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คํานํา 
 
 ตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไดบัญญัติรับรองศักด์ิศรีความเปนมนุษยไววา

บุคคลจะถูกบังคับใหเปนทาสมิได และการคาทาสไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ไมอาจทําไดเชนกัน เพราะการเอาคน

ลงเปนทาสแสดงวา บุคคลน้ันเปรียบเสมือนสิ่งของที่ใครจะเอาไปคาขาย หรือทําอยางไรกไ็ด และรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ก็ไดรับรองไวเชนกันในหลายๆ มาตรา เชน มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 26 

และ มาตรา 28 เปนตน 
 นอกเหนือจากการรับรองสิทธิและศักด์ิศรีของมนุษย ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย และมี

บทบัญญัติท่ีเปนการลงโทษอยูหลายฉบับ เชน ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 

2540 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ปญหาการคามนุษยยังคงอยู และผูท่ีตกเปนเหยื่อสวนใหญมักเปนเด็กและผูหญิง เน่ือง

เพราะดวยสภาพอายุท่ีออนเยาว ออนประสบการณตอโลก รวมถึงสภาพรางกายตามธรรมชาติท่ีมีความออนแอ

เปนทุนเดิม เด็กและสตรีจึงมักตกเปนเหยื่อดังกลาว 
 ถึงกระนั้นก็ดี ครอบครัวนับวามีสวนสําคัญอยางมากในวงจรปญหาดังกลาว บางครั้งครอบครัวมีสวน

ชวยแกปญหาดวยการใหความรู ความรัก ความอบอุน รวมถึงความเขาใจแกสมาชิกในครอบครัว ทําใหสมาชิก

ในครอบครัวไมหลงผิด หรือตกเปนเหยื่อของการคามนุษยได ซึ่งในหลายกรณีมีการกระทําอยางเปนขบวนการ 

แตมีไมนอยท่ีครอบครัวเปนตัวผลักดันทําใหสมาชิกในครอบครัวตองตกอยูภายใตปญหาการคามนุษย 

 สิ่งที่นาสนใจ คือ ทัศนคติหรือทาทีท่ีมีตอเรื่องดังกลาวจะเปนอยางไร ในงานวิจัยชิ้นน้ีจึงมุงศึกษาไปที่

ประเด็นท่ีสําคัญ คือ 
1. ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
2. ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของหญิงและเด็กกลุมเสี่ยงในการตกเปนเหย่ือของการคา

มนุษย 
3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูท่ีอยูในขายเสี่ยงตอการ

ถูกลอลวงและตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
 
 ดังน้ัน ทางคณะผูทําวิจัยจงึหวงัวาการศึกษางานครั้งน้ี จะเปนการชวยใหผูท่ีเกี่ยวของไดเขาใจถึงปญหา

การคามนุษยท่ียังคงอยู และมีระดับความรุนแรงที่นาเปนหวง ใหคนพบวิธีการแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุตอไป 
 
 

คณะผูวิจัย 
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การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

 

 บทที่ 1      
 

ที่มาและกรอบของการศึกษาวิจัย 
 

1.1    ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ปญหาการคาหญิงและเด็กมีสาเหตุมาจากหลายปจจัยท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ซึ่งจากงานวิจัยในชวง 4-5 ปท่ีผานมา
1
ประกอบกับรายงานการคามนุษยประจําป ฉบับที่ 6  ซึ่ง

จัดทําโดยสํานักงานติดตามตรวจสอบและตอสูกับการคามนุษย (Office to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons) เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2549 พบวา ความยากจนเปนปจจัยหลักท่ีนําไปสูปญหา

การคามนุษยในรูปแบบตางๆ ท้ังน้ี เน่ืองจากความยากจนเปนตัวแปรสําคัญที่สงผลโดยตรงตออัตราการ

ขยายตัวของชุมชนเมือง ความเสื่อมของศีลธรรม และการแตกแยกของสถาบันครอบครัว อน่ึง คานิยมเพศ

ชายเปนใหญ วิถีชีวิตที่นิยมความฟุมเฟอย การหลงมัวเมากับลัทธิบริโภคนิยม และการกระตุนความอยากรู

อยากเห็นของเด็กและเยาวชนในทางที่ผิดโดยผานสื่อประเภทตางๆ เชน การผลิตสื่อลามกอนาจารโดยมีผู

แสดงเปนหญิงหรือเด็ก หรือการโฆษณาเซ็กสทัวรทางอินเตอรเน็ต ก็ถือไดวาเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหอัตรา

การคามนุษยเพิ่มสูงขึ้นดวย นอกจากน้ี ในยุคท่ีมีความเจริญกาวหนาของระบบคมนาคมขนสงและเทคโนโลยี

ขาวสารขอมูล ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกในการเดินทางและการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วกวาในอดีต ทําใหปจจัย

เหลาน้ีกลายเปนสภาวะแวดลอมท่ีสงเสริมใหสถานการณการคาหญิงและเด็กในทุกรูปแบบทวีความรุนแรงมาก

ขึ้นเปนลําดับ   

  อน่ึง นอกเหนือจากสภาพปญหาที่ไดกลาวในขางตนน้ี ประเทศไทยถูกพาดพิงวามีความ

เกี่ยวของกับการคาหญิงและเด็กท้ัง 3 สถานะ คือ เปนท้ังประเทศตนทาง ประเทศทางผาน และประเทศ

ปลายทาง และถูกกดดันจากสังคมโลกใหเรงแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว
2
 ดังน้ัน เพื่อแสดงถึงความมุงม่ันของ

                                                 
1 โปรดดูคําอธิบายโดยยอในหัวขอ “งานวิจัยที่เก่ียวของ” หนา 135 ในบทที่ 3 ของรายงานวิจัยฉบับนี้ 
2
 กลาวคือประเทศซึ่งไมไดใชความพยายามอยางเต็มที่ในการที่จะปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับการขจัด

การคามนุษยตามกฎหมายของสหรัฐฯ จะไดรับการจัดอันดับใหอยูใน “ระดับ 3” ในรายงานการคามนุษยประจําปฉบับที่ 6 ซึ่ง
จัดทําโดยสํานักงานติดตามตรวจสอบและตอสูกับการคามนุษย (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) 
เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2549 ซึ่งการจัดอันดับดังกลาวอาจนําไปสูการที่สหรัฐฯ จะลดความชวยเหลือที่ไมใชดานมนุษยธรรม
หรือไมเก่ียวกับการคาแกประเทศนั้น ๆ 



บทที่ 1 ท่ีมาและกรอบของการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

2

รัฐบาลไทยในการแกไขปญหาการคามนุษยอยางจริงจัง เม่ือวันท่ี 6 สิงหาคม 2547 ประเทศไทยจึงไดประกาศ

ใหการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กเปนวาระแหงชาติ สงผลใหประเทศ

ไทยตองเรงดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวโดยเรงดวน   ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง

ศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อใหไดองคความรูท่ีจะใชในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาดังกลาวอยาง   

บูรณาการและยั่งยืน  
 ท้ังน้ี จากการศึกษาในเบื้องตนพบวา พื้นฐานสําคัญของปญหาการคามนุษยสวนใหญมีจุดเริ่ม

จากความไมม่ันคงในชีวิตและการขาดเสถียรภาพของสถาบันครอบครัว นอกจากน้ี ทัศนคติและพฤติกรรม

ของบุคคลในครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและบุคคลในกลุมเสี่ยง ไมวาจะเปนในแงมุมของคานิยมเกี่ยวกับ

ลัทธิบริโภคนิยม ความฟุงเฟอฟุมเฟอยหรือแนวคิดเกี่ยวกับความกตัญูรูคุณ ก็เปนสาเหตุสําคัญที่นําไปสู

ปญหาการคามนุษยไดเชนกัน อน่ึง ปญหาเด็กเรรอน และการเขาสูธุรกิจบริการทางเพศ ไมวาจะเปนไปโดย

สมัครใจ ถูกลอลวง ชักชวนจากคนในครอบครัว บุคคลใกลชิดหรือเพื่อนเหลาน้ีก็สะทอนใหเห็นวาหญิงและ

เด็กท่ีปกติแลวเปนบุคคลที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษกําลังตกอยูในสภาวะเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อของการคา

มนุษยท้ังจากบุคคลภายในครอบครัวเองและบุคคลภายนอกดวย ดังน้ัน การศึกษาอยางจริงจังเกี่ยวกับ

ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมดังกลาวจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพื่อท่ีจะนําผลการศึกษาวิจัยใน

เรื่องดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้น

และระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 อยางไรก็ตาม แมวาคณะผูวิจัยจะตระหนักดีวาปญหาการคาหญิงและเด็กในปจจุบันมี

หลากหลายวัตถุประสงค ท้ังที่เปนการคามนุษยเพื่อบังคับใชแรงงานเยี่ยงทาส การกดขี่แรงงานตางดาว  การ

บังคับ ขมขู ลอลวง หรือชักจูงใหคาบริการทางเพศ การคาอวัยวะ การคามนุษยเพื่อใหไปเปนขอทาน ฯลฯ  

หากแตดวยขอจํากัดบางประการสงผลใหการศึกษาวิจัยในงานชิ้นน้ีไมอาจกระทําไดในทุกประเด็น ดังน้ัน 

งานวิจัยชิ้นน้ีจะมุงศึกษาในประเด็นการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็ก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย

เทาน้ัน  เน่ืองจาก ประเด็นการคาแรงงานหญิงและเด็กในปจจุบันมักมีแนวโนมไปในลักษณะของการคา

แรงงานตางดาวเสียเปนสวนใหญ
3
 ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนโดยผานเอกสารและได

สอบถามจากเจาหนาท่ีกรมการจัดหางาน กองตรวจและคุมครองคนหางาน ซึ่งประจําอยูท่ีทาอากาศยานดอน

เมือง เม่ือประมาณตนเดือนมีนาคม 2549 ประกอบกับขอความในตอนหนึ่งของรายงานการคามนุษยประจําป 

ฉบับที่ 6 ระบุวา “… ทุก ๆ ป เรามีความรูมากขึ้นเกี่ยวกับปรากฏการณการคามนุษย ซึ่งในรายงานประจําป 
2547 เราใชขอมูลของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งแยกขอมูลเกี่ยวกับการคามนุษยขามชาติตามกลุมอายุและเพศเปน
                                                 
3  โปรดดูประกอบ สุรียพร  พันพ่ึง และคณะ. คนรับใชในบาน : แรงงานอพยพจากพมามาไทย, สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548, 261 หนา, วิยะดา ทองมิตร, “การใชแรงงานของชาวจีนในสังคมไทย” วิทยานิพนธอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530, พรสรรค วัฒนางกูร. ปญหาอาชญากรรมขามชาติและนโยบายความ

ม่ันคง มุมมองไทย ยุโรป และนานาชาติ.พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 เปนตน 
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ครั้งแรก ขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวามีผูชาย ผูหญิงและเด็กประมาณ 600,000 ถึง 800,000 คนที่ถูกคาขาม

พรมแดนระหวางประเทศทุกป โดยที่ประมาณรอยละ 80 ของคนเหลาน้ีเปนผูหญิงและเด็ก และในจํานวนน้ีมี

ผูเยาวอยูสูงถึงรอยละ 50 ขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นดวยเชนกันวาเหยื่อขามชาติสวนใหญถูกนําตัวมาคาใน
ลักษณะที่เปนการแสวงประโยชนทางเพศในเชิงการคา...”4  จึงเห็นไดวา การคาหญิงและเด็กในปจจุบันสวน
ใหญมักเปนกรณีของการบังคับ ขมขู ลอลวง หรือชักจูงเพื่อเขาสูธุรกิจการคาบริการทางเพศ  ไมวาจะเปน

การคาบริการภายในประเทศหรือในตางประเทศก็ตาม
5
 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากการคามนุษยเพื่อวัตถุประสงค

ดังกลาวนํารายไดมาสูบุคคลที่เกี่ยวของในกระบวนการอยางมหาศาลและสามารถกระทําไดโดยงาย เพราะ

หญิงและเด็กท่ีมักตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในรูปแบบนี้เปนกลุมคนที่งายตอการบังคับ ขมขู ลอลวงหรือ

ชักจูงน่ันเอง 
 อน่ึง นอกจากการจํากัดกรอบของการทํางานโดยเนนไปที่ปญหาการคาบริการทางเพศของหญิง

และเด็กเปนเปาหมายหลักแลว  การทําความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกรอบของการศึกษาเกี่ยวกับปญหาการคา

บริการทางเพศของหญิงและเด็กก็เปนประเด็นปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง กลาวคือ ในปจจุบัน การมองวา

การคาบริการทางเพศในทุกรูปแบบ ถือวาเปนการคามนุษยหรือไม ยังเปนขอถกเถียงและมีความเห็นแตกตาง

กันอยู โดยเฉพาะการพิจารณาวา “การคาบริการทางเพศของหญิงโดยความสมัครใจถือวาเปนการคามนุษยใน

รูปแบบหนึ่งดวยหรือไม”  ซึ่งในประเด็นน้ี คณะผูวิจัยจะไดทําการศึกษาในเชิงแนวความคิด โดยเฉพาะใน

กรอบของการใหคํานิยามในทางกฎหมายในบทที่ 2 และ 3 กอนจะไดดําเนินการกําหนดกรอบของการ

ศึกษาวิจัยโดยละเอียดในลําดับตอไป 

 ดวยเหตุท่ีกลาวมาน้ี งานศึกษาในโครงการนี้จึงจัดทําขึ้นโดยมุงตอบโจทกวิจัยในประเด็นหลัก

สําคัญ คือ สถานการณปจจุบันมีความรุนแรงของปญหาการคาหญิงและเด็กเพียงใด และมีสาเหตุหรือปจจัย

อะไรบางที่เปนผลใหเกิดปญหาดังกลาว ตลอดจนศึกษาถึงแนวโนมหรือทิศทางของคานิยม วัฒนธรรม 

ทัศนคติในการดํารงชีวิตของครอบครัวผูท่ีตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงในชุมชน รวมถึงพฤติกรรมของพอแม 

ญาติ ครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือในการคามนุษยและกลุมเสี่ยงที่อาจมีผลตอการเพิ่มหรือลดจํานวนการคา

หญิงและเด็กในอนาคตตอไป  
 อน่ึง โครงการวิจัยน้ีจะเปนการศึกษาวิจัยในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพท่ีเรียกวารายงานการ

วิจัย (research report) ซึ่งเปนงานวิจัยท่ีมีความจําเปนตองใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิง

ทฤษฎีและการวิจัยเชิงประจักษ
 
กลาวคือ ในกรณีท่ีเปนการมุงคนควาหาคําตอบในสิ่งที่ยังไมชัดเจน หรือยัง

ไมไดรับการพิสูจนแนชัด โดยเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ

                                                 
4  รายงานการคามนุษยประจําปฉบับที่ 6 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานติดตามตรวจสอบและตอสูกับการคามนุษย (Office to 
Monitor and Combat Trafficking in Persons) เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2549, หนา 2. 

5  โปรดดูหนังสือพิมพ “คม ชัด ลึก” ฉบับวันจันทรที่ 2 กุมภาพันธ 2547, หนา 1 และ 16, วันศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2547 
หนา 1 และ 16, วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ 2547 หนา 1 และ 17, วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2547 หนา 1 และ 17  หรือ

หนังสือพิมพ “ไทยรัฐ” ฉบับวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2547 หนา 1 และ 16 เปนตน  
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และกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก ซึ่งยังไมเคยมีการศึกษาวิจัย

เพื่อใหมีขอสรุปในเรื่องน้ีโดยเฉพาะมากอน คณะผูวิจัยก็จําเปนตองใชวิธีการวิจัยเชิงทฤษฎีเขามาชวย โดยการ

คิดและสรางแนวทางในการพิสูจนความเชื่อและความเขาใจของนักวิจัย เพื่อยืนยันความรูท่ีนักวิจัยเชื่อหรือต้ัง

สมมุติฐานไว ในขณะเดียวกัน อุปสรรคประการหนึ่งของคณะผูวิจัยในการทํางานครั้งน้ี คือ การขาดขอมูลท่ี

นาเชื่อถือได เน่ืองจากในประเทศไทยยังไมมีระบบการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของฐานขอมูลกลาง  ดังน้ัน ใน

กรณีดังกลาว นักวิจัยจึงมีความจําเปนตองอาศัยการทํางานโดยวิธีการวิจัยเชิงประจักษ  เพื่ออธิบายพฤติกรรม

บางอยางแทนตัวแปรแทจริงในทางทฤษฎี  เชน ในกรณีของการวิเคราะหผลของรายไดและรายจาย หรือผล

ของภาระหนี้สินและประเภทของหนี้สิน เปนตน
6
    

  

1.2    ความมุงหมายหลักและวัตถุประสงคของการศกึษาวิจัย 

  

 ความมุงหมายหลักของคณะผูวิจัยในการศึกษาคนควาครั้งน้ี  คือ การนําไปสูขอสรุปบาง

ประการเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคา

มนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กเพื่อธุรกิจบริการทางเพศ  สวนความมุงหมายรองของงานวิจัยน้ี คือ 

การพยายามทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในกลุมดังกลาว และ

สามารถนําองคความรูดังกลาวไปประกอบการพิจารณาเพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูท่ีอยูในขายเสี่ยงตอการถูกลอลวงและตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตอไป   
 ท้ังน้ี การศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุม

เสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” น้ี มีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญ 3 

ประการ คือ 
(1) เพ่ือศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
(2) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของหญิงและเด็กกลุมเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของ

การคามนุษย 
(3) เพ่ือแสวงหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูท่ีอยูในขายเสี่ยงตอ

การถูกลอลวงและตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

                                                 
6 เทียนฉาย  กีระนันทน, สังคมศาสตรวิจัย, โครงการตํารา ลําดับ 29, ศูนยบริการเอกสารวิชาการ คณะเศษรฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 12 -16. 
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1.3    ขอบเขตของการศึกษา 

 
 ในสวนของขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จะเปนการศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของทั้งทางเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งการเคลื่อนไหวของกระแสโลก 

คานิยม และทัศนคติของชุมชน บิดา มารดา ญาติ เพื่อน รวมทั้งพฤติกรรมของครอบครัวผูตกเปนเหย่ือและ

กลุมเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ดังปรากฏตามแผนภาพแสดงขอบเขตในการศึกษาวิจัยตอไปนี้ 
 

แผนภาพที่ 1.1 แสดงขอบเขตในการศึกษาวิจยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระแสโลกและสังคม 

-ทางเศรษฐกิจ      - ทางสังคม 

-ทางวัฒนธรรม      - ทางการเมือง 
-คานิยมและความเชื่อ 

 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั

ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของเหยื่อ บิดา-มารดา-ญาติของผูตกเปนเหยื่อ/เพ่ือน/ชุมชน 

และกลุมเส่ียงในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

องคความรูเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของเหยื่อ 

ครอบครัวผูตกเปนเหยื่อ และหญิงและเด็กกลุมเส่ียง

ในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

แนวคิดเพ่ือนําเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมของผูท่ีอยูในขายเส่ียงตอการถูกลอลวง 

และการปรับเปล่ียนทัศนคติของพอแมและผูปกครอง

อยางเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย 

Output 

เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือในการรณรงคปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูท่ีอยูใน

ขายเส่ียงตอการถูกลอลวง และบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อในการคามนุษยอยางเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย 
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1.4    นิยามศัพทสําคัญ 

 

 หญิง หมายถึง  เพศของบุคคลธรรมดาตามสภาพที่ถือกําเนิด
7
  

 
 เด็ก  หมายถึง  เด็กท้ังหญิงและชายที่อายุตํ่ากวา 18 ป ท่ียังไมบรรลุนิติภาวะกอนหนาน้ันตาม

กฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กน้ัน
8
  

 

การคามนุษย  (Trafficking in Persons) หมายถึง การที่หญิงหรือเด็กถูกบุคคล กลุม

บุคคล หรือองคกร แสวงหาประโยชน ดวยการเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด 

รับ หนวงเหนี่ยว หรือกักขัง ซอนเรนซึ่งหญิงหรือเด็ก โดยการคุกคาม ขูเข็ญ ใชกําลังบีบบังคับ ประทุษราย  

ลักพาตัว ใชอุบายลอลวง  หลอกลวง ชักจูง ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม อาศัยชองวางจากสภาพท่ี

ออนแอเปราะบางในทางมิชอบ หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการใด เพื่อใหไดรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใด

จากการคาประเวณีของหญิงและเด็กน้ัน  
 

 การคาหญิงและเด็ก  หมายถึง หญิงและเด็กท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในรูปแบบของ

การคาบริการทางเพศ  
 

 เหยื่อ หมายถึง หญิง
9
หรือเด็ก

10
ท่ีเปนหรือเคยตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในลักษณะของ

การคาบริการทางเพศ 

 

 ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  หมายถึง  บิดามารดา  พี่นอง  ญาติสืบสายโลหิตและผูท่ีอาศัย

อยูรวมกันในครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อในการคามนุษยในลักษณะถาวรหรือมีลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
 

 กลุมเสี่ยง  หมายถึง  กลุมหญิง
11
และเด็ก

12
ท่ีตกอยูในสภาวะที่งายตอการถูกลอลวง  ชักจูง 

บีบบังคับ หรือขูเข็ญใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  เพราะเหตุปจจัยอันเกี่ยวแกความยากจน การขาด

                                                 
7 คําพิพากษาฎีกาที่ 157/2524 น.146 - ในคดีอาญา  

8 ตามขอ 1 แหงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก – CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 

9 หญิงอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป แตไมเกิน 40 ป 

10 เด็ก (ไมวาเด็กหญิงหรือเด็กชาย) อายุต่ํากวา 18 ป 
11 หญิงอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป แตไมเกิน 40 ป 

12 เด็ก (ไมวาเด็กหญิงหรือเด็กชาย) อายุต่ํากวา 18 ป 
 



บทที่ 1 ท่ีมาและกรอบของการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

7

การศึกษาที่เพียงพอ อาศัยอยูในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมแออัดและเต็มไปดวยสิ่งเรา ติดสารเสพติดหรือ

เกี่ยวของกับผูคาบริการทางเพศหรือสถานคาบริการทางเพศไมวาในลักษณะใด และกลุมบุคคลท่ัวไปที่มี

ทัศนคติและพฤติกรรมที่อาจมีผลตอการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็ก
13
 

 

1.5    ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาวิจัยในโครงการ “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” 

มี 3 ประการหลัก ไดแก 

(1) ไดองคความรูเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวหญิงและเด็กผูตกเปนเหยื่อ 
ของการคามนุษย 

(2) ไดองคความรูเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของหญิงและเด็กท่ีเปนกลุมเสี่ยงของการคา
มนุษย 

(3) ไดแนวคิดเพื่อนําเสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูท่ีอาจตก
เปนเหยื่อของการคามนุษย 

(4) เปนขอมูลสวนหนึ่งในการรณรงคเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผูท่ีอยูในขาย
เสี่ยงตอการถูกลอลวง และบิดามารดา ผูปกครองหรือบุคคลในครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อในการคามนุษยอยางเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย 
 

 

 
 
 

                                                 
13 แนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมที่อาจมีผลตอการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็ก ซึ่งคณะผูวิจัยไดจาก

การศึกษาขอมูลเบื้องตนผานงานเขียนในอดีตและรวบรวมเปนประเด็นในการตั้งสมมุติฐานไวน่ันเอง 





 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

บทที่ 2 
 
ความหมายของการคามนุษย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 

 ในบทนี้จะเปนการศึกษาแนวคิด ทัศนคติ และทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ

กับปญหาการคามนุษย เพื่อนําฐานความรูดังกลาวไปประกอบเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางในการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผล

ใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในลําดับตอไป   
 อน่ึง เพ่ือความสะดวกในการทําความเขาใจ  ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยแยกการอธิบายออก  

เปน 2 สวนสําคัญ คือ สวนที่หนึ่ง เปนการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตและคําจํากัดความของการคามนุษย 

ซึ่งในสวนน้ีจะไดนําเสนอคําอธิบายเกี่ยวกับ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ซึ่งถือไดวาเปนรากฐานสําคัญที่นําไปสู

การตอตานการกระทําท่ีมีลักษณะเปนการคามนุษย  ซึ่งเปนการละเมิดตอสิทธิและศักด์ิศรีความเปนมนุษย

ประการหนึ่งดวย และ   สวนที่สอง เปนการศึกษาแนวคิด ทัศนคติ และทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรท่ี

เกี่ยวของกับปญหาการคามนุษย โดยแตละสวนมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

2.1    ขอบเขตและความหมายของการคามนุษย 

 
 ในยุคโลกาภิวัตนไมมีประเทศหรือภูมิภาคใดที่ปลอดจากเครือขายของการคามนุษยโดยสิ้นเชิง   

ท้ังน้ี เน่ืองจากการคามนุษยเปนอาชญากรรมขามชาติท่ีใหผลตอบแทนเปนตัวเงินมูลคามหาศาลในขณะที่มี

ความเสี่ยงนอย   ดวยเหตุน้ี  กระบวนการคามนุษยจึงเติบโตอยางรวดเร็วและแทรกซึมอยูในประเทศตางๆทั้ง

ที่เปนประเทศพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนา  โดยสรางผลประโยชนตอบแทนแกเครือขายคามนุษยมูลคาไมตํ่า

กวา 7,000 ลานดอลลารสหรัฐ
14
ตอป   อันถือไดวาเปนรายไดสูงสุดอันดับสามรองจากการคาอาวุธและการคา     

ยาเสพติด  
 อน่ึง  จากสภาพความรุนแรงของปญหาและผลกระทบที่ละเมิดตอสิทธิมนุษยชน ดังน้ัน ปญหา

การคามนุษยจึงไดกลายเปนหน่ึงในวาระเรงดวนของประชาคมโลกซึ่งองคการสหประชาชาติไดเรียกรองให

รัฐบาลของแตละประเทศที่เกี่ยวของเรงหามาตรการเพื่อปองกันและปราบปราม  รวมทั้งใหการเยียวยาแกหญิง

และเด็กผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในรูปแบบตางๆ
15
 

                                                 
14 ขอมูลจาก ศูนยสตรีศึกษา  (Women’s Studies Center) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ในบทความชื่อ     
“ตีตรา” กับการแกปญหา “คามนุษย”, เมษายน 2549. โดย www. Soc.cmu.ac.th. 

15
 ศิริพร   สโครบาเนค, เซ็กสขามชาติ เซก็สอินเตอรเน็ต (กรงุเทพฯ: สถาบันวิถีทรรศน มูลนิธิวิถีทรรศน, 2544), หนา 152 – 153. 



บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการคามนุษย 

 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 
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 ท้ังน้ี จากการศึกษาพบวาปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กท่ีเกิดขึ้นใน

ปจจุบันไดทวีความรุนแรงมากขึ้น
16
  ซึ่งสังคมโลกไดตระหนักและเห็นพองตองกันวา การคาหญิงและเด็กเพื่อ

การแสวงหาประโยชนทางเพศและการคาแรงงานในลักษณะที่มีการบังคับขูเข็ญ ถือเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอยางรุนแรง ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคแมนํ้าโขงที่ไดรับผลกระทบ

อยางมาก นอกจากนี้  ปญหาดังกลาวไดทวีความรุนแรงมากขึ้นเม่ือองคกรอาชญากรรมขามชาติ ไดใชประเทศ

ไทยเปนท่ีแสวงหาประโยชนมหาศาลจากการคาหญิงและเด็ก โดยประเทศไทยตกอยูในสถานะที่เปนประเทศ

ตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย   
 ดวยเหตุน้ีจึงสงผลใหประเทศสหรัฐอเมริกาจัดใหประเทศไทยอยูในระดับสองที่ตองเฝาระวังใน

รายงานประจําปเรื่องการคามนุษยฉบับป พ.ศ. 2546 เน่ืองจากสหรัฐอเมริกาเห็นวารัฐบาลของประเทศไทยยัง

ไมผานเกณฑมาตรฐานของความพยายามที่สําคัญในการตอตานการคามนุษย และตามรายงานดังกลาวไดระบุ

วาประเทศไทยลมเหลวที่จะแกไขปญหาและใหความคุมครองแกเหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะในกรณีของชาว

กัมพูชาท่ีถูกแสวงหาประโยชนจากการทํางานขางถนน
17
 และถูกสงกลับกวา 600 คน ในชวงเตรียมการประชุม

เอเปกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2546 รวมถึงการสงหญิงและเด็กชาวกัมพูชาอีกเปนจํานวน 236 คนกลับในเดือน

มีนาคม พ.ศ.2547 ซึ่งทั้งสองกรณีเปนการสงกลับโดยที่มิไดมีความพยายามในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ

หรือใหการคุมครองผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษยแตอยางใด ซึ่งจากผลของการกระทําดังกลาวทําให 

ประเทศไทยถูกจับตาเฝาระวังเปนพิเศษ ซึ่งหากประเทศไทยถูกจัดไวในระดับสามเม่ือใดก็จะถูกคว่ําบาตรใน

ลักษณะตัดทุนความชวยเหลือจากสหรัฐอเมริกา รวมถึงการคัดคานจากสหรัฐอเมริกาในการที่จะไดรับการ

ชวยเหลือจากกองทุนระหวางประเทศและธนาคารโลกทันที
18
      

 อยางไรก็ตาม เม่ือป พ.ศ.2548 ท่ีผานมารายงานประจําปของสหรัฐอเมริกายังคงจัดประเทศ

ไทยอยูในระดับสองอีก ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยยังมีความพยายามในการดําเนินมาตรการตอบโตการ

ลักลอบคามนุษยในภูมิภาคเอเชีย เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน เวียดนาม ปากีสถาน ลาว เนปาล อินเดียและ

ฟลิปปนส
19 
 อน่ึง เพ่ือใหการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเกิดประโยชนสูงสุดและงายตอการทําความเขาใจอยางเปน

ระบบ ผูวิจัยจึงใครขอนําเสนอแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปญหาการคามนุษยตามลําดับ โดยเริ่มจากการทําความ

เขาใจเกี่ยวกับความคิดพื้นฐานในประเด็นของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ซึ่งเปนสิทธิสูงสุดตามกฎหมายทั้ง

ในระดับสากลและกฎหมายภายในประเทศอันผูท่ีเกี่ยวของทุกคนตองใหความเคารพและมิอาจจะกาวลวงได   

                                                 
16
 ขอมูลจากหนังสือพิมพผูจัดการ วันที่ 8 สิงหาคม 2547, “คามนุษย” ปราบไดจริงหรือ โดย www.manager.co.th/crime 

17
 “การทํางานขางถนน” ในที่น้ี หมายถึง การทํางานรับจางทั่วไปที่มีรายไดต่ํา  ไมแนนอน  และไมมีความมั่นคง  เชน 

กรรมกร  ชางแบกปูน คนรับขนสินคา  ลูกจางรายวันในรานคาตางๆ เปนตน 
18
 ศิริพร สโครบาเนค, การคามนุษย แนวคิด กลไก และประเด็นทาทาย, กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิผูหญิง, 2548, หนา 36. 

19
 อุบล ชาญปรีชาสมุทร, “คามนุษยวิกฤติที่ตองเรงเยียวยา,” เดลินิวส, 14 มิถุนายน 2548, หนา 4. 
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ตอจากน้ัน ผูวิจัยจะนําเสนอประวัติและความเปนมาของคามนุษยรวมถึงกอนท่ีจะไปทําการศึกษาเกี่ยวกับ

ความหมายและคํานิยามของการคามนุษยในลําดับตอไป  
  

2.1.1 ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 

 ในการศึกษาถึงพัฒนาการของหลักการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย จําตองมีการศึกษาถึง

ความเปนมาในทางประวัติศาสตรของหลักการน้ี  ดังน้ัน  เพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ  ผูวิจัยจึงแบง

การศึกษาออกเปน 2 หัวขอ คือ 1. ความหมายทั่วไป ซึ่งจะอธิบายถึงขอบเขตและคําจํากัดความของคําวา 

“สิทธิมนุษยชน” ซึ่งเปนรากฐานสําคัญและที่มาของแนวคิดเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษยในเวลาตอมา  

และ 2. แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ซึ่งจะทําใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนตอ

ปญหาการคามนุษยในปจจุบัน 
 
 2.1.1.1 ความหมายทั่วไป 

 

 ในปทานุกรมฉบับทั่วไปไดนิยามคําวา “สิทธิมนุษยชน” หรือ Human Rights วาหมายถึง สิทธิ

เสรีภาพสวนบุคคลซึ่งปกปอง “ปจเจกบุคคล” หรือ “กลุมบุคคล” จากการกระทําท่ีตองหามของสมาชิกอื่นหรือ

รัฐ โดยกฎหมายระหวางประเทศหรือจารีตประเพณีระหวางประเทศ
20
 

       นอกจากน้ี  ในปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนยังไดใหคําจํากัด

ความ  “สิทธิมนุษยชน”
21
 วาหมายถึง สิทธิท่ีครอบคลุมการดํารงอยูของมนุษย เพื่อชีวิตที่ดีในสังคมที่ดี โดยมี

หลักการที่สําคัญ 3 เรื่องคือ สิทธิในชีวิต สิทธิในการยอมรับนับถือและสิทธิในการดําเนินชีวิตและพัฒนา

ตนเองตามแนวทางที่ชอบธรรม 
  ซึ่งจากคําจํากัดความในเบื้องตนดังกลาว จะเห็นไดวาสิทธิมนุษยชนยอมเปนสิทธิท่ียึดโยงและ

ผูกพันอยูกับความเปน “มนุษย” ซึ่งหมายถึง ผูท่ีมี “สภาพบุคคล”
22
 ทุกคนน่ันเอง 

 ท้ังน้ี Thomas Wurtenberger
23
 ไดใหคําจํากัดความของคําวา “มนุษยชน” หรือ Humanity 

วา หมายถึง มนุษยสายพันธุเฮอรโมเซเปยนทุกคนที่มีถิ่นกําเนิดอยูบนโลกนี้ อยางไรก็ตาม ในทางกฎหมาย

                                                 
20
 The West’s Encyclopaedia of American Law. Vol 6, 1997,West Publishing Company, 1997. 

21
โปรดดู ปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน 

22
 มาตรา 15 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย “สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเม่ือคลอดและอยูรอดเปนทารกและสิ้นสุดลง     

เม่ือตาย” 
23 Thomas Wurtenberger. “Humanity as an element in Penal Law” , Law and state (1971), p. 106 – 113. และ
โปรดดู Marie-Luce PAVIA. “La découberté de la dignité de la personne  humaine.” La Dignité de la Personne 
Humaine. (Paris : Economica, 1999), p. 3 - 23. 
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โดยเฉพาะกฎหมายอาญาไดมีการอธิบายขยายขอบเขตของคําวา “มนุษยชน” ออกไปในรายละเอียด โดยมีการ

จําแนกองคประกอบในการเปน “มนุษยชน” ออกเปน 3 ประการ ดังน้ี 
 ประการแรก  คือ “วิธีการคิด หรือทัศนคติท่ีอยูภายใน”  ซึ่งในความหมายนี้โดยปกติถือวาเปน

อยางเดียวกับ “ความมีมนุษยธรรม” (humanness) และบอกถึงทัศนคติท่ีเห็นอกเห็นใจผูอื่น (humane 

attitude) ซึ่งคือการไมเห็นแกตัวและตระหนักถึงมนุษยผูอื่นน่ันเอง 
 ประการที่สอง  สื่อใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาทางดานศีลธรรมและจิตใจที่มีอยูในตัวคน ซึ่ง

กอใหเกิดความเปนเอกภาพเหนือเรื่องสวนบุคคลใด ๆ ซึ่งเปนการมองในลักษณะวิวัฒนาการของความคิด 
 ประการสุดทาย  ซึ่งเปนสวนที่มีความสําคัญมากที่สุดคือมีความหมายสื่อไปถึง “ศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย” หรือ Human dignity ซึ่งเปนสวนประกอบที่พิเศษและสําคัญของตัวบุคคล ท้ังน้ี เน่ืองจาก 

Wurtenberger เห็นวามนุษยโดยธรรมชาติพื้นฐานแลวมีความแตกตางจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ๆ    ดังน้ัน 

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยหรือความเปนคนจึงมีอยูเฉพาะตัวมนุษยเทาน้ัน และในปจจุบันน้ีศักด์ิศรีความเปน

มนุษยไดกลายเปนศีลธรรมขั้นสูงและเปนหลักประกันการดําเนินชีวิตในสังคม ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต

ตามปกติ หรือการใชอํานาจทางการเมือง และอํานาจตามกฎหมายของรัฐ 
 อน่ึง เน่ืองจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติไมไดให

ความหมายของสิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง
24
 โดยมีการกําหนดแตเพียงองคประกอบของสิทธิดังกลาว

ไวเทาน้ัน ดังน้ัน ความหมายของ “สิทธิมนุษยชน” จึงตองขึ้นอยูกับบริบท (context) ในการใชคําวาสิทธิ

มนุษยชนตามแตกรณี ท้ังน้ี จึงเห็นไดวาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีความเปนพลวัตอยูเสมอ  โดย

ขึ้นอยูกับบริบทตาง ๆ ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อยางไรก็ตาม ความไมหยุดน่ิงของแนวคิด

ในเรื่องน้ีก็ไมไดหมายความวาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจะเปนสิ่งที่ผันแปรตามกาลเวลาเสียท้ังหมด  

กลาวคือ ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตอไปไดน้ัน “เปาหมายสูงสุด” ในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็คือ 

“การคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ซึ่งเปาหมายน้ีจะเปนหลักการสําคัญที่มีความชัดเจนและไม

เปลี่ยนแปลง ดังน้ันแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจึงเปนเพียง “เครื่องมือ” หรือ “วิธีในการปฏิบัติ” ท่ีเปนท้ัง

มาตรฐานของหลักประกันและมาตรการคุมครองศักด์ิศรีของมนุษยเทาน้ัน 

 ดวยเหตุน้ี ในเวลาตอมา “สิทธิมนุษยชน” จึงกลายเปนหลักการสําคัญในการตอสู เพื่อ           

อิสรภาพหรือเพื่อความมีศักด์ิศรีอันเทาเทียมกันของมนุษย และในที่สุดไดกลายมาเปนอุดมการณในทางโลก 

(secular ideology)
25
 รูปแบบใหมท่ียืนยันความมีสิทธิและเสรีภาพของมนุษยในดานตาง ๆ  

                                                 
24
จะเห็นไดวาในสังคมระหวางประเทศไดมีการบัญญัติถึงประเด็นเก่ียวกับสิทธิทางแพง การเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ซึ่งเปนองคประกอบของสิทธิมนุษยชนและถือวาเปนมาตรฐานขั้นต่ําในการปฏิบัติตอมนุษยไว เชน International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), International covenant on Civil and  Political 

Rights (1966), Optional Protocol to the International Covenant on Civil And Political Rights (1966) เปนตน 

25
 จรัญ  โฆษณานันท, สิทธิมนุษยชนไรพรมแดน: ปรัชญา กฎหมายและความเปนจริงทางสังคม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติ

ธรรม, 2545), หนา 15. 
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 สําหรับประเทศไทย แนวความคิดท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยมีมา

นานแลวเชนกัน ดังจะเห็นไดจากการดําเนินชีวิตภายใตหลักคําสอนทางพุทธศาสนาซึ่งสามารถกลาวไดวาเปน

การคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยไดเชนเดียวกัน
26
 โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงคและผลลัพธท่ีได

โดยการยึดเอา “คุณคา” อันมีแกนกลาง คือ การเคารพซึ่งสิทธิของผูอื่นเปนสําคัญ ซึ่งจะเห็นไดวาชาวพุทธตาง

ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมานานแลว เพียงแตไมไดเรียกหลักการน้ีวาสิทธิมนุษยชนเทาน้ันเอง    
 อน่ึง  หากพิจารณาถึงเน้ือหา

27
ของ “สิทธิมนุษยชน”  จะพบวาในขอ 3  ของปฏิญญาฯซึ่งเปน

โครงสรางหลัก มีการจัดเน้ือหาของสิทธิท่ีไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมายออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 สวนแรก หลักการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งมีหลักการที่สําคัญ 3 

ประการที่ครอบคลุมนัยแหงสิทธิตาง ๆ ท้ังทางแพงและทางการเมือง  โดยบัญญัติไว    ในขอ 4  ถึงขอ 21 

ไดแก สิทธิในชีวิต สิทธิในการไดรับการยอมรับนับถือ และสิทธิในการที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่ง “สิทธิในชีวิต” 

เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการที่จะมีชีวิตอยูและไดรับการคุมครองใหปลอดภัย   รวมถึงการไดรับ

สิ่งจําเปนสําหรับชีวิตอันไดแกปจจัยสี่ หรือการไดรับความชวยเหลือเปนพิเศษในกรณีท่ีเปนคนพิการ  คนชรา  

คนปญญาออน เปนตน สําหรับสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับไดมีการบัญญัติเปนขอกําหนดใหบุคคลปฏิบัติตอกัน

โดยตระหนักถึงศักด์ิศรีและคุณคาของชีวิตที่เสมอภาคเทาเทียมกัน สวนสิทธิในการที่จะพัฒนาตนเองเปนการ
ใหบุคคลไดมีโอกาสจากสังคมในการที่จะพัฒนาตนเองอยางชอบธรรม เพื่อท่ีจะสามารถตัดสินใจไดดวย

ตนเอง และปกครองตนเองได 
 สวนที่สอง หลักการคุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ซึ่งบัญญัติไวใน

ปฏิญญาฯขอ 22 ถึงขอ 27 ไดแก สิทธิในทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมซึ่งถือวาเปนสิทธิท่ีบุคคลพึงมีใน

ฐานะที่เปนสมาชิกในสังคม และมีความจําเปนสําหรับเกียรติภูมิของมนุษยชาติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพ

โดยเสรี แตท้ังน้ีอยูภายใตขอจํากัดในเรื่องทรัพยากรของแตละประเทศ 
 สวนที่สาม ตามปฏิญญาฯ ขอ 28 ถึงขอ 30 เปนการรับรองวาบุคคลชอบที่จะไดรับประโยชน

จากสังคมของตนและนานาประเทศในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามที่ปฏิญญานี้ไดระบุไวอยางเต็มท่ี รวมทั้งการ

เนนถึงหนาท่ีซึ่งปจเจกบุคคลพึงมีตอประชาคมของตน และในตอนทายเปนขอหามมิใหรัฐ กลุมชน หรือบุคคล

หน่ึงบุคคลใดกลาวอางสิทธิตามปฏิญญานี้เพื่อดําเนินกิจการ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนการมุงทําลายสิทธิ

และเสรีภาพตามที่ปฏิญญานี้ไดรับรองไว 
 อน่ึง องคการสหประชาชาติไดกําหนดแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหสิทธิดังที่ไดกลาวมาน้ัน

บังเกิดผลอยางแทจริง  โดยกําหนดกลไกตาง ๆ ไว 3 วิธีดวยกัน กลาวคือ 
 (1) การสงเสริม (Promotion) ไดแก การดําเนินการในดานการกําหนดมาตรฐาน (standard 

setting) ในเรื่องรูปแบบของการออกกฎหมายปฏิญญาหรืออนุสัญญาตาง ๆ 

                                                 
26
 บรรเจิด สิงคะเนติ,หลักการพ้ืนฐานของสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญใหม (กรุงเทพฯ:  วิญู

ชน, 2543) 
27
 นพนิธิ สุริยะ, สิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2537), หนา 58-61. 
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 (2) การคุมครอง (Protection) ไดแก การดําเนินการในดานการกําหนดวิธีการและกลไกตาม

อนุสัญญาตาง ๆ หรือโดยการดําเนินการขององคการสหประชาชาติ 
 (3) การปองกัน (Prevention) ไดแก การดําเนินกิจกรรมใหคําปรึกษาแนะนําใหการศึกษา 

และใหขอมูลขาวสารตาง ๆ 
 

 2.1.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

 

 จากการศึกษาพบวา “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญน้ันเปนการ

กลาวถึง “คุณคา” ของความเปนมนุษย  ซึ่งเปนคุณคาท่ีไมขึ้นอยูกับเวลาหรือสถานที่และเปนคุณคาท่ีมีผล

ในทางกฎหมาย ท้ังน้ี Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา “ศักด์ิศรี”  ไววา  หมายถึง “มนุษยทุกคนเปนมนุษย

โดยอํานาจแหงจิตวิญญาณของเขาเอง ซึ่งทําใหเขาแตกตางจากความเปนอยูในสภาวะธรรมชาติท่ีปราศจาก

ความเปนสวนบุคคล และการทําใหบรรลุเปาหมายภายในขอบเขตสวนบุคคลน้ัน  ยอมขึ้นอยูกับการตัดสินใจ

ของบุคคลน้ันเอง ในอันท่ีจะกําหนดตนเองและในการสรางสภาพแวดลอมของตนเอง”
28
 จากแนวความคิด

ดังกลาวทําใหเห็นไดวาความหมายของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ตองประกอบดวยรากฐานอันเปน

สาระสําคัญ 2 ประการที่ไมอาจแยกออกจากกันได  คือ  สิทธิในชีวิตรางกายและสิทธิท่ีจะไดรับการปฏิบัติ

ดวยความเสมอภาค กลาวคือ  
• “ สิทธิในชีวิตและรางกาย” เปนสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแตเกิดเปนสิทธิของปจเจกบุคคลที่

มีอยูในสภาวะธรรมชาติ ดังน้ัน สิทธิในชีวิตและรางกายจึงไมอาจจะถูกพรากไปจากบุคคล

ได แตในทางตรงกันขามอาจทําใหไดรับหลักประกันมากขึ้นโดยบทบัญญัติกฎหมายของรัฐ

ไดรับรองให สิทธิในชีวิตและรางกายจึงเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยท่ีจําเปนอยางยิ่งตอ

การดํารงอยูของมนุษย และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระที่จะกําหนด

ตนเองไดตามเจตจํานงท่ีตนประสงค และจากการที่มนุษยมีเจตจํานงโดยอิสระในอันจะ

สรางสภาพแวดลอมของตนเองหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนี้เองท่ีทําใหมนุษย

แตกตางจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ดังน้ัน บุคคลแตละคนจึงตองเคารพในความเปนสวนบุคคล

ของแตละคน           

• “ สิทธิในความเสมอภาค”  สิทธิในความเสมอภาคเปนการแสดงวามนุษยทุกคนมีสิทธิ

และเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน โดย “สิทธิในความเสมอภาค” เปนการแสดงถึง

ความสัมพันธของปจเจกบุคคลตอปจเจกบุคคลและปจเจกบุคคลตอสังคม ดังน้ัน ถึงแม

มนุษยจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนก็ตาม แตหากขาดหลักประกันในเรื่องหลักความ

เสมอภาคแลว บุคคลน้ันอาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 

หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติจากผูใชอํานาจรัฐ ดวยเหตุน้ี เพื่อใหมนุษยสามารถดํารงตนอยูได

                                                 
28
 บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 26, หนา 32. 
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อยางมีศักด์ิศรีอยางแทจริง ปจเจกบุคคลจึงตองมีหลักประกันในเรื่องหลักความเสมอภาค

ควบคูไปกับสิทธิในชีวิตและรางกายดวย ฉะน้ัน หลักความเสมอภาคจึงเปนรากฐานที่

สําคัญอีกประการหนึ่งของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” 

 อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาเสรีภาพในการกําหนดตนเองของมนุษยในทางความคิด

น้ันถือวา มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกันในทางนามธรรมเทาน้ัน ดังน้ัน คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของ 

“ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” น้ี แทจริงแลวไมอาจจะทําใหเทาเทียมกันไดสําหรับมนุษยทุกคน อยางไรก็ตาม  

ในทางปฏิบัติกฎหมายในแตละรัฐจะตองเปดโอกาสใหบุคคลที่ไมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันได

ดําเนินการดวยวิถีทางตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อใหไดมาซึ่งการเคารพในศักด์ิศรีความเปนมนุษยของพวก

เขาเหลาน้ัน โดยมีการนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีตองไดรับการคุมครองไวดังน้ี
29
 

 1) คุณคาอันมีลักษณะเฉพาะของศักด์ิศรีความเปนมนุษยจะตองดํารงอยูถึงแมวาบุคคลใด

บุคคลหนึ่งจะมีความบกพรองทางจิต จิตผิดปกติ หรือจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ในกรณีน้ียังตองถือวาในทาง

กฎหมายแลวบุคคลน้ันมีความสามารถที่จะกําหนดตนเองได และบุคคลน้ันมีสิทธิท่ีจะใชเสรีภาพน้ันอยางเทา

เทียมกัน ท้ังน้ี โดยไมจําเปนตองพิจารณาความจริงวาบุคคลน้ันสามารถใชเสรีภาพน้ันไดหรือไม 
 2) คุณคาท่ีมีลักษณะเฉพาะของศักด์ิศรีความเปนมนุษยยังดํารงอยูถึงแมบุคคลใดบุคคลหน่ึง

จะสรางความเสื่อมเสียใหแกตนเอง เชน กรณีของอาชญากร ซึ่งแมวาบุคคลเหลาน้ีไดใชเสรีภาพไปในทางที่ผิด

และสรางความเสื่อมเสียใหแกตนเอง แตอาชญากรเหลาน้ันก็ยังตองไดรับความคุมครองในศักด์ิศรีความเปน

มนุษยอยู
30
            

 3) การแทรกแซงของรัฐอาจเปนการละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยได แมวาบุคคลน้ันได

ตัดสินใจอยางอิสระในการแสดงเจตนายินยอมใหรัฐทําการแทรกแซงดังกลาวได ท้ังน้ี เน่ืองจากบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญกําหนดใหเปนภาระหนาท่ีของรัฐที่จะตองใหความคุมครองตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย ซึ่งจาก

บทบัญญัติดังกลาวรัฐยอมไมมีอํานาจที่จะขอความยินยอมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อการแทรกแซงใน

ศักด์ิศรีความเปนมนุษย หากแตตองปกปองมิใหมีการละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยรวมทั้งจากรัฐเอง 

 4) การแทรกแซงในศักด์ิศรีความเปนมนุษยไมอาจกระทําได แมวาบุคคลน้ันจะยังไมถือกําเนิด

หรือบุคคลน้ันไดตายไปแลวก็ตาม เชน ชีวิตในครรภมารดายอมไดรับความคุมครองในศักด์ิศรีความเปน

มนุษยเชนเดียวกันกับบุคคลที่ไดถือกําเนิดมาแลว ดังน้ัน ในมุมมองของศักด์ิศรีความเปนมนุษย
31
 การทําแทง

ชีวิตในครรภมารดาที่มิไดเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือการที่รัฐมิไดเขาไปปกปองตอชีวิตของเด็กใน

                                                 
29
Duerig in : Maunz/Duerig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 1 Abs. 1, Rdnr. 19 ff. 

30
 มีขอสังเกตวา “จากแนวคิดน้ี จะเห็นไดวา อาชญากรยังสมควรไดรับการปฏิบัติในฐานะที่เปนมนุษยคนหน่ึง โดยพึงไดรับ

ความคุมครองในศักด์ิศรีความเปนมนุษย  ดังนั้น เด็กและเยาวชนที่กระทําผิดซึ่งมิไดถือวาเปนอาชญากร แตเปนเพียงผูมี

พฤติกรรมเบี่ยงเบน และผูคาบริการทางเพศที่ในปจจุบันถือวาเปนเหยื่อของระบบทุนนิยมและสังคม จึงยิ่งตองใหความ

คุมครองศักด์ิศรีความเปนมนุษยแกพวกเขาเหลาน้ีดวยความเอาใจใส”  (ขอสังเกตจากผูวิจัย) 
31
 ซึ่งผูวิจัยเห็นวาขอบเขตการตีความคําวา “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” น้ันกวางกวา “สิทธิมนุษยชน” ซึ่งกรณีหลังนี้จํากัด

เฉพาะเมื่อมนุษยผูน้ันมีสภาพบุคคลอยูเทาน้ัน 
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ครรภมารดาดังกลาวยอมเปนการขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญได ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญแหงประเทศ

เยอรมันไดวินิจฉัยวากฎหมายอาญาที่อนุญาตใหทําแทงไดน้ันเปนโมฆะ โดยใหเหตุผลวาชีวิตที่ไดรับการ

พัฒนาอยูในครรภมารดาน้ันถือเปนอีกชีวิตหนึ่งซึ่งอยูภายใตการคุมครองของรัฐธรรมนูญเพราะมีศักด์ิศรีความ

เปนมนุษยแลว เชนเดียวกันกับการใชประโยชนจากศพของมนุษยในทางการวิจัยเพื่อการอุตสาหกรรมก็อาจ

เปนการละเมิดในศักด์ิศรีความเปนมนุษย
32
 ไดเหมือนกัน อยางไรก็ตาม หากผูตายไดตัดสินใจดวยตนเองใน

การที่จะอุทิศรางกายของตนเพื่อการศึกษาวิจัยในทางแพทยอันเปนประโยชนในการศึกษาคนควาเพ่ือการรักษา

เยียวยาผูท่ียังมีชีวิตอยู ในกรณีเชนน้ียอมไมเปนการขัดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
  อน่ึง “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย ” น้ันถือวาเปนคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การกระทํา

ของรัฐทั้งหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญดังกลาว เพราะมนุษยมิใช

เปนเพียงเครื่องมือในการดําเนินการของรัฐ แตเปนเรื่องที่รัฐตองดํารงอยูเพื่อมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพื่อรัฐ 

ดวยเหตุน้ี ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย จึงถือวาเปนพื้นฐานสําหรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคล

และหลักความเสมอภาคในเวลาตอมา ดังน้ัน การตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพท้ังหลายจะตองถือวาเน้ือหา

ของศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนพื้นฐานที่จะตองนํามาใชประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ดวย       

นอกจากนี้ อาจกลาวไดวาเน้ือหาในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพท้ังหลาย รวมทั้งการแทรกแซง

ของรัฐตองกระทําภายใตขอบเขตของการคุมครองของสิทธิและเสรีภาพทุกประเภทโดยตองพิจารณาใน

ประเด็นของศักด์ิศรีความเปนมนุษยประกอบเสมอ  
 สําหรับกรณีของประเทศไทย ไดมีการบัญญัติถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยไวในมาตรา 4   

มาตรา 26 และมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 โดยมาตรา 4 บัญญัติวา “ศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง ”  ซึ่งจะเห็นไดวารัฐธรรมนูญของไทย

ไดใหการรับรองและคุมครองแกศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยางชัดเจน โดยแยกออกจากสิทธิและเสรีภาพ 

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวาศักด์ิศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาหรือวัตถุในทางกฎหมายอยางหนึ่งที่ไดรับรอง

คุมครองแยกตางหากจากสิทธิและเสรีภาพ โดยตองถือวา ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามแนวคิดของกฎหมาย

ไทยมีสถานะเปนรากฐานของสิทธิและเสรีภาพท้ังปวงเชนเดียวกันกับแนวคิดสากลดังที่ไดกลาวมาในขางตน 

 
2.1.2  ประวัติและความเปนมาของการคามนุษย 
 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปนมาและวิวัฒนาการของการคามนุษยท้ังใน

ระบบสากลและในประเทศไทย  ผูวิจัยจึงขอแยกอธิบายวิวัฒนาการของการคามนุษยโดยแยกออกเปนลําดับ

ดังน้ี 
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Duerig, in : Maunz/Duerig, Grundgesetz-Kommentar, Art. 1, Abs. 1 Rdnr. 26 
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 2.1.2.1  ความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับความเปนมาของการคามนุษย  

 

 แตเดิมการคามนุษยมีความเกี่ยวของกับการคาทาส (slavery)
33
 โดยกระบวนการเริ่มตนของ

การคามนุษย คือการคาทาสโดยปรากฏจากขอสันนิษฐานในทางวิชาการวา การคาทาสเกิดจากการที่มนุษย

อพยพยายถิ่นท่ีอยูโดยการทําสงครามรุกรานกัน ซึ่งทาสในยุคแรกนี้ จึงมีเพียงผูหญิงและเด็กท่ีถูกจับเปนเชลย

เทาน้ัน สวนผูชายถูกฆาท้ังหมด ตอมาไดมีการขยายอาณาจักร ผูชายที่ถูกจับเปนเชลยศึกจึงไดรับการยกเวน

เพื่อเกณฑไวใชเปนแรงงาน 

 อน่ึง  เม่ือประมาณ 4,000 ปมาแลว ในสมัยสุเมเรียน มีกฎหมายฉบับแรกของโลก คือ 

ประมวลกฎหมายพระเจาฮัมมูราบีแหงบาบิโลนซึ่งมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการคาทาสไววา บุคคลน้ันสามารถไถ

ถอนตัวเองใหเปนอิสระไดอยางไรบาง สวนในยุคอียิปตโบราณก็เปนแหลงศูนยกลางแหงการคาทาสจาก

ประเทศเพื่อนบาน เชน เอธิโอเปย อัสซีเรีย เชนกัน ดังน้ัน ในยุคน้ีจึงไดมีบทบัญญัติใหคนยากไรน้ันสามารถที่

จะขายตัวเอง หรือขายบุตรธิดาไปเปนทาสได 
 สําหรับในยุคอารยธรรมกรีกโบราณนั้นมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการคาทาสโดยระบุใหคนของ

กรีกหรือคนท่ีเกิดในเมืองน้ันไมสามารถเปนทาสในเมืองน้ันได และมีขอยกเวนใหคนเหลาน้ันสามารถที่จะ

ปลดปลอยตัวเองจากความเปนทาสได หากไดกระทําคุณประโยชนใหกับรัฐ ซึ่งจากบทบัญญัติดังกลาวจึงมี

ผลกระทบทําใหเกิดมีการลักพาตัวเด็กผูชายหรือเด็กผูหญิงจากเมืองหนึ่งสงไปขายยังอีกเมืองหนึ่ง และ

ภายหลังจากที่อาณาจักรกรีกลมสลายอันเน่ืองมาจากโรมันมีกองทัพท่ีเขมแข็งกวา โรมันก็ไดขยายอาณาจักร

ไปสูดินแดนอียิปต แอฟริกาเหนือและในเอเชีย ไมเนอร ซึ่งในยุคอารยธรรมโรมันโบราณนี้จัดไดวาเปนยุคท่ีมี

ความเจริญรุงเรืองแหงการคาทาสและมีชาวกรีกถูกจับเปนเชลยสงไปเปนทาสที่กรุงโรมมากที่สุด ดังเห็นไดจาก

การท่ีกฎหมายบานเมืองของโรมัน (Jus Civile) ไดบัญญัติใหทาสเปนทรัพยสินของนายทาสและไมมีสภาพ

บุคคลตามกฎหมาย ดังน้ัน ทาสในยุคน้ีจึงมีท้ังทาสที่เปนกรรมสิทธิ์สวนบุคคลและทาสที่เปนของรัฐ    

อยางไรก็ตาม โรมันไดปฏิบัติตอทาสอยางไรมนุษยธรรมโดยใชทาสตอสูกับทาสหรือเรียกอีกอยางหน่ึงวา    

“Gladiator” และใชทาสมือเปลาตอสูกับสิงโตในลักษณะเปนเกมสกีฬาบันเทิงใจของนายทาส ดวยเหตุน้ี จาก

สภาพการถูกกดขี่ดังกลาวจึงไดมีการตอสูเพื่ออิสรภาพ ภายใตการนําของสปารตาคัส (Spatacus) ใน

อาณาจักรโรมัน 73 ปกอนคริสตกาล 

 ตอมา ในยุคสมัยกลาง ประมาณคริสตศตวรรษที่ 15 ไดมีการกวาดตอนชาวแอฟริกันท่ีเปน

ทาสไปสูยุโรป โดยมีท่ีมาจากกรณีนักเดินเรือชาวโปรตุเกสจับชาวมัวรในแอฟริกาเหนือได 3 คน แตเพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนอิสรภาพของตนเอง ชาวมัวรจึงขอไถถอนตัวเองโดยแลกกับทาสชาวแอฟริกันผิวดํา 10 คน ตอมา

ประมาณคริสตศตวรรษที่ 17-19 มีการสํารวจโลกใหม ทําใหมีการคาทาสเปนจํานวนมากเพื่อใชเปนแรงงานใน
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 ปุระชัย เปยมสมบูรณ, “ประวัติความเปนมาของการคามนุษยและสถานการณการคามนุษยในประเทศไทย,” ใน เอกสาร

ประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การคามนุษย, หองดอยตุง โรงแรมดุสิตไอสแลนด รีสอรท จังหวัดเชียงราย, วันที่ 

13-14 พฤษภาคม 2547. 
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การแสวงหาทวีปอเมริกา ซึ่งมีการขนสงทาสอยางทารุณโหดรายโดยใหนอนเรียงกันและผูกแขนผูกขาในเรือ

สําเภาขนาดใหญ และพบวาในยุคน้ันประเทศสหรัฐอเมริกามีทาสผิวดําเปนจํานวนถึง 15,000 คน  
 ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 เปนชวงที่ไดมีการสํารวจทวีปแอฟริกาอันเปนดินแดนแหงการ

ผจญภัยทําใหกระบวนการคาทาสผิวดําไดแพรขยายไปยังประเทศตุรกี ประเทศอาราเบีย ประเทศอิหรานและ

เอเชียตะวันตก ตอมามนุษยไดเริ่มตระหนักวาเราไมควรเอาเปรียบซึ่งกันโดยการคาทาส และตอมาในป ค.ศ.

1794 ประเทศฝรั่งเศสเปนประเทศแรกที่ยกเลิกการคาทาส หลังจากนั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเลิกทาสใน

สงครามกลางเมืองในสมัยประธานาธิบดีฮับราฮัม ลินคอลน ในป ค.ศ.1865  
 หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 1 ไดยุติลงไมนาน เม่ือกระบวนการคาทาสผิวดําถูกตอตานแตยัง

มีกระบวนการบังคับใชแรงงาน โดยที่ความหมายของคําวา “การบังคับใชแรงงาน” (Forced Labour) น้ันก็

คือการปลอยใหบุคคลหรือกลุมบุคคลกดขี่บังคับหรือกระทําการใดๆ โดยปราศจากความสมัครใจของบุคคล

อื่นหรือกลุมบุคคลอื่นเพื่อใหปฏิบัติหรือทําตามความประสงคของตน ภายใตความต่ําตอยทางศักด์ิศรีหรือ

ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดเอาไวอยางเครงครัด ซึ่งในการนี้ องคการแรงงานสากลหรือ ILO (International 

Labour Organization) ซึ่งอยูภายใตสนธิสัญญาแวรซาย มีบทบาทอยางมากในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน

เกี่ยวกับแรงงานในเรื่องสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทํางานและสวัสดิการของผูทํางาน อยางไรก็ตาม  

การสนับสนุนดังกลาวไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เม่ือฮิตเลอรซึ่งกาวสูความเปนผูนําเยอรมันไดมีการ

ปฏิบัติตอเชลยศึกในคายกักกันของกองทัพนาซีเยอรมันโดยบังคับใชแรงงานเพื่อผลิตยุทธภัณฑใหกับกองทัพ

นาซี  และภายใตการนําของฮิตเลอร พวกนาซีเยอรมันไดทําการฆาลางเผาพันธุมนุษยอยางไรมนุษยธรรม 

โดยเฉพาะกรณีของทําลายลางชาวยิวชนิดใหสิ้นซากเปนจํานวนหลายลานคนในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2    

 ตอมา หลังจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเกิดมโนธรรมหลังจากการฆาลางเผาพันธุ

ชาวยิว   โดยนานาประเทศเริ่มมองวาการกระทําตอมนุษยดวยกันในลักษณะทารุณโหดรายดังกลาวสมควรถือ

ไดวาเปนอาชญากรรมตอมนุษยชาติ (Crime Against Humanity) ดังน้ัน ในป ค.ศ.1945 ไดมีการจัดต้ัง

ศาลพิจารณาคดีอาชญากรสงครามที่นูเร็มเบิรก (Nuremberg) และองคการแรงงานสากลหรือ ILO ซึ่งเปน

องคกรหนึ่งของสหประชาชาติท่ีมีหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ศักด์ิศรีและคุณคาของความ

เปนมนุษย  ไดยกเลิกการบังคับใชแรงงานอยางเด็ดขาด โดยวางหลักการหามมิใหมีการบังคับใชแรงงานใน

ลักษณะของการขมขูทางการเมืองหรือการศึกษา รวมถึงไมใหมีการลงโทษตอผูท่ีมีความแตกตางในทางดาน

การเมือง ทางดานสังคม ทางดานเศรษฐกิจและไมใหมีการกีดกันทางดานเชื้อชาติ สังคมและศาสนาอีกตอไป        

ซึ่งหลักการดังกลาวน้ีตรงกับ มาตรา 4 แหงปฎิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่หามลดฐานะของบุคคลลง

เปนทาสและหามการคาทาสในทุกรูปแบบ จึงกลาวไดวาหากมนุษยไดมีการปฏิบัติและใหความเคารพตอมวล

มนุษยชาติโดยไมแบงแยกในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ภาษาและศาสนาไมวาจะอยูในสถานการณใดแลว มนุษยทุก

คนก็ยอมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
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 2.1.2.2 วิวัฒนาการของการคามนุษยในประเทศไทย 
 

 สําหรับการคามนุษยในประเทศไทย ไมปรากฏแนชัดวาเริ่มมีมาต้ังแตเม่ือใด แตมีหลักฐานที่

เดนชัดโดยเริ่มต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งสามารถแบงวิวัฒนาการของการคามนุษยออกไดเปน 3 ยุค ดังน้ี 

 1)  ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา-ยุคกอนเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2417) 
 จากหลักฐานทางประวัติศาสตรโดยเฉพาะบทบัญญัติในกฎหมายหลายฉบับพบวามีบทบัญญัติ

ท่ีเกี่ยวของกับการคาประเวณี เชน พระไอยการลักษณะลักพา พ.ศ. 1901 พระไอยการลักษณะผัวเมีย พ.ศ. 

1904 เปนตน โดยหญิงที่มาประกอบอาชีพโสเภณีน้ันมีหลักฐานแนชัดวาพัฒนามาจากการเปนนางทาส
34
 ท้ังน้ี

เพราะสภาพของหญิงยากจนและหญิงที่เปนเชลยศึกในสงคราม หรือหญิงที่ถูกนํามาจากเมืองประเทศราช 

ตาง ๆ ในสมัยน้ันจะถูกขายตัวเปนทาส และการเปนทาสเชนน้ียอมหมายถึงการปฏิบัติทุกอยางตามที่นายทาส

สั่งตลอดจนการบําเรอทางเพศใหแกนายทาสดวย 

 และจากหลักฐานที่ยืนยันการคาหญิงเพื่อบังคับใหเปนโสเภณี ไดปรากฏในจดหมายเหตุของ

ลาลูแบร ราชฑูตฝรั่งเศสที่เขามาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดกลาวถึง ความชอบธรรมของขุนนาง

และนายเงิน ในการที่จะเกณฑใหหญิงและเด็กหญิงที่ตนไดซื้อมาใหคาประเวณี เพียงแตการคาประเวณี

ดังกลาวจะตองเสียเงินถวายพระมหากษัตริย โดยในบันทึกดังกลาวยังไดกลาวถึงการรับซื้อภริยาท่ีสามีสงขาย

มาเปนทาสดวย
35
 แสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการมองหญิงที่เปนภริยาในฐานะทรัพยสินท่ีสามารถซื้อขายกันได 

 ในชวงรอยตอของปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและตนกรุงรัตนโกสินทร คือ การคาชาวจีนขามชาติ 

ภายใตสภาพปญหาภายในของประเทศจีน ท้ังปญหาเรื่องการเพิ่มขึ้นของประชากร การเขามาของอิทธิพล

ตะวันตกตามเมืองทาตาง ๆ แตตัวเลขของการคาหญิงจีนยังไมปรากฏชัดมากนัก เน่ืองจากสวนใหญยังเปน

การอพยพและการคาของชายชาวจีนเพื่อเขามาเปนแรงงาน โดยกอนหนา พ.ศ.2425 เชื่อกันวามีชาวจีนท้ังที่

อพยพดวยความสมัครใจและถูกเคลื่อนยายไปในประเทศตาง ๆ ราว 2,000,000 คน
36 

 อน่ึง การทําสนธิสัญญาเบาริ่ง ในปพ.ศ.2398 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ 

จากที่เคยใชระบบการผลิตเพื่อยังชีพและการแลกเปลี่ยน กลายมาเปนระบบการผลิตเพื่อเปนสินคา โดยมี

เงินตราเปนอัตราแลกเปลี่ยน ถือเปนการเปดประเทศที่สงผลตอความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยตรง มีการวาจาง

แรงงานตางดาวโดยเฉพาะชาวจีนเขามาทําปาไม เหมืองแร และธุรกิจตาง ๆ มากขึ้น ในขณะที่ระบบโสเภณียังมี

ไมมากนัก เพราะระบบผูกขาดการคาประเวณีของสถานคาประเวณีท่ีมีความเกี่ยวของในการจายภาษี แตระบบ

ดังกลาวไดถูกปลดปลอยลงภายหลังการเลิกทาส 
                                                 
34
 ขจร จักรประณีต, “การศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในการคาประเวณีของเด็กหญิงและสตรี,” วิทยานิพนธสังคมศาสตร

มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539, หนา 7. 
35
 ดารารัตน เมตตาริกานนท, “โสเภณีกับนโยบายรัฐบาลไทย พ.ศ. 2411 – 2503”, วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536, หนา 14. 
36
 วิยะดา ทองมิตร, “การใชแรงงานของชาวจีนในสังคมไทย,” (วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2530, หนา 30. 



บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการคามนุษย 

 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

19 

 2)  ยุคการเลิกทาส (พ.ศ.2417) – ยุคสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2488)  

 ใน พ.ศ.2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงออกพระราชบัญญัติพิกัด

เกษียณอายุลูกทาสไทย โดยเฉพาะในมาตราที่ 1, 2 และ 3 ไดมีขอกําหนดวา  “……ลูกทาสก็ดี ลูกไทยที่ถูก

ขายตัวลงเปนทาสก็ดี ถามันเกิดปมะโรงสัมฤทธิศก พ.ศ. 2411 อันเปนปท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และปตอ ๆ มา อายุถึง 21 ป ใหมันพนคาตัวเปนไทยไมวาทาสน้ันจะ

อยูกับเจาหมูมูลนายเดิมหรือไดโอนยายไปอยูกับเจาหมูมูลนายใหม ......... หากจะเอาบุตรหลานที่เกิดต้ังแตป

มะโรงสัมฤทธิศก อายุตํ่ากวา 15 ป ลงมาขายฝากใหขายไดตามพิกัดเกษียณอายุ แตถาบุคคลน้ันครบ 15 ป

ขึ้นไปถึง 20 ป ตองใหผูถูกขายรูเห็นดวย”
37
 บทบัญญัติในกฎหมายดังกลาวสงผลกระทบตอการคาประเวณี

เปนอยางมากเพราะจะทําใหหญิงที่เคยตองคาประเวณีในสถานะของนางทาสหมดสิ้นไปภายในระยะเวลาตามที่

กฎหมายไดกําหนดไว อน่ึงหลังจากที่มีการเลิกทาสประกอบกับการอพยพของหญิงตางดาว โดยเฉพาะจาก

ประเทศจีนเปนจํานวนมากเขาสูการคาประเวณี ทําใหรัฐบาลออกพระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ. 127 (พ.ศ.

2452) ที่ปรากฏคําปรารภในพระราชบัญญัติความวา “ ทุกวันน้ีหญิงบางจําพวกประพฤติตนอยางที่เรียกวา

หญิงนครโสเภณี มีหัวหนารวบรวมกันต้ังโรงหาเงินขึ้นหลายตําบล แตกอนมาการต้ังโรงนครโสเภณี นายโรง

ชวยไลหญิงมาเปนทาสรับตั๋วจากเจาภาษีแลวตั้งเปนโรงขึ้น ครั้งตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยกเลิกทาส

เสียแลว หญิงบางจําพวกก็รับตั๋วจากเจาภาษีแลวมีหัวหนารวบรวมกันต้ังขึ้นในพื้นท่ีอันควรมิควรบางเปนเหตุ

ใหเกิดการวิวาทกันขึ้นเปนเนือง ๆ อีกประการหนึ่ง หญิงบางคนปวยเปนโรค ซึ่งอาจจะติดตอเน่ืองไปถึงผูชาย

ท่ีคบหาสมาคมได ก็มิไดมีแพทยตรวจตรารักษาโรครายน้ันอาจจะติดตอเน่ืองกันไป จนถึงเปนอันตรายตอ

รางกายและชีวิตมนุษยเปนอันมากและยังหามีกฎหมายและขอปองกันอยางใด….” การออกพระราชบัญญัติ

ดังกลาว จึงเปนการยอมรับสภาพของการประกอบอาชีพคาประเวณีและการมีโสเภณีภายในประเทศ โดย

จะตองมีการขึ้นทะเบียนเพื่อเก็บภาษีและการดูแลเรื่องโรคติดตอตาง ๆ  
 ซึ่งผลจากกฎหมายดังกลาว ทําใหมีการคาประเวณีอยางเปดเผยเปนจํานวนมาก เห็นไดจาก

สถิติของการจดทะเบียนโสเภณีท่ีไดมีการบันทึกไว ใน พ.ศ.2452 มีการจดทะเบียนหญิงจีน 1,441 คน 

หญิงไทย 950 คน หญิงเวียดนาม 58 คน หญิงลาว 50 คน และใน พ.ศ.2468 จํานวนดังกลาวไดเพิ่มเปน

หญิงจีน 2,766 คน ขณะที่มีหญิงไทยเพียง 342 คน โดยสําหรับหญิงจากประเทศจีนน้ันพบวารอยละ 90 จะ

ถูกหลอกใหมาคาประเวณีในประเทศไทย
38
 และตัวเลขดังกลาวไดลดลงภายหลังจากนั้นเน่ืองจากผลของการ

บังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2470 และพระราชบัญญัติการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2471 

หลังจากที่ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

พ.ศ.1921 

                                                 
37
 ดารารัตน เมตตาริกานนท, อางแลวในเชิงอรรถที่ 35, หนา 216-222. 

38
 ดารารัตน เมตตาริกานนท, “คาหญิงจีนขามชาติในประวัติศาสตรสังคมไทย,” ศิลปวัฒนธรรม 21, กุมภาพันธ 2543 :   

หนา30. 



บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการคามนุษย 

 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

20 

 ในขณะเดียวกัน ปญหาการคามนุษยท่ีเขามาเพื่อเปนแรงงานนั้นก็มีจํานวนไมนอยไปกวากัน 

โดยพิจารณาจากตัวเลขของแรงงานอพยพชาวจีนท่ีเพิ่มจาก 95,243 คน ในชวง พ.ศ.2425-2435 เปน 

331,002 คนในชวง พ.ศ.2436-2448 และเพิ่มเปน 688,004 คนในชวง พ.ศ.2449-2460 และมีจํานวนไมนอย

ท่ีถูกนําตัวมาจากฝงทะเลทางใตของประเทศจีน ท่ีซึ่งการซื้อขายเด็กหญิงกระทํากันอยางเปดเผยเหมือนซื้อขาว

ของธรรมดา โดยมีพวกนายหนาเปนผูดําเนินธุรกิจดังกลาวซึ่ง มีท้ังการลอลวงและลักพาตัวและมีลักษณะ

คลายคลึงกับการคากุลีหรือคาแรงงานกรรมกรอยางเห็นไดชัด
39 

 ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง กิจการการคามนุษยถูกผูกขาดอยูกับกลุมธุรกิจชาวจีน 

โดยเฉพาะกิจการคาประเวณีและการทํางานในบาน ท่ีมีความคลุมเครือและไมสามารถแยกออกจากกันไดอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะกลุมบุคคลที่เปนคนพาหญิงและเด็กเหลาน้ีเขามาในประเทศไทย ท่ีเริ่มมีเครือขายความ

รวมมือ เพราะเปนธุรกิจที่ทํารายไดอยางมหาศาล ทําใหเกิดปญหาในการควบคุมดูแลอยางเห็นไดชัด ถึงแม

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ค.ศ.1921 

แลวก็ตาม 
 3) ยุคภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ.2489) - ปจจุบัน 

 ในยุคน้ีเปนชวงที่ประเทศไทย เริ่มมีปฏิสัมพันธกับนานาประเทศมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีประเทศไทยไดสงกองทัพไปรวมทําสงครามในคาบสมุทรเกาหลี และตอมาไดมีการ

อนุญาตใหมีการจัดต้ังฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ทําใหมีทหาร นักวิชาการ นักธุรกิจ 

จากประเทศตะวันตกเดินทางเขามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคาประเวณีไป

เปนลักษณะใหม เพื่อเปนการตอบสนองความตองการของผูใชบริการ ประกอบกับสถานการณภายในประเทศ 

ท่ีความยากจนแพรกระจายเขาไปในพื้นท่ีชนบททําใหเกิดการอพยพยายถิ่นของแรงงานจากชนบท 
 ในชวงป พ.ศ.2503-2530 ไดมีการออกพระราชบัญญัติปราบปรามการคาประเวณี ภายใต

แนวคิดหามมิใหมีการคาประเวณีโดยเด็ดขาด แตปญหาก็มิไดลดลงและกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

เพราะปจจัยตาง ๆ คือ ความยากจนในชนบทที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่มีการเขามาของฐานทัพอเมริกา และเปน

ชวงที่มีการพัฒนาการทองเที่ยว ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดสงผลทั้งในลักษณะโดยตรงและโดยออมตอปญหาการคา

ประเวณีของไทยในชวงนั้น  โดยจะเห็นไดวามีหญิงและเด็กจํานวนมากเขาสูธุรกิจการคาประเวณี และถึงแม

ฐานทัพอเมริกาจะถอนออกไปในชวงกอน พ.ศ.2519 แตก็มีกลุมลูกคาจากประเทศตะวันตกเพิ่มมากขึ้น และ

รูปแบบการคามนุษยไดมีกระบวนการการจัดสงหญิงไทยไปประกอบธุรกิจทางเพศในตางประเทศ โดยเฉพาะ

ในประเทศญี่ปุน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย และประเทศในยุโรป
40
 ท่ีแมจะมีความเสี่ยงทั้งจากการถูกเอา

เปรียบเรื่องคาแรงและการถูกทารุณกรรมในรูปแบบตาง ๆ ก็ยังมีผูท่ีตองการเดินทางไปเปนจํานวนมาก 

                                                 
39
 หลิน ปน, อ่ึงตี่เก้ีย, แปลโดยเกษียร เตชะพีระ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคบไฟ,2540), หนา 302. 

