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บทคัดย่ อ
ดุษฎีนิพนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อฉายภาพการค้าประเวณี แฝงที่เกิดขึ้นในสถานบริ การนวดแผนโบราณผ่าน
กระบวนทัศน์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การเมืองซึ่ งมุ่งประมาณการขนาดเศรษฐกิจของการค้าประเวณี แฝงที่เกิดขึ้นใน
สถานบริ การนวดแผนโบราณ ทั้งนี้เพื่อนาเสนอนโยบายในการบริ หารจัดการการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวด
แผนโบราณและสถานบันเทิงอื่นๆที่มิใช่สถานบริ การ อาบ อบ นวด สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพด้วยเทคนิ คการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจยั โดยหน่วยวิเคราะห์ประกอบด้วย หญิงบริ การ ผูใ้ ช้บริ การ ผูป้ ระกอบการสถานบริ การ
นวดแผนโบราณ และผูเ้ ชี่ยวชาญ ทั้งนี้ในการประมาณการขนาดเศรษฐกิจของการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวด
แผนโบราณนั้น จะใช้การสารวจภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านจานวนสถานบริ การ จานวนหญิงบริ การ และ
ค่าตอบแทนจากการค้าประเวณี โดยนาข้อมูลที่ ได้มาประมาณการด้วยวิธีการทางตรง (Direct approach) โดยยึด
หลักการประมาณขั้นต่า (Under estimated)
ผลการวิจยั พบว่า มีการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวดโบราณจริ ง โดยผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับการลักลอบ
ค้าประเวณี ประกอบด้วย หมอนวดที่ขายประเวณี ผูซ้ ้ือประเวณี สถานบริ การนวดแผนโบราณที่อานวยสถานที่ในการ
ซื้ อขายประเวณี และ ผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่นที่คุม้ ครองสถานบริ การนวดแผนโบราณให้รอดพ้นจากการถูกตรวจค้น
จับกุม โดยในการซื้ อขายประเวณี จะมีการสอบถามและต่อรองอัตราค่าบริ การประเวณี ซึ่ งการค้าประเวณี จะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อผูซ้ ้ื อและผูข้ ายพอใจซึ่ งกันและกัน โดยรู ปแบบประเวณี ที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นในสถานบริ การนวดแผนโบราณ
หรื อข้างนอกก็ได้ สาหรับขนาดเศรษฐกิจของการลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณที่เกิดขึ้นในปี
พ.ศ. 2560 ซึ่ งประมาณการจากจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวสู งที่ สุด 10 อันดับแรกของประเทศ และ จังหวัด
เชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครราชสี มา รวมทั้งสิ้ น 13 จังหวัด ซึ่ งพบว่ามีมูลค่ารวมโดยประมาณอยูร่ ะหว่าง
835,615,000 บาท ถึง 1,671,230,000บาท ต่อปี สาหรับ แนวทางการบริ หารจัดการการค้าประเวณี ในเชิงนโยบาย รัฐ
ควรผลักดันให้การค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ ถูกกฎหมายทั้งนี้ เพื่อดึ งกิ จกรรมที่ อยู่ใต้ดินให้เข้ามาอยู่ในสาระบบของรั ฐ
เพื่อให้สามารถกากับดูแลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะบรรเทาปั ญหาอาชญากรรม โรคติดต่อ การฟอกเงิน และ การ
ลักลอบค้ามนุ ษย์ได้มากขึ้น โดยข้อเสนอแนะจากการวิจยั เห็นว่า ภาครัฐและภาคประชาสังคมควรที่ จะจัดให้มีการ
รณรงค์เพื่อให้ประชาชนไม่หมกมุ่นในกามรมณ์และปลูกฝังค่านิยมในการดารงชีวติ ให้อยูใ่ นกรอบของจริ ยธรรม
คาสาคัญ: การค้าประเวณี สถานบริ การนวดแผนโบราณ เศรษฐกิจใต้ดิน
1
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Abstract
The purposes of this dissertation were to illustrate the situation of the hidden prostitution in the traditional
massage parlors under the paradigm of political economy, which aimed to estimate the economic size of the
prostitution in the traditional massage parlors. Hence, the research was to present the management policy of the
prostitution hidden in traditional massage parlors and other non-massage entertainment venue. This research was the
survey research, which using qualitative research methodology via in-depth interview, observations, and focus group
techniques. Units of the study consist of prostitutes, sex buyers, massage parlors owner, and prostitution expert. The
estimation on the economic size of the hidden prostitution in the traditional massage parlors were conducted by
collecting data from field survey in terms of number of massage parlors, number of prostitutes and prostitution
payment. Then, the data were analyzed and estimated the economic size by direct approach, based on the principle
of under estimated.
