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Situation and Process of Entry into Prostitution
In Muang District, Suratthani Province
ณัฐดนัย พยัฆพันธ1

Natdanai Payakpun

บทคัดยอ

บทความวิ จั ย เรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ ก ารค า ประเวณี
รูปแบบและกระบวนการเขาสูการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการวิเคราะหและแกไขปญหาการคาประเวณีที่ปรากฏในพื้นที่อําเภอเมือง
สุราษฎรธานี ไดอยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการวิจัย
เอกสารและการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) จากกลุม
ตัวอยางที่มีความเกี่ยวของกับการขายบริการทางเพศของหญิงแบบแอบแฝงในพื้นที่
อําเภอเมืองสุราษฎรธานีและเพื่อใหไดขอมูลจากกลุมตัวอยางที่แทจริงจึงกําหนดใหมี
การสุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) ผลการวิจัยพบวา
1. ใน พ.ศ. 2556 - 2560 พบวามีสถานบริการที่มีการขายบริการทางเพศ
แบบแอบแฝงที่ยังคงมีอยู คือ รานคาราโอเกะ รานนวดแผนโบราณ/สปา และรานอาหาร/
สวนอาหาร และหญิงไซดไลน (Side Line)
2. กระบวนการเขาสูก ารคาประเวณีของหญิงขายบริการในพืน้ ทีม่ ี 2 กระบวนการ
คือ (1) ผานการชักชวนจากคนใกลชิดที่กําลังทํา เคยทําหรือเปนนายหนาขายบริการทาง
เพศ (2) ผานชองทางสื่อสารบนโลกออนไลน เชน เฟซบุก (Facebook), ไลน (Line) และ
เว็บไซต (Website)
อาจารยประจําสาขาวิ ช าการเมื อ งการปกครอง คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ติดตอไดที่ : natdanai.now@gmail.com
1
Lecturer , Program in Politics and Governments, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Suratthani Rajabhast University, e-mail: natdanai.now@gmail.com
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3. แนวทางในการแกไขปญหาการคาประเวณีทไี่ ดผลอยางยัง่ ยืน ควรปรับแกกฎหมาย
ให อ าชี พ ขายบริ ก ารทางเพศเป น อาชี พ ที่ ถู ก กฎหมาย พร อ มทั้ ง ให ก ารคุ  ม ครองและ
สวัสดิการจากรัฐเทียบเทาอาชีพบริการประเภทอื่น ๆ จัดใหมีพื้นที่ (Zoning) สําหรับธุรกิจ
ใหบริการทางเพศโดยเฉพาะในขณะเดียวกันควรเพิ่มสาระการเรียนรูเกี่ยวกับผลกระทบ
จากการคาประเวณีในหลักสูตรการเรียนรูใ นระดับตาง ๆ เพือ่ ใหเยาวชนตระหนักถึงผลเสียนัน้
อันจะเปนการยับยั้งมิใหมีหญิงอายุนอยหนาใหมเขาสูวงการขายบริการทางเพศ
คําสําคัญ : สถานการณ การคาประเวณี นายหนา