40
 ชนกพล สกลผดุงเขตต, “การปองกันและปราบปรามการคาประเวณีของหญิงและเด็ก : ศึกษาอนุสัญญาระหวางประเทศ

และเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ”, วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545,       

หนา 16. 
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 นอกจากนี้  ยังมีการคามนุษยในรูปแบบใหมเกิดขึ้น อาทิเชน การจัดหาหญิงไทยไปแตงงานกับ

ชายชาวตางชาติ โดยเฉพาะชาวเยอรมัน กิจการจัดสงเมียทางไปรษณีย (Mail Order Bride) ท่ีแพรหลายใน

ประเทศออสเตรเลียและประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหญิงเหลาน้ีหากไมประสบความสําเร็จในการแตงงาน 

มักจะถูกชักนําเขาสูธุรกิจการบริการทางเพศหรือการบังคับคาประเวณีตอไป
41 

 สําหรับในประเทศไทย การยายถิ่นของหญิงและเด็ก โดยเฉพาะเด็กหญิงในวัย 12-15 ป เริ่ม

ขยายจากกรุงเทพมหานครและเมืองที่เปนท่ีต้ังของฐานทัพอเมริกาไปสูเมืองใหญท่ีเปนแหลงทองเที่ยว เชน 

หาดใหญและพัทยา
42
 เปนตน โดยการเคลื่อนยายไดเริ่มมีแรงผลักดันในทางเศรษฐกิจจากครอบครัวอยางเห็น

ไดชัด เพราะเชื่อวาการยายไปทํางานในเมืองเหลาน้ี จะเปนการชวยเหลือฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

โดยเฉพาะหญิงและเด็กจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีเริ่มจากการไปรับจางทํางานและนําไปสู

ธุรกิจการคาประเวณี
43 

 สําหรับในชวงป พ.ศ.2521-2530 น้ีถึงแมการเคลื่อนยายของหญิงและเด็กภายในประเทศ จะมี

ปจจัยมาจากฐานะทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตก็เริ่มมีปจจัยเสริมอื่น ๆ ทําใหเกิดการคามนุษยอยางเปน

ขบวนการมากยิ่งขึ้น เชน การเห็นตัวอยางของผูท่ีเคลื่อนยายถิ่นไปทํางาน  การชักจูงของผูท่ีเคยเขามาทํางาน

ในธุรกิจคาประเวณีท่ีกลับไปในหมูบาน สาเหตุประการสําคัญโดยเฉพาะการเคลื่อนยายของหญิงและเด็กจาก

ภาคเหนือ คือ ความยากจนของครอบครัวที่ทําใหบิดามารดาขายลูกใหมาคาประเวณีดวยตัวของตัวเอง โดยจะ

มีการรับเงินไปกอนจํานวนหนึ่ง และผูที่ถูกนําไปทํางานจะตองชดใชเปนจํานวนเงินมากกวาอยางนอย 2 เทา 

นอกจากน้ี ปจจัยจากตัวหญิงและเด็กเอง เชน การเกิดความอับอายจากประสบการณในทางเพศ ปญหาใน

ชีวิตสมรสและปญหาครอบครัว สภาวะหนี้สินเปนปจจัยผลักท่ีทําใหเกิดการสมัครใจที่จะเขาสูกระบวนการ

คาประเวณี โดยหากครอบครัวมีสวนรวมในการรับเงินไปกอน หญิงและเด็กก็จะเสี่ยงกับการถูกบังคับให

คาประเวณีในลักษณะแรงงานทาส เพื่อเรงทําเงินท่ีอางวาเปนหน้ีท่ีจะตองชดใชจากการที่ผูเกี่ยวของไดรับเงินไป

กอนหนาน้ันแลว 
 อน่ึง ในชวงปลายของระยะนี้ เริ่มมีการคาหญิงและเด็กท่ีลอลวงและชักจูงใหไปทํางานใน

ประเทศเพื่อนบาน โดยหญิงและเด็กจากภาคเหนือจะถูกนําไปคาประเวณี ในขณะที่หญิงและเด็กจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือจะถูกนําไปเปนแรงงานในบาน สําหรับหญิงที่เคยมีประสบการณในการคาประเวณีมา

ชวงหนึ่งก็จะเริ่มมุงสูประเทศในยุโรป โดยมีนักทองเที่ยวจากประเทศตะวันตกที่มีสวนรวมในการนําไป หลาย

คนถูกไถตัวและไดแตงงานกับผูใชบริการ แตหลายคนก็ไมประสบความสําเร็จและพยายามกลับมาเพื่อชักจูง

คนอื่นไปทํางานในลักษณะนายหนา 

                                                 
41
 ชนกพล สกลผดุงเขตต, อางแลวในเชิงอรรถที่ 40, หนาเดียวกัน. 

42
 เปน 2 เขตพ้ืนที่ในจํานวนหลายพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนที่เปาหมายและกลุมเปาหมายของโครงการวิจัยในครั้งนี้. 

43
 ศิริพร สโครบาเนค, ณัฐยา บุญภักดี และชุติมา จันฑธีโร, การคาหญิง: ฤาวิถีสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพผูหญิง, 

2540), หนา 72-74. 
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 ในชวงป พ.ศ.2531 จนถึงปจจุบัน ชวงนี้เปนชวงที่การคามนุษยผันแปรไปอยางแยกไมออกกับ

แนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สําหรับภายในประเทศการเติบโตของการคาหญิงและเด็กมีขั้นตอนที่เปน

ระบบมากขึ้น มีการยายถิ่นโดยตรงจากหมูบานไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การจัดสงหญิงและเด็กไปคาประเวณีน้ันมีรูปแบบและวิธีการคลายการสงแรงงานชายไปทํางานในตางประเทศ 

มีการเรียกคานายหนา แตผูถูกคาจะตองจายหน้ีสินท่ีกลุมบุคคลท่ีอยูในกระบวนการคากําหนดขึ้น ทําใหไม

สามารถมีรายไดเปนของตนเองในชวงแรกของการคาเพราะจะตองทํางานเพื่อชดใชหน้ีสินท่ีนักคามนุษยไดต้ังไวให  
 การคาหญิงและเด็กในระยะนี้ นอกจากจะพบวามีการนําหญิงและเด็กท่ีเปนชนกลุมนอยท้ัง

ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบานเขามาคาในประเทศไทยแลว ยังพบวาผูซื้อชาวตางประเทศยังใชระบบ

โดยตรงในการซื้อหญิงและเด็กจากหมูบาน คลายกับเปนการใหสินสอดเพื่อนําหญิงไปเปนภริยา ทําใหมีบิดา

มารดาจํานวนมากพอใจกับวิธีการเชนน้ีเพราะเปนการไดเงินโดยตรง ตัวหญิงเองก็จะอยูกับชาวตางประเทศ

ในชวงสั้น ๆ โดยที่ชาวตางประเทศมักจะเปนฝายเลิกราไปเอง เม่ือหญิงเหลาน้ันไมสามารถตอบสนองความ

ตองการทางเพศได
44 

 ในชวงนี้จึงเปนชวงที่ปญหาการคาหญิงและเด็กเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับโดยเฉพาะในปญหาการ

คาประเวณี โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งเชื่อวามีผูหญิงและเด็กท่ีคาประเวณีในชวงนี้มากถึง 400,000
45
 โดย

รอยละ 40 ของทั้งหมด คือ ประมาณ 160,000 คน เปนเด็กอายุตํ่ากวา 16 ป และมีรูปแบบการสรางมายาคติ

ใหบิดามารดาเห็นรายไดท่ีจะไดจากการทํางานในรูปแบบของสัญญาจางงาน ในที่สุดก็จะนําหญิงและเด็ก

เหลาน้ันเขามาสูการคาประเวณีตอไป 
 นอกจากน้ี  การแสวงหาประโยชนจากหญิงและเด็กในฐานะผูถูกคา ก็ยังมีรูปแบบอื่น ๆ ท่ีเห็น

ไดชัดมากย่ิงขึ้น ไมวาจะเปนการแสวงหาประโยชนทางเพศ เชน การใหจัดทําสื่อลามกอนาจาร การใหบริการ

ทางโทรศัพท (Sex phone) การแสวงหาประโยชนดานอื่น ๆ เชน การจัดใหมีการแตงงานเพื่อใหไดสถานะ

บางอยาง การใชใหประกอบอาชญากรรมตาง ๆ การบังคับใหเด็กเลนเกมสคอมพิวเตอรท่ีสามารถซื้อขาย

คะแนนจากการเลนได เปนตน 
 ดังน้ัน จะเห็นไดวาการคาหญิงและเด็กในยุคน้ี เปนยุคท่ีมีรูปแบบสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นเพราะ

มีบุคคลท่ีเขาไปเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ท้ังบุคคลผูท่ีถูกคา กลุมนายหนา เจาของสถานบริการ ผูจางงาน ไป

จนถึงการจัดระดับเปนองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีมีความเกี่ยวของกับอาชญากรรมอื่น ๆรวมถึงการใช

วิธีการหลอกลอหรือชักจูงที่ซับซอนมากขึ้น อีกท้ังยังนําเอาสารกระตุน เชน สารเสพติดประเภทตางๆ เขามาใช

เพื่อใหผูตกเปนเหยื่อไมสามารถออกจากอาชีพน้ันไดโดยงาย  ดวยเหตุน้ี  ปญหาการคามนุษยจึงมิใชเปนเพียง

ปญหาในระดับประเทศแตเปนปญหาสากลโดยเฉพาะกับประเทศไทยซึ่งอยูในฐานะที่เปนท้ังประเทศตนทาง 

ประเทศปลายทางและประเทศทางผานของการคามนุษย ท่ีจะตองรวมมือกับนานาประเทศในการแกไขปญหา  

ดังกลาว            

                                                 
44
 ศิริพร   สโครบาเนค, ณัฐยา  บุญภักดีและชุติมา  จันฑทีโร, อางแลวในเชิงอรรถที่ 43, หนา 88-90. 

45 กองนโยบายและแผนงานเยาวชน, โสเภณีเด็ก (กรุงเทพฯ: กองนโยบายและแผนงานเยาวชน, 2536), หนา 9. 
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 2.1.2.3 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคามนุษย 

 

 จากการศึกษาวิวัฒนาการของการคามนุษยในหัวขอท่ีผานมาจะเห็นไดวาปญหาการคามนุษย

เปนประเด็นท่ีกระทบตอหลักสิทธิมนุษยชนและละเมิดตอศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยางรายแรง ดังน้ัน จึงมี

ความจําเปนท่ีจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดในเรื่องดังกลาวเพื่อเปนพื้นฐานในการทําการศึกษา

ความหมายของการคามนุษยในหัวขอตอไป 
 อน่ึง บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะเคลื่อนยายอยางเปนอิสระและยายถิ่นฐานเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกวา 

โดยสาเหตุในการยายถิ่นของผูหญิงสวนใหญมักจะเปนเรื่องของปญหาเศรษฐกิจ โอกาสที่จะประกอบอาชีพ

การงาน  โดยเฉพาะสําหรับกรณีผูหญิงที่ในประเทศตนทางนั้นมีการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของผูหญิง

และครอบครัวมีฐานะยากจน  โดยมีผูหญิงจํานวนมากที่ตัดสินใจจากประเทศอันเปนถิ่นท่ีอยูเดิมเพื่อปรับปรุง

สภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวใหดีขึ้น 
 จากการศึกษา จะเห็นไดวาระบบเศรษฐกิจโลกตามกระแสโลกาภิวัตนไดเปลี่ยนแปลง   รูปแบบ

ของแรงงานไปทั่วโลก เน่ืองจากในปจจุบันโอกาสที่จะเคลื่อนยายสินคาและผลผลิตตาง ๆ มีมากขึ้น ผูใช

แรงงานก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนยายถิ่นเขาไปทํางานในเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมากขึ้นเชนกัน  อยางไรก็ตาม  

มีแนวโนมท่ีนายจางสามารถสรางผลกําไรไดมากดวยการจางแรงงานยายถิ่นจากประเทศที่ยากจนกวาตน เม่ือ

ความตองการที่จะหารายไดมีมากข้ึน ในขณะที่นโยบายคนเขาเมืองของประเทศอุตสาหกรรมกําลังเพิ่มความ

เขมงวดมากขึ้นเพื่อควบคุมการหลั่งไหลของคนยายถิ่น แรงงานยายถิ่นจึงจําตองใชชองทางที่ผิดกฎหมายและ

พึ่งพาผูลักลอบนําคนเขาเมืองเพื่อท่ีจะยายถิ่นไปหางานทํา ซึ่งจะเห็นไดวาผูหญิงจึงมีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นท่ีจะถูก

นักคามนุษย  ลอลวงดวยการใหขอมูลเท็จ
46 

 อน่ึง เปนท่ีทราบกันดีวาการคามนุษยเปนอาชญากรรมที่เปนสวนหน่ึงของการยายถิ่น  แต

แตกตางจากการยายถิ่นและการลักลอบเขาเมือง เน่ืองจากการคามนุษยมีวัตถุประสงคท่ีเดนชัดในการแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบธรรมจากผูท่ีถูกคา ท่ีตองกลายเปนเหยื่อและถูกริดรอนสิทธิท่ีจะสามารถกําหนดตัดสินใจ

เลือกทางชีวิตของตนเองไดและตองดํารงชีวิตภายใตการควบคุมของผูอื่นซึ่งแตเดิมเหยื่อของการคามนุษย

อาจจะถูกบังคับขมขืนใจหรือลักพาตัวจากถิ่นฐานเดิมของตน แตในปจจุบันเหยื่อของการคามนุษยอาจจะ

ตัดสินใจยายถิ่นดวยความสมัครใจ แตถูกหลอกลวงในเรื่องประเภทของงานและรายไดและนักคามนุษย

อาจจะใชวิธีการลักลอบพาเหยื่อเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ทําใหเหยื่อตองกลายเปนคนเขาเมืองโดยผิด

กฎหมายและกลายเปนแรงงานที่ผิดกฎหมายในที่สุด
47 

  

                                                 
46
 พันธมิตรทั่วโลกตานการคาหญิง, การคาหญิงจากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสูการปฏิบัติ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพผูหญิง

มูลนิธิผูหญิง, 2545), หนา 10-12. 
47
 ศิริพร สโครบาเนค, อางแลวในเชิงอรรถที่ 18, หนา 9. 
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ดังน้ัน ในการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษยจึงมีแนวคิดอยู  2 ประการคือ 

 1)  แนวความคิดเกี่ยวกับการคาประเวณี 
 ท้ังน้ี ในทางปฏิบัติของประเทศตาง ๆ ท่ีมีตอปญหาการคาประเวณี จะถือหลักปฏิบัติตาม

แนวคิดท่ีพัฒนาเปนระบบกฎหมายซึ่งมี 4 แนวความคิด ดังน้ี
48 

(1) แนวความคิดแบบหามไมใหมีการคาประเวณีโดยเด็ดขาด (The Prohibitionist  

System)  ซึ่งแนวคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากการมองวาการคาประเวณีเปนสิ่งที่ผิด ท้ังในแงของกฎหมาย ศีลธรรม 

เปนการแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของแนวความคิดมนุษยธรรมตอกฎหมาย และแนวความคิดน้ีถือวาผูท่ี

เกี่ยวของกับการคาประเวณีทุกคนเปนผูกระทําความผิดตอกฎหมายซึ่งประเทศที่ใชแนวความคิดน้ี ไดแก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 (2)  แนวความคิดแบบปรามการคาประเวณี (The Abolitionist System) โดยระบบ

แนวความคิดน้ีถือวาการคาประเวณีมิไดมีความผิดในตัวเอง ทําใหตัวผูคาประเวณีไมถูกสันนิษฐานวากระทํา

ความผิดทางอาญาและมีสิทธิเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป แตจะจับกุมและลงโทษบุคคลที่เกี่ยวของ อาทิเชน 

เจาของสถานบริการ ผูจัดหา แมงดารวมทั้งลูกคาผูใชบริการโดยมีประเทศที่ใชแนวความคิดน้ี ไดแก ประเทศ

ไทย ประเทศอินเดียและประเทศอังกฤษ 
(3) แนวความคิดแบบการจดทะเบียน (The Legalizationist  Sysem)  ซึ่งแนวความคิดน้ี

ตองการใหมีการยอมรับใหมีการคาประเวณีโดยจัดใหมีสถานที่เหมาะสมในการคาประเวณี (Closed Houses) 

จัดใหมีการจดทะเบียนผูคาประเวณีและมีการตรวจสุขภาพภายในเวลาที่กําหนดเพื่อปองกันโรค สําหรับ

ประเทศที่พัฒนาระบบแนวคิดน้ีเปนกฎหมาย ไดแก ประเทศเยอรมัน 
(4) แนวความคิดการคาประเวณีมิใชอาชญากรรม (The Decriminalization System)

49
 โดย

แนวคิดน้ีเกิดจากการวิเคราะหของหญิงที่อยูในระบบโสเภณีท่ีตองการใหมีการยอมรับการคาประเวณีและ

คุมครองสิทธิของหญิงบริการทางเพศโดยมีความคิดท่ีสําคัญ 3 ประการคือ  
 ก)  ตองการแยกแนวทางการแกไขปญหาการคามนุษยกับการคาประเวณีเพราะ 

มิใชหญิงทุกคนที่อยูในระบบโสเภณีจะถูกบังคับใหคาประเวณี 
 ข)  การกําหนดใหการคาประเวณีเปนอาชญากรรมซึ่งจะตองลมลางใหสิ้นไปนั้นสงผลใหเกิดการ

ตีตราหญิงที่ใหบริการทางเพศ การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการขาดกลไกของรัฐในการใหความคุมครอง ทํา

ใหผูหญิงตองตกอยูในสภาพที่ถูกกระทําตามอําเภอใจจากเจาของกิจการ ผูซื้อบริการและสังคม   โดยรวม 
 ค)  สําหรับผูหญิงสวนหนึ่งการคาประเวณี ถือวาเปนทางเลือกอยางหนึ่งสําหรับการหาเลี้ยงชีพ รัฐ

จําเปนตองแยกหญิงที่เลือกขายบริการทางเพศซึ่งถือวาเปนแรงงานใหบริการทางเพศ (Sex Worker) ออกจาก

                                                 
48
 กอบกุล รายะนาคร, การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณีและการคาหญิง (กรุงเทพฯ: มูลนิธิผูหญิง, 2538),      

หนา 1-3. 
49
 ศิริพร สโครบาเนค, อางแลวในเชิงอรรถที่ 18, หนา 36. 
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หญิงที่ถูกบังคับใหขายบริการทางเพศ ซึ่งถือวาเปนทาสทางเพศ (Sex Slave) อันเปนรูปแบบหนึ่งของการคา

มนุษย 

 ดวยเหตุน้ี รัฐจึงมีหนาท่ีตองใหการคุมครองหญิงที่คาบริการทางเพศโดยยอมรับวาการคา

ประเวณีเปนงานรูปแบบหนึ่งซึ่งรัฐจะไมใชมาตรการตรวจสุขภาพหรือจดทะเบียนหญิงที่ขายบริการ หาก

จําเปนตองมีการดูแลจดทะเบียนหญิงบริการทางเพศ รัฐจะตองมีการจัดต้ังคณะกรรมการสหวิชาชีพท่ีมีผูแทน

ของหญิงบริการเขารวมดวย   เพื่อจะไดกําหนดแนวทางนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของหญิงที่อยูใน

อาชีพบริการ 

  2)  แนวความคิดเกี่ยวกับการใหเปนแรงงานที่ถูกบังคับ 

 การคามนุษยอาจเกี่ยวของกับบุคคลหรือกลุมบุคคล เริ่มต้ังแตผูมีหนาท่ีจัดหาไปจนถึงบุคคล

สุดทายที่เปนผูซื้อหรือผูรับตัวผูเสียหาย โดยบุคคลที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยตองตกอยูในสภาพการ

ทํางานที่ถูกแสวงประโยชนโดยมิชอบและถูกขมขูโดยถูกรีดเคนแรงงานอยางไม ยินยอมพรอมใจ ในการบังคับ

ใหทํางานในโรงงานนรก สถานที่กอสราง สถานบันเทิง การทํางานในบาน การบังคับใหขนยาเสพติดและบังคับ

ใหเปนขอทานเหลาน้ีจึงเปนชองทางในการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและแรงงานจากบุคคลผูบังคับใช

แรงงานอันเปนปญหาสําคัญของการคามนุษย ซึ่งมีปจจัยท่ีเกี่ยวของอยู 3 ประการคือ
50 

 (1) ความตองการของนายจาง (Demand For Labour) เน่ืองจากนายจางมีบทบาทในฐานะ

ผูผลิตสินคาและบริการ ตามทัศนะของนายจาง แรงงานจึงถือเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่ง จุดมุงหมายของ

การจางแรงงานจะขึ้นอยูกับผลกําไร ดังน้ัน จากแรงจูงใจนี้จึงสงผลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายจางในการจาง

งานโดยคํานึงถึงความคุมคาของการจางงาน ซึ่งในการจางแรงงานบางประเภท ไดแก แรงงานหญิงและเด็กจึง

เปนท่ีตองการของนายจางเพราะนายจางจะเสียคาจางในอัตราที่ตํ่าและสงผลใหตนทุนในการผลิตต่ําลงไปดวย 

(2) การเขามาของผูใชแรงงาน (Supply Of Labour) โดยทั่วไปการเขามาทํางานของแรงงานใน

การผลิตและบริการของนายจางน้ันตองการรายไดคาจาง ท้ังน้ีขึ้นอยูกับระดับการศึกษา ประสบการณการ

ทํางานและทักษะในการผึกฝนดานอาชีพ แตสําหรับผูใชแรงงานที่เปนหญิงและเด็กท่ีมีการศึกษาที่ตํ่า มีระดับ

การฝกฝนดานอาชีพนอย จะทําใหมีสิทธิในการเลือกงานนอยลง ซึ่งเปนชองวางที่ถูกเขามาแสวงหาประโยชน

โดยใหเปนแรงงานที่ถูกบังคับไดโดยงาย 
(3) ตลาดแรงงาน (Labour Marketl) โดยลักษณะของตลาดแรงงานจะมีความแตกตางกันไป

ตามสภาพของพื้นท่ี ประเภทของงานและตัวผูใชแรงงาน ดังน้ันหากเปนตลาดแรงงานที่มีการประกอบกิจการที่

ผิดกฎหมาย อัตราคาจางและสภาพการจาง จะตกอยูภายใตอํานาจของนายจางแตเพียงผูเดียว 
2.1.3 ความหมายของการคามนุษย  
  

                                                 
50
 บริษัทที่ปรึกษาวิจัยภาคใต จํากัด, โครงการการศึกษาปญหาและทัศนคติของนายจางในการแกปญหาแรงงานเด็ก, ศูนย

พิทักษสิทธิเด็ก มูลนิธิเด็ก (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2539), หนา 9. 
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 จากการศึกษาพบวาการใหคําจํากัดความของ “การคามนุษย” มีการบัญญัติไว ท้ังใน

อนุสัญญาระหวางประเทศและในกฎหมายภายในของบางประเทศ ดังน้ัน เพื่อความสะดวกในการทําความ

เขาใจ ผูวิจัยขอแยกประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตของคํานิยามในกรณีดังกลาวโดยลําดับดังน้ี 
 
 2.1.3.1 คํานิยามตามกฎหมายระหวางประเทศ 

 

 ในอดีตคําวาการคามนุษยยังขาดความหมายที่ชัดเจนและแนนอนโดยระยะเริ่มแรกตาม

อนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคามนุษยและเอารัดเอาเปรียบจากการคาประเวณีของผูอื่น พ.ศ.2492 

ไดใหความหมายการคามนุษยวา เปนการเคลื่อนยายบุคคลขามพรมแดนเพื่อการคาประเวณีเพียงอยาง

เดียว
51

 จึงทําใหหลายคนเขาใจวา การคามนุษย คือ การลักลอบขนคนหรือนําพาคนเขาประเทศโดยผิด

กฎหมาย และมุงเนนเฉพาะการคาประเวณีอยางเดียว 
 แตในปจจุบัน องคการสหประชาชาติไดใหคํานิยามของการคามนุษยไวในพิธีสารแนบทาย

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 โดยพิธีสาร

ฉบับดังกลาวมีชื่อวา “พิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก” 

โดยขอ 3 ไดใหความหมายของการคามนุษยไว ดังน้ี
52

  
 “การคามนุษย” หมายถึง การจัดหา ขนสง โยกยาย ใหท่ีพักอาศัยหรือรับบุคคลดวยวิธีการ

คุกคามขมขูหรือการใชกําลังหรือการบีบบังคับในรูปแบบอื่น การลักพาตัว การใชอุบาย หลอกลวงหรือการ

ใชอํานาจหรือสภาพท่ีออนแอเปราะบางในทางมิชอบหรือการใหหรือการไดรับเงินหรือผลประโยชนเพื่อใหได

ความยินยอมของบุคคลที่มีความควบคุมเหนือบุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชน ซึ่งการ

แสวงหาประโยชนจะรวมถึงอยางนอยท่ีสุดการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีของบุคคลอื่น หรือการ

แสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื่น การใชแรงงาน หรือบริการโดยกดขี่ทารุณ การเปนทาสหรือการ

กระทําอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส การทําใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย 

 จากนิยามดังกลาว การคามนุษย จึงประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ 

 1. การกระทํา (Action) ไดแก เปนธุระจัดหา ลอไป ชักพาไป ซื้อ ขาย จําหนาย นําเขา  

พามาจาก สงออกไป รับไว หนวงเหนี่ยวกักขัง ซอนเรน 

 2. วิธีการ (Means) ไดแก การใชอุบายหลอกลวง บังคับ ชักจูง ยุยง สงเสริม ใชกําลัง 

ประทษุราย ขูเข็ญวาจะใชกําลังประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรม ขมขืนใจ  

                                                 
51
 อีเลน เพียรสัน, การคามนุษย สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหมของการคุมครองผูตกเปนเหยื่อ, แปลโดย กุลวดี ทอง

ไพบูลย, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิผูหญิง, 2545), หนา 22. 
52
 ประวิทย รอยแกว, การคามนุษย : นิยาม ความหมาย,” ใน เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอตานการคามนุษย, โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันที่ 15-19 สิงหาคม 2548 หนา 2-4. 
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 3. วัตถุประสงค (Purposes) คือ เพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเหยื่อ เชน การนําตัว

ไปเพื่อสนองความใคร เพื่อการอนาจารหรือทําการคาประเวณี เอาตัวลงเปนทาสหรือมีฐานะคลายทาส กดขี่

แรงงานและตัดอวัยวะ 

 นอกจากนี้ในพิธีสารฉบับดังกลาว มีขอสังเกตดังน้ี คือ 

 1. ในพิธีสาร ขอ 3 (b) ระบุวา ความยินยอมของเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษยไม

สามารถหยิบยกขึ้นมาเปนประเด็นหรือขอกลาวอางใหพนจากการถือวาการกระทําน้ัน ๆ เปนการคามนุษย หาก

วามีการใชวิธีการดังที่ไดกลาวขางตนเพื่อใหไดมาซึ่งความยินยอมของเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษย 

 2. พิธีสาร ขอ 3 (c) ใหถือวาการจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไว

ซึ่งเด็กเพื่อความมุงประสงคในการแสวงประโยชน เปน “การคามนุษย” แมวาจะไมมีการใชวิธีการใด ๆ ท่ีกลาว

ไวขางตน และ 
 3. พิธีสาร ขอ 3 (d) ระบุวา “เด็ก” หมายถึงบุคคลใดที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

 นอกจากน้ี พันธมิตรทั่วโลกตานการคาหญิง (GAATW) ก็ไดใหคํานิยามเรื่องการคามนุษยไว

ดังน้ี คือ
53 
 “การคามนุษย หมายถึง การกระทําและความพยายามใด ๆ ท่ีเปนการจัดหา ขนสง ลําเลียง

ภายในหรือขามพรมแดน การซื้อขาย การสงตอ หรือการรับหรือกักขังหนวงเหนี่ยวบุคคลดวยการลอลวง การ

บังคับ รวมทั้งการใชการขูท่ีจะใชกําลังหรือใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หรือการผูกมัดดวยภาระหนี้สินเพื่อกักขัง

หนวงเหนี่ยวบุคคลน้ันใหตกอยูในภาวะจํายอม เชน ในรูปแบบของงานรับใชในบาน งานบริการทางเพศ หรือ

งานบริการการเจริญพันธุ ไมวาจะมีหรือไมมีคาจางก็ตาม เพื่อบังคับใชแรงงานหรือเปนแรงงานติดหน้ีสิน หรือ

ทําใหตกอยูในสภาพการทํางานเยี่ยงทาสในชุมชนอื่นท่ีมิใชภูมิลําเนาท่ีบุคคลน้ันอาศัยอยูในขณะที่เกิดการ

ลอลวง บังคับ หรือมีหน้ีสินผูกมัดขึ้น” 

 

 2.1.3.2 คํานิยามตามกฎหมายตางประเทศ 

 

 ในการศึกษาคํานิยามในตางประเทศผูวิจัยใครขอนําเสนอตามลําดับประเทศซึ่งไดแยก 

ทําการศึกษาตัวอยางประเทศที่นาสนใจดังตอไปนี้ 

       
  1) ประเทศเนเธอรแลนด

54 
 ในประเทศเนเธอรแลนด มีคํานิยามที่บัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาโดยเฉพาะเพื่อการ

ตอตานการคามนุษยท่ีเกี่ยวกับการคาประเวณี ตามมาตรา 250a ดังน้ี 

                                                 
53
 พันธมิตรทั่วโลกตานการคาหญิง, อางแลวในเชิงอรรถที่ 46, หนา 14. 

54
 อีเลน เพียรสัน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 51, หนา 69. 
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 มาตรา 250 (1)(a) บัญญัติวา การคามนุษยเปนการใชกําลัง การขมขูจะใชความรุนแรง การใช

อํานาจในทางมิชอบ หรือการใชอุบายหลอกลวงเพื่อชักนําใหบุคคลอื่นทําการจากการคาประเวณี 
 มาตรา 250a ขอ 1(2) บัญญัติวา การเคลื่อนยายบุคคลหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อ

วัตถุประสงคในการคาประเวณี โดยไมจําเปนตองมีการใชกําลัง การใชอุบายหลอกลวงหรือการบีบบังคับ การ

ลักพาธรรมดาและหรือการจัดหาคนงานไปยังประเทศอื่นโดยที่ทราบวาบุคคลน้ันจะเขาไปเพื่อคาประเวณีท่ีน่ัน

ก็เปนการเพียงพอแลวที่จะทําใหเปนการคามนุษย แมวาจะเกิดขึ้นดวยความสมัครใจของผูที่ถูกพาหรือถูก    

จัดหาไป 
  2)  ประเทศเบลเยี่ยม

55 

 สําหรับในประเทศเบลเยี่ยมมีกฎหมายตอตานการคามนุษยเพื่อแสวงหาประโยชนทางเพศซึ่ง

มีความหมายของการคามนุษยท่ีกวางกวาประเทศอื่น ซึ่งไดแก กฎหมายวาดวยการปราบปรามการคา

มนุษยและสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก มีผลใชบังคับวันท่ี 13 เมษายน พ.ศ.2538 ดังน้ี 

 มาตรา 1§1 ไดบัญญัติวา การคามนุษยเปนความผิดทางอาญา 

             มาตรา 1§1(1) บัญญัติวา การลักลอบพาบุคคลเขาประเทศ เปนความผิดทางอาญาและให

ลงโทษผูท่ีเกี่ยวของในการนําคนตางดาวเขาประเทศเบลเยี่ยม หากมีการใชความรุนแรง การขมขู การบังคับ

ขูเข็ญหรือการลอลวง 
  มาตรา 1§1(2) บัญญัติให ผูท่ีเกี่ยวของในการนําคนตางดาวเขาประเทศ หากอาศัยความ

ออนแอเปราะบางของคนตางดาวในเรื่องสถานะอันไมชอบดวยกฎหมาย สถานการณท่ีลอแหลม การ

ต้ังครรภ โรคภัยไขเจ็บ หรือความพิการไปในทางมิชอบ ตองรับโทษจําคุกหน่ึงปถึงหาปและปรับ 

 มาตรา 1§2   ไดบัญญัติวา หากเปนกิจกรรมที่กระทําเปนปกติวิสัย คาปรับก็จะสูงขึ้น 

 มาตรา 1§3 ไดบัญญัติวาหากกิจกรรมดังกลาวกระทําโดยองคกรที่จัดต้ังขึ้น (ประกอบไป

ดวยบคุคลตั้งแตสองคนขึ้นไป) มีบทลงโทษจําคุก 15 ปและปรับ 
 จากกฎหมายดังกลาว จึงสามารถจํากัดความหมายของการคามนุษยของประเทศ 

เบลเยี่ยมไดวาการคามนุษยจะตองเปนการแสวงหาประโยชนทางการคาทางเพศ หรือการลักลอบนําบุคคล

เขาประเทศโดยการใชกําลัง การขูเข็ญ ความรุนแรงหรือการอาศัยสภาพท่ีออนแอและลอแหลมของคนตาง

ดาวในทางที่มิชอบ 
     3)  ประเทศอังกฤษ

56
    

             สําหรับกฎหมายของประเทศอังกฤษในปจจุบันไมไดแยกการคามนุษย การลักลอบนําเขาผู

ยายถิ่นและการคาประเวณีออกจากกัน ดังน้ัน จึงยังไมมีกฎหมายเฉพาะในการตอตานการคามนุษยซึ่งให

ความหมายหรือคําจํากัดความของการคามนุษยท่ีชัดเจน ดังน้ัน โดยท่ัวไปแลวในการฟองรองคดีเกี่ยวกับ

การคามนุษยจึงมักจะใชกฎหมายที่เกี่ยวกับความผิดในการจัดหาหญิง และดํารงชีพจากการคาประเวณีของ
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 อีเลน เพียรสัน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 51, หนา 89. 
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 อีเลน เพียรสัน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 51, หนา 106. 
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ผูอื่นและการเขาเมืองมากกวาความผิดฐานอื่น เชน การขมขืนกระทําชําเรา การทํารายรางกาย การกักขัง

โดยไมชอบดวยกฎหมายและการลักพาตัว 

      4) ประเทศสหรัฐอเมริกา
57
 

             ประเทศสหรัฐอเมริกา ได มีบทบัญญัติของการคามนุษยไวในประมวลกฎหมายแหง

สหรัฐอเมริกา มาตรา 1590  โดยไดกําหนดใหการคามนุษย  คือ การทําใหบุคคลเปนทาสดวยการผูกมัดดวย

ภาระหนี้สิน ท้ังน้ี การเปนทาสรวมถึงการตกอยูในสภาพเยี่ยงทาสโดยไมสมัครใจ หรือการบังคับใชแรงงานซึ่ง

เปนความผิดทางอาญาดวย นอกจากนี้ ยังไดมีการใหคํานิยามของ “การคามนุษย” ไววา ผูใดที่จงใจ จัดหา ให

ท่ีอยูอาศัย ขนสง จัดให หรือใหไดมาดวยวิธีใดก็ตาม โดยมีเจตนาเพื่อใชแรงงานหรือเพื่อการบริการ ตอง

ระวางโทษปรับหรือโทษจําคุกสูงสุดถึง 20 ปหรือท้ังสองอยาง และมีบทบัญญัติใหเพิ่มโทษจําคุกตลอดชีวิต   

ในกรณีท่ีมีการลักพาตัว  การกระทําทารุณกรรมทางเพศอยางรายแรงหรือพยายามฆา   

 จะเห็นไดวาจากคํานิยามในการคามนุษยในประมวลกฎหมายแหงสหรัฐอเมริกาดังกลาว

สอดคลองกับความหมายในพิธีสารเพื่อปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็กท่ีได

กลาวไปแลว 

   5)  ประเทศอิตาลี
58 

             สําหรับประเทศอิตาลี ไมมีบทบัญญัติกฎหมายอาญาที่ตอตานการคามนุษยไวโดยเฉพาะ แต

การคามนุษยจะถูกลงโทษในประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ี 

 มาตรา 600 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดทําใหผูอื่นอยูในสภาพเปนทาสหรือทํา

ใหตกอยูในสภาพเยี่ยงทาส ตองระวางโทษจําคุกระหวาง 5 ปถึง 15 ป” 

 มาตรา 601 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติวา “ผูใดคาหรือขายโดยประการอื่นซึ่งทาส

หรือบุคคลในสภาพเยี่ยงทาส ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหาปถึงยี่สิบป” 

 ในความผิดฐานทําใหผูอื่นอยูในสภาพเปนทาส เม่ือพิจารณาความหมายของคําวา “ในการทําให

ผูอื่นอยูในสภาพเปนทาส” ยอมหมายถึง การควบคุมบุคคลหน่ึงเหนือบุคคลหนึ่ง ซึ่งเดิมความผิดตามมาตรานี้

ไดนํามาใชในการลงโทษการกระทําความผิดเกี่ยวกับผูเยาวและในการบังคับใหเด็กในโรมใหเปนขอทาน ตอมา 

ไดมีการนํามาบังคับใชกับคดีการคามนุษย โดยในป พ.ศ.2539 ศาลยุติธรรมสูงสุดไดพิพากษาตัดสินวาใน

กรณีท่ีบุคคลหน่ึงตกอยูภายใตการควบคุมของอีกบุคคลหน่ึงอยางเด็ดขาด เชน การบังคับเด็กใหขอทาน ให

ถือเปนความผิดตามกฎหมายอาญานี้เชนกัน อน่ึง ในความเปนทาสตองพิจารณาจากสถานการณเฉพาะใน

กรณีน้ันและอาจมีการตัดสินพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป 
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 6) ประเทศไนจีเรีย
59 

 ประเทศไนจีเรียมีประมวลกฎหมายอาญา 2 ฉบับคือประมวลกฎหมายอาญาที่ใชกับรัฐทางใต

และประมวลกฎหมายอาญาที่ใชกับรัฐทางเหนือ  
 ในรัฐทางใตของประเทศไนจีเรีย ไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่นิยามความหมายการคามนุษยไว

โดยเฉพาะ แตมีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาที่แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.2543 ท่ีกําหนดใหการ

คาประเวณีในตัวเองเปนความผิดอาญาและทําใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา ซึ่งในการคามนุษยเปนการ

จัดหาหญิงเพื่อวัตถุประสงคทางเพศหรือเพื่อแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณีเทาน้ันไมรวมถึงการแสวงหา

ประโยชนในรูปแบบอื่น โดยการคามนุษยจะถูกลงโทษในประมวลกฎหมายอาญาที่ใชกับรัฐทางใตดังน้ี 

 มาตรา 369 แหงประมวลกฎหมายอาญา บัญญัติใหความเปนทาส รวมถึงการซื้อ การขาย การ

ดําเนินการเกี่ยวกับหรือการโยกยายบุคคลเพื่อท่ีบุคคลเหลาน้ันจะไดรับการปฏิบัติหรือถูกกักขังควบคุมเปนทาส

หรือถูกทําใหอยูในสภาพของทาสในฐานะที่เปนของจํานําหรือหลักประกันหน้ีหรือเพื่อเขาทําสัญญาหรือขอตกลง

เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวตอไป ความผิดดังกลาวจะตองระวางโทษจําคุกเปนเวลาสูงสุดถึง 14 ป 

 มาตรา 365 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติเกี่ยวกับการกักขังโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

หรือการหนวงเหนี่ยวกักขังโดยขมขืนใจบุคคลน้ี 
 มาตรา 366 แหงประมวลกฎหมายอาญา ไดบัญญัติครอบคลุมกรณีท่ีมีการบังคับขูเข็ญให

บุคคลใดกระทําการโดยการคุกคามขมขู การควบคุมติดตามหรือการขมขูอื่นและตองระวางโทษจําคุกหน่ึงป 

และหากมีการทํารายรางกายจะไดรับโทษหนักขึ้นเปนหาป 

 สําหรับในรัฐทางเหนือของประเทศไนจีเรีย ก็ไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่นิยามความหมายการคา

มนุษยไวโดยเฉพาะเชนเดียวกัน 
    7)  ประเทศโคลัมเบีย

60
 

 โคลัมเบีย ไดมีคํานิยามความหมายของการคามนุษย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 188Aแหง

ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกําหนดนิยามการคามนุษยวาเปนการสนับสนุน ชักชวน บังคับ ทําใหเกิด ใหเงินทุน 

รวมมือหรือเขารวมในการโยกยายบุคคลภายในอาณาเขตของประเทศหรือตางประเทศ โดยการใชความรุนแรง 

อุบาย หลอกลวง ในรูปแบบใด ๆ เพื่อวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชนเพื่อท่ีจะชักนําบุคคลน้ันเขาสู

การคาประเวณี สื่อลามก การผูกมัดเปนทาสดวยภาระหนี้สิน การขอทาน การบังคับใชแรงงาน การแตงงาน

เพื่อเปนทาส การเปนทาสเพื่อวัตถุประสงคในการใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงินหรือผลประโยชนอื่น   

ทั้งน้ี  ไมวาจะสําหรับตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น 

     

 

  

                                                 
59
 อีเลน เพียรสัน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 51, หนา 157. 

60
 อีเลน เพียรสัน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 51, หนา 182. 



บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการคามนุษย 

 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

31 

 8)  ประเทศยูเครน
61 

 ยูเครนเปนประเทศแรกในสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งไดนํากฎหมายเกี่ยวกับการคามนุษยมาใชในป 

พ.ศ. 2541 และไดบัญญัตินิยามการคามนุษยไวในมาตรา 124-1 และมาตรา149 ของประมวลกฎหมายอาญา

วา เปนการขาย หรือรูปแบบอื่นในการโยกยายบุคคลโดยมีคาตอบแทน เชนเดียวกับการกระทําอื่นอันไมชอบ

ดวยกฎหมายเกี่ยวกับบุคคล เม่ือบุคคลน้ันไดขามเขตแดนของยูเครน โดยเดินทางออกไปหรือเดินทางเขามา

ในประเทศ ไมวาจะชอบดวยกฎหมายหรือไมชอบดวยกฎหมาย ไมวาจะดวยความยินยอมหรือไมยินยอมของ

บุคคลน้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการขาย หรือการโยกยายบุคคลเพื่อเงินตอไปใหกับบุคคลอ่ืนไมวาจะเพื่อ

แสวงหาประโยชนทางเพศ การเขาไปเกี่ยวของกับสื่อลามกเพื่อการคา (“ธุรกิจลามก”) การกระทําความผิดทาง

อาญา การผูกมัดเปนทาสดวยภาระหนี้สิน การรับเปนบุตรบุญธรรมเพื่อวัตถุประสงคทางการคา การใชในการ

สูรบโดยอาวุธ หรือการแสวงหาประโยชนจากแรงงานของบุคคลน้ัน 

    9) ประเทศโปแลนด
62 

 แตเดิมประเทศโปแลนด ไมไดนิยามคําวา “การคามนุษย” ไวในประมวลกฎหมายอาญาโดย

ชัดเจน แตตอมาประมวลกฎหมายอาญาในป พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติใหการคามนุษยเปนความผิดอาญา โดย

บัญญัติไวในมาตรา 253§1 วา “ผูใดคามนุษย แมวาจะไดรับความยินยอมก็ตาม ตองระวางโทษอยางนอย 

สามป” 
 
 2.1.3.3 คํานิยามตามกฎหมายไทย

63
      

 

ในปจจุบัน ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติคํานิยาม ความหมาย ของการคามนุษยไวเปน

การเฉพาะ แตพันธมิตรทั่วโลกตานการคาหญิง
64
 ไดใหนิยามของ  “การคามนุษย” วาหมายถึง “การกระทํา

และความพยายามใดๆ  ท่ีเปนการจัดหา ขนสง ลําเลียง  ภายในหรือระหวางพรมแดน  การซื้อ  ขาย  การสง

ตอ การรับหรือกักขังหนวงเหนี่ยวบุคคลท่ีเปนการลอลวงการบังคับ  (รวมทั้งการใชหรือขมขูท่ีจะใชกําลังหรือ

ใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ)  หรือการผูกมัดดวยภาระหนี้สิน  เพื่อกักขังหนวงเหนี่ยวบุคคลน้ันใหตกอยูใน

ภาวะจํายอม  (เชน ในรูปแบบของงานรับใชในบาน  งานบริการทางเพศ  หรืองานผลิตซ้ําเพื่อการเจริญพันธุ)  

ไมวาจะมีหรือไมมีคาจางก็ตาม  เพื่อบังคับใชแรงงาน  หรือเปนแรงงานติดหน้ี  หรือทําใหตกอยูในสภาพการ

ทํางานเยี่ยงทาสในชุมชนอื่นท่ีมิใช  ภูมิลําเนาที่บุคคลผูน้ันอาศัยอยูเม่ือเกิดการลอลวง  บังคับ หรือมีหน้ีสิน

ผูกมัดขึ้น” 
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 ในสวนของกฎหมายไทย  มีบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคาหญิงและเด็กไวใน

พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 ซึ่งใหนิยามความหมาย

ของการคามนุษยในประเทศไทยไดบางสวนเทาน้ัน ท้ังน้ี เน่ืองจากการคาหญิงและเด็กเปนความผิดอันถือไดวา

เปนการคามนุษยรูปแบบหนึ่ง โดยมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติให ”การกระทําความผิด

เกี่ยวกับการคาหญิงและเด็ก ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนี่ยว หรือกักขังซึ่งหญิง

หรือเด็ก หรือจัดใหอันเปนหญิงหรือเด็กกระทําการหรือยอมรับการกระทําใด เพื่อสนองความใครของผูอื่น 

เพื่อการอนาจาร หรือเพื่อแสวงหาประโยชนอัน มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาหญิงหรือเด็ก

น้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม อันเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี กฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนหรือพระราชบัญญัติน้ีใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี” โดยคํานิยามน้ีจะตองใชพิจารณาประกอบกับกรณีท่ีถือวา

เด็กและหญิงตกเปนเหยื่อของการคามนุษยและพึงไดรับการชวยเหลือตามบันทึกขอตกลง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ

รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในการดําเนินการกรณีการคาเด็กและหญิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2546 

ซึ่งมีสาระสําคัญวาการคามนุษยหมายถึง ... 
 1. เด็กหรือหญิงที่ถูกบุคคล กลุมคน หรือองคกร เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย 

จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนี่ยว หรือกักขัง ซอนเรนซึ่งเด็กหรือหญิง โดย

ใชอุบายลอลวงขูเข็ญ ประทุษราย ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม หรือใชวิธีขมขืนใจดวย

ประการอื่นใด ท้ังน้ีไมวาจะกระทําภายในหรือนอกราชอาณาจักรและการกระทําดังกลาว ทําให

เด็กหรือหญิงน้ันตกอยูในภาวะจํายอมกระทําการหรือยอมรับการกระทําใด ๆ อันมิชอบดวย

กฎหมาย เชน การคาบริการทางเพศ การขมขูบังคับจิตใจ การใชแรงงานโดยทารุณ กดขี่ หรือ

โดยเอาเปรียบในทางแรงงานประการอื่น การเอาเปรียบคาจางแรงงานหรือบังคับขูเข็ญใหเปน

ขอทาน หรือการกระทําอื่นใดที่ไรคุณธรรม 
 2. มีพฤติการณตามที่กําหนดไวในขอ 1. โดยกระทําตอเด็กท้ังหญิงและชาย หรือ

หญิงที่มีอายุไมเกิน 18 ป ไมวาหญิงหรือเด็กน้ันจะยินยอมหรือมีสวนรูเห็นตอการกระทําใน

เบ้ืองตนหรือไมก็ตาม ใหถือวาหญิงหรือเด็กน้ันตกเปนเหยื่อของการคามนุษย     

 ซึ่งจากกฎหมายที่กลาวขางตน สงผลทําใหมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอและไมสามารถใชไดครอบคลุมในทุกสถานการณ เน่ืองจากกฎหมายดังกลาวให

ความคุมครองเฉพาะเด็ก (บุคคลอายุไมเกิน 18 ป) และหญิงจากการถูกจัดหรือนําพาไปเพื่อสนองความใคร

ของผูอื่น เพ่ือการอนาจารหรือเพ่ือแสวงหาประโยชนอยางอื่นอันมิชอบเทาน้ัน แตไมคุมครองเหยื่อของการคา

มนุษยท่ีเปนชายและการตัดอวัยวะของมนุษย จึงไดมีความพยายามปรับปรุงกฎหมายวาดวยมาตรการในการ

ปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็กใหเปนกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ซึ่ง

ขณะนี้ยังมีสถานะเปนเพียงรางกฎหมาย ชื่อวา “รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย   

พ.ศ....” 
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 สําหรับสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติดังกลาว กลาวโดยยอมีดังน้ี 

 1. มีการนิยามความหมายของการคามนุษยไวอยางชัดเจน กลาวคือ 

 “การคามนุษย หมายความวา การกระทําตอบุคคลอ่ืนโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาบุคคลน้ันจะยินยอมหรือไมก็ตาม ในลักษณะตอไปนี้ 
(1) จัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย

หรือการรับไวซึ่งบุคคลใด และ 

(2) ดวยวิธีการขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบหรือโดย

อาศัยความออนดอยประสบการณหรือความรูของบุคคล หรือโดยการใหหรือรับเงินหรือ

ผลประโยชนอยางอื่นเพื่อใหไดรับความยินยอมของผูปกครองหรือผูดูแลบุคคลน้ัน 
 ในกรณีท่ีเปนการกระทําตอเด็ก ใหถือวาเปนการคามนุษย แมจะไมไดกระทําดวยวิธีการ    

ตาม (2)” 
 2. กําหนดความผิดและโทษของความผิดฐานคามนุษยไวโดยเฉพาะ รวมทั้งกําหนดให 

ผูสนับสนุนจะตองรับโทษเชนเดียวกับตัวการ ผูตระเตรียมการหรือพยายามตองระวางโทษเชนเดียวกับ

ผูกระทําความผิดสําเร็จ 
 นอกจากน้ี รางกฎหมายฉบับดังกลาวยังไดกําหนดความผิดและโทษสําหรับผูท่ีสมคบกันเพื่อ

กระทําความผิดฐานคามนุษยไวดวย 
 3. กําหนดใหความผิดฐานคามนุษยเปนความผิดอาญาที่ตองรับโทษในราชอาณาจักร แมวาจะ

กระทําความผิดนอกราชอาณาจักรและไมมีสวนใดสวนหนึ่งเกี่ยวพันกับประเทศไทยก็ตาม เชน คนไทยที่อยูใน

ประเทศญี่ปุนถูกหลอกไปขายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็สามารถลงโทษผูกระทําผิดในราชอาณาจักรไดโดยใช

ความในลักษณะเดียวกับมาตรา 7 แหงประมวลกฎหมายอาญา ท้ังน้ีเพื่อประโยชนในการริบเงินและทรัพยสิน

ตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวย 

 4. กําหนดใหพนักงานอัยการสามารถเรียกรองทรัพยสิน คาตอบแทน คาเสียหายทางแพงแทน

ผูเสียหายรวมมาในคดีอาญาฐานคามนุษยไดในลักษณะเดียวกับคดีแพงเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43, 44 และ45 
 5. กําหนดใหนําหลักการคุมครองพยานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญามาใชในการ

คุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย 
 6. กรณีที่เหยื่อหรือผูเสียหายเปนคนตางดาวกําหนดมิใหดําเนินคดีกับเหยื่อหรือผูเสียหายใน

ความผิดฐานออกไป เขามา หรืออยูในราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

ปลอมหรือใชเอกสารเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดตอ ชักชวน แนะนําตัว รบเราบุคคลเพื่อคาประเวณีและการ

เขาไปมั่วสุมในสถานการณคาประเวณีเพื่อคาประเวณี ความผิดฐานเปนคนตางดาวทํางานโดยไมไดรับอนุญาต
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หรือทํางานผิดประเภทตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาวและกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว  
 7. กําหนดเปนมาตรการพิเศษใหอํานาจพนักงานเจาหนาท่ีสามารถดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการคามนุษยในสิ่งสื่อสารตาง ๆ ในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยา

เสพติด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2545 มาตรา 14 จัตวา 
  โดยสรุป จึงเห็นไดวาแมยังมีขอขัดของในเรื่องความชัดเจนและความเปนเอกภาพเกี่ยวกับ
การใหคําจํากัดความในทางกฎหมายของ “การคามนุษย” อยูบาง ท้ังในระดับของกฎหมายระหวางประเทศ

และในระดับของกฎหมายภายในประเทศ  อยางไรก็ตาม ในงานวิจัยชิ้นน้ี ผูวิจัยประสงคใหเกิดความเขาใจ

ท่ีตรงกันในเบื้องตนวา “การคามนุษย หมายถึง การที่หญิงหรือเด็กถูกบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกร 

แสวงหาประโยชน ดวยการเปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด รับ หนวงเหนี่ยว 

หรือกักขัง ซอนเรนซึ่งหญิงหรือเด็ก โดยการคุกคาม ขูเข็ญ ใชกําลังบีบบังคับ ประทุษราย  ลักพาตัว ใช

อุบายลอลวง  หลอกลวง ใชอํานาจครอบงําผิดคลองธรรม อาศัยชองวาจากสภาพที่ออนแอเปราะบางในทาง

มิชอบ หรือใชวิธีขมขืนใจดวยประการใด เพื่อใหไดรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากการคาประเวณีของ

หญิงและเด็กน้ัน” และ ให “การคาหญิงและเด็ก  หมายถึง หญิงและเด็กท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย

ในรูปแบบของการคาบริการทางเพศ” ดังที่ผูวิจัยไดใหนิยามไวแลวในบทที่ 1  
 

2.2    แนวคิด ทัศนคต ิและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับ

ปญหาการคามนุษย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุม

เสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก (Family Attitudes and Behaviors of 
Victims Affecting Trafficking in Human, especially Women and Children) มีแนวคิด ทัศนคติ   

และทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรท่ีสําคัญ  ดังน้ี 
 
2.2.1 แนวคิดพื้นฐานที่ใชประกอบในการศึกษาวิจัย 
  
 จากการศึกษาพบวาแนวคิดสําคัญที่นาจะมีความเกี่ยวของอยางใกลชิดกับปญหาการคามนุษย

ท้ังในอดีตและปจจุบัน  รวมถึงนาจะสงผลตออัตราการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการคามนุษยในอนาคต ท่ีสมควร

นํามาพิจารณาประกอบการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมี 5 กรณีดังน้ี 
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 2.2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน 
 

     แมวาปจจุ บันมีการใช คําวา “โลกาภิวัตน”  (Globalization)  กันอยางแพรหลาย แต

ความหมายของคําดังกลาวคอนขางกวางและยังไมชัดเจนนัก  อยางไรก็ตาม รายงานการศึกษาในเรื่องมิติทาง

สังคมโลกาภิวัตนขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization – ILO)  ไดให

ความหมายของ “โลกาภิวัตน”  วา “เปนกระบวนการประสานเศรษฐกิจของประเทศตางๆ เขาดวยกันอยาง

รวดเร็ว  โดยมีแรงผลักดันจากการเปดเสรีทางการคา  การลงทุนและการไหลของทุนและความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมไปพรอมๆ กัน”65
 นอกจากน้ี แผนกการศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ  ไดกลาวถึงความหมายของโลกาภิวัตนไวเม่ือ ป 2535 วา หมายถึง  “การเคลื่อนตัว หรือ
การพัฒนาของทุนในระดับโลก ท่ีเริ่มมาตั้งแตประมาณศตวรรษที่  15-16  ซึ่งคลื่นลูกแรกแหงการพัฒนาการ

ของทุน  คือ การปฏิวัติทางการคาและเงินตรา  การลาอาณานิคม  และการปลนชิงทรัพยากรและความมั่นคง

จากดินแดนรอบนอก   พรอมกันน้ีไดเกิดรัฐในรูปแบบรัฐอาณาจักร  ซึ่งการขยายตัวของการสะสมทุนและ

การคา  การลาอาณานิคมในชวงป ค.ศ. 1500  ถึง  1750  ไดกลายเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการพัฒนาทุน

อุตสาหกรรมในยุโรปและไดนําไปสูการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ  การเมือง  และวัฒนธรรมในสวนตางๆของโลก

เขาดวยกัน”  
ท้ังน้ี  จะเห็นไดวากระแสของโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบตอสถานประกอบการและคนงานเกือบ

ทุกประเทศในโลก ท้ังที่อยูในภาคการผลิตและภาคบริการ ซึ่งผลที่ตามมา  คือ  กําลังแรงงานสวนใหญของ

โลกตางประสบผลกระทบจากการแขงขันระหวางประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงกอนหนาน้ีมีเพียงแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมเทาน้ันท่ีไดรับผลกระทบ
66
  

อน่ึง กระแสโลกาภิวัตนอันเกิดจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสื่อสารโดยเฉพาะ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนปจจัยสําคัญที่มีผลผลักดันใหโลกอยูในภาวะไรพรมแดน  และนําโลกเขาสูยุคแหง

การจัดระเบียบใหมทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองระหวางประเทศ  ซึ่งกอใหเกิดท้ังโอกาสและภัยคุกคาม

ตอการพัฒนาในดานตางๆดังตอไปนี้
67
   

1. ดานเศรษฐกิจ กลาวคือ กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหตลาดโลกกวางขวางขึ้น  มีการ

เคลื่อนยายปจจัยการผลิตตางๆ ไมวาจะเปนแรงงานและการลงทุนขามชาติ  ซึ่งจากการที่

ระบบเศรษฐกิจโลกใหมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นน้ีเอง  ทําใหเกิดการแขงขันทางการคา

                                                 
65  พรประภา  สินธุนาวา, “การบริหารงาน การบริหารคนในยุคโลกาภิวัตน”, กรมประชาสงเคราะห,  (กรกฎาคม – สิงหาคม  
2545), หนา 35-39. 

66 แรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวง. “การแสวงประโยชนทางเพศจากเด็ก”, เอกสารแรงงานและสวัสดิการรอบโลก 

(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2544). 
67 พรประภา  สินธุนาวา, เพ่ิงอาง, หนา 17-21. 
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อยางรุนแรงมากยิ่งขึ้น  และสงผลใหประเทศใหญท่ีพัฒนาแลวมีเงื่อนไขที่จะแสวงหา

ประโยชนจากประเทศที่กําลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาไดมากขึ้น  นอกจากน้ี การลงทุน

ทางดานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้น ไมเพียงแตสงผลใหเกิดการลดตนทุนทางการ

ผลิตเทาน้ัน  หากแตทําใหการจางแรงงานลดจํานวนลงมากดวย  ซึ่งนับวาเปนปญหาที่

สําคัญทั่วโลกอยูในขณะนี้ 
2. ดานสังคม  จะเห็นวา ผูคนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารไดงายขึ้น  โดยผานเทคโนโลยีอีเล็ก

ทรอนิคสตางๆ  จึงทําใหกระแสวัฒนธรรมและขอมูลขาวสารที่ยังไมไดรับการกลั่นกรอง

ไหลผานสื่อในรูปแบบตางๆ  เชน  ธุรกิจบันเทิง  สื่อโฆษณา  เครือขายอินเตอรเน็ต  ฯลฯ  

ไปสูผูบริโภค และกอใหเกิดวัฒนธรรมบริโภคและวัตถุนิยม  ตลอดจนความฟุงเฟอ

ฟุมเฟอยตางๆ ในหมูคนรุนใหม  รวมทั้งการครอบงําทางวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ  และ

ท่ีสําคัญคือมีบางกลุมคนที่ไมสามารถเขาถึงขาวสารขอมูลท่ีทันสมัย  จึงสงผลใหการ

ตัดสินใจและอํานาจตอรองของกลุมคนท่ีขาดโอกาสในการเขาถึงขอมูลเหลาน้ี จะตกเปน  

ผูเสียเปรียบในสังคมและกลายเปนผูดอยโอกาสไปในที่สุด 
3. ดานสิ่งแวดลอม   จากรายงานการศึกษาที่ผานมาในอดีต ทําใหไดขอสรุปวา การใช

ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลเพื่อการผลิตแบบทุนนิยมไดทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

ลงอยางมากมาย  ซึ่งการพัฒนาไปสูความเจริญเติบโตและทันสมัยกอใหเกิดการทําลายและ

ใชทรัพยากรอยางไมมีขอบเขตจํากัด  ทําใหทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตางๆไดรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน  ซึ่งทําใหสิ่งแวดลอมกลายเปนปญหาใหญ โดยจะเห็น

ไดจากปรากฏการณทางธรรมชาติหลายตอหลายครั้งที่ผานมาในชวงไมกี่ปมานน้ี  เชน  การ

เกิดพายุ หรือนํ้าทวมโดยฉับพลัน  การเกิดไฟปาบอยครั้งในประเทศแถบอากาศรอนชื้น  

หรือในพื้นท่ีท่ีมีความแหงแลง  เปนตน 
 ดังน้ี จะเห็นไดวา แมกระแสโลกาภิวัตนจะกอใหเกิดโอกาสและความเจริญกาวหนาทางวัตถุแก

มนุษยชาติ  แตในทางตรงกันขาม กระแสโลกาภิวัตนก็นํามาซึ่งปญหาสังคมไดเชนกัน   
 ในกรณีของประเทศไทยก็เชนเดียวกัน  กลาวคือ จะเห็นไดวากระแสโลกาภิวัตนไดนํา

สังคมไทยไปสูการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางในทุกๆดานเชนเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลก  ในขณะที่พื้นฐาน

สังคมไทยยังเปนสังคมเกษตรกรรม  และประชาชนยังมีชีวิตความเปนอยูในวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรม  ดังน้ัน

การเปลี่ยนแปลงจากสังคมหมูบานเปนสังคมใหญท่ีเชื่อมโยงกับโลกที่มีความสัมพันธท่ีซับซอน กอปรกับการ

พัฒนาประเทศที่ มุงเนนใหเปนอุตสาหกรรม เพื่อตองการใหทันกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   ทําใหคนในสังคมสวนใหญยังปรับตัวไมทันกับสภาวการณท่ีเกิดขึ้น  สงผลให  

สังคมไทยตกอยูในภาวะที่ตองเผชิญกับปญหาใหมๆท่ีไมคุนเคยมากอน  นอกจากน้ี ภาวะฟองสบูแตกหรือ

วิกฤติของสังคมไทยในปจจุบัน  เปนปรากฏการณท่ีสะทอนใหเห็นถึงผลของการพัฒนาที่ขาดสมดุล  กลาวคือ 

จากการศึกษายอนหลังในระยะ 4-5 ปท่ีผานมา จะพบวาทิศทางการพัฒนาที่ผานมาของสังคมไทยไดเนนการ
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พัฒนาทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  โดยละเลยไมใหความสําคัญกับการพัฒนาทางดานการเมือง  สังคม  

สิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะการพัฒนาภูมิปญญาไทย  และการพัฒนาระบบการศึกษาที่สรางกระบวนการคิดและ

วิเคราะหเปนใหเกิดขึ้นจริงกับเด็กและเยาวชน  ดวยเหตุแหงการพัฒนาที่ขาดความสมดุลในองคประกอบ

ตางๆเชนน้ี จึงกอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญกับสังคมไทยหลายประการ อาทิเชน  
- ทําลายความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน กลาวคือ  สถาบันครอบครัวซึ่งเปน

สถาบันหลักของสังคมในการใหการดูแลสวัสดิการพื้นฐานของสมาชิกในครอบครัวมีความออนแอลง  

ประกอบกับคานิยมบริโภค  คานิยมวัตถุ  ทําใหครอบครัวมุงแสวงหาความมั่งค่ังและทรัพยสิน โดยละเลยไม

มีเวลา  และขาดการเอาใจใสซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ซึ่งผูท่ีถูกละเลยและละทิ้งสวนใหญ  

ไดแก  ผูท่ีออนแอ เชน  เด็ก  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  เปนตน  นอกจากน้ี ความรุนแรงในครอบครัวก็มีแนวโนม

สูงขึ้น  โดยเฉพาะกรณีเด็กถูกกระทําทารุณกรรมทางเพศจากบุคคลใกลตัว 
- เกิดกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยมและวัตถุนิยม  ตลอดจนการฟุงเฟอฟุมเฟอยตางๆ  ซึ่งมีผล

ตอคานิยมและวิถีชีวิตของคนไทย  โดยทําใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคที่ขาดการย้ังคิด  การใหคุณคากับ

ฐานะทางการเงินมากกวาคุณงามความดี  นําไปสูการไมเครงครัดในศีลธรรม  จริยธรรม  รวมทั้งการไมพึ่งพา

ตนเอง  ไมเชื่อม่ันในความดีหรือศักยภาพของตน  นอกจากน้ี  กระบวนการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เรียนรูในระบบการศึกษายังเนนการคิดตามผูสอน  ขาดการสรางกระบวนการคิดใครครวญ  วิเคราะห วินิจฉัย

อยางเปนกลางดวยเหตุผล  และขาดการวิพากษวิจารณในเชิงสรางสรรค  ซึ่งสงผลใหเวลาเกิดปญหาขึ้นใน

สังคม  จึงไมมีทักษะในการแกไขปญหาที่ดีพอ 
- กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมกันของคนในสังคม  โดยจะเห็นไดวา แมตัวเลขของคน

จนจะนอยลง แตชองวางระหวางคนรวยกับคนจนกลับกวางขึ้นทุกขณะ 

 โดยสรุป จะเห็นไดวา การเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวัตน ไดกลายเปนปจจัย

ภายนอกท่ีมีผลทําใหหญิงและเด็กตองเขาสูกระบวนการคามนุษย  ท้ังน้ี ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงดาน

เศรษฐกิจ  สังคม  หรือสิ่งแวดลอมก็ตาม ซึ่งปจจัยเหลาน้ีไดสงผลกระทบตอรายไดและความเปนอยูของ

ประชาชนโดยทั่วไป  กลาวคือ ดวยเหตุท่ีระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเนนไปที่การผลิตและไดนําเอาเทคโนโลยี

ชั้นสูงเขามาใชแทนแรงงานมนุษย  และทําใหแรงงานจํานวนหน่ึงตองตกงานและมีรายไดลดลง  ใน

ขณะเดียวกัน กระแสสังคมดานการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมไดสรางความฟุมเฟอยใหเกิดขึ้น  ประกอบกับ

ปญหาสิ่งแวดลอมทําใหการเกษตรไมไดผล  จึงทําใหเกิดปญหารายไดนอยแตรายจายสูง  และทายท่ีสุดได

นําไปสูปญหาความยากจน  การอพยพโยกยายถิ่นฐาน  และความขัดแยงทางศีลธรรม  จริยธรรมและความ

เชื่อ ซึ่งลวนแตเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรหญิงและเด็กมีความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของการคา

มนุษยไดงายมากขึ้น นอกจากน้ี  ความเจริญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขาวสารขอมูล  ก็เปนอีก

ชองทางหนึ่งในการสรางเครือขายและติดตอประสานงานกันของกลุมอาชญากรรมการคามนุษย  ซึ่งถือเปนอีก

ปจจัยหน่ึงที่มิอาจมองขามได 
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ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวากระแสโลกาภิวัตน  ไดนํามาท้ังความเจริญและความเสื่อม  ซึ่งการคา

หญิงและเด็กเปนผลพวงดานลบอยางหนึ่งของกระแสดังกลาว  ดวยเหตุน้ี จึงเห็นไดวาครอบครัวและชุมชน

นับเปนปจจัยภายนอกชั้นตนของหญิงและเด็กท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการเพิ่มหรือลดความเสี่ยงในการตก

เปนเหยื่อของการคามนุษยของหญิงและเด็ก  ซึ่งหากคานิยม  ความเชื่อ  พฤติกรรมและทัศนคติของ

ครอบครัวและชุมชนเปลี่ยนไป  ยอมมีผลตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษยของหญิงและเด็กอยางเลี่ยง

ไมได  ดังน้ัน การศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวและชุมชนจึงเปนปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอการตก

เปนเหยื่อของกระบวนการคามนุษยท่ีนาพิจารณาเปนอยางยิ่ง 
 

  2.2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางรางกาย จิตใจ สังคมและสภาวะแวดลอม 
 

สุภารดี  สวัสดิมงคล
68
  ไดอธิบายถึงองคประกอบสําคัญในการที่ บุคคลแตละคนจะมี

ความสามารถในการเลือกแนวทางการดํารงชีวิต หรือแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆที่เผชิญอยูใน

ชีวิตประจําวันไดมากนอยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับองคประกอบ  3 ประการ  คือ 
1. องคประกอบทางดานรางกาย (Biological Factor)  หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของคน

แตละคน  ซึ่งมีขึ้นแตกําเนิดและอาจเปลี่ยนแปลงไปไดตามองคประกอบทางดานจิตใจและสังคม 
2. องคประกอบทางดานจิตใจ (Psychological Factor) หมายถึง  ความรูสึกนึกคิด  อารมณ  

สุขภาพจิต  บุคลิกภาพของแตละคนซึ่งเกิดขึ้นตามพัฒนาการทางรางกายและสังคมของบุคคลน้ัน ๆ        

อันประกอบดวย 
1) ความสัมพันธในครอบครัวระหวางพอ แม ลูก  ซึ่งนับเปนรากฐานสําคัญ 
2) การอบรมเลี้ยงดู  การกระตุนพัฒนาการทางดานจิตใจและสังคม  (Early Stimulation) 
3) ทัศนคติของพอแม  โดยเฉพาะแบบฉบับของการปรับตัวตอปญหาอุปสรรคที่เผชิญในชีวิต 
4) สภาพแวดลอมภายในบาน  สัมพันธภาพระหวางบุคคลในครอบครัว 
5) เหตุการณท่ีผานเขามาในชีวิตของครอบครัว  หรือบาดแผลทางจิตใจ  (Traumatic   
       Experience) 
6) การรูจักตนเองและคาของคน 
3. องคประกอบทางดานสังคม  (Social Factor)  หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวโยงสัมพันธ

กับการดําเนินชีวิตของคนแตละคนในการที่จะอยูรวมกับผูอื่นอยางมีระเบียบ  ซึ่งมีผลกระทบมาจาก

องคประกอบทางดานรางกายและจิตใจของกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ซึ่งประกอบดวย 

                                                 
68 นีรา  พรเดชวงศ. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพยายามฆาตัวตายของผูปวยโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธ
มหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539, หนา 22-23. 
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1)  การปฏิสัมพันธกับครอบครัว และการมีสัมพันธภาพที่ตอเน่ือง 
2)  แบบฉบับการเลี้ยงดูเด็กในสงัคม 
3)  ระบบการศึกษา 
4)  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ศาสนา  คานิยม  ความเชื่อ 
5)  ระบบการเมือง  การปกครอง 
6)  สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศ  สภาวะทางกายภาพของที่อยูอาศัย 
7)  ระบบสวัสดิการสังคม 
 
นอกจากปจจัยทางรางกาย จิตใจและสังคมแลว  ปจจัยดานภาวะแวดลอม (Environment)  

อันไดแก  ปญหาตางๆรอบๆตัวของหญิงและเด็กต้ังแตภายในครอบครัวไปจนถึงสังคมรอบขาง  ก็เปนอีก

องคประกอบสําคัญที่อาจมีอิทธิพลตอการเลือกแนวทางในการดํารงชีวิตไดเชนกัน  ซึ่งในที่น้ี ผูวิจัยจะขอ

กลาวถึงรายละเอียดเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเทาน้ัน  โดยจะขอแยกอธิบาย
ตามลําดับดังน้ี  

 1. สภาวะแวดลอมทางครอบครัว  ถือเปนหนวยพื้นฐานที่เล็กท่ีสุดของสังคม แตมีความสําคัญ

เปนอันดับแรกในการสรางลักษณะนิสัย  บุคลิกภาพของบุคคล รวมไปถึงแนวคิด ทัศนคติและพฤติกรรมใน

การดํารงชีวิต  โดยจะเห็นไดวา ถาครอบครัวมีสภาพไมปกติสุข  มีความไมเปนระเบียบในครอบครัว  เชน 

ครอบครัวแตกแยก  พอแมแยกทางกันอยู  ละทิ้ง เลิกราง  ครอบครัวอยูอยางไมมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน

ในทางจิตใจ  ไมมีความผูกพันรักใครกัน  มีภาวะวิกฤติเกิดขึ้นในครอบครัว  เชน หัวหนาครอบครัวประสบ

อุบัติเหตุ  ตองโทษจําคุกหรือลมละลาย  ครอบครัวที่บิดามารดาทะเลาะวิวาทกันอยูเสมอเปนตน  สิ่งเหลาน้ีมี

ผลทําใหเด็กขาดความรักความอบอุน  และขาดความยั้งคิด  ทําใหมีบุคลิกภาพแบบพึ่งพา  (Dependent)  ซึ่ง
ตองพึ่งพาผูอื่นอยูเสมอ  และอาจนําไปสูลักษณะนิสัยในการเปนคนที่เชื่อคนงาย สวนสตรีท่ีมีปญหาดาน

ครอบครัว  ก็มักจะกระทําการใดเพื่อเปนการประชดชีวิตที่ผิดพลาดที่ผานมา  จึงงายตอการถูกชักจูงไดเชนกัน 

 2. สภาวะแวดลอมเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูและความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัว ซึ่งมี

ผลตอการพัฒนาดานบุคลิกภาพและสุขภาพจิตของเด็กเชนกัน  กลาวคือ  แมซึ่งรักลูกมากเกินไป  ปกปอง

และหวงแหนลูกมากเกินไป ตามใจหรือคอยดูแลชวยเหลือควบคุมทุกสิ่งทุกอยาง  จะมีผลทําใหเด็กขาดความ

เปนตัวของตัวเอง  ไมมีความม่ันใจในตนเอง  ตองพึ่งพาผูอื่นอยูตลอดเวลา จึงอาจงายตอการถูกลอลวง หรือ
ชักจูงใหเขาสูกระบวนการคามนุษยดวยเชนกัน 

 โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางสังคมและสภาวะแวดลอมเชื่อวา  องคประกอบทางดาน

รางกาย  จิตใจ  สังคมและสภาวะแวดลอม  มีผลตอการความสามารถในการเลือกแนวทางการดํารงชีวิตหรือ

แนวทางการแกไขปญหาของแตละบุคคล  ซึ่งการมีอิทธิพลน้ันจะมากนอยอยางไรนั้นยอมขึ้นอยูกับ

ประสบการณและองคประกอบในแตละสวนดังที่ไดกลาวมาแลวน่ันเอง 
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  2.2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน 
 

ชิพแมน (Shipman)69 อธิบายวาในการมองความยากจนสามารถมองหรือพิจารณาไดอยางนอย  
6  ดาน ดังน้ี 

1. “ผู ท่ียากจน” เพราะไมสามารถจะเขาถึงซึ่งสิ่งที่อํานวยประโยชนทางสังคม  (Social 
utilities)  อันจําเปนตอ “คุณภาพชีวิต” ได  เชน  ไมมีสถานที่พักผอนหยอนใจไมมีสถานการศึกษาที่ดีพอ  

ไมมีสถานบริการดานสุขภาพและอนามัยท่ีเหมาะสมเหลาน้ี เปนตน 
2. “ผูท่ียากจน”  เพราะเปนผูท่ีอยูในกลุมท่ีมีรายไดตํ่าสุดของสังคม  เน่ืองจาก ความยากจน