The result shown that there was hidden prostitution in traditional massage parlors. Those involved in
prostitution include massagers who sold sex, sex buyers and traditional massage parlors that facilitate sex trafficking
which protected by local influential persons from searching and being arrested. In sex trafficking, inquiries and
bargains were made and it occurs when both buyers and sellers were satisfied. The forms of sexual act we re manual
sex, oral sex, and sexual intercourse which may occur inside or outside the traditional massage parlors. The economic
value of hidden prostitution in traditional massage parlors in 2017, estimated from the country’s top ten provinces
with the highest Gross Provincial Product per capita including Chiang Mai, Nonthaburi and Nakhon Ratchasima, was
from 835,615,000 to 1,671,230,000 Baht in total per year. In terms of prostitution management policy, the
government should push forward the prostitution to be lawful in, so that the underground activities could come into
the content of the government. Therefore, the government could control them effectively. This could also help prevent
many problems such as crimes, contagious diseases, money laundering, and human trafficking. Suggestion from the
research recommends that government and civil society should provide campaign to keep people from being eroticism
obsession, and to instruct value of livelihood in terms of ethics
Keywords: Prostitution, Traditional massage parlors, Underground economy
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1. บทนา
เศรษฐกิ จใต้ดิน (Underground Economy) เปรี ยบเสมื อนเศรษฐกิ จเสรี (Free Economy) เพราะ กิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจ (Economic Activity) ที่เกิดขึ้นนั้นเป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ ไม่ตอ้ งชาระภาษี (Tax) ให้แก่รัฐ เนื่ องจาก เป็ น
การดาเนิ นธุรกรรมที่รัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ ส่ งผลให้รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ถูกบรรจุในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product: GDP) โดย รายได้ที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจใต้ดินนั้นมีท้ งั (1) รายได้ที่เกิดจากธุรกรรมที่ ไม่
ผิดกฎหมายแต่ถูกปิ ดบังหรื อซ่อนเร้น (เช่น การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อเลี่ยงภาษี การไม่แสดงรายได้จากการผลิต
และ/หรื อจาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น) และ (2) รายได้ที่เกิดจากธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย (เช่น
รายได้ที่เกิดจากการซื้อ/ขายของโจร รายได้จากการจาหน่ายยาเสพติด เป็ นต้น) (Schneider and Williams, 2013, pp. 9-25)
สาหรับประเทศไทยนั้น ธุรกรรมการค้าประเวณี (Prostitution) ถูกจัดเป็ นหนึ่ งในกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ เป็ น
เศรษฐกิจใต้ดิน ด้วยเพราะการค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
พ.ศ. 2539 โดยการค้าประเวณี เป็ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามหาศาลแต่เป็ นเศรษฐกิจใต้ดินที่รัฐไม่สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้ ทั้งยังต้องรับภาระในการจัดการกับปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทาให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อป้ องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้การค้าประเวณี ยงั ถือเป็ นปั ญหาระดับชาติ โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่ งถูกตี
ตราจากต่างประเทศว่าเป็ นแหล่งท่องเที่ ยวทางด้านการค้าประเวณี ที่โด่ งดังที่ สุดแห่ งหนึ่ งของโลกทาให้ชื่อเสี ยงและ
ภาพลักษณ์ ของประเทศไทยเสื่ อมเสี ยเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การกาจัดธุ รกิ จการค้าประเวณี ให้หมดสิ้ นไปจาก
สังคมไทยย่อมส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดว้ ยเพราะธุรกิจการค้าประเวณี เป็ น
เศรษฐกิจนอกระบบที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจในระบบ ในทางตรงข้าม การจะทาให้การค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายก็ยงั มิ
อาจทาได้ เนื่ องจาก รัฐยังขาดข้อมูลจานวนมากเพื่อการตัดสิ นใจ ดังนั้น การฉายภาพธุรกรรมการค้าประเวณี ที่เกิดขึ้นจะ
ช่วยให้รัฐมีขอ้ มูลที่หลากมิติโดยเฉพาะพัฒนาการด้านรู ปแบบของการลักลอบค้าประเวณี ฐานคิดของกฎหมายต่อการค้า
ประเวณี ตลอดจนขนาดเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการตัดสิ นใจในเชิงนโยบายเพื่อจัดการ
กับการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวดแผนโบราณและสถานบันเทิงอื่นๆที่มิใช่สถานบริ การ อาบ อบ นวด ต่อไปได้
อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อฉายภาพการค้าประเวณี แฝงที่เกิดขึ้นในในสถานบริ การนวดแผนโบราณ
2) เพื่อประมาณการขนาดเศรษฐกิจของการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวดแผนโบราณ
3) เพื่อนาเสนอนโยบายในการบริ หารจัดการการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวดแผนโบราณและสถาน
บันเทิงอื่นๆ ที่มิใช่สถานบริ การ อาบ อบ นวด
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3. กรอบแนวคิด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
4. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพ เพื่อทาความเข้าใจปรากฏการณ์
"การค้าประเวณี แฝง" บนพื้นฐานการเคารพในศักดิ์ศรี ของผูถ้ ูกวิจยั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล สาคัญ (Key Informant) ของการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) กลุ่มหญิงบริ การ
ได้แก่ หญิงที่ขายประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณ โดยประชากรกลุ่มนี้จะให้ขอ้ มูลทางด้าน ภูมิหลัง มูลเหตุจูงใจ
ที่คา้ ประเวณี แฝง ค่าตอบแทนที่ได้รับจากการค้าประเวณี รายได้รายจ่ายต่อเดือน วิธีการในการหลบเลี่ยงการปราบปราม
การค้าประเวณี ของเจ้าหน้าที่รัฐ เครื อข่ายธุรกรรมการค้าประเวณี แฝง (2) กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ ได้แก่ ลูกค้าที่เสนอซื้อประเวณี
รวมถึง ลูกค้าที่ถูกเสนอขายประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณ ทั้งจากตัวหญิงบริ การเองและจากคนเชียร์ แขก โดย
ประชากรกลุ่มนี้ จะให้ขอ้ มูลทางด้าน วิธีการเข้าถึงตลาดค้าประเวณี ค่าใช้จ่ายรวมต่อครั้งในการซื้ อประเวณี ความคิดเห็น
ต่อการซื้ อประเวณี และ เหตุผลที่เลือกซื้ อประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณ (3) กลุ่มผูป้ ระกอบการสถานบริ การ
นวดแผนโบราณ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานบริ การนวดแผนโบราณ โดยประชากรกลุ่มนี้ จะให้ขอ้ มูลทางด้าน ค่าตอบแทนที่
หักจากหญิงบริ การ วิธีการในการหลบเลี่ยงการปราบปรามการค้าประเวณี ของเจ้าหน้าที่รัฐ ปั จจัยที่มีผลต่อการดารงอยู่
ของการค้าประเวณี แฝงและ (4) กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี และนักวิชาการ
โดยให้ขอ้ มูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการดารงอยูข่ องการค้าประเวณี แฝง ตลอดจน แนวทางการบริ หาร
จัดการการค้าประเวณี แฝงในเชิงนโยบายที่แตกต่างไปจาก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.