Abstract

This article aims to study the situation of prostitution, patterns and
processes into prostitution in Muang Surat Thani District in order to ﬁnd solutions
to the problem of prostitution in the area of Muang Surat Thani. This qualitative
study was conducted with documentary research and in - depth interview.
In order to obtain data from the sample, the researcher used a random
sampling method (Snowball Sampling). The results are as follows:
1. In 2013-2017, there were hidden sex service places including karaoke
bars, traditional massage parlors/spas, restaurants/food gardens, and a new
form of sexual service commonly referred to as Side Line.
2. Processes into prostitution in the area include 1. persuasion of the
acquaintances who are prostitutes, used to work as prostitutes, or brokers;
2. contact through online channels, e.g. Facebook, Line, and website.
3. Suggested guidelines to solve prostitution problems sustainably are
law amendment to legitimize sex service profession; protection and welfare
provided to sex service profession; zoning for sex service business; educating
youth to discourage them from entering the sex industry.
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กลาวไดวา การคาประเวณี คือ กิจกรรมทีม่ เี พือ่ แลกเปลีย่ นผลประโยชนบางอยาง
กับการสําเร็จความใครทางเพศ การคาประเวณีนั้นเปนกิจกรรมที่ปรากฏขึ้นมาอยาง
ยาวนาน แมไมมีหลักฐานชัดเจนวาเกิดขึ้นในยุคสมัยใด แตก็เชื่อกันวามีวิวัฒนาการควบคู
กับพัฒนาการทางวัฒนธรรมดานอืน่ ๆ ของมนุษย สําหรับประเทศไทยนัน้ ไมปรากฏหลักฐานวา
การคาประเวณีมีมาแตสมัยใด แตพบวามีมาตั้งแตปลายสมัยกรุงสุโขทัย เพราะปรากฏใน
หนังสือกฎหมายโบราณ “ลักษณะผัวเมีย” ซึง่ บัญญัตขิ นึ้ ในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจาอูทอง) ตนกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 1904
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการออกพระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ. 127
เพื่อใหรัฐสามารถควบคุมกิจการโสเภณีและเก็บเงินภาษี กฏหมายฉบับนี้ใชบังคับอยูจนถึง
พ.ศ. 2503 จึงถูกยกเลิกไป โดยมีการตราพระราชบัญญัตปิ รามการคาประเวณี พ.ศ. 2503 ขึน้
บังคับใชแทน เนือ่ งจากพระราชบัญญัตปิ อ งกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 สวนทางกับความตองการ
ของประเทศตะวันตกที่เขามาเจริญสัมพันธไมตรีในขณะนั้นที่ตองการใหมีการปราบปราม
การคาหญิงและเด็กรวมทั้งเลิกโสเภณี และการเรียกรองใหมีการเลิกคาประเวณีทั่วโลก
โดยองคการสหประชาชาติ กระทั่ง พ.ศ. 2492 ไดมีการประชุมรางอนุสัญญาเพื่อการนี้ขึ้น
ชื่อ "อนุสัญญาฉบับรวม" (อังกฤษ: Consolidated Convention) มีเนื้อหาสาระเปน
การขจัดการคาสตรีและการแสวงหาประโยชนจากหญิงนครโสเภณี เพื่อเลิกการทําให
การคาประเวณีเปนสิ่งถูกกฎหมาย แรงกดดันจากภายนอกจึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหอาชีพ
โสเภณีกลายเปนอาชีพผิดกฎหมายนับแตนั้นเปนตนมา (Happy Three Time, 2019)
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แมวาอาชีพโสเภณีจะถูกกําหนดใหเปนอาชีพผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503 แตเมื่อเกิดสงครามเวียดนามใน พ.ศ. 2503 – 2512
ประเทศไทยไดกลายเปนฐานที่มั่นสําคัญของกองทัพอเมริกาเพื่อรบกับเวียดนามเหนือ
รั ฐ บาลจอมพลสฤษดี ธนะรั ช ต ใ นขณะนั้ น ได อ นุ ญ าตให ก องทั พ สหรั ฐ อเมริ ก าเข า มา
ตั้ ง ฐานทั พ ในประเทศไทย การมี ท หารอเมริ กั น ประจํ า การเป น จํ า นวนมากส ง ผลให
ความตองการหญิงขายบริการทางเพศหรือ “เมียเชา” เฟองฟูเปนอยางยิ่ง กระทั่งกองทัพ
สหรัฐอเมริกาถอนกําลังออกจากประเทศไทยใน พ.ศ. 2518 แตหญิงขายบริการทางเพศที่
เคยมีอยูก็มิไดลดปริมาณลง เพียงแตเปลี่ยนสถานที่ใหบริการไปอยูตามสถานเริงรมยอื่น ๆ
และกลายเปนการผันตัวเขาสูว งการขายบริการทางเพศอยางถาวร (Pongsak Pattha, 2005)
เพือ่ ควบคุมสถานการณการคาประเวณีทเี่ พิม่ สูงขึน้ อยางตอเนือ่ ง จึงมีการปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับบริบทของสังคมขึ้น ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ที่กําหนดโทษเพิ่มเติมแกบุคคลซึ่งกระทําชําเรา
โสเภณีเด็กในสถานการณคาประเวณี บุคคลซึ่งหารายไดจากการคาประเวณีของเด็กและ
เยาวชน และบิดามารดาหรือผูปกครองซึ่งมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูใน
ความปกครองไปเพื่อการคาประเวณี แมจะมีการกําหนดบทลงโทษใหรุนแรงเพิ่มขึ้นแตนั่น
ก็ไมเพียงพอตอการควบคุมใหสถานการณการคาประเวณีในประเทศไทยเบาบางลง
ดังจะเห็นไดจาก รายงานสถานการณการคามนุษย พ.ศ. 2558 (TIP Report) ของ
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ทีจ่ ดั ใหประเทศไทยตกอยูใ นบัญชีกลุม ที่ 3 (Tier 3)
ซึ่งเปนกลุมประเทศที่มีสถานการณคามนุษยระดับเลวรายที่สุด โดยประเทศไทยอยูใน
บัญชีกลุมที่ 3 ติดตอกันเปนปที่ 2 นับตั้งแต พ.ศ. 2557 จากรายงานที่ปรากฏทําใหรัฐบาล
จําเปนตองมีมาตรการเรงดวนเพือ่ ยกระดับสถานการณการคามนุษยใหพน จากการถูกจัดอยู
ในกลุมดังกลาว จึงเปนที่มาของการประกาศวาระแหงชาติวาดวยการปองกันปราบปราม
การคามนุษย และปรับปรุงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยที่มีอยูให
มีความทันสมัยและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สําหรับจังหวัดสุราษฎรธานี เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่ไดรับการประเมินวา มีสถานะเปน
ทางผานของกระบวนการคามนุษยหรือเปนจุดพักเพื่อรอการยายถิ่นไปจังหวัดอื่น ๆ
รวมทัง้ เปนสถานะปลายทาง คือ มีการนําทัง้ เด็กหญิงชาวไทยและชาวตางดาวมาบังคับใชแรงงาน
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แสวงหาผลประโยชนทางเพศในสถานบริการ (Ministry of Labour, n.d.) จากผล
การประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวา การคาประเวณีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานียังคงมีอยู
และมีฐานะเปนเสนทางหลักของกระบวนการคาประเวณีในพื้นที่ภาคใตดวย จากขอมูล
ดังกลาว ผูว จิ ยั เชือ่ วาการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีใหไดผลสูงสุด จําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองศึกษาสถานการณและรูปแบบการคาประเวณีในพื้นที่ใหถองแทเสียกอน เพื่อให
นโยบายและแนวปฏิบัตินั้นสอดคลองกับบริบทของสังคมอันนําไปสูการปฏิบัติที่ไดผลจริง
จากการศึกษาขอมูลดวยการสัมภาษณและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ผูวิจัย
พบวา อําเภอเมืองสุราษฎรธานีนนั้ ไมปรากฏการคาประเวณีทางตรง แตพบการคาประเวณี
แบบแอบแฝงอยูใ นสถานบริการประเภทตาง ๆ และเจาหนาทีร่ ฐั ประสบปญหาในการเขาถึง
แหลงบริการอันเปนผลใหการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีในพืน้ ทีไ่ มไดผลเทาทีค่ วร
ดั ง นั้ น ผู  วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาสถานการณ แ ละกระบวนการเข า สู  ก ารค า ประเวณี
สถานบริการที่มีการคาประเวณีแบบแอบแฝง รูปแบบและเงื่อนไขในการใหบริการทางเพศ
เพื่อหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการแกไขปญหาการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมือง
สุราษฎรธานีตอไป
วัตถุประสงคงานวิจัย
งานวิจัยเรื่อง “สถานการณและกระบวนการเขาสูการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอ
เมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี” มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาสถานการณการคาประเวณี
รูปแบบและกระบวนการเขาสูการคาประเวณีที่ปรากฏในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
ขอบเขตงานวิจัย
ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยพิจารณาจากความเกี่ยวของกับหญิงคาประเวณีในพื้นที่
กําหนดใหมี 2 สวน คือ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของและ
หญิงคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี นายหนาและผูซื้อบริการทางเพศ
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วิธีดําเนินงานวิจัย
การวิจยั เรือ่ งนีเ้ ปนการวิจยั ดวยวิธเี ชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนหลัก
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิควิธี ดังนี้
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) การสัมภาษณเชิงลึก
(In - depth interview) และการสังเกตแบบไมมสี ว นรวม (Non - participant Observation)
โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบลูกโซ (Snowball Sampling) โดยผูวิจัยติดตอผูมีความเกี่ยวของ
กับการคาประเวณีในพื้นที่ 1 คนอาศัยการแนะนําจากกลุมตัวอยาง ใหกลุมตัวอยางใน
ลําดับถัดไปเปนหญิงขายบริการทางเพศทีย่ งั คงขายบริการอยูใ นสถานบริการประเภทตาง ๆ
ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร ธ านี และเก็ บ ข อ มู ล จนกว า จะได ข  อ มู ล อิ่ ม ตั ว สามารถ
ตอบโจทยการวิจัยไดชัดเจน
2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบสามเสาดานขอมูล
(Data Triangulation) แลววิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัยดวยทฤษฏีหรือแนวคิดที่