เปนเรื่องของการมีความไมเทาเทียมในเรื่องของรายได  เปนเรื่องของการกระจายรายไดท่ีไมยุติธรรม    
3. “ผูท่ียากจน”  เพราะเปนผูท่ีขาดโอกาสในการยกระดับรายไดของตน  หรือขาดโอกาสในการ

เปลี่ยนอาชีพท่ีมีรายไดสูงกวา ตลอดจนขาดโอกาสในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคม  
4. “ผูท่ียากจน”  เพราะตกเปนเหยื่อของความปวยพิการสังคม (The social ills)  อาทิเชนผูท่ี

เปนโรคพิษสุรารื้อรัง  ประพฤติตนเสเพลหมกมุนอยูกับการพนันบางชนิดอยางถอนตัวไมขึ้น  มีความปวยทาง

จิต  เปนผูไมรูหนังสือ  เปนตน  เม่ือการณเปนเชนน้ีบุคคลเหลาน้ีจะมีแรงจูงใจในการทํางานต่ํา  ไมมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  ไมอาจที่จะปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นได  ในที่สุดจะคงอยูในสภาพที่ยากจนตอไป

เรื่อยๆ ไมมีท่ีสิ้นสุด 
5. “ผูท่ียากจน”  เพราะสถาบันตางๆ ในสังคมดําเนินไปในลักษณะที่ไมเอื้ออํานวยใหผูยากจน

ไดมีสวนรวม  ซึ่งผลก็คือ  ทําใหผูยากไรตองหางเหินจากสถาบันตางๆ  และกลายเปนผูไรพลังไรอํานาจ  เปน

ผูไมมีคา ไมมีศักด์ิศรีในสังคม  และตองอยูในสถานที่แยกตัวออกจากสถาบันทางสังคมตลอดไป 
6. “ผูท่ียากจน”  เพราะลักษณะของระบบเศรษฐกิจของประเทศมีสวนทําใหบุคคลบางกลุมตอง

อยูในสภาพที่ยากจน  เชน  ในระบบเศรษฐกิจที่กาวหนามาก  มีความตองการผูท่ีมีทักษะต่ํานอยมากบุคคล

เหลาน้ันจึงตองเสี่ยงตอการวางงานสูง  เม่ือมีการวางงานก็ยอมทําใหผูน้ันตองยากจนหรือระบบเศรษฐกิจที่เนน

การใชเครื่องจักรเปนสําคัญ  จะตองการแรงงานนอยกวา  ระบบเศรษฐกิจที่เนนการใชแรงงานเมื่อการณเปน

เชนน้ัน  การวางงานจึงไมอาจหลีกเลี่ยงได  และยากจนก็จะเกิดควบคูกับการวางงาน 
ดวยเหตุน้ี ชิพแมน จึงไดเสนอแนะแนวโนมในการแกปญหาเหลาน้ี  โดยนําเสนอไว  4  วิธี คือ 
1.  การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนใหแกผูท่ียากจน 
2. การรักษาเยียวยาความปวยพิการทางสังคม 
3. การปรับปรุงสถาบันตาง ๆ ใหทําหนาท่ีในลักษณะที่ชวยเหลือผูท่ียากจน 
4. การจัดการในเรื่องเศรษฐกิจของสังคมใหถูกตองเหมาะสม 

                                                 
69 ปฐมาวดี ปทมาโรจน “ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเปนขอทาน”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะหศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2542,หนา 45. 
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โดยสรุป จึงเห็นไดวา ความยากจนดานใดดานหน่ึงใน 6  ดานขางตนถือเปนปจจัยหน่ึงที่ทําให

หญิงและเด็กอาจตองเขาสูกระบวนการคามนุษย  ดังน้ัน ปญหาเศรษฐกิจจึงนับไดวาเปนปญหาสําคัญที่ทําให

บุคคลตองตกอยูในสภาวะที่เสี่ยงตอการตกอยูภายใตวงลอมของปญหาอื่นๆไดโดยงายและอาจสงผลสืบเน่ือง

ไปถึงความดอยโอกาสทางสังคมในดานอื่นๆ ดวย 
 
2.2.2 ทัศนคติและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีผลใหเกิดการคามนุษย 
 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนกระบวนการที่มีลักษณะตอเน่ือง ซึ่งผลของการ

เปลี่ยนแปลงกอใหเกิดกระบวนการนําไปสูแนวคิด และทัศนคติใหมๆ ซึ่งมีผลใหเกิดการคามนุษย ท้ังน้ี การ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของและมีอทิธิพลตอปญหาการคาหญิงและเด็ก คือ 
- การเปลี่ยนไปสูความเปนเมือง (Urbanization) และ 
- การเปลี่ยนไปสูความทันสมัย (Modernization) 

อน่ึง ท้ังสองกระบวนการมีความสัมพันธกันอยางตอเน่ือง กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงไปสูความ

เปนเมือง ยอมทําใหวิถีชวีิตเปลี่ยนไปสูความทันสมัยในสังคมดวย เน่ืองจากความเจรญิกาวหนาท้ังดาน

เทคโนโลยีขาวสาร และวิทยาการสมัยใหม ทําใหการเจริญเติบโตของสงัคมเมืองสูงขึ้น รวมถึงการรับเอา

วัฒนธรรมวัตถุนิยมเขามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิต ดังน้ัน การเปลี่ยนไปสูความเปนเมืองจึงมี

ความสัมพันธกับกระบวนการเปลี่ยนไปสูความทันสมัยอยางหลีกเลี่ยงไมได  
เพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสองกรณีดังกลาว จึงขอแยก

อธิบายตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

2.2.2.1 การเปลีย่นไปสูความเปนเมือง (Urbanization) 
 

การเปลี่ยนไปสูความเปนเมือง คือ กระบวนการเคลื่อนยายประชากรจากทองถิ่นด้ังเดิมมาสู

ทองถิ่นขนาดใหญท่ีมีระบบซับซอน มีความเจริญทางสังคม เศรษฐกิจ การคมนาคมขนสงสูงกวา ท้ังน้ีเพื่อต้ัง

ถิ่นฐานหรือประกอบอาชีพ 
     เนลส แอนเดอรสัน

70 ใหนิยามการเปลี่ยนไปสูความเปนเมือง คือ การที่ประชากรในชนบทยาย
ถิ่น ไปสูเมืองเพื่อต้ังถิ่นฐานหลักแหลง ชาวชนบทเหลาน้ีจะเปลี่ยนไปสูการมีวิถีชวีิตแบบเมือง ท้ังในดานการ   

ดํารงชีพ การแตงกาย หรือแมแตทัศนคติท่ีนิยมในวัตถุเปนสําคัญ 

                                                 
70 สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม : แนวทางการศึกษา วิเคราะห และวางแผน. ขอนแกน : โรง
พิมพคลังนานาวิทยา, 2536 น.115 
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จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของนิเทศ ตินณะกุล
71

 ทําใหสามารถ

จําแนกลักษณะของสงัคมเมืองได 4 ลักษณะดังน้ี 
1. การทํางาน 

สังคมเมืองจะมีลกัษณะการทํางานที่เปนระบบ ในงานดานอุตสาหกรรมและการบรกิาร นอกเหนอืจาก

งานประจําแลวมักมีงานเสริมนอกชวงเวลางาน (Part-Time) สมาชิกในสงัคมเมืองแสวงหาความกาวหนาจาก
การทํางานโดยวดัจากระดับรายได หรือตําแหนงหนาท่ีท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

2. ปฏิสัมพันธของสมาชิกในสังคม 

สมาชิกมีความเปนสวนตัวสูง พึ่งพาตนเอง มีความเปนอิสระและไมใหความสําคัญกับความคิด

หรือความรูสึกของคนรอบขาง การติดตอเปนไปโดยสมัครใจ 
3. ระเบียบภายในสังคม 

ภายในสังคมมีระเบียบแบบแผนเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม การปฏิบัติเปนไป

อยางเครงครัด ไมมีการยืดหยุนสําหรับผูใดผูหน่ึง 
4. คติแบบเมือง 

มีชีวิตเปนแบบแผน พรอมเครื่องอํานวยความสะดวก ยอมรับเทคโนโลยี เปนสังคมขาวสาร 

สมาชิกไวตอการรับรู นิยมความสะดวกสบาย ดังน้ันสมาชิกจึงมีความตองการที่จะแสวงหารายไดท่ีคอนขางสงู

เพื่อตอบสนองความตองการในวิถีชวีิตแบบเมืองดังกลาว   
การเปลี่ยนแปลงเปนตัวกระตุนใหเกิดความเปลี่ยนแปลงโครงสรางการดําเนินชีวิตของสมาชิกใน

ครอบครัว การเปลี่ยนแปลงไปสูความเปนเมืองสําหรับประเทศกําลังพัฒนาเชนประเทศไทย มีกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่เร็วเกินไป กลาวคือ มีความเปน “เอกนคร” (Primate City) คือ มีประชากรมาก การแขงขัน

สูง ทุกคนแสวงหาความมั่นคงทางหนาท่ีการงาน และฐานะทางการเงิน เปนสังคมวัตถุนิยม ยอมรับผูท่ีมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจ สมาชิกในสังคมจึงแสวงหารายไดเพื่อสนองตอบความตองการดานวัตถุตางๆ เชน 

โทรศัพทมือถือ, บานหรูหราในสังคมมีระดับ, รถยนตราคาแพง เปนตน 
 

2.2.2.2 การเปลีย่นไปสูความทนัสมัย (Modernization) 
 

การเปลี่ยนไปสูความทันสมัย หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสงัคมประเพณีนิยมด้ังเดิม 

เปนสังคมที่มีความทันสมัย ระบบเศรษฐกิจมีความกาวหนา เปนสังคมแบบทุนนิยม 
ซึ่งในประเด็นน้ี มัวร

72
 เวนเตอร  และสไล

73
 ไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยและ  

พบวา สตรีตองออกจากบานไปรับจางทํางานและหารายไดเขามาสูครอบครัวเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังยังกอใหเกิด

                                                 
71 นิเทศ ตินณะกุล. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โครงการผลิตตําราและเอกสารการาสอน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2544 น.50-55 

72 จามะรี พิทักษวงษ. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. เชียงใหม: ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2529 น.120 
73 สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข. อางแลวในเชิงอรรถที่ 70, หนา120. 
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ครอบครัวเด่ียวที่มารดารับภาระการเลี้ยงดูบุตรเพียงลําพัง (Single Mom) ซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
เชนน้ีสงผลใหทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยใหความสนใจกับการแสวงหา

รายไดใหมากขึน้ การใชประโยชนจากเครื่องอํานวยความสะดวกสูงขึ้น เน่ืองจากสตรีไมไดทําหนาท่ีเปนผูดูแล

รักษาความเรียบรอยในบานอีกตอไป และนําไปสูการใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจ  

นอกจากนี้ จะเห็นไดวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งสองประการนี้ 

ลวนมีบทบาทสําคัญตอการการเปลี่ยนแปลงวถิใีนการดํารงชวีิตของสมาชิกในสงัคมปจจุบัน โดยเฉพาะสตรีใน

ชนบท ซึ่งในปจจุบัน สตรีเหลาน้ีมีความเปนอิสระสูงขึ้น รวมถงึมีบทบาทและภาระทางสังคมสูงขึ้นดวย ทําให

เกิดคานิยมการเคารพนับถือผูท่ีมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดี ครอบครัวในสังคมชนบทจึงมีความ

ตองการที่จะใหสมาชิกในครอบครัวเขาสูสงัคมเมือง ซึ่งแนวคิดดังกลาว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ      

ทัศนคติท่ีเนนไปใหความสําคัญแกคุณคาของวัตถุและความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ทําใหเกิดการแขงขนั

กันในกลุมเพื่อนรวมหมูบาน เพื่อความมีหนามีตาของครอบครัวญาติพี่นอง และกลายเปนชองทางของเหลา 

มิจฉาชีพในกระบวนการคามนุษย ท่ีจะแสวงหาโอกาสจากความอยากมี อยากไดของกลุมบุคคลเหลาน้ี เพื่อ 

ชักจูง หลอกลวง ลอลวง หรือบีบบังคับใหตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในที่สุด 

 

2.2.3 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใชประกอบในการศึกษาวิจัย 
   

  ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดคนควาผานงานเขียนและเอกสารทางวิชาการหลายฉบับ
74
 เพื่อ

ทําความเขาใจและเก็บรวบรวมทฤษฎีพื้นฐานทางพฤติกรรมศาสตรท่ีเห็นวาเกี่ยวของกับทัศนคติและ

พฤติกรรมที่อาจเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  โดยจากการศึกษาผูวิจัยพบวา แมไมปรากฏ

หลักฐานทางวิชาการที่ระบุถึงทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของกับปญหาการคามนุษยโดยตรง  หากแตการศึกษาใน

ครั้งน้ี ทําใหผูวิจัยไดขอสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรท่ีนาจะเชื่อมโยงเพื่ออธิบายเกี่ยวกับลักษณะ

ของทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อในการคามนุษยและกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะหญิงและ

เด็กไดดังน้ี 
    
  2.2.3.1 ทฤษฎคีวามตองการของมนุษย 

 
 ตามแนวคิดของ Maslow  ไดอธิบายวา  พฤติกรรมของมนุษยถูกใหกระทําโดยกลุมของความ
ตองการ 2 ประเภท  คือ  ความตองการพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตรอด (Basic needs)  และความตองการชั้นสูง  
(Metaneeds)  ซึ่งความตองการทั้งสองประเภทนี้  มีพัฒนาการเปนลําดับขั้นตอนจากลําดับต่ําสูลําดับสูงขึ้นไป 

โดยมีท้ังหมด 5  ลําดับขั้น
75
  ดังจะแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

                                                 
74  โปรดดูรายละเอียดของงานเขียนและงานวิชาการที่เก่ียวของไดในบรรณานุกรมทายรายงานวิจัยฉบับนี้ 
75 จิรภา  เต็งไตรรัตน และคณะ, จิตวิทยาทั่วไป, กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543, หนา 7-8. 



บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และความหมายของการคามนุษย 

 
 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

44 

 
 
 
                               Metaneesd 
                      
 
 

 
 

                           Deficiency Needs 
 

                                                                
 
 

     
    

ท้ังน้ี จะเห็นไดวาความตองการใน 4 ลําดับขั้นแรก  เปนความตองการพื้นฐานซึ่งเกิดจาก

ความรูสึกขาดแคลน  จึงเรียกวา  “Deficiency Needs”  หรือ “Basic Needs”   สวนความตองการลําดับที่ 
5  เปนลําดับสูงสุด  เรียกวา  “Metaneeds”   โดยความตองการ 4 ขั้นแรก  จะตองบรรลุผลหรือสมดัง

เปาหมายตามขั้นตอนเสียกอน  บุคคลจึงจะสามารถพัฒนาความตองการในลําดับขั้นท่ี  5  ซึ่งเปนขั้นสูงสุดได 
 อน่ึง ในการจัดลําดับชั้นในขั้นท่ีเรียกวา “Deficiency Needs”  หรือ “Basic Needs” น้ัน   

Maslow  ไดจัดลําดับขั้นแยกยอยของความตองการจากต่ําไปสูง  โดยเริ่มจากความตองการทางสรีระ  ซึ่ง 
Maslow  เชื่อวาเปนความตองการพื้นฐานที่มีแรงผลักดันรุนแรงที่สุด  ดังน้ัน ถาความตองการนี้ขาดไป     

จะกอใหเกิดแรงผลักดันใหบุคคลน้ันมีพฤติกรรมตอบสนองจนเปนท่ีพอใจ จึงจะมีความตองการขั้นสูงตอไป  

เชน กรณีของคนขอทาน  เม่ือเขาตองการเงินเพื่อซื้อหาอาหารมาประทังชีวิต  (ซึ่งเปนความตองการในปจจัยสี่)  

ดังน้ัน  เม่ือความหิวเกิดขึ้นมาก  ความตองการที่จะซื้ออาหารก็มากตาม และสงผลใหพฤติกรรมขอทาน

เกิดขึ้น  ซึ่งในตอนนี้เขาไมสนใจวาตนเองจะเปนท่ียอมรับจากสังคมหรือไม ไมสนใจความปลอดภัย ไมสนใจ

วาตนเองจะมีคาหรือไม  และไมสนใจที่จะรูจักตนเองอยางแทจริง  

                                                                                                                                            
 

ลําดับที่ 5  ความงาม ความดีและ

สติปญญา 

ลําดับที่ 4  ความตองการมีศักด์ิศรี 

ลําดับที่ 3  ความตองการมีสวนรวมและความมีความรัก 

ลําดับที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย  เชน  ความมั่นคง

ทางกาย  ทรัพยสิน  จิตใจ 

ลําดับที่ 1  ความตองการทางสรีรวิทยา  เชน  อาหาร นํ้า  
การพักผอน  ความตองการทางเพศ 
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 ดวยเหตุน้ี ความตองการจึงเขามามีความสัมพันธตอการตกเปนเหย่ือของการคามนุษย 

โดยเฉพาะกรณีของหญิงและเด็ก  เน่ืองจาก การที่หญิงและเด็กมักถูกลอลวง หรือชักจูงใหเขาสูกระบวนการ

ไดงาย  ก็เพราะเหตุผลความจําเปนขั้นพื้นฐาน  โดยเฉพาะขั้นของ Basic Needs จึงทําใหหลงเชื่อตามคําชักจูง 
หรือการลอลวง โดยคิดวาอาจนําพาใหตนสามารถบรรลุถึงความตองการไดน่ันเอง 

 
  2.2.3.2 ทฤษฎกีารตัดสินใจและการกระทําทางสังคม
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Willian W. Reeder ไดรวบรวมทฤษฎีตางๆ ทางสังคมวิทยาเพื่ออธิบายพฤติกรรมตางๆ ของ

มนุษย  โดย Reeder เชื่อวาปจจัยภายนอกจริงๆ แลวไมมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจ  แตบุคคลจะ

แปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเหลาน้ีมาสูตัวคนๆ น้ัน (Actors)   ซึ่งการแปลงความเชื่อและความไม
เชื่อน้ีจะเปนเหตุผลที่ทําใหบุคคลตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมตางๆ  ฉะน้ัน ในการตัดสินใจเลือกกระทํา

พฤติกรรมของบุคคลจะประกอบดวยความเชื่อและความไมเชื่อหลายๆ อยางรวมกัน  กลาวคือ  บุคคลอาจจะ

ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกัน แตเหตุผลที่ทําใหเกิดการตัดสินในจะแตกตางกัน ดวยเหตุน้ี Reeder  
จึงไดรวบรวมกลุมของปจจัยท่ีจะมีผลตอการกระทําของมนุษยและไดแยกรูปแบบของการแสดงออกซึ่งการ

กระทําทางสังคม (Forms of social action expression)  ของมนุษยออกเปน  4 รูปแบบ  คือ 
1.  อารมณหรือความรูสึก  (Sentiments)  คือ ความรูสึกหรืออารมณท่ีบุคคลมีตอบางสิ่ง

บางอยางรอบๆตัวเอง  ซึ่งจะมีท้ังความรูสึกท่ีดีและไมดี  โดยอาจจะแสดงออกมาทางสีหนาทาทางเมื่อเขาคิด

หรือพูดถึงสิ่งน้ัน 
2.   ความคิดเห็น (Opinions)  เปนความเชื่อหรือความคิดของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ซึ่ง

ความคิดเห็นของบุคคลจะแตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับประสบการณและความรูท่ีเขาไดรับ 
3.  การคาดคะเนพฤติกรรมของตน  คือ  แนวโนมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมที่เขาจะ

แสดงออกไปโดยเขาจะพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นๆกอน  ซึ่งถาพฤติกรรมที่

เขาจะแสดงออกไปไดผลเสียมากกวาผลดี  เขาก็จะไมกระทํา 
4.  พฤติกรรมที่แสดงออก  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงออกจริงๆ หลังจากผานขั้นตอนของ

การคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลน้ันๆแลว 
ท้ังน้ี William W. Reeder  ไดอธิบายเหตุผลในการกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดของมนุษยวาอาจเกิด

จากปจจัยดังตอไปนี้ 

                                                 
76 เสาวภา  ธรรมบุตร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพครู : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษาครูใน
กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธมหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525, หนา19-20. 
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1. เปาประสงค (Goals)  ความมุงประสงคท่ีจะใหบรรลุผลและใหสมฤทธิ์จุดประสงคในการ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งน้ัน  โดยผูกระทําจะมีการกําหนดเปาประสงคหรือจุดประสงคไวกอนลวงหนา และผูกระทํา

พยายามที่จะกระทําทุกวิถีทางเพื่อใหบรรลุเปาประสงคหรือจุดประสงคน้ัน ๆ 
2. ความเชื่อ  (Belief Orientation)  เกิดจากความคิด  ความรูสึกท่ีผูกระทําเขาใจในเรื่องหนึ่ง

ซึ่งจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการเลือกการกระทําทางสังคม ซึ่งในการกระทําทางสังคมใดๆ ยอมตอง

อาศัยความเชื่ออยูดวยเสมอ  ท้ังน้ี ความเชื่ออาจจะมีพื้นฐานมาจากหลักฐานขอเท็จจริงที่เชื่อถือได  หรือ

อาจจะมีพื้นฐานมาจากการนึกรูเอาเอง  หรือจากลักษณะที่ทําใหเกิดความไขวเขวก็ได 
3. คานิยม (Value Standard)  คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและกําหนดการ

กระทําของตนเอง  ซึ่งคานิยมของมนุษยจะแสดงออกทางทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษยในเกือบทุก

รูปแบบ  ดังน้ันคานิยมจึงมีอิทธิตอการตัดสินใจ  และการกระทําทางสังคมในการชักนําใหผูกระทํากระทําไป

ตามคานิยมของเขา 
4. นิสัยและธรรมเนียม  (Habits and Customs)  คือ แบบอยางพฤติกรรมที่สังคมกําหนดไว

สืบตอกันมาดวยประเพณี  และถามีการละเมิดก็จะถูกบังคับดวยการที่สังคมไมเห็นชอบดวย  ไมมีทางอนุมัติ

หรือมีการลงโทษอยางเด็ดขาดจากรัฐบาลหรือตัวบทกฎหมาย 
5. การคาดหวัง  (Expectation)  คือ ทาทีของบุคคลอันมีตอพฤติกรรมของบุคคลท่ีเกี่ยวของ

กับตัว  โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลน้ันประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนตองการ  ดังน้ัน  ในการเลือกกระทํา

พฤติกรรมของบุคคลสวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับการคาดหวังและทาทีของบุคคลอื่นดวย 
6. ขอผูกพัน  (Commitments)  คือ สิ่งที่ผูกระทําเชื่อวาเขาถูกผูกมัดท่ีจะตองกระทําให

สอดคลองกับสถานการณน้ันๆ ซึ่งขอผูกพันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม เน่ืองจากเขา

รูสึกวาเขามีขอผูกพันท่ีจะตองกระทําน่ันเอง 

7. การบังคับ  (Force) หมายถึง ตัวที่ชวยกระตุนใหผูกระทําตัดสินใจกระทําไดเร็วขึ้น  เพราะ

ในขณะที่ผูกระทําต้ังใจที่จะกระทําสิ่งตางๆน้ัน  เขาอาจจะยังไมแนใจวาจะกระทําพฤติกรรมนั้นดีหรือไม  แต

เม่ือมีการบังคับก็จะทําใหตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้นไดเร็วขึ้น 
8. โอกาส  (Opportunity)  เปนความคิดของผูกระทําท่ีเชื่อวาสถานการณท่ีเกิดขึ้นชวยใหมี

โอกาสเลือกกระทํา 
9. ความสามารถ  (Ability) หมายถึง การที่ผูกระทํารูถึงความสามารถของตัวเองที่จะกอใหเกิด

ผลสําเร็จในเรื่องน้ันๆได  ซึ่งการตระหนักถึงความสามารถนี้ จะนําไปสูการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม  

เพราะเขารูวาถาตัดสินใจกระทําไปแลวเขามีความสามารถที่จะกระทําไดแนนอน  ท้ังน้ี โดยทั่วไปแลว การ

กระทําพฤติกรรมใดๆนั้นบุคคลจะพจิารณาจากความสามารถของตนเองเสียกอน 
10. การสนับสนุน (Support) คือ สิ่งที่ผูกระทํารูวาจะไดรับหรือคิดวาจะไดรับจากคนอื่น 
อนึ่ง จากทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคมตามแนวคิดของ Reeder  ทําใหได

ขอพิจารณาวา การที่หญิงและเด็กตัดสินใจเขาสูกระบวนการคามนุษย เปนท่ีนาเชื่อวาปจจัยภายนอกจริงๆ 
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แลว ไมมีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจนั้น  แตหญิงและเด็กจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

เหลาน้ันมาสูตัวคนๆน้ัน และตัดสินใจเลือกกระทําพฤติกรรมดังกลาวดวยความเชื่อและความไมเชื่อหลายๆ 

อยางรวมกัน โดยมีเหตุผลของการกระทําอันอาจมาจากเปาประสงค ความเชื่อ คานิยม นิสัยและธรรมเนียม  

การคาดหวัง ขอผูกพัน  การบังคับ  โอกาส  ความสามารถ  การสนับสนุน  ซึ่งลวนแตเปนปจจัยสําคัญที่อาจ

ทําใหหญิงและเด็กตัดสินใจเขาสูกระบวนการดังกลาวไดท้ังสิ้น 

 
  2.2.3.3 ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม  
 

จากการศึกษาทําใหพบวา นักวชิาการหลายทานไดใหคําจํากัดความของพฤตกิรรมมนุษยไว

หลายความเห็น โดยมีคําจํากัดความที่นาสนใจดังน้ี  
- สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต

77
  ไดใหความหมายพฤติกรรมมนุษยวา  “เปนสิ่งที่บุคคลกระทํา

แสดงออกมาเพื่อตอบสนองหรือโตตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสถานการณใด  สถานการณหน่ึง  ท่ีสามารถเห็นได” 

- สงวน  สุทธิเลิศอรุณ
78
  ไดใหความหมายของพฤติกรรมมนุษยวา “... หมายถึง การกระทํา

ของมนุษยท้ังดานกายกรรม  วจีกรรม  และมโนกรรม  โดยรูสํานึก  หรือไมรูสํานึก  ท้ังที่  สังเกตไดและไม

อาจสังเกตได” 
ดังน้ัน เม่ือพิจารณาจากคําจํากัดความทั้งสองกรณีขางตนน้ี จึงพอสรุปไดวา   “พฤติกรรม

มนุษย”  จึงนาจะหมายถึง  “การกระทําหรือการแสดงออกของมนุษยท่ีมีตอสถานการณท่ีเกิดขึ้นรอบขาง  ท้ัง
ทางดานบวกและดานลบ  ซึ่งสามารถสังเกตไดและไมได” น่ันเอง 

 อยางไรก็ตาม การที่จะทําความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไดดีน้ัน  นอกจากจะศึกษาถึง

อิทธิพลของสิ่งแวดลอมแลว ก็มีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาถึงตัวมนุษย  โดยเฉพาะความตองการของมนุษย

ดังที่ไดกลาวไปแลวดวย
79
 เน่ืองจาก ความตองการเปนแรงกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมในรูปแบบตางๆ 

ซึ่งอาจเปนบวกหรือลบก็ได 
 ดวยเหตุน้ี  ฟลิปโป (Flippo)  จึงไดจําแนกพฤติกรรมของมนุษยออกเปน  3  ประเภท

80
 ไดแก 

1. ความตองการทางกายของมนุษย  ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะทําใหมนุษยดําเนิน

ชีวิตสวนตัวอยูได  และเปนปจจัยเสริมท่ีจะทําใหมนุษยปฏิบัติหนาท่ีการงานดวยดี  ท้ังน้ี ความตองการทาง

กาย ไดแก 
  1.1 ความตองการอาหาร 
  1.2 ความตองการน้ํา 

                                                 
77 สมโภชน  เอี่ยมสุภาษิต, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, 2543, 102 หนา. 
78 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, เพ่ิงอาง, หนา 5. 

79 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, เพ่ิงอาง, หนา 13. 

80 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, เพ่ิงอาง, หนา 13-14. 
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  1.3 ความตองการอากาศหายใจ 
  1.4 ความตองการพักผอน 
  1.5 ความตองการขับถายของเสียออกจากรางกาย 
  1.6 ความตองการที่อยูอาศัย 
  1.7 ความตองการทางเพศ 
  1.8 ความตองการเครื่องนุงหม 
  1.9 ความตองการยารักษาโรค 
  1.10 ความตองการความปลอดภัย 

2. ความตองการทางสังคม  เปนความตองการทางจิตใจของมนุษยท่ีตอเน่ืองกับความตองการ

ทางกาย  กลาวคือ  มนุษยจะหาทางตอบสนองความตองการทางกายใหไดกอนแลวจึงหาทางตอบสนองความ

ตองการทางจิตใจหรือทางสังคมตอไป  ท้ังน้ี ความตองการทางสังคม ไดแก 
  2.1 ความตองการยอมรับวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม 
  2.2 ความตองการความรักจากสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวของ 
  2.3 ความตองการอยูรวมกับสังคม 

3. ความตองการใหความสําคัญแกตนเอง  เปนความตองการทางจิตใจของมนุษย  ท่ีจะยืนยัน

วาโลกน้ีตนเองสําคัญที่สุด  หรือมีความเห็นแกตัวมาก  ทําใหมีความรูสึกท่ีจะแสดงความมีนํ้าใจหรือเสียสละ

นอยลง 
 จากแนวคิดขางตนน้ี ทําใหนักจิตวิทยาพฤติกรรมไดสรางทฤษฎีแรงขับ (Drives)  โดยถือหลัก
โฮมิโอสะเตซิส  (Homeostasis)  ท่ีกลาววา  โดยธรรมชาติแลวมนุษยเราแสวงหาสถานภาพสมดุลอยูเสมอ  
หรือมีความโนมเอียงที่รักษาความคงตัวภายใน  เปนตนวา  เวลาหิว นํ้าตาลในเลือดจะลดลง  ทําใหมนุษยเรา

แสวงหาอาหารรับประทาน  จึงเห็นไดวาความหิวเปนแรงขับใหเกิดพฤติกรรม  ซึ่งทฤษฎีน้ีเปนท่ีรูจักโดยทั่วไป

วาเปนทฤษฎีลดแรงขับ  (Drive Reduction Theory)  โดย ฮัล (Hull)  ไดอธิบายทฤษฎีลดแรงขับไว
ดังตอไปนี้ 
 

 
 ท้ังน้ี “สิ่งเรากอนพฤติกรรม” หมายถึง สภาวะที่เกิดการขาดแคลน  ทําใหเกิดความตองการ

และเปนแรงขับกระตุนใหเกิดพฤติกรรมสนองตอบและทําใหมีการลดความตองการ  เชน กอนท่ีหญิงและเด็ก

จะตกเปนเหยื่อของกระบวนการคามนุษย  บุคคลเหลาน้ีอาจจะมีความจําเปนตองการเงินเพื่อนําไปซื้ออาหาร

มาประทังชีวิต  แตความที่ฐานะยากจนขาดความรู  ทําใหไมสามารถไปประกอบอาชีพเปนแรงงานตางๆได  

เม่ือมีคนมาชักชวน  หรือลอลวง  จึงตัดสินใจตามคําชักชวนหรือลอลวง  ซึ่งในกรณีน้ีสามารถอธิบายโดยใช

ส่ิงเรากอนเกิดพฤติกรรม           ความตองการ     แรงขับ  การตอบสนองหรือพฤติกรรม  
การลดความตองการ 
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ทฤษฎีลดแรงขับไดวา สิ่งเรากอนเกิดพฤติกรรม  คือ  สภาพการขาดอาหาร  ขาดปจจัยในการดํารงชีวิต   

สวนความตองการท่ีเกิดขึ้น คือ  ความหิวและตองการเงินไปซื้ออาหาร  ซึ่งความตองการดังกลาวไดกลายเปน

แรงขับใหเกิดพฤติกรรมตามคําชักชวน  เพื่อตองการไดเงินมาใชจายในการปะทังชีวิต  เชนนําไปซื้ออาหารมา

บริโภค  เพื่อใหความตองการในอาหารลดลงนั่นเอง หรือกรณีของหญิงหรือเด็กท่ีตองการการยอมรับ การนับ

หนาถือตาจากสังคม เพื่อนพอง แตเน่ืองจากฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจไมเอื้ออํานวย เม่ือมีผูมาชักชวน จึง

ตัดสินใจ หรือหลงเชื่อคําชวนน้ันไดงาย สิ่งเรากอนเกิดพฤติกรรมคือ การขาดการยอมรับจากกลุม พวกพอง 

หรือสังคม สวนความตองการคือ ความตองการเปนพวกเดียวกันและการยอมรับจากสังคมและคนรอบขาง 
 จะเห็นไดวา นอกจากแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานตางๆที่ไดนําเสนอมาขางตนจะมีอิทธิพลตอการ

ตกเปนเหยื่อในการคามนุษยของหญิงและเด็กแลว พฤติกรรมของบุคคลและการตัดสินใจของบุคลคลเหลาน้ัน

ยังขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมระดับชุมชนและสิ่งแวดลอมระดับมหภาคดวย กลาวคือ สิ่งแวดลอมหรือปจจัย

ระดับมหภาคจะกําหนดหรือมีอิทธิพลตอสิ่งแวดลอมหรือปจจัยระดับชุมชน และสิ่งแวดลอมหรือปจจัยระดับ

ชุมชนจะมีอิทธิพลสงตอไปยังลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล
81
 โดยสามารถแสดงไดดังแผนภาพขางลางน้ี 
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 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, โสเภณีเด็ก: สภาพปญหา ปจจัยสาเหตุ และแนวทางแกไข (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ, มปป), หนา 29. 

 
 

 
 
พฤติกรรมของบุคคล 

ลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคม

ระดับบุคคล 

ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมระดับชุมชน 

ลักษณะ

ทางดาน

เศรษฐกิจและ

สังคม

ระดับมหภาค 

ลําดับอิทธิพลของปจจัยที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคล
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จากภาพ จะเห็นไดวาลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับมหภาคเปนสิ่งแวดลอมท่ี

มีอิทธิพลตอลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน ซึ่งมีผลตอไปยังลักษณะทางดานเศรษฐกิจและ

สังคมระดับบุคคล และพฤติกรรมของบุคคลข้ึนอยูกับลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมระดับบุคคล    

โดยหากนําแนวความคิดดังกลาวมาเขียนเปนแผนภาพใหมตามลําดับความหางไกลและระดับชั้นของอิทธิพล

ของปจจัยระดับตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลจะเปนไปดังแผนภาพตอไปนี้
82 

 
ลําดับความหางและระดับชัน้ของอิทธิพลของปจจัยระดบัตางๆที่มีอิทธิพลตอ 

                                        พฤติกรรมของบคุคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 เม่ือพิจารณาจากแผนภาพจะเห็นไดวา การที่ปจจัยระดับมหภาคจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของ

บุคคลจะเปนไปไดชามาก เพราะตองผานปจจัยตางๆ ท้ังระดับชุมชนและระดับบุคคลตามลําดับ ซึ่งตองใช

เวลานานพอสมควร อยางไรก็ตาม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ไดทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือเนน

ดานใดดานหน่ึงมาเปนเวลานาน อิทธิพลของการเนนการพัฒนาในดานน้ันๆ จะแสดงออกในระดับชุมชนใน

ท่ีสุด เชน การคาประเวณีเด็ก เปนพฤติกรรมอยางหนึ่งระดับบุคคลที่อาจทําโดยสมัครใจหรือไมสมัครใจ การ

จะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่งขึ้นอยูกับลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลท่ีเกี่ยวของ 

โดยเฉพาะ  อยางยิ่ง ครอบครัว บิดามารดา ญาติพี่นอง และถาเปนชุมชนในเขตชนบทซึ่งมีระบบการบังคับ

ควบคุมและระบบการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกของชุมชนอยางใกลชิด พฤติกรรมของบุคคลตลอดจน
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ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

พฤติกรรมของบุคคล 

ลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของบุคคล

ลักษณะทางดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
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ครอบครัวจะถูกกําหนดโดยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอีกดวย ซึ่งลักษณะทางดานเศรษฐกิจ

และสังคมของ  ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับการพัฒนาจะขึ้นอยูกับนโยบายทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ 
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บทที่ 3 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในบทนี้  เปนการศึกษางานเขียนตางๆในลักษณะของการทบทวนวรรณกรรมโดยเฉพาะใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการคาหญิงและเด็ก  เพื่อใหเขาใจถึงสถานการณและความรุนแรงของการคามนุษยใน

ปจจุบัน รวมถึงรูปแบบของการคามนุษยท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบดั้งเดิมในอดีต ตลอดจน

การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายตอการกระทําใน

ลักษณะดังกลาว ซึ่งจะไดมีการวิเคราะหถึงสาเหตุปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปญหาการคา

มนุษยในปจจุบัน โดยผูวิจัยจะแบงการอธิบายออกเปน 7 สวนดังน้ี   
สวนที่หนึ่ง ศึกษาสถานการณความรุนแรงของปญหาการคามนุษยโดยจะเนนเฉพาะกรณี 
 ของประเทศไทย  
สวนที่สอง  ศึกษารูปแบบของการคามนุษยในปจจุบัน  
สวนที่สาม ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยท้ัง 
 กฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายภายในประเทศ  
สวนที่สี่ วิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการคามนุษยในประเทศไทย 
สวนที่หา ศึกษามาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในปจุบัน 
สวนที่หก ทบทวนงานวิจัยและงานวิชาการอื่นท่ีเกี่ยวของ  
สวนที่เจ็ด นําเสนอกรอบและแนวทางการศึกษาวิจัย 
ท้ังน้ี ในแตละสวนมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 

 
3.1   สถานการณและความรุนแรงของปญหาการคามนุษย 

 

การคามนุษยในปจจุบันไดรับการพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของอาชญากรรมขามชาติ เปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรงและเปนปญหาที่บ่ันทอนความมั่นคงของมนุษย การที่องคการสหประชาชาติ

รับรองพิธีสารเรื่องการปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาหญิงและเด็ก ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของอนุสัญญาตอตานอาชญากรรมขามชาติเม่ือ พ.ศ.2543 ถือไดวาเปนการประกาศเจตนารมณ

ของประชาคมโลกในอันท่ีจะรวมมือกันปราบปรามแกไขปญหานี้ใหหมดไปในศตวรรษที่ 21 แมกระน้ันก็ตาม 
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ในการดําเนินงานก็ยังประสบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย ท้ังน้ี เน่ืองมาจากความซับซอนของสาเหตุและ

ปจจัยท่ีผลักดันใหมนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็กตองตกเปนเหยื่อของการคามนุษยท้ังในและนอกประเทศ
83
 

อน่ึง เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ  ผูวิจัยขอแยกอธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพปญหา

การคามนุษยในประเทศไทยโดยแยกออกเปนลําดับดังน้ี 
 
3.1.1 สถานการณและความรุนแรงของปญหาการคามนุษยโดยทั่วไป 

 

การคามนุษยเปนปญหาอาชญากรรมขามชาติท่ีสําคัญในระดับสากล เน่ืองจากเกี่ยวของกับ

ผลประโยชนและวิถีชีวิตของผูคนและสังคมในหลายระดับ อีกท้ังยังมีความเกี่ยวพันกับหลายประเทศทั่ว

ภูมิภาคของโลก มีผูคนนับแสนนับลานคนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ตองถูกแสวงหาประโยชนและถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนมากมาย รวมทั้งกอใหเกิดความสูญเสียและไดรับความเสียหายทั้งรางกายและจิตใจ โอกาสและ

อนาคต ความปลอดภัยและความมั่นคงของมนุษย รวมถึงเกิดความสูญเสียและเสียหายตอบุคคลรอบขาง 

ชุมชน และสังคม ซึ่งอาจไมสามารถประเมินมูลคาเปนตัวเลขได 
อน่ึง มีขอมูลจากรายงานการคามนุษย ประจําป 2549 ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานติดตามตรวจสอบ

และตอสูกับการคามนุษย (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 

2549 ทําใหเชื่อไดวามีผูคนรวมลานคนที่ตกเปนเหยื่อหรือผูเสียหายจากการคามนุษย อาทิเชน กระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐอเมริกาไดประเมินวาในป 2547 มีการลักลอบขามพรมแดน 600,000–800,000 คนตอป ซึ่ง

สวนใหญเปนเด็กและผูหญิง ท้ังน้ี เน่ืองจากการลักลอบคามนุษยมักปรากฏใหเห็นในรูปแบบของการคา

ประเวณีหญิงและเด็ก การลักลอบคาเด็ก อุตสาหกรรมทางเพศ เซ็กซทัวร เปนตน นอกจากน้ี มีขอมูลจาก

องคการแรงงานสากล (ILO) ระบุวารอยละ 2–14 ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศ

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนสและไทยมาจากธุรกิจเซ็กซทัวร 
อน่ึง  เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวาการคามนุษยมักจะเกิดขึ้นกับเด็กและสตรีเปนสวนใหญ 

ขณะที่พบเชนเดียวกันวาการคามนุษยเกิดขึ้นกับผูชายดวย แตมีจํานวนไมมากนักเม่ือเปรียบเทียบสัดสวนกัน 

อยางไรก็ตาม  มีขอมูลจากการประชุมวาดวยการตอตานการกอการรายและการคามนุษยของสหประชาชาติ 

(UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok Thailand) ซึ่งจัดขึ้นใน

ประเทศไทย เม่ือเมษายน 2548 ระบุวาการคามนุษยน้ันไดรับความสนใจในระดับโลกและองคการ          

สหประชาชาติ เน่ืองจากมีองคกรอาชญากรรมเขามาเกี่ยวของ ซึ่งหัวหนาแผนกปองกันการคามนุษยของ

สํานักงานวาดวยยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) มองวาเด็กและสตรีเปนกลุมท่ีถูก

แสวงหาผลประโยชนจากแรงงานและทางเพศมากที่สุด ดังน้ันการตอตานการคามนุษยจึงใหความสําคัญตอ

เด็กและสตรีเปนอันดับหนึ่ง
84
  

                                                 
83 ศิริพร สโครบาเนค, อางแลวในเชิงอรรถที่ 18, หนา 9. 
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การกระทําการคามนุษยโดยองคกรอาชญากรรมขามชาติไดรับความสนใจเปนพิเศษ เน่ืองจาก

สรางความเสียหายเปนวงกวางโดยผานเครือขาย  เครื่องมือและวิธีการที่สลับซับซอน    มีการใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย และอาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานไปเรื่อย ๆ รวมถึงมีความเกี่ยวพันกับบุคคลผูมี

อํานาจ ผูมีอิทธิพล เจาหนาท่ีภาครัฐ เครือขายและผลประโยชนในหลายระดับและหลายลักษณะ และถาหาก

จะมีการกระทําผานเครือขายอินเตอรเน็ตจะยิ่งทําใหขบวนการคามนุษยขยายขอบเขตกวางขวางและรุนแรง

มากขึ้นไปอีก  อน่ึง มีขอมูลจาก UNODC ระบุวา ภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย ยุโรปตอนกลางและตะวันออกเปน

ภูมิภาคที่มีเหยื่อของการคามนุษยเปนจํานวนมาก ขณะที่ยุโรปตอนกลางและตะวันออกเปนเสนทางผานหลัก

ของขบวนการนี้ ประเทศพัฒนาแลวในยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือยังคงเปนประเทศปลายทางหลัก สวน

ประเทศตาง ๆ ในเอเซียเปนท้ังประเทศตนทางและประเทศปลายทางของเหยื่อจากการคามนุษย โดยผูคาน้ันมี

ต้ังแตกลุมของคนไมกี่คน ไปถึงองคกรขนาดใหญและไปจนถึงเครือขายคามนุษยขามชาติ ซึ่งจัดไดวาเปนการ

จัดต้ังขึ้นอยางดีเพื่อประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมทางเพศ
85
  

เปนท่ีทราบกันวามีการคาหญิงและเด็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมานานแลว และ

เติบโตขึ้นไปเรื่อย ๆ เพียงแตท่ีผานมาอาจจะยังไมคอยเขาใจกันวาการคาหญิงและเด็กถือวาเปนการคามนุษย

เชนกัน โดยแตเดิมเริ่มจากการคามนุษยภายในประเทศและตอมาไดขยายออกไปเปนขบวนการ และโยงใยไป

ยังประเทศเพื่อนบาน ประเทศในภูมิภาคและนอกภูมิภาคตามลําดับ 

จากรายงานผลการปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนประจําป 2547 ของสหรัฐอเมริการะบุวาประเทศ

ไทยเปนประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางสําหรับการคาเด็กและสตรีเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ รวมทั้งมี

เจาหนาท่ีทองถิ่น เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง และตํารวจบางรายมีพฤติกรรมรับสินบนดวย
86
 ดังน้ัน โดยทั่วไป

ประเทศไทยจึงถูกมองวาเปนแหลงแรงงานยายถิ่นและขบวนการคาหญิงและเด็ก โดยมีการนํากลุมบุคคล

ดังกลาวมาจากประเทศพมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม มณฑลยูนานทางตอนใตของประเทศจีน รัสเซีย รัฐอิสระ

ท่ีเคยเปนของสหภาพโซเวียต ฯลฯ  สวนคนไทยเองก็ตกเปนเหยื่อของคามนุษยในมาเลเซีย สิงคโปร ไตหวัน 

ฮองกง ญ่ีปุน บาหเรน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เยอรมันนี สวิตเซอรแลนด ฯลฯ เชนกัน  

ท้ังน้ี วิธีการคาหญิงและเด็กมีหลากหลายรูปแบบ อาทิเชน ขบวนการที่รูจักกันในชื่อ “แกงลูก

หมู” นําชาวจีนอพยพ (ซึ่งโดยมากพบวาเปนชาวจีนจากฮกเกี้ยน) เขาไปอยูในเรือ หรือตูคอนเทนเนอรในสภาพ

แออัดยัดเยียดและซอนเรน โดยใชดินแดนประเทศไทยเปนทางผานเพื่อรอเปลี่ยนหนังสือเดินทางไปยัง

ประเทศที่สอง เชน ญ่ีปุน เกาหลีใต สิงคโปร เน่ืองจากมีหนาตาคลายคลึงหรือใกลเคียงคนจีน ซึ่งหากถือ

หนังสือเดินทาง (ปลอม) ของประเทศเหลาน้ีเพื่อเดินทางเขาไปยังประเทศที่สามหรือประเทศตะวันตก (เชน 

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา) ก็จะดูนาเชื่อถือมากกวาประเทศอื่น ๆ ท้ังน้ี ชาวจีนอพยพตองเสียคาใชจายประมาณ

คนละ 40,000 เหรียญสหรัฐ เปนคาหนังสือเดินทางปลอม ท่ีพัก อาหาร การเดินทาง ฯลฯ ในรายที่โชคราย

มักจะถูกหลอกใชแรงงานเยี่ยงทาสหรือไมก็ถูกบังคับใหขายตัว หรือในรายที่มีหนังสือเดินทางจริงและมีฐานะ
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เขาไปทองเที่ยวในประเทศตาง ๆ อาจถูกแกงคลูกหมูจับไปเปนตัวประกันเพื่อเรียกคาไถเอากับครอบครัวของ

เหยื่อ ซึ่งหากไมไดรับคาไถตามที่ตองการก็จะทรมานใหไดรับความเจ็บปวดหรือพิการดวยการตัดอวัยวะสวน

ใดสวนหนึ่งสงไปยังครอบครัวของเหยื่อท่ีประเทศจีน เพื่อกดดันเอาคาไถจนกวาจะไดมา
87
 ซึ่งกลุมมิจฉาชีพน้ีมี

เครือขายซับซอนไมวาจะในประเทศจีน ไทย ไตหวัน หรือสหรัฐอเมริกา  
นอกจากน้ี รูปแบบการคามนุษยยังปรากฏในลักษณะของการใชอินเตอรเน็ตเปนเครื่องมือ โดย

มีบริการใหขอมูลวาท่ีใดซื้อผูหญิงและเด็ก ซึ่งจะมีการดึงดูดใจโดยนําเสนอการแสดงเปลื้องผาและการแสดง

ทางเพศสด ท้ังน้ี การใหบริการหาคูใหกับผูชายในสหรัฐฯ โดยตัวแทนที่นําเสนอผูหญิงและเด็กจากประเทศ

ฟลิปปนสก็เปนท่ีนิยมเชนเดียวกัน โดยมีการลงรูปของเด็กผูหญิงวัยรุนไวบนเว็บ และลงขอความที่สัญญาวา

จะไดผูหญิงที่นารักและอุทิศตัว ชอบเอาอกเอาใจ ไมชอบตอลอตอเถียง มีลักษณะเปนผูหญิง แตไมใชพวก

ชอบเรียกรองสิทธิสตรี มีขอมูลวาผูหญิงฟลิปปนส 19,000 คนเดินทางมายังสหรัฐฯ เพื่อเปนแรงงานอพยพ

และเปนคูควงทางไปรษณีย อน่ึงสํานักงานตรวจคนเขาเมืองสหรัฐฯ รายงานวาสํานักงานหาคูทางไปรษณียใน

ปจจุบันมีมากกวา 200 แหงและมีทีทาวาจํานวนเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว โดยในแตละปจะมีผูหญิง 4,000 ถึง 

6,000 คน (ซึ่งสวนใหญจะมาจากฟลิปปนสและรัฐอิสระที่เคยเปนของสหภาพโซเวียต) ถูกนําเขาไปในสหรัฐฯ 

โดยการสั่งซื้อทางไปรษณีย ซึ่งรัฐบาลสหรัฐฯก็เริ่มตรวจตราอยางเขมงวดในกรณีน้ี  

นอกจากน้ี จากการเปดเผยของนายนิยม วัฒนธรรมาวุธ ผูอํานวยการกองคุมครองและดูแล

ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ (ในรายงานประจําป 2547) 

พบวายังมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจเปนตัวกลางโดยติดตอใหสาวไทยนําประวัติของตัวเองใสลงใน อินเตอรเน็ต 

ถาผูหญิงคนใดสนใจนําประวัติและขอมูลของตัวเองลงอินเตอรเนตจะตองเสียเงินคนละประมาณ 3,000-3,500 

บาท เม่ือมีการติดตอกลับมาจะตองเสียอีกคนละ 3,000-3,500 บาท จากรายงานคนไทยราวสองพันคนท่ียื่น

ขอยายถิ่นฐานไปอยูในสวีเดนเม่ือป 2546 ปรากฏวารอยละ 80 เปนผูหญิง และสวนใหญพบกับสามีในชวงที่

เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวนมากเชื่อหรือมีความหวังวาเม่ือไดแตงงานกับฝรั่งจะมีชีวิตและความ

เปนอยูท่ีสบายขึ้น แตในความเปนจริงจากรายงานที่ไดรับ ผูหญิงสวนมากหลังจากแตงงานกับชาว ตางชาติ

แลวเดินทางไปอยูอาศัยในบานเมืองของเขา ไมนานจะถูกเอารัดเอาเปรียบ และตกเปนเครื่องมือแสวงหา

ผลประโยชนตาง ๆ เชน ตองคอยรับใช ปรนนิบัติสามีและครอบครัวประหนึ่งนางทาสในบาน ไมไดเงินทองที่

คาดหวังวาจะไดเปนกอบ  เปนกํา เม่ือสามีเกิดความเบื่อหนายก็จะโดนทอดทิ้งอยางไมสนใจใยดี พฤติกรรม

เชนน้ีโดยมากจะเปนชาวสวีเดนซึ่งเปนประเทศที่หญิงไทยนิยมแตงงานมากที่สุดอีกประเทศหนึ่ง 
มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา ปญหาการคามนุษยท่ีมีผูหญิงเปนเหยื่อมักจะเปนกรณีท่ีหญิงเหลาน้ันถูก

นําไปสูตลาดธุรกิจบริการทางเพศ โดยขอมูลจากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับหญิงที่มาขอความชวยเหลือจาก  

บานศาลาซึ่งเปนองคกรที่ใหความชวยเหลือดานท่ีพักพิงแกหญิงตางชาติในประเทศญี่ปุนพบวา ผูท่ีขอความ

ชวยเหลือสวนใหญ เปนหญิงไทยและหญิงชาวฟลิปปนส กลาวคือเปนหญิงไทย 171 ราย จาก 183 ราย 
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หรือ รอยละ 93.488   ซึ่งจากการศึกษาขอมูลในเชิงลึกพบวา ผูหญิงเหลาน้ีตองประสบปญหาจากการจาย

หน้ีสินแกเจาของราน โดยมีหน้ีสูงสุด มากกวา 5 ลานเยน สวนใหญตองจายหนี้ 3.5 – 4 ลานเยน มีเพียงสวน

นอยท่ีมีหน้ีสินตํ่ากวา 2 ลานเยน ในการทํางานแตละวัน ผูหญิงตองมีคาใชจายดานตางๆ ท้ังคาคุมครอง คา

หอง  คาอุปกรณ โดยแตละวันตองจายถึง 50,000 เยน  ในขณะที่รายไดจากการรับลูกคาแตละครั้ ง

ประมาณ 10,000 เยน ดังน้ัน ผูหญิงจึงตองรับลูกคาอยางนอย 5 คนตอวัน และตองประสบปญหาดานสุขภาพ

หลายดาน รวมถึงโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  อน่ึง ผูหญิงที่หลบหนีมาบานศาลา มีบางรายที่รูมากอนวาจะตอง

มาทํางานคาประเวณี แตไมสามารถทนกับสภาพการทํางานที่ถูกเอารัดเอาเปรียบดังกลาวได     

จากขอมูลท่ีคนควาศึกษาและนําเสนอมาขางตนน้ี ทําใหเห็นวาสถานการณความรุนแรงของ

ปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะหญิงและเด็กไดทวีความรุนแรงและเปนท่ีสนใจของทั่วโลก ซึ่งในปจจุบันการคา

มนุษยไดรับการพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของอาชญากรรมขามชาติและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รายแรง

และเปนปญหาที่บ่ันทอนความมั่นคงของมนุษย ดังน้ัน การท่ีองคการสหประชาชาติรับรองพิธีสารเร่ืองการ

ปองกันปราบปรามและลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การคาหญิงและเด็ก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

อนุสัญญาตอตานอาชญากรรมขามชาติเม่ือ พ.ศ.2543 ถือไดวาเปนการประกาศเจตนารมณของประชาคมโลก

ในอันท่ีจะรวมมือกันปราบปรามแกไขปญหานี้ใหหมดไปในศตวรรษที่ 21 แมกระนั้นก็ตาม ในการดําเนินงานก็

ยังประสบกับปญหาและอุปสรรคมากมาย ท้ังน้ี เน่ืองมาจากความซับซอนของสาเหตุและปจจัยท่ีผลักดันให

มนุษย โดยเฉพาะหญิงและเด็กตองตกเปนเหยื่อของการคามนุษยท้ังในและนอกประเทศ
89
 ซึ่งผูวิจัยจะได

นําเสนอประเด็นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุปจจัยท่ีมีสวนเกี่ยวของกับปญหาการคามนุษยในลําดับตอไป 

อน่ึง จะเห็นไดวาการประกาศใหการแกไขปญหาการคามนุษยเปนวาระแหงชาติ และความ

พยายามในการปราบปรามการคามนุษยของรัฐบาลในชวงที่ผานมามีนัยสําคัญอยูสองประการคือประการแรก

อาจเปนท่ีนายินดีวารัฐบาลไดหันมาใสใจในปญหานี้อยางจริงจังแลว หลังจากที่ไดมีความพยายามกันมานาน

และมากมายจากการทํางานของภาคเอกชน (โดยเอ็นจีโอไทยและองคการระหวางประเทศ) ประการตอมา อาจ

เปนไปไดวาความตื่นตัวน้ีเกิดขึ้นเน่ืองจากรัฐบาลสหรัฐฯ ไดลดอันดับการทํางานของประเทศไทยในเรื่องของ

การแกปญหาการคามนุษยจากที่เคยอยูในกลุมลําดับ 2 (tier 2) ใหมาอยูในลําดับ 3 (tier 3) เปนลําดับต่ําสุด

90
 ซึ่งหมายความวาการทํางานไมไดมีความคืบหนาเทาใดนัก ไมมีความสามารถในการดําเนินคดีกับผูคามนุษย

ได หรืออาจเรียกวาไมจริงใจที่จะแกปญหา ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงจําเปนท่ีจะตองแสดงเจตนารมณท่ีแนวแน

และจริงจังในการแกปญหาดังกลาวรวมถึงการดําเนินนโยบายใหม, ที่แสดงใหเห็นถึงความพยายามในการตอสู

กับปญหาคามนุษยอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยเริ่มจากการสรางความเขาใจและทัศนคติท่ีถูกตองใหแกผู
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ปฏิบัติท่ีตองเกี่ยวของกับเหยื่อในการคามนุษยและสงเสริมการเผยแพรความรูดังกลาวเพื่อใหประชาชนทั่วไป

ไดเห็นภาพรวมของการคามนุษยไดกวางขึ้นและอาจจะปฏิบัติตอเพื่อนมนุษยใหดีขึ้นไดในอนาคต
91
  

อยางไรก็ตาม  ความยากลําบากที่สําคัญในการทํางานเพื่อแกไขปญหานี้ก็คือ กระบวนการคา

มนุษยน้ันไมไดเกิดหรือมีสวนพัวพันแคภายในประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศเดียวแตเกี่ยวพันกับหลาย

ประเทศ  อีกท้ังกระบวนการการคามนุษยก็มีเครือขายโยงใยกันท่ัวโลก และเสนทางการคามนุษยก็มีหลาย

ประเทศเขามาเกี่ยวของ   ดังน้ัน  การแกไขปญหาการคามนุษยจึงเปนเรื่องที่ไมอาจกระทําเพียงประเทศเดียว

ลําพังได การประสานความรวมมือกันเพื่อแกปญหาทั้งในประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทาง จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่ง โดยทุกฝายจะตองรวมมือกันทํางานอยางเขาใจถึงรากและแกนแทของปญหารวมถึงเขาใจ

สภาพและสถานะของเหยื่อในการคามนุษย และตองมีความละเอียดออนในการดําเนินงานในทุกขั้นตอนดวย 

อน่ึง พึงตระหนักวาปญหาการคามนุษยเปนปญหาสากล ดังน้ัน ในโลกยุคโลกาภิวัตนเชนน้ี  

การดําเนินการเพื่อแกไขปญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวนั้นคงเปนไปไมได จึงจําเปน

อยางยิ่งที่จะตองรวมมือกันทํางานในทุกภาคสวน เน่ืองจากเครือขายของผูคามนุษยน้ันเปนเครือขายระดับโลก 

ฉะน้ัน เครือขายการทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาดังกลาวก็จําเปนท่ีจะตองเปนเครือขายในระดับโลกดวย  

 

3.1.2 ภาพรวมของสถานการณปญหาการคามนุษยในประเทศไทย 

 

ปญหาการคาเด็กและหญิงที่เกิดขึ้นในปจจุบันไดทวีความรุนแรงมากขึ้น สังคมโลกไดตระหนัก

และเห็นพองตองกันวา การคาเด็กและหญิงเพื่อการใชประโยชนทางเพศและแรงงานบังคับ เปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอยางรุนแรง โดยประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคแมนํ้าโขงที่ไดรับ

ผลกระทบอยางมาก และไดทวีความรุนแรงขึ้นเม่ือองคกรอาชญากรรมขามชาติไดใชประเทศไทยเปนท่ี

แสวงหาประโยชนจํานวนมหาศาลจากการคาเด็กและหญิงโดยประเทศไทยจึงตกอยูใน 3 สถานะ คือ 
• ประเทศตนทาง คือ นําเด็กและหญิงจากในประเทศไทย สงออกไปยังประเทศอื่นท้ังในภูมิภาค

เดียวกันและนอกภูมิภาค 

• ประเทศปลายทาง คือ รับเด็กและหญิงจากประเทศอื่นเขามาคาบริการทางเพศในประเทศไทย 

รวมทั้งใชแรงงานโดยกดขี่ทารุณ บังคับขูเข็ญใหเปนขอทานหรือกระทําการอื่นใดที่ไรคุณธรรม 

• ประเทศทางผาน คือ ใชประเทศไทยเปนทางผาน โดยนําเขามาแลวสงออกตอไปยังประเทศอื่น 
(อาทิ ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ญ่ีปุน บาหเรน ไตหวัน ทวีปยุโรป และอเมริกาเหนือ) เพื่อการใช

ประโยชนทางเพศ 
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แผนภาพที่ 3.1 แสดงเสนทางการคามนุษยจากเอเชยีตะวันออกฉยีงใตไปยังประเทศตางๆ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

เนื่องจาก ประเทศไทยมีเสรีภาพดานการสื่อสาร รวมทั้งความสะดวกดานเสนทางคมนาคม

ภายในประเทศ ประกอบกับมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกวาเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ดังน้ัน จึงมี

ชองทางที่จะแสวงหารายได และสงผลใหประเทศไทยจึงเปนจุดปลายทางหรือทางผานของการคาเด็กและหญิง

ของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งในปจจุบันปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาเด็กและหญิงเปนปญหาที่ประชาคม

โลกหวงใยและเรงหามาตรการเพื่อแกไขและปองกัน เพราะถือวาเปนปญหาการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ

เด็กและหญิงอยางรุนแรง กอใหเกิดอาชญากรรมทั้งในระดับชาติ ระดับประเทศ และระดับทองถิ่น และปญหา

สังคมตาง ๆ เชน การแพรระบาดของโรคเอดส ยาเสพติดและโรคติดตออื่น ๆ เปนตน ซึ่งมีผลตอการ

ดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรีของมนุษยและความมั่นคงของประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรมของ

ประเทศและประชาคมโลก ดังน้ัน องคการสหประชาชาติ จึงไดมีการจัดทําอนุสัญญา ปฏิญญาและพิธีสารตาง ๆ 

อาทิ พิธีสารเรื่องการปราบปรามการคามนุษยโดยเฉพาะการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2543 เพื่อใชเปนบรรทัดฐาน

โลกในการขจัดปญหาการคาหญิงและเด็ก และใหแตละประเทศเรงปรับปรุงตัวบทกฎหมายและมาตรการตาง 

ๆ เพื่อคุมครองเด็กและหญิงจากภัยของอาชญากรรมขามชาติในรูปของการคามนุษย 
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สถานะตนทาง 
  จากชนเผาตางๆ ครอบครัวยากจน และ

ผูดอยโอกาส   

  ในประเทศ   ( เชียงใหม / กรุงเทพฯ / ชลบุรี ฯลฯ ) 

  ตางประเทศ ( มาเลเซีย / ญี่ปุน / ออสเตรเลีย ฯลฯ ) 

สถานะทางผาน 
  จากประเทศจีน  ลาว  พมา ผานจังหวัด

เชียงราย 

  ในประเทศ   ( เชียงใหม / กรุงเทพฯ / ชลบุรี ฯลฯ ) 

  ตางประเทศ ( มาเลเซีย / ญี่ปุน / ออสเตรเลีย ฯลฯ ) 

สถานะปลายทาง 
  จากประเทศจีน  ลาว  พมา เขาจังหวัด

เชียงราย 

  อ.แมสาย / อ.เชียงแสน / อ.เชียงของ / อ.เวียงแกน / อ.แม

ฟาหลวง 

 
แตแมวากฎหมายจะหามการคามนุษย แตประเทศไทยก็เปนแหลง ทางผาน และจุดหมาย

ปลายทางสําหรับการคาสตรีและเด็กเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ รวมทั้งการใชแรงงานเพื่อหักลางหนี้ การบังคับใช

แรงงาน และการคาประเวณี ซึ่งมีรายงานวาเจาหนาท่ีทองถิ่น เจาหนาท่ีกองตรวจคนเขาเมือง และเจาหนาท่ี

ตํารวจบางรายนั้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการคามนุษย หรือรับสินบนแลกกับการเอาหูไปนาเอาตาไปไร 

อยางไรก็ดี ไมมีตัวเลขประมาณการขอบเขตการคามนุษยในประเทศไทยที่นาเชื่อถือได แตมีขอมูลจากบาง

หนวยงานระบุวาบางสวนของผูใชแรงงานในอุตสาหกรรมคาประเวณีในประเทศไทยที่ประมาณวามีจํานวน 

200,000 – 300,000 คน เปนผูเยาวหรือถูกบังคับ หรือตองกระทําเพื่อหักลางหนี้ องคกรเหลาน้ีเชื่อวาสตรี

และเด็ก (โดยเฉพาะเด็กหญิง) มักจะตกเปนเหย่ือการคามนุษย
92
 ซึ่งมีหลักฐานจากการสังเกตและการศึกษา

เฉพาะรายแสดงวาการคาชาย หญิง และเด็กในธุรกิจแรงงานอื่น ๆ เชน การประมงพาณิชย และงานตาม

โรงงานเถื่อน มีเปนจํานวนมากในธุรกิจการคามนุษยน้ี และพบวามีกลุมสตรีและเด็กหญิงตางถิ่นจํานวนมาก  
โดยเฉพาะจากประเทศลาวถูกบังคับรับจางทํางานในโรงงานเถื่อนตามสัญญาผูกมัด  

นอกจากน้ี ภายในประเทศยังมีการนําหญิงไทยที่ยากจนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือมาสูธุรกิจทางเพศในกรุงเทพฯ อยางไรก็ตาม การคาหญิงไทยในประเทศดูเหมือนจะลดลงเนื่องจาก

โครงการปองกันและปราบปรามและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีการคาหญิงจากไทยไปตางประเทศดวย เชน 

ญ่ีปุน มาเลเซีย บาหเรน ออสเตรเลีย แอฟริกาใต ยุโรปและสหรัฐอเมริกาสวนใหญเพื่อปอนธุรกิจทางเพศ แต

ก็มีบางสวนที่ถูกสงไปทํางานในโรงงานเถื่อน ผูชายก็ถูกนําเขามาคาในประเทศไทยดวยเพื่อทําประมงพาณิชย 

ทํางานในไรนา โรงงานอุตสาหกรรม และงานกอสราง การดําเนินคดีผูทําธุรกิจคาขายเปนเรื่องที่ยุงยาก 

เน่ืองจากพระราชบัญญัติวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาสตรีและเด็ก พ.ศ. 2540 ไมไดครอบคลุม

ประเด็นน้ี 
นอกเหนือจากน้ัน ยังมีหญิงและชายจากประเทศพมา กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีนและลาว 

ถูกลักลอบนําเขามากดขี่ใชแรงงานและปอนธุรกิจทางเพศ สวนเด็กผูหญิงและเด็กผูชายท่ีถูกลักลอบนําเขา

ประเทศ สวนใหญมาจากพมาและกัมพูชาเพื่อนํามาปอนธุรกิจทางเพศและทํางานใหกับกลุมขอทานเปนหลัก 

เด็กเล็กท่ีกําพราพอแมหรือถูกครอบครัวนํามาขายก็จัดอยูในกลุมน้ีดวย มีบางครั้งที่มีการลักลอบนําสมาชิกท้ัง

                                                 
92 เอกสารอิเล็กทรอนิกส ในช่ือเรื่อง “แหลงคาผูหญิงในประเทศไทย” ขอมูลป 2549 อางในเว็บไซต รักบานเกิด.คอม ที่ 

http://www.rakbankerd.com 
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ครอบครัวเขามาใชแรงงานในโรงงานเถื่อน มีรายงานการนําเด็กอายุตํ่ากวาเกณฑเขาประเทศเพื่อทํางานเฉพาะ

อยางที่การใชคนงานที่มีรูปรางเล็กจะสรางความไดเปรียบ องคกรเอกชนของไทยระบุวา ยังมีการคาเด็กหญิง

วัย 12-18 ป จากพมา ภาคใตของสาธารณรัฐประชาชนจีน และลาวเพื่อปอนธุรกิจทางเพศอยู นักสังคม

สงเคราะหต้ังขอสังเกตวาเด็กหญิงที่มีอายุนอยจะมีราคาสูง เน่ืองจากลูกคาเชื่อวาเด็กเหลาน้ีปลอดจาก

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ ชาวจีนท่ีถูกนํามาคามักใชไทยเปนเสนทางผานไปยังประเทศอื่น ๆ แตโดยทั่ว ๆ ไป 

สตรีและเด็กจากมณฑลยูนนานน้ันมักถูกสงไปทํางานในซองโสเภณีในภาคเหนือของไทย โดยปกติแลว

ผูเคราะหรายจากมณฑลยูนนานมักถูกลอลวงเขามาในประเทศ โดยไดรับคําม่ันสัญญาวาจะไดทํางานใน

รานอาหารหรือตามบาน แตแลวก็ถูกกดดันหรือบังคับใหคาประเวณี 
สภาสังคมและเศรษฐกิจแหงสหประชาชาติและองคกรเอกชนเชื่อวา การทีส่ตรีและเด็กชาวเขา

บางรายไมไดรับสัญชาติไทยเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่ทําใหตกเปนเหยื่อการคามนุษย ถึงแมวาคนกลุมน้ีจะเปน

เพียงสวนนอยของเหยื่อการคามนุษย แตก็นับเปนกลุมใหญท่ีเปนเหยื่อการคามนุษยในรูปแบบที่เลวรายท่ีสุด 
การคามนุษยภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบานสงไปยังประเทศที่อาชญากรรม

ดําเนินงานโดยกลุมยอยท่ีรวมตัวกันอยางหลวม ๆ ท่ีมักมีความสัมพันธใกลชิดกับชุมชนที่เปนแหลงสินคา คน

พมา ลาว กัมพูชา และไทยมีสวนพัวพันในการคามนุษยตามชายแดน เพื่อใชเปนแรงงาน มักใชคนท่ีรูจักกัน

เปนผูชวยหาเหยื่อ ในบางกรณีผูคามนุษยเคยเปนเหยื่อมากอน โดยเฉพาะการคามนุษยเพื่ออุตสาหกรรมการ

ใหบริการทางเพศ มีรายงานที่นาเชื่อถือกลาววา เจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองชั้นผูนอยสง

ผูหญิงจากชายแดนและที่อื่น ๆ ไปกรุงเทพฯ เพื่อทํางานในซองโสเภณี 
การสงโสเภณีไทยไปตางประเทศและการสงโสเภณีจีนโดยใชประเทศไทยเปนทางผานดําเนินการ

โดยกลุมอาชญากรนานาชาติ ท่ีไดรับเงินสนับสนุนเปนอยางดีและมีระบบการทํางานที่ทันสมัย บางครั้งกลุม

เหลาน้ีจะรวมมือกัน บางครั้งก็แขงขันกันรุนแรง เจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองระดับลาง และ

ระดับกลางที่ทาอากาศยานดอนเมืองก็มีสวนพัวพันในการอํานวยความสะดวกในการเดินทางของผูใหบริการ

ทางเพศทั้งสัญชาติไทย และสัญชาติจีน โดยใชหนังสือเดินทางและเอกสารปลอมอื่น ๆ  

หญิงไทยจํานวนมากถูกสงไปคาบริการทางเพศที่ญ่ีปุน โดยนายหนาใหสัญญากับเหยื่อวาจะได

ทํางานถูกกฎหมายเงินเดือนดี หรือไมก็หลอกลวงเรื่องคาจางแรงงาน สภาพทํางานหรือลักษณะของงานที่จะทํา 

โดยรายงานขององคกรเพื่อสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ระบุวาหญิงไทยที่ถูกหลอกมาทํางานที่
ญ่ีปุนจะถูกนายหนาคามนุษยยึดหนังสือเดินทางไวเม่ือเดินทางมาถึง และถูกเรียกรองเงินท่ีนายหนาจายเปน 

“คาซื้อตัว” ไป รวมทั้งคาใชจายสําหรับการกินอยู การดูแล และคาปรับ ในกรณีท่ีเหยื่อประพฤติตนในทางที่ไม

สมควร นายหนานักคามนุษยมักจะจํากัดความเคลื่อนไหวของผูหญิงเหลาน้ี ขมขูตัวผูหญิงและครอบครัว จับ

แยกเด่ียวและลงโทษอยางรุนแรงเมื่อไมเชื่อฟง 
เน่ืองจากสตรีตางชาติมักพูดภาษาไทยไมได และถือวาเปนผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย จึง

มักจะตกเปนเหยื่อถูกทํารายรางกาย และแสวงหาประโยชนไดโดยงาย บางรายก็ถูกหลอกใหเขาประเทศไทย 
โดยจะมีงานใหทํา  เชน เปนพนักงานในรานอาหารหรือคนรับใชตามบาน แตกลับลงเอยดวยการเปนโสเภณี ผู

ลักลอบเขาเมืองไมไดรับสิทธิปรึกษาทนายหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีถูกจับ รวมทั้งไมไดรับความ
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คุมครองตามบทบัญญัติวาดวยการนิรโทษกรรมของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ 

(UNHCR) ในเดือนพฤษภาคม บันทึกความเขาใจระหวางหนวยงานรัฐบาลดวยกัน และระหวางรัฐบาลกับ

องคกรเอกชนของไทยไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินการของตํารวจโดยละเอียด เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับบุคคล

ท่ีถูกนํามาคาและถูกเจาหนาท่ีคุมขังไว บันทึกดังกลาวระบุวาการฝกอบรมเจาหนาท่ีตํารวจจะรวมถึงการอบรม

เจาหนาท่ีใหปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวในฐานะผูท่ีเปนผูเสียหายของการคามนุษย ไมใชฐานะแรงงานตางดาวผิด

กฎหมาย และแทนที่จะถูกเนรเทศกลับประเทศ คนเหลาน้ีจะไดรับการดูแลจากกรมประชาสงเคราะห อยางไร

ก็ตาม ในป พ.ศ.2547 การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจยังคงมีความผิดพลาดอยู เน่ืองจากดําเนินการ
อบรมเจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมายไดไมเพียงพอ และเจาหนาท่ีฯไมคุนเคยกับกฎหมายฉบับดังกลาว 

การทุจริตของเจาหนาท่ีของทางการในการอํานวยความสะดวกแกรูปแบบการคามนุษยท่ีเลวราย

ท่ีสุดน้ีมักจะอยูในกลุมเจาหนาท่ีฯระดับกลางและลาง ไมมีหลักฐานวาเจาหนาท่ีฯ ระดับสูงไดรับผลประโยชน

จากการคามนุษยหรือชวยปกปองการคามนุษย เจาหนาท่ีตํารวจที่ทุจริตปกปองซองโสเภณีและสถานบริการ

ทางเพศอื่น ๆ จากการเขาตรวจคนแบบไมใหทันรูตัว เจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองที่ทุจริตชวย (ท้ังทางตรงและ
ทางออม) การขนสงสตรีและเด็กหญิงชาวพมา ลาว และจีนเขาประเทศไทย และสงเหยื่อชาวจีนไปยัง

สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ไมคอยมีการดําเนินคดี เจาหนาท่ีท่ีถูกสืบทราบวาสมรูรวมคิดในธุรกิจผิด

กฎหมายนี้ แตจะสั่งยายไปยังตําแหนงอื่นท่ีไมคอยมีโอกาสทําการทุจริตในอนาคต 
องคกรเอกชนของไทยและระหวางประเทศหลายแหง รวมทั้งหนวยงานของรัฐยังคงทํางาน

รวมกับผู ท่ีตกเปนผูเสียหายของการคามนุษยตอไป อยางไรก็ดี รัฐบาลตองเผชิญกับปญหาขาดแคลน

งบประมาณอยางหนักในการตอสูกับปญหาการคามนุษยและการใหความชวยเหลือผูตกเปนผูเสียหาย 
โดยทั่วไป เหยื่อการคามนุษยจะไดรับใหเขาพักพิงในที่พักของรัฐบาล หรือขององคกรเอกชน ใน

กรณีท่ีเหยื่อเปนบุคคลสัญชาติอื่น กระบวนการสงกลับประเทศเดิมใชเวลาสูงสุด 6 เดือน จนถึงเดือนกันยายน 

สถานที่พักพิงหลักท่ีรัฐบาลจัดหาใหในกรุงเทพฯ รองรับสตรีและเด็กจากประเทศเพื่อนบานประมาณ 385 คน 

และคนไทย 287 คน ซึ่งรวมถึงสตรีท่ีสมัครใจเปนโสเภณีและสตรีในคดีการใชความรุนแรงในครอบครัว ไมมี

สถิติจํานวนเหยื่อการคามนุษยท่ีนาเชื่อถือ รัฐบาลไทยจัดหาอาหาร การรักษาพยาบาล และคําปรึกษาดาน

จิตวิทยาใหอยางจํากัด 
อน่ึง จะเห็นไดวาในความเปนจริงแลว เหยื่อการคามนุษยไดรับการชวยเหลือดานกฎหมายเพียง

เล็กนอยจากองคกรเอกชนและเจาหนาท่ีกรมประชาสงเคราะห และเหยื่อการคามนุษยจะไดรับแจงวาตนมีสิทธิ