2539
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สาหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มหญิงบริ การ กลุ่มผูใ้ ช้บริ การ กลุ่มผูป้ ระกอบการสถานบริ การนวด
แผนโบราณด้วยวิธีการคัดเลือกแบบใช้วิจารณญาณควบคู่กบั เทคนิ คการอ้างอิงต่อเนื่อง (Snowball) และ คัดเลือกผูใ้ ห้
ข้อมูลที่เป็ นกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยวิธีการคัดเลือกแบบใช้วจิ ารณญาณ
2) การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่ องมือ
สาหรับเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ภาคสนามในครั้งนี้ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews)
(2) การสังเกตการณ์ (observations) และ (3) การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือวิจยั
ในส่ วนของการสัมภาษณ์เชิ งลึกนั้น ได้นาข้อคาถามที่ ใช้ในการสัมภาษณ์ไปให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาความเที่ ยงตรงเชิง
โครงสร้ าง (construct validity) ทั้งนี้ เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อคาถามต่างๆ นั้น จะช่ วยนามาซึ่ งคาตอบที่ สามารถอธิ บายสิ่ งที่
ต้องการศึกษาได้จริ ง
3) การเก็บและรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อการประมาณการขนาดเศรษฐกิจของการค้าประเวณี แฝง
ในสถานบริ การนวดแผนโบราณ ตลอดจน เพื่อศึกษาถึงรู ปแบบ และ เงื่อนไขของการดารงอยูข่ องการค้าประเวณี ใน
สถานบริ การนวดแผนโบราณ จะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งพื้นที่ที่เป็ นเขตเมืองของจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์
จังหวัดต่อหัว (Gross Province Product per capita: GPP per capita) สู งสุ ด 10 อันดับแรกของประเทศไทย ในปี พ.ศ.
2558 ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดกรุ งเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จังหวัดฉะเชิ งเทรา
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดนครปฐม รวมถึงจังหวัดที่เป็ น
ตัวแทนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ เพิม่ อีก 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครราชสี มา
ซึ่ งทั้ง 2 จังหวัดนี้ เป็ นจังหวัดที่มีโครงสร้างการกระจายรายได้จากการผลิต สู งที่ สุดในภูมิภาคนั้น ทั้งนี้ ทุกจังหวัดที่
ทาการศึกษาล้วนเป็ นจังหวัดที่มีสถานบริ การนวดแผนโบราณที่ผใู ้ ช้บริ การระบุวา่ มีการลักลอบค้าประเวณี แฝงทั้งสิ้น
4) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดาเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยผูศ้ ึกษาได้กาหนดแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้ ดังนี้ (1) การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ทุ ติยภู มิประเภทบทความ งานวิจัย รายงาน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยผูศ้ ึกษาจะทาการวิเคราะห์เนื้อหา ควบคู่กบั
การสังเคราะห์เนื้ อหา (2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลปฐมภูมิที่ได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต และการประชุ มกลุ่ม
ย่อยนั้น ผูศ้ ึกษาจะทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิ คการวิเคราะห์ในเชิงเนื้ อหา (content analysis) และ (3) การประมาณการ
ขนาดเศรษฐกิ จของการค้าประเวณี แฝงในสถานบริ การนวดแผนโบราณ จะใช้วิธีทางตรง (Direct approach) โดยจะนา
ข้อมูลที่ได้จากหญิงบริ การ ด้านค่าตอบแทนจากการค้าประเวณี เฉลี่ยต่อเดือนที่หญิงบริ การได้รับ ไปพิจารณาทวนสอบ
กับข้อมูลด้านรายได้จากการประกอบอาชีพนวดแผนโบราณรวมกับรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่การค้าประเวณี เปรี ยบเที ยบกับ
รายจ่ายและเงิ นออมที่ เกิ ดขึ้นจริ งต่อเดือน เพื่อการทวนสอบข้อมูล และข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้ อ
ประเวณี ของผูใ้ ช้บริ การ
5. ผลการวิจยั
สารัตถะสาคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วย การ