เกีย่ วของ เชน แนวคิดเกีย่ วกับการคาประเวณีในประเทศไทย แหลงคาประเวณีในเมืองไทย
3. นําเสนอผลการวิจยั ดวยการพรรณณาเชิงวิเคราะห ผลจากการวิเคราะหขอ มูล
จะถูกนําเสนอดวยวิธีบรรยายแบบเลาเรื่อง (Storytelling)
4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 2 ป
แนวคิดที่เกี่ยวของ
1. รูปแบบการคาประเวณีในประเทศไทย
การคาประเวณีมีหลายรูปแบบซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยแวดลอม
ของสังคมแตละยุค ในปจจุบนั รูปแบบการคาประเวณีในประเทศไทยสามารถจําแนกออกเปน 2
รูปแบบ ดังนี้
1) การคาประเวณีโดยตรง คือ ผูคาบริการทางเพศโฆษณาเพื่อขายบริการ
โดยตรงตอลูกคาในสถานที่สาธารณะ หรือสถานบริการตาง ๆ โดยอาจจะมีผูคุมที่เรียกวา
แมงดา หรือแมเลาคอยเรียกลูกคาหรือควบคุมการเสนอขายบริการดังกลาว
2) การคาประเวณีแอบแฝง คือ ผูคาประเวณีประกอบอาชีพอื่นบังหนาแตมี
การแฝงการขายบริการทางเพศไปดวย เชน ในสถานบริการอาบอบนวด รานตัดผม
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รานเสริมสวย และโรงแรมบางแหงมีการจัดหาหญิงเพื่อการคาประเวณีไวบริการแขก
ผูใชบริการ หรือมีการติดตอเพื่อจุดประสงคการคาบริการทางเพศผานทางชองทาง
การโฆษณาตาง ๆ อาทิ โทรศัพท แค็ตตาล็อก หรือลงรูปภาพประกอบเรื่องในนิตยสารบาง
ประเภท เปนตน
2. สถานบริการ/แหลงการคาประเวณี
ธุ ร กิ จ การค า ประเวณี ห รื อ แหล ง ค า ประเวณี ใ นเมื อ งไทยจึ ง มี ลั ก ษณะ
การดําเนินธุรกิจหรือการใหบริการแตกตางกันออกไปโดยแบงออกไดเปน 7 แหลง ดังนี้
(Matalak Orrungrot, 2006)
1) ซองปด ลักษณะของซองปดจะถูกอําพรางสถานที่จากการตรวจตราของ
เจาหนาที่ดวยวิธีตาง ๆ อาทิ มีการสรางที่หลบซอนไวสําหรับโสเภณีโดยใชไมกระดานปด
และมีภาพวาดปดทับอีกชั้น และหากมีแขกมาใชบริการเจาของซองจะเปนผูไขกุญแจ
เพื่อพาตัวหญิงบริการออกมา
2) ซองเปด อยูในรูปแบบของสถานที่ที่เปนบานหรือโรงแรม โดยมีการจัดหอง
ไวรับรองผูใชบริการไวในสถานที่เดียวกันนี้ดวย ผูขายบริการทางเพศในซองเปดมีอิสระ
มากกวาซองปด
3) บานโทรศัพท มีการเสนอขายบริการผานทางโทรศัพท แตกม็ กี ารจัดสถานที่
ไวใหผูคาบริการพักผอนหลับนอนและมีการจัดหองไวเพื่อการรวมประเวณีเชนเดียวกับ
ซองเปด
4) สถานอาบอบนวด สถานอาบอบนวดเปนแหลงคาประเวณีที่ถูกตองตาม
กฎหมาย โดยลักษณะการใหบริการของหญิงบริการในสถานอาบอบนวดตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2547 นั้นสามารถแบงออกไปเปน
2 ประเภท คือ (4.1) หญิงบริการที่อยูในตูกระจก และ (4.2) หญิงบริการที่อยูนอกตูกระจก
หรือ ไซดไลน (Side Line) (Pongthon Samran, 2009)
5) รานอาหาร โรงนํ้าชา และบารรําวง การใหบริการคาประเวณีในรูปแบบ
แอบแฝงมากับการบริการความบันเทิงดานดนตรีมีการจัดโชวโปเปลือย บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม จัดวาเปนสถานคาประเวณีในลักษณะกึ่งเปดเผย โรงนํ้าชาบางแหงจะมี
สถานที่พักสําหรับบริการลูกคาในขณะที่บางแหงอนุญาตใหลูกคาพาหญิงบริการออกไป
นอกรานเพื่อการคาประเวณีได
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6) บารอโกโก เปนการโชวเตนโปเปลือยและโชวการรวมเพศของหญิงบริการ
นอกจากนี้ ห ญิ ง บริ ก ารในบาร ยั ง มี ห น า ที่ ผ สมเหล า ให กั บ แขกโดยหญิ ง บริ ก ารจะได
เปอรเซ็นตจากการจําหนายเครือ่ งดืม่ ดวยและออกไปกับแขกเพือ่ การคาประเวณี สวนรายได
ของการคาประเวณีเปนของหญิงบริการที่ตกลงกับแขกเอง
7) บารเบียร สถานบริการประเภทนีไ้ มมกี ารจัดหองไวสาํ หรับบริการลูกคา ดังนัน้
หากการตกลงซื้ อ ขายสํ า เร็ จ ลู ก ค า จะพาหญิ ง บริ ก ารออกไปรั บ การบริ ก ารนอกร า น
โดยลูกคาตองจายคาตัวหญิงบริการใหกับเจาของบาร สวนคาบริการของตัวหญิงบริการ
จะขึ้นอยูกับการตกลงระหวางลูกคาและตัวผูใหบริการเอง
ผลการวิจัย
จากการลงพื้นที่พบขอคนพบเกี่ยวกับสถานการณ รูปแบบการคาประเวณีและ
กระบวนการเขาสูการคาประเวณี ซึ่งสามารถอธิบายตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้
1. สถานการณการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
จากการศึกษาเชิงเอกสารและสัมภาษณพบวา เกีย่ วกับสถานการณการคาประเวณี
ในพื้ น ที่ ร ะหว า ง พ.ศ.2556 – 2559 พบว า สถานการณ ก ารค า ประเวณี ใ นพื้ น ที่ มี
การเปลีย่ นแปลงดังนี้
1.1 สถานบริการที่มีการขายบริการทางเพศทั้งทางตรงและแอบแฝงปดตัวลง
คือ สํานักคาประเวณี (ซองปด) คอกเทลเลาจ รานตัดผมชาย/หญิงและอาบอบนวด สาเหตุ
สําคัญที่ทําใหสถานบริการเหลานี้ตองปดตัวลงเนื่องจากมีหญิงขายบริการทางเพศเปน
ตัวเลือกนอยกวาสถานบริการรูปแบบอื่นและมีการเกิดขึ้นของสถานบริการประเภทอื่น ๆ
ที่ใหความสะดวกแกลูกคาไดมากกวา
1.2 เกิดสถานบริการที่มีการขายบริการทางเพศแอบแฝงประเภทใหม คือ
รานคาราโอเกะ รานนวดแผนโบราณ/สปา ซาวนา/ฟตเนส รานอาหาร/สวนอาหาร
โรงแรมและหอพัก และไซดไลน
จากการศึกษาขอมูลเชิงเอกสาร ผูวิจัยพบวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับสถานบริการประเภทตาง ๆ ทัง้ ทีม่ กี ารคาประเวณีทางตรงและแอบแฝงในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมือง
สุราษฎรธานีมีความเกี่ยวของกับปจจัย ทางสังคม 2 ประการที่เกิดขึ้นในขณะนั้น คือ
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1) เทคโนโลยี ส ารสนเทศในป จ จุ บั น ทํ า ให ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหบริการทางเพศจากสถานบริการประเภทตาง ๆ
ไปเปนการติดตอเพื่อใหบริการผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) ในนามของ หญิงไซดไลน
(Side Line) มากยิ่งขึ้น 2) การประกาศของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชาใน พ.ศ.
2558 ใหการคามนุษยเปนวาระแหงชาติทตี่ อ งดําเนินการแกไขปญหาอยางเรงดวน อันสงผล
ให มี ก ารตรวจค น และจั บ กุ ม สถานบริ ก ารที่ มี กิ จ กรรมเข า ข า ยการค า มนุ ษ ย ห รื อ
การคาประเวณีอยางเขมงวด สงผลใหสถานบริการประเภทอาบอบนวดในอําเภอเมือง
สุราษฎรธานีซึ่งไมมีใบอนุญาตประกอบกิจการตองปดตัวลงใน พ.ศ. 2558 เพื่อหลีกเลี่ยง
การจับกุมของเจาหนาที่รัฐ
2. รูปแบบการคาประเวณีที่ปรากฏในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร ธ านี มี ส ถานบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การค า ประเวณี
5 ประเภท คือ ซองเปด, รานนวดแผนโบราณ/สปา, รานคาราโอเกะ, ไซดไลน (Side Line),
รานอาหาร/สวนอาหาร สามารถสรุปรูปแบบของการใหบริการของหญิงขายบริการ
ทางเพศไดดังนี้
2.1 ซองเปด
ลักษณะซองเปดในสุราษฎรธานีพบวามีการใหบริการในสถานทีท่ เี่ ปนบาน
หรือโรงแรมที่หญิงขายบริการเชาไว อัตราคาเชาหองจะอยูที่เดือนละ 4,000 - 6,000 บาท
ตอเดือน ลักษณะการใชงานของหองเชาจะเปนทั้งสถานที่ที่มีไวบริการผูซื้อและสถานที่
สําหรับอาศัยของหญิงขายบริการในคราวเดียวกัน รายไดจากการขายบริการจะตกเปน
ของหญิงนั้นทั้งหมด และหญิงขายบริการประเภทซองเปดสามารถเขาออกสถานที่หรือ
ใชชีวิตไดอยางอิสระ และสามารถเลือกไดวาจะขายบริการทางเพศในวันนั้น ๆ หรือไม
ขึ้นอยูกับความสมัครใจของตัวหญิงเอง
เข็ม
หญิ ง ขายบริ ก ารประเภทนี้ ที่ ผู  วิ จั ย สั ม ภาษณ คื อ เข็ ม (นามสมมติ )
(Ms.Kem,Interview : 22 August 2015) สาวใหญลายครามวัย 43 ป จากจังหวัดเชียงราย
เธอกลาวถึงเสนทางอาชีพและขอมูลเกี่ยวกับอาชีพนี้ วาเธอขายบริการทางเพศครั้งแรก
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เมื่ออายุ 26 ป แตในครั้งนั้นยังไมถือวาการขายบริการทางเพศเปนอาชีพหลักทีห่ ารายไดเพือ่
เลีย้ งดูตวั เองและครอบครัว และใน พ.ศ. 2543 เธอตัดสินใจเริม่ อาชีพนีอ้ ยางจริงจัง เธอตัดสินใจ
เดินทางไปใหไกลจากบานเกิดใหไดมากที่สุดเพื่อหลบลี้จากผูคนที่อาจรูจัก สาวเชียงรายวัย
26 ปคนนี้ตัดสินใจเดินทางลงใตมุงสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาเพื่อเริ่มตนการขาย
ความสด ความสาวแลกกับเงินของชายแปลกหนา สถานบริการแรกที่เธอเขาไปทํางาน คือ
รานคาราโอเกะที่มีการขายบริการทางเพศแฝงอยู เธอทํางานอยูที่นั่นไมนานก็ยายแหลง
ทํามาหากินลงใตกวาเดิมถึง อําเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาสแลวจึงยายถิ่นเขามายัง
จังหวัดสุราษฎรธานีเมื่อ 2 ปกอน
ออย
ผูใหขอมูลอีกคนหนึ่งที่ผูวิจัยพบ คือ ออย (นามสมมติ) (Ms.Oil, Interview
:22 August 2015) สาวชาวเหนือวัย 42 ป จากจังหวัดลําพูน กลาวถึงเรือ่ งราวของเธอวาเธอได
รับการชักชวนจากเพือ่ นคนหนึง่ ใหเขามาทํางานขายบริการทางเพศที่จังหวัดสุราษฎรธานี
เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มั่นใจวาไมมีใครรูจักและยังหางไกลจากบานเกิด ออยตอบตกลง
แมจะรูดีวามันไมใชอาชีพที่ดีนัก
“มีหนี้อยู 60,000 บาท ถาไมหาเงินมาใหทันก็ไมรูวาที่ดินและ
บ า นจะโดนยึ ด ไหม ตอนเพื่ อ นชวนเราก็ คิ ด ว า ตั ว เองไม มี
ประสบการณในการทํางานนีเ้ ลย แตมนั หาเงินไมทนั จริง ๆ ก็เลย
ตองตอบตกลงทํางานนี้”
27 กรกฎาคม 2557 ออยเดินทางถึงจังหวัดสุราษฎรธานี เธอตรงไปยัง
หอพักหญิงแหงหนึ่งในตัวเมืองสุราษฎรธานีเพื่อเริ่มงานทันที เธอตองเริ่มงานที่ไมรูวาตอง
ทําไปถึงเมื่อไหร เรื่องเหลานี้จะจบหรือจุดสิ้นสุดลงวันไหนทุก ๆ วัน เธอจะตองใหบริการ
ลูกคาไมซํ้าหนา ซํ้าแลวซํ้าเลา จากการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview) กับผูให
ขอมูลในสถานบริการประเภทซองเปด สามารถสรุปรูปแบบการใหบริการไดดงั ตารางตอไปนี้
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ซองเปด
สงแขก