เลือกวาจะดําเนินการตามกฎหมายกับผูคามนุษยหรือไม อยางไรก็ตาม มีผูเสียหายไมกี่รายท่ีตกลงเลือก

ดําเนินการดวยเหตุหลายประการ เชน อุปสรรคดานภาษา การไมรูหนังสือ ความไมไววางใจเจาหนาท่ีทางการ 

กระบวนการทางกฎหมายที่ใชเวลานาน และความหวาดกลัวผูคามนุษย เหยื่อการคามนุษยท่ีเขาประเทศไทย

อยางผิดกฎหมาย ไมไดรับอนุญาตใหทํางานในประเทศขณะคอยการสงกลับประเทศเดิม แมจะมีสวนในการ

ดําเนินคดีตามกฎหมายกับผูคามนุษย 
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แผนภาพที่ 3.2 แสดงองคประกอบของการคามนุษย 

 
  

โดยสรุป การคามนุษยจะปรากฏในหลายรูปแบบ โดยปจจุบันสถานการณการคามนุษยใน

ประเทศไทยจะพบในกลุมแรงงานจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะชาวลาวและพมา ลําดับสอง เปนปญหา
การลอลวงมาคาประเวณี ซึ่งพบทั้งคนไทยและตางชาติ โดยแอบแฝงมาในธุรกิจของสถานบันเทิง คาราโอเกะ 
ผับ รานอาหาร และอาบ อบ นวด และลําดับสาม คือการใชเด็กเรรอนขอทาน โดยเฉพาะเด็กกัมพูชาขายของ
ในยามวิกาล เชน ขายดอกไม ขายลูกอมตามทองถนน ซึ่งกลาวไดวา ปญหาการคามนุษยเปนปญหาสังคมที่มี
ความสลับซับซอน หลากหลายมิติของปญหา จึงเปนผลใหการคิดยุทธศาสตรแกไขปญหาตองมองภาพ

สถานการณของพื้นท่ีตนใหชัดเจน และยังสงผลตอกลไกภาคีความรวมมือ และตัวบทกฎหมายที่จะนํามาใชใน
สถานการณของตนไดอยางสอดคลองตอปญหาและความตองการอีกดวย 
 
3.1.3 ผลกระทบที่เกิดจากการคามนุษย

93 
 

จากการศึกษาสามารถแบงผลกระทบที่เกิดจากการคามนุษยไดเปน  3  กรณีดังน้ี 

 

 3.1.3.1 ผลกระทบตอเหยื่อของการคามนุษย  
 

เหยื่อของการคามนุษยเปนบุคคลท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหานี้ และเปนผลกระทบที่

เกิดขึ้นพรอมกันในหลายดาน ซึ่งทําใหการฟนฟูดูแลตองกระทําอยางละเอียดรอบคอบและเปนระบบ ท้ังน้ี  

สามารถแยกอธิบายผลกระทบตอเหยื่อของการคามนุษยไดดังน้ีคือ 
1)  ผลกระทบตอรางกาย (Physical Health) กลาวคือ เม่ือผูท่ีตกเปนเหยื่อไดเขาสูกระบวนการ

คามนุษยไมวาจะเปนไปเพื่อการคาประเวณีหรือเพื่อการแสวงหาประโยชนในดานอื่น มักจะประสบกับการถูก

                                                 
93
 ประวิทย รอยแกว, “การคามนุษย: นิยาม ความหมาย”, ในเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูปฏิบัติงาน 

เพ่ือตอตานการคามนุาย, โรงแรมกรุงศรีริเวอร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2548,  หนา 15-17. 
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ทารุณกรรม ตาย บาดเจ็บรุนแรงหรือเรื้อรัง พิการ ขาดสารอาหาร มีโรคติดตอ โรคผิวหนังเรื้อรัง มีพัฒนาการ

ทางรางกายลาชา 
2) ผลกระทบตอระบบสืบพันธุและอวัยวะที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ (Sexual and 

Reproductive)  ในกรณีผู หญ ิงหร ือ เด ็กผู หญ ิงตก เป น เห ยื ่อ ขอ งก า รถ ูกค าหร ือถ ูกบ ังค ับ ให

คาประเวณี มักจะทํางานในระดับลางของอุตสาหกรรมทางเพศ หญิงเหลานี้จะถูกควบคุมอยาง

เขมงวดโดยแทบจะไมมีสิทธิเหนือรางกายและอํานาจการตอรองกับลูกคา จึงยอมเปนผูที่มีความเสี่ยง

สูงตอโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอชไอวี (เอดส) หรือไมสามารถตั้งครรภไดตามปกติ 

3) ผลกระทบตอสภาพจิตใจ (Mental health) ซึ่งหญิงและเด็กที่ถูกนําเขาสู

กระบวนการคามนุษย มักจะประสบปญหาการถูกทารุณกรรมหรือการเอาเปรียบซึ่งสงผลกระทบตอ

สภาพจิตใจ ซึ่งไดแก มีความเครียดอยางรุนแรง อยากฆาหรือพยายามฆาตัวตาย มีอาการซ้ําเติม

ตนเอง หวาดกลัวตลอดเวลา ความจําเสื ่อม เหมอลอย ไรการตอบสนองตอสิ่งเราภายนอก ขาด

ความม่ันใจในตนเอง ไมไววางใจเจาหนาท่ีและคนรอบขาง อารมณแปรปรวน 
4) ผลกระทบดานครอบครัวและชุมชน กลาวคือ การคาหญิงหรือเด็กไดสงผลกระทบตอเหยื่อ

ท่ีเคยเปนผูเสียหายจากการคามนุษยและไดรับการชวยเหลือแลวพบวาในหลายครั้งเม่ือกลับคืนสูครอบครัว

หรือสภาพแวดลอมเดิม ก็อาจไดรับการติดตามและถูกทํารายจนในที่สุดก็ตองตกมาเปนเหยื่ออีก 

5) ผลกระทบอื่นๆ ไดแก กลายเปนคนติดยาหรือสารเสพติดหรือสุรา อันอาจนําไปสูการยอมมี

เพศสัมพันธในสภาพเสี่ยง เชน ไมใชถุงยางอนามัย การเขาไปเกี่ยวของกับอาชญากรรมประเภทอื่น รวมถึงการ

ไมไดรับปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตจึงไมสามารถเขาถึงสวัสดิการทางสังคมตาง ๆ 

 

3.1.3.2 ผลกระทบตอครอบครัวของเหยื่อในการคามนุษย 
 

นอกจากตัวเหยื่อของการคามนุษยเองแลว ครอบครัวของเหยื่อในการคามนุษยก็เปนคนอีกกลุม

หน่ึงที่ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม  โดยสามารถแยกอธิบายเปนประเด็นได คือ  
1)  ความอับอาย  นอกจากตัวเหยื่อจะอับอายแลว ครอบครัวและผูใกลชิดก็ตกอยูในสภาวะไม

ตางกัน โดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการคาประเวณี  แมเหยื่อจะถูกบังคับขมขืนใจก็ตาม 
2)  ความหวาดกลัว เน่ืองจากเกรงวาบุคคลที่เหลืออยูในครอบครัวอาจตกเปนเหยื่อในการคา

มนุษยเปนรายตอไป 
3)  ความวิตกกังวลและขาดสมาธิในการประกอบอาชีพการงานหรือในการดํารงชีวิต เพราะตอง

คอยติดตามขาวของผูเปนเหยื่อคามนุษยท่ีหายไปจากครอบครัว
94 

                                                 
94
 เชนเดียวกับคดีของเด็กชายวัย 14 ป ที่ถูกหลอกไปคาแรงงานเยี่ยงทาสในเรือประมงและไดรับการชวยเหลือโดยเจาหนาที่

ตํารวจเมื่อประมาณตนเดือนเมษายนที่ผานมาน้ี, รายการ “การรวมมือรวมใจ” สถานีโทรทัศน ITV ออกอากาศประมาณตน

เดือนเมษายน 2549 
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4)  เปนภาระทางเศรษฐกิจแกครอบครัว  เน่ืองจากเหยื่อบางรายเมื่อไดรับการชวยเหลือและกลับ

สูครอบครัวก็ตกอยูในสภาพที่ไมอาจประกอบอาชีพไดตามปกติ เชน เปนผูปวยติดเชื้อเอชไอวี หรือมีสภาพจิต 

สภาพกายพิการ เปนตน ซึ่งเปนภาระที่ครอบครัวตองดูแล เน่ืองจากยังไมมีระบบหรือหนวยงานใดที่จะเขามา

ดูแลปญหานี้แกครอบครัวของเหยื่ออยางเปนรูปธรรม 
 

3.1.3.3 ผลกระทบตอสังคม  

 

นอกจากการคามนุษยจะเปนอาชญากรรมที่กระทําลงและสงผลกระทบโดยตรงตอสิทธิใน

รางกาย อนามัยและเสรีภาพของเหยื่อแลว เม่ือพิจารณาแลวพบวาการคามนุษยยังสงผลกระทบตอชุมชนและ

สังคม ดังน้ีคือ  
1) การคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Violating Human Rights) ซึ่งตามหลักสิทธิ

มนุษยชนอันเปนการสากล สิทธิในชีวิต เสรีภาพ สิทธิท่ีจะไมถูกบังคับใหเปนทาสหรือมีฐานะคลายทาสทุก

รูปแบบไดรับรองคุมครอง แตผูคามนุษยหรือขบวนการคามนุษย นอกจากจะไมสนใจเคารพในสิทธิเหลาน้ีแลว 

การกระทําจึงถือไดวาเปนการลวงละเมิดสิทธิของเหยื่ออยางรายแรง นอกจากน้ัน ในกรณีท่ีเหยื่อการคามนุษย

เปนเด็ก ถือไดวาการคามนุษยไดลวงละเมิดสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาอบรม สิทธิท่ีจะไมถูกแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบในทุกรูปแบบของเด็กดวย 
2) การคามนุษยทําใหสังคมแตกแยก (Causing Social Breakdown) และขัดขวาง

กระบวนการพัฒนาสังคมและชุมชน หมายความวา การคามนุษย ถือเปนตัวบอนทําลายโครงสรางทางสังคมที่

รายแรงอยางหนึ่ง เหยื่อการคามนุษยไดถูกตัดขาดจากการสนับสนุนหรือสายสัมพันธของครอบครัว เด็กท่ีตอง

ตกเปนเหยื่อการคามนุษยขาดโอกาสในการเรียนรู การอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาและบางคนอาจมี

พัฒนาการทางรางกายเสื่อมถอยเน่ืองจากไดรับการดูแลไมเหมาะสมระหวางที่ถูกแสวงหาประโยชน ซึ่งการคา

มนุษยยังกอใหเกิดคานิยมที่ผิด ๆ ในบางชุมชน ทําใหถูกมองวาการคามนุษยสามารถสรางรายไดใหแกนักคา

มนุษยเปนอยางดีและหลายคนเชื่อวาสามารถทําไดงาย เน่ืองจากเหยื่อและนักคา มักจะเปนคนที่รูจัก เปนคน

ใกลชิดหรือมีอยูในชุมชนเดียวกันซึ่งทําใหเกิดนักคามนุษยรายใหมเพิ่มมากขึ้น  อน่ึง  ความพยายามในการทํา

ใหชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของการคามนุษย แมจะเปนสิ่งสําคัญและจําเปนก็ตาม แตการกระทําดังกลาว

บางครั้งไดทําใหเหยื่อบางคนเกิดความหวาดกลัวมากจนกระทั่งไมสามารถใชชีวิตตามปกติได เชน ไมกลาไป

โรงเรียน ดังน้ัน นอกจากการรณรงคใหเห็นพิษภัยของการคามนุษยแลว ควรสรางความมั่นใจแกประชาชน

กลุมเสี่ยงดวยวารัฐสามารถใหความคุมครองแกประชาชนกลุมเสี่ยงเหลาน้ีได 
3)  การคามนุษยมีสวนสงเสริมการดําเนินการขององคกรอาชญากรรม (Fueling Organized 

Crime) กลาวคือ กําไรหรือผลประโยชนจากการคามนุษย มีสวนสําคัญในการกระตุนหรือสงเสริมทําใหเกิด

การประกอบอาชญากรรมประเภทอื่น โดยมีขอมูลจากองคการสหประชาชาติวา การคามนุษยเปนอาชญากรรม

ขามชาติท่ีมีผลประโยชนมูลคาปละกวา 7,000 ลานดอลลารสหรัฐตอป สรางผลกําไรมากเปนอันดับสามแกผู

ประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ รองจากการคายาเสพติดและคาอาวุธ นอกจากน้ียังปรากฏขอมูลใหเห็นวา 
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การคามนุษยมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการฟอกเงิน การคายาเสพติด การปลอมแปลงเอกสาร และการ

ลักลอบขนคนขามประเทศ  
4) การคามนุษยเปนการบั่นทอนทรัพยากรมนุษยของประเทศ (Depriving Countries of 

Human Capital) กลาวคือ การคามนุษยลดทอนและบั่นทอนกําลังการผลิตของประเทศ เน่ืองจากประชากร

บางสวนถูกแสวงหาประโยชนนอกระบบแรงงานและการจางตามปกติ ผูประกอบการบางสวนนิยมใชแรงงาน

ผิดกฎหมายเพื่อประหยัดคาใชจาย ทําใหคนที่ตองการเขาระบบแรงงานปกติไมสามารถหางานทําได นอกจากน้ี 

เด็กท่ีตองตกเปนเหยื่อของการคามนุษยหรือถูกแสวงหาประโยชนจากวงจรคามนุษย เม่ือเติบโตขึ้นเปนผูใหญ

ก็จะกลายเปนแรงงานไรฝมือและดอยคุณภาพเนื่องจากดอยโอกาสทางการศึกษาและฝกอาชีพต้ังแตครั้ง  

เยาววัย 
5) การคามนุษยบ่ันทอนการสาธารณสุขของชุมชน (Undermining Public Health) เหยื่อ

การคามนุษยสวนใหญตองตกอยูในสภาพทนทุกขทรมานทั้งทางรางกายและจิตใจ บางคนเปนโรคติดตอทาง

เพศ บางคนมีอาการทางจิตติดตัว เปนโรคเครียดหวาดระแวงไมสามารถคบหาสมาคมกับคนอ่ืนเชนคนปกติ 

บุคคลที่อยูในระหวางที่ตกเปนเหยื่อตองเผชิญกับการทุบตี ทําราย หรืออยูในสภาพถูกบีบค้ันท้ังทางรางกาย

และจิตใจซึ่งสภาพแวดลอมดังกลาวสงผลกระทบอยางสําคัญตอขบวนการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ 

รวมทั้งกระบวนการนําเหยื่อเหลาน้ันกลับคืนสูสังคม 
6) การคามนุษยเปนการสั่นคลอนและบอนทําลายอํานาจรัฐ (Subvert Government 

Authority) กลาวคือ  การแพรระบาดของกระบวนการคามนุษยทําใหประชาชนกลุมเสี่ยงเกิดความรูสึกไม

ม่ันคงปลอดภัยและไมไววางใจหรือเชื่อม่ันในศักยภาพของเจาหนาท่ีของรัฐวาจะสามารถปกปองดูแลผูหญิง

และเด็กท่ีกําลังตกเปนเหย่ือการคามนุษย นอกจากน้ีกระบวนการคามนุษยมักจะใชเจาหนาท่ีของรัฐเปน

เครื่องมือโดยตอบแทนดวยการจายสินบนใหแกเจาหนาท่ีซึ่งการกระทําดังกลาวลวนเปนตัวการสําคัญในการบอน

ทําลายกระบวนการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

3.2 รูปแบบการคามนุษยในปจจุบัน
95 

 

การคามนุษยสามารถเกิดขึ้นไดท้ังในหรือนอกประเทศ หญิงและเด็กอาจถูกลอลวงจากชนบทเขา

สูเมืองใหญดวยการเสนองานใหทําหรือถูกลักพาบังคับออกจากถิ่นท่ีอยูเดิมแลวขนสงไปยงัดินแดนอื่นท่ีตัวเอง

ไมรูจัก ในปจจบัุนมี 2 รูปแบบของการคามนุษย คือ 
(1) การคามนุษยแบบสองขั้นตอน คือหญิงหรือเด็กไดยายถิ่นจากชนบทเขาสูเมืองใหญเพื่อหา

งานทํากอนแลวตอมาถูกลอลวงใหยายถิ่นไปหางานทําในตางแดนตอไป 

                                                 
95
 พันธมิตรทั่วโลกตานการคาหญิง, อางแลวในเชิงอรรถที่ 46,หนา 16-21. 
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(2) การคามนุษยแบบขั้นตอนเดียว คือหญิงและเด็กท่ีถูกคาโดยตรงจากหมูบานในชนบทแลว
ผานขามพรมแดนไปยังประเทศอื่น 

ในปจจุบัน เหยื่อของการคามนุษยมีท้ังชายและหญิงแตเหยื่อสวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก โดย

เหยื่อของการคามนุษยท่ีเปนผูหญิงมักจะถูกนําไปสูตลาดธุรกิจบริการทางเพศและการทํางานบาน ซึ่งเปนงานที่

ยังมิไดรับการคุมครองสภาพการทํางานและคาตอบแทน ทําใหไมมีหลักประกนัในการทํางานและตกเปนเหยื่อ

ของความรุนแรงทั้งทางรางกาย จติใจและทางเพศ มีชีวิตที่อยูภายใตการครอบงําและการกระทําตามอําเภอใจ

ของนักคามนุษยและนายจางทีซ่ื้อตนมา สวนผูชายมักจะนําไปแสวงหาประโยชนโดยเปนแรงงานที่ถูกบังคับใน

การทํางานประมงและแรงงาน  ดังน้ัน วัตถุประสงคของการแสวงหาประโยชนจากเหยื่อการคามนุษย จึงมี 2 

ประการคือ 
 

3.2.1 การแสวงหาประโยชนทางเพศ (Sexual Exploitation)  

 

การแสวงหาประโยชนทางเพศ (Sexual Exploitation) ไดแก 

1) การคาหญิงเพื่องานบริการทางเพศ มีผูหญิงจํานวนมากท่ียายถิ่นโดยที่รูวาจะตองทํางานใน

อุตสาหกรรมบริการทางเพศ แมจะไมไดตระหนักถึงสภาพการจางงานและการสูญเสียการควบคุมสภาพการ

ทํางานและรายไดของตนเอง สําหรับผูหญิงที่ถูกหลอกหรือบังคับใหทํางานบริการทางเพศโดยไมสมัครใจ มีสิ่ง

ท่ีตองเผชิญกับการผูกมัดดวยภาระหนี้สิน การถูกยึดหนังสือเดินทางและรายได การถูกทุบตี ถูกแสวงหา

ประโยชนทางเพศ การถูกกักขังและถูกทารุณทางจิตใจ  
2) การคามนุษยเพ่ือการแตงงาน ผูคามนุษยอาจจะนําเสนอตนในรูปของนายหนาจัดหาคูและ

ใหสัญญาแกผูหญิงวาจะแนะนําใหรูจักกับสามีในอนาคตที่ประสบความสําเร็จ  โดยชาวตางชาติบางคนเดิน

ทางเขามาในประเทศเพื่อพบกับผูหญิงและแตงงานหรือโดยการจัดหาคูทางเมลหรือไปรษณียซึ่งเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา “เมียสั่งทางไปรษณีย” เม่ือผูหญิงเหลาน้ีถูกชักจูงไปตางประเทศก็ตองไปใชชีวิตในสิ่งแวดลอมใหมโดย

ไมมีความเขาใจในภาษาและวัฒนธรรม และกลายเปนบุคคลที่ตกอยูในสภาพเยี่ยงทาส เม่ือไมประสบ

ความสําเร็จในการแตงงาน เหยื่อเหลาน้ีก็จะถูกบังคับใหขายบริการทางเพศ โดยอาจทํางานโดยไมไดรับคาจาง

หรือตกอยูในสภาพการแตงงานเยี่ยงทาส  
 

3.2.2 การแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและแรงงาน (Economic related and labour 

exploitation)  
 

รูปแบบการคามนุษยในลักษณะนี้จะมีท้ังที่เห็นไดโดยเปดเผยและที่มีลักษณะแอบแฝงซึ่งใน

ปจจุบันพบวารูปแบบการคามนุษยเพื่อการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและแรงงานที่สําคัยอยู 3 กรณี คือ 

1) การคามนุษยเพ่ือการรับใชงานในบาน กลาวคือ ผูหญิงที่ตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยตอง

ตกอยูในภาวะถูกผูกมัดดวยภาระหนี้สินจากการกูยืมท่ีตองจายดอกเบี้ยจํานวนสูงจากผูจัดหาและเอเยนตและ
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ถูกบังคับใหทํางานแกนายจางแมจะมีสภาพการทํางานที่เลวรายก็ตาม ในปจจุบันแรงงานรับใชในบานไดเปลี่ยน

รูปแบบไปซึ่งแตเดิมจะเปนแรงงานที่เปนหญิงและเด็กภายในประเทศไทย  แตในขณะนี้พบวาแรงงานรับใชใน

บานสวนใหญจะเปนการใชแรงงานเด็กตางชาติโดยเฉพาะ ชาวพมา และลาว โดยมีรูปแบบการทํางานคือ งาน

บาน งานดูแลเด็กและคนชราในบาน และการชวยงานที่เกี่ยวกับกิจการในบาน 
2) การคามนุษยเพ่ือการบังคับใชแรงงาน ไดแก กรณีท่ีผูหญิง ผูชายและเด็กอาจถูกนําไปคา

เพื่อการทํางานในการเกษตร งานกอสราง งานในโรงงานหรือการผลิตอื่น ๆ ท่ีคาดหวังวาจะไดรับคาจางสูง แต

มีหลายกรณีท่ีตองถูกกดคาแรงงานหรือไมไดรับคาจางเลย และยังตองเผชิญกับการถูกแสวงประโยชนดวย

การบังคับทางรางกาย ทางเพศ และจิตใจ ในสถานประกอบการ ประกอบกับสถานภาพที่ผิดกฎหมาย จึงเกรง

กลัวที่จะขอความชวยเหลือจากเจาหนาท่ีเน่ืองจากจะถูกต้ังขอหาเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย นอกจากน้ีแลวยังมี

กรณีท่ีเด็กอาจถูกนําไปคาเพ่ือการบังคับใชเด็กใหเขามามีสวนรวมในการลําเลียงขนยาเสพติดอันเปนการ

ประกอบอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายอีกดวย 

3) การคามนุษยเพ่ือใหเปนขอทาน ซึ่งจากการศึกษาพบวา  การคามนุษยเพื่อใหเปนขอทาน

กลายเปนปรากฏการณท่ีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ในภูมิภาคแมนํ้าโขง โดยหญิงชรา คนพิการ และทารกไดถูกจัดหาจาก

หมูบานหางไกลมาสูเมืองใหญนอกประเทศของตน ท่ีพวกเขาไมเขาใจภาษาและไมรูจักถนนหนทางโดยตกอยูภายใต

การควบคุมและถูกจับตามองซึ่งจะมีพวกนายหนามารวบรวมเงิน การถูกบังคับใหขอทานจึงเปนการดูหม่ินศักด์ิศรี

ความเปนมนุษย โดยพวกเขามีชีวิตอยูดวยความหวาดกลัวจากการถูกจับและการลงโทษจากผูควบคุม 

 

3.2.3 ตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการคามนุษยในประเทศไทยและตางประเทศ 
 

ในปจจุบัน การเขาสูกระบวนการการคามนุษยน้ันมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไปหลาย  รูปแบบ 

อันไดแก การคามนุษยเพื่อการบังคับคาประเวณี การคามนุษยเพื่อนําไปเปนขอทาน การคามนุษยเพื่อบังคับใช

แรงงาน การคามนุษยเพื่อการแตงงาน การคามนุษยเพื่อรับใชงานในบาน ตลอดจนการคาอวัยวะของมนุษย 

ซึ่งในการเขาสูกระบวนการการคามนุษยน้ันจะขึ้นอยูกับอายุ เพศ วัย ฐานะ การศึกษาและสภาวะแวดลอมของ

บุคคลผูท่ีตกเปนเหยื่อ ดังน้ัน เพื่อใหสามารถ เขาใจในปญหาดังกลาวอยางเปนรูปธรรม  ผูวิจัยจึงขอนําเสนอ

กรณีศึกษาที่เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการของการชักจูง ลอลวง หลอกลวง บังคับ และขูเข็ญเหยื่อในการคา

มนุษย โดยจะไดแยกทําการศึกษาดังน้ี 
1) กรณีศึกษาในประเทศไทย 

- คําเอื้อย เปนเด็กหญิงสัญชาติลาววัย 14 ปถูกนายหนาลอลวงใหมาทํางานเสิรฟอาหารท่ี

เมืองไทยเนื่องจากฐานะครอบครัวยากจนจึงไดตัดสินใจมาทํางาน แตเม่ือมาถึงประเทศไทยนายหนาไดขายคํา

เอื้อยใหกับเจาของรานคาราโอเกะซึ่งบังคับใหคําเอื้อยขายบริการทางเพศพอทํางานไดระยะหนึ่งเธอก็ถูกตํารวจ

จับและถูกสงกลับประเทศลาว ตอมา นายจางก็ไดตามใหเธอกลับมาทํางานอีกครั้ง การที่คําเอื้อยกลับมา
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ทํางานเพราะหวังวาจะไดรับเงินท่ีนายจางยังไมจายใหคืนแตนายจางก็ไมจายใหและบอกใหขายบริการทางเพศ

ระหวางที่รอรับเงิน ตอมา คําเอื้อยจึงไดรับการชวยเหลือออกจากสถานบริการดังกลาว
96
 

- นางสาวบัว (อุไรรัตน สรอยมี)  เม่ือประมาณตนปพ.ศ. 2543 นายสฤษดิ์ คําภา นางไข คําภา

ภรรยาและนางปฐมา โคสะกะ บุตรสาวซึ่งเปนแกงคคามนุษยอยูท่ีอําเภอ หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณได

หลอกลวงโดยสัญญาวาจะพาไปทํางานเสิรฟอาหารที่ประเทศญี่ปุนโดยจะไดรับคาจางเดือนละ 40,000 บาทแต

ความเปนจริงแลวเปนการหลอกลวงใหคาประเวณีในประเทศญี่ปุนและในการเดินทางนี้ทําใหเธอตองกูเงินเพื่อ

เปนคาเดินทาง เม่ือไปถึง มามาซังก็ไดรวมกับแก็งคยากูซาบังคับใหเธอคาประเวณีเพื่อชดใชหน้ีจํานวนหนึ่ง

ลานบาทเศษโดยใหทํางานชดใชหน้ีจนกวาจะหมดโดยใชหักใบเปนการชําระหนี้แทนเงิน ซึ่งในการทํางานหนึ่ง

ชั่วโมงจะไดสองใบหากแขกคางคืนก็จะไดรับหาใบ ในการทํางานเธอจะถูกควบคุมตัวตลอดเวลา  เม่ือตกอยูใน

สภาพเชนน้ีจึงไมมีทางเลือกเพราะไมรูจักใคร หากเธอปฏิเสธลูกคาท่ีไมใชถุงยางอนามัยในระหวางทํางาน เธอก็

จะถูกปรับยี่สิบใบตอครั้ง เม่ือเธอทนสภาพการถูกบังคับไมไดและมีผูชวยเหลือใหหลบหนี แตในระหวางที่

หลบหนีก็เกิดการตอสูระหวางผูชวยเหลือกับมามาซังทําใหมามาซังเสียชีวิตโดยไมเจตนา ท้ังเธอและผู

ชวยเหลือตองถูกดําเนินคดีและจําคุกในประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตาม ในระหวางที่เธอถูกจําคุกอยู เธอก็ไดปวย

ดวยอาการดวยโรคมะเร็งรังไขอันเน่ืองมาจากการที่ถูกบังคับใหคาประเวณีทุกวันจึงไดรับการรักษา ศาลท่ี

ประเทศญี่ปุนก็ไดปลอยตัวใหกลับมารักษาตัวที่ประเทศไทยหลังจากที่เธอถูกจําคุกมาแลว 5 ปเศษและเธอก็

ไดดําเนินคดีละเมิดกับแก็งคคามนุษยในประเทศไทยใหรับผิดชดใชความเสียหาย
97 

2) กรณีศึกษาในตางประเทศ 

ประเทศเนเธอรแลนด 
- แคทลิยาและแอนนา ไดถูกหลอกลวงจากยุโรปตะวันออกกลางใหเขามาทํางานในประเทศ

เนเธอรแลนด ตอมาก็ถูกบังคับใหคาประเวณี หลายเดือนตอมาท้ังสองคนไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาท่ี

ตํารวจ เม่ือท้ังสองคนประสงคท่ีจะดําเนินคดีฟองรองคดีอาญานักคามนุษย จึงไดรับการขยายเวลาพํานักอาศัย

อยูในประเทศเนเธอรแลนดโดยไดรับที่อยูอาศัยในสถานสงเคราะหและไดรับคําปรึกษาทางกฎหมายและการ

ดําเนินการตางๆ จากมูลนิธิตอตานการคาหญิง (เอสทีวี)
98
 

- นาตาชาและแองจินา มาจากประเทศยูเครนโดยถูกบังคับใหคาประเวณีในคลับเดียวกันใน

ประเทศเนเธอรแลนดและเจาพนักงานตํารวจไดชวยเหลือใหออกมาไดขณะเขาคนบานพัก แตหญิงทั้งสองคน

ไมกลาแจงความดําเนินคดีเน่ืองจากกลัววาไมไดรับความปลอดภัยจึงทําใหเธออยากกลับบานโดยเร็วที่สุด
99
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ประเทศเบลเยี่ยม 
-  อโพรไดท เปนชาวอัลบาเนียถูกคาจากประเทศอัลบาเนียผานประเทศอิตาลีไปยังประเทศเบล

เยี่ยมโดยอยูภายใตอิทธิพลการบังคับจากเพื่อนชายของเธอและผูคาใหทําการคาประเวณี  ตอมา อโพรไดท

ปวยตองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ขณะพักฟนอโพรไดทถูกนักคามนุษยขมขูวาจะทํารายนองชายของเธอหาก

ไมกลับไปทํางาน ผลจากการขมขูน้ีจึงทําใหเธอตัดสินใจแจงความตอเจาหนาท่ีตํารวจสวนกลางใหดําเนินคดี

อาญาฟองรองตอเพื่อนชายของเธอ
100 

- พรินเซส  เปนชาวไนจีเรีย เธอไดถูกคาจากประเทศไนจีเรียมายังเบลเยี่ยมโดยถูกบังคับให

คาประเวณี ตอมาเธอไดหลบหนีโดยไดรับความชวยเหลือจากลูกคาใหพักอาศัยอยูท่ีองคกรพัฒนาเอกชนหรือ

ท่ีเรียก “พาโยเค” และเธอก็ไดฟองคดีอาญาเรียกคาสินไหมทดแทนตอนักคามนุษย
101 

ประเทศอังกฤษ 

- อีวา ถูกนํามาคาจากยุโรปตะวันออก และถูกขมขืนกระทําชําเราหลายครั้งเพื่อท่ีจะใหเธอทํางาน

คาบริการทางเพศ จากการถูกบังคับใหคาประเวณีน้ีทําใหเธอหลบหนีและนักคามนุษยถูกต้ังขอหาขมขืนกระทํา

ชําเรา กักขังหนวงเหนี่ยวโดยไมชอบกฎหมายและจัดหาหญิงและดํารงชีพจากการคาประเวณีของผูอื่น 

- ดอนนา ถูกคาจากประเทศอัลบาเนียโดยถูกขมขืนกระทําชําเราและถูกบังคับใหคาประเวณี ผูท่ี

คาเธอถูกต้ังขอหาจัดหาหญิงและดํารงชีพจากการคาประเวณีของผูอื่นและปลอมแปลงเอกสาร และศาล

พิพากษาใหลงโทษจําคุกสองป
102

 

ประเทศอิตาลี 

- ไอรีนา ถูกคาจากประเทศอัลบาเนียไปยังประเทศอิตาลีกับกลุมผูหญิงอีกกลุมหน่ึงโดยการ

ชักชวนจากญาติในหมูบานเดียวกันซึ่งเปนนายหนานักคามนุษย เธอถูกบังคับใหคาประเวณีพรอมกับถูกทุบตี

ตลอดเวลาและถูกบังคับใหทําแทงที่ผิดกฎหมายซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพ แมตอมาไอรีนาจะไดรับการ

ชวยเหลือจากเจาหนาท่ีตํารวจก็ตาม แตเธอก็ยังถูกคุกคามขมขูและเรียกเงิน
103

 

- จานาและมาเรีย ซึ่งเปนผูหญิงมาจากยุโรปตะวันออกเขาสูกระบวนการบังคับคาประเวณีจาก

พวกบัลคานและเดินทางไปประเทศอิตาลี  เริ่มจากเธอถูกขายใหกับเพื่อนชายของเธอผูซึ่งบังคับใหเธอ

คาประเวณีในประเทศอิตาลีและขมขืนเธอหลายครั้ง เพื่อนชายของพวกเธอควบคุมและบังคับใหทํางาน

คาประเวณีตองทํารายไดประมาณ 420,000 บาทมาใหไดทุก ๆ วันและเธอจะไดรับเงินประมาณ 42,000 บาท 

แตในชวงไมกี่เดือนตอมา จานาไมไดรับเงิน นักคามนุษยจะเฝาติดตามพฤติกรรมของพวกเธอในระหวางที่

ทํางานและทําการบันทึกระยะเวลาที่พวกเธออยูกับลูกคา ตลอดจนโทรศัพทหาพวกเธอโดยทาง

โทรศัพทเคลื่อนท่ีอยูเสมอ
104
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ประเทศไนจีเรีย 

- จินา เดินทางมาจากเมืองเบนินและจะเดินทางจากประเทศไนจีเรียเพื่อสงตัวไปยังประเทศกี

เนีย ระหวางรอทําเอกสารปลอมเพื่อท่ีจะทําใหเธอสามารถเดินทางไปยุโรปได แตจีนากับพวกนักคามนุษยก็ถูก

จับเสียกอนเน่ืองจากความรวมมือของสถานฑูตไนจีเรียและเจาหนาท่ีตํารวจของประเทศกีเนียในขอหาวากําลัง

จะถูกสงตัวไปยุโรปเพื่อทําการคาประเวณีและถูกเนรเทศกลับประเทศไนจีเรีย
105

 

ประเทศโคลัมเบีย 

- คารลา ถูกคาจากประเทศโคลัมเบียไปยังประเทศเยอรมัน เม่ือเดินทางไปถึง เอกสารและตั๋ว

เครื่องบินก็ถูกยึดไปและถูกสั่งใหทํางานเปนโสเภณีและใชหน้ี เม่ือคารลาปฏิเสธ ผูคาก็ปลอยใหอดอยากจนใน

ท่ีสุดเธอสมัครใจที่จะทํางานในคลับโดยถูกเฝาสังเกตการณจากกลองตลอดเวลาจึงขาดอิสรภาพและไมมี

โอกาสที่จะติดตอครอบครัว
106

 

- อัลมา เดินทางจากประเทศโคลัมเบียเพื่อไปประเทศสเปนดวยการยืมเงินคาเดินทางจาก

สํานักงานจัดหางานซึ่งอัลมาตองทํางานชดใชหน้ีในสเปนโดยถูกบังคับใหคาประเวณีและถูกขัดขวางไมใหออก

จากที่พัก ซึ่งหากตองการออกไปก็ตองมีคนติดตามไปดวย
107

 

ประเทศยูเครน 

- นาเดีย ถูกเพื่อนซึ่งเธอเปนหน้ีอยูชักนําใหไปคาประเวณีท่ีเตอรกีแมเธอทราบวาเปนการคา

ประเวณีแตเพื่อนของเธอก็ไดขายเธอใหแกแมงดาและนาเดียถูกขูวาหากไมทํางานก็จะขายตอใหแมงดาชาว

เตอรกี หลังจากนาเดียกลับมาประเทศยูเครนก็ไดฟองรองคดีผูท่ีคาเธอ
108 

ประเทศโปแลนด 

- ออริเลีย เปนคนสัญชาติสหภาพโซเวียตเดิม ไดเขาสูกระบวนการคามนุษยโดยเจาหนาท่ี

ชายแดนของประเทศโปแลนดขายเธอใหกับนักคามนุษยซึ่งบังคับใหคาประเวณีท่ีวอรซอว เธอยังไดถูกทําราย

และถูกขมขืนกระทําชําเราโดยเจาหนาท่ีตํารวจ ในที่สุดเธอก็ไดรับการชวยเหลือใหออกมาไดจากการปฏิบัติงาน

ของตํารวจ
109

 

- ดาเรีย ถูกคาจากประเทศโปแลนดไปยังประเทศเยอรมันและถูกบังคับใหคาประเวณี หลังจาก

เธอหลบหนีก็ถูกสงตัวกลับประเทศโปแลนดโดยที่ไมสามารถฟองนักคามนุษยไดเน่ืองจากขาดพยานหลักฐาน

และไมสามารถชี้ตัวผูกระทําความผิดได
110

 

ตัวอยางกรณีศึกษาทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนเพียงสวนหนึ่งจากจํานวนผูตกเปนเหยื่อของการคา

มนุษยท่ัวโลก ซึ่งจากการพิจารณาผานกรณีศึกษาเหลาน้ี ทําใหเห็นไดวาปญหาการคามนุษยจําเปนอยางยิ่งตอง

                                                 
105
อีเลน เพียรสัน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 51, หนา 161.   
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มีการทํางานอยางประสานสอดคลองกันระหวางผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย   ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชน และไมวาจะเปนผูปฏิบัติงานในสายงานใด รวมถึงผูวางนโยบายทั้งในฝายบริหาร  ตุลาการและผู

ดําเนินงานในฝายนิติบัญญัติ 
ในหัวขอตอไปผูวิจัยจะนําเสนอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย  

โดยจะกลาวแตเพียงสาระสําคัญที่จําเปนตองานวิจัยชิ้นน้ีเทาน้ัน 

 

3.3    กฎหมายที่เกีย่วของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

 

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีศักด์ิศรีและตองไดรับความคุมครองตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน ค.ศ.1948 ไดบัญญัติรับรองศักด์ิศรีความเปนมนุษยไววาบุคคลจะถูกบังคับใหเปนทาสมิได และ

การคาทาสไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็ไมอาจทําไดเชนกัน
111

 เพราะการเอาคนลงเปนทาสแสดงวา บุคคลน้ัน

เปรียบเสมือนสิ่งของที่ใครจะเอาไปคาขาย หรือทําอยางไรก็ได และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2540 ก็ไดรับรองไวเชนกันในหลายๆ มาตรา เชน มาตรา 4
112

 มาตรา 5
113

 มาตรา 26
114

 และ มาตรา 28
115

 

เปนตน 
เม่ือมนุษยกลายเปนวัตถุท่ีถูกนํามาคาขาย รัฐจึงตองมีมาตรการในการปองกันและปราบปราม

การกระทําดังกลาว ซึ่งปญหาการคามนุษยมิใชเปนปญหาของรัฐใดรัฐหนึ่ง แตเปนปญหาสากลที่ท่ัวโลก

ตระหนักถึงความรายแรง ดังน้ัน จึงมีความรวมมือในการสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามระหวาง

ประเทศรวมกัน ดังจะเห็นไดจากการที่มีอนุสัญญาตางๆ เกี่ยวของกับการคามนุษยหลายฉบับ 

ในสวนน้ี จะกลาวถึงกฎหมายภายในที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย (1) 

และกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว (2) 

 
 

 

                                                 
111

 ขอ 4 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 “บุคคลใดจะถูกบังคับใหเปนทาส หรืออยูภาระจํายอมใดๆ มิได

การเปนทาสและการคาทาสจะมีไมไดในทุกรูปแบบ” 

112
 มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 

113
 มาตรา 5 “ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” 

114
 มาตรา 26 “การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร ตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพตาม

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” 

115
 มาตรา 28 “บุคคลยอมอางศักด์ิศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพ่ือใชสิทธิ

ทางศาล หรือยกข้ึนเปนขอตอสูคดีในศาลได” 
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3.3.1 กฎหมายระหวางประเทศ 
 
จากกฎหมายภายในหลายๆ ฉบับที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยท่ี

กลาวถึงในหัวขอท่ีแลว จะเห็นวาประเทศไทยตระหนักถึงภัยดังกลาวเปนอยางมาก และมุงประสงคท่ีจะกําจัด

ปญหาการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพ แตรูปแบบของการกระทําความผิดมิไดจํากัดอยูในประเทศใดประเทศ

หน่ึงแตเพียงประเทศเดียว ผูกระทําความผิดมีความรวมมือกันจากหลายๆ ประเทศในการหาประโยชนจาก

เหยื่อของการคามนุษย ดังน้ัน การแกไขปญหาดังกลาวจึงตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ นอกจากน้ี 

อาจกลาวไดวาแนวความคิดท่ีตองปกปองคุมครองมนุษยมิใชเพิ่งเกิดขึ้น แตแนวคิดดังกลาวมีมานานแลว 

เพราะมนุษยท่ีออนแอกวายอมตกเปนเหยื่อของผูท่ีแข็งแรงกวา ไมวาจะแข็งแรงกวาทางดานกายภาพ ดาน

สังคม หรือดานเศรษฐกิจก็ตาม ดังที่จะเห็นในคําปรารภของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 

(Universal Declaration of Human Rights 1948)
116

 ตอนหนึ่งที่กลาววา “ดวยเหตุท่ีการยอมรับศักด์ิศรี

ประจําตัวและสิทธิซึ่งเสมอกันและไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกท้ังปวงแหงครอบครัวมนุษย คือรากฐานของ

เสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในพิภพ...ดวยเหตุท่ีเปนสิ่งจําเปนท่ีสิทธิมนุษยชนควรไดรับความ

คุมครองโดยหลักนิติธรรม ถาไมพึงประสงคใหมนุษยตองถูกบีบบังคับใหหาทางออก ซึ่งเปนวิถีทางสุดทาย 

โดยการกบฏ ตอทรราชยและการกดขี่...ดวยเหตุท่ีบรรดาประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึง

ความเชื่อม่ันในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในศักด์ิศรีและคุณคาของตัวบุคคล และในความเสมอกันแหงสิทธิ 

ของทั้งชายและหญิง และไดยืนหยัดท่ีจะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมตลอดจนมาตรฐานแหงชีวิตใหดีขึ้นได

โดยมีเสรีภาพ    มากขึ้น...” 
หากพิจารณาในเนื้อหาของปฏิญญาสากล จะเห็นสวนที่เกี่ยวของกับการคามนุษย เชน 

ขอ 4 “บุคคลใดจะถูกบังคับใหเปนทาส หรืออยูภาระจํายอมใดๆ มิไดการเปนทาสและการคา

ทาสจะมีไมไดในทุกรูปแบบ” 
ขอ 5 “บุคคลใดจะถูกทรมาน หรือไดรับการปฏิบัติ หรือการลงทัณฑซึ่งทารุณโหดรายไร

มนุษยธรรมหรือหยามเกียรติมิได” 
ขอ 6 “ทุกๆ คนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลในกฎหมายไมวา ณ ท่ีใด” 

นอกจากน้ี ปฏิญญาสากลยังยอมรับวาบุคคลทุกคนมีความเทาเทียมกันอีกดวย ดังตัวอยางใน

ขอ 7 “ทุกๆ คนตางเสมอภาคกันในกฎหมายและชอบที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน โดย

ปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ทุกๆ คนชอบที่จะไดรับการคุมครองอยางเสมอหนาจากการเลือกปฏิบัติใดๆ 

อันเปนการลวงละเมิดปฏิญญานี้ และตอการยุยงสงเสริมใหเกิดการเลือกปฏิบัติเชนน้ัน” 
อยางไรก็ตาม ปฏิญญาสากลไมมีคาบังคับตามกฎหมายระหวางประเทศ เปนแตเพียงการ

ประกาศสิทธิท่ีมนุษยพึงมีพึงไดเทาน้ัน จึงทําใหประเทศตางๆไมจําตองผูกพันตามปฏิญญาดังกลาว การจะ
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 Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 A (III) of 10 December 1948. 
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ผูกพันประเทศหรือรัฐตางๆใหตองปฏิบัติตามจําตองทําใหเปนสนธิสัญญาหรืออนุสัญญา และมีการลงนาม 

หรือใหสัตยาบัน ดังที่จะไดกลาวตอไป 
 

3.3.1.1 อนุสัญญาวาดวยการปราบปรามการคามนุษยและการเอารัดเอาเปรียบจากการคา

ประเวณีของผูอื่น (Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the 

Exploitation of the Prostitution of Others 1949)
117

 

 

อนุสัญญาฉบับน้ีไดผนวกเอาอนุสัญญาฉบับอื่นๆท่ีเกี่ยวของกบัการคามนุษยไวดวยกัน ดังน้ีคือ 

1.  ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาทาสผิวขาว ค.ศ. 1904
118

 

2.  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาทาสผิวขาว ค.ศ. 1910
119

 

3.  อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ค.ศ. 1921
120

 

4. อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการปราบปรามการคาหญิงซึ่งบรรลุนิติภาวะ ค.ศ. 1933
121

 

สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับน้ีต้ังอยูบนแนวคิดท่ีวา โสเภณีเปนเหยื่อของผูเปนธุระจัดหา เปน

ผูท่ียอมไดรับการชวยเหลือ และผูท่ีนําหญิงหรือเด็กมาคาประเวณี หรือแสวงหาประโยชนทางประเวณีของ

บุคคลอื่นจะตองไดรับการลงโทษ และอนุสัญญานี้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะใชคําวา “การคาทาสผิวขาว” 

(White Slave Trade) เพ่ือใหอนุสัญญาดังกลาวมีการบังคับใชไดครอบคลุมแกกรณีท่ีเกิดมากขึ้น รวมถึง

หลีกเลี่ยงการใชคําวา “ผูหญิง” (Woman) เพื่อท่ีจะไมใหจํากัดอยูเฉพาะการคาประเวณีในกรณีของหญิงแต

เพียงประการเดียว
122 

                                                 
117

 Approved by General Assembly resolution 317(IV) of 2 December 1949 
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 International Agreement of 18 May 1904 for the Suppression of the white Slave Traffic, as amended by 

the Protocol approved by the General Assembly of the United Nations on 3 December 1948 
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 International Convention of 4 May 1910 for the Suppression of the White Slave Traffic, as amended by 

the Protocol approved by the General Assembly of the United Nations on 3 December 1948 
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 International Convention of 30 September 1921 for the Suppression of the Traffic in Woman and 

Children, as amended by the Protocol approved by the General Assembly of the United Nations on 20 

October 1947 
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 International Convention of 11 October 1933 for the Suppression of the Traffic in Woman of Full Age, 

as amended by the Protocol approved by the General Assembly of the United Nations on 20 October 

1947 
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 Kathryn E. Nelson. “Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches.” 

Houston Journal of International Law. Vol. 24, 3 2003 P.560. 
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นอกจากน้ี  ความมุงประสงคของอนุสัญญาฉบับน้ีตองการจัดการกับปญหาการคาประเวณีท้ัง

ระดับภายในประเทศ และการคาประเวณีขามชาติ โดยเอาผิดกับผูท่ีแสวงหาประโยชน
123

 รวมไปถึงพยายาม

จัดการกับธุรกิจการคาประเวณี
124

 อีกท้ังถอยคําในอนุสัญญาก็ใหความชัดเจนมากกวาอนุสัญญาฉบับหลังๆ 

เชน การกําหนดใหการตระเตรียมการ หรือการพยายามกระทําความผิดตามอนุสัญญานี้ถือเปนความผิด
125

 

หรือการจํากัดสิทธิของเหยื่อของการคาประเวณีกลาวคือ เหยื่อของการคาประเวณีจะเขารวมกระบวนการทาง

ศาลท่ีจะเอาผิดตอผูคามนุษยไดน้ัน จะตองเปนกรณีท่ีเหยื่อน้ันมีสิทธิท่ีจะเขารวมดําเนินคดีภายใตกฎหมาย

ภายในเทาน้ัน
126

 เปนตน 
อยางไรก็ตาม อนุสัญญาฉบับน้ีเล็งเห็นความสําคัญของมาตรการทางสังคมที่จะเขามาชวย

เยียวยาปญหาดังกลาว โดยที่ควรจะมีการจัดการศึกษา หรือการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในสังคม เพื่อปองกัน

การเขามาประกอบอาชีพโสเภณี หรือจัดการทางดานสวัสดิการสังคมเหลาน้ัน เพื่อฟนฟูบุคคลที่เคยตกเปน

เหยื่อในกระบวนการดังกลาวใหมีชีวิตที่ดีขึ้น
127 

แมวาอนุสัญญานี้จะมีขอดีในหลายประการ แตก็ไมประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหาการคา

มนุษยมากนัก เพราะมีภาคีท่ีอนุวัติการตามอนุสัญญาเปนจํานวนนอย และการขอความชวยเหลือ หรือเยียวยา

ของเหยื่อจากการคามนุษย ตองกระทําผานรัฐที่เปนภาคีในอนุสัญญา 
 

                                                 
123

 Article 1 “The Parties to the present Convention agree to punish any person who, to gratify the 

passions of another: 

 (1) Procures, entices or leads away, for purposes of prostitution, another person, even with the 

consent of that person; 

 (2) Exploits the prostitution of another person, even with the consent of that person.” 

124
 Article 2 “The Parties to the present Convention further agree to punish any person who: 

 (1) Keeps or manages, or knowingly finances or takes part in the financing of a brothel; 

 (2) Knowingly lets or rents a building or other place or any part thereof for the purpose of the 

prostitution of others.” 

125
 Article 3 “To the extent permitted by domestic law, attempts to commit any of the offences referred to 

in articles 1 and 2, and acts preparatory to the commission thereof, shall also be punished.” 

126
 Article 5 “In cases where injured persons are entitled under domestic law to be parties to proceedings 

in respect of any of the offences referred to in the present Convention, aliens shall be so entitled upon 

the same terms as nationals.” 

127
 Article 16 “The Parties to the present Convention agree to take or to encourage, through their public 

and private educational, health, social, economic and other related services, measures for the prevention 

of prostitution and for the rehabilitation and social adjustment of the victims of prostitution and of the 

offences referred to in the present Convention.” 
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3.3.1.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง (International 

Covenant on Civil and Political Rights 1966: ICCPR)
128 

 

กติกาฉบับน้ีอางถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน เพื่อใหบุคคลท่ัวไปไดตระหนักถึง

เสรีภาพในการมีสวนรวมทั้งสิทธิในทางแพง และทางการเมือง
129

 อีกท้ังยังกลาวถึงสิทธิท่ีบุคคลพึงมี และรัฐ

ตองรับรองให
130

 เชน สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การสรางความเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี 

หรือการรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน สวนที่เกี่ยวของกับการคามนุษยจะเห็นชัดในขอ 8
131

 

                                                 
128

 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A 

(XXI) of 16 December 1966 
129

 สวนหนึ่งของคําปรารภในกติกาน้ีกลาววา “…Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration 

of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from 

fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and 

political rights, as well as his economic, social and cultural rights…” 

130
 Article 2 “General comment on its implementation  

 1. Each State Party to present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals 

within is territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without 

distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 

social origin, property, birth or other status. 

 2. Where not already provided for by existing legislative or other measures, each State Party to 

the present Covenant undertakes to take the necessary steps, in accordance with its constitutional 

processes and with the provisions of the present Covenant, to adopt such laws or other measures as may 

be necessary to give effect to the rights recognized in the present Covenant. 

 3. Each State Party to the present Covenant undertakes: 

 (a) To ensure that any person whose rights or freedoms as herein recognized are violated shall 

have an effective remedy, notwithstanding that the violation has been committed by persons acting in 

an official capacity; 

 (b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined 

by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority 

provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy; 

 (c) To ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.” 

131
 Article 8 “1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be 

prohibited. 

 2. No one shall be held in servitude 

 3. (a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour; 
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ท่ีกลาวถึงการเอาคนลงเปนทาส หรือสภาวะใดที่คลายทาสน้ันไมอาจจะกระทําได ซึ่งจะเห็นวาการที่มนุษยเรา

ถูกกระทําใหอยูในสภาวะที่ไมอาจขัดขืนได ไมวาจะเปนการบังคับทางกายภาพ หรือการบังคับทางเศรษฐกิจ 

เชน เปนหน้ีสิน เปนตน ทําใหบุคคลดังกลาวจําตองยอมทําตามที่ผูคามนุษยตองการ ไมวาจะเปนการคา

ประเวณี หรือการใชแรงงาน 
 

3 .3 .1 .3 กติการะหว างประเทศว าด วยสิทธิทางเศรษฐกิจ  สั งคม  และวัฒนธรรม 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966: ICESCR)
132

 

 

กติกาน้ีออกมาพรอมกับกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง แตมุงเนน

ไปใหความสําคัญกับเรื่องทางภาคสังคม เชน สิทธิท่ีเทาเทียมกันในดานเศรษฐกิจ หรือสังคม
133

 สิทธิดาน

สวัสดิการสังคม
134

 เปนตน นอกจากนี้ สิ่งที่กติกาน้ีใหความสนใจ และเห็นวาเปนสวนที่มีความเกี่ยวของกับ

การคามนุษย คือ การปกปองคุมครองเด็ก ไมวาจะเปนเด็กชายหรือเด็กหญิง กฎหมายก็ใหความคุมครอง

เสมอกัน ดังจะเห็นไดในขอ 10 วรรค 3
135

 ท่ีใชคําวา “all children and young persons” โดยเฉพาะการ

แสวงหาประโยชนท้ังปวงจากเด็กน้ัน เปนสิ่งที่ไมควรกระทํา และรัฐจะตองปกปองเด็กจากเรื่องดังกลาวดวย 

ไมวาจะเปนกรณีการคาประเวณี หรือการใชแรงงานเด็ก เพราะเด็กเปนผูท่ีมีความออนแอทั้งดานรางกาย และ

จิตใจ ซึ่งอาจตกเปนเหยื่อในการคามนุษยไดโดยงาย 

                                                                                                                                            
     (b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard 

labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a 

sentence to such punishment by a competent court…” 

132
 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A 

(XXI) of 16 December 1966. 

133
 Article 3 “The States Parties to the present Covenant undertake to ensure the equal right of men and 

women to the enjoyment of all economic, social and cultural rights set forth in the present Covenant.” 

134
 Article 9 “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social 

security, including social insurance.” 

135
 Article 10 “The States Parties to the present Covenant recognize that: 

 … 

 3. Special measures of protection and assistance should be taken on behalf of all children and 

young persons without any discrimination for reasons of parentage or other conditions. Children and 

young persons should be protected from economic and social exploitation. Their employment in work 

harmful to their morals or health or dangerous to life or likely to hamper their normal development should 

be punishable by law. States should also set age limits below which the paid employment of child labour 

should be prohibited and punishable by law.” 
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3.3.1.4  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 

the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman and the Optional Protocol 
1979: CEDAW)

136 
 

สาระสําคัญของอนุสัญญาฉบับน้ี มุงใหรัฐภาคี หรือประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการกําหนด

นโยบาย และมาตรการดําเนินงานในดานตางๆ เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี และใหหลักประกันวา

สตรีจะตองไดรับสิทธิประโยชนและโอกาสตางๆ จากรัฐบนพื้นฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ การใหโอกาส

หญิงในการทํางาน หรือไดรับการศึกษาที่มากขึ้นจะตัดโอกาสหญิงในการเขาสูกระบวนการคามนุษย 
บทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษยในอนุสัญญาฉบับน้ีอยูท่ีขอ 6

137
 ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีใช

มาตรการตางๆ ในการที่จะจัดการกับปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะการคาหญิง รวมถึงการหามการแสวงหา

ประโยชนตางๆ ในเชิงการคาประเวณีหญิง พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะตองปฏิบัติตามขอดังกลาว ใหรวมถึง

เครื่องมือ หรือกลไกภายในของรัฐ และความรวมมือระหวางรัฐดวย สิ่งที่สําคัญคือ รัฐตองคํานึงถึงผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึ้นกับเหยื่อของการคามนุษยดวย ดังน้ัน การเยียวยาทั้งทางรางกาย และจิตใจยอมตองไดรับการ

ฟนฟู รวมถึงการเยียวยาทางดานกฎหมายดวย โดยหญิงที่ตกเปนเหยื่อจากการคามนุษยควรจะมีสิทธิ

ดําเนินคดีท้ังทางแพงและอาญาตอผูดําเนินการคาประเวณี และผูเปนธุระจัดหาดวย อยางไรก็ตาม ดวยเหตุท่ี

อนุสัญญาน้ีมุงแกปญหาเฉพาะความไมเทาเทียมกันระหวางบุรุษและสตรี โดยเนนไปที่การปกปองประโยชน

ของสตรีเปนหลัก จึงทําใหเด็กชายที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษยเพื่อการคาประเวณีน้ันจะไมไดรับความ

คุมครองตามอนุสัญญาฉบับน้ี 
นอกจากการบังคับใชอนุสัญญานี้ท่ีไมครอบคลุมถึงเด็กชายดังที่กลาวมาแลว ยังมีปญหาอื่นๆ อีก

ท่ีทําใหอนุสัญญาดังกลาวขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช เชน การเปดโอกาสใหมีการตั้งขอสงวนมากเกินไป 

หรือผูเสียหายตามอนุสัญญานี้ไมสามารถรองขอการเยียวยาตามอนุสัญญานี้ไดดวยตัวเอง แตจะตองรองขอ

ผานทางรัฐภาคีในอนุสัญญาเทาน้ันและจะเรียกรองไดตอรัฐภาคีอนุสัญญาอีกรัฐหนึ่งเทาน้ัน
138

 

ในการแกปญหาความบกพรองดังกลาว สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติจึงออกพิธีสารเลือกรับ

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ
139

 โดยที่พิธีสารเลือกรับน้ีไดยอมรับอํานาจของ

                                                 
136

Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 34/180 of 

18 December 1979 ประเทศไทยเขาเปนภาคีโดยวิธีภาคยานุวัติ เม่ือวันที่ 8 กันยายน 2528. 

137
 Article 6 “States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms 

of traffic in women and exploitation of prostitution of women.” 

138
 Kathryn E. Nelson. “Sex Trafficking and Forced Prostitution: Comprehensive New Legal Approaches.” 

Houston Journal of International Law. Vol. 24:3 ,2003 p.566. 

139
 Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

โดยรับรองโดยที่สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ใน Resolution A/54/4 วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1999 เริ่มมีผลใชบังคับ 22 

ธันวาคม ค.ศ. 2000. 
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คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี ในการรับและพิจารณาขอรองเรียนของรัฐภาคีท่ีถูก

ละเมิดสิทธิ
140

 นอกจากนี้ ยังใหอํานาจแกคณะกรรมการเขาไปตรวจสอบลงพื้นท่ีในรัฐภาคีไดดวย
141

  

อํานาจตางๆ ท่ีพิธีสารอนุญาตใหคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทําไดน้ี 

กอใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติการ เพื่อใหมีการเยียวยาความเสียหายไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

3.3.1.5 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (UN Convention on the Rights of the Child 1989 : 

CRC)
142 

 

จากหลายเหตุการณท่ีปรากฏในที่ตางๆ ท่ัวโลก จะพบวาเด็กตกเปนเหยื่อของความรุนแรงอยู

บอยครั้ง จึงมีการเรียกรองใหคุมครองสิทธิเด็ก เพราะเด็กก็เปนมนุษยเชนเดียวกับผูใหญ แตเพราะเหตุออน

อายุและประสบการณทําใหถูกเอารัดเอาเปรียบจากมนุษยท่ีเห็นแกได ในที่สุด สหประชาชาติจึงเห็นวาควรที่จะ

ออกอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขึ้นมาเพื่อปกปอง และคุมครองเด็กท่ัวโลก รวมถึงมุงแกปญหาตางๆที่เกี่ยวของ

กับเด็กและเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกรัฐ เพื่อดําเนินมาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองเด็ก โดย

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
ในเบื้องตน เพื่อเปนท่ีเขาใจใหตรงกัน อนุสัญญานี้จึงกําหนดให “เด็ก หมายถึง มนุษย  ทุกคน

ท่ีอายุตํ่ากวาสิบแปดป   เวนแต จะบรรลุนิติภาวะกอนหนาน้ันตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กน้ัน”
143

 ซึ่ง

จุดมุงหมายก็เพื่อคุมครองเด็กเทาน้ัน ไมวาจะเปนเด็กชาย หรือเด็กหญิงก็ตาม 
                                                 
140

 Article 1 “A State Party to the present Protocol (“State Party”) recognizes the competence of the 

Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (“the Committee”) to receive 

and consider communications submitted in accordance with article 2.” 

Article 2 “Communications may be submitted by or on behalf of individuals or groups of individuals, 

under the jurisdiction of a State Party, claiming to be victims of a violation of any of the rights set forth 

in the Convention by that State Party. Where a communication is submitted on behalf of individuals or 

groups of individuals, this shall be with their consent unless the author can justify acting on their behalf 

without such consent.” 

141
 Article 5 “1. At any time after the receipt of a communication and before a determination on the 

merits has been reached, the Committee may transmit to the State Party concerned for its urgent 

consideration a request that the State Party take such interim measures as may be necessary to avoid 

possible irreparable damage to the victim or victims of the alleged violation 

 2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1 of the present article, this 

does not imply a determination on admissibility or on the merits of the communication.” 

142
 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 

12 December 1989 
143

 Article 1 “For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the 

age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.” 
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อนุสัญญาฉบับน้ีมีบทบัญญัติหลายขอท่ีกําหนดใหรัฐภาคีตองประกันสิทธิของเด็กดวย เชน รัฐ

ตองไมเลือกปฏิบัติตอเด็ก เพราะเหตุความแตกตางของเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา หรืออื่นๆ
144

 รัฐตองประกันสิทธิ

ในการมีชีวิตอยูรอดของเด็ก
145

 เปนตน 
กรณีท่ีเกี่ยวของกับการคามนุษย อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กไดกลาวถึงไวในหลายขอ  เชน  ขอ  

11
146

 เปนพันธกรณีของรัฐที่จะหยุดยั้งการโยกยาย หรือการเคลื่อนยายเด็กผานพรมแดนจากรัฐหนึ่งไปยังอีก

รัฐหนึ่ง การลักลอบนําพาเด็กโดยมิชอบดวยกฎหมายนอกจากจะเปนความผิดตามกฎหมายภายในแลว รัฐ

ภาคีตองสงเสริมความรวมมือระหวางกัน ในการจัดทําความตกลงระหวางรัฐเพื่อแกไขปญหาดังกลาว เพราะ

การลักลอบนําพาเด็กไปยังที่ตางๆ อาจมีวัตถุประสงคท่ีตางกัน เชน การนําเด็กไปใชแรงงาน หรือไป

คาประเวณี เปนตน 
ขอ 19

147
 รัฐภาคีตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการคุมครองเด็กจากความรุนแรงไมวาจะกระทํา

ทางกายหรือกระทําตอจิตใจ โดยเฉพาะเปนการกระทําท่ีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 

                                                 
144

 Article 2 “1. States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to 

each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or 

her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national 

ethnic or social origin, property, disability, birth or other status. 

 2. States Parties shall take all appropriate measures to ensure that the child is protected against 

all forms of discrimination or punishment on the basis of the status, activities, expressed opinions, or 

beliefs of the child’s parents, legal guardians, or family members.” 

145
 Article 6 “1. States Parties recognize that every child has the inherent right to life. 

 2. States Parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of 

the child.” 

146
 Article 11 “1. States Parties shall take measures to combat the illicit transfer and non-return of children 

abroad. 

 2. To this end, States Parties shall promote the conclusion of bilateral or multilateral agreements 

or accession to existing agreements.” 

147
 Article 19 “1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational 

measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or 

negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), 

legal guardian(s) or any other person who has the care of the child. 

 2. Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the 

establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have 

the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, 

investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as 

appropriate, for judicial involvement.” 
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ขอ 32
148

 เปนบทบัญญัติท่ีมุงคุมครองโดยเฉพาะกรณีท่ีเด็กอาจถูกแสวงหาประโยชนทาง

เศรษฐกิจ จนนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือขัดขวางการพัฒนาของเด็กในดานตางๆ 
ขอ 34

149
เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีเด็กโดยตรง โดยกําหนดใหรัฐตองมีหนาท่ี

ปกปองเด็กออกจากกระบวนการคาประเวณี ไมวาจะเปนมาตรการดานการบัญญัติกฎหมายภายในหรือการใช

สนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆ โดยมุงเนนท่ีประเด็นหลักๆ 3 ประการ คือ 
1. การขจัดการมีสวนรวมในกิจกรรมทางเพศตางๆ ของเด็ก ไมวาจะเปนไปดวยความสมัครใจ

ของเด็กเอง หรือถูกบังคับขมขู 
2. การปองกันการแสวงหาประโยชนจากเด็กในเรื่องการคาประเวณี หรือการปฏิบัติอยางอื่น

เกี่ยวกับเพศที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพื่อปกปองสิทธิของเด็กมิใหถูกใชเปนเครื่องมือในกระบวนการคาประเวณี 

3. การปองกันเด็กออกจากการแสดงลามกอนาจาร เชน การแสดงโชว หรือการบันทึกสื่อลามก 

เปนตน 
กรณีตามขอ 35 บัญญัติโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องคามนุษย เพราะรัฐภาคีตองดําเนินมาตรการที่

เหมาะสมทั้งในระดับภายใน และระดับระหวางประเทศ เพื่อปองกันการลักพา การขาย หรือการลักลอบคาเด็ก 

ไมวาจะทําลงไปดวยวัตถุประสงคใด และในรูปแบบใด
150

 นอกจากน้ี ในขอ 36 กําหนดหนาท่ีใหรัฐภาคี

คุมครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชนในทุกรูปแบบ หากวาการกระทําน้ันจะเปนผลรายตอสวัสดิภาพของเด็ก

151
 และขอ 39

152
 เปนมาตรการที่รัฐภาคีตองดําเนินการเพื่อฟนฟูรางกาย และจิตใจของเด็กท่ีตกเปนเหยื่อจาก

การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

                                                 
148

 Article 32 “1. States Parties recognize the right of the child to be protected from economic exploitation 

and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s education, or 

to be harmful to the child’s health or physical, mental, spiritual, moral or social development. 

 2. …” 

149
 Article 34 “States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual 

abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and 

multilateral measures to prevent:  

 (a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; 

 (b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; 

 (c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials. ” 

150
 Article 35 “States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to 

prevent the abduction of, the sale of or traffic in children for any purpose or in any form.” 

151
 Article 36 “States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any 

aspects of the child’s welfare.” 

152
 Article 39 “States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological 

recovery and social reintegration of a child victim of: any form of neglect, exploitation, or abuse; torture 

or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such 
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ในป พ.ศ.2543 ไดมีการออกพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เรื่องการคาเด็ก 

การคาประเวณีเด็ก และสื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็ก (Optional Protocol to the Convention on the Rights 

of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography 2000)
153

 ในพิธี

สารฉบับน้ีมีขอกําหนด หรือขอตกลงดวยกันท้ังหมด 17 ขอ สาระสําคัญอยูท่ีการกําหนดนิยามของ การคาเด็ก 

การคาประเวณีเด็ก สื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก
154

 โดยไดใหความหมายไวดังน้ี 
“การคาเด็ก” หมายถึง การกระทําใดๆ หรือการแลกเปลี่ยนใดที่เด็กถูกสงมอบโดยบุคคล หรือ

กลุมบุคคลหนึ่ง ไปยังอีกบุคคล หรืออีกกลุมบุคคลหนึ่ง เพื่อไดรับคาตอบแทน หรือประโยชนตอบแทนอื่นใด 

“การคาประเวณีเด็ก” หมายถึง การใชเด็กในกิจกรรมทางเพศ เพื่อไดรับคาตอบแทน หรือ

ประโยชนตอบแทนอื่นใด 
“สื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก” หมายถึง การนําเสนอดวยวิธีใดๆ ก็ตาม ท่ีนําเด็กเขามามีสวน

รวมในการกระทําท่ีแทจริง หรือกิจกรรมที่จําลอง หรือเสมือนจริง หรือการแสดงเพียงบางสวนที่เกี่ยวของทาง

เพศของเด็ก โดยวัตถุประสงคเพื่อยั่วยุกามารมณ 
พิธีสารยังกําหนดใหรัฐภาคีดําเนินการ ไมวาจะเปนมาตรการภายใน หรือขั้นตอนในการสงเสริม

ความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาดังกลาว ไมวาจะเปนการขจัดการคาเด็ก การคาประเวณีเด็ก 

รวมถึงสื่อลามากอนาจารที่มีเด็กเปนองคประกอบใหหมดไป ไมวาจะกําหนดใหเปนความผิดตามกฎหมาย

ภายในของรัฐน้ัน ตลอดจนการพยายามนําผูกระทําผิดมาลงโทษ ไมวาผูกระทําผิดน้ันอยูท่ีใดก็ตาม ความ

รวมมือในการสืบสวนสอบสวน ตลอดจนการคุมครอง หรือฟนฟูเด็กท่ีตกเปนเหยื่อของการกระทําดังกลาว

ดวย 
ในสวนของพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีตออนุสัญญาดังกลาว ประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติ

คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวของโดยตรงกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และอยูบนหลักการพื้นฐาน

เดียวกัน เชน การคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ (Best Benefits of children) ท้ังดาน

พัฒนาการทางรางกาย จิตใจ อารมณ หรือสติปญญา การขจัดการคาประเวณีเด็ก การกําหนดมิใหเด็กเขาไปมี

                                                                                                                                            
recovery and reintegration shall take place in an environment which fosters the health, self-respect and 

dignity of the child.” 

153
 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 

A/RES/54/263 of 25 May 2000. 

154
 Article 2 “For the purposes of the present Protocol: 

 (a) Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or 

group of persons to another for remuneration or any other consideration; 

 (b) Child prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other 

form of consideration; 

 (c) Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real 

or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily 

sexual purposes. 
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สวนรวมในการกระทําความผิด หรือการเขาไปคลุกคลีในสถานที่ท่ีไมสมควร เชน บอนการพนัน สถาน

คาประเวณี เปนตน 
กรณีท่ีเกี่ยวของกับพิธีสารเลือกรับน้ัน จะสังเกตวา ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี ซึ่งตราขึ้นมาตั้งแตป พ.ศ.2539 และพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก ตราในป พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติท้ังสองฉบับดังกลาวมีขึ้นกอนที่จะมีพิธี

สารเลือกรับในป พ.ศ.2543 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยตระหนักถึงปญหาดังกลาวเปนอยางดี และไมละเลย

ท่ีจะหาทางแกไข อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติท้ังสองฉบับที่กลาวถึงก็อาจมีความลาสมัย และไมทันกับ

สถานการณในบางประเภท ท่ีจําเปนตองหามาตรการที่เหมาะสมตอไป 

 

3.3.1.6 อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร 

(United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000)
155

 

 

ดวยเหตุท่ีการประกอบอาชญากรรมในปจจุบันน้ีมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป กลาวคือ ไมไดจํากดัอยู

เฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่ง แตมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในหลายรฐั อนุสัญญาฉบับน้ีจึงเกิดขึ้นเพื่อสงเสริมความ

รวมมือระหวางประเทศที่จะปองกันและตอตานอยางมีประสิทธภิาพตอองคกรอาชญากรรมขามชาติ
156

 

ตามอนุสัญญาฉบับน้ี สามารถแยกมาตรการตางๆ ไดเปน 7 มาตรการ
157

 คือ 

1. การกําหนดนิยามและความหมาย ท้ังน้ีเพื่อใหการดําเนินการ และการกําหนดมาตรการตางๆ 

ท่ีอนุสัญญากําหนดไวน้ันสามารถดําเนินการไดในประเทศสมาชิกอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน 

ดังที่ขอ 2
158

 ของอนุสัญญานี้ไดกําหนดไว เชน 

                                                 
155

 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 53/111 

of 19 December 2000. 

156
 Article 1 Statement of purpose “The purpose of this Convention is to promote cooperation to prevent 

and combat transnational organized crime more effectively.” 

157
 สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด,รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนากฎหมายปองกันและปราบปรามองคกร

อาชญากรรมขามชาติ (ระยะที่ 1), 29. 

158
 Article 2 Use of terms “For the purposes of this Convention: 

 (a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing 

for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or 

offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a 

financial or other material benefit; 

 … 

 (c) “Structure group” shall mean a group that is not randomly formed for the immediate 

commission of an offence and that does not need to have formally defined roles for its members, 

continuity of its membership or a developed structure; 
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“กลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกร” (Organized criminal group) หมายถึง กลุมท่ีมี

การจัดโครงสรางของบุคคลสามคนหรือมากกวา ท่ีดํารงอยูเปนระยะเวลาหนึ่ง และที่มีการประสานการ

ดําเนินงานระหวางกัน โดยมีเปาหมายในการกระทําอาชญากรรมรายแรงหนึ่งอยางหรือมากกวา หรือในการ

กระทําความผิดตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนทางการเงิน หรือผลประโยชนทาง

วัตถุอยางอื่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
“กลุมท่ีมีการจัดโครงสราง” (Structured group) หมายถึง กลุมท่ีไมไดจัดต้ังขึ้นโดยความ

บังเอิญเพื่อกระทําความผิดโดยทันใด และไมจําเปนตองมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอยางเปนทางการ ไม

จําเปนตองมีความตอเน่ืองของการเปนสมาชิก หรือมีโครงสรางที่พัฒนาแลว 

“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง (Predicate offence) ความผิดใดๆ ซึ่งเปนเหตุกอใหเกิดรายไดท่ี

อาจกลายเปนสาระของความผิดตามที่ระบุไวในขอ 6 ของอนุสัญญานี้ 
2. การกําหนดความผิดอาญาท่ีทุกประเทศตองมี เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการกับ

ปญหาดังกลาว เชน ตามขอ 5 กําหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกรถือเปน

ความผิดอาญา (Criminalization of participation in an organized criminal group) ขอ 6 การ

กําหนดใหการฟอกทรัพยสินท่ีไดจากการประกอบอาชญากรรมเปนความผิดอาญา (Criminalization of the 

laundering of proceeds of crime) เปนตน 
3. แตละประเทศตองกําหนดมาตรการภายใน เพื่อตอตานการประกอบกิจกรรมขององคกร

อาชญากรรม เชน มาตรการตอตานการฟอกเงินในขอ 7 หรือตามขอ 9 มาตรการตอตานการฉอราษฎรบัง

หลวง เปนตน 
4. รัฐภาคีมีภาระหนาท่ีในการใหความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อตอตานการองคกร

อาชญากรรมขามชาติ เชน ขอ 16 การสงผูรายขามแดน (Extradition) ขอ 18 ความชวยเหลือทางกฎหมายซึง่

กันและกัน (Mutual Legal Assistance) ขอ 26 มาตรการขยายความรวมมือกับหนวยงานที่ใชบังคับ

กฎหมาย (Measures to enhance cooperation with law enforcement authorities) และขอ 27 ความ

รวมมือดานการบังคับใชกฎหมาย (Law enforcement cooperation) เปนตน 

5. รัฐภาคีตองใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค และการฝกอบรมใหแกกันและกัน เชน ตามขอ 

28 การเก็บรวบรวม การแลกเปลี่ยน และการวิเคราะหขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับอาชญากรรมที่จัดต้ังใน

ลักษณะองคกร (Collection, exchange and analysis of information on the nature of organized 

crime) ขอ 29 ความชวยเหลือดานการฝกอบรม และดานวิชาการ (Training and technical assistance) 

เปนตน เพราะแตละประเทศอาจมีความไมเทาเทียมกันในเรื่องของความรูดานเทคโนโลยี หรือความชํานาญใน

                                                                                                                                            
 … 

 (h) “Predicate offence” shall mean any offence as a result of which proceeds have been 

generated that may become the subject of an offence as defined in article 6 of this Convention; 

 …” 
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การทํางาน โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา ท่ีอาจจะขาดทั้งดานเงินทุน และทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และ

ประเทศเหลาน้ีเองท่ีจะเปนแหลงหลบซอนของเหลาอาชญากรขามชาติไดเปนอยางดี 

6. การกําหนดมาตรการปองกันในขอ 31 อนุสัญญาน้ีไมไดมุงเฉพาะปราบปรามองคกร

อาชญากรรม แตมุงหมายถึงการปองกันอีกดวย ซึ่งกําหนดใหรัฐภาคีจะตองมีมาตรการในทางกฎหมายเพื่อ

ปองกันอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ มาตรการเหลาน้ีรวมถึงมาตรการในการปองกันความปลอดภัย

ลวงหนา การฝกอบรมเจาหนาท่ี การเก็บขอมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม และการใชมาตรการพิเศษอื่นๆ เชน การ

ควบคุมการนําเขาหรือสงออกอาวุธปน และการควบคุมการออกหนังสือเดินทาง เปนตน 

7. ขอกําหนดทางเทคนิคอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับการจัดการกับปญหาองคกรอาชญากรรม  ขามชาติ 

ประเทศไทยไดลงนาม
159

 ในอนุสัญญานี้แลว แตก็ยังขาดประสบการณในเรื่ององคความรูท่ี

เกี่ยวของกับอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร ท้ังในดานกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ เพราะ

ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายที่ใหความชัดเจนในเรื่องดังกลาว และแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการจัดการ

กับปญหาดังกลาวก็ยังมีไมเพียงพอ ไมวาจะเปนมุมมองตอการจําแนกคดีท่ีเกี่ยวของอาชญากรรมขามชาติ 

ตลอดจนการใชเครื่องมือในทางระหวางประเทศที่มีอยู อยางไรก็ตาม สถาบันกฎหมายอาญา และสํานักงาน

อัยการสูงสุด ไดรับความรวมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยในการเพิ่มองค

ความรูท่ีเกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว 

 

3.3.1.7 พิธีสารเพื่อปองกนั ปรามปราม และลงโทษการคามนษุยโดยเฉพาะตอผูหญิงและเด็ก 

เพ่ิมเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกร (Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 

supplementing the United Nations Convention against Transnational  Organized Crime)
160 

 

จากคําปรารภของพิธีสารฉบับน้ีเห็นวาแมจะมีตราสารระหวางประเทศหลายฉบับอันเกี่ยวกับ

มาตรการในการตอสูกับการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคล แตก็ยังไมมีตราสารที่เปนสากลวาดวย

การคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ดังน้ัน การออกพิธีสารฉบับน้ีจึงนาจะเปนประโยชนตอการปองกัน 

และตอสูกับปญหาอาชญากรรมดังกลาว 
พิธีสารเพิ่มเติมน้ีมีวัตถุประสงคหลักอยู 3 ประการ

161
 คือ 

                                                 
159

 ประเทศไทยลงนามเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 

160
 Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 55/25 of 

15 November 2000 

161
 Article 2 Statement of purpose “The purpose of this Protocol are: 

 (a) To Prevent and combat trafficking in persons, paying particular attention to women and 

children; 
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(1) เพ่ือปองกันและตอสูกับปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะตอผูหญิงและเด็ก 
(2) เพ่ือคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ดวยการเคารพตอสิทธิมนุษยชน

ของผูเสียหายอยางเต็มท่ี 

(3) เพื่อสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐภาคีใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 
ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับน้ี ในขอ 3

162
 ไดนิยามคําวา “การคามนุษย” หมายถึง การจัดหา การขนสง 

การสงตอ การจัดใหอยูอาศัย หรือการรับไวซึ่งบุคคลดวยวิธีการขมขู หรือดวยการใชกําลัง หรือดวยการบังคับใน

รูปแบบอื่นใด ดวยการลักพาตัว ดวยการฉอโกง ดวยการหลอกลวง ดวยการใชอํานาจที่เหนือกวา หรือดวยการใช

สถานะความออนแอตอภัยของบุคคล หรือมีการให หรือรับเงิน หรือผลประโยชนอยางอื่นเพื่อใหไดความยินยอม

ของบุคคลหน่ึงผูมีอํานาจควบคุมอีกบุคคลหน่ึง เพื่อความมุงประสงคในการแสวงหาประโยชน การแสวงหา

ประโยชนอยางนอยท่ีสุดใหรวมถึงการแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี หรือการแสวงหาประโยชนทางเพศใน

รูปแบบอื่น การบังคับใชแรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเปนทาส หรือการกระทําอื่นเสมือนการเอาคนลงเปนทาส 

การทําใหตกอยูใตบังคับ หรือการตัดอวัยวะออกจากรางกาย 
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหเปนท่ีเขาใจตรงกันวา “เด็ก” หมายถึงบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป ซึ่ง

สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ 1 และพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 4 

                                                                                                                                            
 (b) To protect and assist the victims of such trafficking, with full respect for their human rights; 

and 

 (c) To promote cooperation among States Parties in order to meet those objectives.” 

