต็อเมือ่ไดกระท ําในสถานคาประเวณี   
แตกฎหมายตางประเทศไดกํ าหนดความผิดในทุกสถานที่  อีกทั้งไดกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธี
ที่ใชในการกระทํ าความผิดและคุณสมบัติของผูกระทํ าความผิด  ตลอดจนเหยื่อของการกระทํ า
ความผดิ ซ่ึงกรณดีงักลาวเปนเหตเุพิม่โทษแกผูกระท ําใหหนกัขึน้ สํ าหรบัการก ําหนดความผดิทางอาญา
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ตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีไดมีการกระทํ าความผิด จํ านวน 2  รูปแบบ ไดแก
กระท ําความผดิในรปูแบบปจเจกชนและรปูแบบองคกรอาชญากรรม ซ่ึงกฎหมายไทยยงัไมสอดคลอง
กบัหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและแตกตางกับกฎหมายตางประเทศ เนื่องจากการขาด
ประสิทธิภาพในการบังคับใช  จึงไมสามารถลงโทษผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีได  
และปจจบุันความผิดในรูปองคกรอาชญากรรมไดเชื่อมโยงจนกลายเปนปญหาระหวางประเทศ
               ผูวจิยัไดเสนอแนะแนวทางการกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี โดยเห็นสมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
ประเวณ ีพ.ศ. 2539 ควรก ําหนดความผดิทางอาญาเฉพาะกรณกีารกระท ําทีม่ผีลตอความสงบเรยีบรอย
ในสังคมอยางชัดเจน และยกเลิกการกระทํ าความผิดฐานกระทํ าการคาประเวณีของเด็กในทุกกรณี
โดยนํ ามาตรการตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  มาบังคับใชแทนมาตรการทางอาญา
และเหน็สมควรปรบัปรงุแนวทางการก ําหนดความผดิทางอาญาแกผูใชบริการจากการคาประเวณขีองเดก็
ดวยการแกไขเกีย่วกบัองคประกอบของการกระท ําความผดิโดยยกเลกิการกระท ําในสถานการคาประเวณี
เพื่อใหครอบคลุมการกระทํ าในทุกสถานที่ยอมมีความผิด พรอมทั้งปรับปรุงวิธีการที่ใชกระทํ า
ความผิด  ระดบัอายุของผูกระทํ าความผิด หรือการกระทํ าความผิดของผูปกครองตามความเปนจริง
ซ่ึงเปนเหตุเพิ่มโทษแกผูกระทํ าใหหนักขึ้น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมครองเด็กและยับยั้ง
ความตองการในการซือ้ขายบรกิารทางเพศจากเดก็ ตลอดจนเหน็สมควรปรบัปรงุแนวทางการก ําหนด
ความผิดทางอาญาแกผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี โดยแกไขเพิ่มเติมฐานความผิด
ทางอาญาทัง้ในสวนการกระทํ าความผิดในรูปแบบปจเจกชน และกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกร
อาชญากรรม  ทั้งนี้เพื่อใหครอบคลุมวิธีการที่ใชในการกระทํ าความผิดมากขึ้น  พรอมทั้งปรับปรุง
นโยบายเกีย่วกบัการปองกันและแกไขปญหาในสวนผูคาประเวณีใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นดวย
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Abstract

This research study aims to investigate the problematic issue of how to effectively 
prescribe criminal offences related to prostitution by comparing the relevant statutes applicable in 
Thailand with those in use in other countries as well as the principles underlying their prescription 
in order to suggest a new way of establishing pertinent laws along with prevention and 
rehabilitation policies which are more suitable for our context.

The results of the investigation reveal that under Thai laws criminal offences in 
relation to prostitution implicate all parties directly involved with the crime: In case of the legal 
prescription against the provider of sexual services, certain offences prove to be incompatible 
with the principles fundamental to the prescription of criminal law because the provider’s acts do 
not practically endanger the lives, bodies, property or benefits of other people. According to the 
aforementioned principles, criminal law should not be used to penalize the acts causing no harm 
to other people or posing no threat to the society; rather, it should be applied only if there is no 
other measures available to address the problems and such application should be both limited and 
socially beneficial.

With respect to the majority of foreign laws concerning prostitution, their 
prescription—dissimilar to that adopted by Thai legislation—is specifically confined to the acts 
which are capable of harming other people or disrupting the social order and the provider of 
sexual services is viewed as a victim in need of rehabilitation, not as a criminal. As for the 
prescription against the client or customer of child prostitution, the relevant criminal laws in 
Thailand do not function in accordance with the principles underlying criminal law’s enforcement 
by selectively imposing penalties only on the acts committed within the premises of an 
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establishment of sexual business, not in every place like the laws in many countries. Besides, 
foreign laws, unlike their Thai counterparts, have meticulously stipulated the details of the crime 
committed the characteristics of the violator as well as the victim so as to be used as aggravating 
factors.

Regarding the prescription against the persons who perpetrate sex business and profit 
from it, the laws have divided the related offences into two main categories: the acts performed 
by an individual and the acts performed by an organization. On this matter Thai laws do not 
correspond with the fundamental principles of legal prescription again and differ significantly 
from the foreign ones. Moreover, their enforcement has been far from effective—thus leaving 
perpetrators of sex business unscathed. At present the spread of sex business managed by criminal 
organizations has become an international concern.

Finally, the researcher would like to make some suggestion about the issue discussed 
above: First, the amendments of the provisions in section 5 and 6 of the Prevention and 
Suppression of Prostitution Act (B.E. 2539) should be accomplished in a way that clearly restricts 
criminal offences only to the acts personally and/or socially harmful. Second, all the criminal 
offences against a child prostitute should be repealed and Child Protection Act of B.E. 2546 
should be applied instead. Third, the prescription of offences against the client of child 
prostitution should be broadened to equally include the purchase of sexual service committed 
without the grounds of the establishments of sex business ; in addition, the prescription should 
describe the details concerned with the way that the violator commits his/her crime, the age of the 
violator as well as the crime committed by the members of the child prostitute’s family or the 
guardian so that this information may be used to aggravate the violator’s penalties. Tougher 
penalties can increase the efficiency of child protection and deter the customer of child 
prostitution from buying the service.  Fourth, the prescription against the persons who perpetrate 
the crime and profit from it should likewise be amended to cover both the individual and the 
organization involved with the crime and the multifarious ways of supporting and promoting sex 
business should also be adequately criminalized. Considering the public policies, more 
appropriate prevention as well as rehabilitation policies should be found.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

การคาประเวณีเปนปรากฏการณทางสงัคมทีเ่กดิขึน้มานานในทกุสงัคม  ทัง้นีเ้นือ่งจาก
ความออนแอของสถาบนัครอบครัว  ฐานะทางเศรษฐกจิครอบครวัยากจน  และความดอยโอกาส  
ทางการศึกษา  ขณะทีค่านิยมทางสังคมและเศรษฐกิจเนนวตัถุนิยมเปนตัวกระตุนใหเด็กและผูหญิง
ทีอ่ยูในครอบครวัเหลานีแ้สวงหาโอกาสทีด่กีวา  จงึมกีารเคลือ่นยายถ่ินฐานจากชนบทเขาสูเมอืงใหญ
และปจจบุนัมกีารเคลือ่นยายขามชาตเิพือ่แสวงหาโอกาสทางสงัคมและเศรษฐกจิทีด่ ี  จงึเปนการเปดชอง
ใหมกีารน ําเด็กและหญิงเขาสูกระบวนการคาประเวณีมากขึ้น  ขณะเดียวกันไดมีปญหาตางๆ ที่เปน
ปจจยัเขามาสงเสรมิใหการคาประเวณีขยายตวัอยางรวดเรว็ เชน บทบญัญตัแิหงกฎหมายไมครอบคลมุ
กบัการกระท ําผิดทางอาญาในฐานความผดิตางๆ การบงัคบัใชกฎหมายไมมีประสทิธภิาพ  มปีญหา  
การทจุรติประพฤตมิชิอบในวงราชการ  ความไมเอาใจใสในปญหาการคาประเวณี  มกีารขยายตัว  
ของธรุกจิทางเพศทัง้ทีด่ ําเนนิการโดยถกูกฎหมายและไมถูกกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิง่ธรุกจิทางเพศ
ทีไ่มถูกกฎหมายมกีารเชือ่มโยงเปนเครอืขายเดยีวกนัหรอืสัมพนัธใกลชิดกนักบัธรุกจิทีไ่มถูกกฎหมาย
ประเภทอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศซึ่งยากแกการปองกันและแกไขปญหา        
จนกลายเปนปญหาระหวางประเทศ  ทัง้นี ้ ประเทศตางๆ ไดหวงใยตอความรุนแรงของปญหา  และ
รวมกันหามาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กใหมีประสิทธิภาพซึ่ง  
“มาตรการประการหนึง่ในการปราบปราม คอื มาตรการทางกฎหมายและนโยบายทีจ่ะใชปราบปราม
องคกรอาชญากรรมโดยเฉพาะ เนื่องจากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันเกือบทั้งหมดไดรับการจัดทํ า
โดยมุงตอการปราบปรามการกระท ําผิดทีก่ระท ําโดยปจเจกชนเทานัน้”1 และรวมกนัแสวงหามาตรการ
ทางกฎหมายที่เหมาะสมในการคุมครองสิทธิผูที่ไดรับผลกระทบจากปญหาคาประเวณีในฐานะ
เหยื่อของการกระทํ าความผิดหรือผูเสียหายจากขบวนการคาประเวณี ทั้งในสวนผูคาประเวณี         
ทีส่มัครใจและผูถูกบังคับใหคาประเวณี

                                                          
                1 วันชัย รุจนวงศ. (2547,มกราคม-มีนาคม). “ธุรกิจนอกกฎหมาย: การคาหญิงและเด็กเพื่อธุรกิจบริการ
ทางเพศในประเทศไทยและตางประเทศ.” วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร. หนา 91.
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นโยบายควบคุมการคาประเวณีของเกือบทุกประเทศไดมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาดังกลาว โดยปจจุบันไดมีระบบกฎหมายที่ใชควบคุมการคาประเวณี     
ของประเทศตางๆ  มีอยู  3  ระบบ2 คือ

1. แนวคดิแบบหามการคาประเวณีโดยเด็ดขาด  (The Prohibitionist System) เนือ่งจาก
ใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณีโดยมองวาการคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายและศีลธรรมจึงตอง
ก ําจัดออกไปใหหมดจากสังคม

2. แนวคดิแบบปรามคาประเวณี  (The Abolitionist System) เนื่องจากใชนโยบายปราม
การคาประเวณีโดยกระทํ าการคาประเวณีดวยตัวเองไมผิดกฎหมาย แตหามกระทํ าการคาประเวณี
โดยมกีารเชิญชวนหรือเตร็ดเตรตามทองถนน เปนที่รบกวนในสถานที่สาธารณะ และ

3. แนวคดิแบบจดทะเบยีน (The Regulations System) โดยใชนโยบายยอมรบัใหมกีารคา
ประเวณีที่ถูกกฎหมายและกํ าหนดใหมีการจดทะเบียนและตรวจโรคตามระยะเวลาที่กํ าหนดเพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อโรค
                   แมวาประเทศตางๆ จะเลอืกใชระบบกฎหมายเพือ่ควบคุมการคาประเวณีตามนโยบายใด  
แตการปองกันและปราบปรามการคาประเวณียังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและมีจุดออนในดานการ
บัญญัติกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูเกี่ยวของกับการคาประเวณี
เปนไปอยางยุงยากและประสบปญหาการบงัคบัใชกฎหมาย  รวมทัง้มผีลกระทบตอปญหาทางสงัคม
ตอเนือ่ง เชน  การจํ ากัดในการติดตอชักชวนของผูคาประเวณีทํ าใหตกอยูภายใตอิทธิพลของแมเลา
และแมงดา  การก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณโีดยเดก็แตยงัมกีารน ําเดก็
เขาสูขบวนการคาประเวณเีปนจ ํานวนมากและมแีนวโนมเพิม่ขึน้  และการก ําหนดความผดิทางอาญา
ตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณียังไมมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีการกระทํ าความผิด
ทีซั่บซอนและเชื่อมโยงเปนเครือขายองคกรอาชญากรรมระหวางประเทศ

สํ าหรับความเปนมาของกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดความผิดทางอาญา
เพือ่ควบคุมการคาประเวณีในประเทศไทย  เมือ่ศึกษาแลวสามารถแบงเปนยุคตางๆ สรุปได  ดังนี้   

1. การกํ าหนดความผิดทางอาญากอน พ.ศ. 2451
การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูเกี่ยวของกับการคาประเวณีตามกฎหมายไทย

กอนป พ.ศ. 2451  พบวาในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไมปรากฏวาการคาประเวณี
มกีารก ําหนดความผดิทางอาญาแกผูใด เนือ่งจากกฎหมายตราสามดวงในบทพระไอยการลกัพาลกูเมยี

                                                
2 คทารัตน เฮงตระกุล. (2541). มาตรการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีโดยผูชาย

ศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ. หนา 20-26.
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ผูคนทาน  ไดกํ าหนดใหผัวขายเมียได  พอแมขายลูกได นายเงินขายทาสตอไปได   แตเมียก็ดี  ลูกก็ดี 
ทาสก็ดี ไมสามารถโตแยงผัว  พอแม นายเงินได

2. การกํ าหนดความผิดทางอาญาในชวง พ.ศ. 2451 - พ.ศ. 2502
เนือ่งจากปญหาหญิงนครโสเภณีไดทวีความสํ าคัญขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5  มีสถานคา

ประเวณเีกดิขึน้มากมายเรยีกวา  โรงหญิงนครโสเภณ ี  หรือสํ านกัโคมเขยีว  ดงัปรากฏในพระราชปรารภ
ในการตราพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127  หรือในป พ.ศ. 2451  ตอนหนึ่งที่วา “แตกอนมา  
การตั้งโรงหญิงนครโสเภณี  นายโรงชวยไถหญิงมาเปนทาสรับตั๋วจากเจาภาษีแลวตั้งเปนโรงขึ้น  
ครั้นตอมาไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหเลิกทาสเสียแลว หญิงบางจํ าพวกที่สมัครเขามาเปน
หญิงนครโสเภณี ก็รับตั๋วจากเจาภาษีแลวมีหัวหนารวบรวมกันตั้งขึ้นในทองที่โรงอันควรบาง         
มอัินควรบาง  กระทํ าใหมีเหตุเกิดทะเลาะวิวาทขึ้นเนืองๆ  อีกประการหนึ่งหญิงบางคนปวยเปนโรค
ซ่ึงอาจติดตอเนื่องไปถึงผูชายที่คบหาสมาคมไดก็มิไดมีแพทยตรวจรักษาโรครายนั้นอาจจะติด     
ตอเนื่องกันไปจนถึงอันตรายแกรางกายและชีวิตมนุษยเปนอันมากและยังหาไดมีกฎหมายและ     
ขอบังคับอยางใดสํ าหรับจะปองกันทุกขโทษไภยแหงประชาราษฎรทั้งหลายเหลานี้ไม  จึงทรง   
พระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบญัญตัขิึน้ไวสืบไป” 3 โดยสาระส ําคญัของกฎหมายไดก ําหนด
ใหสถานคาประเวณแีละหญงินครโสเภณตีองจดทะเบยีน  และปองกนัการแพรกระจายของโรคตดิตอ
ทางเพศสัมพันธ  กฎหมายฉบับนี้ไดยอมรับเปนครั้งแรกวา  การคาประเวณีมีอยูในทุกสังคม        
แมจะเปนสิ่งนารังเกียจ  เปนเชื้อโรคที่บอนทํ าลายความดีงามของสังคม  และความเขมแข็งของ
ประเทศใหออนเปลีย้ลงกต็าม  แตเราตองยอมรบัความจรงิวาการคาประเวณมีอียูทกุแหง  หากจดัการ
ใหอยูในระเบยีบวนิยัและปองกนัโรคตดิตอเพือ่มใิหแพรหลายไปสูประชาชนสวนใหญของประเทศได  
แมปรากฏขอเท็จจริงวาทางการไมสามารถควบคุมและปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมาย  
แตเปนปญหาในทางปฏิบัติหาใชเปนเรื่องของหลักการไม4 ทั้งนี้ผลการบังคับใชกฎหมายถือวา
ประสบความลมเหลวทั้งในดานจํ านวนผูคาประเวณี โดยเฉพาะผูคาประเวณีที่ไมถูกกฎหมายมี   
เพิ่มมากขึ้น  และมธุีรกิจเกี่ยวของกับการคาประเวณีเพิ่มขึ้น  และระบบการจดทะเบียนผูคาประเวณี
ไมสามารถควบคุมการขยายตัวของจํ านวนผูคาประเวณีที่มิไดจดทะเบียนได จากรายงานสถิติของ
ศูนยปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของกรมตํ ารวจพบวา กอนประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503 มีผูคาประเวณีที่จดทะเบียนและถูกจับในปพ.ศ. 2500-2503  
จ ํานวน 1,474 คน เนือ่งจากไมคาประเวณตีามทีไ่ดรับอนญุาต ในขณะที่ผูคาประเวณีทีไ่มจดทะเบยีน
                                                

3 เสริมศักดิ์ เทพาคํ า. (2505, มกราคม). “ความสัมพันธระหวางหญิงนครโสเภณีกับสังคมและกฎหมาย.”  
บทบัณฑิตย, เลม 20, ตอน 1. หนา 45.

4 แหลงเดิม. หนา 47.
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ซ่ึงสมยันัน้เรยีกวา  “เถ่ือน” ไดถูกจบัในชวงปเดยีวกนั จ ํานวน 33,040 คน ซ่ึงจ ํานวนแตกตางกนัมาก5

ในขณะเดียวกันพบวาประเทศไทยประสบปญหาในการคาหญิงและเด็กหญิงมากขึ้น เนื่องจาก       
มีการนํ าเขาผูหญิงและเด็กหญิงชาวจนีจ ํานวนมาก  เพือ่ตอบสนองความตองการของลูกคาชาวจีน
ซ่ึงการคาขายก ําลังขยายตวั และประเทศไทยไดเขาเปนภาคตีามอนสัุญญาระหวางประเทศเรือ่งปราม
การคาหญงิและเดก็ ค.ศ. 1921  เมือ่ป พ.ศ. 2465  จงึไดตราพระราชบญัญตัปิองกนัการคาหญงิและเดก็
พ.ศ. 2471 โดยสาระสํ าคัญในเรื่องการก ําหนดหามนํ าหญิงและเด็กหญิงเขาและออกนอกประเทศ
เพื่อการคาประเวณี ผูฝาฝนจะถูกลงโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ        
ทัง้จ ําทั้งปรับ อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีขอบกพรองโดยไมคุมครองถึงการนํ าเด็กชาย
เขาและออกนอกประเทศดวย และบทบัญญัติในการกํ าหนดความผิดยงัมขีอบเขตจํ ากัดและยังไมมี
การกํ าหนดโทษขั้นตํ่ าสํ าหรับความผิดที่สํ าคัญ รวมทั้งไมมีมาตรการเกี่ยวกับการตรวจตราสอดสอง
เพื่อชวยเหลือหรือกักตัวหญิงหรือเด็กเพื่อสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อประโยชนในการปองกันและ
ปราบปรามการกระทํ าความผิด และมาตรการใหความชวยเหลือแกหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อของ
การกระทํ าความผิดยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร

3. การกํ าหนดความผิดทางอาญาในชวงป พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2538
การกํ าหนดความผิดทางอาญาในชวงนี้ ไดยกเลิกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127  

เนื่องจากเห็นวากฎหมายดังกลาวไดประกาศใชมานาน บทบัญญัติไมรัดกุม และไมมีบทบัญญัติ 
ควบคุมการคาประเวณีที่กระทํ าโดยเปดเผย และนาอับอายหรือกระทํ าใหเปนที่เดือดรอนรํ าคาญ   
แกสาธารณชนกับรวมทั้งไมมีบทบัญญัติปรามการคาประเวณีที่กระทํ าโดยบุคคลเปนชายซึ่งเปน    
ทีน่ารังเกียจดวย  นอกจากนั้นองคการสหประชาชาติไดประกาศใชอนสัุญญาวาดวยการปราบปราม
การคาบุคคลและแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน  ค.ศ. 1949  โดยมีเจตนารมณให
ยกเลิกการจดทะเบียนผูคาประเวณี  การลมเลิกสถานการคาประเวณี  การปราบปรามคนกลางที่คอย
แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน รวมทั้งการปองกันมิใหบุคคลมากระทํ าการคา
ประเวณ ีและการฟนฟปูรับสภาพผูคาประเวณใีหมอีาชพีอันดงีาม แมประเทศไทยมไิดรับรองในมตนิี้  
แตองคการสหประชาชาติไดเรียกรองใหประเทศตางๆ ทั่วโลกเลิกกิจการคาประเวณีดวย  และตอมา
ในป ค.ศ. 1959  องคการสหประชาชาติไดจัดพิมพหนังสือเพื่อเสนอนโยบายเกี่ยวกับการคาประเวณี  
2  นโยบายตอประเทศตางๆ  คือ6

                                                
5 กอบกุล รายะนาคร. (2538). การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีและคาหญิง. หนา 13.
6 เสริมศักดิ์ เทพาคํ า. เลมเดิม. หนา 43.
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1. นโยบายการคาประเวณีเปนส่ิงที่ตองขจัดใหหมดไปหรือลมเลิกการคาประเวณี
โดยส้ินเชิง หมายถึง นโยบายที่ถือวาหญิงโสเภณีและบุคคลที่ทํ าการเกี่ยวกับคาประเวณีเปนผูมี
ความผิดทางอาญา  รัฐไมยอมรับรูในการคาโสเภณีใดๆ ทั้งส้ิน

2. นโยบายปรามการคาประเวณี หมายถึง นโยบายของรฐัในการรบัรูวาสงัคมจ ําเปน
ตองมีหญิงโสเภณีอยูบาง  แตรัฐไมสงเสริมสนับสนุน  โดยหญิงโสเภณีจะประกอบอาชีพของตนได
ตองไมกระทํ าการใดอันเขาขายแหงบทบัญญัติของกฎหมายที่กํ าหนดโทษไว   
 ตอมาในป พ.ศ. 2503 หรือป ค.ศ. 1960 ประเทศไทยจงึไดประกาศใชพระราชบญัญตัิ
ปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503  แทนพระราชบัญญัติฉบับเดิม  โดยเลือกใชนโยบายปรามการคา
ประเวณี  ซ่ึงกํ าหนดความผิดและลงโทษตอผูคาประเวณี  หากกระทํ าการฝาฝนบทบัญญัติในเรื่อง
การเขาติดตอ  ชักชวน  แนะนํ าตัว  ติดตาม  หรือรบเราบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือ
กระท ําการดงักลาวในทีอ่ื่นใดอนัเปนการเปดเผยและนาอบัอายหรือเปนทีเ่ดอืดรอนร ําคาญแกสาธารณชน
การเตรด็เตรหรือคอยอยูตามถนนหรอืสาธารณสถานในลกัษณะหรอือาการทีเ่หน็ไดวาเปนการเรยีกรอง
การตดิตอในการคาประเวณ ี และเขาไปมัว่สุมในสถานการณคาประเวณี มโีทษจ ําคกุไมเกนิสามเดอืน
หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และหามกระทํ าการคาประเวณีในสถานการคา
ประเวณี มโีทษจ ําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ รวมทั้งไดหาม
กระท ําการคาประเวณตีอบคุคลเพศเดยีวกนั มโีทษจ ําคกุไมเกนิหกเดอืน หรือปรับไมเกนิสองพนับาท 
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ จะเห็นวาการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีดังกลาว เปนไปใน
ลักษณะปรามการคาประเวณี มิใชการลมเลิกการคาประเวณี กลาวคือ กฎหมายถือวาผูใดจะคา
ประเวณีก็คาได แตหามกระทํ าการตามที่กฎหมายถือวาเปนความผิดและหามมิใหมีนายโรงหญิง
นครโสเภณี โดยหามมิใหมีสถานคาประเวณีที่จัดไวใหผูอ่ืนทํ าการคาประเวณีแตถาจัดสถานที่ไว
เพือ่ตนคาประเวณเีองไมมคีวามผดิ7 อยางไรกต็าม กฎหมายฉบบันีป้ระสบความลมเหลวในการแกปญหา
การคาประเวณีในประเทศไทย เพราะระหวางสงครามเวียดนาม (พ.ศ. 2502 - 2518) ไดมีฐานทัพ
สหรัฐอเมริกันเขามาตั้งในประเทศไทย ท ําใหจํ านวนผูคาประเวณีเพิม่ขึน้อยางรวดเร็วหลังจากที่ได
ถอนทพัออกไปแลว ยงัพบวาจ ํานวนผูคาประเวณียงัเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ โดยเฉพาะในชมุชนชนบทภาคเหนอื
ไดเกิดปรากฏการณผูหญิงเดินทางไปคาประเวณีเปนจํ านวนมาก   เนือ่งจากมีการขยายตัวของธุรกิจ
ทองเทีย่ว ระบบเศรษฐกจิแบบเงนิตรา  อิทธพิลของวฒันธรรมบรโิภคนยิมไดกระตุนใหคนในชมุชน
ชนบทเกิดแขงขันทางเศรษฐกิจเพื่อความมีหนามีตา  มีการแขงขันความรํ่ ารวยและความสํ าเร็จ   
ของพอแมที่มีลูกสาวไปขายตัว โดยความเปนลูกสาว  ผูปฏิบัติตามจารีตประเพณี  ถูกคาดหวังวา  
จะตองเล้ียงพอแม  รับผิดชอบตอภาระเศรษฐกิจและความอยูรอดและความตอเนื่องของครอบครัว
                                                

7 เสริมศักดิ์ เทพาคํ า. แหลงเดิม. หนา 46.
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ใหด ํารงอยู รวมทัง้สรางความมัง่คัง่ใหแกครอบครวัดวย8 สวนการบงัคบัใชกฎหมายยงัขาดประสทิธภิาพ
เนือ่งจากมีการตัง้สถานคาประเวณอียางเปดเผยและมกีารบงัคบัผูหญิงใหคาประเวณี และมสีถานบรกิาร
ที่คาประเวณีแอบแฝงและมีการแสวงหาผลประโยชนจากกิจการนั้นๆ ดวย    

สํ าหรบัการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูเกีย่วของกบัการคาประเวณขีองผูอ่ืน พบวา
กฎหมายไดกํ าหนดความผิดตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีในเรื่องตางๆ ไดแก 
ความผิดตอผูเปนธุระจัดหาบคุคลเพื่อคาประเวณีตามมาตรา 8 มโีทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  และความผิดตอผูที่เปนเจาของกิจการ  ผูดูแล  หรือ     
ผูจดัการสถานการคาประเวณีตามมาตรา 9  มีโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสี่พันบาท  
หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั ความผดิตอผูซ่ึงยนิยอมใหผูอ่ืนกระท ําการคาประเวณเีปนปกตธุิระในสถานบรกิาร
ทีต่นเปนเจาของกจิการ ผูดแูล หรือผูจดัการตามมาตรา 10 มโีทษจ ําคกุไมเกนิหกเดอืน หรือปรบัไมเกนิ
สองพนับาท  หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั  นอกจากนัน้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499  ยงัไดก ําหนดความผดิ
ทางอาญาในเรื่องตางๆ ไดแก ความผิดตอผูเปนธุระจัดหา ลอไป  หรือชักพาไป  เพื่อการอนาจาร  
ซ่ึงเด็กหญิงหรือหญิงอายุยังไมเกินสิบแปดป  โดยเด็กหญิงหรือหญิงนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม     
มโีทษจ ําคกุไมเกนิหาป และปรบัไมเกนิหนึง่หมืน่บาท (มาตรา 282) ถากระท ําโดยใชอุบายหลอกลวง 
ขูเข็ญ  ใชกํ าลังประทุษราย  ใชอํ านาจครอบงํ าผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด 
มโีทษจํ าคุกไมเกินเจ็ดปและปรับไมเกินหนึง่หมื่นสี่พันบาท (มาตรา 283)  และกรณีการกระทํ า
ความผดิเปนการกระทํ าแกผูสืบสันดาน  ศิษยซ่ึงอยูในความดูแล  ผูอยูในความควบคุมตามหนาที่
ราชการหรือผูอยูในความปกครองในความพิทักษหรือในความอนุบาลผูกระทํ าตองระวางโทษ
หนักกวาที่บัญญัติไวในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม (มาตรา 285)  และความผิดทางอาญาตอชาย       
ซ่ึงเปนแมงดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 โดยกํ าหนดความผิดแกผูชายอายุกวาสิบหกป
ด ํารงชพีอยูดวยจากผลการคาประเวณีของหญงินครโสเภณี  มโีทษจ ําคกุไมเกนิสามป  หรือปรบัไมเกนิ
หกพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ และไดวางขอสันนิษฐานของกฎหมายไววาชายใดไมมีปจจัยอยางอื่น
อันปรากฏสํ าหรับดํ ารงชีพหรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสํ าหรับดํ ารงชีพ  และปรากฏวาอยูรวมกับ
หญิงนครโสเภณีหรือสมาคมกับหญิงนครโสเภณีคนเดียวหรือหลายคนเปนอาจิณ หรือกินอยู    
หลับนอนหรือรับเงินหรือประโยชนอยางอื่นโดยหญิงนครโสเภณีเปนผูจัดใหหรือเขาแทรกแซง
เพือ่ชวยหญิงนครโสเภณใีนการทะเลาะววิาทกบัผูทีค่บคากบัหญงินครโสเภณนีัน้ โดยใหถือวาชายนัน้
ด ํารงชพีอยูดวยผลจากการหากินของหญิงนครโสเภณี เวนแตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไดวามิไดเปน
เชนนั้น  ทัง้นี้บทบญัญตัแิหงมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากหญิงนครโสเภณีซ่ึงพึงให
คาเล้ียงดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา และตอมาไดมีแกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ. 2525        
                                                

8 นิวัตร สุวรรณพัฒนา. (2541). ชุมชนคาประเวณี. หนา 5-8.
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โดยการเพิ่มโทษแกผูเปนแมงดาและลงโทษทุกคนซึ่งมีอายุกวา 16 ปด ํารงชีพอยูแมเพียงบางสวน
จากรายไดของหญิงซึ่งคาประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 มีโทษจํ าคุกตั้งแตเจ็ดป  
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือจํ าคุกตลอดชวีติ จะเห็นวากฎหมาย
ทีใ่ชบงัคบัชวงนีมุ้งเนนการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูแสวงหาประโยชนซ่ึงอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมีการคาประเวณี   แตมิไดกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณีแตอยางใด  

4. การกํ าหนดความผิดทางอาญาในชวงป พ.ศ. 2539 ถึงปจจุบัน
การกํ าหนดความผิดทางอาญาในชวงนี้  ไดมีการปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เปนจํ านวนมาก  เนือ่งจากบทบัญญัติตามกฎหมายเดิม ไดแก พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี 
พ.ศ. 2503  ประมวลกฎหมายอาญาฉบบั พ.ศ. 2499  และพระราชบญัญตัปิองกนัการคาหญงิและเดก็  
พ.ศ. 2471 มีบทก ําหนดโทษไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และเห็นวาการคาประเวณีมีสาเหตุ
สํ าคญัมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผูกระทํ าการคาประเวณีสวนมากเปนผูซ่ึงดอยสติปญญาและ
การศึกษา จึงลดโทษผูกระทํ าการคาประเวณีและเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นไดรับการคุมครอง
และพัฒนาอาชีพ  ตลอดจนพฒันาคุณภาพชีวิตและคุมครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจ
ถูกลอลวงหรือชักพาไปเพื่อการคาประเวณี  จึงเห็นสมควรกํ าหนดโทษบุคคลซึ่งใชบริการจากการ
คาประเวณีของเดก็ในสถานการคาประเวณี  และกํ าหนดโทษบคุคลซึ่งหารายไดจากการคาประเวณี
ของเด็กและเยาวชน และยังพบวามีการโฆษณาชักชวนหรือแนะนํ าตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะ    
ที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองการติดตอในการคาประเวณีกันอยางแพรหลาย จึงเห็นสมควรกํ าหนด
ใหการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดดวย9 รวมทั้งไดกํ าหนดความผิดขึ้นใหมเพื่อลงโทษแกบิดา
มารดา  หรือผูปกครองที่มีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูในความปกครองไปคาประเวณี   
เนือ่งจากพบสาเหตุหนึ่งของหญิงในชุมชนชนบทที่ไปขายตัว คือ การแขงขัน การแสดงความรํ่ ารวย
เงนิทองและวัตถุของพอแม  นัยวาเพื่อเปนการแสดงความสํ าเร็จบนภาระหนาที่ของลูกสาวที่กลาย
เปนผูผลิตหาเลี้ยงครอบครัวดวยการขายตัว10   ท ําใหมีการขายลูกสาวหรือยุยงสงเสริมใหมีการขาย
ลูกสาวไปคาประเวณเีปนจ ํานวนมาก จงึไดประกาศใชพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการคา
ประเวณี พ.ศ. 2539  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2539 และขณะนั้นยังปรากฏดวยวามีการกระทํ าความผิด
โดยการซื้อ  ขาย  จ ําหนาย  ชักพา  หรือจดัหาบุคคลไปดวยวิธีการตางๆ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนองความใครแกตนเองหรือผูอ่ืน เพื่อการอนาจารหรือเพื่อประโยชนอยางอื่นอันมิชอบ ทั้งนี้   
ดวยวิธีการอันเปนการคุกคามและกระทบกระเทือนตอสวัสดิภาพของบุคคลซึ่งเปนผูหญิงและเด็ก   
จงึไดยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2471 และไดประกาศ
                                                

9  ดูเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539.
10 นิวัตร สุวรรณพัฒนา. เลมเดิม. หนา 101.
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พระราชบญัญตัมิาตรการในการปองกนัและแกไขปญหาการคาหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540 ใชบงัคบัแทน11

พรอมทัง้ไดประกาศใชพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540  โดยมี
เหตุผลทํ านองเดียวกัน  จะเห็นวากฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีในชวงนี้ไดมุงเนนการกํ าหนด
ความผิดทางอาญาขึ้นใหมเพื่อลงโทษแกผูใชบริการจากการคาประเวณี  และไดกํ าหนดความผิด
และเพิม่โทษแกผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณีมากขึน้ รวมถึงไดก ําหนดความผดิทางอาญา
ตอบิดามารดาหรือผูปกครองของเด็กที่รูเห็นเปนใจในการคาประเวณีของเด็กดวย  ขณะเดียวกัน   
ไดก ําหนดความผดิแกผูคาประเวณใีหเหลือนอยทีสุ่ด เนือ่งจากเปนบคุคลทีด่อยโอกาสทางการศกึษา
และสติปญญา

อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาเกีย่วกับผลการปราบปรามการกระทํ าความผิดเกี่ยวกับ  
การคาประเวณีในปจจุบัน  พบวามีการจบักมุผูคาประเวณีไดมากกวาผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมี
การคาประเวณี   และมคีวามเหน็วาการคาประเวณีเปนอาชีพที่ผิดกฎหมายมีสวนทํ าใหเกิดการแพร
ระบาดของโรคเอดสโดยผูเชี่ยวชาญขององคการอนามัยโลกเห็นวา “จะตองยกเลิกการลงโทษ      
ในความผดิฐานคาประเวณ ี เราจงึจะแกไขปญหาเอดสทีแ่พรกระจายอนัเนือ่งมาจากการมเีพศสมัพนัธ
ได”12  ทั้งนี้ ปจจุบันประเทศตาง ๆ ทัว่โลกกํ าลังหาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อ
ควบคมุการคาประเวณีควบคูไปกบัการยบัยัง้การแพรระบาดของโรคเอดส  รวมทัง้ไดมกีารเรยีกรอง
สิทธิในการประกอบอาชีพของกลุมผูคาประเวณีและองคกรเอกชนที่ทํ างานกับกลุมดังกลาว โดย
เห็นวาการคาประเวณีที่กระทํ าโดยสมัครใจไมควรมีความผิดทางอาญา (Decriminalization) และ
ควรใหเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพอยางหนึ่ง

ดังนั้น เพื่อใหไดแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณีที่เหมาะสม
สํ าหรับประเทศไทย จึงเห็นสมควรศึกษาวาการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี
ของประเทศไทยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ
แลววามคีวามสอดคลองและเหมาะสมหรือไมเพียงใด  และเห็นสมควรพิจารณาวาพฤติกรรมตางๆ
เกีย่วกบัการคาประเวณนีัน้ควรท่ีจะถกูควบคมุโดยกฎหมายอาญาตอไปหรอืไมเพยีงใด โดยเฉพาะอยางยิง่
การก ําหนดใหผูคาประเวณมีคีวามผดิอาญาแลว ไดบรรลุวตัถุประสงคตามนโยบายทางอาญาเกีย่วกบั
การคุมครองปองกันบุคคลที่ออนแอ  การคุมครองปองกันสภาวะจิตใจ  ศีลธรรม  และจริยธรรม

                                                
11 ดูเหตุผลในการประกาศใชพระราชบญัญติัมาตรการในการปองกนัและแกไขปญหาการคาหญงิและเดก็ 

พ.ศ. 2540.
12 Gilles Poumerol. (2001, 17-20 August). A call from WHO on Decriminalization of sex work in 

Asia News coverage of the press conference, Hanoi, Vietnam. อางถงึใน Bad Girls. (2544, พฤศจกิายน–ธนัวาคม).
ปท่ี 1,ฉบับที่ 4.
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ของสมาชกิในสงัคม รวมทัง้ไดมสีวนในการรกัษาความสงบเรยีบรอยในสงัคมหรอืไม และเหน็สมควร
ศึกษาถึงผลกระทบของการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี  กอใหเกิดปญหาทางสังคม
ในดานตางๆ  หรือมีสวนทํ าใหเกิดการกระทํ าความผิดในเรื่องอื่นๆ ตอเนื่อง ซ่ึงอาจมีผลเสียมากกวา
ผลดี โดยเฉพาะปญหาการดํ าเนินธุรกิจบริการทางเพศนอกกฎหมายที่ไดนํ าผูหญิงและเด็กเขาสู
ขบวนการคาประเวณ ี   เนือ่งจากธรุกจิดงักลาวมผีลตอบแทนทางเศรษฐกจิสงู  ท ําใหเกดิการแสวงหา
ประโยชนจากธุรกิจประเภทนี้มากขึ้น “จากการคํ านวณมูลคาเพิ่มจากการคาประเวณีตอป  โดยคิด
จากจ ํานวนหญิงบริการทางเพศประมาณ  200,000  คน  มีมูลคาประมาณ 100,000 ลานบาท13   และ
มปีญหาทางสงัคมตอเนือ่งตดิตามมา เชน ปญหาการทจุริตประพฤตมิชิอบในระบบราชการทีเ่กีย่วของ
เกดิปญหายาเสพติดและผูมีอิทธิพล  ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส และการกํ าหนดความผิด
ทางอาญาตอผูใชบรกิารจากการคาประเวณนีัน้ไมสามารถบงัคบัใชไดอยางมปีระสทิธภิาพ เนือ่งจาก
ไมสอดคลองกบัความเปนจรงิในสงัคม ซ่ึงผูกระท ําจะมคีวามผดิกต็อเมือ่กระท ําตอบคุคลอายไุมเกนิ  
18  ปในสถานคาประเวณีเทานั้น  ตลอดจนผูคาประเวณียังถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูอยูเบื้องหลัง     
ที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี  โดยไดมีการลอลวงหญิงและเด็กไปคาประเวณี  ซ่ึงมีการกระทํ า
อยางเปนขบวนการและขามชาตจินกลายเปนปญหาการคามนษุยระหวางประเทศ ทัง้นี ้ ประเทศไทย
อยูระหวางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกํ าหนดมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปราม
ขบวนการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จงึเห็นสมควรดํ าเนินการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงการกํ าหนดความผิดทางอาญาและการกํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกัน
และแกไขปญหาการคาประเวณีของประเทศไทยใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1 เพือ่ศกึษาแนวคิดและหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
1.2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีตาม

กฎหมายไทยกบัหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีตาม

กฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ
1.2.4 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคา

ประเวณี
                                                

13 ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน. (2543). หวย ซอง บอน ยาบา
เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย (รายงานวิจัย).  หนา 79.
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1.2.5   เพือ่เสนอแนะแนวทางในการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี
1.2.6 เพื่อเสนอแนะแนวโยบายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี   

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

1.3  สมมติฐานของการวิจัย

1.3.1 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539  มาตรา 5 และมาตรา 6 ไมเหมาะสมกับสภาพทางสังคม
ปจจุบัน เนื่องจากไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา ทํ าใหมีการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบจากผูคาประเวณีเปนจํ านวนมาก และกฎหมายตางประเทศไดมีการปรับปรุง
การกํ าหนดความผิดทางอาญานี้แลว ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการกํ าหนด
ความผดิทางอาญาตอผูคาประเวณใีหมเพือ่คุมครองผูคาประเวณมีใิหมกีารแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ
จากผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี และสามารถคุมครองความสงบเรียบรอยของสังคม
จากการคาประเวณีที่กระทํ าอยางไมเหมาะสมได

1.3.2 การก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูใชบรกิารจากการคาประเวณแีละผูอยูเบือ้งหลัง
ทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณยีงัไมเหมาะสม เนือ่งจากไมสอดคลองกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิ
ทางอาญาและแตกตางกับกฎหมายตางประเทศ โดยบทบัญญัติของกฎหมายกํ าหนดใหผูใชบริการ
จากการคาประเวณจีะมคีวามผดิทางอาญากต็อเมือ่กระท ําตอบคุคลอายไุมเกนิ 18 ปในสถานคาประเวณี
เทานั้น สงผลใหมีการกระทํ าเพื่อหลีกเล่ียงไมใหเขาองคประกอบความผิดทางอาญาจํ านวนมาก
และไมเปนผลดีตอสวัสดิภาพของเด็ก โดยกฎหมายตางประเทศและกฎหมายระหวางประเทศ        
มีเจตนารมณเพื่อใหการคุมครองกลุมบุคคลดังกลาวเปนพิเศษ รวมทั้งปจจุบันไดมีผูอยูเบื้องหลัง    
ที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีโดยกระทํ าความผิดทั้งในรูปแบบปจเจกชน และองคกรอาชญากรรม
เชื่อมโยงระหวางประเทศ ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับในปจจุบันไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
การกํ าหนดความผิดทางอาญาและแตกตางกับกฎหมายตางประเทศ จึงเห็นสมควรปรับปรุง
กฎหมายเกีย่วกับการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี และผูอยูเบื้องหลัง
ทีส่งเสริมใหมีการคาประเวณีใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1.4  ขอบเขตการวิจัย

วิทยานิพนธนี้ เปนการศึกษาถึงการกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูเกี่ยวของกับการคา
ประเวณีตามกฎหมายไทย ซ่ึงไดจดัแบงตามกลุมของผูกระท ําความผดิทางอาญาโดยตรง รวม 3 กลุม
ไดแก ผูคาประเวณี  ผูใชบริการจากการคาประเวณี และผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี
ซ่ึงไดจัดแบงตามรูปแบบของการกระทํ าความผิด จํ านวน 2 รูปแบบ ไดแก  รูปแบบปจเจกชน และ
รูปแบบองคกรอาชญากรรม  โดยศึกษาเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับหลักเกณฑการกํ าหนด
ความผดิทางอาญา และศกึษาเปรยีบเทยีบระหวางกฎหมายไทยกบักฎหมายตางประเทศ รวมทัง้ศกึษา
ถึงปญหาทางนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมปญหาการคาประเวณีในประเทศไทยและตางประเทศ 
ตลอดจนศึกษาถึงแนวนโยบายและกฎหมายระหวางประเทศเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ดงักลาวดวย

1.5  วิธีการวิจัย

ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร (Documentary 
Research) ไดแก พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539  พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  ประมวลกฎหมายอาญา 
บทบัญญัติกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ กฎหมายระหวางประเทศ  กฎหมายตางประเทศ  และคํ าพิพากษา
ของศาล  โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ  บทความ วิทยานิพนธ  รายงานประจํ าป  
ขององคกรทีเ่กีย่วของ รายงานวจิยั  รายงานการประชมุ  ขาวสารจากหนงัสอืพมิพ  รายงานขององคการ
ระหวางประเทศ  ตํ าราตางประเทศ และขอมูลสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตใหมากที่สุด  แลวนํ ามา
วเิคราะหเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ รวมทั้ง
วเิคราะหเปรยีบเทยีบนโยบายในการปองกนัและแกไขปญหาการคาประเวณดีวย ทัง้นี ้ เพือ่เสนอแนะ
แนวทางการกํ าหนดความผิดทางอาญาและนโยบายเกี่ยวกับการคาประเวณีที่เหมาะสมสํ าหรับ
ประเทศไทยตอไป
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย

1.6.1  ทํ าใหทราบแนวคิดและหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
1.6.2 ท ําใหเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบัการก ําหนดความผดิทางอาญาเกีย่วกบัการคาประเวณี

ตามกฎหมายไทยเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
1.6.3 ท ําใหเกดิความรูความเขาใจเกีย่วกบัการก ําหนดความผดิทางอาญาเกีย่วกบัการคาประเวณี

ตามกฎหมายไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ
1.6.4  ท ําใหทราบผลกระทบทีเ่กดิจากการก ําหนดความผดิทางอาญาเกีย่วกบัการคาประเวณี
1.6.5  ท ําใหไดขอเสนอแนะแนวทางการก ําหนดความผดิทางอาญาเกีย่วกบัการคาประเวณี
1.6.6 ท ําใหไดขอเสนอแนะแนวทางการก ําหนดนโยบายเกีย่วกบัการปองกนัและแกไขปญหา

การคาประเวณีที่เหมาะสมสํ าหรับประเทศไทย

DPU



บทที่ 2
แนวคิดการกํ าหนดความผิดทางอาญาและมาตรการ

ทางกฎหมายระหวางประเทศในการตอตานการคาประเวณี

ผลการศึกษาจากเอกสารเกี่ยวกับแนวคิดการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมาย
ระหวางประเทศในการตอตานการคาประเวณี โดยรวบรวมแนวความคิดของนักวิชาการและ          
ผูทรงคณุวุฒิดานกฎหมาย  และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้

2.1  แนวคิดการกํ าหนดความผิดทางอาญา

2.1.1 ความหมายของกฎหมายอาญา
ความหมายของกฎหมายอาญาไดมีนักวิชาการดานกฎหมายอธิบายความหมาย

ของกฎหมายอาญาไวดังนี้
ศาสตราจารย ดร.คณิต  ณ  นคร อธิบายวา  กฎหมายอาญาคือ  “บรรดากฎหมาย

ทัง้หลายที่ระบุถึงความผิดอาญา  โทษ  วิธีการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการบังคับทางอาญาอื่น
และเปนกฎหมายที่กํ าหนดใหความผิดอาญาเปนเงื่อนไขของการใชโทษ  วิธีการเพื่อความปลอดภัย
และมาตรการบังคับทางอาญาอื่นนั้น1  ทัง้นี้ ศาสตราจารย ดร. คณิต  ณ  นคร  ไดนิยามกฎหมาย
อาญาในความหมายอยางกวาง  กฎหมายอาญา  หมายถึง  กฎหมายสามลักษณะคือ  กฎหมายอาญา
สารบัญญัติ  กฎหมายอาญาวิธีสบญัญตัหิรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และกฎหมายวาดวย
การบังคับโทษ

ศาสตราจารย  จิตติ  ติงศภทัยิ  อธิบายวา  กฎหมายอาญา เปนกฎหมายมหาชน  
ทีว่าดวยความผิดและโทษทางอาญา2

ศาสตราจารย ดร.หยดุ แสงอทุยั อธิบายวา กฎหมายอาญา ไดแก กฎหมายทีบ่ญัญตัิ
ถึงความผิดและโทษทางอาญา  โดยแยกพิจารณาไดดังนี้

                                                          
 1 คณิต ณ นคร ก (2547). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพครั้งที่ 2). หนา 30.
 2 จิตติ ติงศภัทิย. (2536). กฎหมายอาญาภาค 1. หนา 2.
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1. การบญัญัติถึงความผิดนั้นหมายถึง  การบัญญัติวาการกระทํ าและการงดเวน
การกระทํ าอยางใดเปนความผิดอาญา

2. การบญัญตัโิทษนัน้หมายความวา เมือ่ไดบญัญตัไิดวาการกระท ําหรอืการงดเวน
การกระท ําอยางใดเปนความผิดแลว ก็ตองบัญญัติโทษทางอาญาสํ าหรับความผิดนั้นไวดวย3

ดังนั้น  จึงสรุปไดวาความหมายของกฎหมายอาญาดังกลาวขางตน หมายถึง  
บรรดากฎหมายทั้งหลายที่บัญญัติถึงการกระทํ าหรือการไมกระทํ าใดเปนความผิดอาญา และได
ก ําหนดโทษทางอาญาทีจ่ะไดรับหากมกีารฝาฝนบทบญัญตันิัน้ ทัง้นีก้ฎหมายอาญาของไทย นอกจาก
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญาแลว และยังรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่ไดมีการกํ าหนดความผิด
ทางอาญาไว เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ. 2546 ซ่ึงมาตรา 17 แหงประมวลกฎหมายอาญาใหนํ าบทบัญญัติในภาค 1 ไปใชในกรณี     
แหงความผิดตามกฎหมายอื่นดวย

2.1.2 หลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
เนื่องจากกฎหมายอาญาเปนกฎหมายที่ระบุถึงการกระทํ าหรือการไมกระทํ าใด

เปนความผิดและมีโทษซึ่งเปนกฎหมายจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ดังนั้นในการบัญญัติกฎหมาย
อาญา  นกักฎหมาย  นกัปรัชญา  และนักสังคมวิทยาจึงไดพยายามสรางหลักเกณฑวาดวยขอจํ ากัด
ของกฎหมายอาญาไวหลายประการ  ซ่ึงนักวิชาการบางทานเรียกวา  “ทฤษฎีการกํ าหนดปริมณฑล
ของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา”4 เพื่อใชเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายอาญา  
สรุปได ดังนี้

2.1.2.1 หลักเกณฑวาดวยการก ําหนดการกระท ําหรอืไมกระทํ าใดเปนความผดิอาญา
เนือ่งจากภารกิจสํ าคัญของรัฐประการหนึ่งคือ  การกํ าหนดหลักเกณฑ

วาการกระทํ าใดหรือไมกระทํ าใดเปนความผิดและมีโทษทางอาญา เพื่อควบคุมและรักษาความสงบ
เรยีบรอยในรัฐ  โดย จอหน  ออสติน  (John  Austin)  อธิบายวา  อํ านาจรัฐที่สํ าคัญประการหนึ่งคือ  
การรกัษาความสงบเรียบรอยในสังคมซึ่งเปนสวนหนึ่งของอํ านาจบริหาร  รัฐบาลยอมมีอํ านาจดูแล
รักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในสังคมมิใหมีโจรผูราย  มิใหมีอาชญากรรม  และดูแลให

                                                          
3 หยุด แสงอุทัย ก (2545). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 199.
4 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. (2548). ทฤษฎีอาญา. หนา 53.
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ประชาชนรูสึกอบอุน ปลอดภัยในชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน5  ดงันั้น กฎหมายอาญาจึงถือเปน
เครือ่งมอืของรฐัในการปกปองและคุมครองสงัคม เพือ่รักษาความสงบเรยีบรอยของสงัคมและคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของคนในสังคม  และหากพิจารณาตามทฤษฎวีาดวยการกอกํ าเนิดรัฐตามแนวความคิด
สัญญาประชาคม (The Social Contract ) โดย John Locke เห็นวา รัฐนั้นเกิดขึ้นมาเพราะเพื่อให
มนษุยอยูภายใตกฎหมาย ถาไมมีกฎหมายก็ไมมีเสรีภาพ   กฎหมายเปนหลักประกันแหงเสรีภาพ  
ซ่ึงธรรมชาตขิองมนษุยนัน้ตองถูกจ ํากดัโดยกฎหมายเพือ่ใหเกดิความสงบและมัน่คงในชวีติของทกุคน
จึงตองมีการทํ าสัญญาประชาคม เพราะหากไมมีการทํ าสัญญาประชาคมกันแลว มนุษยก็จะใช     
เสรภีาพอยางไมมีขอบเขตจนอาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้นในประชาคมได  รัฐเขามาเปนคูกรณีใน
พนัธสญัญากับประชาชนเพื่อควบคุมและคุมครองเสรีภาพตามกฎหมาย และถารัฐไมเคารพเสรีภาพ
ของประชาชนเทากับรัฐละเมิดพันธสัญญาดังกลาว และประชาชนสามารถยกเลิกเพิกถอนรัฐได   
สวน Jean Jacques Rousseau  เห็นวามนุษยเกิดมามีเสรีภาพตามธรรมชาติอยางไมจํ ากัด  ทํ าใหใช
เสรภีาพของตนเองอยางไรขอบเขตจนกอใหเกดิความไมมัน่คงในชวีติของแตละคน จงึมคีวามจ ําเปน
ใหทกุคนในประชาคมตองหันหนาเขาหากันเพื่อวางกฎเกณฑของการอยูรวมกันในสังคม กอใหเกิด
สัญญาประชาคมขึ้นเพื่อจํ ากัดการใชเสรีภาพอยางไรขอบเขตของทุกคน ผลของสัญญาประชาคม  
ท ําใหแตละคนมีขอผูกพัน 2 ประการ คือ ขอผูกพันกับตนเอง และขอผูกพันกับรัฐ  ทํ าใหเปนจุด  
กอก ําเนดิรัฐขึ้นมา เพราะทุกคนตางเขาทํ าสัญญาประชาคมมอบใหรัฐ  โดยรัฐเกิดจากการรวมตัวกัน
ของทกุคนในประชาคมนั้น  ซ่ึงเจตนารมณรวมกันของทุกคนคืออํ านาจอธิปไตยเปนของประชาชน 
และกอใหเกิดการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทางตรง โดยใหความสํ าคัญกับฝายนิติบัญญัติ
เปนอยางมากเพราะเกิดจากการเขาทํ าสัญญาประชาคมของประชาชนทุกคน6  ซ่ึงจะมีผลติดตามมา
ประการหนึ่ง คือ ประชาชนมีสวนรวมในทางกฎหมายและการเมือง เชน มีสิทธิเสนอกฎหมาย       
มีสิทธิออกเสียงแสดงประชามติเรื่องสํ าคัญๆ ได ดงันัน้ การบัญญัติกฎหมายตางๆ ขึ้นเพื่อบังคับใช
ภายในรฐั กฎหมายดงักลาวจงึตองสอดคลองกบัความตองการของประชาคมเพือ่คุมครองสทิธิเสรภีาพ
ของการอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุขตอไป

                                                          
5 อมราวด ีองัคสวุรรณ. (2531). “กฎหมายอาญาและอ ํานาจรฐัในการรกัษาความสงบเรยีบรอยในสงัคม.”

วารสารกฎหมาย. หนา 113. อางถึงใน ปริชาติ มนัสกุล. (2545). การกํ าหนดมาตรการทางอาญาเกี่ยวกับการโจมตี
คาเงินบาท. หนา 9.

6 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน. (2549). แนวความคิดวาดวยรัฐ.  สืบคนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549, จาก
http://www.pub-law.net/article/
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สํ าหรับการบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อกํ าหนดใหการกระทํ าใดหรือ    
ไมกระทํ าใดบางของคนในสังคมควรมีความผิดอาญานั้น   เฮอรเบิรต  แอล  แพ็กเกอร   ไดเสนอ
แนวความคิดที่วาการกระทํ าใดเปนความผิดอาญาหรือไม  สรุปไดดังนี้7

1. การกระทํ านั้นเปนที่เห็นชัดในหมูชนสวนมากวาเปนการกระทํ า   
ที่กระทบกระเทอืนตอสังคม และหมูชนสวนมากมิไดใหอภัยแกการกระทํ าเชนนั้น

2. ถาการกระทํ าดังกลาวเปนความผิดอาญาแลวจะไปขัดแยงกับ    
วัตถุประสงคของการลงโทษประการตาง ๆ

3. การปราบปรามการกระทํ  าเช นนั้นโดยถือวาการกระทํ านั้น        
เปนความผิดอาญาจะไมมีผลตอการลดการกระทํ าที่สังคมเห็นวาถูกตองใหนอยลงไป

4. เปนความผิดอาญาแลวจะมีการใชกฎหมายบังคับอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน

5. การใชกระบวนการยตุธิรรมทางอาญากบัการกระทํ าดังกลาวจะไมมี
ผลท ําใหเกิดการใชกระบวนการนั้นอยางเกินขีดความสามารถทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ

6. ไมมีมาตรการควบคุมอยางสมเหตุสมผลอื่นๆ แลว  นอกจากการใช
กฎหมายอาญากับกรณีที่เกิดขึ้น

รองศาสตราจารย ดร. เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์  อธิบายวา  หลักเกณฑ
การก ําหนดขอบเขตของกฎหมายอาญาของเฮอรเบิรต   แอล  แพ็กเกอร  ดังกลาวนี้จะชวยแกไข
ปญหาการเกิดกฎหมายอาญาเฟอ  (over  criminalization)  ขึ้นได เพราะหากรัฐมุงแตจะควบคุม
ความประพฤตขิองสมาชกิในสงัคมโดยใชกฎหมายอาญาเปนเครือ่งมอืโดยไมพจิารณาถงึประสทิธิภาพ
และความสามารถของกลไกของรัฐที่จะใชบังคับกฎหมายอาญาแลวกฎหมายจะไรความหมาย    
ขาดความศกัดิสิ์ทธิ ์ และเปนการเปดโอกาสใหเจาพนกังานของรฐัทีป่ระพฤตมิชิอบมโีอกาสแสวงหา
ประโยชนเพื่อตนเองจากกฎหมายเหลานี้  หรือหากมีการใชบังคับกฎหมายซึ่งมิไดมีการใชบังคับ  
มาเปนเวลานาน  ผูถูกใชบังคับก็จะเกิดปฏิกิริยาเพราะถือวาถูกเลือกปฏิบัติซ่ึงจะทํ าใหความสัมพันธ
ระหวางผูใชบังคับกฎหมายและชุมชนเสื่อมเสียไป8

                                                          
7  Herbert  L Packer. (1968). The limits of the criminal Sanction. p. 296. อางถงึใน เกยีรติขจร วัจนะสวสัดิ.์

(2546). คํ าอธิบายกฎหมายอาญาภาค 1. หนา 4-5.
8 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. แหลงเดิม. หนา 7.
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2.1.2.2 หลกัเกณฑวาดวยการใชกฎหมายอาญาตองมีขอจํ ากัด
 เนื่องจากกฎหมายอาญาเปนกฎหมายจํ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
การใชกฎหมายอาญาตองใชอยางจํ ากัด  กอใหใหเกิดประโยชนตอสังคม และมีความเหมาะสม    
กบัสถานการณตางๆ โดยมีสาระสํ าคัญ  ดังนี้

1. รัฐไมสมควรบัญญัติความผิดในกฎหมายอาญาโดยมีวัตถุประสงค
เพียงเพื่อใหผูอ่ืนเชื่อฟงและหากฝาฝนจะไดรับการลงโทษเพื่อแกแคนตอบแทน โดยไมเกิด
ประโยชนตอสังคมในเรือ่งอืน่ๆ ดวย โดยแนวความคดินี ้ ซีซาร เบคคาเรยี เชือ่ในเรือ่งอรรถประโยชน
แหงการลงโทษที่วาการปองกันอาชญากรรมดีกวาการลงโทษ ซ่ึงควรเปนเปาหมายอุดมคติของ  
การออกกฎหมายที่ดี9  

2. รัฐไมควรใชกฎหมายอาญาลงโทษความประพฤติที่ไมกอใหเกิด
อันตรายหรือ ไมมีพิษภัย  โดยแนวความคิดนี้  เจอเรมมี  เบนธัม เห็นวารฐัไมควรใชกฎหมายอาญา
ในกรณีผลรายซึ่งเกิดจากการลงโทษมีมากกวาผลรายซึ่งเกิดจากความผิด  โดยเมื่อนํ าผลที่ไดและ 
ผลเสียมาชัง่นํ้ าหนักแลว เห็นวาการลงโทษตามกฎหมายอาญาเกิดประโยชนนอยกวา10 แตแนวคิดนี้
มีจุดออนเกี่ยวกับการกํ าหนดตัวชี้วัดในการกํ าหนดโทษใหไดพอดีกับความผิด  ตอมาวอลกเกอร  
ไดเสนอแนะใหปรบัปรงุแนวคดิเสยีใหมทีว่า “กฎหมายอาญาไมควรบญัญตัหิามการกระท ําซึง่จะกอ 
ใหผลพลอยได  (By  Product)  อันจะเปนผลรายมากกวาการท ําทีก่ฎหมายอาญาตองการทีจ่ะจ ํากดั”11  
เชน  การบัญญัติกฎหมายหามการทํ าแทงไดกอใหเกิดการรับจางรีดลูกโดยมิชอบดวยกฎหมาย  และ
มกีระท ําโดยผูมิใชแพทยอันเปนอันตรายตอชีวิตและสุขภาพของผูหญิง

3. รัฐไมควรใชกฎหมายอาญาโดยมีวัตถุประสงคในการบังคับให
บคุคลกระทํ าเพื่อประโยชนแกตนเองเทานั้น โดยแนวคิดนี้ จอหน  สจวต  มลิล  (John  Stuart  Mill)  
เห็นวารัฐไมควรจํ ากัดสิทธิโดยบทบัญญัติของกฎหมาย  ถาการกระทํ านั้นมิไดกอใหเกิดการใช
ความรุนแรงหรือเปนอันตรายตอผูอ่ืน โดยในสังคมที่เจริญแลว  การใชกํ าลังอํ านาจเหนือสมาชิก
ในสังคมของตน จะถือเปนการถูกตองก็ตอเมื่อมีจุดประสงคที่จะปองกันภยันตรายอันจะเกิด        
แกบคุคลอืน่ในสงัคมนั้น ภยันตรายที่จะเกิดแกตนเองโดยมิใชบุคคลอื่นเปนผูกอใหเกิดไมวาจะเปน
                                                          

9  Beccaria. (1964). On Crimes and Punishments. อางถึงใน อภิรัตน เพ็ชรศิริ. (2548). เลมเดิม.
หนา 54.

10 Jeremy Bentham. (1979). Introduction to the principles of Morals and Legislation Amherst.
อางถึงใน อภิรัตน เพ็ชรศิริ. แหลงเดิม. หนา 56.

11 Nigel Waiker. (1980). Punishment, Danger. pp. 4-23. อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย. (2546).
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา. หนา 358.
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ทางกายภาพหรือทางจริยธรรมแลว  ยอมไมอาจถือเปนขออางเพียงพอสํ าหรับการจํ ากัดเสรีภาพ
การกระทํ าของมนุษย12  หากพิจารณาตามความเห็นดังกลาว จะเห็นวา การคาประเวณีที่กระทํ า   
โดยสมคัรใจและเปนผูใหญแลว ไมนามคีวามผดิทางอาญา หากไมกอภยนัตรายอยางรายแรงตอผูอ่ืน

2.1.2.3 หลกัเกณฑวาดวยประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอาญา
 เนื่องจากกฎหมายอาญามีบทบาทในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล
ในสังคมโดยจะควบคุมมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพของสังคมนั้นๆ และมีพฤติกรรมบางอยาง      
ทีก่ฎหมายอาญาไมสามารถควบคมุได การพยายามใชกฎหมายอาญาเพือ่ควบคมุพฤตกิรรมเชนวานัน้
จะไมกอใหเกิดประโยชนอันใดเลย13  โดยมีสาระสํ าคัญ  ดังนี้

1. รัฐไมควรใชกฎหมายอาญาหามการกระท ําซ่ึงไมไดรับการสนบัสนนุ
อยางแข็งขันจากสาธารณชน จะทํ าใหบังคับใชกฎหมายกระท ําไดยาก  เสยีคาใชจายสูง  เนื่องจาก
ประชาชนไมใหความรวมมือรายงานการกระทํ าผิดตางๆ แลวจะทํ าใหเจาหนาที่ทราบการกระทํ าผิด
นอยมาก แตถากฎหมายใดไดรับความรวมมอืจากประชาชน จะท ําใหการบงัคบัใชไดผล ซ่ึงสอดคลอง
กับผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับ    
การรักรวมเพศและการเปนโสเภณีของอังกฤษที่วาแนวคิดในการกํ าหนดความสัมพันธระหวาง
กฎหมายกับมติมหาชนอาจแยกทฤษฎีไดเปน 2  ทฤษฎี ไดแก ทฤษฎีแรกถือวากฎหมายจํ าตองเดิน
ตามหลังมติมหาชนเสมอเพื่อวากฎหมายจะไดรับการสนับสนุนจากประชาคมเปนสวนรวม และ
ทฤษฎีสองถือวาวัตถุประสงคที่สํ าคัญยิ่งของกฎหมายคือ  การชักนํ าหรือบีบบังคับใหเกิดมติมหาชน
ใหจงได หากกฎหมายมไิดรับความเหน็ชอบจากมตมิหาชนแลว กฎหมายฉบบันัน้ยอมตกไปโดยเรว็
ดังนั้น กฎหมายทุกฉบับที่มีความสัมพันธกับสังคมเปนสวนรวมแลว กฎหมายนั้นจักตองไดรับ   
การยอมรับนับถือจากประชาคมนั้นดวย14

2. รัฐไมควรบัญญัติความผิดซึ่งบังคับใชไมไดในกฎหมายอาญา    
โดยไมสมควรบญัญตัคิวามผดิในกฎหมายอาญา ถาผูฝาฝนถูกด ําเนนิคดแีละถูกลงโทษมเีพยีงเล็กนอย
เทานั้น โดยกฎหมายใชบังคับไมได  เนือ่งจากเจาหนาที่จับผูกระทํ าผิดไดนอย หรือประชาชนไมให
ความสนใจจะสงผลใหประชาชนขาดความเคารพในกฎหมาย หรือกฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์

                                                          
12 John Stuart Mill. (1859). on Liberty. อางถึงใน อภิรัตน เพ็ชรศิริ. เลมเดิม. หนา 58.
13 Montesquieu. The Spirit of Laws. อางถึงใน อภิรัตน เพ็ชรศิริ. แหลงเดิม. หนา 61.
14 Report of  the Committee on Homosexual  Offence and Prostitution. (1957). อางถึงใน เสริมศักดิ์

เทพาคํ า. เลมเดิม. หนา 33.
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3. กฎหมายอาญาไมควรบัญญัติขอหามบางประการเมื่อฝาฝนแลว   
ไมสามารถพิสูจนไดวามีการกระทํ าความผิดจริง   โดยหลักเกณฑนี้มีแนวคิดวา  เมื่อมีผูกระทํ าผิด
ตามกฎหมายเปนจ ํานวนมาก แตรอดพนจากการบงัคบัใชกฎหมายอาญา ซ่ึงไมมปีระโยชนในการบงัคบั
ใชกฎหมายอาญาเลย และเมือ่บคุคลถกูจบัและถกูฟองคด ีประชาชนทัว่ไปจะเหน็วาเปนเพยีงผูโชคราย
เทานัน้  และไมไดรับความเปนธรรมเพราะมีผูกระทํ าความผิดอีกจํ านวนมากไมไดถูกจับ

รองศาสตราจารย ประธาน วฒันวาณชิย เหน็วาหลักเกณฑตางๆ ดงักลาว
ขางตนเปนเพียงขอสมมติฐานซึ่งอาจใชเปนแนวทางในการบัญญัติกฎหมายอาญา  แตการบัญญัติ
กฎหมายอาญาในสังคมใดก็ตามจะมีปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมอื่นๆ ประกอบดวยเสมอ  เชน  
ความคดิทางการเมืองของผูมีอํ านาจในการบัญญัติกฎหมาย  คานิยม  ความนึกคิดทางศีลธรรมของ
ประชาชน  กลุมผลประโยชน  แรงกดดันทางการเมืองและอื่นๆ15            
  จากแนวความคิดของนักวิชาการทางกฎหมายดังกลาวขางตน สามารถ
สรุปหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาได 3  ประการ  ดังนี้

1. การกํ าหนดใหการกระทํ าใดเปนความผิดทางอาญาก็ตอเมื่อเปน 
การกระทํ าซ่ึงกอใหเกดิอันตรายตอชีวิต รางกาย  ทรัพยสินหรือผลประโยชนของบุคคล  กระทบ
กระเทือนตอความสงบเรียบรอยของสังคม และประชาชนสวนใหญมิไดใหอภัยแกการกระทํ า    
เชนนั้น

2. การใชกฎหมายอาญากบัการกระท ําใดตองใชอยางจ ํากดั เฉพาะที่เกดิ
ประโยชนตอสังคม  และมผีลตอการปองกันอาชญากรรม  โดยรัฐไมควรใชกฎหมายอาญาลงโทษ
ความประพฤติที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืนและสังคม

3. การใชกฎหมายอาญากบัการกระท ําใดตองเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  
โดยไดรับการสนับสนุนจากประชาชนโดยรวม  และตองใชกฎหมายอาญาบังคับกับปญหาที่เกิดขึ้น  
เนือ่งจากรัฐไมมีมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมในการจัดการปญหาเชนวานั้นๆ  ตลอดจนรฐัไมควรใช
กฎหมายอาญากับการกระทํ าความผิดเพียงเล็กนอย ประชาชนสวนใหญไมเห็นความสํ าคัญ และ
เปนการยากในการพิสูจนความผิดนั้น

                                                          
15 ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม. หนา 360.
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2.1.3 นโยบายทางความผิดอาญา  (Criminal  Policy)
 เนือ่งจากนโยบายทางความผดิอาญาเกีย่วของกบัเรือ่งตางๆ เกีย่วกบัวธีิการปองกนั
มใิหเกดิอาชญากรรม  โดยกํ าจัดมูลเหตุที่ศึกษามาจากอาชญาวิทยา  เชน  โดยการจัดตั้งองคการ
ดํ าเนินการปองกันตางๆ  กํ าจัดสมมติฐานทางตัวบุคคลผูกระทํ าผิด  กํ าจัดสมมติฐานทางสังคม  
ตลอดจนดํ าเนินการสงเคราะหผูพนโทษไปแลว  วิธีการทางนิติบัญญัติไดแก  การศึกษาใหทราบถึง
กฎหมายทีค่วรจะมีขึ้นอยางไร   จึงจะไดผลในทางปองกันอาชญากรรมและปราบปรามการกระทํ า
ความผิด  วิธีการบังคับคือ  จะด ําเนนิการลงโทษผูกระทํ าความผิดอยางไรจึงจะไดผลในทางปองกัน
อาชญากรรม  เชน  จะลงโทษตามลักษณะของความผิด  หรือตามลักษณะของตัวบุคคลผูกระทํ า
ความผดิ  การประสานระหวางสถาบนัทัง้หลายทีม่สีวนในนโยบายทางความผดิอาญานีใ้หด ําเนนิการ
สูจุดหมายเดียวกัน16 และในการกํ าหนดนโยบายทางความผิดอาญายังมีความจํ าเปนตองพิจารณา
เกีย่วกบัเงื่อนไขทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม โดยนโยบายทางความผิดอาญาในที่นี้   ผูศึกษา
ขอน ําเสนอเกีย่วกบัแนวทางในการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมในสวนอาชญากรรมคามนษุย
เพือ่คาประเวณขีามชาต ิ แนวทางในการบญัญตักิฎหมายอาญา และแนวทางในการลงโทษผูกระท ําผิด
สรุปไดดังนี้

2.1.3.1 แนวทางการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา
องคการสหประชาชาติไดประชมุรวมกบัประเทศตางๆ ทัว่โลก คร้ังที ่ 11 

ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัที ่ 18-25 เมษายน 2548 เพื่อรวมมือตอตานอาชญากรรมและแสวงหา
ความยตุธิรรม โดยทีป่ระชมุไดรวมกนัประกาศปฏญิญากรงุเทพวาดวยการผนกึก ําลังและการโตตอบ  
การดํ าเนินกลยุทธรวมกันในการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา17 โดยผูศึกษา   
ขอเสนอเฉพาะการปองกนัและปราบปรามอาชญากรรมเกีย่วกบัการคามนษุยเพือ่คาประเวณ ี สรุปได
ดังนี้

                                                          
16 จิตติ ติงศภัทิย. เลมเดิม. หนา 4.
17 กระทรวงยุติธรรม. (2548). ปฏิญญากรุงเทพวาดวยการผนกึก ําลงัและการโตตอบ การด ําเนนิกลยทุธ

รวมกนัในการปองกนัอาชญากรรมและความยติุธรรมทางอาญา. สืบคนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549, จาก
http://www.oja.go.th/
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1. สนับสนุนอยางตอเนื่องและพันธกิจของประเทศตางๆ ที่มีตอ     
สหประชาชาติและโครงการปองกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาของสหประชาชาติ

2. สนับสนุนวิธีการที่บูรณาการยิ่งขึ้นภายในสหประชาชาติเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือในการเสรมิสรางความสามารถในการปองกนัอาชญากรรมและความยตุธิรรมทางอาญา
และความรวมมอืในเรือ่งทางอาญาทีม่ลัีกษณะขามชาต ิ ในฐานะทีม่สีวนในการกอตัง้และการเสรมิสราง
ความเขมแข็งใหกับหลักนิติธรรม

3. กลยทุธในการปองกนัอาชญากรรมทีม่ปีระสิทธภิาพ และครอบคลมุ
จะสามารถลดอาชญากรรมและการตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมไดอยางมาก  จึงควรสงเสริมใหใช
กลยทุธดงักลาวจดัการกบัมลูเหตแุละปจจยัเสีย่งของอาชญากรรมและการตกเปนเหยือ่ของอาชญากรรม  
และพฒันาการใชกลยุทธดังกลาวตอไปในระดับทองถ่ิน  ระดับชาติ  และระดับระหวางประเทศ  

4. ประเทศที่เพิ่งรอดพนจากความขัดแยงเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของ
อาชญากรรม โดยเฉพาะอยางยิง่อาชญากรรมทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกรและคอรรัปชั่น และดวยเหตนุี้
รัฐสมาชกิ  องคการระดบัภมูภิาค และหนวยงานระหวางประเทศ ตองประสานงานกบัหนวยทีเ่กีย่วของ
เพื่อตอบโตอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอปญหาเหลานี้

5. ทุกประเทศหวงใยเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการลักพาตัวและลักลอบ
คามนุษย  ในฐานะทีเ่ปนรูปแบบของอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองคกรที่มีความรายแรงนํ ามา
ซ่ึงผลประโยชนและไมมีมนุษยธรรม  โดยใหความสนใจกับการสรางกลไกในทางปฏิบัติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมเหลานี ้ และมมีาตรการใหความชวยเหลือและความคุมครองเหยือ่ของการลกัพาตวั
และการคามนุษยและครอบครัว

6. เรียกรองใหรัฐสมาชิกดํ าเนินการใหเปนไปตามกฎหมายภายใน 
ของตน เพือ่สงเสรมิการเขาถึงความยตุธิรรม และพจิารณาใหความชวยเหลือดานกฎหมายแกผูทีต่องการ
ความชวยเหลือเพื่อใหสามารถรับรองสิทธิในระบบความยุติธรรมทางอาญาไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. เสรมิสรางความเขมแขง็ของความรวมมอืระหวางประเทศเพือ่ทีจ่ะสราง
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการตอตานอาชญากรรม รวมถึงการสงเสริมความเจริญเติบโตการพัฒนา    
ที่ยั่งยืน การขจัดความยากจนและการวางงานโดยทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและ
สมดุลและนโยบายการปองกันอาชญากรรม

8. พยายามทีจ่ะใชมาตรฐานและแบบแผนของสหประชาชาตอิยางเหมาะสม
ในโครงการระดับชาติเพื่อการปองกันอาชญากรรมและการปฏิรูปความยุติธรรมทางอาญา และใช
ความพยายามตามที่จํ าเปนเพื่อยืนยันใหมีการกระจายการดํ าเนินการนั้นไปในวงกวาง การอํ านวย
ความสะดวกในการฝกอบรมแกเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย รวมถึงเจาหนาที่ราชทัณฑ พนักงาน
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อัยการ ศาล และกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของ โดยคํ านึงถึงแบบแผนและมาตรฐานและทางปฏิบัติ 
ทีด่ทีีสุ่ดในระดับระหวางประเทศ

9. การใหความสนใจเปนพเิศษตอความยตุธิรรมส ําหรบัเดก็และเยาวชน
เราจะพิจารณาแนวทางเพื่อทํ าใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตอเด็กที่เปนเหยื่อของอาชญากรรมและเด็ก   
ทีม่ปีญหาดานกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กซึ่งสูญเสียเสรีภาพกรณีที่มีการจํ ากัดเสรีภาพ  และ
เพือ่ท ําใหมั่นใจไดวาวิธีปฏิบัติเหลานั้นมีการคํ านึงถึงเพศ  เงื่อนไขทางสังคม ความตองการในดาน
การพฒันาของเขา ตลอดจนมาตรฐานและแบบแผนทีเ่กีย่วของของสหประชาชาตติามความเหมาะสม
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามความเห็นของนักวิชาการเกี่ยวกับ
ลักษณะของอาชญากรรมในสวนที่เกี่ยวของกับผูคาประเวณี พบวา การกระทํ าความผิดของผูคา
ประเวณทีีส่มคัรใจเปนการประกอบอาชญากรรมทีไ่มมผูีเสียหาย  (Crime  Without  Victim)  กลาวคอื  
เปนการกระท ําความผดิโดยความสมคัรใจของทัง้สองฝายเชนเดยีวกบัการกระท ําธรุกรรมทีผิ่ดกฎหมาย  
การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคา  หรือบริการตามความตองการของบุคคล  แตกฎหมายบัญญัติ 
หามการจํ าหนายหรือใหบริการนั้น18 แตถาหากพิจารณาตามรูปแบบของการคาประเวณีในปจจุบัน 
สวนหนึง่จะเปนไปในรูปแบบการคาประเวณีโดยสมัครใจ แตไมสามารถประกอบอาชีพเพียงลํ าพัง
อยูไดดวยตนเองได หรือไมสามารถหาแขกไดจงึตองตกอยูใตอิทธพิลของแมเลาหรือแมงดาซึง่ถือวา
เปนผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณทีีค่อยแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณขีองผูอ่ืน  
ทัง้นี้  ถาพิจารณาตามแนวคิดของพิธีสารเพือ่ปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะ
ผูหญิงและเด็ก  ป ค.ศ.  2000   สรุปไดวา ผูคาประเวณีแมกระทํ าดวยความยินยอมแตมีผูที่แสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณีนั้น ถือวาผูคาประเวณีเปนเหยื่อของการกระทํ าความผิดหรือผูเสียหาย
จากการคามนุษยซ่ึงจะตองไดรับความชวยเหลือและคุมครองตามพิธีสารดังกลาว

เนื่องจากกฎหมายอาญาทํ าหนาที่คุมครองชีวิต รางกายและทรัพยสิน
ของพลเมืองและปองกันการเอารัดเอาเปรียบหรือการกระทํ าโดยทุจริตหรือมิชอบตอผูออนแอ   
โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และสตรี ซ่ึงกฎหมายประสงคจะใหความคุมครองและดูแลเปนพิเศษ แตถา
กฎหมายอาญาเขาไปแทรกแซงศีลธรรมและความประพฤติบางประการของบุคคลซึ่งเปนเหยื่อ  
ของการกระท ําความผดิฐานคาประเวณ ี หรือเปนเหยือ่ของการประกอบอาชญากรรมทีไ่มมผูีเสยีหาย  
ซ่ึงในขณะกระท ําความผดิคูกรณมีคีวามยนิยอมและมสีวนรวมในการกระท ําทีเ่ปนความผดิ ผูเสยีหาย
จะไมรายงานความผดิ หรือไมรองทกุขเพราะเหน็วาเปนกรณกีารกระท ําทีต่นเองมสีวนผิดดวย ท ําให