กาหนดความหมายใหม่ของการค้าประเวณี ที่ได้มีการเพิ่มบทนิยามของผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็ นประโยชน์อื่นใด
ที่ไม่ใช่เป็ นรู ปสิ นจ้างอันเป็ นตัวเงินก็ได้ การมองว่าผูค้ า้ ประเวณี เป็ นผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคมที่ควรจะได้รับการพัฒนา
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หรื อฝึ กอาชีพ การมุ่งเน้นไปที่การปราบปรามการเพื่อคุม้ ครองบุคคลโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่อาจถูกล่อลวงหรื อชักพา
ไปเพื่อการค้าประเวณี และ การเพิ่มโทษแก่เจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผูด้ ูแล หรื อผูจ้ ดั การกิจการการค้าประเวณี
หรื อสถานการค้าประเวณี หรื อเป็ นผูค้ วบคุมผูก้ ระทาการค้าประเวณี ในสถานการค้าประเวณี หรื อผูส้ นับสนุ นการ
กระทาความผิด
ผูค้ า้ ประเวณี มีความผิดตามกฎหมายหากมีการเร่ ขายประเวณี หรื อ เตร็ ดเตร่ เพี่อค้าประเวณี และมีความผิด
หากเข้าไปมัว่ สุมในสถานค้าประเวณี ในส่วนของผูซ้ ้ือประเวณี น้ นั หากผูข้ ายประเวณี มีอายุเกิน 18 ปี และขายประเวณี
ด้วยความเต็มใจ ผูซ้ ้ือไม่มีความผิด แต่อาจมีความผิดฐานกระทาอนาจารในที่สาธารณะ ส่วนผูจ้ ดั ให้มีการค้าประเวณีมี
ความผิดฐานโฆษณาหรื อกระทาให้แพร่ หลายด้วยวิธีใดๆ ไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้วา่ เป็ นการเรี ยกร้องหรื อ
การติดต่อเพื่อการค้าประเวณี ของตนเองหรื อผูอ้ ื่นต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสองปี หรื อปรับตั้งแต่หนึ่ ง
หมื่นบาทถึงสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ หรื อจัดให้มีการค้าประเวณี ในสถานที่ของตนต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามปี ถึงสิ บห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
โครงสร้ างของการลักลอบค้าประเวณี ประกอบด้วย ผูข้ ายประเวณี ที่เป็ นหมอนวด ผูซ้ ้ื อประเวณี สถาน
บริ การนวดแผนโบราณที่อานวยสถานที่ในการซื้ อขายประเวณี และ ผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่นที่คอยปิ ดบังไม่ให้สถาน
บริ การนวดแผนโบราณถูกตรวจพบจับกุมโดยผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ทั้งนี้ การลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวด
แผนโบราณนั้นจะแฝงตัวไปกับหมอนวด ซึ่งการค้าประเวณี จะเกิดขึ้นได้จากความพึงใจของทั้งฝ่ ายผูข้ ายประเวณี และ
ฝ่ ายผูซ้ ้ื อประเวณี ผ่านการเจรจาต่อรองอัตราค่าบริ การประเวณี โดยการร่ วมประเวณี อาจเกิดขึ้นในห้องนวดส่ วนตัว
ของสถานบริ การนวดแผนโบราณและ/หรื อ นอกสถานบริ การนวดแผนโบราณก็ได้
สาหรับมูลเหตุจูงใจในการเข้ามาสู่ อาชี พค้าประเวณี ของหญิงบริ การในปั จจุบนั แตกต่างไปจากเหตุผลใน
อดีตที่มีตวั แปรด้านการขาดโอกาสทางการศึกษาและปั ญหาความยากจนที่เป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้หญิงบริ การจา
ใจเข้าสู่ อาชี พค้าประเวณี ซึ่ งเป็ นเหตุผลที่ ตรงกันข้ามกับผลจากการศึ กษาในปั จจุบันที่ ช้ ี ชัดไปในทางเดี ยวกันว่า
เหตุผลที่หญิงบริ การตัดสิ นใจเข้าสู่อาชีพค้าประเวณี และจะยังคงค้าประเวณี ต่อไป เพราะ อาชีพค้าประเวณี เป็ นอาชีพที่
หาเงินง่าย ทางานสบาย ไม่ตอ้ งใช้ความรู ้หรื อทักษะเฉพาะ (แม้กระทัง่ ทักษะการนวด) รวมถึง การได้มีโอกาสเปลี่ยน
คู่นอนไปเรื่ อยทาให้ไม่เบื่อ ถึงแม้วา่ อาชีพค้าประเวณี จะขัดต่อความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดีในใจก็ตาม
ในส่ วนของอัตราค่าบริ การประเวณี น้ นั จะแตกต่างกันไปตามระดับความสวยของหญิงบริ การ โดยอัตรา
ค่าบริ การประเวณี ประเภทหัตถกามโดยเฉลี่ย เท่ากับ 700 บาทค่าบริ การประเวณี ประเภทโอษฐ์กามโดยเฉลี่ย เท่ากับ
1,200 บาท และ ค่าบริ การประเวณี ประเภทร่ วมเพศ โดยเฉลี่ย เท่ากับ 1,750 บาท ทั้งนี้ หญิงบริ การจะมีรายได้เฉพาะ
จากการลักลอบค้าประเวณี โดยเฉลี่ย ระหว่าง 17,100 บาท ถึง 34,200 บาทซึ่งเป็ นรายได้ก่อนหักส่วนแบ่งให้กบั สถาน
บริ การนวดแผนโบราณ