162
 Article 3 Use of terms “For the purposes of this protocol: 

 (a) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or 

receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of 

fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of 

payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the 

purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of 

others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to 

slavery, servitude or the removal of organs; 

 (b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in 

subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in paragraph (a) have 

been used; 

 (c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of 

exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set 

forth in subparagraph (a) of this article; 

 (d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age.” 
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ในขอ 5
163

 เปนการกําหนดใหรัฐภาคีตองรับเอามาตรการทางกฎหมาย และมาตรการอื่นท่ีจําเปน 

เพื่อกําหนดใหการคามนุษยเปนความผิดอาญาเม่ือกระทําโดยเจตนา (Criminalization) นอกจากน้ียัง

กําหนดใหมีการชวยเหลือ และคุมครองเหยื่อจากการคามนุษยตามขอ 6 อีกดวย เชน การใหความชวยเหลือ

ในกระบวนการทางศาล หรือทางการแพทย การใหท่ีพักพงิที่เหมาะสม และการใหโอกาสในการศึกษา เปนตน 

 
สิ่งที่พิธีสารฉบับน้ีมีความโดดเดน คือ การคํานึงถึงสิทธิของเหยื่อจากการคามนุษย โดยท่ี

กําหนดใหรัฐภาคีตองมีหนาท่ีบางประการที่เปนมาตรการในการเยียวยาเหยื่อจากการคามนุษย ซึ่งหากจะ

พิจารณาโดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กเพื่อการคาประเวณีแลวจะเห็นวา บุคคลกลุมน้ีไดรับความเสียหาย

ท้ังในเรื่องของความสูญเปลาทางดานเวลา และมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีปญหาดานสุขภาพ นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเด็ก

ตกเปนเหยื่อของการคาประเวณี การกระทําดังกลาวยังเปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของเด็ก 

และกอปญหาในดานสุขภาพจิตในอนาคตอีกดวย  นอกจากนั้น แมวาผูเสียหายจะไมใชคนชาติของตน รัฐภาคี

ก็ตองพยายามจัดการใหมีความปลอดภัยขึ้นแกบุคคลดังกลาวตามความเหมาะสมแหงมนุษยธรรม 

 

3.3.2 กฎหมายภายในประเทศ 
 

นอกจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 ท่ีบัญญัติรับรองศักด์ิศรีความเปนมนุษยให

ไดรับความคุมครอง และผูใดจะมาละเมิดมิไดแลว ในบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืนๆ ก็ไดบัญญัติการกระทําท่ี

ตองหาม รวมทั้งกําหนดบทลงโทษหากฝาฝนการกระทําดังกลาว 
ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย แตมี

พระราชบัญญัติหลายฉบับที่สามารถนํามาใชในสถานการณดังกลาวได อันทําใหเกิดอุปสรรคในการนํา

กฎหมายมาใชบังคับแกกรณี ดังน้ัน จึงมีความพยายามในการรางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การคามนุษย เพ่ือใหการแกไขปญหาดวยกฎหมายเทาทันกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น 
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 Article 5 Criminalization “1. Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may 

be necessary to establish as criminal offences the conduct set forth in article 3 of this Protocol, when 

committed intentionally. 

 2. Each State Party shall also adopt such legislative and other measures as may be necessary to 

establish as criminal offences: 

  (a) Subject to the basic concepts of its legal system, attempting to commit an offence 

established in accordance with paragraph 1 of this article; 

  (b) Participating as an accomplice in an offence established in accordance with 

paragraph 1 of this article; and 

  (c) Organizing or directing other persons to commit an offence established in 

accordance with paragraph 1 of this article.” 
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อยางไรก็ตาม แมรางพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษยยังไม

บังคับใช ทางผูจัดทําก็เห็นประโยชน และความจําเปนท่ีควรจะศึกษารางพระราชบัญญัติน้ี อีกท้ังยังตองศึกษา

กฎหมายตางๆ ในปจจุบันท่ีถูกนํามาใชแกกรณีดวย อยางนอยในขณะที่ยังไมมีบทกฎหมายเฉพาะสําหรับเรื่อง 

ก็ยังมีบทกฎหมายอื่นท่ีเปนประโยชนกับกรณีได 
 

3.3.2.1 ประมวลกฎหมายอาญา 

 

การกระทําความผิดในปจจุบันมีการพลิกแพลงรูปแบบที่หลากหลาย ในบางครั้งกฎหมายที่มีอยู

ก็ไมสามารถเอาผิดได จึงตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเปนระยะ ซึ่งกฎหมายอาญาเองก็มีการแกไขเพิ่มเติม

หลายครั้ง โดยการแกไขเมื่อป พ.ศ. 2540 ใหเหตุผลวา “เน่ืองจากไดปรากฏวา มีการกระทําความผิดตอหญิง

และเด็ก โดยการซื้อ ขาย จําหนาย หา หรือจัดหาหญิงหรือเด็กน้ันไปดวยวิธีการตางๆ เพื่อสําเร็จความใครท้ัง

แกตนและผูอื่น เพื่อการอนาจาร หรือเพ่ือประโยชนอยางอื่นอันมิชอบ ไมวาโดยการขายเด็กใหเปนเด็กขอทาน 

หรือทํางานในสภาพที่ใชแรงงานโดยทารุณโหดราย สมควรกําหนดบทกําหนดความผิดใหมใหครอบคลุมการ

กระทําดังกลาว นอกจากน้ันในปจจุบัน การกระทําดังกลาวไมจํากัดเฉพาะการกระทําตอหญิงหรือเด็กหญิง

เทาน้ัน แตไดขยายไปยังเด็กชาย และมีแนวโนมเปนการกระทําตอบุคคลโดยไมจํากัดเพศ สมควรแกไขฐาน

ความผิดในบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของใหกวางขวางขึ้น และสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา 282 และมาตรา 283 แหง

ประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติใหศาลไทยมีอํานาจลงโทษการกระทําความผิดดังกลาว แมจะกระทําใน

ตางประเทศ โดยแยกไวเปนเอกเทศใหเห็นเดนชัดในมาตรา 7
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 ซึ่งเปนบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของศาลไทย

ในการลงโทษการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนความผิดอาญาระหวางประเทศ” 
นอกจากการแกไขบทบัญญัติบางมาตราในป พ.ศ.2540 ท่ีทําใหเขตอํานาจของศาลไทยขยายไป

ถึงการกระทําความผิดอาญาที่มีลักษณะระหวางประเทศ ก็ยังมีบทบัญญัติบางมาตราที่ยังสามารถใชกับกรณีท่ี

เห็นวาเกี่ยวพันกับการคามนุษยได เพราะการคามนุษยในบางกรณีมีความเกี่ยวพันกับความผิดเกี่ยวกับเพศ 

หรือความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 
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 มาตรา 7 “ผูใดกระทําความผิดดังระบุไวตอไปนี้นอกราชอาณาจักร จะตองรับโทษในราชอาณาจักร คือ 

 (1) ความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 107 ถึงมาตรา 129 

  (1/1) ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 135/1 มาตรา 135/2 มาตรา 135/3 

และมาตรา 135/4 
 (2) ความผิดเก่ียวกับการปลอมและการแปลง ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 240 ถึงมาตรา 249 มาตรา 254 มาตรา 

257 และมาตรา 266 (3) และ (4) 

 (2 ทวิ) ความผิดเก่ียวกับเพศตามที่บัญญัติไวในมาตรา 282 และมาตรา 283 

 (3) ความผิดฐานชิงทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 339 และความผิดฐานปลนทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 

340 ซึ่งไดกระทําในทะเลหลวง” 
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3.3.2.2 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 

 

พระราชบัญญัติฉบับน้ีบัญญัติขึ้นเพราะสถานการณของการคาประเวณีไดเปลี่ยนแปลงไป ผูท่ีทํา

การคาประเวณีในปจจุบันสวนมากเปนผูท่ีดอยการศึกษา อันเน่ืองมาจากความจําเปนทางดานเศรษฐกิจและ

สังคม จึงสมควรเปลี่ยนแปลงบทกําหนดโทษ โดยลดโทษผูกระทําการคาประเวณี และเปดโอกาสใหบุคคล

เหลาน้ันไดรับการคุมครอง พัฒนาอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ไมวาจะเปนการอบรมฟนฟูจิตใจ 

บําบัดรักษาโรค หรือฝกอบรมอาชีพ และในขณะเดียวกันเพื่อเปนการปราบปรามการคาประเวณี และเพื่อ

คุมครองโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่อาจถูกลอลวงหรือชักพาไปคาประเวณี จึงสมควรกําหนดโทษแกบุคคล

ซึ่งกระทําชําเราโสเภณีเด็กในสถานคาประเวณี บุคคลซึ่งหารายไดจากการคาประเวณีของเด็กและเยาวชน และ

บุคคลผูมีสวนรวมรูเห็นเปนใจในการจัดหาผูอยูในความปกครองไปเพื่อการคาประเวณี รวมทั้งใหอํานาจศาลท่ี

จะถอนอํานาจปกครองของบิดามารดาหรือผูปกครองอีกดวย นอกจากน้ีการคาประเวณีอาจอยูในรูปแบบของ

การโฆษณาชักชวน หรือแนะนําตัวทางสื่อมวลชนในลักษณะที่เห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือการติดตอใน

การคาประเวณี จึงสมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดดวยเชนกัน 

ดวยเหตุท่ีการคามนุษยอาจอยูในรูปแบบการคาประเวณีได จึงควรศึกษาพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

 

3.3.2.3 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก       

พ.ศ.2540 
 
กรณีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 น้ัน มุงไปที่ปราบปราม

การคาประเวณีเปนหลัก อยางไรก็ตาม การเอาเปรียบมนุษยไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปอยางหลากหลายวิธีการ 

อีกท้ังประเทศไทยเคยมีพระราชบัญญัติวาดวยการคาหญิงและเด็กหญิงที่ตราขึ้นต้ังแตสมัย พ.ศ.2471 ก็ไม

ทันกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงไดรับการจัดทําขึ้น ดวยมุงหวังวาจะสามารถ

ขจัดปญหาการซื้อ ขาย จําหนาย ชักพา หรือจัดหาบุคคลไปดวยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชนอันมิชอบได ท้ังน้ีไม

จํากัดอยูเฉพาะการคาประเวณี หรือการอนาจารเทาน้ัน และไมจํากัดผูเสียหายวาจะเปนเฉพาะหญิงและ

เด็กหญิง แตรวมถึงเด็กชายดวย และตองการจะสงเสริมมาตรการตางๆ ในการชวยเหลือ หรือสงเคราะหเหยื่อ

ผูเสียหายใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะใหทันกับพฤติการณในการทําความผิด ท่ีในปจจุบันมักตระเตรียม

สมคบกันเปนขบวนการ ท้ังเครือขายภายในประเทศ และระหวางประเทศ ซึ่งนับวาเปนอันตรายอยางยิ่งตอ

สังคม 
อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติน้ีก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องเพศของผูท่ีไดรับการคุมครอง น่ันคือ 

เฉพาะหญิงและเด็กเทาน้ัน แตไมรวมถึงชายที่มิใชเด็กแลว 
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3.3.2.4 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 

 

เด็กเปนบุคคลที่มักถูกเอาเปรียบจากบุคคลที่เห็นแกได เพราะเหตุท่ีเด็กมีวุฒิภาวะ และ

ประสบการณในชีวิตนอย จึงสมควรที่จะไดรับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนอยางเหมาะสม เพื่อใหเด็กมี

พัฒนาการที่ดี และเปนสวนหน่ึงที่ทําใหสถาบันครอบครัวแข็งแรงและมั่นคงตอไป พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงมี

มาตรการตางๆ ในการปองกันมิใหเด็กถูกทารุณกรรม หรือตกเปนเครื่องมือในการแสวงหาประโยชนโดยมิ

ชอบ หรือถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม และมุงคุมครอง “ประโยชนสูงสุดของเด็ก” เปนสําคัญ อีกท้ังยัง

สอดคลองกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 
 

3.3.2.5 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 

ในการทําความผิดเรื่องคามนุษย เงินนับเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการกระทําความผิดน้ีดําเนินไป

ได รวมถึงการไดมาซึ่งเงินหรือทรัพยสินจากการทําผิดน้ัน ผูกระทํายอมตองการแปลงสภาพสิ่งที่ไดมาใหถูก

กฎหมาย พระราชบัญญัติน้ีจึงมีสวนสําคัญในการชวยจัดการกับปญหาการฟอกเงิน โดยมุงใหการฟอกเงินน้ัน

เปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย และอาจถูกยึดตกเปนของแผนดิน อันจะทําใหทําใหองคกรอาชญากรรมไมสามารถ

เปลี่ยนเงินท่ีไดจากการประกอบอาชญากรรม เปนเงินท่ีไดมาอยางถูกตองตามกฎหมายเพื่อท่ีจะนําเงินน้ันเขาสู

ระบบ หรือนําเงินน้ันไปใชหมุนเวียน เพื่อท่ีจะไดเปนทุนในการประกอบอาชญากรรมที่รายแรงตอไป 

 

3.3.2.6 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 
 

เหตุผลเมื่อครั้งประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีมุงโดยตรงเพื่อความมั่นคงของประเทศ และ

ความสงบเรียบรอยของประชาชน และในปจจุบันเหตุผลดังกลาวก็ยังเปนเหตุผลหลัก อยางไรก็ดี สิ่งที่ตอง

พิจารณาเพิ่มเติมในการใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีดวย คือ สภาพการณทางสังคมที่เปลี่ยนไป เหตุผลในการ

หลบหนีเขาเมืองในอดีตอาจตางจากปจจุบัน เชน ในอดีต หลบหนีเพราะความไมสงบในประเทศ เปนตน แต

ปจจุบัน อาจหลบหนี เพราะตองการมาคาแรงงาน หรือคาประเวณี เปนตน การบังคับตามพระราชบัญญัติน้ีจึง

อาจตองเชื่อมโยงกับกฎหมายฉบับอื่นๆ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น หรือเพื่อเยียวยาผูเสียหาย โดยเฉพาะในเรื่องที่

เกี่ยวกับการคามนุษย ผูท่ีตกเปนเหยื่ออาจไมไดตองการทําผิดกฎหมายวาดวยการหลบหนีเขาเมือง แตเพราะ

ถูกจัดสง หรือพามา ทําใหเปนผูผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติน้ี ท้ังที่มิไดตองการทําผิด สิ่งที่ตอง

พิจารณา คือ การเยียวยา หรือชวยเหลือจะทําอยางไร น่ีคือวงจรของการคามนุษยท่ีสัมพันธกับหลายๆ สวน 

ตามมาตรา 12 บัญญัติหามมิใหคนตางดาวในบางลักษณะเขามาในประเทศไทย เชน ผูท่ีมี

พฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเปนบุคคลท่ีเปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความมั่นคงแหง



บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม 
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ราชอาณาจักร
165

 หรือผูท่ีมีพฤติการณเปนท่ีนาเชื่อวาเขามาเพื่อการคาประเวณี หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นท่ีขัด

ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
166

 ซึ่งในเรื่องดังกลาวจําเปนตองอาศัยความรวมมือใน

ดานขอมูลขาวสารกับประเทศเพื่อนบาน เพ่ือใหทราบถึงขบวนการคาประเวณีขามชาติท่ีอาจจะใชประเทศไทย

เปนสถานที่ในการกระทําความผิด ไมวาจะเปนประเทศตนทาง ประเทศทางผาน หรือเปนประเทศปลายทางก็

ตาม 
การลงโทษผูท่ีนําคนตางดาวเขาเมืองมาโดยผิดกฎหมาย หรือใหความชวยเหลือ หรือใหความ

สะดวกแกคนตางดาวในการที่จะเขามาในประเทศไทยนั้นจะตองระวางโทษตามมาตรา 63
167

  ซึ่งนับเปนอีกวิธี

หน่ึงที่อาจชวยใหการนําคนตางดาว โดยเฉพาะหญิงและเด็ก เขาเมืองมาโดยผิดกฎหมายลดลง อยางไรก็ดี ถา

หญิงหรือเด็กตางดาวที่เขาเมืองมาโดยถูกกฎหมาย เพราะตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ก็ทําใหมาตรา 63 ไม

อาจใชลงโทษได และขอจํากัดอีกประการหนึ่งของมาตรา 63 คือ หากหญิงหรือเด็กน้ันยินยอมดวยในการคา

ประเวณีและเขาเมืองมาอยางถูกตองตามกฎหมาย แตมีจุดประสงคเพื่อมาคาประเวณีในประเทศไทย ความ

ประสงคท่ีจะกําจัดการคาประเวณีขามชาติก็ยังไมบรรลุผล 
 

3.3.2.7 พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 

 

จากกฎหมายหลายๆ ฉบับที่อางถึงในขางตน จะเห็นวาผูกระทําความผิดในเรื่องการคามนุษย 

มิไดหมายถึงเฉพาะผูกระทําเทาน้ัน แตยังรวมถึงผูสนับสนุน ชวยเหลือในการกระทําความผิด หรือผูรวม

สมคบในการกระทําความผิดดวย และในบางกรณีอาจเกิดการกลับใจ หรือเปลี่ยนใจของบุคคลดังกลาว แต

การที่จะถอนตัวจากขบวนการคามนุษยน้ันไมใชเรื่องงาย จึงควรที่จะมีมาตรการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะเขา

มาเปนพยาน ท้ังน้ีไมวาพยานน้ันจะเปนบุคคลที่เคยเกี่ยวของกับขบวนการคามนุษยหรือไมก็ตาม แตหาก
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 มาตรา 12 “หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร 

 (7) มีพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม หรือจะกอเหตุรายใหเกิดอันตรายตอความสงบสุข 

หรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจาหนาท่ีรัฐบาลตางประเทศไดออก

หมายจับ” 

166
 มาตรา 12 “หามมิใหคนตางดาวซึ่งมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้เขามาในราชอาณาจักร 

 (8) มีพฤติการณเปนที่นาเช่ือวาเขามาเพ่ือการคาประเวณี การคาหญิงหรือเด็ก การคายาเสพติดใหโทษ การลักลอบ

หนีภาษีศุลกากร หรือเพ่ือประกอบกิจการอื่นที่ขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

167
 มาตรา 63  “ผูใดนําหรือพาคนตางดาวเขามาในราชอาณาจักรหรือกระทําการดวยประการใดๆ อันเปนการอุปการะหรือ

ชวยเหลือหรือใหความสะดวกแกคนตางดาวใหเขามาในราชอาณาจักร โดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สิบป และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
 เจาของพาหนะหรือผูควบคุมพาหนะผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวซึ่งเขามาใน

ราชอาณาจักรโดยฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ใหสันนิษฐานไวกอนวาเจาของพาหนะหรือผูควบคุมน้ันไดกระทําความผิดตามวรรค

หนึ่ง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนไมสามารถรูไดวาภายในพาหนะนั้นมีคนตางดาวดังกลาวอยู แมวาจะไดใชความระมัดระวังตาม

สมควรแลว” 
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บุคคลดังกลาวรูขอมูลท่ีอาจสาวไปถึงขบวนการคามนุษยได และประสงคจะเปนพยาน ก็ควรใหบุคคลน้ัน

ไดรับความคุมครอง และไดรับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมจากรัฐ เพราะพยานมีความสําคัญเปนอยางมากในการ

พิสูจนขอเท็จจริงในคดี อีกท้ังตามมาตรา 244 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ก็บัญญัติ

รองรับสิทธิดังกลาว ดังน้ัน จึงเปนเหตุผลที่ควรตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
ตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีมีการ “คุมครองพยานตามมาตรการพิเศษ”

168
 เพื่อใหพยานม่ันใจใน

ความปลอดภัยท่ีจะไดรับจากการคุมครองของรัฐ ซึ่งพยานที่อาจไดรับความคุมครองตามมาตรการพิเศษ

เปนไปตามมาตรา 8
169

 เชน เปนพยานท่ีเกี่ยวของในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา 

เฉพาะที่เกี่ยวกับเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร หรือความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรม 
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 มาตรา 10 “ใหสํานักงานคุมครองพยานดําเนินการเพ่ือคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (1) ยายที่อยู หรือจัดหาที่พักอันเหมาะสม 
 (2) จายคาเล้ียงชีพที่สมควรแกพยานหรือบุคคลที่อยูในความอุปการะเลี้ยงดูของพยาน เปนระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 

เวนแตมีเหตุจําเปนอาจขอขยายระยะเวลาครั้งละไมเกินสามเดือน แตไมเกินสองป 
 (3) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล และหลักฐานทางทะเบียนที่สามารถ

ระบุตัวพยาน รวมทั้งการดําเนินการเพ่ือกลับคืนสูฐานะเดิมตามคําขอของพยานดวย 
 (4) ดําเนินการเพ่ือใหมีอาชีพหรือใหมีการศึกษาอบรมหรือดําเนินการใดเพ่ือพยานสามารถดํารงชีพอยูไดตามท่ี    

เหมาะสม 
 (5) ชวยเหลือในการเรียกรองสิทธิที่พยานพึงไดรับ 

 (6) ดําเนินการใหมีเจาหนาที่คุมครองความปลอดภัยในระยะเวลาที่จําเปน 

 (7) ดําเนินการอื่นใดใหพยานไดรับความชวยเหลือ หรือไดรับความคุมครองตามที่เห็นสมควร 

 ในกรณีที่ไดมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหหนวยงานที่เก่ียวของปฏิบัติตามคําขอดังกลาว โดยใหถือวาขอมูล

ดังกลาวเปนความลับ และหามมิใหหนวยงานที่เก่ียวของเปดเผยขอมูลน้ัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรม” 

169
 มาตรา 8 “พยานในคดีอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ อาจไดรับความคุมครองตามมาตรการพิเศษได 

 (1) คดีความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 (2) คดีความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (3) คดีความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เก่ียวกับการเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อ

การอนาจาร เพ่ือสนองความใครของผูอ่ืน และความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการใน

การปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

หรือความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของกิจการคาประเวณี ผูดูแล หรือผูจัดกิจการคาประเวณี หรือสถานการคาประเวณี หรือ

เปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 
 (4) คดีความผิดเก่ียวกับองคกรอาชญากรรม ไดแก ความผิดฐานอั้งยี่ และซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

และใหหมายความรวมถึงความผิดอื่นใดที่มีลักษณะเปนการกระทํารวมกันโดยกลุมอาชญากร ที่มีการวางแผนอยางเปนระบบ 

และมีการวางเครือขายเปนกระบวนการ หรือองคกรลับอยางซับซอนและเปนสัดสวน 
 (5) คดีความผิดที่มีอัตราโทษอยางต่ําใหจําคุกตั้งแตสิบปข้ึนไป หรือโทษสถานที่หนักกวาน้ัน 

 (6) คดีซึ่งสํานักงานคุมครองพยานเห็นสมควรใหความคุมครองพยาน” 
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ความผิดท่ีมีลักษณะเปนการกระทํารวมกันโดยกลุมอาชญากร ท่ีมีการวางแผนอยางเปนระบบ เปนตน 

นอกจากน้ี การคุมครองดวยมาตรการพิเศษยังอาจขยายไปถึงญาติสนิท หรือผูใกลชิดของพยานอีกดวยตาม

มาตรา 11
170

 ถาบุคคลดังกลาวอาจไมไดรับความปลอดภัยถาพยานจะเขามาเปนพยาน โดยที่พยานเปนผูรอง

ขอ และบุคคลดังกลาวตองยินยอมดวย 

 

3.3.2.8 พระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ.2535 

 

เม่ือโลกแคบลงเพราะการสื่อสารติดตอกันไดรวดเร็วขึ้นไมเวนแมแตการประกอบอาชญากรรมที่

ผูกระทํามีความรวมมือกันเปนเครือขาย  และขยายตัวอยางรวดเร็วเกินกําลังที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะ

รับมือไดแตเพียงลําพัง จึงเกิดความรวมมือระหวางประเทศขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็ไดตราพระราชบัญญัติความ

รวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญา เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมดังกลาว 

สิ่งที่จะพิจารณาในพระราชบัญญัติน้ีอยูในหมวด 2 การใหความชวยเหลือและการขอความ

ชวยเหลือ ซึ่งยังแบงออกเปนสวนตางๆ อีก 10 สวน โดยมีสาระสําคัญพอสังเขป ดังน้ี 

สวนที่ 1 บททั่วไป กลาวถึงหลักเกณฑการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
171

 ซึ่งจะเห็นวาการ

อนุญาตใหมีความชวยเหลือระหวางกันน้ัน ไดคํานึงถึงหลักท่ัวๆ ไปในเรื่องความสัมพันธอันดีดวยไมวาจะเปน

หลักตางตอบแทนในมาตรา 9 (1) หรือหลักความผิดสองรัฐ (Double Criminality) ตามมาตรา 9 (2) น่ันคือ 

ประเทศไทยจะใหความชวยเหลือกับตางประเทศไดตอเม่ือการกระทําซึ่งเปนมูลกรณีของความชวยเหลือน้ัน

เปนความผิดท่ีมีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายไทย อยางไรก็ตาม หากคํารองขอความชวยเหลือน้ันกระทบ

ตอความมั่นคง หรืออธิปไตยของประเทศ รวมทั้งเปนความชวยเหลืออันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการเมือง หรือ

การทหาร ประเทศไทยอาจปฏิเสธคํารองขอได ตาม (3) และ (4) ของมาตรา 9 
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 มาตรา 11 “ในกรณีที่สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยานซึ่งมีผล

ตอการที่พยานจะมาเปนพยานอาจไมไดรับความปลอดภัย และพยานไดรองขอใหนํามาตรการพิเศษในการคุมครองพยานมา

ใชบังคับแกบุคคลดังกลาวได เวนแตบุคคลดังกลาวจะไมใหความยินยอม” 

171
 มาตรา 9 “การใหความชวยเหลือแกตางประเทศตองอยูในหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

 (1) ประเทศไทยอาจใหความชวยเหลือแกประเทศผูรองขอได แมวาไมมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวาง

ประเทศในเรื่องทางอาญาระหวางกัน แตประเทศผูรองขอตองแสดงวาจะใหความชวยเหลือในทํานองเดียวกันเม่ือประเทศไทย

รองขอ 
 (2) การกระทําซึ่งเปนมูลกรณีของความชวยเหลือน้ันเปนความผิดที่มีโทษฐานใดฐานหนึ่งตามกฎหมายไทย เวนแต

เปนกรณีที่ประเทศไทยกับประเทศผูรองขอมีสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในเรื่องทางอาญาตอกัน และ

ขอความในสนธิสัญญาระบุไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ความชวยเหลือดังกลาวตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 

 (3) ประเทศไทยอาจปฏิเสธคํารองขอความชวยเหลือ หากคํารองขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง หรือ

สาธารณประโยชนที่สําคัญอื่นๆ ของประเทศไทย หรือเก่ียวเน่ืองกับความผิดทางการเมือง 

 (4) การใหความชวยเหลือตองไมเก่ียวเน่ืองกับความผิดทางทหาร” 
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กรณีปญหาเรื่องการคามนุษยน้ันทุกประเทศถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิด ดังน้ัน 

การคามนุษยจึงเปนความผิดสากลท่ีสามารถขอความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหาดังกลาวได 

ในสวนที่ 2 การสอบสวนและการสืบพยานหลักฐาน เน่ืองจากการทําความผิดเรื่องคามนุษยมัก

ไมไดกระทําภายในรัฐใดรัฐหนึ่ง แตสวนใหญจะมีลักษณะขามชาติ เปนเครือขายในการสั่งการ และดําเนินการ 

ดังน้ัน หากมีการมีความชวยเหลือกันในการสอบสวน หรือการสืบพยานหลักฐานแลว ก็จะชวยใหสามารถ

ดําเนินคดีตางๆไดงายขึ้น 
สวนที่ 3 เปนเรื่องการจัดหา และการใหเอกสาร หรือขาวสารที่อยูในความครอบครองของ

หนวยงานของรัฐ และสวนที่ 4 การจัดสงเอกสาร ท้ัง 2 สวนน้ีก็จะอํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงาน ทําใหไมตองเสาะหาเอกสารดวยตนเอง และอาจชวยใหการดําเนินคดีเปนไปไดดวยความรวดเร็ว

อีกดวย 
สวนที่ 5 การคนและการยึด เปนกรณีท่ีตองคน ยึด และมีการสงมอบสิ่งของหรือทรัพยสินกัน 

โดยท่ีทรัพยสินน้ันอาจจะเปนทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด แลวถูกนํามาฟอกเงินในประเทศไทย 

หรืออาจใชเปนพยานหลักฐานเพื่อดําเนินคดีตอผูกระทําความผิด ซึ่งถาประเทศไทยไดรับการรองขอดังกลาว 

การปฏิบัติในเรื่องน้ีก็ตองเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
สวนที่ 6 กรณีการโอนบุคคลท่ีถูกคุมขังเพื่อสืบพยาน ใชกับทั้งกรณีท่ีโอนตัวผูถูกคุมขังใน

ประเทศอื่นมาสืบพยานในประเทศไทย และกรณีของผูถูกคุมขังในประเทศไทยถูกขอไปสืบพยานในประเทศ

อื่น ท้ังน้ีจะเปนความชวยเหลือกันในดานของพยานบุคคล 
สวนที่ 7 เปนเรื่องของการสืบหาบุคคล โดยท่ีประเทศอื่นตองการใหประเทศไทยชวยหาตัว

บุคคลที่ตองการ เพราะประเทศผูรองขอเชื่อวาบุคคลน้ันอยูในประเทศไทย กรณีน้ีอาจมีความเกี่ยวพันกับเรื่อง

การสงผูรายขามแดนได  หากวากรณีดังกลาวเขาหลักเกณฑวาดวยเรื่องการสงผูรายขามแดน 

ในสวนที่ 8 เรื่องการเริ่มกระบวนการคดีทางอาญา กรณีน้ี ประเทศไทยไดรับการรองขอจาก

ประเทศที่มีอํานาจเริ่มกระบวนการคดีทางอาญาได ใหเริ่มกระบวนการดังกลาวในประเทศไทย โดยท่ีคดี

ดังกลาวตองอยูในเขตอํานาจของศาลไทยดวย ซึ่งการดําเนินการยอมเปนไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ

อาญา ความชวยเหลือในเรื่องน้ีอาจเกิดขึ้นในกรณีท่ีมีความไมสะดวกในการดําเนินคดีในตางประเทศ 

สวนที่ 9 เปนเรื่องของการริบหรือยึดทรัพยสินซึ่งประเทศไทยไดรับการรองขอใหดําเนินการ

เกี่ยวกับทรัพยสินท่ีอยูในประเทศไทยไมวาจะเปนการริบ หรือยึดก็ตาม ท้ังน้ี สวนใหญทรัพยสินดังกลาวจะ

ไดมาจากการกระทําความผิด และกฎหมายไทยใหอํานาจที่จะยึด หรือริบเสียได 

สวนสุดทาย สวนที่ 10 วิธีขอความชวยเหลือ ประเทศไทยจัดต้ังหนวยงานผูประสานงานกลาง

ขึ้นมาอํานวยความสะดวกในเรื่องดังกลาว การติดตอ หรือการพิจารณาวาจะใหความชวยเหลือหรือไมขึ้นอยู

กับผูประสานงานกลาง 
อน่ึง  ในขณะนี้ประเทศไทยกําลังอยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ... เน่ืองจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก 

พ.ศ. 2540 ยังมีมาตรการไมครอบคลุมถึงการคามนุษยในกรณีโดยทั่วไป มีมาตรการในการปองกันและ



บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

94

ปราบปรามผูกระทําผิดไมเพียงพอ และไมมีการพิทักษสิทธิของเหยื่อของการคามนุษย ดังน้ัน จึงมีการยกราง

พระราชบัญญัติดังกลาวขึ้น เพ่ือใหสามารถปรับใชมาตรการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหสอดคลอง

กับพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังใน ลักษณะองคกร 

ดังน้ัน รางพระราชบัญญัติฉบับน้ี จึงพิจารณาบทบัญญัติท้ังจากอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตาน

อาชญากรรมขามชาติท่ีจัดต้ังในลักษณะองคกร และพิธีสารเพิ่มเติมอนุสัญญาดังกลาวเปนตนแบบ แตใน

ปจจุบัน รางพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมเสร็จสมบูรณ ซึ่งหากรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การคามนุษย พ.ศ. ... สําเร็จ และบังคับใชเปนกฎหมายที่สมบูรณ ก็คาดวาการปองกัน และปราบปรามการคา

มนุษยจะเขมงวด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3.4    วิเคราะหปจจัยที่เกีย่วของกบัปญหาการคามนุษยในประเทศไทย 

 
แมจะเปนท่ีทราบกันดีวาปจจัยสําคัญที่อาจเปนตัวแปรอันสงผลโดยตรงหรือโดยออมตอความ

เสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีของหญิงและเด็กจะเกี่ยวของทั้งกับปจจัยทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความเชื่อ วัฒนธรรม คานิยมทองถิ่นและความชอบสวนบุคคลก็ตาม หากแต

การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือและกลุมเสี่ยงในการคามนุษย 

โดยเฉพาะหญิงและเด็กภายใตกรอบการทํางานในครั้งน้ี มีความจําเปนตองศึกษาใหลึกลงไปถึงสาเหตุเฉพาะ

บางประการที่อาจเปนปจจัยท่ีแตกตางจากทองถิ่นและวัฒนธรรม หรือสังคมประเทศอื่นๆ  ดวยเหตุน้ี ผูวิจัย

จึงเห็นควรใหมีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมในสวนที่เกี่ยวกับปญหาการคาหญิงในประเทศไทย รวมถึง

รูปแบบและแหลงคาหญิงในประเทศไทย  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

3.4.1 ปจจัยสําคัญที่นําไปสูปญหาการคามนุษย 
 
จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีนํามาสูปญหาการคามนุษยน้ันมีหลายประการ โดยปจจัยหลักสําคัญ

ท่ีเกี่ยวของสามารถแบงออกเปน 3 ประการ คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

และปจจัยทางดานการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดพอสรุปไดดังน้ี 
 

3.4.1.1. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจหรือปญหาความยากจนซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานการขยายตัวของชุมชน

เมืองนับเปนปจจัยประการแรกที่สงผลใหเกิดการคามนุษย ปญหาทางดานเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นน้ันเปน

ปรากฎการณท่ีนําไปสูปญหาอื่น ๆ เปนอยางมากโดยเฉพาะปญหาในดานการคามนุษย สําหรับในประเทศไทย

ปญหาทางเศรษฐกิจหรือปญหาความยากจนไดสะทอนออกมาอยางชัดเจนกรณีท่ีรัฐบาลภายใตการนําของ

นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไดนํานโยบายการแกไขปญหาความยากจนมาเปนนโยบายหลักในการพัฒนา
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ชุมชนชนบท ท้ังน้ี ความยากจนหรือคนจนในปจจุบันไมไดจํากัดเฉพาะคนที่ขัดสนทางเศรษฐกิจหรือดาน

รายไดเทาน้ัน แตยังครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสรางที่เกิดจากความขัดสนในหลาย ๆ ดาน ท่ีมีผลทํา

ใหขาดศักยภาพในการดํารงชีวิต ท้ังขาดการศึกษา หรือ ไดรับการศึกษานอย การขาดทรัพยากร ขาดที่ดินทํา

กิน หรือ มีท่ีดินทํากินมีขนาดเล็ก การขาดการรวมกลุมและการมีสวนรวม การขาดขอมูลขาวสารหรือความรู

ในการประกอบอาชีพ การมีภาระการพึ่งพาสูง การท่ีไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐ ซึ่งนําไปสูความไมเสมอ

ภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
172 

 
ตารางที ่3.1 แสดงจํานวนคนจน : จําแนกตามภาคและเขตพื้นที่ระหวางป 2531-2547  

 

 

ป (หนวย : พันคน) 
ภาค เขต 

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 

กทม. ในเขตเทศบาล 846 643 357 172 96 104 101 143 108 

 รวม 846 643 357 172 96 104 101 143 108 

กลาง ในเขตเทศบาล 977 866 473 487 301 314 304 249 166 

 นอกเขตเทศบาล 3,542 3,016 2,155 1,604 1,159 1,281 1,145 900 591 

 รวม 4,520 3,882 2,628 2,090 1,460 1,595 1,449 1,149 757 

เหนือ ในเขตเทศบาล 814 605 423 446 266 245 337 259 202 

 นอกเขตเทศบาล 4,116 3,285 3,384 2,304 1,574 1,639 2,293 1,853 1,705 

 รวม 4,929 3,890 3,807 2,750 1,839 1,884 2,630 2,112 1,907 

ตอ.เฉียงเหนือ ในเขตเทศบาล 880 993 864 691 462 517 727 505 407 

 นอกเขตเทศบาล 9,358 8,741 8,293 6,583 4,648 5,357 6,490 4,465 3,244 

 รวม 10,238 9,734 9,157 7,273 5,110 5,873 7,217 7,970 3,651 

ใต ในเขตเทศบาล 286 319 208 189 142 164 139 146 94 

 นอกเขตเทศบาล 2,714 2,360 1,895 1,691 1,157 1,399 1,225 989 561 

 รวม 2,999 2,679 2,103 1,880 1,300 1,563 1,364 1,135 655 

ทั่วประเทศ ในเขตเทศบาล 3,803 3,427 2,326 1,985 1,267 1,343 1,608 1,302 978 

 นอกเขตเทศบาล 19,729 17,401 15,726 12,181 8,538 9,676 11,152 8,207 6,101 

 รวม 23,533 20,828 18,052 14,166 9,805 11,019 12,760 9,509 7,079 

ท่ีมา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจาย

รายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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 สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ขอมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส  http://poverty.nesdb.go.th/poverty_new/default.aspx 
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ตารางที ่3.2 แสดงสรุปภาพรวมภาวะความยากจนของประเทศ (ขอมูลป 2547)   

 

 

เสนความยากจน 1,242 บาท/คน/เดือน

สัดสวนคนจน 11.25 คิดเปนรอยละของประชากรทัว่ประเทศ

จํานวนคนจน 7.08 ลานคน

สัดสวนครัวเรือนยากจน  10.32  คิดเปนรอยละของครัวเรือนท้ังประเทศ
จํานวนครัวเรือนยากจน  1.89 ลานครัวเรือน

ที่มา: สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

http://poverty.nesdb.go.th/poverty_new/default.aspx 
 

อน่ึง จะเห็นไดวาปญหาทางดานเศรษฐกิจนํามาซึ่งปรากฎการณของการเคลื่อนยายถิ่นฐานจาก

มาตุภูมิด้ังเดิมไปแสวงหาสถานที่ใหมเพ่ือประกอบอาชีพ ตลอดจนในทายท่ีสุดก็นํามาสูปญหาการลักลอบเขา

เมืองของแรงงานตางดาว ซึ่งการเคลื่อนยายถิ่นฐานสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การยายถิ่นและการ

ลักลอบเขาเมือง 
(1) การยายถิ่น 
การยายถิ่นเปนการเคลื่อนยายออกจากถ่ินกําเนิดหรือบานเกิดของตน โดยอาจเปนการยายถิ่น

ภายในประเทศ หรือเคลื่อนยายออกนอกประเทศ (ดังกรณีการไปทํางานตางประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนตน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการมีสภาพท่ีอยูอาศัยท่ีดีกวา หรือแสวงหาวิถีชีวิตการ

จางงานที่ดีกวาเดิม อันเปนทางเลือกของมนุษยมานับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงคาของแรงงานเปนเงินตรา แตใน

ยุคปจจุบันมีจํานวนคนยายถิ่นเพื่อหางานทํามากที่สุดเทาท่ีเคยมีมา และมีผูหญิงที่ยายถิ่นเพื่อหางานเปน

รายไดหลักใหกับครอบครัวแทนการติดตามครอบครัวเพิ่มมากขึ้น  ท้ังน้ี ปจจุบันประชากรหญิงยายถิ่นคิดเปน

รอยละ 43.7 ของประชากรยายถิ่นท้ังหมดทั่วโลก
173

 และประเทศที่เปนจุดมุงหมายปลายทาง 10 อันดับแรก

ของคนยายถิ่น คือ สหรัฐอเมริกา  อินเดีย ปากีสถาน ฝรั่งเศส เยอรมัน แคนาดา ซาอุดิอาระเบีย ออสเตรเลีย 

สหราชอาณาจักร และอิหราน
174 

วัตถุประสงคของการยายถิ่นมีหลากหลาย แตสวนใหญจะเปนเรื่องของการยายถิ่นเพื่อการ

ทํางานที่จะไดรับคาตอบแทนที่ดีกวาเดิม ในยุคโลกาภิวัตนท่ีสงเสริมการคาเสรี ทําใหเงินทุนและสินคาหลั่งไหล

ขามพรมแดนไดอยางเสรี แตรัฐกลับเขมงวดในการเคลื่อนยายขามพรมแดนของบุคคลดวยการกําหนด

กฎระเบยีบการเขาเมืองของคนตางชาติ เชน หลักฐานทางการเงิน รายไดและทรัพยสิน ผูคํ้าประกันในประเทศ 
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 องคกรยายถ่ินสากล ไดระบุไวในรายงานในป 2543 วามีประชากรยายถ่ินอยู 150 ลานคนทั่วโลก ซึ่งคิดเปนรอยละ 3 ของ

ประชากรโลก จํานวนประชากรยายถ่ินไดเพ่ิมข้ึนจากชวง 10 ปที่ผานมาถึง 30 ลานคน อางอิงใน  ศิริพร สโครบา-เนค, 

การคามนุษย: แนวคิด กลไก และประเด็นทาทาย, อางแลว, น.27. 

174
 ศิริพร สโครบาเนค, อางแลวในเชิงอรรถที่ 18, น.29. 

 



บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

97

ผูรับรองจากประเทศที่ตองการเดินทาง ในบางประเทศหญิงที่ตองการเดินทางจะตองไดรับการยินยอมจากสามี 

และผูท่ีจะเดินทางจะตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานของรัฐ หากไมปฏิบัติตามก็จะไดรับโทษเมื่อเดินทาง

กลับประเทศ กฎระเบียบเหลาน้ีทําใหผูท่ีตองการยายถิ่นตองพึ่งพากระบวนการของผูจัดหางาน ผูลักลอบพา

คนเขาเมือง หรือแมแตนักคามนุษย เพื่อใหอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จําเปนใน

การยื่นขอหนังสือเดินทางและวีซา รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการขามพรมแดนทั้งที่ถูกตอง หรือการ

ลักลอบพาขามพรมแดน ดวยเหตุน้ี การยายถิ่นดวยความเต็มใจจึงกลายเปนการลักลอบเขาเมืองและการคา

มนุษย 
นอกจากถูกกระทําเยี่ยงทาสจากนายจางแลว คนที่ยายถิ่นเพื่อหางานทํายังอาจกลายเปนเหยื่อ

ของบริษัทจัดหางานที่ตองการแสวงหาประโยชนอันมิชอบธรรม โดยปดบังสถานภาพการจางงานที่แทจริง 

เพื่อใหคนที่ตองการยายถิ่นหลงเชื่อและตองกลายเปนเหยื่อของการคามนุษย เชน ในกรณีท่ีทําสัญญาไป

ทํางานแมบานหรืองานบริการ แตเม่ือถึงจุดหมายปลายทางกลับถูกบังคับใหบริการทางเพศเพื่อใชหน้ีท่ีเกิดขึ้น

จากคาใชจายในการจัดเตรียมการเดินทาง เปนตน 

(2) การลักลอบเขาเมือง 
การลักลอบเขาเมืองเปนการนําพาคนที่ตองการเคลื่อนยายเพื่อขอลี้ภัย หรือเพื่อหางานทําจาก

ประเทศหนึ่งขามพรมแดนเพื่อเขาสูประเทศหนึ่งดวยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ผูลักลอบพาคนเขาเมืองอาจจะชวย

จัดการเรื่องเอกสารเพื่อขามพรมแดน และจัดหาพาหนะและวิธีการตาง ๆ เพื่อใหผูท่ีตองการยายถิ่นสามารถ

ขามพรมแดนได ผูลักลอบพาคนเขาเมืองตางจากนักคามนุษย เพราะไมมีเจตจํานงท่ีจะแสวงหาประโยชนจากผู

ลักลอบเขาเมืองเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง แตการควบคุมพรมแดนอยางเขมงวดเพื่อปองกันการลักลอบเขา

เมืองและการคามนุษย ทําใหผูลักลอบพาคนเขาเมืองตองใชวิธีการขนสงที่เสี่ยงภัย และอาจทําใหผูตองการ

เคลื่อนยายเปนอันตรายถึงชีวิตได อยางไรก็ดี การลักลอบเขาเมืองในปจจุบันถือเปนอาชญากรรมขามชาติท่ีมี

เครือขายโยงใยกับกลุมอาชญากรรมทั้งในประเทศตนทางและปลายทาง จึงไดมีการจัดทําเครื่องมือในระดับ

สากลเพื่อสรางความรวมมือของประเทศตาง ๆ ในการจัดการกับปญหานี้ 

 

3.4.1.2 ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม  
 

แมวาตนตอของกระบวนการคามนุษยจะเกิดจากปญหาดานเศรษฐกิจหรือความยากจนเปนหลัก 

กระนั้นก็ตาม ความยากจนเพียงประการเดียวมิอาจที่จะอธิบายปรากฏการณท่ีรุนแรงและเลวรายในปจจุบันได 

โดยปจจัยท่ีมีความสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่สงผลใหผูหญิงตองไดรับความกดดันท่ีจะตอง “ขายตัวหรือขาย

บริการทางเพศ” ก็คือ ความรุนแรงใน 3 ระดับ
175

 ไมวาจะเปน ความรุนแรงทางตรง อันหมายถึง การกระทํา

รุนแรงที่สามารถมองเห็นไดชัด เชน การทุบตี ทํารายรางกาย การขมขืน การฆา ฯลฯ ความรุนแรงเชิง

โครงสราง ซึ่งเปนความรุนแรงซอนเรนท่ีมองเห็นไดยาก โดยอาจเปนสิ่งที่แฝงอยูในระบบกฎหมาย กฎ 

                                                 
175

 จิตติมา ภาณุเตชะ และคณะ, “รายงานสถานการณความรุนแรงตอผูหญิงที่ปรากฎในสื่อมวลชนในรอบป พ.ศ.2545,” 

บทความของมูลนิธิสรางความขใจเรื่องสุขภาพผูหญิง ในเว็บไซต http://www.whaf.or.th. วันที่สืบคน 12 มีนาคม 2549. 
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ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรการตาง ๆ ของรัฐ เปนตน หรือเปนความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม อันหมายถึง 

ความรุนแรงที่แฝงอยูในความเชื่อ คานิยม สิ่งที่สังคมยึดถือวามีมานานแลวและตองยอมรับตอ ๆ ไป และ

ความยึดถืออันน้ีเองที่คอยคํ้าจุนใหสังคมยอมรับความรุนแรงประเภทอื่น ๆ อาทิเชน ความคาดหวังทางสังคม

ท่ีตางกันระหวางผูหญิงกับผูชาย เชน การใหคุณคาตอการตอบแทนบุญคุณของบุพาการี กลาวคือ ในขณะที่

ผูหญิงถูกจํากัดลักษณะการตอบแทนไดเพียงแคการดูแลบุพการีในเชิงเศรษฐกิจแตผูชายสามารถตอบแทน

โดยการบวชทดแทน ตลอดจนการเจริญเติบโตของวัตถุนิยม ท่ีมุงเนนวัดคาความเจริญจากวัตถุท่ีครอบครัว

พึงมีพึงได เหลาน้ีลวนแลวแตเปนปจจัยท้ังผลักและดึงใหผูหญิงจํานวนนับไมถวนตองเขาสูกระบวนการ จน

บางครั้งตวัผูหญิงเองอาจจะถูกลางสมองและคิดเอาวาเขาได “เลือก” ท่ีเขาสูกระบวนการคามนุษยเสียเอง  

 

3.4.1.3 ปจจัยทางดานการเมือง  

 

แมวาปญหาของการคามนุษยในปจจุบันจะไดรับความสนใจจากชุมชนทุกระดับทั้งในและ

ระหวางประเทศ ซึ่งเห็นพองรวมกันวาปญหานี้เปนการบั่นทอนความมั่นคงของมนุษย ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของผูท่ีตกเปนเหยื่อ ตลอดจนเปนปญหาอาชญากรรมขามชาติท่ีตองการความรวมมือในทุกระดับ

เพื่อปองกันและขจัดใหหมดสิ้นไป ซึ่งในชวงทศวรรษที่ผานมาไดมีความพยายามจัดทํากฎหมาย แผนปฏิบัติ

การตาง ๆ ท้ังระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรเพื่อปราบปรามอาชญากรรมและชวยเหลือ

ผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย แมกระนั้นก็ตาม ก็ยังพบวาความพยายามเหลาน้ียังไมสามารถหยุดยั้งการ

เติบโตของเครือขายการคามนุษย และคุมครองปองกันผูตกเปนเหยื่อไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยท่ีถือวา

เปนปญหาในทางการเมืองการบริหาร ประกอบดวย ปญหาวงจรความไมสมดุลในการทํางาน, ปญหาดานการ

สงเสริมกรอบหลักการและแนวทางสิทธิมนุษยชนในการทํางาน และปญหาเกี่ยวกับประโยชนสูงสุดของเด็ก

และสิทธิในการกําหนดตัดสินใจของผูใหญท่ีตกเปนเหยื่อ เปนตน
176 

(1) ปญหาวงจรความไมสมดุลในการทํางาน 
 วงจรในการทํางานเรื่องการคามนุษยจําตองครอบคลุมท้ังในเรื่องการดําเนินงานปองกัน แกไข 

และใหความชวยเหลือ รวมถึงการทํางานในระดับนโยบายเพื่อจัดทํากฎหมาย แผนปฏิบัติงาน และการทํางาน

ในระดับปฏิบัติงานที่มีการปฏิสัมพันธโดยตรงกับชุมชน ผูตกเปนเหยื่อ ท้ังในเรื่องการปองกันและใหความ

คุมครองชวยเหลือ โดยการทํางานทั้งสองระดับจะตองมีความเกี่ยวของสัมพันธซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนใน

การถายทอดขอมูล การกําหนดนโยบาย และการบังคับใชกฎหมาย รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่พอเพียงใน

การทํางานแตละระดับทั้งของรัฐและเอกชน และประชาสังคม 
 (2) ปญหาดานการสงเสริมกรอบหลักการและแนวทางสิทธิมนุษยชนในการทํางาน 

 แมวาสํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติจะไดจัดทําหลักการและ

มาตรการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูเสียหายจากการคามนุษยเพื่อเปนแนวทางในการ
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ดําเนินงาน แตในทางปฏิบัติยังพบวาผูปฏิบัติการและใหความชวยเหลือและปองกันการคามนุษย ยังมิได

คํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูตกเปนเหยื่อ โดยเฉพาะในเรื่องการมีสวนรวมในการกําหนดการตัดสินใจ การ

เขาถึงกระบวนการเยียวยา การชดเชยความเสียหายโดยไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนเหมาะสมกับสถานภาพและ

อายุ 

(3) ปญหาเกี่ยวกับประโยชนสูงสุดของเด็กและสิทธิในการกําหนดตัดสินใจของผูใหญท่ีตก

เปนเหยื่อ 
 ความพยายามในการแกไขและปองกันปญหาการคามนุษยของประชาคมโลก รัฐบาล และภาค

ประชาสังคมโดยภาพรวมจะเนนเรื่องการคุมครองพิทักษสิทธิของเด็กเปนสําคัญ เพราะเปนท่ียอมรับวาเด็กไม

สมควรตกอยูในสภาพที่ถูกแสวงหาประโยชน โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชนทางเพศ การตองทํางานเยี่ยง

ทาสในโรงงาน บานสวนตัว บนทองถนน หรือในสถานประกอบการคาประเวณี อันจะสงผลใหเด็กขาดโอกาสที่

จะไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ ทุกภาคสวนของสังคมจึงตองรับผิดชอบที่จะชวยเหลือปองกันเด็ก

ใหหลุดพนจากสภาพดังกลาว ความพยายามทั้งมวลจึงเนนเด็กเปนศูนยกลางในการออกกฎหมายและกําหนด

นโยบายมาตรการตาง ๆ ผูทํางานพิทักษคุมครองเด็กจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการดําเนินการดังกลาว ทวาผู

กําหนดนโยบายกับผูปฏิบัติการสวนใหญยังมิไดคํานึงถึงสิทธิและความตองการที่แตกตางของหญิงที่เปนเหยื่อ

ของการคามนุษย ดังน้ัน การปฏิบัติงานเพื่อพิทักษปกปองเด็กในหลายกรณีอาจจะละเมิดสิทธิของหญิง

ผูเสียหาย โดยเฉพาะการที่ตองถูกบังคับชวยเหลือฟนฟูเยียวยา และการสงกลับภูมิลําเนาในลักษณะที่ไมมี

โอกาสรวมกําหนดตัดสินใจ 

 แมในกรณีของเด็กท่ีอยูในวัยเจริญพันธุท่ีตกเปนเหย่ือของการคามนุษย โดยเฉพาะเพื่อการ

บังคับคาประเวณี ก็มีความตองการที่แตกตางจากเด็กวัยเยาวท่ีถูกบังคับใหขอทานหรือขายของตามขางถนน 

แนวทางเชิงเด่ียวของรูปแบบการใหความชวยเหลือท่ีไมคํานึงถึงความหลากหลายของอายุ สถานภาพและความ

ตองการของผูเสียหายจากการคามนุษย อาจสงผลใหความปราถนาดีท่ีจะฟนฟูเยียวยา สรางชีวิตใหมใหแกเด็ก

และหญิงไมประสบผลตามที่ตองการ เด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่ออาจตองการกระบวนการเยียวยาทางจิตใจ 

แตหากปฏิบัติแกพวกเขาประหนึ่งวาเปนผูเจ็บปวยทางจิต จะสงผลใหกระบวนการความรวมมือในการทํางาน

ระหวางผูเสียหายโดยเฉพาะหญิงและเด็กชวงวัยรุนกับหนวยงานที่ตองการความชวยเหลือเปนไปไดยาก และ

ทําใหการเสริมสรางความเชื่อม่ัน เกียรติภูมิ ตลอดจนการสรางชีวิตใหมโดยผูเสียหายมีสวนรวมเปนไปอยาง

ลาชา 
 ดวยเหตุน้ี จึงมีความจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงสิทธิและความตองการที่หลากหลายและแตกตาง

ระหวางหญิงและเด็กในการจัดทํามาตรการ กฎหมาย และการปฏิบัติโดยไมใชแนวคิดเรื่องประโยชนสูงสุดของ

เด็กครอบงําการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย อันรวมถึงผูใหญท่ีเปนหญิงและชายที่

จําเปนตองไดรับการเคารพและสงเสริมสิทธิในการกําหนดตัดสินอนาคตของตนดวย 
(4) ตัวตน การมีสวนรวม และการตัดสินใจของผูตกเปนเหยื่อ 

 ในปจจุบันมีหลากหลายหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ดําเนินงานปองกันและ

ปราบปรามชวยเหลือในเรื่องการคามนุษย แตหากพิจารณาโดยภาพรวมแลวจะเห็นวา การทํางานเหลาน้ีการมี
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สวนรวมของหญิงและเด็กท่ีไดรับผลกระทบคอนขางจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือมีการพัฒนารูปแบบใหเปน

ทางการและเปนงานอาชีพมากเทาใด ตัวตนและการมีสวนรวมของหญิงและเด็กก็จะยิ่งลดนอยลง หรือแทบไม

มีเลย การดําเนินงานแกไขและปองกันปญหาใด ๆ จะไมสามารถประสบผลสําเร็จได หากมิไดมีเสียงและความ

ตองการของผูไดรับผลกระทบ ดังน้ัน จึงจําเปนท่ีจะตองสงเสริมใหผูเสียหายไดมีสวนรวมในการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ รวมถึงการรวมกลุมของตนเอง 

 

กลาวโดยสรุป การคามนุษยนับวาเปนสวนหนึ่งของการยายถิ่น แตแตกตางจากการยายถิ่นและ

การลักลอบเขาเมืองเพราะการคามนุษยมีวัตถุประสงคท่ีเดนชัดในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากผูท่ีถูก

คาท่ีตองกลายเปนเหยื่อและถูกริดรอนสิทธิท่ีจะสามารถกําหนดตัดสินใจเลือกทางชีวิตของตนเองได และตอง

ดํารงชีวิตภายใตการควบคุมของผูอื่น แตเดิมเหยื่อของการคามนุษยอาจจะถูกบังคับขมขืนใจหรือลักพาตัวจาก

ถิ่นฐานเดิมของตน แตในปจจุบันเหยื่อของการคามนุษยอาจจะตัดสินใจยายถิ่นดวยความสมัครใจ แตถูก

หลอกลวงในเรื่องของประเภทของงานและรายได และนักคามนุษยอาจจะใชวิธีการลักลอบพาเหยื่อเขาเมือง

โดยผิดกฎหมาย ทําใหเหยื่อตองกลายเปนคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย เปนแรงงานผิดกฎหมาย และถูก

ลงโทษจากเจาหนาท่ีของรัฐแทนการไดรับความชวยเหลือซึ่งกระบวนการสอบสวนและลงโทษทําใหเหยื่อตอง

ถูกกระทําซ้ํา  

อน่ึง เหยื่อของการคามนุษยในปจจุบันมีท้ังหญิงและชาย แตเหยื่อสวนใหญเปนผูหญิงและเด็ก

ท้ังน้ี เหยื่อของการคามนุษยท่ีเปนผูหญิงและเด็กมักจะถูกนําไปสูตลาดธุรกิจบริการทางเพศ และตกเปนเหยื่อ

ของความรุนแรงทั้งทางรางกาย จิตใจ และทางเพศ มีชีวิตอยูภายใตการครอบงําและการกระทําตามอําเภอใจ

ของนักคามนุษยและนายจางที่ซื้อมา สวนผูชายมักจะถูกนําไปแสวงหาประโยชนโดยเปนแรงงานที่ถูกบังคับใน

การทํางานประมงและโรงงาน 

ท้ังน้ี ปญหาการคามนุษยท่ีเปนผูหญิงและเด็กซึ่งมักจะถูกนําไปสูตลาดธุรกิจบริการทางเพศนั้น 

มักจะเห็นไดอยางชัดเจนและตกเปนประเด็นขาวทางสื่อก็คือ ในกรณีของการไปทํางานตางประเทศ โดยขอมูล

จากการศึกษาหญิงที่มาขอความชวยเหลือจากบานศาลาซึ่งเปนองคกรที่ใหความชวยเหลือดานที่พักพิงแกหญิง

ตางชาติในประเทศญี่ปุนทําใหไดทราบถึงแนวโนมสถานการณการคาหญิงและปญหาการบังคับคาประเวณีใน

ประเทศญี่ปุนในรอบ 10 ปท่ีผานมา โดยผลจากการศึกษาพบวา ผูท่ีขอความชวยเหลือจากบานศาลาสวนใหญ
เปนหญิงไทยและหญิงชาวฟลิปปนส โดยเปนหญิงไทยคิดเปนถึงรอยละ 93.4177    

เน่ืองจากปญหาการคามนุษย  โดยเฉพาะหญิงและเด็กไดทวีความรุนแรงและเปนท่ีสนใจของทั่ว
โลก ซึ่งรูปแบบการคามนุษยในปจจุบันน้ันไดพัฒนากลายเปนกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงกับหลายประเทศ

และมีเครือขายการคามนุษยอยูท่ัวโลก เรื่องการคามนุษยและเรื่องตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการอพยพแรงงานเปน

ประเด็นสําคัญที่ประเทศไทยใหความสนใจ และไดรวมมือกันระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบานใน
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การทําบันทึกความเขาใจในระดับทวิภาคี ระหวางรัฐบาลไทยกับกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนลาว และ
พมา ซึ่งประเทศไทยไดมีการเริ่มนําเขาแรงงานกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาชนลาวเขาสูระบบโดยการจด
ทะเบียนเพื่อใหเปนแรงงานตางดาวที่ถูกตองตามกฎหมายและไดรับความคุมครองทางดานการทํางานและการ

คุมครองทางสังคมดวย     
นอกจากน้ี ยังไดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือของประเทศไทยในอนุภาคลุมนํ้าโขง

เพื่อตอตานการคามนุษยซึ่งจะเปนแนวทางในการชวยปองกันปญหาการคามนุษยในกลุมของหญิงและเด็กท่ีเขา

มาคาประเวณีหรือเปนแรงงานรับใชในบาน แรงงานที่ถูกบังคับหรือทํางานอันตรายและถูกเอารัดเอาเปรียบ
ตางๆ โดยโครงการอนุภาคลุมแมนํ้าโขงเพื่อการตอตานการคาเด็กและหญิงขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศไดจัดต้ังขึ้นเม่ือป 2544 โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับภูมิภาค และเริ่มแรกไดดําเนินการใน
ลักษณะกลุมท่ีไมเปนทางการ มีการประชุมปละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรกคือการใหคําแนะนําและ
แนวทางในการเขาแทรกแซงเพื่อตอตานการคามนุษยในกลุมเด็กและสตรีอยางมีประสิทธิผลและกระตุนการ

คิดริเริ่มของอนุภูมิภาครวมถึงการทํางานกับองคการระดับอนุภูมิภาคดวย  
อยางไรก็ดี ความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาวจะประสบความสําเร็จหรือไมน้ันก็อยูท่ีความ

รวมมือของทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของ  และสรางความเขาใจรวมกันเพื่อประโยชนของทุกฝาย ซึ่งที่ผานมา
ประเทศไทยเองไดมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของไอแอลโอ อาทิ การใหสัตยาบัน

อนุสัญญาฉบับตาง ๆ เปนตน เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของประชากรโลก 
 

3.4.2 วิเคราะหปญหาการคาหญิงในประเทศไทย
178 

 

การคาผูหญิงในประเทศไทยไดเกิดขึ้นพรอมกับการนําแรงงานชายจีนเขามาในประเทศ ในชวง

หลังสนธิสัญญาเบาวริ่งไดมีหญิงและเด็กชาวจีนเปนจํานวนมากที่ถูกนําหรือลักพาเขามายังประเทศไทย หรือสง

ตอไปยังประเทศใกลเคียงเพื่อแตงงาน และ/หรือเพื่อคาประเวณีใหแกชาย รายงานของสันนิบาตชาติ พ.ศ.