ตกลงเงื่อนไขพรอม
จายคาตัว
อาบน้ํา

รวมรัก

ไมอาบน้ํา
ภาพที่ 1 : ขั้นตอนการใหบริการของหญิงขายบริการทางเพศประเภทซองเปด

การใหบริการทางเพศจะเริม่ จากตกลงราคาและเงือ่ นไขในการใหบริการกับ
แขกกอน เชน ตองสวมถุงยางอนามัย ทําอะไรไดบาง อะไรหามทํา ที่สําคัญคือตองใช
ถุงยางอนามัยดวย เมื่อตกลงราคาและจายเรียบรอยแลวก็จะถามแขกวาจะไปอาบนํ้าไหม
เมื่อพรอมจึงเริ่มจึงออรัลเซ็กสและสวมถุงยางอนามัยให หลังเสร็จกิจก็จะมาสงแขก
สําหรับอัตราคาบริการและเงื่อนไขจะมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 : คาบริการของหญิงในซองเปด
เงื่อนไข
1 เสร็จกิจ 1 ครั้ง
2 เสร็จกิจ 2 ครั้ง
3 เหมา 1 ชั่วโมง
4 เหมา 1 คืน
5 นอกสถานที่

ราคา
300 บาท
500 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท
ไมตํ่ากวา 1,000 บาท
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ราคาคาตัวของออยและหญิงสาวในสถานบริการประเภทซองเปดจะแตกตางกันไป
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันระหวางลูกคากับหญิงสาว สนนราคาเสร็จกิจ 1 ครั้งที่ 300 บาท
2 ครั้งที่ 500 บาท หากตองการเหมาชั่วโมงโดยไมจํากัดครั้งราคาชั่วโมงละ 1,000 บาท
และเหมาทั้งคืนราคา 2,000 บาท แตหากตองการออกไปนอกสถานที่จะมีคาใชจายเพิ่ม
ไมนอยกวา 1,000 บาท ขึ้นอยูกับขอตกลงและความสมัครใจของหญิงขายบริการทางเพศ
2.2 รานนวดแผนโบราณ/สปา
สถานบริการอีกแหลงหนึง่ ทีแ่ ฝงการคาประเวณีโดยเอารานนวดแผนโบราณ/
สปาเปนฉากบังหนา รูปแบบการใหบริการทางเพศแบบแฝงของแหลงบริการนี้ มีทั้ง
แบบบริการนวดพวงเซ็กส2 นวดตามปกติแลวคอยเสนอบริการเสริมหลังการนวด เชน นวดกษัย3
หรือขายบริการทางเพศ หรือแมกระทัง่ การรับนวดนอกสถานที่ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั ความสมัครใจ
และการตกลงเงื่อนไขราคากันระหวางลูกคากับหญิงขายบริการ บางรานจะมีการจัดพื้นที่
สําหรับการนวดเพื่อผอนคลายและบริการทางเพศ แตบางรานจะจัดใหมีเกาอี้เฉพาะ
สําหรับหญิงบริการนั่งรอลูกคาไปเลือกเมื่อตกลงราคากันไดจะแยกไปหองพิเศษหรือ
ไปเชาโรงแรมเพื่อขายบริการทางเพศตอไป
ชุ
“หลังจากตองแยกกันกับสามี เราก็ตองเลี้ยงลูกคนเดียวใน
ตอนนั้ น เราจํ า เป น ต อ งหาเงิ น มาให พ อสํ า หรั บ เลี้ ย งลู ก ที่ ป  ว ย
หนูไมรูวาเขาเรียกวาโรคอะไร แตหมอบอกวาเม็ดเลือดขาวกิน
เม็ดเลือดแดงมีคาใชจายในการรักษาเยอะ อีกทั้งตองดูแลพอกับ
แมของตัวเองดวย หนูกไ็ มไดอยากมาทํางานนีห้ รอกแตจะใหทาํ ยังไง
ก็หนูจน หนูไมมคี วามรู หนูมแี คนี้ แครา งกายนีเ้ ทานัน้ ” ชุ (นามสมมติ)
(Ms.Chu, Interview: 22 August 2015) สาววัย 31 ปจาก
ภาคอีสาน กลาวถึงสาเหตุที่ทําใหเธอตองมาทํางานในสถาน
บริการประเภทนี้
นวดพวงเซ็กส คือ การนวดที่มีเงื่อนไขการรวมเพศอยูในคอรสเดียวกัน
นวดกษัย หรือ จับกษัย เปนการนวดแผนไทยประเภทหนึ่งที่ทําการนวดบริเวณลูกอัณฑะ
และบริเวณโดยรอบ มีจุดประสงคเพื่อชวยใหการไหลเวียนในรางกายดีขึ้น การทํางานของไตดีขึ้น และ
ยังชวยบรรเทาอาการปวดเอว ปวดหลัง รวมไปถึงการทํางานของอวัยวะเพศ และเพิ่มการสรางไขสันหลัง
และเม็ดเลือดแดง เพิ่มฮอรโมนและปริมาณนํ้าอสุจิ
2
3
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เธอตองเริ่มงานในรานนนวดแผนโบราณตั้งแตเวลา 20.00 น. จนถึง
02.00 น. เมื่อมีลูกคาเขามาในรานหญิงสาวในรานจะมานั่งบนชั้นสําหรับนั่งเพื่อรอให
ลูกคาเลือกคนที่ตนเองสนใจ เมื่อถูกลูกคาเลือกหมอนวดคนนั้นก็จะเดินนําลูกคาขึ้นชั้นบน
ไปยังหองที่ผูดูแลมอบกุญแจใหหลังจากนั้นหมอนวดก็จะใหลูกคาเปลี่ยนเสื้อผาพรอมกับ
นําชุดที่เตรียมไวมาใหเปลี่ยน หลังจากลูกคาพรอมที่เตียงแลวการนวดก็จะเริ่มขึ้น การนวด
ของรานแบบนี้ไมไดมีรูปแบบการนวดที่หลากหลายเหมือนรานนวดแผนโบราณทั่วไป
สถานบริการแบบนี้มีเพียงรูปแบบเดียว คือ การนวดกลามเนื้อเพื่อรอจังหวะในการเสนอ
บริการพิเศษเทานั้น ถาลูกคาสนใจจะซื้อบริการทางเพศก็จะถามวามีบริการพิเศษไหม
ราคาเทาไหร เงื่อนไขเปนอยางไรทั้งนี้คาบริการพิเศษไมนํามารวมกับคานวดตามปกติ
หากสามารถตกลงราคาและเงื่อนไขในการใหบริการได อาจมีการเปลี่ยนหองไปใชหองที่มี
ความมิดชิดมากขึ้นและกอนเริ่มบริการพิเศษลูกคาจะตองจายคาบริการกอน สําหรับราคา
ในการใหบริการแบบพิเศษ คือ หากใชมอื ในการนวดคลําอวัยวะเพศของลูกคากระทัง่ เสร็จกิจ
ราคา 300 – 500 บาท ตอ 1 ชัว่ โมง หากตองการรวมเพศกับหมอนวดราคาจะอยูท ี่ 1,000 –
1,500 บาทตอชั่วโมง ขึ้นอยูกับเงื่อนไขในการใหบริการ
นํ้าหวาน
เธอเปนหญิงบริการประจํารานนวดแผนไทยในตัวเมืองสุราษฎรธานีที่
ทํางานนี้มานานกวา 11 ปประสบการณของเธอในถนนสายนี้ทําใหผูวิจัยไดขอมูลอันมีคา
มากมาย นํ้าหวาน (นามสมมติ) (Ms.Namwan, Interview: 22 August 2015) คือ หญิงสาว
คนนั้น
เธอกลาวถึงกระบวนการใหบริการของรานนวดแผนโบราณ/สปาวา เริ่ม
จากลูกคาจะเขามาในรานและเลือกหมอนวด แลวจึงขึ้นไปนวดยังหองที่จัดเตรียมไวให
หรื อ จะออกไปข า งนอกก็ แ ล ว แต จ ะตกลงกั น ทั้ ง นี้ หมอนวดมี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธลู ก ค า เพื่ อ
ความปลอดภัยของตนเองโดยเฉพาะอยางยิง่ กับลูกคาทีม่ อี าการมึนเมาหรือกลัดมันมากเสียจน
แสดงออกมาทางสีหนาและแววตา ราคาในการนวดแตละครัง้ อยูท ี่ 300 บาทตอ 1 ชัว่ โมง หรือ
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แลวแตการตกลง สําหรับลูกคาที่ตองการซื้อบริการทางเพศ ลูกคามักจะเปนฝายถามหา
บริการทางเพศกอน หรือหมอนวดจะถามกอนก็แลวแตจงั หวะ สําหรับอัตราคาบริการทางเพศ
และนวดนั้นจะอยูที่ 1,200 - 1,500 บาทตอครั้ง ในกรณีที่ลูกคาพาหมอนวดออกไป
นอกสถานที่ ลูกคาจะตองจายคาโรงแรม คานวดและคาบริการทางเพศทั้งหมด สัดสวน
รายไดที่ตองแบงกันระหวางหมอนวดกับรานตนสังกัดขึ้นอยูกับการตกลง และการมี
เพศสัมพันธทุกครั้งจะตองสวมถุงยางอนามัย
จากการสัมภาษณเชิงลึก (In - Depth Interview) กับผูใหขอมูลใน
สถานบริการประเภทรานนวดแผนโบราณ/สปา ทําใหผูวิจัยสามารถพบวาการใหบริการ
ของหญิงสาวจะเริ่มจากลูกคาเขามาในรานและเลือกหมอนวด แลวจึงขึ้นไปนวดยังหอง
ที่จัดเตรียมไวใหหรือจะออกไปขางนอกก็แลวแตจะตกลงกัน ทั้งนี้หมอนวดมีสิทธิ์ปฏิเสธ
ลูกคาเชนกัน สามารถอธิบายไดดังภาพที่ 2 ดังนี้

รานนวดแผนไทย
ลูกคาเลือกหมอนวด
นวดในสถานที่
นวดนอกสถานที่

นวดทั่วไป 300 บาท

หักสวน
แบงกับตน
สังกัดตาม
ตกลง

เพิ่มบริการทาง
เพศ 1,200 บาท

ภาพที่ 2 : รูปแบบการใหบริการของหญิงสาวในสถานบริการประเภทรานนวดแผนไทย
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สํ า หรั บ อั ต ราค า บริ ก ารและเงื่ อ นไขการให บ ริ ก ารในสถานบริ ก าร
ประเภทนี้ อธิบายไดดังตารางดังตอไปนี้
ตารางที่ 2 : คาบริการของหญิงคาราโอเกะ
เงื่อนไข
1 เสร็จกิจ 1 ครั้ง
2 เสร็จกิจ 2 ครั้ง
3 เหมา 1 ชั่วโมง
4 เหมา 1 คืน

