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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้ งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ ช้ีให้ เห็นในเรื่ องของนโยบายของรัฐบาลและ

กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาโสเภณี ประสิทธิภาพของนโยบายนั้นไม่เข้มแข็งเพียงพอและ
รวมถึงรัฐบาลเน้นการปราบปรามมากกว่าการสนับสนุนอาชีพโสเภณี ในส่วนของกรุงเทพมหานครยัง    
ไม่มีนโยบายและมาตรการที่ชัดเจน จึงเกิดข้อถกเถียงเรื่องของการท าให้อาชีพโสเภณีถูกต้องตาม
กฎหมาย แต่ก็ถูกคัดค้านจากประชาชนเนื่องจากประชาชนไม่เห็นด้วยในการที่จะขึ้นทะเบียนให้กับกลุ่ม
หญิงสาวท่ีประกอบอาชีพโสเภณี และมีการกล่าวอ้างเรื่องศีลธรรมว่าโสเภณีเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับการให้
เกียรติและถูกตีตราว่า เป็นอาชีพท่ีขายเรือนร่างให้กับชายหนุ่มที่มิใช่สามีหรือคู่สมรสของตนเอง โสเภณี
จึงไม่สามารถถูกต้องตามกฎหมายได้ และยังเป็นปัญหาเรื้อรังมาเป็นเวลาเนิ่นนาน ที่ไม่สามารถมี      
การแก้ไขให้ปัญหานี้หมดไปจากสังคมไทยไดอ้ย่างเที่ยงแท้ ปัญหาโสเภณีและนโยบายในการแก้ไขปัญหา
จึงอยู่ควบคู่กันตลอดมา และไร้ซึ่งประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ : โสเภณี, นโยบายการแก้ไขปัญหา  
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to 1) investigate the circumstances of 

prostitutes in Bangkok 2) study how the government solve prostitutes problem. 
The study found that Thai’s policy is not strong enough to manage prostitution 

problem. There are no clear policies and measures in Bangkok. It is illegal in doing 
prostitution in Thailand. However, prostitution is common in Thailand. There is a public 
discussion on legalization of prostitution in Thailand. However, it was opposed by the 
public. A moral was claimed. Among many Thai people, there is a general attitude that 
prostitution is not an honor work. Prostitution is a chronic problem for a long time. The 
problem cannot be solved from Thai society. Now, nothing further was done. 
Prostitution is still problem in Bangkok. 

 
Keywords : prostitution, Troubleshooting polic 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีความยากจน

อยู่มากมีอัตราการเลิกจ้างงานสูง รวมถึงปัจจุบัน
สังคมไทยเป็นสังคมค่านิยม ประชาชนท าตาม
ค่านิยมต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา และผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
ประชากรมีความต้องการการท างานสูงประเทศ
ไทยมีอาชีพท่ีหลากหลาย รวมถึงอาชีพบริการเป็น
อาชีพที่มีความหลากหลายสร้างความพอใจแก่   
ผู้ซื้อ ผู้บริการ และใช้เงินหรือสิ่งของต่างๆ เป็น
ค่าตอบแทน ซึ่งอาชีพบริการหลายๆ อย่างเป็น
อาชีพสุจริต สร้างรายได้และเป็นอาชีพที่ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน แต่ยังมีอาชีพบริการ
ประเภทหนึ่งคือ หญิงบริการหรือโสเภณี ซึ่งเป็น
อาชีพที่สังคมรังเกียจและถูกประณาม ไม่เป็นที่
ยอมรับ ถือเป็นอาชีพที่สร้างความเสื่อมเสียต่อ
ครอบครัวและวงศ์ตระกูล (เด่น, 2545) 

โสเภณี หมายถึง หญิงบริการ ที่ท าหน้าที่
ช่วยความส าเร็จความใคร่ของฝ่ายชาย โดยได้รับ
เงินเป็นค่าตอบแทน ซึ่งโสเภณีมีมาตั้งแต่สมัย
โบราณและได้มีพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน อาชีพ
โสเภณีมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ลักษณะส าคัญของ
หญิงโสเภณี  คือ ประพฤติตนส าส่อนในทาง
ประเวณี ด้วยการรับจ้างกระท าช าเรากับชาย
หลายคนเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน ประเทศที่
เจริญแล้วไม่สมควรมีโสเภณี (ชยานัน โท ภิกษุ, 
2523) ในส่วนของการค้าประเวณี นั้นหาก
พิจารณาในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่อดีตที่
ผ่านมาจะพบว่าในบางช่วงเวลาการ ค้าประเวณี
เป็นสิ่งที่รัฐและสังคมยอมรับให้มีอยู่ในสังคมได้
โดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในบางช่วงเวลาการ
ค้าประเวณีกลับถือเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมไม่อาจ
ยอมรับให้มีได้ จึงมีการออกกฎหมายบัญญัติเป็น
ความผิดเนื่องจากภาครัฐมองการค้าประเวณีว่า

เป็นปัญหาทางสังคม และปัญหาทางสาธารณสุข
หลายประการ เช่น ปัญหาความเสื่อมโทรมทาง
จริยธรรม ปัญหาครอบครัว และปัญหาโรคติดต่อ
ทางเพศ เป็นต้น ดังนั้นแม้ในปัจจุบันการค้าประเวณี
โดยทั่วไปจะไม่มีความผิดตามกฎหมายของ
ประเทศไทย แต่กฎหมายก็บัญญัติห้ามและ    
เอาโทษแก่ผู้ ค้าประเวณีและเกี่ยวข้องกับการ
ค้าประเวณีไว้ในหลายลักษณะรวมถึงการเป็น
เจ้าของกิจการการค้า ประเวณี ผู้ดูแล หรือ 
ผู้จัดการกิจการการค้าประเวณี หรือสถานการค้า
ประเวณีดังท่ีบัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ด้วย 
(พงษธ์ร, 2549) 