2476 ระบุวาประเทศไทยเปนแหลงรับหญิงตางชาติมากกวาจะเปนแหลงตนทางในการสงหญิงออกไปยังตาง

แดนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2465 ประเทศไทยไดรับรองอนุสัญญาระหวางประเทศเรื่องปรามการคาหญิงและ

เด็ก ค.ศ.1921 และตอมาในป พ.ศ.2471 รัฐบาลไดออกกฎหมายเรื่องการคาหญิงและเด็กหญิง เพื่อ

ตอบสนองเจตนารมณ ของอนุสัญญาปรามการคาหญิงและเด็กฉบับดังกลาวประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคี

ของอนุสัญญาป 1949 ซึ่งมีแนวคิดในลักษณะ Abolitionist น่ันคือแนวคิดท่ีตองการลมเลิกระบบโสเภณี

โดยไมใหรัฐเขาไปควบคุมการคาประเวณี แตในขณะเดียวกันก็ไมไดระบุวาการเปนโสเภณี เปนความผิดท่ีตอง

ลงโทษ เพื่อตอบสนองเจตนารมณตามแนวคิดของอนุสัญญาฉบับน้ีประเทศไทย ไดออกกฎหมายปรามการคา

                                                 
178

 เอกสารอิเล็กทรอนิกส ในช่ือเรื่อง “ประเทศไทยกับการคาหญิง” (ขอมูลตนฉบับจากรายงานการวิจัยและปฏิบัติการเรื่อง

การคาหญิง ของ “มูลนิธิผูหญิง”) อางในเว็บไซต รักบานเกิด.คอม ที่ http://www.rakbankerd.com ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่

ใหรายละเอียดเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ของประเทศไทยในปจจุบันที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง  
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ประเวณีในป พ.ศ.2503 ทําใหการคาประเวณีซึ่งเปนกิจกรรมที่รัฐเคยเขาควบคุมการจดทะเบียนซองและหญิง

โสเภณีกลายเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายและหญิงที่คาประเวณีตองถูกปรามปรามจับกุมลงโทษแตไมมีการลงโทษ

ผูใชบริการ จากกรณีของประเทศไทยนี้จะเห็นวาการออกกฎหมายเพื่อใหการคาประเวณีเปนสิ่งผิดกฎหมายน้ัน

ไมสามารถหยุดยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการทางเพศ และธุรกิจการคาหญิงได 

ในชวงระยะที่โสเภณีเปนสิ่งที่ถูกตองตามกฎหมายโดยรัฐเปนผูควบคุมการคาประเวณีน้ันไดมี

การชักนํารวมทั้งบังคับคาหญิงและเด็กเขาสูการคาประเวณี นอกจากหญิงและเด็กไทยแลวยังไดมีการนําหญิง

และเด็กจีนขามพรมแดนเขามาคาประเวณีในประเทศไทยดวย จึงนับไดวาประเทศไทย มีสวนเกี่ยวของกับ

การคาหญิงขามประเทศมาตั้งแตในอดีตโดยเปนประเทศจุดหมายปลายทาง แตยังมิไดมีหลักฐานวาไดมี

กระบวนการเครือขายจัดสงหญิงและเด็กหญิงไทยขามพรมแดนไปยังประเทศอื่นอยางเปนระบบและมี

โครงขายโยงใยเชนในปจจุบัน กระบวนการคาหญิงไทยขามชาติเปนปรากฏการณท่ีทวีความรุนแรงในชวงสาม

ทศวรรษที่ผานมาและไดขยายรูปแบบสลับซับซอน รวมทั้งมีกลไกที่ประสานงานกันทุกระดับปจจัยเกื้อหนุนท่ี

สําคัญไดแก นโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและนโยบายสงออกแรงงานของไทยเอง เม่ือรัฐบาล

เริ่มมีนโยบายสงออกแรงงานนั้น แรงงานสวนใหญท่ีถูกสงไปทํางานในตางแดนไดแกบรรดาแรงงานชายที่มี

ฝมือ หรือกึ่งฝมือ ตองเสียคานายหนาในการจัดสงไปทํางานสงผลใหครอบครัวตองมีหน้ีสินในเรื่องคาใชจาย

กอนการเดินทางในรายที่ประสบความ ลมเหลว หรือถูกหลอกลวงตองประสบปญหาหนี้สินท่ีกูยืมมาเปนคา

นายหนา สงผลใหภรรยาหรือลูกสาว/ ลูกชายจะเปนบุคคลถัดไปที่จะตองเดินทาง ไปทํางานเพื่อหาเงินมาใชหน้ี 

และระบบการแบงงานตามเพศ ทําใหแรงงาน หญิงในตลาดแรงงานสากลจํากัดอยูในงานลักษณะผลิตซ้ํา และ

งานที่ เกี่ยวเนื่องกับการบริการทางเพศ สภาพเชนน้ีไมแตกตางจากหญิงที่ยายถิ่น เพื่อทํางานทําภายในประเทศ 

ท่ีการขยายตัวของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวทําใหเกิดความตองการแรงงานทางเพศ จํานวนมาก และเปน

ปจจัยผลักและดึงดูดใหหญิงเหลาน้ีเขาสูการทํางานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทางเพศ นอกจากน้ี การละเลยในการ

บังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการคาประเวณี และการคาหญิง และเด็กอยางเขมงวดรวมถึงการใชกฎหมายคนเขา

เมืองจับกุมหญิงตางชาติในประเทศที่เปนแหลงรับ ตางก็เปนปจจัยที่ทําใหการคาหญิงไทยขามชาติเติบโตเปน

ปญหาที่รุนแรง 
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมา ไมเพียงแตปรากฏการณการคาหญิงขามชาติจะขยายตัว เสนทาง

งานการเดินทางก็ไดกระจายออกไปในวงกวางทั่วทุกทวีปดวย โดยมีจุดประสงคเพื่อการบังคับประเวณี การ

แตงงานและแรงงานที่ถูกบังคับ เสนทางการคาหญิงพัฒนาไปตามถิ่นกําเนิดของนักทองเที่ยวทางเพศ โดย

ในชวงปลายทศวรรษ 1970 และตนทศวรรษ 1980 หญิงไทยถูกนําไปคายังประเทศเพื่อนบานและทางยุโรป

ตะวันตกเชนประเทศเยอรมันนี สวิตเซอรแลนด และเนเธอรแลนด มาในชวงปลายทศวรรษ 1980 ตอตน
ทศวรรษ 1990 ประเทศญี่ปุนไดกลายเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของขบวนการคาหญิงไทย และหญิงจาก

ประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต ปรากฏการณท่ีพบลาสุดในชวงทศวรรษนี้ก็คือ การที่ชายตางชาติเดิน

ทางเขามาเลือกสรรและซื้อตัวผูหญิงที่ตนพอใจในหมูบานของหญิงเอง 

พระราชบัญญัติเรื่องการคาหญิงและเด็กหญิง พ.ศ.2471 น้ันไมสอดคลองกับสภาพความ

รุนแรงของปญหาการคาหญิงและเด็กในปจจุบันและไมคุมครองการคาเด็กชายท่ีเริ่มปรากฏการณใหมใน
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สังคมไทยดวยเหตุน้ีจึงไดมีความพยายามที่จะแกไขพระราชบัญญัติดังกลาวใหเทาทันกับสภาพความเปนจริง

ของปญหาการคาหญิงและเด็ก 
 

3.4.2.1 การยายถิ่นและการคาหญิงไทย 
 

การที่ผูหญิงเปนแรงงานไรฝมือทําใหโอกาสที่จะไดรับการวาจางแรงงานในระบบ (formal 

sector) ในตลาดแรงงานตางประเทศเหมือนแรงงานชายนั้นเปนไปไดอยางจํากัด งานที่เสนอใหแรงงานหญิง

จึงอยูในภาคบริการ โดยเฉพาะงานบริการทางเพศ ในชวงป พ.ศ.2510-2519 ซึ่งเปนระยะเวลาที่ประเทศไทย

ถูกใชเปนฐานทัพของสหรัฐอเมริกาเพื่อทําการสูรบในประเทศเวียตนามน้ัน ไดกอใหเกิดแรงงานหญิงและ

แรงงานสํารองในอุตสาหกรรมทางเพศเปนจํานวนมาก การติดตอสัมพันธกับทหารอเมริกันในชวงสงคราม  

เวียตนาม และนักทองเที่ยวตางชาติในชวงสงเสริมการทองเท่ียวหลังสงครามเวียตนามยุติลง ทําใหหญิงใน

ภาคบริการทางเพศไดชองทางที่จะยายถิ่นไปตางแดน ท้ังในฐานะคูรัก หรือภรรยาของคนตางชาติซึ่งตอมาได

เปลี่ยนรูปแบบไปเปนการยายถิ่นเพื่อคาประเวณีในตางแดนของหญิงไทย เน่ืองจากการคาประเวณีของคน

ตางชาติเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศที่เปนจุดหมายปลายทาง หญิงที่ยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีจึงอยูใน

สถานภาพที่ผิดกฎหมายและถูกกวดขันจับกุมลงโทษจากเจาหนาท่ีของรัฐ รวมทั้งถูกควบคุมและแสวงหา

ประโยชนจากผูมีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมทางเพศในตางแดนเงื่อนไขทางกฎหมายทําใหการยายถิ่นเพื่อ

แสวงหางานทําของผูหญิงกลายเปนการคาหญิงขามชาติ ซึ่งไดแผขยายและพัฒนาไปหลายรูปแบบ 

สภาพปญหาการคาหญิงในประเทศไทยในปจจุบันไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประเทศไทยได

มีสวนเกี่ยวของในกระบวนการคาหญิงทั้งในฐานะที่เปนแหลงสงหญิงไทย และแหลงรับหญิงจากชาติอื่นเขามา

คาประเวณี รวมทั้งเปนประเทศแวะพักและสงตอ (transit) หญิงไปยังประเทศที่สามดวย 

 

3.4.2.2 การเติบโตของการคาหญิง : ภาพจากหมูบาน 
 

งานศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับโสเภณีและการคาประเวณีในประเทศไทยไดชี้ใหเห็นวา ในยุคท่ี

ระบบโสเภณีเปนท่ียอมรับและไดมีการควบคุมดวยการจดทะเบียนซองกับหญิงโสเภณีในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 

(พ.ศ.2441-2453) น้ัน ไดมีการหลอกลวงหญิงและเด็กเพื่อนํามาบังคับคาประเวณีในชอง และยังไดมีการนํา

หญิงตางชาติเขามาขายประเวณีตามซองตาง ๆ ซึ่งสวนใหญมีชาวจีนเปนเจาของ ลูกคาของหญิงโสเภณีก็คือ

ชายในทองถิ่นและแรงงานจากประเทศจีนท่ีไมไดนําครอบครัวมาดวยนอกจากหญิงจีนแลวยังมีหญิงญี่ปุนและ

ชาติตะวันตกอีกมากที่ถูกนําเขามาคาประเวณีใหกับชายชาวตะวันตก ถือไดวาในชวงที่ประเทศสยามมีนโยบาย

เปดประเทศหลังสนธิสัญญาเบาวริ่ง (พ.ศ.2398) และไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตจากการผลิตเพื่อเลี้ยง

ชีพเปนการผลิตเพื่อสงออกตลาดโลกนั้น เปนชวงแรกของกระบวนการคาหญิงและเด็กในประเทศไทย 

กระบวนการคาหญิงและเด็กในยุคปจจุบันไดเริ่มตนในชวง พ.ศ.2510 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน 

และไดขยายเสนทางเครือขายขามประเทศ รวมทั้งมีการนําหญิงและเด็กเขามาบังคับคาประเวณีเปนจํานวนมาก
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การยายถิ่นและการคาหญิงของหมูบานในภาคเหนือเปนกระบวนการที่พัฒนาไปอยางเปนอิสระจากรูปแบบการ

ยายถิ่นของแรงงานชาย เพราะเปนการยายถิ่นดวยจุดมุงหมายเพื่อการคาประเวณีโดยตรง ผูท่ียายถิ่นเปน

เด็กหญิงที่อายุนอย (จากกรณีศึกษาอายุนอยท่ีสุดคือ 12 ป) สวนทางภาคอีสานน้ันปรากฏการณของการยาย

ถิ่นเพื่อหางานทําท้ังของหญิงและชายเปนปรากฏการณท่ีมีมาเปนเวลานาน การยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีของ

หญิงอีสานเพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในชวงที่มีฐานทัพอเมริกันเขามาต้ังในประเทศไทย และตอมาเม่ือพัทยาไดพัฒนาเปน

แหลงทองเที่ยวโดยเนนใหเปนศูนยกลางของความบันเทิงทางเพศตอจากพัฒนพงศ ก็ไดดึงดูดแรงงานของ

หญิงสาวจากภาคอีสานเขามาสูการบริการทางเพศ ซึ่งสวนใหญจะเปนการคาบริการดวยความสมัครใจของ

ผูหญิงเหลาน้ี จากการศึกษาไมเห็นรูปแบบอันเดนชัดของกระบวนการคาหญิงจากทองถิ่นทางภาคอีสานเขาสู

แหลงการคาประเวณีในประเทศอยางเปนระบบเชนในกรณีศึกษาจากทางภาคเหนือ หลังจากมีนโยบายสง

แรงงานออกตางประเทศ หญิงจากภาคอีสานจะเริ่มยายถิ่นเพื่อทํางานรับจางเปนยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีใน

ตางแดน ขอมูลจากการศึกษาวิจัยทําใหเห็นภาพของการยายถิ่นและคาหญิงที่ไดวิวัฒนาการจากสาเหตุของ

ความยากจนแรนแคนและการบังคับ เปนการเลือกเขาสูการคาประเวณี และการตกเปนเหยื่อของกระบวนการ

คาหญิงยุคใหม ซึ่งสามารถแบงออกเปนชวงตาง ๆ คือ 
(1) ชวงหยั่งราก พ.ศ.2510-2520  

 การยายถิ่นในระยะนี้เปนไปเพื่อแกไขปญหาความยากจนแรนแคนของครอบครัว เด็กหญิง

ตัดสินใจที่จะปรับปรุงสภาพของครอบครัวดวยการยายถิ่นเขาสูการคาประเวณีโดยตรง หรือทํางานอยางอื่น 

เชน เปนพี่เลี้ยงเด็ก/ ทํางานบานกอนถูกชักนําเขาสูการคาประเวณีภายหลังจากกรณีศึกษาของหมูบานทาง

ภาคเหนือพบวา ในระยะนี้ เด็กหญิงในวัย 12-16 ป ไดถูกชักจูงเขาสูการคาประเวณีโดยมีคนกลางในทองถิ่น

ซึ่งเปนเครือขายของกระบวนการคาประเวณีเปนผูชักนําไปดวยความสมัครใจของพอแมและตัวเด็กผูถูกคาท่ี

ถูกผลักใหตกเปนเหยื่อของกระบวนการคาหญิงเพราะความยากจนแรนแคน (abject poverty) ดังที่ผูหญิง

เหลาน้ีอธิบายวา สภาพครอบครัวยากจนมาก พอแมลําบาก เราตองการชวยปลดหนี้สินของพอแม (บานริม

มอน) ท่ีตองไปทํางานทางใตน้ัน เพราะไมมีทางเลือก ตอนนั้นบานพี่ก็ทุกขพอแมก็จน และอีกอยางแมก็เอาพ่ี

ไปขาย พี่ก็ตองไปเพราะความที่รักพอแม (บานสอยดาว) ไมมีใครบังคับ ไมรูสึกเสียใจ เกิดมายากจนไมมี

ความรู พอแมไมมีความสามารถสงเสียลูกเรียน งานคาบริการคือทางเลือก เม่ือกอนลําบากมากบานทรง

กระตอบ พอแมหาเลี้ยงไมทัน ขาวบางวันก็ไดกิน บางวันก็ไมไดกิน ไมมีท่ีทํากินเลย (บานริมมอน) 
 ความยากจน การขาดปจจัยพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตทําใหเด็กหญิงในระยะนี้ตอง

ด้ินรนเพื่อความอยูรอดของครอบครัวโดยการเขาสูการคาประเวณีแมอายุยังนอยและดอยการศึกษาคือจบชั้น

ประถมสี่ หรือไมไดรับการศึกษาเลย จุดหมายปลายทางของเสนทางการคาประเวณีสําหรับเด็กหญิงในชวงนี้ 

คือ การลองใต สุไหงโกลก เปนจุดหมายปลายทางอันสําคัญจากกรณีศึกษาบานสอยดาวพบวาแมท่ีเคย

คาประเวณีไดนําลูกสาวของตนเขาสูการคาประเวณีท่ีหาดใหญเม่ือมีอายุเพียง 14 ป ความเพิกเฉยของชุมชน

ตอปรากฏการณการคาเด็กหญิงในระยะเริ่มตนน้ี และการขาดการบังคับใชกฎหมายที่มีอยูเพื่อหยุดยั้งการ

เริ่มตนของกระบวนการคาหญิงและเด็กทําใหมีเด็กหญิงจํานวนเพิ่มมากขึ้นหลั่งไหลเขาสูเสนทางการยายถิ่น

เพื่อการคาประเวณีในระดับประเทศ หญิงสาวท่ีไดเริ่มคาประเวณีในระยะนี้ตอมาไดเปนผูใหขอมูลและชักพา
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เด็กสาวจากหมูบานเขาสูการคาประเวณีมากขึ้น รวมทั้งไดบุกเบิกเสนทางเครือขายของการคาประเวณีในตาง

แดนตอไปในระยะที่สองของการยายถิ่นเพื่อคาประเวณี 
 ในชวงของระยะหยั่งรากนั้นจะเห็นวาไดเริ่มมีการยายถิ่นในรูปแบบสองขั้นตอนเกิดขึ้นแลว น่ัน

ก็คือการยายถิ่นจากหมูบานสูเมืองใหญ และจากเมืองใหญสูตางประเทศโดยมีรายละเอียดในแตละขั้น คือ 
• จากหมูบานสูเมืองใหญ 

การยายถิ่นจากหมูบานสูเมืองใหญเปนปรากฏการณท่ัวไปของการยายถิ่นท่ีมีมาเปนเวลาชานาน

โดยมีวัตถุประสงคตาง ๆกัน สําหรับการยายถิ่นเพื่อเขาสูการคาประเวณีโดยตรงนั้นเปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น

ภายหลังเริ่มเกิดขึ้นต้ังแตชวง พ.ศ. 2510 เปนตนมา จุดหมายปลายทางหลักของการยายถิ่นเพื่อคาประเวณี

ของเด็กและหญิงสาวจากทางภาคเหนือคือกรุงเทพ หาดใหญ สุไหงโกลก จะสังเกตไดวาแหลงรับน้ีเปนศูนย

รวมของการคาและเปนแหลงทองเที่ยว ผูใชบริการนอกจากจะเปนคนไทยแลวก็ยังมีคนตางชาติท้ังจากประเทศ

เพื่อนบาน (มาเลเซีย สิงคโปร) ทางภาคใต และ จากภูมิภาคอื่น ๆ เชน อาหรับ ยุโรปดวย การศึกษาในพื้นท่ี

บานริมมอนพบวาลูกคาตางชาติมีบทบาทสําคัญตอการเติบโตของการยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีของหญิงจาก

หมูบานในระยะตอมา เพราะลูกคาเหลาน้ีได ไถถอนผูหญิงออกจากสถานคาบริการและสงเสียดูแลผูหญิงให

พํานักในหมูบานทําใหผูหญิงมีโอกาสปรับปรุงฐานะความเปนอยูของครอบครัว สงผลใหเกิดแรงผลักดันจาก

ครอบครัวอื่น ๆ ใหเด็กและหญิงสาวตองยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีเพิ่มมากขึ้น 
เม่ือหญิงรูลูทางของการคาประเวณีดีขึ้นก็จะโยกยายแหลงทํามาหากินตัวอยางเชน หญิงจากบาน

ริมมอนและสอยดาวจะยายจากกรุงเทพฯ สูจุดหมายปลายทางในภาคใตและภาคตะวันออก หรือหญิงทีถูก

นําไปคาประเวณีในภาคใตก็จะยายเขาสูกรุงเทพฯ เปนตน การเคลื่อนยายถิ่นจากจุดหมายปลายทางทางหนึ่ง

ไปยังอีกแหลงหนึ่งในระดับประเทศนั้น นอกจากจะเกิดจากการตัดสินใจของหญิงเพื่อหาชองทางที่ดีขึ้นในการ

ขายบริการแลวยังอาจเกิดจากการบังคับของเจาของแหลงคาประเวณีดวยเชนเด็กหญิงที่คาประเวณีถูกยายจาก

บานในกรุงเทพฯ ใหไปทํางานในชองทางภาคใตหรือหญิงสาวบางคนหลบหนีจากสถานบริการท่ีบีบบังคับทาง

ภาคใตเขาสูแหลงคาบริการในกรุงเทพฯ ท่ีมีอิสระมากกวา เชน การทํางานในบารท่ีพัฒนพงษ 

• จากเมืองใหญสูตางแดน 

การยายถิ่นจากแหลงคาประเวณีในประเทศไปตางประเทศในระยะแรกนี้ เปนจุดเริ่มตนของการ

พัฒนารูปแบบการคาหญิง หลังจากที่หญิงไดเดินทางออกจากหมูบานตนทางเขาสูแหลงคาประเวณีในประเทศ

แลวกลุมท่ีบุกเบิกเสนทางคาประเวณีในตางแดนนี้คือหญิงที่ทํางานในพัทยาและพัฒนพงษ ซึ่งเริ่มเสนทางไปสู

ยุโรป และหญิงที่ทํางานในชายแดนภาคใตสําหรับเสนทางสูมาเลเซียและสิงคโปร เม่ือพิจารณาสองเสนทางของ

การยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีในตางแดนของหญิงไทยแลวจะเห็นความเกี่ยวของระหวางแหลงที่มาของลูกคา

กับจุดหมายปลายทางของการยายถิ่นขามประเทศของหญิงไทย หญิงจากพัทยาและพัฒนพงษซึ่งใหบริการแก

ชายยุโรปจะยายถิ่นขามประเทศไปยังเมืองตาง ๆ ในยุโรปที่เปนถิ่นพํานักของลูกคาสวนหญิงที่ทํางานทาง

ภาคใตก็จะมีลูกคาเปนชายมาเลเซีย สิงคโปร ท่ีเปนผูอํานวยความสะดวกในการยายถิ่นเพื่อไปคาประเวณีใน

ประเทศเหลาน้ี 
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นอกจากการยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีแลว ในชวงปลายของระยะหยั่งรากนี้ก็ไดพบวาหญิง

ชนบทจากภาคอีสานที่เคยยายถิ่นทํางานรับจางในเมืองใหญเริ่มหาลูทางยายถิ่นไปทํางานในตางแดนดวยการ

ติดตอบริษัทจัดหางานเชนเดียวกับแรงงานชายที่ตองการยายถิ่นไปทํางานในตางประเทศ จุดหมายปลายทาง

ของแรงงานหญิงในระยะนี้คือ สิงคโปร และประเทศในตะวันออกกลาง โดยทํางานเปนหญิงรับใชในครอบครัว

หรือบางคนยายติดตามสามีไปทํางานในประเทศเดียวกัน จุดประสงคหลักในการยายถิ่นขามประเทศของหญิง

กลุมน้ีเปนเพื่อการทํางานอื่น ๆ ท่ีมิใชการคาประเวณี แตก็พบวาในระยะตอมาของการยายถิ่นเพื่อทํางานใน

ตางแดนของหญิงจากภาคอีสานนี้ไดมีหญิงบางคนเริ่มคาประเวณีไปพรอมกับการทํางานเปนแมบานในตาง

แดนดวย 
(2) ชวงผลิดอก พ.ศ.2521-2530 
ในยุคท่ีสองของการคาหญิง ถึงแมความยากจนจะเปนปจจัยท่ีผลักใหเด็กสาวเขาสูการคา

ประเวณี แตจะมีปจจัยอื่นท่ีเสริมทําใหเกิดกระบวนการคาหญิงอยางเปนระบบและแผกวางขึ้น เชน การ

สงเสริมจากพอแมการเห็นตัวอยางและ/ หรือการชักจูงชักนําจากหญิงสาวในชุมชนที่เขาสูการคาประเวณีมา

กอน ตลอดจนการรูแหลงคาประเวณีในกรุงเทพฯ และเมืองชายแดน ทําใหพอแมสามารถพาลูกเขามาสงแหลง

รับไดโดยไมตองผานนายหนาหรือคนกลางในทองถิ่น 
นอกจากสาเหตุที่ถูกพอแมนําไปขายใหสถานคาประเวณีโดยตรงแลวยังมีมูลเหตุอื่น ๆ ท่ีทําให

เด็กสาวเขาสูการคาประเวณีเชน เกิดความอับอายอันมีสาเหตุมาจากเรื่องเพศ และชีวิตสมรส เชน แตงงานแลว

สามีตายหรือเลิกรางเปนท่ีนาสังเกตวาเด็กสาวทางภาคเหนือมีคูครองตั้งแตอายุยังนอยบางครั้งคูครองก็สูงอายุ

กวาตนมากทําใหเกิดปญหาในการใชชีวิตรวมกันภาวะวิกฤติในครอบครัวก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเด็กสาว

ตองขายประเวณี เชน ในกรณีเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวที่ใหเกิดความจําเปนท่ีจะตองใชเงินทองเปน

จํานวนมาก หรือภาระหนี้สิน การที่สามารถเบิกเงินกอนลวงหนาไดกอนทําใหแหลงคาประเวณีกลายเปนท่ี

พึ่งพิงของครอบครัวที่ประสบปญหา โดยใชเด็กสาวเปนตัวประกันเงินทองที่ไดรับลวงหนา และตองทํางานใช

หน้ีโดยการคาประเวณี การซื้อขายในรูปแบบดังกลาวทําใหเห็นวาเด็กสาวที่ถูกกลายเปนแรงงานทาส (bonded 

labour) ของสถานประกอบการคาประเวณีท่ีเปนนายเงินของหญิงสาวเหลาน้ี 
ขณะที่การคาเด็กสาวทางภาคเหนือไดขยายขอบขายและทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในชวง พ.ศ. 

2521 ถึง 2530 น้ี หมูบานทางภาคอีสานก็ไดขยายกระบวนการยายถิ่นเพื่อทํางานในตางแดน เชนหมูบานโคน

นาซึ่งมีประวัติการยายถิ่นอพยพแรงงานของหญิงและชายมาเปนเวลานานดวยการไปทํางานรับจางในเมืองใหญ 

โดยผูหญิงทํางานในโรงงาน หรือเปนลูกจางในรานอาหาร ตอมาเม่ือรัฐมีนโยบายสงแรงงานออกตางประเทศ

สมาชิกชายของบานโคนนาก็ไดยายถิ่นไปทํางานในประเทศตะวันออกกลางและสิงคโปร ภายหลังไดมีหญิงจาก

หมูบาน เริ่มยายถิ่นไปทํางานเปนแมบานในประเทศที่แรงงานชายไดอพยพไปทํางาน หญิงเหลาน้ีบางก็ติดตาม

สามีไป บางก็ตองไปเพราะสามีเสียชีวิตและมีความจําเปนตองดูแลครอบครัวการยายถิ่นไปทํางานใน

ตางประเทศของหญิงในชวงนี้มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการคาประเวณี ซึ่งแตกตางจากการเดินทางไปตางประเทศ

ของหญิงสาวจากหมูบานทางภาคเหนือเม่ือเริ่มยายถิ่นขามประเทศ ในชวงปปลายของระยะผลิดอกน้ีหญิงสาว

ทางภาคเหนือไดขยายเสนทางการคาประเวณีจากแหลงคาตามหัวเมืองชายแดนไปสูประเทศอื่น ๆ โดยใชเสน
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สายและเครือขายเขาไปคาประเวณีในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งในระยะตอมาประเทศเหลาน้ีได

กลายเปนแหลงสงตอ (transit) หญิงไทยไปคาประเวณียังประเทศอื่น ๆ การด้ินรนแสวงหาแหลงใหมของการ

คาประเวณีทําใหหญิงสาวตองตกเปนเหยื่อของกระบวนการคาหญิงขามชาติ 

ในชวงผลิดอกของการคาหญิงน้ี หญิงสาวจากหมูบานทางภาคเหนือไดเริ่มถูกชักนําเขาไป

คาประเวณีในประเทศเพื่อนบานคือมาเลเซียและสิงคโปร สวนหญิงสาวจากภาคอีสานไดยายถิ่นเขาไปขาย

แรงงานเปนคนทํางานบานในประเทศสิงคโปร และตะวันออกกลางหญิงสาวจากพัทยาและกรุงเทพ ไดมุงสู

ประเทศทางยุโรปที่ไดมีหญิงไทยบุกเบิกไวแลวในชวงปลายระยะหยั่งรากของการยายถิ่นเพื่อคาประเวณีและ

ตอมานักทองเที่ยวตางชาติไดมีบทบาทเปนผูสนับสนุนและสงเสริมท่ีสําคัญ แหลงนําหญิงไทยไปคาประเวณีท่ี

สําคัญในยุโรปในระยะนี้คือ เยอรมันนี สวิสเซอรแลนด และเนเธอรแลนด 
ในชวงปลายของระยะผลิดอกน้ีไดเกิดปรากฏการณท่ีแพรหลายในหมูบาน น่ันคือหญิงที่ถูก

นําไปคาประเวณีไดเดินทางกลับบานอยางเปนอิสระจากหนี้สิน เพราะไดมีนักทองเที่ยวตางชาติไถถอนซื้อตัว

จาก นายเงินหรือเจาของแหลงบริการ หญิงสาวจากหมูบานทางภาคเหนือไดเดินทางกลับหมูบานโดยมี

นักทองเที่ยวตางชาติ เชน ชาวตะวันออกกลาง สิงคโปร เลี้ยงดูสงเสียและสรางบานเรือนให เพื่อท่ีชายตางชาติ

จะสามารถเขาไปใชชีวิตและใชบริการทางเพศในระยะสั้นกับผูหญิงของตนในหมูบานโดยตรง 

นอกจากจะไดรับการสงเสียเลี้ยงดูจากนักทองเที่ยวที่เปนลูกคาโดยตรงแลว ในระยะนี้ก็ไดพบวา

มีการชักนําหญิงจากหมูบานไปแตงงานในตางแดน เชน กรณีศึกษาจากพื้นท่ีอีสานไดพบวามีนายหนาทองถิ่น

ติดตอผูหญิงไปแตงงานในประเทศไตหวัน สวนหญิงสาวจากทางภาคเหนือน้ันก็ไดเริ่มมีการแตงงานกับชาย

ตางชาติท่ีเปนลูกคา เชนจากสิงคโปร มาเลเซียดวยเชนกัน จะเห็นไดวาการเขามาของนักทองเที่ยวตางชาติเพื่อ

วัตถุประสงคทางกามารมณ หรือท่ีเรียกวานักทองเที่ยวทางเพศ (sex tourists) น้ันมีผลโดยตรงตอการพัฒนา

รูปแบบและเสนทางของการชักพาหญิงเขาสูการคาประเวณีท้ังในประเทศและในตางแดน 

 (3) ชวงเบงบาน พ.ศ. 2531- ปจจุบัน 
ในชวงที่สามนี้จะเห็นวาเด็กสาวทั้งจากหมูบานทางภาคเหนือและภาคอีสานไดยายถิ่นเพ่ือการคา

ประเวณีโดยตรงเพราะไดเห็นตัวอยางของความสําเร็จจากหญิงที่เขาสูการคาประเวณีในระยะแรก ๆ พริ้งจาก

บานสอยดาวซึ่งเปนหน่ึงในผูหญิงกลุมแรกที่เดินทางไปคาประเวณีทางภาคใตและประเทศเพื่อนบานได

กลาวถึงผูหญิงที่เขาสูการคาประเวณีในระยะนี้วาผูหญิงที่ทํางานมีสองประเภท หน่ึงเด็กสาววัยรุนใจแตก เห็น

เพื่อนคนอื่นมีรถมีบาน แตงตัวสวยมีทองใส เงินใชจายฟุมเฟอย จึงกลายเปนคานิยมแบบใหม สองทําดวย

ความจําเปนหลายประการ เชน แยกทางกับสามี สามีตาย พอแมยากจน มีหน้ีสิน จุดหมายปลายทางของหญิง

จากภาคเหนือยังคงเปนกรุงเทพฯที่สุทธิสาร และหาดใหญ สุไหงโกลก ซึ่งเปนจุดตอเขาไปยังมาเลเซียและ

สิงคโปร จากกรณีศึกษาหมูบานริมมอนและสอยดาว พบวาชวงอายุท่ีเขาสูการคาประเวณีน้ันยังอยูในชวง 12-

18 ปและเด็กสาวสวนใหญเรียนจบชั้นประถมหกซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับในพื้นท่ีบานสอยดาวพบวาเด็ก

สาวที่ไปคาบริการในรุนน้ีบางคนเปนลูกของหญิงที่คาบริการมากอน  
สวนทางภาคอีสานน้ันต้ังแตชวงป พ.ศ.2530 เปนตนมา ไดเกิดปรากฏการณของการยายถิ่นจาก

หมูบานเขาสูการคาประเวณีในตางแดนซึ่งมีจุดมุงหมายคือประเทศญี่ปุน หญิงสาวที่ยายถิ่นขามประเทศจาก
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หมูบานที่ศึกษาสวนใหญอยูในชวงปลายอายุ 20 ป และไมไดรับขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทํางานในตาง

แดนหญิงสาวสวนหนึ่งเขาใจวาการทํางานในญี่ปุนก็เปนเชนเดียวกับการยายถิ่นไปทํางานในประเทศตะวันออก

กลาง สิงคโปร หรือบรูไน คือการทําความสะอาด หรือใหบริการ หญิงที่ตองการเดินทางไปญี่ปุนจะตองจายคา

นายหนาในหมูบานเปนเงิน 20,000-40,000 บาท และไมมีใครรูวาจะตองใชหน้ีเม่ือถึงประเทศจุดหมาย

ปลายทาง การยายถิ่นเขาสูประเทศญี่ปุนจึงเปนการหลอกลวงชักพาหญิงสาวเขาสูการบังคับคาประเวณีใน  

ตางแดน 
• ทางสายตรงจากหมูบานสูตางแดน 

ในชวงที่สามของการเติบโตของการคาหญิงน้ีจะเห็นรูปแบบของการคาหญิงในลักษณะขั้นตอน

เดียว คือการยายถิ่นโดยตรงจากหมูบานสูตางประเทศ การยายถิ่นจากหมูบานของหญิงสาวเพื่อไปคาประเวณี

ในตางประเทศโดยตรง เปนปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นอยางเห็นไดชัดและแพรหลายในพื้นท่ีศึกษาวิจัยและ

ใกลเคียง ในชวงตั้งแต พ.ศ.2530 เปนตนมา โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคอีสาน การจัดสงหญิงไปคาประเวณีใน

ตางประเทศนั้นถึงแมจะใชรูปแบบและวิธีการเชนเดียวกับการสงแรงงานชายไปทํางานในตางประเทศ โดยเรียก

คานายหนาเปนจํานวนเงินท่ีเทากันแตผูหญิงตองจายหน้ีสินท่ีเจาของบาร / รานอาหารในตางประเทศเปนผู

กําหนดขึ้นอีก ทําใหไมสามารถมีรายไดเปนของตนเองในระยะเริ่มแรกของการทํางาน นอกจากการเอา

ประโยชนในเรื่องรายไดจากหญิงแลวการที่หญิงซึ่งยายถิ่นจากหมูบานโดยตรง โดยที่ไมเคยผานกระบวนการ

คาประเวณีในประเทศมากอน ทําใหเกิดปญหาเมื่อตองถูกบังคับคาประเวณีในตางแดนผูจัดหาหญิงสูการคา

ประเวณีในตางแดนมักจะใหขอมูลแกผูหญิงวางานสบาย เงินดี ลวนแตวาเราจะทําอะไร เปนงานบริการอยูตาม

รานอาหาร..มีงานทํามาก จะเลือกทําอะไรก็ได ตามรานอาหารรับคนงานเยอะ แตถาอยากไดเงินดีก็มีงานใหทํา 

คืองานบริการ เพราะนอกจากจะไดเงินเดือนแลวยังไดทิปจากแขกอีกดวย 
หญิงจากหมูบานสวนหนึ่งไมเขาใจวางานบริการคืองานอะไร และไมเขาใจสภาพการทํางาน

คาประเวณีในตางแดนที่ตองถูกบังคับใหขายบริการโดยไมมีทางเลือก รวมทั้งสภาพขูเข็ญทารุณ ดังเชนท่ี

ผูหญิงซึ่งหนีหน้ีสินจํานวนหาแสนบาทจากญี่ปุนกลับมาเลาวา ตอนแรกนายหนาบอกวาเราไปทํางานอยางอื่นก็

ได แถมยังทํางานไมไดเงินตองไปอยูบานนอกคิดวาจะเลือกงานได แตเม่ือไปแลว เราไมมีสิทธิ์เลือกงานเลย 

ถาไมทํางานก็จะถูกทําโทษทารุณ ถาใครโกหกและจับไดมันมันทําโทษอยางหนักบางรายก็ถึงตาย 

นอกจากจุดประสงคเพ่ือบังคับประเวณีแลว การยายถิ่นจากหมูบานตางแดนยังมีจุดประสงค

แอบแฝงเพื่อนําหญิงสาวไปแตงงานกับชายตางชาติโดยสัญญาวาจะพาไปทํางานอยางอื่น โดยเรียกคานายหนา

จากครอบครัวสําหรับคาใชจายการเดินทางของผูหญิง แลวนายหนาก็จะยังเรียกคาใชจายการเดินทางของ

ผูหญิง แลวนายหนาก็จะยังเรียกคาใชจายจากชายตางชาติที่เลือกหญิงไทยไปอยูกับตนดวย ซึ่งเปนวิธีการท่ี

แตกตางจากธุรกิจเมียสั่งไปรษณีย (mail order bride) ท่ีคาใชจายของฝายหญิงซึ่งเปนผูเดินทางนั้นอยูใน

ความรับผิดชอบของผูชายท่ีตองการซื้อผูหญิงเพียงฝายเดียว 
เสนทางการนําหญิงจากหมูบานสูตางแดนนั้น ในบางครั้งไมสามารถจะนําหญิงสูประเทศ

จุดหมายโดยตรงได จึงใชบางประเทศเปนเสนทางผาน หรือเปนจุดพัก ในบางกรณีหญิงจะถูกบังคับให

คาประเวณีในประเทศที่เปนจุดพักหรือทางผานเหลาน้ีดวย ตัวอยางเชน หญิงที่จะไปขายบริการในญี่ปุน ใช
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เสนทางจากกรุงเทพ ผานมาเลเซีย ฟลิปปนส เกาหลี กอนจะเขาสูจุดหมายปลายทาง คือ ญ่ีปุน หรือการ

เดินทางไปประเทศเยอรมัน จะใชเสนทางผานโปแลนด เชคโกสโลวาเกีย เปนตน 
 

3.4.2.3 รูปแบบอื่นของการคาหญิง 

 

นอกจากการเคลื่อนยายผูหญิงเขาสูการคาประเวณีในลักษณะดังกลาวขางตนแลว ยังไดพบวามี

การคาหญิงอีกสองลักษณะคือการนําหญิงตางชาติเขามาคาประเวณีในประเทศไทย กับการที่ชายตางชาติเขามา

ซื้อขายผูหญิงโดยตรงในหมูบาน 
(1) จากตางแดนสูเมืองไทย 

จากขอมูลท่ีไดรับพื้นท่ีกรุงเทพฯ พบวามีการนําหญิงตางชาติเขาสูประเทศไทยเพื่อการคา

ประเวณีในชวงสงครามเวียตนาม โดยไดมีการนําหญิงฮองกงเขามาคาประเวณี ในยานถนนเพชรบุรีซึ่งเปน

แหลงกามารมณสําหรับทหารอเมริกันในชวงสงครามเวียตนาม แตจากกรณีศึกษารายนี้ไมพบสภาพการทํา

ทารุณกรรม หรือบังคับคาเหมือนดังในชวงระยะหลังที่ไดนําผูหญิงและเด็กชนกลุมนอยรวมทั้งจากพมา จีน 

เขามาบังคับคาประเวณีในประเทศไทย 
การคาหญิงชนกลุมนอยและหญิงตางชาติเปนปรากฏการณท่ีเห็นไดชัดและรุนแรงในชวงตน

ทศวรรษ 2530 ไดมีการวิเคราะหวาสาเหตุหลักท่ีนําหญิงกลุมน้ีเขาสูการคาประเวณีในประเทศก็เพราะเด็กหญิง

และหญิงสาวชาวไทยรูแหลงเดินทางที่จะไปคาประเวณีในประเทศไดโดยไมตองผานเอเยนตคนกลางติดตอให

และมีโอกาสที่จะเลือกสถานที่ทํางานที่ไมมีการบังคับทารุณ ตลอดจนมีคาตอบแทนที่ดีกวา ทําใหเครือขายนัก

คาผูหญิงและเจาของแหลงคาประเวณีราคาต่ําขาดรายไดจากแรงงานบังคับเพื่อใหบริการทางเพศ จึงตอง

เสาะหาผลประโยชนจากหญิงกลุมอื่นตอไป การเติบโตของอุตสาหกรรมทางเพศในประเทศก็เปนปจจัย

ผลักดันใหเสาะหาหญิงและเด็กกลุมใหมมาตอบสนองความตองการของผูซื้อบริการทางเพศ โดยเฉพาะกลุมผู

ซื้อท่ีเปนชาวตางชาติ อันไดแกชาวพมาท่ีถูกนํามาใชเปนแรงงานราคาถูกโดยเปนลูกเรือประมงทางภาคใตของ

ประเทศไทย และจากการสํารวจของสาธารณสุขอําเภอแมสอดพบวาในสถานบริการลักษณะซองน้ันมีหญิง

ตางชาติทํางานถึง รอยละ 25 
นอกจากนั้นการแพรกระจายของโรคเอดสก็ทําใหเกิดความตองการในหมูลูกคาท่ีจะรับบริการ

ทางเพศจากเด็กสาวบริสุทธิ์มากขึ้นเพราะเชื่อวาจะสามารถปองกันตนเองจากโรคเอดสได ดังน้ันลูกคาท่ีซื้อ

บริการจากเด็กและหญิงสาวกลุมน้ีจึงมิไดมีเพียงชายผูใชแรงงานระดับลางแตรวมถึงนักทองเที่ยวและนักธุรกิจ

ตางชาติดวย เชนนักธุรกิจจากฮองกงจะใหนายหนาทองถิ่นเสาะหาเด็กสาวบริสุทธจากพมาใหตน เม่ือมีเด็ก

ใหมก็ใหโทรศัพทไปแจงในตางประเทศ 
จากกรณีศึกษาพบวาเด็กสาวเหลาน้ีอยูในชวงอายุ 14-19 ป และถูกสมาชิกในครอบครัวขาย

ใหกับเอเยนตท่ีเขาไปในทองถิ่น หรือนํามาขายในแหลงคาประเวณีโดยตรง เด็กหญิงบางคนยังออนเยาวเกินไป

สําหรับการใหบริการทางเพศ จึงไมมีแหลงบริการรับซื้อ เชน แสง เด็กหญิงอายุ 14 จากพมา เลาวา พี่สาวขาย

ใหกับเอเยนตเปนเงิน 2,000 บาทแตเม่ือลุง (เอเยนต) นํามาขายซองไมมีคนซื้อเพราะยังเด็กเกินไป ลุงจึงกักขัง



บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

110

ไวในบานใหทํางานบานอยางหนัก วันหน่ึงลุงเมามา กลัววาลุงจะขมขืนจึงไดปนรั้วบานหลบหนีออกมาอยางไม

มีจุดหมาย และตองการฆาตัวตาย แตไดรับการชวยเหลือเสียกอน เด็กหญิงชาวอาขาคนหน่ึงจากชายแดนพมา

ถูกพี่ชายขายเมื่ออายุเพียง 10 ป ในราคา 2,000 บาทใหแกเอเยนตที่เดินทางไปทางอําเภอชายแดนของ

ภาคเหนือ แลวนํามาขายใหกับซองทางภาคใตในราคา 40,000 บาท โดยใหเด็กหญิงแอบซอนในรถยนตขณะ

เดินทางจากภาคเหนือสูชายแดนภาคใต เจาของซองใหเด็กหญิงเรียนภาษาไทยและดูแลเลนกับลูกของตนเปน

เวลาสองป จึงไดบังคับใหเปดบริสุทธิ์และรับแขกในซองเปนเวลาถึงหกป จาไดรับการชวยเหลือจากตํารวจ 

สวนเพื่อนชาวเขาอายุ 15 ปเผาเดียวกันอีกคนหน่ึงถูกพออุปถัมภพาลงมาจากหมูบานแลวไปขายใหกับสถาน

บริการอาบอบนวดในจังหวัดทางภาคตะวันออกดวยราคา 25,000 บาท 

สภาพการทํางานของเด็กสาวชนกลุมนอยมักจะอยูในสภาพถูกบังคับกักขัง ทํางานในซองซึ่งตอง

รับลูกคาโดยไมมีสิทธิ์เลือก ท้ังคาตอบแทนก็อยูในระดับต่ํา และไมมีอํานาจตอรองใด ๆ เด็กสาวที่ตกอยูใน

สภาพบังคับกึ่งทาสนี้จะพยายามหาหนทางติดตอขอความชวยเหลือใหพนจากสภาพดังกลาว แตหากสภาพการ

ทํางานไมกักขังทารุณมาก เชน การทํางานในสถานอาบอบนวดซึ่งมีคาตอบแทนที่พอใจและมีสิทธิ์เลือกลูกคา

ไดเด็กสาวที่ถูกนํามาขายในสถานประกอบการดังกลาวจะรูสึกวาการทํางานใหบริการทางเพศเปนทางเลือกท่ี

ดีกวาการทํางานในไรนาที่เหน่ือยยากในหมูบาน แมจะไมพอใจคนที่พาตนมาขายก็ตาม ดังเชน เหมย หลังจาก

ท่ีไดรับการชวยเหลือพาออกมาจากสถานบริการเพื่อสงกลับบาน เห็นวาตนเองไมสามารถกลับไปทํางานในไรนา

ไดอีกตอไปเพราะเปนงานหนักและเหนื่อยยาก แตตองการกลับไปทํางานบริการและหาชายตางชาติท่ีเปนลูกคา

ของตนเลี้ยงดูตอไป 
หากเด็กสาวชนกลุมนอยท่ีถูกพามาขายในสถานบริการทางเพศมีความคิดรวมกันวาทํางาน

ใหบริการทางเพศดีกวาการทํางานหนักในไรนาและสามารถปรับปรุงสภาพความยากจนของตนได แนวโนมท่ี

เด็กสาวจํานวนมากจากชายแดนจะถูกนําเขาสูการคาประเวณียอมมีมากขึ้น และจะเปนไปในรูปแบบของความ

สมัครใจของเด็กสาวกลุมน้ีซึ่งจะทําใหมีความยากลําบากในอันท่ีจะหยุดยั้งกระบวนการคาหญิงและเด็กสาวชาว

ไทย 
นอกจากนี้ยังมีหญิงชาวตางชาติถูกบังคับใหมาคาประเวณีในรูปแบบแอบแฝง ในกรณีหน่ึงพบวา

ชาวตุรกีลอลวงหญิงชาวโรมาเนีย 7 คนเขามาคาประเวณีในเมืองไทย โดยแอบแฝงเขามาในรูปแบบการแสดง

โชวคาบารเรตซึ่งหญิงทั้งหมดไมรูและไมยินยอมแตอยางใด (สัมภาษณรองผูบังคับการกองตํารวจทองเที่ยว 

2538) 
(2) การซื้อขายโดยตรงจากหมูบาน 

ในชวงที่สามของการคาหญิงและการยายถิ่นเพื่อคาประเวณีน้ีไดพบวานอกจากจะนําหญิงและ

เด็กชนกลุมนอยเขามาขายประเวณีในเมืองไทยแลว ยังพบวาผูซื้อขายตางชาติเดินทางจากประเทศของตนเขา

มาเสาะหาซื้อหญิงและเด็กโดยตรงในหมูบานดวย ในพื้นที่บานริมมอนจะมีแหลงคนกลางท่ีติดตอระหวาง

หมูบานและชายลูกคาในตางประเทศจัดหาหญิงไวใหหญิงและเด็กท่ีถูกคาในลักษณะนี้จะอยูในอายุท่ีเยาววัย 

(จากกรณีศึกษาบานริมมอนอายุท่ีนอยท่ีสุดคือ 14 ป) มีท้ังที่เคยผานการคาประเวณีมาแลวและที่ยังเปน

เด็กหญิงที่เพ่ิงจบชั้นประถมศึกษา ลูกคาท้ังหมดเปนชาวญี่ปุนท่ีสูงอายุประมาณ 60 ปและมีครอบครัวใน
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ประเทศของตนอยูแลวการซื้อขายจะทําในรูปของการใหเงินสินสอดแกพอแมของเด็กสาว หลังจากนั่นจะให

เงินเดือนประจําแกผูหญิง หากเด็กสาวใหบริการดูแลในชวงที่มาพํานักอยูกินดวยน้ันก็จะมีรางวัลอื่น ๆ ให 

เชน ชวยสรางบานหรือซื้อเคร่ืองอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ให พอแมของหญิงสาวจะพอใจกับวิธีการซื้อขาย

โดยตรงเพราะคิดวาเปนการอยูกินกันเยี่ยงสามีภรรยาซึ่งตางกับการไปคาประเวณีในตางแดนก็สนับสนุนให

ญาติของตนมีความสัมพันธกับชายตางชาติในลักษณะเชนน้ี เพราะเห็นวาเปนโอกาสที่จะปรับปรุงความเปนอยู

ของครอบครัวได โดยไมตองไปคาประเวณีในตางถิ่น  
ระยะเวลาการซื้อขายอยูกินกันน้ันกับความพอใจของฝายซื้อเปนสําคัญ ในบานริมมอนพบวามี

ระยะเวลาไมยืนยาวนัก ชายตางชาติจะเปนฝายเลิกราเม่ือเด็กสาวที่ซื้อไมสามารถตอบสนองความตองการ/ 

พอใจของตนได หลังจากนั้นก็จะเสาะหาเด็กสาวจากหมูบานที่อื่นตอไปการซื้อขายเด็กสาวโดยตรงจากหมูบาน

ในลักษณะเชนน้ีนอกจากจะชวยปองกันตนใหพนจากโรคเอดสแลว ยังเปนการประหยัดรายจายในการซื้อ

ประเวณีจากหญิงในสถานบริการ และยังมีผูดูแลความเปนอยูในชวงที่มาทองเที่ยวในประเทศไทยดวย 

จากการศึกษาการเติบโตของการคาหญิงในประเทศไทยในแตละชวงนั้นสรุปไดวาการคาหญิงใน

ประเทศไทยไดเริ่มตนจากการยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีซึ่งมีท้ังในรูปแบบที่สมัครใจและถูกบังคับ และตอง

ทํางานคาประเวณีในลักษณะแรงงานทางเพศที่ถูกบังคับ (bonded sex labour) อยางไรก็ตาม หากพิจารณา

ชวงอายุของหญิงสาวเหลาน้ีท่ีสวนใหญอยูในชวงอายุวัยเด็กก็สามารถจะสรุปไดวา การยายถิ่นเพื่อคาประเวณี

ท้ังสมัครใจหรือบังคับน้ันเปนการคาหญิงทั้งหมด เพราะตามกฎหมายไทยทั้งกฎหมายอาญาและกฎหมาย

ปรามการคาประเวณีไดมีระบุไวอยางเดนชัดในการใหความคุมครองเด็กสาวที่อายุตํ่ากวา 18 ปลงมา ท่ีจะไม

ถูกนําไปซื้อขายเพื่อสําเร็จความใครของผูอื่น แตเน่ืองจากการละเลยที่จะใชกฎหมายในระยะตนเพ่ือสกัดกั้น

ปรากฏการณการยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีของเด็กสาวในหมูบาน ทําใหปญหาการคาประเวณีและการคาหญิง

และเด็กโดยเฉพาะจากทางภาคเหนือของประเทศไทยไดทวีความรุนแรงและซับซอนในรูปแบบและแผขยายไป

ในหลายประเทศ ซึ่งหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคาประเวณีท้ังโดยสมัครใจและบังคับน้ันในระยะแรกเกิดจาก

ความยากจนเปนหลัก แตตอมาไดแปรเปลี่ยนเปนการสนับสนุนของสมาชิกในครอบครัว และการเปลี่ยน

ความคิดของสมาชิกในชุมชนรวมทั้งของตัวผูหญิงที่ถูกคาเอง ซึ่งมองวาการคาประเวณีเปนทางเลือกในการหา

รายไดท่ีดีกวาการทํางานในภาคเกษตร กอรปกับตัวอยางจากหญิงสาวในชุมชนที่ประสบความสําเร็จได

กลายเปนแรงผลักใหหญิงสาวออกจากหมูบานเขาสูแหลงคาประเวณีท้ังในและตางประเทศเครือขายของผูยาย

ถิ่นเพื่อการคาประเวณีก็มีบทบาทสําคัญในการนําหญิงสาวจากหมูบานเขาสูแหลงคาประเวณีดวยเชนกัน 
อน่ึง การยายถิ่นเขสูการคาประเวณีในตางแดนหรือการคาหญิงไทยขามชาติน้ันในระยะแรกได

เริ่มจากรูปแบบสองขั้นตอน คือจากหมูบานเขาสูการคาประเวณีในเมืองใหญกอนแลวจึงเคลื่อนยายสูการคา

ประเวณีในตางประเทศ ตอมาไดเปลี่ยนเปนรูปแบบขั้นตอนเดียว คือการเคลื่อนยายผูหญิงออกจากหมูบานเขา

สูการคาประเวณีในตางประเทศโดยตรงลักษณะที่แตกตางกันของสองรูปแบบนี้ก็คือหญิงสาวที่ถูกนําไป

คาประเวณีในตางแดนในระยะแรก ตางมีประสบการณจากการทํางานใหบริการทางเพศมากอนและไดมีการ

ติดตอสัมพันธกับลูกคาตางชาติ การยายถิ่นเพื่อคาประเวณีในตางแดนสวนหนึ่งเปนการตัดสินใจของหญิง

เหลาน้ีท่ีตองการจะปรับปรุงสภาพความเปนอยูของตนเองดวยการทํางานใหบริการทางเพศในประเทศที่ร่ํารวย
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กวาประเทศของตน การคาหญิงในลักษณะสองขั้นตอนน้ีในระยะแรก ๆ หญิงที่ยายถิ่นไมไดมีภาระหนี้สินท่ี

จะตองจายใหนายจางของตนเปนจํานวนเทากับหญิงที่ถูกนําไปคาในรูปแบบขั้นตอนเดียว คือจากหมูบานสูการ

บังคับคาประเวณีในตางแดน หญิงสาวในรูปแบบที่สองน้ีมิไดเคยทํางานบริการทางเพศมากอน และการยายถิ่น

ก็มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อการคาประเวณี แมหญิงบางคนจะเขาใจวาอาจจะเกี่ยวเน่ืองกับการคาประเวณีแตก็

ไมไดคาดคิดวาจะเปนไปในลักษณะที่ถูกบังคับและตองตกอยูสภาพท่ีถูกซื้อขาย และมีหน้ีสินจํานวนมากที่

จะตองจายคืนแกนายจางของตน การคาหญิงในลักษณะขั้นตอนเดียวน้ันผูท่ีตกเปนเหยื่อสวนใหญจะเปนเด็ก

สาวที่อายุนอย และเริ่มแพรหลายในหมูบานทางภาคอีสานนับตั้งแตป พ.ศ.2530 เปนตนมา ความแตกตางของ

การคาหญิงในรูปแบบขั้นตอนเดียวระหวางหมูบานทางภาคเหนือและภาคอีสานก็คือในขณะที่หญิงทางภาค

อีสานตองเสียคานายหนาแกบริษัทจัดสงน้ัน หญิงทางภาคเหนือกลับไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น นอกจาก

ภาวะหนี้สินท่ีไดรับรูเม่ือถึงประเทศจุดหมายปลายทางแลว 
มีขอนาสังเกตวา การยายถิ่นเพื่อการคาประเวณีของหญิงไทยในระยะแรกซึ่งนําไปสูการเติบโต

ของการคาหญิงในระยะตอมาน้ันไดพัฒนาควบคูไปกับการยายถิ่นไปทํางานตางประเทศของแรงงานชาย น่ันก็

คือในขณะที่รัฐบาลสงเสริมการสงออกแรงงานชายอยางเปนทางการน้ัน ก็ไดมีกระบวนการจัดสงหญิงไทยไป

คาประเวณีอยางเปนระบบ โดยไดพัฒนาจากระบบเครือขายของผูยายถิ่นและคนใกลชิด มาเปนระบบของ

องคกรอาชญากรรมที่มีเครือขายโยงใยในทุกระดับเพื่อชักนําผูหญิงไปสูการบังคับคาประเวณีในตางแดน ซึ่ง

แมจะมีขอโตแยงวาการยายถิ่นเพื่อคาประเวณีในตางแดนนั้นเปนความสมัครใจของหญิงสาวสวนหนึ่ง ดังน้ัน

จึงไมไดเปนความผิดของบริษัทจัดหาหรือนักคาผูหญิง เพราะเปนความสมยอมของหญิงที่ตองการยายถิ่นดวย 

แตหากพิจารณาขอเท็จจริงที่วาการคาประเวณีของคนตางชาติไมวาในประเทศใดก็ตามเปนสิ่งที่ผิดกฏหมาย 

แมจะมีความตองการแรงงานหญิงตางชาติเพื่อใหบริการในอุตสาหกรรมทางเพศในประเทศนั้น ๆ ก็ตาม 

ดังน้ันการนําหญิงเขาประเทศเพื่อจุดหมายใหคาประเวณีแมหญิงจะยินยอม ก็เปนการกระทําท่ีถือวาเปนการ

หลอกลวงและทําใหหญิงตองตกอยูในสภาพที่เปนทาสทางเพศเนื่องจากมีภาวะหนี้สินอันเกิดจากการตดสินใจ

ยายถิ่นและถูกหลอกลวง ดวยสามเหตุเหลาน้ีจึงถือไดวาการนําผูหญิงยายถิ่นเพื่อนําไปคาประเวณีท้ังโดยความ

สมัครใจของหญิงหรือการบังคับน้ันเปนการคาหญิง เน่ืองจากหญิงไมไดรับรูเงื่อนไข อื่น ๆ เชนเรื่องหนี้สิน 

สภาพแรงงานที่ผิดกฎหมาย และเงือนไขการทํางานที่ตนไมมีสิทธิ์เลือกหรือตัดสินใจ 
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3.4.3.1 ซองปด 
 

“ซองปด” จะมีอยูท่ัวประเทศ เปนซองราคาถูกสําหรับลูกคาในทองถิ่นและ/หรือผูใชแรงงานราคา

ถูกจากประเทศใกลเคียง ซองปดในบางแหงจะนําเด็กสาวจากพมาเขามาบังคับคาประเวณี มีสภาพการทํางานที่
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เขมงวดกวดขัน หองนอนของเด็กสาวถูกใชเปนหองสําหรับรับแขกดวย ในซองบางแหงอาจมีท่ีหลบซอนผูหญิง

โดยใชไมกระดานปดและมีภาพวาดปดทับอีกชั้นเพื่ออําพราง เม่ือมีแขกจึงจะไขกุญแจเพื่อนําหญิงออกมา

ใหบริการ นอกจากนี้ ยังมีการลงโทษทํารายรางกายโดยใหแมงดาควบคุม เด็กสาวจะไมไดรับคาแรงสวนแบง

จากการถูกบังคับคารางกายของตน ซ้ํายังถูกบังคับใหรับแขกวันละหลายคน บางแหงใหเด็กสาวเริ่มทํางาน

ต้ังแตหกโมงเชาเปนตนไป ท้ังน้ี ซองปดจะมีเด็กสาวใหบริการโดยเฉลี่ย 30-60 บาท เด็กสาวจะไมไดรับสวน

แบงน้ีเพราะเจาของซองไดจายคาตัวใหแกคนที่พามาขาย โดยสิ่งที่เด็กสาวไดรับคืออาหารและที่พักซึ่งบางแหง

ตองนอนรวมกันถึง 20 คน รูปแบบการซื้อขายหญิงสาวจากซองปดน้ีไดกลายเปนรูปแบบของการซื้อหญิงเขาสู

การบังคับคาประเวณีในตางประเทศ เชน ญ่ีปุน ดวย 
ซองปดบางแหงนิยมซื้อเด็กต้ังแตอายุยังนอยแลวรอเวลาใหเด็กเติบโตกอนจึงเปดบริสุทธิ์ โดย

เจาของซองเปนผู “เปด” เองหรือขายใหกับแขกในราคา 5,000-8,000 บาท เด็กบางคนจะถูก “เปด” หลายครั้ง

ในราคาที่ลดหลั่นกันไปขึ้นอยูกับอายุและจํานวนครั้งที่เคยถูก “เปด” มากอน วิธีการนําเด็กเขาสูซองปดน้ีจะ

เปนการลอลวงหรือทํารายรางกายจนสลบแลวนํามาขายใหแกซอง เด็กสาวที่ถูกขายตองทํางานใชหน้ีท่ีเจาของ

ซองไดจายเปนคาตัวโดยไมไดรับคาตอบแทน นอกจากทิปที่ไดรับจากลูกคา เม่ือหมดหนี้แลวอาจจะมีการขาย

ตอไปยังซองอื่น ๆ จนอยูในสภาพที่ทรุดโทรม  
ซองปดเหลาน้ีจะไมมีการถนอม “สินคา” โดยเฉพาะกรณีท่ีเปนหญิงตางชาติ แตจะใชวิธีการ

ทารุณโหดรายบังคับใหเด็กเชื่อฟง และไมมีบริการตรวจรางกาย เด็กสาวที่อยูซองปดจึงมีอัตราติดโรคทาง

เพศสัมพันธและเอดสสูง หากมีชองทางก็พยายามจะคิดหลบหนีโดยใหแขกที่มาเที่ยวชวยเหลือโดยติดตอ

ตํารวจให เด็กสาวที่ถูกจับไดวาคิดหนี หรือหนีแลวไมสําเร็จจะถูกลงโทษอยางหนัก บางครั้งถึงขั้นเสียชีวิต

เพื่อใหเปนตัวอยางและเกิดความกลัวแตเด็กสาวคนอื่น ๆ ซองปดน้ีจึงเปนรูปแบบของการคาทาสทางเพศที่

ทารุณอยางยิ่ง ในหลายกรณีพบวามีการปฏิบัติตอหญิงในลักษณะเชนน้ีอยูในซองเปดดวย 

 

3.4.3.2 ซองเปด 
 
“ซองเปด” อาจอยูในลักษณะของบานหรือโรงแรม หญิงและเด็กท่ีทํางานจะอยูในลักษณะกึ่ง

อิสระ สามารถออกไปซื้อของโดยลําพังดวยตัวเองหรือมีคนควบคุมไปไดบาง ซองเปดจะมีกฏเกณฑสําหรับ

ควบคุมผูหญิงที่ทํางาน เชน 
• เชาขึ้นตองแตงตัวใหเรียบรอยกอนเที่ยง ถาแตงหนาทําผมตองเสียเงินเอง  

• คาตัวแบงครึ่งกบัเจาของ โดยลงบัญชีไวสวนเงินท่ีไดจากทิปเปนของผูหญิง  

• ตองรับการตรวจรางกายอาทิตยละครั้ง  

• หามเลนการพนัน ถาเลนจะถูกปรับครั้งละ 600 บาท  

ท้ังน้ี เจาของซองจะรับผิดชอบใหท่ีพักและอาหารแกผูหญิง บางแหงตองพักรวมกันหองละหลาย

สิบคน แตจะมีหองรับแขกแยกตางหาก ผูหญิงตองรับแขกคืนละหลายคน และแบงรายได 6:4 กับเจาของโดย

ผูหญิงไดสี่สวนเจาของไดหกสวน ซองเปดบางแหงจะหักรายไดของผูหญิงเปน คาตํารวจ อีกเดือนละ 600 
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บาท คาตรวจโรคและคารักษาเปนความรับผิดชอบของ ผูหญิง ซองเปดจะมีการใหผูหญิงเปดบริสุทธิ์หลาย

ครั้งเชนกัน ในราคา 20,000 บาทสําหรับครั้งแรก และ 15,000 และ 10,000 บาท ในครั้งตอไป โดยจะแบง

รายไดในอัตรา 2:5 คือเด็กสาวไดรับเพียงสองสวน ลูกคาที่มาเปดบริสุทธิ์หญิงที่ซองเปดน้ีนอกจากจะเปนคน

ไทยแลวยังมีคนตางชาติดวย โดยจะมีมัคคุเทศกพามาและตองหักสวนแบงของรายไดใหกับคนที่พามาดวย 

รายไดท่ีรับน้ันจะจดบัญชีไวแลวคอยเบิกเปนงวด ๆ ในระยะแรกจะหักเปนคาเบิกลวงหนาท่ีพอแมไดมารับไป

เม่ือพาลูกสาวลงมาทํางานในซองเปด ซึ่งเด็กสาวจะตองใชเปนสองเทาของจํานวนเงินท่ีเบิกไปยามใดที่พอแม

ขาดแคลนเงินทองก็สามารถจะลงมาเบิกคาตัวลวงหนาจากเจาของซองไปไดโดยลูกสาวจะตองทํางานใชคืนเปน

สองเทาทุกครั้ง โรงแรมบางแหงจะมีเอเยนตนําเด็กสาวมาขายบริการหลายคน โดยใหเด็กนอนพักรวมกันใน

หองพักของโรงแรมโดยทําเปนเตียงยกพื้นยาวและมีตูใสเสื้อผา เด็กสาวจะตองเตรียมพรอมท่ีจะรับแขก

ตลอดเวลาและการใหบริการมีหลายรูปแบบในราคาตั้งแต 150-300 บาท และมีท้ังรับแขกชั่วคราวและคางคืน

ดวยหญิงสาวบางคนจะมีรายไดราวเดือนละ 10,000 บาท 

อยางไรก็ดี แมสภาพการทํางานจะเปนแบบไมบังคับ แตเด็กสาวบางคนก็คิดวาไมเปนอิสระ 

เพราะบางแหงหามติดตอกับทางบาน แมจะมีจดหมายจากทางบานมาก็หามอาน และไมคอยชอบใหหญิง

ออกไปขางนอกบางคนเมื่อใชหน้ีหมดก็พยายามติดตอใหพอแมมารับตัวกลับบาน หรือ หนีกลับบานไปเอง 

 

3.4.3.3 บานโทรศัพท 
 

การทํางานในบานโทรศัพทจะมีลักษณะคลายในชองเปด แตจะอยูในสภาพที่ดีกวาคือหญิงสาว

คอนขางเปนอิสระ ไมมีการบังคับทารุณและรับแขกเพียงคืนละหนึ่งคน โดยใหแขกมาดูตัวที่บานหรือออกไป

พบแขกขางนอก แขกหรือลูกคามีท้ังคนไทยและคนตางประเทศ บางแหงจะมีเงื่อนไขตกลงกับหญิงที่ทํางาน 

เชน 
• หามหลบหนี  

• หามเลนการพนัน  

• หามติดผูชาย เพราะมาคาบริการก็ตองคาบริการ  

• หามติดยาเสพติด เหลา บุหรี่  

• ตรวจโรคทุกสัปดาหและมีบัตรตรวจโรคประจําตัว  

ผูหญิงที่ฝาฝนเงื่อนไขเหลาน้ีจะไดรับการตักเตือน หากยังฝาฝนอีกจะใชวิธีปรับเปนเงิน เชน ไม

ไปตรวจโรคปรับ 200 บาท กินยากลอมประสาทปรับเม็ดละ 200 บาท เลนไพหรือ “งอแง” กับแขก ก็ถูกปรับ

ดวย บานโทรศัพทบางแหงใหสิทธิ์ในการเลือกแขกแกผูหญิง แตบางแหงผูหญิงตองการออกไปกับแขกทุกคน

ท่ีตองการ สวนบานโทรศัพทในกรุงเทพจะรับแขกอาหรับและญี่ปุนเปนจํานวนมาก สวนบานโทรศัพททาง

ภาคใต เชน ท่ีหาดใหญจะรับลูกคามาเลเซียและสิงคโปร 
หญิงสาวที่มาทํางานเปนครั้งแรกจะมีการเปดบริสุทธิ์โดยหญิงสาวจะไมทราบรายไดท่ีแทจริง แต

ไดรับสวนแบง 10,000 บาท คาตัวของผูหญิงในบานโทรศัพทน้ันจะแตกตางไมเทากันบานระดับสูงจะคิดคาตัว
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ผูหญิงคืนละ 10,000 บาท และผูหญิงจะไดรายไดพิเศษคือคาทิปจากแขกอีกตางหาก บางบานก็คิดราคาเพียง 

1,000 บาท ซึ่งตองแบงใหไกด 400 บาท และผูหญิงกับเจาของบานแบงคนละครึ่งที่เหลือ เฉลี่ยแลวหญิงสาว

บานโทรศัพทจะมีรายไดไมตํ่ากวาหม่ืนบาทตอเดือน โดยรายไดจะจดใสบัญชีซึ่งแยกถือไวคนละเลม คือ 

เจาของบาน ผูหญิง และคนเชียรแขก นอกจากไกดแลวยังตองใหเงินตอบแทนแกพาหนะรับจางที่พาแขกมาสง

ดวย นอกจากน้ี หญิงในบานโทรศัพทจะตองเสียคาใชจายคือ คานํ้า คาไฟ คาซักผา เดือนละ 500-600 บาท 

และคาตรวจโรคและรักษาครั้งละ 200-300 บาท  
บานบางแหงจะแบงระดับของผูหญิงเอาไว เชน ผูหญิงที่ไมสวยหรือติดยาจะมีราคาต่ํากวาพวกที่

สวยและเพิ่งมาใหม หญิงสาวจะทํางานไดนานหรือไมขึ้นอยูกับอัธยาศัยและการปฏิบัติตอผูหญิงของเจาบาน

บางแหงก็ตระหนี่ไมคอยยอมใหผูหญิงเบิกเงินลวงหนาเม่ือมีความจําเปนดวยเหตุน้ีหญิงสาวที่ทํางานในอาณัติ

ของเจาบานไดระยะหนึ่งก็จะหาทางพัฒนาตนเองเปนนางทางโทรศัพทอิสระ โดยจะเชาแฟลตอยูคนเดียวและ

พยายามหาลูกคาของตนเอง และคิดคาบริการครั้งละ 1,500 บาท ซึ่งบางครั้งก็จะแบงใหพนักงานบริการใน

โรงแรมที่ชวยหาลูกคาใหครึ่งหนึ่ง รายไดสวนมากจะมาจากการที่ทําใหลูกคาพอใจและใหเงินพิเศษ (ทิป) เปน

จํานวนมาก 
หญิงที่ทํางานเปนนางทางโทรศัพทบางคนอาจเกิดชอบพอกับลูกคาตางชาติ และเลิกทํางานกลับสู

หมูบาน โดยชายตางชาติเปนผูไถถอนหญิงสาวที่พอแมเบิกเงินลวงหนาไปคืนจากเจาของบาน และสงเสียเลี้ยง

ดูหญิงสาว บางคนก็มีลูกกับคนตางชาติดวย การมีความสัมพันธและมีคนตางชาติสงเสียเลี้ยงดูทําใหหญิงสาว

สามารถปรับปรุงสภาพชีวิตความเปนอยูของครอบครัวได และกลายเปนแบบอยางใหหญิงสาวในหมูบานเขาสู

การคาประเวณี โดยหวังวาจะไดพบกับชายตางชาติเลี้ยงดูเชนเดียวกันการทํางานกึ่งเปนอิสระและรายไดท่ีสู

การเปนนางทางโทรศัพทท้ังในกรุงเทพฯ และภาคใต 
  
3.4.3.4 สถานอาบอบนวด 

 

สถานอาบอบนวดเปนแหลงคาผูหญิงที่ถูกตองตามกฎหมาย และแบงเปนหลายระดับ หญิงสาว

ท่ีประสบปญหาทางเศรษฐกิจสวนหนึ่งจะมุงเขาสูการทํางานในสถานอาบอบนวด แตก็ยังมีหญิงสาวอีกสวน

หน่ึงที่ถูกบังคับใหทํางานอาบอบนวดโดยเอเยนตท่ีซื้อผูหญิงมาจากชนบทจะเปนผูควบคุมอยางใกลชิด หญิง

สาวท่ีเอเยนตหรือพอแมขายใหโดยตรงกับสถานอาบอบนวดจะมีความเปนอิสระในการทํางานมากกวาท่ีมี

เอเยนตควบคุมเปนเจาของ  
หญิงที่ทํางานจะตองน่ังติดเบอรในตูกระจกรอใหลูกคามาเลือกตัวสถานอาบอบนวดบางแหงให

อิสระแกผูหญิงในการรับลูกคา บางคนมีสิทธิ์ปฏิเสธลูกคาท่ีไมสวมถุงยาง หรืออยูในสภาพที่เมามายได ลูกคา

บางคนจะโทรศัพทมานัดหมายจองตัวผูหญิงลวงหนาได บางครั้งก็สามารถพาผูหญิงออกนอกสถานอาบอบ

นวดไดหลายวันโดยเสียคาตัวของผูหญิงลวงหนา สถานอาบอบนวดในตางจังหวัดจะจัดหาท่ีพักใหผูหญิงการ

ทํางานในสถานอาบอบนวดผูหญิงจะตองเอาใจคนเชียรแขก เพื่อท่ีจะหาแขกไดมาก ๆ ผูหญิงจะมีรายไดเพียง

หน่ึงในสี่ของราคาคาตัวที่เรียกจากแขก เชน เรียกจากแขก 800 บาทผูหญิงไดเพียง 200 บาท เจาของสถาน
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อาบอบนวด ไดไป 600 บาทรายไดของผูหญิงจะจดใสไวในบัญชีแลวเบิกจายเปนงวด ๆ บางสถานที่จะทํา

สัญญาไวหน่ึงป เม่ือครบสัญญาแลวผูหญิงจึงจะสามารถเบิกรายไดของตน หญิงที่ออนเยาวบางคน โดยเฉพาะ

หญิงชนกลุมนอยจะไมเบิกรายไดน้ีเลย เพราะมีรายไดสําหรับใชจายสวนตัวจากทิปที่ลูกคาให หญิงที่ทํางานใน

สถานอาบอบนวด เม่ือรูลูทางดีขึ้นจะมีการเคลื่อนยายหาแหลงทํางานในตางประเทศ เชน เยอรมันนี มาเลเซีย 

สิงคโปร และญี่ปุน บางคนตกเปนเหยื่อของกระบวนการคาหญิงขามชาติไปเลยก็มี 

 

3.4.3.5 รานอาหาร โรงน้าํชา และบารรําวง 
 

สถานบริการเหลาน้ีใชกิจกรรมขายเครื่องด่ืม อาหารและเตนรําหรือรําวงบังหนาเพื่อการนําผูหญิง

มาคาประเวณี สถานบริการเหลาน้ีอยูในรูปแบบที่ถูกตองตามพระราชบัญญัติสถานบริการ 2509 แตดําเนินการ

คาประเวณีในลักษณะกึ่งเปดเผย บางแหงเชนโรงน้ําชาจะมีสถานที่พักใหหญิงบริการลูกคา บางแหงก็ใหพา

ผูหญิงออกไปขางนอก บารรําวงในภาคใตมีการจัดแสดงโชวลามกอนาจารดวย หญิงที่ทํางานในสถานบริการ

เหลาน้ีจะอยูในวัยเยาว และทํางานในลักษณะที่ถูกควบคุม และมีรายไดท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะของสถาน

บริการ เชน เด็กสาวที่ทํางานในบารรําวง ไมมีเงินเดือนแตจะมีรายไดเปนเปอรเซนตจากคาพวงมาลัยและคา

ด่ืม แขกที่เรียกผูหญิงไปนั่งดวยจะตองเสียเงินใหกับทางบาร แตแสดงใหเห็นวามีการบังคับเด็กสาวรําวงให

รับแขก และมีการเปดบริสุทธิ์เด็กใหม ๆ ดวยจํานวนเงินเล็กนอยเพียง 2,000-3,000 บาท ในบารรําวงจะมี

อาหารและเครื่องด่ืมขาย และลูกคาสามารถออฟผูหญิงออกไปได โดยตกลงราคากับเจาของบาร หญิงสาวท่ี

แสดงโชวลามกอนาจารจะมีรายไดจากการแสดงครั้งละ 500 บาท เจาของบารจะใหท่ีพักและอาหารแกหญิงที่

ทํางานในบารรําวง 
สวนรานอาหารในบางจังหวัดจะใหเงินเดือนจํานวนเล็กนอยแกผูหญิงและรายไดสวนใหญจะได

จากการออกไปขายบริการกับแขก ในรานที่ไมกดขี่ขูดรีดรายไดจากผูหญิง ๆ จะไดคาตัวถึงสีส่วนโดยเจาของ

รานอาหารจะรับไปเพียงสวนเดียว แตกรณีเชนน้ีมีนอยมาก สวนใหญเด็กสาวที่ทํางานในรานอาหารแทบจะ

ไมไดรับรายไดจากการบังคับคาประเวณีเลยและอยูในสภาพที่กดขี่ทารุณ 
 

3.4.3.6 บารอโกโก 
 

บารโกโก คือ แหลงคาผูหญิงที่แผขยายในชวงที่มีการสงเสริมการทองเที่ยว ลูกคาของบารอ

โกโกคือชาวตางชาติ และแหลงสําคัญของบารอโกโก พื้นท่ีพัฒนพงษและพัทยา เม่ือดูสภาพการทํางานของ

ผูหญิงในบารอโกโกอยางผิวเผินจะดูเหมือนวาหญิงสาวเหลาน้ีตางสมัครใจมาทํางานในบาร สภาพการทํางาน

ของหญิงสาวในบารอโกโก นอกจากจะเตนในลักษณะเปลือยหรือกึ่งเปลือยกายและแสดงโชวรวมเพศแลว ยัง

มีหญิงที่ทําหนาท่ีผสมเหลา/เชียรแขกใหกับหญิงที่เตนอโกโก หญิงที่ทําหนาท่ีสองประเภทหลังน้ีไมจําเปนตอง

ออกไปกับแขกหากไมสมัครใจ แตหญิงที่เตนอโกโกจะไมมีทางเลือกท่ีจะไมขายตัวเอง เพราะบารจะมีขอบังคับ

วาหญิงเตนอโกโกตองออกไปกับลูกคา ตองออฟ เดือนละ 4 ครั้งขึ้นไป ถารับแขกไมไดหรือไมครบจะตัดเงิน



บทที่ 3 ทบทวนวรรณกรรม 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

117

ตามจํานวนที่เจาของบารเรียกคาออฟจากแขก ซึ่งอยูในราคา 300-400 บาท นอกจากเงื่อนไขน้ีแลว บารยังมี

กฎระเบียบอีกดวย ถามาทํางานสายจะหักเงิน หรือไมไดรับสวนแบงคาทิปจากลูกคา ผูหญิงตองมีบัตรตรวจ

สุขภาพ และมีถุงยางอนามัยเวลาออกไปกับแขก คาออฟท่ีไดรับจากแขกก็คือรายไดท่ีเจาของบารนํามาจายเปน

เงินเดือนของหญิงที่เตนอโกโก เงินเดือนน้ีจะขึ้นกับลักษณะการเตนอโกโก คือถาใสชุดวายนํ้าจะไดรับเงินเดือน 

2,000 บาท ใสชุดชั้นในหรือบิกินีและเปลือยทอนบนได 2,600 เปลือยท้ังหมด 3,500 บาท ผูหญิงที่แสดงโชว

โดยใชอวัยวะเพศจะไดรับคาตอบแทน 3,000-4,000บาท หากแสดงคูกับผูชายจะไดรายไดรวมกันคืนละ 

1,000 บาท เจาของบารบางแหงจะเปนฝายกําหนดสีบิกินีท่ีใสสําหรับเตนในแตละวัน โดยผูหญิงจะตองจัดซื้อ

มาเอง  
ผูหญิงจะเริ่มทํางานตั้งแต 6 โมงเย็นจนถึงตี 2 ในชวงเวลาที่ไมไดขึ้นเตนก็จะลงมาคุยกับแขก

เพื่อใหซื้อเครื่องด่ืมใหโดยผูหญิงจะไดเปอรเซ็นตจากคาด่ืมดวย สําหรับคาตัวของผูหญิงน้ันตองตกลงกันเอง

กับแขก และเปนรายไดของหญิง นอกจากน้ันผูหญิงจะไดคาออฟท่ีเจาของบารคิดจากแขกสวนหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู

กับการกําหนดของเจาของบาร ในบารอโกโกบางแหงในพื้นท่ีพัทยา ผูหญิงก็ไมไดรับสวนแบงคาออฟ 

คาตอบแทนของผูหญิงในบารอโกโกไมมีมาตรฐานที่แนนอนขึ้นอยูกับการกําหนดของเจาของบาร นอกจาก

รายไดเหลาน้ีแลวผูหญิงไมมีสวัสดิการอื่น ๆเลย บางบารจะบังคับใหผูหญิงตองตรวจเลือดทุก 3 เดือนเพื่อหา

เชื้อ เอช ไอ วี บารบางแหงจะรับผิดชอบคาใชจายน้ี แตหากผูหญิงเตนอโกโกและแสดงโชวแทบทุกคนตองใช

ยากลอมประสาทคืนละหลายเม็ดกอนท่ีจะขึ้นบนเวที ยากลอมประสาทนี้ตกในราคาเม็ดละ 10 บาท นอกจาก

เงื่อนไขการทํางานที่กลาวน้ีแลว บางบารยังบังคับใหผูหญิงใสรองเทาสนสูง หากใครไมปฏิบัติตามก็จะถูกหัก

เงิน มามาซังหรือคนคุมผูหญิงในบารจะเอาเปรียบเรื่องรายไดของผูหญิงและใชอํานาจเชนทุบตี เพื่อใหผูหญิง

ปฏิบัติตามที่ตนสั่ง 
 
3.4.3.7 บารเบยีร 

 

บารเบียร คือ สถานท่ีจางผูหญิงมาขายเหลาใหกับลูกคา หากลูกคาพอใจก็สามารถจะ ออฟ 

ผูหญิงออกไปใหบริการได บารเบียรจะมีอยูในแหลงทองเที่ยว เชนกรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต จากกรณีศึกษาใน

พื้นท่ีท่ีพัทยาพบวาผูหญิงที่ยายถิ่นมาจากหมูบานสูพัทยา จะเริ่มตนทํางานคาประเวณีในบารเบียรเปนสวนใหญ 

เพราะสามารถสมัครเขาทํางานไดงายและไมตองการวุฒิการศึกษา หรือคนรับรอง ผูหญิงจึงตกอยูในสภาพที่

อยากหางานอื่นทํา แตไมมีความรู ไปสมัครงานเขาก็ไมรับ ทีไหนเขาก็บอกวาตองมีวุฒิสภาพทํางานของผูหญิง

ในบารเบียรจะคลายคลึงกันคือตอนรับลูกคาและขายดื่ม เม่ือลูกคาพอใจก็ออกไปกับลูกคา โดยลูกคาเสียคา

ออฟใหกับเจาของบาร สวนตัวของผูหญิงน้ันตกลงกับลูกคาเองซึ่งจะมีอยูในราคา 500-1,000 บาท แมสภาพ

การทํางานจะคลายคลึงกัน แตเงื่อนไขและคาตอบแทนในการทํางานของผูหญิงในแตละบารเบียรแตกตางกัน 

บารบางแหงจะใหเงินเดือนแกผูหญิงราว 800-2,500 บาท ผูหญิงอาจจะมีรายไดจากการแบงทิปคืนละ 10-30 

บาท บารแตละแหงจะมีเงื่อนไขวาผูหญิงตองออกไปกับแขกอยางนอยอาทิตยละ 2 ครั้ง หรือเดือนละไมตํ่ากวา 

5 คืน มิฉะน้ันจะถูกหักเงินเดือน โดยบารคิดคาออฟจากลูกคาครั้งละ 100-150 บาท บางแหงผูหญิงจะไดสวน
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แบง 20-50 บาท ผูหญิงจะเริ่มทํางานตั้งแต 6 โมงเย็น โดยตองเริ่มเก็บกวาดทําความสะอาดบารและเครื่องใช

และเริ่มตอนรับลูกคาต้ังแตสองทุมถึงตี 2 บางครั้งก็ถึงรุงเชา บางบารจะใหผูหญิงตรวจรางการทุกอาทิตยโดย

ผูหญิงเสียคาใชจายเอง เน่ืองจากมีการยายเปลี่ยนท่ีทํางานบอย บางบารจึงพยายามดึงดูดผูหญิงใหทํางาน

ระยะนาน ๆ โดยเสนอเงินออมให ถาทํางานนานแปดเดือนจะไดเงินออมหาพันบาทซึ่งเงินน้ีก็ไดจากการหัก

เงินเดือนของผูหญิงเดือนละหารอยบาท 
 

3.5   มาตรการในการปองกันและปรามปรามการคามนุษยในประเทศไทย 

 

3.5.1 นโยบายและแผนระดับชาติ
180 

 

เน่ืองดวยสถานการณปญหาการคาเด็กและหญิงไดทวีความรุนแรงมากขึ้นท้ังในระดับประเทศ

และระดับอนุภูมิภาค ประเทศไทยโดยหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี ่ยวของจึงไดกําหนดเปน

นโยบายในการดําเนินการตอตานการคาเด็กและหญิงอยางตอเนื่องในรูปแบบที ่หลากหลาย โดยมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2539 เห็นชอบใหมีแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาธุรกิจ

บริการทางเพศ เพื่อเปนแนวทางแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไดใชปฏิบัติให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในแผนปฏิบัติการไดนําขอเสนอแนะจากการประชุมสมัชชาโลก เพื่อขจัด

การเอารัดเอาเปรียบเด็กในการคาทางเพศ ครั้งที่ 1 ณ กรุงสต็อกโฮลม ประเทศสวีเดน เขามาบูรณาการไวดวย 

โดยมีเน้ือหาครอบคลุม 5 แผนงานหลัก ไดแก แผนงานดานการปองกัน แผนงานปราบปราม แผนงาน

ชวยเหลือฟนฟูและปรับตัวเขาสูสังคมปกติ และแผนงานการจัดโครงสราง กลไก และระบบงานที่กํากับ ดูแล 

ควบคุม ติดตาม และเรงรัดการปฏิบัติงาน 
 

 (1) แผนงานดานการปองกัน 

• ระยะ 3  ป 

1) จัดบริการทางสังคมอยางทั่วถึงและมีมาตรฐาน สงเสริมบริการดานการศึกษาทั้ง 

ในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การขจัดความยากจน การสงเสริมการประกอบ

อาชีพตาง ๆ รวมทั้งอาชีพอิสระ การรวมกลุม การจัดหางาน ใหบริการสาธารณสุข นันทนาการ และใหบริการ

แนะแนวแกกลุมเยาวชน พอแม ผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน เพื่อลดความรุนแรงของปญหาทางสังคมอื่น ๆ ซึ่ง

เปนปจจัยผลักดันใหเด็กและหญิงเขาสูขบวนการคามนุษย 
2) การรณรงค/ประชาสัมพันธ 

ก) ดําเนินการรณรงคและประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ท้ังวิทยุ โทรทัศน สิ่งตีพิมพ สื่อ 
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ที่ http://www.thaigov.go.th วันที่สืบคน 12 มีนาคม 2549 
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อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งผลิตสื่อเพื่อเด็กและสตรี เพื่อสรางความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี 

กฎหมายที่เกี่ยวของและสถานการณความรุนแรงของปญหาการคามนุษยแกสาธารณชน ผูบริหารระดับสูง เด็ก 

ครอบครัว เจาหนาท่ีรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ องคกรเอกชนที่ใหความชวยเหลือเด็กและสตรี ผูกําหนด

นโยบาย ผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา  สถาบันทางศาสนา และประชาชน

ท่ัวไปใหไดรับทราบ 
ข) จัดอบรมใหความรูและทักษะแกเจาหนาท่ีตํารวจ  ครู นักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา 

 เจาหนาท่ีตํารวจตรวจคนเขาเมือง พนักงานอัยการ เจาหนาท่ีสาธารณสุข เจาหนาท่ีองคกรเอกชน สื่อมวลชน 

และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ รวมถึงครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปลูกฝงเจตคติและคานิยมท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติตอผูเปนเด็กและสตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งผูตกเปนเหยื่อ 

ค) สรางความตระหนัก  สรางจิตสํานึกและการปรับเปลี่ยนคานิยมและเจตคติ   โดยการ 

ใหความรูเกี่ยวกับขอมูลความรุนแรงของสถานการณและสภาพปญหาของการคาเด็กและหญิง รวมทั้งขอมูล

ดานกฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายระหวางประเทศ อนุสัญญา ปฏิญญา และพิธีสาร ใหแกกลุมเปาหมายตาง ๆ 

ไดแก เด็ก สตรี ครอบครัว ชุมชน และเจาหนาท่ี ผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของและขยายเครือขายไปยัง

ประเทศที่มีปญหารวมกัน 
3) ดําเนินมาตรการทางสังคมเพื่อเสริมสรางและสงเสริมคานิยม เจตคติ ศีลธรรมคุณธรรม 

จริยธรรม และทักษะชีวิต โดยใหทุกสถาบันในสังคมเขามามีบทบาท เชน สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา 

และสถาบันครอบครัว ฯลฯ 
4) สรางความเขมแข็งใหครอบครัว ชุมชน และองคกรชุมชน โดยใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในลักษณะเวทีของประชาชน และการวางแผนชุมชน รวมทั้งเพิ่มศักยภาพ

ในดานเทคโนโลยี ดานกฎหมาย ใหกับองคกรทองถิ่น องคกรเอกชน กลุมเฝาระวัง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน

พื้นท่ีเรงดวนและพื้นท่ีเสี่ยง 
5) ใหมีมาตรการประสานความรวมมือเชิงรุก โดยการจัดสงเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของกับการ

คุมครองและชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยไปประสานงานกับหนวยงานใน

ตางประเทศตามความเหมาะสม รวมทั้งการเพิ่มหรือแลกเปลี่ยนประสบการณตรงในหนาท่ีระหวางประเทศ 

หรือใหมีเจาหนาท่ีชวยเหลือเด็กและหญิง ณ ตางประเทศตามคําขอของกระทรวงการตางประเทศ 

• ระยะ 6  ป 

1) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัว ชุมชน และองคกรชุมชน มีความเขมแข็ง สามารถดูแล 

คุมครอง เฝาระวังเด็กและหญิงในชุมชน 
2) ผลักดันบรรจุในหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับดานสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและสทิธสิตร ีท้ัง

ในระบบและนอกระบบ เพื่อสรางคานิยมท่ีเกี่ยวของใหทราบและตระหนักในสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิผูอื่น 

และความเสมอภาคระหวางชาย – หญิง หลักสูตรดังกลาวรวมทั้งหลักสูตรการอบรมของหนวยราชการทุก

หนวยงาน หลักสูตรที่ใหความรูเกี่ยวกับครอบครัวศึกษา ทักษะชีวิต เรื่องเพศศึกษา การเขาใจในปญหาชีวิต 

และสามารถแกไข/จัดการกับปญหาได 
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3) รณรงคสาธารณชนเพื่อลดอุปสงคการใชบริการทางเพศของเด็กและหญิง และการใช

แรงงานเด็ก 
4) ดําเนินการใหมีความอนุวัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญา พิธีสารหรือปฏิญญาตาง ๆ ท่ีเขา

เปนภาคี และ/หรือใหสัตยาบัน รวมทั้งพิจารณาการเขาเปนภาคีอนุสัญญา พิธีสาร หรือ ปฏิญญาตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของในอนาคต 
 

(2) แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง 

• ระยะ 3  ป 

1) ใหบริการโดยจัดใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐานและมีคุณภาพในการดูแลคุมครองเบื้องตน 

และมีความชัดเจนหรือมีขั้นตอนในการใหการชวยเหลือ/คุมครอง/ดูแลเด็กและหญิง ท่ีตกเปนเหยื่อ โดย

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใหมีการเตรียมความพรอม เด็กและหญิง ท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ กอนสงกลับครอบครัว หรือประเทศภูมิลําเนาเดิมอยางปลอดภัยและเหมาะสม 

2) สรางเสริมบุคลากร โดยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องทั้งในดาน

ความรูและพัฒนาทักษะตาง ๆ โดยจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนักสังคมสงเคราะห นักจิตวิทยา อัยการ 

ตํารวจ ครู เจาหนาท่ีองคกรเอกชน ในเรื่องการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ การใหความรูดานกฎหมาย สิทธิเด็ก 

สิทธิสตรี สิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนวคิดทางดานสังคมสงเคราะห การคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 

3) สรางเครือขายชวยเหลือและคุ มครองเด็กและหญิง โดยสรางระบบการประสานงาน

ชวยเหลือและคุมครองเด็กและหญิง เชน ระบบรับเรื่องราวรองทุกข รวมกับหนวยงาน ตาง ๆ รวมถึง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

องคกรเอกชนและองคการระหวางประเทศ ตลอดจนเครือขายท่ีเปนประชาสังคมและชุมชน เพื่อชวยเหลือเด็ก

และหญิง ท่ีประสบปญหาอยางมีเอกภาพและรวดเร็ว ต้ังแตเริ่มกระบวนการสืบคนขอเท็จจริง การแยก

กลุมเปาหมาย การประสานขอมูล การชวยเหลือ การดําเนินคดี ฯลฯ 

4) ประสานกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศปลายทางที่เด็กและหญิงไทยถูก

นําไปคาเพื่อใหความชวยเหลือ คุมครอง และดําเนินการประสานกับฝายไทยอยางเปนระบบ 

• ระยะ 6  ป 

1) สงเสริมใหมีการจัดตั้งเครือขายสงเด็กและหญิงกลับคืนสูภูมิลําเนา และเครือขายปองกันมิ

ใหกลับเขาสูกระบวนการคามนุษยอีก โดยพัฒนาการประสานงานทุกระดับทั้งในประเทศและตางประเทศกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการสงเด็กและหญิงกลับประเทศภูมิลําเนา อีกท้ังผลักดันใหมีการทําขอตกลง

รวมกันระหวางภายในประเทศ ระหวางอนุภูมิภาค ระหวางภูมิภาค และระหวางประเทศ เพื่อเด็กและหญิงจะ

ไดรับการคุมครองอยางปลอดภัยตลอดจนไมกลับเขามาสูขบวนการคามนุษยอีก 
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2) สนับสนุนใหมีการรวมตัวของประชาชน องคกรประชาชน และหนวยตาง ๆ ในสังคม เชน 

ครอบครัว โรงเรียน เพื่อคุมครองดูแลกลุมเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยท้ังภายในประเทศและ

ขามชาติ 
 

(3) แผนการดําเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม 

• ระยะ 3  ป 

1) ผลักดันใหมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาเด็กและหญิงอยางจริงจังและเอื้อ

ประโยชนใหแกเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ตลอดจนดําเนินคดีกับผูคามนุษย รวมทั้งการใช

มาตรการยึดทรัพยผูกระทําผิดตามกฎหมายดวยการนํากฎหมายที ่เกี ่ยวของมาใชเปนประโยชนในการ

กลาวโทษแกผูใชเด็กหรือหญิงที่ตกเปนเหยื่อ คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กรณีใชแรงงาน

เด็กหรือหญิงผิดกฎหมาย กฎหมายดังกลาว คือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.