                                                          
18 Edwin M Shur. (1965). Crime Without Victim. p. 169. อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม.

หนา 72.
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เหยือ่อาจไมรูสึกวาในขณะกระทํ าวาเปนอันตรายตอเขาหรือไม   ดังนั้น  ในการบัญญัติความผิดไว
ในกฎหมายอาญาเพื่อปองกันและแกไขอาชญากรรมที่ไมมีผูเสียหายนี้ ไมอาจใชบังคับไดอยางมี
ประสทิธภิาพ และจะกอใหเกิดปญหาหลายประการ19   

1. การใชกฎหมายอาญาควบคุมสินคาหรือบริการคาประเวณีอยางเกิน
ขอบเขต จะสงเสรมิใหสินคาหรือบริการดงักลาวเปนประโยชนตอผูแสวงหาประโยชนและอาชญากร

2. กอใหเกิดองคกรอาชญากรรม ซ่ึงแสวงหาประโยชนจากการดํ าเนิน
กจิกรรมซึ่งกฎหมายหาม

3. การบังคับใชกฎหมายและการปราบปรามอยางเขมงวด ทํ าใหสินคา
และบรกิารมรีาคาสงูขึน้ ผูซ่ึงไมสามารถงดเวนสนิคาและบรกิารนัน้ไดจะตองแสวงหาดวยราคาแพง
และอาจใชวิธีประกอบอาชญากรรมเพื่อหาเงินมาซื้อหาสินคาและบริการนั้น

4. การบัญญัติหามความประพฤติบางอยาง เชน การคาประเวณี      
อาจจะผลักดันใหบุคคลตองรวมมือกับผูประกอบอาชญากรรมอื่นๆ และกอใหเกิดวัฒนธรรมยอย
ในการประกอบอาชญากรรมมากขึ้น เปนผลใหมีการบอนทํ าลายระเบียบสังคมโดยทั่วไป

5. รัฐจะตองเสยีคาใชจายในการบรหิารงานยตุธิรรม และการปราบปราม
ผูกระท ําผิดเหลานีอ้ยางมากและสญูเสยีเวลา โอกาส และงบประมาณในการปราบปรามอาชญากรรม
ประทุษรายตอชีวิตและทรัพยสิน

6. อาชญากรรมเหลานี้ไมมีผูเสียหาย เนื่องจากไมมีผูรองทุกขเพื่อขอ
ความคุมครองจากกฎหมาย ท ําใหเจาหนาทีข่องรฐัประสบอปุสรรคในการบงัคบัใชกฎหมาย กอใหเกดิ
การประพฤตมิชิอบในวงราชการ และอาจบงัคบัใชกฎหมายโดยวธีิการทีม่ชิอบ เชน ใชวธีิการลอซ้ือ
โดยวธีิมีเพศสัมพันธกับหญิงโสเภณีกอนจับกุม

2.1.3.2 แนวคิดในการบัญญัติกฎหมายอาญา
การบัญญัติกฎหมายอาญาเพื่อนํ าไปบังคับกับสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น 

ตองคํ านึงถึงวัตถุประสงคหลักของกฎหมายอาญาอยางนอย  6  ประการ ดังนี้20

                                                          
19 ประธาน วัฒนวาณิชย. แหลงเดิม. หนา 72-73.
20 อภิรัตน เพ็ชรศิริ. เลมเดิม. หนา 51.
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1. คุมครองปองกนัซึง่ตวับคุคล (บางครัง้กค็ุมครองสตัวดวย) จากการกระท ํา
โดยเจตนาอันเปนการโหดเหี้ยม ทารุณ หรือการประกอบกรรมทางเพศ ดวยวิธีการอันไมพึง
ประสงคตางๆ  คุมครองปองกนับคุคลจากภยับางประการอนัเกดิจากการกระท ําโดยไมเจตนา คุมครอง
ปองกนักลุมบคุคลทีอ่าจถูกชกัจงูใหหลงผิดไดงายจากการท ําราย กดขี ่ หรือขดูรีดอันจะเกดิแตบคุคล
หรือทรัพยสินของบุคคลเหลานั้น

2. คุมครองปองกันสภาวะจิตใจของสมาชิกในสังคมนั้นๆ ใหรอดพน
จากความกระทบกระเทือนจากการกระทํ าถึงแมวาจะเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลที่เปนผูใหญแลว 
และยนิยอมตอการกระทํ านั้นแลวแตถือวาผิดธรรมชาติ  ปองกันการกระทํ าบางประเภท  ซ่ึงเมื่อได
กระทํ าขึ้นทามกลางสาธารณชนจะกระทบกระเทือนจิตใจบุคคลอื่นเปนอยางมาก รวมทั้งปองกัน
พฤตกิรรมบางประเภทอันอาจยั่วยุใหเกิดความไมสงบขึ้นในหมูประชาชน

3. คุมครองปองกันทรัพยสินสวนบุคคลจากการลักขโมย  การฉอโกง 
หรือการทํ าใหเสียทรัพย  และกรณีอ่ืนๆ

4. คุมครองปองกนัสาธารณชนจากความไมสะดวกสบายตางๆ รวมทัง้
ใชสภาพบังคับทางอาญาเพื่อเก็บภาษีอากรดวย

5. เพื่อปองกันรักษาไวซ่ึงสถาบันทางสังคม รวมทั้งเพื่อบังคับใหเกิด
ความเมตตากรุณาที่จํ าเปน

6. เพือ่บงัคับใชวิธีการตางๆ  ที่จะทํ าใหวัตถุประสงคทั้งหลายเหลานั้น
บรรลุผล

การบัญญัติกฎหมายอาญาจนเกินขอบเขต อาจกอใหเกิดปญหา
อาชญากรรมตางๆ ที่ติดตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดหาหญิงและเด็กมาคาประเวณี  ซ่ึงปจจุบัน  
ไดพฒันาไปสูองคกรอาชญากรรม  หรือกลุมอาชญากรรม  ซ่ึงจะขยายการดํ าเนินงานและกระจาย
ธุรกิจที่ผิดกฎหมายตางๆ ดังที่ไดเสนอมาแลว และกรณีกฎหมายบัญญัติหามความประพฤติคา
ประเวณีไวในกฎหมายอาญา มีสวนผลักดันใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรือมีสวนรวมเขาไปสัมพันธ   
กับกิจกรรมการกระทํ าผิดอื่นๆ บอนทํ าลายระเบียบของสังคมทั่วๆ ไป ทํ าใหส้ินเปลืองเวลา 
บุคลากร งบประมาณของกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดเหลานี้
จะมผีลกระทบตอการใชทรัพยากรในปองกันอาชญากรรมอื่นๆ ที่รายแรงกวา
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2.1.3.3 แนวคิดในการลงโทษผูกระทํ าผิด
เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของกฎหมายอาญาเพื่อใหคนในสังคม      

อยูรวมกนัอยางสันติสุขและมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน รอดพนจากอาชญากรรมทั้งปวง 
หากฝาฝนจะไดรับการลงโทษส ําหรับความผดินัน้ๆ ทัง้นี ้หากพจิารณาตามวตัถุประสงคในการลงโทษ
สามารถแบงออกได 4 ประเภท21  ดังนี้

1. การแกแคนหรือการตอบแทนความผิด  (Retributive  Justification)  
เพื่อใหผูกระทํ าความผิดสมควรไดรับโทษ  เพราะเขาไดกระทํ าผิดและตองรับผิดชอบในการกระทํ า
ของตนเอง ซ่ึงโทษที่ไดรับตองเหมาะสมกับความผิด   ซ่ึงโทษจะมากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับผลราย
ของการกระทํ า  เจตนา  แรงจูงใจ  พฤตกิารณแวดลอม  เหตุเพิ่มโทษ  ลดโทษ  และเหตุบรรเทาโทษ

2. การยับยั้งหรือขมขู  (Utilitarian  or  Deductive  justification)     
เพื่อใหการลงโทษมีสวนในการลดจํ านวนอาชญากรรมลงได  ซ่ึงการลงโทษรุนแรงจะเปนการยับยั้ง
การกระทํ าความผิดหรือมีผลปองกันอาชญากรรม  เพราะมสีวนในการยับยั้งผูกระทํ าความผิดไมให
มีการกระทํ าผิดอีก และการลงโทษยังมีผลยับยั้งผูซ่ึงกํ าลังจะกระทํ าความผิดหรือผูที่จะเลียนแบบ  
และมีสวนในการแกไขฟนฟูผูกระทํ าความผิดทํ าใหประชาชนไดตระหนักถึงการกระทํ าความผิด  
และมีความระมัดระวังไมกระทํ าความผิดทํ าใหปญหาอาชญากรรมลดลง นอกจากนั้นผลของ      
การลงโทษยงัชวยคุมครองสงัคมหรอืชวยมใิหบคุคลตกเปนเหยือ่ของอาชญากรรม เนือ่งจากมกีารแยก
ผูกระทํ าความผิดออกไปจากสังคมแลว

3. การประณามหรือการไมยอมรับการกระทํ าความผิด (Expressive  
or Denunciatory Justification) เพือ่ใหการลงโทษแกผูกระท ําความผดิเปนการไมยอมรบัการกระท ํานัน้ๆ
โดยการลงโทษเพียงอยางเดียวไมเพียงพอกับความผิดที่ไดกระทํ าลงไป คนในสังคมตองประณาม
การกระทํ านั้นดวย การประณามผูกระทํ าความผิดจะทํ าใหสังคมเกิดความเปนปกแผนได

4. การแกไขฟนฟ ู(Reformation  and  Rehabilitation) เพือ่ใหการลงโทษ
ตอผูกระทํ าความผดิ เปนแกไขฟนฟูและบํ าบัดรักษา ทั้งทางรางกาย จิตใจ หรือ รวมทั้งการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ เพื่อสงเสริมใหผูตองโทษเปนพลเมืองที่เคารพกฎหมายเมื่อพนโทษหรือ    
มีทัศนคติที่ดีตอสังคม

ดงันัน้หากพจิารณาแนวคดิในการลงโทษแลวจะเหน็วา การลงโทษไมไดมี
วัตถุประสงคเพื่อแกแคนทดแทนผูกระทํ าความผิดแตเพียงอยางเดียว แตมวีตัถุประสงคอ่ืนๆ ดวย 
เชน การคุมครองผูกระท ําความผดิและผูตองสงสยัวาการกระท ําความผดิมใิหถูกแกแคนจากผูเสียหาย  

                                                          
21 ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม. หนา 360-369.
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การยบัยัง้การกระทํ าความผิดที่กฎหมายหามหรือยับยั้งผูกระทํ าความผิด การลงโทษเพื่อใหผูกระทํ า
ความผิดรูสํ านึกผิด  และผูเสียหายไดรับการเยียวยาดวย  และการลงโทษตองสามารถชี้นํ าใหเห็นวา
สังคมรังเกียจการกระทํ าความผิดนั้นๆ นอกจากนั้นการลงโทษผูกระทํ าผิดไดสงผลกระทบตอ    
การปองกนัมใิหอาชญากรรมเพิม่ขึน้ได ตลอดจนการลงโทษบางประเภทเปนการตดัโอกาสทีบ่คุคลนัน้
ไมใหกระทํ าความผิดอีก  เชน โทษประหารชีวิตและจํ าคุกตลอดชีวิต  หรือการลงโทษบางประเภท
มรีะบบการควบคุมและสอดสอง  เชน  การคุมความประพฤติ  การกักขัง  มีการฝกอบรมควบคู    
กบัการใชวธีิการลงโทษเพือ่ใหเกดิการเรยีนรูและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมใหเคารพกฎหมาย ผลการแกไข
ฟนฟูทํ าใหผูกระทํ าความผิดไดเปลี่ยนพฤติกรรม  รูสึกอับอาย  เสียใจ  สํ านึกผิด  และการลงโทษ
เปนการยืนยันความถูกตองหรือคุมครองบรรทัดฐานทางสังคม สรางนิสัยในการเคารพกฎหมาย 
รวมทัง้เปนการประณามการกระทํ าความผิดนั้นดวย

2.2  มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศในการตอตานการคาประเวณี

การคาประเวณเีปนปญหาส ําคญัทีป่ระเทศตางๆ และองคการระหวางประเทศไดรวมกนั
ปองกันและแกไขปญหา โดยไดจัดทํ ามาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศในการตอตานการคา
ประเวณซ่ึีงมผีลตอการจดัท ํามาตรการทางกฎหมายเพือ่ใชบงัคบัภายในแตละประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่
การบัญญัติกฎหมายเพื่อกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูเกี่ยวของกับการคาประเวณีของบุคคลอื่น   
สํ าหรับผลการศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายระหวางประเทศในการตอตานการคาประเวณี สรุปได ดังนี้

2.2.1 อนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคาบุคคล และการแสวงหาประโยชน        
จากการคาประเวณีของผูอ่ืน

อนสัุญญาฉบบันี ้ไดผานการลงมตรัิบรองของสมชัชาใหญแหงองคการสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 2  ธันวาคม  ค.ศ. 1949 และเริ่มมีผลบังคับใช เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ค.ศ. 1951  โดยมี
สาระสํ าคัญเกีย่วกับการกํ าหนดความผิดทางอาญา  สรุปไดดังนี้

1. ก ําหนดการลงโทษตอผูเปนธุระจัดหา ชักจูง ลอลวง หรือชักนํ าบุคคลอื่น
เพือ่มุงหวังใหเขาเปนโสเภณี  หรือแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอื่น แมวาบุคคล
ดงักลาวนั้นจะยินยอมก็ตาม

DPU



27

2. กํ าหนดใหผูดํ าเนินการหรือจัดการหรือใหความชวยเหลือทางดานการเงิน 
หรือมสีวนเกีย่วของกบัการใหความชวยเหลือทางดานการเงนิตอสถานคาประเวณี และผูทีใ่หสถานที่
หรือใหเชาสถานที่ทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใด  โดยมคีวามมุงหมายเพื่อกิจการคาประเวณี ถือวา 
มคีวามผิดดวย

3. การพยายามกระท ําความผดิ การตระเตรยีมการเพือ่กระท ําความผดิ และผูทีม่ี
สวนเกี่ยวของกับการกระทํ าดังกลาวจะตองถูกลงโทษเชนกัน

4. กํ าหนดการตกลงที่จะมีสวนในการใหความสนับสนุนชวยเหลือระหวางกัน
เกีย่วกบัการศึกษาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน สุขภาพอนามัย สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการ
อ่ืนๆ เพือ่ปองกนัการคาประเวณ ี การฟนฟสูภาพจติใจ และปรบัปรงุสภาพสังคมของเหยือ่แหงการคา
ประเวณีหรือเหยื่อแหงความผิด

5. ก ําหนดการตกลงจะด ําเนนิมาตรการทีจ่ ําเปนในการตรวจตราส ํานกัจดัหางาน
เพือ่ปองกนัคนหางาน โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กจากการเสี่ยงอันตรายตอการเปนโสเภณี

ดังนั้น จะเห็นวาสาระสํ าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้มุงปกปองและคุมครองมิให
บุคคลตกเปนเหยื่อของการคาประเวณีและเรียกรองใหเลิกลมสํ านักคาประเวณี และปราบปราม  
การแสวงหาประโยชนจากคาประเวณีของบุคคลอื่น

2.2.2 อนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
อนุสัญญาฉบับนี้เปนอนุสัญญาที่จัดทํ าขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ และไดรับ

ความรบัรองจากทีป่ระชมุสมชัชาแหงสหประชาชาต ิสมยัที ่34 เมือ่วนัที ่18 ธันวาคม 2522 นบัจากนัน้
จนถงึเดอืนเมษายน 2540 ประเทศตางๆ ใหสัตยาบัน(ratification) หรือภาคยานุวัติ (accession) 
อนุสัญญานี้แลว 156 ประเทศ  โดยประเทศประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัด 
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ  มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  8  กันยายน  2528  สรุปสาระสํ าคัญ
ในสวนการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี   สรุปไดดังนี้

1. ความหมายคํ าวา  “เลือกปฏิบัติตอสตรี”  หมายถึง  การแบงแยก  การกีดกัน  
หรือการจํ ากัดใดๆ  เพราะเหตุแหงเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุงประสงคที่จะทํ าลาย หรือทํ าใหเสื่อมเสีย
การยอมรับ การไดอุปโภค หรือใชสิทธิโดยสตรีของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐานในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  พลเมือง  หรือดานอื่นๆ  (ขอ 1)

2. การกํ าหนดใหรัฐภาคีใชมาตรการที่เหมาะสมทุกอยาง รวมทั้งการออก
กฎหมายเพือ่ปราบปรามการคาสตรแีละการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณขีองสตรทีกุรูปแบบ
(ขอ 6)
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ดังนั้น จะเห็นวาอนุสัญญานี้มุงเนนใหปฏิบัติตอสตรีอยางเทาเทียมกัน และให
ทุกประเทศตรากฎหมายภายในเพื่อปราบปรามการคาสตรี และการแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณีของสตรี

2.2.3 ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติไดมีมติรับรอง

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชน เพือ่ใหมีมาตรฐานขัน้ตํ ่าทีรั่ฐภาคีพงึจดัใหมมีาตรการเพือ่สงเสรมิ
และคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน  โดยมีสาระสํ าคัญในสวนการกํ าหนดความผิดทางอาญา
เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย  ดังนี้

1. มนษุยทัง้หลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ตางมี
เหตผุลและมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ

2. ทกุคนยอมมสิีทธแิละอิสรภาพ บรรดาทีก่ ําหนดไวในปฏญิญานีโ้ดยปราศจาก
ความแตกตางไมวาชนดิใดๆ  ดงัเชน  เชือ้ชาต ิ ผิว  เพศ  ภาษา ศาสนา  ความคดิเหน็ทางการเมอืงหรือ
ทางอืน่ เผาพนัธุแหงชาตหิรือสังคม ทรัพยสิน ก ําเนดิ หรือสถานะอืน่ๆ อนึง่จะไมมคีวามแตกตางใดๆ
ตามมลูฐานแหงสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือทางการระหวางประเทศหรือดินแดนที่บุคคล
สังกัด ไมวาดนิแดนนีจ้ะเปนเอกราชอยูในความพิทักษ มิไดปกครองตนเอง หรืออยูภายใตการจํ ากัด
อธิปไตยใดๆ ทั้งส้ิน

3. ทกุคนมสิีทธิในการดํ ารงชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงแหงตัวตน
4. บคุคลใดๆ จะถูกยึดเปนทาส หรือตองภาวะจํ ายอมไมได ความเปนทาสและ

การคาทาสเปนอันหามขาดทุกรูปแบบ
5. บุคคลใดๆ จะถูกทรมานหรือไดรับผลปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดราย    

ผิดมนุษยธรรมหรือตํ่ าชาไมได
6. ทกุคนมสิีทธจิะไดรับการยอมรบันบัถือวาเปนบคุคลตามกฎหมายทกุแหงหน
7. ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะไดรับความคุ มครองของ

กฎหมายเทาเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ  
ดังนั้น จะเห็นวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้เปนกฎหมายแมบท

ระหวางประเทศที่ทุกประเทศตองตรากฎหมายภายในรองรับการปฏิบัติ  เพื่อคุมครองสิทธิ  เสรีภาพ
ของบุคคล  และปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเอง  ซ่ึงการคาประเวณี
หรือการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวย
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2.2.4 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคอีนสัุญญาวาดวยสิทธเิดก็ ซ่ึงสมชัชาใหญสหประชาชาติ

ไดรับรองเมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน  2532  โดยประเทศไทยไดลงนามรับรองอนุสัญญานี้เมื่อวันที่  
12 กมุภาพนัธ 2535 และมีผลการบังคับใชเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 มีจํ านวน 54 ขอ เพื่อคุมครอง
เดก็ที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป โดยใหมีสิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครองดานตางๆ รวมทั้งการคุมครอง
จากการกระทํ าความผิดทางอาญา ไดแก  เดก็มีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ
จากการถูกลวงละเมิดสิทธิ  ถูกกลั่นแกลง  รังแก  หรือถูกทอดทิ้ง  คุมครองเด็กที่ไมมีครอบครัว  
เดก็ล้ีภยั  เด็กพิการ  แรงงานเด็ก  การเอาเปรียบเด็ก  ความเปนสวนตัวของเด็ก  สํ าหรับสาระสํ าคัญ
ในสวนที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีของเด็ก สรุปไดดังนี้

1. รัฐภาคีจะดํ าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในดานนิติบัญญัติ บริหาร
สังคม และการศึกษา ในอันที่จะคุมครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรงทั้งทางรางกาย
และจติใจ การทํ ารายหรือการกระทํ าอันมิชอบ  การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท  การปฏิบัติ
ที่ผิดหรือการแสวงประโยชน รวมถึงการกระทํ าอันมิชอบทางเพศขณะอยูในความดูแลของบิดา
มารดา  ผูปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูในความดูแล (ขอ 19)

2. รัฐภาครัีบที่จะคุมครองเด็กจากการแสวงประโยชนทางเพศ และการกระทํ า
ทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบเพื่อการนี้ รัฐภาคีจะดํ าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งมาตรการ
ภายในประเทศ และมาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อปองกันการชักจูงหรือบีบบังคับเด็กใหมี    
สวนรวมในกิจกรรมทางเพศใดๆ ที่ไมชอบดวยกฎหมาย การแสวงประโยชนจากเด็กในการคา
ประเวณ ีหรือการกระท ําอืน่ เกีย่วกบัเพศทีไ่มชอบดวยกฎหมาย การแสวงประโยชนจากเดก็ในการแสดง
ลามกอนาจาร  และที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร (ขอ 34)

3. รัฐภาคจีะด ําเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวงทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัทวภิาคี  
และพหภุาคี  เพื่อปองกันการลักพา  การขาย  หรือการลักลอบคาเด็ก  ไมวาดวยวัตถุประสงคใดหรือ
ในรปูแบบใด และขอ 36 รัฐภาคจีะคุมครองเดก็จากการถกูแสวงประโยชนในทกุรูปแบบอืน่ทัง้หมด
ทีเ่ปนผลรายตอสวัสดิภาพของเด็กไมวาในดานใด (ขอ  35)

กลาวไดวาแนวคิดหลักของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือ แนวคิดพื้นฐาน
ของสทิธมินษุยชน โดยยดึหลักศกัดิศ์รแีละคณุคาของมนษุยทีเ่ทาเทยีมกนัในเรือ่งเสรภีาพ ความยตุธิรรม
และสันติภาพ  โดยตองคํ านึงถึง22

                                                          
22 ระพีพรรณ คํ าหอม และเฉลิมชัย โรจนนครินทร. (2543). แนวทางการพัฒนาบริการสวัสดิการเด็ก

สํ าหรับเด็กท่ีอยูในครอบครัวยากจน. หนา 22.
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1. ประโยชนสูงสุดของเด็กหรือหลักการประโยชนที่ดีที่สุดสํ าหรับเด็ก 
(The Best  Interest  of  Child)  หมายความวา  ในการดํ าเนินการตางๆ ของรัฐหรือสังคม ไมวา      
จะดานกฎหมาย  นโยบาย  และการปฏบิัติที่เกี่ยวของกับเด็กนั้นจะตองคํ านึงถึงตัวเด็กเปนสํ าคัญ

2. การไมเลือกปฏิบัติ  (Non - Discrimination)  ถือเปนหลักพื้นฐานของ
สิทธิมนุษยชนหมายความวาการกระทํ าใดๆ หรือจัดกิจกรรมใดๆ สํ าหรับเด็กตองไมมีการเลือก
ปฏิบัติ ไมเลือกเชื้อชาติ  สีผิว  ศาสนา  ความยากจน  ความรวย  เพศ  ภาษา  ถ่ินกํ าเนิด

3. การพัฒนาโดยคํ านึงถึงประเพณี คานิยม และวัฒนธรรมของแตละกลุม
4. การเคารพในความรับผิดชอบของครอบครัวที่จะปกปองชวยเหลือและ

พฒันาเดก็ใหไดรับการเตรียมตัวเพื่อดํ ารงชีวิตในสังคมโลกไดดี
5. ใหความใสใจแกเด็กที่อยูในภาวะยากลํ าบาก เพราะถือวาเด็กทุกคนควร

ไดรับการดูแล ปกปอง
6. ใหความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปรับปรุงสภาพความเปนอยูของ

เด็กๆ ในทุกประเทศ
สํ าหรับประเทศไทยไดใหความสํ าคัญกับสิทธิ เด็กเพื่อใหเปนไปตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก โดยมีกฎหมายที่ใหหลักประกันสิทธิเด็กในระดับพระราชบัญญัติจํ านวน 
90  ฉบับและระดับอนุบัญญัติ รวม 211 ฉบับ23  ครอบคลุมการคุมครองเด็ก รวม 8 ดาน ไดแก    
หลักทัว่ไปในการคุมครองเดก็ การคุมครองเกีย่วกบัสทิธทิางแพงและสทิธไิดรับการเลีย้งด ู การคุมครอง
เกีย่วกบัการเลีย้งดแูละการปฏบิตัติอเดก็ การคุมครองเกีย่วกบัการพฒันาการดานการศกึษา คณุธรรม
และจริยธรรม การคุมครองเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคมและการสงเสริมการพัฒนาการเด็ก     
การคุมครองเกีย่วกบัสทิธปิระโยชนและชวีติสวนตวัของเดก็ การคุมครองเกีย่วกบัชวีติ รางกาย จติใจ
และเสรีภาพของเด็ก และการคุมครองเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการบํ าบัดแกไข
และฟนฟู

                                                          
23 กองนิติการ สํ านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2549).   

การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเร่ืองเดียวกันไวดวยกันเก่ียวกับการคุมครองเด็ก. หนา 5.

DPU



31

2.2.5 พธีิสารเลอืกรับของอนสุญัญาวาดวยสทิธิเดก็เร่ือง การคาเดก็ การคาประเวณ ี และ
สื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก

ประเทศไทยยังไดลงนามในพิธีสารเลือกรับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กฉบับนี้
เมื่อป ค.ศ. 2000 เนื่องจากรัฐภาคีรวมพิจารณาวาเพื่อที่จะใหบรรลุถึงความมุงประสงคของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  จงึเปนการสมควรที่จะขยายมาตรการดํ าเนินการเพื่อประกันการคุมครอง
เดก็จากการคาเด็ก  การคาประเวณีเด็ก  และส่ือลามกที่เกี่ยวกับเด็ก  โดยมีสาระสํ าคัญที่เกี่ยวของเพื่อ
ก ําหนดใหรัฐภาคีนํ าไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรการทางกฎหมายอาญา  สรุปไดดังนี้

1. กํ าหนดใหรัฐภาคีทั้งหลายจะตองหามการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก และ
ส่ือลามกที่เกี่ยวกับเด็ก โดยการคาเด็ก หมายถึง การกระทํ าหรือการแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูกสงมอบ
โดยบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดไปยังอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่ง  เพื่อคาตอบแทนหรือเพื่อ
ผลประโยชนตอบแทนอื่นใด  สวนการคาประเวณีเด็ก  หมายถึงการใชเด็กในกิจกรรมทางเพศเพื่อ
คาตอบแทนหรือผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบอื่นใด  และล่ือลามกที่เกี่ยวกับเด็ก หมายถึง   
การนํ าเสนอใด โดยวิธีการใดก็ตาม ที่เด็กเขาไปมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมทางเพศอยางชัดแจง    
ทั้งที่เปนจริงหรือจํ าลองขึ้น หรือการนํ าเสนออวัยวะสวนใดในทางเพศของเด็ก เพื่อความมุง
ประสงคหลักในทางเพศ

2. การกระทํ าและกิจกรรมตอไปนี้ใหครอบคลุมอยูภายใตกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาอยางเต็มที่  โดยความผิดนั้นจะกระทํ าภายในประเทศหรือขามชาติ  หรือ
กระทํ าในลักษณะสวนบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเปนองคกร โดยความหมายของการคาเด็ก คือ 
การเสนอ การสงมอบ หรือการรบัไวซ่ึงเดก็ โดยวธีิการใดๆ เพือ่ความมุงประสงคเพือ่แสวงประโยชน
ทางเพศโดยมิชอบจากเด็กหรือจัดสงอวัยวะของเด็กเพื่อผลกํ าไร หรือมีสวนเกี่ยวของของเด็กใน
การบังคับใชแรงงาน และความยินยอมที่เกิดจากการถูกชักจูงอยางไมเหมาะสมในการรับเด็ก     
เปนบุตรบุญธรรม  โดยการเสนอ  การไดมา  การจัดหาหรือการจัดใหซ่ึงเด็กเพื่อการคาประเวณีเด็ก  
และโดยกฎหมายของรัฐภาคี ใหลงโทษเชนเดียวกับความพยายามในการกระทํ าความผิด  และการมี
สวนเกีย่วของหรือการมสีวนรวมในการกระท ําใดและจะตองท ําใหความผดิเชนวานัน้ ไดรับการลงโทษ
ทีเ่หมาะสมโดยคํ านึงถึงลักษณะที่รายแรงของความผิดนั้น

3. ด ําเนินตามมาตรการเทาทีจ่ ําเปนเพือ่ก ําหนดเขตอ ํานาจของตนเหนือความผิด
ทัง้หลายซึ่งไดกระทํ าในดินแดน  หรือบนเรือ  หรืออากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐนั้น  และดํ าเนิน
มาตรการที่อาจจํ าเปนเพื่อกํ าหนดเขตอํ านาจของตนในการกํ าหนดความผิด  เมื่อผูถูกกลาวหาวา
กระท ําผิดไดปรากฏตัวอยูในดินแดนของรัฐนั้นได
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4. ดํ าเนินมาตรการเพื่อจัดใหมีการยึดและริบทรัพยตามที่เห็นเหมาะสม เชน 
วัสดุ  ทรัพยสิน  และอุปกรณเครื่องมืออ่ืนใดที่ใชในการกระทํ าความผิดหรืออํ านวยความสะดวกใน
การกระทํ าความผิดหรือที่ไดมาจากความผิด ดํ าเนินการตามคํ ารองขอจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งเพื่อยึด
หรือริบส่ิงของหรือรายไดจากการกระทํ าผิดนั้น และดํ าเนินมาตรการที่มุงไปสูการปดโดยชั่วคราว
หรือถาวร ซ่ึงสถานที่ที่ใชในการกระทํ าความผิด

5. กํ าหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมครองสิทธิและผลประโยชนของเด็ก    
ผูไดรับเคราะหจากการปฏิบัติในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยอมรับ    
ความออนแอและลอแหลมตออันตรายของเด็กผูไดรับเคราะห  การแจงใหเด็กผูไดรับเคราะหทราบ
ถึงสิทธิ บทบาท และขอบเขตของเด็กผูไดรับเคราะหเหลานั้น ระยะเวลาและความกาวหนาของ
กระบวนการด ําเนินคดีและการจัดการกับคดีของเด็กผูไดรับเคราะหเหลานั้น  การจัดใหมีการบริการ
สนับสนุนตามความเหมาะสมแกเด็ก มีกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับความไมชัดเจนในเรื่อง
ของอายทุีแ่ทจริงของเดก็ ไมเปนเหตใุหกดีกนัการเริม่ตนของการสบืสวนสอบสวนทางอาญา รวมทัง้
การสืบสวนสอบสวนที่มุ งไปสูการกํ าหนดอายุของผูไดรับเคราะหดวย การปฏิบัติตามระบบ    
ความยุติธรรมทางอาญาตอเด็กผูไดรับเคราะหจากความผิดที่กํ าหนดรายละเอียดไวใหคํ านึงถึง      
ผลประโยชนสูงสุดของเด็ก  มีมาตรการคุมครองและฟนฟูผูไดรับเคราะหจากความผิดเชนวานั้น

6. สรางเสริมการปฏิบัติและแพรกระจายของกฎหมาย  โดยเอาใจใสเปนพิเศษ
เพือ่คุมครองเด็กผูซ่ึงออนแอและลอแหลมตออันตรายอยางยิ่งจากวิธีปฏิบัติเชนวานั้น สงเสริมความ
ตระหนักรูของสาธารณชนโดยรวม รวมทั้งเผยแพรผานขอสนเทศโดยวิธีการทั้งปวงที่เหมาะสม  
การใหการศกึษาและการฝกอบรมเกีย่วกบัมาตรการปองกนัและผลกระทบทีเ่ปนอันตรายของความผดิ
ที่อางถึงในพิธีสารนี้  กระตุนสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน การชวยเหลือที่เหมาะสมทั้งปวง  
แกผูไดรับเคราะหจากความผดิเชนวานัน้ รวมทัง้การบรูณาการกลบัคนืสูสังคม  และฟนฟทูางรางกาย
และจิตใจอยางเต็มที่ของบุคคลเหลานั้น มีกระบวนการดํ าเนินการเรียกรองใหมีการชดใชสํ าหรับ
ความเสยีหายที่เกิดขึ้นจากผูที่ตองรับผิดชอบตามกฎหมายโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ

7. กํ าหนดขั้นตอนที่จํ าเปนเพื่อสรางเสริมความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อ
การปองกนั การตดิตาม การสบืสวนสอบสวน การฟองรองด ําเนนิคดแีละการลงโทษบคุคลทีเ่กีย่วของ
กบัการคาเด็ก  การคาประเวณีเด็ก  ส่ือลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก  และการทองเที่ยวที่ใชเด็กเพื่อ
การบรกิารทางเพศ  การสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางประเทศ  เพื่อชวยเหลือ
เดก็ผูไดรับเคราะหในการฟนฟูทั้งทางรางกายและจิตใจ  การบูรณาการคืนสูสังคมและการกลับคืน
ถ่ินอาศัย  เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศเพื่อจัดการแกไขสาเหตุจากฐานราก  เชน      
ความยากจนและความดอยพัฒนาที่มีสวนกอใหเกิดความออนแอและลอแหลมตออันตรายของเด็ก
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ตอการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก ส่ือลามกที่เกี่ยวกับเด็ก และการทองเที่ยวเพื่อใชเด็กในการบริการ
ทางเพศ

2.2.6 ปฏญิญาทางการเมอืงตามตามยทุธศาสตรไนโรบเีพือ่ความกาวหนาของสตรี และ
ปฏญิญาและแผนการปฏิบัติการปกก่ิง

ประเทศไทยไดมกีารประกาศเจตนารมณอยางชดัเจนและไดยนืยนัทีจ่ะด ําเนนิการ
ตามพนัธกรณทีีม่ตีอเปาหมายและวตัถุประสงคในปฏญิญาและแผนปฏบิตักิารปกกิง่ทีไ่ดรับการรบัรอง
จากการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี คร้ังที่ 4  เมื่อป พ.ศ. 2538 และยุทธศาสตรไนโรบีเพื่อ
ความกาวหนาของสตรีสูป พ.ศ. 2543 ซ่ึงเปนบทสรุปของทศวรรษสตรีแหงสหประชาชาติ       
(พ.ศ. 2519-2528)  โดยมสีาระสํ าคัญในสวนการกํ าหนดมาตรการทางกฎหมายอาญา  สรุปไดดังนี้

1. การกระทํ าความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงเปนอุปสรรคที่สํ าคัญประการ
หนึ่งตอการบรรลุวัตถุประสงคของการทํ าใหเกิดความเสมอภาคทางเพศ การพัฒนาและสันติภาพ 
ความรุนแรงตอสตรีเปนทั้งการลวงละเมิดและบั่นทอนหรือลบลางสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ     
ขัน้พืน้ฐานของสตรี ความรนุแรงบนพืน้ฐานของเพศ เชน การทบุต ี หรือความรนุแรงภายในครอบครวั
ในรปูแบบอืน่ๆ การขมขนืทารณุกรรมทางเพศ การใชสตรเีปนทาสทางเพศ และการเอารดัเอาเปรยีบ
ทางเพศ  การคาผูหญิงและเด็กขามชาติ  การบีบบังคับใหเปนโสเภณี  ซ่ึงการกระทํ าดังกลาวขัด    
ตอศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษย  และตองขจัดใหหมดสิ้นไป (ขอ 59)

2. ใหความสํ าคัญตอการทบทวนและแกไขกฎหมายใหเหมาะสม เพื่อใหมี
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการทารุณกรรมตอสตรี  การมีมาตรการเพื่อประกันวาสตรี
และเด็กหญิงจะไดรับการคุมครองจากการทารุณกรรมและไดรับความชวยเหลือทางกฎหมายอยาง
ยุติธรรม  รวมทั้งมีการลงโทษผูกระทํ าผิดที่กระทํ ารุนแรงตอสตรีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ และมี
แนวทางการแกไขและจงูใจใหผูกระท ําผิดลมเลกิการกระท ําความรนุแรงตอสตร ี ตลอดจนมีมาตรการ
เยียวยาแกผูตกเปนเหยื่อดวย โดยใหการกระทํ าความรุนแรงทุกรูปแบบตอสตรีและเด็กหญิงทุกวัย
เปนความผดิทางอาญา รวมทัง้ใหออกกฎหมายและเสรมิสรางกลไกทีเ่หมาะสมเพือ่รับมอืกบัคดอีาญา
ทีเ่กีย่วของกับการกระทํ าความรุนแรงในทุกครอบครัวในทุกรูปแบบ รวมทั้งการกดขี่ขมเหงทางเพศ
ทีก่ระท ําตอสตรแีละเดก็หญงิ และมหีลักประกนัวาการกระท ําความผดิดงักลาว จะน ําเขาสูกระบวนการ
ยตุิธรรมอยางรวดเร็ว (ขอ 69)
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3. การดํ าเนินการอยางประสิทธิภาพเกี่ยวกับการออกกฎหมาย และมาตรการ
ในการคุมครองและปองกันอื่นๆ ที่มุงขจัดการกระทํ ารุนแรงตอสตรีและเด็กหญิง  เชน การแสวงหา
ผลประโยชนจากการคาประเวณีในทุกรูปแบบ  การเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ การคาหญิงและ
เดก็ การลักพาตัวและการขายเด็ก (ขอ 96)

4. เพิม่ความรวมมอืระหวางประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทาง เพือ่การปองกนั
ปราบปรามและลงโทษผูดํ าเนินการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งสตรีและเด็ก และการรณรงค        
ใหความรูแกสาธารณชนเพื่อปองกันและปราบปรามขบวนการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งสตรี
และเด็ก  การลงโทษผูกระทํ าผิด การจัดมาตรการสนับสนุนชวยเหลือและคุมครองผูที่ถูกลักพาหรือ
ลอลวงไปขายทัง้ในประเทศตนก ําเนดิ และประเทศปลายทางและอ ํานวยความสะดวกในการเดนิทาง
กลับประเทศ และสนบัสนนุชวยเหลือใหสามารถกลบัคนืสูสังคมในประเทศตนก ําเนดิไดอีกครัง้หนึง่
(ขอ 97)
           

2.2.7 อนสุญัญาวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร
ประเทศตางๆ ไดรวมมือกับองคการสหประชาชาติเพื่อปราบปรามองคกร

อาชญากรรมขามชาติ โดยไดจดัท ําอนสัุญญาฉบบันี ้เมือ่ป ค.ศ. 2000 เพือ่ตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ทีจ่ดัตั้งในลักษณะที่เปนองคกร  โดยมปีระเทศรวมลงนาม  รวม  140  ประเทศ  สํ าหรับสาระสํ าคัญ 
เพือ่ใหประเทศสมาชิกนํ าไปบัญญัติไวในกฎหมายภายในของประเทศ  สรุปไดดังนี้

1. การก ําหนดนยิามความหมาย  เชน  “กลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกร”
(Organized  criminal  group)  หมายถึง กลุมบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแตสามคนขึ้นไป ที่รวมตัว หรือ
ประสานการดํ าเนินงานระหวางกันในรูปแบบตางๆ เปนระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกอ
หรือกระท ําความผดิอาญารายแรงฐานใดฐานหนึง่หรือหลายฐานเพือ่แสวงหาผลประโยชนทางการเงนิ
ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใด ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดย“อาชญากรรมรายแรง” 
หมายถึง ความผิดซ่ึงมีอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตส่ีปขึ้นไปหรือโทษที่รุนแรงกวานั้น “กลุมที่มีการจัด
โครงสราง”  หมายถึง  กลุมที่มิไดจัดตั้งขึ้นโดยบังเอิญเพื่อกระทํ าผิดโดยทันใด และไมจํ าเปนตอง
กํ าหนดบทบาทของสมาชิกอยางเปนทางการ ไมจํ าเปนตองมีความตอเนื่องของสมาชิกภาพหรือมี
โครงสรางที่พัฒนาแลว

2. การก ําหนดใหการกระท ําความผดิทีเ่กีย่วกบัอาชญากรรมขามชาตเิปนความผดิ
ทางอาญา เชน “การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขามชาติ” “การฉอราษฎรบังหลวง”         
“การมสีวนรวมของนติบิคุคลในองคกรอาชญากรรม” “การฟอกเงนิ” และ “การขดัขวางกระบวนการ
ยุติธรรม”
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3. การกํ าหนดมาตรการภายในของประเทศสมาชิกในการตอตานการประกอบ
กิจกรรมขององคกรอาชญากรรม  เชน  การก ําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการทํ าธุรกรรมในมาตรการ
ปองกนัการฟอกเงิน  การใชวิธีการสมัยใหมในการสืบสวนสอบสวน  และการคุมครองพยาน

4. การกํ าหนดใหประเทศสมาชิกมีภาระหนาที่ในการใหความรวมมือระหวาง
ประเทศเพื่อปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติ เชน การสงผูรายขามแดน การโอนตัวนักโทษ  
การประสานความรวมมือกันในเรื่องการบังคับใชและเขตอํ านาจในการดํ าเนินคดี

5. การกํ าหนดใหประเทศสมาชิกตองใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในดาน
กฎหมาย  เทคนิคและการฝกอบรม  การสรางและใชฐานขอมูลรวมกันในเรื่องอาชญากรรมขามชาติ

6. การก ําหนดใหประเทศสมาชกิมกีารก ําหนดมาตรการปองกนัการกระท ําตางๆ
ทีจ่ะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนองคกรอาชญากรรมขามชาติ

ดงันัน้ จะเห็นวาการที่ประเทศไทยไดลงนามในอนุสัญญาดังกลาว  “ยอมสงผลดี
แกประเทศไทยในดานกระบวนการยตุธิรรมและการบงัคบัใชกฎหมาย โดยตองจดัใหมกีารปรบัปรงุ
และยกรางกฎหมายใหสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ซ่ึงจะทํ าใหกฎหมายมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบังคับแกอาชญากรรมขามชาติได และเกิดผลดีในดานเศรษฐกิจ    
มีการคาดการณกันวาธุรกิจนอกกฎหมายที่อยูในความดูแลขององคกรอาชญากรรมขามชาติใน
ประเทศไทย  เชน  การคายาเสพติด  การคามนุษย รวมถึงธุรกิจการคาประเวณี นอกจากนั้นยังมีผลดี
ในดานการเมืองการปกครอง เมื่อมีการพัฒนาปรับปรุงยกรางกฎหมายที่ใชในการปราบปรามองค
กรอาชญากรรมขามชาติใหมีประสิทธิภาพ  และองคกรอาชญากรรมขามชาติ ถูกปราบปรามไปจาก
ประเทศไทยยอมเปนการสกัดกั้นมิใหสมาชิกขององคกรอาชญากรรมขามชาติ และคนไมดีเขาสู
ระบบการเมืองการปกครอง และสงผลใหระบบการเมืองการปกครองของประเทศขับเคลื่อนไปตาม
ครรลองที่ถูกตอง”24  ทั้งนี้ ในสวนประเทศไทยไดรับผลกระทบจากปญหาคามนุษยอยางรุนแรงขึ้น   
โดยเฉพาะปญหาการคาหญงิและเดก็ทีก่ระท ําในลกัษณะองคกรอาชญากรรมขามชาต ิ ซ่ึงน ําผูเสียหาย
จากการคามนษุยโดยเฉพาะทีเ่ปนหญงิและเดก็เหลานัน้เขามาคาในหรอืสงไปคายงันอกราชอาณาจกัร
ทั้งในรูปของการคาประเวณี บังคับใชแรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขูเข็ญใหเปนขอทาน หรือ    
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบประการอื่น แตเนื่องจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540 ยงัมมีาตรการไมครอบคลมุถึงการคามนษุยโดยทัว่ไป
และมมีาตรการปองกันและปราบปรามการกระทํ าความผิดไมเพียงพอ ทั้งยังมิไดมีบทบัญญัติยกเวน

                                                          
24 คมกริช ดุลยพิทักษ. (2547, เมษายน). “อนุสัญญาเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งใน

ลักษณะที่เปนองคกร.” ขาวเนติบัณฑิตสภา, ปท่ี 17, ฉบับที่ 177. หนา 3-5.
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การด ําเนนิคดีแกผูเสียหายในการกระทํ าความผิดฐานคามนุษยนั้น  จงึเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็กใหเปนกฎหมายวาดวยมาตรการ
ในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดียิ่งขึ้น25

         
2.2.8 พธีิสารวาดวยการปองกนั ปราบปราม และลงโทษการคามนษุยโดยเฉพาะผูหญงิ

และเด็ก
พธีิสารฉบบันีจ้ดัท ําขึน้เมือ่ป ค.ศ. 2000 เพือ่ปองกนัและตอสูกบัปญหาการคามนษุย

โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กใหมกีารดํ าเนินการอยางมีประสิทธิภาพไดนั้น  จะตองมีมาตรการระหวาง
ประเทศที่ครบถวนในประเทศที่เปนตนทาง ประเทศที่เปนทางผาน หรือประเทศที่เปนจุดหมาย
ปลายทาง ซ่ึงรวมถึงมาตรการที่จะลงโทษผูคามนุษย และปกปองผูเสียหายจากการคามนุษยดวย   
ประเทศตางๆ จงึไดรวมกนัจดัท ําพธีิสารเพิม่เตมิอนสัุญญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานอาชญากรรม
ขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรเพื่อปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะ      
ผูหญิงและเด็ก  โดยมีสาระสํ าคัญสรุปไดดังนี้

1. วัตถุประสงคเพื่อปองกันและตอตานการคามนุษย โดยใหความสนใจ     
เปนการเฉพาะตอสตรีและเด็ก  คุมครองและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย  เคารพตอสิทธิ
มนษุยชนของผูเสียหายอยางเต็มที่  และสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐภาคีใหบรรลุวัตถุประสงค
ดงักลาวโดยนิยาม “การคามนุษย”  หมายถึง  การจัดหา  การขนสง  การสงตอ  การจัดใหอยูอาศัย  
หรือการรับไว  ซ่ึงบุคคลดวยวิธีการขูเข็ญ  หรือดวยการใชก ําลัง  หรือดวยการบีบบังคับในรูปแบบ
อ่ืนใดดวยการลกัพาตัว  ดวยการฉอโกง  ดวยการหลอกลวง  ดวยการใชอํ านาจโดยมิชอบ  หรือดวย
การใชสถานะความเสี่ยงภัยจากการคามนุษยโดยมิชอบ หรือมีการให หรือรับเงินหรือผลประโยชน   
เพือ่ใหไดมาซึง่ความยนิยอมของบคุคลผูมอํี านาจ ควบคมุบคุคลอืน่เพือ่ความมุงประสงคในการแสวง
ประโยชน  การแสวงประโยชนอยางนอยที่สุดใหรวมถึงการแสวงประโยชนจากการคาประเวณี 
ของบุคคลอื่นหรือการแสวงประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงานหรือบริการ    
การเอาคนลงเปนทาสหรือการกระทํ าอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทํ าใหตกอยูใตบังคับ  
หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย โดยไมสามารถใหความยินยอมของผูเสียหายจากการคามนุษย
เพือ่แสวงประโยชนโดยเจตนาของผูอ่ืน  และใหถือวาการจัดหา  การขนสง  การสงตอ  การจัดให
อยูอาศัย  หรือการรับไวซ่ึงเด็กอายุตํ่ ากวา  18 ปเพือ่แสวงประโยชนเปนการคามนุษย

                                                          
25 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย. (2548). บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. ….
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2. ก ําหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา โดยใหรัฐภาคีไปจัดทํ ามาตรการ
ทางกฎหมายและมาตรการอื่นตามที่จํ าเปนเพื่อกํ าหนดใหการกระทํ าโดยเจตนาเพื่อคามนุษย      
เปนความผิดอาญาเมื่อกระทํ าโดยเจตนา  และกํ าหนดความผิดของการพยายามกระทํ าความผิด    
การมสีวนรวมในฐานะผูรวมกระท ําความผดิอาญา การจดัการหรอืการสัง่การใหผูอ่ืนกระท ําความผดิ

3. ใหความชวยเหลือและความคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย โดยผูคา
ประเวณีแมใหความยินยอมแตมีผูแสวงหาประโยชนจากความยินยอมนั้น ถือวาเปนผูเสียหาย     
จากการคามนษุยทีต่องไดรับการคุมครองความเปนสวนตวัและเอกลกัษณของผูเสยีหายจากการคามนษุย  
และการดํ าเนินคดีเกี่ยวกับความผิดฐานคามนุษยเปนความลับ มีมาตรการที่จัดใหผูเสียหายไดรับ
ความชวยเหลือดํ าเนินคดีตอผูกระทํ าผิด  ในลักษณะที่ไมกระทบตอสิทธิของจํ าเลย  มีมาตรการเพื่อ
จดัใหมกีารฟนฟูสภาพทางรางกาย ทางจิตใจ และทางสังคมของผูเสียหาย รวมมือกับองคกรเอกชน  
องคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ การจดัหาทีพ่กั การใหคํ าปรึกษาและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายตอ    
ผูเสยีหาย  ชวยเหลือทางการแพทย  ทางจิตวิทยา  ทางดานวัตถุและโอกาสในการทํ างาน  การศึกษา
และการฝกอบรม  การบังคับใชกฎหมายตองคํ านึงถึงอายุ เพศ และความจํ าเปนพิเศษของผูเสียหาย
จากการคามนษุย ความปลอดภยัทางกาย เปดโอกาสใหผูเสยีหายจากการคามนษุยไดรับสนิไหมทดแทน
ความเสียหายที่ประสบ

4. ใหผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับการอนุญาตอยูในอาณาเขตของตนได 
ช่ัวคราวหรือตลอดไป เพื่อปจจัยมนุษยธรรมและเมตตาธรรม

5. มนีโยบาย โครงการ และมาตรการอืน่ๆ เพือ่ปองกนัและตอตานการคามนษุย
และคุมครองผูเสียหายจากการคามนษุย โดยเฉพาะสตรแีละเดก็ไมใหตกเปนผูเสียหายอกี มกีารคนควา
วจิยั  การรณรงคผานสื่อมวลชนตางๆ  รวมทั้งริเร่ิมทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อปองกันและตอตาน
การคามนษุย  รวมมือในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี  เพื่อลดปจจัยที่ทํ าใหบุคคลโดยเฉพาะสตรีและ
เดก็เสีย่งตอภัยจาการคามนุษย เชน ความยากจน ความดอยพัฒนา และการขาดโอกาสที่เทาเทียมกัน 
เสรมิสรางความเข็มแข็งแกมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นๆ เชน มาตรการทางการศึกษา  
ทางสงัคมหรือทางวฒันธรรม รวมถึงรวมมอืระดบัทวภิาคแีละพหภุาค ี เพือ่ลดความตองการทีก่อใหเกดิ
การแสวงประโยชนโดยมชิอบจากบคุคลทกุรูปแบบโดยเฉพาะจากสตรแีละเดก็ ซ่ึงน ําไปสูการคามนษุย

6. ใหหนวยงานดานการบังคับใชกฎหมาย  ดานการตรวจคนเขาเมือง  และ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของของรัฐภาคีรวมมือโดยการแลกเปลี่ยนขอสนเทศตามกฎหมายภายในของตน
ในเรื่องเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงขามหรือกํ าลังพยายามที่จะขามเขตแดนระหวางประเทศ  
เพื่อความมุงประสงคในการคามนุษย และแนวทางที่กลุมอาชญากรจัดตั้งในลักษณะองคกรเพื่อมุง
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ประสงคในการคามนุษยใชการจัดหาและการขนสงผูเสียหาย  เสนทางและเครือขายในการคามนุษย
มมีาตรการเพื่อปองกันการขนสงเชิงพาณิชยเพือ่มิใหนํ าไปกระทํ าความผิด
        

2.2.9 พิธีสารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นโดยทางบก ทางทะเล และ  
ทางอากาศ

พธีิสารฉบบันีจ้ดัท ําขึน้เมือ่ป ค.ศ. 2000 เนือ่งจากกจิกรรมตางๆ ของกลุมอาชญากร
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกรเกี่ยวกับการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานและกิจกรรมทางอาชญากรรม    
ทีเ่กีย่วของอืน่ๆ ไดเพิม่ขึน้อยางมากซึง่กอใหเกดิภยนัตรายอยางใหญหลวงแกประเทศตางๆ ทีเ่กีย่วของ 
จึงไดรวมกันจัดทํ าพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองคกร เพื่อตอตานการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานทางบก ทางทะเลและ        
ทางอากาศ  โดยมีสาระสํ าคัญสรุปไดดังนี้

1. วัตถุประสงคเพื่อปองกันและปราบปรามการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐาน
ทางบก  ทางทะเล  และทางอากาศ  ใหมปีระสิทธิผลซ่ึงจํ าตองอาศัยแนวทางการแกปญหาระหวาง
ประเทศที่รวมมือการแลกเปลี่ยนขอสนเทศและมาตรการทางสังคมและเศรษฐกิจในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค  และระดบัระหวางประเทศ  เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นอยางมากของกิจกรรมตางๆ ของ
กลุมอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองคกรตางๆ ในการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานและกิจกรรม   
ทางอาชญากรรมที่เกี่ยวของกอใหเกิดภยันตรายอยางใหญหลวงแกรัฐ และกอใหเกิดอันตราย       
แกชีวิตหรือความปลอดภัยของผูโยกยายถ่ินฐาน จึงมีการเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกรดวย โดยมีสาระสํ าคัญสรุปไดดังนี้

2. นยิามของคํ าวา  “การลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐาน”   หมายถึง  การจัดใหมี
การเขาเมืองโดยกฎหมายของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงมิใชคนในชาตินั้นหรือผูมีถ่ินที่อยูถาวรใน   
รัฐภาคทีีเ่ขาไปนัน้ เพือ่ใหไดมาซึง่ผลประโยชนทางการเงนิหรอืผลประโยชนทางวตัถุอ่ืนจากการนัน้  
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม

3. กํ าหนดใหผูโยกยายถ่ินฐานไมตองรับผิดจากการฟองรองดํ าเนินคดีอาญา 
ตามพิธีสารนี้อันเนื่องมาจากขอเท็จจริงที่ตนตกเปนผูถูกกระทํ าจากการกระทํ าความผิดอาญาเมื่อได
กระทํ าโดยเจตนา  และเพือ่ที่จะใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนทางวัตถุอ่ืน
โดยตรงหรือโดยออมในการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐาน หรือกระทํ าเพื่อใหเกิดการลักลอบขน      
ผูโยกยายถ่ินฐานโดยผลิตเอกสารเดินทางหรือเอกสารแสดงตนปลอม หรือจัดหา จัดให หรือ   
ครอบครองซึง่เอกสารปลอมเพือ่ใหบคุคลตางชาตสิามารถยงัคงอยูในรฐันัน้ไดโดยไมชอบดวยกฎหมาย
หรือโดยวิธีการอื่นใดที่มิชอบดวยกฎหมาย พรอมทั้งกํ าหนดใหมีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือ 
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มาตรการอืน่ เพื่อกํ าหนดความผิดอาญาในสวนการพยายามกระทํ าความผิด การมีสวนรวมในฐานะ
ผูรวมกระทํ าความผิด   การจัดการ  หรือการสั่งการใหบุคคลอื่นกระทํ าความผิด

4. กํ าหนดมาตรการตางๆ เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงแกโครงการดาน      
ขอสนเทศเพือ่ใหประชาชนตระหนกัถึงการกระท ําลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐานเปนการกระท ําความผดิ
ทางอาญา เพือ่แสวงหาผลก ําไรของกลุมอาชญากรทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองคกร และกอใหเกดิความเสีย่ง
อยางรายแรงตอผูโยกยายถ่ินฐานที่เกี่ยวของ

5. ใหรัฐภาคีดํ าเนินการตามมาตรการตางๆ โดยสอดคลองกับกฎหมายระหวาง
ประเทศ รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิของบุคคลตางๆ ซ่ึงไดตกเปน         
ผูถูกกระทํ าจากการลักลอบขนผูโยกยายถ่ินฐาน เชน การคุมครอง การชวยเหลือ และสราง       
ความปลอดภัย โดยคํ านึงถึงความตองการพิเศษของสตรีและเด็ก
DPU



บทที่ 3
การกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี

ตามกฎหมายตางประเทศ

                แนวคิดทางกฎหมายที่ใชในการควบคุมการคาประเวณีในปจจุบัน ไดกํ าหนดขึ้นตาม
พื้นฐานแนวคิดหลักในการปองกันแกไขปญหาการคาประเวณีของประเทศตางๆ รวม 3 แนวคิด
ประกอบดวยแนวคิดแบบหามการคาประเวณีโดยเด็ดขาด เชน สหรัฐอเมริกา สวีเดน มาเลเซีย   
เวียดนาม แอลจเีรีย กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และแนวคิดแบบปรามการคาประเวณี เชน 
อังกฤษ ลักแซมเบิก ไทย ฮองกง ญี่ปุน ตลอดจนแนวคิดแบบจดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตให      
คาประเวณีได เชน ออสเตรเลีย เยอรมัน รัฐ Nevada แคนาดา เบลเยี่ยม เดนมารก เนเธอรแลนด 
ออสเตรีย นวิซีแลนด เปรู เซเนกัล กรีซ ตุรกี อินเดีย ศรีลังกา ฝร่ังเศส บราซิล สวิสเซอรแลนด    
ฟนแลนด โปแลนด รัสเซีย สเปน เปนตน

สํ าหรับกฎหมายตางประเทศที่ไดศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการกํ าหนดความผิดทางอาญา
ตอผูคาประเวณี ผูใชบริการจากการคาประเวณี และผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี   
ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมขอมูล รวม 7 ประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน นวิซีแลนด สวีเดน 
อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส เนื่องจากประเทศเหลานี้ไดแกไขปรับปรุงกฎหมายใหมและ       
ครอบคลุมแนวคิดหลักในการปองกันแกไขปญหาการคาประเวณีดังกลาวขางตน ผลการศึกษา  
สรุปไดดังนี้

3.1  ประเทศสหรัฐอเมริกา   
       

3.1.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
กจิกรรมเกีย่วกบัการคาประเวณใีนรฐัตางๆ เกอืบทัง้หมดในประเทศสหรฐัอเมรกิา

ถือวาผิดกฎหมาย เวนแตรัฐ Nevada ซ่ึงก ําหนดใหการคาประเวณีตามพื้นที่ไดรับการอนุญาตไมผิด
กฎหมาย เนือ่งจากสถานการณปญหาการคาประเวณใีนสหรฐัอเมรกิาเปนปญหาทีรั่ฐบาลใหความส ําคญั 
ผลการศึกษาของ The University of Pennsylvania ในป ค.ศ. 2004  พบวามีเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป 
จ ํานวน 300,000 คน  ตกเปนเหยื่อของธุรกิจทางเพศ  ขณะที่รายงานขององคกรเอกชน พบวามีเด็ก
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ตกเปนเหยื่อของการคาบริการทางเพศ  จํ านวนถึง  800,000  คน1   โดยการคาประเวณีถือเปนสิ่งที่
หามในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดย Code  of  Federal  Regulations

                                                          
                 1 Chris Swecker , Criminal Investigative Division Federal Bureau of Investigation Before the 
Commission on Security and Cooperation in Europe United States Helsinki Commission June 7, 2005.  
Retrieved October 6 2005. from http://www.findlaw.com.
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ตกเปนเหยือ่ของการคาบรกิารทางเพศ  จ ํานวนถงึ  800,000  คน1  โดยการคาประเวณถืีอเปนสิง่ทีห่าม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Code of Federal Regulations ซ่ึงเปนกฎเกณฑที่ตราโดย federal 
agencies and executive departments ไดกํ าหนดประมวลกฎขอปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาโดยไดวาง
หลักการพื้นฐานเพื่อใหแตละรัฐนํ าไปปฏิบัติ เพื่อปราบปรามการทํ าธุรกิจทางเพศ  ซ่ึงมีสาระสํ าคัญ
เกี่ยวของอยูในมาตรา 38.11 ไดนิยาม “การคาประเวณี” หมายถึง การใหหรือการรับจางเพื่อมี      
เพศสัมพันธ  โดยกระทํ าการในที่สาธารณะอนัจะสังเกตไดงาย และไดกํ าหนดความผิดทางอาญา
แกผูเกี่ยวของกับการคาประเวณีไวในประมวลกฎหมายอาญาแหงสหรัฐอเมริกา (laws made by the 
U.S. Congress) โดยไดก ําหนดความผิดแกผูเกี่ยวของกับการคาประเวณีตามมาตรา 1384 ไดหาม  
คาประเวณีใกลเขตที่ตั้งทางทหารหรือส่ิงกอสรางสาธารณะไวเปนการเฉพาะเพื่อใชบังคับทั่วไป 
โดยก ําหนดความผดิทางอาญาแกทกุคนทีเ่กีย่วของ เชน ผูคาประเวณ ี ผูเปนธรุะจดัหาและผูรับบคุคล
ผูที่จัดตั้งสถานคาประเวณี  เจาของสถานที่ใหเชาโดยรูวาจะมีการคาประเวณี   ผูที่ใหทรัพยสินเพื่อ
ใชบริการจากการคาประเวณี มีโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป นอกจากนั้นรัฐตางๆ ของสหรัฐอเมริกา
สามารถออกกฎหมายใชบังคับเพื่อปองกันและปรามปรามการคาประเวณีภายในแตละรัฐได เชน 
The Criminal Code ของรัฐ South Dakota ซ่ึงไดปรับปรุงกฎหมายใหม ใชบังคับเมื่อวันที่                
1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 ไดกํ าหนดคํ านิยามของ  “การคาประเวณี”  หมายถึง  การสัมผัสสวนใดๆ   
ของหนาอกสตรี หรือการสัมผัสอวัยวะเพศ หรือทางทวารหนักเพื่อกระตุนใหเกิดความพึงพอใจ 
ทางเพศ โดยจายหรือไดรับคาตอบแทนเปนเงิน มโีทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป ทั้งนี้บทบัญญัติดังกลาว  
สอดคลองกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการคาประเวณีของรัฐตางๆ เชน North Dakota,  Minnesota,  Iowa,  
Kansas,  Missouri,  Colorado,  Utah,  Idaho,  Illinois  and  Wisconsin2  หรือ The Penal Code ของ
รัฐ Texas ไดก ําหนดหามกระท ําการคาประเวณไีว โดยใหนยิามของการคาประเวณตีามมาตรา 43.02
หมายถงึ บคุคลไดกระทํ าความผิด หากรูวาการใหทํ างานหรือยอมรับการทํ างานนั้นเปนงานเกี่ยวกับ
การมีเพศสัมพันธโดยไดรับคาตอบแทน หรือการเชิญชวนในที่สาธารณะเพื่อใหมีเพศสัมพันธ    
โดยไดรับคาตอบแทน จะมคีวามผดิทัง้ผูคาประเวณแีละผูใชบริการจากการคาประเวณ ี จะมีโทษปรบั
หากไดกระทํ าความผิดครั้งแรก หรือคร้ังที่สองตามความผิดอาญาสถานเบามาตรา 12.22 หรือ   
Class B Misdemeanor มโีทษปรบัไมเกนิ 2,000 ดอลลาร หรือจ ําคกุไมเกนิ 180 วนั หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั  
                                                          

1 Chris Swecker. (2005, 7 June). Criminal Investigative Division Federal Bureau of Investigation
Before the Commission on Security and Cooperation in Europe United States Helsinki Commission. Retrieved
October 6, 2005, from http://www.findlaw.com.

2 Law closes prostitution loophole. Retrieved on September 8, 2006, from
http://www.rapidcityjournal.com/legislature/2006/congress.
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ถาไดกระทํ าความผิดในครั้งที่สามหรือมากกวานั้น จะไดรับโทษตามมาตรา 12.21 Class A 
Misdemeanor  มีโทษปรับไมเกิน 4,000 ดอลลาร  หรือจํ าคุกไมเกิน 1 ป   หรือทั้งจํ าทั้งปรับ   

ดงันัน้ จะเห็นวาการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกาไดหามกระทํ าการคาประเวณีในทุกรูปแบบเพื่อลมเลิกการคาประเวณีในประเทศ    
แตบทลงโทษตอผูคาประเวณีเปนไปตามกฎหมายของรัฐ

3.1.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาของแตละรัฐไดกํ าหนดความผิดตอผูใชบริการ

จากการคาประเวณีของเด็ก เชน Penal Code ของรัฐ California  มาตรา 266e  ไดก ําหนดความผิด
สํ าหรับทุกบุคคลซึ่งกระทํ าการซื้อ หรือจายเงิน หรือใหของมีคาอ่ืนใดแกบคุคลใดๆ เพื่อคาประเวณี 
หรือกระทํ าอนาจารในบานหรือสถานที่ใดๆ  และมาตรา 266 ไดกํ าหนดความผิดทางอาญา ถาได
กระทํ าตอบุคคลอายุไมถึง 18 ป  มีโทษจํ าคุก 1 ป หรือปรับไมเกิน 2,000 ดอลลาร หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  
และ End Demand for Sex Trafficking Act of 2005 ไดกํ าหนดวธีิดํ าเนินคดีตอผูใชบริการทางเพศ
ตามมาตรา 4  ซ่ึงก ําหนดใหพนักงานอัยการฟองรองผูซ้ือและดํ าเนินการตามมาตรการยับยั้งตอผูซ้ือ
โดยฟองรองผูซ้ือในขอหาความผิดอาญาฐานขมขืนผูเยาวโดยใชกํ าลังทํ าราย หรือฐานทํ าใหเสื่อม
เสรีภาพ และในกรณผูีซ้ือกระทํ าผิดครั้งแรกก็ดํ าเนินการใหการศึกษาแกผูซ้ือครั้งแรกวา การกระทํ า
เชนนัน้เปนความผิด (offenses) หากมีการกระทํ าผิดซ้ํ าก็ใหด ําเนนิการโดยการโฆษณาชื่อและที่อยู
ของบคุคลผูซ่ึงไดรับการพิพากษาวามีความผิดในฐานะเปนผูซ้ือในขอหาที่ซ้ํ ากับขอหาเดิม    

อนึ่ง  ความผิดขอหาขมขืนผูเยาวตามมาตรา 2243 (a)  บทที่ 109A  ของ  The 
Federal Code, Sexual Abuse ไดก ําหนดความผดิและบทลงโทษแกบคุคลทีก่ระท ําช ําเราแกบคุคลอืน่
ซ่ึงมอีายตุัง้แต 12 ปแตยงัไมถึง 16 ป หรือพยายามกระท ําความผดิเชนวานัน้ มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 15 ป
หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั หรือมาตรา 2251A ไดก ําหนดความผิดแกผูซ้ือผูเยาวจากบดิามารดา หรือผูปกครอง
หรือบุคคลอื่นๆ ที่มีหนาที่ปกครอง หรือควบคุมดูแลผูเยาว เพือ่ใหทํ างานในการคาบริการทางเพศ  
มโีทษจํ าคุกไมนอยกวา 20 ป หรือจํ าคุกตลอดชีวิตและปรับ
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3.1.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

3.1.3.1 ฐานเปนธุระจัดหาบคุคลเพื่อการคาประเวณี
1) ประมวลกฎหมายอาญา

(1) มาตรา 1591 ไดกํ าหนดความผิดเกี่ยวกับการลอลวงหรือ     
การบงัคับเด็กใหคาบริการทางเพศโดยการขนสงทางทะเล จูงใจ หรือขนสงบุคคลใดๆ โดยทางเรือ 
หรือโดยการรับเงินหรือผลประโยชน หรือมีสวนรวมในการลงทุนทางการเงินหรือทรัพยสินใน
ธุรกิจทางเพศ การใชกํ าลังบังคับหรือหลอกลวงเพื่อกระทํ าการใหบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 18 ปให
กระท ํากิจกรรมในธุรกิจทางเพศ ถาการกระทํ าความผิดโดยการใชกํ าลังบังคับ ขูเข็ญ หรือกลาวเท็จ  
ลอลวง  ขนสง  โดยกระทํ าความผิดตอบคุคลนั้นอายุไมเกิน 14 ป  มีโทษจํ าคุกตลอดชีวิต  และหรือ
ทั้งจํ าทั้งปรับ  หรือถาการกระทํ าความผิดดังกลาวเปนการกระทํ าตอบุคคลอายุ 14 ป แตไมเกิน 18 ป 
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 40 ป และปรับ หรือทัง้จํ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ไดกํ าหนดนิยามของคํ าวา กิจกรรม    
การคาบริการทางเพศ หมายถึง มูลคาของทรัพยสินที่เกิดจากการใหหรือการรับโดยบุคคลใดๆ       
ทีค่าบริการทางเพศ  หรือนิยามคํ าวา การขูเข็ญหมายถึง  การขูวาจะทํ าใหเกิดอันตรายทางรางกาย 
แกบุคคลใดๆ โดยโดยเจตนาหรือมีการวางแผนลวงหนาวาจะทํ าอันตรายทางรางกายแกบุคคลใดๆ 
แมการกระทํ านั้นจะไมสํ าเร็จแตบุคคลที่ถูกบังคับเชื่อวาจะสํ าเร็จ หรือการกระทํ าทารุณหรือกระทํ า
โดยผิดกฎหมาย ทัง้นีค้วามในมาตรา 1591 แกไขโดย Trafficking Victims Protection Reauthorization
Act, 2000 (TVPA) ไดระบุถึงการคุมครองหลายรูปแบบเพื่อตอสูกับขบวนการคามนุษย ทั้งนี้     
“นบัแตมกีารน ําบทบญัญตัใิหมทางอาญามาใช พบวาจ ํานวนการฟองรองคดตีอนกัคามนษุยมมีากขึน้
ในป ค.ศ. 2001 กระทรวงยุติธรรมไดรายงานวาแผนกสิทธิพลเรือนไดพิพากษาลงโทษจํ าเลยในฐาน
คามนุษยและฐานความผิดเกี่ยวกับทาส รวม 34 ราย  และมีการสืบสวนคดีในสวนกลาง รวม 91 คดี 
ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงจํ านวนคดีเพิ่มขึ้นรอยละ 19 ในรอบ 12 เดือน”3

(2) มาตรา 2422 ไดกํ าหนดความผิดอาญาแกบุคคลที่กระทํ าการ 
ชักชวน จงูใจ ลอใจ หรือบังคับขูเข็ญบุคคลใดๆ ใหเดินทางทั้งจากภายนอกประเทศหรือภายใน
อาณาเขตของสหรัฐเพื่อใหคาประเวณีหรือกระทํ ากิจกรรมทางเพศ มีโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ปหรือ  
ทัง้จ ําทัง้ปรบั  และหากเปนการใชจดหมายหรือส่ิงอํ านวยความสะดวกใดๆ หรือดวยวิธีใดๆ ใหแก
บุคคลซึ่งเดินทางมาจากตางประเทศโดยทางทะเลหรือเดินทางภายในประเทศ รวมทั้งชักชวน จูงใจ

                                                          
  3 อีเลน เพียรสัน. (2546). การคามนุษย สิทธิมนุษยชนกับนิยามใหมของการคุมครองผูตกเปนเหยื่อ.
หนา 125.
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ลอใจหรือบังคับขูเข็ญผูที่อายุไมถึง 18 ป  และยงัไมไดบรรลุนิติภาวะเพื่อคาประเวณี  หรือดํ าเนิน 
กจิกรรมทางเพศใดๆ มีโทษจํ าคุกตั้งแต 5 ป ถึง 30 ป   สํ าหรับความผิดตามมาตรา 2422 แกไขโดย  
End  Demand  for  Sex  Trafficking  Act  of  2005  และไดเพิ่มโทษมากกวาเดิมหนึ่งเทา โดย     
Sex  Offender  Registration  and  Notification  Act  of  2005

(3) มาตรา 2423 ไดก ําหนดความผิดในการขนสงโดยเจตนาบังคับ
ใหท ํากจิกรรมเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเพศ โดยกระท ําตอบคุคลทีม่อีายไุมถึง 18 ป จากตางประเทศ
เขามาสหรัฐอเมริกา  โดยเจตนาที่บังคับใหทํ าการคาประเวณี หรืออยูในธุรกิจทางเพศเพื่อประโยชน
สํ าหรับบุคคลใด  มีโทษจํ าคุกตัง้แต 5 ปถึง 30 ป  และหากผูที่กระทํ าผิดโดยเจตนาเปนพลเรือน
สหรัฐอเมริกาหรือคนตางดาวที่อนุญาตใหอยูถาวรในสหรัฐอเมริกาเปนผูกระทํ าผิดโดยขนสง
บุคคลจากตางประเทศเขามาในประเทศเพื่อคาประเวณี  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 30 ป  ตลอดจนได
ก ําหนดความผดิฐานชกัน ําเดก็เขาสูกจิกรรมทางเพศทีม่สีถานทีต่ัง้อยูในตางประเทศ โดยบคุคลดงักลาว
มโีทษจํ าคุกเชนเดียวกัน  รวมถงึไดกํ าหนดความผิดของบุคคลที่ชวยเหลือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประโยชนทางธุรกิจหรือการรับเงิน จัดการ  จงูใจ  จดัหา  หรืออํ านวยความสะดวกในการเดินทาง
ของบุคคลจากตางประเทศเพื่อคาบริการทางเพศ  หรือรูวาจะมีการบริการทางเพศ  มโีทษจํ าคุกใน
อัตราโทษเชนเดียวกัน  รวมทัง้ไดก ําหนดใหความพยายาม และการสมคบในการกระทํ าผิดฐานนี้
ตองระวางโทษเชนเดียวกันกับตัวการที่กระทํ าผิดสํ าเร็จ และเพือ่ปองกันการฟองรองไมเกินพื้นฐาน
ของความผดิตามมาตรานีต้องมพียานหลักฐานพสูิจนวาจ ําเลยไดกระท ําความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบั
ธุรกิจทางเพศ โดยไดกระทํ าตอบุคคลอายุตํ ่ากวา 18 ปโดยตรง

2) End Demand for Sex Trafficking Act of 2005 พบวาเจตนารมณ
ของกฎหมายเพื่อกํ าหนดความผิดตอผูอยูเบื้องหลังที่แสวงหาประโยชนจากบุคคลซึ่งคาประเวณี
หรือใหบริการทางเพศซึง่บคุคลนัน้มีอายตุํ ่ากวา 18 ป และอายเุกนิ 18 ป  ในความผดิฐานเปนธรุะจดัหา
บุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจทางเพศ  เพื่อประโยชนในการปราบปรามการกระทํ าความผิดใหมี 
ประสทิธิภาพทั่วประเทศ  และใหพนักงานอัยการสามารถฟองรองผูแสวงหาประโยชนทางเพศใหมี
ประสิทธิภาพ รัฐสภาสหรัฐอเมริกาจึงไดตรากฎหมายขึ้นโดยมีสาระสํ าคัญตามมาตรา 3 ในบท
นิยามศัพท โดยไดก ําหนดพฤติกรรมของบุคคลที่แสวงหาผลประโยชนทางเพศจะมีความผิด ไดแก   
บคุคลผูซ่ึงรับรายไดจากการประกอบธรุกจิทางเพศจากบคุคลอืน่ หรือบคุคลผูซ่ึงไดรับเงนิจากการจดัหา
การขาย หรือใหบคุคลหาประโยชนจากการประกอบธรุกจิทางเพศซึง่ไมถูกตองตามกฎหมาย รวมถึง
การเปนแมเลา  ผูจัดหา  และผูปฏิบัติงานหรือแมงดาในสถานคาประเวณี   รวมทั้งบุคคลผูซ่ึงรับเงิน
จากขนสง  หรือจากการคาบุคคลเพื่อใชใหประกอบธุรกิจทางเพศโดยไมถูกตองตามกฎหมาย   และ
ตามมาตรา 5  ไดก ําหนดแนวทางในการฟองรองและการลงโทษบคุคลตางๆ โดยมบีญัญตัใิหเชือ่มโยง
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ประมวลกฎหมายอาญาดวย นอกจากนั้นมาตรา 4  ยงัก ําหนดอํ านาจหนาที่ของอัยการสูงสุดสามารถ
มอบอํ านาจใหแตละรัฐ และหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่บังคับใชกฎหมาย และชวยเหลือเหยื่อ
บริการทางเพศ ใหท ําหนาทีฟ่องรองผูแสวงหาประโยชนทางเพศไดในขอหาตางๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกนัได  
เชน ขอหาขมขนืผูเยาวโดยการท ําราย ขอหาการท ําลายชือ่เสียงทางเพศ ขอหาการเลีย่งภาษตีอผูแสวงหา
ประโยชน และการฟองเพื่อเรียกทรัพยสินภายใตกฎหมายการคืนหรือการกํ าหนดความผิดทางอาญา
ตอหลักทรัพยเพื่อชดเชยเหยื่อจากการคาบริการทางเพศและครอบครัว

3) ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐตางๆ ไดกํ าหนดความผิดตอผูที่เปน
ธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณีดวย เชน The Penal Code ของรัฐ California มาตรา 266i ไดกํ าหนด
ความผดิฐานเปนแมเลาหรือเปนธรุะจดัหาบคุคลโดยกระท ําการจดัหา การใหค ํามัน่สญัญา การคกุคาม
และกอความรนุแรง การชกัจงู การหลอกลวงหรอืใชกลอบุาย การอาศยัอยูกบัผูคาประเวณ ีการรบัเงนิ
หรือการใหเงินหรือส่ิงของมีคาอ่ืนๆ การนํ าคนเขามาหรือออกไปนอกรัฐเพื่อใหบุคคลนั้นกระทํ า
การคาประเวณ ี มโีทษจ ําคกุ 3 – 4 ป หรือ 6 ป และถาเปนการกระท ําตอเดก็อายตุํ ่ากวา 16 ป มโีทษจ ําคกุ
3 – 6 ป หรือ 8 ป  เปนตน