การขายบริการทางเพศ (เซ็กเพื่อแลกกับเงิน) 
ในมิติทางประวัติศาสตร์ โสเภณี คือ ผู้ที่ให้บริการ
ความสุขทางเพศแก่คนอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา
ของตน ซึ่งมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง ผู้ที่ท าหน้าที่นี้
มิใช่คนที่ช่ัวร้ายหรือไร้ศีลธรรม แต่ความหมาย
ของโสเภณีค่อยๆเปลี่ยนไปสู่เรื่องศีลธรรม หรือ
ความดี/ความเลวของบุคคล ท าให้ผู้ที่ท าหน้าที่
บริการความสุขทางเพศกลายเป็น “คนช่ัว” (หญิง
ช่ัวหรือชายช่ัว) การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกิดจาก
การแต่งงานจะถือว่าสกปรก ต่ าช้า ผิดศีลธรรม 
ชายและหญิงที่ยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่
ไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือภรรยา
ของตน ก็จะถูกต าหนิว่าท าผิดศีลธรรม พบว่า 
ปัจจุบันในประเทศไทย โสเภณีเป็นอาชีพที่ผิด
กฎหมาย แต่กลับมีผู้ประกอบอาชีพนี้อยู่มากมาย  
มีสถานค้าประเวณีอยู่เป็นจ านวนมากในรูปแบบ
สถานอาบอบนวด ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ ศีลธรรม
คือข้ออ้างส าคัญที่ท าให้อาชีพนี้ผิดกฎหมาย 
สาเหตุหลักของการค้าประเวณีในไทย โดยมี
งานวิจัยจ านวนมากที่บ่งช้ีถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิด
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การค้าประเวณีในปัจจุบันว่ามีที่มาจากหลาย
ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในส่วนของผู้ค้าประเวณี
เอง เช่น การขาดโอกาสทางการศึกษา ความ
ยากจน ความฟุ้งเฟ้อ เป็นต้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคม เช่น ในบางครอบครัวและบางสังคม
ได้รับการปลูกฝังเป็นค่านิยมว่าการค้าประเวณี
ไม่ใช่สิ่งเสียหายหรือเลวร้าย ทัศนคติในสังคม     
ที่มองว่ าการไปเที่ ยวโส เภณี ไม่ ใ ช่ความผิด      
การพัฒนาทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมท าให้เกิด
การแสวงหารายได้และวัตถุ โดยไม่ค านึงถึง
ศีลธรรม เป็นต้น (กมลวรรณ, 2555) 

จากเนื้อหาข้างต้นกล่าวถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
หญิงบริการ (โสเภณี) การค้าประเวณี ว่าอาชีพนี้
เป็นอาชีพที่ส่งปัญหาให้กับประเทศไทยเป็น   
อย่างมาก ท้ังด้านสาธารณะสุข การเกิดโรคติดต่อ 
ด้านครอบครัว เกิดปัญหาครอบครัว เกิดการ
เสื่อมเสียวงศ์ตระกูล ด้านจริยธรรม ศีลธรรม 
ประเทศไทยไม่สามารถยอมรับอาชีพนี้ได้เพราะ
มองว่าผิดศีลธรรม รวมถึงทางด้านความปลอดภัย 
พื้นที่ที่มีการค้าประเวณีอาจเกิดเป็นแหล่งมั่วสุม
ของกลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มบุคคลที่มาใช้บริการ และ
ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านอาชญากรรม ท าให้เมือง
เสื่อมโทรม รวมถึงเนื้อหาข้างต้นยังกล่าวถึง     
การแก้ไขปัญหาโสเภณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่าง
หายขาด ถึงแม้จะมีการจัดให้มีพระราชบัญญัติใน
การลงโทษผู้ที่ค้าประเวณีแล้ว แต่ผู้ค้าประเวณีก็
ยังไม่มีความเกรงกลัวพระราชบัญญัติที่ก าหนด
ขึ้นมา และยังมีการท าอาชีพโสเภณีต่อไป ปัญหา
โสเภณีจึงเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาโดยตลอดแก้ไข
อย่างไรก็ไม่หมดไปจากประเทศได้ เนื่องจาก
กฎหมายก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้
อย่างแท้จริง  
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของโสเภณีในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษานโยบายของภาครัฐเรื่องการแก้ไข

ปัญหาโสเภณีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวิจัย 
การศึกษาในบทความช้ินนี้  ผู้ศึกษาจะใช้   

การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Research) ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ (Interview) บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เป็นวิ ธีการหลักในการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และด าเนินการ
น าเสนอเสนอบทความในรูปแบบการพรรณนา 
(Descriptive Research) โดยศึกษาจากเอกสาร 
รายงาน งานวิจัยต่าง ๆ หนังสือ หนังสือพิมพ์และ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
โสเภณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และมี
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะจง ซึ่งผู้ศึกษาได้
ก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถให้ข้อมูลส าคัญได้
เพื่อท่ีจะได้น าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์พิสูจน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

ผลการวิจัย 
ปัญหาโสเภณีในกรุงเทพมหานคร 
เราพบว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครประสบ

ปัญหาโสเภณีที่แก้ไขไม่หายขาดมาเป็นเวลานาน 
แต่ไม่ใช่เพียงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ประสบ
ปัญหาโสเภณี แต่ยังรวมถึงพื้นที่อื่นๆในประเทศ
ไทยที่ ไม่สามารถแก้ ไขปัญหาที่ ว่ านี้ ได้  จาก
การศึกษาปัญหาของโสเภณีในกรุงเทพมหานคร 
เราพบปัญหาที่เกิดจากการท าอาชีพนี้หลายด้าน 
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ทั้งทางด้านสาธารณะสุข ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และทางด้านศีลธรรม 

ประการแรก ปัญหาทางด้านสาธารณสุข  
การท าอาชีพโสเภณี อาจจะส่งผลให้เกิด

โรคติดต่อที่ตามมาหลายโรค เพียงแค่ขาดการ
ป้องกันก็อาจจะส่งผลให้ผู้มาใช้บริการ หรือ ตัว    
ผู้ให้บริการนั้น เกิดโรคติดต่อได้เนื่องจากเราไม่
สามารถทราบได้ว่าแต่ละบุคคลที่มาใช้บริการ 
หรือรวมถึงตัวผู้ ให้บริการ มี โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์หรือไม่ และยังรวมถึงการตั้งครรภ์โดย
ไม่ได้ตั้งใจ ส่งผลไปถึงการท าแท้งเถื่อน และเสี่ยง
ต่ออันตรายถึงชีวิต ซึ่งพบมากในหมู่วัยรุ่นที่หันมา
ท าอาชีพน้ี จึงเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณะ
สุขท่ีไม่สามารถควบคุมได้  

ประการที่สอง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

ปัญหาที่พบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ปัจจุบันมีเด็กวัยรุ่นช่วงอายุ 15-18 ปี หันมาให้
ความสนใจอาชีพโสเภณีมากขึ้น เพราะเป็นอาชีพ
ที่ได้เงินรวดเร็ว รวมถึงปัจจุบันเป็นยุคของวัตถุ
นิยม ค่านิยม ทุกๆ คนต้องการท าตามวัตถุนิยม 
หรือค่านิยมนั้นๆ จึงต้องการที่จะมีเงินมาก เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงท าให้เด็ก
วัยรุ่นที่ต้องการวัตถุนิยมนั้น ผันตัวมาเป็นโสเภณี
เด็ก และเกิดปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ท าให้ไม่
สามารถเลี้ยงดูเด็กที่จะเกิดขึ้นมาได้ จึงเกิดการ 
ท าแท้ง หรือการที่คลอดลูกออกมาแล้วเด็กถูก
ทอดทิ้ง ท าให้เกิดปัญหาสังคมอีกมากมายตามมา 
เช่นปัญหาเด็กจรจัด ไม่มีที่พักพิง ที่อยู่อาศัย ขาด
การอบรมเลี้ยงดู เติบโตขึ้นมากลายเป็นเด็กที่มี
ปัญหา ติดยาเสพติด และเกิดปัญหาด้านแหล่งมั่ว
สุม และปัญหาอาชญากรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย 

ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดและยาก
เกินกว่าจะแก้ไข 

ประการที่สาม ปัญหาทางด้านศีลธรรม   
ปัญหาทางด้านศีลธรรมที่เกิดขึ้นจากอาชีพ

โสเภณี ในปัจจุบันอาชีพโสเภณีไม่ได้รับการยอมรับ
จากสังคมไทย เนื่องจากคนไทยมองว่า อาชีพ
โสเภณีเป็นอาชีพที่ไม่มี เกียรติและไร้ศักดิ์ศรี 
สังคมไทยไม่สามารถยอมรับในอาชีพนี้ได้ และถูก
ดูถูกเหยียดหยาม เพราะคนไทยมองว่า คนที่มี
เพศสัมพันธ์กันโดยที่ไม่ใช่สามีภรรยากัน เป็นสิ่งที่
ผิดศีลธรรมเป็นอย่างมาก คนไทยยังมีความเช่ือ
แบบอดีตอยู่ว่า การที่ชายหญิงจะมีเพศสัมพันธ์
กันได้นั้น ต้องแต่งงานอยู่กินกันอย่างถูกต้อง ไม่ใช่
การร่วมเพศกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่ครอง
ของตนเอง ปัจจุบันอาชีพโสเภณีจึงยังไม่สามารถ 
ท า ให้ เป็ นอา ชีพที่ ถู กต้ องตามกฎหมายได้ 
เนื่องจากคนไทยยังมีความคิดและความเช่ือ   
แบบอดีตอยู่ จึงไม่สามารถยอมรับในเรื่องนี้ได้  

ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
การสอบถามกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ให้ความเห็นว่า “อาชีพนี้มันผิด
ศีลธรรมมาตั้งนานแล้ว มันเป็นเรื่องของสิทธิส่วน
บุคคล และเป็นอาชีพหนึ่งที่สุจริต เพราะฉะนั้น 
เราควรให้ โอกาสเขาและก็จดทะเบียน ขึ้น
ทะเบียนเป็นโสเภณี เราจะได้ควบคุมง่าย แต่ว่า
ส่วนน้อยที่มองแบบนี้  แต่ว่ามีเพียงกลุ่มสิทธิ
มนุษยชน แต่จริงๆและที่บอกว่ามีมาแต่ช้านาน
มันก็จริง แต่มักกลายเป็นว่าไม่ใช่สิทธิที่เขาพึงจะ
ได้รับประโยชน์ อย่างเดียว มันเป็นการลิดรอน
สิทธิ มันเป็นการไปท าอาชีพบนเรือนร่างของเขา 
สิทธิการเป็นมนุษย์ และ มีการบังคับ ข่มขู่ขมเหง 
หลอกหลวงชักจูงต่างๆ นาๆ ก็บอกแล้วไงว่ามัน
มากับธุรกิจที่มันไม่ถูกกฎหมาย มันก็ไปลักษณะ
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แบบนั้น โดยเฉพาะเรื่องของโสเภณีเด็กอายุ     
ต่ ากว่า 18 ปี เราถือว่าเขายังไม่บรรลุนิติภาวะ 
วุฒิภาวะ ยังไม่พอที่จะแยกแยะ กลหลวงได้
เพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเยอะ ที่อนาคต หมด 
เรียนไม่จบ กลายเป็นปัญหาสังคมที่ มีลูกแล้วทิ้ง
ไว้ แล้วก็กลายเป็นพฤติกรรม เตรดเตร่ ชักชวน
ก่อความร าคาญ คือใจแตกและเงิน ในลักษณะ
แบบนั้น เพราะฉะนั้นถ้า เราเป็นพ่อแม่  เรา
อยากจะให้ลูกเราท าไหม การเลี้ยงดูเราก็บ่มเพาะ 
อยากให้เขาเป็นคนดี อยู่ในศีลธรรม มีคุณค่าใน
ตนเองไม่อยากให้ใครดูถูก ดูแครน มองไร้อาชีพ
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นอย่างไรมันก็
ต้องขัด กับวัฒนธรรมอันดีของประเทศชาติ 
เพราะวัฒนธรรมประเทศไทยกับยุโรปไม่เหมือนกัน 
ที่ยุโรปให้จดทะเบียนได้ เพราะประเทศในยุโรปมี
วิธีการ ดูแลอย่างเข้มงวด ในเรื่องอายุต้อง เกิน 8 
ขึน้ไป อยู่ในอาชีพที่มีระเบียบวินัย สะอาดเรียบร้อย 
ไม่มีคนมาแอบแฝงแสวงหาผลประโยชน์ เหมือน
ของประเทศไทย เพราะของเราเอาเด็กมาเป็น
เครื่องมือ” (สัมภาษณ์กรมกิจการสตรีและ
ครอบครัว) 

ประการที่สี่ ปัญหาทางด้านอื่น ๆ  
นอกจากการศึกษาปัญหาโสเภณีจากเอกสาร

ต่าง ๆ นั้น ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าปัญหา
เพิ่มเติมจากการสอบถามกระทรวงพัฒนาสังคม
และมนุษย์ โดยผู้ศึกษาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยไ์ด้ให้ข้อมูลกับผู้ศึกษาว่า “ไม่ใช่เพียงปัญหา
ในกรุงเทพ แต่มีอยู่ทั่วประเทศ มันก็มีคนมอง 
มองเป็นสองแบบ ทั่วไปก็จะมองว่าเป็นปัญหา
เพราะว่า มันผิดศีลธรรม และมันก็เป็นปัญหาที่
เกี่ยวโยงไปกับปัญหาอื่น อาชญากรรมอื่นๆ 
เพราะว่าทางด้านค้าประเวณีมันมักจะมากับธุรกิจ

นอกกฎหมายอยู่แล้ว เช่น เรื่องยาเสพติดเข้ามา
เกี่ยวข้อง เรื่อง ค้ามนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่องของว่า
มันเป็นปัญหามันเป็นแน่นอนกรณีของเด็ก ถ้า
สมมุติว่าค้าบริการความเสียงมันก็มีเยอะ เช่น 
ความเสียงทางด้านร่างกาย ทั้งแท้ง ทั้งท้อง ติด
โรคต่างๆ แล้วก็อยู่ในแหล่งที่มั่วสุมเสื่อมโทรม ก็
มันเป็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงลบที่ไม่
ด”ี (สัมภาษณ์กรมกิจการสตรีและครอบครัว)  

อย่างไรก็ตาม ถึงสังคมไทยยังไม่ ให้การ
ยอมรับอาชีพโสเภณี  แต่ก็มีการท าอาชีพนี้
แพร่หลาย ไม่ใช่เพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
แต่ยังมีพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยที่มีคนประกอบ
อาชีพนี้อยู่มากเช่นกัน จากข้อมูลจากส านักงาน
สถิติแห่งชาติระบุว่า จ านวนสถานบริการอาบอบ
นวดที่มีการค้าบริการทั่วประเทศมีจ านวน 172 
แห่ง จ านวนลูกจ้าง 5,195 คน  ส่วนฐานข้อมูล
จาก Fondation Scelles ในปี 2012 เรื่อง ‘Rapport 
mondial sur l’exploitation sexuelle’ ซึ่งใน
หน้า 147 รายงานว่า ประเทศไทยมี “200,000 
personnes prostituées” (มีจ านวนพนักงาน
บริการทางเพศ สองแสนคน)  