2539 พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาเด็กและหญิง พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 (ตามที่ได

แกไข) และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

2)  ผลักดันใหรางกฎหมายที่อยูระหวางการพิจารณาผานความเห็นชอบและประกาศใช เชน ราง

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. …. และรางพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. …. เปนตน 

3) ใหมีการปราบปรามผูกระทําผิดและขบวนการอาชญากรรมทั้งภายในประเทศและขาม 

ชาติอยางจริงจัง โดยมีวิธีการที่ชัดเจน รวมทั้งมีมาตรการคุมครองและใหขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน  

4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการจัดอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกผูปฏิบัติงานเพื่อ 

สรางความเขาใจ ตลอดจนพัฒนาทักษะดานการปฏิบัติตามกฎหมาย การดําเนินคดี ดานสังคมสงเคราะห 

และจิตวิทยาใหเปนแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถสรางเครือขายการประสานงานดานกฎหมายในระดับ

ผูปฏิบัติงานและใหบริการคําปรึกษาดานกฎหมายแกเด็กและหญิง 

5) สรางเครือขายดานกฎหมายและการดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ประสานการ 

ดําเนินงานดานกฎหมาย เชน การใหคําปรึกษา การปราบปราม การดําเนินคดี การรายงานและติดตามผล

การดําเนินคดีทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศโดยมีศูนยประสานใหความชวยเหลือดานกฎหมายที่

เกี่ยวกับการคามนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อแกผูปฏิบัติงาน รวมทั้งเด็กและหญิง

ท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

6) จัดต้ังชุดเฉพาะกิจหรือสนับสนุนการรวมตัวดานการเฝาระวังเพื่อสกัดกั้นขบวนการคา

มนุษยภายในประเทศและขามชาติ และเฝาระวังเรื่องการโยกยายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งจัดตั้งชุด

ปฏิบัติการดําเนินคดีเม่ือมีการกระทําผิดเกิดขึ้น ทั้งในระดับชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เสี่ยง เชน จังหวัดแนวชายแดน จังหวัดที่เปนแหลงทางผาน จังหวัดปลายทาง ฯลฯ  

และระหวางประเทศ 
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7) จัดใหมีกลไกหรือสวนงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อพิทักษคุมครองเด็กและหญิง 

 โดยเฉพาะอยางยิ่งการคาเด็กและหญิง 

 8) รณรงคใหความรู เพื่อสรางความเขาใจ สรางจิตสํานึก และความตระหนักในการ 

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของแกเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานกฎหมาย 

9) ดําเนินการใหมีการจัดต้ังกลไกที่รับผิดชอบในการประสานงาน และการปฏิบัติการ 

ในสวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญา หรือขอตกลงระหวางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่เกี่ยวกับการคาเด็ก

และหญิงที่ประเทศไทยไดลงนามและใหสัตยาบันแลว 

• ระยะ 6  ป 

1) ผลักดันใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน  เชน 

 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484 ประมวลกฎหมาย

อาญาและกฎหมายที่ควบคุมสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน สวนกฎหมายใหมควรจะรางขึ้นเพื่อใหรองรับกับ

อนุสัญญา ปฏิญญาและพิธีสารตาง ๆ เชน กฎหมายใหมที ่เกี ่ยวของกับการขจัดองคกรอาชญากรรม

ภายในประเทศและขามชาติ การคุมครองพยาน การสงผูรายขามแดน เปนตน 

2) ผลักดันใหมีองคกร/กลไก เพื่อกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดําเนินงานตาม 

กฎหมาย เพื่อใหมีผลในการบังคับใชและมีความโปรงใสในการปฏิบัติงานโดยความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน 
3) พัฒนาเครือขายองคกรดานกฎหมาย โดยเฉพาะการดําเนินคดีใหเชื่อมโยงไปยังระหวาง 

ประเทศ 
 

(4) แผนการสงกลับและคืนสูสังคม 

• ระยะ 3  ป 

1) จัดบริการสวัสดิการสังคม ใหแกเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อ ใหมีท่ีพักพิงที่ปลอดภัย 

และเหมาะสมเพื่อฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจใหกลับสูภาวะปกติ โดยจัดบริการดานการฝกอาชีพ จัดหางาน

และสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพ การจัดการศึกษาและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก

และหญิงที่มีภูมิลําเนาใกลเคียงกันทําใหสามารถพึ่งพากลุมในเรื่องการประกอบอาชีพ หรือรวมกันแกปญหาอื่น ๆ 

เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองและสามารถถายทอดความรูท่ีไดรับและประสบการณตาง ๆ ใหแกครอบครัว 

ชุมชน และสังคมตอไป 
2) สรางเครือขายกระบวนการสงกลับภูมิลํานําของเด็กและหญิง ท้ังระดับประเทศ และ 

ระดับระหวางประเทศใหเปนรูปธรรมโดยจัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการรวม ซึ่งควรประกอบดวย กรม

พัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงตางประเทศ 

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล องคกรเอกชน องคการระหวางประเทศ เปนตน โดยสรางกระบวนการ

สงกลับครอบครัวหรือภูมิลําเนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง โดยมีระบบการประสานงาน ระบบการสงตอ

ขอมูลเพื่อใหม่ันใจวาเด็กและหญิงเดินทางกลับถึงภูมิลําเนาหรือถิ่นท่ีอยูโดยปลอดภัย อยูในสภาพแวดลอมท่ี
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เหมาะสม และไมถูกนํากลับเขาสูขบวนการคามนุษย โดยจัดมาตรการ ตางๆ รองรับ เชน การจัดหาชุมชน 

หรือเตรียมความพรอมของชุมชน ครอบครัวเด็กและหญิง ในดานสังคมและการยังชีพ รวมทั้งประสานองคกร

ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน  และองคการระหวางประเทศ 

3) การติดตาม  และกํากับดูแลฟนฟูเด็ก หญิง และครอบครัวในภูมิลําเนาเดิมหรือ 

ประเทศภูมิลําเนาโดยการฟนฟูและจัดบริการสวัสดิการสังคม เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ

ครอบครัว ใหเห็นความสําคัญและมีความพรอมในการคุมครองเด็กและหญิง 

• ระยะ 6  ป 

1) ติดตามประเมินผลเด็กและหญิงซึ่งกลับสูภูมิลําเนา ท้ังในระดับชุมชน ระดับจังหวัด 

 ระดับองคกร ระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ 

2) สนับสนุนใหมีการจัดต้ังสถานที่พักพิงเพื่อดูแล คุมครอง ฟนฟูสภาพกายและจิตใจของ 

เด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ภายในประเทศและตางประเทศที่มี

ความจําเปน 
 

(5) แผนการจัดทําระบบขอมูล การติดตามและประเมินผล 

• ระยะ 3  ป 

1) จัดทํา  ประสาน  รวบรวม  และจัดระบบการสงตอขอมูลเกี่ยวกับการคาเด็กและหญิง  

เพื่อสรางฐานขอมูลในทุกระดับทั้งในระดับจังหวัด ประเทศและระหวางประเทศ ไดแก ขอมูลองคกรที่

เกี่ยวของ สถานการณของปญหา แนวโนมการโยกยายถิ่นฐาน สถิติการดําเนินงาน การใหความชวยเหลือ 

เสนทางการคา ขอมูลเกี่ยวกับขบวนการอาชญากรรม ขอมูลท้ังระบบของเด็กและหญิงทั้งครอบครัวและชุมชน 

การดําเนินคดี กรณีศึกษา แนวทางการปฏิบัติท่ีดีและจํานวนเด็กและหญิงที่เปนกลุมเสี่ยง รวมทั้งสงเสริมใหมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน เปนตน 

2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยี และองคกรที่เกี่ยวของในการจัดทําระบบ 

ขอมูล 
3) กําหนดพื้นท่ีพิเศษที่เปนพื้นท่ีเรงดวน ในการดําเนินงานชวยเหลือ คุมครอง ดูแลและ 

สงกลับภูมิลําเนาของผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย หรือท่ีมีกลุมเสี่ยง เพื่อผลักดันใหเปนนโยบายการ

ดําเนินงานพิเศษของรัฐบาลและใหรับการสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับดําเนินการ รวมทั้งบุคลากร วัสดุ

อุปกรณ อยางเพียงพอ 

4) สงเสริมใหมีการติดตามและประเมินผลในการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน การคา 

เด็กและหญิงทุกแผนการดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามขอตกลงตาง ๆ 

• ระยะ 6  ป 

1) จัดใหมีศูนยขอมูลกลาง เกี่ยวกับการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหาการคาเด็กและ 
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หญิงภายในประเทศและขามชาติ ท้ังในระดับประเทศ และระหวางประเทศ เพื่อเปนขอมูล ในการวางแผน 

กําหนดนโยบายการจัดสรรงบประมาณ และติดตามผลการดําเนินงาน รวมทั้งเปนแหลงสนับสนุนทางวิชาการ 

และเผยแพรตอสาธารณชน 

2) สนับสนุนใหมีงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและประเมินผลการดําเนินงานตอตานการคาเด็กและ 

หญิง เพื่อกําหนดตัวชี้วัดในการดําเนินงาน วิเคราะหสถานการณรูปแบบของขบวนการหรือองคกรอาชญากรรม 

และแนวโนมของปญหาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 
(6) แผนการพัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการ 

• ระยะ 3 ป 

1) จัดใหมีแผนปฏิบัติการระยะสั้น แผนปฏิบัติการระดับจังหวัด รวมถึงแผนปฏิบัติของ 

หนวยงาน 
2) จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 

3) พัฒนากลไกการประสานงานระดับชาติ และระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและแกไข 

ปญหาการคาเด็กและหญิงที่มีอยูเดิม รวมทั้งกลไกการประสานงานของภาครัฐและขององคกรเอกชนใหมี

ประสิทธิภาพ มีความเปนเอกภาพในการดําเนินงาน 

4) เสริมสรางศักยภาพขององคกรเครือขายปฏิบัติงาน โดยการจัดประชุมเครือขายท้ังใน 

ประเทศและระหวางประเทศ เพ่ือศึกษาหาภาพรวมของปญหาและการแกปญหา เชน การประสานงาน การ

ปฏิบัติตามกฎหมาย ความชัดเจนในกลุมเปาหมาย การระบุสัญชาติ แนวทางแกไข การแสวงหารูปแบบที่ดี

ท่ีสุดในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปปรับกระบวนการดําเนินงานตามแผนปองกันและขจัดปญหาการคามนุษยใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5) สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ประชาสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

 องคกรภาคเอกชน องคกรชุมชน สถาบันทางศาสนา รวมทั้งผูเสียหาย ในทุกกระบวนการของการดําเนินงาน

ชวยเหลือ คุมครอง ดูแล และสงกลับภูมิลําเนาของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
• ระยะ 6  ป 

พัฒนาระบบเครือขาย การดําเนินงานทั้งในดานการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหาใหมี

แนวคิดการดําเนินงานทิศทางเดียวกันและเกิดความรวมมือท้ังระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ท้ังภาครัฐ 

เอกชน องคกรปฏิบัติงานในชุมชน องคกรระหวางประเทศ ท้ังในระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับระหวาง

ประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค ในรูปทวิภาคีและพหุภาคี 

 

(7) แผนประสานความรวมมือระหวางประเทศ 
• ระยะ 3  ป 

1) สนับสนุนใหกลไกความรวมมือทางชายแดนที่มีอยูแลวเขามามีสวนชวยเหลือการปองกัน 

ปราบปรามและแกไขปญหาการคามนุษย รวมทั้งผลักดันใหมีหนวยงานรับผิดชอบหลักในแตละประเทศ 
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2) สงเสริมใหหนวยงานรับผิดชอบหลักของแตละประเทศที่ประสบปญหารวมกัน มีการ 

แลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณการดําเนินงานและการประสานความรวมมือเพื่อชวยเหลือและคุมครองเด็ก

และหญิง ท้ังในดานการดําเนินงานดานกฎหมาย การเตรียมความพรอมของครอบครัว กระบวนการสงกลับ 

และการติดตามผล เปนตน 

3) สงเสริมและแสวงหาความรวมมือระหวางประเทศไทยกับองคการระหวางประเทศองคกร 

เอกชนตางประเทศ หนวยงานระหวางประเทศและประเทศอื่น ๆ เพื่อปองกันและแกไขปญหาการคาเด็กและ

หญิง 
4) สงเสริมใหหนวยงานหลักของแตละประเทศมีการแลกเปลี่ยนขอมูล และ 

ประสบการณในดานการบังคับใชกฎหมายดวย เพื่อใหเกิดการเรียนรูระหวางกันอันจะนําไปสูการปรับปรุงและ

พัฒนาการบังคับใชกฎหมายของแตละประเทศ 

5) สงเสริมการประสานความรวมมือกับประเทศตนทางในการณรงคเผยแพรขอมูล ขาวสาร 

 ในประเทศตนทางเกี่ยวกับสถานการณการคาเด็กและหญิงขามชาติ เพื่อเปนมาตรการสรางความตระหนักตอ

ปญหาและปองปราม เพ่ือลดปญหาการตกเปนเหยื่อของขบวนการคาเด็กและหญิงขามชาติท่ีจะนําเขามาสู

ประเทศไทย หรือผานประเทศไทยไปที่อื่น 

6) การดําเนินการมาตรการเชิงรุกในการรณรงคและประชาสัมพันธใหประชาคมระหวาง 

ประเทศตระหนักถึงการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการคาเด็กและหญิงของไทย รวมทั้งการใหความ

รวมมือกับประชาคมระหวางประเทศ 

• ระยะ 6  ป 

1) จัดทําขอตกลงและ/หรือแผนปฏิบัติการระหวางประเทศในการดําเนินงานรวมกันระดับ 

 ตางๆ เชน ระดับทวิภาคี ระดับอนุภูมิภาค และระดับพหุภาคี ตามความเหมาะสม เพื่อตอตานและแกไข

ปญหาการคาเด็กและหญิง 

2) ดําเนินการเรงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานของภาครัฐและองคกรเอกชนที่ 

เกี่ยวของ เพ่ือใหทันตอสถานการณของปญหาการคามนุษย 

3) สงเสริมใหมีฐานขอมูลโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศตาง ๆ และสราง 

เครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางประเทศ 

4) การดําเนินการเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับการตอตานการคา 

เด็กและหญิง  ไดแก 

- Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the 
Involvement of Children in Armed Conflict. 

- Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution and Child Pornography 
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- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women 
and Children ซึ่งเกี่ยวของกับ UN Convention  Against Transnational Organized 
Crime. 

นอกเหนือจากน้ี มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2542 ยังไดกําหนดใหเดือน

พฤศจิกายนของทุกปเปนเดือนรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี และไดเห็นชอบมาตรการแกไขปญหา

ความรุนแรงตอสตรี ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมถึงปญหาการคาเด็กและหญิง และเมื่อ 16 พฤษภาคม 2543 

เห็นชอบนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงตอเด็กและสตรี โดยกําหนดใหเปนนโยบายและแผนแหงชาติ    

อีกดวย 
 

3.5.2 มาตรการทางกฎหมาย 
 

เน่ืองดวยการคามนุษยเปนการกระทําความผิดทางอาญา โดยอยูภายใตบังคับของกฎหมาย ตาง ๆ 

ไดแก (1) พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 (2) ประมวลกฎหมายอาญา 

(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 19 (2540) และฉบับที่ 20 (2542)), พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี พ.ศ.2538, พระราชบัญญัติตรวจคนเขาเมือง พ.ศ.2522, พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2508 ฯลฯ อยางไรก็ดี ในระบบกฎหมายไทย

ยังไมมีกฎหมายที่วาดวยการคามนุษยในทุกรูปแบบใชบังคับโดยตรง ดังน้ัน จึงยังไมไดมีบทบัญญัติกฎหมาย

ใหคําจํากัดความ “คามนุษย” ไวโดยเฉพาะ  
ตามกฎหมายไทยนั้นจึงตองไปพิจารณาจากพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและ

ปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.2540 ซึ่งในกฎหมายนี้เองก็ไมไดใหคําจํากัดความคําวา “การคาหญิงและ

เด็ก” ไว แตไดบัญญัติการกระทําลักษณะใดเปนความผิดฐานคาหญิงและเด็ก ซึ่งมาจากขอเท็จจริงที่วา

สวนมากแลวหญิงและเด็กมักตกเปนเหยื่อหรือผูถูกคาฯ เม่ือพิจารณาแลวพบวามีขอบเขตครอบคลุมการ

กระทําอันเปนการคามนุษยท้ังเพื่อการคาประเวณีและเพื่อการใหใชแรงงาน และสอดคลองกับกฎเกณฑ

ระหวางประเทศในเรื่องน้ี เน่ืองจากบัญญัติถึงการกระทําท่ีเปนการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ

สําหรับตนเองหรือผูอื่น ซึ่งมิใชเฉพาะเพื่อการคาประเวณีและเพื่อการอนาจาร ซึ่งบัญญัติในพระราชบัญญัติ

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 ดังน้ัน จึงสามารถใชกฎหมายวาดวยการคาหญิงและเด็กขางตนมา

ปราบปรามการคามนุษยได  
อยางไรก็ดี ในพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ.

2540 ไมไดบัญญัติครอบคลุมถึงการคาชาย ดังน้ัน เม่ือเกิดกรณีการคาชายทั้งเพื่อการประเวณีและไมใชเพื่อ

การประเวณีจึงไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายนี้ แตอาจเขาขายเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและ

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณีในกรณีเพื่อการคาประเวณีเทาน้ัน ในอีกประเด็นหน่ึง 

คือ ผูสมคบกันต้ังแต 2 คนขึ้นไปกระทําการอันเปนคาหญิงและเด็กมีความผิด แตหากเปนการกระทําโดย
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บุคคลคนเดียวไมถือวาอยูในขอบขายการทําความผิดตามกฎหมายนี้หากเปนเพียงแตความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญา กฎหมายปองกันและปราบปรามการคาประเวณีหรือกฎหมายวาดวยสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน

แลวแตกรณี เทาน้ัน  
จากที่กลาวมาจึงจะเห็นไดวา ในสวนของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

คาประเวณี ยังไมสอดคลองกับการมุงปราบปรามในหลายสวน เชน กฎหมายไมไดครอบคลุมถึงการจัดการกับ

ตัวกลางที่เปนนิติบุคคลที่เปนดําเนินธุรกิจในลักษณะโฆษณาชี้ชวน หรือแนะนําในลักษณะแอบแฝงเพื่อการคา

ประเวณีในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนโฆษณาบริการเพื่อนเท่ียว การเผยแพรทางอินเตอรเน็ตในลักษณะ

เดียวกับการเผยแพรทางสิ่งพิมพและมีการโฆษณาเกี่ยวกับการคาประเวณีอยางเปดเผย  

นอกเหนือจากน้ัน กฎหมายบัญญัติความผิดสําหรับลูกคาของเด็กผูคาประเวณี โดยไม

ครอบคลุมลูกคาผูใชบริการของหญิงผูใหบริการ รวมทั้งจะเปนความผิดเม่ือกระทําในสถานคาประเวณีเทาน้ัน

โดยไมสามารถครอบคลุมกลุมลูกคาท่ีพาเด็กไปรวมประเวณีในสถานที่อื่น เน่ืองจากลูกคาและผูคาฯอาจใช

สถานที่อื่น ๆ นอกเหนือจากซองโสเภณีในการตกลงหรือติดตอเพื่อการคาประเวณีและรวมประเวณี ดังจะเห็น

ไดจากตัวอยางของนักเรียนนักศึกษาที่คาประเวณีโดยการไปรวมหลับนอนกับลูกคาในสถานท่ีท่ีเปนสวนตัว

หรือหอพักหรือสถานท่ีพักประเภทอื่นท่ีไมไดอยูในขายของสถานการคาประเวณี ตลอดจนกฎหมายไมไดมี

บทบัญญัติท่ีจะใหการคาประเวณีทุกรูปแบบเปนความผิด  
ดวยเหตุดังกลาว กฎหมายไทยที่มีอยูจึงสามารถปราบปรามการคามนุษยไดในระดับหนึ่งเทาน้ัน 

โดยตองมีการบังคับใชกฎหมายหลายฉบับรวมกัน ขณะที่ยังตองมีการแกไขกฎหมายอื่นตอไปเพื่อใหทันตอ

รูปแบบและความกาวหนาของผูกระทําผิดท้ังที่เปนบุคคลและกลุมอาชญากรรมจัดต้ัง สวนหนึ่งที่กฎหมายเริ่ม

มองเห็นก็คือ การกระทําในรูปของการตระเตรียมสมคบกันเปนขบวนการเชื่อมโยงทั้งในประเทศและระหวาง

ประเทศ ซึ่งเปนพฤติการณท่ีเปนอันตรายตอสังคม จึงไดบัญญัติไวในกฎหมายฯ การคาหญิงและเด็กใหการ

ตระเตรียมการก็เปนความผิด โดยมุงหมายใหฝายรัฐเขาไปแทรกแซงในกระบวนการคามนุษยกอนท่ีจะมีการ

ดําเนินการกระทําความผิด 
นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาถึงการคามนุษยในรูปแบบคาบริการทางเพศผานทางสื่ออินเตอรเน็ต 

กําลังสรางรายไดมหาศาลใหกับผูทําธุรกิจและกําลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เน่ืองจากการติดตอสื่อสาร การเผยแพร

และโฆษณาผานอินเตอรเน็ตน้ันมีตนทุนตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจลักษณะนี้ทางสื่อสิ่งพิมพ ทาง

โทรศัพทหรือผานการตั้งสถานบริการ ฯลฯ แพรหลายไดรวดเร็วทั่วทุกทองที่และกวางขวางไปทั่วโลกตามการ

ใชอินเตอรเน็ตที่เติบโตและแพรหลายออกไปเรื่อย ๆ ตลอดจนมีรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย การซื้อขาย 

ชําระเงินทําไดงายและรวดเร็วทันใจ การที่ไมมีขอกําหนดกฎหมายบนอินเตอรเน็ต มุมมองและทัศนคติท่ี

เพิกเฉยตอภัยอันตรายของอุตสาหกรรมทางเพศบนอินเตอรเน็ต ทําใหการกดขี่และคาผูหญิงและเด็กระดับ

โลกเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่คานิยมการใชบริการทางเพศยังมีอยูมากโดยมองวาไมใชสิ่งที่ผิดจึงทําใหการคามนุษย

เพื่อการประเวณียังคงมีอยูมากและขยายตัวไปเรื่อย ๆ 
จากชองโหวทางกฎหมายดังกลาวจึงสงผลใหผูคามนุษย หรือองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีมี

อิทธิพลและมีเครือขายโยงใยจึงมักจะไมถูกจับกุม ฟองรองคดี และลงโทษ ผูบงการมกัจะรอดตัวและยังคงทํา
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การคามนุษยไดตอไป สวนหนึ่งสืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติมาตรการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ

เด็กฉบับปจจุบันไมสามารถเอาผิดกับการคาหญิงและเด็กในลักษณะที่จัดต้ังเปนองคกร ทําใหผูรับประโยชน ผู

ถือหุน หรือผูรวมลงทุนผูมีอิทธิพลทางการเมือง หรือผูมีอิทธิพลในระดับตาง ๆ เจาหนาท่ีระดับสูงที่เขาไปมี

สวนเกี่ยวของสามารถดําเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไดโดยไมตองไดรับการลงโทษหากไมมีพยานหลักฐานชี้ชัด

วาเกี่ยวของในความผิดแตละคดีโดยตรง ซึ่งโดยมากมักขาดพยานและหลักฐานที่นาเชื่อถือพอจะพิสูจน

ความผิดของผูถูกกลาวหาได ซึ่งโดยมากมักจะเปนเชนน้ีในคดีท่ีมีการกระทําความผิดทางเพศ และเกี่ยวของ

กับผูมีอํานาจ ผูมีอิทธิพลดังกลาวขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือผูถูกคาฯ หรือตกเปนเหยื่อเปนเพียงผูหญิง

หรือเด็ก ๆ ธรรมดาที่ไมมีอํานาจตอรอง ไมไดรับการปฏิบัติเชนคนที่มีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎหมาย รวมถึง

การใชและการตีความกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี ในหลายบทบัญญัติดังได

กลาวแลวขางตน กรณีตัวอยางเชน เจาหนาท่ีตํารวจบังคับใชกฎหมายและตีความคําวาสถานคาประเวณีจํากัด

อยูเพียงซองโสเภณี ซึ่งไมไดรวมเอาสถานที่ท่ียอมใหมีการคาประเวณี สถานที่ท่ีใชในการติดตอและสถานที่ท่ี

จัดหาบุคคลอื่นในการคาประเวณีไวดวย เปนการใชและตีความกฎหมายในลักษณะแคบและจํากัดมาก ทําให

การใชกฎหมายไมครอบคลุมกลุมเปาหมายท้ังหมดไดในทางปฏิบัติ  

นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดในการใชพระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการฟอกเงินซึ่งความผิดมูล

ฐานไมครอบคลุมถึงการคาหญิงและเด็กท่ีไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคาประเวณี ยังคงพิสูจนวากระทําผิดฐาน

ฟอกเงินซึ่งนําไปสูการยึดและอายัดทรัพยสินท้ังหลายที่เปนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจาก หรือเงินหรือ

ทรัพยสินอันเน่ืองมาจากการจําหนาย จาย โอนเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดทางเพศตาม

ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและ

เด็ก หรือกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี อยางไรก็ดี รัฐบาลยุคปจจุบันมีนโยบาย

หลักในการมุงปราบปรามผูมีอิทธิพลทุกระดับ นโยบายจัดการปราบปรามการคามนุษย และจัดการกับเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีไดมาจากการคามนุษยตามกฎหมายฟอกเงิน แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับวาจะสามารถสนองตอบตอนโยบาย

และการบังคับใชกฎหมายไดตอเน่ืองและจริงจังเพียงใด  
ขอจํากัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีไมขยายผลการสอบสวนตามไปถึงองคกรอาชญากรรม

ท่ีอยูเบ้ืองหลังคดีการคาหญิงและเด็ก โดยมักจะยุติการสอบสวนเมื่อไดตัวผูกระทําความผิดเปนรายบุคคล 

จากสถิติการปราบปราม 88 คดี ไมปรากฎหลักฐานใดที่จะโยงไปถึงองคกรอาชญากรรมไดเลย รวมถึง

ขอจํากัดและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐานในตางประเทศ การสงผูรายขามแดน การสืบพยานและ

การดําเนินดดีทางศาลในเรื่องที่เกี่ยวของระหวางประเทศ  
ขอพิจารณาที่สําคัญประการหนึ่งก็คือ เจาหนาท่ีท้ังหลายบังคับใชกฎหมายโดยไมไดวินิจฉัยวาผู

ถูกคาฯ หรือผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ผูถูกคาฯยังคงถูกวินิจฉัยวาเปน “ผูยายถิ่นไมมีเอกสารเดินทาง” 

เปนคนหลบหนีเขาเมือง หรือเปนเพียงโสเภณีท่ีกระทําการคาประเวณีโดยผิดกฎหมาย หรือมองวาเปนแรงงาน

ซึ่งโชครายเพราะตัดสินใจผิด สวนมากจึงปฏิบัติไมดีตอผูถูกคา กลับกักขัง สอบสวนและฟองคดีเขาเหลาน้ัน

เหมือนเชน ผูกระทําความผิดอาญาอื่นท่ัวไป เม่ือผูถูกคาหรือผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยไดรับการปฏิบัติท่ี

ไมดี หรือถูกวินิจฉัยวาเปนผูกระทําความผิดกฎหมาย หรือ เปนเหยื่อจากการกระทําความผิดอาญา ตลอดจน
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เม่ือเขาเหลาน้ันไมทราบถึงสิทธิของตน ไมมีทางเขาถึงมาตรการในการใหความชวยเหลือซึ่งมีอยูในตัวบท

กฎหมาย เชน การอนุญาตใหพํานักอาศัยอยางถาวร การใหคําปรึกษา การดูแลรักษาพยาบาล การใหความ

ชวยเหลือทางกฎหมาย การไดรับคาสินไหมทดแทนและการชดใช ฯลฯ เหยื่อหรือผูถูกคา หรือพยานทั้งหลาย

เกิดความหวาดกลัวเน่ืองจากไมไดรับการคุมครองและรับประกันถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม ผู

ถูกคาและพยานจึงมักจะไมคอยใหความรวมมือ อันเปนประโยชนตอการฟองรองคดีผูคามนุษย หรือผูท่ี

เกี่ยวของกับการคาหญิงหรือเด็กในทันที ซึ่งเปนอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมคามนุษย ดังน้ัน จึง

จําเปนตองใชมาตรการปกปองคุมครองพยานตามกฎหมายคุมครองพยาน ท่ีสําคัญจําเปนอยางมากที่ตอง

ปกปองคุมครองผูถูกคาฯ หรือผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยโดยไมฟองคดีในความผิดฐานตาง ๆ ตาม

กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง ความผิดในการคาประเวณี ฯลฯ ดังน้ัน จึงตองมีกฎหมายบัญญัติรองรับตาม

มาตรการนี้อยางชัดเจนกวาท่ีเปนอยู 
จากปรากฎการณท่ีกลาวมา ในดานมาตรการทางกฎหมายของไทย จึงมีการจัดทําขอเสนอแนะ

เพื่อดําเนินมาตรการดานกฎหมายดังตอไปนี้  
(1) ดานบทบัญญัติของกฎหมาย  

ควรยกเลิกกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก รวมทั้ง

ควรบัญญัติกฎหมายเฉพาะวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ตามแนวทางดังน้ี  

1) ควรกําหนดนิยาม และขอบขายการกระทําอันเปนการคามนุษยใหชัดเจนและครอบคลุม 

ทุกลักษณะการกระทําผิดท้ังภายในประเทศและขามชาติ ไมวาจะกระทําโดยบุคคล กลุมบุคคลหรือองคกร

อาชญากรรม  
2) การยกเวนบุคคลที่ตกเปนผูถูกคาฯ หรือเหยื่อคามนุษยจากการดําเนินคดีและจาก 

กระบวนการสําหรับผูลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  

3) ควรรับรองสถานะของหญิงและเด็กผูถูกคาใหชัดเจน ควรใหความม่ันใจในสิทธิ และการ 

ปกปองคุมครองสิทธิพลเมือง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เชน ใหเกิดความเขาใจในขอกลาวหา การ

ดําเนินการโดยไมชักชาในการจัดหาลาม และการเขามามีสวนรวมของนักสังคมสงเคราะห ทนายความ อัยการ 

การปฏิบัติดวยความเอาใจใสเปนพิเศษในการจับกุม คุมขัง สอบสวนตอหญิงและเด็กผูถูกคา ปกปดตัวตน

และขอมูลของหญิงและเด็กผูถูกคา โดยเฉพาะปกปดมิใหมีการเผยแพรทางสื่อมวลชน สงเคราะหและ

คุมครองสวัสดิภาพของผูเสียหาย  

4) ควรมีบทบัญญัติท่ีสามารถปราบปรามและลงโทษบุคคล หรือกลุมบุคคล หรือองคกร 

การคาหญิงและเด็กท่ีมีลักษณะเปนเครือขาย กําหนดภาระพิสูจนใหแกกลุมบุคคลผูรวมกระทําผิดในลักษณะ

จัดต้ังองคกรและเครือขายวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในกิจการคาหญิงหรือเด็กขององคกรโดยปราศจากขอสงสัย  

5) ใหจัดต้ังองคกรขึ้นมารับมือกับองคกรอาชญากรรมคาหญิงและเด็กเปนการเฉพาะ หรือ 

 กําหนดภารกิจอํานาจหนาท่ีใหองคกรที่มีอยูแลวเปนผูรับผิดชอบในการปราบปราม โดยใหเนนงานสืบสวน

เปนหลักใหญ โดยสามารถระดมทรัพยากรจากสวนราชการที่เกี่ยวของไดอยางไมจํากัด ใหมีภารกิจรวมกับ
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พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีการคาหญิงและเด็กซึ่งผูกระทําผิดจัดต้ังในลักษณะ

องคกร  
6) ควรมีบทลงโทษที่รุนแรงครอบคลุมทุกลักษณะการกระทําความผิด และตอตัวผูกระทํา 

ความผิดหรือมีสวนเกี่ยวของกับการกระทําอันเปนการคามนุษยทุกประเภท  

7) ควรแกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพิ่มเติม และใหกฎหมายมีความสอดคลองกันกับ 

แนวทางของกฎหมายขางตน เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายปองกันและ

ปราบปรามการคาประเวณี กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายสถานบริการ กฎหมายที่เกี่ยวกับการสังคม

สงเคราะห เปนตน  
8) ปรับปรุงกฎหมาย กลไก หนวยงานที่สามารถจัดการกับเทคโนโลยีขั้นสูง ในการรวบรวม 

พยานหลักฐานแทนพยานบุคคลซึ่งใหขอมูลแกเจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายนอย เชน การสอดแนมการ

บันทึกภาพและเสยีงจากระยะไกล จากการสื่อสารผานโทรศัพทหรือทางอินเตอรเนต  

(2) ดานการบังคับใชกฎหมาย  

1) ดําเนินการบังคับใชกฎหมายในทางอาญาและใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก 

เงินเขาจัดการริบทรัพยสินอยางเด็ดขาดกับบรรดาแกงและนายหนาคามนุษยโดยไมชักชา  

2) ควรมีการบังคับใชกฎหมายทุกฉบับที่นําไปสูการดําเนินคดีตอผูท่ีกระทํา และมีสวน 

เกี่ยวของกับการกระทําอันเปนการคามนุษย รวมถึงผูวาจาง เอเยนต นายหนา เจาของกิจการ แมงดาอยาง

เขมงวดและจริงจัง  
3) ตองอาศัยความรวมมือท้ังหนวยงานภายในประเทศและระหวางประเทศในการปราบปราม 

 โดยภายในประเทศจะตองมีกลไกที่จะจัดการกับการทํางานของผูคามนุษยและองคกรอาชญากรรมโดยตรง 

ซึ่งสวนหนึ่งคือปญหาการคอรรัปชั่นอยางเปนระบบ การสรางกลไกที่เขาไปตัดกําลัง ตัดรากเหงาท่ีจะสรางความ

เจริญเติบโตของผูคามนุษยและองคกรอาชญากรรม  

4) เจาหนาท่ีบังคับใชกฎหมายควรสอบสวนและดําเนินคดีอยางจริงจังกับผูท่ีเกี่ยวของกับ 

การคามนุษย เจาหนาท่ีตํารวจหรือเจาพนักงานของรัฐอื่นๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในกิจการซอง สถานบันเทิง สถาน

บริการ การบังคับใหใชแรงงานในรูปแบบตาง ๆ เชน เรียกรับเงินหรือคาคุมครองจากเจาของกิจการ รับเงิน

โดยเก็บคาเชาหรือรูปแบบอื่น ๆ รูเห็นเปนใจในการคาหญิงและเด็ก เพิกเฉยหรือปลอยปละละเลยในการ

บังคับใชกฎหมาย ตลอดจนสอบสวนและดําเนินคดีอยางจริงจังตอผูท่ีชวยเหลือ หรือสงเสริมการเขาหรือออก

โดยผิดกฎหมายของหญิงหรือเด็กท่ีถูกคาฯ  

5) ควรใหหนวยงานเฉพาะที่มีอํานาจหนาท่ีปราบปรามอาชญากรรมคาหญิงและเด็ก มีอํานาจ 

ในการแทรกแซงเขาไปในระบบสื่ออิเล็กทรอนิคสหรือระบบสื่อสารใด ๆ เพื่อตรวจคน สืบเสาะการคาหญิงและ

เด็ก รวมทั้งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็กหากมีเหตุอันควรสงสัย  

6) เจาหนาท่ีตํารวจหรือเจาพนักงานของรัฐอื่นๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของในกิจการ การกระทําอันเปน 

การคามนุษยควรไดรับการลงโทษสูงสุดตามกฎหมาย การลงโทษที่สูงสุดทางวินัย ไมเพียงแตใหโยกยายไป

ปฏิบัติหนาท่ีในเขตพื้นท่ีอื่น  
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7) หนวยงานที่เกี่ยวของควรดูแลและสอบสวนบริษัทจางงาน หรือเครือขายการวาจางซึ่ง 

ดําเนินงานในพื้นท่ีแถบชายแดนที่เปนแหลงคามนุษย เชน แมสอด แมสาย ระนอง แมฮองสอน เปนตน  

8) ควรใหการอบรมเปนพิเศษเกี่ยวกับปญหาการคามนุษยและหนาท่ี ในการปกปองเหยื่อผู 

ถูกคาและสอบสวนผูท่ีมีสวนในการแสวงหาประโยชนอันมิชอบจากการคาหญิงและเด็กแกเจาหนาท่ีบังคับใช

กฎหมายแถบชายแดน  

9) ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด หรือหัวหนาหนวยปกครองทองถิ่น อาจเปนเจาภาพจัดการ 

สํารวจและเรงใหความชวยเหลือตอผูท่ีถูกบังคับใหคาประเวณี ถูกใชแรงงาน ถูกใชใหเปนขอทาน ฯลฯ  

 

3.5.3 มาตรการดานการมีสวนรวมของประชาชน  

 
มาตรการดานการมีสวนรวมของประชาชนที่สําคัญ ไดแก ประการที่หนึ่ง การแจงเหตุ แจง

เบาะแส รองเรียน แสดงความคิดเห็น ติดตามตรวจสอบ ฯลฯ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (อาจอาศัยชองทางของสายดวนตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลข 1507) 

คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย คณะอนุกรรมการประสานการแกไข

ปญหาการคาเด็กและหญิง ศูนยพิทักษเด็กเยาวชนและสตรีสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน และประการที่

สอง สังคมตองรวมกันมองวาการคามนุษย คือ การคาทาสที่ไรความปรานี การกระทําเพ่ือตอบสนองตัณหา

ของผูชาย การกระทําท่ีมุงแตเพียงแสวงหาประโยชนเอาจากเพื่อนมนุษยดวยกัน สังคมจึงตองรวมกันตอตาน

คานิยมการลาประเวณี คานิยมที่วาการใชบริการทางเพศไมใชสิ่งผิด  

 

3.5.4 มาตราการดานพันธกรณีและความรวมมือระหวางประเทศ  

 
มาตรการดานพันธกรณีและความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญ ไดแก ประการที่หนึ่ง ควรทํา

ขอตกลงในเชิงนโยบาย กฎหมายและกลไกกับประเทศเพื่อนบานเพื่อขจัดการคามนุษย และการปองกัน

ปราบปรามการกระทําอันเปนการคามนุษย และการสงคืนผูถูกคาฯ ดวยความระมัดระวังไปยังประเทศถิ่น

กําเนิดของเขาอยางรวดเร็ว เพื่อใหแนใจวาหญิงและเด็กท่ีถูกคาจะปลอดภัย ไมถูกจับกุมหรือถูกดําเนินคดีอีก 

หรือถูกกลาวหาวาออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมายโดยเจาหนาท่ีของประเทศถิ่นกําเนิดของหญิงและเด็กท่ีถูก

คา เพื่อใหมีสถานท่ีท่ีอยูหรือการดูแลที่เหมาะสม ไมถูกเลือกปฏิบัติไมถูกแสวงประโยชนซ้ําแลวซ้ําเลา ฯลฯ 

และประการที่สอง ควรประสานงานดานนโยบายและกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในการกํากับสอดสอง

ดูแล ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนการคามนุษย การลักลอบนําคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

โดยเฉพาะการจัดการกับการดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
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3.5.5 การจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย 

 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหมีการต้ังศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษยซึ่งมีหนาท่ีเปน

ศูนยกลางประสานงานกลาง บูรณาการขอมูลขาวสาร บริการคุมครองชวยเหลือ และดําเนินคดีจากหนวยงาน

สวนราชการทุกกระทรวงเพื่อการดําเนินงานเปนไปอยางมีเอกภาพ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดย

แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก 
- สวนกลาง กําหนดใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนศูนย

ประสานงานกลางระดับชาติ 

- สวนภูมิภาค ศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษยระดับจังหวัด โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน

ประธาน และมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเปนเลขานุการ 

- ตางประเทศ ศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษยระดับประเทศ โดยมีเอกอัครราชฑูต/กงสุล

ใหญ เปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวย ฑูตแรงงาน ผูแทนความมั่นคงสวนราชการ

ท่ีเกี่ยวของ รวมทั้งภาคเอกชน 

ท้ังน้ี วัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวยงานมี 3 ประการ คือ (1) เพื่อใหเกิดกลไกประสานงาน

กลางดานการคามนุษยท่ีชัดเจนในทุกสวนราชการและทุกระดับ (2) เพื่อใหบูรณาการขอมูล บริการและให

ความชวยเหลือ จากสวนราชการทุกกระทรวง (3) เพื่อใหเกิดระบบสนับสนุนขอมูลเพื่อการตัดสินใจสําหรับ

ผูบริหารในระดับนโยบาย โดยในสวนของภารกิจของศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษยจังหวัดแบงออกเปน 4 

ดาน คือ  
- คณะปฏิบัติการคุมครองชวยเหลือ ประกอบดวย รับแจงเหตุ ลืบเสาะขอเท็จจริงและ

รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม ใหคําแนะนําปรึกษาในการคัดแยกเหยื่อ การเขาชวยเหลือใหพน

จากสภาพเลวราย ประสานและระดมทรัพยากรและบุคคล (ตํารวจ นักสังคมสงเคราะห 

ลาม) สงตอขอมูลเพื่อเขารับบริการคุมครองชวยเหลือ 

- งานปองกันฟนฟูและคืนสูสังคม ประกอบดวย รณรงคเผยแพรการปองกันภัยการคามนุษย 

ประชาสัมพันธบริการและผลงานของภาครัฐ ประสานเครือขายมูลนิธิ องคกรเอกชน ผูนํา

ชุมชน สวนบริหารราชการสวนทองถิ่น ติดตามประเมินผล ประชุมปรึกษาหารือ สนับสนุน

การศึกษาวิจัย 

- งานนโยบายและสารสนเทศ ประกอบดวย จัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศในระดับ

จังหวัด กําหนดตัวชี้วัด ฐานขอมูล ผูเชี่ยวชาญคอมพิวเตอร รวบรวมขอมูลสถานการณ

ปญหารูปแบบการคามนุษย มาตรการปองกัน และแกไข จัดทําขอมูลสําหรับเผยแพร 

ประชาสัมพันธ โดยการผลิตเอกสารรายงาน 

- ฝายเลขานุการ ประกอบดวย สนับสนุนและประสานการทํางานในชุดตาง ๆ จัด

ประชุมสัมมนาตามมติอนุกรรมการในระดับจังหวัด 
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3.6    งานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาการคามนุษยในประเทศไทยในชวงระยะเวลา 10 ป ท่ีผานมามี

จํานวนไมมากนักและจากการคนควาเบ้ืองตนพบวาสวนใหญจะเปนการศึกษาวิจัยในแงมุมของกฎหมาย  

มาตรการปองกันและปราบปรามและงานนโยบายเสียเปนสวนใหญและบางสวนเปนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปญหา

การคาประเวณีในประเด็นตางๆ  ซึ่งงานที่พบวานาจะเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะปรากฎในรูปของ

เอกสารประกอบการสัมมนาในวาระสําคัญตางๆ เกี่ยวกับปญหาการคามนุษย และงานเขียนในลักษณะหนังสือ

รวมเลม และงานวิทยานิพนธตางๆ ซึ่งจากการศึกษาเบื้องตนพบวางานวิชาการที่นาจะเปนประโยชนในฐานะ

ขอมูลพื้นฐานในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีท่ีนาสนใจมีดังน้ี  

1)  อีเลน, “การคามนุษย สิทธิมนุษยชน กับนิยามใหมของการคุมครองผูตกเปนเหยื่อ”, 2545 

งานแปลรวมเลมฉบับน้ีเปนการศึกษาถึงแนวคิดใหมของเหยื่อในการคามนุษย โดยไดนําเสนอกรณีศึกษาจาก

หลายประเทศทั่วโลก เพ่ืออธิบายใหเห็นถึงสภาพปญหาของในการคามนุษยท่ีไมไดรับการปฏิบัติเยี่ยงบุคคล

ท่ัวไปที่พึงไดรับการเคารพซึ่งศักด์ิศรีความเปนมนุษยและมีการหยิบยกประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวกับปญหา “สิทธิ

มนุษยชน” ของเหยื่อในการคามนุษยซึ่งมักถูกมองวาเปนสวนหนึ่งของผูกระทําผิดกฎหมาย  อน่ึง อิเลน ได

พยายามในการชี้ใหเห็นถึงความเสียหายเกี่ยวกับสิทธิในทางกฎหมายที่เกิดจากการมองเหยื่อในการคามนุษย

ในสถานะของ “ผูกระทําผิด” โดยนําเสนอมุมมองใหมใหเหยื่อดังกลาวมีฐานะเปนผูท่ีรัฐตองใหการคุมครอง

โดยพยายามชี้ใหเห็นขอดีของการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติในครั้งน้ี ซึ่งผูวิจัยเห็นวาแนวคิดใหมเชนน้ีเปนคุณแก

ผูเปนเหยื่อในการคามนุษยอยางแทจริง 
2)  สุรียพร,  “คนรับใชในบาน : แรงงานอพยพจากพมามาไทย”, 2548  เปนงานวิจัยท่ี

นําเสนอประเด็นขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการทํางานของแรงงานอพยพซึ่งเปนชาวพมา (เมียนมาร-Myanmar)  

ท่ีเขามาทํางานในเขตพื้นท่ีศึกษาวิจัย คือ จังหวัดเชียงใหม โดยมุงศึกษารายละเอียดในแงมุมตางๆ เพื่อเขามา

ทํางานในฐานะ “คนรับใชในบาน” โดยเริ่มต้ังแตวิถีชีวิตและความเปนอยูในพมากอนจะนําไปสูการอพยพมา

ทํางานในประเทศไทย และศึกษาลึกตอไปในรายละเอียดที่เกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ท่ีตอง

ประสบระหวางการทํางาน ท้ังน้ีรายงานฉบับน้ีสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงในหลายแงมุม ไมวาจะเปนสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิธีการดํารงชีวิต ทัศนคติ และพฤติกรรมที่คงเปนปจจัยหลักใหบุคคลในกลุมน้ีเขาสู

วงจรของการคามนุษยไดโดยงาย 
3)  ขจร จักรประณีต.  “การศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในการคาประเวณีของเด็กหญิง

และสตรี”, 2539.  เปนวิทยานิพนธท่ีศึกษามูลเหตุจูงใจในการคาประเวณีของเด็กโดยเฉพาะเด็กหญิงและหญิง

ท่ีสะทอนใหเห็น “กลุมเสี่ยง”  ตองตกเปนเหยื่อของการคามนุษยไดโดยงาย 

4)  วิลาวัลย ลิมปนะวรรณะกุล. “กระบวนการเขาสูการตกเปนเหยื่อการคามนุษยของหญิง

และเด็ก : ศึกษาเฉพาะกรณีบานเกร็ดตระการ” , 2547.  งานวิทยานิพนธฉบับน้ี เนนไปที่การศึกษา

กระบวนการเขาสูวงจรคามนุษยโดยมุงอธิบายถึงพฤติกรรมและลักษณะบางประการของเหยื่อท่ีงายตอการถูก

ชักจูง สอบสวน ลอลวง หลอกหรือขูเข็ญ บังคับและ ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในรูปแบบตางๆ 
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5)   ออมทิพย    เมฆรักษาวณิช แคมปและคณะ, “วิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเปน
โสเภณี”, 2542 . งานวิจัยชิ้นศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอวิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเปนโสเภณี  บริบททาง
สังคมของชุมชนและครอบครัวที่มีผลตอวิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเปนโสเภณี และวิธีคิดของบิดามารดา

ท่ีมีลูกสาวเปนโสเภณี    ซึ่งผลการวิจัยพบวา การสื่อสารเปนปจจัยท่ีสงผลตอวิธีคิดของบิดามารดาที่มีลูกสาว

เปนโสเภณี  มีท้ังในลักษณะการสื่อสารที่เปนคําพูด  (verbal  communication)  และการสื่อสารไมใช

คําพูด (non-verbal  communication) โดยมีสภาพเศรษฐกิจและการศึกษาเปนปจจัยเสริมท่ีสงผลตอวิธี

คิดของบิดามารดาที่มีลูกสาวเปนโสเภณี   สภาวะแวดลอมท่ีแหงแลง  การเปนหน้ีสินและประกอบอาชีพ

การเกษตรไมไดผล  การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสูสังคมบริโภคนิยม  การตอกย้ําความเชื่อเรื่องกตัญูตอบิดา

มารดา  รวมทั้งประเพณีสลากภัตรและประเพณีสงกรานตในหมูบานชุมชน  กลายเปนเวทีเรียนรูทางสังคมท่ี

เปนปจจัยเอื้อตอวิธีคิดของบิดา  มารดา  ท่ีลูกสาวเปนโสเภณี  ซึ่งมีลักษณะวิธีคิดอยู 4 ประเภท คือ 
1.  บิดามารดาที่รูวาลูกสาวไปเปนโสเภณี แตยินยอมและผลักดันใหลูกสาวไปเปนโสเภณีดวย

ความเต็มใจและเปดเผยตอสาธารณชนน้ัน มีวิธีคิดแบบขาดความสามารถในการมองเห็นคุณโทษและ 

ทางออกของปญหาในระยะยาวอยางครบวงจร  มีการแยกแยะเหตุผลในวิธีคิดท่ีคุนเคยและปรุงแตงโดย

อิทธิพลของคุณคาเทียม  ทําใหเกิดการรูเทาทันและยอมรับความจริงที่ตนกระทําตอสาธารณชน วิธีคิด

ดังกลาวไดหลอหลอมใหเกิดความเขาใจวาการยินยอมสนับสนุน หรือผลักดันใหลูกสาวไปเปนโสเภณีไมผิด 
หากแตเปนสิทธิในการดํารงชีวิตและแกไขปญหาในครอบครัวของตน 
2.  บิดามารดาท่ีรูวาลูกสาวไปเปนโสเภณี  แตยินยอมและผลกัดันใหลูกสาวไปเปนโสเภณี 
ดวยความเต็มใจแตไมเปดเผยตอสาธารณชน  หรือมีการยอมรับเปนนัย ๆ น้ัน  มีวิธีคิดเหมือน

บิดามารดากลุมแรก แตรับรูถึงความเชื่อของสงัคมระดับมหภาค จึงพยายามหาคําอธิบายเพื่อสรางความชอบ

ธรรมใหกับวิธีคิดและการตัดสนิใจของตนเอง  ซึ่งเปนอิทธิพลของวิธีคิดแบบไรคุณธรรมที่มีอยูในระบบคิด

ของบิดามารดากลุมน้ี จึงมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและปกปดตอสาธารณชน 
3.  บิดามารดาท่ีรูและไมเต็มใจใหลูกไปเปนโสเภณี  แตไมสามารถหามปรามลูกไดน้ัน     มีวิธี

คิดแบบโยนิโสมนสิการ คือ  มีการใสใจอยางแยบคาย   มีเหตุ   มีผล   สามารถแยกแยะเหตุปจจัยท่ี

เชื่อมโยงกันในขอบเขตกวางขวางกวาวิธีคิดใน 2 ประการแรก  มีการคิดแบบเราคุณธรรม  มีความเมตตา

หวงใยลูก พอใจในสิ่งที่ตนมีอยูและละอายตอบาป แตไมสามารถหามปรามลูกสาวของตนเองได เพราะลูกสาว

มีวิธีคิดท่ีแตกตางจากบิดามารดา  คือมองเห็นคุณคาเทียมของวัตถุสิ่งของ  และมองเห็นคุณคาการแสดงออก

ซึ่งความกตัญูตอบิดามารดาท่ีรวดเร็วและตรงจุด 
4. บิดามารดาที่ไมรูวาลูกสาวไปคาประเวณี  แตเขาใจวาลูกสาวไปทํางานอยางอื่นน้ัน  มีวิธีคิด

แบบไมคิดหรือหยุดคิด  เพราะไมรูวาลูกไปทํางานเปนโสเภณีหรือไม การไมมีขอมูลขาวสารทําใหไมตองคิด

วิตกวิจารณอะไร  ไมมีแงมุมใหคิด และไมพรอมจะมีวิ ธีคิดทวิลักษณ หรือไมเปดโอกาสการรับรู        

ขาวสาร  2  ทาง 
6) ชลดา  มนตรีวัต, “ชีวิตความเจ็บปวดของลูกสาวชาวเขาผูถูกขาย กรณีศึกษ า: ลูกสาวลาหู

ท่ีถูกครอบครัวขายเปนสินคา”, 2544. รายงานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานศึกษาที่พยายามทําความเขาใจ  “ชีวิตความ
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เจ็บปวดของลูกสาว ในชุมชนชาติพันธุลาหูท่ีถูกขายใหกับคนอื่น  ภายใตบริบททางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน  

กลุมชาติพันธุในปจจุบันและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยการประยุกตแนวคิดดานสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาเขาดวยกัน  ซึ่งผลการศึกษาพบวา  ในภาวะที่ชุมชนลาหูตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอก  ความทันสมัย การศึกษาสมัยใหม  ความสามารถในการเขาถึงทรัพยากร และโอกาสดี ๆ อื่น ๆ 

เปดโอกาสใหสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงสามารถเขาไปมีสวนแบงในพื้นท่ีทางสังคมที่กวางขึ้น 

อยางไรก็ตามพบวาผูท่ีมีโอกาสอยูแลวก็ยิ่งเพิ่มโอกาสใหกับตนเองในขณะที่กลุมผูดอยโอกาสในชุมชนก็ยังคง

ขาดโอกาสอยู อน่ึง ครอบครัวที่ขายลูกสาวมักเลือกใชการประดิษฐสรางความเปนหญิง – ชาย เชิงวัฒนธรรม

ในการสราง “ความคาดหวังตอบทบาทลูกสาว ท่ีตองรับผิดชอบความอยูรอดอยางตอเน่ืองของครอบครัว”  

ขึ้นมาอธิบายถึงความชอบธรรมตอการคาลูกสาวของตน  ในขณะเดียวกันลูกสาวก็ไดใชความคาดหวังของ

ชุมชนดังกลาวเปนเครื่องมือในการใหความหมายกับการตัดสินใจของตนเอง โดยยอมตามการรองขอของ

ครอบครัวเชนกัน อยางไรก็ตาม ความเจ็บปวดในจิตใจที่เกิดขึ้นไมเพียงแตเกิดขึ้นในใจของผูเปนลูกสาวที่ถูก

ขายไปเทาน้ัน  หากสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆเฉพาะผูเปนพอ-แม ตางก็ตองยอมรับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

เชนกัน ดวยวา “ลูกสาว” แมจะเปนทางเลือกท่ีนํารายไดมาสูครอบครัว แตการจากไปของเธอ ทําใหบานไม

เหลือทรัพยากรใด ๆ ท่ีเปนทุนรอนอีกเลย 

7) สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสิทธุ,  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “สภาพปญหา  ปจจัยสาเหตุและแนวทาง
แกไข”  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  ปจจัยสาเหตุท่ีทําใหมีการคาประเวณีเด็กมีท้ังปจจัยระดับมหภาค  ระดับชุมชน

และระดับบุคคล  โดยทั่วไปปจจัยระดับมหภาคจะเปนปจจัยเกื้อกูลเอื้ออํานวยตอการคาประเวณีเด็ก เชน 

นโยบายและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่มุงเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

แกปญหาในเขตเมืองมากกวาในเขตชนบทตลอดความเปนวัตถุนิยมที่แฝงไวในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะอยางยิ่งในแผนฯ  5 และ 6 และการสงเสริมการทองเที่ยวที่ในทางปฏิบัตินักธุรกิจการทองเท่ียวได

อาศัยการบริการทางเพศเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวทั้งไทยและตางประเทศ 
ปจจัยระดับชุมชนเชนคานิยมทางดานการประกอบอาชีพและวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีสงเสริมการ

แขงขันทางดานวัตถุมากกวาความเจริญทางดานจิตใจ  และมากกวาความวิริยะอุตสาหะในการประกอบอาชีพท่ี

รักษาศักด์ิศรีของตัวบุคคลมิใหเปนเพียงแตสินคา  หรือบริการเทาน้ัน การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีมี

รายไดสมํ่าเสมอ  ในชุมชนก็เปนปจจัยหน่ึงที่เอื้ออํานวยตอการคาประเวณีเด็ก 
ปจจัยในระดับบุคคลที่ผลักดันใหเด็กไปคาประเวณีท่ีถือไดวาเปนปจจัยสาเหตุท่ีแทจริงคือวัตถุ

นิยมของบิดามารดา  กระบวนการขัดเกลาปลูกฝงคานิยมที่สั่งเสริมการคาประเวณีเด็ก  และสภาพชีวิต

ครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู 
ปจจัยท้ังสาม ผลักดันใหเด็กตองตกเปนเหยื่อของการคาประเวณีท้ังดวยความสมัครใจ  

จําใจ และถูกบังคับหลอกลวง ในกระบวนการผลักดันใหเด็กทําการคาประเวณีน้ัน มีบุคคลสําคัญหลายฝายท่ี

เกี่ยวของนับตั้งแตบิดามารดา  ญาติพี่นอง คนใกลชิดของเด็ก  ครูและโรงเรียน  ผูนําชุมชน  (กํานันและ

ผูใหญบาน)  ตลอดจนเจาหนาท่ีพนักงานรัฐโดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีอํานาจปราบปรามตามกฎหมาย  ซึ่งเปนผูท่ี

ใกลกับวงธุรกิจการคาประเวณีมากกวาเจาพนักงานอื่นๆ ของรัฐ 
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8) มูลนิธิผูหญิง,  ไดแปลจากองคกร  Human Rights Watch (1993)   ท่ีศึกษารายงานเรื่อง 

“รูปแบบใหม ของการคาทาส  การคาหญิงและเด็กสาวพมาในประเทศไทย”  ซึ่งพบวา  หญิงและเด็กสาว

พมาท่ีถูกคาเขามายังประเทศไทยดวยจุดประสงค  ในการเปนโสเภณีน้ัน  ตองเผชิญกับการละเมิดกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในแบบตางๆมากมาย  คือ  พวกเธอถูก  พาตัวนําเขาประเทศไทยบอยครั้งดวย

การรูเห็นของตํารวจไทย  และเจาพนักงานคนอื่น ๆ อันเปนการละเมิดตออนุสัญญาของสหประชาชาติ  

เกี่ยวกับการปราบปรามการคาบุคคล  อนุสัญญาเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ  

กฎหมายจารีตระหวางประเทศและในกรณขีองเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป  อนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิเด็ก 
เด็กและหญิงสาวพมาถูกบังคับใหทํางานอยางมีพันธะผูกมัดและในสภาพเยี่ยงทาสพวกเธอ

ปราศจากเสรีภาพอยางสิ้นเชิงในซอง  เม่ือมีการกวาดลางซองโดยเจาหนาท่ีตํารวจพวกเธอถูกจับตามอําเภอใจ  

และอยางผิดๆ  แลวถูกจําขังในศูนยกักขังกองตรวจคนเขาเมืองเผชิญการถูกขมขืน เม่ือเดินทางถึงประเทศ

ไทย แตไมอยูในฐานะและไมมีความรูหรือหนทางที่จะกลาวหาผูกระทําความผิดเม่ือตํารวจมีสวนรูเห็น

เกี่ยวของกับซองและเหยื่อสวนใหญมีอายุตํ่ากวา 18  ป  แลวความจริงที่วาการทารุณกรรมนี้ตองกลายเปน

เรื่องธรรมดาจึงเปนการละเมิดท่ีเห็นไดชัดตอพันธะที่รัฐบาลไทยมีอนุสัญญาเพื่อสิทธิเด็กในการดําเนินการตาม

กฎหมาย  ทางการบริหาร  ทางสังคมและดานการศึกษาที่เหมาะสมเพื่อการปองกันเด็กจากความรุนแรงทาง

รางกายและจิตใจ  การบาดเจ็บหรือการทําราย  การละเลยหรือการปฏิบัติท่ีละเลย การปฏิบัติท่ีไมเหมาะหรือ

การเอาเปรียบทั้งการละเมิดทางเพศ 

9) วรศักด์ิ  มหัทธโนบล, 2539 ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การคาประเวณีหญิงจีนในไทย” ท้ังน้ี      

ผลการศึกษา พบวา หญิงจีนท่ีทําการคาประเวณีในประเทศไทย  สวนมากจะถูกลอลวงทั้งน้ีเพราะการคา

ประเวณีหญิงจีนในไทย  เปนปญหาที่มาจากนโยบายการพัฒนาประเทศของจีนในระยะเริ่มตน  ดานหน่ึงเปน

เพราะพรมแดนทางภูมิศาสตรท่ีเอื้ออํานวย  โดยเม่ือถูกลอลวงมาถึงเมืองไทยแลวสภาพความบอบช้ําทาง

รางกายและจิตใจดูหนักหนวงกวาหญิงไทยถูกลอลวงมาคาประเวณี  เพราะวาพื้นฐานของวัฒนธรรมที่แตกตาง

กัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมการสื่อสารที่มี  “ภาษา”  เปนหัวใจหลัก 
สวนมูลเหตุหน่ึงที่นํามาสูการลอลวงหญิงจีนมาคาประเวณีในไทยอยางไดผล  คือ  ความศิวิไลซ  

ของไทยที่สังคมจีนไดรับรูมาและเมื่อความศิวิโลซของไทย  ไดสรางความสัมพันธทางเศรษฐกิจขึ้นกับจีน

ประการหนึ่ง รวมกับเหตุผลทางภูมิศาสตรท่ีใกลเคียงกับมณฑลยูนนานจึงเปนมูลเหตุดึงดูดใหหญิงถูกลอลวง

เขามาคาประเวณีในไทยเปนจํานวนมาก 
10) มูลนิธิผูหญิง, 2540 ไดทําการวิจัยเรื่อง  “การคาหญิง:  ฤาวิถีสังคมไทย” พบวามีประเด็น

ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาครั้งน้ี ดังน้ี 
 (1) จากกรณีศึกษา  26  ราย  พบวามีหญิงสาวเพียง 4 รายท่ีไมเคยมีครอบครัวมีสามีมากอน

ผูหญิงที่เคยผานชีวิตครอบครัวมากอนสวนใหญจะมีลูก  ผูหญิงกลุมน้ีคิดวา  เคยมีลูกมีผัวมาแลวอยาไปกลัว

จึงทําใหการตัดสินใจเดินทางมาสูการขายบริการในพัทยางายขึ้น  โดยการตัดสินใจของผูหญิงแตละคนซึ่งสวน

ใหญยากจน  โดยอธิบายวา จนแบบจนก็คือจนทํางานวันละ  60  บาท  ไมเหลือ  ตองรับผิดชอบทุกอยาง

อยากไดเงินไปสรางฐานะ มีบานมีเรือน  มีเงินสักกอนกลับบานไปมีทุนไปซื้อเครื่องมือ 
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 (2) เครือขายสําคัญของการชักนําหญิงสาวจากหมูบานเขาสูแหลงคา  เชน  สุทธิสาร สะพาน

ควายน้ัน  คือเอเยนตในทองถิ่น  จากกรณีศึกษาของหมูบานริมมอน  ซึ่งเปนแหลงที่สงเด็กสาวสูจุดหมาย

ปลายทางนี้  พบวามีเอเยนตสําคัญหลายคนที่เปนสายสงหญิงสาวจากหมูบาน  เอเยนตบางคนมีฐานะทาง

สังคมเปนท่ียอมรับของชุมชน  เชน เปนผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน  เปนตน  เอเยนตมีวิธีการติดตอจัดสง

หญิงสาวโดยเดินทางไปพบเจาของซองซึ่งมีอยูจํานวนมากในยานสุทธิสาร  สะพานควาย  เอเยนตจะสอบถาม

จํานวนหญิงสาวที่สถานบริการตองการแลวจึงกลับมาเสาะหาจากหมูบาน  ดวยวิธีการถามความสมัครใจของ

หญิงสาววาตองการจะไปทํางานในสถานที่ดังกลาวหรือไมหรือไปชักชวนพอแมใหคลอยตามกอนเพื่อจะไดไป

ชักจูงลูกสาวตอไป  เสนทางสูจุดหมายสุทธิสาร  สะพานควาย  จึงเปนเสนทางที่นําเด็กสาวออกจากหมูบานเขา

สูการคาประเวณีในเมืองโดยตรง  และมีรูปแบบกระบวนการที่สัมพันธกันอยางเปนระบบระหวางเอเยนตใน

ทองถิ่นกับเจาของแหลงคาประเวณีในเมือง 
 (3) แหลงการคาประเวณีท่ีรับซื้อเด็กสาวที่สําคัญอีกแหลงหนึ่งก็คือ สถาน อาบ อบ นวด  ซอง 

และรานอาหารที่มีบริการทางเพศ  แมสถานบริการบางแหงจะดูเหมือนใหอิสระแกผูหญิงซึ่งไปทํางานดวย

ความสมัครใจ  แตก็พบวามีหญิงสาวที่ถูกบังคับใหทํางานในสถานบริการ เชน  อาบอบนวด  และในซองเด็ก

สาวเหลาน้ีบางคนถูกชักจูงเขาสูสถานบริการดังกลาวโดยถูกลอลวงมาจากหมูบาน 
 (4) การยายถิ่นไปตางประเทศของหญิงไทย  มีจุดหมายปลายทางที่แตกตางกันในแตละ

ชวงเวลาและมีเครือขายของการยายถิ่นเฉพาะของแตละเสนทาง  จุดหมายปลายทางที่สําคัญของการยายถิ่น

และการคาหญิงที่รวบรวมไดจากการศึกษา  คือ  ยุโรป มาเลเซีย สิงคโปร และญี่ปุนซึ่งเปนเสนทางสายหลัก 
ทางสายญี่ปุนไดเริ่มหลังจากที่มีนักทองเที่ยวญี่ปุนเขามาสูไทยเปนจํานวนมากจุดหมายปลายทาง

ของการคาประเวณีในญี่ปุน  ไดพัฒนาจากเสนทางกรุงเทพฯ หาดใหญ มาเลเซีย สิงคโปร โดยมีการจัดการใน

รูปแบบของอาชญากรรมที่เปนระบบ  (Organized Crime) ภายใตการควบคุมของกระบวนการยากูซาและ

เครือขายที่เปนขาราชการไทย จากการศึกษาพบวา หญิงจากหมูบานและหญิงที่คาบริการในสถานอาบ อบ 

นวด บารสําหรับชายญี่ปุนในกรุงเทพฯจะเปนเปาหมายท่ีสําคัญของขบวนการคาหญิงเสนทางญี่ปุน 
ตอมาเม่ือเสนทางสายญี่ปุนเติบโต  ก็ทําใหเกิดการยายถิ่นหรือการคาหญิงรูปแบบขั้นตอนเดียว  

น่ันคือ  หญิงสาวจากหมูบานทั้งทางเหนือและภาคอีสานไดถูกชักชวนเขาสูการคาประเวณีในประเทศญี่ปุนโดย

ไมตองผานจุดหมายปลายทางอื่นๆ โดยที่หญิงสาวเหลาน้ีไมเคยผานการทํางานคาประเวณีมากอน 
สภาวะหนี้สินท่ีหญิงสาวตองจายใหกับผูซื้อตนมาน้ีเปนรูปแบบเฉพาะของการคาหญิงไทยใน

ญ่ีปุน  สําหรับหญิงสาวจากหมูบานทางภาคเหนือน้ันไดมีนายหนาในทองถิ่นท่ีเขาไปชักชวนหญิงสาวในหมูบาน  

เม่ือหญิงเดินทางถึงญี่ปุนจะถูกขายตอใหแกรานอาหาร  เจาของรานจะใหผูหญิงทํางานใชหน้ี 
11) ปฐมาวดี ปทมาโรจน, 2542  ไดทําการวิจัย เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินในเปน

ขอทาน” ท้ังน้ี ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเปนขอทานของบุคคล ประกอบดวย 
 (1) ปจจัยพื้นฐาน  ท่ีเปนปจจัยผลักดันสําคัญในเปนขอทานของบุคคล  คือ  ปญหาความสําคัญ

ในครอบครัวที่สงผลใหกระบวนการเรียนรู  อบรม ขัดเกลา ไมมีความตอเน่ือง ไมมีผลตอการพัฒนาทาง

ความคิดและพัฒนาการในภาพรวมของเด็ก  รวมถึงการใชอํานาจและความรุนแรงของบิดา  มารดา  หรือบิดา  
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มารดาเลี้ยง  ท่ีมีผลตอเด็ก  เปนการผลักดันใหเด็กออมาแสวงหาความรักและความอบอุนนอกบาน  

นอกจากนี้ปจจัยทางดานบุคลิกภาพ พัฒนาการทางอารมณ  สังคมที่ไมไดดูแลเด็กเหลาน้ันเทาท่ีควร  ลวนแต

ผลักดันใหเด็กเขาสูวิถีชีวิตเชนน้ี 
 (2) ปจจัยสภาพแวดลอม  ไดแก  กลุมเพื่อน แก็งคขอทาน  และสภาวะแวดลอมรอบบาน 