มูลค่าเศรษฐกิ จของการลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณที่ เกิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ ง
ประมาณการจากจัง หวัด ที่ มีผลิ ตภัณ ฑ์ม วลรวมต่ อหัว สู งที่ สุ ด 10 อัน ดับ แรกของประเทศ รวมจัง หวัดเชี ยงใหม่
นนทบุ รี และนครราชสี ม า รวมทั้ง หมด 13 จัง หวัด ซึ่ ง ได้แ ก่ จัง หวัด กรุ งเทพมหานคร จัง หวัด นนทบุ รี จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา จังหวัดนครปฐมจังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิ งเทรา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสี มา และจังหวัดภูเก็ต โดยประมาณการจากรายได้
ของหญิงบริ การที่คา้ ประเวณี แฝงต่อคนต่อปี คูณกับจานวนหญิงบริ การที่ลกั ลอบค้าประเวณี แฝงของทุกสถานบริ การ
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นวดแผนโบราณที่คน้ พบ ซึ่ งมูลค่าเศรษฐกิจของการลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณที่ประมาณ
การได้อยูร่ ะหว่าง 835,615,000 บาทถึง 1,671,230,000 บาทต่อปี
สาหรับขั้นตอนการเข้าใช้บริ การนวดแผนโบราณและลักลอบซื้ อ/ขาย ประเวณี ในสถานบริ การนวดแผน
โบราณนั้นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ลูกค้า / ผูใ้ ช้บริ การแสดงความประสงค์ในการเลือกหมอนวด และ เลือกหมอนวด
(หากเป็ นสถานบริ การขนาดใหญ่จะมี “เด็กเชียร์แขก” แนะนาหมอนวด)

ชาระค่าบริ การนวด พร้อมค่าห้องนวดส่วนตัว (หากมี)

หมอนวดอาจมีการทาความสะอาดเท้า และ พาไปห้องนวดแล้วให้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่ องแต่งตัวเป็ นชุด
นวด
หมอนวดเริ่ มนวด และ อาจมีการสัง่ อาหารเครื่ องดื่มมาร่ วมรับประทานระหว่างนวด

เกิดการเสนอซื้อ / ขาย ประเวณี พร้อมแจ้งอัตราค่าบริ การ ที่นาไปสู่ต่อรองราคาและตกลงซื้อ / ขายประเวณี

ร่ วมประเวณี ในห้อง
ส่วนตัว

นัดแนะให้ไปร่ วมประเวณี ที่สถานที่
อื่นหลังนวดเสร็ จ

ชาระค่าบริ การประเวณี ให้กบั หมอนวด
โดยตรง
ภาพที่ 2 แสดงรู ปแบบการลักลอบค้าประเวณี ของหมอนวดในสถานบริ การนวดแผนโบราณ
สาหรับเงื่อนไขและกลไกที่ทาให้การลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณสามารถดารงอยู่
ได้ คือ 1) การที่ผบู ้ งั คับใช้กฎหมายไม่มีความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย 2) ความไม่ชดั เจนของพระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และ นโยบายในการจัดการกับการค้าประเวณี ที่ทาให้กระบวนการ
ในการพิสูจน์หลักฐานและตัดสิ นเอาผิดกระทาได้ยาก 3) การที่สถานบริ การนวดแผนโบราณส่งส่วยให้แก่ผมู ้ ีอิทธิ พล
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ในท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับความคุม้ ครองและรอดพ้นจากการเข้าตรวจค้นจับกุมการลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การ
จากผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย และ4) ความเชื่ อของคนส่ วนใหญ่ที่มองว่าการซื้ อประเวณี เป็ นทางออกในการบาบัดความ
ต้องการทางเพศที่ส่งผลเสี ยน้อยที่สุดสามารถบรรเทาความเสี่ ยงที่จะเกิดการล่วงละเมิดทางเพศ (ข่มขืน กระทาชาเรา)
ได้
สาหรั บแนวทางการบริ หารจัดการการค้าประเวณี แฝงในเชิ งนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการค้าประเวณี ของ
ประเทศไทยนั้น กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็ นว่า รัฐบาลควรมีความชัดเจนว่าการค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ ถูกกฎหมาย หรื อ ผิด
กฎหมาย เพื่อที่ จะกาหนดตัวบทกฎหมายที่ชดั เจน และ เหมาะสม มารองรับ ซึ่ งจะทาให้กลุ่มผูบ้ งั คับใช้กฎหมายมี
แนวทางในการดาเนิ นงานที่ สอดคล้องต่อไป โดยระบุว่า การผลักดันการค้าประเวณี ให้ถูกกฎหมายจะทาให้การ
ค้าประเวณี ถูกจัดระเบี ยบ และ อยู่ในกรอบที่ ภาครัฐสามารถกากับดูแลได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หาก
พิ จ ารณาจากพระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และปราบปรามการค้า ประเวณี พ.ศ. 2539 จะพบว่า หลัก การใหญ่ ข อง