นอกจากนี้ข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ 
พบว่า ปี 2553 มีจ านวนสถานบริการ อาบอบ
นวด ทั้งแบบแผนปัจจุบันและนวดแผนโบราณใน
กรุงเทพฯ จ านวน 508 แห่ง ส่วนปี 2552 มีแค่ 
389 แห่ง โดยเขตที่มี อาบอบนวด มากที่สุดคือ 
เขตคลองเตย รองลงมาคือ เขตวัฒนา เหล่านี่คือ
ตัวเลขท่ีมีการใช้ข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ในการเก็บ
ข้อมูล แต่ที่มากกว่าน้ัน เกินกว่าที่จะบันทึกข้อมูล
ได้ก็คือ นอกจากภาพที่เห็นในกรุงเทพฯ ยามค่ า
คืนจะเต็มไปด้วยแสงไฟท่ีสว่างไสวตามอาคารต่าง 
ๆ แล้ว แสงไฟที่มาจาก อาบอบนวด หรือ มุมมืด
ตามท้องถนนอย่างย่าน สวนรถไฟ โรงแรมสยาม 
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สถานีรถไฟหัวล าโพง โรงแรมย่านถนนเยาวราช 
ถนนราชด าเนิน ต่างก็เต็มไปด้วยผู้คนที่จะมาใช้
บริการ พนักงานบริการทางเพศ เหล่านี้ ทั้งที่ มี
สังกัดและไร้สังกัดยืนตามท้องถนน ถ้าวันใดสังคม
และสื่อมวลชน สนใจ เจ้าหน้าท่ีต ารวจก็จะ แสดง
ภาพการจับกุมและปรับ แต่หลังจากนั้น ภาพท่ีคน
กรุงเทพฯ เคยชิน ก็จะปรากฎพนักงานบริการ
ทางเพศมายืนอยู่ตามริมถนนกันทั่วไป สร้างความ
สนใจให้แก่ผู้พบเห็นและ ผู้ต้องการใช้บริการ  
(พันธวิศย์, 2556)  

ปัจจัยที่ท าให้หญิงสาวหันมาสนใจใน    
การท าอาชีพโสเภณ ี 

ประการแรก ปัจจัยทางด้านชีววิทยา  
การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครวั ซึ่งอาจเกิดได้

ตั้งแต่วัยเด็ก จากการที่เด็กถูกทอดทิ้ง พ่อแม่
แยกกันอยู่ เด็กจึงไม่ได้รับความอบอุ่น ปล่อยตัว
ไปตามอารมณ์ มีอารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน 
และรวมถึงความต้องการทางเพศตลอดเวลาของ
มนุษย์ ทั้งชายและหญิงจึงต้องมีเพศสัมพันธ์กัน 
อยู่ตลอด ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ 

ประการที่สอง ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว 

- สภาพครอบครัวไม่มั่นคง เช่น พ่อแม่ชอบ
ทะเลาะกัน พ่อมีเมียน้อย แม่มีชู้ หย่าขาดจากกัน 
พี่น้องไม่ปรองดองกัน เป็นต้น เมื่อหาความสุขใน
บ้านไม่ได้ก็ไปหาความสุขนอกบ้าน หรือหนี
ออกไปจากบ้านจึงถูกหลอกไปเป็นโสเภณีได้ หรือ
ครอบครั ว ไม่ ราบรื่ น  อาจจะถูก ชักจู งหรื อ
หลอกลวงไปค้าประเวณีโดยสมัครใจหรือไม่สมัคร
ใจก็ได้ 

- สภาพแวดล้อม ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่ดี 
เช่น แหล่งเสื่อมโทรมหรือแหล่งการค้าประเวณี
ภัตคารหรือห้องอาหารที่มีโสเภณีแอบแฝงอยู่ 

เป็นต้น อาจจะท าให้เกิดความเคยชินและเห็น
เรื่องชู้สาวเป็นของธรรม อาจจะถูกชักจูงให้
ค้าประเวณีได้ง่าย 

- ฐานะทางเศรษฐกิจ ในครอบครัวที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโสเภณี 
เช่น หญิงที่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก หรือครอบครัวเพื่อ
การอยู่รอด แต่หางานอ่ืนท าไม่ได้ หรือมีรายได้ไม่
เพียงพอ อาจจะหันมายึดอาชีพโสเภณีได้  หรือ
หญิงบางคนยากจนแต่ยากได้เงินง่ายๆ และไม่มี
ทางใดหาเงินได้นอกจากการเป็นโสเภณี 

- กลุ่มผลประโยชน์ เป็นพวกที่ได้ผลประโยชน์
จากการค้าประเวณีโดยไม่ค านึงถึงศีลธรรม      
การหากินของพวกนี้ออกมาในหลายลักษณะ และ
ยากที่จะศึกษาวิธีการทั้งหมดได้ เพราะออกมาใน
รูปวิธีการต่างๆ 

- ความไม่เป็นระเบียบของสังคมด้านอ่ืน เป็น
เรื่องของความเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ก่อให้เกิดการฉุดคร่าข่มขืน การทอดทิ้ง
เด็ ก  การทอดทิ้ งของสามี  การแตกร้ าว ใน
ครอบครัวเหล่านี้เป็นสาเหตุของการท าให้เป็น
โสเภณี 

นโยบายของภาครัฐเร่ืองการแก้ไขปัญหา
โสเภณี 

นอกจากการศึกษาปัญหาโสเภณี และสาเหตุ
ที่ท าให้เกิดอาชีพโสเภณีแล้ว ผู้ศึกษาได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขปัญหาโสเภณี
ของรัฐบาล และ กรุงเทพมหานคร โดยนโยบาย
ของรั ฐบาลที่ ใ ช้ ในการแก้ ไข ป้ องกัน  และ
ปราบปรามปัญหาโสเภณีของประเทศไทย มี
ทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบไปด้วย 

ประการแรก ด้านอาชีพ  
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- รัฐควรจัดตั้งสถานฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้หญิง
กลุ่มนี้ได้พัฒนาศักยภาพ และมีทักษะที่จะด ารง
ชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป  

- รัฐควรให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อให้ผู้หญิง
เหล่านี้ ได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตในชุมชนของตนเอง 

- รั ฐควรส่ ง เสริ มอุ ตสาหกรรมภายใน
ครัวเรือนโดยค านึงถึงสภาพท้องถิ่น ตลอดจน
ความต้องการของตลาดเป็นส าคัญ 

- รัฐควรแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ให้ประชาชนมี
รายได้ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
พอเพียง 

ประการที่สอง ด้านการศึกษา  
- รัฐควรสนับสนุนผู้หญิงกลุ่มนี้ได้มีโอกาสใน

การศึกษานอกระบบในโรงเรียน 
- รัฐควรตะหนักถึงคุณค่าและความส าคัญ

ของผู้หญิ งให้มากขึ้น ด้ วยการสนับสนุนให้
เด็กผู้หญิงได้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูง 
และต่อเนื่อง 

- รัฐควรปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติแก่
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้เคารพในสิทธิแห่งความ
เป็นมนุษย์และเลิกค่านิยมที่ไม่ถูกต้องทางเพศ
ตลอดจนค่านิยมไปทางวัตถุ และให้มีการรณรงค์
ถึงชุมชน หมู่บ้าน ในระดับครอบครัวให้ตะหนักว่า 
การค้าประเวณีเป็นสิ่งที่ ไม่พึงปรารถนาและ
จะต้องด าเนินการระงับยับยั้งอย่างเร่งด่วน 

ประการที่สาม ด้านสุขภาพอนามัย 
- รัฐควรให้บริการสุขภาพอนามัยแก่ผู้หญิง

กลุ่มนี้โดยทั่วถึง  
- รัฐควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ

การป้องกันโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้น จากการค้า
ประเวณีเพื่อให้ผู้หญิงกลุ่มนี้สามารถประกอบ
อาชีพน้ีได้บนพื้นฐานของความปลอดภัย 

- รัฐควรมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้หญิงค้าประเวณี แต่
ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนโสเภณี 

ประการที่สี่ การบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไข ป้องกัน และปราบปราม
การค้าประเวณี 

- ด้านสถาบันครอบครัว ขัดเกลาทางสังคม
โดยปลูกฝังค่านิยมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีท า
อย่างต่อเนื่อง ให้เวลากับบุตร สร้างความใกล้ชิด
ละความอบอุ่นภายในครอบครัว 

- ด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลต้องมี
นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นสาเหตุและ
ปัจจัยน าสู่การค้าประเวณี และมีการจัดระเบียบ
สังคมโดยเฉพาะแหล่งมั่วสุม หรือสถานบันเทิง
ห้ามเด็กและเยาวชนเข้ามาเที่ยว 

- กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้การศึกษา
แก่นักเรียนและนักศึกษา ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
การค้าประเวณี และมองเป็นเรื่องน่ารังเกียจ 
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

- กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้หญิงเป็น
กุลสตรีไทยรักนวลสงวนตัว เพื่อรักษาภาพลักษณ์
ของหญิงไทยที่ต่างชาติมักมองในด้านลบ ซึ่งเคย
ปรากฏภาพลามกเกี่ยวกับหญิงไทยในสื่อทาง
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ฝึกพัฒนาอาชีพและฟื้นฟู  

- กระทรวงสาธารณะสุข รัฐควรให้บริการ
สุขภาพอนามัยแก่ผู้หญิงโสเภณีอย่างทั่วถึง และมี
การเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคภัย
ต่างๆที่เกิดขึ้น จากการค้าประเวณีเพื่อให้ผู้หญิง
กลุ่มนี้สามารถประกอบอาชีพนี้ได้บนพื้นฐานของ
ความปลอดภัย (พ.ต.ท. กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์, 
2550) 
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นอกจากนี้  ยังมีการร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 
2539 และสตรีที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่สมัครใจ 
โดยให้การศึกษาสายสามัญ การฝึกอบรมวิชาชีพ 
การรั กษาพยาบาล  การฟื้ นฟู สภาพจิ ต ใจ 
ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม รวมทั้ง
แนวความคิดในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม
ในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพอีกด้วย แต่
นโยบายของรัฐก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโสเภณีได้
อย่างทั่วถึง ถึงแม้จะมีการแก้ปัญหากับกลุ่ม
โสเภณี แต่ก็ยังมีกลุ่มโสเภณีกลุ่มใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา  

นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเรื่อง
นโยบายของรัฐที่เป็นนามธรรมแล้ว ผู้ศึกษาจึงท า
การสัมภาษณ์เพื่อต้องการข้อมูลในรูปแบบ
นามธรรม ในด้านการแก้ไขปัญหาโสเภณี โดยได้
ข้อมูลว่า “การป้องกัน มันก็มีหลายช่องทาง ต้อง
ไปดูที่ต้นเหตุ ถ้าต้นเหตุมันมาจากไม่มีอาชีพ หรือ
เกิดจากความยากจน หรือครอบครัวอ่อนด้อย 
เปราะบางมันก็ต้องไปป้องกันที่ ที่ต้นเหตุ เรื่อง
ของการจัดหางาน หรือ เรื่องของการศึกษาเรื่อง
ของทุน แต่ในกรณีที่ เป็นเพราะค่านิยม หรือ
แฟช่ัน ส่วนหนึ่งก็คือ เขาไม่มีความภาคภูมิใจ
ตัวเอง รู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่า ถึงท าแบบนั้น
เพราะฉะนั้นจึงต้องไปบ่มเพาะ ปลูกฝั่งสร้าง
คุณค่าให้กับตัวเขาให้รู้สึกว่าละอายต่อบาป มี
คุณค่าต่อ ที่จรรโลงสิ่งที่ดีงาม แทนทีจะตัดสินใจ 
ไปท าในสิ่งที่มันตกต่ า ก้อต้องบ่เพาะเรื่องนี้แล้วก็
ให้ทักษะ เรื่องของการเอาตัวรอด เจอสถานการณ์ที่
มันเสี่ยง จะถูกล่อลวงหรือถูกชักน า เขาจะเอาตัว
รอดแบบไหน บังคับอะไรแบบนี้ ในตัวสุดท้าย
แนวทาง การใช้ชีวิตที่เหมาะสม เรียนไปให้จบมี
อา ชีพ เดินทางสายกลายใช้หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมีเหตุ ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือทักษะชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน มันก็จะต้องท าหลายด้านไป
ด้วยกัน แม้กระทั่ง เรื่องล้อมรั้วครอบครัว เพื่อให้
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเพื่อให้สมาชิกหรือระบบ
ในสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้เขาเป็นคนที่มีความ
มั่นคงในทางจิตใจ” (สัมภาษณ์หัวหน้ากรมกิจการ
สตรีและครอบครัว) 

นโยบายของรัฐบาลส่งผลให้ทุกๆจังหวัดของ
ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องโสเภณี 
รวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานคร
ประสบปัญหาโสเภณีรุนแรงกว่าทุกพื้นที่ ใน
ประเทศไทย เนื่องจากสภาพความเป็นเมืองของ
กรุงเทพมหานครนั้น มีความเจริญมากกว่าพื้นที่
อื่นๆในประเทศไทย หรือที่นักวิชาการหลายๆ 
ท่านเรียกกรุงเทพมหานครว่าเมืองโตเดี่ยว เมื่อ
กรุงเทพมหานครมีความเจริญมาก ประชากรใน
พื้ นที่ ต่ า งๆก็ หลั่ ง ไ หล เ ข้ าม าหา งานท า ใน
กรุงเทพมหานคร ประชากรจากต่างจังหวัดบาง
คนก็ไม่สามารถหางานท าในกรุงเทพมหานครได้ 
จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หญิงสาวบางกลุ่มหันมา
ท าอาชีพโสเภณี และท าให้อาชีพโสเภณีเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างรวดเร็ว  

รวมถึงสภาพของเมืองในกรุงเทพมหานครมี
การท าผังเมืองแบบไม่เป็นระเบียบ ท าให้เกิด
ตรอกซอกซอยเกิดขึ้น ในกรุ ง เทพมหานคร
มากมาย จึงมีกลุ่มหญิงสาวผู้ค้าประเวณีอาศัย
ตรอกซอกซอยท่ีลับตาคนนั้นท าอาชีพโสเภณี โดย
ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถเข้าถึงได้ยากล าบาก 
ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง พื้ น ที่ นั้ น ไ ด้ เ ล ย 
กรุ ง เทพมหานครมีหลายพื้ นที่ ที่ เ ป็นแหล่ ง
ค้ า ป ร ะ เ วณี ที่ ผู้ ค น ต่ า ง ๆ  ต่ า ง ท ร า บ กั น ดี 
ตัวอย่างเช่น ย่านหัวล าโพง ย่านวงเวียน 22 หรือ
ในพื้นที่ต่างๆก็ตาม ซึ่งในกรุงเทพมหานครยังไม่มี
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นโยบายแก้ไขปัญหาโสเภณีอย่างแน่ชัด แต่มีเพียง
มาตรการควบคุมไม่ให้อาชีพโสเภณีแพร่กระจาย
เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ 
เนื่องจากหญิงโสเภณีบางกลุ่มก็มีผู้มีอิทธิพลคอย
ควบคุมดูแล เจ้าหน้าที่ต ารวจบางท่านอาจได้รับ
ส่วยจากผู้มีอิทธิพลนั้น และท าให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
มองข้ามเรื่องความถูกต้องไป ในบางครั้งที่มีการ
รณรงค์เรื่องโสเภณีเจ้าหน้าต ารวจจะท าตาม
หน้าที่โดยการจับกุมหญิงโสเภณีเหล่านั้น แต่เมื่อ
เรื่องเงียบลงเจ้าหน้าที่ต ารวจก็จะปล่อยปัญหาให้
ผ่านเลยไป ปัญหาต่างๆยังคาราคาซังเป็นเวลา
ผ่านมาเนิ่นนานก็ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาได้ จึงถูก
มองว่าท้ังรัฐบาล กฎหมาย และกรุงเทพมหานคร
ยังไม่เข้มแข็งพอที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างเที่ยงแท้ 
(นิธ,ิ 2560) 

จากนโยบายในการแก้ไขปัญหาโสเภณีที่
กล่าวมาในข้างต้นนี้ รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาทางด้านโสเภณีหลากหลายด้าน แต่เป็น
การแก้ไขปัญหาแบบไม่มีประสิทธิภาพในทุกๆ 
ด้าน ปัญหาบางด้านก็ได้รับการแก้ไขแบบสมบูรณ์ 
แต่ปัญหาบางด้านก็ไม่สามารถแก้ไขได้แบบ
สมบูรณ์  ส่ วนใหญ่รั ฐบาลจะเน้นเ รื่ อ งการ
ปราบปรามโสเภณีมากกว่าการแก้ไขปัญหา หรือ
ขึ้นทะเบียนให้โสเภณีถูกต้องตามกฎหมาย ถึงแม้
รัฐบาลจะออกกฎหมายให้โสเภณีเป็นอาชีพที่ผิด
กฎหมาย ผู้ใดท าอาชีพนี้ต้องได้รับการลงโทษ      
ซึ่งกฎหมายก็เป็นกฎหมายระดับประเทศ แต่
กฎหมายก็ไม่เข้มแข็งพอที่จะจัดการปัญหานี้ได้ 
รวมถึงกรุงเทพมหานครมีการใช้กฎหมายเอาผิด
กับโสเภณีแต่ก็เป็นเพียงช่ัวคราว เมื่อผู้คนไม่สนใจ
ก็มีประชาชนพบเห็นการมาค้าประเวณีอีกเช่นเดมิ 
ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ จะท าให้ถูกกฎหมายก็ไม่สามารถ