3.1.3.2  ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1591 กํ าหนดความผิด
เกีย่วกบัการลอลวงหรือการบังคับเด็กคาบริการทางเพศ  โดยการรับเงินหรือผลประโยชน  หรือมี
สวนรวมในการลงทนุทางการเงนิหรือทรัพยสินในธรุกจิทางเพศ โดยการใชก ําลังบงัคบัหรือหลอกลวง
เพื่อผูกมัดใหบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 18 ป ใหอยูในธุรกิจทางเพศตองระวางโทษสํ าหรับความผิด      
ทีไ่ดกระท ํานัน้ โดยหากเปนการกระท ําความผดิตอบคุคลนัน้อายไุมเกนิ 14 ป มโีทษจ ําคกุตลอดชวีติ
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  หรือถาการกระทํ าความผิดดังกลาวเปนการกระทํ าตอบุคคลอายุ 14 ป  แตไมเกิน 
18 ป มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 40 ป หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั และ End Demand for Sex Trafficking Act of 2005  
โดยใหอํ านาจพนักงานอัยการหรือองคกรที่ไดรับอนุญาตจากอัยการสูงสุดสามารถยื่นฟองเจาของ
ธุรกิจทางเพศในขอหาตางๆ ได ดังนั้น จะเห็นกฎหมายสหรัฐอเมริกาที่ปรับปรุงขึ้นใหมไดให  
ความสํ าคัญตอปญหาการคาประเวณีโดยมุงเนนการปราบปรามผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคา
ประเวณีมากขึ้น
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3.1.3.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณี  พบวาประเทศสหรัฐอเมริกาตาม 
End  Demand  for  Sex  Trafficking  Act  of 2005  ไดนิยามผูแสวงหาประโยชนจากธุรกิจทางเพศ
หรือ Exploiter  หมายถึง  บุคคลใด ๆ ที่ไดรับเงินจากการจัดหา การขาย  หรือใหบุคคลหาประโยชน
จากการประกอบธรุกจิทางเพศซึง่ไมถูกตองตามกฎหมาย รวมถึงการเปนแมเลา ผูจดัหาและผูปฏิบตังิาน
หรือแมงดาในสถานคาประเวณ ี ซ่ึงมาตรา 1591 ของประมวลกฎหมายอเมรกิาไดก ําหนดถงึความผดิ
เกี่ยวกับการรับเงินหรือผลประโยชนหรือมีสวนรวมในการลงทุนทางการเงินหรือทรัพยสินในธุรกิจ
ทางเพศ โดยการใชก ําลังบงัคบัหรือหลอกลวงเพือ่ใหบคุคลซึง่มอีายไุมเกนิ 18 ปท ํางานในธรุกจิทางเพศ
ตองระวางโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ านั้น   ถาใชกํ าลังบังคับ  หรือกลาวเท็จ  ลอลวง  ขนสง
บคุคลนั้นอายุไมเกิน 14 ป มีโทษจํ าคุกตลอดชีวิต  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  หรือถาการกระทํ าความผิดตอ
บคุคลอายุกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 40 ป หรือทั้งจํ าทั้งปรับ นอกจากนั้น       
มลรัฐตางๆ ของสหรัฐอเมริกายังไดบัญญัติกฎหมายเพื่อลงโทษผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณีของ   
ผูอ่ืนดวย เชน ประมวลกฎหมายอาญาของรัฐ California มาตรา 266 h ไดก ําหนดความผิดแกผูที่รูวา  
ผูใดกระทํ าการคาประเวณี แตยังอยูอาศัยหรือไดรับการสนับสนุนทางการเงินในการดํ าเนินชีวิต 
หรือมรีายไดทั้งหมดหรือบางสวนจากผูคาประเวณี หรือไดรับเงินกูยืม (money loaned ) หรือจัดการ 
หรืออยูรวมกับผูคาประเวณี หรืออยูในสถานคาประเวณี หรือไดรับคาตอบแทนจากการเชิญชวน  
ใหคนใชบริการจากการคาประเวณี หรือเปนแมเลา  มีโทษจํ าคุกตั้งแต 3 - 4 ป หรือ 6 ป  และถาผูคา
ประเวณีเปนผูเยาวอายุตํ่ ากวา 16 ป   มีโทษจํ าคุก ตั้งแต 3 - 6 ป หรือ 8 ป   และมาตรา 266 k  ใหศาล
มอํี านาจกํ าหนดโทษปรับไมเกิน 5,000 ดอลลาร เพิ่มดวยก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับ   
ตวัจ ําเลย  การใหความชวยเหลือเหยื่อและความรุนแรงของการกระทํ าเปนสํ าคัญ    

3.1.3.4 ฐานท ําใหบุคคลอ่ืนเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 1591  ไดก ําหนดความผิดของผูกระทํ าการบังคับเด็กใหคาบริการทางเพศ  โดยการใช
กํ าลังบังคับหรือหลอกลวง เพื่อกระทํ าการใหบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ ากวา 18 ป  อยูในธุรกิจทางเพศ  และ
มาตรา 2422 ไดก ําหนดความผดิอาญาแกบคุคลผูทีบ่งัคบัขูเขญ็บคุคลใดๆ ใหเดนิทางทัง้จากภายนอก
ประเทศหรอืภายในอาณาเขตของสหรัฐเพื่อใหคาประเวณีและถาไดบังคับขูเข็ญผูที่อายุตํ่ ากวา 18 ป 
ตองรับโทษหนักขึ้น
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3.1.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม
มาตรา 2251A  ของThe Federal Code, Chapter 110  “Sexual Exploitation and other Abuse of 
Children” ไดกํ าหนดความผิดแกบดิามารดา หรือผูปกครองหรือบุคคลอื่นๆ ที่มีหนาที่ปกครอง หรือ
ควบคุมดูแลผูเยาว  ซ่ึงไดกระท ําการขายหรือขนสงหรือกระทํ าการอื่นใด หรือรูวาจะมีการกระทํ า
หรือไดรับผลประโยชน หรือชวยเหลือผูอ่ืนใหกระทํ าการเชนวานั้น เพื่อใหผูอยูใตปกครองหรือ     
ผูอยูความควบคมุดแูลของตนกระท ําการหรอืท ํางานในการคาบรกิารทางเพศ มโีทษจ ําคกุไมนอยกวา
20 ป หรือจ ําคุกตลอดชีวิตและปรับ และผูซ้ือผูเยาวในกรณีนี้มีความผิดและไดรับโทษเชนเดียวกัน

3.1.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

การศึกษารูปแบบการกระทํ าความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีโดย
กระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม โดยพิจารณาตามความหมายในอนุสัญญาเพื่อ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร ไดแก การจัดตั้งหรือรวมตัวกันตัง้แตสามคน
ขึน้ไป และการกระท ําความผดิอาญารายแรงทีม่ีโทษจ ําคกุตัง้แตส่ีปขึน้ไป สํ าหรบัผลการศกึษาครัง้นี้
มุงเนนเฉพาะกรณีการกระทํ าความผิดฐานคามนุษยเพื่อคาประเวณี โดยกระทํ าความผิดทางอาญา
ในรูปแบบองคกรอาชญากรรมตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ไดแก

1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1591  ไดก ําหนดความผิดเกี่ยวกับการลอลวง
หรือการบังคับเด็กใหคาบริการทางเพศ  โดยการขนสงบุคคลใดๆ ทางทะเล  หรือโดยการรับเงิน
หรือผลประโยชน  หรือมีสวนรวมในการลงทุนทางการเงินหรือทรัพยสินในธุรกิจทางเพศ  การใช
ก ําลังบังคับหรือหลอกลวงเพื่อใหบุคคลซึ่งมีอายุไมเกิน 18 ป อยูในธุรกิจทางเพศตองระวางโทษ
โดยพจิารณาจากการกระทํ าความผิดโดยการใชกํ าลังบังคับ  หรือกลาวเท็จ  ลอลวง  ขนสงบุคคลนั้น
อายุไมเกิน 14 ป มีโทษจํ าคุกตลอดชีวิต  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  หรือถาการกระทํ าความผิดดังกลาว  
เปนการกระทํ าตอบุคคลอายุกวา 14 ป แตไมเกิน 18 ป  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 40 ป หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  
และมาตรา 2421  ไดก ําหนดความผิดในการขนสงหรือรูวามีการขนสงบุคคลใดๆ จากตางประเทศ
เขามาในประเทศเพื่อคาประเวณี หรือประกอบธุรกิจทางเพศ  ผูนั้นมีความผิดทางอาญา มีโทษจํ าคุก
ไมเกิน 10  ปหรือทั้งจํ าทั้งปรับ   

2. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2422  ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูใด
ชักชวน  จูงใจ  ลอใจ  หรือบังคับขูเข็ญบุคคลใด  ใหเดนิทางทั้งจากภายนอกประเทศหรือภายใน
อาณาเขตของสหรัฐเพื่อใหคาประเวณีหรือกระทํ ากิจกรรมทางเพศมีโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ปหรือ   
ทัง้จ ําทัง้ปรบั และก ําหนดความผดิแกผูใดใชจดหมายหรอืส่ิงอ ํานวยความสะดวกใดๆ หรือดวยวธีิใดๆ
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ใหแกบุคคลในการเดินจากตางประเทศโดยทางทะเล หรือเดินทางภายในประเทศ รวมทั้งชักชวน 
จงูใจ ลอใจหรอืบงัคบัขูเขญ็ผูทีอ่ายตุํ ่ากวา 18 ป และยงัไมไดบรรลุนติภิาวะเพือ่คาประเวณ ีมโีทษจ ําคกุ
ตั้งแต 5 ป ถึง 30 ป

3. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 2423 ไดก ําหนดความผดิทางอาญาในการขนสง
ผูเยาวอายุตํ่ ากวา 18 ป จากตางประเทศเขามาในสหรัฐอเมริกา  หากกระทํ าโดยการบังคับใหทํ า    
กจิกรรมเกีย่วกบัอาชญากรรมทางเพศหรอืบงัคบัใหท ําการคาประเวณ ีมโีทษจ ําคกุตัง้แต 5 ป ถึง 30 ป
หากเปนการกระทํ าของพลเรือนสหรัฐอเมริกาหรือคนตางดาวที่มีถ่ินถาวรอยูในสหรัฐอเมริกา        
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 30 ป  หรือปรับ  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ  หรือหากบคุคลดังกลาว ไดน ําเด็กเขาสูธุรกิจ
ทางเพศอยูในตางประเทศ มีโทษเชนเดียวกัน การกํ าหนดความผิดดงักลาวรวมถึงบุคคลที่ชวยเหลือ
เพื่อประโยชนทางธุรกิจ  หรือรับเงิน จัดการ  จงูใจ  จดัหา  หรืออํ านวยความสะดวกในการเดินทาง
เพื่อใหบริการทางเพศ  หรือรูวาจะใหบริการทางเพศของบุคคลจากตางประเทศ  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 
30 ป หรือปรับ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ตลอดจนกํ าหนดความผิดฐานพยายามและสมคบตองระวางโทษ
เชนเดียวกันกับตัวการที่กระทํ าความผิดสํ าเร็จ

4. End  Demand  for  Sex  Trafficking  Act  of  2005  มาตรา 4  ไดกํ าหนด
แนวทางการฟองรองผูซ้ือ  ผูเปนเจาของ  และผูแสวงหาประโยชนจากธุรกิจทางเพศดวย

ดังนั้น จะเห็นวากฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดรายละเอียดทั้งในสวน    
ผูกระทํ าความผิด การกํ าหนดวิธีการที่ใชในการกระทํ าความผิด และกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
เหยือ่ของการกระทํ าความผิด รวมทั้งไดกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินคดีแกผูกระทํ าความผิดดวย

3.2  ประเทศญี่ปุน
       

3.2.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับการคาประเวณีซ่ึงกระทํ าดวยตนเองไมผิดกฎหมาย 

เวนแตกระทํ าการฝาฝนขอหามตามThe Anti-Prostitution  Law  1956 (Baishun Boushi Hou)  ซ่ึง
ผลบงัคับใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1957  และมีการแกไขลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2002  โดยมีแนวคิด
ทางกฎหมายวาควรมีการปองกันไมใหมีการคาประเวณี เพราะการคาประเวณีทํ าลายศักดิ์ศรี     
ความเปนมนุษยและทํ าลายศีลธรรมจรรยาทางเพศและความไมซ่ือตรงของประชาชน สํ าหรับ    
การก ําหนดความผิดทางอาญาตอตัวผูคาประเวณีตามมาตรา 5 ไดกํ าหนดบทลงโทษตอผูคาประเวณี  
หากกระทํ าการโดยมเีจตนาที่จะคาประเวณี  คือ  การชักชวนบุคคลโดยเปดเผย  การเสนอตัว หรือ
รบเราบุคคลบนถนนหรือสถานที่สาธารณะ โดยมีเจตนาที่จะชวนเชิญใหเขาเปนผูใชบริการจาก
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การคาประเวณี    การรอคอยในสถานที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผูใชบริการจากการคาประเวณี  หรือ
การชักชวนบุคคลใหมาใชบริการ การโฆษณาหรือวิธีการอื่นใดเพื่อคาประเวณี มีโทษจํ าคุกกับ     
ใชแรงงานเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 เยน อยางไรก็ตาม ความหมายของ    
การคาประเวณีไดถูกจํ ากัดความหมายอยางเครงครัดเฉพาะกรณีการจายเงินเพื่อมีเพศสัมพันธ       
แตไมรวมถึงวิธีการกระทํ าอยางอื่นเพื่อสํ าเร็จความใครในวิธีการอื่นๆ เชน การใชปาก การใช   
ทวารหนัก และอ่ืนๆ  ไมถือวาผิดกฎหมาย4  สวนบทบัญญัติตาม The  Child  Prostitution  and The 
Child  Pornography  Prevention  Law  ค.ศ. 1999 เปนกฎหมายปองกนัการคาประเวณเีดก็และปองกนั
การเผยแพรภาพถายลามกของเด็ก เนื่องจากเห็นวาปญหาการเอารัดเอาเปรียบทางเพศตอเด็กเปน
ปญหาส ําคญัและเปนรากฐานของสงัคมทีต่องหาทางแกไขปญหาสงัคมรวมกนั5 โดยกฎหมายฉบบันี้
มุงเนนการลงโทษตอผูที่แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของเด็ก แตไมไดกํ าหนดความผิด
ตอผูคาประเวณีแตอยางใด รวมทั้ง Law  on Control  and  Improvement  of  Amusement  Business, 
1948 และแกไขครั้งสุดทาย ค.ศ.1998  เปนกฎหมายหามกระทํ าการบังคับใหคาบริการทางเพศ  และ
ใหเปดสถานบันเทิงในพื้นที่เฉพาะ  มกีารก ําหนดระยะเวลาการทํ างาน  หามสถานบริการเรียกรอง
หนีท้ีค่างชํ าระเกินความสามารถของลูกจางที่จะจายได และหามยับยั้งการขอลาออกจากงาน เปนตน

ดงันัน้ จะเหน็วาการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูคาประเวณตีามกฎหมายญีปุ่น
ไดกํ าหนดหามการกระทํ าเฉพาะกรณีการเชิญชวนหรือรบเราผูอ่ืนในที่สาธารณะเพื่อคาประเวณี  
หากกระท ําการฝาฝนจะไดรับโทษ สวนการคาประเวณีซ่ึงกระทํ าโดยตนเองไมมีความผิด เพื่อปราม
การคาประเวณีมิใหแพรหลายจนเกินไป

3.2.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ตามThe  Child  Prostitution  and  The  Child  Pornography  Prevention  Law 

ค.ศ. 1999 มาตรา 8 ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาตอบุคคลผูที่ซ้ือเด็กเพื่อใหเด็กบริการทางเพศ       
มีโทษจํ าคุกกับใชแรงงานอยางตํ่ า 1 ป  แตไมเกิน 10 ป  และมาตรา  9  กํ าหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ   
การตระหนักในอายุของเด็ก โดยกํ าหนดใหผูที่ใชเด็กหาผลประโยชนทางเพศหรือการคาประเวณี 
จะตองไดรับการลงโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 8 เวนแตกรณีเหตุที่ไมรูอายุของเด็ก ผูกระทํ า
                                                          

4 Prostitution in Japan. Retrieved April 18, 2006, from http:// www. Wikipedia/the free
encyclopedia.htm.

5 Keynote Speech by the Minister of Justice Ms. Moriyama of Japan at the 2nd World Congress
against Commercial Sexual Exploitation of Children, Yokohama, Japan. (2004). Retrieved September 5, 2005,
from http://www.moj.go.jp.
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ขาดเจตนาในการกระท ําความผดิ จะเหน็วาบทบญัญตัติามมาตรานี ้ท ําใหผูกระท ําความผดิมขีอแกตวั
เพื่อไมตองรับผิดได
          

3.2.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

3.2.3.1 ฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี
1. The Anti-prostitution Law ค.ศ. 1956 และแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2002  

ไดกํ าหนดความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี ไดแก มาตรา 6 กํ าหนดความผิด         
แกผูจดัหาโสเภณีใหแกบุคคลอื่นมีโทษจํ าคุกกบัใชแรงงานไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 50,000  เยน  
และมาตรา 7 กํ าหนดความผิดแกผูลอลวงใชอํ านาจผิดคลองธรรมจากความเปนญาติ ทํ าใหหญิง 
เปนโสเภณี  หรือขมขู  ใชกํ าลังเพื่อกระทํ าใหหญิงเปนโสเภณีตองระวางโทษจ ําคุกกับใชแรงงาน
ไมเกนิ 3 ป หรือปรบัไมเกนิ 1,000,000 เยน  ตลอดจนมาตรา 8 ก ําหนดความผดิแกผูทีไ่ดรับคาตอบแทน
หรือรายไดทั้งหมดหรือบางสวนจากโสเภณี หรือเรียกรองคาตอบแทน หรือทํ าสัญญาที่จะรับ        
คาตอบแทนนัน้มโีทษจ ําคกุกบัใชแรงงานไมเกนิ 5 ป หรือปรับไมเกนิ 2,000,000 เยน รวมทัง้มาตรา 9
ก ําหนดความผิดแกผูทีย่อมรับเงิน ทรัพย หรือผลประโยชนทางการเงินอื่นใดไวลวงหนา หรือตกลง
ท ําสัญญาวาจะทํ าใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนโสเภณี มโีทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 3 ป หรือ
ปรับไมเกิน 100,000  เยน

2. The Child Prostitution and The  Child  Pornography  Prevention  
Law  ค.ศ. 1999  มาตรา 4  บญัญตัเิกีย่วกบัการคาประเวณเีดก็ (อายตุํ ่ากวา 18 ป)  โดยบคุคลผูซ่ึงตดิตอ
ใหเด็กกระทํ าการคาประเวณี  มโีทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 1,000,000 เยน 
และมาตรา 5 บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการกระทํ าที่เปนนายหนา ไดแก บุคคลผูซ่ึงกระทํ าการ      
เปนตวักลางหรือนายหนาในการคาประเวณีของเด็ก มโีทษจ ําคุกกับใชแรงงานไมเกิน 3 ป หรือ 
ปรับไมเกิน 3,000,000 เยน บุคคลผูซ่ึงเปนเจาของธุรกิจในการกระทํ าของนายหนาในการคา
ประเวณีเด็กมีโทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 5 ป6  หรือปรับไมเกิน 5,000,000 เยน  นอกจากนั้น 
ในมาตรา 6  ไดกํ าหนดความผิดแกบุคคลผูซ่ึงชักชวนใหสัญญาแกเด็กเพือ่คาประเวณี  มโีทษจํ าคุก
กบัใชแรงงานไมเกนิ 3 ป หรือปรบัไมเกนิ 1,000,000 เยน รวมทัง้มาตรา 8 บญัญตัคิวามผดิประชาชน

                                                          
6 การถูกสงตัวไปใชแรงงาน หมายถึง การกํ าหนดใหผูกระทํ าความผิดซึ่งตองคํ าพิพากษาใหจํ าคุกไดใช

แรงงาน หรือฝกอาชีพ หรือทํ างานบริการสังคม หรือทํ างานภายในเรือนจํ าระหวางตองโทษในเรือนจํ า.
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ที่มีสัญชาติญี่ปุนผูซ่ึงขนสงเด็ก  ลักพาตัวไปเพื่อขายซื้อในประเทศหรือตางประเทศมีโทษจํ าคุกกับ
ใชแรงงานไมนอยกวา 2 ป  ตอมาไดปรับปรุงแกไขกฎหมายนี้อีกครั้งในป ค.ศ. 2004  โดยเพิ่มโทษ
แกบคุคลซึ่งไดกระทํ าความผิดในขอหาคาประเวณีเด็กตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 7 กํ าหนดใหกระทํ า
โดยเปนธุระจัดหาใหมีการคาประเวณีเด็ก  มีโทษจํ าคุกตั้งแต 7 ป ขึ้นไป และปรับไมนอยกวา 
10,000,000 เยน   นอกจากนั้น ญี่ปุนยังมีกฎหมาย Immigration Control and Refugee Recognition 
Law, 1951 โดยกฎหมายนี้ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูที่อํ านวยความสะดวกในการเขาเมือง  
ที่ผิดกฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี  หรือทํ างานที่ผิดกฎหมาย
(มาตรา 5)  มีโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 2,000,000  เยน  แตถาเปนการลักลอบนํ าเขา
จากตางประเทศเพื่อประโยชนในการทํ างานที่ผิดกฎหมาย  มโีทษจํ าคุกตั้ง 1 -10 ป หรือปรับตั้งแต 
1,000,000 ถึง 10,000,000 เยน7

3.2.3.2 ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี  พบวา  The  Anti-prostitution  Law  1956 มาตรา 11 
ก ําหนดความผิดแกผูจดัการสถานที่เพื่อการคาประเวณีมีโทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 1 ป หรือ
ปรับไมเกิน 100,000 เยนและกํ าหนดความผิดแกผูดํ าเนินธุรกิจจัดหาสถานที่เพื่อการคาประเวณี     
มโีทษจ ําคุกกับใชแรงงานไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 300,000  เยน  มาตรา 12  กํ าหนดความผิด
แกผูด ําเนินธุรกิจสถานประกอบการคาประเวณี  มโีทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 10 ป  หรือปรับ
ไมเกิน 300,000 เยน  มาตรา 13  ก ําหนดความผิดแกผูจดัหาเงินทุน  ที่ดิน  อาคาร  เพื่อความจํ าเปน
ในการด ําเนินธุรกิจคาประเวณีมีโทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 5 ป  และปรับไมเกิน 200,000  เยน    
สวนมาตรา 14 กํ าหนดความผิดแกตัวแทนของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํ านาจใหกระทํ าการแทน  
ลูกจาง หรือคนงานอืน่ของนติบิคุคล หรือบคุคลธรรมดากระท ําความผดิใดๆ รวมตลอดไปถงึการตดิตอ
ทางธุรกิจกับนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอื่นๆ จะถูกลงโทษตามที่
บญัญัติไวในมาตรานั้นๆ ดวย และThe  Child  Prostitution  and  The  Child  Pornography  
Prevention  Law  ค.ศ. 1999  มาตรา 6  บัญญัติเกี่ยวกับบุคคลผูซ่ึงเปนเจาของธุรกิจ โดยใหสัญญา
การคาประเวณีเด็กสํ าหรับจุดประสงคเพื่อคาประเวณีเด็กระวางโทษจํ าคุกกับใชแรงงานตั้งแต 7 ป 
ขึ้นไป และปรับไมนอยกวา 10,000,000 เยน

                                                          
7 International Labour Office Geneva HUMAN TRAFFICKING FOR SEXUAL EXPLOITATION IN 

JAPAN. (2005). Retrieved March 21, 2006, from http//www.ILO.ORG.
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                         ดังนั้น จะเห็นวาการกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูเปนเจาของกิจการคาประเวณี    
ผูดแูล หรือผูจัดการกิจการคาประเวณี ตามกฎหมายญี่ปุนไดกํ าหนดความผิดที่ครอบคลุมโดยรวมถึง
ผูจัดการสถานที่ ผูจดัหาสถานที่  ผูดํ าเนินธุรกิจ  ผูจดัหาเงินทุน  ที่ดิน  อาคาร  เพื่อดํ าเนินธุรกิจคา
ประเวณ ี รวมทั้งความผิดฐานเปนตัวแทนของนิติบุคคลหรือผูรับมอบอํ านาจใหกระทํ าการแทนดวย  

3.2.3.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณี The Anti-prostitution Law 1956 
ไดการก ําหนดความผดิฐานเปนผูทีย่อมรบัเงนิ ทรัพยหรือผลประโยชนทางการเงนิอืน่ใดไวลวงหนา
หรือตกลงทํ าสัญญาวาจะทํ าใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนโสเภณีมีโทษจํ าคุกกับใชแรงงานไมเกิน 3 ป 
หรือปรับไมเกิน 100,000  เยน

3.2.3.4 ฐานท ําใหบคุคลอ่ืนเสือ่มเสรภีาพเพือ่คาประเวณ ีพบวา The Anti-prostitution 
Law มาตรา 7 กํ าหนดความผิดแกผูขมขู ใชกํ าลังเพื่อกระทํ าใหหญิงเปนโสเภณี มีโทษจํ าคุกไมเกิน 
3 ป  หรือปรับไมเกิน 1,000,000 เยน  และมีความผิดตอเสรีภาพตาม The Penal Code, 1907    
มาตรา 223  ดวย

3.2.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม 
The Anti-prostitution Law 1956 มาตรา 8 ไดกํ าหนดความผิดกฎหมายฐานเปนผูที่แสวงหา
ประโยชนจากความสัมพันธฉันญาติ  และบังคับใหบุคคลกระทํ าการคาประเวณีโดยไดคาตอบแทน
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป  หรือปรับไมเกิน 100,000  เยน  และกฎหมาย  The  Child  Prostitution  and 
The  Child  Pornography  Prevention  Law  ค.ศ. 1999 มาตรา 8  ไดการกํ าหนดความผิดทางอาญา
ตอทุกคนที่ซ้ือหรือขายเด็กเพื่อคาประเวณีเด็กมีโทษกับจํ าคุกไมนอยกวา 1 ป แตไมเกิน 10 ป     
โดยมไิดกํ าหนดความผิดเฉพาะบิดามารดาหรือผูปกครองแตอยางใด

3.2.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ตามประมวลกฎหมายอาญาญีปุ่น (The Penal Code 1907) ไดมกีารแกไขครัง้ลาสุด
เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน ค.ศ. 2005  ซ่ึงรัฐสภาไดใหความเห็นชอบโดยรวมกฎหมายตรวจคนเขาเมือง
โดยผิดกฎหมายรวมไวดวยเพื่อกํ าหนดความผิดฐานคามนุษยและปกปองเหยื่อจากการคามนุษย   
ซ่ึงมีผลบังคับเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2005 ตามมาตรา 225 และมาตรา 227 กํ าหนดให         
การกระทํ าที่เปนอาชญากรรม คือ การชักนํ า การซื้อและการขายบุคคล และใชวิธีการการขนสง 
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การโยกยายและขนสงทางเรือหรือเครื่องบิน  การลักพาตัวไปเพื่อเรียกคาไถ  การลักพา  การซื้อหรือ
ขายเหยื่อ มีโทษจํ าคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 5 ป หากผูเสียหายเปนเด็กตองระวางโทษสูงสุดเพิ่มเปน 7 ป  
ในกรณกีารคามนุษยเพื่อผลประโยชนหรือจุดประสงคเกี่ยวกับเพศมีโทษจํ าคุกตั้งแต 1 ปถึง 10 ป  
และแกไขกฎหมายตรวจคนเขาเมืองโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมสามารถอนุญาตใหเหยื่อ
ไดอยูในประเทศญี่ปุ นกอนสงตัวกลับประเทศเพื่อดํ าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวิธีการหลบหนี    
เขาเมืองพรอมทั้งใหความชวยเหลือและคุมครองความปลอดภัยของเหยื่อ นอกจากนั้นไดกํ าหนด
ความผดิแกผูเตรียมการกระทํ าความผิดมีโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 1,000,000 เยน8    
นอกจากนั้น ญี่ปุนยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกระทํ าความผิดในรูปแบบ
องคกรอาชญากรรม หรือ Law on Punishment of Organized Crimes, Control of Crime Proceeds 
and Other Materials, 1999 โดยจุดมุงหมายของกฎหมายนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลงโทษ    
การกระท ําความผิดทางอาญาซึง่กระท ําโดยองคกรอาชญากรรม และตอตานการปดบงัในการเคลือ่นยาย
ทรัพยสินหรือผลประโยชนทีไ่ดรับโดยฝาฝนกฎหมาย ซ่ึงไดก ําหนดมาตรการเกีย่วกบัการรบิทรพัยสิน
และการรายงานทางการเงินที่ตองสงสัยวามีการกระทํ าความผิดความผิดอาญาตางๆ 9    

ดังนั้น จะเห็นวากฎหมายของญี่ปุนไดกํ าหนดรายละเอียดของผูมีสวนเกี่ยวของ
กบัการกระทํ าความผิด  และก ําหนดวิธีการที่ใชในการกระทํ าความผิด ตลอดจนไดกํ าหนดแนวทาง
การชวยเหลือเหยือ่ของการกระท ําความผดิ เพือ่ปองกนัและปราบปรามองคกรอาชญากรรมทีแ่สวงหา
ประโยชนจากการคามนุษยขามชาติ

3.3  ประเทศนิวซีแลนด
       

3.3.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
การคาประเวณีเปนกจิกรรมทีไ่ดรับอนญุาตใหประกอบอาชพีไดตาม The Prostitution 

Reform Act of 2003 โดยกํ าหนดใหการคาประเวณีที่กระทํ าการโดยผูใหญ (อายุเกิน 18 ป)           
ในสถานบรกิารตางๆ เปนอาชพีทีถู่กตองตามกฎหมาย  ผูด ําเนนิการสถานคาประเวณตีองยืน่ค ําขอรบั
ใบอนุญาตการประกอบสถานบริการ และตองจัดใหมีการดูแลสุขภาพและปลอดภัยอยูภายใต
กฎหมายคุมครองแรงงาน และหามบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป กระท ําการคาประเวณีเด็ดขาด เหตุผล

                                                          
8 discussions/articles/ sex_traffick. Retrieved January 25, 2006, from http//www.salidumay.org.
9 ILO OFFICE IN JAPAN Human Trafficking for Sexual Exploitation in Japan. (2005). Retrieved

March 2, 2006, from http// www.ilo.org/.
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สํ าคญัทีย่อมใหมกีารคาประเวณโีดยชอบดวยกฎหมายเพราะไดประเมนิความส ําคญัแลววา ในอนาคต
การคาประเวณียังมีการดํ าเนินการอยูตอไปและเปนเรื่องยุงยากที่จะกํ าจัดใหหมดไปได และลด
สภาวะการกระท ําความผดิทางอาญาตอการคาบรกิารทางเพศ และสามารถควบคมุสถานคาประเวณไีด
ตลอดจนสามารถลดการกระท ําผิดกฎหมายตอเดก็ทีเ่ขาสูวงการธรุกจิทางเพศได สํ าหรบัวตัถุประสงคหลัก
ของกฎหมาย เพื่อใหการคาประเวณีไมเปนความผิดอาญา โดยสรางกรอบแนวทางในการพิทักษ
สิทธิและปกปองในการแสวงหาประโยชนจากผูคาประเวณี และสงเสริมสวัสดิการสังคมและ  
ความปลอดภัยดานสุขภาพแกผูประอาชีพคาประเวณี ซ่ึงชวยใหเกิดผลดีตอสุขภาพของประชาชน
โดยรวมดวย10

ดังนั้น จะเห็นวากฎหมายของนิวซีแลนดมิไดกํ าหนดความผิดทางอาญาตอ        
ผูคาประเวณแีตอยางใด ซ่ึงเปนไปตามนโยบายอนญุาตใหการคาประเวณไีดถูกกฎหมาย มกีารคุมครอง
แรงงาน และใหผูคาประเวณีรวมตัวเปนสหภาพแรงงานเพื่อคุมครองสิทธิของตนเองได

3.3.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ตาม The  Prostitution  Reform  Act  of  2003    มาตรา 22  (2)  หามทุกคนใช

บริการทางเพศเชิงพาณิชยจากบุคคลที่อายุตํ่ ากวา  18  ป  และมาตรา 23  ไดบัญญัติบทกํ าหนดโทษ
ตอบุคคลที่ฝาฝนตามขอกลาวหา มโีทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป

3.3.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

      
3.3.3.1 ฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี ตาม The  Prostitution  Reform  

Act  of  2003  มาตรา 20  ไดกํ าหนดหามใชบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป  ท ําหนาที่ใหคํ าแนะนํ า หรือ
กระตุนในการประกอบธุรกิจใหบริการทางเพศ และมาตรา 22 หามบุคคลทํ าสัญญาทางธุรกิจบริการ
ทางเพศกับบุคคลที่อายุตํ่ ากวา 18 ป  หามทุกคนเขาทํ าสัญญารวมหรือการจัดบริการอื่นที่ใหบุคคล
อายตุํ ่ากวา 18 ป ท ําหนาทีบ่รกิารทางเพศเชงิพาณชิย และมาตรา 23 บทก ําหนดโทษแกบคุคลทีฝ่าฝน
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป  และThe  Crimes  Act  1961  ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาตามมาตรา 98 D 
ซ่ึงไดกํ าหนดความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการโฆษณาเกี่ยวกับการคาบุคคล หากไดกระทํ าโดย

                                                          
10 Analysis Prostitution Reform Act 2003. Retrieved September 29, 2006, from

http://www.nswp.org/laws/nz-reformact-2003.
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การจัดหา  การขูเข็ญ  การหลอกลวง  การปดบังเพื่อนํ าบุคคลเขามาภายในประเทศ  หรือนํ าออกไป
ประเทศอื่นมีโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 เหรียญนิวซีแลนด  หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
นอกจากนั้นมาตรา 144 C  of  the  Crimes  Amendment  Act  1995  ไดกํ าหนดความผิดตอผูที่เปน
ตวัการหรอืไดใชผูอ่ืนกระท ําการแทนหรอือํ านวยความสะดวกตอบคุคลอืน่ในการขนสงเขามาภายใน
ประเทศหรือสงออกไปตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป  ความผิดนี้
รวมถึงผูโฆษณา  ชักชวน  แนะน ําโดยการเขียน  การใชส่ืออิเล็กทรอนิคส หรือส่ือสารสนเทศอื่นๆ  
และรวมถงึการแจกจายขอความคํ าแนะนํ าในเรื่องนั้นดวย

3.3.3.2 ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี ตาม The  Prostitution  Reform  Act  of  2003  มาตรา 21  
หามทกุคนรบัรายไดจากการใหบรกิารทางเพศเชงิพาณชิยของบคุคลทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป ไมวาจะเปน
การรับเปนเงินหรือรางวัลอ่ืนไมวาจะไดรับโดยตรงหรือทางออม และมาตรา 22 หามบุคคลทํ า
สัญญาทางธุรกิจบริการทางเพศกับบุคคลที่อายุตํ่ ากวา  18  ป  ท ําหนาที่ใหบริการทางเพศเชิงพาณิชย  
และมาตรา 23  บทกํ าหนดโทษบทสํ าหรับบุคคลที่ฝาฝนตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22  หากถูก    
ตดัสินวากระทํ าผิดตามขอกลาวหา มีโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป

3.3.3.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณี ตาม The  Prostitution  Reform 
Act of 2003 มาตรา 21 หามทุกคนรับรายไดจากการใหบริการทางเพศเชิงพาณิชยของบุคคลที่มีอายุ
ตํ ่ากวา  18  ป  ไมวาจะเปนการรับเปนเงินหรือรางวัลอ่ืน  ไมวาจะไดรับโดยตรงหรือทางออม  และ
มาตรา 23 บทกํ าหนดโทษบุคคลที่ฝาฝน หากถูกตัดสินวากระทํ าผิดตามขอกลาวหามีโทษจํ าคุก   
ไมเกิน 7 ป

3.3.3.4 ฐานท ําใหบุคคลอ่ืนเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี ตาม The Prostitution 
Reform  Act  of  2003  มไิดบัญญัติไวในกฎหมายนี้  จงึตองนํ ากฎหมายอาญามาปรับใชกับความผิด
ตอเสรีภาพ

3.3.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม
The  Prostitution  Reform  Act  of  2003 มาตรา 20  มาตรา 21  และมาตรา 22  หามทุกคนเปนธุระ
จดัหาหรอืมีสวนในการเปนธรุะจดัหา หรือรับรายไดจากการใหบริการทางเพศเชงิพาณชิยของบคุคล  
ทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป โดยมไิดบญัญตัไิวจ ําเพาะเจาะจงใหลงโทษบดิามารดาหรอืผูปกครองแตอยางใด
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3.3.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ตาม The Crimes Act 1961 ไดก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมีการคาประเวณีโดยไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรมปรากฏตาม
มาตรา 98 D  ซ่ึงไดกํ าหนดความผิดเกี่ยวกับการจัดตั้งหรือการโฆษณาเกี่ยวกับการคาบุคคล  หากได
กระท ําผิดโดยการจัดหา การขูเข็ญ การหลอกลวง การปดบัง เพื่อนํ าบุคคลเขามาภายในประเทศหรือ
น ําออกไปประเทศอื่นมีโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ป หรือปรับไมเกิน 500,000 ดอลลารนิวซีแลนด  หรือ
ทัง้จ ําทัง้ปรบั และในมาตรา 144 C of the Crimes Amendment Act 1995 ไดแกไขเพิม่เตมิโดยก ําหนด
ความผิดตอผูที่กระทํ าการหรือไดใชผูอ่ืนกระทํ าการแทนหรืออํ านวยความสะดวกตอบุคคลอื่น     
ในการขนสงเขามาภายในประเทศหรอืไปตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมาย มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 7 ป
ความผดินีร้วมถึงผูโฆษณา ชักชวน แนะน ําโดยการเขยีน การใชส่ืออิเล็กทรอนกิส หรือการสือ่สารอืน่ๆ 
และรวมถงึการแจกจายขอความคํ าแนะนํ าในเรื่องนั้นดวย

3.4  ประเทศสวีเดน
       

3.4.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับการคาประเวณีตองหามตามกฎหมายของสวีเดน โดย

ประมวลกฎหมายอาญา (The Swedish Penal Code) ฉบบัทีแ่กไขเพิม่เตมิเมือ่วนัที ่1 มกราคม ค.ศ. 1999
ก ําหนดใหการซื้อหรือพยายามจะซื้อบริการทางเพศผิดกฎหมาย โดยพจิารณาเห็นวาการคาประเวณี
เปนเครื่องแสดงถึงความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ  และแสดงถึงการกระทํ าของผูชายในการทารุณ
ผูหญิง การใชความรุนแรงตอผูหญิงเปนเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ ซ่ึงแนวคิดนี้เกิดจากแนวคิด   
เชิงอุดมคติในสวีเดนมีรากฐานมาจากการเคลื่อนไหวเรียกรองที่เขมแข็งของกลุมผูหญิงและกลุม    
ผูเครงครดัในศลีธรรม โดยเชือ่วาสงัคมอดุมคตทิีส่มบรูณตองไมมกีารคาประเวณี11 ตอมาไดมกีารแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาหมวด 6 วาดวยอาชญากรรมทางเพศ (On Sexual Crimes)            
เมื่อป ค.ศ. 2005 ไดกํ าหนดความผิดและลงโทษทางอาญาแกผูใชบริการจากการคาประเวณีและ     
ผูอยูเบือ้งหลังที่แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีใหมีขอบเขตกวางขวางขึ้น สํ าหรับบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับผูคาประเวณีปรากฏตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด 16 มาตรา 16 ไดกํ าหนด  
ความผิดตอบุคคลซึ่งสงเสียงรบกวนอยูในที่สาธารณะหรือกระทํ าตัวในที่สาธารณะโดยประการอื่น

                                                          
11 No to prostitution and trafficking.htm. Retrieved February 22, 2006, from www.SWEDEN_SE .org.
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ในลักษณะสรางความรํ าคาญแกสาธารณชนจะไดรับการพิจารณาโทษฐานฝาฝนความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดี ตองระวางโทษปรับตามที่ไดกํ าหนดไว

ดงันัน้ จะเหน็วากฎหมายของสวเีดนมไิดก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูคาประเวณี
ไวโดยตรง เวนแตเขาองคประกอบตามประมวลกฎหมายอาญาฐานรบกวนผูอ่ืนในที่สาธารณะ   
เทานั้น
         

3.4.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ตามประมวลกฎหมายอาญา ฉบบัแกไขลาสุดเมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2005    

ไดเพิม่เตมิในสวนการซือ้บรกิารทางเพศจากเดก็ ซ่ึงไดขยายการก ําหนดความผดิทางอาญาโดยรวมถงึ
การกระทํ าเกี่ยวกับการซื้อบริการทางเพศจากเด็กโดยบุคคลผู ซ่ึงมีเจตนาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน         
ไดประกอบกิจกรรมทางเพศไมเหมาะสมใหมีความหมายกวางขึ้น โดยใหครอบคลุมสถานการณ   
ทีม่กีารน ําเดก็ไปคาประเวณ ี การแสวงหาประโยชนจากความไมมปีระสบการณของผูเยาว ซ่ึงไมบรรลุ
นิติภาวะ การใชเงินจูงใจเพื่อจะไดแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็ก ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญา  
หมวด 6 มบีทบญัญตัริวม 15 มาตรา โดยมวีตัถุประสงคเพือ่คุมครองเดก็และตอตานทีผู่ใหญทีแ่สวงหา
ประโยชนทางเพศจากเด็ก12 สํ าหรับสาระสํ าคัญในสวนการกํ าหนดความผิดตอผูใชบริการจาก    
การคาประเวณีตามมาตรา 9 ไดก ําหนดความผิดของบุคคลผูซ่ึงไดจงูใจใหเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ปไดมี
เพศสมัพนัธแลวจายเงนิหรือสัญญาวาจายเงนิแกเดก็ โดยผูกระท ําความผดิหรอืผูอ่ืนเปนผูจายเงนิกไ็ด 
มคีวามผิดฐานซื้อบริการทางเพศจากเด็ก (purchase of a sexual act from a child) มโีทษจํ าคุกไมเกิน 
2  ปหรือปรับ และมาตรา 10 ไดก ําหนดความผิดตอบุคคลผูซ่ึงไดจัดการหรือมีสวนรวมใหเด็กอายุ
ตํ่ ากวา 15 ป ไดอยูในกิจกรรมทางเพศ มโีทษจํ าคุกไมเกิน 2 ปหรือปรับ และมาตรา 11 ไดกํ าหนด
ความผดิของบคุคลผูซ่ึงมเีพศสมัพนัธแลวจายเงนิแกผูนัน้ โดยผูกระท ําความผดิหรอืผูอ่ืนเปนผูจายเงนิ
ก็ได  มคีวามผิดฐานซื้อบริการทางเพศ (purchase of sexual service) มโีทษจํ าคุกไมเกิน  6  เดือน 
หรือปรับ

ดังนั้น จะเห็นวากฎหมายของสวีเดนไดกํ าหนดความผิดตอทุกคนที่ใชบริการ
จากการคาประเวณขีองผูอ่ืน และไดก ําหนดโทษใหหนกัขึน้หากไดกระท ําความผดิตอเดก็เพือ่ลมเลกิ
การคาประเวณีใหหมดไปจากสังคม

                                                          
12 Swedish Government Offices Penal Code chapter 6. Retrieved February 22, 2006, from

http://www.sweden.gov.se.
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3.4.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

3.4.3.1 ฐานเปนธุระจัดหาบคุคลเพือ่คาประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา สรุปได
ดังนี้

1. หมวด 6 มาตรา 12  ไดกํ าหนดความผิดของบุคคลผูซ่ึงไดสงเสริม
หรือใชจายเงินอยางไมถูกตองเพื่อแสวงหาประโยชนจากการใหบริการทางเพศของบุคคลอื่นแลว
ไดคาตอบแทน  มคีวามผิดฐานเปนธุระจัดหามโีทษจํ าคุกไมเกิน  4  ป   ถาการกระทํ าความผิดตาม
มาตรานี ้ เปนการกระทํ าความผิดกรณีรายแรง  ไดแกการไดรับประโยชนเปนเงินจํ านวนมาก  หรือ
การใชกํ าลังบังคับหรือกระทํ าทารุณโหดราย มีโทษจํ าคุกตั้งแต  2  ปถึง 8 ป13  นอกจากนั้นมาตรา 8  
ไดกํ าหนดความผิดตอบุคคลที่แสวงหาประโยชนทางเพศโดยการสงเสริมใหเด็กอายุตํ่ ากวา 15 ป
แสดงทาทางเกีย่วกบัเพศ มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 2 ป หรือปรับ และความผดินีใ้หน ําไปใชกบัผูทีส่งเสรมิ
ใหเด็กอายุตั้งแต 15 ปแตไมเกิน 18 ปกระทํ าการดังกลาวดวย  ถาการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้ 
เปนการกระทํ าความผิดที่มีกรณีรายแรงมากหรือมีผลกระทบตอเด็กจํ านวนมาก มีโทษจํ าคุกตั้งแต 
6 เดือนถึง 6 ป

2. หมวด 23 มาตรา 2 ไดกํ าหนดความผิดตอบุคคลผูซ่ึงกระทํ าการ
หรือสงเสริมใหมีการกระทํ าความผิดอาญา  โดยแสดงออก หรือรับเงิน หรือเตรียมการจายเงิน หรือ
จายเงนิใหแกผูใดเพื่อเปนธุระจัดหาในการกระทํ าความผิดอาญาหรือสราง ให  รับ  เก็บ ขนสง หรือ
จางใหกระทํ าการสิ่งใดที่คลายคลึงกันโดยใชยาพิษ ระเบิด  อาวุธ  เครื่องมือในการกระทํ าผิด หรือ
กระท ําการใด โดยมจีดุประสงคเพือ่เตรยีมการกระท ําความผดิ เวนแตเปนการกระท ําความผดิทีสํ่ าเรจ็
หรือพยายามกระทํ าความผิด  และในการพิจารณากํ าหนดลักษณะพิเศษของคดี เพื่อที่จะนํ าไปบังคับ
ในความผดิทีว่าดวยเจตนาในการสมคบ หมายถึง ผูใดตดัสนิใจกระท ําการโดยสมรูรวมคดิกบัคนอืน่ๆ
เชนเดยีวกบัผูใดซึง่รับท ําหรือใหกระท ําความผดิจนส ําเรจ็ หรือพยายามยยุงสงเสรมิใหผูอ่ืนกระท ําการ
เชนนัน้ และกํ าหนดแนวทางการลงโทษเพื่อนํ ามาใชบังคับกับการเตรียมการ หรือการสมคบ โดยให
ลงโทษนอยกวาอัตราโทษสูงสุด และอาจจะนอยกวาอัตราโทษตํ่ าสุดของความผิดอาญาที่สํ าเร็จ  
แตตองลงโทษจ ําคกุไมนอยกวา 2 ป เวนแตการลงโทษส ําหรับความผดิสํ าเรจ็นัน้เปนอตัราโทษจ ําคกุ
8 ปหรือมากกวานั้น   

                                                          
13 The Swedish Penal Code 2005, Chapter 6 Section 12.
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3. หมวด 23 มาตรา 4 ไดก ําหนดแนวทางการลงโทษแกบคุคลทีส่งเสรมิ
แนะน ํา หรือกระทํ าการใดๆ ที่สมควรไดรับการลงโทษจํ าคุกภายใตกฎหมายอื่น หรือวิธีการอื่นใด
โดยไมชอบดวยกฎหมาย  และกํ าหนดความผิดของบุคคลผูซ่ึงใหการยุยงใดๆ เพื่อใหผูใดกระทํ าผิด
กฎหมายจะไดรับการพิจารณาความผิดฐานยุยงสงเสริมใหกระทํ าความผิดอาญา และฐานให     
ความชวยเหลือดวยประการใดๆ ใหกระท ําความผดิกฎหมายอาญา และไดก ําหนดแนวทางการพพิากษา
ลงโทษแกผูสมรูรวมคิด ไดแก ผูจดัการ ลูกหนี้ หรือบุคคลอื่นๆ ขึ้นอยูกับบทบาทหนาที่เฉพาะ   
ของบคุคลในการสมรูรวมคดิใหกระท ําผิดกฎหมาย และมาตรา 6 ก ําหนดความผดิแกบคุคลผูทีล่ะเวน
ไมรายงานใหทันเวลา  หรือกระท ําการอื่นใดเพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาไดอยูรวมในกระบวนการของ
การกระท ําความผิดอาญาโดยไมไดรับอันตรายจากผูที่ไดกระทํ าผิด หรือผูใดมีความสัมพันธใกลชิด
กบัผูกระทํ าความผิด  ในคดีนั้นใหครอบคลุมสถานที่เกิดเหตุตามบทบัญญัติพิเศษ  การกํ าหนดโทษ
สํ าหรับความผิดอาญาที่ไมสํ าเร็จเชนเดียวกับการกํ าหนดความผิดอาญาในขั้นตํ่ าของการเตรียมการ
ของบุคคลผูซ่ึงสมรูรวมคิดในความผิดอาญา อยางไรก็ตามในกรณีไมมีคดีที่ไดกํ าหนดโทษจํ าคุก   
ทีรุ่นแรงมากกวา ใหนํ าโทษจํ าคุก 2  ป มาใชบังคับ

3.4.3.2 ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญาหมวด 6 มาตรา 12 วรรคสอง  
ไดก ําหนดความผดิตอบคุคลผูซ่ึงมสิีทธคิรอบครองหรอืใชประโยชนจากทีด่นิรวมทัง้อาคารสิง่ปลูกสราง
เพื่ออนุญาตใหผูใดไดใชประโยชนหรือรูวามีการใชประโยชนจากที่ดินรวมทั้งอาคารสิ่งปลูกสราง
ทั้งหมดหรือบางสวนสํ าหรับการใชจายเงินเพื่อธุรกิจทางเพศ แลวไมยกเลิกการอนุญาตหรือปลอย
ใหมีการดํ าเนินกิจกรรมตอไปหรือไมเขาครอบครองที่ดินรวมสิ่งปลูกสรางนั้น ถือวาเปนผูมีสวน
ในการสงเสริมกิจกรรมเหลานั้น มโีทษจํ าคุกไมเกิน 4 ป ถาการกระทํ าความผิดตามวรรคนี้ เปน  
การกระท ําความผดิกรณรีายแรง หรือเปนกจิการขนาดใหญ หรือไดรับประโยชนเปนเงนิจ ํานวนมาก
หรือแสวงหาประโยชนจากบุคคลอื่นโดยใชกํ าลังบังคับอยางโหดรายทารุณ มโีทษจํ าคุกตั้งแต 2 ป
ถึง 8 ป

3.4.3.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา
ของสวเีดนไดก ําหนดใหการซือ้บริการทางเพศมคีวามผดิอาญาตามหมวด 6 วาดวยอาชญากรรมทางเพศ
และบทบัญญัติในหมวด 23 มาตรา 2 ไดก ําหนดความผิดแกทุกคนที่กระทํ าหรือสงเสริมใหกระทํ า
ความผิดโดยเจตนา โดยไดรับเงินจากการกระทํ าความผิดนั้น มีโทษไมนอยกวาอัตราโทษตํ่ าสุด
สํ าหรับความผิดสํ าเร็จตามทีไ่ดกํ าหนดในฐานความผิดนั้น
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3.4.3.4 ฐานท ําใหบุคคลอ่ืนเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 8 และมาตรา 12 ไดก ําหนดเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเมื่อไดกระทํ าการแสวงหา
ประโยชนทางเพศจากผูอ่ืน หรือกระทํ าตอเด็กโดยใชกํ าลังบังคับหรือโดยทารุณโหดราย

3.4.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 6  มาตรา 3  ไดกํ าหนดความผิดของบุคคลผูซ่ึงจงูใจผูอ่ืนใหทํ างาน
บริการทางเพศ โดยไดกระทํ ารุนแรงตอบุคคลที่อยูในความพึ่งพาของตน (person’s position of 
dependency on the perpetrator) มโีทษจํ าคุกไมเกิน 2 ป  ถาเปนการกระทํ าความผิดกรณีรายแรง 
โดยกระทํ าตอเหยื่อมากวา 1  คนหรือกระทํ าโดยทารุณโหดราย  มีโทษจํ าคุกตั้งแต  6 เดือนถึง 4 ป

3.4.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ตามประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับแกไขลาสุดเมื่อวันที่  4 เมษายน  ค.ศ. 2005  
ไดบัญญัติรูปแบบการกระทํ าความผิดทางอาญากรณีรายแรง (the crime is gross ) เปนเหตุเพิ่มโทษ
แกผูกระทํ าความผิดหนักขึ้นตามหมวด 6 มาตรา 15 ไดแก ความผดิกรณีรายแรงในฐานความผิด  
ขมขืนกระทํ าชํ าเรา (gross rape), ความผิดฐานมีความสัมพันธทางเพศโดยการบังคับ (gross sexual 
coercion), ความผิดฐานแสวงหาประโยชนทางเพศจากบุคคลซึ่งอยูในความพึ่งพา (gross sexual 
exploitation of a person in a position of dependency), ความผิดฐานขมขืนกระทํ าชํ าเราเด็ก (gross 
rape of a child), ความผดิฐานทารุณกรรมทางเพศแกเด็ก (gross sexual abuse of a child), ความผิด
ฐานแสวงหาประโยชนจากการใหเด็กแสดงทาทางเกีย่วกับเพศ (gross exploitation of a child for 
sexual posing), ความผดิฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อประโยชนทางเพศ (gross procuring) โดย
พจิารณาจากระดบัความรายแรงของความผดิ ขนาดการกระท ําหรือขนาดกจิการ การไดรับผลประโยชน
เปนเงนิจ ํานวนมาก เหยื่อของการกระทํ าความผิดมจี ํานวนมากกวา 1 คนหรือการกระทํ าโดยทารุณ
โหดราย เปนตน โดยความผิดกรณีรายแรงนี้นํ าไปใชกับผูมีสวนรวมสมคบในการกระทํ าความผิด
ตามหมวด 23 ดวย

DPU



61

3.5  ประเทศอังกฤษ   
       

3.5.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับการคาประเวณีซ่ึงกระทํ าดวยตนเองไมมีความผิด   

ทางอาญา  เวนแตกรณีกระทํ าการฝาฝนขอหามตามกฎหมายตางๆ ดังนี้
1. Street Offences Act 1959 ไดกํ าหนดใหผูที่ไดกระทํ าการชักชวนหรือ

เตรด็เตรอยูในทองถนนสาธารณะเพือ่คาประเวณี  มโีทษปรบัไมเกนิ 500 ปอนดสํ าหรับการกระท ําผิด
ครัง้แรก และจ ํานวน 1,000 ปอนด สํ าหรับการกระท ําผิดซ้ํ า และ Street Offences Act 1959 แกไขโดย
The  Sexual  Offences  Act  2003  (section 56) โดยไดขยายความผิดใหครอบคลุมผูชายซ่ึงกระทํ า
การคาประเวณีเชนเดียวกับผูหญิง  ทั้งนี้ เพื่อหามพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในสังคม

2. Criminal  Justice  and  Police  Act  2001  Chapter 16  ไดกํ าหนดความผิด
เกีย่วกบัโฆษณาใหมีการคาประเวณีตามมาตรา 46  Placing of advertisement relating to prostitution  
ไดกํ าหนดความผิดตอบุคคลผูซ่ึงไดกระทํ าการโดยการอาศัยอยูรวมกับหรืออยูในบริเวณเดียวกัน  
หรือเปนผูโฆษณาโดยใชโทรศัพทสาธารณะเกี่ยวกับการใหบริการคาประเวณี และตองมีเจตนา
กระท ําการใหแกบุคคลอื่นหรือบุคคลผูคาประเวณี  เพื่อใหคนมาใชบริการจากการคาประเวณี  หรือ
มเีหตผุลที่เชื่อไดวาจะเสนอใหบริการเชนวานั้น  นยิามของการโฆษณา  หมายถึง  การโฆษณาใดๆ 
เพือ่ใหไดเปนประโยชนจากบคุคลทีต่ดัสนิใจมาใชบริการการคาประเวณีอันเนือ่งมาจากการโฆษณานัน้  
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับหรือทั้งจํ าทั้งปรับ สวนนิยามของโทรศัพทสาธารณะ หมายถึง 
โทรศัพทซ่ึงตั้งอยูในสถานที่สาธารณะเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดใช และเปนโทรศัพทของทองถ่ิน
หรือเปนโทรศัพทอยูติดกับสถานที่สาธารณะของทองถ่ิน  หรืออยูในอาคารในงานเทศกาล  เปนตน  
สวนนิยามสถานที่สาธารณะ หมายถึง สถานที่ใดๆ ที่ประชาชนจะเขาไปไดหรือไดรับอนุญาต     
เขาไปไดไมวาจะเสียเงินหรือไมก็ได รวมถึงสถานที่ใดๆ ที่ไมอนุญาตใหบุคคลที่มีอายุตํ่ ากวา 16 ป 
เขาไปไดไมวาจะหามโดยกฎหมายหรือศีลธรรม

3. Sexual Offences Act 1985 ความผดิเกีย่วกบัการเชญิชวนเพือ่คาประเวณ ีมโีทษปรบั
4. Sexual Offences Act 1956 และแกไขเพิ่มเติม ไดกํ าหนดความผิดทางอาญา

ตอผูเชาสถานที่เพื่อคาประเวณี   ถากระทํ าผิดครั้งที่ 2  มโีทษจํ าคุก 6 เดือน คร้ังแรก 3 เดือน
ดังนั้น จะเห็นวาการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีตามกฎหมาย  

ขององักฤษ ไดก ําหนดหามการกระท ําเฉพาะกรณกีารเชญิชวนหรอืโฆษณาในทีส่าธารณะเพือ่คาประเวณี
หากฝาฝนจะไดรับโทษ สวนการคาประเวณซ่ึีงกระท ําโดยตนเองไมมคีวามผดิ เพือ่ปรามการคาประเวณี
มใิหสรางความเดือดรอนรํ าคาญตอสังคม
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3.5.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ตาม The Sexual Offences Act 2003 Chapter 42 ไดรับการแกไขเมื่อวันที่        

20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2003 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 มาตรา 47 ไดกํ าหนด
ความผิดตอบุคคลที่จายเงินเพื่อบริการทางเพศกับเด็ก โดยกอนการบริการสํ าเร็จนั้น ผูนั้นไดทํ า   
การจายเงินหรือสัญญาวาจะจายเงินสํ าหรับการบริการเหลานั้นแกบุคคลผูใหบริการ หรือบุคคลอื่นๆ  
และบุคคลที่ใหบริการมอีายุตํ่ ากวา 18 ป และไมเชื่อวาบุคคลนั้นอายุ 18 ปหรือมากกวานั้น โดย   
การจายเงนิใหรวมถึงการท ําขอผูกมดัทีจ่ะจายเปนเงนิ หรือจายเปนสิง่ของ หรือการบรกิารอืน่รวมถงึ
บรกิารทางเพศแบบใหเปลาหรอืไดสวนลด ถาไดมีการฟองรองเพือ่พสูิจนความผดิตามขอหา มโีทษจ ําคกุ
ไมเกนิ 7 ป14  ทัง้นี ้ถาไดกระท ําตอบคุคลอายตุํ ่ากวา 13 ปโดยไดกระท ําความผดิส ําเรจ็โดยวธีิการใดๆ
เชน การลวงล้ํ าเขาภายในทางทวารหนักหรือชองคลอด หรือสวนอื่นของรางกาย  หรือใชอวัยวะเพศ
ลวงล้ํ าเขาภายในปากของเด็ก หรือลวงล้ํ าเขาทางทวารหนักหรือชองคลอด หรือสวนอื่นของรางกาย
ของเด็ก หรือการใชปากกับอวัยวะเพศของเด็ก มีโทษจํ าคุกตลอดชีวิต และกรณีพยายามกระทํ า
ความผิดมีโทษจํ าคุก 14 ป และถาไดกระทํ าตอบุคคลซึ่งมีอายุระหวาง 13 - 15 ป มโีทษจํ าคุกไมเกิน 
14 ป และถาไดกระทํ าตอบุคคลซึ่งมีอายุตํ่ ากวา 16 ป  มโีทษจํ าคุก 7 ป

3.5.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

3.5.3.1 ฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี  สรุปไดดังนี้
1. The Sexual Offences Act 2003 ไดกํ าหนดความผิดทางอาญา      

ตอผูเปนธุระจัดหาบุคคลอื่นเพื่อคาประเวณี เชน ก ําหนดความผิดตอผูจัดการหรือการทํ าใหสะดวก
การคาประเวณเีดก็ โดยบคุคลไดกระท ําผิดกฎหมาย ถาไดกระท ําโดยเจตนาหรอือํ านวยความสะดวก
ในการคาประเวณีของบุคคลอื่นไมวาจะอยูในสวนใด ๆ ของโลก และผูถูกกระทํ าเปนผูมีอายุตํ่ ากวา 
18 ป หรือเด็กนั้นมีอายุตํ่ ากวา 13 ป  มีโทษจํ าคุกไมเกิน 14 ป  (มาตรา 50) และการก ําหนดความผิด
ตอผูจัดการหรือการยุยงใหคาประเวณีเพื่อหากํ าไร โดยมีเจตนาจัดการหรือยุยงใหบุคคลอื่นกระทํ า

                                                          
14 ในการพิจารณาคดีของอังกฤษตาม The Sexual Offences Act 2003 โดยหากเปนคดี summary

conviction เชน คดีรับสารภาพและสามารถรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลพิพากษาไดรวดเร็ว มีโทษจํ าคุก
ไมเกิน 6 เดือนหรือปรับอัตราสูงสุดหรือทั้งจํ าทั้งปรับ.

DPU



63

การคาประเวณีไมวาจะอยูในสวนใดๆ ของโลก และกระทํ าการเพื่อการรับประโยชนสํ าหรับตัวเอง
หรือบุคคลที่สาม มีโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป (มาตรา 52 )

2. Criminal Justice and Police Act 2001 Chapter 16 มาตรา 46 Placing 
of advertisement  relating  to  prostitution  ไดก ําหนดความผิดตอผูจัดใหมีการโฆษณาการเกี่ยวกับ
การมาใชบริการการคาประเวณี  ผูซ่ึงไดกระทํ าผิด  ถาไดกระทํ าโดยการอาศัยอยูรวมกับหรืออยูใน
บริเวณเดยีวกนัผูคาประเวณี หรือไดโฆษณาผานโทรศพัทสาธารณะเกีย่วกบัการใหบรกิารคาประเวณี
และมีเจตนากระทํ าการใหแกบุคคลอื่นใด หรือกระทํ าใหแกบุคคลผูคาประเวณี โดยมีจุดประสงค
ในการโฆษณาเพื่อใหคนมาใชบริการเกี่ยวกับการคาประเวณีของผูชายหรือผูหญิง หรือมีเหตุผล     
ทีเ่ชือ่ไดวาจะเสนอใหบริการเชนวานั้น  มีโทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

3. The Sexual Offences Act 1956 ไดก ําหนดความผดิตอผูชายผูทีอ่าศยั
กบัหรอือยูจนเปนนิสัยอยูในสถานคาประเวณี หรือผูใดควบคุม หรือมีอิทธิพลโนมนาวการปฏิบัติ
ตนของหญิงโสเภณี ถือวากํ าลังชวยเหลือ สงเสริมหรือบังคับการคาประเวณีใหหญิงคาประเวณี  
หรือผูใดถอืเอาเปนประโยชนโดยการรบัคานายหนา และอาศยั โดยมรีายไดจากการคาประเวณถืีอวา
มคีวามผิด15  และไดกํ าหนดความผิดแกผูที่จดัตั้งสถานคาประเวณี โดยมโีทษจํ าคุก 7 ป สวนเจาของ
ทีด่นิทีอ่นุญาตใหจัดตั้งสถานคาประเวณี  ถาไดกระทํ าความผิดครั้งที่ 2 มีโทษจํ าคุก 6 เดอืน สวน
ความผดิครัง้แรกมโีทษจ ําคกุ 3 เดอืน ขณะทีผู่เชาสถานทีใ่หใชประโยชนในการคาประเวณขีองผูอ่ืน
มีโทษเชนเดียวกับเจาของที่ดิน พรอมทั้งไดกํ าหนดความผิดฐานเปนผูจัดตั้งสถานคาประเวณีของ   
ผูรักรวมเพศ   และความผิดฐานเปนผูใชยากระตุนใหผูอ่ืนคาประเวณี  เปนตน

3.5.3.2 ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี ตาม The Sexual Offences Act 2003 มาตรา 49 ได
กํ าหนดความผิดตอผูควบคุมโสเภณีเด็กโดยเจตนาควบคุมกิจกรรมของบุคคลอื่นใดๆ ซ่ึงไดทํ า   
การคาประเวณีของบุคคลที่เปนเด็กไมวาจะอยูในสวนใดๆ ของโลก และเปนผูมีอายุตํ่ ากวา 18 ป 
และเชือ่วาบุคคลนั้นอายุ 18 ปหรือมากกวานั้น  หรือเด็กเปนผูมีอายุตํ่ ากวา 13 ป  มีโทษจํ าคุกไมเกิน 
14 ป และมาตรา 53 ไดกํ าหนดความผิดตอผูควบคุมการคาประเวณีเพื่อหากํ าไรซึ่งกระทํ าโดยเจตนา
ควบคุมกิจกรรมใดๆ ของบคุคลอื่น เพื่อการคาประเวณีของบุคคลนั้นไมวาอยูในสวนใดๆ ของโลก 
และไดกระทํ าการเพื่อการรับประโยชนสํ าหรับตัวเองหรือบุคคลที่สาม มีโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป  

                                                          
15 The case law on this statute. The Sexual Offences Act 1956. Retrieved March 2, 2006, from

http//www lawindexpro.co.uk.
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ตลอดจนมาตรา 55 ไดกํ าหนดความผิดตอผูดูแลสํ านักโสเภณี หมายถึง การกระทํ าผิดกฎหมาย
สํ าหรับบคุคลที่จะดูแล หรือเพื่อที่จะจัดการ หรือการกระทํ าหรือชวยเหลือในการจัดการของสํ านัก
โสเภณี โดยมั่วสุมอยูกับผูคาประเวณี (จะคาประเวณีดวยหรือไมก็ได) มีโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือน   
ถึง 7 ป

3.5.3.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณี ตาม The Sexual Offences Act
2003  มาตรา 53  การควบคุมการคา ประเวณีเพื่อหากํ าไรจากการคาประเวณีของบุคคลนั้น ไมวา  
อยูในอยูในสวนใดๆ ของโลก และกระทํ าการเพื่อการรับประโยชนสํ าหรับโดยตัวเองหรือบุคคล   
ที่สามารถลงโทษได  2  แนวทางคือ  การลงโทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือน  หรือปรับอัตราสูงสุด  หรือ
ทัง้จํ าทั้งปรับ หรือการลงโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป ทั้งนี้ตามมาตรา 54 อธิบายคํ าวา การรับประโยชน
หมายถงึประโยชนการเงินใดๆ รวมทั้งการมีขอผูกมัดที่จะจายหรือขอกํ าหนดสินคาหรือการบริการ
รวมถึงการบริการทางเพศ รวมทั้งการใหเปลาหรือที่มีสวนลด หรือรับประโยชนการเงินใดๆ โดยมี
คนน ําเงินมาใหทันทีจากหญิงโสเภณี และการคาประเวณี  และThe  Sexual  Offences  Act  1956  
ก ําหนดใหผูใดไดรับประโยชนและอาศัยมีรายไดจากการคาประเวณี ถือวามีความผิด

3.5.3.4 ฐานท ําใหบคุคลอ่ืนเสือ่มเสรภีาพเพือ่คาประเวณี ตาม The Sexual Offences 
Act  2003  มาตรา 53  บคุคลไดกระทํ าผิดกฎหมาย  ถาบุคคลนั้นมีเจตนาควบคุมกิจกรรมใดๆ ของ
บคุคลอืน่เพือ่การคาประเวณขีองบคุคลนัน้ไมวาจะอยูในสถานที่ใดๆ ทัง้ในประเทศและตางประเทศ
และกระทํ าการเพื่อการรับประโยชนสํ าหรับโดยตัวเองหรือบุคคลที่สามตองระวางโทษ และ      
The Sexual Offences Act 1956 ผูใดควบคุมหรือมีอิทธิพลโนมนาวการปฏิบัติตนของหญิงโสเภณี
ถือวากํ าลังชวยเหลือ สงเสริม  หรือบงัคับการคาประเวณีใหหญิงคาประเวณีตองระวางโทษ

3.5.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม
The Sexual Offences Act 2003 มาตรา 52 ไดกํ าหนดความผิดตอทุกคนทีจ่ดัการหรือยุยงบุคคลอื่น
ใหกระทํ าการคาประเวณีเพื่อไดรับผลประโยชนสํ าหรับโดยตัวเองหรือบุคคลที่สาม มีโทษจํ าคุก  
ไมเกิน 7 ป  และกรณีสงเสริมใหมีการคาประเวณีของเด็กมีความผิดตามมาตรา 48 โดยกํ าหนดให  
ผูทีส่งเสริมหรือยุยงใหเด็กคาประเวณี ถาเด็กนั้นอายุตํ่ ากวา 18 ป มีโทษจํ าคุกไมเกิน 14 ป จะเห็นวา
มไิดบญัญัติไวจํ าเพาะเจาะจงใหลงโทษบิดามารดาหรือผูปกครองแตอยางใด
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3.5.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ตามThe  Sexual  Offences  Act  2003  Chapter 42 มาตรา 57  Trafficking  into  
the UK for sexual exploitation โดยไดก ําหนดความผดิตอบคุคลทีไ่ดจดัการหรอือํ านวยความสะดวก
ใหบุคคลอื่นเขามาอยู ในอังกฤษและบุคคลนั้นไดกระทํ าโดยเจตนาหรืออาศัยความนับถือของ         
ผูถูกกระทํ า แมจะกระทํ าอยูในสวนใดๆ ของโลก  และการกระทํ านั้นมีความสัมพันธกับกลุมบุคคล
ทีร่วมกระทํ าผิดกฎหมายดวย มีโทษจํ าคุกไมเกิน 14 ป และมาตรา 58 ไดกํ าหนดความผิดของบุคคล
ที่ไดจัดการหรืออํ านวยความสะดวกการใหบุคคลอื่นเดินทางภายในอังกฤษโดยกระทํ าโดยเจตนา
หรืออาศัยความนับถือของผูถูกกระทํ า แมกระทํ าอยูในสวนใดๆ ของโลกและการกระทํ านั้น           
มีความสัมพันธกับกลุมบุคคลที่รวมกระทํ าผิดกฎหมายดวย มีโทษจํ าคุกไมเกิน 14 ป ตลอดจน
มาตรา 59 ไดก ําหนดความผดิของบคุคลทีไ่ดจดัการหรอือํ านวยความสะดวกแกบคุคลอืน่ในการเดนิทาง
ไปจากอังกฤษโดยกระทํ าโดยเจตนาหรืออาศัยความนับถือของผูถูกกระทํ า แมกระทํ าความผิด     
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และการกระทํ านั้นมีความสัมพันธกับกลุมบุคคลที่รวมกระทํ าผิด
กฎหมายดวย มโีทษจํ าคุกไมเกิน 14 ป

ดงันัน้ จะเห็นวากฎหมายอังกฤษไดกํ าหนดรายละเอียดของการกํ าหนดความผิด
ทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึงกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบ
องคกรอาชญากรรม เพื่อลงโทษบุคคลซึ่งทํ าหนาที่จดัการหรืออํ านวยความสะดวก โดยขณะกระทํ า
ความผิดไดมีความสัมพันธกับกลุมบุคคลที่กระทํ าความผิดทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้ง
ไดก ําหนดวิธีการกระทํ าความผิด ตลอดจนเหยื่อของการกระทํ าความผิดดวย

3.6  ประเทศเยอรมัน   
       

3.6.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
การคาประเวณีไดรับอนญุาตใหประกอบอาชพีไดโดยไมผิดกฎหมาย โดยประมวล

กฎหมายเยอรมัน Criminal Code Chapter Thirteen  Crimes  Against Sexual Self-determination  
ไดบัญญัติความผิดทางอาญาเฉพาะการฝาฝนขอหามเพื่อคุมครองสิทธิสาธารณชนในบางกรณี       
ที่มีความสํ าคัญ สรุปไดดังนี้
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1. มาตรา 183a ไดก ําหนดความผดิทางอาญาส ําหรบับคุคลซึง่ไดกระท ําโดยเจตนา
มเีพศสมัพนัธโดยวธีิการหรอืรูวาเปนวธีิการสรางความร ําคาญแกสาธารณชน มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 1 ป
หรือปรับ  

2. มาตรา 184d กํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูที่ฝาฝนขอหามที่กํ าหนดไว  
โดยไดประกาศเปนคํ าสั่งใหทราบโดยทั่วไปเพื่อหามมิใหกระทํ าการคาประเวณีที่มีรายละเอียด
เกีย่วกบัสถานที่  ชวงเวลาหรือระหวางเวลาของวัน  มโีทษจ ําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมนอยกวา 
180 มารกตอวนั เชน ทีเ่มอืง Berlin ไดก ําหนดระเบยีบพืน้ทีไ่มใหมสีถานการคาประเวณใีกลสถานที่
ออกก ําลังกาย ไมปดทางเขาโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็ก

3. มาตรา 184e ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีที่เปน
อันตรายตอผูเยาว หากกระทํ าการคาประเวณีอยูในบริเวณใกลเคียงโรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนๆ ซ่ึง
เปนที่สนใจในการเขาเยีย่มชมของบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป หรือกระทํ าการคาประเวณีอยูในบานเรือน
ซ่ึงมบีคุคลอายตุํ ่ากวา 18 ปอยูอาศยัดวย หรือไดกระท ําซึง่เปนอนัตรายตอศลีธรรมอนัดขีองประชาชน
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับ

4. มาตรา 181a (2) ไดก ําหนดความผิดแกผูที่โฆษณาเกี่ยวกับการคาประเวณี
ของผูอ่ืน มีโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ

เนื่องจากการคาประเวณีในประเทศเยอรมันถือเปนอาชีพหนึ่ง จึงไดแกไข
กฎหมายสวัสดิการสังคมใหมในป ค.ศ. 2002 โดยอนุญาตใหผูคาประเวณีจายเงินประกันสังคม      
มีการลาปวยและรับเงินสงเคราะหเมื่อออกจากงาน แตกฎหมายนี้ไมใชบังคับกับผูคาประเวณี     
จากตางประเทศและหามการโฆษณาเกี่ยวกับการจางงานในเรื่องนี้ จะเหน็วาประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมันไดกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีเฉพาะกรณีหามกระทํ าการคาประเวณีซ่ึงจะมี
ผลเสียคุมครองเด็ก และสรางความเดือดรอนแกสังคม ตลอดจนเปนการคาประเวณีที่ฝาฝนขอหาม
ตามคํ าส่ังของรัฐเทานั้น
         

3.6.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ไดกํ าหนดความผิดและโทษทางอาญา     

แกผูใชบริการจากการคาประเวณีของเด็กโดยขึ้นอยูกับระดับอายุของเหยื่อที่ถูกกระทํ าและระดับ
ความรายแรงของการกระทํ า16 สรุปไดดังนี้

                                                          
16 Child prostitution on Germany. Retrieved October 16, 2006, from

http://www.mahaon.net/protect_children/legislation_country/germany.htm.
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1. กระทํ าตอเด็กอายุตํ่ ากวา 14 ป มีโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ป และถาได
กระทํ าโดยจงูใจใหเดก็ไดยินยอมใหกระทํ าชํ าเรา หรือใชอํ านาจหนาที่ อิทธิพลตอเด็กโดยการแสดง
ภาพอนาจารหรือรูปภาพ โดยการใชส่ือในการบันทึกเสียงเกี่ยวกับพอใจดังกลาวมีโทษจํ าคุกไมเกิน 
5 ปหรือปรับ (มาตรา 176) แตถากระทํ าโดยใชวิธีการรายแรง กลาวคือ ผูกระทํ าความผิดเปนบุคคล
ผูซ่ึงอายุเกิน 18 ปไดกระทํ าชํ าเราหรือตดิตอหรือคลายคลึงกับการกระทํ าชํ าเราตอเด็กหรือมีผลถึง
รางกายเด็ก หรือยินยอมใหเด็กกระทํ าการตอรางกายของตนหรือมีหลายคนเปนผูกระทํ าความผิด 
ตอเด็ก หรือการกระทํ าตอเด็กในสถานที่อันตรายตอสุขภาพที่รายแรง หรือทํ าลายสภาพรางกาย  
หรือท ําลายพัฒนาทางอารมณของเด็ก หรือเปนกระทํ าผิดซ้ํ าภายในหาปนับแตมีคํ าพิพากษาลงโทษ
สํ าหรับความผิดอาญาฐานเดียวกัน  หรือไดกระทํ าการใดภายในบังคับมาตรา 176  ซ่ึงเปนความผิด 
มโีทษจํ าคุกไมนอยกวา 2  ป  มโีทษจํ าคุกตั้งแต 5 ปถึง 15 ป และหากการกระทํ านั้นทํ าใหเด็กไดรับ
บาดเจบ็สาหสัหรอืโดยการกระท ําใหเดก็นาจะอยูในสถานทีอั่นตรายจนถงึตาย มโีทษจ ําคกุไมนอยกวา
5 ป รวมถึงกระทํ าผิดกฎหมายในชวงเวลาอยูในการควบคุมตามคํ าส่ังของทางราชการตองไดโทษ
หนักขึ้น  (มาตรา 176a ) และหากเหยื่อถึงแกความตาย  มีโทษจํ าคุก ตั้งแต 10 ปถึง 15 ป หรือจํ าคุก
ตลอดชีวิตตามมาตรา 176b

2. กระทํ าตอเด็กอายุตํ่ ากวา 16 ป และทุกกลุมอายุ มีโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือ
ปรบัตามมาตรา 182 แตถากระท ําโดยใชวธีิการรายแรงเชนเดยีวกบั (1) มโีทษจ ําคกุตัง้แต 5 ปถึง 15 ป
และถาไดกระทํ าโดยใชกํ าลังบังคับหรือโดยการขูเข็ญใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือกระทํ าในลักษณะ
ที่ใกลเคียงกัน หรือโดยแสวงหาประโยชนจากสถานการณที่ไมไดปกปองเหยื่อ และใชอํ านาจชักจูง
ในการกระท ําความผดิกฎหมาย มโีทษจ ําคกุไมนอยกวา 2 ป และขณะทีค่ดอียูระหวางการด ําเนนิการ
ถาไดกระทํ าชํ าเราตอเหยื่อหรือกระทํ าการคลายคลึงกัน หรือไดรับการยินยอมจากเหยื่อใหเปน   
การกระท ําตอตวัเอง ถาไดกระท ําโดยมผีลตอสภาพทางรางกายของเหยือ่ หรือมผูีกระท ําผิดหลายคน
ไดกระทํ าตอเหยื่อ มีโทษจ ําคุกไมนอยกวา 3 ป  แตถากระทํ าความผดิโดยใชอาวุธ  หรือใชเครื่องมือ
อันตรายอื่นๆ และใชเครื่องมือนั้นในการบังคับหรือขูเข็ญ หรือทํ าใหเหยื่ออยูในสถานที่อันตราย  
ตอสุขภาพที่รายแรง  มีโทษจํ าคุกไมนอยกวา 5  ป (มาตรา 177)  และหากทํ าใหเหยื่อถึงแกความตาย  
มโีทษจํ าคุกตั้งแต 10 ปถึง 15 ป หรือจํ าคุกตลอดชีวิตตามความในมาตรา 178