ราคา
600 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท

2.3 รานคาราโอเกะ
รานคาราโอเกะถือเปนอีกหนึ่งกิจการที่แฝงการขายบริการทางเพศ โดย
หญิงขายบริการจะมีการกําหนดสัดสวนรายไดกับรานตนสังกัด สวนการตัดสินใจวาคืนนั้น
จะไปกับลูกคาหรือไมขึ้นอยูกับความสมัครใจของหญิงบริการเอง รานตนสังกัดไมสามารถ
บังคับขมขูได รูปแบบการขายบริการทางเพศที่ปรากฏในรานคาราโอเกะมี 2 รูปแบบคือ
รูปแบบทีห่ นึง่ ผูซ อื้ บริการเขาไปรองเพลงหรือทํากิจกรรมเพือ่ ความบันเทิงกอน เชน ดืม่ - กิน
เลนเกม แลวจึงสอบถามราคาคาบริการและเงื่อนไขในการใหบริการทางเพศ เมื่อตกลง
ราคาไดก็จะไปเชายังโรงแรมหรือบานเชา รูปแบบที่สอง คือ สอบถามราคากันโดยไมเขาไป
ใชบริการในรานคาราโอเกะ เมื่อตกลงราคาไดก็จะไปยังโรงแรมหรือบานเชารายวันตอไป
มุก
ผูว จิ ยั ไดพบกับมุก (นามสมมติ) (Ms.Muk, Interview: 24 August 2015)
หญิงสวยสาววัย 31 ปผใู หขอ มูลเกีย่ วกับการทํางานในรานคาราโอเกะ เธอกลาวถึงขั้นตอน
ในการใหบริการลูกคาที่เขามาใชบริการภายในรานคาราโอเกะวาหากเริ่มงานแลวยังไมมี
ลูกคามาใชบริการหรือยังไมถูกลูกคาเลือกใหไปนั่งดวย สาว ๆ ที่เหลือจะตองมานั่งเรียก
ลูกคาหนาราน ซึ่งจะมีลักษณะเดนคือ ประดับไปดวยแสงไฟสีสันสดสวย เกาอี้ที่นั่งเรียก
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ลูกคาของสาว ๆ จะเปนเกาอี้ทรงสูงเพื่อกระตุนกําหนัดและเพิ่มความเยายวนราวกับ
ตองการดึงดูดใหเหลาแมงเมาที่ตองการเลนกับไฟราคะบินมาติดกับดักนี้ เมื่อลูกคาเขามา
ใชบริการ คนเชียรแขกประจํารานก็จะเรียกสาว ๆ มาใหลูกคาเลือกตามความพึงพอใจ
หนาที่ของสาวคาราโอเกะคือชงเหลา ชวนคุย เลนเกมทําใหลูกคาเกิดความรูสึกสนุกสนาน
หากเธอสามารถชวนใหลูกคาซื้อดื่มซึ่งจะอยูที่ดื่มละ 60 - 120 บาท ยิ่งเธอสามารถดึงเงิน
จากนักเที่ยวใหซื้อดื่มเพื่อเธอไดมากเทาไหรเธอก็จะไดรับสวนแบงจากเงินซื้อดื่มของลูกคา
มากเทานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางสาวคาราโอเกะกับรานตนสังกัดดวย
“เวลาลูกคาเรียกไปนัง่ ดวย สวนใหญกค็ ยุ กันเรือ่ ยเปอ ย แตก็
คุยอยูไ มกเี่ รือ่ ง ชือ่ อะไร มาจากไหน ทํางานมานานหรือยังประมาณนี้
และลูกคาที่มาเที่ยวสวนใหญก็เปนกลุมเดิมลูกคาจะรูอยูแลววา
ผูห ญิงคาราโอเกะอยางเราขายบริการทางเพศเปนอาชีพเสริมดวย
ถาสนใจซื้อบริการทางเพศลูกคาก็จะถามเลยวาตองซื้อดริ๊งก4
หรือตองทํายังไงจึงจะสามารถพาเราออกไปขางนอกไดแตกข็ นึ้ อยู
กับความสมัครใจของเราดวยวาอยากไปหรือเปลา”
นองและนุน
ผูวิจัยยังไดพบกับกลุมตัวอยางที่เปนหญิงสาวที่สังกัดอยูสถานบริการ
ประเภทนี้อีก 2 คน คือ นอง (นามสมมติ) (Ms.Nong, Interview: 24 August 2015)
สาวสวยวั ย 30 ป และนุ  น (นามสมมติ ) (Ms.Non, Interview: 24 August 2015)
วัย 31 ป 2 สาวคูหูที่มีพื้นเพตางกัน มูลเหตุที่เขาสูการขายบริการทางเพศตางกัน แตวันนี้
เธอทั้งคูอยูภายใตสังกัดสถานบริการเดียวกัน คือ “นอง” มาอยูรานคาราโอเกะเพราะ
ความยากลําบาก ปญหาหนีส้ นิ และภาระทีต่ อ งรับผิดชอบ แต “นุน ” มาจากการขายบริการทางเพศ
ประเภทอื่นมากอนแลวจึงเปลี่ยนมาอยูในรานคาราโอเกะ การขายบริการทางเพศของ
ซือ้ ดริง๊ ก คือ การซือ้ เครือ่ งดืม่ ภายในรานเพือ่ เพิม่ ยอดขายใหกบั หญิงสาวผูใ หบริการ การซือ้ ดริง๊ ก
จะทําใหหญิงนั้นไดรับสวนตางจากราคาของเครื่องดื่มตอแกวซึ่งถือเปนรายไดเพิ่มเติมของหญิงคนนั้น
4
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นุนไมไดมาจากความตองการเงินทองเพื่อชดใชหนี้สิน แตมาจากความตองการทรัพย
เพื่อตอบสนองความตองการสวนตัวเปนหลัก
ทัง้ สองคนเลาถึงการทํางานในรานคาราโอเกะใหผวู จิ ยั ฟงวา “พอลูกคามา
เราก็ออกไปตอนรับและบริการตามปกติ พาไปนัง่ ทีโ่ ตะ บอย5 ประจํารานก็จะนํารายการอาหาร
และเครื่องดื่มพรอมหนังสือรายการเพลงไปใหลูกคา แลวก็จะถามวาตองการนอง ๆ
นัง่ ดวยไหม ถาลูกคาตองการก็จะใหบอ ยไปแจง จากนัน้ สาว ๆ ในสังกัดก็จะเดินมาแนะนําตัว
เพื่อใหลูกคาเลือก หรือลูกคาอาจบอกบอยแตแรกไดวาตองการหญิงสาวลักษณะใด เชน
หนาอกใหญ ขาว กินเหลา รองเพลงได อันนี้ก็แลวแตลูกคาจะชอบ หลังจากเขาประจําที่
ในโตะของลูกคาแลว หญิงสาวจะมีหนาทีม่ อบความสําราญแกลกู คา เชน การชวนเลนเกม
รองเพลง ในระหวางนัน้ อาจมีการบีบคลึงลวงรางกายของเราบาง เราก็ตอ งรูจ กั มารยาหญิง
ในการเอาตัวรอดหรือไมใหเกิดการลวงทีล่ กึ มากเกินไปจนเราเกิดอันตรายและเกินคาตอบแทน
ถาลูกคาอยากไดบางอยางทีม่ ากกวาการบริการปกติ ก็ขนึ้ อยูก บั ขอเสนอและความสมัครใจ
ของเรา” จากการศึกษาพบรูปแบบการใหบริการของหญิงสาวในรานคาราโอเกะ ดังนี้
คาราโอเกะ
ลูกคาเลือกสาวคาราโอเกะ
รองเพลง
ทํากิจกรรมภายในรานภายในราน
ติดตอขอซื้อบริการทางเพศ
ความสมัครใจของหญิงคาราโอเกะ

เลนเกม
ซื้อเครื่องดื่ม
คาบริการ 600 – 3,000 บาท

ภาพที่ 3 : รูปแบบการใหบริการของหญิงสาวในสถานบริการประเภทคาราโอเกะ
5

บอย คือ บริกร, ผูใหบริการ
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สําหรับเงือ่ นไขและราคาในการซือ้ บริการแตละครัง้ นัน้ มีความแตกตางกันไป
ตามความพึงพอใจระหวางลูกคาและหญิงคาราโอเกะดังนี้
ตารางที่ 3 : คาบริการของหญิงคาราโอเกะ
เงื่อนไข
1 เสร็จกิจ 1 ครั้ง
2 เสร็จกิจ 2 ครั้ง
3 เหมา 1 ชั่วโมง
4 เหมา 1 คืน