พระราชบัญญัติยงั คงกดทับมิ ให้มีการแสดงออกถึ งการค้าประเวณี ได้อย่างเปิ ดเผย ด้วยกังวลต่อการต่อต้านของ
ประชาชนนั่นเอง ดังนั้น แนวทางในการบริ หารจัด การการค้าประเวณี แฝงในเชิ งนโยบายในกรณี ที่ตอ้ งการให้
สังคมไทยปราศจากการค้าประเวณี อย่างสิ้ นเชิ งนั้น ผูเ้ ชี่ ยวชาญและนักวิชาการเสนอว่าสามารถทาได้โดยการทาให้
เศรษฐกิจดี ไม่มีความเหลื่อมล้ าของรายได้ การเพิ่มความเข้มงวดต่อการบังคับใช้กฎหมายการกาหนดให้มีการจัดพื้นที่
ในการตั้งสถานบริ การที่ล่อแหลมต่อการลักลอบค้าประเวณี เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ รวมถึง การให้ความรู ้เกี่ ยวกับ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และ การปลูกฝังจริ ยธรรมให้แก่ประชาชน
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ การลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณนั้นมีอยูจ่ ริ งโดยโครงสร้างของ
การลักลอบค้าประเวณี ประกอบด้วย ผูข้ ายประเวณี ที่เป็ นหมอนวด ผูซ้ ้ื อประเวณี สถานบริ การนวดแผนโบราณที่
อานวยสถานที่ในการซื้ อขายประเวณี และ ผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่น มูลเหตุที่ทาให้คา้ ประเวณี เพราะเป็ นอาชีพที่หาเงิน
ง่าย ทางานสบาย โดยหญิงบริ การมีรายได้เฉพาะจากการลักลอบค้าประเวณี โดยเฉลี่ย ระหว่าง17,100 บาท ถึง 34,200
บาทต่อเดือน มูลค่าเศรษฐกิจของการลักลอบค้าประเวณี ในสถานบริ การนวดแผนโบราณที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่ง
ประมาณการจากจัง หวัด ที่ มีผลิ ตภัณ ฑ์ม วลรวมต่ อหัว สู งที่ สุ ด 10 อัน ดับ แรกของประเทศ รวมจัง หวัดเชี ยงใหม่
นนทบุรี และนครราชสี มา มีมูลค่ารวมอยูร่ ะหว่าง 835,615,000 บาท ถึง 1,671,230,000 บาทต่อปี
6. อภิปรายผล
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งเป็ นฉบับปั จจุบนั พบว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญ
ของการพัฒนาประเทศก็คือ การยกระดับคุ ณภาพชี วิตของประชาชน และ การลดความเหลื่ อมล้ าทางเศรษฐกิ จ
ระหว่าง เมืองกับชนบท ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงปั ญหาการกระจายรายได้ที่ยงั คงกระจุกตัวอยูใ่ นพื้นที่เขตเมือง อันเป็ น
ปั ญหาสาคัญของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจนี้ ได้ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นทากิน
จากพื้นที่ ห่างไกลเข้าสู่ เมืองใหญ่และน่าจะเป็ นเหตุผลหลักที่ทาให้หมอนวดจากต่างถิ่นหลัง่ ไหลเข้ามาในเขตเมือง
ใหญ่อย่าง กรุ งเทพมหานคร ระยอง และชลบุรี เช่นกัน
สาหรับสาเหตุที่ทาให้ผหู ้ ญิงตัดสิ นใจค้าประเวณี น้ นั ขจร จักรปราณี ต (2539) ให้ขอ้ สังเกตว่า โสเภณี ส่วน
ใหญ่มกั จะเสี ยตัวครั้ งแรกให้กับคนรั ก และ คิ ดว่าเป็ นการเสี ยคุ ณค่าในตัวเองไปแล้ว ทาให้ตดั สิ นใจเข้าสู่ อาชี พ
ค้าประเวณี ง่ายขึ้น ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ได้พบข้อเท็จจริ งในประเด็นสังคมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพิ่มเติม
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ว่าไม่ใช่เพียงแค่ผหู ้ ญิงเท่านั้นที่คา้ ประเวณี เพราะในปั จจุบนั ผูช้ ายก็คา้ ประเวณี เช่นกัน ดังเช่นกรณี ของ “Bar Host”
หรื อ สถานที่ จาหน่ ายอาหารและสุ ราที่ มี “ชายบาเรอนั่ง” กับลูกค้า เป็ นต้น ดังนั้น การมองในประเด็นที่ ว่าผูห้ ญิง
ตัดสิ นใจเข้าสู่อาชีพค้าประเวณี เพราะเสี ยตัวครั้งแรกให้กบั คนรัก และ คิดว่าเป็ นการเสี ยคุณค่าในตัวเองไปแล้ว จึงอาจ
เป็ นเหตุผลเพียงส่วนเดียวเท่านั้น การตัดสิ นใจเข้าสู่อาชีพค้าประเวณี ยงั คงเกิดจากปั จจัยสาคัญทางเศรษฐกิจที่ตอ้ งต้อง
เลี้ยงดูบุตรที่สามีทอดทิ้ง ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่ห่างไกลทาให้ไม่สามารถหารายได้
ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ทั้งยังไม่สามารถพึ่งพิงตนเองได้เนื่ องจากได้รับการศึกษาที่ดอ้ ยคุณภาพถึงแม้วา่ ประเทศไทย
จะดาเนิ นนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ก็ตาม โดยสานักส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