3. ถาไดกระทํ าตอบุคคลไรความสามารถ เพราะความบกพรองทางอารมณ
หรือทางจิต หรือการไรความสามารถ รวมถึงการติดยาเสพติด หรือไดหาประโยชนทางรางกาย  
ของบุคคลนั้นโดยกระทํ าชํ าเรา  มีโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 19 ป  หรือกรณีไดกระทํ าความผิด   
ตอบคุคลไรความสามารถ โดยการจงูใจบคุคลหรอืโดยการแสวงหาประโยชนเพือ่การกระท ําช ําเรานัน้
หากกรณีเปนการกระทํ าความผดิรายแรง  มโีทษจํ าคุกไมนอยกวา 1 ป  (มาตรา 179)  
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4. การก ําหนดระดบัอายขุองผูกระท ําความผดิ โดยไดก ําหนดความผดิตอบคุคล
อายุกวา 18 ป ไดกระท ําชํ าเราตอบุคคลอายุตํ่ ากวา 16 ป โดยกระทํ าชํ าเราตอบุคคลโดยการหา
ประโยชนจากการกระทํ า โดยการใชกํ าลังบังคับหรือเพื่อตอบแทนหรือไดรับความยินยอมให
กระทํ าเชนวานั้น หรือโดยการแสวงหาประโยชนจากการกระทํ าจูงใจบุคคลที่จะถูกกระทํ าชํ าเรา
เพือ่ประโยชนของตนเองหรือบุคคลที่สาม มีโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับ และกรณีบุคคลอายุกวา 
21 ป ไดกระทํ าชํ าเราตอบุคคลอายุตํ่ ากวา 16 ป โดยใชวิธีแสวงหาประโยชนจากการขาดแคลนหรือ
ความรูเทาไมถึงการณของเหยื่อเพื่อยินยอมใหกระทํ าชํ าเรา มีโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ
(มาตรา 182)

3.6.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

3.6.3.1 ฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี  ตามประมวลกฎหมายเยอรมัน
ไดก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีของผูอ่ืนโดยตรง ไดแก 
ผูจดัการ ผูควบคุม แมงดา เจาของสถานคาประเวณี ผูกักขังหนวงเหนี่ยว และผูเปนธุระจัดหาหรือ
ลอลวงบุคคลอื่นใหกระทํ าการคาประเวณี ทั้งนี้ มาตรา 180 ไดกํ าหนดความผิดแกบุคคลที่ผูเปนธุระ
จดัหาฯ โดยสงเสรมิใหผูอ่ืนกระท ําช ําเราตอบคุคลอายตุํ ่ากวา 16 ป หรือใหผูอ่ืนกระท ําช ําเราตอบคุคล
อายุตํ่ ากวา 16 ป โดยการทํ าหนาที่เปนตัวกลางหรือโดยการกอใหเกิดหรือการสรางโอกาสใหมี   
การกระทํ านั้น มโีทษจ ําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับ หรือผูใดจูงใจบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป ใหกระทํ า
ชํ าเราโดยกระทํ าตอบุคคลที่สามเพื่อตอบแทนหรือยินยอมใหพวกเขากระทํ าการตอบุคคลอื่น     
โดยบคุคลทีส่าม หรือผูใดสงเสรมิใหกระท ําเชนนัน้โดยท ําหนาทีเ่ปนคนกลาง มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 5 ป
หรือปรบั หรือกรณผูีใดจงูใจบคุคลอายตุํ ่ากวา 18 ป เพราะความไวใจเนือ่งจากเปนผูเล้ียงด ูใหการศกึษา
หรือคุมครองดแูลในการด ําเนนิชวีติ หรือผูใดกระท ําช ําเราแกลูกจาง หรือมคีวามสมัพนัธในการท ํางาน
หรือกระทํ าในขณะที่บุคคลนั้นตองพึ่งพาโดยการเลี้ยงดู การศึกษา การดูแล การจางงานหรือมี
ความสัมพันธในการทํ างาน  มีโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป  หรือปรับ  และถาเปนธุระจัดหาเด็กอายุตํ่ ากวา 
14 ปเพือ่ใหไดกํ าไรหรือคาตอบแทนเพิ่มขึ้น มีโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ป หรือปรับ (มาตรา 236)
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3.6.3.2 ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณใีนสถานคาประเวณี ตามมาตรา 180a ไดก ําหนดความผดิแกผูทีป่ระกอบอาชพี
หรือจัดการใหบุคคลทํ างานดานการคาประเวณีและชวยเหลือหรือพึ่งพาทางการเงินแกบุคคล หรือ
ใชก ําลังบังคับใหคาประเวณี หรือสงเสริมโดยวิธีการอาศัยอยูกับผูคาประเวณี จัดสถานที่ใหอยูอาศัย 
หรือใหบริการในเรือ่งใดๆ โดยปรกตทิีเ่กีย่วของมโีทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ปหรือปรับ หรือผูใดจดัหาทีอ่ยู
หรือสถานที่ที่จะอยูหรือที่อาศัยในการประกอบอาชีพสํ าหรับบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป  เพื่อกระทํ าการ
คาประเวณี หรือกระตุนบุคคลอื่นๆ เพื่อใหผูซ่ึงไดจัดหาที่อยูสํ าหรับการกระทํ าการคาประเวณี    
การบังคับใหอยูในการคาประเวณีหรือแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ประกอบอาชีพส่ิงนั้น ตอง
ระวางโทษเชนเดียวกัน  และมาตรา 181a ไดก ําหนดความผิดตอผูใดเพื่อใหไดประโยชนหรือรับเงิน
จากการควบคุมดูแลบุคคลอื่นๆ ใหกระทํ าการคาประเวณี รวมทั้งเปนผูก ําหนดสถานที่ ชวงเวลา 
หรือขอบเขตหรือกระทํ าการในกรณีอ่ืนๆ ในการคาประเวณี หรือใชวิธีการปฏิบัติสํ าหรับปองกัน
บคุคลในการคาประเวณี  มโีทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป

3.6.3.3 ฐานเปนผูด ํารงชพีจากการคาประเวณ ีตามมาตรา 180a ไดก ําหนดความผดิ
ของบคุคลซึง่เปนแมงดา เนื่องจากดํ ารงชีพหรือพึง่พาทางการเงนิจากการคาประเวณขีองผูอ่ืน หรือ     
ท ําหนาที่จดัการหรอืชวยเหลือใหบคุคลท ํางานดานการคาประเวณี มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ปหรือปรบั  
นอกจากนั้น ยังไดกํ าหนดความผิดตอบุคคลที่อนุญาตใหบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป ใหกระทํ าการ      
คาประเวณี หรือเปนผูไดรับประโยชนจากการอนุญาตใหเด็กกระทํ าการคาประเวณีนั้น

3.6.3.4 ฐานท ําใหบุคคลอ่ืนเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี ตามมาตรา 181a ได
กํ าหนดความผิดตอผูควบคุมดูแลบุคคลอื่นเพื่อใหกระทํ าการคาประเวณีหรือเปนผูไดประโยชน 
จากการควบคุมดูแลบุคคลนั้น มโีทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 5 ป และมาตรา 235 ไดกํ าหนดความผิด
สํ าหรับบุคคลที่กักขังหนวงเหนี่ยวผูอ่ืนเพื่อใหคาประเวณี  โดยหากกระทํ าตอเด็กอายุตํ่ ากวา 14 ป 
มโีทษจํ าคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับหรือถาไดกระทํ าในสถานที่อาจทํ าใหเหยื่อจะไดรับอันตรายถึงชีวิต 
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลตอพัฒนาการทางอารมณของเหยื่อ หรือกระทํ าโดยลอลวงวา
จะท ําใหความเปนอยูดีขึ้น  มีโทษจํ าคุกตั้งแต 1 ปถึง 10 ป  และถากระทํ าใหเหยื่อถึงแกความตาย    
มโีทษจํ าคุกไมนอยกวา 3 ป หรือถากระทํ าตอบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป จะไดรับโทษเชนเดียวกัน     
แตถากระทํ าตอทุกกลุมอายุเพื่อใหกระทํ าการคาประเวณี จะไดรับโทษตามมาตรา 234 มาตรา 239 
และมาตรา 240 ซ่ึงมีโทษจํ าคุกตั้งแต 6  เดือนถึง 10 ป  
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3.6.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม
มาตรา 236 ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลที่กระทํ าการคามนุษยในกรณีเหยื่อเปนเด็ก       
ซ่ึงกํ าหนดใหผูที่มหีนาที่ดูแล พิทักษ และเลี้ยงดูเด็กซึ่งมีอายุตํ่ ากวา 14 ป  ไดกระทํ าการคาเด็กเพื่อ
ใหไดก ําไรหรอืท ําใหตนมรีายไดเพิม่ขึน้ มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 5 ปหรือปรบั และมาตรา 180 ไดก ําหนด
ความผิดแกผูที่สงเสริมใหมีการกระทํ าชํ าเราตอเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป โดยบุคคลซึ่งสงเสริมใหมี    
การกระท ําความผดิเปนบคุคลทีเ่ดก็มีความไวใจ เนือ่งจากเปนผูใหการเลีย้งด ูใหการศกึษาหรอืคุมครอง
ดูแลในการดํ าเนินชีวิต หรือเปนนายจาง หรือมีความสัมพันธในการทํ างาน หรือกระทํ าความผิด   
ในขณะที่เดก็นัน้ตองพึง่พาบคุคลโดยการเลีย้งด ู ใหการศกึษา การดแูล การจางงานหรอืความสัมพนัธ
ทํ างาน มีโทษจํ าคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับ จึงเห็นวากฎหมายของเยอรมันไดใชบังคับครอบคลุม   
บิดามารดาและทกุคนที่มีหนาที่ดูแลเด็ก แตไดแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของเด็ก

3.6.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ตามประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน ไดแกไขบทบัญญัติเกีย่วกับการปองกันและ
ปราบปรามปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการลอลวงเด็กและสตรีมาคาประเวณี     
ในเยอรมัน โดยมผีลบังคับใชเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 โดยไดแกไขสาระสํ าคัญเกี่ยวกับ
การกํ าหนดความผิดทางอาญาฐานคามนุษยตามมาตรา 232 มาตรา 233a และมาตรา 240 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อตอตานการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมทางเพศ การชักนํ าบุคคล
เพื่อจุดมุงหมายในการแสวงหาผลประโยชนโดยใชกลอุบาย การคุกคาม การขูเข็ญหรือการบังคับ 
ใหคาประเวณีภายในประเทศและตางประเทศ ทัง้นี้ เพือ่ก ําหนดความหมายของการคามนษุยใหชัดเจน
สอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศ17  สํ าหรับสาระสํ าคัญของประมวลกฎหมายเยอรมันในสวน
ที่เกี่ยวของกับการคามนุษยเพื่อคาประเวณีในกรณีกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม  
สรุปไดดังนี้

                                                          
17  Marian Amy Jane Benbow  AWARENESS-RAISING OF JUDICIAL AUTHORITIES

CONCERNING TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS COUNTRY REPORT GERMANY 2005. Retrieved
March 2, 2006, from http://www.policy.hu/.
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1. หลักการลงโทษตามมาตรา 6 โดยกํ าหนดใหการกระทํ าผิดในตางประเทศ
ซ่ึงกฎหมายระหวางประเทศที่เปนภาคีโดยประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันจะนํ ามาใชบังคับถาได
กระทํ าผิดเกีย่วกบัการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนเกี่ยวกับเพศตามมาตรา 232 และมาตรา 233a

2. ความผิดฐานคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนเกี่ยวกับเพศตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 232  ซ่ึงไดก ําหนดความผิดในกรณีผูใดเพื่อประโยชนสํ าหรับตนเองใชอํ านาจ
หนาที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นๆ โดยการบังคับ การจูงใจบุคคล หรือกระทํ าไปเนื่องจากรูชองทาง
เกีย่วกบัการอยูของบุคคลอยูในตางประเทศ เพื่อใหบุคคลนั้นไดคาประเวณี หรือแสวงหาประโยชน
ทางเพศ มีโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ปตอหนึ่งขอหา โดยกํ าหนดใหศาลลงโทษอยางนอยจํ าคุก
ตัง้แต 3 เดือนถึง 5 ป หรือกรณีผูใดนํ าบุคคลตํ ่ากวา 20 ป เพื่อใหคาประเวณีมีโทษเชนเดียวกัน  
ตลอดจนนํ าโทษจํ าคุกตัง้แต 1 ปถึง 10 ป มาบังคับใชถาเหยื่อเปนเด็ก หรือเปนการกระทํ าความผิด
รายแรง ไดแก กรณีเหยื่ออาจไดรับอันตรายถึงชีวิต หรือกระทํ าเปนอาชีพ หรือเปนสมาชิกองคกร
อาชญากรรม หรือกระทํ าความผิดโดยใชกํ าลังบังคับ หรือใชกลอุบายเพื่อใหผูอ่ืนคาประเวณี หรือ
เปนการแสวงหาประโยชนทางเพศในเรื่องอ่ืนๆ โดยกํ าหนดใหศาลลงโทษอยางนอยจํ าคุกตั้งแต     
6  เดอืนถึง 5 ป และมาตรา 233a ไดกํ าหนดความผิดเกี่ยวกับการสงเสริมใหมีการคามนุษยโดย       
ผูที่สนับสนุนใหผูอ่ืนกระทํ าความผิดตามมาตรา 232  มีโทษจํ าคุกตั้งแต 3 เดือนถึง 5 ป และถาเหยื่อ
เปนเด็กหรือไดกระทํ าความผิดกรณีรายแรงตามมาตรา 232 มีโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ป  
นอกจากนั้นกฎหมายยังกํ าหนดใหศาลไดพิจารณาใหบุคคลอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการกระทํ า
ความผิดในขอหานี้ดวย (มาตรา 233b)

3. ความผิดเกี่ยวกับคามนษุยกรณีเหยื่อเปนเดก็ตามมาตรา 236  โดยไดกํ าหนด
ความผิดแกผูเปนธุระจัดหาหรือรับเอาไวซ่ึงบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป  เพื่อไดกํ าไรหรือมีรายไดเพิ่มขึ้น
ของตัวเองหรือบุคคลที่สาม  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 3 ปหรือปรับ  ทั้งนี้ หากไดกระทํ าโดยการจัดหา
บุคคลนํ าเขามาในเยอรมัน  หรือไปตางประเทศ  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 5 ปหรือปรับ  และมีโทษจํ าคุก
ตัง้แต 6 เดือนถึง 19 ป  ถาไดกระทํ าผิดเพื่อผลประโยชนอยางเปนอาชีพ  หรือเปนสมาชิกองคกร
อาชญากรรม หรือโดยการกระท ําเคลือ่นยายเดก็หรือบคุคลใหอยูในสถานทีอั่นตรายอาจท ําใหบาดเจบ็
ของรางกายหรือมีผลตอพัฒนาการทางอารมณ

ดงันัน้ จะเหน็วาประมวลกฎหมายอาญาเยอรมนัไดมุงเนนวธีิการทีใ่ชในการกระท ํา
ความผิด และการกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อของการกระทํ าความผิด ตลอดจนการกํ าหนด
เหตเุพิ่มโทษใหหนักขึ้นดวย
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3.7  ประเทศฝรั่งเศส  
       

3.7.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับการคาประเวณีโดยความยินยอมและไดรับอนุญาตให

ประกอบอาชพีไดไมผิดกฎหมายเชนเดยีวกนักบัเยอรมนัและนวิซีแลนด สํ าหรับการก ําหนดความผดิ
ทางอาญาตอผูคาประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งไดแกไขลาสุดเมื่อป ค.ศ. 2003 ไดกํ าหนด
ความผดิเฉพาะกรณกีารเชญิชวนในทีส่าธารณะ โดยชักน ําหรือยยุงบคุคลใดเพือ่ใหมาใชบริการทางเพศ
โดยไดคาตอบแทน หรือสัญญาวาจะไดคาตอบแทน มีโทษจํ าคุกไมเกิน 2 เดือน และปรับไมเกิน 
3,750 ยูโร (มาตรา 225-10-1) และการเชิญชวนในที่สาธารณะเพื่อรับคาตอบแทนหรือสัญญา        
วาจะรับคาตอบแทนเพื่อบริการทางเพศ โดยกระตุนใหคนใชบริการทางเพศ แมแตไมไดกระทํ า   
จนเปนนิสัย มีโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 45,000  ยูโร (มาตรา 225-12-1) จะเห็นวา 
ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสไดกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีเฉพาะกรณีหามกระทํ า
การคาประเวณีในลักษณะการเชิญชวนในที่สาธารณะ หรือกระตุนใหคนมาใชบริการจากการคา
ประเวณีซ่ึงสรางความเดือดรอนแกสังคมเทานั้น
       

3.7.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรัง่เศส (Code Penal)18 ไดก ําหนดความผดิทางอาญา

ตอบุคคลที่จูงใจใหยอมรับหรือไดมาโดยจายคาตอบแทน หรือสัญญาวาจะใหคาตอบแทนเพื่อมี 
เพศสัมพันธกับผูเยาวผูซ่ึงทํ างานในดานการคาประเวณี แมไมไดกระทํ าจนเปนนิสัย มีโทษจํ าคุก  
ไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน 45,000 ยูโร (มาตรา 225-12-1 วรรคแรก) หากเปนการกระทํ าตอผูซ่ึงอยู
ในสภาวะออนแอเนือ่งดวยอายุ การเจ็บปวย ความพิการ ความบกพรองทางกายหรือทางจิต หรือ    
มคีรรภ แมไมไดกระท ําจนเปนนสัิย มโีทษเชนเดยีวกนั (มาตรา 225-12-1 วรรคสอง) และมกีารลงโทษ
จํ าคุกเพิ่มขึ้น 5 ป และปรับไมเกิน 75,000 ยูโร หากเปนการกระทํ าความผดิอยางเปนนิสัยหรือ
กระทํ าผิดมากกวาหนึ่งคน หรือกระทํ าความผิดโดยการตดิตอเผยแพรขอความผานเครือขายส่ือสาร
สาธารณะ หรือเปนบุคคลซึ่งมีตํ าแหนงหรืออํ านาจหนาที่ตามกฎหมายของทางราชการไดกระทํ า
ความผิดในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามตํ าแหนง  (มาตรา 225-12-2 วรรคแรก)  และลงโทษจํ าคุกเพิ่ม

                                                          
18 CODE PENAL SECTION Ibis OF RECOURSE TO MINORS' PROSTITUTION. Act no. 2003-239

of 18 March 2003. Retrieved October 15, 2006, from http//www. Legifrance - Le service public de l'accès au
droit.htm.
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ถึง 7 ป และปรบัไมเกนิ 100,000 ยโูร ถาไดกระท ําความผดิตอเดก็อายตุํ ่ากวา 15 ป (มาตรา 225-12-2
วรรคสอง) นอกจากนั้น หากเปนกรณีเปนบุคคลสัญชาติฝร่ังเศสหรือบุคคลที่อยูถาวรในฝรั่งเศส   
ไดกระทํ าความผิดตามมาตรา 225-12-1 หรือมาตรา 225-12-2 ภายนอกประเทศ ซ่ึงกฎหมายของ
ฝร่ังเศสหนักกวากฎหมายของประเทศนั้น ก็ไมใหนํ ากฎหมายของประเทศนั้นมาใชบังคับได 
(มาตรา 225-12-2-3)  สวนแนวทางการลงโทษจ ําคกุและปรบัใหเปนไปตามความในมาตรา 225-12-4 
โดยพิจารณาวาการกระทํ าความผิดนั้นเปนการกออาชญากรรมซึ่งเปนความผิดรายแรง หรือเปน
การกระทํ าฝาฝนขอหามตามกฎหมาย พฤติการณของการกระทํ าความผิด การกลับใจแกไขโดย  
การชวยเหลือตกเปนเหยื่อของการกระทํ าความผิด เปนตน (มาตรา 131-39 )

3.7.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
ไดกระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบปจเจกชน

       
3.7.3.1 ฐานเปนธรุะจัดหาบคุคลเพือ่คาประเวณี ตามประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2  

สรุปได  ดังนี้
1. การกํ าหนดความผิดแกผูที่เปนธุระจัดหา หมายถึง บุคคลใดที่ได

กระทํ าการโดยไมชอบดวยหนาที่โดยชวยเหลือหรือปกปองการคาประเวณีของผูอ่ืน หรือแสวงหา
ผลประโยชนจากรายไดของการคาประเวณ ี หรือแบงเงนิรายไดหรือรับรายไดจากบคุคลทีก่ระท ําการ
คาประเวณีหรือจางหรือควบคุมหรือใหสินบนแกบุคคลที่ทํ าหนาที่ตรวจสอบการคาประเวณีหรือ
บงัคบั จดัหา ควบคมุบคุคลผูคาประเวณใีหปฏิบตัหิรือด ําเนนิการคาประเวณตีอไป มโีทษจ ําคกุไมเกนิ
7 ป  และปรับไมเกิน  150,000 ยูโร (มาตรา 225-5)

2. การกํ าหนดเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นแกผู กระทํ าความผิดฐาน     
เปนธุระจัดหา  มโีทษจ ําคุกไมเกิน 10 ป  และปรับไมเกิน  1,500,000 ยูโร  ซ่ึงมีลักษณะการกระทํ า
ความผิดอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก กระทํ าตอบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือเนื่องจากมีสถานะที่
ดอยกวากระทํ าตอบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือเนื่องจากเปนผูซ่ึงอยูในสภาวะออนแอเนื่องดวย
อาย ุการเจ็บปวย ความพิการ ความบกพรองทางกายหรือทางจิต หรือมีครรภ กระทํ าตอบุคคลที่อยู
ในความเคารพนับถือ ซ่ึงมี 2 คนหรือมากกวานั้น กระทํ าโดยยุยงบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือ
ใหคาประเวณีนอกอาณาเขตฝรั่งเศส หรือเพิ่งเขามาในอาณาเขตฝรั่งเศส กระทํ าเนื่องจากมีอํ านาจ
หนาที่ตามกฎหมาย หรือเปนผูปกครองดูแลเหยื่อผูไดรับผลจากการกระทํ าผิดกฎหมาย หรือเปน
บคุลากรของทางราชการที่มีหนาที่ดูแลผูพักหรือใหคํ าปรึกษา หรือเปนบคุคลผูซ่ึงมีหนาที่ดูแลและ
มีสวนในการปองกันและปราบปรามผูกระท ําผิดฐานคาประเวณีหรือมีหนาที่สนับสนุนการบังคับใช
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กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลใดมีอาวุธ โดยการบังคับ การใชความรุนแรงหรือฉอฉล หรือ
โดยรวมกระทํ าผิดตั้งแต 2 คนขึ้นไป โดยเปนผูกระทํ าผิดหรือผูสมรูรวมคิดแตไมถึงกับเปนองคกร
อาชญากรรม หรือโดยการกระท ําทีไ่ดตดิตอผานเครอืขายการตดิตอ ส่ือสารเพือ่กระท ําผิดโดยแจกจาย
ขอความที่ไมมีการเจาะจงผูรับขาวสาร(มาตรา 225-7)

3. การกํ าหนดเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นแกผูที่กระทํ าผิดฐานเปนธุระ
จดัหามีโทษจํ าคุกไมเกิน 15 ป  และปรับไมเกิน 3,000,000 ยูโร  หากเปนกระทํ าผิดตอผูเยาวซ่ึงมี
อายุตํ่ ากวา 15 ป  (มาตรา 225-7-1)

4. การกํ าหนดเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นแกผูที่กระทํ าผิดฐานเปนธุระ
จัดหาโดยการกระทํ าที่เปนการทรมานหรือการกระทํ าที่ทารุณโหดราย มีโทษจํ าคุกตลอดชีวิตและ
ปรับไมเกิน 4,500,000 ยูโร  (มาตรา 225-9)

3.7.3.2 ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับให
กระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี  ตามมาตรา 225-10  การลงโทษจํ าคุกไมเกิน 10 ป และ
ปรับไมเกิน 750,000 ยูโร แกบุคคลผูซ่ึงกระทํ าความผิดฐานเปนผูครอบครอง จัดการ แสวงหา
ประโยชน ควบคุม รับเงินหรือชวยเหลือทางการเงินแกสถานคาประเวณี หรือเปนผูครอบครอง    
จัดการ แสวงหาประโยชน ควบคุม จัดหาเงินทุนหรือการชวยเหลือทางการเงินใหแกสถานที่
สาธารณะโดยตกลงหรือยอมใหบุคคลรับจางคาประเวณีในสถานที่ตามที่ไดตกลง หรือหาลูกคา  
เขาไปใชบรกิารในสถานทีค่าประเวณ ี หรือเปนผูขายหรอืไดก ําไรจากบคุคลทีม่าใชบรกิารคาประเวณี
ในสถานที่สวนบุคคล หรือเปนผูขาย หรือไดกํ าไรจากการกระทํ าใดๆ ในการเปนสื่อใหบุคคลรูและ
มาใชบริการในการคาประเวณี

3.7.3.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณี ตามมาตรา 225-5 ไดกํ าหนด
ความผิดของบุคคลที่ไดกระทํ าการโดยไมชอบดวยหนาที่ ชวยเหลือ หรือปกปองการคาประเวณี
ของผูอ่ืน และแสวงหาผลประโยชนจากรายไดของการคาประเวณีของอื่นๆ แบงเงินรายไดหรือ   
รับรายไดจากบุคคลผูกระทํ าการคาประเวณีมีโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป และปรับไมเกิน 150,000 ยูโร
และ
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3.7.3.4 ฐานท ําใหบุคคลอ่ืนเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี ตามประมวลกฎหมาย
อาญาไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลที่ทํ าใหเหยื่อจากการคาประเวณีหรือการคามนุษย    
โดยก ําหนดโทษเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นแกผูกระทํ าความผิด เชน มาตรา 225-4-1 ไดกํ าหนด
ความผดิแกผูที่กระทํ าการการคามนุษยโดยการใชความรุนแรงทางเพศ การกักขังหนวงเหนี่ยว  หรือ
การทํ างานที่ไมเอ้ืออํ านวยกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป และปรับไมเกิน 
150,000 ยโูร และเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นตามมาตรา 225-4-2 หากกระทํ าโดยการคุกคาม ขูเข็ญ  
บบีบังคับ ใชความรุนแรง  หรือฉอฉล  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 10 ป  และปรับไมเกิน 1,500,000 ยูโร  
และหากกระทํ าโดยทรมานหรือโหดรายตามมาตรา 225-4-4  มโีทษจํ าคุกตลอดชีวิตและปรับไมเกิน 
4,500,000 ยูโร และมาตรา 225-7 การกระทํ าความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี         
มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 10 ป และปรบัไมเกนิ 1,500,000 ยโูร หากไดกระท ําความผดิโดยบคุคลใดมอีาวธุ
หรือโดยการบังคับ การใชความรุนแรง หรือการฉอฉล

3.7.3.5 ฐานเปนบดิามารดาหรอืผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองเดก็ ตาม
มาตรา 225-7  ไดกํ าหนดความผิดฐานเปนธุระจัดหาบคุคลเพื่อคาประเวณี  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 10 ป  
และปรับไมเกิน 1,500,000 ยูโร ซ่ึงมีลักษณะการกระทํ าความผิดโดยกระทํ าตอบุคคลที่อยูใน   
ความเคารพนับถือ เนื่องจากมีสถานะที่ดอยกวา หรือกระทํ าตอบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือ 
เนื่องจากเปนผูซ่ึงอยูในสภาวะออนแอเนือ่งดวยอายุ การเจ็บปวย ความพิการ ความบกพรองทางกาย
หรือทางจิต หรือมีครรภ หรือกระทํ าตอบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือ หรือกระทํ าโดยยุยงบุคคล
ที่อยูในความเคารพนับถือใหคาประเวณีนอกอาณาเขตของฝรั่งเศส หรือเพิ่งเขามาในอาณาเขตรัฐ
ฝร่ังเศส  และมาตรา 225-4-2 (7) ไดก ําหนดความผิดฐานคามนุษยโดยผูกระทํ าความผิดเปนสมาชิก
ครอบครัวหรือมีความสัมพันธกับเหยื่อมีโทษจํ าคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน  1,500,000  ยูโร

3.7.4 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีซ่ึง
กระทํ าความผิดทางอาญาในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ตามประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (Code Penal) ฉบับแกไขเมื่อวันที่ 19 
มีนาคม ค.ศ. 2003 ในมาตรา 225-4-1  ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาฐานคามนุษยในสวนที่เกี่ยวของ
กบัการคาประเวณี  ไดแก  การรับบุคคล  การขนสง   การโยกยาย  การอํ านวยความสะดวก หรือ 
การยอมรบับคุคลเพือ่แลกเปลีย่นเปนคาตอบแทนหรอืผลประโยชนอ่ืนใด หรือมคี ํามัน่สญัญาวาจะได
คาตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืนโดยการจัดการของผูกระทํ าความผิดภายใตการควบคุมของ    
กลุมบุคคลที่สาม แมวาจะไมไดแสดงตัวแตยอมรับเงินหรือผลประโยชนจากบุคคลซึ่งไดกระทํ าผิด
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กฎหมายฐานเปนธุระจัดหาเกี่ยวกับการบริการทางเพศโดยการบังคับหรือขมขืน มโีทษจํ าคุกไมเกิน 
7 ป  และปรับไมเกิน 150,000 ยูโร  และเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นตามมาตรา 225-4-2 หากเปน
การกระทํ าความผิดตามมาตรา 225-4-1 มีโทษจํ าคุกไมเกิน 10 ป และปรับไมเกิน 1,500,000 ยูโร  
เมือ่ไดกระทํ าความผิดตอผูเยาว19 หรือการกระทํ าผิดตอบุคคลที่อยูในความพึ่งพา  เนือ่งจากเปนผูซ่ึง
อยูในสภาวะออนแอเนือ่งดวยอายุ  การเจ็บปวย ความพิการ ความบกพรองทางกายหรือทางจิต หรือ
มีครรภ หรือกระทํ าความผิดตั้งแต 2 คนขึน้ไป หรือกระทํ าความผิดตอบุคคลผูที่อยูภายนอกประเทศ
ฝร่ังเศสหรอืเพิง่เขามาอยูในประเทศฝรัง่เศส หรือเมือ่น ําบคุคลเขามา โดยใชวธีิการตดิตอผานเครอืขาย
ส่ือสารเพื่อกระทํ าผิดโดยเผยแพรขอความเปนการทั่วไป หรือกระทํ าโดยวิธีการที่นาจะสงผลให
เหยือ่เปนอันตรายถึงตายหรือบาดเจ็บสาหัส หรือกระทํ าความผิดโดยการคุกคาม ขูเข็ญ บีบบังคับ 
ใชความรุนแรงหรือฉอฉล กระทํ าผิดเปนกลุม และผูกระทํ าความผิดเปนสมาชิกครอบครัวหรือ      
มคีวามสมัพนัธกบัเหยือ่ หรือกระท ําความผดิเนือ่งจากมอํี านาจหนาทีต่ามกฎหมาย หรือเปนผูปกครอง
ดูแลเหยื่อผูไดรับผลจากการกระทํ าผิดกฎหมายตามมาตรา 225-4-1 หรือโดยเปนบุคลากรของ     
ทางราชการทีม่หีนาทีด่แูลหรือใหค ําปรกึษาแกเหยือ่ หรือเปนเจาพนกังานในการปองกนัและปราบปราม
การกระทํ าความผิดฐานคามนุษยหรือมีหนาที่สนับสนุนการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ และ
มาตรา 225-4-3 ถาไดกระทํ าผิดฐานคามนุษยตามมาตรา 225-4-1 มีโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ป และปรับ
ไมเกิน 3,000,000 ยูโร หากไดกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม และความผิดตาม
มาตรา 225-8 เกี่ยวกับความผิดฐานเปนธุระจัดหาในความผิดฐานคาประเวณีโดยกระทํ าความผิด  
ในรปูแบบองคกรอาชญากรรม มโีทษจ ําคกุไมเกนิ 20 ป และปรบัไมเกนิ 3,000,000 ยโูร นอกจากนัน้
มาตรา 225-4-4 ไดก ําหนดความผดิฐานคามนษุยซ่ึงกระท ําโดยทรมานหรอืทารณุโหดราย มโีทษจ ําคกุ
ตลอดชีวิตและปรับไมเกิน 4,500,000 ยูโร  

ดังนั้น จะเห็นวาประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสไดกํ าหนดความผิดทางอาญา
แกผูที่เกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม ไดแก ผูซ่ึงทํ าหนาที่จัดการภายใตการควบคุมของกลุม
บุคคลอื่น แมวาจะไมไดแสดงตัวแตไดยอมรับเงินหรือผลประโยชนจากบุคคลที่กระทํ าผิดกฎหมาย 
และไดกํ าหนดใหเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเมื่อไดกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม
ตามมาตรา 225-4-3 และมาตรา 225-8 ดวย

                                                          
19 ผูเยาว (Minor) ไดกํ าหนดไวใน มาตรา 17-3 ของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส (civil code) ไดแก 

เด็กที่มีอายุต่ํ ากวา 16 ป ตองอยูการปกครองของบิดามารดา และอายุระหวาง 16-18 ป ตองไดรับการปกปอง      
คุมครองในเรื่องตางๆ ซึ่งมาตรา 17-5 ไดกํ าหนดใหนิยามของผูเยาวนี้ไปใชในกฎหมายฝรั่งเศสฉบับตางๆ ดวย  
ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายอาญาไดกํ าหนดบทลงโทษหนักกวาบุคคลทั่วไป หากไดกระทํ าความผิดตอผูเยาว.
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บทที่ 4
การกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีตามกฎหมายไทย

แนวความคิดการบัญญัติกฎหมายตางๆ เพื่อบังคับใชภายในรัฐ จะตองสอดคลองกับ
ความตองการของประชาคมเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของการอยูรวมกันในสังคมนั้นๆ กฎหมาย  
ดงักลาวจงึจะไดรับการยอมรบันบัถือจากประชาชน ซ่ึงการบญัญตักิฎหมายเพือ่ควบคมุการคาประเวณี
ตามกฎหมายไทยไดพิจารณาความสัมพันธกับประชาคมเชนเดียวกัน โดยเห็นวาการคาประเวณี     
มสีาเหตสํุ าคญัมาจากสภาพเศรษฐกจิและสงัคม ผูกระท ําการคาประเวณสีวนมากเปนผูดอยสตปิญญา
และการศึกษา จงึไดลดโทษใหแกผูกระท ําการคาประเวณี ในขณะเดียวกันเพื่อเปนการปราบปราม
การคาประเวณีและคุมครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกลอลวงหรือชักพาไปเพื่อ   
การคาประเวณี จึงไดกํ าหนดโทษบุคคลซึ่งกระทํ าชํ าเราโสเภณีเด็กในสถานการคาประเวณี และ
กํ าหนดโทษตอบุคคลซึ่งหารายไดจากการคาประเวณีของเด็กและเยาวชน รวมทั้งกํ าหนดโทษ     
ตอบิดา มารดา หรือผูปกครองซึ่งมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูในความปกครองไปเพื่อ
การคาประเวณี1 สํ าหรับผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการคาประเวณีและมาตรการทางกฎหมาย       
ในการตอตานการคาประเวณีในประเทศไทย เพือ่ใชประกอบการวเิคราะหปญหาการก ําหนดความผดิ
ทางอาญาในสวนทีเ่กีย่วของกบัผูคาประเวณี ผูใชบริการจากการคาประเวณ ี และผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมีการคาประเวณี โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและ
กฎหมายตางประเทศ รวมทัง้เปรียบเทียบปญหาอุปสรรคในการดํ าเนินงานตามนโยบายปองกันและ
แกไขปญหาในสวนผูคาประเวณีในประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเสนอปรับปรุงนโยบาย       
ใหเหมาะสมกับประเทศไทยตอไป สํ าหรับผลของการศึกษา สรุปไดดังนี้

                                                          
1 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539.
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4.1  การคาประเวณีในประเทศไทย

4.1.1 ความเปนมาของการคาประเวณี
การคาประเวณีมีมานานคูกับทุกสังคม โดยสมัยพุทธกาล หญิงที่เปนโสเภณี

เรยีกวา “นครโสเภณี”  ซ่ึงประเทศอินเดียในสมัยโบราณบางแควน  มหีญิงเหลานี้เอาไวเชิดหนาชูตา
ไดเปนอยางดี  เชน  กามนติไดกลาวอางถึงหญิงนครโสเภณีเหลานี้  คอื  “มงกุฎดอกไมหลากสีของ
กรุงอุชเชน”ี  บรรดาสิ่งที่ขึ้นชื่อลือชาในกรุงอุชเชนีไมมีอะไรจะวิเศษไปกวาหมูนางคณิกา  มีตั้งแต
เปนนางงามชั้นสูงอยูในปราสาท  ในหองรับแขกจะมีจินตกวี  นกัละคร  แขกเมืองคนสํ าคัญ  บางที
กม็เีจานายไปเยีย่มเยยีนนางเหลานี ้ ตลอดจนชัน้เลวลงมาลวนสวยงามทรวดทรงมกีริิยาออนชอยยยีวนใจ
หาทีเ่ปรยีบมไิด  ถึงคราวมงีานสมโภชครัง้ใหญในคราวแหแหน  หรือมกีารประกวดนางคณกิาเหลานี้
จะเปนอาภรณสํ าคัญประสมอยูในวิถีมรรคา  ลวนพสัตราภรณสีแดง  ถือพวงมาลารํ าเพยกลิ่นหอม
ตลบอบอวล แพรวพราวดวยมณีรัตนเครื่องประดับ นางเหลานี้พระราชาก็ประทานเกียรติยศ 
ประชาชนก็บูชา  จนิตกวกีก็ลาวขวัญเปนบทเพลงเยินยอ  ซ่ึงเปนการสมควรแลวที่จะขนานนามวา  
“มงกฎุดอกไมหลากสขีองกรงุอุชเชนทีีส่ถิตเหนอืฐานศลิา”2 ในสวนการคาประเวณขีองทางตะวนัตก
พบวา ในสมัยกรีกตามกฎของโซลอนแหงกรุงเอเธนสกํ าหนดใหประชาชนอยูในระเบียบวินัย      
รัฐดํ าเนินการจัดตั้งสํ านักโสเภณีเอง แตไดจํ ากัดทั้งจํ านวนสถานคาประเวณี และจํ านวนหญิง
โสเภณี โดยใหหญิงโสเภณีแตงกายแตกตางจากหญิงทั่วไปและจะติดตอเกี่ยวของทางศาสนามิได   
สวนในสมัยโรมัน  ชาวโรมันรังเกียจหญิงโสเภณีมากจงึมกีฎหมายควบคุมหญิงโสเภณีไวเปนพิเศษ 
โดยใหแตงกายแตกตางจากชาวโรมนัทัว่ไป และใหยอมผมหรอืสวมผมปลอมเปนสเีหลือง มกีารเสยี
ภาษีใหแกรัฐ  สวนในสมัยกลางซึ่งไดรับอิทธิพลจากหลักศาสนาคริสตตามหลักผัวเดียวเมียเดียว 
สังคมจึงรังเกียจการคาประเวณีและตองพยายามกํ าจัดใหหมดไป และในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม 
ซ่ึงเปนระบบตลาดเสรี ทํ าใหผูคนแยงชิงกันในการประกอบอาชีพ ทํ าใหสังคมมีความเครียดจึงมี
สวนหนึ่งไปคบหากับหญิงโสเภณีเพื่อผอนคลายอารมณ  ท ําใหหญิงโสเภณีเพิ่มมากขึ้นโดยในยุคนี้
สามารถแบงหญิงโสเภณีออกเปน 3  ประเภท3   คอื  หญิงโสเภณีที่อยูใตการควบคุมของชายแมงดา  
หญิงโสเภณีที่ประกอบอาชีพของตนเองอยางเอกเทศไมขึ้นกับใคร  และหญิงโสเภณีที่อยูตามสํ านัก
โสเภณีตางๆ

                                                          
2 ทาชมพู. (2548). นครโสเภณี. สืบคนเมื่อ 27 มิถุนายน 2548, จาก www.vcharkarn.com.
3 เฮนรี เมยฮิว. อางถึงใน เสริมศักดิ์ เทพาคํ า. เลมเดิม. หนา 31.
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สํ าหรับประเทศไทยไมปรากฏชัดเจนวาโสเภณีเปนวัฒนธรรมมาจากอินเดียหรือ
วาเกิดขึ้นเอง  แตในสมัยอยุธยาพบวา อาชพีโสเภณีไมเปนที่ยอมรับโดยกฎหมายลักษณะผัวเมีย  ซ่ึง
จดัทํ าขึ้นในสมัยพระเจาอูทองไดกํ าหนดวาชายใดสูขอเอาหญิงคนขับ คนรํ า เที่ยวขอทานเลี้ยงชีวิต  
แลหญิงนครโสเภณีมาเลี้ยงทํ าเมีย  ท ําชั่วเหนือผัวก็ดี  ผัวรูดวยประการใดๆ ทานใหประจานหญิง
ชายนั้นดวยไถนา  อันหญงิรายใหเอาเฉลวปะหนา  ทดัดอกฉะบาทั้งสองหู  รอยดอกฉะบาแดงเปน
มาลยัใสศรีษะใสคอ แลวใหเอาหญิงนั้นเขาเทียมแอกขางหนึ่ง ชายชูเขาเทียมแอกขางหนึ่ง  ประจาน
ดวยไถนาสามวัน4  และสมยัสมเด็จพระนารายณมหาราชไดเรียกหญิงเหลานั้นวารับจางชํ าเราบุรุษ  
ตอมาในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนไดมีการคาประเวณีอยางตอเนื่องและไดเรียกหญิงเหลานั้นวา  
“หญิงนครโสเภณี”  จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ไดตราพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127  ถือเปน     
การยอมรบัการคาประเวณีในทางกฎหมายเปนครั้งแรก เพื่อจัดระเบียบสํ านักคาประเวณีและควบคุม
การแพรระบาดของโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ และตัง้แตสมยัรัชกาลที ่ 6 เปนตนมา หญิงนครโสเภณี
ถือเปนอาชีพที่ไมไดรับการยอมรับในสังคม เนื่องจากอิทธิพลของระบบครอบครัวแบบผัวเดียว  
เมยีเดยีวตามคานิยมตะวันตกเขามาอิทธิพลตอครอบครัวไทย แตการคาประเวณีมิไดลดลง แมตอมา
ในป พ.ศ. 2503 ไดประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503 เพื่อปรามการคา
ประเวณโีดยก ําหนดความผดิทางอาญาแกผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณ ีสวนผูคาประเวณี
หากกระท ําดวยตนเองไมมีความผิด เวนแตกระทํ าการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย  แตการบังคับ
ใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ เพราะระหวางสงครามเวียดนาม  ปพ.ศ. 2502-2518 ไดมีการจัดตั้ง
ฐานทพัสหรัฐอเมรกิาในประเทศไทย และเปนทีพ่กัผอนหยอนใจของทหารอเมรกินัหลังจากวางเวน
ในสนามรบ ทํ าใหเกิดสถานบริการเปนจํ านวนมาก และสถานบริการเหลานั้นบางแหงไดกระทํ า
การคาประเวณีแอบแฝงในลักษณะตางๆ เชน ไนตคลับ สถานอาบอบนวด สถานนวดแผนโบราณ 
รานตัดผมและรานเสริมสวย หอพัก โรงแรมมานรูด  หองอาหาร  คาราโอเกะ  เปนตน  ตอมาไดเกิด
ปรากฏการณสาวหาเงินจากชุมชนชนบทภาคเหนือเปนจํ านวนมาก เร่ิมตั้งแต พ.ศ. 2520 เปนตนมา  
โดยคนในชุมชนตางๆ ไดมีการแขงขันความรํ่ ารวย และความสํ าเร็จของพอแมที่มีลูกสาวลองใต  
ไปขายตัวและประสบความสํ าเร็จในการหาเงิน  ถึงแมแรกเริ่มจะมองดวยสายตาที่คอยตรวจสอบ
พฤติกรรมของเพื่อนบานในชุมชนวาลูกสาวของบานไหน หายหนาหายตาไปจากชุมชนชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง และกลับมาเยี่ยมพอแมในระยะเวลาสั้นๆ เห็นหนากันเพียงไมกี่วันก็หายหนาไปอีก    
หลังจากนั้นฐานะของครอบครัวก็ดีขึ้นผิดหูผิดตา พฤติกรรมเชนนี้ถูกตรวจสอบดวยการซุบซิบ

                                                          
4 เทพชู ทับทอง. กรุงเทพในอดีต. อางถึงใน ทาชมพู. สืบคนเมื่อ 27 มิถุนายน 2548, จาก

www.vcharkarn.com.
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นนิทาวาลูกสาวใครไปขายตัวกันบาง  แตก็เลากันไดไมนาน  เพราะในไมชาเมื่อหญิงสาวในชุมชน
ลงใตกนัเปนจ ํานวนมากตามความตองการของตลาดคาบรกิารทางเพศ ตอมาในชวงป พ.ศ. 2535-2536 
ชีวติของสาวหาเงินในชุมชนไดขยับกาวไปสูการเปนสาวนอก   โดยประเทศญี่ปุนกลายเปนประเทศ
ที่ทาทายและนาไปลองเสี่ยงโดยการหาเงิน หรือหาสามีก็ได จะทํ าใหฐานะรํ่ ารวยขึ้นอยางรวดเร็ว  
ซ่ึงสะทอนใหเหน็ความคดิเรือ่งวตัถุ และความส ําคญัของเงนิทีป่รากฏใหเหน็ชดัเจนวา ชีวติสาวหาเงนิ
กเ็ปนแบบนี้5 อยางไรกต็าม ในปจจุบันพบวา การคาประเวณีไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเกี่ยวพัน
กับปญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชน  เพราะมกีารนํ าหญิงและเด็กมาคาประเวณีมากขึ้นและไดเปลี่ยน
เสนทางจากการคาประเวณีที่มีเฉพาะการนํ าหญิงและเด็กจากชนบทเขาสูเมือง ไดกลายเปนการคา
ประเวณขีามชาตซ่ึิงมเีครอืขายโยงใยกนัทัว่โลกตัง้แตระดบัทองถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ 
มีการลอลวง ชักจูงหญิงและเด็กตางชาติสวนใหญเปนชาวพมา กัมพูชา ลาว และจีน ใหมาคา
ประเวณีในประเทศไทย หรือใชเปนทางผานในการไปคาประเวณีที่ตางประเทศทุกป

4.1.2 รูปแบบของการคาประเวณี
ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการที่เกี่ยวกับรูปแบบของการคาประเวณีในปจจุบัน  

โดยพจิารณาตามลกัษณะของการตดัสนิใจกระท ําการคาประเวณขีองผูคาประเวณ ี สามารถแบงออกได 
3  รูปแบบ  คือ

1. การคาประเวณีทีก่ระทํ าโดยสมัครใจ  หมายถึง  ผูกระทํ าการคาประเวณี   
ตดัสินใจดวยตนเองในการคาประเวณี  ไมมีผูใดบังคับหรือขมขืนใจ  โดยสาเหตุของการตัดสินใจ
มาจากหลายปจจยั เชน ความยากจน ฐานะทางเศรษฐกจิยากจน มภีาระเลีย้งดคูรอบครวั เพือ่ตอบแทน
บุญคุณพอแม ความฟุงเฟอ เปนตน โดยสถานที่คาประเวณีนั้นสวนมากเปนสถานเริงรมยตางๆ   
เชน  บาร  ไนตคลับ  ผับ  สถานอาบอบนวด  สถานนวดแผนโบราณหรือคาราโอเกะ โรงแรม โดย
สถานที่เหลานี้สวนใหญจะเปดกจิการถูกตองตามกฎหมาย แตสถานที่ตางๆ ที่กลาวมาจะแฝงดวย
การคาประเวณีอยูเบื้องหลัง  เพราะการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย  ดังนั้นหญิงหรือชายที่ทํ า
การคาประเวณจีงึจ ําเปนตองหลบซอนหรืออยูภายใตการควบคมุของเจาของกจิการ และเจาของกจิการ
จะไดรับสวนแบงจากการคาประเวณีรวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เขามาเกี่ยวของกับการคาประเวณีใน
สถานที่เหลานี้อันเปนที่รูกันอยูทั่วไป คือมแีมงดาคอยควบคุมดูแล คอยใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆ นอกจากนัน้ ปจจุบันมีการรอแขกเพื่อคาประเวณีตามสถานที่สาธารณะในเขตเมืองใหญและ
กรุงเทพมหานครเปนจํ านวนมาก

                                                          
5 นิวัตร สุวรรณพัฒนา. เลมเดิม. หนา 89-97.
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2. การคาประเวณีที่กระทํ าโดยไมสมัครใจ หมายถึง ผูกระทํ าการคาประเวณี 
จะถูกหลอกลวง ชักจูงหรือถูกบังคับ  มไิดตดัสินใจดวยตนเองมาคาประเวณีในครั้งแรก  ซ่ึงปจจุบัน
เรียกวา ปญหาการคามนษุยหรือปญหาการคาหญงิและเดก็ ซ่ึงทกุประเทศใหความส ําคญัในการปองกนั
แกไขปญหา  เนือ่งจากมีรูปแบบการคาอยางเปนกระบวนการและมีเครือขายโยงใยทั่วโลก  ทํ าให
ประเทศไทยถูกมองวาเปนประเทศจุดหมาย  ประเทศทางผาน และประเทศผูสงออก  โดยปจจุบัน  
มีหญิงไทยบางกลุมที่อยูหางไกลออกไปไมสามารถเขาถึงมาตรการในการปองกันของรัฐ รวมถึง 
สวัสดิการดานตางๆ ที่รัฐจัดหาใหจึงทํ าใหถูกหลอกเขาสูกระบวนการคาประเวณี ตามรายงาน    
องคการแรงงานระหวางประเทศเมื่อ พ.ศ. 2540 ไดประมาณการตัวเลขของผูหญิงไทยที่ถูกขาย   
เพือ่เปนโสเภณวีามอียูประมาณ 200,000-300,000 คนตอป และมอีีกจ ํานวนประมาณ 100,000-200,000 คน
ทีถู่กสงไปขายยังประเทศที่สาม ซ่ึงสถานการณที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ
ทัง้ดานเศรษฐกิจและสังคม  เนื่องจากมีการหลอกลวง  บังคับ  ขูเขญ็  และกักขังหนวงเหนี่ยวหญิง
และเด็กซึ่งเปนกลุมที่ออนแอทางสังคมใหทํ าการคาประเวณีนั้นถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อยางรุนแรงดวย

3. การถูกจูงใจใหกระทํ าการคาประเวณีในภายหลัง หมายถึง ผูคาประเวณี    
ไดเขามาทํ างานในสถานบริการโดยไมไดตัดสินใจคาประเวณีในระยะแรก แตสถานที่เหลานั้น    
ลอแหลมตอการคาประเวณี  เชน  รานอาหารทีม่กีารจํ าหนายสุรา  และคาราโอเกะซึ่งเจาของมิได
บังคับใหคาประเวณี แตใชสภาพแวดลอมในการทํ างานเพื่อสรางแรงจูงใจดวยวิธีการตางๆ เชน      
มหีญิงคาประเวณีทํ างานอยูดวยและมีรายไดดี  มีส่ิงของเครื่องใชราคาแพง เจาของมิไดจายเงินเดือน
หรือมเีงนิเดอืนนอยแตอาศยัคานัง่เพือ่ใหบรกิารแขกทีม่าเทีย่ว ท ําใหเกดิความคลอยตามและตดัสนิใจ
คาประเวณีในภายหลัง

นอกจากนั้น หากพิจารณาตามลักษณะกลไกการคาประเวณีของผูคาประเวณี   
สามารถแบงออกได  2  รูปแบบ6  คือ

1. การคาประเวณทีีป่ราศจากตวักลาง หรือไมผานกลไกตลาดของการคาประเวณี
เชน การเตร็ดเตรหรือเสนอตัวใหลูกคาโดยตรง มักจะเปนการคาในวงจํ ากัด เพราะเมื่อไมผานกลไก
ตลาด  กไ็มสามารถติดตอลูกคาในวงกวางได และมีรายไดนอย  ไมเกี่ยวของกับองคกรอาชญากรรม  
ปกตจิะไมมีความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี

                                                          
6 สรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ. (2545). การพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม

ขามชาติระยะท่ี 2 (รายงานการวิจัย). หนา 15.
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 2. การคาประเวณโีดยผานตวักลางหรอืกลไกตลาดการคาประเวณ ี ไมวาจะผาน
ส่ืออิเล็คทรอนคิส ส่ือมวลชน หรือผานธุรกิจบริการแขวงตางๆ รวมทั้งสถานคาประเวณี โดยเฉพาะ  
การคาประเวณีในลักษณะนี้จะมีความความผิดทางอาญา ทั้งนี้ หากเด็กหรือหญิงตกเปนผูเสียหาย
จากการคามนุษยโดยถูกลอลวงหรือบังคับขืนใจใหคาประเวณี ผูเสียหายเหลานี้จะรวมมือกับแกรัฐ
ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อปราบปรามตัวกลางหรือองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวของได

4.1.3 สาเหตุของปญหาการคาประเวณี
เนื่องจากการคาประเวณีเปนปญหาที่มีความซับซอนและมีความสัมพันธ        

กับโครงสรางทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  การศึกษา  และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซ่ึงผล
การศึกษาของกรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ พบวา สาเหตุของปญหาที่สํ าคัญ  ไดแก

1. นโยบายการพัฒนาประเทศ เนื่องจากทิศทางการพัฒนาประเทศที่ผานมา  
มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  และการบริการ  เปนการพัฒนาที่ไมสมดุล
ระหวางเมืองกับชนบท กอใหเกิดชองวางทางชนชั้น ความเหลื่อมล้ํ าทางรายได การศึกษา การเขาถึง
ทรัพยากรที่ไมเทาเทียม และโอกาสทางสังคมที่ไมเทากัน รวมทั้งการสรางความเจริญที่สงผลตอ
การทํ าลายสภาพแวดลอมของชุมชน ทํ าใหชุมชนสูญเสียการพึ่งพาตนเอง เกิดการอพยพแรงงาน  
และครอบครัวแตกสลาย กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา และเปนที่มาของการเขาสูกระบวนการคา
ประเวณี

2. นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของภาครัฐ โดยสาเหตุของการขยายตัวของ
ธุรกิจคาประเวณีสวนหนึ่งเปนผลจากการที่รัฐมุงสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อสรางความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิ ท ําใหเกดิสถานบนัเทงิและสถานบรกิารทางเพศจ ํานวนมากซึง่เปดรองรบันกัทองเทีย่ว
ทั้งโดยตรงและแอบแฝงจนกลายเปนสวนหนึ่งของธุรกิจทองเที่ยวดังที่ปรากฏตามเมืองใหญตางๆ 
เชน  พัทยา  เชียงใหม  สงขลา  และกรุงเทพฯ

3. การศึกษา เนือ่งจากปญหาการกระจายรายไดที่ไมเทาเทียม ทํ าใหประชาชน
สวนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษาตองออกจากระบบการศึกษาเร็ว รวมทั้งหลักสูตรการศึกษา   
ภาคบังคับยังไมเอื้อหรือตอบสนองตอการดํ ารงชีวิตประจํ าวัน นํ าไปสูการเปนแรงงานไรฝมือ    
การขาดความมั่นคงทางอาชีพ ทํ าใหงายตอการถูกลอลวง และชักจูงเขาสูการคาประเวณี

4. คานิยมบริโภคและวัตถุนิยม เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุงเนนตัวเงิน 
ตลอดจนกระแสชี้นํ าจากสื่อตางๆ เปนปจจัยกระตุนใหเกิดวัฒนธรรมที่ใหคุณคากับการบริโภคและ
คานิยมที่ใชวัตถุเปนเครื่องบอกสถานภาพทางสังคมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรม
ดัง้เดมิและเกิดคานิยมที่ไมเหมาะสม  เชน  มองวาการคาประเวณีเพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ 
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ไมใชเร่ืองเสียหาย การทดแทนบุญคุณพอแมโดยการคาประเวณี การสมัครใจคาประเวณีและ      
การบังคับคาประเวณีเด็ก  เปนตน
 5. คานิยมและทัศนคติทางเพศที่เปนไปอยางไมเทาเทียมและเลือกปฏิบัติ โดย
เหน็วาผูคาประเวณเีปนผูกระท ําผิดและดหูมิน่ เหยยีดหยาม โดยไมพจิารณาถงึปจจยัแวดลอมทีผ่ลักดนั
ใหเขาสูการคาประเวณี ทัศนคติที่ยอมรับวาอาชีพคาประเวณีเปนความจํ าเปนของสังคมเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดปญหาอาชญากรรมทางเพศ การยอมรับใหสามีไปเที่ยวหญิงบริการเพราะเห็นวาดีกวา  
การไปมภีรรยานอย ตลอดจนคานิยมที่มองการเที่ยวโสเภณีเปนเรื่องธรรมดาของผูชาย ทํ าใหธุรกิจ
คาประเวณียังคงมีอยู  และประสบปญหาการแพรกระจายของโรคเอดสและในปจจุบันยังมีคานิยม 
ที่ผิดวา การมีเพศสัมพันธกับเด็กจะปลอดภัยกวาผูใหญ หรือความเชื่อวา การมีเพศสัมพันธกับ   
สาวพรหมจรรยจะทํ าใหมีพลังทางเพศสูงขึ้น

6. สภาพครอบครัว  เนื่องจากสภาพสังคมเศรษฐกิจที่รัดตัว  มกีารแขงขันสูง
และโครงสรางครอบครัวเดี่ยวทํ าใหพอแมตองออกไปทํ างานนอกบานและมีเวลาอบรมเลี้ยงดูบุตร
นอยลง เกิดชองวางทางความสัมพันธ ขาดความอบอุนในครอบครัว รวมทั้งปจจัยเสริม เชน การมี
เพศสัมพันธเร็วขึ้นของเด็กอันเนื่องจากจริยธรรมทางเพศที่เปล่ียนแปลงไป และปญหายาเสพติด 
ผลักดันใหเด็กสวนหนึ่งถูกลอลวงหรือช้ีน ําเขาสูกระบวนการคาประเวณี

7. เศรษฐกิจ โดยเกิดจากปญหาความยากจน รายไดไมพอเล้ียงชีพ การวางงาน 
ตกงาน การเปนแรงงานไรฝมือ การขาดความมั่นคงทางอาชีพและรายได ตลอดจนภาวะหนี้สิน 
เปนสาเหตุผลักดันใหผูประสบปญหาหันเหเขาสูอาชีพคาประเวณี

8. การขยายตัวของธุรกิจทางเพศและองคกรอาชญากรรม โดยธุรกิจทางเพศ
เปนธรุกจิทีท่ ําก ําไรอยางมหาศาล ท ําใหผูประกอบการเกดิแรงจงูใจในการเสาะแสวงหาเดก็และสตรี
มาตอบสนองความตองการของตลาด  โดยมีรูปแบบการลอลวงหรือชักนํ าที่ซับซอนขึ้น และธุรกิจ
คาประเวณีในปจจุบันไดมีความเชื่อมโยงเปนกระบวนการเครือขายขามชาติและเปนสวนหนึ่งของ
องคกรอาชญากรรมอื่นๆ เชน ยาเสพติดและการพนัน ซ่ึงเปนผูมีอิทธิพล ท ําใหการปราบปราม   
เปนไปไดยาก

9. การไมตระหนักวาการคาประเวณีเปนปญหาสังคม โดยประชาชนสวนใหญ
ขาดความเขาใจถึงสภาพความรุนแรงของปญหาและมองวาการคาประเวณีไมใชปญหาสังคม จึง
ขาดความใสใจในการสอดสองคุมครองเฝาระวังเด็กและผูหญิงที่ถูกบังคับหรือลอลวงเขาสูกระบวน
การคาประเวณี  ท ําใหการปราบปรามเปนไปอยางไมครอบคลุมทั่วถึง
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4.1.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการคาประเวณี
ผลการศึกษาเอกสารตางๆ พบวา การคาประเวณีโดยเฉพาะหญิงและเด็ก           

มีเพิ่มมากขึ้นเปนผลมาจากปจจัยทางสังคมดานตางๆ ทีเ่กีย่วของกัน7  ดังนี้
1. ปจจัยความยากจน สาเหตหุลักประการหนึ่งที่ทํ าใหเด็กตามบริเวณชายแดน

ของไทยเขาสูงานบรกิารทางเพศ และผลประโยชนจากการคาประเวณอีาจลอใจหญงิและเดก็ทีย่ากจน  
การไมมีงานทํ าและคาจางตํ่ าในอาชีพอ่ืนเปนปจจัยหลักที่สํ าคัญ เศรษฐกิจของไทยที่เหนือกวา 
เพือ่นบาน และการคาดหวังชีวิตที่ดีกวาดึงผูคนขามพรมแดนเขาสูไทยเพื่อหางานทํ าในประเทศไทย

2. ปจจัยครอบครัว ผลการศึกษาพบวา สภาพครอบครัวที่มีปญหา มคีวามเสี่ยง
สูงสุดที่หญิงและเด็กจะถูกผลักดันหรือถูกลอลวงเขาสูการคาประเวณี เชน เด็กที่ครอบครัวมีเพียง
พอหรือแมและมีหนี้สิน เด็กที่ขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ เด็กขาดโอกาสเขาถึงบริการ
สังคม และเด็กตางชาติที่ลักลอบอาศัยอยูในประเทศไทย มีความเสี่ยงสูงเปนพิเศษที่จะถูกแสวง
ประโยชนจากการคาประเวณ ี เพราะไมสามารถเขาถึงโครงสรางและบรกิารจากรฐั เนือ่งจากขาดสทิธิ
ความเปนพลเมอืง ไมมทีีด่นิท ํากนิและเขาถึงบรกิารตางๆ จากรฐัไดอยางจ ํากดั เขาเมอืงโดยผดิกฎหมาย
และหากไมสามารถสื่อสารดวยภาษาไทยยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกแสวงประโยชนจากการคา
ประเวณีมากขึ้น

3. ปจจัยบุคคลบนพื้นที่สูง มีความเสี่ยงเปนพิเศษที่จะตกเปนเหยื่อของการคา
หญิงและเด็ก   เนือ่งจากยากจนโดยเฉพาะเด็กซึง่เปนบุคคลบนพื้นที่สูง  มกัถูกลอใจหรือลอลวงโดย
นายหนาที่สัญญาวาจะหางานใหทํ า เมื่อเด็กเหลานี้พบวาตนเองตกไปอยูในสถานบริการทางเพศ
เปนการยากที่จะหนี เนื่องจากเด็กเหลานี้พูดไทยไดนอยมากและกลัวตํ ารวจ เนื่องจากเขาเมือง     
โดยผิดกฎหมาย ขณะที่บคุคลบนพืน้ทีสู่งทางภาคเหนอืถูกจ ํากดัในการใชทีด่นิ จงึไมสามารถพึง่ตนเอง
จากอาชีพเกษตรกรรมแบบดัง้เดิมได ขณะที่สถานการณทางเศรษฐกิจตกตํ่ าลง มสีวนในการเพิ่มขึ้น
ของจํ านวนผูคามนุษยที่ไปชักชวนหญิงและเด็กใหยายเขาสูเมืองใหญเพื่อทํ างานในสถานนวด  
แผนโบราณ  สถานอาบอบนวด  ซอง  และไนตคลับ   และการที่บุคคลบนพื้นที่สูงไมมีสัญชาติไทย  
ดอยโอกาสทางการศึกษา และรายไดที่ตํ่ า มีสวนผลักดันใหเด็กเลิกเรียนกลางคันและหางานทํ า     
ตัง้แตอายุนอย

                                                          
7 สรรพสิทธิ์ คุมพประพันธ. แหลงเดิม. หนา 14-15.
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4. ปจจยัการแบงบทบาทหนาทีต่ามเพศเปนสาเหตใุหหญิงสาวมคีวามรบัผดิชอบ
หนักในการดูแลคนในครอบครัว และรูสึกเปนหนาที่ที่จะตองชวยเหลือทางการเงินแกพอแมเพื่อ 
ทดแทนคณุ แรงกดดันทางสังคมและเศรษฐกิจเชนนั้น ความคาดหวังของพอแม ความยากจน และ
การขาดโอกาสทางการศึกษา ท ําใหหญิงและเด็กเสีย่งตอการถูกแสวงประโยชนทางเพศ

5. ปจจัยดานวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเมื่อป 2540  
ท ําใหเกิดกลุมใหมๆ ที่เสี่ยงตอการคาประเวณี   เนือ่งจากการไมมีงานทํ า  หรือการไมตระหนักหรือ
รูถึงสภาพของงานที่จะไปทํ า และบางรายมีปญหาเกี่ยวกับหนี้สินที่ผูกมัดใหประกอบอาชีพคา
ประเวณีไว

6. ปจจัยดานกลไกและโครงสรางที่กอใหเกิดการคาประเวณีซ่ึงนํ าไปสูการคา
หญิงและเด็ก   เนื่องจากการตลาดการคาประเวณีเปนปจจัยสํ าคัญที่มีสวนกํ าหนดใหเกิดการคาหญิง
และเด็ก โดยตลาดการคาประเวณีเปนกลไกที่ทํ าใหตัวผูคาประเวณีสามารถพบปะกับลูกคาจนเกิด
การคาประเวณีขึ้น สํ าหรับปจจัยที่มีผลตอการเกิดตลาดการคาประเวณี  ไดแก

1) กลไกตัวกลางหรือผูประกอบธุรกิจคาประเวณีหรือผูประกอบธุรกิจคา
บริการเปนกลไกสํ าคัญที่กอใหเกิดตลาดการคาประเวณี โดยการคาประเวณีที่ขัดตอกฎหมายและ 
ศลีธรรม มักประกอบอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายหลายดาน เชน ธุรกิจฟอกเงิน คายาเสพติด พนัน 
คาหญิงและเด็ก  เปนตน

2) ผูใชบริการจากการคาประเวณี หากพิจารณาถึงกลุมผูใชบริการพบวา
เกอืบทัง้หมดเปนผูชาย ซ่ึงอาจประเมินไดวาเกิดจากปญหาการแบงแยกทางเพศในสังคมไทย แมวา
ในทางกายภาพพบวา ความตองการทางเพศของหญิงและชายมีไมแตกตางกัน แตสังคมจะควบคุม
การแสดงความตองการใหตอบสนองทางเพศของหญิงมากกวาชาย

3) ผูคาประเวณี โดยปกติหญิงและเด็กไมควรจะตกเปนผูเสียหายจากคา
ประเวณี หากไมมีปจจัยแทรกซอนซึ่งมาจากสาเหตุทั้งดานสวนตัวของผูคาและครอบครัวของผูคา  
เชน  การใชจายเงินเกินตัว  ติดยาเสพติดหรือติดการพนัน  มีปญหาทางดานจิตใจ  สภาพครอบครัว
มีการใชความรุนแรงจนผูคาประเวณีไมสามารถอยูอาศัยไดจึงหนีสภาพครอบครัวยากจน หรือ   
บางครอบครวัใชจายเงินเกินตัว บางครอบครัวตองการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและความเปนอยู
ใหดีขึ้น เปนตน

4) องคกรอาชญากรรมและเครือขาย  เนื่องจากปญหาการคามนุษยเพื่อคา
ประเวณีของหญิงและเด็ก ปจจุบันมีองคกรและเครือขายจัดตั้งอยางดีเพื่อทํ าหนาที่ในการชักชวน 
การน ําสง การโอนยาย การใหทีพ่กัพงิหรือการรบับคุคลโดยอาศยัวธีิการใชก ําลังหรือคกุคาม บบีบงัคบั 
ลักพาตัว  ฉอโกง  หลอกลวง ใชอํ านาจอยางไมถูกตอง  การให  รับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด 
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เพือ่ใหไดรับความยินยอมของบุคคลที่ควบคุมบุคคลอื่นอีกผูหนึ่ง เพื่อแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณีของผูอ่ืนหรือรูปแบบอื่นๆ  ในการแสวงประโยชนทางเพศ

5) ลักษณะธุรกิจที่สงเสริมการตลาดเพื่อคาประเวณี เนื่องจากธุรกิจบริการ
ในปจจุบันที่มีแนวโนมใชการคาประเวณี หรือการขยายบริการทางเพศมาเปนเครื่องดึงดูด หรือ
กระตุนใหลูกคามาใชบริการมากขึ้น เพือ่สรางกํ าไรใหแกตนเอง เชน โรงแรมมานรดู คาราโอเกะ 
หองอาหาร

ดังนั้น ปจจัยตางๆ ดงักลาวขางตน มสีวนสํ าคัญในการผลักดันหรือดึงดูด 
ใหมีการคาประเวณีของเดก็และหญิงเพิ่มมากขึ้น

4.2  มาตรการทางกฎหมายในการตอตานการคาประเวณีของประเทศไทย

4.2.1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัตินี้มีเจตนารมณเพื่อใหคุมครองหญิงและเด็กที่อายุตํ่ ากวา  18  ป  

มิใหตกเปนเหยื่อธุรกิจทางเพศ โดยสาระสํ าคัญของกฎหมายนี้ ไดแก การกํ าหนดใหการกระทํ า  
เปนความผิดและมีโทษทางอาญา และการชวยเหลือฟนฟูสภาพผูคาประเวณีใหสามารถประกอบ
อาชพีไดอยางเหมาะสม ผูศกึษาขอเสนอเฉพาะในสวนการกระท ําทีเ่ปนความผดิและมโีทษทางอาญา
โดยมีสาระสํ าคัญ  ดังนี้

4.2.1.1 ความหมายของ “การคาประเวณี” หมายถึง การยอมรับการกระทํ า
ชํ าเราหรือการยอมรับการกระทํ าอื่นใด หรือการกระทํ าอ่ืนใดเพื่อสํ าเร็จความใครในทางกามารมณ
ของผูอ่ืนอันเปนการสํ าสอนเพื่อสินจางหรือประโยชนอ่ืนใด ทั้งนี้ไมวาผูยอมรับการกระทํ าและผู
กระท ํา    จะเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือคนละเพศ ทั้งนี้ตามนิยามศัพทดังกลาว ลักษณะของการ
กระทํ าเพื่อคาประเวณี มีสาระสํ าคัญ ดังนี้

1. ตวัผูกระทํ าการคาประเวณี มิไดระบุเพศหรืออายุไว ดังนั้น ผูกระทํ า
การคา ประเวณีจะเปนเด็ก ผูใหญ  หญิง หรือชายก็ได

2. ลักษณะการกระทํ าที่เปนการคาประเวณี  มีไดทั้งการยอมรับกระทํ า
และการกระทํ าตามที่ยอมรับ รวมทั้งการกระทํ าชํ าเราและการกระทํ าอื่นใดเพื่อสํ าเร็จความใคร    
ในทางกามารมณของผูอ่ืน  ดงันั้นการกระทํ า  เพือ่สํ าเร็จความใครของชายหรือหญิงหรือของหญิง
ดวยกัน  หรือของชายดวยกันก็เปนการคาประเวณีได
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3. กระทํ าการอื่นใดเพื่อสํ าเร็จความใครในทางกามารมณของผูอ่ืน 
หมายถึง ผูกระทํ าตองกระทํ าไปเพื่อสํ าเร็จความใครใหกับผูอ่ืน เชน ชายรับจางชํ าเราหญิงเพื่อสํ าเร็จ
ความใครของหญิง หรือหญิงรับจางใชปากทํ าใหชายสํ าเร็จความใครทางกามารมณ หรือชายดวยกัน
ใชปากสํ าเร็จความใครทางกามารมณเปนการคาประเวณีได

4. การกระท ํานัน้ตองเปนการส ําสอนเพือ่สินจางหรือประโยชนอ่ืนใดดวย  
ค ําวา  “ สํ าสอน”  ตามพจนานุกรม ฉบับราชบณัทติยสถาน พ.ศ. 2525  หมายความวา  ปะปนโดย
ไมเลือกในการซองเสพ  ปะปนในลักษณะหญิงสํ าสอน  เมื่อกฎหมายมิไดวิเคราะหศัพทวาสํ าสอน
ไวเปนอยางอื่นจึงตองตีความหมายของคํ าวา  สํ าสอนตามนัยพจนานุกรมฯ  โดยมุงเนนที่ลักษณะ
ของการกระทํ านั้นๆ มากกวาจํ านวนครั้ง

4.2.1.2 ความหมายของ “สถานการคาประเวณี”  หมายถึง  สถานที่ที่จัดไวเพื่อ
การคาประเวณีหรือยอมใหมีการคาประเวณี และใหหมายความรวมถึงสถานที่ที่ใชในการติดตอ
หรือจัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระทํ าการคาประเวณีดวย ตามนิยามนี้เดิมองคประกอบของการกระทํ า   
ในคาประเวณี ตองกระทํ าการในสถานการคาประเวณีเทานั้นจึงจะเปนความผิด เชน ฎีกาที่ 
1163/2518  แมจ ําเลยจะไดรับใบอนุญาตใหเปดสถานบริการอาบนํ้ า  อบ  นวด  ก็ตาม  แตเมื่อจํ าเลย
จดัสถานทีน่ัน้ไวเพื่อใหบุคคลอื่นทํ าการคาประเวณี โดยจัดใหมีหญิงบริการทํ าการคาประเวณีควบคู
ไปกบับรกิารอาบนํ้ า อบ นวดดวยแลว สถานที่ของจํ าเลยจึงกลายเปนสถานการคาประเวณีดวย แต
ตามมาตรา  4  ทีแ่กไขใหมนีไ้ดนิยามคํ าวา “สถานการคาประเวณี”  ไวอยางกวางขวาง  โดยรวมถึง
สถานทีท่ีจ่ัดไวเพื่อการคาประเวณีหรือยอมใหมีการคาประเวณี  หรือสถานที่ที่ใชในการติดตอ หรือ
จัดหาบุคคลอื่นเพื่อกระทํ าการคาประเวณีดวย เชน สถานอาบอบนวดที่ไดรับอนุญาตใหบริการ  
ตามกฎหมาย หรือโรงแรมซึง่เจาของยอมใหมกีารคาประเวณไีด และยงัรวมถึงสถานทีใ่ชในการตดิตอ
หรือจดัหาบคุคลเพือ่คาประเวณีดวย ทัง้นี ้ สถานการคาประเวณียงัเปนองคประกอบส ําหรับการกระท ํา
ที่เปนความผิดฐานมั่วสุมตามมาตรา 6 ฐานกระทํ าชํ าเราหรือกระทํ าอื่นใดเพื่อสํ าเร็จความใคร     
ตามมาตรา 8 และฐานเปนเจาของกิจการ ผูดูแลหรือผูจัดการสถานการคาประเวณีตามมาตรา 11
ดวย เชนฎีกาที่ 663/2510 พฤติการณของรานบริการอาบนวดที่ถือเปนสถานการคาประเวณีตาม 
พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี มาตรา 4  ประกอบมาตรา  9  แลว
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4.2.1.3 กํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี
1. ผูที่ติดตอชักชวนบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน เพื่อการคา

ประเวณอัีนเปนการเปดเผยและนาอับอายหรือเดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชน8

2. ผูมัว่สุมในสถานการคาประเวณี เพื่อการคาประเวณีของตนเองหรือ
ของผูอ่ืน9

3. ผูโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนํ าดวยเอกสาร ส่ิงพิมพ
หรือกระทํ าใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือ   
การตดิตอเพื่อการคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน10

4.2.1.4 กํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูใชบริการจากการคาประเวณี หากได
กระท ําชํ าเราหรือกระทํ าอ่ืนใดเพื่อสํ าเร็จความใครของตนเองหรือผูอ่ืน โดยกระทํ าตอบุคคลอายุกวา 
15 ป แตยังไมเกิน 18 ป ในสถานการณคาประเวณี และถาไดกระท ําตอเด็กอายุไมเกิน 15 ป มีโทษ
หนักขึ้น11

4.2.1.5 กํ าหนดความผดิทางอาญาแกผูอยูเบือ้งหลงัท่ีสงเสรมิใหมีการคาประเวณี
1. ฐานเปนธรุะจดัหาเพือ่คาประเวณี โดยก ําหนดใหผูใดทีเ่ปนธรุะจดัหา

ลอไป หรือชักพาไปซึง่บคุคลใด เพือ่ใหบคุคลนัน้กระท ําการคาประเวณแีมบคุคลนัน้จะยนิยอมกต็าม
และไมวาการกระทํ านั้นจะเปนการกระทํ าความผิดภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็มีความผิด และ
ถาเปนการกระทํ าตอบุคคลอายุกวา 15  ป  แตยังไมเกิน 18  ป  จะไดรับโทษหนักขึ้นและถากระทํ า
ตอเด็กอายุไมเกิน 15  ป มีโทษจํ าคุกและปรับหนักขึ้นอีก12

2. ฐานเปนเจาของ ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี หรือผูบังคับ
ใหกระทํ าการคาประเวณีในสถานคาประเวณี มีความผิดและมีโทษทางอาญา และถากิจการคา
ประเวณแีหงนัน้ มบีคุคลอายกุวาสบิหาปแตยงัไมเกนิ 18 ปตองรับโทษหนกัขึน้ หรือมเีดก็อายยุงัไมเกนิ
15 ป  ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้นอีก13

                                                          
8  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 5.

 9  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 6.
10 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 7.
11 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 8.
12 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 9.
13 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 11.
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3. ฐานเปนบุคคลทํ าใหบุคคลอื่นเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี โดย
หนวงเหนีย่ว  กักขัง  กระทํ าดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพ  หรือขูเข็ญดวยประการใด  
เพือ่ใหผูอ่ืนรับทํ าการคาประเวณี และถาการกระทํ าเปนเหตุใหผูถูกกระทํ าไดรับอันตรายสาหัสหรือ
ถึงแกความตายตองรับโทษหนักขึ้น นอกจากนั้นกฎหมายยังกํ าหนดใหผูสนับสนุนในการกระทํ า
ความผิดตองระวางโทษตามบทบัญญัตินี้ดวย และหากผูกระทํ าความผิดหรือผูสนับสนุนเปน
พนักงานฝายปกครอง หรือตํ ารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเจาหนาที่ในสถานแรกรับหรือ 
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ระวางโทษจํ าคุกหนักขึ้นอีก14

4. ฐานเปนบิดามารดาหรือผูปกครองที่มีสวนในคาประเวณีของบุคคล
อายุไมเกิน 18 ป  ที่มสีวนรวมรูเห็นเปนใจใหมีการกระทํ าความผิดในฐานเปนธุระจัดหาตามมาตรา 
9 วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่  15

4.2.2 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2540
ประมวลกฎหมายอาญาไดมีการแกไขเพิ่มเติมในป 2540 เพื่อปองกันแกไข    

การกระทํ าความผิดตอหญิงและเด็กโดยการซื้อ ขาย จํ าหนาย พา หรือจัดหาหญิงหรือเด็กเพื่อสํ าเร็จ
ความใครของตนเองหรอืผูอ่ืน เพือ่การอนาจาร หรือเพือ่ประโยชนอยางอืน่โดยมชิอบ ไดแก การแกไข
ความในมาตรา7 (2ทวิ) มาตรา 282   มาตรา 283  มาตรา 284  มาตรา 285  และไดเพิ่มเติมขึ้นใหม
เปนมาตรา 283 ทวิ  มาตรา 312  ตร ี  นอกจากนั้น  ยงัมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของตามมาตรา 286  แกไข
เมือ่ป 2525 โดยบทบญัญตัเิหลานีมุ้งลงโทษบคุคลทีอ่ยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณโีดยตรง  
ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539  ดังนี้
 

4.2.2.1 ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี
1. ก ําหนดใหผูทีไ่ดกระทํ าเพือ่สนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา 

ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร ซ่ึงชายหรือหญิงแมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม มีความผิดและโทษ  
ทางอาญา และถากระทํ าแกบุคคลอายุเกิน 15 ปแตยังไมเกิน 18 ป ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้น และ
ถากระทํ าแกบุคคลอายุไมเกิน15 ป ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้นอีกและผูรับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา
บคุคลหรือเปนผูสนับสนุนตองรับผิดเชนเดียวกัน16 (มาตรา 282)

                                                          
 14 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 12.