ราคา
600 บาท
1,000 บาท
1,500 บาท
3,000 บาท

ราคาคาตัว จะอยูระหวาง 600 – 1,500 บาท ขึ้ น อยู  กั บข อ ตกลง
ระหวางหญิงสาวกับลูกคาวาตองการคางคืนหรือชั่วคราว และหลังจากหักสวนตางระหวาง
เธอกับรานตนสังกัด สาวคาราโอเกะจะไดคาตัวครั้งละ 300 – 800 บาทไมรวมทิปพิเศษที่
ลูกคาประสงคใหเฉพาะบุคคล สําหรับคาใชจายอื่น ๆ เชน จายคาโรงแรม/หองพัก
คาอาหาร/เครื่องดื่ม รวมถึงบริการอื่น ๆ ของโรงแรมลูกคาตองเปนผูชําระทั้งหมด และ
สิ่งสําคัญคือลูกคาจะตองจัดหาถุงยางอนามัยมาดวยซึ่งปกติแลวสามารถติดตอพนักงาน
โรงแรมใหจัดหามาได
2.4 ไซดไลน (Side Line)
ไซดไลน เปนรูปแบบการขายบริการทางเพศแบบใหมที่ปรากฏขึ้นใน
พื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร ธ านี แ ละได รั บ ความนิ ย มจากผู  ซื้ อ บริ ก ารเป น อย า งสู ง ด ว ย
สามารถทํ า การติ ด ต อ เพื่ อ นั ด หมายและกํ า หนดเงื่ อ นไขการซื้ อ บริ ก ารได โ ดยตรงกั บ
หญิงขายบริการไดโดยไมจําเปนตองเดินทางไปพบปะเหมือนแหลงขายบริการอื่น ๆ
นอกจากนี้ยังสะดวกในการรักษาความลับระหวางผูซื้อและผูขายเมื่อกําหนดเงื่อนไขใน
การซื้อ-ขายบริการทางเพศไดแลวจึงจะทําการนัดหมายวัน - เวลาในการพบปะตอไป
รูปแบบการขายบริการแบบนี้พบรูปแบบที่แตกตางกัน 2 ประการ คือ
2.4.1 ขายบริการโดยไมผา นเอเยนต คือ หญิงสาวจะนํารหัสเลขประจําเครือ่ ง
ของโปรแกรมไลน (LINE) ไปฝากไวตามเว็ปไซตเพื่อการโฆษณาขายบริการทางเพศดวย
ตนเอง เพื่อใหผูซื้อสามารถติดตอกับตนไดโดยตรง รายไดจากการขายบริการในแตละครั้ง
หญิงนั้นจะไดรับโดยไมตองหักแบงแตอยางใด
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2.4.2 ขายบริการผานตัวแทน คือ ผูเ ปนตัวแทนหญิงขายบริการประเภทนี้
จะนํารหัส ID LINE ของตนไปฝากไวตามเว็ปไซตดว ยเชนกัน เมือ่ มีลกู คาสนใจใชบริการเอเยนต
จะนําเสนอหญิงในเครือขายที่วางหรือตรงกับความตองการของลูกคาตอไป เมื่อนัดหมาย
วัน - เวลา - สถานที่ (ตองเปนหองพักรายวันหรือโรงแรม) เปนที่เรียบรอยหญิงขายบริการ
จะเปนผูเ ดินทางไปยังสถานทีน่ ดั หมายนัน้ ดวยตนเอง ทัง้ นี้ หญิงขายบริการทีอ่ ยูใ นเครือขาย
ดังกลาวจะตองเสียคานายหนาใหแกเอเยนตตามแตจะมีการตกลงกัน
วิว
วิว (นามสมมติ) (Ms.View, Interview: 22 May 2015) เด็กสาวตัวเล็ก
ผิวคลํา้ อายุเพียง 18 ป เธอเปนชาวสุราษฎรธานีโดยกําเนิด เธอเลาถึงเสนทางการขายบริการทาง
เพศของเธอใหผวู จิ ยั ฟงวา เริม่ มีความสัมพันธทางเพศครัง้ แรกเมือ่ อายุ 17 ป (มัธยมศึกษาปที่ 6)
หลังจากนั้นเธอเริ่มออกเทีย่ วกลางคืนเพือ่ สัมผัสรสชาติการมีเพศสัมพันธทมี่ คี วามแปลกใหม
กับคนทีไ่ มใชแฟนมาโดยตลอด หลังจากมีความสัมพันธทางเพศกับชายแปลกหนาไดเปน
ระยะเวลาหนึง่ วิวก็เริม่ คิดวาเธอสามารถหาเงินจากสิง่ ทีเ่ ธอชอบได เธอไมจาํ เปนตองเปลืองตัว
โดยไมไดรบั สิง่ ใดตอบแทน จึงเริ่มสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อหาเว็บไซดที่ประกาศรับ
หรือหาหญิงขายบริการทางเพศประเภทไซดไลน (Side Line) เมื่อตัดสินใจวาจะเดินทาง
สายนี้แลว เธอจึงเริ่มสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อหาเว็บไซดที่ประกาศรับหรือหาหญิง
ขายบริการทางเพศประเภทไซดไลน (Side Line)
“หนูจะสมัครเขาไปแลวก็ท้ิงไอดีไลน (LINE) ไวพรอม
กับบอกเงื่อนไขในการใชบริการและราคาที่ตองการไว คนที่
สนใจก็จะแอดไลนมาเปนเพื่อนกับหนู ก็มีทั้งลูกคาที่ตองการ
ซื้อบริการทางเพศจริง ๆ และก็มีพวกกอกวนโรคจิตดวย
ซึง่ ถาเจอพวกนีห้ นูกจ็ ะบล็อคไลนเลย สําหรับเงือ่ นไขทีห่ นูตงั้ ไว
ก็เชน ไมสด ไมปาก ไมกน ฟลแฟน6 ถาลูกคารับเงื่อนไขได
ก็จะนัดวัน - เวลาและสถานที่กัน”
ไมสด ไมปาก ไมกน ฟลแฟน คือ คําอธิบายเงื่อนไขในการขายบริการทางเพศของ
หญิงนั้นจะตองสวมถุงยางอนามัย ไมรวมเพศทางปากหรือกน ใหความสําคัญและสรางความรูสึกกับ
ลูกคาเหมือนวาเปนคูรักกัน
6
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โซดา
ผูวิจัยมาพบกับอีกหนึ่งผูใหขอมูลเกี่ยวกับไซดไลน เธอชื่อ โซดา
(นามสมมุติ) (Ms.Soda, Interview: 30 May 2015) หญิงสาววัย 24 ป ผูอยูในวงการขาย
บริการทางเพศผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) มานานกวา 2 ป
“หนูเริ่มขายตัวอยางจริงจังมาตั้งแตเมื่อ 2 ปกอน
ตอนนั้ น อายุ 22 ป ที่ ม าขายตั ว ก็ เ พราะว า อยากได
สิ่งของ เสื้อผาแบรนดเนม กระเปาสวย ๆ อยากมีเงินไป
เที่ยวและเสริมสวย ก็เลยลองหาขอมูลดูในอินเตอรเน็ต
พบวา มีเว็บไซตบางเว็บไซตที่เปดชองทางใหหญิงสาว
สามารถโพสตรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการขายตัว โดย
มีการติดตอกันกับผูซ อื้ ผานแอพพลิเคชัน่ ไลน (Line) หนูไมได
มีปญ หาชีวติ อะไรหนูแคอยากไดของทีต่ ามประสาวัยรุน นัน่ แหละ
ถาจะไปขอพอแมก็คงจะไมไดแนนอนก็เลยคิดจะหาเงิน
ดวยตัวเอง สุดทายก็หาเงินดวยวิธีนี้มานานกวา 2 ป แลว
รายไดตอเดือนก็อยูระหวาง 30,000 - 50,000 บาท
ขึ้นอยูกับวาเดือนนั้นมีลูกคาเยอะหรือเปลา”
เมื่อโซดาติดตอกับลูกคาผานแอพพลิเคชั่นไลน (Line) และตกลง
เงื่อนไขตาง ๆ เชน คาตัว เวลาและสถานที่ เรียบรอยแลว เธอจะเปนผูไปพบลูกคาที่โรงแรม
หรือรีสอรทเอง เธอจะไมอนุญาตใหลกู คามาหาเธอทีห่ อ งพักเด็ดขาดเนือ่ งจากเธอตองการปกปด
ขอมูลสวนตัวทั้งหมดเพราะการหารายไดดวยวิธีการนี้ถือเปนความลับที่ตองเก็บใหลึกที่สุด
เพราะในบางครั้งหองพักของเธอก็มีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นองมาเยี่ยมเยียน
จากการสัมภาษณเชิงลึก (in - depth Interview) ทําใหผูวิจัย
สามารถสรุปขั้นตอนการใหบริการของหญิงขายบริการทางเพศประเภทไซดไลนทั้งผาน
ตัวแทนและไมผานตัวแทนไดดังนี้
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ไซดไลน (Sideline)
ไมผานตัวแทน
หองสวนตัว

ผานตัวแทน

โรงแรม,หองเชา
หักคาตัวแทน
500 บาท/ครั้ง

1,500 – 3,000 บาท

ภาพที่ 4 : รูปแบบในการใหบริการทางเพศของหญิงไซดไลน (Side Line)

จากการศึกษาพบวา หากการขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการ
ประเภทไซดไลนกระทําผานตัวแทน จะตองเสียคาดําเนินการ 500 บาทตอครั้ง และ
การซือ้ บริการทางเพศผานตัวแทนจะทําการนัดหมายลูกคาใหไปพบกันในสถานประกอบการ
ประเภทโรงแรมหรือหองเชารายวันเทานั้น ทั้งนี้อัตราคาบริการจะแตกตางกันไปตาม
ขอตกลงที่ไดวางไว สามารถอธิบายไดดังนี้
ตารางที่ 4 : คาบริการของหญิงไซดไลน
เงื่อนไข
1 เสร็จกิจ 1 ครั้ง
2 เสร็จกิจ 2 ครั้ง
3 เหมา 1 ชั่วโมง