และคุ ณภาพเยาวชน (2555) ระบุ ถึงความไม่เท่าเที ยมกันทางการศึ กษาและคุณภาพการศึ กษาว่าเป็ น “ภัยบั่นทอน
ปั ญญาของชาติ”
ในส่วนของการเกิดขึ้นของสถานบริ การนวดแผนโบราณนั้น สื บเนื่องจาก รัฐหยุดการออกใบอนุญาตสถาน
บริ การอาบ อบ นวด ทาให้บรรดาธุ รกิ จสถานบริ การอาบอบนวดไม่สามารถขยายธุ รกิ จให้เพียงพอต่ออุปสงค์ของ
ผูใ้ ช้บริ การได้ บรรดาผูป้ ระกอบธุรกิจสถานบริ การอาบ อบ นวด จึงหาทางออกโดยการเลี่ยงเปิ ดเป็ นสถานบริ การนวด
แผนโบราณแทน ซึ่ งแน่ นอนว่า ผูใ้ ช้บริ การสามารถามซื้ อประเวณี จากหมอนวดในสถานบริ การนวดแผนโบราณ
เหล่านี้ ได้เช่ นกัน การณ์ ดังกล่าวนี้ ทาให้มีสถานบริ การนวดแผนโบราณเกิ ดขึ้นเป็ นจานวนมากเนื่ องจากการขอ
อนุ ญาตง่ายกว่านั่นเอง อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ความนิ ยมในการนวดเพื่อผ่อนคลายมีมากขึ้นทาให้บรรดาธุรกิจที่
ต้องการให้บริ การนวดผ่อนคลายจริ งๆจาเป็ นต้องแยกตัวเองออกมาจาก “นวดแผนโบราณ” ให้ชดั เจนเพื่อความสบาย
ใจของลูกค้า จึงสร้างคาว่า “นวดแผนไทย” ขึ้นมาแทน
สาหรับเงื่ อนไขที่ ทาให้การค้าประเวณี การดารงอยู่ยงั ได้น้ นั มีความเกี่ ยวโยงกับการเมืองอย่างชัดเจน ด้วย
เพราะที่ ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลไทยสมัยใดที่ กล้าผลักดันให้การค้า ประเวณี เป็ นสิ่ งที่ ถูกกฎหมายด้วยเกรงจะได้รับ
ผลกระทบทางด้านคะแนนนิ ยมทางการเมือง ทั้งๆที่การค้าประเวณี มีความสัมพันธ์กบั กับเศรษฐกิจการท่องเที่ ยวใน
หลายพื้นที่อย่างปฏิเสธไม่ได้ นอกจากนี้ ความไม่ชดั เจนของกฎหมายยังเป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้เจ้าหน้าที่รัฐสบ
ช่องในการเรี ยกรับสิ นบนเพื่อให้การค้าประเวณี รอดพ้นจากการตรวจค้นจับกุม โดยสังศิต พิริยะรังสรรค์ (2546) ระบุ
ว่า รายได้ที่เกิดจากการทาธุรกิจที่ผิดกฎหมายกลายเป็ นแหล่งทุนสาหรับผูม้ ีอิทธิ พลในการสร้างอานาจเพื่อใช้ในการ
กระทาผิดต่อไป
สาหรับแนวทางการบริ หารจัดการการค้าประเวณี ในเชิ งนโยบาย จากการศึ กษาในครั้งนี้ เสนอว่า รัฐควร
ผลักดันให้การค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ ถูกกฎหมายทั้งนี้ เพื่อดึ งกิ จกรรมที่ อยู่ใต้ดินให้เข้ามาอยู่ในสาระบบของรัฐที่ รัฐ
สามารถเข้าไปกากับดูแลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะบรรเทาปั ญหาทางด้านอาชญากรรม โรคติดต่อ การฟอกเงิ น
และ การลักลอบค้ามนุษย์ได้มากขึ้น โดยควรดาเนินการอย่างเร่ งด่วน เพราะสภาพการณ์ในปั จจุบนั นี้มีการค้าประเวณี
เป็ นจานวนมากและหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งก่อให้เกิดปั ญหาสังคมมากมาย การเร่ งผลักดันให้การค้าประเวณี กลายเป็ น
สิ่ งที่ ถูกกฎหมาย นี้ นอกจากจะทาให้รัฐเข้าไปจัดระเบียบได้แล้ว ยังเป็ นการดึงเม็ดเงินภาษีที่หลบซ่ อนอยูใ่ ต้ดินให้
กลับเข้าสู่ ภาครัฐเพื่อนาไปจัดสรรเป็ นงบประมาณแผ่นดิน ซึ่ งประเด็นดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญและจาเป็ น
อย่างยิง่ นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ชดั เจน ในการจัดการกับเงินที่ได้มาจาก
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การกระทาผิดทางอาญา (รัฐพล โลนา, 2546) ดังนั้น หากรัฐผลักดันให้การค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายรัฐจาเป็ น
จะต้องออกกฎหมายที่ชดั เจนในการเรี ยกเก็บภาษีจากธุรกิจค้าประเวณี ข้ ึนมารองรับ
อนึ่ ง ในการผลักดันให้การค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายนั้น รัฐจะต้องดาเนิ นการด้วยความระมัดระวัง
ด้วยเพราะเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อมายาคติทางด้านศี ลธรรมจรรยาของสังคม ซึ่ งกรณี ของประเทศไทยนั้น ต่างไปจาก
กรณี “Red light district” ของประเทศเนเธอร์ แลนด์ ด้วยเพราะมี จ ารี ตประเพณี ต้ งั แต่อดี ตที่ แตกต่างกัน (Hannah,
2007) ทาให้การดาเนิ นการของประเทศไทยควรเริ่ มจากการดาเนิ นการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในวงกว้าง