15 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 10.
16 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282.
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2. ก ําหนดใหผูที่ไดกระทํ าเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน เปนธุระจัดหา 
ลอไป หรือพาไปเพือ่การอนาจารซึง่ชายหรอืหญงิ โดยใชอุบายหลอกลวง ขูเขญ็ ใชก ําลังประทษุราย
ใชอํ านาจครอบง ําผิดคลองธรรม หรือใชวธีิขมขนืใจดวยประการอืน่ใด มคีวามผดิและโทษทางอาญา
และถากระทํ าแกบุคคลอายุเกิน 15  ป แตยังไมเกิน 18 ป  ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้น และถา
กระทํ าแกบุคคลอายุไมเกิน 15 ป ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้นอีกและผูรับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา
บุคคลหรือเปนผูสนับสนุนตองรับผิดเชนเดียวกัน17 (มาตรา 283)

3. ก ําหนดหลักการลงโทษ โดยแกไขความในมาตรา 7 (2 ทวิ) ใน
ความผดิเกีย่วกบัเพศตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา 282 และมาตรา 283 โดยก ําหนดใหผูทีก่ระท ําความผดิ
นอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักร

4. กํ าหนดเหตุเพิ่มโทษเปนการเฉพาะตัวแกผูกระทํ าผิดตามความใน
มาตรา 285  ถาการกระทํ าตามมาตรา 282  หรือ 283  เปนการกระทํ าแกผูสืบสันดาน  ศิษยซ่ึงอยูใน
ความดแูล ผูอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาที่ราชการหรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษ
หรือในความอนุบาล  ผูกระทํ าตองรับโทษหนักกวามาตรานั้นๆ หนึ่งในสามดวย
                          

4.2.2.2 ความผิดฐานพาผูอ่ืนไปเพื่ออนาจาร
1. กํ าหนดใหผูที่ไดพาบคุคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไป

เพือ่การอนาจาร  แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม มคีวามผิดและโทษทางอาญา และถากระท ําแกบุคคลอายุ
ยงัไมเกินสิบหาป ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้น และกํ าหนดความผิดแกผูที่ไดซอนเรนบุคคลซึ่งถูก
พาไปดวย ทั้งนี้ใหความผิดที่ไดกระทํ าแกบุคคลอายุเกินสิบหาปเปนความผิดอันยอมความได18 
(มาตรา 283 ทวิ)

2. กํ าหนดใหผูที่ไดพาผูอ่ืนไปเพื่อการอนาจารโดยใชอุบายหลอกลวง  
ขูเข็ญ  ใชกํ าลังประทุษราย  ใชอํ านาจครอบงํ าผิดคลองธรรม  หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการอื่นใด  
มคีวามผดิและโทษทางอาญาหนักขึ้น และกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูที่ไดซอนเรนบุคคลซึ่งถูก
พาไปมีโทษเชนเดียวกับผูพาไปนั้น  และความผิดตามมาตรา 284  เปนความผิดอันยอมความได19

                                                          
17 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283.
18 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ.
19 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 284.

DPU



91

3. ก ําหนดความผดิแกผูทีก่ระท ําโดยทจุริตรับไว จ ําหนาย เปนธรุะจดัหา 
ลอไป หรือพาไป ซ่ึงบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดป แมผูนั้นจะยินยอมก็ตาม         
ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิหาป หรือปรับไมเกนิหนึง่หมืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั และถาการกระท ํา
ความผิดแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป  ผูกระทํ าตองรับโทษหนักขึ้น (มาตรา 312 ตรี)
 

4.2.2.3 ความผิดฐานดํ ารงชีพจากหญิงท่ีคาประเวณี   
โดยไดมกีารก ําหนดความผดิทางอาญาตามมาตรา 286 ก ําหนดในวรรคแรก

วา ผูใดอายกุวาสบิหกปด ํารงชพีอยูแมเพยีงบางสวนจากรายไดของหญงิซ่ึงคาประเวณตีองระวางโทษ
จํ าคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงส่ีหมื่นบาท หรือจํ าคุกตลอดชีวิต  
และตามวรรคสองไดวางขอสันนิษฐานไววาบุคคลนั้นดํ ารงชีพอยูจากรายไดของหญิงซ่ึงคาประเวณี
ในเมื่อไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสํ าหรับดํ ารงชีพหรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสํ าหรับดํ ารงชีพ 
และเขาลักษณะอยางหนึ่งอยางใดตามที่กํ าหนดไว ไดแก ปรากฏวาอยูรวมกับหญิงซึ่งคาประเวณี
หรือสมาคมกบัหญงิซึง่คาประเวณคีนเดยีวหรือหลายคนเปนอาจณิ หรือ กนิอยูหลับนอน หรือรับเงนิ
หรือประโยชนอยางอื่น โดยหญิงซึ่งคาประเวณีเปนผูจัดใหหรือเขาแทรกแซงเพื่อชวยหญิงซ่ึงคา
ประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบคากับหญิงซ่ึงคาประเวณีนั้น ใหถือวาผูนั้นดํ ารงชีพอยูจาก
รายไดของหญงิในการคาประเวณ ี เวนแตจะพสูิจนใหเปนทีพ่อใจไดวามไิดเปนเชนนัน้ และวรรคสาม 
กํ าหนดขอยกเวน มิใหใชบังคับแกผูรับคาเล้ียงดูจากหญิงซึ่งคาประเวณี ซ่ึงพึงใหคาเลี้ยงดูนั้น     
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา  

4.2.3 พระราชบญัญัตมิาตรการในการปองกนัและปราบปรามการคาหญงิและเดก็ พ.ศ. 2540
พระราชบญัญตันิีม้เีจตนารมณและเปาหมายของกฎหมาย เพือ่ปราบปรามตวักลาง 

ผูรับประโยชน  และองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการคาหญิงและเด็กเปนหลัก และคุมครอง
หญิงและเด็กที่อาจตกเปนผูเสียหาย  โดยพนักงานเจาหนาที่สามารถสอดสองดูแล  ตรวจคนสถานที่
หรือยานพาหนะใดๆ ซ่ึงสงสัยวาจะเกี่ยวของกับการคาหญิงและเด็ก รวมทั้งสามารถกักตัวหญิงหรือ
เดก็ใหไดขอเทจ็จรงิและพยานหลกัฐานน ําไปสูการปราบปรามการคาหญงิและเดก็ โดยการคุมครอง
หญิง  เดก็หญงิ  และเดก็ชายทีถู่กกระท ําเพือ่สนองความใครของผูอ่ืนเพือ่การอนาจารหรอืเพือ่แสวงหา
ประโยชนอันมคิวรไดโดยชอบส ําหรบัตนเองหรอืผูอ่ืน ไมวาหญงิหรือเดก็หญงินัน้จะยนิยอมหรอืไม  
กต็าม อันเปนการความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
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การคาประเวณ ีกฎหมายวาดวยสวสัดภิาพเดก็และเยาวชน หรือพระราชบญัญตันิี้20 โดยมสีาระส ําคญั
ดังนี้

4.2.3.1 ก ําหนดหลกัการของการกระท ําความผดิ โดยลงโทษผูตระเตรยีมการกระท ํา
ความผดิเชนเดียวกับโทษพยายามกระทํ าความผิด21

4.2.3.2 ก ําหนดหลกัการของการกระท ําทีเ่ปนการสมคบกนักระท ําความผดิตัง้แต
สองคนขึน้ไปมคีวามผดิและโทษเปนการเฉพาะโดยจ ําคกุไมเกนิหาป หรือปรบัไมเกนิหนึง่หมืน่บาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ22

4.2.3.3 ก ําหนดใหมีพนักงานเจาหนาที่  มีอํ านาจ หนาที่ในการสอดสองดูแล
ตามทาอากาศยาน ทาเรือ สถานีรถไฟ สถานีขนสง สถานบริการ โรงงาน และสาธารณสถานตางๆ 
เพื่อมิใหเกิดการกระทํ าความผิดดังกลาวตามมาตรา 823 และดํ าเนินการปองกันและปราบปราม    
การกระท ําความผดิดงักลาว เชน มหีนงัสอืเรียกใหบคุคลใดมาใหถอยคํ า หรือใหสงเอกสาร หรือพยาน
หลักฐานตรวจตัวหญิงหรือเด็กที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากกระบวนการทํ าความผิด  
ตรวจคนสถานที่  หรือยานพาหนะใดๆ (มาตรา  9)

4.2.3.4 ก ําหนดมาตรการในการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อของการคาหญิงและเด็ก 
เชน การกักตัวหญิงหรือเด็กเพื่อใหช้ีแจงขอเท็จจริงหรือตรวจสอบเอกสารหรือพยานเอกสาร 
(มาตรา 10) การใหความชวยเหลือหญิงหรอืเดก็ในเรือ่งอาหาร ทีพ่กั และการสงกลับไปยงัประเทศเดมิ  
หรือภูมิลํ าเนาของผูนั้น หรือใหไปรับการดูแลในสถานแรกรับตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี สถานแรกรับเด็กตามกฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนหรือ
สถานสงเคราะหอ่ืนของรัฐหรือเอกชน (มาตรา 11) และการใหพนักงานอัยการมีอํ านาจยื่นคํ ารอง
ตอศาล  เพื่อสืบพยานหญิงหรือเด็กซึ่งเปนผูเสียหายไวกอนลวงหนาได (มาตรา 12)24 ดวย

                                                          
20 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540, มาตรา 5.
21 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540, มาตรา 6.
22 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540, มาตรา 7.
23 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540, มาตรา 8.
24 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540, มาตรา 12.
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4.2.4 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546  
พระราชบัญญัตินี้ไดตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงคที่สํ าคัญเพื่อกํ าหนดขั้นตอนและ

ปรับปรงุวธีิการปฏบิตัติอเดก็ใหเหมาะสมยิง่ขึน้ เพือ่ใหเดก็ซึง่มอีายตุํ ่ากวาสบิแปดปไดรับการอปุการะ
เล้ียงด ู อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม ตกเปน
เครือ่งมอืในการแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ หรือถูกเลือกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม โดยมกีารก ําหนด
ความผดิทางอาญาเพื่อคุมครองเด็กในสวนที่เกี่ยวของกับการคาประเวณี  สรุปดังนี้
 

4.2.4.1 การคุมครองเด็กทางอาญาฐานทํ าใหเด็กเสียหาย25

โดยหามมิใหผูใดกระทํ าผิดตอเด็ก ไมวาเด็กจะยินยอมหรือไมก็ตาม  
เชน กระท ําหรือละเวนการกระทํ าอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก หรือบังคับ 
ขูเขญ็ ชักจูง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทํ าใหเด็กมีความประพฤติ
เสี่ยงตอการกระทํ าผิด หรือบังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยนิยอม หรือกระทํ าดวยประการใดใหเด็ก
ไปกระท ําผิด หรือกระทํ าดวยประการใดอันเปนการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก หรือใช 
จาง หรือวานเด็กใหทํ างานหรือกระทํ าการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือจิตใจมีผลกระทบ   
ตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก   หรือบังคับ  ขูเข็ญ  ใช  ชักจูง  ยุยง  สงเสริม 
หรือยินยอมใหเด็กกระทํ าการใด  เพื่อแสวงหาประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวาง 
ตอการเจรญิเตบิโตหรอืพฒันาการของเดก็หรือมลัีกษณะเปนการทารณุกรรมตอเดก็ หรือใหเดก็เขาไป
ในสถานคาประเวณีหรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา หรือบังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือ 
ยินยอมใหเด็กแสดงหรือกระทํ าการอันมีลักษณะลามกอนาจารไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่ง       
คาตอบแทนหรอืเพือ่การใด ถาฝาฝนมบีทลงโทษตามมาตรา 78 ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิสามเดอืน
หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับและหากเปนการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้       
มโีทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกวาก็ใหลงโทษตามกฎหมายนั้น
 

4.2.4.2 การคุมครองเดก็ทางอาญาฐานการโฆษณาและเผยแพรท่ีทํ าใหเดก็เสยีหาย
1. หามทกุคนกระท ําการโฆษณาขอมลูผานสือ่ตางๆ26 โดยหามมใิหผูใด

โฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อ มวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใด ซ่ึงขอมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือ    
ผูปกครองโดยเจตนาที่จะทํ าใหเกิดความเสียหายแกจิตใจ ช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอ่ืน

                                                          
25 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 26.
26 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 27.
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ใดของเด็ก หรือเพื่อแสวงหาประโยชนสํ าหรับตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ ถาฝาฝนมีโทษตาม 
มาตรา 79 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

2. หามบุคลากรตามกฎหมายเผยแพรขอมูล โดยหามมิใหผูปกครอง 
สวัสดิภาพหรือผูคุมครองสวสัดิภาพเด็กเปดเผยชื่อตัว ช่ือสกุล ภาพ หรือขอมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก 
ผูปกครอง ในลักษณะที่นาจะเกิดความเสียหายแกช่ือเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชนอยางใด
อยางหนึ่งของเด็กหรือผูปกครอง และยังหามพนกังานเจาหนาที่ นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา  
และผูมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 24 ไดแก ปลัดกระทรวง ผูวาราชการจังหวัด         
ผูอํ านวยการเขต นายอํ าเภอ ปลัดอํ าเภอผูเปนหัวหนาประจํ ากิ่งอํ าเภอ หรือผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินโดยมีหนาที่คุมครองสวัสดิภาพเด็กที่อยูในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซ่ึงไดลวงรูขอมูล    
ดงักลาวเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ของตนกระทํ าการเผยแพรขอมูลดวย นอกจากนั้น ยังหามทุกคน
นํ าขอมูลที่เปดเผยไปโฆษณาหรือเผยแพรทางสื่อมวลชนหรือส่ือสารสนเทศประเภทใด27 ถาฝาฝน 
มีโทษตามมาตรา 79 ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือ       
ทั้งจํ าทั้งปรับ

4.2.5 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตินี้ไดกํ าหนดใหความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารแกหญิงและเด็ก เพื่อสนอง
ความใครของผูอ่ืนและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการ    
ในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  ความผิดตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 เฉพาะที่เกี่ยวกับการเปนธุระจัดหา  ลอไป  หรือชักพาไป
เพื่อใหบุคคลนั้นกระทํ าการคาประเวณี  หรือความผิดฐานเปนเจาของ  ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคา
ประเวณีหรือสถานคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทํ าการคาประเวณีอยูในขายความผิดมูลฐาน
นํ าไปสูการใชอํ านาจของรัฐตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงใหอํ านาจรัฐยึด
หรืออายดัทรพัยสินที่สงสัยวาจะไดมาจากการกระทํ าความผิดมูลฐานขางตน และใหทํ าการรวบรวม
พยานหลกัฐานเพื่อสงเรื่องใหพนักงานอัยการดํ าเนินการยึดทรัพยเปนของแผนดิน  

                                                          
27 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546, มาตรา 50.
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4.2.6 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  และที่แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัตินี้ไดใหความหมายของ  “สถานบริการ”  วา สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อ

ใหบริการโดยหวังประโยชนในทางการคา ไดแก  สถานเตนรํ า รํ าวง หรือรองเง็ง เปนปกติธุระ
ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีคูบริการ  หรือสถานที่ที่มีอาหาร  สุรา  นํ้ าชา  หรือเครื่องดื่มอยางอื่น
จ ําหนายและบริการ  โดยมีผูบํ าเรอสํ าหรับปรนนิบัติลูกคา และสถานอาบนํ้ า  นวด  หรืออบตัว  ซ่ึงมี
ผูบริการใหแกลูกคา  เวนแตไดรับยกเวนตามกฎหมาย  ตอมาไดมีการจดัระเบียบสถานบริการ โดย
แกไขกฎหมายเมื่อป พ.ศ. 2546  เกีย่วกับการก ําหนดเขตเปดสถานบริการ  (Zoning)  โดยใหอํ านาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยประกาศเขตทองที่ใดเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตใหตั้ง
สถานบริการไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  และมาตรา 16  หามมิใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
รับผูมีอายุตํ่ ากวาสิบแปดปบริบูรณเขาทํ างานในสถานบริการ และหามผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการ
ยนิยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุตํ่ ากวายี่สิบปบริบูรณเขาไปในสถานบริการแหงนั้น

4.2.7 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติที่มุงขจัดการใชแรงงานเด็กอายุตํ่ ากวา 15 ป      

ในทุกรูปแบบ โดยหามมใิหนายจางจางเด็กอายุตํ่ ากวา 15 ป เปนลูกจาง การเรียกหรือรับเงินประกัน
การท ํางานลวงเวลา การท ํางานในวนัหยดุ การจายคาจางลูกจางเดก็ใหบคุคล และการจางงานในลกัษณะ
ทีเ่ปนการบงัคบัแรงงาน การหามท ํางานทีเ่ปนอนัตรายตอสุขภาพ และความปลอดภยั รวมทัง้หามมิให
นายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ ากวา  18  ป  ทํ างานในสถานที่ตางๆ  เชน สถานเตนรํ า รํ าวง หรือ
รองเง็ง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้ าชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจํ าหนายและบริการโดยมีผูบํ าเรอ
สํ าหรับปรนนบิตัลูิกคา หรือโดยมทีีสํ่ าหรบัพกัผอนหลับนอนหรอืมบีริการนวดใหแกลูกคา (มาตรา 50)
หากฝาฝนตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ 
และถาเปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจํ าคุก
ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

4.2.8 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 
ตามมาตรา 12  ไดหามมใิหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้เขามา

ในราชอาณาจักร (8) มีพฤติกรรมอันนาเชื่อถือวาเขามาเพื่อคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก การคา 
ยาเสพตดิใหโทษ การลกัลอบหนภีาษศีลุกากรหรอืเพือ่ประกอบกจิการอืน่ทีข่ดัตอความสงบเรยีบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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ดังนั้น จะเห็นวาประเทศไทยมีกฎหมายฉบับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกํ าหนด
ความผิดทางอาญาแกผูเกี่ยวของเพื่อตอตานการคาประเวณี ประกอบดวยผูคาประเวณี ผูใชบริการ
จากการคาประเวณี และผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี และมีบทบัญญัติกํ าหนด   
มาตรการอืน่ๆ เพือ่ชวยเหยือ่ของการกระท ําความผดิ และเพิม่ประสทิธภิาพในการปองกนัและแกไข
ปญหาการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีดวย

4.3  วิเคราะหปญหาการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูคาประเวณีเปรียบเทียบกบัหลกัเกณฑการก ําหนด
ความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ

4.3.1 การเปรียบเทียบกบัหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
ตามพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการคาประเวณ ี พ.ศ. 2539 ไดก ําหนด

ความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีในลกัษณะการฝาฝนขอหาม (Mala Prohibita) รวม 3 กรณี คือ
 

4.3.1.1 ฐานเขาติดตอ ชักชวน แนะนํ าตัว ติดตาม หรือรบเราบุคคลตามถนน
หรือสาธารณสถาน หรือกระทํ าการดังกลาวในที่อ่ืนใด เพื่อการคาประเวณีอันเปนการเปดเผยและ
นาอับอายหรือเปนที่เดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชน (มาตรา 5)

การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีดังกลาว หากพิจารณา
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทํ าของผูคาประเวณี       
ในกรณีนี้ พบวามีทั้งกรณีสอดคลองและกรณีไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิด    
ทางอาญา เนื่องจากการกระทํ าตามมาตรานี้จะเปนความผิดตองเขาองคประกอบ ดังนี้

1) เปนการตดิตอ ชักชวน แนะนํ าตัว ติดตาม หรือรบเราบุคคลอื่น 
หรือเปนการหาแขกของผูคาประเวณี

2) กระท ําในบริเวณถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระทํ าการดังกลาว
ในที่อ่ืนใด

3) กระทํ าโดยเปดเผยและนาอับอาย หรือหากไมเปดเผยและไมนา
ละอาย   ถาไดกระทํ าโดยสรางความเดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชนจะมีความผิดเชนเดียวกัน

4) เจตนาของผูกระทํ าตองแสดงใหเห็นกิริยาวามีเจตนาเพื่อการคา
ประเวณีตามความหมายในมาตรา 428

                                                          
28 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 4.
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จะเห็นวาการกํ าหนดใหการกระทํ าของผูคาประเวณีโดยการติดตอ    
ชักชวน  แนะนํ าตัว  ติดตาม  บุคคลอื่นในบริเวณถนนหรือสาธารณสถาน  หรือกระทํ าการดังกลาว
ในทีอ่ื่นใด เฉพาะกรณีการกระท ําทีเ่ปดเผยและนาอบัอายมคีวามผดิทางอาญาไมสอดคลองกบัหลักเกณฑ
การก ําหนดความผิดทางอาญา  เนื่องจากเปนการกระทํ าที่ไมเกิดอันตรายตอชีวิต รายกาย ทรัพยสิน
หรือผลประโยชนของบุคคล ไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยภายในสังคม เนื่องจากมิใช
อาชญากรรมที่ทํ าใหประชาชนรูสึกไมอบอุน หรือไมปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน       
จนกระทัง่ประชาชนสวนใหญมิไดใหอภัยแกการกระทํ านั้น  เพียงแตประชาชนสวนใหญไมยอมรับ
ในอาชีพนี้ และหากรัฐจะใชมาตรการทางอาญา ควรเปนกรณีไมมีมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมใน 
การจดัการปญหานีแ้ทนมาตรการทางความผดิอาญา เพราะหากใชกฎหมายอาญากบัการกระท ําเกีย่วกบั
การคาประเวณี โดยใชอยางไมจํ ากัด จะไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใช และเกิดประโยชน       
ตอสังคมนอย เนื่องจากพบเห็นการละเมิดกฎหมายอยูทั่วไป และไมเปนการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
แกผูคาประเวณ ี ตลอดจนการใชกฎหมายอาญากบัการกระท ํานีไ้มไดรับการสนบัสนนุจากประชาชน
เทาทีค่วร เพราะคนยงันยิมใชบริการจากการคาประเวณ ี และการทีรั่ฐใชกฎหมายอาญากบัการกระท ํานี้
ถือเปนความผิดเพียงเล็กนอย  ประชาชนไมเห็นความสํ าคัญ  และเปนการยากในการพิสูจนความผิด  
ทํ าใหส้ินเปลืองคาใชจายในการปราบปราม ซ่ึงขัดแยงทฤษฎีกฎหมายที่เห็นวา กฎหมายจํ าตอง   
เดินตามหลังมติมหาชนเสมอเพื่อวากฎหมายจะไดรับการสนับสนุนจากประชาคมเปนสวนรวม  
โดยกฎหมายทุกฉบับที่มีความสัมพันธกับสังคมแลว กฎหมายนั้นจักตองไดรับการยอมรับนับถือ
จากประชาคม29 ซ่ึงสอดคลองกบัแนวคดิทางกฎหมายทีว่า “ไมควรน ํากฎหมายอาญามาใช เมือ่ผลราย
ที่เกิดขึ้นจากการกระทํ าผิดนั้นนอยกวาผลรายที่เกิดขึ้นจากการลงโทษ ในกรณีเชนนี้เมื่อนํ าผลได
และผลเสยีมาชัง่นํ้ าหนักแลว จะเห็นวาการลงโทษตามกฎหมายอาญานั้นไดประโยชนนอยกวา เชน 
ในกรณกีฎหมายตองการหามมใิหมกีารคาประเวณเีพราะขดัศลีธรรม แตถาเราพจิารณาแลวปรากฏวา
ผลเสียที่ไดรับเนื่องมาจากการหามการคาประเวณีนั้นมีมากมายเกินกวาผลรายที่เกิดจากการละเมิด
ศลีธรรมนัน้ จงึควรยกเลกิกฎหมายโสเภณนีัน้เสยี30 และทีส่หรัฐอเมรกิามผูีทีค่ดัคานกบัการมกีฎหมาย
ลงโทษโสเภณีไดพยายามเสนอเหตุผลตางๆ ใหรัฐยกเลิกกฎหมาย ทั้งนี้โดยใหมีการควบคุม     
อยางเปนระเบียบแบบแผนแทนการปราบโดยใชกฎหมายอาญา ทั้งนี้โดยใหเหตุผลวา กฎหมาย    
ไมสามารถยกเลิกโสเภณีได กฎหมายที่ไมอาจบังคับไดในทางปฏิบัติเชนนี้ทํ าใหเกิดการขมขู และ
                                                          

29 Report of the Committee on Homosexual Offence and Prostitution. (1957). อางถึงใน เสริมศักดิ์
เทพาคํ า. เลมเดิม. หนา 33.

30 Jeremy Bentham. (1979). Introdaction to the principles of Morals and Legislation. อางถึงใน อภิรัตน
เพ็ชรศิริ. เลมเดิม. หนา 56.
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การเลอืกปฏบิตัใินการบงัคบัใชกฎหมายขึน้ หากไมมโีสเภณ ี อาจท ําใหเกดิคดขีมขนืหรือคดคีวามผดิ
เกี่ยวกับเพศมากขึ้น การจดทะเบียนโสเภณีและการตรวจสุขภาพเปนครั้งคราวนั้นเปนมาตรการ 
ควบคมุกามโรคทีด่ทีีสุ่ด การยอมรบัโสเภณโีดยชอบดวยกฎหมายท ําใหโอกาสทีเ่จาพนกังานจะทจุริต
นอยลง หากควบคุมโสเภณีใหมีสถานที่โดยเฉพาะ การควบคุมดูแลก็จะสะดวก ชุมชนโดยทั่วไป   
กจ็ะปลอดภยัปราศจากการเดอืดรอนรบกวนตางๆ31 สอดคลองกบัผลการสมัมนาทีเ่หน็วา ควรยกเลกิ
ความผดิทางอาญาแกโสเภณ ีแตคงความผดิตอในสวนผูเทีย่วเดก็อายตุํ ่ากวา 18 ป 32 ดงันัน้ รัฐไมควรใช
กฎหมายอาญาลงโทษความประพฤติที่ไมกอใหเกิดอันตราย เนื่องจากการบัญญัติกฎหมายอาญา 
เพื่อนํ าไปบังคับกับสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น ตองคํ านึงถึงวัตถุประสงคหลักที่วากฎหมายอาญานั้น
ตองการทีจ่ะท ําใหบรรลุวตัถุประสงคในดานการคุมครองปองกนัซึง่ตวับคุคล จากการกระท ําโดยเจตนา
อันเปนการโหดเหี้ยม ทารุณ หรือการประกอบกรรมทางเพศดวยวิธีการอันไมพึงประสงคตางๆ  
กระทบกระเทอืนถึงความสงบเรยีบรอยของประชาชนโดยสวนรวม แตถาการกระท ํานัน้ไมมคีวามชัว่ราย
จึงไมมเีหตุผลแตอยางใดที่จะบัญญัติกฎหมายลงโทษการกระทํ านั้น โดยสอดคลองกับแนวความคิด
ของ Walker ทีไ่ดเสนอแนะหลกัเกณฑวากฎหมายอาญาไมควรไวซ่ึงขอหามการกระท ํา ซ่ึงจะกอใหเกดิ
ผลพลอยไดอันอาจกอใหเกิดผลรายมากกวาการกระทํ าที่รัฐไมสงเสริม โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมาย
ปองกนัและปราบปรามการคาประเวณกีอให เกดิการประพฤตทิจุริต การแสวงหาประโยชนโดยมชิอบ
จากผู รักษากฎหมายกับผูหญิงจากสถานการคาประเวณีและโรงแรมที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้ง       
โดยชอบดวยกฎหมายเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวของกับการคาประเวณีทั้งโดยทางตรงและทางออม 
ซ่ึงรัฐไมอาจปราบปรามได33 และสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่องธุรกิจนอกกฎหมายในป 2543 ที่วา
ธุรกิจเพศพาณิชยมีขนาดใหญและทํ ากํ าไรคิดเปนจํ านวนเงินมหาศาล เจาของสถานบริการทางเพศ
เสนอเงนิคาตอบแทนใหเจาหนาทีป่ระจ ําเพือ่ใหธุรกิจไมตองถูกรบกวนและการคาประเวณเีปนธรุกจิ
ที่มีกํ าไรเปนแสนลานบาทและเปนแหลงรายไดสํ าคัญของนักธุรกิจ เจาหนาที่รัฐ และผูเกี่ยวของ
เปนจํ านวนมาก การมีกรอบกฎหมายที่เหมาะสมและการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนประเด็นสํ าคัญที่ตองอภิปรายและหาแนวทางทํ าใหเกิดประสิทธิผลในสังคมไทยตอไป”34 และ
หากพจิารณาดานประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย พบวา พฤติกรรมใดที่กฎหมายอาญาตองการ

                                                          
31 Model Penal Code. Tentative Draft No.9. อางถึงใน เกรียติขจร วัจนะสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา 8.
32 คณะกรรมาธิการสตรี เด็ก เยาวชนและผูสูงอายุวุฒิสภา. (2546, 12 พฤศจิกายน). การคาประเวณี

ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย. หนา 3.
33 Nigel Walker. (1980). Punishment, Danger. pp. 4-23. อางถึงใน ประธาน วัฒนวาณิชย. เลมเดิม.

หนา 358.
34 ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน. เลมเดิม. หนา 85.
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จะจ ํากดั แตไมอาจปราบปรามพฤติกรรมนั้นได เพราะประชาชนไมเห็นความสํ าคัญ ทํ าใหประสบ
ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย  เชน  ขอมูลผลการจับกุมผูคาประเวณีกับขอมูลจํ านวนผูคาประเวณี
มคีวามแตกตางกันมาก โดยผลการสํ ารวจของกรมควบคุมโรคติดตอ  กระทรวงสาธารณสุข พบวา 
ในป  2540  มีผูบริการทางเพศ จํ านวน   64,886  คน และป  2544  มี 75,045  คน”35 จะเห็นวาภายใน 
5 ป  มีจํ านวนผูบริการทางเพศเพิ่มขึ้นถึง  10,159  คน ขณะทีข่อมูลของนักวิชาการไดประมาณการ
ไว จํ านวน 200,000 คน36 แตการจับกุมของสํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ  ระหวางป 2540 ถึงป 2544 
จบักุมผูคาประเวณีได รวม 4,944  คน”37 เทานั้น   ดงันัน้  จึงเห็นวา  การกํ าหนดความผิดทางอาญา
ตามมาตรานี้ไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาดังกลาว

อยางไรก็ตาม  หากพิจารณาการกระทํ าของผูคาประเวณีโดยกระทํ า  
การรบเราบคุคลอืน่ หรือเปนการกระท ําไปโดยสรางความเดอืดรอนร ําคาญแกสาธารณชน จะสอดคลอง
กบัหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา  เนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของกฎหมาย
อาญา คือ การคุมครองสังคมจากการกระทํ าโดยเจตนาอันเปนการประกอบอาชญากรรมทางเพศ 
ดวยวธีิการอนัไมพงึประสงค หรือคุมครองปองกนัสภาวะจติใจของสมาชกิในสงัคมนัน้ๆ ใหรอดพน
จากความกระทบกระเทือนจากการกระทํ าที่ไมเหมาะสม จึงเห็นสมควรคงความผิดทางอาญาใน
สวนนี้ไว แต ควรพิจารณาในประเด็นของผูกระทํ าความผิดที่เปนเด็กสมควรมีความผิดทางอาญา
หรือไม จะเห็นวา กลุมเด็กเปนเปาหมายที่กฎหมายมุงประสงคในการคุมครองตามอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเดก็38 จงึเหน็สมควรใชมาตรการทางสงัคมแทนมาตรการทางกฎหมายอาญา โดยยกเลกิความผดิ
ทางอาญากับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กและใชมาตรการตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
โดยถือวาเปนเด็กที่เสี่ยงตอการกระทํ าความผิดตามกฎกระทรวง ไดแก เด็กประพฤติตัวไมสมควร  
หรือเด็กที่ประกอบอาชีพที่นาจะชักนํ าไปในทางกระทํ าผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี หรือ
เด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนํ าไปในทางกระทํ าผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี  

                                                          
35 มูลนิธิผูหญิง. (2546). รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี:

เร่ืองการแกไขปญหาโสเภณีเด็ก. หนา 31.
36 ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน. เลมเดิม. หนา 79.
37 มูลนิธิผูหญิง. เลมเดิม. หนา 30.
38 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 2 รัฐภาคีจะดํ าเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อที่จะประกันวาเด็ก

ไดรับการคุมครองจากการเลือกปฏิบัติ หรือการลงโทษในทุกรูปแบบ บนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรมความคิด
เห็นที่แสดงออกหรือความเชื่อของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก.
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หรือเด็กที่อยู ในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนํ าไปในทางเสียหาย39 โดยกํ าหนดให
พนกังานเจาหนาที่ใชมาตรการคุมครองสวสัดภิาพเดก็ตามมาตรา 44 แหงพระราชบญัญตัคิุมครองเดก็
พ.ศ. 254640 เพือ่คุมครองเด็กมิใหมีการกระทํ าความผิด รวมทั้งปองกันแกไขมิใหเด็กประพฤติตน  
ทีไ่มเหมาะสม โดยใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการดํ าเนินงานดังกลาวดวย

                                                          
39 กฎกระทรวงกํ าหนดเด็กที่เสี่ยงตอการกระทํ าผิด พ.ศ. 2549 ซึ่งออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 6 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เฉพาะที่อาจเกี่ยวของกับการคาประเวณี  ขอ 1 เด็กที่มีพฤติกรรมตางๆ 
เชน มั่วสุมในลักษณะที่กอความเดือดรอนรํ าคาญแกผูอื่น  เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เขาไปในสถานการณคาประเวณีหรือเกี่ยวของกับการคาประเวณี ประพฤติตนไปใน
ทางชูสาว หรือสอไปในทางลามกอนาจารในที่สาธารณะ  หรือขอ 2 เด็กที่ประกอบอาชีพที่นาจะชักนํ าไปในทาง
กระทํ าผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี ไดแกเด็กที่ประกอบอาชีพหรือกระทํ าการใดอันเปนการแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี  หรือขอ 3 เด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนํ า
ไปในทางกระทํ าผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี เชนเด็กที่คบหาสมาคมกับบุคคลที่รวมตัวกันมั่วสุม เพื่อกอ
ความเดือดรอนรํ าคาญแกผูอื่น หรือกระทํ าการอันขัดตอกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพ  
ทีข่ดัตอกฎหมายหรอืศลีธรรมอนัด ีหรอืขอ 4 เดก็ทีอ่ยูในสภาพแวดลอมหรอืสถานทีอ่นัอาจชกัน ําไปในทางเสยีหาย
ไดแก เด็กที่อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อาศัยอยูกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการใหบริการทางเพศ  
หรือถูกปลอยปละละเลยใหอยูในสภาพแวดลอมอันอาจชักนํ าไปในทางเสียหาย.

40 สํ าหรับมาตรการคุมครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 44  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
เชน การสอบถามเด็กและดํ าเนินการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก รวมทั้งสภาพความสัมพันธภายในครอบครัว 
ความเปนอยู การเลีย้งด ู อปุนสิยั และความประพฤตขิองเดก็เพือ่ทราบขอมลูเกีย่วกับเดก็ การสงเขาสถานคุมครอง
สวัสดิภาพหรือสถานพัฒนาและฟนฟู การใหการสงเคราะหเด็ก การมอบตัวเด็กแกผูปกครองหรือบุคคลที่ยินยอม
รบัเดก็ไปปกครองดแูล และการวางขอกํ าหนดเพือ่ปองกนัมใิหเดก็มคีวามประพฤตเิสยีหาย หรอืเสีย่งตอการกระท ําผดิ
โดยใหผูปกครองหรือบุคคลที่รับเด็กไปปกครองดูแลตองปฏิบัติตามความเหมาะสม ไดแก           

(1) ระมัดระวังมิใหเด็กเขาไปในสถานที่หรือทองที่ใดอันจะจูงใจใหเด็กประพฤติตนไมสมควร
(2) ระมดัระวงัมใิหเดก็ออกนอกสถานทีอ่ยูอาศยัในเวลากลางคนื เวนแตมเีหตจุ ําเปนหรอืไปกบัผูปกครอง
(3) ระมัดระวังมิใหเด็กคบหาสมาคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลที่จะชักนํ าไปในทางเสื่อมเสีย
(4) ระมัดระวังมิใหเด็กกระทํ าการใดอันเปนเหตุใหเด็กประพฤติเสียหาย
(5) จัดใหเด็กไดรับการศึกษาอบรมตามสมควรแกอายุ สติปญญา และความสนใจของเด็ก
(6) จัดใหเด็กไดประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดและความสนใจของเด็ก
(7) จัดใหเด็กกระทํ ากิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองทางดานคุณธรรม จริยธรรม และบํ าเพ็ญประโยชนตอ

สังคม.

DPU



101

ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นสมควรปรับปรุงถอยคํ าตามมาตรา 5 ใหมให   
สอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอไป

4.3.1.2 ฐานเขาไปมัว่สุมในสถานการคาประเวณ ี เพือ่ประโยชนในการคาประเวณี
ของตนเองหรือผูอ่ืน (มาตรา6)

การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีดังกลาวขางตน หาก
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการกระทํ าของผูคาประเวณีตาม
มาตรานี ้  พบวา  การกระทํ าที่เขาองคประกอบที่กฎหมายกํ าหนดเปนความผิดทางอาญา กลาวคือ   
ผูกระทํ าความผิดตองเขาไปมั่วสุมในสถานคาประเวณี หมายถึง ตองเขาไปรอแขกในสถานคา
ประเวณี โดยการมั่วสุมไมจํ าเปนตองคุยกันหรือรูจักกัน ถาเขาไปรอแขกเพื่อจูงมือผูเที่ยวข้ึนหอง   
กม็คีวามผิดแลว และสถานคาประเวณี หมายถึง สถานที่ตามความหมายในมาตรา 4

การก ําหนดความผดิตามมาตรานี ้ ไมสอดคลองกบัหลักเกณฑการก ําหนด
ความผดิทางอาญา  เนื่องจากเห็นวา การกระทํ านี้ไมเปนการกระทํ าที่เกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย
ทรัพยสินหรือผลประโยชนของบุคคล และไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของสังคม 
และการใชกฎหมายอาญากับการกระทํ านี้ไมเกิดประโยชนตอสังคม และไมมีผลตอการปองกัน
อาชญากรรม  โดยรัฐไมควรใชกฎหมายอาญาลงโทษความประพฤติที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูอ่ืน
และสังคม ตลอดจนรฐัไมควรใชกฎหมายอาญากบัการกระท ําผิดเพยีงเลก็นอยเนือ่งจากเปนพฤตกิรรม
สวนบุคคลมิไดสรางความรํ าคาญตอสาธารณชน และเปนการยากในการพิสูจนความผิดวาเปน   
การมั่วสุมในสถานคาประเวณีหรือไม เนือ่งจากรูปแบบการคาประเวณีสวนใหญ จะกระทํ าการคา
ประเวณีแอบแฝงในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานบริการ และหากพิจารณาตาม
แนวคดิของพธีิสารวาดวยการปองกนั ปราบปราม และลงโทษการคามนษุย โดยเฉพาะผูหญิงและเดก็
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 ไดก ําหนดถอยคํ าในความหมายเกีย่วกบัการคามนุษยและหลักการใหความยนิยอมของผูเสยีหายจาก
การคามนษุยไวในขอ 3 (ก) (ข) (ค)41 และใหประเทศภาคีก ําหนดใหการคามนษุยเปนความผดิอาญา42

สรุปไดวา ความยินยอมของผูเสียหายจากการคามนุษยซ่ึงใหไวกับผูแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณีของบุคคลอื่นหรือผูแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่นซ่ึงกระทํ าโดยเจตนา จะนํ า
ความยนิยอมมาเปนขออางวามไิดคามนษุย และถือวาการจดัหา การจดัใหอยูอาศยัเพือ่ความมุงประสงค
ในการแสวงหาประโยชนเปนการคามนุษย โดยใหรัฐภาคีกํ าหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา
โดยครอบคลมุการพยายามกระท ําความผดิ ผูมสีวนรวมกระท ําความผดิ ผูจดัการหรอืส่ังใหผูอ่ืนกระทํ า
ความผิด รวมทั้ง กํ าหนดแนวทางการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยใหไดรับการคุมครอง
ความเปนสวนตัวและเอกลักษณของผูเสียหายจากการคามนุษย ตลอดจนไดรับการชวยเหลือฟนฟู
ใหสามารถกลับสูสังคมได

                                                          
41 สํ าหรับแนวคิดของพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิง

และเดก็เพิม่เตมิอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาตทิีจ่ดัต้ังในลกัษณะองคกร ป ค.ศ. 2000
ในขอ 3 (ก)  “การคามนุษย” หมายถึงการจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคล 
ดวยวิธีการขมขู หรือดวยการใชกํ าลัง หรือดวยการบังคับในรูปแบบอื่นใด ดวยการลักพาตัว ดวยการฉอโกง     
ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอ ํานาจทีเ่หนอืกวา หรอืดวยการใชสถานะความออนแอตอภัยของบคุคล  หรอืมกีารให
หรือรับเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นเพื่อใหไดความยินยอมของบุคคลหนึ่งผูมีอํ านาจควบคุมอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อ
ความมุงประสงคในการแสวงหาประโยชน การแสวงหาประโยชนอยางนอยทีส่ดุ ใหรวมถงึการแสวงหาประโยชน
จากการคาประเวณีหรือการแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การเอาคน
ลงเปนทาสหรือการกระทํ าอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทํ าใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจาก
รางกาย

(ข) ความยินยอมของผูเสียหายในการคามนุษยที่ใหกับการแสวงหาประโยชนโดยเจตนาดังที่ระบุไว
ในวรรค (ก) ของขอนี้ ใหถือวาไมมีผลเกี่ยวของกัน ในกรณีที่มีการใชวิธีการใดๆ ที่ระบุไวในวรรค (ก)

(ค) ใหถือวาการจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งเด็ก เพื่อความมุง
ประสงคในการแสวงหาประโยชนเปนการคามนุษย.

42 ขอ 5  การกํ าหนดใหเปนความผิดอาญา
(1)  รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นตามที่จํ าเปนเพื่อกํ าหนดให

การกระทํ าตามที่ระบุไวในขอ 3 เปนความผิดอาญาเมื่อกระทํ าโดยเจตนา
(2)  รัฐภาคีแตละรัฐจะตองรับเอามาตรการทางกฎหมายและมาตรการอื่นตามที่จํ าเปนเพื่อกํ าหนดให

การกระทํ าตอไปนี้เปนความผิดอาญา (ก) ภายใตแนวคิดพื้นฐานของระบบกฎหมายของรัฐภาคีนั้น การพยายาม
กระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไวในวรรค 1 ของขอนี้ (ข) การมีสวนรวมโดยเปนผูมีสวนในการกระทํ าความผิด
ตามที่กํ าหนดไวตามวรรค 1 ของขอนี้  (ค) การจัดหรือการใชใหผูอื่นกระทํ าความผิดตามที่กํ าหนดไวในวรรค 1 
ของขอนี้.
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ดงันัน้  การกํ าหนดใหการกระทํ าโดยความยินยอมของผูคาประเวณีตาม
มาตรา 6 โดยมเีจาของสถานคาประเวณี แมเลา และผูเกี่ยวของอยูเบื้องหลังที่แสวงหาประโยชน  
จากผูคาประเวณ ี มคีวามผดิทางอาญาจงึไมเหมาะสม และพธีิสารดงักลาวใหแตละรัฐก ําหนดความผดิ
ทางอาญาเฉพาะผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีของผูอ่ืนเทานั้น หรือหากพจิารณาตาม
พธีิสารเลอืกรับของอนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็ เร่ืองการคาเดก็ การคาประเวณ ี และสือ่ลามกทีเ่กีย่วกบั
เด็ก ไดก ําหนดใหรัฐภาคีใชมาตรการทางอาญาเฉพาะการกระทํ าของผูแสวงหาประโยชนจากการคา
ประเวณขีองเดก็เทานัน้43 ดงันัน้ กรณผูีคาประเวณเีปนบคุคลอายตุํ ่ากวา 18 ป หรือเปนบคุคลอายกุวา
18 ป ถือวาเปนบุคคลที่ไดรับการคุมครองตามพิธีสารทั้ง 2 ฉบบัดังกลาว การกํ าหนดความผิด     
ทางอาญาตามมาตรานี้ไมสอดคลองกับพิธีสาร  จึงเห็นสมควรยกเลิกความผิดฐานนี้
               

4.3.1.3 ฐานโฆษณาหรอืรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนํ าดวยเอกสาร ส่ิงพิมพ 
หรือกระทํ าใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือ   
การติดตอเพื่อการคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน (มาตรา7)

การกํ าหนดความผิดทางอาญาตามมาตรานี้ มุงลงโทษทุกคนรวมถึงผูคา
ประเวณีดวย หากกระท ําการใดเขาองคประกอบที่กฎหมายกํ าหนดเปนความผิดทางอาญา กลาวคือ
ผูใดจะมีความผิดก็ตอเมื่อไดกระทํ าโดยการโฆษณาหรือรับโฆษณาใหเปนที่แพรหลายเพื่อจูงใจให
คนมาใชบริการในการคาประเวณีทั้งของตนเองหรือของผูอ่ืน  สวนการชักชวน หรือแนะนํ า  ไดแก
การกระทํ าใด ๆ ใหผูอ่ืนตกลงใจมาใชบริการในการคาประเวณี ซ่ึงการกระทํ าความผิดทั้งหมดนี้ 
ไดกระท ําโดยใชเอกสาร ส่ิงพมิพ หรือกระท ําใหแพรหลายดวยวธีิใดไปยงัสาธารณะ โดยมลูเหตจุงูใจ
ในการกระทํ าเพื่อเรียกรองหรือติดตอโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการคาประเวณีของตนเองหรือการคา
ประเวณีของผูอ่ืน ซ่ึงการกระทํ าความผิดตามมาตรานี้ สวนใหญเปนการกระทํ าในรูปแบบธุรกิจ
การคาโดยเผยแพรผานสื่อประเภทตางๆ เพื่อจูงใจใหคนมาใชบริการในการคาประเวณี

การกํ าหนดความผิดตามมาตรานี้ สวนใหญสอดคลองกับหลักเกณฑ
การกํ าหนดความผิดทางอาญา เนื่องจากเห็นวาการโฆษณาหรือรับโฆษณานี้ เปนการกระทํ าที่เกิด
อันตรายตอความสงบเรียบรอยของสังคม เพราะเปนการกระตุนเพื่อจูงใจใหคนมาใชบริการทางเพศ 
ซ่ึงเปนการกระทํ าที่ฝาฝนความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของสังคม และการใชมาตรการ
                                                          

43 ขอ 3 ก ําหนดใหรฐัภาคแีตละรฐัจะตองประกนัวาอยางนอยการกระท ําและกจิกรรมการทีใ่ชเดก็ในกจิกรรม
ทางเพศเพือ่คาตอบแทนหรอืผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบอื่นใด โดยครอบคลุมอยูภายใตกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายที่มีโทษทางอาญาอยางเต็มที่ ทั้งที่กระทํ าภายในประเทศหรือขามชาติ หรือกระทํ าในลักษณะสวนบุคคล
หรือในลักษณะที่จัดเปนองคกร.
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กฎหมายอาญากับการกระทํ านี้ จะไดรับการสนับสนุนจากประชาชน เพราะเปนการสกัดกั้น     
ความตองการในการใชบริการจากการคาประเวณแีละลดการน ําหญงิและเดก็มาคาประเวณไีดอีกทางหนึง่   
ตลอดจนการใชกฎหมายอาญากับการกระทํ านี้ สามารถพิสูจนความผิดไดเพราะมีพยานหลักฐาน
เปนเอกสารสิ่งพิมพประกาศโฆษณาตางๆ จึงสามารถนํ าคนผิดมาลงโทษได  ไมส้ินเปลืองคาใชจาย
ในการปราบปราม  เนื่องจากสามารถใหประชาชนแจงขาวเกี่ยวกับการกํ าหนดความผิดนี้ได

อยางไรก็ตาม  ผูศึกษามีขอสังเกตวา  การกระทํ าความผิดตามมาตรานี้  
ถาเปนกรณีการกระทํ าในทางธุรกิจเพื่อคาประเวณีของผูอ่ืน เพื่อใหไดรับผลประโยชนเปนกํ าไร
จากคาประเวณีของผูอ่ืนอันเนื่องมาจากการโฆษณาเปนการกระทํ าที่กอใหเกิดอันตรายตอบุคคล
และสังคม โดยพิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก 
ถือวาบุคคล หรือกลุมบุคคลที่แสวงประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอื่นเปนการคามนุษย  
ซ่ึงเปนการกระท ําความผดิอาญา44 และถาไดกระท ําความผดิตอเดก็ หรือกระท ําความผดิโดยการโฆษณา
ผานชองทางสื่อสารมวลชน หรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอประชาชนเปน
จ ํานวนมาก ท ําใหเกดิความยุงยากในการควบคมุ เชน การใชโทรศพัทเคลือ่นที ่ การใชส่ืออินเตอรเนต็ 
ควรใหผูซ่ึงกระทํ าความผิดโดยใชวิธีการดังกลาว  เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น ดังนั้น เหน็สมควร
ปรับปรงุการก ําหนดความผดิและโทษใหหนกัขึน้ โดยใหอยูระดบัเดยีวกนักบัผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมีการคาประเวณี

4.3.2 การเปรียบเทียบกบักฎหมายตางประเทศ
การศกึษาครัง้นี ้ ไดมุงเนนการศกึษาแนวทางการก ําหนดความผดิและโทษทางอาญา

ตอผูคาประเวณีตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ผลการศึกษา ดังนี้

                                                          
44 ดูพิธีสารวาดวยการปองกัน ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็กฯ ขอ 5.
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ตารางที่ 4.1  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานเปนผูคาประเวณีตามกฎหมายไทย
และกฎหมายตางประเทศ

การคาประเวณี ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

-ชักชวนในที่สาธารณะ / / / - - / - -
-กระตุนใหใชบริการ
  ที่สาธารณะ/สราง
  ความเดือดรอนใหคนอื่น / / / - - / / /
-มัว่สุมในสถานคาประเวณี / - - - - - - -
-โฆษณาเผยแพร/ใชส่ือ / / / - / / / /
-ใกลที่สาธารณะ/เขตทหาร - / - - - - / -
-ฝาฝนคํ าส่ังเจาพนักงาน - - - - / - / /
-สถานที่มีเด็กหรือเด็กเขาได - - - - - - / -

จากตารางพบวา การก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูคาประเวณตีามกบักฎหมายไทย
เมือ่เปรยีบเทยีบกฎหมายตางประเทศในการกระท ําตางๆ โดยฝาฝนขอหามตามกฎหมายทีไ่ดบญัญตัไิว
สรุปไดดังนี้

1. การก ําหนดความผดิทางอาญาฐานโฆษณาเผยแพรเพื่อคาประเวณีของตนเอง
หรือผูอ่ืน ซ่ึงประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ไดกํ าหนด
ความผิดฐานนี้ รวม 7 ประเทศ เพื่อยับยั้งความตองการในการใชบริการจากการคาประเวณี        
สวนประเทศนวิซีแลนดก ําหนดใหมโีฆษณาเผยแพรเพือ่คาประเวณขีองตนเองได และจากการสงัเกต
ของผูศึกษาเห็นวาผูคาประเวณีสามารถโฆษณาทางโทรทัศนหลัง 22.00 นาฬกิาได  แตการโฆษณา
เกีย่วกบัการนํ าบุคคลเขามาในประเทศหรือสงออกไปยังตางประเทศ จะมีความผิดฐานคามนุษยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา สวนกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีกฎหมายของรัฐตางๆ ไดกํ าหนดความผิด
ฐานนี้ไวแลว

2. การก ําหนดความผิดทางอาญาฐานชักจูงผูอ่ืนในที่สาธารณะ โดยกระตุนให
คนใชบริการเพื่อคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืนไวเปนการเฉพาะ ไดแก ประเทศไทยและ      
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ไดกํ าหนดความผิดฐานนี้ไวเปนการเฉพาะ   
รวม 6 ประเทศ เพื่อคุมครองสาธารณชนไมใหไดรับความเดือดรอนรํ าคาญจากการคาประเวณีและ
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ใหสถานที่หรือส่ิงกอสรางสาธารณะไดรับการคุมครองดานความเปนระเบียบเรียบรอย โดย
ประเทศดงักลาว  แมใชนโยบายปรามการคาประเวณีหรือนโยบายแบบจดทะเบียนหรืออนุญาตใหมี
การคาประเวณีไดกํ าหนดความผิดฐานนี้ไว สวนสวีเดนมิไดกํ าหนดความผิดฐานนี้ไวเพื่อลงโทษ   
ผูคาประเวณีเปนการเฉพาะ แมวาไดใชกฎหมายลมเลิกการคาประเวณี แตแนวทางในการบัญญัติ
กฎหมายมุงลงโทษผูใชบริการจากการคาประเวณีแตไมลงโทษผูคาประเวณี เพราะเห็นวาการคา
ประเวณีเปนสัญลักษณของความเอาเปรียบทางเพศและความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ จึงได
บญัญตักิฎหมายอาญาเปนเรื่องทั่วไปโดยไมเจาะจงวาเปนคาประเวณี โดยกํ าหนดความผิดตอบุคคล
ผูซ่ึงสงเสียงรบกวนอยูในที่สาธารณะ หรือกระทํ าตัวในที่สาธารณะโดยประการอื่นในการสราง
ความรํ าคาญแกสาธารณชน จะไดรับการพิจารณาโทษปรับฐานฝาฝนความสงบเรียบรอยและ      
ศีลธรรมอันดี  ซ่ึงผลการศึกษาเปรียบกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีของสหภาพยุโรป  สรุปไดวา
ผูคาประเวณีในประเทศสวีเดนจะมีความผิดใน 2 กรณ ีคอื ฐานโฆษณาเผยแพรเพื่อคาประเวณีและ
ฐานฝาฝนคํ าส่ังเจาพนักงานเทานั้น45 ทั้งนี้ กฎหมายสวเีดนมไิดกํ าหนดความผิดตอผูคาประเวณีไว
โดยเฉพาะ เนือ่งจากเห็นวาผูคาประเวณีเปนกลุมที่ตองใหความชวยเหลือเปนกรณีพิเศษโดยกํ าหนด
ความผิดตอผูใชบริการจากการคาประเวณีแทน และมีบางองคกรเห็นวารูปแบบกฎหมายควบคุม
การคาประเวณีของสวีเดนใหการคุมครองสิทธิสตรีไดดีที่สุด46

3. การก ําหนดความผิดทางอาญาฐานชักชวน จูงใจ แนะนํ าในที่สาธารณะหรือ
ถนนซึง่เปนการกระท ําโดยสงบเพือ่คาประเวณขีองตนเองหรอืผูอ่ืน ซ่ึงประเทศไทยและสหรฐัอเมรกิา
ญี่ปุน และอังกฤษ ไดกํ าหนดความผิดฐานนี้ เพื่อหามมิใหมีการคาประเวณี หรือปรามมิใหคา
ประเวณีอยางเปดเผยในสถานที่สาธารณะ แตผูศึกษาเห็นวากฎหมายไทยใชถอยคํ าวา กระทํ าโดย
เปดเผยและนาละอายซึ่งเปนถอยคํ าที่ไมมีหลักเกณฑแนนอน โดยข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูบังคับใช
กฎหมายเปนสํ าคัญ อาจมีปญหาในทางปฏิบัติได

4. การก ําหนดความผิดทางอาญาฐานอื่นๆ เกี่ยวกับผูคาประเวณี โดยมีแนวทาง
ในการกํ าหนดความผิดทางอาญาแตกตางกันไปของแตละประเทศขึ้นอยูกับนโยบายเกี่ยวกับการคา
ประเวณีตามที่ไดกลาวมาแลว มีเพียงกฎหมายไทยไดกํ าหนดความผิดฐานมั่วสุมในสถานคา
ประเวณีเพื่อคาประเวณี และกฎหมายของอังกฤษ ไดกํ าหนดความผิดฐานกระทํ าโดยใชโทรศัพท
สาธารณะเพือ่คาประเวณี มลรัฐเกือบทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดใหการคาประเวณีทุกกรณี
                                                          

45 Daniela Danna. (2000). Organizations active in the field of prostitution in a comparative Western
European Perspective. p. 5. Retrieved February 19, 2006, from http// www.bayswan.org.

46 Maxim Institute. Prostitution Reform Bill 2005. Retrieved February 19, 2006, from
http// www.maxim.org.nz.
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มีความผิดทางอาญา และกฎหมายกลางของสหรัฐไดกํ าหนดความผิดฐานคาประเวณีใกลเขตที่ตั้ง
ทางทหารหรือส่ิงกอสรางสาธารณะไว นิวซีแลนดไดใชนโยบายยอมรับใหมีการคาประเวณีเปน
อาชพีหนึง่ จงึมไิดก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูคาประเวณไีวในกฎหมาย ฝร่ังเศสไดก ําหนดความผดิ
ตอผูคาประเวณีในกรณีคาประเวณนีอกสถานทีไ่ดรับการอนญุาต สํ าหรบัเยอรมนัไดก ําหนดความผดิ
ทางอาญาสํ าหรับบุคคลซึ่งไดกระทํ าโดยผูที่ฝาฝนขอหามที่กํ าหนดไวโดยไดประกาศเปนคํ าสั่ง    
ใหทราบโดยทั่วไป เพื่อหามมิใหกระทํ าการคาประเวณีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ ชวงเวลา 
หรือระหวางเวลาของวนั และก ําหนดหามคาประเวณใีกลสถานทีอ่อกก ําลังกาย ไมปดทางเขาโรงเรยีน
และศูนยพัฒนาเด็ก ตลอดจนหามคาประเวณีในสถานที่ทีเ่ปนอันตรายตอผูเยาว เชน หามกระทํ าการ
คาประเวณีอยูในบริเวณใกลเคียงโรงเรียน หรือสถานที่อ่ืนๆ ซ่ึงบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปสนใจ        
เขาเยีย่มชม หรืออยูในบานเรือนซ่ึงมีบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปไดอาศัยอยูดวย  เนื่องจากการกระทํ านี้
เปนอันตรายตอศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. ปญหาการกํ าหนดโทษทางอาญาตอผูคาประเวณี   เนื่องจากการกํ าหนดโทษ
ทางอาญาแกผูคาประเวณตีามกฎหมายไทย ไดแก อัตราโทษปรบัหนึง่พนับาทฐานเขาตดิตอ ชักชวน 
แนะน ําตวั ตดิตาม หรือรบเราบคุคลตามถนนหรอืสาธารณ สถานฯ เพือ่การคาประเวณี และอัตราโทษ
จํ าคุกหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทฐานเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีฯ ตลอดจน
อัตราโทษจ ําคกุตัง้แตหกเดอืนถึงสองป หรือปรับตัง้แตหนึง่หมืน่บาทถงึสีห่มืน่บาท หรือทัง้จ ําทัง้ปรบั
ฐานโฆษณาเพือ่การคาประเวณี เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายตางประเทศแลว พบวากฎหมายตางประเทศ
มิไดกํ าหนดความผิดและโทษทางอาญาฐานเขามั่วสุมในสถานการณคาประเวณี สวนการกํ าหนด
โทษฐานเขาติดตอ ชักชวนฯเพื่อคาประเวณี พบวากฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดหามคาประเวณี   
ไวใน Code  of  Federal  Regulations โดยกํ าหนดโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ป ฐานคาประเวณีใกลเขตที่ตั้ง
ทางทหารหรือส่ิงกอสรางสาธารณะ และมลรัฐตางๆ สวนใหญไดออกกฎหมายลงโทษผูเกี่ยวของ
กบัการคาประเวณี โดยจํ าคุกไมเกิน 1 ป เวนแตกฎหมายรัฐ Texas ไดกํ าหนดโทษปรับแกผูคา
ประเวณีถาไดกระทํ าความผิดครั้งแรกหรือคร้ังที่สอง กฎหมายของญี่ปุนและองักฤษไดกํ าหนดโทษ
ในแนวทางเดียวกับไทย แตกฎหมายของญี่ปุนไดกํ าหนดรุนแรงกวาไทย คือ จํ าคุกโดยบังคับใช
แรงงานเปนเวลาไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ กฎหมายของอังกฤษไดกํ าหนดโทษจํ าคุกหรือปรับ     
เชนเดยีวกบัไทย สวนกฎหมายของเยอรมันไดกํ าหนดความผิดเฉพาะกรณีการรบเราบุคคลตามถนน
หรือสาธารณะ เพือ่กระตุนใหคนมาใชบริการ หรือกระทํ าการฝาฝนคํ าส่ังเจาพนักงานมีโทษจํ าคุก
ไมเกิน 6 เดือนหรือปรับ  และฐานละเมิดขอหามเพื่อคุมครองเด็กหรือสถานที่สาธารณะมโีทษจํ าคุก
ไมเกนิ 1 ปหรือปรบั และกฎหมายของฝรัง่เศส ไดก ําหนดโทษแนวทางเดยีวกบัเยอรมนัโดยการเชญิชวน
ในทีส่าธารณะ  โดยชักนํ า หรือยุยงบุคคลใดเพื่อใหมาใชบริการทางเพศ  มโีทษจํ าคุกไมเกิน 2 เดือน  
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และปรบัหรือโทษจ ําคกุไมเกนิ 3 ปและปรบั ในกรณีการเชญิชวนในทีส่าธารณะ เพือ่บริการทางเพศ
โดยกระตุนใหคนใชบริการทางเพศ

ดังนั้น จะเหน็วากฎหมายไทย อังกฤษ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา เยอรมันและฝรั่งเศส
ไดก ําหนดความผดิทางอาญาทีจ่ะลงโทษแกผูคาประเวณไีวโดยตรง โดยกฎหมายเยอรมนัและฝรัง่เศส
ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาเฉพาะกรณีเพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะ หรือคุมครองเด็ก หรือ
หามพฤตกิรรมที่กอใหเกิดอันตรายตอความสงบเรียบรอยในสังคม  สวนกฎหมายไทย  อังกฤษ และ
ญี่ปุนไดกํ าหนดใหการกระทํ าซ่ึงเปนพฤติกรรมของผูคาประเวณีในสถานที่ตางๆ เปนความผิดไว
เชนกัน สวนกฎหมายของสวีเดนและนิวซีแลนดมิไดกํ าหนดความผิดตอผูคาประเวณีไวโดยตรง  
เนื่องจากแนวคิดของกฎหมายมุงเนนกํ าหนดความผิดตอผูใชบริการจากการคาประเวณีและผูอยู
เบือ้งหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี

4.3.3 ผลกระทบของการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณีตามมาตรา 5  และมาตรา 6  ตาม

ทีไ่ดกลาวมาแลว  นอกจากไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา และกฎหมาย
ตางประเทศแลว ยังไดสงผลกระทบตอปญหาทางสังคมและการกระทํ าความผิดทางอาญาตอเนื่อง
ตางๆ ตามมาอกีดวย ซ่ึงผูศึกษาขอนํ าเสนอผลกระทบในบางกรณี ดังนี้
      

4.3.3.1 ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจนอกระบบ
การกํ าหนดใหผูคาประเวณีมีความผิดและมีโทษทางอาญากอใหเกิด  

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกจินอกระบบมกีารขยายตวัมากขึน้ เนือ่งจากเปนการบญัญตักิฎหมายอาญา
จนเกนิขอบเขตจะกอใหเกดิปญหาอาชญากรรมทีต่ดิตามมาหลายประการ เชน การเกดิขบวนการจดัหา
หญิงและเด็กมาคาประเวณี ซ่ึงนํ าไปสูการพัฒนาขององคกรอาชญากรรม หรือกลุมอาชญากรรม  
ซ่ึงจะขยายการดํ าเนินงานและกระจายธุรกิจที่ผิดกฎหมายตอไป และการบญัญัติหามความประพฤติ
คาประเวณีไวในกฎหมาย มีสวนผลักดันใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของหรือมีสวนรวมเขาไปสัมพันธกับ   
กจิกรรมการกระทํ าผิดอ่ืนๆ  บอนทํ าลายระเบียบของสังคมทั่วๆไป   ทํ าใหส้ินเปลืองเวลา บุคลากร 
งบประมาณของกระบวนการยุติธรรมในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดเหลานี้ และจะมี
ผลกระทบตอการใชทรัพยากรในการปองกันอาชญากรรมอื่นๆ ที่รายแรงกวาได เชน  ผลการศึกษา
เร่ืองธุรกิจนอกกฎหมายพบวา ธุรกิจนอกกฎหมายทุกประเภทมีความเชื่อมโยงเปนเครือขายกับ  
องคกรสากล โดยขณะนีป้ระเทศไทยไดกลายเปนศนูยกลางของกจิกรรมนอกกฎหมายหลายประเภท  
การควบคมุหละหลวม มีปญหาทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ทํ าใหประเทศไทยเปนที่สนใจ
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ขององคกรอาชญากรรมทัง้ในและนอกประเทศ และการทีรั่ฐม ี “ขอหามตามกฎหมาย ธุรกจิตองหาม
ไมใหมีการประกอบการ จะดวยเหตุผลทางศีลธรรมหรือความสงบเรียบรอย ความเชื่อทางศาสนา
หรือเหตุผลจากขอตกลง หรือเปนบรรทัดฐานของสังคมสวนรวม เชน  การคามนุษย  โสเภณี และ
ธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ ขอหามตามกฎหมายเปนสวนสํ าคัญที่ทํ าใหสินคาหรือบริการมีราคาสูงขึ้น  
ซ่ึงเปนการไปดึงดูดใหมีผูประกอบการรายใหมๆ เพิ่มเขาสูตลาดมากขึ้น”47 สอดคลองกับรายงาน   
ทีว่าเศรษฐกจินอกระบบเริม่ไดรับความส ําคญัมากขึน้ในสงัคมไทย เนือ่งจากมบีทบาทในการขบัเคลือ่น
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไมนอยกวาเศรษฐกจิในระบบ สํ าหรบักจิกรรมของเศรษฐกจินอกระบบ
มทีัง้กจิกรรมที่ถูกกฎหมายและที่ผิดกฎหมาย ในสวนของเศรษฐกิจนอกระบบที่ผิดกฎหมาย รัฐบาล
ไดใชนโยบายในการควบคุม จัดระเบียบและปราบปรามอยางเขมงวด เพื่อลดผลกระทบที่มีตอ
สังคม  แตปรากฏวาไดมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และมีขนาดใหญเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ  สงผลใหเกิด
การเลือกปฏิบัติและเกิดปญหาหลายเรื่องตอเนื่อง  เชน  ปญหาผูมีอิทธิพล  คอรรัปชั่น และปญหา
ความไมชอบธรรมและไมเปนธรรมในสงัคม48 แมธุรกจิการคาบรกิารทางเพศท ําใหเกดิก ําไรมากมาย
แตผลกํ าไรนั้นไมไดตกอยูกับผูคาประเวณีแตอยางใด แตไปตกอยูกับเจาของกิจการและเจาหนาที่
ของรัฐบางคนที่หาประโยชนจากสภาพกึ่งปดกึ่งเปดของการคาประเวณีในสังคม ในขณะที่ผูคา
ประเวณีจะถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบ โดยกฎหมายของรัฐไมคุมครองเพราะเปนกิจกรรมที่ไมถูกตอง
ตามกฎหมาย49

จะเห็นวาธุรกิจคาบริการทางเพศแมไมถูกกฎหมายแตไดขยายตัวอยาง
ตอเนือ่ง เพราะกิจกรรมดังกลาวใหผลตอบแทนตอเจาของกิจการสูง และยังมีผูแสวงหาประโยชน
จ ํานวนมาก ท ําใหการปราบปรามไมไดผลเทาทีค่วร จงึเหน็สมควรมมีาตรการทางกฎหมายเพือ่ปองกนั
และแกไขปญหาดังกลาวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                          
47 รัตพงษ สอนสุภาพ. (2547). จัดการเศรษฐกิจนอกระบบเคียงคูองคความรูของภาครัฐ.
48 สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2547, 24 มิถุนายน). ยุทธศาสตรบริหาร

จัดการเศรษฐกิจนอกระบบ. เอกสารประกอบการประชุมประจํ าป.
49 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. (2546). โสเภณีบนดิน:การคาบริการทางเพศถูกกฎหมาย. อางถึงใน

วิระดา สมสวัสดิ์. การคาประเวณี: สังคมไทยจะไปทางไหน. หนา 29.
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4.3.3.2 ผลกระทบตอการแพรระบาดของโรคเอดส
การกํ าหนดใหผูคาประเวณีมีความผิดทางอาญากอใหเกิดผลกระทบตอ

ปญหาการควบคุมการแพรระบาดของโรคเอดส ตามรายงานของ UNAIDS/WHO เกี่ยวกับ      
สถานการณเอดสทั่วโลกเมื่อเดือนธันวาคม 2548 พบวามจี ํานวนผูติดเชื้อ และผูปวยเอดสทั่วโลก 
รวม 40.3 ลานคน ในจ ํานวนนีเ้ปนผูหญิงมากกวารอยละ 40 และเปนเดก็อายตุํ ่ากวา 15 ป 2.3 ลานคน
ประเทศตางๆ ตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลและปองกันโรคปละหลายพันลานดอลลาร   
ทั้งนี้ องคการอนามัยโลกตองสนับสนุนคาใชจายตอประเทศตาง ๆในการปองกันและรักษาพยาบาล
โรคเอดสในป 2003 เปนเงิน 4.7 พันลานดอลลาร และเพิ่มขึ้นเปน 8.3  พันลานดอลลารในป 2005  
และมคีนเสียชีวิตจากโรคเอดสทั่วโลกในป 2005 ประมาณ 250,000-300,000 คน50 และจากรายงาน
ของสํ านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อเดือนสิงหาคม 2548 พบวา        
ผูปวยเอดสสวนใหญพบมากในกลุมอายุ 30-34 ป คิดเปนรอยละ 26.03  รองลงมาอายุ 25-29 ป     
คิดเปนรอยละ 25.62  อายุ 35-39 ปคิดเปนรอยละ 16.70  และเด็กที่อายุระหวาง 0-4 ป 
คดิเปนรอยละ 3.05 ตามล ําดบั ในชวง 3 ปทีผ่านมา พบวาอตัราปวยเอดสในกลุมหญงิวยัรุนมอัีตราปวย
สูงกวาวยัรุนชาย หรือเทากบัเพศชาย นอกจากนัน้ ไดมกีารคาดประมาณผูตดิเชือ้เอดสและผูปวยเอดส
ในประเทศไทยโดยคณะผูเชีย่วชาญ (The Thai Working Group) ไดคาดประมาณตวัเลขผูตดิเชือ้เอดส
และผูปวยเอดส ในป 2548 วานาจะมีผูติดเชื้อเอดสสะสมประมาณ 1,092,327 ราย และคาดวาใน    
ป 2549 จะมจี ํานวนผูตดิเชือ้เอดสสะสมประมาณ 1,109,000 ราย หากพจิารณาขอมลูปญหาพฤตกิรรม
ที่เปนปจจัยเส่ียงในการติดเชื้อ พบวา กลุมเด็กวัยรุนของเด็กนักเรียนชายมัธยมปที่ 5  ในชวงป   
2545 - 2547 พบวามกีารใชถุงยางอนามัย รอยละ 17.5 รอยละ 19 และรอยละ 23.3 ตามลํ าดับ ซ่ึงมี
การใชนอยมากและผลการศึกษาพฤติกรรมในกลุมทหารเกณฑเกี่ยวกับการใชถุงยางอนามัยกับ 
หญิงขายบริการในชวงปเดียวกัน พบวา มกีารใชถุงยางอนามัยรอยละ 55.6 รอยละ 59.5  และรอยละ 
63.8  แมจะมีการใชคอนขางสูง แตการใชถุงยางอนามัยในกลุมหญิงทั่วไปมีเพียงรอยละ 30.9     
รอยละ 25 และรอยละ 36.8 เทานั้น ซ่ึงถือวามีการใชนอยมาก และอาจสงผลตอการแพรระบาดของ
เชื้อเอดสเพิ่มขึ้นในกลุมประชากรหญิงวัยเจริญพันธุทั่วไปได  และหากพิจารณาขอมูลในดาน     
การประกอบอาชีพของผูปวยเอดส  พบวาสวนใหญประกอบอาชีพใชแรงงาน เชน รับจางทั่วไป  
ลูกจางโรงงาน  ขับรถรับจาง  กรรมกร รอยละ 46.56 รองลงมา คืออาชีพ เกษตรกรรม รอยละ 20.68 
อาชพีแมบาน รอยละ 3.93 เด็กตํ่ ากวาวัยเรียน รอยละ 3.62 และนักศึกษา รอยละ 0.87 ตามลํ าดับ

                                                          
50 WHO. Progress on Global Access to HIV Antiretroviral Therapy A Report on 3 by 5 and Beyond

March 2006. Retrieved March 30, 2006, from http://www.who.int/hiv/en/.
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ตลอดจนไดศึกษาถึงสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงสวนใหญติดตอจากการมีเพศสัมพันธ คิดเปนรอยละ 
83.89 หากพิจารณาในดานสถานการณการเฝาระวังการติดเชื้อเอดสเฉพาะพื้นที่ในประเทศไทย    
ในป 2532 - มถุินายน 2547 ในสวนการคาประเวณี พบวา อัตราความชุกของการติดเชื้อในกลุม 
หญิงขายบริการทางเพศทางตรงและกลุมหญิงขายบริการทางเพศแอบแฝง กอนป 2539 ทั้งสองกลุม
มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมหญิงขายบริการทางเพศทางตรงมีอัตราความชุก
สูงสดุ ในเดอืนธนัวาคม 2537 พบรอยละ 33.15 และมแีนวโนมลดลงจนถงึปจจบุนั (2547) อยูรอยละ
7.64  ในป 2546 กลุมหญงิขายบรกิารทางเพศแฝงมแีนวโนมลดลง  เหลือรอยละ 3.67  แตในป 2547  
อัตราแนวโนมสูงขึ้นรอยละ 4.09  สวนกลุมชายที่มาตรวจกามโรค พบวา ตั้งแตป 2532 ถึงป 2538  
มแีนวโนมเพิ่มขึ้น แตหลังจากนั้นเริม่คงที่และไมเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยป 2543  พบวา กลุมชาย
ทีม่าตรวจกามโรคมแีนวโนมของการตดิเชือ้เอดสลดลง จากรอยละ 5.96 เปนรอยละ 4 แตในป 2547  
กลับพบวาอัตราความชกุของการตดิเชือ้เอดสในกลุมชายทีม่าตรวจกามโรคมแีนวโนมสงูขึน้รอยละ 5
 ซ่ึงนาจะมีความเกี่ยวพันกับกลุมหญิงขายบริการทางเพศแบบแฝงอยางเห็นไดชัด51 ซ่ึงหากสํ ารวจ
เปนรายกรณี โดยสํ านกัอนามยั กรุงเทพมหานครไดสํ ารวจหญงิขายบรกิารทางเพศรอบพืน้ทีส่นามหลวง
ตัง้แตวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 15 มิถุนายน 2548 พบอัตราติดเชื้อเอดสในกลุมดังกลาว มีอัตราสูง
เกอืบรอยละ 20 ซ่ึงสูงถึง 4 เทาของผลสํ ารวจทั่วประเทศ  หรือการตรวจทุก 100 คน มีผูปวยติดเชื้อ
มากถึง 18.76 คน52  จากการสํ ารวจของสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดอดุรธานี ป 2548 พบวา จังหวัด
อุดรธาน ี มีผูปวยและติดเชื้อเอดสจํ านวน 6,378 ราย แยกเปนผูปวย 5,132 ราย ชาย 3,275 ราย    
หญิง 1,856 ราย เสียชีวติแลว 974 ราย ผูตดิเชือ้มอีาการ 1,246 ราย เสียชีวติ 233 ราย เปนชาย 117 ราย
หญิง 18 ราย โดยปญหาเอดสที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จากเดิมมีการติดเชื้อในกลุม   
รักรวมเพศ  และกลุมมัว่สุมยาเสพตดิมาสูกลุมเพศสมัพนัธระหวางชายหญงิ ซ่ึงแนวโนมหญงิจะตดิเชือ้
มากยิง่ขึน้ เนือ่งจากมกีารเปลีย่นแปลงทางพฤตกิรรมวยัรุน53 ทัง้นี ้หากพจิารณาขอมลูของตางประเทศ
พบวา ในประเทศเวยีดนามผูตดิยาเสพตดิและผูขายบรกิารทางเพศ เปนปจจยัหลักทีม่ผีลตอการแพรระบาด
ของเชื้อเอดสเพิ่มขึ้น ทํ าใหจํ านวนผูปวยโรคเอดสในเวียดนามมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น ในป 2548          
มปีระมาณ 263,000 ราย และระยะตอไปจะมีผูติดเชื้อโรคเอดสเพิ่มขึ้นถึงปละ 40,000 ราย  แมวา
การขายบรกิารทางเพศผดิกฎหมาย แตส่ือของทางการเวยีดนามยอมรบัวาทัว่ประเทศมหีญิงขายบรกิาร

                                                          
51 ศูนยขอมูลทางระบาดวิทยา. (2549). สํ านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

สืบคนเมื่อ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549, จาก  http://www-ddc.moph.go.th.
52 ผูจัดการ. (2548, 9 กันยายน).
53 คมชัดลึก. (2548, 11 ธันวาคม).
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ทางเพศประมาณ 13,000 คน54 สวนขอมลูประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี เมือ่วนัที ่1 กนัยายน 2548
พบวา ความนากลัวอยางแทจริงของสถานการณที่เลวรายของโรคเอดสในประเทศจีนนั้น มาจาก
ชองทางการแพรระบาดที่สํ าคัญ คือ เพศสัมพันธ    พบวา ชวง 10 ปที่ผานมา อัตราการแพรระบาด
ของโรคเอดสในกลุมผูใหบริการทางเพศ พุงสูงขึ้นถึง 50 เทา โดยเพิ่มขึ้นจากอัตราเฉลี่ยรอยละ 0.02 
ในป 1995 เปนรอยละ 1.0 ในป 2004 โดยผูปวยเอดสและเอดสที่อยูในกลุมผูใหบริการทางเพศ      
มีมากราวรอยละ 10 ขณะที่รายงานของรัฐบาลทหารพมา พบวามผูีติดเชื้อเอดสกวา 300,000 คน 
จากประชากร 54 ลานคน แตองคการสหประชาชาติโดยยูเอ็นเอดสประมาณวา พมามีผูติดเชื้อเอดส
กวา 600,000 คน  นอกจากนั้น  องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เผยผลการศึกษาเนื่องใน  
วนัเอดสโลกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 พบวา  กระแสโลกาภิวัตนเปนปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหโรคเอดส
แพรระบาดไปทั่วโลก เนื่องจากทํ าใหแรงงานยายถ่ินฐานบอยขึ้น โดยกลุมที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
กลุมหนึง่คือผูที่ถูกบังคับใชแรงงาน 12.3 ลานคน ในจํ านวนนี้มี 2.5 ลานคน เปนเหยื่อการคามนุษย
ซ่ึงมากกวารอยละ 40 ถูกแสวงหาประโยชนในการคาบริการทางเพศ  โดยผูใชแรงงานกลุมที่เสี่ยง
ตดิเชือ้เอดสมากที่สุด ไดแก ผูทํ างานดานการคมนาคม  ผูทํ างานดานการทองเที่ยวและบริการ และ 
ผูวางงานที่อยูในสภาพขัดสน55 และผลการสัมมนาเรื่องปญหาเอดสและความสัมพันธทางเพศ    
ของมนุษย ป 2544  เหน็วา การกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีเปนสาเหตุที่ไมสามารถ
ควบคมุโรคเอดสได ดังนั้นจะตองยกเลิกการลงโทษ และยกเลิกความผิดในการคาประเวณี  จึงจะแก
ปญหาเอดสที่แพรกระจายอันเนื่องมาจากการมีเพศสัมพันธได ซ่ึงที่ผานมาตองยอมรับวานโยบาย
การก ําจดัการคาประเวณีใหหมดไปนั้นเปนการกระทํ าที่ลมเหลวโดยสิ้นเชิง56

                                                          
54 รายงานการสมัมนาปญหาการแพรระบาดของเชือ้เอดส จดัขึน้ในกรงุฮานอย เมือ่วันที ่ 6 สงิหาคม 2548

โดยคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตรและการศึกษาของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสตประเทศเวียดนาม  
รวมกับโครงการการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Program-UNDP) และองคการ  
การพัฒนาระหวางประเทศแหงสวีเดน (Swedish International Development Agency)  เผยแพรโดยหนังสือพิมพ
ผูจัดการออนไลน  ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2548.