ราคา
1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท

เวลา

ไมเกิน 1 ชั่วโมง
ไมเกิน 1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
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2.5 รานอาหาร/สวนอาหาร
รานอาหาร/สวนอาหารทีม่ กี ารขายบริการทางเพศแฝงนัน้ สิง่ ทีพ่ นักงานหญิง
ตองทําความเขาใจรวมกันกอนคือ การขายบริการทางเพศระหวางพนักงานหญิงที่เปน
พนักงานเชียรเบียรหรือชงเหลากับลูกคาที่มาดื่มกินในรานจะถือเปนเรื่องสวนตัวระหวาง
ลูกคาและพนักงาน รานตนสังกัดจะไมมีสวนในการรับรู หักคาตัวหรือรวมรับผิดชอบ
แตอยางใด และการติดตอพูดคุยนั้นจะตองเกิดขึ้นหลังจากรานปดใหบริการตามเวลาที่
ร า นกํ า หนดไปแล ว เท า นั้ น โดยทั่ ว ไปร า นอาหารหรื อ สวนอาหารจะมี พ นั ก งานอยู 
2 ประเภท คือ
2.5.1 พนักงานประจําราน คือ มีรายไดแนนอนเปนเงินเดือนและมี
รายไดจากการใหทิปสวนตัวของลูกคาที่ถูกใจในพนักงานคนนั้น พนักงานประจําจะตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของราน เชน เวลาเปด/ปดราน ระเบียบการขาด/ลา/สายหรือ
วันหยุดประจําสัปดาห เปนตน
2.5.2 พนักงานไมประจําราน คือ พนักงานประเภทนี้ไมมีเงินเดือน
ไมจําเปนตองรักษากฎระเบียบที่รานเปนผูตั้ง ไมจําเปนตองมาทํางานทุกวัน รายไดเพียง
อยางเดียวของพนักงานประเภทนี้คือรายไดที่มาจากการใหทิปของลูกคาเพียงทางเดียว
พนักงานทั้ง 2 รูปแบบนั้นอาจขายบริการทางเพศหรือไมก็ได
ดังนั้นหากตองการรูวาสามารถซื้อบริการทางเพศจากเธอไดหรือไมจะตองใชเทคโนโลยี
เปนตัวชวยเพื่อตรวจสอบขั้นตอน คือ ลูกคาจะตองขอรหัสแอพพลิเคชั่นไลน (LINE)
สวนตัวของพนักงาน เมื่อไดเชื่อมตอกันเรียบรอยแลว ลูกคาจะสังเกตสถานะสวนตัวที่
พนักงานคนนัน้ ตัง้ ไว หากพบขอความเชน รับงาน, รับชงเหลา, รับงานพริตตี,้ รับงานนอกสถานที่
นั่นเปนเครื่องหมายวา พนักงานหญิงคนดังกลาวมีโอกาสขายบริการทางเพศแฝงดวย
ถาหากลูกคามีความสนใจก็จะตองพูดคุยเพื่อตกลงเงื่อนไขการใหบริการและราคาผานทาง
แอปพลิเคชันไลน (LINE)
แนน
เด็ ก สาววั ย 19 ป ชาวนครศรี ธ รรมราชคนนี้ เ ธอชื่ อ แนน
(นามสมมติ) (Ms.Nan, Interview: 24 October 2015) เธอทํางานในรานอาหารแหงหนึ่งใน
พื้นที่มานานกวา 5 เดือน กลาววา “การขายตัวเปนเรื่องสวนบุคคลระหวางลูกคากับ
พนักงาน แมเจาของรานจะรูวามีการขายบริการทางเพศเกิดขึ้นในราน แตก็จะไมเขามา
ยุงเกี่ยวกับธุระสวนตัวของพนักงาน แตมีขอแมอยางหนึ่งก็คือ เพื่อไมใหกระทบการดําเนิน
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ธุรกิจของราน ลูกคาและพนักงานตองติดตอกันนอกเหนือเวลางานเทานั้น” จากการเก็บ
ขอมูลพบวา ในสถานบริการประเภทรานอาหาร/สวนอาหาร ลูกคาที่ตองการซื้อบริการ
ทางเพศไมสามารถแสดงความตองการออกมาไดโดยตรง เนื่องจากสถานประกอบการ
ประเภทนีม้ งุ เนนการใหบริการดานอาหาร ทั้งนี้ผูวิจัยสามารถสรุปรูปแบบการติดตอเพื่อซื้อ
บริการทางเพศระหวางลูกคากับพนักงานในรานอาหาร/สวนอาหาร ไดดังนี้

รานอาหาร/สวนอาหาร
ลูกคามีความสนใจ
พนักงานของราน

ขอแลกเปลี่ยนรหัส
แอปพลิเคชันไลน
(LINE) รานอาหาร/
สวนอาหาร

ตรวจสอบสถานะของ
พนักงาน ที่ปรากฎ
ในแอปพลิเคชันไลน
(LINE)

หากปรากฏขอความสถานะวารับ
งาน, รับชงเหลา, พริตตี,้ รับงาน
นอกสถานที่ หมายความวาลูกคา
สามารถติดตอพนักงานนั้นเพื่อซื้อ
บริการทางเพศได
3,000 – 5,000 บาท/คืน/คน ขึ้นอยู
กับการตกลงระหวางพนักงานและ
ลูกคา

ภาพที่ 5 : รูปแบบการติดตอเพื่อซื้อบริการทางเพศระหวางในรานอาหาร/ สวนอาหาร
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ทั้งนี้เจาของสถานประกอบการประเภทรานอาหาร/สวนอาหาร
จะไมมีสวนรวมในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อบริการทางเพศระหวางพนักงานของ
รานกับลูกคาทีม่ าใชบริการ และไมมสี ว นรับประโยชนในรายไดจากการขายบริการทางเพศ
ของพนักงาน และในระหวางปฏิบัติงานนั้น แมลูกคาและพนักงานของรานจะตกลงราคา
และเงื่อนไขในการใหบริการทางเพศกันไดแลว แตพนักงานจะไมสามารถขอตัวออกไปกับ
ลูกคาในเวลางานได
รายไดตอเดือนจากการขายบริการทางเพศของพนักงานหญิงใน
สถานบริการประเภทนี้คอนขางสูงเมื่อเทียบกับการขายบริการประเภทอื่น ๆ คือ 3,000 –
5,000 บาทตอคืนตอคน สาเหตุที่ราคาสูงเนื่องจากรานอาหารหรือสวนอาหารที่มีบริการ
แฝงดังนี้มักเลือกรับพนักงานเปนเด็กสาวอายุระหวาง 17 – 24 ป เทานั้น ชวงอายุที่นอย
ทําใหมลู คาของเด็กสาวเหลานัน้ เพิม่ สูงขึน้ อยางไรก็ตามราคาในการซือ้ - ขายบริการทางเพศ
ในแตละครั้งจะขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางพนักงานหญิงและลูกคาเปนสําคัญ
3. กระบวนการเขาสูก ารคาประเวณีทปี่ รากฏในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมืองสุราษฎรธานี
จากการเก็บขอมูลหญิงขายบริการทางเพศทั้ง 5 ประเภทในพื้นที่อําเภอเมือง
สุราษฎรธานี ผูวิจัยพบวา หญิงสาวเหลานั้นมีกระบวนการในการเขาสูวงจรคาประเวณี
2 รูปแบบ ดังนี้
3.1 ผ า นการชั ก ชวนหรื อ แนะนํ า จากคนใกล ชิ ด พบในหญิ ง ขายบริ ก าร
ประเภท ซองเปด, รานคาราโอเกะ, รานอาหาร/สวนอาหาร, รานนวดแผนโบราณ/สปา
และไซดไลน (Sideline) รูปแบบนี้หญิงขายบริการจะถูกชักนํามาโดยผูแนะนําที่ทําอาชีพนี้
อยูแลว ผูแนะนําจะอยูในฐานะพี่เลี้ยงจนกวาหญิงนั้น ๆ จะสามารถปรับตัวใหเขากับ
ชุมชนหรือสถานบริการได หลังจากนั้นอาจมีการแยกตัวออกไปอยูในพื้นที่อื่น ๆ
3.2 เขาสูว งการขายบริการทางเพศผานการหาขอมูลดวยตนเองผานสือ่ ตาง ๆ
บนโลกออนไลน พบในหญิงขายบริการประเภท ไซดไลน (Side Line) และรานอาหาร/
สวนอาหาร หญิงเหลานี้เปนผูที่มีเทคโนโลยีในการสื่อสารอยูในมือ เชน คอมพิวเตอรหรือ
โทรศัพทมือถือ และใชเครื่องมือนั้นเปนสื่อในการติดตอ นัดหมายและตกลงเงื่อนไขราคา
กับลูกคาตอไป จากผลการวิจัยสามารถสรุปเปนแผนภาพ ดังนี้
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หญิงสาว
ผานการชักชวนจากคนใกลชิด

ผานชองทางบนโลกออนไลน

1. ซองเปด

1. รานอาหาร/สวนอาหาร

2. รานคาราโอเกะ

2. ไซดไลน (Sideline)

3. รานอาหาร/สวนอาหาร
4. รานนวดแผนโบราณ/สปา
5. ไซดไลน (Sideline)
ภาพที่ 6 : กระบวนการเขาสูการขายบริการทางเพศในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี

นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบขอคนพบที่นาสนใจ คือ ปรากฏการเคลื่อนยาย
แรงงานทางเพศในกลุมหญิงขายบริการทางเพศในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัด
สุราษฎรธานี สามารถอธิบายไดดังนี้
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การเคลื่อนยายแรงงาน
ทางเพศ
อาศัยเครือขายสวนตัว/
กลุมอาชีพ ในการยาย
หรือเปลี่ยนแปลงถิ่นหรือ
รูปแบบการขายบริการ
ทางเพศ

พบวามีการเคลื่อนยาย
แรงงานทางเพศขามสถาน
บริการเสมอ ดวยเหตุผล
ดังนี้
1. ไมสามารถหารายไดจากสถาน
บริการเดิมไดอีก
2. ตองการรักษาความลับของตนเอง
ตนเองถูกเปดเผยไดงาย

ภาพที่ 7 : การเคลื่อนยายแรงงานทางเพศในกลุมหญิงขายบริการทางเพศในพื้นที่

จากตารางดังกลาวสามารถอธิบายไดวา หญิงทีส่ งั กัดในสถานบริการทางเพศ
แตละประเภทสามารถโยกยายสังกัดไดโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวหรือเครือขายที่มี
ลักษณะเฉพาะ สาเหตุหลักที่หญิงขายบริการเลือกที่จะเปลี่ยนตนสังกัดมาจาก 2 สาเหตุ
สําคัญ คือ 1) ไมสามารถหารายไดจากสถานบริการเดิมไดอีกเนื่องจากรูปราง หนาตาที่
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยที่เพิ่มขึ้น 2) ตองการรักษาความลับของตนเอง จึงเปลี่ยน
ตนสังกัดไปเรื่อย ๆ เพื่อไมใหสถานะของตนเองถูกเปดเผยไดงาย
ผลการวิจยั ยังคนพบสิง่ ทีน่ า สนใจเกีย่ วกับการเคลือ่ นยายแรงงานทางเพศ
ของหญิงบริการในสถานบริการประเภทตาง ๆ ในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี ปรากฏ
รูปแบบดังนี้
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ไซดไลน (Sideline)
รานนวดแผน
โบราณ/สปา

รานคาราโอเกะ

ซองเปด

รานอาหาร/สวนอาหาร
ภาพที่ 8 : การโยกยายแหลงขายบริการทางเพศในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี

ในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานีหญิงขายบริการทางเพศไมจําเปนตอง
สังกัดสถานบริการประเภทเดียวในการหารายได การเปลี่ยนแปลงสังกัดของตนเองจะเปน
ตามแผนภาพทีป่ รากฏ กลาวคือหญิงขายบริการทางเพศทีส่ งั กัดอยูใ นสถานบริการประเภท
รานคาราโอเกะ รานนวดแผนโบราณ/สปา รานอาหาร/สวนอาหารและไซดไลน (Side Line)
สามารถโยกยายแหลงทํางานของตนเองไป-มาได โดยอาศัยความสัมพันธสวนตัวหรือ
เครือขาย และเมื่ออายุ หนาตาหรือรูปรางของหญิงขายบริการเปลี่ยนแปลงไปกระทั่ง
ไมเปนตัวเลือกของลูกคาและไมมีรายไดมากเพียงพอ สถานบริการประเภทซองเปดก็จะ
เปนปลายทางสุดทายของหญิงที่ยังคงหารายไดดวยการขายบริการทางเพศ
4. แนวทางในการแกไขปญหาการคาประเวณีในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมืองสุราษฎรธานี
แมวารัฐไทยจะประกาศใหการคาประเวณีกลายเปนสิ่งผิดกฎหมายดวย
การประกาศพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503 และมีการปรับแกกฎหมาย
เพื่ อ กํ า จั ด การค า ประเวณี ม าอย า งต อ เนื่ อ งแต ก็ มิ ไ ด ทํ า ให สิ่ ง นี้ ห ายไปจากสั ง คมไทย
การขายบริการทางเพศยังคงปรากฏใหเห็นอยูในสังคมเพียงแตถูกเคลือบแฝงดวยกิจการ
บางอยางเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมตามกฎหมายเทานั้น เพื่อการปองกันและปราบปราม
การคาประเวณีอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยพบขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการ
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สถานบริ ก ารและฟ  น ฟู ห ญิ ง ค า ประเวณี ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งสุ ร าษฎร ธ านี จั ง หวั ด
สุราษฎรธานี อยางยั่งยืน ดังนี้
1. ปรับแกกฎหมายใหทันสมัยและสอดคลองกับบริบทของการคาประเวณี
ในประเทศไทย ดวยการยกระดับอาชีพขายบริการทางเพศใหเปนอาชีพที่ถูกกฎหมาย ใหมี
ความเทาเทียมกันกับอาชีพบริการอื่น ๆ
2. จัดใหมีพื้นที่ (Zoning) สําหรับธุรกิจใหบริการทางเพศโดยเฉพาะ จัดใน
พื้นที่ที่หางจากสถานศึกษาและศาสนสถานเพื่อใหสะดวกตอการควบคุมและบริหาร
จัดการโดยหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ การจัดพื้นที่ควบคุมนี้จะชวยคัดกรองผูให
บริการและผูมาใชบริการไดในระดับหนึ่ง
3. เป ด โอกาสให ห ญิ ง ขายบริ ก ารทางเพศในพื้ น ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นในฐานะ
ผูใหบริการทางเพศอยางถูกกฎหมายและไดรับการคุมครองและสวัสดิการจากรัฐเทียบเทา
อาชีพบริการประเภทอื่น ๆ การลงทะเบียนหญิงขายบริการทางเพศจะเปนประโยชนตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบคุณสมบัติของหญิงขายบริการและการควบคุมโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธ
4. สําหรับหญิงสาวที่ตองการออกจากวงจรการขายบริการทางเพศ ตองจัดให
มีศนู ยฝก อบรมเพือ่ พัฒนาอาชีพ เพือ่ ใหหญิงเหลานัน้ มีทกั ษะมากเพียงพอสําหรับการหารายได
เลี้ยงตนเองไดโดยไมกลับสูวงจรการคาประเวณีอีกครั้ง
5. เพิ่มสาระการเรียนรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการคาประเวณีในหลักสูตร
การเรียนรูในระดับตาง ๆ ใหกับนักเรียนนักศึกษา เพื่อชี้ใหเห็นถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเขาสูวงการการขายบริการทางเพศ พรอมทั้งเสริมสรางกิจกรรมเพื่อใหตระหนักถึง
ผลเสียนั้น อันจะเปนการยับยั้งมิใหมีหญิงอายุนอยหนาใหมเขาสูวงการขายบริการทางเพศ
บทสงทาย
จากการศึกษาสถานการณการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
พบวา ไมปรากฏสถานบริการที่มีการคาประเวณีทางตรงคงเหลือแตสถานบริการที่มี
การคาประเวณีแบบแอบแฝงเทานั้น ปจจัยสําคัญที่ทําใหการคาประเวณีทางตรงหายไป
จากพื้ น ที่ คื อ พั ฒ นาการของกฎหมายที่ เ พิ่ ม บทลงโทษให มี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น
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การประกาศใหการแกไขปญหาการคามนุษยเปนวาระแหงชาติและการปราบปรามอยาง
จริงจังของเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเกี่ยวของ แตมาตรการเหลานี้ก็มิไดทําใหธุรกิจนี้หายไป
อยางแทจริง ดังปรากฏวาในพืน้ ทีอ่ าํ เภอเมืองสุราษฎรธานียงั คงมีหญิงขายบริการทางเพศอยู
เพียงแตเธอทั้งหลายเหลานั้นเปลี่ยนสถานที่และรูปแบบการใหบริการไปเทานั้น ดังพบวา
ในสถานบริการประเภท ซองเปด รานนวดแผนโบราณ/สปา รานคาราโอเกะ ไซดไลน
(Side Line) รานอาหาร/สวนอาหาร ยังคงมีการขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงอยู
การหลีกเลีย่ งกฎหมายโดยไปแฝงตัวอยูใ นสถานบริการประเภทอืน่ ๆ ทําใหการปฏิบตั ติ ามตัว
บทกฎหมายเพื่ อ ป อ งกั น และปราบปรามการค า ประเวณี ข องเจ า หน า ที่ รั ฐ ประสบกั บ
ความลมเหลว เนือ่ งจากกฎหมายเหลานัน้ มิอาจไลตามการปรับตัวของธุรกิจนีไ้ ดอยางทันทวงที
นอกจากนี้พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เติบโตอยางรวดเร็วสงผลใหการติดตอ
เพื่อซื้อขายบริการทางเพศระหวางหญิงสาวและผูซื้อบริการเปนความลับและระบุตัวตน
ไดยากมากยิ่งขึ้นจนยากที่เจาหนาที่รัฐจะติดตามและตรวจสอบได
จากการศึกษาเชิงเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก (In - depth Interview)
ผูวิจัยพบวา รูปแบบการคาประเวณีในพื้นที่อําเภอเมืองสุราษฎรธานีไมสอดคลองกับ
แนวคิดเรื่อง ลักษณะการดําเนินธุรกิจหรือการใหบริการแตกตางกันออกไปโดยแบงออกได
เปน 7 แหลง (Matalak Orrungrot, 2006) เนื่องจากพัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีของอําเภอเมืองสุราษฎรธานีไดเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องตามกระแสคลื่น
แหงการพัฒนาในยุคโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้สงผลใหวิถีปฏิบัติและ
ความเชื่อของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป
ผูวิจัยเชื่อเปนอยางยิ่งวามันไมสําคัญเลยวาการขายบริการทางเพศเพื่อแลกกับ
บางสิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไหร ประวัติศาสตรของโลกจะบันทึกถึงมันไวอยางไร ที่ผานมาสังคม
มนุษยอาจตั้งกฎเกณฑเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศไวมากมาย บางสังคมเลือกยอมรับ
และปรับตัวเขาหาดวยเห็นวามันคือสิทธิโดยธรรมชาติ บางสังคมเลือกปฏิเสธการมีอยูและ
ตอตานดวยเหตุผลนานัปการ อาชีพขายบริการทางเพศในประเทศไทยก็เชนกัน อาชีพนี้
แฝงตั ว อยู  ใ นสั ง คมไทยมาอย า งยาวนานผ า นช ว งเวลาสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร แ ละ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กฎหมาย วัฒนธรรมของสังคมไทย ทั้งเคยไดรับการยอมรับ
โดยรั ฐ ให ถู ก กฎหมาย ทั้ ง ถู ก ปฏิ เ สธการมี อ ยู  แ ละถู ก ประฌามว า ตํ่ า ต อ ยผิ ด กฎหมาย
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มีการกวาดลางจับกุมอยางตอเนื่อง กระบวนการทั้งหลายเหลานั้นนอกจากจะไมไดทําให
การขายบริการทางเพศหายไปกลับยิง่ ทําใหการขายบริการทางเพศแฝงเรนลึกอยูใ นชองวาง
ของสั ง คมมากยิ่ ง ขึ้ น ผู  เขี ย นเชื่ อ อย า งยิ่ ง ว า อาจถึ ง เวลาแล ว ที่ รั ฐ ไทยต อ งยอมรั บ ว า
การขายบริการทางเพศเปนหนึ่งในอาชีพที่ไมอาจกําจัดใหหายไปไดหากมนุษยยังคงคุกรุน
ด ว ยความใคร แ ละไฟราคะ ควรแก ไขความย อ นแย ง นี้ ด  ว ยการเริ่ ม เป ด ใจให ก ว า ง
เปดโอกาสใหหญิงผูหาเลี้ยงชีพดวยรางตนทั้งหลายไดมีสิทธิที่มนุษยควรไดรับในฐานะ
พลเมืองภายใตกระบวนการบริหารจัดการและควบคุมสถานการณอยางเปนระบบและ
ไดมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน กระบวนการเหลานี้จะชวยยุติปญหาการคาประเวณี
ผิดกฎหมาย การบังคับขูเข็ญและการทํารายรางกาย อีกทั้งทําใหรัฐสามารถนําทรัพยากร
ทีม่ คี า เชน คน เวลาและงบประมาณทีเ่ คยใชเพือ่ การปองกันและปราบปรามการคาประเวณี
ไปใชในการพัฒนาและแกไขปญหาอื่น ๆ ที่มีความสําคัญกับประเทศชาติตอไป
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