เสี ยก่อนว่ามีความคิดเห็นอย่างไร โดยดาเนิ นการควบคู่กบั กับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการที่มีผแู ้ ทนจากทุกภาคส่วน
เพื่อร่ วมระดมความคิดในการกาหนดหลักคิด นโยบาย รู ปแบบและแนวทางในการบริ หารจัดการธุรกิจค้าประเวณี ที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตอนึ่ง ภายหลังจากที่ออกกฎหมายมาแล้ว รัฐควรจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับกฎหมายให้กบั ประชาชน เพื่อให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจที่ ถูกต้อง พร้ อมทั้งจัดให้มีกิจกรรมที่ มุ่งเน้นการ
ส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมในสัง คมเพื่ อ เป็ นภู มิ คุ ้ม กัน มิ ใ ห้ป ระชาชนหมกมุ่ น กับ กามรมณ์ เ กิ น ไป อนึ่ ง การท าให้ห ญิ ง
ค้าประเวณี เข้าสู่ ระบบนั้นมิใช่การตีตราอีกต่อไป ด้วยเพราะหลายประเทศมองว่าอาชี พค้าประเวณี เป็ นอาชีพสุ จริ ต
และ เป็ นสิ ทธิ์ ในตนของหญิงผูน้ ้ นั ซึ่ งเป็ นฐานคิดสาคัญของบัญญัติอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปราบปรามการค้าบุคคลและการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี ของผูอ้ ื่น (Convention for the Suppression of
the Traffic in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Others 1949)
7. ข้ อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาถึ งเงื่ อนไขและกลไกของการดารงอยู่ของสถานบริ ก ารนวดแผนโบราณที่ มีก ารลักลอบ
ค้าประเวณี และ การศึกษาถึงแนวทางในการจัดการการค้าประเวณี ในเชิงนโยบาย ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่ได้จากการ
วิจยั ดังนี้
1) การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ควรมุ่งเน้น
ไปที่การเข้าจับกุมการกระทาความผิดการค้าประเวณี กบั ผูอ้ านวยการให้เกิดการซื้ อขายประเวณี ด้วยเพราะให้ผลลัพธ์
ทางด้านการป้ องกันและปราบปรามที่มีประสิ ทธิ ผลสู งกว่าการเข้าจับกุมการกระทาความผิดการค้าประเวณี กบั หญิง
บริ การและผูใ้ ช้บริ การ
2) ในการดาเนิ นการเพื่อทาให้ประเทศไทยปราศจากการค้าประเวณี แบบสิ้ นเชิ งนั้น ควรมีการวางแผน
รับมือกับผลกระทบที่ จะตามมาอย่างรัดกุมเสี ยก่อน ด้วยเพราะ ธุ รกรรมการค้าประเวณี เป็ นกิ จกรรมที่ มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิ จใต้ดิน แต่เงิ นที่ เกิ ดจากเศรษฐกิ จใต้ดินนี้ ถูกนามาใช้ขบั เคลื่อนเศรษฐกิ จบนดิ นการเข้าระงับการลักลอบ
ค้าประเวณี แบบเฉี ยบพลัน ย่อมส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดงั นั้น ก่อนที่จะดาเนิ นการ
กาจัดการลักลอบค้าประเวณี ให้หมดสิ้นรัฐบาลควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้ นตัวให้ได้เสี ยก่อน
3) หากรัฐปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการกับปั ญหาการค้าประเวณี โดยการผลักดันให้การค้าประเวณี เป็ น
สิ่ งที่ ถูกกฎหมายอาจทาได้ในอนาคต ซึ่ งต้องประเมินจากบริ บททางด้านทัศนคติของประชาชนที่ มีต่อการยอมรั บ
การค้าประเวณี เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ การกาหนดให้การค้าประเวณี เป็ นสิ่ งที่ถูกกฎหมายมิได้หมายความว่าเป็ นการส่ งเสริ ม
ให้เกิดการซื้ อขายประเวณี โดยภาครัฐและภาคประชาสังคมควรที่จะจัดให้มีการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนไม่หมกมุ่น
ในกามรมณ์และปลูกฝังค่านิยมในการดารงชีวติ ให้อยูใ่ นกรอบของจริ ยธรรม
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4) ในท้า ยที่ สุ ดไม่ ว่า จะก าหนดให้การค้า ประเวณี เป็ นสิ่ ง ที่ ถูก กฎหมาย หรื อ ก าจัด ให้หมดสิ้ นไปจาก
สังคมไทยก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายคือกลไกสาคัญแห่งความสาเร็ จ หากผูบ้ งั คับใช้กฎหมายขาดการเข้มงวดในการ
บังคับใช้กฎหมาย และ/หรื อ ทุ จริ ตในหน้าที่ ทาให้ไม่เกิ ดการบังคับใช้กฎหมายแล้ว กฎหมายที่ ตราขึ้ นย่อมไร้ ซ่ ึ ง
ความหมายและการค้าประเวณี ก็ยงั คงเป็ นปั ญหาของสังคมไทยต่อไป
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