55 นายเหลยีง ว่ันเหนยีน รองผูอ ํานวยการส ํานกังานสาธารณสขุกรงุปกกิง่เผยในงานแถลงขาวสถานการณ
ปองกันโรคเอดสในกรุงปกกิ่ง วันที่ 1 ธันวาคม 2548 เผยแพรโดยหนังสือพิมพคมชัดลึก. เลมเดิม.

56 Gilles Poumerol. (2544). ทีป่รกึษาและผูเช่ียวชาญองคการอนามยัโลก เสนอรายงานตอทีป่ระชมุเมือ่วันที่
13-16 สิงหาคม 2544 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม จัดโดยองคการอนามัยโลก. อางถึงใน ศูนยเอ็มพาวเวอร.
(2544, พฤศิจกายน-ธันวาคม).แบค เกิรล, ปท่ี 1,ฉบับที่ 4.
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จะเห็นวา การคาประเวณีเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหการแพรระบาดของ
โรคเอดส โดยเฉพาะการก ําหนดใหผูคาประเวณมีคีวามผดิทางอาญา ท ําใหผูคาประเวณไีมเปดเผยตวั
โดยแฝงอยูในรปูแบบการใหบริการในงานอืน่ๆ เชน ท ํางานในสถานอาบ อบ นวด นวดแผนโบราณ
รานอาหาร รานคาราโอเกะ รานเสริมสวยหรือหาแขกตามสถานที่สาธารณะตางๆ หรือขายบริการ
โดยอิสระอยูในที่ตางๆ จึงเปนการยากตอการควบคุมการแพรกระจายของเชื้อเอดส และผลการแพร
กระจายของโรคเอดสกอใหเกิดปญหาสังคมดานตางๆ มากมาย เชน ปญหาการแพรระบาดสูหญิง 
วัยเจริญพันธุทั่วไป ปญหาเด็กติดเชื้อเอดสและเด็กกํ าพรา เนื่องจากพอแมเสียชีวิตดวยโรคเอดส   
ปญหาผูสูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ปญหาประชากรวัยแรงงานขาดแคลน ปญหาครอบครัวลมสลาย 
เปนตน จงึเห็นสมควรปองกันและแกไขปญหาที่ตนเหตุเพื่อมิใหผูคาประเวณีติดเชื้อเอดสเพิ่มขึ้น

4.3.3.3 ผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูคาประเวณี
การกํ าหนดใหผูคาประเวณีมีความผิดและมีโทษทางอาญากอใหเกิด  

ผลกระทบตอการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูคาประเวณี  โดยกฎหมายไมควรมีหนาที่สอดแทรก
เขาไปในชีวิตสวนตัวหรือวิถีดํ ารงชีวิตของบุคคลจนเกินความจํ าเปน ไมควรบัญญัติใหครอบคลุม
ความประพฤติทางเพศของบุคคลทุกแงทุกมุม กฎหมายอาญามิไดมีหลักจะตองบัญญัติกํ าหนดโทษ
ไวทั้งหมด เชน บคุคลใดมีพฤติกรรมเปนผูคาประเวณี กฎหมายจึงไมควรสอดแทรกเขาไปลงโทษ57

และผลการกํ าหนดความผิดดังกลาว ทํ าใหมีการแกไขปญหาโดยการปราบปรามหญิงที่คาประเวณี  
กอใหเกิดการกระทํ าอันเปนการละเมดิสิทธิและแสวงหาประโยชนจากเจาหนาที่ของรัฐบางคน เชน 
ขาวทีต่ ํารวจปลอมตัวเปนแขกเพื่อลอซ้ือโดยใหผูหญิงรวมประเวณี หรือสํ าเร็จความใครกอนจับกุม
แลวมีการเผยแพรภาพเปลือยกายทางสื่อมวลชน58ซ่ึงการลอซ้ือในลักษณะนี้ถือเปนการลอลวงให
กระท ําผิดเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  เพราะผูคาประเวณีมิใชผูประกอบอาชญากรรม  ทํ าใหผูคา
ประเวณีเหลานี้ตองตกอยูภายใตอิทธิพลของแมงดาและเจาของสถานบริการซึ่งเปนผูมีอิทธิพลเพื่อ
คุมครองใหการคาประเวณีของตนเองอยูได และถาพิจารณาในประเด็นการลอลวงหญิงและเด็ก    
มาคาประเวณี  พบวา  การหลอกลวง บังคับ ขูเข็ญ และกกัขงัหนวงเหนี่ยวหญิงและเด็กซึ่งเปนกลุม
ที่ออนแอทางสังคมใหกระท ําการคาประเวณีนั้นถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณี
หญิงเมื่อตกเปนเหยื่อของการคาหญิงขามชาติ สิทธิมนุษยชนของผูหญิงถูกลิดรอนหลายประการ  
เชน ไมสามารถตัดสินใจดวยตนเองได   ตองขึ้นอยูกับนักคาหญิงหรือเจาของบารซ่ึงบังคับใหใชหนี้   
                                                          

57 Report of the Committee on Homosexual  Offence and Prostitution. (1957). อางถึงใน เสริมศักดิ์
เทพาคํ า. เลมเดิม. หนา 32.

58 ไทยรัฐ. (2544, 27 ธันวาคม).
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ถูกบงัคบัใหท ํางานเยีย่งทาสโดยถกูลิดรอนอสิระภาพในการเดนิทางและการเปลีย่นงาน ถูกเอารดัเอาเปรยีบ
ดานคาแรงโดยรายไดของตนจะถกูผูอ่ืนยดึครองและหลายคนตองท ํางานเปนปเพือ่ชดใชหนี ้ ถูกลิดรอน
สิทธิในการเลอืกลูกคาและสภาพการท ํางาน ตลอดจนวธีิปองกนัตนเองจากโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ  
การรักษาโรคและการเขาถึงบริการทางสังคม รวมทั้งการตกเปนเปาของการเลือกปฏิบัติและมีอคติ
เรื่องสีผิวในประเทศที่รับซื้อ59 ดังนั้น จึงตองหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว   
ทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวตอไป

4.3.3.4 ผลกระทบตอความสัมพันธระหวางผูคาประเวณี  ครอบครัวและชุมชน
ผลการศกึษาเอกสารเกีย่วกบัความสมัพนัธระหวางผูคาประเวณ ี ครอบครวั

และชมุชน พบวา การคาประเวณเีปนปรากฏการณทีเ่กดิขึน้และเกีย่วเนือ่งกบัการเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ทางสงัคมของการผลติในชมุชนชนบท รวมถึงสถานภาพและบทบาทของผูหญิงภายใตการเปลีย่นแปลง
ทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และวฒันธรรมที่ปรากฏความไมเทาเทียมทางเพศ   มีความแตกตาง
ระหวางชนชั้น  สงผลใหลูกสาวตองเขาสูกระบวนการคาประเวณีเพื่อดูแลครอบครัวใหอยูรอดและ
ตอเนือ่งในฐานะเปนผูแบกรบัภาระความรบัผิดชอบหลักทางเศรษฐกจิของครอบครวั ในขณะทีต่นเอง
ไมมีการศึกษาและขาดทักษะในการประกอบอาชีพที่ดีพอ จึงตัดสินใจประกอบอาชีพคาประเวณี  
โดยลูกสาวมองและคิดวาตนเองตัดสินใจชอบดวยเหตุผลแลว เพื่อการตอบสนองตอภาระหนาที่
ของความเปนลูกสาวตอครอบครวั ภายใตโครงสรางทางสงัคมเศรษฐกจิในชมุชนชนบท จงึไมสามารถ
หลบหนีจากภาระหนาที่นี้ได การขายบริการทางเพศของลูกสาวไดกลายเปนความดํ ารงอยูของ
ครอบครวัที่ยากจนในชนบท โดยลูกสาวไดกลายเปนปจจัยการผลิตที่สํ าคัญและมีคาของครอบครัว
และชมุชนชนบททีถู่กขดูรดีมลูคาสวนเกนิไปหลอเล้ียงการเจรญิเตบิโตของเมอืง60 ทัง้นี ้ ผลการศกึษา
ดงักลาวยงัพบวา ครอบครัวคาดหวังจากตัวลูกสาวเกี่ยวกับบทบาทเสมือนปจจัยการผลิตหนึ่งภายใต
ความสมัพันธระหวางครอบครัว เครือญาติ เพศและรางกายของลูกสาว เพื่อความสํ าเร็จในการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความอยูรอดตอเนื่องของครอบครัว เชน สามารถซื้อที่ดินทํ ากิน    
ปลูกบาน เล้ียงดูพอแม รวมทั้งการทํ าใหพอแมมีหนามีตาโดยการนํ าผาปาไปถวายวัด เปนตน และ

                                                          
59 Siriporn Skrobanek. (1994, 17-21 October). The Globalization of Trafficking in Women. Paper 

prepared for the International Workshop on international Migration and Traffic in Women, Chiangmai. pp. 6-7. 
อางถึงใน คินฮิเดะ มูชาโกจิและโมนิกา เจ. วอชิงตัน. (2542). การคาหญิงในเอเชีย: จากการรับรูถึงการตอบโต.
หนา 8.

60 Pasuk Phongpaichit. (1982). Peasant Girls to Bangkok Masseuses, Switzerland: International  
Labour office. pp. 74-76. อางถึงใน นิวัตร สุวรรณพัฒนา. (2541). ชุมชนคาประเวณี. หนา 29-31.
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คาดหวังในบทบาทดูแลครอบครัวใหอยูรอดตอเนื่อง ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่เนน
ความส ําคญัของเงนิตราและวตัถุ การขยายตวัของอตุสาหกรรมทองเทีย่วและบรกิาร เกดิการขยายตวั
ของสถานบริการตางๆ ขึ้นมากมาย สงผลกระทบตอชุมชน สรางภาวะความตรึงเครียดใหกับระบบ
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมชุมชนอยางมาก สงผลใหผูหญิงในฐานะผูรับผิดชอบหลักของครอบครัว  
เกิดความกดดัน เนื่องจากครอบครัวคาดหวังสูง จึงตองเขาสูกระบวนการคาประเวณีเพื่อหาเงิน     
ไปคํ้ าจุนพอแม เมื่อเขาสูกระบวนการคาประเวณีแลวยังถูกกดดันจากสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม    
จงึหาทางแสดงออกในลักษณะการดื่มเหลา สูบบุหร่ี ใชยาเสพติด มั่วสุมอยูกับผูชาย การแตงกาย
และการใชภาษา เปนตน ตลอดจนคาดหวังในบทบาทหลักในการรับผิดชอบหาเงินใหแกครอบครัว  
เปนลูกสาวที่ดีตามที่พอแมและชาวบานคาดหวัง เพื่อใหครอบครัวมีฐานะดีอยูในชุมชนได  จึงตอง
เขาสูกระบวนการคาประเวณีและไดสรางภาวะกดดันและความตรึงเครียดตอตัวผูหญิงอยางมาก  
การรวมกลุมและการแสดงออกในงานเทศกาลตางๆ เปนการแสดงความหมายเชิงสัญญลักษณใน
การถายทอดใหชุมชนรับรูถึงภาวะความขัดแยงและภาวะความตรึงเครียดที่ผูหญิงกํ าลังเผชิญอยูและ
อาจจะเปนการพยายามหาทางออกที่จะเปนทางเลือกของผู คาประเวณีอยางนอยก็เพียงแสดง     
ความเขาใจไมใชการดาวาและประนาม61 รวมทั้งการประกอบอาชีพดังกลาว ไดสงผลกระทบตอ
สุขภาพจิตของผูคาประเวณีดวย โดยกลุมผูหญิงดังกลาวมีความเสี่ยงที่จะปวยโรคจิตไดมากกวา   
คนปกตทิัว่ไป เนือ่งจากเกดิความกดดนัจากสงัคมทีไ่มยอมรับในอาชพีทีท่ ําอยู และยิง่ตองทนรวมเพศ
กบัชายขีเ้มา ถูกท ํารายกอนรวมเพศ อาจท ําใหหญิงขายบรกิารรูสึกขยะแขยง และรูสึกวาถูกลวงละเมดิ
ทางอารมณ ก็จะยิ่งกดดันสภาพจิตใจใหเกิดลุกลามกลายเปนผูปวยโรคจิตไดงาย62    

จะเห็นวา ผูหญิงมีบทบาทสํ าคัญในการดูแลเศรษฐกิจของครอบครัว  
การเลี้ยงดูพอแมและการสรางใหพอแมไดรับการยอมรับในชุมชนดวย ขณะที่ผูหญิงเหลานั้น     
ขาดโอกาสทางการศกึษาและขาดทกัษะการประกอบอาชพี จงึมสีวนในการผลกัดนัสูอาชพีคาประเวณี
เพือ่สรางความสํ าเร็จใหแกครอบครัวและชุมชน

                                                          
61 นิวัตร สุวรรณพัฒนา. แหลงเดิม. หนา 283-299.
62 ทวีศลิป วิษณุโยธนิ. (2549, 29 มกราคม).  “โฆษกกรมสขุภาพจติ กระทรวงสาธารณสขุ (สธ.).” คมชัดลึก.
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4.3.3.5 ผลกระทบตอประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายอาญา
การกํ าหนดใหผูคาประเวณีมีความผิดและมีโทษทางอาญากอใหเกิด  

ผลกระทบตอการบัญญัติกฎหมายอาญาเฟอ เพราะรัฐมุงควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคม
ในเรื่องพฤติกรรมการคาประเวณี โดยใชกฎหมายอาญาเปนเครื่องมือ แตไมคํ านึงถึงประสิทธิภาพ
ในกลไกของรัฐที่จะใชบังคับกฎหมายอาญา  ทํ าใหเจาพนักงานของรัฐบางคนที่ประพฤติมิชอบไดมี
โอกาสในการแสวงหาประโยชนเพือ่ตนเองจากกฎหมายเหลานีไ้ด เชน ฎกีาที ่1450/2513  เจาพนกังาน
ตํ ารวจเขาไปในสํ านักงานคาประเวณีขณะเปดทํ าการคาประเวณีอยู ไดประกาศตนเปนตํ ารวจและ
จับหญิงโสเภณีไปจากสถานคาประเวณี แลวมอบหญิงดังกลาวใหพวกของตนไป โดยมิไดนํ า       
มาดํ าเนินคดีตามกฎหมายนั้น ยอมเกิดความเสียหายแกราชการตํ ารวจ และถือวาเปนการละเวน   
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือฎีกาที่ 753/2539 การที่จํ าเลยที่ 1 รับราชการที่กองปราบปราม     
ไดยืน่ใบลาขอหยดุพกัผอนประจ ําป และเดนิทางไปทีจ่งัหวดันราธวิาส และเรยีกรองเงนิจากผูเสียหาย  
ซ่ึงเปนผูคุมผูหญิงที่คาประเวณีในเขตดังกลาว โดยกลาวในทํ านองวาถาไมใหเงินจะทํ าการจับกุม
หญิงที่รับจางคาประเวณี  เมื่อผูเสยีหายตกลงใหเงินแกจํ าเลยที่ 1 จึงถือวามเีจตนามาแตแรกที่จะใช
อํ านาจในตํ าแหนงเจาพนักงานขมขืนใจใหผูเสียหายมอบเงินให จึงเปนการใชอํ านาจในตํ าแหนง
โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148 และเปนการขมขืนใจผูอ่ืนใหยอมใหทรัพยสิน 
แกจ ําเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33763 หรือมีการใชบังคับกฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ 
เชน มุงจับกุมผูคาประเวณีมากกวาผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีดังที่ไดกลาวมาแลว  
สอดคลองกับผลการศึกษาของสํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มชิอบในวงราชการทีว่า สาเหตขุองการบงัคบัใชกฎหมายปรามการคาประเวณไีมไดผล คอื เจาหนาที่
ไมมคีวามตัง้ใจในการปราบปรามเพราะเหน็วาการคาประเวณมีใิชอาชญากรรมรายแรง และการปราบปราม
ขึ้นอยูกับคํ าส่ังของผูบังคับบัญชาเปนครั้งคราว ตลอดจนเจาของสถานประกอบการเปนผูมีอิทธิพล  
ซ่ึงใหคุณใหโทษแกผูจับกุมได64  

จะเหน็วาการกํ าหนดความผิดดังกลาว  ทํ าใหประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายลดลง เนื่องจากยังมีการแสวงหาประโยชนจากผูคาประเวณี การเลือกปฏิบัติที่สวนใหญ  
มุงจบักมุผูคาประเวณี และมสีวนใหเกดิปญหาทจุริตในวงราชการและปญหาอาชญากรรมตางๆ ดวย

                                                          
63 การคนหาคํ าพิพากษาศาลฎีกา. สืบคนเมื่อ 2 เมษายน 2549, จาก www.supremecourt.go.th.
64 สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. เลมเดิม. หนา 4-5.
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4.4  ปญหาการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูใชบรกิารจากการคาประเวณเีปรียบเทยีบกับหลกัเกณฑ
การกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ

    
ตามกฎหมายไทยไดก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูใชบริการจากการประเวณี หากไดกระท ํา

ตามองคประกอบความผดิมาตรา 8 ของพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการคาประเวณ ีพ.ศ. 253965

สํ าหรบัผลการเปรยีบเทยีบกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ สรุปไดดงันี้

4.4.1 การเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การก ําหนดความผดิตามมาตรานี ้ หากพจิารณาตามหลกัเกณฑการก ําหนดความผดิ

ทางอาญาดังกลาว พบวาการกระทํ าหรือไมกระทํ าใด เปนความผิดทางอาญาก็ตอเมื่อเปนการกระทํ า
ทีเ่กดิอันตรายตอชีวิต รางกายทรัพยสินหรือผลประโยชนของบุคคล กระทบกระเทือนตอความสงบ
เรยีบรอยของสังคม และการใชกฎหมายอาญากบัการกระท ําใดตองใชอยางจ ํากดั เฉพาะทีเ่กดิประโยชน
ตอสังคม และมีผลตอการปองกันอาชญากรรม โดยรัฐควรใชกฎหมายอาญาลงโทษ  ความประพฤติ
ทีก่อใหเกดิอนัตรายตอผูอ่ืนและสงัคมเทานัน้ ตลอดจนการใชกฎหมายอาญาเพือ่บงัคบัแกการกระท ําใด
ตองเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพและไดรับการสนบัสนนุจากประชาชนดวย หากพจิารณาตามหลกัเกณฑ
การก ําหนดความผดิทางอาญานี้ พบวา หลักการของกฎหมายทีก่ ําหนดใหผูใชบริการจากการคาประเวณี
ของบุคคลอายุไมเกิน 18  ป สอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาเฉพาะที่เห็นวา
การกระทํ าดังกลาว เปนการกระทํ าที่เกิดอันตรายตอบุคคลและสงัคม และประชาชนสวนใหญมไิด
ใหอภัยแกการกระทํ าเชนนั้น และการใชกฎหมายอาญาในกรณีนี้ถือวาเกิดประโยชนตอสังคมใน    
การคุมครองเดก็จากกระท ําทีไ่มพงึประสงคได และปองกนัการเอารดัเอาเปรยีบหรือการกระท ําโดยทจุรติ
หรือมิชอบตอเดก็และเยาวชน และสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก66 ดวย

                                                          
65 มาตรา 8 วรรคแรก ผูใดกระท ําชํ าเราหรอืกระท ําอืน่ใดเพือ่ส ําเรจ็ความใครของตนเองหรอืผูอืน่แกบคุคลอายกุวา

สบิหาปแตยงัไมเกนิสบิแปดปในสถานการคาประเวณ ี โดยบคุคลนัน้จะยนิยอมหรอืไมกต็าม ตองระวางโทษจ ําคกุตัง้แตหนึง่ป
ถงึสามป และปรบัต้ังแตสองหมืน่บาทถงึหกหมืน่บาท วรรคสอง ถาการกระท ําความผดิตามวรรคหนึง่เปนการกระท ําแกเดก็
อายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท.

66 อนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็ ขอ 19 ก ําหนดใหรฐัภาคจีะด ําเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมทัง้ปวง ดานนติิบญัญติั
บริหาร สังคมและการศึกษา ในอันที่จะ คุมครองเด็กจากรูปแบบทั้งปวงของความรุนแรง ทั้งทางรางกายและจิต 
การทํ ารายหรือการกระทํ าอันมิชอบ การทอดทิ้งหรือ การปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติที่ผิดหรือการแสวง
ประโยชน รวมถึงการกระทํ าอันมิชอบทางเพศ ขณะอยูในความดูแลของ บิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมาย หรือ
บุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยูในความดูแล.
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อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็นวาบทบัญญัติของมาตรา 8 ดงักลาว ยงัมีสาระสํ าคัญ
ไมสอดคลองกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญาเกีย่วกบัการไมมปีระสทิธภิาพในการบงัคบั
ใชกฎหมายอาญา   เนื่องจากบทบัญญัตินี้ไมครอบคลุมการกระทํ าความผิดในเรื่องตางๆ ดังนี้

1. การกํ าหนดใหผูใชบริการจากการคาประเวณีจะมีความผิดก็ตอเมื่อกระทํ า
ในสถานคาประเวณีเทานั้น ซ่ึงรปูแบบการคาประเวณีปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตอ
ขอใชบริการทางโทรศัพทหรือทางสื่อสารสนเทศอื่นๆ แทนการเดินทางไปสถานคาประเวณี และ
ไปคาประเวณีที่อ่ืน ทํ าใหมีปญหาการตีความสถานคาประเวณีตามกฎหมายและการบังคับใชไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร

2. การกํ าหนดใหคุมครองเฉพาะเด็กอายุไมเกิน 18 ป และเปนเหตุเพิ่มโทษ  
ใหหนักขึ้น เมื่อไดกระทํ าแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป โดยไมไดกํ าหนดการกระทํ าในลักษณะอื่นๆ 
เพือ่เปนเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้อกี ท ําใหกฎหมายขาดประสทิธภิาพในการบงัคบัใช เพราะมกีารกระท ํา
ความผดิอยูทัว่ไป โดยผูกระทํ าไมเกรงกลัวความผิด เชน กระทํ าโดยใชเงินจํ านวนมาก เนื่องจาก
เด็กมีความยากจนหรือขาดแคลนของเด็ก หรือกระทํ าโดยมีการบันทึกภาพไวเพื่อหาประโยชนตอ
ตนเองหรอืผูอ่ืน หรือกระทํ าตอเด็กหลายคนในเวลาเดียวกัน หรือกระทํ าโดยผูกระทํ าความผิดตั้งแต 
2 คนขึ้นไป เปนตน

3. มไิดก ําหนดคุมครองบุคคลที่ออนแอในสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากเด็ก เชน 
บคุคลดอยโอกาสทางการศึกษา บุคคลที่มีปญหาทางพัฒนาการทางปญญา หรือผูไรความสามารถ
หรือเสมือนไรความสามารถ และพิการ  จึงเห็นสมควรคุมครองกลุมบุคคลดังกลาวดวย

4. กรณีระดับอายุของผูกระทํ าความผิด กฎหมายมิไดกํ าหนดระดับอายุของ    
ผูกระท ําความผิดเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น โดยประมวลกฎหมายอาญาไดกํ าหนดเฉพาะอายุของ
ผูกระท ําความผดิซึ่งเปนเด็กในลักษณะเหตุสวนตัว  ทํ าใหเด็กไดรับยกเวนโทษ หรือกํ าหนดวิธีการ
ปฏิบัติตอเด็กแทนการลงโทษจํ าคุก67 สวนบุคคลซึ่งเปนผูใหญไดกระทํ าความผิดไมไดกํ าหนด   
เหตเุพิม่โทษ  เวนแตผูนัน้มคีวามสมัพนัธสวนตวักบัเดก็จงึเปนเหตเุพิม่โทษ68 ท ําใหผูใหญทีม่กี ําลังซ้ือ
นยิมชือ้บริการทางเพศจากเด็กได  ดังนั้น หากกฎหมายประสงคที่จะคุมครองเด็กแลว ควรกํ าหนด
ระดบัอายขุองผูกระท ําความผดิควบคูไปกบัระดบัความหนกัเบาของโทษทีไ่ดรับ โดยมุงเนนการลงโทษ
แกผูใหญใหหนกักวาการกระท ําความผดิของเยาวชน เพือ่ยบัยัง้มใิหผูใหญแสวงหาประโยชนทางเพศ
จากเด็ก

                                                          
67 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 มาตรา 74 และมาตรา 76.
68 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285.

DPU



119

5. กรณีขอเท็จจริงเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผูกระทํ าความผิดกับเหยื่อของ
การกระทํ าความผิดเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเปนการเฉพาะตัวนั้น จะเห็นวาบทบัญญัติของ
มาตรา 8 มิไดกํ าหนดใหผูใชบริการจากการคาประเวณีที่มีความสัมพันธกับเด็ก เชน ผูปกครอง   
ตามความเปนจรงิของเดก็ พนกังานเจาหนาทีห่รือครอูาจารยซ่ึงมหีนาทีด่แูลเดก็ หรือผูทีเ่ดก็ตองพึง่พา
อาศยั เปนตน ท ําใหประสิทธภิาพของกฎหมายในการคุมครองความบรสุิทธิใ์นทางเพศของเดก็ลดลง
เนือ่งจากมขีาววาผูใกลชิดไดกระท ําผิดตอเดก็มากขึน้ และถาน ําประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 277 
มาบังคับใช  ก็จะครอบคลุมเฉพาะกระทํ าชํ าเราเด็กหญิงอายุยังไมเกิน 15 ปเทานั้น

  
4.4.2 การเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ

ปญหาการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณีตาม
กฎหมายไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ  ดังนี้

ตารางที่ 4.2  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานเปนผูใชบริการจากการคาประเวณีตามกฎหมายไทย
เปรยีบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ

กํ าหนดความผิดตอผูใช
บริการจากคาประเวณี

ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

-ทุกกลุมอายุ - / - - / - - -
-เดก็ตํ่ ากวา 15 ป/ตํ ่ากวา
 18 ปในสถานคาประเวณี / - - - - - - -
-เดก็ตํ่ ากวา 15 ป/ตํ่ ากวา
 18  ปไมระบุสถานที่ - / / / / / / /
-ผูที่อายุตํ่ ากวา 15  ป - - / - / / / /
-ตอผูออนแอ/ตองพึ่งพา - - - - / - / /
-อายุผูกระทํ า/วิธีที่ใชเปน
  เหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น - / - - / / / /
-กระทํ านอกประเทศ - - - - - / / /
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จากตารางพบวา การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี 
ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศเกี่ยวกับการกระทํ าที่กฎหมายไดบัญญัติเปน
ความผดิทางอาญา หรือเปนกรณเีปนเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้ พบปญหาอปุสรรคทัง้ในดานบทบญัญตัิ
ของกฎหมายและการบังคับใชในกรณีตางๆ  สรุปไดดังนี้

1. กรณสีถานทีก่ระท ําความผดิทางอาญา จะเหน็วากฎหมายตางประเทศทกุประเทศ
ไดก ําหนดความผดิทางอาญา โดยไมระบสุถานทีใ่นการกระท ําความผดิ สวนกฎหมายไทยไดก ําหนด
ใหผูใชบริการจากการคาประเวณีจะมีความผิดตองกระทํ าเฉพาะใน “สถานคาประเวณี” เทานั้น  
และหากน ําประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 มาบังคับใชจะครอบคลุมเฉพาะเด็กหญิงอายุไมเกิน 
15 ปเทานัน้ ในขณะทีก่ฎหมายตางประเทศมไิดบญัญตัไิวแตอยางใด เชน กฎหมายของสหรฐัอเมรกิา
โดย Penal Code ของรฐั California ตามมาตรา 266e ที่ไดกํ าหนดความผิดสํ าหรับทุกบุคคลซึ่ง
กระทํ าการซื้อหรือจายเงินหรือใหส่ิงของมีคาแกบุคคลใดๆ เพื่อคาประเวณี หรือกระทํ าอนาจาร   
ในบานหรือสถานที่ใดๆ ก็มีความผิด ขณะที่กฎหมายไทยไดประสบปญหาการตีความเกี่ยวกับ
ความหมายสถานคาประเวณี เพราะเปนถอยคํ าที่ไมชัดเจน69 ทํ าใหประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายลดลง มสีถานทีแ่อบแฝงเพือ่คาประเวณีเพิม่ขึน้มาก เชน รานคาราโอเกะ รานอาหาร อาบ อบ นวด
หรือสถานนวดแผนโบราณ ซ่ึงไดลักลอบคาประเวณีดวย นอกจากนั้น รูปแบบการคาประเวณี
ปจจุบันไดมีการติดตอซ้ือขายผานทางโทรศัพท หรืออินเตอรเน็ตแทนการไปใชบริการในสถานคา
ประเวณีแบบเดิม (ซอง) มแีนวโนมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

2. กรณีเหยื่อของการกระทํ าความผิด จะเห็นวา กฎหมายตางประเทศและ
กฎหมายไทยไดกํ าหนดใหการกระทํ าตอบคุคลอายุไมเกิน 18 ป หรือกระทํ าตอบุคคลอายุตํ่ ากวา  
สิบหาป ซ่ึงจะท ําใหผูกระท ําความผดิเปนเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้เชนเดยีวกนั และกฎหมายบางประเทศ
ยังกํ าหนดอายุขั้นตํ่ าของเหยื่อของการกระทํ าความผิดลงไปอีกเพื่อใหผูกระทํ าเปนเหตุเพิ่มโทษ    
ใหหนกัขึน้อีกเพื่อยับยั้งการกระทํ าความผิดอาญาตอเด็ก เชน กฎหมายของญีปุ่น อังกฤษ เยอรมัน 
และฝรั่งเศส ขณะที่กฎหมายไทยและกฎหมายสวีเดนไดใชเกณฑชวงอายุตํ่ ากวา 15 ปเทานั้น และ
กฎหมายฝรั่งเศสและเยอรมันไดกํ าหนดใหการคุมครองบุคคลผูซ่ึงอยูในสภาวะออนแอ เนื่องดวย
อาย ุ การเจ็บปวย ความพิการ ความบกพรองทางกายหรือทางจิต หรือตั้งครรภ   เพื่อลงโทษบทหนัก
เชนเดยีวกบักระท ําความผดิทางอาญาตอกลุมเดก็ดวย และก ําหนดใหการกระท ําความผดิในตางประเทศ
ตองรับโทษตามกฎหมายในประเทศดวย สวนกฎหมายไทยไมไดกํ าหนดใหการกระทํ าความผิด
นอกราชอาณาจักรตองรับโทษในราชอาณาจักร

                                                          
69 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 4.
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3. กรณีผูกระทํ าความผิดที่เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น พบวา กฎหมายของ
เยอรมันไดกํ าหนดระดับอายุของผูกระทํ าความผิดเพื่อกํ าหนดระดับความรุนแรงของอัตราโทษ
หรือกฎหมายฝรั่งเศส และสวีเดนไดกํ าหนดความผิดของบุคคลซึ่งมีตํ าแหนงอํ านาจหนาที่ตาม
กฎหมายของทางราชการไดกระทํ าความผิดในระหวางปฏิบัติหนาที่ตามตํ าแหนงโดยกระทํ าตอเด็ก
ในความดูแล สวนกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีมาตรการโฆษณาชื่อและที่อยูของผูใชบริการที่มี
ความผิดซํ้ าในขอหาเดิม  ซ่ึงกฎหมายไทยมไิดก ําหนดเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นในกรณีนี้

4. กรณีการกํ าหนดวิธีการที่ใชในการกระทํ าความผิดที่ทํ าใหเปนเหตุเพิ่มโทษ
ใหหนกัขึน้ พบวา กฎหมายเยอรมนัและฝรัง่เศสไดก ําหนดวธีิการทีใ่ชในการกระท ําความผดิทางอาญา
ที่เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเมื่อไดกระทํ าโดยการติดตอเผยแพรขอความผานเครือขายส่ือสาร
สาธารณะ หรือกฎหมายสวีเดนไดกํ าหนดความผิดแกบุคคลที่จัดการหรือมีสวนใหเด็กถูกแสวงหา
ประโยชนจากเด็ก และการใชเงินจํ านวนมากหรือเปนกิจการขนาดใหญหรือกระทํ าโดยการทารุณ
เพือ่แสวงหาประโยชนจากการแสดงทาทางเพศของเด็ก

5. กรณหีามผูใชบริการจากการคาประเวณใีนทกุกรณ ีพบวา กฎหมายของสวเีดน
และสหรัฐอเมริกา ไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลที่ใชประโยชนของเงินอยางไมถูกตอง
เพื่อซ้ือบริการทางเพศจากบุคคลอื่นในทกุกลุมอายุเพื่อลมเลิกการคาประเวณี

6. กรณีการพิสูจนการกระทํ าความผิดของผูใชบริการจากคาประเวณี พบวา 
กฎหมายตางประเทศไดกํ าหนดนิยามของผูใชบริการจากการคาประเวณีไวในกฎหมาย เชน 
กฎหมายของอังกฤษ ไดกํ าหนดนิยามวา หมายถึง ผูจายเงินเพื่อบริการทางเพศตอเด็กสํ าหรับตัวเอง
หรือบคุคลอืน่กอนการบรกิารส ําเรจ็นัน้ ผูนัน้ไดท ําการจายเงนิหรอืสัญญาวาจะจายเงนิส ําหรบัการบรกิาร
เหลานัน้แกผูรับบรกิาร หรือกฎหมายของสวเีดน ไดก ําหนดความผดิแกบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธทางเพศ
กับบุคคลอื่นโดยการจายเงินดวยตนเองหรือบุคคลอื่นเปนผูจายก็ได หรือกฎหมายของรัฐ California 
ไดก ําหนดความผดิส ําหรับทกุบคุคลซึง่กระท ําการซือ้ หรือจายเงนิ หรือใหของมคีาอืน่ใดแกบคุคลใด
เพือ่คาประเวณ ีหรือกระท ําอนาจารอยูในบานเรอืนหรือสถานที่อ่ืนใด หรือกฎหมายของรฐั South Dakota
ไดกํ าหนดคํ านิยามของการคาประเวณี โดยใหเปนการกระทํ าของผูใชบริการจากการคาประเวณี   
ซ่ึงไดกระทํ าตอหนาอกหรืออวัยวะสืบพันธของสตรี หรือกระทํ าทางทวารหนักเพื่อกระตุนใหเกิด
ความพงึพอใจทางเพศโดยจายหรอืไดรับคาตอบแทนเปนเงนิ ขณะทีก่ฎหมายไทยไดก ําหนดบทนยิาม
ของการคาประเวณใีหเปนการกระท ําของผูคาประเวณ ีคอื การยอมรบัการกระท ําช ําเราหรอืการยอมรบั
การกระท ําอืน่ใด หรือการกระท ําอืน่ใดเพือ่สํ าเรจ็ความใครในทางกามารมณของผูอ่ืน อันเปนการส ําสอน
เพื่อสินจางหรือประโยชนอ่ืนใด และยังไดกํ าหนดใหผูใชบริการจากการคาประเวณีจะมีความผิด   
ก็ตอเมื่อไดกระทํ าชํ าเราหรือกระทํ าอ่ืนใดเพื่อสํ าเร็จความใครของตนเองหรือผูอ่ืน ซ่ึงตองพิสูจน
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การกระท ําของผูคาประเวณีวาเขาองคประกอบของการคาประเวณีรวมดวย  จึงจะทํ าใหผูใชบริการ
จากการคาประเวณมีคีวามผดิทางอาญา ท ําใหเกดิความยุงยากในการบงัคบัใชบทบญัญตัติามมาตรา 8
สวนกฎหมายตางประเทศเนนพิสูจนการกระทํ าของผูใชบริการจากการคาประเวณีวาไดจายเงินหรือ
ใหทรัพยสินมีคาแกผูคาประเวณีหรือไม

7. ปญหาการก ําหนดโทษทางอาญาตอผูใชบรกิารจากการคาประเวณ ีตามกฎหมายไทย
ไดกํ าหนดโทษจํ าคุกแกผูกระทํ าความผิดที่ใชบริการจากเด็กอายุกวาสิบหาปแตไมเกินสิบแปดป
โดยจํ าคุกตัง้แต 1 ปถึง 3 ป และเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น  ถากระทํ าแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป   
มโีทษจํ าคุกตั้งแต 2 ปถึง 6 ป เมือ่เปรยีบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ พบวากฎหมายสหรัฐอเมริกา
ไดบญัญัติอัตราโทษจํ าคุกแตกตางกันไปในแตมลรัฐ เชน กฎหมายของมลรัฐ California กํ าหนด
โทษจํ าคุก 1 ป  สวนกฎหมายของญี่ปุนไดกํ าหนดโทษจํ าคุกโดยใชแรงงานอยางตํ่ า 1 ป  แตไมเกิน 
10 ป กฎหมายนวิซีแลนดไดกํ าหนดโทษจํ าคุกขัน้สูงไมเกิน 7 ป กฎหมายสวีเดนไดกํ าหนดโทษ   
จํ าคุกขั้นสูงไมเกิน 2 ป   กฎหมายองักฤษไดกํ าหนดโทษจํ าคุกไมเกิน 7 ป แตถาไดกระทํ าตอเด็ก
อายุนอยลง หรือกระทํ าที่กอใหเกิดอันตรายตอเด็กจะเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นมาก กฎหมาย
เยอรมันไดกํ าหนดโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 19 ป แตถาไดกระทํ าตอเด็กอายุนอยหรือการกระทํ า
ทีอ่าจกอใหอันตรายตอชีวิต และสุขภาพทั้งทางดานรางกายหรือจิตใจ หรือผูกระทํ าความผิดมีอายุ
มากขึน้จะเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น และกฎหมายฝรั่งเศสไดกํ าหนดโทษจํ าคุกไมเกิน 3 ป  แตถา
ไดกระท ําตอเด็กอายุนอยลงหรือใชวิธีการกระทํ าที่รายแรงจะเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น จะเห็นวา
กฎหมายไทยไดกํ าหนดอัตราโทษขั้นตํ่ าเชนเดียวกับกฎหมายญี่ปุนและเยอรมัน แตถาพิจารณา
อัตราโทษขั้นสูง จะเห็นวากฎหมายตางประเทศสวนใหญมีการกํ าหนดอัตราโทษอยูในระดับสูง 
เพือ่ใหศาลใชดุลพินิจในการกํ าหนดโทษใหเปนไปตามความรายแรงของความผิดดวย
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4.5  ปญหาการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูอยูเบือ้งหลงัท่ีสงเสรมิใหมีการคาประเวณซ่ึีงไดกระทํ า
ความผิดในรูปแบบปจเจกชนเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมาย
ตางประเทศ

4.5.1 ฐานเปนธุระจัดหาบคุคลเพือ่คาประเวณีโดยเปรยีบเทยีบกับหลกัเกณฑการก ําหนด
ความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 9 
และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 ไดกํ าหนดความผิดตอบุคคลซึ่งเปนธุระจัดหา ลอไป หรือ
ชักพาบุคคลอื่น เพือ่ใหกระทํ าการคาประเวณีแมบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไดกํ าหนดผูกระทํ า
ความผดินอกราชอาณาจกัร จะตองรับโทษในราชอาณาจกัรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 7 (2 ทวิ)  
และกํ าหนดเหตเุพิ่มโทษใหหนักขึ้น  ถาการกระทํ าตอเด็กอายุไมเกิน 18 ป   หรือไดกระทํ าโดยใช
อุบายหลอกลวง  ขูเข็ญ  ใชกํ าลังประทุษราย  ใชอํ านาจครอบงํ าผิดครองธรรมหรือใชวิธีขมขืนใจ  
รวมทั้งผูรับตัวบุคคลหรือผูสนับสนุนเพื่อใหมีการคาประเวณีมีความผิดดวย เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ  สรุปไดดังนี้

4.5.1.1 การเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การกํ าหนดความผิดฐานนี้ หากพิจารณาตามหลักเกณฑการกํ าหนด

ความผดิทางอาญาดังกลาว จะเห็นวา บุคคลซึ่งเปนธุระจัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใด เพื่อ
คาประเวณีเปนผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีซ่ึงเปนความผิดในตัวมันเองเปนความผิด 
(Mala in se) เนือ่งจากการกระทํ าความผิดลักษณะนี้เกิดจากการกระทํ าที่มีเจตนาชั่วรายของผูกระทํ า
ในการขดูรีดทางเพศ เปนการฝาฝนศลีธรรมทีสั่งคมไทยไมยอมรบั ฉะนัน้ ความยนิยอมของผูถูกกระท ํา
ไมเปนขอสาระสํ าคัญ70 และไมมีผลใหเปนเหตุยกเวนความผิด และการกระทํ าความผิดนี้เปน     
การประกอบอาชญากรรมที่เกิดอันตรายตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
และประชาชนไมใหอภัยแกการกระทํ าเชนนั้น จึงสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิด  
ทางอาญา แตถาพิจารณาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอาญาในความผิดฐานนี้  
พบวายังมีขอบกพรองในเรื่องการนํ าบทบัญญัตินี้ไปใชในลักษณะอาจเลือกปฏิบัติเพื่อชวยเหลือ     
ผูกระท ําความผิดได   เนื่องจากผูกระทํ าความผิดฐานเปนธุระจัดหาฯ และขณะเดียวกันไดกระทํ าผิด
ฐานเปนเจาของสถานคาประเวณี หรือผูจัดกิจการคาประเวณีตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติ

                                                          
70 คณิต ณ นคร ข (2545). กฎหมายอาญาภาคความผิด. หนา 347.
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ปองกนัและปราบปรามการคาประเวณ ีพ.ศ. 2539 อยูดวย จะเปนความผดิในกรณกีรรมเดยีวหลายบท
แตบทลงโทษของสองมาตราดังกลาวไมเทากัน  กลาวคือความผิดฐานเปนธุระจัดหาฯ ตามมาตรา 9  
มีโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป  และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท  ขณะที่ความผิดตาม
มาตรา 11 โทษจํ าคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาปและปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท และ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282  ซ่ึงเปนความผิดฐานเดียวกันแมโทษจํ าคุกเทากันแตอัตราโทษ
ปรับไมเทากนั โดยมอัีตราโทษปรบัตัง้แตสองพนับาทถงึสองหมืน่บาทเทานัน้71 ดงันัน้ จงึเหน็สมควร
ปรับปรงุใหการกระทํ าดังกลาว  เปนความผิดหลายกรรม และกํ าหนดโทษในความผิดฐานเดียวกัน
มอัีตราโทษจํ าคุกและโทษปรับเทากันดวย  เพือ่คุมครองสังคมใหปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเพศ
มากขึ้น

4.5.1.2 การเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ
ถาพิจารณากฎหมายไทยโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศที่ใช

ศึกษาเกี่ยวกับการกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูที่เปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อการคาประเวณี ซ่ึงมีผล
ท ําใหการกระทํ าเชนนั้นเปนความผิด หรือการกระทํ าที่ทํ าใหเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น ดังนี้

                                                          
71 ตัวอยางการอธิบายกรณีกรรมเดียวกัน ไดแกฎีกาที่ 6989/2544 ความผิดฐานเปนธุระจัดหาตามมาตรา 

282 วรรคแรก กับฐานเปนเจาของกิจการผูดูแล หรือผูจัดการสถานการคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปรามการคา
ประเวณี พ.ศ.2503  มาตรา 9 เมื่อปรากฏวาจํ าเลยเปนทั้งเจาของกิจการและเปนธุระจัดหา ลอไปหรือชักพาไปเพื่อ
การอนาจารซึ่งหญิงดวย จึงเปนการกระทํ ากรรมเดียวผิดตอกฎหมายหลายบท เพราะตามกฎหมายปรามการคา
ประเวณีฯมาตรา 4 คํ าวา จัดใหมีผูทํ าการคาประเวณีไวเพื่อการนั้นดวย หมายถึง การเปนธุระจัดหา ลอไปหรือ   
ชักพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งหญิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 วรรคแรก ทั้งการตั้งสถานการคาประเวณี
กเ็หน็ไดชัดแจงวามวัีตถปุระสงคเพือ่ใหส ําเรจ็ความใครของผูอืน่เชนกนั เมือ่จ ําเลยกระท ําความผดิแลว ไดมกีารแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 282 ใหมแทนกับมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
พ.ศ. 2539 ออกมาใชบังคับตามมาตรา 9 และมาตรา 11 เปนบทกํ าหนดโทษฐานเปนธุระจัดหาหรือลอไป หรือ  
ชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทํ าการคาประเวณีและฐานเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแลหรือ
ผูจัดการสถานการคาประเวณี  โดยมีโทษสูงกวาความผิดตามตามมาตรา 282 ดวย.
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ตารางที่ 4.3  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานเปนธรุะจัดหาเพื่อการคาประเวณีตามกฎหมายไทย
และกฎหมายตางประเทศ

ความผิดฐาน
เปนธุระจัดหาฯ

ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

1.ผูกระทํ าความผิด
- เปนเจาหนาที่
- สัญชาติ/ถ่ินที่อยู
- ผูรับทรัพยสิน/ลงทุน
-ผูใกลชิดกับเหยื่อ

-
-
-
/

-
/
/
/

-
/
/
-

-
-
/
-

-
-
/
/

-
-
/
/

/
-
/
/

/
-
/
/

2.วิธีกระทํ าความผิด
- ชักจูง /จูงใจ/โฆษณา
- บังคับ/ขูเข็ญ/ใชอํ านาจ
- หลอกลวง/กลอุบาย
- จดัการ/จัดหา
- ใชเครื่องมือ/ทารุณ
-ใชจายเงินจํ านวนมาก

/
/
/
/
-
-

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
-
-

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

3.ผูถูกกระทํ าหรือเหยื่อ
- เนนอายุตํ่ ากวา 18 ป
- เนนอายุตํ่ ากวานั้น
- เนนผูอยูในความพึ่งพา
- เนนนํ าเขา/สงออก

/
/
/
-

/
/
-
/

/
/
-
/

/
-
-
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

รวม 8 12 11 7 12 12 13 13

จากตารางพบวา การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอตัวผูเปนธุระจัดหาฯ 
เมื่อเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ จะเห็นวา กฎหมายของประเทศ
เยอรมัน ฝร่ังเศส  อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  สวเีดน และญี่ปุน ไดมีการกํ าหนดสาระสํ าคัญเกี่ยวกับ
จํ านวนรายละเอียดของความผิดทางอาญาในภาพรวมมากที่สุดตามลํ าดับ โดยกฎหมายไทยและ   
นวิซีแลนดมีการกํ าหนดรายละเอียดนอยที่สุด สรุปไดดังนี้
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1. กรณผูีกระทํ าความผิด พบวา กฎหมายตางประเทศไดมีการกํ าหนด
รายละเอียดของผูกระทํ าความผิด ไดแก การกํ าหนดลักษณะของผูกระทํ าความผิดที่มีผลตอ         
บทกํ าหนดโทษที่จะไดรับหนักกวาบุคคลทั่วไป ประกอบดวย ผูกระทํ าความผิดเปนเจาหนาที่      
รับผิดชอบตามกฎหมายจะไดรับโทษหนักกวาบุคคลทั่วไป ผูกระทํ าความผิดเปนสมาชิกองคกร
อาชญากรรมรับโทษหนักกวาบุคคลทั่วไป หรือกฎหมายสวีเดนกํ าหนดการกระทํ าความผิดกรณี
รายแรงในฐานเปนธุระจัดหาบุคคลเขาสูกิจกรรมทางเพศ ท ําใหผูกระทํ าและผูสมคบในการกระทํ า
ความผดิมีเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นดวย  กฎหมายของสหรัฐอเมริกา และญี่ปุนไดกํ าหนดใหบุคคล  
ที่มีสัญชาติหรือถ่ินที่อยูถาวรในประเทศไดกระทํ าผิดรับโทษหนักกวาบุคคลทั่วไป และนิยามของ  
ผูกระทํ าความผิด ใหหมายความรวมถึงผูรับประโยชนเปนเงินหรือทรัพยสินหรือรวมลงทุนใน
ธุรกจินัน้ดวย  นอกจากนั้น กฎหมายไทย สวเีดน อังกฤษ เยอรมัน  และฝรั่งเศสไดกํ าหนดความผิด
ทางอาญาแกผูที่ใกลชิดกับเหยื่อใหเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น

2. กรณีวิธีการที่ใชกระทํ าความผิด พบวา กฎหมายตางประเทศไดมี
การกํ าหนดรายละเอียดของการกระทํ าความผิดเฉพาะที่แตกตางไปจากกฎหมายไทยที่มีผลให    
การกระทํ าเชนนั้นเปนความผิดหรือเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น ไดแก การกระทํ าโดยใชวิธีการ  
ชักชวน จูงใจ ลอใจ  ใหคํ าแนะนํ า หรือกระตุนหรือขนสงบุคคลใดๆ โดยทางเรือ หรือทางอากาศ  
หรือโดยการรับเงินหรือผลประโยชน หรือมีสวนรวมในการลงทุนทางการเงินหรือทรัพยสิน        
ในธรุกจิทางเพศ กระท ําโดยการจดัตัง้หรอืโฆษณาเกีย่วกบัการคาบคุคล การกระท ําโดยเนนเครือ่งมอื  
ทีใ่ชในการกระทํ าความผิด เชน กระทํ าโดยใชจดหมายหรือส่ิงอํ านวยความสะดวกหรือดวยวิธีใดๆ 
กระทํ าโดยการเตรียมการจายเงิน หรือจายเงินเปนจํ านวนมากในการกระทํ าความผิดอาญา กระทํ า
โดยการสราง ให รับ เก็บ ขนสงหรือจางใหกระทํ าการสิ่งใดที่ที่คลายคลึงกัน โดยใชยาพิษ ระเบิด 
อาวุธ เครื่องมือในการกระทํ าผิด และการแสวงหาประโยชนทางเพศกับผูเยาวโดยทารุณโหดราย  
รวมทั้ง กฎหมายของฝรั่งเศสไดมีบทบัญญัติความผิดฐานใหสินบนตอพนักงานเจาหนาที่ดวย   
ขณะที่กฎหมายไทยเนนเฉพาะการกระทํ าโดยการจัดหา ลอไป หรือชักพาบุคคลอื่น และถาเปน  
การกระทํ าโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกํ าลังประทุษราย ใชอํ านาจครอบงํ าผิดครองธรรมหรือ
ใชวธีิขมขืนใจดวยประการใด เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเทานั้น

3. กรณผูีถูกกระทํ าหรือเหยื่อของการกระทํ าความผิด พบวา กฎหมาย
ตางประเทศไดมีการกํ าหนดรายละเอียดของเหยื่อ ซ่ึงมีผลใหผูกระทํ าความผิดเปนเหตุเพิ่มโทษ    
ใหหนกัขึ้น ไดแก การกระทํ าตอผูที่อยูในความพึ่งพาตางๆ ของผูกระทํ าความผิด เชน เปนบุคคล   
ที่อยูในความเคารพนับถือ เนื่องจากมีสถานะที่ดอยกวา เปนบคุคลที่อยูในความเคารพนับถือหรือ
ตองพึ่งพาจากผูกระทํ าความผิด เนือ่งจากเปนผูซ่ึงอยูในสภาวะออนแอ หรือเปนผูไรความสามารถ  
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กระทํ าโดยนํ าเขาหรือสงออกบุคคลไปตางประเทศ สวนกฎหมายไทยกํ าหนดเฉพาะกระทํ าตอเด็ก
หรือบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปที่ยังอยูในความปกครองเทานั้น

    
4.5.2 ฐานเปนเจาของ หรอืผูดแูล หรอืผูจัดการกจิการของสถานคาประเวณ ี เปรียบเทยีบ

กับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11 

ไดก ําหนดใหผูใดที่เปนเจาของกิจการ ผูดูแล หรือผูจัดการ หรือผูบังคับใหกระทํ าการคาประเวณี  
ในสถานคาประเวณ ีมคีวามผดิและมโีทษทางอาญา และถามบีคุคลอายกุวาสบิหาปแตยงัไมเกนิ 18 ป
เปนเหตเุพิม่โทษใหหนักขึ้น หรือมีเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นอีก

4.5.2.1 การเปรียบเทียบกับหลกัเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การกํ าหนดความผิดตามมาตรานี้ หากพิจารณาตามหลักเกณฑ         

การก ําหนดความผิดทางอาญาดังกลาว จะเห็นวา การกํ าหนดใหบุคคลดังกลาว มคีวามผิดและมีโทษ
ทางอาญา  สอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาแลว เนื่องจากการกระทํ าดังกลาว
เปนการกระทํ าที่เกิดอันตรายตอความสงบเรียบรอยของสังคม เปนการขูดรีดทางเพศ และละเมิด 
เสรีภาพในการตัดสินใจของผูคาประเวณี ซ่ึงกฎหมายอาญามีภารกิจสํ าคัญในการปราบปรามและ
ปองกนัการกระทํ าความผิดโดยละเมิดกฎระเบียบของสังคม  สรางความสงบเรียบรอยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน

อยางไรก็ตาม พบวามาตราดังกลาวมีปญหาในการบังคับใชกฎหมาย  
เนือ่งจากมกีารกํ าหนดความผิดเฉพาะผูเปนเจาของ ผูดูแล ผูจัดการกิจการหรือผูบังคับใหกระทํ าการ
คาประเวณเีทานั้น  ซ่ึงกิจการคาประเวณีมีความหมายกวางมาก อาจเปนเครือขายขามประเทศ อาจมี
สถานคาประเวณีหลายแหงอยูในสังกัดก็ได อาจมีนิติบุคคลซึ่งประกอบธุรกิจอ่ืนบังหนา สวน
บคุลากรอาจเปนแมงดา  แมเลา  แคชเชียร  ผูบริการแขกมาเที่ยว ยามรักษาการณ ซ่ึงบุคลากรเหลานี้
รูหรือควรรูวากิจการที่ตนทํ างานอยูเปนธุรกิจการคาประเวณีก็เปนผูกระทํ าความผิดตามมาตรา 11 
ทั้งส้ิน72  แตมกีารนํ าตัวผูกระทํ าความผิดมาลงโทษไดนอยมาก  โดยผลการศึกษาพบวาสถานบริการ
ทางเพศทั่วประเทศในป 2540  มี 7,759 แหง  และป 2544 มี 11,480 แหง  แตชวงเวลาดังกลาว  
สามารถจบักมุผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี ไดเพียง 2,684 คน73 เทานั้น
                                                          

72 สมพร พรหมหิตาธร, ดรุณ โสตถิพันธ, โดม วิศิษฏสรอรรถ และวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ. (2541).
กฎหมายคาประเวณี. หนา 68-69.

73 มลูนธิผิูหญงิ. เลมเดมิ. หนา 31.
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4.5.2.2 การเปรียบเทียบกับกับกฎหมายตางประเทศ
การก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูเปนเจาของ ผูดแูลหรือผูจดัการกจิการ

คาประเวณี หรือผูบังคับใหกระทํ าการคาประเวณีเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ โดยมี
สาระสํ าคัญการกระทํ าความผิด  หรือเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น  ดังนี้

ตารางที่ 4.4  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานเปนเจาของ  ผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณี
หรือผูบังคับใหกระทํ าการคาประเวณีและกฎหมายตางประเทศ

การกระทํ าท่ีมีความผิด
ทางอาญา

ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

-มสีวนลงทุน/ชวยเงิน
-ผูรับเงินหรือประโยชน
-จดัหาสถานที่
-ด ําเนินกจิการ
-จดัหาที่ดินอาคาร
-ตวัแทนของนิติบุคคล
-ตดิตอกับนิติบุคคล
-ถือครองที่ดิน อาคาร
-ดูแลสถานคาประเวณี
-แมเลา แมงดา

-
-
-
/
-
/
-
-
/
/

/
/
/
/
-
/
-
-
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
-
-
-
/
/
-
-
-

/
/
/
/
/
-
-
/
-
-

/
/
/
/
/
-
-
/
/
/

/
/
/
/
/
-
-
/
/
/

/
/
/
/
/
-
/
/
/
/

กระทํ ามีโทษหนักขึ้น
-ตออายุตํ่ ากวา 18 ป
-ตออายุตํ่ ากวานั้น
-ตอผูที่พึ่งพาอื่นๆ
-ท ําผิดขนาดใหญ

/
/
-

/
/
-

/
-
-

/
-
-

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

รวม 6 9 11 5 10 11 11 12

จากตาราง จะพบวา กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน 
ญีปุ่น สวเีดน และสหรฐัอเมรกิาไดมกีารก ําหนดรายละเอยีดลักษณะของความผดิทางอาญาในกรณนีี้
มากที่สุดตามลํ าดับ ดังนี้
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1. กรณีการกระทํ าความผิด จะเห็นวากฎหมายตางประเทศสวนใหญ
มุงเนนการกระท ําความผดิของผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณ ี โดยเจาของและผูสงเสรมิ
กจิการคาประเวณใีนลกัษณะตางๆ มคีวามผดิทางอาญา เชน ผูมสีวนลงทนุหรือชวยเหลือทางการเงนิ
แกกิจการ รับเงินหรือประโยชนจากกิจการ จดัหาสถานที่คาประเวณี ด ําเนินธุรกิจสถานประกอบ 
กจิการการคาประเวณ ีจดัหาทีด่นิอาคารเพือ่ด ําเนนิธรุกจิคาประเวณ ีตวัแทนของนติบิคุคลหรือลูกจาง
ผูแทนอืน่ๆ เกีย่วกบัการคาประเวณ ี รวมทัง้ผูตดิตอทางธรุกจิกบันติบิคุคลเพือ่คาประเวณ ี และเจาของ
หรือผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน อาคารหรือส่ิงปลูกสรางเพื่อใชประโยชนในคาประเวณี ผูดูแล   
สถานคาประเวณี ผูมัว่สุมอยูกับผูคาประเวณี ตลอดจนแมเลา แมงดาหรือผูปฏิบัติงานอื่นดวย มีเพียง
กฎหมายนิวซีแลนดมีความผิดนอยที่สุด โดยเนนเฉพาะกรณีการแสวงหาประโยชนจากเด็กเทานั้น  
ขณะที่กฎหมายไทยกํ าหนดรายละเอียดของผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีในความผิด
ฐานดังกลาวเฉพาะผูเปนเจาของ ผูดูแล ผูจดัการกิจการ หรือผูบังคับใหกระทํ าการคาประเวณีเทานั้น   
ท ําใหประสบปญหาการบงัคบักฎหมาย เนือ่งจากเปนการใชดลุพนิจิของเจาพนกังานในการพจิารณา
ผูใดเกีย่วของกบัการคาประเวณบีาง สงผลใหการน ําผูกระท ําความผดิซึง่เปนเจาของทีแ่ทจริงมาลงโทษ
ไดนอยมาก

2. กรณกีารก ําหนดเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น จะเห็นวากฎหมายสวีเดน  
อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส เนนการกระทํ าความผิดตอเหยื่อของการกระทํ าความผิดที่เปนบุคคล
ทีอ่ยูในความพึ่งพาอื่นๆ นอกจากกลุมบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปดวย เชน กระทํ าความผิดตอบุคคลที่อยู
ในความเคารพนับถือ กระทํ าตอผูที่อยูในสภาวะตองพึ่งพาผูกระทํ าความผิด เปนตน นอกจากนั้น
กฎหมายสวีเดนยังไดกํ าหนดการกระทํ าความผิดกรณีรายแรง หรือเปนกิจการขนาดใหญ หรือใช
เงนิจ ํานวนมาก หรือใชก ําลังบงัคบัหรือกระท ําทารณุโหดราย มโีทษจ ําคกุหนกัขึน้ ขณะทีก่ฎหมายไทย
มกีารกระทํ าความผิดตอบุคคลอายุไมเกิน 18 ป  ซ่ึงตกเปนเหยื่อของการกระทํ าความผิดเทานั้น
         

4.5.3 ฐานเปนผูดํ ารงชีพจากการคาประเวณีเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนด
ความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ

ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 วรรคแรก ไดกํ าหนดความผิดตอผูที่อายุ
กวาสิบหกปด ํารงชพีอยูแมเพยีงบางสวนจากรายไดของหญงิซ่ึงคาประเวณ ีและตามมาตรา 286 วรรคสอง
ไดกํ าหนดความผิดตอผูดํ ารงชีพอยูจากรายไดของหญิงซ่ึงคาประเวณี และมาตรา 286 วรรคสาม   
ไดกํ าหนดขอยกเวนมิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากหญิงซึ่งคาประเวณี ซ่ึงพึงใหคาเลี้ยงดูนั้น 
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
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4.5.3.1 การเปรียบเทียบกับหลกัเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การก ําหนดความผดิตามมาตรานี ้ หากพจิารณาตามหลกัเกณฑการก ําหนด

ความผดิทางอาญาดงักลาว จะเหน็วา แมกฎหมายประสงคจะลงโทษบคุคล ซ่ึงด ํารงชพีอยูจากรายได
ของหญิงซึ่งคาประเวณีเพื่อปองกันมใิหเอารัดเอาเปรียบหญิงที่คาประเวณี แตมาตรานีย้งัไมเปนไป
ตามหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา เนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย  
เพราะมปีญหาการตคีวามกฎหมายของนกัวชิาการดานกฎหมายและศาลฎกีาตคีวามกฎหมายไมตรงกนั
โดยนกัวชิาการเหน็วาการกระท ําความผดิตามมาตรา 286 วรรคหนึง่ คอื การด ํารงชพีอยูแมเพยีงบางสวน
จากรายไดของหญิงซ่ึงคาประเวณีหรือที่เรียกกันทั่วไปวา “แมงดา” และผูที่จะเปนแมงดาจะตอง  
เขาองคประกอบ 3 ประการ74  ไดแก

1. เปนผูที่มีความสัมพันธสวนตัวกับหญิงซ่ึงคาประเวณี   
2. อีกทั้งความสัมพันธดังกลาวจะตองมีความสัมพันธอันมีระยะเวลา 

ทีเ่นิ่นนานตามสมควร และ
3. ผูนัน้เปนสวนหนึง่ของหญงิในสวนทีเ่กีย่วกบัการหารายไดจากการคา

ประเวณีของหญิงและทํ าตนเปนกาฝากขูดรีดหญิง
สํ าหรับมาตรา 286 วรรคสอง  เปนบทสันนิษฐานของกฎหมายวามี 

กรณีใดบางจะถือวาบุคคลนั้นเปนผูดํ ารงชีพจากรายไดของหญิงซ่ึงคาประเวณี แตศาลฎีกาเห็นวา    
ผูทีม่อีาชพีหรือรายไดปกติอยูแลว ไมวารายไดนั้นเพียงพอตอการดํ ารงชีพหรือไมก็ตาม และผูนั้น
ไดสวนแบงจากรายไดจากการคาประเวณีก็ไมเปนความผิดตามมาตรานี้ เชน ฎีกาที่ 2719/2541   
การทีจ่ ําเลยเปนเจาของสถานคาประเวณีโดยมีสุราอาหารและเครื่องดื่มบริการขายแกลูกคาดวย และ
มหีญิงคาประเวณปีระมาณ 8 คน กนิอยูหลับนอนกบัจ ําเลยในสถานทีด่งักลาว แมพงึคาดหมายไดวา
จ ําเลยจะตองไดรับเงนิเปนผลก ําไรจากการคาประเวณเีชนวานัน้ กเ็ปนไปในลกัษณะทีจ่ ําเลยหารายได
จากการดํ าเนินกิจการคาประเวณีซ่ึงมีหญิงโสเภณีเปนองคประกอบในการดํ าเนินกิจการของจํ าเลย  
รายไดของจํ าเลยจึงไดจากลูกคาหรือแขกที่มาเที่ยวหาใชไดจากหญิงซ่ึงคาประเวณีโดยตรงไม และ
แมจํ าเลยจะไมมีรายไดจากกิจการคาประเวณีแตจํ าเลยก็ยังสามารถดํ ารงชีพอยูไดดวยการอาศัยสามี
หรือบุตรได กรณีนี้ จึงถือไมไดวาจํ าเลยไมมีปจจัยอ่ืนหรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสํ าหรับดํ ารงชีพ 
การทีม่หีญิงซึง่คาประเวณีมาอาศัยกินอยูหลับนอนในสถานคาประเวณีของจํ าเลย แมจํ าเลยจะกินอยู
หลับนอนในสถานดังกลาวดวย จํ าเลยก็ไมใชเปนผูกินอยูหลับนอนหรือรับเงินหรือประโยชนอ่ืน
โดยหญงิซึง่คาประเวณีตามมาตรา 286 วรรคสอง การกระท ําของจ ําเลยจงึถือไมไดวา จ ําเลยด ํารงชพีอยู

                                                          
74 คณิต ณ นคร ข เลมเดิม. หนา 369.
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แมเพยีงบางสวนจากรายไดของหญงิซึง่คาประเวณ ีหรือฎกีาที ่ 178/2528 ไดวนิจิฉยัวาการรบัสวนแบง
จากหญิงครั้งละ 40 บาท ใน 100 บาท แตมีอาชีพขายนํ้ าปลา และผาในตลาดเทศบาลมีรายได   
เดอืนละหาพันถึงหกพันบาท ไมปรากฏวารายไดนี้ไมเพียงพอดํ ารงชีพ ไมผิดตามมาตรานี้  ทั้งนี้  
ค ําพพิากษาดังกลาว แสดงใหเห็นวา  “ผูที่เปนแมงดานั้นตองเปนผูที่ฐานะเศรษฐกิจไมดี แตถาผูใด 
มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอยูแลวผูนั้นยอมจะไมอาจเปนแมงดาไดเลย แมจะไดทํ าตนเปนแมงดา      
การตีความเชนนี้ไมสมเหตุสมผลและมีชองโหวในการบังคับใชกฎหมาย และเห็นวาวรรคสองนี้
เปนเพยีงแสดงใหเหน็ลักษณะของการเปนแมงดาเทานัน้ซึง่ผลกระทบของค ําวนิจิฉยัของศาลดงักลาว
ทํ าใหมีปญหาในการบังคับใชกฎหมายมาตรานี้ ดงันั้น การวนิจิฉัยของศาลเชนนี้ ทํ าใหกฎหมาย
มาตรานี้แทบหาที่ใชไมไดเลย เทากับศาลยกเลิกกฎหมายของฝายนิติบัญญัติโดยปริยาย นับวา    
เปนอันตรายอยางยิ่ง”75 จึงเห็นสมควรแกไขบทบัญญัติมาตรานี้ใหสามารถบังคับใชไดอยางมี     
ประสิทธิภาพตอไป

4.5.3.2 การเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ
การก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูด ํารงชพีจากการคาประเวณีเปรยีบเทยีบ

กบักฎหมายตางประเทศ โดยมสีาระส ําคญัการกระท ําความผดิ หรือเปนเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้ ดงันี้

                                                          
75 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. (2546). ประมวลกฎหมายอาญาฉบับอางอิง. หนา 360.
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ตารางที่ 4.5  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานด ํารงชีพจากการคาประเวณีตามกฎหมายไทย
และกฎหมายตางประเทศ

การกํ าหนดความผิด ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

-ผูกระทํ าอายุกวา 16 ป
-ไมกํ าหนดอายุผูกระทํ า
-ดํ ารงชีพจากหญิง
-ไมมีปจจัยพอเพียง
-รับเงิน/ประโยชน
  จากทุกเพศ
-แมงดา/ผูชวยเหลือ
-รับเงินจากเด็ก
-รับเงินจากผูถูกบังคับ
-กนิอยูกับผูคาประเวณี
-ยกเวนรับคาเลี้ยงดูได
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/
/
/
-

-
/
-
-

/
/
/
/
-
-

จากตาราง พบวา กฎหมายตางประเทศไดมีการกํ าหนดสาระสํ าคัญของ
การกระทํ าความผิดแตกตางไปจากกฎหมายไทย ดังนี้

1. อายขุองผูกระทํ าความผิด กฎหมายตางประเทศไดกํ าหนดความผิด
ทางอาญาแกทุกคนที่รับเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นจากการคาประเวณีของผูอ่ืน โดยไมกํ าหนด
ระดบัอายขุองผูกระท ําความผดิ ขณะทีก่ฎหมายของไทยก ําหนดผูกระท ําความผดิตองมอีายกุวา 16 ป
ขึ้นไป   

2. เพศของผูถูกกระท ําความผดิ กฎหมายตางประเทศไดก ําหนดความผดิ
ทางอาญาแกทุกคนที่รับเงินหรือผลประโยชนอยางอื่นจากการคาประเวณีของผูอ่ืน โดยไมระบุเพศ
ผูคาประเวณี

3. วธีิการทีใ่ชในการกระทํ าความผิด กฎหมายตางประเทศไดกํ าหนด
ความผิดแกบุคคลที่เปนแมงดา หรือผูชวยเหลือในสถานคาประเวณี หรือกินอยูหรืออยูอาศัยกับผูคา
ประเวณหีรือไดรับเงินยืม หรือความชวยเหลืออ่ืนจากผูคาประเวณี แตกฎหมายไทยบัญญัติใหเปน
บทสันนิษฐานของกฎหมายเมื่อเขาองคประกอบวาบุคคลที่ดํ ารงชีพอยูจากรายไดของหญิงซ่ึงคา
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ประเวณีนั้น ไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสํ าหรับดํ ารงชีพ หรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสํ าหรับ     
การดํ ารงชีพ ถาบุคคลนั้นสามารถพิสูจนการดํ ารงชีพของเขาไดวาไมไดมาจากรายไดของหญิงซึ่ง
คาประเวณี ขอสันนิษฐานก็เปนอันตกไป76 สอดคลองกับคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่วาแบงรายได      
จากหญงิโสเภณีกึ่งหนึ่ง แตจํ าเลยมีรายไดจากการรับจางไมผิดตามมาตรา 28677       

4. การรบัเงนิจากเดก็หรือผูถูกบงัคบัใหคาประเวณ ีกฎหมายตางประเทศ
ไดกํ าหนดการหามทุกคนรับเงินจากบุคคลดังกลาว หากฝาฝนจะเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น    
ขณะทีก่ฎหมายไทยไมไดกํ าหนดไว    

5. เหตยุกเวนความผดิ กฎหมายตางประเทศไมไดก ําหนดยกเวนความผดิ
สวนกฎหมายไทยมีขอยกเวน คือ ถารับคาเลี้ยงดูตามกฎหมายหรือธรรมจรรยาจะไมมีความผิด

4.5.4 ฐานเปนบคุคลทํ าใหบคุคลอ่ืนเสือ่มเสรภีาพเพือ่คาประเวณเีปรียบเทยีบกบัหลกัเกณฑ
การกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ

ตามพระราชบัญญัติปองกันและการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 12 ไดกํ าหนด
ความผิดแกผูทีห่นวงเหนีย่ว กักขัง กระทํ าดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกายหรือ
ทํ ารายรางกาย หรือขูเข็ญดวยประการใดๆ วาจะใชกํ าลังประทุษรายผูอ่ืนเพื่อขมขืนใจใหผูอ่ืนให
กระทํ าการคาประเวณี  มีโทษจํ าคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงส่ีแสนบาท 
และถาการกระทํ าเปนเหตุใหผูถูกกระทํ า ไดรับอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตายเปนเหตุเพิ่มโทษ
ใหหนกัขึน้ และก ําหนดใหผูสนบัสนนุไดรับโทษเทาตวัการ และหากผูกระท ําเปนพนกังานฝายปกครอง
หรือตํ ารวจ หรือพนักงานเจาหนาที่หรือเจาหนาที่ในสถานแรกรับหรือสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพ มีโทษหนักขึ้นอีก

4.5.4.1 การเปรียบเทียบกับหลกัเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การก ําหนดความผดิตามมาตรานี ้ หากพจิารณาตามหลกัเกณฑการก ําหนด

ความผดิทางอาญาดงักลาว จะเหน็วา การกระท ําความผดิดงักลาวเปนการกระท ําทีเ่กดิอนัตรายตอชีวติ
รางกายทรัพยสินหรือผลประโยชนของบุคคล กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยของสังคม 
และประชาชนสวนใหญมิไดใหอภัยแกการกระทํ าเชนนั้น จึงเปนไปตามหลักเกณฑการกํ าหนด
ความผิดทางอาญาแลว   

                                                          
76 หยุด แสงอุทัย ข (2546). กฎหมายอาญาภาค 2-3. หนา 181.
77 ดูคํ าพิพากษาฎีกาที่ 2555/2521.
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4.5.4.2 การเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ
การก ําหนดความผดิและโทษทางอาญาฐานท ําใหบคุคลอืน่เสือ่มเสรภีาพ

เพื่อคาประเวณีตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ  ดังนี้

ตารางที่ 4.6  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานท ําใหบุคคลอื่นเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี
ตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ

การกํ าหนดความผิด ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

-หนวงเหนี่ยว  กักขัง
-ท ํารายรางกาย  ขูเข็ญ
-สนับสนุนรับผิดเทาตัวการ
-เจาหนาที่รับโทษหนักขึ้น
-ใชอุบายหลอกลวง
-ตอเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ป
-ตอเด็กตํ่ ากวา 15 ป
-สถานที่อันตราย/ทารุณ

/
/
/
/
-
-
-
-

/
/
-
/
/
/
/
-

/
/
/
-
/
-
-
-

-
-
-
-
-
/
/
-

-
/
-
-
/
/
/
/

-
/
-
-
-
/
/
-

/
/
-
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
-

รวม 4 6 4 2 5 3 7 7

จากตารางจะพบวา การกํ าหนดความผิดทางอาญาฐานทํ าใหบุคคลอื่น
เส่ือมเสรภีาพเพือ่คาประเวณ ีเมือ่เปรยีบเทยีบกฎหมายไทยกบักฎหมายตางประเทศแลว สรุปไดดงันี้

1. กรณกีารกระทํ าซ่ึงเปนความผิด พบวา กฎหมายฝรั่งเศส เยอรมัน 
สหรฐัอเมริกา ไดมีการกํ าหนดสาระสํ าคัญเกี่ยวกับรายละเอียดของความผิดทางอาญามากที่สุด โดย
ไดกํ าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทํ าความผิดโดยการหนวงเหนี่ยว กักขัง การทํ าใหผูอ่ืน
ปราศจากเสรีภาพ  ขูเข็ญใหผูอ่ืนคาประเวณี  

2. กรณกีารกระทํ าที่เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น พบวา กฎหมายไทย
และกฎหมายตางประเทศสวนใหญไดกํ าหนดไว ถาการกระทํ านั้นเปนเหตุใหผูถูกกระทํ าบาดเจ็บ
สาหัส หรือถึงแกความตาย หรือเปนการกระทํ าของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ แตกฎหมายตางประเทศ  
ไดก ําหนดเพิม่เตมิในกรณกีระท ําโดยการใชอุบายหลอกลวง ขูเขญ็ ใชก ําลังท ําราย ใชอํ านาจครอบง ํา
ผิดคลองธรรม หรือกระทํ าโดยทารุณโหดราย หรือกระทํ าตอเด็กตํ่ ากวา 18 ป และถาไดกระทํ า    
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ตอเด็กตํ่ ากวา 15 ป จะเปนเหตเุพิม่โทษใหหนักขึ้นดวย นอกจากนั้น กฎหมายเยอรมันยังไดกํ าหนด
เหตเุพิ่มโทษใหหนักขึ้น หากไดกระท ําในสถานที่อาจทํ าใหเหยื่อจะไดรับอันตรายถึงชีวิต หรือเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือมีผลตอพัฒนาการทางอารมณของเหยื่อ หรือกระทํ าโดยลอลวงวาจะทํ าให
ความเปนอยูดีขึ้น สวนกฎหมายไทยมิไดกํ าหนดเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นในกรณีอ่ืนๆ เชน สถานที่
กระทํ าความผิด หรือกระทํ าตอบุคคลในระดับอายุตางๆ หรือกระทํ าแลวมีผลกระทบตอเด็ก         
ในดานตางๆ เปนตน มเีพยีงบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัเสรภีาพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 312 ทวิ
เทานั้น แตอัตราโทษจํ าคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับไมเกินสองหมื่นบาท ซ่ึงเบากวาอัตราโทษ
ตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัตินี้มาก จึงเห็นสมควรปรับปรุงรายละเอียดของความผิดที่ทํ าให   
ผูกระท ําความผิดเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น เพื่อประโยชนในการยับยั้งการประกอบอาชญากรรม
ตอเด็ก ซ่ึงเปนเหตุผลสํ าคัญในการประกาศใชกฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการคา
ประเวณี

   
4.5.5 ฐานเปนผูปกครองทีมี่สวนในการคาประเวณขีองบคุคลอายไุมเกิน 18 ปเปรียบเทยีบ

กับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมายตางประเทศ
ตามพระราชบญัญตัปิองกนัและการคาประเวณ ี พ.ศ. 2539 มกีารก ําหนดความผดิ

และความผิดตอบิดา มารดา หรือผูปกครองของบุคคลซึ่งมีอายุยังไมเกิน 18 ปที่รูวามีการกระทํ า
ความผิดตอบุคคลที่อยูในความปกครองของตนในขอหาการเปนธุระจัดหาบุคคลอายุไมเกิน 18 ป
เพื่อคาประเวณี มีโทษจํ าคุกตั้งแตส่ีปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท     
(มาตรา 10)

4.5.5.1 การเปรียบเทียบกับหลกัเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การก ําหนดความผดิตามมาตรานี ้หากพจิารณาตามหลกัเกณฑการก ําหนด