ท าได้ จะปราบปรามให้หมดไปก็ไม่สามารถท าได้ 
อาชีพโสเภณีจึงเป็นปัญหาสืบเนื่องมาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ปัญหาโสเภณีในประเทศไทยในปัจจุบันควร

ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี เนื่องจากที่ผ่าน
นับ 10 ปี การแก้ไขปัญหามีเพียงแบบเดิมซ้ าๆ 
นโยบายของรัฐบาล และมาตรการที่ไม่เข้มงวด
ของกรุงเทพมหานคร ประสบผลส าเร็จบ้างแต่
น้อยครั้ง ส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบผลส าเร็จ 
เนื่องจากรัฐบาลมองว่าโสเภณีควรปราบปรามให้
หมดไปจากประเทศ ไม่ควรที่จะให้มีอาชีพนี้
เกิดขึ้นและด ารงอยู่ประเทศไทย แต่แท้ที่จริงแล้ว
นั้นเราควรที่จะให้โอกาสกับอาชีพนี้ เพื่อท าให้
เป็นอาชีพท่ีสุจริตและถูกกฎหมาย  

แต่หากยังไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของ
สังคมไทยได้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่จะให้
โสเภณีจดทะเบียน ประชาชน ร้อยละ 59.3 ไม่
เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โดยให้เหตุผลว่า นอกจาก
จะไม่ เป็นการปราบปรามแล้ว  ยั ง เป็นการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้จ านวนโสเภณีเพิ่มขึ้น ผิด
ศีลธรรม และท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อม
เสียด้วย และร้อยละ 40.7 ที่เห็นด้วยกับนโยบาย
รัฐบาลที่จะให้โสเภณจีดทะเบียน โดยให้เหตุผลว่า 
จะได้ทราบจ านวนโสเภณีที่แท้จริงและสามารถ
ควบคุมได้ ส่วนกลุ่มเด็กหญิงที่ให้สัมภาษณ์ ตอบ
ว่าการที่จะแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็กได้ก็ต้องจัดหา
อาชีพให้กับพวกเธอ เพื่อให้มีรายได้ที่สามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ และควรเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้เท่าเทียมกัน (กมลวรรณ, 2555)  

แต่เพราะสังคมไทยยังมีความเช่ือแบบอดีตที่
มองว่า โสเภณี เป็นอาชีพที่ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ
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ของคนไทยชาวพุทธ แต่แท้ท่ีจริงนั้นน่ีเป็นเพียงค า
กล่าวอ้าง ที่จะยับยั้ งไม่ ให้มีการขึ้นทะเบียน
โสเภณีให้ถูกกฎหมาย แต่ในทางตรงกันข้าม 
อาชีพโสเภณีกลับถูกกฎหมายในยุโรปตะวันตก 
นับสิบประเทศ โดยเฉพาะประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ 
ซึ่งเป็นประเทศที่เจริญ น่าอยู่และโปร่งใสที่สุด 
แห่งหนึ่งของโลกนั้น อาชีพโสเภณีเป็นอาชีพที่
ต้องได้รับใบอนุญาต ผู้ให้บริการเสียภาษีถูกต้อง 
ลกูค้าสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้  

น่าแปลกอย่างยิ่งที่ ประเทศที่ประชาชนมี
จริยธรรมสูงส่ง มีวินัยดีเยี่ยม มีคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาช้ันยอด กลับเปิดกว้างส าหรับอาชีพ
โสเภณีอย่างถูกกฎหมาย แต่ประเทศไทยกลับยึด
ติดอยู่กับความเช่ือในอดีต ไม่มีการยอมรับใน
อาชีพนี้ และหาทางปราบปรามให้หมดสิ้น ซึ่งก็
แสดงให้เห็นถึงความด้อยพัฒนาของประเทศ และ
มีความล้าหลังจากประเทศอื่นๆ ที่ให้การยอมรับ
ในอาชีพโสเภณี ในเรื่องที่กล่าวมานี้ ยังสื่อให้เห็น
ถึงความยังไม่เกิดสังคมสมัยขึ้นในประเทศไทย 
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีเป็นรัฐชาติ แต่ก็ยังชาติ
คุณสมบัติบางประการที่จะท าให้ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่อยู่ในสังคมสมัยใหม่และเป็นประเทศ   
ที่พัฒนาแล้วอย่างเต็มรูปแบบ 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากปัญหาด้านโสเภณีในสังคมไทย

ไม่สามารถแก้ไขให้หายไปจากประเทศได้ก็ควรที่
จะท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2.  มีการขึ้นทะเบียนโสเภณี ให้ถูกต้อง 
เพื่อที่จะสามารถเช็คจ านวนโสเภณีได้อย่าง
แน่นอน และสามารถจัดพื้นให้ส าหรับโสเภณี
อย่างถูกต้อง 
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