ความผิดทางอาญาดังกลาว  จะเห็นวาการกํ าหนดความผิดตอบิดา  มารดา  หรือผูปกครองของบุคคล
ซ่ึงอายไุมเกนิ 18 ป มสีวนรวมรูเหน็เปนใจใหมกีารกระท ําความผดิในฐานเปนธรุะจดัหาเพือ่คาประเวณี
เนื่องจากปรากฏการณของสังคมขณะนั้นมีพอแมของเด็กภาคเหนือขายลูกสาวมาเปนโสเภณี      
เปนจํ านวนมาก หรือเรียกวา การตกเขียว ทํ าใหเกิดกระแสสังคมในขณะที่ดํ าเนินการปรับปรุง
กฎหมายโดยใหกํ าหนดความผิดทางอาญาแกบิดามารดาหรือผูปกครองที่ขายลูกสาวดวย เพื่อให
กฎหมายทํ าหนาที่คุมครองความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของสังคมซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
การกํ าหนดความผิดในทางอาญาแลว
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาสภาพความเปนจริงในปจจุบัน พบวามี
บุคคลอื่นๆ นอกจากบดิามารดาหรือผูปกครองไดแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของเด็กดวย 
จงึเหน็สมควรปรบัปรงุบทบญัญตัใิหขยายการกระท ําความผดิของผูดแูลเดก็รายอืน่ๆ เปนเหตเุพิม่โทษ
ใหหนกัขึน้ดวย เนือ่งจากการกระท ําความผดิในฐานเปนธรุะจดัหาฯตามมาตรา 9 ของพระราชบญัญตัิ
ปองกนัและการคาประเวณ ี พ.ศ. 2539 เปนความผดิกรรมเดยีวกบัความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 282 หรือมาตรา 283 และเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นตามมาตรา 285 หากผูกระทํ าความผิด
เปนบดิามารดา ครหูรืออาจารยทีด่แูลศษิย เจาหนาทีด่แูลผูอยูในความควบคมุตามหนาที ่หรือผูปกครอง
ผูพิทักษหรือผูอนุบาล โดยไมครอบคลุมพอเล้ียงแมเล้ียง หรือผูปกครองตามความเปนจริง เชน  
ฎีกาที่ 7795/2538  ค ําวา “ผูอยูในความปกครอง” ตามมาตรา 285 ตองตีความโดยเครงครัด จํ าเลย    
มใิชบดิาของผูเสียหาย  ผูเสียหายเปนเพียงบุตรติดนาง ป. มา แลวนาง ป. อยูกินเปนสามีภริยา      
กับจํ าเลย อํ านาจปกครองของผูเสียหายจึงตกแกนาง ป. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1568  จํ าเลยจึงไมตองรับโทษหนักขึ้นตามมาตรา 285 หรือฎีกาที่ 928/2502 ไดวินิจฉัย      
ไปแนวเดยีวกนั  ทํ าใหกฎหมายมาตรานี้คุมครองเด็กไดไมดีเทาที่ควร  เนื่องจากการนํ าความหมาย
ตามกฎหมายแพงมาใชในทางกฎหมายอาญาในกรณีเชนนี้นาจะไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
มาตราดังกลาวที่ตองการคุมครองเด็กโดยอาศัยขอเท็จจริงเปนหลัก ดังนั้นจึงควรตองถือผูปกครอง
ตามความเปนจริง เพราะเปนเรื่องอิทธิพลตอเด็กโดยตรง78 สอดคลองกับความหมายของคํ าวา       
“ผูปกครอง” ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซ่ึงหมายถึง บิดามารดา ผูอนุบาล ผูรับ 
บุตรบุญธรรม และผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึง    
พอเล้ียงแมเล้ียง ผูปกครองสวสัดภิาพ นายจาง ตลอดจนบคุคลอืน่ซ่ึงรับเดก็ไวในความอปุการะเลีย้งดู
หรือซ่ึงเด็กอาศัยอยูดวย ซ่ึงจะสอดคลองกับผูปกครองตามความเปนจริงของสังคม จงึเห็นสมควร
ปรับปรุงแนวทางการตีความบทบัญญัติตามมาตรา 285 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการคุมครอง
เด็กตามประมวลกฎหมายอาญามากขึ้น

4.5.5.2 การเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ
การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอบิดามารดาหรือผูปกครองที่มีสวน   

ในการคาประเวณีของเด็กตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ ดังนี้

                                                          
78 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. เลมเดมิ. หนา 357.
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ตารางที่ 4.7  แสดงการกํ าหนดความผิดฐานเปนบดิามารดาหรือผูปกครองที่มีสวน
ในการคาประเวณีของเด็กตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ

การกํ าหนดความผิด ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

ผูกระทํ าความผิด
-เนนบิดามารดา
  หรือผูปกครอง
-ไมเนนเฉพาะบิดา
  มารดาหรือผูปกครอง
วีธีการกระทํ าความผิด
-ธุระจัดหาคาประเวณี
-ความผิดขอหาอื่นๆ

/

-

/
-

-

/

/
/

-

/

/
/

-

/

/
/

-

/

/
/

-

/

/
/

-

/

/
/

-

/

/
/

เหยื่อของการกระทํ า
- เนนทุกกลุมอายุ
- เนนอายุตํ่ ากวา 18 ป
- เนนอายุตํ่ ากวานั้น
- เนนผูตองพึ่งพาอื่นๆ

-
/
-
-

-
/
/
/

-
/
-
-

-
-
/
-

/
/
/
/

-
-
-
-

-
/
/
-

-
-
/
/

จากตาราง จะพบวา กฎหมายตางประเทศไดกํ าหนดความผิดแตกตาง
จากกฎหมายไทย สรุปไดดังนี้

1. กรณีผูกระทํ าความผิด จะเห็นวากฎหมายตางประเทศไดกํ าหนด
ความผิดแกทุกคนที่มีสวนยุยงสงเสริมใหบุคคลซึ่งตนมีหนาที่อุปการะเลี้ยง หรือดูแล หรือให     
การพึง่พาอืน่ๆ กระทํ าการคาประเวณี โดยจะไดรับโทษหนักกวาบุคคลทั่วไป ขณะที่กฎหมายไทย
เนนเฉพาะบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเทานั้น

2. กรณีวีธีการกระทํ าความผิด พบวา กฎหมายไทยครอบคลุมเฉพาะ
ความผิดฐานเปนธุระจัดบุคคลอายุไมเกิน 18 ปเพือ่คาประเวณีเทานั้น ขณะที่กํ าหมายตางประเทศ
ครอบคลุมทุกฐานความผิด
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3. กรณเีหยือ่ของการกระท ําความผดิ ซ่ึงท ําใหผูกระท ําความผดิจะเปน
เหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้ จะเหน็วากฎหมายตางประเทศไดก ําหนดกลุมบคุคลทีต่องคุมครองเปนพเิศษ
มากกวากฎหมายไทย เชน กฎหมายสวีเดนไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลผูซ่ึงใหผูอ่ืนคา
ประเวณ ี ถากระท ําตอบคุคลทีม่อีายตุํ ่ากวา 18 ป  หรือไดกระท ําตอบคุคลทีอ่ยูในความอปุการะเลีย้งดู 
หรือบุตรหลานของตนเอง หรือพนักงานเจาหนาที่ไดกระตอบุคคลที่อยูในการควบคุมดูแล หรือ
กฎหมายเยอรมันไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกบุคคลที่กระทํ าการคามนุษยในกรณีเหยื่อเปนเด็ก 
ซ่ึงกํ าหนดใหผูที่มหีนาที่ดูแล พิทักษ และเลี้ยงดูเด็กซึ่งมีอายุตํ่ ากวา 14 ป  ไดกระทํ าการคาเด็กเพื่อ
ใหไดกํ าไรหรือทํ าใหตนมีรายไดเพิ่มขึ้น และก ําหนดความผิดตอผูที่จงูใจบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป   
ใหกระท ําการคาประเวณ ี ขณะทีไ่ดกระท ําความผดิ บคุคลนัน้ตองพึง่พาผูกระทํ าความผดิโดยการเลีย้งดู
ใหการศกึษา การดแูล การจางงานหรอืความสมัพนัธท ํางาน หรือกฎหมายฝรัง่เศส ไดก ําหนดความผดิ
ทางอาญาตอผูที่กระทํ าความผิดฐานเปนธุระจัดหาฯ  โดยกระท ําตอบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือ 
เนื่องจากมีสถานะที่ดอยกวา หรือกระทํ าตอบุคคลที่อยูในความเคารพนับถือ เนื่องจากเปนผูซ่ึงอยู
ในสภาวะออนแอเนือ่งดวยอายุ การเจ็บปวย ความพิการ ความบกพรองทางกายหรือทางจิต หรือ  
ตัง้ครรภ หรือกระทํ าโดยการยยุงบคุคลที่อยูในความเคารพนับถือใหคาประเวณีโดยมาจากภายนอก
ประเทศ  หรือกระท ําเนื่องจากมีอํ านาจหนาที่ตามกฎหมาย  หรือเปนผูปกครองดูแลเหยื่อผูไดรับผล
จากการกระทํ าผิดกฎหมาย หรือเปนเจาหนาที่ทางราชการที่มีหนาที่ดูแลหรือใหคํ าปรึกษา รวมทั้ง
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดไปในแนวทางเดียวกัน ขณะที่กฎหมายไทยเนนเปาหมาย
เฉพาะเหยื่อของการกระทํ าความผิดซึ่งมีอายุไมเกิน  18  ปเทานั้น

ดงันัน้ จงึเห็นวากฎหมายตางประเทศไดกํ าหนดความผิดตอบุคคลอื่นๆ 
นอกจากบดิามารดาหรือผูปกครองของเด็กดวย และไดกํ าหนดเปนความผิดในทุกฐานความผิด

4.5.6 ปญหาการกํ าหนดโทษทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณี
ซ่ึงการกระทํ าความผิดในรูปแบบปจเจกชน

ปญหาการกํ าหนดโทษทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี
ซ่ึงการกระท ําความผิดในรูปแบบปจเจกชนในความผิดฐานตางๆ ตามกฎหมายไทยเมื่อเปรียบเทียบ
กบักฎหมายตางประเทศ สรุปไดดังนี้

1. การกํ าหนดชั้นของการลงโทษที่จะใชบังคับตอผูกระทํ าความผิด พบวา
กฎหมายไทยไดกํ าหนดทั้งโทษขั้นตํ่ าและโทษขั้นสูงเพื่อบังคับใหศาลลงโทษแกผูกระทํ าความผิด
ไวดวย เชน ความผดิฐานเปนธรุะจดัหาบคุคลเพือ่การคาประเวณ ี ไดก ําหนดชัน้ของการลงโทษ ไดแก
โทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปและปรับ เมื่อไดกระทํ าตอบุคคลอายุเกินสิบแปดป และมีโทษจํ าคุก
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ตัง้แตหาปถึงสบิหาป และปรบัเมือ่ไดกระท ําตอบคุคลอายกุวาสบิหาปแตยงัไมเกนิสิบแปดป ตลอดจน
มีโทษจ ําคุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบปและปรับเมื่อไดกระทํ าตอเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป เมือ่เปรียบเทียบ
กบักฎหมายตางประเทศ พบวาสวนใหญเนนการกํ าหนดเฉพาะโทษขั้นสูง หรือกํ าหนดชวงชั้นของ
การลงโทษมากขึ้น เพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจในการลงโทษแกผูกระทํ าความผิดมากขึ้น เชน 
กฎหมายนิวซีแลนดและอังกฤษไดกํ าหนดโทษฐานคาประเวณีเด็กฐานเดียวกันโดยจํ าคุกไมเกิน
ยี่สิบป กฎหมายญี่ปุนไดกํ าหนดโทษจํ าคุกไมเกินเจ็ดป กฎหมายของฝรั่งเศสไดกํ าหนดโทษจํ าคุก
ไมเกิน 10 ป  และกฎหมายเยอรมันไดกํ าหนดชวงชั้นโทษจํ าคุกมากขึ้นตั้งแต 6 เดือนถึง 19 ป

2. การกํ าหนดความผิดที่เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น พบวากฎหมายไทยและ
กฎหมายตางประเทศไดใชเกณฑระดับอายุของผูถูกกระทํ าผิด และวิธีที่ใชในการกระทํ าความผิด   
ที่ทํ าใหผูกระทํ าเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเชนเดียวกัน เชน ความผิดฐานเปนธุระจัดหาบุคคล  
เพือ่การคาประเวณี ไดกํ าหนดโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับเมื่อไดกระทํ าตอบุคคลอายุ
เกินสิบแปดป และเพิ่มโทษจํ าคุกใหหนักขึ้นอีกเมื่อไดกระทํ าตอเด็กอายุนอยลงไปอีก พรอมทั้ง
กํ าหนดเหตุเพิ่มโทษขึ้นอีกหนึ่งในสาม หากไดกระทํ าโดยใชอุบายหลอกลวง ขูเข็ญ ใชกํ าลัง
ประทุษราย ใชอํ านาจครอบงํ าผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการใดๆ และกฎหมายไทย
ไดก ําหนดเหตเุพิม่โทษทัง้เหตเุฉพาะตวัของผูกระท ําความผดิซ่ึงเปนขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัความสมัพนัธ
ระหวางผูกระท ํากบัผูถูกกระท ํา79 ดวย คอื การกระท ําความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 285
นอกจากนั้นกฎหมายฝรั่งเศสไดกํ าหนดกลุมเปาหมายอื่นซ่ึงเปนผูถูกกระทํ าที่กฎหมายมุงประสงค
จะคุมครองเพิม่ขึน้นอกจากเกณฑระดบัอาย ุ และกฎหมายเยอรมนัไดใชเกณฑระดบัอายขุองผูกระท ํา
ความผดิเปนเหตเุพิม่โทษเฉพาะตวัใหหนกัขึน้ หรือกฎหมายสวเีดนไดก ําหนดความรายแรงความผดิ
เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นดวย ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงการกํ าหนดชั้นของการลงโทษ     
ใหมากขึ้นเพื่อใหศาลไดใชดุลพินิจในการลงโทษแกผูกระทํ าความผิดตามสภาพความรายแรงของ
ความผิดมากขึ้น และปรับปรุงเหตุเพิ่มโทษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

                                                          
79 คณิต ณ นคร ข เลมเดมิ. หนา 351.
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4.6  ปญหาการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณีโดยกระทํ า
ความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

4.6.1 การเปรียบเทียบหลกัเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา
การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี

โดยกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรมตามกฎหมายไทยในที่นี้ ผูศึกษาของเสนอเฉพาะ
ความผิดฐานคามนุษยเพื่อคาประเวณีของหญิงและเด็กตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540  ซ่ึงไดก ําหนดความผิดแกผูเกี่ยวของกบัการคาหญิง
หรือเด็ก โดยกระทํ าการซือ้ ขาย จ ําหนายพามาจากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนี่ยว หรือกักขัง 
ซ่ึงหญงิหรือเด็ก หรือจัดใหหญิงหรือเด็กกระทํ าการหรือยอมรับการกระทํ าใด เพื่อสนองความใคร
ของผูอ่ืน เพื่อการอนาจาร หรือเพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบสํ าหรับตนเองหรือผูอ่ืน
และการก ําหนดใหการสมคบกนักระท ําความผดิตัง้แตสองคนขึน้ไปในการคาหญงิและเดก็มคีวามผดิ
และโทษเปนการเฉพาะดวย  เมือ่เปรยีบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา จะเห็นวา 
ไมสอดคลองกบัหลักเกณฑในเรือ่งการไมมปีระสิทธภิาพในการบงัคบัใช เพราะการก ําหนดความผดิ
ฐานดงักลาวยงัไมครอบคลมุถึงการคามนษุยทกุประเภทและไมสามารถบงัคบัใชเพือ่ลงโทษแกผูกระท ํา
ความผิดในลักษณะองคกรอาชญากรรมได ขาดมาตรการในการคุมครองพยานซึ่งเปนผูเสียหาย  
จากการคามนุษย การปองกันและปราบปรามตามกฎหมายไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร ทํ าให
ปญหาที่เกิดขึ้นและไดขยายวงกวางออกโดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กเปนการกระทํ าในลักษณะ
องคกรอาชญากรรมขามชาติ มีการนํ าหญิงและเด็กเขามาหรือสงไปยังตางประเทศในรูปแบบของ
การคาประเวณีทั่วโลก จึงเห็นสมควรกํ าหนดความผิดทางอาญาในเรื่องนี้ใหครอบคลุมการกระทํ า
ของบุคคลหรือกลุมบุคคลซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับการคามนุษยที่แสวงหาประโยชนจากผูคาประเวณี
มากขึ้น

4.6.2 การเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ
การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี

โดยกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรมตามกฎหมายไทยเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมาย
ตางประเทศ  โดยประเทศตัวอยางที่ใชศึกษาสวนใหญไดแกไขกฎหมายใหม  ไดแกประเทศฝรั่งเศส 
คอื ประมวลกฎหมายอาญา (Code Penal) ฉบบัแกไขเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2003 ประเทศองักฤษ 
คอื The Sexual Offences Act 2003 Chapter 42 ฉบบัแกไขเมือ่วนัที ่20 พฤศจกิายน ค.ศ. 2003 และมีผล
บงัคบัใชเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2004  ประเทศสหรัฐอเมริกา คือประมวลกฎหมายอาญา และ 
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End Demand for Sex Trafficking Act of 2005 ประเทศญี่ปุน คือ ประมวลกฎหมายอาญา (The  
Penal Code 1907) ฉบบัแกไขเมือ่วนัที ่16 มถุินายน ค.ศ. 2005 ประเทศสวเีดน คอื ประมวลกฎหมาย
อาญา (The Swedish Penal Code) ฉบบัแกไขลาสดุเมือ่วนัที ่4 เมษายน ค.ศ. 2005 ประเทศนวิซีแลนด
คอื The Crimes Act 1961 แกไขโดย the Crimes Amendment Act 1995 และประเทศเยอรมัน คือ
ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code หรือ Strafgesetzbuch, StGB) ฉบับแกไขเมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ ค.ศ. 2005    

สํ าหรับผลการศึกษา สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 4.8  แสดงการกํ าหนดความผิดทางอาญาโดยกระทํ าความผิด
ในรูปแบบองคกรอาชญากรรมตามกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ

การกํ าหนดความผิด
ตามกฎหมาย

ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

ผูกระทํ าความผิด
-สมาชิก/ผูแทนองคกร
-สัญชาติ/ถ่ินที่อยู
-การสมคบ/รวมกลุม
-ผูใช/ผูสนับสนุน/ผูโฆษณา
  รับผิดเทาตัวการ
-ชวยธุรกิจ/จดัการ
  จัดหา/ใหความสะดวก
-รับเงิน/ประโยชน/อาชีพ

-
-
/

/

-
-

-
/
/

/

/
/

-
/
-

/

/
/

/
-
-

/

/
-

-
-
/

/

/
/

/
-
/

/

/
/

/
-
/

/

/
/

/
-
/

/

/
/
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ตารางที่ 4.8 (ตอ)

การกํ าหนดความผิด
ตามกฎหมาย

ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

วิธีท่ีใชกระทํ าความผิด
-ซ้ือ ขาย พามา/สงไป
-รับ หนวงเหนี่ยว กักขัง
-กลาวเท็จ ลอลวง
-ชักชวน จูงใจ ลอใจ
-ขนสงทะเล/เครื่องบิน
-เนนเครื่องมือที่ใช
-เนนการลักพา/ปดบัง

/
/
-
-
-
-
-

/
/
/
/
/
-
-

/
/
-
-
/
-
/

/
/
/
/
-
/
/

/
/
-
-
-
-
-

/
/
-
/
-
-
-

/
/
/
/
-
-
/

/
/
-
-
-
/
-

เหยื่อของการกระทํ า
-เนนทุกเพศ
-เนนอายุตํ่ ากวา 18 ป
-เนนอายุตํ่ ากวานั้น
-เนนเฉพาะหญิง
-เนนผูดอยโอกาสอื่นๆ
-มคีวามใกลชิดผูกระทํ า
-สถานที่/ขนาดทํ าผิด

-
/
-
/
-
-
-

/
/
/
/
-
-
-

/
/
-
-
-
-
-

/
-
-
-
-
-
-

/
/
/
-
-
/
/

/
/
/
-
-
/
-

/
/
/
-
/
/
/

/
/
/

/
-
-

รวม 6 14 10 10 10 12 16 12

จากตารางพบวา การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมี
การคาประเวณโีดยกระท ําความผดิในรปูแบบองคกรอาชญากรรม เมือ่เปรยีบเทยีบระหวางกฎหมายไทย
กบักฎหมายตางประเทศ  จะเห็นวา กฎหมายของประเทศเยอรมัน สหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส สวีเดน
และองักฤษ ไดมีการกํ าหนดรายละเอียดของความผิดมากที่สุดตามลํ าดับ ดังนี้

1. กรณีผูกระทํ าความผิดที่ทํ าใหการกระทํ าเปนความผิดหรือเปนเหตุเพิ่มโทษ
ใหหนกัขึน้ พบวา กฎหมายตางประเทศสวนใหญไดก ําหนดรายละเอยีดของผูกระท ําความผดิซึง่ท ําให
ผูกระท ําเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น ไดแก ผูจัดตั้งหรือสมาชิกหรือผูแทนขององคกรอาชญากรรม 
ผูกระท ําความผิดเปนผูมีสัญชาติหรือมีถ่ินที่อยูถาวรในประเทศเหลานั้น ผูกระทํ าความผิดไดกระทํ า
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โดยการสมคบ หรือรวมกลุมกระท ําความผดิ การก ําหนดใหผูใช/ผูสนบัสนนุ/ผูโฆษณาในการกระท ํา
ความผิดรับผิดเทาตัวการ  การกํ าหนดความผิดตอผูที่ชวยเหลือทางธุรกิจ หรือจัดการหรือจัดหาหรือ
ใหความสะดวกเดินทางเพื่อคาประเวณี หรือเปนผูรับเงินหรือผลประโยชนจากการคาประเวณี 
เปนตน ขณะที่กฎหมายไทยไดกํ าหนดความผิดที่ช้ีวาเปนการกระทํ าในรปูแบบองคกรอาชญากรรม
เฉพาะการสมคบกันกระทํ าความผิดตั้งแตสองคนขึ้นไปในการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดฐาน
อ้ังยี่หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น

2. กรณวีิธีการที่ใชในกระทํ าความผิด พบวา กฎหมายตางประเทศไดกํ าหนด
วธีิการที่ใชในการกระทํ าความผิดในรปูแบบองคกรอาชญากรรม ไดแก การซือ้ ขาย จํ าหนายพามา
หรือสงไป  การรบั หนวงเหนี่ยว กักขัง  กลาวเท็จ  ลอลวง ชักชวน จูงใจ ลอใจ  การขนสงบุคคล 
ทางทะเลหรอืโดยเครือ่งบนิ การใชเครือ่งมอืส่ือสารในการกระท ําความผดิ การลกัพาหรอืปดบงัวธีิการ
ในการกระทํ าความผิด  และกฎหมายสวีเดนยังไดกํ าหนดความผิดกรณีรายแรงซึ่งทํ าใหผูกระทํ า
ความผิดตองรับโทษหนักขึ้นดวย สวนกฎหมายไทยไดกํ าหนดความผิดเฉพาะการซื้อ การขาย    
การจ ําหนายพามาหรือสงไปซึง่บุคคลเพื่อคาประเวณี หรือกระทํ าโดยการหนวงเหนี่ยว กักขังเทานั้น

3. กรณีเหยื่อของการกระทํ าความผิด พบวา กฎหมายตางประเทศสวนใหญ  
ไดกํ าหนดรายละเอียดเหยื่อของการกระทํ าความผิดที่ทํ าใหการกระทํ านั้นเปนความผิดหรือเปนเหตุ
เพิม่โทษใหหนักขึ้น ไดแก การกํ าหนดความผิดของผูกระทํ าตอบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป  หรืออายุ   
ตํ ่ากวานั้น  หรือไดกระทํ าตอบุคคลผูที่ตองพึ่งพาผูกระทํ าความผิด หรือกระทํ าตอผูที่มีความใกลชิด
กับผูกระทํ า หรือกระทํ าเคลื่อนยายเด็กหรือบุคคลใหอยูในสถานที่อันตรายอาจทํ าใหบาดเจ็บของ
รางกายหรือมีผลตอพัฒนาการทางอารมณหรือกระทํ าความผิดตอเหยื่อมากกวา 1 คน ขณะที่
กฎหมายไทยเนนเฉพาะการกระทํ าความผิดตอบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ป และสตรีเทานั้น

  
4.6.3 ปญหาการกํ าหนดโทษทางอาญาโดยกระทํ าในรูปแบบองคกรอาชญากรรม

ปญหาการกํ าหนดโทษตอผูอยู เบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีโดย
กระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม พบวา กฎหมายไทย  ไดใชเกณฑตามกฎหมายตางๆ 
ที่ใชบังคับขณะกระทํ าความผิด โดยไดกํ าหนดบทลงโทษเพิ่มขึ้นจากกฎหมายที่มีอยูแลวเฉพาะ  
การสมคบในการกระท ําความผดิฐานคาหญงิและเดก็เทานัน้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบักฎหมายตางประเทศ
พบวา สวนใหญไดกํ าหนดโทษขั้นสูงแกผูกระทํ าความผิดมากขึ้น เชน กฎหมายของสหรัฐอเมริกา  
และก ําหนดใหผูใชหรือผูสนบัสนนุ หรือผูโฆษณาในการกระท ําความผดิรับผดิเทาตวัการซึง่แตกตาง
ไปจากประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่กํ าหนดใหผูใชเทานั้นรับผิดเทาตัวการ รวมทั้งกฎหมาย
ตางประเทศไดกํ าหนดรายละเอียดของการลงโทษแกผูกระทํ าความผิดในกรณีตางๆ มากกวา
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กฎหมายไทยมาก  เชน กฎหมายของฝรั่งเศส ไดกํ าหนดบทลงโทษจํ าคุกฐานคามนุษย ไมเกิน 10 ป  
และปรบัไมเกิน 1,500,000 ยูโร ถาไดกระทํ าความผิดโดยเปนองคกร และโทษจํ าคุกไมเกิน 20 ป  
และปรบัไมเกิน 3,000,000 ยูโร ถาเปนธุระจัดหาโดยกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรม  
เปนตน กฎหมายของเยอรมันไดกํ าหนดบทลงโทษเปนบทหนักแกผูมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการ
คามนษุยที่กระทํ าในรูปองคกรอาชญากรรมมากขึ้น โดยกํ าหนดโทษจํ าคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 19 ป 
แกผูกระทํ าผิดที่เปนสมาชิกองคกรอาชญากรรม รวมทั้งกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไดกํ าหนดให
พนักงานอัยการยืน่ฟองเจาของธุรกิจทางเพศในขอหาตาง ๆ  เชน ขอหาขมขืนผูเยาวโดยการทํ าราย 
การทํ าลายชื่อเสียงทางเพศ ขอหาการเลี่ยงภาษี และฟองเรียกทรัพยสินภายใตกฎหมายการเวนคืน
หรือการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอหลักทรัพยเพื่อชดเชยเหยื่อจากการคาบริการทางเพศและ
ครอบครัวของเหยื่อได ทั้งนี้ กฎหมายตางประเทศดังกลาวเปนกฎหมายใหมจึงมีสาระสํ าคัญ      
สอดคลองกับอนุสัญญาเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะที่เปนองคกร เพื่อให 
การปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

4.7  ปญหาอุปสรรคในการใชนโยบายควบคุมคาประเวณีเปรียบเทียบกับตางประเทศ

ประเทศตางๆ ทั่วโลกไดประกาศใชนโยบายเพื่อควบคุมการคาประเวณีใหเหมาะสม
กับประเทศของตนเอง สํ าหรับผลการศึกษาครั้งนี้ ไดเสนอนโยบายการควบคุมการคาประเวณี
เฉพาะในสวนเกี่ยวของกับผูคาประเวณีในประเทศตางๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน นวิซีแลนด   
สวีเดน  อังกฤษ   เยอรมัน  และฝรั่งเศส  ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4.9  ดังนี้
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ตารางที่ 4.9  แสดงรายละเอียดรูปแบบของนโยบายควบคุมการคาประเวณีตามกฎหมายไทย
เปรยีบเทียบกับกฎหมาย ของตางประเทศ

นโยบายเกี่ยวกับ
การคาประเวณี

ไทย สหรัฐ
อเมริกา

ญ่ีปุน นิวซี
แลนด

สวีเดน อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส

ลมเลิกการคาประเวณี
-หามคาประเวณีโดย
  ผูใหญทุกกรณี
-หามคาประเวณีโดยเด็ก

/
/

/
/

- - -

ปรามการคาประเวณี
-หามคาประเวณีโดย
  ผูใหญเฉพาะบางกรณี
-หามคาประเวณีโดยเด็ก

/
/

/
/

/
/

ยอมรับการคาประเวณี
-หามคาประเวณีโดย
ผูใหญเฉพาะบางกรณี
-หามคาประเวณีโดยเด็ก /

/
/

/
/

จากตาราง พบวา นโยบายควบคุมการคาประเวณีในสวนผูคาประเวณีของประเทศตางๆ  
สรุปได  ดังนี้

1. กรณคีาประเวณีโดยเด็กซึ่งเปนบุคคลอายุโดยเด็กซึ่งมีอายุตํ่ ากวา 18 ป จะเห็นวา
นโยบายของทุกประเทศไดหามการคาประเวณีเด็กโดยเด็ดขาด เพราะเห็นวาเด็กเปนกลุมบุคคล      
ทีต่องปกปองคุมครองตามกฎหมาย และสอดคลองกบัอนสัุญญาวาดวยสิทธิเดก็ รวมทัง้อนสัุญญาอืน่ๆ
กไ็ดก ําหนดไปในแนวทางเดียวกัน

2. กรณคีาประเวณีโดยผูใหญ จะเห็นวา แตละประเทศไดใชนโยบายแตกตางกันไป 
โดยกลุมประเทศที่ใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณีไดหามคาประเวณีทุกกรณี ไดแก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และสวีเดน สวนประเทศที่ใชนโยบายปรามการคาประเวณีไดหามเฉพาะบางกรณี 
เชน หามกระทํ าโดยเปดเผย การชักชวนบุคคลเพื่อใหใชบริการจากการคาประเวณีของตนเองหรือ  
ผูอ่ืน การรอแขกในที่สาธารณะ เปนตน ไดแก ประเทศไทย  อังกฤษและญี่ปุน  สํ าหรับประเทศที่ใช
นโยบายยอมรบัการคาประเวณใีหถูกตองตามกฎหมายไดหามเฉพาะกรณเีพือ่ประโยชนในการคุมครอง
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สาธารณชนหรือเปนการกระทํ าที่สรางความเดือดรอนรํ าคาญแกผูอ่ืนและสังคม ไดแก ประเทศ
เยอรมันและฝรั่งเศส

แมวาประเทศตางๆ จะเลือกใชนโยบายแบบใด พบวา การคาประเวณียังเปนปญหา  
ทางสังคม เนื่องจากมีการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในรูปแบบตางๆ ซ่ึงสงผลกระทบ
ตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูคาประเวณี เนื่องจากมีขบวนการนํ าหญิงและเด็กเขาสูกิจกรรม  
การคาประเวณีมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายควบคุม
การคาประเวณี ของประเทศตางๆ  สรุปไดดังนี้

4.7.1 สภาพปญหาและอุปสรรคในการใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณี
กลุมประเทศที่ใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณีที่ดํ าเนินการศึกษา ประกอบดวย

ประเทศสหรัฐอเมริกาและสวเีดน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเทศสหรัฐอเมริกา เกือบทุกรัฐถือวาการคาประเวณีผิดกฎหมาย เวนแต

รัฐ Nevada ที่กํ าหนดใหการคาประเวณีตามพื้นที่ไดรับการอนุญาตจะไมผิดกฎหมาย เนื่องจาก 
สถานการณปญหาการคาประเวณใีนสหรฐัอเมรกิาเปนปญหาส ําคญัของรฐับาล และถือเปนสิง่ทีต่องหาม
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา ทัง้นี ้ เปนไปตามนโยบายลมเลิกการคาประเวณ ี เพราะเหน็วาเปนส่ิงผิดกฎหมาย
และศีลธรรม ตองกํ าจัดใหหมดไป

2. ประเทศสวเีดน เห็นวา ปญหาการคาประเวณีเปนปญหาสํ าคัญที่องคกรสตรี
ภายในประเทศเรียกรองใหมีการแกไขปญหา โดยผูคาประเวณีถือเปนกลุมพิเศษที่ตองไดรับ     
ความชวยเหลือ เนือ่งจากเปนสญัลักษณของความรนุแรงทางเพศและความไมเทาเทยีมกนัระหวางเพศ
จึงไดแกไขประมวลกฎหมายอาญาโดยกํ าหนดใหการซื้อขายกิจกรรมทางเพศเปนความผิดอาญา  
หามการซือ้ขายกิจกรรมทางเพศโดยเด็ดขาด  เพราะแนวความนึกคิดเชิงอุดมคติในสวีเดนมรีากฐาน
มาจากการเคลื่อนไหวเรียกรองที่เขมแข็งของกลุมผูหญิง และกลุมผูเครงครดัในศีลธรรม โดยเห็นวา
การคาประเวณีไมเปนปญหาสังคม แตเปนเครื่องแสดงถึงความไมเทาเทียมระหวางเพศ   และการคา
ประเวณีคือเครื่องแสดงถึงการบีบบังคับของผูชายในการกระทํ าทารุณผูหญิง การใชความรุนแรง 
ตอผูหญิง และเปนเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ  จึงควรมีกฎหมายบัญญัติหามการคาประเวณีในสังคม
ตอมาไดมกีารแกไขประมวลกฎหมายอาญาในป ค.ศ. 2005 ไดเนนการขยายฐานความผดิเกีย่วกบัเพศ
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการลงโทษผูใชบรกิารจากการคาประเวณแีละลงโทษผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมกีารคาประเวณี  โดยไมมีบทบัญญัติลงโทษผูคาประเวณีไวเปนการเฉพาะแตอยางใด
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ผลการศึกษาขอมูลสภาพปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณี       
จากประเทศตางๆ ทีไ่ดน ํานโยบายลมเลิกการคาประเวณีไปบังคับใชนี้เพื่อปองกันและแกไขปญหา
การคาประเวณี พบวา จํ านวนผูคาประเวณีในสหรัฐอเมริกามไิดลดลง โดยในปค.ศ. 2004  มเีด็กอายุ
ตํ ่ากวา 18 ป จํ านวน 300,000 คน ตกเปนเหยื่อของธุรกิจทางเพศ80 จํ านวนผูตองขังหญิงในเรือนจํ า
สหรฐัอเมริกา พบวา กระทํ าผิดอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีถึง 7 คนในทุก 10 คนของความผิด
อาญาฐานอืน่ๆ นอกจากนั้น เด็กและผูหญิงมีปญหาถูกละเมิดสิทธิในเรื่องตางๆ มีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ถึงรอยละ 750 ในชวง 5 ปที่ผานมา81 และการคาประเวณีในสหรัฐอเมริกาไดมขีอบขายกวางขวาง
และเปนอุตสาหกรรมทางเพศที่มีผลประโยชนมากกวาหนึ่งพันลานดอลลารตอป โดยครอบคลุม    
ผูคาประเวณไีมนอยกวา 500,000 คน82 สวนประเทศสวเีดน มจี ํานวนผูคาประเวณปีระมาณ 2,500 คน
เนื่องจากทั้งประเทศมีประชากร 9 ลานคนเศษ และรัฐบาลไดสนใจตอปญหาการคาประเวณีเปน
อยางมาก

สํ าหรับปญหาอุปสรรคในการใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณี พบวา    
การคาประเวณีควรถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเปนประเด็นขอขัดแยงทางความคิดอยางสูงสุด    
อยูในสหรัฐอเมริกา โดยบางสวนเชื่อวากิจกรรมการคาประเวณี คอื การกระทํ าอนาจารและจะตอง
หามอยางกวางขวาง ขณะบางสวนเชื่อวาเปนสิทธิสวนบุคคล โดยรัฐบาลไมควรเขาแทรกแซง  
อยางไรก็ตาม รูปแบบกฎหมายของแตละประเทศ ขึ้นอยูกับรากฐานทางประวัติศาสตร และทั่วโลก
กม็รูีปแบบกฎหมายที่แตกตางกัน ดงันั้น จะเหน็วา แมประเทศไดใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณี
เพื่อกํ าจัดมิใหมีการคาประเวณี แตจํ านวนผูคาประเวณีมิไดลดลงและยังมีผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริม
ใหการคาประเวณีเพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีอยูเชนเดียวกัน

                                                          
80 Chris Swecker, Criminal Investigative Division Federal Bureau of Investigation Before the

Commission on Security and Cooperation in Europe United States Helsinki Commission.  Retrieved June 7,
2005, from  http://www.findlaw.com.

81 Retrieved October 10, 2005, from www.theorator.com/.
82 Police in U.S. State R.I. seek stricter anti-prostitution laws By ERIC TUCKER Associated Press

(2005). Retrieved April 12, 2005, from  http://www.policeone.com/news/118773/.
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4.7.2 สภาพปญหาและอุปสรรคในการใชนโยบายปรามการคาประเวณี
กลุมประเทศที่ใชนโยบายปรามการคาประเวณีที่ดํ าเนินการศึกษาในครั้งนี้  

ประกอบดวยประเทศญี่ปุน และอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประเทศญี่ปุน มแีนวคิดเกีย่วกับกฎหมายวาดวยการคาประเวณี โดยเห็นวา

ควรมกีารปองกนัไมใหมกีารคาประเวณี เพราะการคาประเวณที ําลายศกัดิศ์รีความเปนมนษุยและท ําลาย
ศลีธรรมจรรยาเกีย่วกบัเพศและควรปองกนัการคาประเวณเีดก็ เนือ่งจากเหน็วาปญหาการเอารดัเอาเปรยีบ
ทางเพศตอเด็ก ปนปญหาสํ าคัญและเปนรากฐานของสังคมที่ตองหาทางแกไขปญหาสังคมรวมกัน
แตหากคาประเวณีที่กระทํ าดวยตัวเองโดยผูใหญไมผิดกฎหมาย เวนแตฝาฝนขอหามตามกฎหมาย
จงึมคีวามผิดทางอาญา จึงเปนไปตามนโยบายปรามการคาประเวณี
 2. ประเทศอังกฤษ ไดใหความสํ าคัญกับการปองกันแกไขปญหาการคา
ประเวณเีปนอยางมาก ซ่ึงไดด ําเนนิการศกึษาเกีย่วกบัการจดัท ํามาตรการทางกฎหมายในการปองกนั
และปราบปรามการคาประเวณีมานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในป ค.ศ. 1954 รัฐสภาไดมีการแตงตั้ง
คณะกรรมาธิการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการรักรวมเพศและ      
การเปนโสเภณีของอังกฤษ83  สํ าหรับผลการศึกษา สรุปไดดังนี้

1) กฎหมายไมควรมหีนาทีส่อดแทรกเขาไปในชวีติสวนตวัหรือวถีิด ํารงชวีติ
ของบุคคลจนเกินกวาความจํ าเปน รวมทัง้ไมควรหามพฤติกรรมเปนโสเภณีดวย   

2) การเปนโสเภณี มไิดมลัีกษณะเปนความผิดอาญาในตัวของมันเอง โดย
กิจกรรมบางอยางเปนของหญิงโสเภณี และกจิกรรมบางอยางของบางคนที่เกี่ยวของกับหญิงโสเภณี
ตางหากที่เปนความผิด  แตสํ าหรับหญิงที่เสนอตัวเพื่อคาประเวณีโดยทัว่ไปนั้นไมถือวาผิดกฎหมาย 
ถาหากวาการกระทํ านั้นมิไดกระทํ าการใดที่นํ าเขาไปสูขอบขายของกฎหมาย และการเปนโสเภณี
เปนขอเท็จจริงทางสังคมที่ไดรับการวพิากษวิจารณจากนักศีลธรรม นักสังคมวิทยา และประชาชน
สวนใหญมานานแลว แตการเปนโสเภณนีีก้ย็ังยืนหยัดอยูไดทุกยุคทุกสมัย และความลมเหลวของรัฐ
ทีพ่ยายามทํ าลายลางการเปนโสเภณีดวยการออกกฎหมายบีบบังคับตางๆ นัน้ ยอมแสดงใหเห็นวา 
การเปนโสเภณีนั้นมิอาจลบลางโดยวิธีการใชองคการชํ านัญพิเศษ (Agencies) ของกฎหมายอาญาได
และขอเทจ็จรงิยงัปรากฏชดัอีกดวยวา ถาปราศจากความปรารถนาในบรกิารของหญงิโสเภณเีสยีแลว
หญิงโสเภณีทั้งหลายไมอาจดํ าเนินชีวิตในวิถีทางนี้ไดตอไป ปรากฏวามีชายจํ านวนมากพากันไป
อุดหนนุใหการคาของหญิงพวกนี้เจริญรุงเรืองอยูเสมอ

                                                          
83 Report of the Committee on Homosexual Offence and Prostitution. (1957). อางถงึใน เสรมิศกัดิ ์เทพาค ํา.

เลมเดมิ. หนา 33.
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3) หญิงโสเภณีที่ประกอบอาชีพนี้ มักอางวา มีสาเหตุชักจูงมาจาก      
ความยากจนทางครอบครัว ไดรับการอบรมไดเห็นตัวอยางที่ไมดีงามมาแตเล็กแตนอย ใจแตกตั้งแต
ยังอยูในวัยรุน หรือชีวิตสมรสตองอับปางลง แตก็มีหญิงจํ านวนไมนอยที่มิไดหันชีวิตของตนไป
เปนหญิงโสเภณี แมจะประสบเหตุตางๆ ดังกลาวแลวก็ตาม ดังนั้น คณะกรรมาธิการชุดนี้จึงพยายาม
คนหาสาเหตุอันแทจริงของการมาเปนโสเภณี จากการสํ ารวจในดานจิตวิทยา ปรากฏวาหญิงโสเภณี
สวนใหญยอมรับวาเธอเลือกวิถีชีวิตในทางนี้ ก็เพราะเห็นวาเปนทางแหงความสุขสบาย งายดาย
และอิสระยิง่กวาไปทํ างานประเภทอื่นๆ

4) ดวยสาเหตุตางๆ ดังกลาว จึงเห็นวาการเปนโสเภณีคงมีอยูตลอดไป   
แมจะมีกฎหมายบัญญัติมากมายเพื่อใหเลิกการคาประเวณี กไ็มมีวันสํ าเร็จไปไดเลย

5) สังคมไมควรเพิกเฉยตอเรื่องนี้ เพราะการเปนโสเภณีเปนภูตผีราย        
ทีสั่งคมตางๆ ที่ปรารถนาความเจริญตองการกํ าจัดไปเสียใหพน แตตองปฏิบัติดวยมาตรการที่มุงตอ
ความเขาใจอันดีขึ้นในธรรมชาติของมนุษยและความจํ าเปนแหงความสัมพันธทางเพศ ตลอดจน 
การยกระดับจิตใจและศีลธรรมของสังคมโดยรวม

6) กฎหมายจงึควรมหีนาทีเ่พยีงออกขอบงัคบั และก ําหนดโทษแกการกระท ําใดๆ
ทีแ่สดงออกใหปรากฏจนกระทั่งเกิดความเสียหายตอสิทธิของประชาชนคนอื่นเทานั้น

7) รัฐไมควรอนญุาตหรอืจดัตัง้ส ํานกัโสเภณขีึน้เอง เพราะจะเทากบัสงเสรมิ
การเปนโสเภณีใหแพรหลายยิ่งขึ้น โดยมีชายและหญิงโสเภณีบางคนอาจเลิกการคบหากันหรือ   
เลิกอาชีพไปเลยเพราะไมไดรับความสะดวกจากรัฐ ถารัฐอนุญาตใหมีหญิงโสเภณีไดก็เทากับ
อํ านวยความสะดวกใหแกหญิงโสเภณีนั่นเอง การที่รัฐบาลอนุญาตใหมีหญิงโสเภณีไดโดยอางวา
เพื่อที่รัฐจะสามารถควบคุมกามโรคไดนั้น ในทางปฏิบัติไมอาจกระทํ าไดเลย เพราะหญิงโสเภณี
บางคนอาจไดรับเชื้อโรคหลังจากรับการตรวจรักษาแลวก็ไดหรือกอนรับการตรวจรักษาก็อาจไป
แพรเชื้อโรคเสียกอนก็ได

8) รัฐควรมีวิธีการในทางเยียวยาใหหญิงโสเภณีกลับคืนสู สังคมเพื่อ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสม โดยมีระยะเวลาที่อาจแกไขปรับสภาพใหหญิงพวกนี้ไดควรอยูใน
ระหวางเมื่อเริ่มประกอบอาชีพใหมๆ โดยใชวิธีการกักขังในระยะสั้นไมเกิน 3 สัปดาห และมี      
การปลอยช่ัวคราว คอยดูแลและแนะนํ าส่ังสอนไมเกิน 3 สัปดาห และควรแนะน ําส่ังสอนชวยแกไข
ปญหาชวีิตตางๆ ใหคอยปลอบโยนใหกํ าลังใจในการทํ าตัวเสียใหม  ไมควรใหศาลพิพากษาลงโทษ
ปรับเพียงอยางเดียว
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ผลการศึกษาดังกลาวเปนที่มาของการใชนโยบายปรามการคาประเวณีของ
อังกฤษ อยางไรก็ตาม สภาพปญหาเกี่ยวกับการคาประเวณียังดํ ารงอยูในปจจุบัน รัฐบาลและองคกร
ที่เกี่ยวของจึงไดจัดทํ าแผนยุทธศาสตรเพื่อเปนแนวทางในการปองกันแกไขปญหาการคาประเวณี  
ค.ศ. 2006 เพื่อจํ ากัดการคาประเวณีในประเทศอังกฤษ โดยการพัฒนาแนวทางใหผูคาประเวณี   
ออกจากอาชีพ ดวยการสงเสริมและสนับสนุนรวมทั้งการชวยเหลือใหผูคาประเวณีเลิกประกอบ
อาชพีคาประเวณี ซ่ึงปจจบุนัมผูีคาประเวณ ีประมาณ 80,000 คน และการด ําเนนิคดใีหเกดิความยตุธิรรม 
โดยการใหความยุติธรรมแกบุคคลที่แสวงหาประโยชนกับการคาประเวณี ซ่ึงกระทํ าผิดกฎหมาย
เกีย่วกบัฐานกระท ําความผดิกอความรนุแรงทางเพศและมสีวนเกีย่วของกบัการคาประเวณี ตลอดจน
การสกัดกั้นมิใหการคาประเวณีตามถนนสาธารณะ โดยยับยั้งการแสวงหาผลประโยชนจากธุรกิจ
ทางเพศจากการคาประเวณีของเด็ก และตามแผนดังกลาวเสนอแนวทางปฏิบัติตอรัฐบาลอังกฤษ
ด ําเนินการสรุปได  ดังนี้  84

1. การปรบัปรงุแนวทางการคุมครองเดก็มใิหกระท ําการคาประเวณ ี โดยเนน
การสนับสนุนการทํ างานในระดับโรงเรียนและชุมชน

2. แกไขกฎหมายใหสามารถจัดการกับปญหาการคามนุษยและปญหา  
การแสวงหาประโยชนทางเพศในรปูแบบอืน่ๆ ใหมปีระสิทธิภาพ โดยเนนประสทิธิภาพการสอบสวน
การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษย

3. ปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการกํ าหนดความผิดฐานเตร็ดเตร หรือเชิญชวน
ของผูคาประเวณี85

นอกจากนั้น อังกฤษยังไดจัดทํ าประชาพิจารณเพื่อปรับปรุงแกไขกฎหมาย
ในรอบ 50 ป โดยมีแผนจะดํ าเนินงานใหเสร็จสิ้นภายในป ค.ศ. 2006 โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ 
คือ การปกปองมิใหมีการนํ าเด็กมาบังคับคาบริการทางเพศตามถนน การปองกันเพื่อใหเกิด      
ความเปนระเบียบเรียบรอยในการคาบริการทางเพศ และการนํ าความยุติธรรมมาควบคุมผูกระทํ า
ความผิดทางอาญาฐานเกี่ยวของกบัผูคาประเวณี รวมทั้งศกึษาความเปนไปไดของการใชวิธีการออก
ใบอนญุาตใหประกอบอาชีพในเขตพื้นที่เฉพาะ หรือ 'red light' zones 86

                                                          
84 COI on behalf of the Home Office. A Coordinated Prostitution Strategy and a summary of

responses to paying the Price. Retrieved February 5, 2006, from http://www.sw5.info.
85 A Coordinated Prostitution Strategy and a summary of responses to Paying the Price Produced by

COI on behalf of the Home Office. (2006). Retrieved March 3, 2006, from http://www.homeoffice.gov.uk/rds.
86 Alan Travis, home affairs editor and Ben Farmer. (2005, 28 December). Retrieved May 6, 2006,

from http://www.guardian.co.uk/crime/article/.
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ผลการศึกษาสภาพปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีของญี่ปุ น   
ซ่ึงไดน ํานโยบายปรามการคาประเวณไีปบงัคบัใช เพือ่ปองกนัและแกไขปญหาการคาประเวณ ีพบวา
มีจุดออนและปญหาอุปสรรคในเรื่องตางๆ เชน จํ านวนผูคาประเวณี โดยมีสตรีตางชาติมากกวา 
150,000 คน ประกอบอาชีพโสเภณี โดยเกือบครึ่งหนึ่งมาจากฟลิปปนส และอีกรอยละ 40 มาจาก
ประเทศไทย การคาประเวณเีปนธรุกจิที่สรางรายไดจ ํานวนมากแกกลุมอิทธพิลตางๆ เชน แกงยากซูา
ธุรกจิบรกิารทางเพศในญีปุ่นเปนธุรกจิทีย่ิง่ใหญมาก โดยมผีลประโยชนในแตละปถึง 4.2 ลานลานเยน87  
และธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัการคาประเวณมีคีวามส ําคญัตอระบบเศรษฐกจิของญีปุ่นโดยในป ค.ศ. 1998
พบวารายไดจากการประกอบการธรุกจิทางเพศ ท ํารายไดรอยละ 1 ของจดีพีปีระเทศ88 สวนการบงัคบั
ใชกฎหมายเกีย่วกบัการควบคมุการคาประเวณ ี  พบวา ไมมปีระสิทธิภาพในการแกไขปญหาการเอาเปรยีบ
ทางเพศ  และยงับงัคบัใชในลกัษณะมุงลงโทษแกเหยือ่มากกวาการประกนัสทิธิขัน้พืน้ฐานของพวกเขา
ไมมสีถาบนัรับผดิชอบโดยตรงตอการคุมครองสทิธมินษุยชนของผูตกเปนเหยือ่ของการคาประเวณี89

ดงันัน้  จึงเห็นวา กลุมประเทศที่ใชนโยบายปรามการคาประเวณี ไดประสบ
ปญหาการบงัคบัใชกฎหมายเชนเดยีวกบัประเทศอืน่ๆ จงึไดปรับปรงุกฎหมายใหมปีระสิทธิภาพยิง่ขึน้

4.7.3 สภาพปญหาและอปุสรรคในการใชนโยบายยอมรบัใหมีการคาประเวณใีหถกูกฎหมาย
กลุมประเทศที่ใชนโยบายยอมรับใหมีการคาประเวณี หรือจดทะเบียน หรือ

อนญุาตใหมกีารคาประเวณทีีด่ ําเนนิการศกึษา ประกอบดวย ประเทศนวิซีแลนด เยอรมนัและฝรัง่เศส
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

1. ประเทศนิวซีแลนด มแีนวคดิไดยินยอมใหการคาประเวณีที่กระทํ าการโดย 
ผูใหญ (อายเุกนิ 18 ป) ในสถานคาประเวณใีหเปนอาชพีทีถู่กตองตามกฎหมาย มใีบอนญุาตการประกอบ
สถานบริการ โดยสถานบริการนั้นตองดูแลสุขภาพและปลอดภัยอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน  
และหามบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปทํ าการคาประเวณีเด็ดขาด  เหตุผลสํ าคัญที่ยอมใหมีการคาประเวณี
โดยชอบดวยกฎหมาย เพราะไดประเมินความสํ าคัญแลววา ในอนาคตการคาประเวณีก็ยังมี         
การดํ าเนินการอยูตอไปและเปนเรื่องยุงยากที่จะกํ าจัดใหหมดไปได สามารถลดสภาวะการกระทํ า
ความผิดทางอาญาตอการคาบริการทางเพศ เนื่องจากสามารถควบคุมสถานคาประเวณีได  ตลอดจน
สามารถลดการกระทํ าผิดกฎหมายตอเด็กที่เขาสูวงการธุรกิจทางเพศได ดังนั้น จะเห็นวานโยบาย
                                                          

87 CATW-Asia Pacific, Newsletter Volume 1.2, winter 1998, Kyodo News, 23 September 1998.
Retrieved September 5, 2005, from http://www.moj.go.jp.

88 Siriporn Skrobanek. Op.cit.
89 คินฮิเดะ มูชาโกจิและโมนิกา เจ. วอชิงตัน. เลมเดิม. หนา 46.
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เกีย่วกับการคาประเวณีของนิวซีแลนดเปนไปตามนโยบายแบบจดทะเบียน หรืออนุญาตใหมีการคา
ประเวณีสํ าหรับผูใหญ โดยถือเปนอาชีพหนึ่งเชนเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ และไดใชนโยบายลมเลิก   
การคาประเวณีสํ าหรับเด็กเชนเดียวกันกับประเทศตางๆ ทั่วโลก

2. ประเทศเยอรมัน โดยมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประเวณีไดเร่ิมมี
การปฏิรูปกฎหมายใหมในป ค.ศ. 2002 ไดอนญุาตใหคาประเวณีโดยผูใหญได โดยมีความเชื่อวา
สามารถด ําเนนิการแกไขปญหาการน ําผูหญิงมาบงัคบัคาประเวณี และสามารถปองกนัและจะสามารถ
ปราบปรามการกระทํ าผิดที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมได90 และในปเดียวกันไดการปฏิรูป
กฎหมายสวัสดิการสังคมเพื่อใหผูคาประเวณีสัญชาติเยอรมันเขาสูระบบสวัสดิการสังคม โดย     
การอนญุาตใหหญิงโสเภณจีายเงนิประกนัสงัคม มกีารลาปวย และรับเงนิสงเคราะหเมือ่ออกจากงาน
และไมมกีารโฆษณาเกีย่วกบัการจางในเรือ่งนี ้ ดงันัน้ นโยบายการคาประเวณขีองเยอรมนั จงึเปนไป
ตามนโยบายแบบจดทะเบยีนหรืออนญุาตใหมกีารคาประเวณสํี าหรบัผูใหญเปนอาชพีหนึง่เชนเดยีวกบั
อาชพีอ่ืนๆ และใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณีสํ าหรับเด็ก

3. ประเทศฝรัง่เศส โดยมาตรการทางกฎหมายปจจบุนัไดประกาศใชตัง้แตป ค.ศ. 2003
โดยเปดโอกาสใหมีการคาประเวณีที่สมัครใจไดถูกกฎหมาย และรัฐบาลไดใหความสํ าคัญกับ
ปญหาการคามนุษยเพื่อคาหญิงและเด็ก โดยรัฐบาลคาดคะเนวามีหญิงและเด็กตกเปนเหยื่ออยูใน
ฝร่ังเศส  ดังนั้น นโยบายการคาประเวณีของฝรั่งเศส  จึงเปนไปตามนโยบายแบบจดทะเบียนหรือ
อนญุาตใหมีการคาประเวณีสํ าหรับผูใหญเปนอาชีพหนึ่งเชนเดียวกับอาชีพอ่ืนๆ

ผลการศึกษาขอมูลสภาพปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีจาก
ประเทศตางๆ ทีไ่ดน ํานโยบายแบบจดทะเบียนหรืออนุญาตใหมีการคาประเวณี  เพื่อควบคุมการคา
ประเวณี พบวา มจีดุออนและปญหาอุปสรรคในเรื่องตางๆ เชน จํ านวนผูคาประเวณีในประเทศ
เยอรมันในป ค.ศ. 1990  มหีญิงที่ประกอบอาชีพคาประเวณีประมาณ 50,000 ถึง 200,000 คน91   
หรือที่ประเทศฝรั่งเศสมีจํ านวนผู คาประเวณีประมาณ 40,000 คน92 ในจํ านวนนี้ มีหญิง               
และเด็กตกเปนเหยื่อคาประเวณีประมาณ 3,000 - 8,000 คน93 จากผลการศึกษาของสถาบัน     

                                                          
90 German government tries to force women into prostitution.htm. Retrieved March 2, 2006, from

http:// www.Different River.
91 Prostitution in Germany. Retrieved March 2, 2006, from http:// www.Answers_com.htm.
92 Prostitution the legal aspect in France.htm. Retrieved March 2, 2006, from

http:// www. SOS Femmes Accueil.com.
93 Country Narrative - France.htm. Retrieved March 2, 2006, from http:// www. Country Narrativ.org.
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Maxim Institute94 แหงประเทศนิวซีแลนด ไดเสนอเหตุผลเกี่ยวกับบทเรียนของการจดทะเบียน
สถานคาประเวณีของออสเตรเลียใหถูกกฎหมาย ซ่ึงไดเร่ิมดํ าเนินการตั้งแตป ค.ศ. 1995 เปนตนมา
ไมไดทํ าใหการทํ างานการคาประเวณีดีขึ้น เนื่องจากขนาดอุตสาหกรรมทางเพศเพิ่มขึ้น โดยมี       
ทัง้อุตสาหกรรมทีถู่กกฎหมายและส ํานกัคาประเวณผิีดกฎหมาย สวนการเริม่เขาสูอาชพีของผูคาประเวณี
ทีถู่กกฎหมายของผูที่มีอายุเกิน 18 ป มีจ ํานวนไมมาก ขณะที่เดก็อายุตํ่ ากวา 18 ป ซ่ึงผิดกฎหมาย  
เขาสูสํ านักคาประเวณีจ ํานวนมาก เชน รายงานคนพบวา เด็ก  3,700 คน ทํ างานในธรุกิจทางเพศใน 
Australia มกีารกระทํ าความรุนแรงตอหญิงโสเภณีจะเพิ่มขึ้น และไดคาประเวณีเฉล่ีย 8 - 10 ป  
อัตราการติดตอเชื้อโรคทางเพศสมัพันธเพิ่มขึ้น ผลการศึกษาตั้งแตป ค.ศ 1995 เมื่อสํ านักคาประเวณี
ถูกกฎหมาย อัตราการใชถุงยางอนามยัไมถึงรอยละ 100 สํ านกัคาประเวณผิีดกฎหมายเกดิขึน้จ ํานวนมาก
ตั้งแตป ค.ศ. 1995 ถึงเดอืนกันยายน ค.ศ. 2001 พบวา สํ านักคาประเวณีผิดกฎหมายในรัฐตางๆ
ของออสเตรเลียไมลดลงแตอยางใด ไมสามารถลดจํ านวนหญิงที่คาประเวณีบริเวณริมถนน
สาธารณะลงได เชน ในรัฐ Victoria พบวามีการคาประเวณีบนถนนซึ่งอยูใกลโรงเรียน สถานที่บูชา 
หอพกั และบรเิวณทางเดนิซือ้ของใตรมไมจ ํานวนมาก มกีารใชยาและเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ ํานวนมาก
ในการคาประเวณี ทํ าใหอุตสาหกรรมทางเพศขยายตัวเพิ่มขึน้ โดยกระทํ าความผิดในรูปแบบแกง
หรือองคกรอาชญากรรมหรือมีการกระทํ าความผิดทางอาญาเพิ่มขึ้น มีผูหญิงถูกบังคับคาประเวณี
อยูเชนเดิม โดยหนวยงานของรัฐรายงานวา มีการคามนุษยทีผิ่ดกฎหมายประมาณปละ 2,000 ราย  
สวนใหญเปนการเพิ่มขึ้นของผูหญิงจากเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีการโฆษณา
และรับสมัครงานใหมใหคาประเวณีเปนไปโดยอกึทึกครึกโครมมาก ท ําใหมีความตองการในการใช
บริการจากการคาประเวณีสูง ทั้งนี้ Maxim Institute ยังมีความเห็นวารูปแบบกฎหมายที่ดีที่สุด      
ในการปองกนัแกไขปญหาการคาประเวณ ีและเปนการคุมครองสทิธิสตรมีากทีสุ่ด คอื กฎหมายสวเีดน
ซ่ึงมิไดกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณี แตมุงลงโทษผูใชบริการจากการคาประเวณีและ
ลงโทษผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณเีปนส ําคญั ผลการศกึษานีส้อดคลองกบัความเหน็
ของ Coalition Against Trafficking in Women International (CATW) ทีเ่ห็นวา การทํ าใหการคา
ประเวณีถูกกฎหมายหรือไมเปนอาชญากรรม คือ ของขวัญทีใ่หแกแมเลา พอคา และอุตสาหกรรม
ทางเพศ เปนการสงเสริมใหมีคามนุษยเพื่อคาประเวณี ทํ าใหอุตสาหกรรมทางเพศขยายตัวเพิ่มขึ้น
รวมทั้งมีการคาประเวณีเด็กเพิ่มขึ้น ไมสามารถปกปองผูหญิงที่อยูในการคาประเวณีได การสงเสริม
ความตองการและจงูใจผูชายทีจ่ะซือ้บริการจากการคาประเวณ ี ไมเปนการสงเสรมิสุขภาพของผูหญิง

                                                          
94 Maxim Institute. Prostitution Reform Bill. Retrieved  February 19, 2006, from

http://www.maxim.org.nz.
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และผูหญิงทีอ่ยูในระบบการคาประเวณไีมตองการอยูในอตุสาหกรรมเพศ95 แตขดัแยงกบัความคดิเหน็
ของกลุม sex - worker และกลุมประเทศที่ใชนโยบายแบบจดทะเบียนหรืออนุญาตใหมีการคา
ประเวณีทีเ่หน็วา การคาประเวณยีงัมปีระโยชนตอสังคม ดวยเหตผุลทีว่าเปนอาชพีทีเ่กาแกทีไ่มสามารถ
กํ าจัดใหหมดไปได เปนงานบริการชนิดหนึ่ง สามารถปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอ      
ทางเพศสัมพันธไดซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ Liberator Mark  ทีเ่หน็วา การคาประเวณีควรให
ถูกกฎหมาย เพราะการคาประเวณี หากกระทํ าโดยผูใหญถือวาเปนสิทธิสวนบุคคลในการตัดสินใจ
ใหบริการทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนเปนเงินตามปรัชญาทางสังคมประชาธิปไตยเสรี หากอนุญาตใหมี
การคาประเวณโีดยถูกกฎหมาย จะเปนการปองกนัแกไขการคาประเวณทีีไ่มเปดเผยตวัทีม่กีารแสวงหา
ประโยชนจากการคาประเวณี และจะทํ าใหการชวยเหลือหญิงเหลานั้นเปนระบบยิ่งขึ้น สงผลดีตอ
ควบคุมส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของกบัความปลอดภัยทัง้ในสวนลูกคาและผูคาประเวณี โดยผูคาประเวณี
จะไมถูกควบคมุโดยแมเลา หรือสามารถจดัระเบยีบไมใหสงเสยีงดงักอใหเกดิความร ําคาญโดยก ําหนด
เปนความผิดทางอาญาฐานสงเสียงรบกวนผูอ่ืนได และการคาประเวณีเด็กจะลดลง และปรับปรุง
ความปลอดภัยดานสุขภาพได เนื่องจากหากมีนโยบายทํ าใหการคาประเวณีถูกกฎหมายจะเปน    
การกํ าหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผูเปนโสเภณี มิใหทนทุกขกับความเจ็บปวย มี
การปองกันจากการแพรกระจายของโรคติดตอทางเพศสัมพันธ และเปนการลดความรุนแรงทางเพศ
ตอสตรี ถาตองการเลิกอาชีพคาประเวณีก็สามารถทํ าได96 สอดคลองกับความเห็นของผูแทนองคกร
พัฒนาเอกชนที่นิวซีแลนด ที่เห็นวา ผลของการใชนโยบายอนุญาตใหมีการประกอบอาชีพ           
คาประเวณีได เรียกวา working girls พบวามีผูหญิงมาทํ าการคาประเวณีอยูทั่วไป แตสามารถ       
ลดปญหาการเอารัดเอาเปรียบผูคาประเวณีของผูประกอบกิจการและแมงดาลงได เนื่องจากมีการทํ า
สัญญาจางงาน สามารถตรวจสอบอายุและความสมัครใจของผูที่ทํ างานได รวมทั้งผูคาประเวณี       
มกีารรวมตวัเปนสหภาพแรงงานเพือ่รักษาผลประโยชนของกลุมตนเอง โดยกฎหมายก ําหนดความผดิ
เฉพาะผูทีเ่ปนธรุะจดับคุคลเพือ่คาประเวณ ี และผูทีจ่ดัใหมกีารคาประเวณเีดก็ ท ําใหรัฐสามารถควบคมุ
การคาประเวณีได97 โดยลักษณะความเห็นดังกลาวตรงขามกับฝายที่ไมเห็นดวย

                                                          
95 10 Reasons for Not Legalizing Prostitution by Janice G. Raymond Coalition Against Trafficking in

Women International. Retrieved April 30, 2006, from http://www.Prostitution Research & Education
Website.htm.

96 Mark Liberator. (2005). Legalized Prostitution Regulating the Oldest Profession. Retrieved April
20, 2006, from http://www.liberator.net.

97 สัมภาษณผูแทนองคการ Auckland City Mission ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสวัสดิการสังคม
ใหแกคนที่เดือดรอน ณ เมืองโอคแลนด ประเทศนิวซีแลนด เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549.
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      4.7.4 เปรียบเทียบนโยบายควบคุมการคาประเวณีกับนโยบายสาธารณะอื่นๆ
1. นโยบายควบคุมการคาประเวณีกับการปองกันปญหาความผิดเกี่ยวกับเพศ

เนือ่งจากมกีารกลาววาการคาบรกิารทางเพศเปนเรือ่งจ ําเปนสํ าหรบัการระบาย
ความตองการทางเพศของผูชาย เพื่อที่จะไมไปรังแกผูหญิงดีๆ คนอื่นในสังคม รัฐจึงเนนการปราม
มากกวาการปราบใหหมดสิ้น98 ทั้งนี้หากเปนไปตามความเห็นดังกลาวจะเปนดีตอการอนุญาตให  
คาประเวณีโดยถูกกฎหมาย เนื่องจากจะมีผลตอการกอคดีขมขืนลดลงได โดยผลการศึกษาของ 
Liberator Mark ดังที่ไดกลาวมาแลว พบวา ประเทศที่ใชนโยบายลมเลิกการคาประเวณี และ
นโยบายปรามการคาประเวณี ไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ มีสถิติคดีขมขืนในอัตรา 0.32 คน หรือ 
0.14 คนตอประชากร 1,000 คน สวนประเทศที่ยอมรับการคาประเวณีใหถูกกฎหมาย ไดแก ฝร่ังเศส 
และเนเธอรแลนด มีสถิติคดีขมขืนในอัตรา 0.14  คนหรือ 0.1 คน ตอประชากร 1,000 คน จะเห็นวา
ประเทศที่ยอมใหการคาประเวณีถูกกฎหมายมีอัตราการเกิดคดีขมขืนไมแตกตางกับประเทศที่ใช
นโยบายหามการคาประเวณี สวนสหรัฐอเมริกามีอัตราการเกิดคดีขมขืนอยูในระดับสูง อาจเนื่องมา
จากสาเหตโุครงสรางประชากรทีม่หีลายเชือ้ชาตแิละพืน้ทีก่วางใหญท ําใหการปองกนัและปราบปราม
ไมมปีระสิทธิภาพเทาทีค่วร  สอดคลองกบัผลการศกึษาของสถาบนั Maxim Institute พบวา รอยละ 80
ของผูหญิงที่คาประเวณีใน Australia ซ่ึงใชนโยบายอนุญาตใหมีการคาประเวณีอยางถูกตอง       
ตามกฎหมายไดตกเปนเหยื่อของการขมขืนดวย  นอกจากนั้น ไดมีผูแสดงความเห็นคัดคานวาการคา
ประเวณไีมเกีย่วกบัการเพิม่ขึน้หรอืลดลงของคดขีมขนื เนือ่งจากขณะนีม้ผูีหญิงอยูในการคาประเวณี
จ ํานวนมากนบัไมถวน แตอาชญากรรมทางเพศยงัเพิม่ขึน้ทัง้จ ํานวนและความรนุแรง ซ่ึงผูตกเปนเหยือ่
มอีายนุอยลงทกุที99 จะเหน็วา การอนญุาตหรอืไมอนญุาตใหมกีารคาประเวณไีดถูกตองตามกฎหมาย  
ไมมสีวนเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของความผิดเกี่ยวกับเพศที่ชัดเจน

2. นโยบายควบคุมการคาประเวณีกับการใชนโยบายแบบตลาดเสรี    
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใชนโยบายแบบตลาดเสรี หรือถูกกฎหมายกับ

นโยบายจ ํากดัอปุทานหรอืผิดกฎหมายตอตวัแปรบางตวั พบวา ตวัแปรดานตางๆ เกีย่วกบัผลกระทบ
ของการจ ํากดัอุปทานโดยมกีฎหมายหามหรอืก ําหนดใหการกระท ํานั้นเปนความผิดทางอาญาจะมีผล
ทํ าใหราคาที่ใชบริการสูง แรงจูงใจใหเขาตลาดของผูใหบริการสูง มีปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ  
ในวงราชการสูง ระดับความรุนแรงของปญหาสูง และรัฐตองเสียคาใชจายในการปราบปรามมาก 
ท ําใหเกดิปญหาตางๆ ตามมามากมาย เชน ปญหาโรคเอดส ปญหาสงัคม และมโีอกาสในการเกบ็ภาษี
                                                          

98 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. (2547). โสเภณีบนดิน: การคาบริการทางเพศถูกกฎหมาย. อางถึงใน
วิระดา สมสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา 29.

99 วิระดา สมสวัสดิ์. แหลงเดิม. หนา 14-15.
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ไดนอยโดยมีผูหลีกเลี่ยงภาษีกันมาก แตถาใชนโยบายตลาดเสรีหรือกระทํ าใหถูกกฎหมายจะแกไข
ปญหาตางๆ เหลานี้ได ทั้งนี้ ผลการศึกษาฉบับนี้ยังไดวิเคราะหวาการเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับ      
การบริหารจัดการธุรกิจผิดกฎหมายใหเปนแนวทางเสรีเปนประเด็นที่สังคมตองรวมกันอภิปราย 
และเลอืกหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  การมุงลดอุปทานโดยการปราบปราม  ในขณะที่อุปสงค
มีมากนั้นมักประสบความลมเหลวและยังสรางตนทุนในรูปของปญหาคอรรัปชั่นในกลุมขาราชการ 
และนักการเมืองที่คุ มครองนักธุรกิจที่ผิดกฎหมายและยังกอตนทุนตอสังคมที่เกิดจากการใช         
งบประมาณเพื่อการปราบปรามอยางมากมาย และความรุนแรงที่โยงกับองคกรอาชญากรรมดวย100  
อยางไรกต็าม ไดมนีกัวชิาการเหน็แยงวาการท ําใหการคาบรกิารทางเพศถกูกฎหมาย เปนการสงเสรมิ
ใหมีการสํ าสอนทางเพศอยางเสรี และเปดโอกาสใหมีการคามนุษย ทํ าใหธุรกิจคาบริการทางเพศ
เขมแข็งขึ้น และผูหญิงจะตกเปนเหยื่อทางเพศงายขึ้น รวมทั้งเปนการสงเสริมใหผูหญิงหันมา
ประกอบอาชีพคาประเวณีมากขึ้น101 จะเห็นวา มุมมองการอนุญาตใหการคาประเวณีถูกกฎหมาย  
ยงัมคีวามเห็นขัดแยงกันในสังคมอยูมาก

3. นโยบายควบคุมการคาประเวณีกับนโยบายการพนัน
ถาพิจารณาเปรียบเทียบเกี่ยวกับความผิดระหวางผูกระทํ าการคาประเวณี  

กับผูกระทํ าความผิดฐานเลนการพนัน เห็นวา การพนันมีลักษณะเปนธุรกรรมทางการเงิน 
(Financial Transaction) กับผลลัพธของความไมแนนอน ไมไดเกิดจากมูลคาเพิ่มของการลงทุน  
การพนันเปนพฤติกรรมเบี่ยงเบนอยางหนึ่งในสังคมไทย เนื่องจากขัดตอบรรทัดฐานในสังคมไทย 
โดยเฉพาะขัดตอหลักศีลธรรม ซ่ึงการพนันจัดเปนอบายมุข รวมทั้งการพนันบางประเภทขัดตอ
กฎหมายมีบทลงโทษทางอาญาดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในพุทธศาสนา ไดกํ าหนดใหการพนัน
จัดเปนหนึ่งในอบายมุข 6 ประเภท102 ซ่ึงเปนแหลงที่มาของความเสื่อมและความหายนะใหแก        
ผูประพฤติปฏิบัติ  ผลการศกึษาประวัติความเปนมาของการพนันในประเทศไทย พบวา สังคมไทย 
มีความสัมพันธกับการพนันมาเปนเวลานาน โดยการพนันเปนสวนหนึ่งของความบันเทิง รวมทั้ง
การละเลนของคนในสังคมไทย  ดังจะเห็นไดจากไดมีการกํ าหนดใหการพนันเปนสิ่งที่ถูกตอง   
ตามกฎหมายขึ้นในสมัยรัตนโกสินทรตอนตน โดยสมยัรัชกาลที่ 3 สนับสนุนการพนันเพื่อการเก็บ

                                                          
100 ผาสุก พงษไพจิตร, สังศิต พิริยะรังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน. เลมเดิม. อางถึงใน สํ านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2547, 24 มิถุนายน). ยุทธศาสตรบริหารจัดการเศรษฐกิจนอก
ระบบ.

101 วิระดา สมสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา 32.
102 อบายมุข 6 ประเภทบทบัญญัติในพุทธศาสนา ไดแก 1. ดื่มนํ้ าเมา 2. เที่ยวกลางคืน

3. เที่ยวดูการละเลน 4. เลนการพนัน 5. คบคนชั่วเปนมิตร 6. เกียจครานการงาน.
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ภาษีอากรบอนเบี้ย อากรหวย ตอมารัฐบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ไดปดโรงหวย         
ทั่วประเทศ เนื่องจากการพนันมีผลกระทบตอสังคมสูง ประชาชนหมกหมุน ไมทํ ามาหากิน      
หมดเนื้อหมดตัว อาชญากรรมเพิ่ม แมปจจุบันการพนันจะถูกกํ าหนดใหเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย     
ตามกฎหมายการพนันในป 2478  แตการพนันก็ยังคงไมหมดไปจากสังคมไทย และมีการเสนอวา
การพนันควรทํ าใหถูกกฎหมายหรือไม  โดยมีขอดีและขอเสียของบอนถูกกฎหมาย กลาวคือ ขอเสีย
ไดแก คนไทยจะเลนการพนันมากขึ้น ไมสามารถแกปญหาบอนเถื่อนใหหมดไปจากสังคมไทยได 
ถามาตรการกดีกนัคนจนและเยาวชนไมมปีระสิทธิภาพ จะน ําไปสูปญหาสงัคม ปญหาดานจรยิธรรม  
ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหาสังคมที่ตอเนื่องมาจากการพนัน สํ าหรับขอดี ไดแก รัฐเกบ็ภาษีมากขึ้น  
ลดการรั่วไหลเงินตางประเทศ ลดอิทธิพลผูมีอิทธิพล สกดักั้นการฟอกเงิน ลดปญหาอาชญากรรม103

และผลการศกึษาของนกัวชิาการเกีย่วกบัการพนนักบัมมุมองของสงัคมไทย มมุมองแรกเปนการมอง
การพนันในดานบวก ผูที่ยืนกับความคิดแบบนี้มองการพนันวาเปนเครื่องมือที่นํ าไปสูเปาหมาย  
ทางดานเศรษฐกิจ เพราะการพนันจะนํ ามาซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมบางประเภท เชน       
การทองเที่ยว อาหาร เครื่องดื่ม การกอสราง ฯลฯ  การเพิ่มขึ้นของการจางงานในธุรกิจโรงแรม  
หองพกั อาหาร และสถานบันเทิง  ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลมีคาใชจาย
เพิม่มากขึน้ ผลทวคีณูของการกระตุนบรโิภคจากการทีรั่ฐบาลเพิม่คาใชจาย และคาใชจายในการบรโิภค
ในอตุสาหกรรมการพนนัทีเ่พิม่มากขึน้ และรฐับาลยงัสามารถใชสถานคาสโินเปนเครือ่งมอืในการรกัษา
เงนิตราของประเทศทีร่ั่วไหลออกไปยงัสถานกาสโินทีถู่กกฎหมายในตางประเทศ  โดยรฐับาลยงัจะมี
รายไดจากคาสัมปทานและภาษี มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานซึ่งเปนประโยชนกับการลงทุน
และอตุสาหกรรมการทองเทีย่วทัง้สิน้  สวนอกีมมุมองหนึง่เปนการมองการพนนัในดานลบ โดยผูทีม่ี
ทรรศนะแบบนีส้วนใหญจะตอกยํ ้าวาการพนนัเปนอบายมขุ เปนสิง่ทีข่ดัแยงกบัค ําสอนของพระพทุธศาสนา 
เปนปญหาสังคม ส่ิงชั่วราย บอเกิดของความรุนแรงในครอบครัวและทํ าใหครอบครัวแตกแยก  
เปนปญหาความไมสงบเรยีบรอยทัง้ในครอบครวัและสงัคม การท ําลายจรยิธรรมในการท ํางาน ท ําให
คนคาดหวังความสํ าเร็จในชีวิตอยางงายๆ จากการเสี่ยงการพนัน ทํ าใหเกิดอาชญากรรม ทํ าลาย
สถาบันครอบครัวและความเขมแข็งของชุมชน การกระจายรายไดในสังคมจะเลวรายลง เพราะ  
กลุมชนชัน้กลางและชนชัน้ลางจะมคีาใชจายในกจิกรรมการพนนัสงูขึน้ ยิง่รัฐบาลคาดหวงัการจดัเกบ็
ภาษีจากการพนันมากขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งไมทํ าใหกิจกรรมการพนันขยายตัวและการกระจายรายได
เลวลงและสรางปญหาใหแกสังคมมากขึ้น รวมทั้งยังทํ าใหเกิดกลุมนักการพนันกลุมใหมและมี

                                                          
103 คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. การพนันอยางถูกตองตามกฎหมายในสังคมไทย.

 สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2549, จาก www.polsci.chula.ac.th/sumonthip/devian-gambling.htm.
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ปญหาผูที่เปนโรคติดการพนันในสังคมไทยสูงขึ้นดวย104 จะเห็นวาการพนันมีผลกระทบตอบุคคล  
ครอบครัวและสังคมมาก รวมทั้งขัดหลักพุทธศาสนา และมีผลเสียตอเด็กและเยาวชนโดยทั่วไป   จึง
เหน็สมควรไมอนุญาตใหการพนันทุกชนิดเปนกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย  สวนการคาประเวณีเปนเรื่อง
ของกลุมผูดอยโอกาสทางการศกึษาและขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพโดยสวนใหญเปนผูหญิง
ซ่ึงตองแบกรับภาระดูแลครอบครัวใหอยูรอดและตอเนื่อง สามารถเลี้ยงดูพอแมใหเปนที่ยอมรับ
ของชมุชนดวย  แมธรรมชาติของมนุษยตองดํ ารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี  มีงานอาชีพที่มั่นคงมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพ จึงไมมีใครอยากคาประเวณีถาไมมีความจํ าเปน เพราะเปนอาชีพที่ไมมั่นคง  
สังคมไมยอมรับ ผูคาประเวณีมีอํ านาจตอรองนอยมาก และยังพบวาการคาประเวณีมิใชเร่ือง
เศรษฐกิจอยางเดียว  แตเชื่อมโยงกับปญหาสังคม  ครอบครัว  วฒันธรรม  คานิยมดวย  ซ่ึงแนวทาง
การควบคุมการคาประเวณีโดยการกํ าหนดความผิดทางอาญาแกผูคาประเวณีจะไมสามารถแกไข
ปญหาทีแ่ทจริงได  ดงันัน้  รัฐจงึตองขยายโอกาสทางการศกึษาแกคนจนและคนดอยโอกาสอยางทัว่ถึง
และเรงขจัดคานิยมที่ไมเหมาะสม  ตลอดจนดํ าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหคนมีทางเลือก
ในการด ําเนินชีวิตมากขึ้น  จึงจะสามารถปองกันและแกไขปญหาคาประเวณีได

4.8  ปญหาแนวทางการกํ าหนดนโยบายเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณีในประเทศไทย

ตามพระราชบญัญตัสัิญจรโรค ร.ศ. 127 ประเทศไทยไดควบคมุการคาประเวณเีปนครัง้แรก
โดยอนญุาตใหจดทะเบียนสถานคาประเวณีและผูคาประเวณี เพื่อประโยชนในการควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอทางเพศสัมพันธและสรางความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานคาประเวณี   
โดยหลักการกฎหมายนี้ไดยอมรบัวา  การคาประเวณีมีอยูในทุกสังคม  หากจัดการใหอยูในระเบียบ
วนิยัและจดัใหมแีนวนโยบายเกีย่วกบัการปองกนัโรคตดิตอเพือ่มใิหแพรหลายไปสูประชาชนสวนใหญ
ของประเทศได ก็จะสามารถควบคุมการคาประเวณีใหอยูในวงจํ ากัดได แตปรากฏขอเท็จจริงวา  
การบังคับใชกฎหมายดงักลาวไมไดผล  เนื่องจากจ ํานวนผูคาประเวณี และธุรกิจเกี่ยวของกับการคา
ประเวณีเพิ่มขึ้น  และการจดทะเบียนโสเภณีไมสามารถควบคุมการขยายตัวของจํ านวนผูคาประเวณี
ทีม่ไิดจดทะเบยีนได ประกอบกบัองคการสหประชาชาตไิดประกาศใชอนสัุญญาวาดวยการปราบปราม
การคาบุคคล และการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของผูอ่ืน ค.ศ. 1949 โดยเรียกรองให
ประเทศตางๆ ปกปองและคุมครองมใิหบคุคลตกเปนเหยือ่ของการคาประเวณีและเรยีกรองใหเลิกลม

                                                          
104 สังศิต พิริยะรังสรรค. (2547, 28 มกราคม). มติชนรายวัน, ปท่ี 27, ฉบับที่ 9455. จาก

http://www.nidambe11.net/.
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สํ านักคาประเวณี และปราบปรามการแสวงหาประโยชนจากคาประเวณีของบุคคลอื่นทุกรูปแบบ  
รวมทัง้ไดเสนอนโยบายควบคุมการคาประเวณีตอประเทศตางๆ ในป ค.ศ. 1959  รวม 2  นโยบาย 
คอื นโยบายลมเลกิการคาประเวณโีดยส้ินเชงิและนโยบายปรามการคาประเวณ ี ตอมาในป พ.ศ. 2503
หรือ ค.ศ. 1960  ประเทศไทยจึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503 โดย
พจิารณาเหน็วาบทบญัญตัติามกฎหมายเดมิไมรัดกมุ และไมมบีทบญัญตัคิวบคมุมใิหมกีารคาประเวณ ี
ทีเ่ปนไปในลกัษณะเปนการเปดเผยและนาอบัอาย หรือกระท ําใหเปนทีเ่ดอืดรอนรํ าคาญแกสาธารณชน
และไมมีบทบัญญัติปรามการคาประเวณีที่กระทํ าโดยผูชายซ่ึงเปนที่นารังเกียจ จึงยกเลิกกฎหมาย  
วาดวยการปองกนัสัญจรโรค และมกีฎหมายวาดวยการปรามการคาประเวณขีึน้ใหม เพือ่ควบคมุมใิห
มีการกระทํ าอันไมสมควรดังที่ไดกลาวดวย105 โดยกฎหมายฉบับนี้สอดคลองกับนโยบายปราม   
การคาประเวณีขององคการสหประชาชาติและเปนแนวทางเดียวกันกับ Street  Offences  Act  1959 
ขององักฤษ  และThe Anti-Prostitution  Law  1956  ของญ่ีปุน โดยผูคาประเวณหีากกระท ําดวยตนเอง
ไมมีความผิดทางอาญา เวนแตไดกระทํ าการฝาฝนตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงมีความผิดทางอาญา
โดยมไิดกลาวถึงนโยบายดานสุขภาพแตอยางใด  แตการบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ไมไดผลเทาที่ควร  
เนือ่งจากไดมกีารขยายตวัของจ ํานวนผูคาประเวณอียางตอเนือ่งโดยเฉพาะอยางยิง่การเกดิปรากฏการณ
หญิงจากชมุชนในชนบทภาคเหนอืไปคาประเวณ ี และมกีารขายลกูสาวไปเปนโสเภณเีปนจ ํานวนมาก
เพื่อแขงขันความรํ่ ารวยทางเศรษฐกิจในชุมชน และมีสถานคาประเวณีโดยตรงและแฝงในลักษณะ
ตางๆ เกิดขึ้นจํ านวนมาก ตอมาประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี พ.ศ. 2539 เพือ่ปรับปรุงกฎหมายปรามการคาประเวณีใหมอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก  
บทก ําหนดโทษไมเหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูกระทํ าการคาประเวณี
สวนใหญเปนผูดอยสติปญญาและการศึกษา จึงลดโทษใหแกผูกระท ําการคาประเวณีและเปดโอกาส
ใหบุคคลเหลานั้นไดรับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ และปราบปรามการคาประเวณีที่ลอลวงหรือ   
ชักพาหรอืหารายไดจากบคุคลอืน่เพือ่คาประเวณ ีตลอดจนมุงคุมครองเดก็และเยาวชน จงึไดก ําหนดโทษ
บุคคลซึ่งกระทํ าชํ าเราโสเภณีเด็กในสถานการคาประเวณี และกํ าหนดโทษบุคคลซึ่งหารายได     
จากการคาประเวณขีองเดก็และเยาวชน รวมทัง้ก ําหนดโทษแกบดิามารดา หรือผูปกครองทีม่สีวนรวม
รูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูในความปกครองไปคาประเวณีดวย โดยกฎหมายฉบับนี้มิไดกลาวถึง
นโยบายดานสุขภาพเชนเดียวกัน แตกฎหมายฉบับนี้ประสบปญหาการบังคับใช เชน ปญหาธุรกิจ
ทางเพศนอกกฎหมายเพิ่มขึ้น ปญหาจํ านวนผูคาประเวณีเพิ่มมากขึ้นโดยผูที่เขาสูอาชีพคาประเวณี
ไดเปลี่ยนแปลงจากผูดอยโอกาสทางการศึกษาและมีฐานะยากจนไปเปนผูหญิงและเด็กตางชาติ     

                                                          
105 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503.

DPU



160

มีบุคคลบนพื้นที่สูง นักเรียนนักศึกษาที่มีคานิยมความฟุงเฟอไปกระทํ าการคาประเวณี ปญหา     
การปราบปรามผูคาประเวณีมากกวาการปราบปรามผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี  ปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส  และบทบัญญัติที่ไมสามารถลงโทษ
ผูใชบริการจากการคาประเวณี เนื่องจากไมไดกระทํ าในสถานคาประเวณี รวมทั้งปญหาการคาหญิง
และเด็กขามชาติเพื่อคาประเวณี ซ่ึงกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกรอาชญากรรมดวย

สํ าหรับแนวทางของนโยบายควบคมุการคาประเวณใีนประเทศไทย ปจจบุนัไดมกีารถกเถยีง
ทางออกของนโยบายเกี่ยวกับการคาประเวณีกันมากและมีความเห็นแตกตางกัน ผูศึกษาไดสรุป
ออกเปน 2 แนวทาง คือ

4.8.1 การคาประเวณีไมควรใหถูกกฎหมาย
แนวทางนี้มีนโยบายตามขอเสนอขององคการสหประชาชาติรองรับ ไดแก

นโยบายลมเลิกการคาประเวณี โดยมีแนวคิดเชิงสังคมอุดมคติและเครงครัดในศีลธรรม และกลุม
สตรนียิมทีเ่ห็นวาสังคมที่ดีตองไมมีการคาประเวณี แมวาจะเปนไปไดยาก แตกไ็มไดหมายความวา
เปนไปไมไดเลย โดยประเทศที่เลือกใชนโยบายนี้ไดออกกฎหมายเพื่อหามทุกคนเกี่ยวของกับ     
การคาประเวณี หากฝาฝนจะมีความผิดทางอาญา และนโยบายปรามการคาประเวณี โดยผูคา
ประเวณีหากกระทํ าดวยตนเองไมมีความผิดทางอาญา เวนแตไดกระทํ าการฝาฝนตามที่กฎหมาย
บญัญตั ิ โดยมแีนวคดิหลักทีว่ากฎหมายไมควรมหีนาทีส่อดแทรกเขาไปในชวีติสวนตวัหรือวถีิด ํารงชวีติ
ของบุคคลจนเกินกวาความจํ าเปน การเปนโสเภณมีไิดมีลักษณะเปนความผิดอาญาในตัวของมันเอง 
โดยการกระทํ าบางอยางของหญิงโสเภณีและผูที่เกี่ยวของกับหญิงโสเภณีตางหากที่เปนความผิด 
หากวาการกระทํ านั้นมิไดกระทํ าการใดที่นํ าเขาไปสูขอบขายของกฎหมาย และรัฐไมสามารถ
ท ําลายลางการเปนโสเภณีดวยการออกกฎหมายบีบบังคับได  เพราะหญิงโสเภณีอยูไดก็ตอเมื่อมีชาย
จ ํานวนมากพากันไปอุดหนุนใหการคาประเวณีเจริญรุงเรืองอยูเสมอ

สํ าหรับนโยบายควบคุมการคาประเวณีในประเทศไทยไดเลือกใชนโยบายปราม
การคาประเวณปีรากฏตามพระราชบญัญตัปิรามการคาประเวณ ีพ.ศ. 2503 และปรบัปรงุแกไขเพิม่เตมิ
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ใชบังคับมาจนถึงปจจุบัน 
และเห็นสมควรใหคงแนวนโยบายนี้ตอไป โดยใหเหตุผลสํ าคัญวาการแกไขปญหาการคาประเวณี
มิไดเพียงแคการจัดการทางการเงินที่เกิดจากการคาประเวณีเทานั้น แตตองคํ านึงถึงรากเหงาของ
ปญหาที่มีความหลากหลายมิติทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม วฒันธรรม และมิติเร่ืองเพศ  
ซ่ึงเกี่ยวโยงกับเรื่องคานิยมของสังคม และโครงสรางสังคมแบบชายเปนใหญ โดยคนในสังคม     
จะมองวาปญหาการคาประเวณีเปนปญหาที่เกิดกับผูหญิงที่คาประเวณี ทํ าใหมองวาผูหญิงทํ าใหเกิด
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ปญหาในสังคมตางๆ เชน ปญหาศีลธรรม ปญหาการแพรกระจายโรคติดตอทางเพศสัมพันธ 
เปนตน แตไมมองถึงองคประกอบที่สํ าคัญอีกฝายหนึ่ง คือ ผูซ้ือบริการซึ่งเปนผูชายที่สังคมให
อํ านาจมากกวาหญิงในเรื่องเพศ 106 และการทํ าใหการคาบริการทางเพศเปนเรื่องถูกกฎหมายเปน  
กิจกรรมหนึ่งของการทํ าใหรางกายผูหญิงกลายเปนวัตถุสนองความตองการทางเพศของผูชายใน
โครงสรางความสัมพันธเชิงอํ านาจที่ผูชายเปนใหญ การคาบริการทางเพศจึงไมใชทางเลือกที่ผูหญิง
เลือกไดแตเปนการบังคับโดยโครงสรางทางสังคมที่ทํ าใหผูหญิงตองเลือกขายรางกายของเธอ     
เพื่อความอยูรอด การทํ าใหการคาประเวณีไมเปนความผิดตามกฎหมายจะยิ่งเปนการสนับสนุนให
การกดขี่เอารัดเอาเปรียบผูหญิงดํ ารงอยู และการจัดการกับปญหาการคาบริการทางเพศ ควรจะมุง
เอาผดิทีห่าประโยชนจากการขายรางกายและเพศของผูหญิง107 สอดคลองกบัความเหน็ของนกัวชิาการ
ที่เห็นวาการคาประเวณีไมควรอนุญาตใหเปนอาชีพ เพราะการที่มนุษยเราจะถือวาอะไรเปนอาชีพ  
ตองมีองคประกอบทางดานจิตใจดวย กลาวคือ เมือ่กระทํ างานนั้นลงไปแลว ผูกระทํ ามีความรูสึก
ภาคภมูใิจในตวัเองในทุกดาน ทุกกาลเทศะ  มิใชทํ าไปแลวเกิดความทุกข  ความเศราหมอง ไมอาจ
บอกใคร โดยเฉพาะพอ แม ญาติพี่นอง และลูกหลาน รวมทั้งที่จะมีในอนาคตถึงประสบการณใน
ชวงนัน้ของตวัเอง จํ าเปนตองปกปดไวดวย ความวิตกกังวลวา หากถูกเปดเผยขึ้นมา ตนเองจะรูสึก
หมดคณุคาของความเปนมนษุย และเหน็วาการคาประเวณนีาจะไมใชทางเลอืกของผูหญิงในขบวนการ
ตอสูเพื่อผูหญิงทั้งในสภาวะเฉพาะหนาและในอนาคต การปลดปลอยผูหญิงจากความไมเปนธรรม
ทัง้มวลในเรือ่งการถกูปฏบิตัใินฐานะวตัถุทางเพศ ทีไ่มสามารถซือ้ขายไดทัง้โดยทางตรงและทางออม
และนั่นยอมหมายถึงการปรับเปลี่ยนความสัมพันธหญิงชายไปสูความเสมอภาค108 อยางไรก็ตาม 
พบวานักสตรีนิยมบางกลุมแมจะเห็นดวยวา หญิงผูคาประเวณีไมใชอาชญากร และผูประกอบ
อาชญากรรมที่แทจริงซ่ึงตองปราบปรามและจับกุม  ไดแก เจาสํ านัก  ผูประกอบการ แมงดา และ   
ผูทีไ่ดรับผลประโยชนจากการคาหญิง รวมทั้งผูชายนักเที่ยวดวย สวนผูหญิงซ่ึงคาประเวณี คือ เหยื่อ
และจะมีประโยชนอะไรที่จะลงโทษเหยื่อ โดยความมุงมั่นสูงสุดของนักสตรีนิยมกลุมนี้ คือ       
การปลดปลอยผูหญิงใหหลุดพนจากสภาพการเปนวัตถุทางเพศทุกรูปแบบ ไมใชเฉพาะสภาวะ   
การขายประเวณีเทานั้น 109

                                                          
106 วิระดา สมสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา14-15.
107 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. เลมเดิม. หนา 30.
108 ฉลาดชาย รมิตานนท. (2541). คํ านํ าเร่ืองชุมชนคาประเวณี. หนา 40-42.
109 แหลงเดิม. หนา 19.
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จะเห็นวากลุ มที่สนับสนุนแนวทางการไมควรอนุญาตใหการคาประเวณี         
ถูกกฎหมายไดมีเหตุผลรองรับ โดยจุดมุงหมายใหสังคมปลอดจากการคาประเวณี แตยอมรับวา
แนวทางดังกลาวเปนไปไดยาก จึงมีความเห็นในขณะนี้วาไมควรลงโทษทางอาญาแกผูคาประเวณี 
เพราะเปนเพียงเหยื่อของโครงสรางทางสังคมที่ใหผูชายเปนใหญในเรื่องเพศ และเปนเหยื่อของ  
การพัฒนาประเทศที่ไมสมดุลซ่ึงเนนการพัฒนาดานวัตถุและการแขงขันความรํ่ ารวย ทํ าใหชุมชน
ในชนบทไมสามารถพึ่งตนเองได สงผลใหหญิงซึ่งดอยโอกาสทางการศึกษาและไมมีทักษะใน   
การประกอบอาชพี แตตองแบบรบัภาระความรบัผิดชอบทางเศรษฐกจิและความอยูรอดของครอบครวั
สวนผูเกีย่วของกบัการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณขีองผูอ่ืนถือเปนการประกอบอาชญากรรม  
จงึตองกํ าจัดใหหมดไป

4.8.2 การคาประเวณีควรทํ าใหถูกกฎหมาย
โดยแนวทางนี้เห็นวาการคาประเวณียังจํ าเปนตองมีอยูและไมสามารถกํ าจัด    

ใหหมดไปได จึงควรจัดระบบใหเหมาะสม เชน การจดทะเบียนและกํ าหนดเขตพื้นที่อนุญาตให   
คาประเวณีได ตลอดจนจดัใหมกีารปองกนัโรคและความเปนระเบยีบเรยีบรอย ไมใหมกีารคาประเวณี
ของเด็กและไมมีการบังคับใหคาบริการทางเพศ รวมทั้งไดขยายความไปถึงแนวทางการใหสิทธิ   
ในการประกอบอาชีพดวย

สํ าหรับนโยบายควบคุมการคาประเวณีตามแนวทางนี้ ประเทศไทยเคยใช
นโยบายนี้ตามพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127 ระหวางป พ.ศ. 2451-2502 โดยใหเหตุผลวา   
การคาประเวณคีวรเปนอาชพีหนึง่เชนเดยีวกบัอาชพีอ่ืนๆ เพือ่ทีผู่คาจะไดรับการคุมครองจากกฎหมาย
แรงงานของรัฐ และเปนการเพิ่มอํ านาจใหกับลูกคาในการเลือกและการจัดการกับการประกอบ
อาชีพของตน ในสภาพที่ผูคาบริการจํ านวนมากไมมีทางเลือกมากนัก เนื่องจากโครงสรางของ
เศรษฐกจิทีเ่ปนอยูไมใหคุณคากับแรงงานของผูหญิง จะเห็นไดจากความแตกตางในเรื่องคาแรงของ
ชายหญงิหรือการมองวาแรงงานหญงิมปีญหาหรอืขอดอยกวาแรงงานชายเพราะผูหญิงตองท ําหนาทีห่ลัก
ของความเปนแม หรือการมองวาผูหญิงเปนเพยีงผูหารายไดเสรมิของครวัเรอืนจงึไมไดรับความส ําคญั
ทั้งในเรื่องการเลื่อนตํ าแหนงและอัตราคาจาง ผูหญิงในหลายสาขาอาชีพจึงเปนคนกลุมแรกๆ         
ทีถู่กปลดจากงานเมือ่ธุรกจิหรอืระบบเศรษฐกจิมปีญหา การคาบรกิารทางเพศจงึดจูะเปนทางเลอืกเดยีว
สํ าหรบัผูหญิงยากจน การศกึษานอยทีต่องรับผิดชอบดแูลเลีย้งดคูรอบครวั เพราะการคาบรกิารทางเพศ
เปนอาชีพที่มีรายไดดีกวางานประเภทอื่นๆ ผูหญิงจํ านวนไมนอยจึงสมัคใจที่จะขายรางกายและ  
เพศของพวกเธอในโครงสรางเศรษฐกจิเชนนี ้ โดยการแลกกบัการถกูประณามทางสงัคมวาเปนผูหญิง
ที่ไมดีที่ออกนอกลูนอกทางในเรื่องเพศ การทํ าใหผูหญิงไดรับการคุมครองโดยกฎหมายแรงงาน
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และมโีอกาสเลือกและจัดการกับสถานการณของตนเองในโครงสรางทางเศรษฐกิจเชนนี้ นาจะเปน
การดกีวาการปลอยใหผูหญิงตองเผชิญกับการถูกรังแกเอาเปรียบโดยนายทุนเจาของกิจการ หรือถูก
ลอลวงบังคับใหตองทํ างานโดยไมสมัครใจ ขอเสนอใหการคาประเวณีเปนเรื่องถูกกฎหมายไดรับ
ความสนับสนุนกับคนบางกลุมในสังคมไทยที่เห็นวาธุรกิจ ใตดินหรือผลุบๆ โผลๆ เกี่ยวของกับ  
ผลประโยชนมหาศาลที่เขากระเปาคนจํ านวนหนึ่งแทนรัฐและสังคมจะไดมีสวนในผลประโยชน
เหลานั้นเพื่อใชใหเปนประโยชนกับคนที่ลํ าบากยากไรในสังคม การสนับสนุนเรียกรองใหเลิก   
การจัดการคาบริการทางเพศเปนอาชญากรรมจึงมาจากกลุมคนที่มีฐานการมองที่แตกตางกันมาก   
นโยบายและกฎหมายของรัฐในเรื่องที่เกีย่วกบัการคาบรกิารทางเพศควรจะตระหนกัถึงความแตกตาง
หลากหลายเหลานี้ดวย การทํ าใหผูคาบริการทางเพศมีอํ านาจและความเขมแข็งในการตอรองและ
การจัดการกับสถานการณในชีวิตของตนไดเปนเรื่องสํ าคัญเรงดวน และการจัดการกับโครงสราง
ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เอารัดเอาเปรียบผูหญิงและคนอีกหลายกลุมก็เปนเรื่องสํ าคัญ110 และเห็น
สมควรยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 เนือ่งจากกฎหมาย
ดงักลาวไมไดลดการคาประเวณลีง แตเปนการละเมดิสทิธิมนษุยชนของผูหญิง เปนชองทางใหผูหญิง
บริการถูกเอาเปรียบจากเจาของสถานบริการ ตํ าราจและแขกที่มาใชบริการ รวมทั้งเปนชองทาง    
ใหต ํารวจรับสวยคาบริการอยู มีผูหญิงบริการที่ทํ างานเปนประจํ าอยูกวา 200,000 คน ขณะเดียวกัน
การแกไขปญหาคิดวา เมื่อยกเลิกกฎหมายแลว ควรมีมาตรการหรือกฎระเบียบที่ออกมาคุมครอง
สิทธขิองหญงิบรกิาร เพือ่ใหมสิีทธิและศกัดิศ์รีทางสงัคมเทากบัหญงิท ํางานทัว่ไป รวมทัง้ควรมกีารตัง้
คณะกรรมการที่เปนอิสระจากตํ ารวจ เพื่อมาดูแลจัดระเบียบการคาประเวณีอาจทํ าเปนโซนนิ่ง   
หามมีโฆษณาเชนเดียวกับการควบคุมการโฆษณาสุราและบุหร่ี นอกจากนี้ อยากใหมีการจัดเงิน
อุดหนุน โดยนํ าเงินภาษีจากการธุรกิจสถานบริการมาจัดสวัสดิการใหผูหญิงบริการหรือลงทุน     
ฝกอาชีพอ่ืนใหดวย111 สอดคลองกับความเห็นของนักวิชาการตางประเทศที่วาควรมีกฎหมายรับรอง
สิทธขิองผูหญิงในการใชแรงงานในธุรกิจทางเพศ  โดยตั้งอยูบนพื้นฐานวา (1) การคาประเวณีเปน
ทางเลือกดานอาชีพของผูหญิง (2) ทํ าใหผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพและมีความเปนอิสระทางรายได      
(3) ผูหญิงควรทีจ่ะสามารถขายความสามารถทางเพศของเธอได เหมอืนกบัการทีเ่ธอจะขายความสามารถ
ทางสติปญญาและความถนัด (4) การเลกิมองวาการคาประเวณีเปนอาชญากรรม จะชวยใหโสเภณี
รวมตวักนัไดและสามารถเรียกรองความคุมครองดานสุขภาพ การใหลูกไดรับการเลี้ยงดู และการมี
ระบบประกันสังคม (5) การเลกิมองวาการคาประเวณีเปนอาชญากรรม จะทํ าใหความเชื่อเดิมๆ วา
                                                          

110 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ. เลมเดิม. หนา 29-30.
111 ผาสุก พงษไพจิตร. (2547, 27 พฤศจิกายน). ธุรกิจทางเพศ: สังคมไทยไปทางไหน. อางถึงใน

วิระดา สมสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา35.
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การคาประเวณีเปนผิดศีลธรรมคอยๆ หายไป112 จะเหน็วากลุมที่สนับสนุนแนวทางการทํ าใหการคา
ประเวณถูีกกฎหมาย เกิดจากการยอมรับความจริงวาการคาประเวณียังจํ าเปนตองมีอยูตอไป และมี
ผูเกีย่วของกบักิจกรรมนี้จํ านวนมาก  จึงเห็นสมควรจัดระบบการคาประเวณีใหถูกตองตามกฎหมาย  
และมุงลดการเอารดัเอาเปรยีบกนัในสงัคม และใหสิทธิสวสัดกิารสงัคมดานตางๆ แกผูคาประเวณดีวย

ดงันัน้ ผูศึกษาจึงเห็นวา หากพิจารณาตามเหตุผลของทั้ง 2 กลุมตางก็มีเหตุผล
ตามความเชื่อของฝายของตนและมีความแตกตางกับอีกฝายมาก ซ่ึงพิจารณาตามแนวคิดสัญญา
ประชาคมแลว จะไมสามารถตกลงในหลักการวาการคาประเวณีควรจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย
ได อยางไรก็ตาม พบวาทั้ง 2 กลุมมคีวามเห็นรวมกันวา ผูกระทํ าการคาประเวณีคือผูตกเปนเหยื่อ
ของขบวนการคาประเวณี จึงไมควรมีความผิดทางอาญา และควรไดรับการคุมครองในทุกดาน  
และควรมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามผูที่แสวงหาประโยชนซ่ึงเปนกลุมผูใชบริการ  
จากการคาประเวณขีองเดก็ และกลุมผูทีอ่ยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณดีวย โดยประเทศไทย
ไมควรเปลีย่นหลักการของนโยบายปรามการคาประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคาประเวณ ีพ.ศ. 2539 แตควรปรบัปรงุบทบญัญตัขิองกฎหมายใหเหมาะสมกบัสภาพความเปนจรงิ
ของสังคมไทย โดยกํ าหนดแนวทางปฏิบัติตอกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูคาประเวณีแตกตางกันไป   
รวม 3 กลุม ไดแก ผูคาประเวณีที่กระทํ าโดยเด็กไมควรมีความผิดทางอาญาในทุกกรณี แตควร       
ทีจ่ะเลอืกใชมาตรการทางสังคมอื่นๆ แทนมาตรการทางอาญา สวนผูคาประเวณีที่กระทํ าโดยผูใหญ
และไมสมคัรใจถือเปนเหยื่อของการกระทํ าความผิด จึงตองไดรับการชวยเหลือและฟนฟูอยางเต็มที่
เพือ่ใหสามารถกลับคืนสูสังคมได สํ าหรับผูคาประเวณีโดยผูใหญที่กระทํ าโดยสมัครใจ เห็นสมควร
ควบคมุโดยกฎหมายอาญาเฉพาะพฤติกรรมที่สรางความเดือดรอนรํ าคาญแกผูอ่ืนและสังคม รวมทั้ง
ฝาฝนขอหามเพื่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อคุมครองศีลธรรมอันดีของประชาชนเทานั้น เพื่อให
การดํ าเนินงานตามนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณีใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

                                                          
112 Jeam D. Cunha. (1992, April 25). Prostitution Law Ideological Dimensions and Enforcement

Practices. อางถึงใน วิระดา สมสวัสดิ์. เลมเดิม. หนา52.
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป
 

การคาประเวณีในประเทศไทยมีมานานแลว แตไดรับการยอมรับทางกฎหมายครั้งแรก  
ปรากฏตามพระราชบญัญตัสัิญจรโรค ร.ศ. 127 เพือ่ควบคมุการแพรระบาดของโรคตดิตอทางเพศสมัพนัธ
และรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานคาประเวณี โดยอนุญาตใหคาประเวณีอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย  แตการบังคับใชไมมีประสิทธิภาพ และสังคมไมยอมรับอาชีพคาประเวณีประกอบกับ
องคการสหประชาชาติไดเรียกรองใหประเทศตางๆ  กระทํ าการคุมครองเพื่อมใิหบุคคลตกเปนเหยื่อ
ของการคาประเวณีและใหเลิกลมสถานคาประเวณี รวมทั้งปราบปรามการแสวงหาประโยชนจาก
การคาประเวณขีองบคุคลอืน่ดวย ตอมาไดประกาศใชพระราชบญัญตัปิรามการคาประเวณ ี พ.ศ. 2503
โดยใชนโยบายปรามการคาประเวณแีทน เพือ่ควบคมุการคาประเวณทีี่กระท ําโดยเปดเผยและนาอบัอาย  
หรือสรางความเดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชน แตการบังคับใชไมมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมี    
การขยายตัวของการคาประเวณีอยางตอเนื่อง และเกิดปรากฏการณหญิงสาวจากชนบทภาคเหนือ
ไปคาประเวณจีํ านวนมาก รวมถึงมีการขายลูกสาวเพื่อไปเปนโสเภณีดวย ซ่ึงเกิดจากจารีตประเพณี  
ความสัมพันธภายในครอบครัวและชุมชน โดยหญิงสาวตองรับภาระหนาที่ทางเศรษฐกิจและ  
ความอยูรอดตอเนื่องของครอบครัว สงผลกระทบตอผูคาประเวณีในดานตางๆ เชน การพัฒนา    
คุณภาพชีวิต การละเมิดสิทธิมนุษยชน การแพรระบาดของโรคเอดส การบังคับใชกฎหมายไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงไดปรับปรุงกฎหมายใหมเพื่อลดโทษใหแกผูคาประเวณี และปรับปรุง
การกํ าหนดโทษผูแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีในรูปแบบตางๆ โดยไดใชบังคับมาจนถึง
ปจจุบัน ประกอบดวยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ประมวล
กฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 
พ.ศ. 2540 ซ่ึงกฎหมายดงักลาวไดก ําหนดความผดิตอผูเกีย่วของกบัการคาประเวณโีดยตรง รวม 3 กลุม
ไดแก ผูคาประเวณี ผูใชบริการจากการคาประเวณี และผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี
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5.1.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
ผลการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมาย

ตางประเทศตอผูคาประเวณี

5.1.1.1 การกํ าหนดความผิดที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิด
ทางอาญา จงึเห็นสมควรยกเลิกความผิดทางอาญา   

1. การกํ าหนดใหบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปที่ไดกระทํ าการคาประเวณี    
มคีวามผิดทางอาญาในลักษณะการฝาฝนขอหาม (Mala Prohibita) ตามมาตรา 5 มาตรา 6 และ
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539  ถือวาไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา เนื่องจากบุคคลดังกลาวเปนกลุมเปาหมายที่กฎหมาย
อาญาตองปกปองคุมครองเปนพิเศษสอดคลองกับแนวคิดของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและพิธีสาร
ที่เกี่ยวของ โดยเห็นสมควรใชมาตรการตามกฎหมายคุมครองเด็กเปนมาตรการทางเลือกอ่ืนแทน
มาตรการทางกฎหมายอาญา  จึงไมควรกํ าหนดใหบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปซ่ึงกระทํ าการคาประเวณี  
มคีวามผดิทางอาญา นอกจากนัน้ พบวากฎหมายฝรัง่เศส เยอรมนั และสวเีดนยงัไดขยายความคุมครอง
กลุมบคุคลอื่นที่อยูในสภาวะออนแอทั้งทางดานรางกาย จิตใจและสติปญญา หรือเปนบุคคลที่อยูใน
ความปกครองดูแลดวย

2. การกํ าหนดใหบุคคลอายุกวา 18 ปที่ไดกระทํ าการคาประเวณี        
มีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 โดย   
เหน็สมควรยกเลกิความในมาตรา 5  ฐานเขาตดิตอ ชักชวน  แนะน ําตวั  ตดิตาม บคุคลอืน่ในบรเิวณถนน
หรือสาธารณสถาน หรือกระทํ าการดังกลาวในที่อ่ืนใด และเปนการกระทํ าที่เปดเผยและนาอับอาย
โดยใชมาตรการทางสังคมแทนมาตรการทางกฎหมายอาญา และยกเลิกความในมาตรา 6 ฐานเขาไป
มั่วสุมในสถานการคาประเวณีเพื่อประโยชนในการคาประเวณีของตนเองหรือผูอ่ืน เนื่องจาก       
ไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา เพราะเปนพฤติกรรมมิไดเกิดอันตราย
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินหรือผลประโยชนของบุคคล  ไมกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย
ภายในสงัคม และประชาชนไมเหน็ความส ําคญั ประสบปญหาการบงัคบัใชกฎหมาย เพราะการบญัญตัิ
หามความประพฤติเกี่ยวกับคาประเวณีทั้งหมดจะผลักดันใหผูคาประเวณีรวมมือกับผูประกอบ
อาชญากรรมเพือ่ใหตนเองกระท ําการคาประเวณอียูได ท ําใหรัฐจะตองเสยีคาใชจายในการบรหิารงาน
ยตุธิรรม และการปราบปรามผูกระท ําผิดเหลานีอ้ยางมาก และเกดิปญหาทางสงัคมตอเนือ่งอกีมากมาย
เชน ปญหาการแพรระบาดของโรคเอดส ปญหาธุรกิจนอกกฎหมาย ปญหาผูคาประเวณีถูกละเมิด
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สิทธิและเสรีภาพ ปญหาการประพฤติมิชอบในวงราชการ ปญหาการเลือกปฏิบัติและเกิด         
ความไมเปนธรรมในสังคม

5.1.1.2 การกํ าหนดความผิดที่สอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิด   
ทางอาญา จงึเห็นสมควรคงความผิดทางอาญาดังกลาวไว

1. ความผิดตามมาตรา 5 ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคาประเวณี พ.ศ. 2539  ฐานการเขาตดิตอ ชักชวน  แนะนํ าตัว  ติดตาม  บุคคลอื่นในบริเวณถนน
หรือสาธารณสถาน หรือกระทํ าการดังกลาวในที่อ่ืนใด และเปนการรบเราบุคคลอื่น หรือการกระทํ า
ไปโดยสรางความเดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชน สอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิด
ทางอาญา เนื่องจากวัตถุประสงคหลักประการหนึ่งของกฎหมายอาญา คือ การคุมครองสังคม      
จากการกระท ําทีไ่มเหมาะสมในทางเพศอนัมลัีกษณะสรางความเดอืดรอนแกผูอ่ืนหรือฝาฝนศลีธรรม
อันดีของประชาชน  ซ่ึงกฎหมายตางประเทศไดบัญญัติไปในแนวเดียวกัน

2. ความผิดตามมาตรา 7 ฐานโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือ
แนะน ําดวยเอกสาร ส่ิงพมิพ หรือกระท ําใหแพรหลายดวยวธีิใดไปยงัสาธารณะในลกัษณะทีเ่หน็ไดวา
เปนการเรียกรองหรือการติดตอเพื่อการคาประเวณีของตนเอง เนื่องจากสอดคลองกับหลักเกณฑ
การก ําหนดความผดิทางอาญา และกฎหมายตางประเทศ เพือ่ควบคมุมใิหมกีารคาประเวณแีพรหลาย
มากขึ้น    

5.1.1.3 การก ําหนดความผิดทางอาญาที่เห็นสมควรปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น     
1. ความผิดทางอาญาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ฐานโฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือแนะนํ าดวยเอกสาร 
ส่ิงพิมพ หรือกระทํ าใหแพรหลายดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรอง
หรือการติดตอเพื่อการคาประเวณีของผูอ่ืน โดยเห็นวาเปนการกระทํ าเพื่อแสวงหาประโยชนหรือ
ก ําไรจากการคาประเวณขีองผูอ่ืนเปนความผดิของผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณ ี จงึควร
ปรับปรงุการกํ าหนดความผิดไวในกลุมเดียวกัน

2. การก ําหนดพืน้ทีห่ามคาประเวณ ี โดยเหน็สมควรปรบัปรงุการก ําหนด
ความผิดและลงโทษเพิ่มขึ้นแกผูเกี่ยวของกับการคาประเวณี เพื่อคุมครองประโยชนสาธารณะและ
คุมครองเด็กใหอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับวัย ซ่ึงกฎหมายตางประเทศไดกํ าหนดหามกระทํ า
การคาประเวณีในสถานที่ตางๆ เชน บริเวณใกลโรงเรียนหรือสถานศึกษา สถานที่ราชการ สถานที่
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ทางศาสนา สถานที่ออกกํ าลังกาย หรือส่ิงปลูกสรางสรางสาธารณะหรือกระทํ าในสถานที่มีเด็ก   
พกัอาศยัอยูดวย หรือกระทํ าในสถานที่ที่เด็กชอบเขาไปใชบริการได

5.1.2 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
ผลการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมาย

ตางประเทศตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
1. การก ําหนดความผดิทีส่อดคลองกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญา

และสอดคลองกฎหมายตางประเทศ คอื ความผดิฐานกระท ําช ําเราหรอืกระท ําอืน่ใดเพือ่สํ าเรจ็ความใคร
ของตนเองหรือผูอ่ืนแกบุคคลอายุกวา 15 ปแตยังไมเกิน 18 ปและเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น    
เมื่อไดกระทํ าตอเด็กอายุตํ่ ากวา 15 ป เนื่องจากเปนการกระทํ าที่เกิดอันตราย กระทบกระเทือน 
ความสงบเรียบรอยของสังคม และกฎหมายอาญามีหนาที่คุมครองชีวิต รางกาย และเสรีภาพของ 
พลเมืองและปองกันการเอารัดเอาเปรียบหรือการกระทํ าโดยทุจริตหรือมิชอบ สอดคลองกับ
กฎหมายตางประเทศในทุกประเทศไดกํ าหนดใหการกระทํ านี้มีความผิดทางอาญา

2. การก ําหนดความผดิทีไ่มสอดคลองกบัหลักเกณฑการก ําหนดความผดิทางอาญา
และแตกตางไปจากกฎหมายตางประเทศ คือ การกระทํ าจะเขาองคประกอบของความผิดตองกระทํ า
ในสถานการคาประเวณี เนื่องจากไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายอาญา เนื่องจาก       
บทบัญญัตินี้ไมครอบคลุมการกระทํ าความผิดในปจจุบัน และยุงยากในการพิสูจนความผิด หาก     
ผูคาประเวณีกระทํ าโดยสมัครใจรวมดวย รวมทั้งกรณีไมรูขอเท็จจริงเรื่องระดับอายุ ไดเปดโอกาส
ใหผูกระทํ าความผิดแกขอกลาวหาได ทํ าใหประสิทธิภาพการคุมครองความบริสุทธิ์ในทางเพศของ
เด็กลดลง ขณะที่กฎหมายตางประเทศไดมีบทบัญญัติกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจาก
การคาประเวณีเด็กโดยครอบคลุมรายละเอียดทั้งในสวนผูกระทํ าความผิด วิธีการที่ใชในการกระทํ า
ความผดิทีเ่ปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น และแนวทางการคุมครองเหยื่อของการกระทํ าความผิดดวย

5.1.3 การกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูอยูเบื้องหลังท่ีสงเสริมใหมีการคาประเวณี
ผลการเปรียบเทียบกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาและกฎหมาย

ตางประเทศตอผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี
1. กรณีการกระทํ าความผิดในรูปแบบปจเจกชน ประกอบดวยความผิดฐาน

เปนธรุะจดัหาบคุคลเพือ่คาประเวณ ี เจาของ ผูดแูล ผูบงัคบัหรอืผูจดัการกจิการคาประเวณ ี ผูด ํารงชพี
จากผูคาประเวณี ผูที่ทํ าใหบุคคลอื่นเสื่อมเสรีภาพเพื่อคาประเวณี และบิดามารดาหรือผูปกครอง     
ที่มีสวนในคาประเวณีของเด็ก หากพิจารณาโดยรวมของความผิดตางๆ แลวเห็นวาไมสอดคลอง  
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กับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่องการขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช
กฎหมาย เนือ่งจากบทบญัญตัไิมชัดเจนและไมครอบคลมุรายละเอยีดของความผดิทัง้ในสวนผูกระท ํา
ความผิด การกระทํ าความผิดและเหยื่อของการกระทํ าความผิด ซ่ึงกฎหมายตางประเทศไดบัญญัติ
รายละเอียดความผิดไว

2. กรณกีารกระท ําความผดิรูปแบบองคกรอาชญากรรมในความผดิฐานคามนษุย
เพื่อคาประเวณี สวนใหญยังไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญาเฉพาะเรื่อง
การขาดประสทิธภิาพการบงัคบัใชกฎหมาย เนือ่งจากบทบญัญตัไิมครอบคลมุรายละเอยีดของความผดิ
เชนเดียวกัน ซ่ึงกฎหมายตางประเทศไดแกไขบทบัญญัติดังกลาวแลวเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมาย
ระหวางประเทศ

5.1.4 นโยบายเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี
ผลการเปรยีบเทยีบนโยบายเกีย่วกบัการปองกนัและแกไขปญหาการคาประเวณ ีพบวา
1. การคาประเวณีโดยบุคคลอายุตํ่ ากวา 18 ปในทุกประเทศไดใชนโยบาย   

หามคาประเวณเีดก็โดยเดด็ขาด เพราะเหน็วากลุมเดก็ตองไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และสอดคลอง
กบัอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กและพิธีสารที่ออกตามอนุสัญญาดวย

2. การคาประเวณีซ่ึงกระทํ าโดยบุคคลอายุกวา 18 ปนัน้ พบวา แตละประเทศ
ทีด่ ําเนนิการศึกษาไดใชนโยบายแตกตางกันไป โดยประเทศสหรัฐอเมริกาและสวเีดนไดใชนโยบาย
ลมเลิกการคาประเวณี เนื่องจากเห็นวา การคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมาย ศีลธรรม และเปน
สัญลักษณของความรุนแรงทางเพศและความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ จึงตองกํ าจัดใหหมดไป  
สวนประเทศอังกฤษ ญี่ปุนและไทยไดใชนโยบายปรามการคาประเวณี เนื่องจากเห็นวากฎหมาย  
ไมควรมีหนาที่สอดแทรกเขาไปในชีวิตสวนตัวหรือวิถีดํ ารงชีวิตของบุคคลจนเกินกวาความจํ าเปน
แตการกระท ําคาประเวณีท ําลายความมเีกียรตขิองมนษุยท ําลายศลีธรรมจรรยาทางเพศ จงึตองปองกนั
ไมใหมีการคาประเวณีขยายตวัมากจนเกินไป โดยหามพฤติกรรมการคาประเวณีในลักษณะเปดเผย
และกอความร ําคาญแกสังคม และประเทศนวิซีแลนด เยอรมนัและฝรัง่เศสไดใชนโยบายแบบจดทะเบยีน
หรืออนุญาตใหมีการคาประเวณีใหถูกกฎหมาย เนื่องจากเห็นวาการคาประเวณีสํ าหรับผูใหญเปน
อาชพีหนึง่เชนเดยีวกบัอาชพีอ่ืนๆ สามารถแกไขปญหาการน ําผูหญิงมาบงัคบัคาประเวณี และปองกนั
และปราบปรามการกระทํ าผิดที่มีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมได รวมทั้งไดประเมินแลววา    
ในอนาคตการคาประเวณีก็ยังมีการดํ าเนินการอยูและเปนเรื่องยุงยากที่จะกํ าจัดใหหมดไปได สวน  
ผูคาประเวณีไดรวมตัวเรียกรองสิทธิการทํ างานและเปนทางเลือกในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง    
ไดรับการคุมครองสิทธิดานสวัสดิการสังคมดวย แตทุกประเทศลวนประสบปญหาเกี่ยวกับการคา
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ประเวณเีชนเดยีวกนักบัประเทศไทย โดยไมสามารถปราบปรามการคาประเวณใีหหมดไปจากสงัคมได
และเกดิปญหาทางสังคมตางๆ อยางตอเนื่อง แตระดับความรุนแรงของปญหามากนอยแตกตางกัน
ขึน้อยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และการบังคับใชกฎหมายของแตละประเทศ

สํ าหรับแนวทางการกํ าหนดนโยบายควบคุมการคาประเวณีของประเทศไทย 
ขณะนี้ไดมีความคิดเห็นแบงออกเปน 2 แนวทางซึ่งมีความแตกตางกันมาก โดยฝายแรกเห็นวา   
การคาประเวณีไมควรใหถูกกฎหมาย เนื่องจากการแกไขปญหาการคาประเวณีตองคํ านึงถึงรากเหงา
ของปญหาที่มีความหลากหลายมิติทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเพศ        
ซ่ึงเกี่ยวโยงกับเรื่องคานิยมของสังคม และโครงสรางสังคมแบบชายเปนใหญ การทํ าใหการคา
บริการทางเพศเปนเรื่องถูกกฎหมายเปนการใชรางกายผูหญิงสนองความตองการทางเพศของผูชาย  
และไมควรอนญุาตใหเปนอาชพี เพราะการทีจ่ะเปนอาชพีตองมอีงคประกอบทางดานจติใจโดยผูกระท ํา
ตองมีความรูสึกภาคภูมิใจในงานที่ทํ าซ่ึงผูคาประเวณีไมรูสึกเชนวานั้น แตเห็นวาหญิงผูคาประเวณี
ไมใชอาชญากร และเปนเหยือ่ของขบวนการคาประเวณแีละการพฒันาทีไ่มสมดลุ โดยเปนผูรับภาระ
ของครอบครัวและชุมชน ขณะที่ตนเองเปนผูดอยโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพ      
จงึไมมปีระโยชนที่จะลงโทษเหยื่อเหลานั้น และเห็นวาควรลงโทษผูประกอบอาชญากรรมที่แทจริง  
ไดแก เจาของสถานคาประเวณี ผูประกอบการ แมงดา และผูที่ไดรับผลประโยชนจากการคาหญิง 
รวมทัง้ผูใชบริการจากการคาประเวณีดวย สวนฝายที่สองเห็นวา การคาประเวณียังจ ําเปนตองมีอยู
และไมสามารถกํ าจัดใหหมดไปได จงึควรจัดระบบใหเหมาะสม เชน การจดทะเบียนและกํ าหนด
เขตพื้นที่อนุญาตใหคาประเวณีได ตลอดจนจดัใหมีการปองกันโรคและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ไมใหมกีารคาประเวณขีองเดก็และไมมกีารบงัคบัใหคาบรกิารทางเพศ รวมทัง้ไดมีสิทธิในการประกอบ
อาชีพดวย โดยเหตุผลของทั้งสองกลุมมีความแตกตางกันมาก ซ่ึงไมสามารถทํ าขอตกลงจนเปน
สัญญาประชาคมวาการคาประเวณคีวรจะถกูกฎหมายหรอืผิดกฎหมายได อยางไรกต็าม พบวาทัง้ 2 กลุม
มคีวามเหน็รวมกนัวา ผูกระท ําการคาประเวณคีอืผูตกเปนเหยือ่ของการคาประเวณ ีจงึไมควรมคีวามผดิ
ทางอาญา และควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามผูที่แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีดวย   
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวาประเทศไทยไมควรเปลี่ยนหลักการของนโยบายปรามการคา
ประเวณีตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 แตควรปรับปรุง   
บทบญัญตัใิหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงในสังคม โดยมุงเนนการยับยั้งการแสวงหาประโยชน
ของผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณ ี โดยการปองกนัและปราบปรามการคาหญงิและเด็ก
เพื่อประโยชนในธุรกิจทางเพศ สวนผูคาประเวณี เห็นสมควรควบคุมเฉพาะการคาประเวณีที่กอ
ความรํ าคาญแกสาธารณชนและคุมครองประโยชนสาธารณะเทานั้น และควรปรับปรุงนโยบาย
เกีย่วกบัการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณีใหเหมาะสมกับประเทศไทยมากขึ้น
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 5.2  ขอเสนอแนะ
     

จากผลการศกึษาปญหาก ําหนดความผดิทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณีดังกลาวมาแลว  
ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้

5.2.1 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูคาประเวณี
1. ปรับปรุงมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา

ประเวณ ีพ.ศ. 2539 โดยยกเลิกความผดิตอบคุคลอายตุํ ่ากวา 18 ปและตดัถอยคํ าทีว่าอันเปนการเปดเผย
และนาอบัอายออกและเพิม่เตมิถอยคํ าใหชัดเจนขึน้1 เนือ่งจากการก ําหนดความผดิดงักลาวสวนใหญ
ไมสอดคลองกับหลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา กอใหเกิดปญหากับผูคาประเวณี และ
ปญหาทางสังคมตอเนื่อง จึงเห็นสมควรทบทวนบทบัญญัติมาตรานี้โดยกํ าหนดความผิดเฉพาะกรณี
การกระทํ าที่กอใหเกิดปญหาความเดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชนเพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑ
การกํ าหนดความผิดอาญา โดยเห็นสมควรเลือกใชมาตรการทางสังคมในการสงเสริมใหเลิก
ประกอบอาชีพคาประเวณีและปองกันมิใหเด็กเขาสูขบวนการคาประเวณี ซ่ึงกฎหมายของสวีเดน 
แมวาไดใชนโยบายลมเลกิการคาประเวณ ี แตมไิดก ําหนดความผดิตอผูคาประเวณไีวโดยตรง สํ าหรบั
ประเทศเยอรมนั  นวิซีแลนด  และฝรัง่เศส  ไดน ํานโยบายแบบจดทะเบยีนหรอือนญุาตใหมกีารคาประเวณไีด
แตกม็ีบทบัญญัติหามเฉพาะเพื่อการคุมครองเด็กและเยาวชน และคุมครองสังคมจากการกระทํ าที่กอ
ใหเกดิความเดือดรอนรํ าคาญ หรือคุมครองสถานที่สาธารณะจากการคาประเวณีที่ไมเหมาะสมดวย

2. ยกเลิกมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 
พ.ศ. 2539   เนือ่งจากการกํ าหนดความผิดฐานเขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณีไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑการกํ าหนดความผิดทางอาญา และกฎหมายตางประเทศสวนใหญมิไดกํ าหนดความผิด
อาญาเพือ่ลงโทษผูคาประเวณใีนเรือ่งนีไ้ว รวมทัง้ไมสอดคลองอนสัุญญาวาดวยสิทธเิดก็และพธีิสาร

                                                          
1 สํ าหรับการปรับปรุงแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 5  

วรรคแรก  “ผูใดอายกุวาสบิแปดปเพื่อประโยชนในการคาประเวณีของตนเองโดยติดตอ กระตุน หรือรบเราบุคคล
ตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระทํ าการดังกลาวในที่อื่นใดอันเปนที่เดือดรอนรํ าคาญแกสาธารณชน ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท”

 ถาการกระทํ าการคาประเวณีตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทํ าในสาธารณสถานสํ าหรับใชเปนสถานศึกษา 
สถานที่ราชการ สถานที่ทางศาสนาหรือสถานที่เคารพบูชา สวนสาธารณะหรือสถานที่มีบุคคลอายุต่ํ ากวาสิบแปด
ปพักอาศยัหรอืเขาไปใชประโยชนจากสถานทีแ่หงนัน้ ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิสามเดอืนหรอืปรบัไมเกนิหกพนั
บาท” และความผิดนี้นํ าไปบังคับใชกับผูใชบริการจากการคาประเวณีดวย.
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เพือ่ปองกันปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็กทีก่ ําหนดใหผูคาประเวณี
ทีก่ระท ําไปโดยมผูีแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณขีองผูนัน้ถือวาเปนผูเสียหายจากการคามนษุย
ซ่ึงตองไดรับความชวยเหลือฟนฟใูหกลับสูสังคมได และควรเลอืกใชมาตรการทางสงัคมแทนมาตรการ
ทางความผดิอาญา เชน มาตรการตามกฎหมายคุมครองเดก็ มาตรการชวยเหลือเหยือ่จากการคามนษุย

3. ปรับปรุงมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคา
ประเวณี พ.ศ. 2539 ในสวนความผิดฐานโฆษณาหรือรับโฆษณาเพื่อการคาประเวณีของผูอ่ืน โดย
กํ าหนดความผิดและโทษทางอาญาในการกระทํ าเพื่อแสวงหากํ าไรจากการคาประเวณีของผูอ่ืน  
กลาวคือ เห็นสมควรเพิ่มความเปนมาตรา 7 วรรคสองใหชัดเจนขึ้น2  เนือ่งจากการกํ าหนดความผิด
ตามมาตรานี้เปนการกระทํ าที่เกิดอันตรายตอความสงบเรียบรอยของสังคม และเปนการกระตุน
ความตองการในการใชบริการจากการคาประเวณีของบุคคลเพื่อใหตนเองไดประโยชนจากการคา
ประเวณขีองบคุคลอืน่ และกฎหมายตางประเทศไดก ําหนดความผดินีไ้ว เพือ่ควบคมุนายทนุทีแ่สวงหา
ประโยชนและไดกํ าไรจากการคาประเวณีของผูอ่ืน จึงควรมีความผิดเชนเดียวกับผูเปนธุระจัดหาฯ 
หรือเจาของสถานคาประเวณีดวย

5.2.2 การก ําหนดความผิดทางอาญาตอผูใชบริการจากการคาประเวณี
1. ปรับปรงุองคประกอบของการกระท ําความผดิตามมาตรา 8 แหงพระราชบญัญตัิ

ปองกนัและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 โดยยกเลิกการกระทํ าในสถานการคาประเวณี   
เพือ่ใหครอบคลุมการกระทํ าในทุกสถานที่ยอมมีความผิดตามกฎหมายนี้

2. ปรับปรงุการก ําหนดอตัราโทษใหสัมพันธกับระดบัอายขุองผูกระท ําความผดิ
โดยลงโทษแกผูใชบริการซึ่งเปนผูใหญหนกักวาการกระทํ าความผิดของเยาวชน เนื่องจากระดับอายุ
ของผูกระท ําผิดมแีนวโนมเปนผูใหญมากขึน้ และกระท ําตอบคุคลทีม่รีะดบัอายนุอยลงเร่ือยๆ รวมทัง้
มมีาตรการทางสังคมอื่นๆ ในการปองกันและแกไขผูกระทํ าผิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทํ าผิดซ้ํ า
เชนเดียวกับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาดวย รวมทั้งควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับขอเท็จจริง     
ในความสมัพนัธระหวางผูกระท ําความผดิกบัเหยือ่ของการกระท ําความผดิเปนเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้
เปนการเฉพาะตัวดวย
                                                          

2 สํ าหรับการปรับปรุงแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 7 
วรรคสอง เปนคํ าวา“การกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง ถากระทํ าไปเพื่อการหากํ าไรจากการคาประเวณีของผูอื่น 
ตองระวางโทษตามมาตรา 9 และถาไดกระทํ าไปเพื่อแสวงหากํ าไรจากบุคคลซึ่งมีอายุต่ํ ากวาสิบแปดป หรือ
กระทํ าการโฆษณาเพื่อการคาประเวณีของผูอื่น โดยใชสื่ออิเลคทรอนิกส หรือสื่อสารสนเทศประเภทอื่นใด ตอง
ระวางโทษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสามของโทษตามมาตรา 9.
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3. ปรับปรุงวิธีการที่ใชในการกระทํ าความผิดที่เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น
ในกรณกีระท ําการซือ้บริการจากบคุคลทีม่ฐีานะยากจนหรอืขาดแคลน หรืออาศยัความฟุงเฟอของเดก็
หรือกระทํ าโดยอาศัยความเชื่อถือของผูถูกกระทํ า หรือการซื้อบริการผานสื่อสารสนเทศตางๆ หรือ
ซ้ือบริการแลวถายท ําเปนวซีีดอีอกเผยแพรทางอนิเตอรเนต็หรือขายทัว่ไป รวมทัง้กระท ําโดยใชวธีิการ
ทีโ่หดรายทารุณหรือวิตถาร กระทํ าในสถานที่ที่อาจจะกออันตรายแกรายกาย จิตใจหรือพัฒนาการ
ทางสถิติปญหาของเด็ก รวมทั้งกระทํ าตอเด็กหลายคนมากขึ้น

4. ปรับปรงุการก ําหนดความผดิตอผูเกีย่วของกบัการคาประเวณขีองผูใหญในกรณี
กระท ําในสถานทีห่ามคาประเวณ ี หรือกระท ําในลกัษณะทีก่อความเดอืดรอนร ําคาญแกผูอ่ืนหรอืกระท ํา
ในสถานทีท่ีม่บีคุคลอายตุํ ่ากวา 18 ปอาศยัอยูดวย หรือสถานทีซ่ึ่งอนญุาตใหเดก็เขาไปได และเหน็สมควร
ยกเลกิ วรรคสามของมาตรา 8 แหงพระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการคาประเวณ ีพ.ศ. 2539
เพราะไมเกดิประโยชนตอสังคม  และประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติยกเวนความผิดไวอยูแลว3

                                                          
3 สํ าหรับการปรับปรุงแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 8 

เปนคํ าวา ผูใดจายเงินหรือใหทรัพยสินอื่น หรือใหคํ ามั่นวาจะจายเงินหรือใหทรัพยสินอื่นเพื่อกระทํ าชํ าเราหรือ
กระท ําอืน่ใดเพือ่ส ําเรจ็ความใครของตนเองหรอืผูอืน่แกบคุคลอายกุวาสบิหาปแตยงัไมเกนิสบิแปดป โดยบคุคลนัน้
จะยินยอมหรือไมก็ตาม ตองระวางโทษจํ าคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสามป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหกหมื่นบาท

 ถาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทํ าแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป ตองระวางโทษจํ าคุก       
ต้ังแตสองปถึงหกปและปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท

ถาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง โดยกระทํ าดวยวิธีการซื้อบริการจากบุคคลที่มี
ฐานะยากจนหรือขาดแคลน หรือความฟุงเฟอ หรือกระทํ าโดยอาศัยความเคารพนับถือของผูถูกกระทํ า หรือ
กระทํ าโดยอาศัยความสัมพันธกับผูถูกกระทํ าตามมาตรา 285 แหงประมวลกฎหมายอาญา หรือกระทํ าโดยการใช
สือ่สารสนเทศประเภทตางๆ หรอืไดกระท ําโดยการซือ้บรกิารแลวบนัทกึภาพและเสยีงออกเผยแพรทางอนิเตอรเนต็
หรือขายทั่วไป รวมทั้งกระทํ าโดยใชวิธีการที่โหดรายทารุณหรือวิตถาร หรือไดกระทํ าในสถานที่ที่อาจจะกอ
อันตรายแกรายกาย จิตใจหรือพัฒนาการทางสถิติปญหาของเด็ก ผูกระทํ าตองรับโทษเพิ่มขึ้นกึ่งหนึ่งของวรรคนั้น.

 ถาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือวรรคสาม โดยผูกระทํ ามีอายุยี่สิบปขึ้นไป    
ตองระวางโทษเพิ่มขึ้นกึ่งหนึ่งของวรรคนั้นอีก และถาผูกระทํ าไมรูอายุผูถูกกระทํ าแนชัดขณะที่กระทํ าความผิด 
ไมเปนเหตุยกเวนความผิด

 ถาการกระทํ าความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทํ าตอบุคคลอายุกวาสิบแปดปขึ้นไปบริเวณสถานที่
สาธารณะหรือสิ่งปลูกสรางสาธารณะหรือสถานที่ที่มีบุคคลอายุต่ํ ากวาสิบแปดปอาศัยอยูดวย หรือสถานที่ซึ่ง
อนุญาตใหเด็กเขาไปได รวมถึงสถานที่อื่นใดที่รัฐไดประกาศหามคาประเวณี ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน
และปรับไมเกินหกหมื่นบาท และถาไดกระทํ าตอบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองผูกระทํ าตองรับโทษเพิ่มขึ้น
หน่ึงในสามของวรรคนั้น.
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5.2.3 ปรับปรุงการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูอยูเบือ้งหลงัท่ีสงเสรมิใหมีการคาประเวณี
ซ่ึงกระทํ าความผิดในรูปแบบปจเจกชน

5.2.3.1 ปรับปรุงการกํ าหนดความผิดตอผูเปนธุระจัดหาบุคคลเพื่อคาประเวณี  
1. ปรบัปรงุบทบญัญตัเิกีย่วกบัการก ําหนดความผดิตอผูเปนธรุะจดัหาฯ

โดยใหครอบคลุมบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทํ าความผิดในฐานะเปนผูรับประโยชนเปนตัวเงิน
หรือทรพัยสินหรือบริการอืน่จากผูเปนธรุะจดัหาฯ ดวย และก ําหนดเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้แกบคุคล
ซ่ึงไดกระทํ าความผิดในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ สมาชิกองคกรอาชญากรรม บุคคลที่ถือสัญชาติ
หรือมถ่ิีนทีอ่ยูถาวรในประเทศ หรือผูซ่ึงเหยือ่ของการกระท ําความผดิใหความเคารพเชือ่ถือเนือ่งจาก
เปนผูมีหนาที่ดูแล ผูพิทักษ ผูมีหนาที่ตามกฎหมายหรือสัญญา ผูใหการศึกษา สมาชิกในครอบครัว
เดยีวกนั เปนตน รวมทัง้ก ําหนดระดบัอายขุองผูกระท ําความผดิซึง่มผีลตออัตราโทษทีไ่ดรับเพิม่ขึน้ดวย

2. ปรับปรุงวิธีการที่ใชในการกระทํ าที่เปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น
เมื่อไดกระทํ าโดยใชเครื่องมือส่ือสารในการกระทํ าความผิด หรือกระทํ าความผิดในกรณีรายแรง 
และการใหสินบนแกเจาพนักงานเพื่ออํ านวยความสะดวกในการกระทํ าความผิด และควรกํ าหนด
รายละเอียดของการสมคบในการกระทํ าความผิดใหชัดเจนมากขึ้น

3. ปรับปรุงแนวทางการคุมครองเหยื่อของการกระทํ าความผิดมากขึ้น  
โดยกํ าหนดประเภทของเหยื่อของการกระทํ าความผิดอันเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้นเมื่อไดกระทํ า
ตอกลุมบุคคลที่อยูในสภาวะออนแออันเนื่องมาจากภาวะทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
ความเจบ็ปวยหรือพิการนอกเหนือจากกลุมเด็ก หรือกระทํ าตอบุคคลที่เหยื่อความเคารพนับถือ หรือ
กระท ําความผิดตอเหยื่อจํ านวนมาก  หรือกระทํ าที่มีผลหรือนาจะมีผลรายตอคุณภาพชีวิตของเหยื่อ

5.2.3.2 ปรับปรุงการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอเจาของ หรือผูดูแล ผูจัดการ
กจิการคาประเวณี หรือผูควบคมุผูคาประเวณี  โดยก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูที่มสีวนรวมในลงทนุ
หรือใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนผูรับเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น ผูดํ าเนินธุรกิจจัดหา 
สถานที่ ผูดํ าเนินธุรกิจสถานคาประเวณี ผูจดัหาที่ดินอาคารเพื่อดํ าเนินธุรกิจคาประเวณี ตวัแทนของ
นติิบุคคลหรือลูกจาง ผูที่ติดตอทางธุรกิจกับนิติบุคคลทีจ่ดัใหมีการคาประเวณี ผูมีสิทธิครอบครอง
ที่ดิน อาคารซึง่ใหผูอ่ืนไดใชประโยชนในการคาประเวณี และผูควบคุมสถานคาประเวณี รวมถึง    
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ผูมัว่สุมอยูกับผูคาประเวณีเพิม่ขึ้น  เพื่อใหสามารถลงโทษผูเปนเจาของที่แทจริงได 4  ทัง้นี้  เพื่อให
สอดคลองกบัสภาพปญหาการคามนษุยในปจจบุนั และขยายการคุมครองบคุคลทีส่มควรใชมาตรการ
ทางกฎหมายอาญาในการปองกันและปราบปรามใหไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.2.3.3 ปรับปรุงการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอผูดํ ารงชีพจากผูคาประเวณี
โดยการกํ าหนดความผิดทางอาญาตอบุคคลอายุกวาสิบหกปทีไ่ดรับเงิน

หรือประโยชนอ่ืนใดหรอืสัญญาวาจะรบัหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูคาประเวณ ี รวมทัง้ก ําหนดความผดิ
ตอบคุคลทีช่วยเหลือหรืออํ านวยความสะดวกในการคาประเวณขีองผูอ่ืน โดยมขีอยกเวนเฉพาะกรณี
ผูรับคาเลีย้งดจูากผูคาประเวณ ี ซ่ึงพงึใหคาเลีย้งดนูัน้ตามกฎหมายหรอืตามธรรมจรรยา เพือ่ใหสามารถ
ลงโทษบุคคลซึ่งเปนแมงดาหรือแมเลาได โดยปรับปรุงมาตรา 286 แหงประมวลกฎหมายอาญา5 
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น
                                                          

4 สํ าหรับการปรับปรุงแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 11 
เปนคํ าวา “ผูใดเปนเจาของกิจการการคาประเวณี ผูดูแล หรือผูจัดการกิจการการคาประเวณีหรือสถานการคา
ประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูคาประเวณีในสถานการคาประเวณี ใหหมายความรวมถงึผูซึ่งมีสวนรวมในลงทุนหรือ
ใหความชวยเหลอืทางการเงนิ ผูรบัเงนิหรอืประโยชนทางการเงนิ ผูด ําเนนิธรุกจิในการจดัหาสถานทีเ่พือ่คาประเวณี  
ผูด ําเนนิธรุกิจสถานคาประเวณ ีผูจดัหาทีด่นิอาคารเพือ่ด ําเนนิธรุกิจคาประเวณ ีตัวแทนนติิบคุคลหรอืลูกจาง ผูทีติ่ดตอ
ทางธุรกิจกับนิติบุคคลที่จัดใหมีการคาประเวณี และผูมีสิทธิครอบครองที่ดิน อาคารที่ใหผูอื่นไดใชประโยชนใน
การคาประเวณไีดรูและควรรูวาใชเปนสถานคาประเวณแีลวไมสัง่ใหเลกิหรอืเขาครอบครองอาคารแทน และผูควบคมุ
สถานคาประเวณ ี รวมถงึผูมัว่สมุอยูกบัผูคาประเวณดีวย มโีทษจ ําคกุตัง้แตสามปถงึสบิหาปและปรบัตัง้แตหกหมืน่บาท
ถึงสามแสนบาท  วรรคสอง ถากิจการหรือสถานการคาประเวณีตามวรรคหนึ่ง  มีบุคคลซึ่งมีอายุกวาสิบหาป แตยัง
ไมเกนิสบิแปดป รวมถงึมบีคุคลซึง่อยูในสภาวะออนแออนัเนือ่งดวยการเจบ็ปวย ความพกิาร ความบกพรองทางกาย
หรอืทางจติ หรอืมคีรรภ หรอืเปนบคุคลทีอ่ยูในความเคารพนบัถอืของบคุคลตามวรรคหนึง่ หรอืกระท ําโดยยยุงบคุคล
จากภายนอกราชอาณาจกัรเขามาอยูในราชอาณาจกัร หรอืเปนบคุคลทีต่นมอี ํานาจหนาทีต่ามกฎหมายในการคุมครอง
ดูแลใหกระทํ าการคาประเวณีอยูดวย  ผูกระทํ าตองระวางโทษจํ าคุกเพิ่มขึ้นกึ่งหนึ่งของอัตราโทษตามวรรคหนึ่ง.

5 ส ําหรบัการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286 วรรคแรก เปนค ําวา “ผูใดอายกุวาสบิหกปไดรบัเงนิ
หรือประโยชนอื่นใดหรือสัญญาวาจะรับหรือประโยชนอื่นใดจากผูคาประเวณี ตองระวางโทษจํ าคุกต้ังแตเจ็ดป 
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจํ าคุกตลอดชีวิต สวนวรรคสอง เปนคํ าวา ผูใด
กระทํ าการดังตอไปนี้ ตองระวางโทษเชนเดียวกับวรรคหนึ่ง (1) ปรากฏวาอยูรวมกับผูคาประเวณี หรือสมาคมกับ
ผูคาประเวณีคนเดียวหรือหลายคนเปนอาจิณ (2) กินอยูหลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอื่น โดยผูคา
ประเวณเีปนผูจดัให หรอื (3) เขาแทรกแซงเพือ่ชวยผูคาประเวณใีนการทะเลาะววิาทกบัผูทีค่บคากบัผูคาประเวณนีัน้
สวนวรรคสาม เปนค ําวา บทบญัญติัแหงมาตรานีม้ใิหใชบงัคบัแกผูรบัคาเลีย้งดจูากผูคาประเวณ ีซึง่พงึใหคาเลีย้งดนูัน้
ตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา  เวนแตมีสวนรูเห็นหรือสนับสนุนใหผูนั้นกระทํ าการคาประเวณี.
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5.2.3.4 ปรับปรงุการก ําหนดความผดิทางอาญาตอผูทีห่นวงเหนีย่ว กกัขงั กระท ํา
ดวยประการใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพ หรือขูเข็ญดวยประการใด เพื่อใหผูอ่ืนคาประเวณี โดย
การกํ าหนดความผิดทางอาญาเปนเหตุเพิ่มโทษใหหนักขึ้น หากไดกระทํ าความผิดโดยการชักชวน 
จงูใจ ลอใจ โนมนาว ปดบัง ฉอฉล หรือกระทํ าที่กอใหเกิดอันตรายกับคนจํ านวนมากหรือมีผล    
ตอพัฒนาการของเด็กดวย หรือกระทํ าความผิดตอเด็กอายุไมเกิน 18 ป เพื่อคุมครองสังคมจาก     
การกระทํ าความผิดนี้ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.2.3.5 ปรับปรงุการก ําหนดความผดิทางอาญาตอบดิามารดาหรอืผูปกครองทีม่สีวน
ในคาประเวณีของเด็ก โดยกํ าหนดความผิดตอทุกคนที่เกี่ยวของกับการซื้อขายเด็กเพื่อคาประเวณี
และใหครอบคลุมทกุฐานความผดิ ไมควรมุงลงโทษเฉพาะบดิามารดาหรอืผูปกครองเทานัน้ เนือ่งจาก
การคาประเวณเีปนปญหาสงัคมซึง่สวนหนึง่มสีาเหตมุาจากปญหาสถาบนัครอบครวัออนแอ โดยมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่อปองกันและแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ ควรไดรับความรวมมือจากบิดามารดา
ของเด็กดวย สอดคลองกับพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 26 ซ่ึงมิไดบัญญัติกํ าหนด
โทษบิดามารดาแตกตางจากบุคคลทั่วไป เพื่อใหบิดามารดาหรือผูปกครองใหความรวมมือกบัรัฐใน
การคุมครองเด็ก เพราะมอบใหรัฐบงัคับใชกฎหมายฝายเดยีวอาจทํ าใหการใชกฎหมายไมไดผล และ
ตองเสยีคาใชจายในการปราบปรามการกระทํ าความผิดดังกลาวจํ านวนมากดวย

5.2.3.6 ปรบัปรงุก ําหนดโทษทางอาญาตอผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณี
ซ่ึงการกระทํ าความผิดในรูปแบบปจเจกชน โดยการกํ าหนดโทษทางอาญาในความผิดฐานตางๆ ให
เนนการก ําหนดเฉพาะโทษขั้นสูงใหหนักขึ้น และกํ าหนดชวงชั้นของการลงโทษมากขึ้น เพื่อใหศาล
ไดใชดุลพินิจในการลงโทษแกผูกระทํ าความผิดตามพฤติการณของคดีมากขึ้นเพื่อยับยั้งการกระทํ า
ความผิดในฐานะเปนผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณี และเห็นสมควรกํ าหนดชวงชั้น
ของการลงโทษใหมากขึ้น เพื่อใหศาลใชดุลพินิจในการลงโทษแกผูกระทํ าความผิดตามสภาพ  
ความรายแรงของการกระทํ าความผิดนั้น

5.2.4 ปรับปรุงการกํ าหนดความผิดทางอาญาซึ่งกระทํ าความผิดในรูปแบบองคกร
อาชญากรรม             

1. ควรก ําหนดรายละเอยีดของผูกระท ําความผดิทีท่ ําใหการกระท ํานัน้เปนความผดิ
หรือตองรับโทษหนกัขึน้ โดยก ําหนดความผดิแกผูจดัตัง้หรือสมาชกิหรอืผูแทนขององคกรอาชญากรรม 
ผูมีสัญชาติหรือมีถ่ินที่อยูถาวรในประเทศเหลานั้น ผูกระทํ าโดยการสมคบ หรือรวมกลุมกระทํ า
ความผดิ โดยก ําหนดใหผูใชหรือผูสนบัสนนุหรือผูโฆษณาในการกระท ําความผดิรับผิดเทาตวัการและ
ก ําหนดความผดิตอผูที่ชวยเหลือทางธรุกจิ หรือจดัการหรอืจดัหาหรอืใหความสะดวกในการเดนิทาง
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เพื่อคาประเวณี  หรือผูรับเงินหรือผลประโยชนจากการคาประเวณี   จึงเห็นสมควรกํ าหนดความผิด
ทางอาญาใหครอบคลุมองคกรอาชญากรรมเชนเดียวกับกฎหมายตางประเทศซึ่งไดมีการปรับปรุง
บทบญัญตัเิร่ืองนีไ้วเปนการเฉพาะแลว รวมทัง้ก ําหนดเปนเหตเุพิม่โทษใหหนกัขึน้แกผูมสีวนเกีย่วของ
กบัขบวนการคามนุษยเพือ่คาประเวณีทีก่ระทํ าในรูปองคกรอาชญากรรมดวย   

2. ควรก ําหนดวธีิการทีใ่ชในการกระท ําความผิดในรปูแบบองคกรอาชญากรรม
ซ่ึงจะท ําใหผูกระทํ าความผิดรับโทษหนักขึ้น โดยกํ าหนดใหการซือ้ ขาย จํ าหนายพามาหรือสงไป  
การรับตัว การหนวงเหนี่ยวกักขัง การกลาวเท็จ การลอลวง การชกัชวน การจงูใจลอใจ  การขนสง
บุคคลเขาออกระหวางประเทศ การใชเครื่องมือส่ือสารในการกระทํ าความผิด การลักพา/ปดบังวิธี
การในการกระทํ าความผิด หรือกระทํ าใดๆ ซ่ึงนาจะกออันตรายตอชีวิต รายกาย จิตใจหรือ
พฒันาการของเด็ก  กระทํ าความผิดขนาดใหญ เปนตน เพื่อใหครอบคลุมวิธีการที่ใชในการกระทํ า
ความผิดมากขึ้น

3. ควรกํ าหนดรายละเอียดของผูถูกกระทํ าหรือเหยื่อในการกระทํ าความผิดใน
รูปแบบองคกรอาชญากรรมซึง่จะท ําใหผูกระทํ าความผิดรับโทษหนักขึ้น โดยกํ าหนดใหครอบคลุม
ทกุกลุมอายุและทุกเพศ  และใหผูกระทํ าความผิดรับโทษหนักขึ้นอีก หากไดกระทํ าตอบุคคลอายุ
ตํ่ ากวา 18 ป หรืออายุตํ่ ากวานั้น  หรือกระทํ าตอเหยื่อมากกวา 1 คน รวมทั้งไดกระทํ าตอผูที่อยูใน
ความพึง่พา  หรือมีความใกลชิด  หรือเปนผูดอยโอกาส  เนื่องจากอายุ  เจ็บปวย  ดอยการศึกษาและ
ฐานะยากจน หรือกระทํ าความผิดตอผูที่อยูในความปกครองดูแล หรือมีหนาที่ตามกฎหมาย หรือ
ตามสัญญาในการชวยเหลือบุคคลเหลานั้น

5.2.5 ปรับปรุงนโยบายการปองกันและแกไขปญหาในสวนผูคาประเวณี

5.2.5.1 นโยบายเกีย่วกับการคาประเวณีซ่ึงหามกระทํ าการคาประเวณีโดยเด็ก
โดยเห็นสมควรคงหลักการของนโยบายที่หามคาประเวณีโดยเด็กไว  

แตควรปรับปรุงการกํ าหนดรายละเอียดของความผิดในสวนผูคาประเวณี โดยการยกเลิกความผิด
ทางอาญาแกเด็กผูซ่ึงคาประเวณีในทุกกรณี โดยถือวาเปนผูที่มีความประพฤติไมสมควรเทานั้น และ
ปรบัปรงุรายละเอยีดของการก ําหนดความผดิทางอาญาแกผูใชบรกิารจากการคาประเวณใีหครอบคลมุ
ยิง่ขึน้ พรอมทัง้ปรบัปรงุการก ําหนดความผดิทางอาญาแกผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิใหมกีารคาประเวณี
เดก็ใหครอบคลุมการกระทํ าความผิดในทุกกรณีและกํ าหนดโทษใหหนักขึ้น
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5.2.5.2 นโยบายเกีย่วกบัคาประเวณซ่ึีงกระท ําการคาประเวณโีดยผูใหญ เหน็สมควร
ปรับปรุงนโยบายปรามการคาประเวณีในสวนผูคาประเวณีโดยผูใหญใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย
แบงกลุมเปาหมายเปน 2 กลุม คอื กลุมผูคาประเวณีโดยผูใหญที่กระทํ าโดยไมสมัครใจ เห็นวาผูคา
ประเวณเีปนผูเสียหายในการกระท ําความผดิอาญา จงึเหน็สมควรปราบปรามผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมีการคาประเวณีและผูใชบริการจากการคาประเวณีใหไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุม    
ผูอยูเบื้องหลังที่สงเสริมใหมีการคาประเวณีและผูใชบริการจากการคาประเวณี และชวยเหลือฟนฟู
ผูเสยีหายใหกลับคืนสูสังคมได สวนกลุมผูคาประเวณีโดยผูใหญที่กระทํ าโดยสมัครใจ แมวาการคา
ประเวณีเปนกิจกรรมที่ไมสมควรไดรับการสงเสริมจนเปนอาชีพ แตผูคาประเวณีไมควรมีความผิด
อาญา โดยเห็นสมควรใชมาตรการทางกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีการฝาฝนขอหามเพื่อคุมครองสิทธิ
ผูอ่ืนและเปนไปเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยใหเกิดแกสังคมจากการคาประเวณีที่ไมเหมาะสม     
จงึเหน็สมควรปรับปรุงบทบัญญัติแหงกฎหมาย และนโยบายใหมีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. หามกระทํ าการคาประเวณีใกลส่ิงกอสรางสาธารณะหรือสถานที่
สาธารณะรวมทั้งสถานที่อ่ืนใด เชน วัด โรงเรียน โบสถ มัสยิด อันมีลักษณะกอความเดือดรอน
รํ าคาญแกสาธารณชน

2. หามกระทํ าการคาประเวณีในสถานที่มีเด็กอายุตํ่ ากวา 18 ปอยูอาศัย
ประจ ําหรือสถานที่จัดขึ้นเพื่อเด็กหรืออนุญาตใหเด็กอายุตํ่ ากวา 18 เขาไปได

3. กํ าหนดอํ านาจใหเจาพนักงานสาธารณสุขออกประกาศบังคับให
บุคคลที่ประกอบอาชีพเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคเอดสหรือโรคติดตออ่ืนๆ เขาอบรมความรู
เกีย่วกบัวิธีปฏิบัติในการปองกันการแพรระบาดของโรคเอดสได

4. หามโฆษณาเพิ่มความตองการในการคาประเวณี และหามการรับ
สมัครงานจากการคาประเวณี

5. ปราบปรามการแสวงหาประโยชนทางธุรกิจจากการคาประเวณี
ของผูอ่ืนในรปูแบบตางๆ โดยมมีาตรการทางกฎหมายลงโทษบคุคลหรือองคกรผูอยูเบือ้งหลังทีส่งเสรมิ
ใหมีการคาประเวณี แตไมถือวาผูคาประเวณีมีความผิด เพื่อใหรวมมือกับรัฐในการปราบปราม       
ผูทีแ่สวงหาประโยชนจากการคาประเวณี

6. จัดใหมีแผนงานโครงการ และยุทธศาสตรในการปองกันมิใหมี
การคาประเวณีเพิ่มขึ้น และสงเสริมใหเลิกการคาประเวณีเพื่อประกอบอาชีพที่เหมาะสมตอไป

7. ผูที่ทํ างานในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการทุกคน 
ควรไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน โดยถือวาเปนการจางแรงงานและควรไดรับสทิธิสวสัดกิาร
สังคม  เพือ่สรางหลักประกันในการดํ าเนินชีวิตเชนเดียวกันกับลูกจางทั่วไป
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8. ควรมีมาตรการปองกันและปราบปรามการคอรัปชั่นอยางเขมงวด 
เชน มหีลักเกณฑในการอนุญาตสถานบริการอยางชัดเจนโดยใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจนอยที่สุด และ
มมีาตรการปองกันการเอารัดเอาเปรียบและการกระทํ าที่มิชอบตอผูคาประเวณีDPU
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