และแก็งคขอทานเชื่อมโยงไปสูยาเสพติดและเกมสเปนปจจัยดึงดูดท่ีสําคัญที่ทําใหเด็กเขาสูอาชีพขอทาน  

เพื่อนและการรวมกลุมก็ทําใหเด็กไดรับการยอมรับ  เด็กรูสึกวาตนเองมีพื้นท่ีทางสังคม  มีชีวิตใหมท่ีต่ืนเตน  

สนุกและเราใจมาก  เด็กเกิดความคุนเคย เคยชินกับงานขอทานโดยไมรูตัวและไมสํานึกรังเกียจถาจะเขามา

ทํางานน้ี 
 (3) ปจจัยความยากจนและความไมเปนธรรมในการกระจายรายได  อันเปนสาเหตุพื้นฐานที่

สงผลใหหลายครอบครัวอพยพมาเผชิญชีวิตในเมืองใหญ  สงผลใหครอบครัวใหความสนใจกับเศรษฐกิจและ

การกระจายรายไดมากกวาการพัฒนาความสัมพันธในครอบครัว  นอกจากน้ีความยากจนทําใหบุคคล

กลายเปนผูท่ีดอยโอกาสทางสังคม  เชนการขาดโอกาสในการศึกษาและการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ  

จึงทําใหงายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
12) เมลิสสา  เอ็ม สจ็วด, 2543 ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหสถานการณประเทศไทยวา

ดวยเรื่องการคาเด็กและหญิง”  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาสําคัญของการคาเด็กและหญิงในประเทศไทย เปน

ปญหาสําคัญของการแสวงหาประโยชนอยางไมเปนธรรมจากแรงงานมีเด็กและหญิงไทยถูกคาในประเทศและ

ตางประเทศ  และในขณะเดียวกันก็มีเด็ก  และหญิงตางชาติท่ีถูกคาในประเทศเชนกันมีตัวชี้ชัดวา

ผูเคราะหรายจากการถูกคาสวนใหญจะเปนเด็กซึ่งมักจะจบลงดวยการเปนโสเภณีบางสวนจะกลายเปนแรงงาน

ท่ีมีภาระหนี้สินผูกพัน  เปนคนทํางานบาน, เปนผูถูกบังคับใหแตงงานหรือเปนบุตรบุญธรรมและเปนขอทาน  

เด็กขอทานสวนใหญเปนคนตางชาติซึ่งสวนใหญถูกคามาจากประเทศกัมพูชา พมาและ บังคลาเทศ  มีจํานวน

ผูยายถิ่นชั่วคราวเพิ่มสูงขึ้นจากประเทศกัมพูชา  ประชาชนจากจังหวัดปอยเปต  ยายถิ่นเขามายังประเทศไทย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร  ท้ังน้ี เพราะเกิดจากมูลเหตุท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 (1) สถานภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของเด็กและหญิงที่ถูกคา  พบวา  เด็กเปนกลุมท่ีเสี่ยงที่สุดของ

การถูกคา  หรือลอลวงเขาสูกระบวนการคาประเวณี  เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่ไมสมบูรณ  ครอบครัวที่มี

ผูปกครองเดี่ยว  หรือครอบครัวที่มีหน้ีสินมาก  ขาดทางเลือกทางดานอาชีพและเขาไมถึงการบริการสาธารณะ 

และเด็กๆ ตามแนวชายแดน เด็กจากชนกลุมนอย และชาวเขา  ซึ่งเด็กเหลาน้ีตางถูกซื้อมาจากตางประเทศ  

และเปนคนท่ีเขาเมืองอยางผิดกฎหมายของไทยและทําใหเด็กเหลาน้ีเปนเด็กท่ีเสี่ยงตอการหาประโยชนจาก

แรงงานอยางไมเปนธรรม  โดยที่เด็กเหลาน้ีลวนเปนจุดเปราะบางตอการถูกคาท้ังสิ้น 
           (2) ปจจัยผลัก และปจจัยดึง พบวา  มีปจจัยหลายประการเชน  ปจจัยจากความยากจน

ครอบครัว และชุมชนที่แตกสลายลง  ปจจัยผลักจากการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ  แบบแผนจารีตประเพณี

ดานลบ  ระบบการคาท่ีเอารัดเอาเปรียบมากเกินไป  ความเสื่อมลงในดานตางๆ การฉอราษฎรบังหลวง  และ

สงครามความยากจนเปนปญหาหลักทําใหเด็ก  ตามแนวชายแดนของประเทศไทยไหลทะลักเพื่อเปนแรงงานที่

ขายบริการทางเพศ  ชนกลุมนอย  กลุมชาวนา  แรงงานยายถิ่นท่ีไมมีเอกสารแสดงตน  ผูคนที่ไมมีถิ่นอยู  
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บุคคลที่อยูในคายอพยพ  บุคคลเหลาน้ีอยูในสถานภาพที่ออนแอยิ่ง  ผลประโยชนท่ีไดรับจากการคาประเวณี

ไดดึงดูดเด็ก  และหญิงจากครอบครัวยากจน  การไมมีงานทํา  รายไดท่ีนอยจากอาชีพอื่นๆ ตางๆ เหลาน้ี

ลวนเปนปจจัยท่ีเขมขนในการผลักดันความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  และตองการมีชีวิตที่ดีกวาได

ผลักดันผูคนตามแนวชายแดนเขาสูประเทศไทยเพื่อหางานทํา 
 (3) การคาหญิงและเด็กเกิดขึ้นไดอยางไร  และโดยใคร พบวา  การคาหญิงและเด็กในปจจุบันมี

การจัดการอยางดี  รวมทั้งเครือขายที่ใหผลตอบแทนอยางงดงาม  เฉพาะอยางยิ่งในรายที่ซื้อมาเพ่ือการคา

ประเวณี  มีตัวแสดงหลายคนที่เกี่ยวของในเรื่องน้ี  เริ่มต้ังแตกระบวนการจัดหาหญิง ผูประสานงาน  (ยอย) 

เอเยนต ผูจัดการทิป ตํารวจที่มีอํานาจ พอแม และสํานักงานจัดหางาน  เน่ืองจากความเติบโตและแพรหลาย

ของอินเตอรเน็ต  ไดเกิดปรากฏการณรูปแบบใหมของการคาเด็กขึ้นในประเทศไทย  โดยมีการจัดการขาย

หญิงไทยผานอินเตอรเน็ต 
ท่ีผานมาเด็กท่ีถูกคา  จะมาจากการถูกลอลวง  ถูกซื้อตัวมา  การบีบบังคับ หรือการลักพาเพื่อ

มาเปนโสเภณี  โดยเอเยนตหรือผูปกครอง  แตในปจจุบันน้ี  จากผลการศึกษาไดพบวาผูหญิงไทยสวนใหญ

กลายมาเปนแรงงานที่ขายบริการทางเพศโดยความสมัครใจแตก็ยังมีขอจํากัดอีกมาก  เด็กสาวและหญิงไทย

จํานวนมากตางทราบวามีความยากลําบาก  ในการเดินทางไปคาประเวณียังตางประเทศ  แตก็ยังมีเด็กสาวและ

หญิงสาวอีกจํานวนมากมีความประสงคท่ีจะทําเชนน้ัน  เด็กและหญิงที่ถูกซื้อโดยเอเยนต จะถูกเอเยนตซื้อ

ตอไปอีกครั้งดวยเงินจํานวนมากเพื่อใหคุมกับเงินท่ีจายไปในเรื่องของคาเดินทาง  เด็กและหญิงเหลาน้ันจะ

กลายเปนเสมือนทาสจนกวาจะปลดปลอยตนเองดวยการคืนเงินท่ีเปนหน้ีใหหมดกอน  เอเยนตหรือผูท่ีนําพา

หญิงมามักจะเคยเปนแรงงานที่เคยขายบริการในตางแดนมากอน  พวกเขามักจะรูจักกันกับเหยื่อ  และ

เอเยนตจะเขาไปถึงในหมูบานในชนบท 
จํานวนของผูยายถิ่นจากแนวชายแดนไดเพิ่มสูงขึ้นเน่ืองจากการเปดชายแดนและกระแสของ

โลกาภิวัฒน พื้นท่ีในชนบทในอดีตไดรับอิทธิจากกระแสสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ซึ่งมี

ผลกระทบตอวิถีชีวิตแบบจารีต  และเปนเหตุใหชุมชนแออัดลง  ทําใหเกิดปญหาของการคาเด็ก  การพัฒนา

ดานคมนาคม  มีถนนหลายสายไดสรางขึ้นอยางดีในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงมีการคาเด็กผานเสนทางเหลาน้ี  

และเปนท่ีรูจักดีในแตละจุดผานแดนที่ใชเปนหนทางเขาสูประเทศไทย  ตัวเลขของหญิงและเด็กตางชาติท่ีถูก

คาเพ่ือเขามาเปนโสเภณีในประเทศไทยมากที่สุดคือ ชาวพมา  ตามดวยเด็กและหญิงชาวจีนมาจากมณฑลยูน

นาน และลาว 
13) มูลนิธิผูหญิง, 2546  ไดจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติ

คณะรัฐมนตรี  เรื่อง “การแกไขปญหาโสเภณีเด็ก” พบวา  มีความคืบหนาของการดําเนินงานหลายดาน  

เชน  ในการแกไขระดับบุคคลโดยการใหทุนการศึกษา  สามารถแกปญหาเรื่องการตกเขียวในพื้นท่ีท่ีเคยมี

ความเสี่ยงสูงใหเบาบางลงได  การรณรงคสรางความเขาใจ และการใหทุนอยางตอเน่ืองทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงคานิยมของทองถิ่นบางแหง  ท่ีเคยยอมรับการคาประเวณีมาเปนการใหความสําคัญกับการ

สงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหเด็กแมจะมิสามารถปองกันการยายถิ่นของเยาวชนได  แตก็ไดชวยใหมีรายได

ตอบสนองความตองการเฉพาะหนาของครอบครัว  ไดในระดับหนึ่ง  นโยบายระดับชาติสงผลใหมีการ
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ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาประเวณี  และการคาหญิงและเด็กท่ีใหการคุมครองชวยเหลือท้ังหญิง

และเด็กไทย  และตางชาติ  มีการพัฒนาระบบใหความชวยเหลือในแบบ  สหวิชาชีพแกเด็กรวมทั้งมีการตั้ง

กลไกลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขึ้นในระดับชาติและระดับจังหวัด  ท่ีมีกฎหมายรองรับ  

(พ.ร.บ. พ.ศ. 2539) 
แมวาจะไดมีความพยายามในการแกไขปองกันปญหาโสเภณีเด็ก  แตก็ยังพบวามีเด็กเขาสู

กระบวนการการคาประเวณีอยู  และรูปแบบการแสวงหาประโยชนทางเพศจากเด็กไดมีความหลากหลายและ

ทวีความรุนแรงมากขึ้น  คานิยมในการบริโภคทางวัตถุไดกลายเปนปจจัยสําคัญ  ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนไทย  

ท้ังหญิงและชายเขาสูกระบวนการคาประเวณี  ดังน้ันการดําเนินมาตรการปองกัน  โดยการสรางโอกาสทาง

การศึกษา  และสรางอาชีพท่ีผานมา  จึงไมสามารถสกัดกั้นมิใหเด็กเขาสูกระบวนการการคาประเวณีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  หากยังไมมีการบูรณาการความรูในการปองกันการคาหญิงและเด็กเขาไปในเนื้อหาหลักสูตรการ

เรียนการสอนทุกระดับรวมถึงชุมชน  และโรงเรียนที่ยังขาดความตระหนัก  และขาดการมีสวนรวมในการ

สงเสริมคุมครองการเอาเปรียบทางเพศ  ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนปจจัยท่ีผลักดันใหเด็กเขาสูการคาประเวณี

อยางไรก็ตาม  แนวทางการดําเนินงานแกไขปญหาที่ผานมุงเนนไปที่ตัวเด็กและครอบครัว  แตมิไดจัดการ

แกไขกับปญหาทางโครงสราง  เชน  การกระจายรายไดทางเศรษฐกิจที่ไมเปนธรรมแนวคิดการพัฒนา

เศรษฐกิจ  ท่ีสงเสริมใหมีการบริโภคทางวัตถุเพิ่มมากขึ้น  นอกจากน้ีแนวทางการปราบปรามยังมิไดจัดการ

อยางจริงจัง กับผูแสวงประโยชนทางเพศจากเด็ก  เชน  เจาของสถานบริการ  ผูใชบริการทางเพศจากเด็ก 

และกระบวนการคามนุษยท้ังในและนอกประเทศ  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความตองการใชเด็กใน

กระบวนการคาประเวณี 
13) สุภางค  จันทวานิช, 2547  ไดรายงานผลการวิจัย  “เกี่ยวกับการลอลวงหญิงและเด็ก

ตางชาติในประเทศไทย”  ซึ่งจากการศึกษาพบวา การลอลวงเด็กจากจีนตอง  ผูถูกลอลวงมักเปนหญิงอายุ 

18-20 ปเปนกลุมชาติพันธุ  ในมณฑลยูนนาน  ในชวงตนเปนการหลอกบอกวาใหมาเที่ยวชายแดนและขามไป

พมา ไทย แลวกลับบานไดภายในวันเดียว  หรือ 2-3 วัน  พอถึงประเทศไทยที่  อําเภอแมสาย จังหวัด

เชียงราย  กลับถูกนํามาขายที่สถานบริการทางเพศในแมสาย  และมีเครือขายพาลงไปจนถึงกรุงเทพฯ และ

หาดใหญตอมาภายหลังการถูกหลอกมีนอยลง  โดยหญิงสวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางมาคาบริการทางเพศโดยมี

นายหนาเปนผูชวยเหลือ  ลักษณะลอลวงจึงเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ อยางไรก็ตามหญิงที่ถูก

หลอกมา มักมีการศึกษานอยหรือไมมีเลยอยูในชนบทหางไกลและครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
การลอลวงหญิงและเด็กจากประเทศพมา  อาศัยเครือขายรวมมือกันระหวางนายหนาชาวพมา

และชาวไทย  ในพมานายหนาจะไมใชผูลอลวงโดยตรง  แตเปนเพียงผูใหขอมูลแกผูท่ีสนใจจะเดินทางไป

ประเทศไทย  อาจเปนญาติหรือเพื่อนบานและสวนใหญ  ก็ไมไดคาตอบแทนจากการใหขอมูลมีนายหนาท่ีรับ

หางานในประเทศไทยใหทําและจัดการใหผูใชบริการเดินทางขามพรมแดนจนมาถึงนายหนาฝายไทยรับตัวไป  

สวนใหญแลวบริการในพมามักเปนบริการลักลอบขนมนุษยขามพรมแดนมากกวา  เม่ือเขามาแลวจึงเริ่มเขาสู

กระบวนการลอลวงในประเทศไทย  ผูถูกลอลวงเดินทางมาดวยความสมัครใจ  แตถูกแสวงหาผลประโยชน

โดยมิชอบในประเทศไทยในการทํางาน 
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ในดานหลักสามดานระหวางพมากับไทย  ดานระนองมีการลอลวงชาวพมามาทํางานประมงมาก

ท่ีสุด  ดานแมสายลอลวงมาคาบริการทางเพศมากที่สุด  ดานแมสอดถูกบังคับใชแรงงานมากที่สุด 
การลอลวงหญิงและเด็กจากลาว  มีลักษณะเชนเดียวกับพมา  ประชาชนลาวจํานวนไมนอย  

ตองการเดินทางมาทํางานในประเทศไทย  และอาศัยเครือขายการลอลวงมนุษยขามชาติอํานวยความสะดวกให

เขาประเทศไทย  และไดงานทํา  ผูถูกลอลวงเริ่มตนมาทํางานดวยความสมัครใจ  เครือขายนายหนาในลาว

แทบจะไมมี  เดินทางมาถึงชายแดนลาวไทย  คนเหลาน้ีสามารถหาทางขามแมนํ้าโขงมาไดโดยงาย  ท่ีฝงไทย

จะเริ่มมีขบวนการคามนุษยปฏิบัติตามแนวชายแดนจังหวัดหนองคาย  จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดนครพนม  

และจังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากงานวิจัยและงานเขียนท่ีไดกลาวไวขางตนน้ี ยังมีบทความและเอกสารประกอบใน

ลักษณะอื่นๆ รวมถึงตํารา หนังสือและบทความตางประเทศที่นาสนใจและเปนประโยชนแกงานวิจัยครั้งน้ีดวย 

ซึ่งผูวิจัยไดนําไปเรียบเรียงไวในบรรณานุกรม ซึ่งแนบทายรายงานฉบับน้ีแลว ท้ังน้ีเพื่อความสะดวกในการ

สืบคนแหลงขอมูลตอไป 
  

3.7    กรอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย 

 

การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีเกี่ยวกับโลกาภิวัตน  ความยากจน และแนวคิดเกี่ยวกับการคามนุษย

และทบทวนวรรณกรรมในประเด็นตางๆที่เปนประโยชนตองานวิจัย ทําใหทราบถึงปจจัยภายนอกตางๆที่

เกี่ยวของและเปนผลทําใหหญิงและเด็กเขาสูกระบวนการคามนุษย  ในขณะที่การศึกษาทฤษฎีความตองการ

ของมนุษย ทฤษฎีการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  แนวคิดปจจัยทางสังคม 

จิตใจและสภาวะแวดลอม  ทําใหทราบถึงธรรมชาติของมนุษยในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ซึ่งลวนตองมีเหตุ

ปจจัยบางอยางเปนตัวผลักทําใหตัดสินใจหรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ ออกมา  นอกจากนี้ การศึกษาทฤษฎี

เกี่ยวกับความคาดหวังยังทําใหทราบถึงความตองการและความตั้งใจของหญิงและเด็กท่ีมีตอการดําเนินชีวิตใน

อนาคต  ซึ่งผลที่ไดมาสามารถนําไปประกอบเปนขอเสนอแนะในการจัดทํารายงานวิจัยฉบับน้ีตอไป  
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาผานขอมูลทางเอกสารในลักษณะของ

งานเขียนและสิ่งพิมพประเภทตางๆตามที่ไดแสดงไวในรายละเอียดขางตน ทําใหผูวิจัยไดตระหนักถึง

ความสําคัญของปญหาการคามนุษยและเกิดความเขาใจในความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการศึกษาวิจัยใน

ประเด็นเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  และกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิด
การคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก(Family Attitudes and Behaviors of Victims Affecting 
Trafficking in Human, especially Women and Children)” ซึ่งเปนหัวขอวิจัยในครั้งน้ี  อน่ึง ผูวิจัยได

ตระหนักเปนอยางดีวาปญหาการคาหญิงและเด็ก อาจมีไดท้ังในลักษณะของการคาแรงงานทาส การกดขี่

แรงงานอยางไมเปนธรรม การบังคับใหขอทาน และการคาบริการทางเพศ เปนตน แตดวยขอจํากัดในเรื่องที่

เกี่ยวกับระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยเฉพาะระยะเวลาในการสํารวจขอมูลภาคสนาม ประกอบกับขอจํากัด

เกี่ยวกับกําลังพลและงบประมาณในการดําเนินงานศึกษาวิจัย  จึงสงผลใหการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีขอจํากัด
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เกี่ยวกับประเด็นของกลุมประชากรที่จะทําการศึกษา  โดยคณะผูวิจัยไมสามารถศึกษาไดทุกกลุมประชากร แม

จะไดมีการจํากัดกลุมประชากรในเบื้องตนใหทําการสํารวจเฉพาะประชากรหญิงและเด็กเทาน้ันก็ตาม  ดวยเหตุ

น้ี เม่ือคณะผูวิจัยไดศึกษาขอมูลในสวนเอกสารตางๆในเบื้องตนแลว ทําใหคณะผูวิจัยไดกําหนดกรอบและ

แนวทางในการศึกษาวิจัยดังน้ี 
1. ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงและเด็ก 
2. ศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเกี่ยวกับการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็ก โดยในกลุมของเด็ก 

จะศึกษาทั้งกรณีท่ีสมัครใจและไมสมัครใจ สวนกลุมหญิง เน่ืองจากการเขาถึงกลุมหญิงที่ไมสมัครใจกระทําได

ยากหรือไมอาจทราบไดดวยขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลดังกลาว หรือเพราะมีการปกปดขอมูล ดังน้ัน 

คณะผูวิจัย จึงมุงศึกษาในกรณีของสถานคาบริการทางเพศหรือแหลงคาบริการทางเพศเปนสําคัญ ภายใต

กรอบความคิดท่ีไดจากการศึกษาขอมูลเอกสารวา การคาบริการทางเพศในสถานบริการหรือแหลงที่มีการคา

บริการทางเพศเปนปกติวิสัยนาจะมีกลุมของหญิงที่คาบริการทางเพศโดยไมสมัครใจปะปนอยูดวย และแม

หญิงเหลาน้ันจะกระทําโดยสมัครใจ หากแต คณะผูวิจัยเห็นตรงกับแนวคิดทางวิชาการในฝายที่มองวาการคา

บริการทางเพศในสถานบริการ (มีเอเยนต) สมควรถือวาเปนการคามนุษยรูปแบบหนึ่งเชนกัน เน่ืองจากเปนการ
กระทําทําท่ีกระทบตอสิทธิมนุษยชนและศักด์ิศรีความเปนมนุษยน่ันเอง

181 
3. กําหนดพื้นท่ีเปาหมายและกลุมเปาหมายโดยอาศัยความรูท่ีไดจากขอมูลเอกสารตามที่ได 

ศึกษามาในเบื้องตน 
4. จัดทําแผนการดําเนินงานโดยละเอียด 
5. จัดทําเครื่องมือท่ีจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม 
6. ทําการทดสอบเครื่องมือกอนการปฏิบัติงานจริง 

 
 

 
 

                                                 
181 โปรดดูคําอธิบายในหัวขอ 2.2 เรื่อง “ขอบเขตและแนวคิดเก่ียวกับการคามนุษย” ตั้งแต หนา 25 – 32 และ หัวขอ 2.2.3 

เรื่อง “ความหมายของการคามนุษย” ตั้งแต หนา 42 - 50  โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศโคลัมเบีย ยูเครน โปแลนดและ

กฎหมายในประเทศไทย (หนา 48 - 49) 
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บทที่ 4 
แผนการดําเนินงานและระเบยีบวิธีวิจัย 

 
 เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในกรอบของการทํางาน  คณะผูวิจัยไดนําความรูพื้นฐานในทางทฤษฎี 

และแนวคิดท่ีสําคัญมาประยุกตใชในการพิจารณากําหนดทิศทางในการดําเนินการวิจัยและตั้งสมมุติฐานดวย 

นอกจากนี้ คณะผูวิจัยยังไดกําหนดวิธีการทํางาน การคัดเลือกพื้นท่ีและกลุมประชากรเปาหมายในการสํารวจ

ภาคสนาม การออกแบบงานวิจัย การจัดทําเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล การกําหนดแนวทางในการ

วิเคราะหขอมูล รวมถึงการจัดเตรียมความพรอมในดานตางๆ อาทิเชน การกําหนดภาระหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะผูวิจัยและทีมงานผูเกี่ยวของใหเกิดความชัดเจน การกําหนดขอควรปฏิบัติในการลงพื้นท่ี

โดยเนนเกี่ยวกับจริยธรรมในการทํางานภาคสนาม โดยเฉพาะการคํานึงถึง “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” ของ

ผูใหขอมูล ผูถูกสัมภาษณและผูเขารวมสัมมนายอยทุกคน เปนตน 

 อน่ึง เพื่อใหการอธิบายแผนการดําเนินงานและระเบียบวิธีวิจัยเปนไปอยางเปนระบบและงายตอ

การทําความเขาใจ ผูวิจัยใครขอแยกกลาวตามหัวขอ โดยมีลําดับดังตอไปนี้ 
 

4.1    สมมุติฐานของงานวิจัย 

 
 จากการศึกษาเบื้องตนผานขอมูลเอกสาร (Documentary) และแหลงขอมูลตางๆ รวมถึงการ

ติดตามสอบถามขอมูลจากเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของกับปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กใน

หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนแลว
182

 ทําใหไดขอสรุปวา ในอดีตที่ผานมา แมวาปญหาการคามนุษย 

โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กจะมีการกระจายตัวอยูในทุกกลุมชน ไมวาจะเปนผูมีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับ

ใด และไมปรากฏถึงลักษณะโดยเฉพาะเจาะจงของทัศนคติและพฤติกรรมที่สงผลตอความเสี่ยงในการตกเปน

เหยื่อของการคามนุษยอยางชัดเจน  แตกระนั้นก็ตาม รายงานการศึกษาหลายฉบับตางเห็นตรงกันวา ปญหา

ความยากจน ปญหาการขาดการศึกษาที่เพียงพอ (ตํ่ากวาภาคบังคับ) ปญหาสภาพแวดลอมท่ีแออัดและเต็มไป

ดวยสิ่งเรา ปญหาของทัศนคติและความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับความกตัญูหรือการทดแทนคุณบุพการี  ปญหา 

                                                 
182

 อาทิเชน ขอมูลจากการสัมภาษณเจาหนาที่อาสาสมัคร (คุณพลอย) ประจํามูลนิธิเพ่ือนหญิง (ภาคเหนือ-เชียงใหม)เม่ือ

ประมาณเดือน เมษายน 2549, ขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดหาหญิงไปทํางานตางประเทศ (ไมขอเปดเผยช่ือ) ณ. จุดตรวจคน

เขาเมือง สนามบินดอนเมือง เม่ือเดือน มีนาคม 2549, ขอมูลจากการสัมภาษณคุณสุรางค  จันทรแยม หัวหนาศูนย 

Empower (ในขณะนั้น) เม่ือประมาณตนป 2549 และขอมูลจากการสัมภาษณ เจาหนาทีอ่าสาสมัคร ประจํามูลนิธิบานครูนอย 

(ไมขอเปดเผยช่ือ) เม่ือปลายป 2548 เปนตน 
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ครอบครัวแตกแยก รวมถึงปญหาการติดสารเสพติดชนิดตางๆ ลวนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูท่ีตกอยูใน 

วงลอมของปจจัยใดปจจัยหน่ึงหรือหลายปจจัยท่ีกลาวมานี้มีความเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของกระบวนการ 

คามนุษยไดงายกวาบุคคลในกลุมอื่น  นอกจากนี้ ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันสูงและความไมรูจัก

พอเพียง  หรือแนวคิดทางสังคมที่เนนคุณคาทางวัตถุ หรือวัฒนธรรมทองถิ่นท่ีใหความสําคัญกับความฟุงเฟอ

ฟุมเฟอย  รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ละเลยการแกปญหาชนชั้นรากหญาอยางถูกตองเหมาะสม  ลวนแตเปน

สาเหตุประการหนึ่ง ท่ีนําไปสูขอสังเกตเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของบุคคลท่ีงายตอ

การตกเปนกลุมเสี่ยงในฐานะเหยื่อของการคามนุษยในอดีต      
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาในเชิงมหภาค ทําใหเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแส

โลกทั้งในดานเทคโนโลยีและการสื่อสาร  หรือคานิยมที่เนนระบบบริโภคนิยมหรือระบบทุนนิยมในปจจุบัน ได

กลายเปนอีกปจจัยท่ีสําคัญในการทําใหทัศนคติและพฤติกรรมในชุมชนและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป 

ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง คานิยม และความเชื่อ 

ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหมนุษยมีทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ท้ังน้ี ความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวนาจะสงผลกระทบตอปญหาการคามนุษยโดยตรง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากการ

เปลี่ยนแปลงของทัศนคติเกิดขึ้นกับครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงดวยแลว ยิ่งจะสงผลตอ

พฤติกรรมของบุคคลดังกลาว อันจะทําใหปญหาการคาหญิงและเด็กทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น   
 ดวยเหตุน้ี  คณะผูวิจัยจึงเห็นวาในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “ทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” 

จึงควรจะเริ่มจากการตั้งสมมุติฐานหลักวา “ปญหาความยากจนและระดับการศึกษาที่ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน
เปนตัวแปรสําคัญและเปนท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวผูตกเปน

เหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กในปจจุบัน” ท้ังน้ี ภายใต

กรอบความคิดหลัก 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
1. ปญหาคานิยมเกี่ยวกับความฟุงเฟอฟุมเฟอย การบริโภคนิยม หรือทัศนคติและพฤติกรรมที่

ชื่นชอบในแนวคิดวัตถุนิยมหรือทุนนิยม เปนทัศนคติและพฤติกรรมสําคัญที่สุดท่ีมีผลให

เกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในปจจุบัน 
2. ปญหาความยากจน ปญหาภาระหนี้สิน หรือปญหาครอบครัวแตกแยก เม่ือประกอบกับการ

ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองตอปญหาการคามนุษย  สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่

กอใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในปจจุบัน 
3. ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาหรือการแสดงความ

กตัญูโดยการยอมขายตัว  สงผลตอทัศนคติท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของ

การคามนุษยโดยเฉพาะการคาหญงิและเด็กในปจจุบัน 
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4.2    ประชากรที่ใชในการศึกษา 

 
 เน่ืองจากการศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบสมมุติฐานดังกลาว เปนการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึง

แนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมในอดีตกับปจจุบัน จึงไดมีการกําหนดพื้นท่ีเปาหมายโดยอาศัยขอมูล

พื้นฐานที่ไดจากงานเขียนในอดีตที่ผานมา ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการสอบถามเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของกับ

ปญหาดังกลาวและขอมูลสถิติพื้นฐานของสํานักงานสถิติแหงชาติ
183

 แลวจึงนํามาประมวลเปนหลักเกณฑใน

การพิจารณา โดยดูจากปจจัยสําคัญที่สงผลตอความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อในการคามนุษยเปนสําคัญ   
 ท้ังน้ี คณะผูวิจัยจะไดทําการสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อทดสอบสมมุติฐานในพื้นท่ีเปาหมายท้ัง 

4 ภาค หรือ 8 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดพื้นท่ีเปาหมายดังน้ี 
1.  เปนพื้นท่ีท่ีประชากรสวนใหญมีปญหาความยากจน และมีปญหาภาระหนี้สินมากอยางเห็น

ไดชัด  
2.  เปนพื้นท่ีท่ีประชากรมีสัดสวนของสวนตางของรายไดและรายจายตอครอบครัวต่ํา 
3.  เปนพื้นท่ีท่ีประชากรมีปญหาการขาดการศึกษาตํ่ากวาภาคบังคับ หรือไมเห็นวาการศึกษา

เปนเรื่องสําคัญ  
4.  เปนพื้นท่ีท่ีมีความหนาแนนของประชากรคอนขางมาก 
5.  เปนพื้นท่ีท่ีประชากรมีคานิยมวัตถุนิยม หรือทุนนิยมและมีการแขงขันในทางฟุมเฟอยอยาง

เห็นไดชัด
184

  

                                                 
183  สํานักงานสถิติแหงชาติ, “รายงานเชิงวิเคราะหเรื่องรายไดและการกระจายรายไดของครัวเรือนระดับจังหวัด พ.ศ.2547, 

ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส http.//www.nso.go.th เดือน กุมภาพันธ 2549 

184 อาทิเชน ขาวเรื่อง “ผลวิจัยวัยรุนเชียงรายใชจายฟุมเฟอย” ในหนังสือพิมพ มติชน วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน   

พ.ศ. 2549 โดยมีสาระสําคัญพอสรุปไดวา สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ. เชียงราย ไดวิจัยเชิงสํารวจพฤติกรรมการใชเวลาวาง
ของเยาวชน อายุระหวาง 15-18 ป ในเขต จ.เชียงราย จํานวน 240 คน ในชวงปดภาคเรียนที่ผานมา พบวามีเรื่องที่นาสนใจ 
ซึ่งเปนภาพสะทอนใหเห็นพฤติกรรมบางอยางของเยาวชน และวัยรุนในยุคปจจุบันไดอยางชัดเจนในหลายเรื่อง ทั้งน้ี ประเด็น

ที่นาสนใจ คือ พบวาชวงปดภาคเรียน เด็กจะใชจายอยางฟุมเฟอย ไมทํางาน ชอบเลนเกม ดูโทรทัศน เที่ยวบานเพ่ือน และเขา

รานอินเตอรเน็ต เปนอันดับตนๆ สวนการอานหนังสือ และเขารานหนังสือมีนอยมาก ซึ่งผลวิจัยดังกลาวจะเปนขอคิดสําหรับ
ผูปกครอง ครู อาจารย และผูเก่ียวของ รวมกันหาแนวทางแกไขตอไป สําหรับผลวิจัยสรุปเปนประเด็นตางๆ ได ดังนี้ 1.
พฤติกรรมการทํางานเพ่ือหารายไดในระหวางปดภาคเรียน พบวา ไมทํางาน 92.7% และทํางาน 8.3% 2.เม่ือถามถึงกิจกรรมที่
ทําเปนประจําในระหวางปดภาคเรียน พบวา อันดับ 1 ดูโทรทัศน/ เลนเกม 45.3% อันดับ 2 เที่ยวกับเพ่ือน 27.7% อันดับ 3 
กวดวิชา 14.6% อันดับ 4 อานหนังสือ 8.5% และอันดับ 5 ออกกําลังกาย 4.1% 3.สวนสถานที่ที่มักไปบอยที่สุดในระหวาง
ปดภาคเรียน พบวา อันดับ 1 บานเพ่ือน 41% อันดับ 2 รานอินเตอรเน็ต 34.7% อันดับ 3 หางสรรพสินคา 10.6% อันดับ 4 
รานหนังสือ 5.8% และอันดับ 5 สวนสาธารณะ 2.2% และ 4.สําหรับคาใชจายที่ใชเม่ือเทียบกับชวงเปดภาคเรียน พบวา ใช

มากกวาเดิม 75.1% ใชเทาเดิม 18.9% และใชนอยกวาเดิม 6%  
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อน่ึง จากหลักเกณฑขางตนท่ีกลาวมาน้ี ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากรายงานสถานการณการคา

มนุษย ท่ีจัดรวบรวมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

แหงชาติ ทําใหไดพื้นท่ีเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด (ไมรวมกรุงเทพฯ) ดังปรากฏใน

ตารางที่จัดแสดงไวตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.1 แสดงจังหวัดท่ีเปนกรณีศึกษาและจํานวนกลุมเปาหมาย 
 

วิธีการวิจยั 

 
ภาค 

 
จังหวัด 

ประชุมกลุมยอย 

(ครั้ง) 

แบบสอบถามเชงิ

คุณภาพ 
(คน) 

แบบสอบถามเชงิ

ปริมาณ 
(คน) 

10 300 
กลางและกรุงเทพฯ กทม. 

ชลบุรี / สระแกว 

1 
20 200 

10 100 
เหนือ 

เชียงราย / 

แมฮองสอน 
1 

10 100 
10 100 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
รอยเอ็ด / 

อุบลราชธานี 
1 

10 100 

10 100 
ใต สงขลา 1 

- - 
รวม 4 80 1,000 

  
 ท้ังน้ี เกณฑการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมายไดอาศัยขอมูลประกอบกันหลายดาน ซึ่งพอ

สรุปไดตามลําดับดังน้ี 
1. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดชลบุรี 

จังหวัดชลบุรีเปนจังหวัดตนทาง ทางผานและปลายทาง
185

 ประชากรมีจํานวนมากถึง 1,079,500 

คน ซึ่งสูงที่สดุในภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯและปริมณฑล) ภาวะเศรษฐกิจของจังหวดัชลบุรีคอนขางดี 

ประชากรมีรายไดและรายจายสงู (22,280 บาทสําหรับรายได และ 15,614 บาท สําหรับรายจาย) และที่

นาสนใจอยางยิง่คือ ประชากรของจงัหวัดน้ีมีหน้ีสินเฉลี่ยในป 2547 ตอครอบครัวสูงถงึ 440,115 บาทตอ

ครอบครัว ซึ่งเปนจํานวนที่สูงที่สุดของพื้นท่ีภาคกลาง (ยกเวนกรุงเทพฯและปริมณฑล)
186

 นอกจากนี้ ยังพบวา 

                                                 
185 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/1453, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดชลบุรี. 

186
ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183 
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มีการเคลื่อนยายของประชากรจากทุกภูมิภาคและตางประเทศเขามาในจังหวัดชลบุรี สงผลใหเกิดประชากร

แฝง แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง มีเด็กเรรอน ขอทาน ท่ีเปนคนไทยและตางดาว และบคุคลเหลาน้ีมักถูก

แสวงหาประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน การลวงละเมิดทางเพศพรอมท้ังถายภาพ และยงัพบวามีสตรีท่ีสมัครใจ

และไมสมัครใจเขาสูธุรกิจบริการทางเพศดวย 

 
2. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดสระแกว 

จังหวัดสระแกวเปนจังหวัดตนทาง ทางผาน และปลายทาง
187

 โดยมีพื้นท่ีติดกับประเทศกัมพูชา 

มีประชากรอยูในระดับกลาง คือ 524,900 คน
188 

ประชากรเดินทางเขาออกจากจุดผานแดน รวมทั้งชองทาง

อื่นๆท่ีลักลอบผานเขาออกโดยผิดกฎหมายจํานวนมาก เพื่อเขามาทํางานในตลาดโรงเกลือ สวนใหญเปนเด็ก

เรรอน ขอทาน รับจางขนของและทํางานบริการ
 
ยากตอการดูแล ทําใหมีผูหาประโยชนจากผูตองการหางานทํา 

กอใหเกิดความเสี่ยงของการคามนุษยโดยเฉพาะเด็กและสตร ี
 
3. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดเชียงราย 

จังหวัดเชียงรายมีสถานการณการคามนุษยท่ีมีความรุนแรง มีสถานะเปนท้ังตนทาง ทางผาน 

และปลายทางของการคามนุษย
189

 เน่ืองจากเชียงรายเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีกวางขวาง แตพื้นท่ีสวนใหญเปนภูเขา

สูง ประชากรกระจายตัว มีรอยตอติดกับชายแดนประเทศพมา ทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ในป 

พ.ศ. 2547 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยอยูท่ี 8,920 บาทตอครัวเรือน ในขณะที่รายจายเฉลี่ยอยูท่ี 8,428 บาทตอ

ครัวเรือน ทําใหสวนตางระหวางรายไดและรายจายเทากับ 492 บาทตอครัวเรือนเทาน้ัน ซึ่งเปนสวนตางที่ไม

มากนัก นอกจากนี้ ภาวะหนี้สินตอครัวเรือนมีคาเฉลี่ยสูงถงึ 150,345 บาทตอครัวเรือน
190 
ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําให

เสี่ยงตอการเกิดการคาประเวณีของหญิงและเด็กมากขึ้น 
 
4. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดแมฮองสอน 

เน่ืองจาก จังหวัดแมฮองสอนมีเขตพื้นท่ีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน จึงมีความเสี่ยงตอ

การเกิดปญหาการคามนุษย  มีสถานะเปนท้ังตนทาง และทางผาน ของคนตางดาวที่เขามาสูประเทศไทยเพื่อ

มาทํางาน และปจจุบันมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
191

 นอกจากนี้ ยังพบปญหาดานเศรษฐกิจ เน่ืองจากประชากรมี

                                                 
187 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/936, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดสระแกว 

188 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183 
189 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/1105, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดเชียงราย 

190
 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183. 

191 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/12532, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดแมฮองสอน 



บทที่ 4 แผนการดําเนินงานและระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

148

สวนตางรายไดและรายจายตอครัวเรือนในป พ.ศ. 2547 ตํ่า กลาวคือ ประชากรมีรายไดเฉลี่ยอยูท่ี 8,676 บาท

ตอครัวเรือน ในขณะที่รายจายเฉลี่ยอยูท่ี 7,682 บาทตอครัวเรือน สวนตางระหวางรายไดและรายจายเทากับ 

994 บาทตอครัวเรือน ซึ่งเปนสัดสวนที่ตํ่ามาก
192 

ประกอบกับการเขามาของนักทองเที่ยวทัง้ชาวไทยและ

ตางชาติ ทําใหการคาประเวณีมีจํานวนสูงขึ้น 

 
5. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ดมีสถานะเปนจังหวัดตนทาง ทางผาน และปลายทางของการคามนุษย  แตความ

รุนแรงยังไมเทากับพื้นท่ีอื่น มีการเคลื่อนยายแรงงานไปทํางานในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เน่ืองจากมีจํานวน

ประชากรสงูถึง 1,297,400 คน
193 

มีผูหญิงถูกลอลวงไปทํางานตางประเทศ และถูกบังคับใหคาบริการทางเพศ

ในภายหลัง นอกจากนี้ยังพบวามีผูหญิงในจังหวัดแตงงานกับชาวตางชาติจํานวนมาก
 
นักเรียน นักศึกษามี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร มีคานิยมทางวัตถุ
194 

 ซึ่งเสี่ยงตอการถูกชักชวนไปประกอบอาชีพไมเหมาะสม หรือ

เปนเหยื่อของการคามนุษย นอกจากนี้ จังหวัดรอยเอ็ดเปนจังหวัดท่ีมีสัดสวนของสวนตางรายได และรายจาย

โดยเฉลี่ยในป พ.ศ. 2547 ตํ่าอีกดวย กลาวคือ ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 9,817 บาทตอครัวเรือน ในขณะที่มี

รายจายเฉลี่ยตอครัวเรือน 9,282 บาทตอครัวเรือน สวนตางเทากับ 535 บาท ซึ่งเปนสัดสวนที่ตํ่ามาก อีกท้ัง

ยงัไมมีสถิติหรือการจัดเก็บขอมูลในเชิงลึกในเรือ่งการคามนุษย จึงควรจัดทําฐานขอมูลและศกึษาวิจัย เพื่อ

เปนแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยตอไป 
 
6. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดอบุลราชธาน ี

สภาพปญหาการคามนุษยในจังหวัดอุบลราชธานียังไมปรากฏอยางชัดเจน แตมีปจจัยเสี่ยงทีจ่ะ

กอใหเกิดกระบวนการคามนุษยได กลาวคือ มีจํานวนประชากรสูงเปนลําดับที่ 3 รองจากนครราชสีมา และ

ขอนแกน โดยประชากรที่มีเทากับ 1,756,600 คน
195

 ประเด็นปญหาไดแก การลักลอบเขาเมือง แรงงานตาง

ดาว การคาประเวณี ยาเสพติดตามแนวชายแดน สถานบันเทิงเริงรมยแนวชายแดน และดานเศรษฐกิจ
196

  
 
7. รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดสงขลา  

จังหวัดสงขลา เปนจังหวัดชายแดนติดตอกับประเทศมาเลเซีย มีความเจริญทางดานการคา การ

คมนาคม และเปนแหลงรวมของสถานบันเทิง สงผลใหมีคนเขามาทํางานเปนจํานวนมาก โดยมีเด็กและสตรี

                                                 
192 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183 
193 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183 
194 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/1412, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดรอยเอ็ด 

195 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183 
196 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/7441, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดอุบลราชธานี 
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สวนหนึ่งถูกพามาคาประเวณี ท้ังยังเปนทางผานในการสงตอไปยังประเทศมาเลเซีย ในป 2549 มีเหยื่อการคา

มนุษยท่ีไดรับความชวยเหลือ จํานวน 38 ราย
197

 แตแมวาสงขลาจะมีความเจริญในทางเศรษฐกิจการคาแต

ประชากรในพื้นท่ีกลับมีสัดสวนสวนตางของรายไดและรายจายท่ีตํ่ามากคือ 743 บาท (รายไดเฉลี่ยเทากับ 

15,481 บาทตอครัวเรือน รายจายเฉลี่ย 14,738 บาท ตอครัวเรือน
198

 ซึ่งเปนปจจัยท่ีทําใหเสี่ยงตอการเกิด

การคาประเวณีของหญิงและเด็กมากขึ้น 

 อน่ึง ในประเด็นเกี่ยวกับเกณฑชวงอายุของกลุมเปาหมาย  จากการศึกษาในเบื้องตนทําใหได

ขอสรุปวาเหยื่อของการคามนุษยมีอยูในเกือบทุกชวงอายุ กลาวคือ ต้ังแตเด็กแรกเกิดโดยอาจถูกนําไปคาเพ่ือ

ประกอบการเรรอนขอทาน  เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะที่เปนเพศหญิงมักถูกลอลวงไปเพื่อใชแรงงานเยี่ยงทาส

และคาประเวณี  สวนหญิงและชายในวัยทํางานก็อาจตกเปนเหยื่อในการบังคับคาประเวณีหรือใชแรงงานใน

รูปแบบตางๆ  ท้ังน้ี บุคคลผูพนจากวัยทํางานและผูสูงอายุ  แมจะมิใครพบวาตกเปนเหยื่อของการคามนุษย

โดยตรงเทาใดนัก  หากแตบุคคลเหลาน้ีอาจมีอิทธิพลอยางมากตอผูใกลชิดในการชักนําหรือสนับสนุนให

บุคคลดังกลาวตกอยูในภาวะเสี่ยงตอการเขาสูวงโคจรของการคามนุษยไมวาจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม  
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากงานวิจัยชิ้นน้ีไดกําหนดกรอบการทํางานไวเฉพาะกรณีการคาหญิงและ

เด็ก โดยเนนไปที่ปญหาการคาบริการทางเพศ  ดังน้ัน  เพื่อใหไดขอมูลท่ีนาจะเปนประโยชนตองานวิจัยชิ้นน้ี

ใหมากท่ีสุด คณะผูวิจัยจึงไดกําหนดประชากรกลุมเปาหมายไว 2 กลุม คือ กลุมเหยื่อและครอบครัวของ   ผู

ตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยง 

อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวาการเขาถึงประชากรเปาหมายในแตละกลุมอยางเทาเทียมกันอาจ

กระทําไดยาก  ท้ังน้ี เน่ืองจากสาเหตุสําคัญ  2 ประการ ดังน้ี 
1. การที่จะระบุไดวาประชากรในกลุมใดเปนเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อในการคามนุษยเปน

เรื่องที่ยากแกการสืบทราบ อีกท้ังยังมีความละเอียดออนในการสอบถาม เพราะผูเปนเหยื่อและครอบครัวอาจ

ไมแสดงตัว หรือไมประสงคจะแสดงฐานะที่แทจริงของตนเองดวยเหตุผลสวนตัวบางประการ หรือในบางกรณี 

ผูตกเปนเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อเองไมแนใจหรือไมเขาใจวาสิ่งที่ตนกระทําอยูหรือเปนผูถูกกระทําอาจ

เปนการคามนุษยในรูปแบบหนึ่ง   
2. การจะทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับสถานะของเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อในเชิงลึกดังกลาว   มี

ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากบุคคลในทองที่ท่ีรูและสามารถเขาถึงแหลงขอมูล

ดังกลาวไดโดยตรง  ซึ่งกลุมบุคคลดังกลาวจะปดกั้นบุคคลภายนอกไมใหเขาถึงตัวกลุมเปาหมาย ท้ังน้ี

เน่ืองจากที่ผานมามีกลุมคนหรือหนวยงานที่ทํางานวิจัยในเรื่องของการคาประเวณีท้ังในกลุมสตรีและเด็ก

จํานวนมาก ซึ่งบางกลุมพยายามถามขอมูลเชิงลึกโดยไมสนใจกลุมเปาหมาย เพียงเพื่อใหไดมาซึ่งผลวิจัย

เทาน้ัน กอใหเกิดความบอบช้ําทางดานจิตใจกับกลุมเปาหมายมาก  ทําใหการเขาถึงกลุมเปาหมายทําไดยากขึ้น

                                                 
197 ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษย, ที่ พม. 0207/12048, เรื่อง 

รายงานสถานการณการคามนุษยจังหวัดสงขลา 

198 ขอมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกสของสํานักงานสถิติแหงชาติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 183 
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ไปอีก นอกจากน้ี งานวิจัยชิ้นน้ีมีขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลา โดยเฉพาะในสวนของการสํารวจภาคสนาม

คอนขางมาก ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบในการกําหนดประชากรตามขอ  

จํากัดท่ีมี 
ดวยเหตุท่ีกลาวมาน้ี ผูวิจัยจึงทําการกําหนดกลุมประชากรเปาหมาย(ท้ังกลุมเหยื่อและ

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยง)เปนสัดสวนตามพื้นท่ี และใชการสุมแบบบังเอิญในการ 

ทําแบบสอบถาม โดยพยายามเลือกพื้นท่ีเปาหมายท่ีคาดวาจะมีกลุมเปาหมายท้ัง 2 กลุมอยู เชน สถานที่เท่ียว

ในชวงกลางคืน เปนตน   

อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา จากประสบการณในรายงานวิจัยอื่นท่ีเกี่ยวของกับเรื่องน้ีในชวง

ระยะเวลาที่ผานมา  ทําใหคณะผูวิจัยเชื่อวาการเขาถึงประชากรเปาหมายที่อยูใน “กลุมเสี่ยง” ตามขอกําหนด

ของงานวิจัยน้ี นาจะสามารถกระทําไดงายขึ้น   
ดังน้ัน การสํารวจประชากรเปาหมายในครั้งน้ี จึงใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  โดยอาศัย

ลักษณะของพื้นท่ีเปาหมายตามที่ไดกําหนดไวในสมมุติฐานประกอบกับการสอบถามจากแหลงขาวในทองถิ่น

น้ันเปนแนวทางสําคัญในการประมวลกลุมประชากรเปาหมายท่ีสมควรจะดําเนินการสํารวจทัศนคติและ

พฤติกรรมในแตละจุดของพื้นท่ีน้ันอยางคราวๆ  รวมถึงประมวลสถานการณท่ัวไปในการเตรียมความพรอม

กอนการลงพ้ืนท่ี อาทิเชน การเขาถึงประชากรในจุดน้ันควรทําอยางไร โดยวิธีใดและควรสอบถามหรือ

สัมภาษณประชากรเปาหมายในแตละจุดหรือแตละกลุมท่ีอยูในพื้นท่ีน้ันเปนจํานวนเทาใด  
อน่ึง จากสมมุติฐานและกลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในโครงการนี้ทําใหไดขอสรุปของ 

การวิจัยดังปรากฏตามแผนภาพขางลางน้ี 
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4.3    วิธีการศึกษาวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยง
ท่ีมีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” น้ี จะเปนการศึกษาท้ังในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ กลาวคือ การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะเปนการศึกษาโดยการสํารวจเอกสารทั้ง

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ การสัมภาษณหนวยงานที่มีหนาท่ีรับผิดชอบ ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

และกลุมเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อของปญหาดังกลาว โดยในสวนของการสัมภาษณน้ันจะเปนการศึกษาใน

ภาคสนามท้ังในกรุงเทพฯและตางจังหวัด โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสวนของตางจังหวัดน้ัน จะเปนการศึกษาใน

เขตพื้นท่ีจังหวัดท่ีมีแนวโนมหรือประสบกับปญหาดังกลาวอยู อันไดแก จังหวัดท่ีเปนพื้นท่ีชายแดน ซึ่ง

คณะผูวิจัยจะสุมสํารวจกระจายไปในภาคตาง ๆ รวมสี่ภาค เปนตน นอกจากน้ี คณะผูวิจัยจะจัดใหมีการ

ประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นและวิพากษผลการศึกษาวิจัยขึ้นอีกดวย 
  ในสวนของการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) น้ัน จะเปนการศึกษาโดยการใช

แบบสํารวจทัศนคติและความคิดเห็น (Questionnaire) จากกลุมประชากรเปาหมาย อาทิเชน ครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อหรือกลุมเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อ ซึ่งอยูในสภาพแวดลอมท่ีอาจมีผลเอื้ออํานวยใหนําไปสูการเขาสู

วงจรดังกลาว โดยสามารถสรุปวิธีการศึกษาวิจัยไดดังน้ี 

(1) ศึกษาวิจัยทางดานเอกสารจากหนังสือ บทความ งานวิจัย รายงาน หรือการประชุมทาง

วิชาการ ท้ังภาษาไทยและตางประเทศ และจัดทํารายงานการศึกษาขั้นตน (Inception 
Report) 

(2) ศึกษาวิจัยภาคสนาม และจัดทํารายงานการศึกษาขั้นกลาง (Interim Report) 
(3) วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาวิจัยดานเอกสารและการศึกษาวิจัยภาคสนาม และจัดทําราง

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Draft Final Report) 
(4) จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อวิจารณรายงานการศึกษา 1 ครั้ง โดยมีผูเขารวมการ

สัมมนาประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผูปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของ และผูสนใจทั่วไป ประมาณ 70 คน 
(5) ปรับปรุงรายงานการศึกษาหลังจากที่ไดรับฟงความคิดเห็นจากการสัมมนาแลวเสนอเปน

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report) 
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4.4    ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุม
เสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” น้ี มีระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 

8 เดือน โดยมีแผนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4.2 แสดงระยะเวลาและแผนการดาํเนินโครงการวิจยั 
 

  ระยะเวลา (เดือน)  กิจกรรม 
1 

มี.ค. 
2 

เม.ย. 
3 

พ.ค. 
4 

มิ.ย. 
5 

ก.ค. 
6 

ส.ค. 
7 

ก.ย. 
8 

ต.ค. 
1 ศึกษาเกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของจากเอกสาร 

        

2 ศึกษาสภาพปญหาและปจจัยท่ีเกี่ยวของท้ังทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 

ตลอดจนการเคลื่อนไหวของกระแสโลก คานิยม 

ทัศนคติของชุมชน (ศึกษาจากเอกสาร) 

        

3 จัดทํารายงานการวิจัยข้ันตน (5 เลม)         
4 จัดทําแบบสํารวจทัศนคติ         
5 ศึกษาในพื้นท่ีภาคสนาม (8 จังหวัด) โดยการ

สํารวจโดย 
- สํารวจเชิงปริมาณ (1,000 ชุด) 

- สํารวจเชิงคุณภาพ (80 คน) 
- จัดประชุมกลุมยอย จํานวน 4 ครั้ง 

        

6 สรุปผลการศึกษาวิจัยภาคสนามเบ้ืองตน         
7 จัดทํารายงานการศึกษาข้ันกลาง (Interim 

Report) (5 เลม) 

        

8 วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารและการ

ศึกษาวิจัยภาคสนาม 

        

9 จัดทํารางรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Draft 
Final Report) (5 เลม) 

        

10 จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพ่ือวิจารณรายงาน

ผลการศึกษา (1 ครั้ง / ประมาณ 70  คน) 

        

11 ปรับปรุงแกไขรางรายงาน         
12 จัดทํารายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ 

(Final Report) (50เลม พรอมแผนซีดีรอม

จํานวน 50 ชุด)  
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4.5    การออกแบบงานวิจัยและเครื่องมือสําหรบัเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 
  เน่ืองจากปญหาการคามนุษยในรูปแบบของการคาบริการทางเพศมักมีหญิงและเด็กตกเปน

เหยื่อมากที่สุด นอกจากนี้ ยังเปนปญหาที่นาสนใจเกี่ยวกับทัศนคติของครอบครัวผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง

ตอการมองวา “การคาบริการทางเพศถือเปนการคามนุษยหรือไม อยางไร” เน่ืองจาก มุมมองหรือแนวคิดใน

เรื่องน้ี ยังมีความเห็นท่ีแตกตางกันในรากฐานของปญหานี้อยู และดวยวิธีคิดท่ีอาจตางกันเชนน้ี ยอมเปน

ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่อาจสงผลตอการคาหญิงและเด็กในอนาคตได   
ดวยเหตุน้ี ในการออกแบบเครื่องมือเพื่อสํารวจ “ทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก” จึงควรกระทําใน

ลักษณะของการนําเสนอแบบทดสอบในรูปแบบของการกําหนดกรอบความคิดในระบบของตัวเลือก 3-5 ลําดับ

หรือมากกวาน้ัน และเสริมดวยคําตอบปลายเปด ซึ่งสาเหตุท่ีตองออกแบบเครื่องมือในลักษณะเชนน้ี เน่ืองจาก 

ผูวิจัยเห็นวา การกําหนดแบบสอบถามที่มีลักษณะเปดกวางเกินไป อาจทําใหการประมวลผลและการวิเคราะห

ขอมูลท่ีไดจากภาคสนามกระทําไดดวยความยากลําบาก  เพราะการศึกษา “ทัศนคติและพฤติกรรม” ของ

มนุษยเปนเรื่องที่มีรายละเอียดในขอแตกตางเกี่ยวกับมุมมองและแนวคิดคอนขางมากและหลากหลาย กอปร

กับพื้นท่ีในการสํารวจภาคสนามและจํานวนของประชากรเปาหมายที่ไดกําหนดไวมีคอนขางมากและในบาง

พื้นท่ีกลุมประชากรมีปญหาในดานการรูหนังสือ ซึ่งเปนปญหาตอความเขาใจในงานวิจัยอยางยิ่ง ใน

ขณะเดียวกันระยะเวลาในการดําเนินการมีไมมากนัก  ดังน้ัน การวิเคราะหอยางละเอียดลึกซึ้งอาจไมสามารถ

กระทําไดภายใตขอจํากัดดังกลาว 
    อยางไรก็ตาม แมวาการออกแบบเครื่องมือในสวนของการสํารวจเชิงปริมาณ (1000 ชุด) จะได

กระทําในรูปแบบที่คอนขางจํากัดดังกลาว  หากแตในสวนของการสํารวจเชิงคุณภาพ (80 ชุด) คณะผูวิจัยเห็น

วาจําเปนตองมีการสัมภาษณในเชิงลึก โดยการพูดคุยรายบุคคล  เพื่อใหทราบถึงแนวโนมของทัศนคติและ

พฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงโดยละเอียด ท้ังน้ี เพื่อประโยชนในการวิเคราะหขอมูล

และนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป 
อน่ึง แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณในงานวิจัยชิ้นน้ีแบงเปน 2 ชุด คือ แบบสอบถามหรือ

แบบสัมภาษณในเชิงปริมาณ และแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณในเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดในการ

จัดทําเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 
4.5.1  เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

 

 รูปแบบของแบบสอบถามในชุดน้ีจะใชกับประชากรทั้งสองกลุมเปาหมาย คือ กลุมเหยื่อ และ

กลุมเสี่ยง โดยไมมีการแบงแยกออกเปน 2 ชุดตามลักษณะของกลุมเปาหมาย ท้ังน้ี  ดังที่ไดกลาวไวขางตนวา 

การจะทราบไดอยางแนชัดวาผูใหขอมูลซึ่งเปนประชากรเปาหมายน้ัน อยูในกลุมใด กลาวคือ เปนเหยื่อและ
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ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ หรือเปนกลุมเสี่ยงเปนเรื่องที่กระทําไดยาก เน่ืองจากเหตุผลขอจํากัดตามที่ได

กลาวมาแลว ดังน้ันแบบสอบถามจึงออกแบบใหมีคําถามท่ีระบุความเกี่ยวของกับกลุมเปาหมายไวใหผูตอบ

แบบเลือกตอบ การจําแนกกลุมเปาหมายจากประชากรทั้งหมดจึงถูกจําแนกโดยผูวิจัยเม่ือมีการประมวลผล

ขอมูลแทน 
 

 อน่ึง แบบสอบถามในเชิงปริมาณน้ีมีการจัดแบงสวนของคําถามออกเปน 3 สวน
199

 คือ 

 สวนที่ 1 คําถามทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหสัมภาษณ 
 สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูใหสัมภาษณ 

คําถามสวนที่ 1 เปนกลุมคําถามทั่วไป  เน่ืองจากเปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบ

แบบสอบถามซึ่งสวนใหญจะระบุในสิ่งที่ตองการทราบเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป เพื่อนําไปเปนตัวแปรตามในการ

วิเคราะหความสัมพันธตางๆ อน่ึง ในการจําแนกขอมูลจะใชแบบผสมผสาน กลาวคือ บางขอจะใชรอยละ (%) 

ในการจําแนกขอมูล สวนบางขอจะใชคาเฉลี่ย Minimum & Maximum ในการจําแนกขอมูล ท้ังน้ี ขึ้นอยูกบั

ความเหมาะสมในแตละขอเปนสําคัญ อันไดแก  
- เพศ 
- อายุ  
- อาชีพ 
- รายไดและรายจายตอเดือน 
- ภาระหนี้สิน  
- ประเภทของหนี้สิน  
- แหลงที่มาของเงินกู  
- หน้ีสินคางชําระ  
- สถานภาพสมรสของบิดามารดของผูตอบแบบ สอบถาม 
- การมีชีวิตอยูของบิดาหรือมารดา 
- จํานวนพี่นอง 
- สถานภาพสมรสของผูตอบแบบสอบถาม 
- การมีบุตรและจํานวนบุตร 
- จํานวนบุตรที่อยูระหวางการศึกษา 
- จํานวนบุตรที่ประกอบอาชีพแลว 
- ระดับการศึกษาของบุตรของผูตอบแบบสอบถาม 

                                                 
199 โปรดดูรายละเอียดเก่ียวกับแนวทางในการจัดทําเครื่องมือในตอนทายของภาคผนวก ก. ทายรายงานวิจัยน้ี 
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คําถามในสวนที ่2 เปนคําถามที่ถามเพื่อศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อหรือกลุมเสี่ยงที่มีผลตอการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็ก และเพื่อประกอบเปนขอมูลในการ

นําเสนอแนวทางในการปองกัน ชวยเหลือและเยียวยาปญหาดังกลาวตอไป  
ท้ังน้ี วิธีการศึกษาจะใชการวิเคราะหความสัมพันธในเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ ในลักษณะของการ

เชื่อมโยงความเขาใจ โดยยึดเอาทัศนคติและพฤติกรรมของประชากรกลุมเปาหมายเปนตัวแปรหลักและอาศัย

แนวทางในการตอบแบบสอบถามเปนตัวแปรตาม ท้ังน้ี คณะวิจัยจะไดทําการวิเคราะหโดยการจําแนกกลุม

ประชากรเปาหมายออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเหยื่อและครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง โดยใช

คําถามใน   ขอ 10 เปนตัวแบงกลุมประชากรเปาหมาย สาเหตุท่ีไมไดจัดทําเครื่องมือ (แบบสอบถามหรือแบบ

สัมภาษณ) แยกออกเปน 2 กลุมเน่ืองจาก ในการลงพื้นท่ีทีมวิจัยจะไมสามารถทราบประเภทของ

กลุมเปาหมายท่ีแนนอนได เน่ืองจากประชากรกลุมเปาหมาย(เหยื่อ/ครอบครัวเหยื่อ) มีความออนไหวตอการ

ใหสัมภาษณ จึงไมสามารถระบตัุวไดชัดเจน และอาจไมไดคําตอบหรือไดคําตอบที่ไมชัดเจน ดังน้ันจึงใชการ

ถามรวมและคําถามในลักษณะของเหตุการณสมมติ นาจะชวยใหเกิดความผอนคลายในการตอบแบบสอบถาม 

และนาจะสงผลดีแกทีมงานภาคสนามมากกวา อน่ึง คําถามในสวนน้ีมีประเด็นท่ีกําหนดไว ดังน้ี 
  - การศึกษาสูงสุดของผูใหขอมูล   

- ความถี่ในการดื่มสุรา สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติด 
  - ใครเปนผูแนะนําใหเสพสิ่งเสพติดดังกลาว 

- ใชคําถามในลักษณะของการสมมุติเหตุการณ เชน สมมุติวาสมาชิกในครอบครัวทาน

เกี่ยวของกับยาเสพติด ทานจะชวยเหลืออยางไร ปองกันอยางไร หรือมีวิธีเยียวยา   

อยางไร 
  - สอบถามความเกี่ยวของสัมพันธกับการคาบริการทางเพศหรือผูคาบริการทางเพศ 

 - สาเหตุท่ีเลือกประกอบอาชีพน้ี 
 - บุคคลที่ชักนําใหประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ  
 - ระยะเวลาในการประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ หรือแนวโนมในการเปลี่ยนแปลงหรือ

เลิกอาชีพดังกลาว และการประกอบอาชีพในอดีตกอนท่ีจะมาคาบริการทางเพศ 
 - สอบถามความรูสึก แนวคิดเม่ือตนเอง บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลที่แวดลอมตนใน

ชุมชนประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ หรือความรูสึกของผูตอบแบบสอบถามเมื่อตองเกี่ยวของกับผูคาบริการ

ทางเพศที่เปนหญิงและเด็ก 
 - สอบถามความรูสึก แนวคิด หรือแนวทางในการชวยเหลือ เยียวยา หรือปองกันปญหา

การคาบริการทางเพศของเหยื่อ ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยงวามีแนวโนมเปนเชนไร เม่ือตนเอง

หรือผูใกลชิดประกอบอาชีพดังกลาว 

 คําถามในสวนที่ 3 เปนการตรวจสอบความเขาใจตอปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคา

หญิงและเด็กในรูปแบบของการคาบริการทางเพศของผูตอบแบบสอบถาม โดยอาศัยแนวทางจากสมมุติฐาน
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ของงานวิจัยชิ้นน้ี  โดยใชวิธีการตั้งคําถามแลวใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบภายใตกรอบที่กําหนด และมี

การกําหนดหัวขอเปน 3 หัวขอดังน้ี 

หัวขอท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูใหสัมภาษณ 
หัวขอท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับความจําเปนในการใชจายของผูใหสัมภาษณ 
หัวขอท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับพฤตกิรรมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  

ท้ังน้ี ขอมูลท่ีนํามาใชในการตั้งคําถามเปนขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม สัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของ 

และอางอิงจากงานวิจัยตางๆที่เคยมีมาในอดีต  ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการตอบคําถามท้ังสามหัวขอในสวนที่ 3 น้ี 

จะนําไปประกอบการอธิบายเพื่อตอบสมมุติฐานในงานวิจัยน้ีตอไป  อน่ึง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจน

เกี่ยวกับแนวทางในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากคําถามในสวนที่ 3 น้ี จึงขอแยกอธิบายถึงเจตนารมณในการตั้ง

คําถามในแตละหัวขอในภาพรวม ดังตอไปนี้ 
หัวขอท่ี 1 เปนการตั้งคําถามเพื่อประกอบการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจ

ตอปญหาการคามนุษยของประชากรกลุมเปาหมายกับแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลตอการคามนุษยตอไป โดยมีคําถามดังน้ี 

 
ระดับ 

ขอ ประเด็น 
ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

1 

ผูที่คาบริการทางเพศและผูที่ถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษา

นอย (ต่ํากวาระดับ ประถมศึกษาปที่ 6) 
- เปนคําถามที่เคยมีการวิจัยเอาไวแลว จึงนํามาถามเพ่ือวัดระดับความเขาใจ

ของผูตอบแบบสอบถามในแตละกลุมวา ปจจัยในเรื่องของการศึกษา มีสวนตอ

การเขาสูอาชีพมากนอยเพียงใด กลาวคือ แมวาคานิยมแบบเกามักไมคอย

สงเสรมิใหหญิงเรียนสูงมากนัก และสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

หญิงที่อยูในสังคมเมือง แตสวนใหญของผูที่คาบริการทางเพศและผูที่ถูกคา

แรงงานเยี่ยงทาสยังเปนกลุมที่มีระดับการศึกษานอย คือ ต่ํากวาระดับ 

ประถมศึกษาปที่ 6 อยู ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจาก “กระบวนการเขาสูการ
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยของ

หญิงและเด็ก” วิลาวัลย ลิมปะ
วรรณะกุล วิทยานิพนธคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
 

2 

การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือเปนอาชีพหน่ึง 
- เปนการวัดระดับความเขาใจวา ผูตอบแบบสอบถามเขาใจวาสังคมมีความ

เขาใจ และใหความยอมรับตออาชีพการคาบริการทางเพศในปจจุบันมากนอย

เพียงใด ซึ่งในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยที่ชัดเจน จะมีก็เปนเพียงการยืนยันจาก

กลุมประชากรบางกลุมเทาน้ัน ดังนั้น คําตอบ คือ ไมถูกตอง 

ขอมูลจาก “หญิงโคมเขียว”  
เทพชู  ทับทอง 

3 

ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 
- เปนการถามเพ่ือวัดระดับความเขาใจตอความเปนจริงในสังคมท่ีแมวากลุมผู

เขาสูอาชีพการคาบริการเกือบ 90% เปนหญิง และในปจจุบันมีชายเขาสูอาชีพ

มากข้ึน แตการลอลวงยังเกิดข้ึนกับหญิงมากกวาชาย ดังนั้น คําตอบ คือ 

ถูกตอง 

ขอมูลจากมูลนิธิเพ่ือนหญิง 
(คุณพิมพ อาสาสมัครสาขา

เชียงใหม) 
ป 2549 (ตนป)  
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ระดับ 

ขอ ประเด็น 
ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

4 

ผูหญิงที่ทําอาชีพน้ีเปนงานเสริมมักเปนกลุมที่รักสนุก และมาจากผูที่มีฐานะ

ปานกลาง 
- ปจจุบันหญิงที่เขาสูอาชีพคาบริการทางเพศที่มีอาชีพหลักอยูแลวมีจํานวน

สูงข้ึนมาก ทั้งที่ปจจัยความสามารถทางเศรษฐกิจที่หาไดก็ไมถึงกับขัดสน 

นอกจากนี้ กลุมของนักศึกษาท่ีมีฐานะทางครอบครัวดี หรือกลุมหญิงที่มี

ครอบครัว แตขาดการเอาใจใสจากสามี ก็มีเพ่ิมข้ึนดวย ซึ่งคําถามน้ีตองการ

ทราบวาผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุมมีความเขาใจ/ทราบถึงขอมูลดังกลาว

มากนอยเพียงใด ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดหา

หญิงไปตางประเทศ (ชาย-ไมขอ

เปดเผยช่ือ) ป 2549 (ตนป) และ

หนังสือเรื่องเลาจากสาวไซดไลน  

5 

ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาทําอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลัก 

มากข้ึน 
- ปจจุบันมีชายเขาสูอาชีพการคาบริการทางเพศเปนจํานวนมากขึ้น โดยเริ่ม

จากการทําเปนอาชีพเสริมในชวงเย็น ตอมาเม่ือรายไดเปนที่นาพอใจ ก็จะทํา

เปนอาชีพหลัก ซึ่งคําถามน้ีตองการทราบวาผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 กลุมมี
ความเขาใจ/ทราบถึงขอมูลดังกลาวมากนอยเพียงใด ดังนั้น คําตอบ คือ 

ถูกตอง 

ขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดหา

หญิงไปตางประเทศ (ชาย-ไมขอ

เปดเผยช่ือ) ป 2549 (ตนป) และ

หนังสือเรื่องเลาจากสาวไซดไลน  

6 

การยอมรับสําหรับผูชายคาบริการทางเพศมีมากกวาผูหญิงที่คาบริการทาง

เพศ 
- เน่ืองจากสังคมไทยมีการยอมรับการมีภรรยาหลายคนของชาย ซึ่งเปน

ทัศนคติและแนวคิดในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่มีความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ 

ประกอบกับสังคมไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีแตโบราณที่ใหหญิงรักนวล

สงวนตัว การคบหาชายหลายคนถือวาเปนคนเลว แตในทางกลับกันการที่ชาย

มีหลายภรรยาถือเปนเรื่องปกติ ดังนั้นระดับความรูสึกที่มีตอสิทธิเสรีภาพทาง

เพศของชายจึงมีสูงกวาตอหญิง และความเห็นดังกลาวยังมีอยูเปนสวนมากใน

สังคมปจจุบัน ซึ่งคําถามน้ีจึงตองการทราบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น

หรือทัศนะคติในเรื่องดังกลาวโนมเอียงไปในทางใด ดังนั้น คําตอบ คือ 

ถูกตอง 

ขอมูลจาก“หญิงโคมเขียว” เทพชู  
ทับทอง 

 

7 

ผูหญิงที่เขาสูอาชีพน้ีสวนหนึ่งมีอาชีพประจําอยูแลว และตองการหารายได

พิเศษเพิ่มขึ้น 
- เปนการถามเพ่ือยํ้าในเรื่องของสาเหตุการเขาสูอาชีพของหญิง วามีหลาย

ปจจัย และผูตอบแบบในแตละกลุมมีความเขาใจเพียงใด ขอมูลเหตุผล

เชนเดียวกับขอ 4 ซึ่งเปนขอเท็จจริงในสังคมที่มีการพูดถึงกันมาก ผูตอบแบบ
มีความเขาใจ/รับรูหรือไม ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 
 

ขอมูลจากหนังสือเรื่องเลาจากสาว

ไซดไลน และ Empower 
(สัมภาษณ คุณสุรางค จันทรแยม) 

ป 2549 (ตนป) 
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ระดับ 

ขอ ประเด็น 
ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

8 

เด็กที่เขาสูอาชีพน้ีสวนใหญถูกลอลวงและมักเปนกลุมที่มีปญหาครอบครัว 
- เน่ืองจากเด็กที่มีปญหาครอบครัวแตกแยก มักกลายเปนสวนหนึ่งของเด็ก

เรรอน ทําใหถูกลอลวง หรือชักจูงใหไปทํางานคาบริการทางเพศจํานวนมาก ซึ่ง

คําถามตองการทราบวาผูตอบแบบทั้ง 2 กลุมมีความเขาใจ/ทราบถึงขอมูล
ดังกลาวมากนอยเพียงใด ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจากมูลนิธิบานครูนอย 
(การสัมภาษณครูนอย ป 2547 

ตนป) และหนังสือครูหยุยกับเด็ก
เรรอน  

9 

การคาบริการทางเพศที่เพิ่มขึ้นเกิดจากความจําเปนทางสังคมที่ยอมรับฐานะ

การเงินเปนหลักทุกคนจึงตองดิ้นรนเพื่อใหไดเงินมากๆ  
- เกิดจากคานิยมเนนไปในทางการแขงขัน อวดรวยหรือวัตถุนิยม ซึ่งเมื่อเห็น

เพ่ือนบานมีฐานะทางสังคมที่ดีข้ึน เพราะบุตรหลานที่ประกอบอาชีพคาบริการ

ทางเพศสงเงินมาให และเมื่อประกอบกับการยอมรับวาการคาบริการทางเพศที่

บุคคลใกลชิดทําไมใชส่ิงที่ผิด จึงสงผลใหมีความผิดที่จะประกอบอาชีพ

ดังกลาวหรือสนับสนุนใหผูใกลชิดประกอบอาชีพดังกลาว เน่ืองจากเห็นวาเปน

งานที่มีรายไดดีและหาเงินงาย ซึ่งแนวคิดเหลาน้ีเปนขอมูลที่รับทราบกันอยู

ทั่วไป ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจาก “ปญหาและสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีกระทบตอ

การคาหญิง” งานวิจัยของ  
ธีรนาถ  กาญจนอักษร 

10 

การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 
- เปนการถามเพ่ือสํารวจระดับความเขาใจในเรื่องการคามนุษย ซึ่งสวนใหญจะ

พอทราบวาการคาบริการทางเพศคืออะไร แตจะไมทราบวาการคามนุษยคือ

อะไร ดังนั้นเม่ือเช่ือมโยง 2 เรื่องเขาดวยกัน จะทําใหทราบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความเขาใจมากขึ้น หรือชัดเจนข้ึนหรือไม เพียงใด ดังนั้น 

คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจาก “กระบวนการเขาสูการ
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยของ

หญิงและเด็ก” วิลาวัลย ลิมปะ
วรรณะกุล วิทยานิพนธคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

11 

วัยรุนที่คาบริการทางเพศเพื่อซ้ือสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคา

มนุษย 
- เปนขอเท็จจริงที่เกิดข้ึนในสังคมไทยปจจุบันวา กลุมวัยรุนที่อยูในวัยเรียนจะ

มีพฤติกรรมการใชสินคาแบรนดเนม และสินคาฟุมเฟอย ซึ่งตองใชเงินจํานวน

มาก จึงนิยมใชวิธีคาบริการทางเพศ เพราะไดเงินงายและรวดเร็วทั้งนี้ การคา

บริการทางเพศมีทั้งในรูปแบบที่เปนครั้งคราว และการอุปการะอุมชูในระยะ

ยาว (เด็กเส่ีย) แตการกระทําดังกลาวมักเปนไปโดยสมัครใจและเปนอิสระ 

ปราศจากนายหนา (เอเยนต) จึงไมถือวาเปนการคามนุษย ซึ่งคําถามตองการ

ทราบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจความหมายของการคามนุษยในรูปแบบของ

การคาบริการทางเพศหรือไม ดังนั้น คําตอบ คือ   ไมถูกตอง 

ขอมูลทั่วไปจากหนาหนังสือพิมพ 

และบทความ (ป 2547-2548) และ

หนังสือเรื่องเลาจากสาวไซดไลน 



บทที่ 4 แผนการดําเนินงานและระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

159

 
ระดับ 

ขอ ประเด็น 
ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

12 

การตกเขียวในหมูบานที่เกิดขึ้นในอดีต คือการขายลูกสาวเพื่อใหเขามา

ทํางานในกรุงเทพ หรือในตางประเทศ โดยพอแมรับคาจางลวงหนาจาก

นายหนาไปแลว 
-ในอดีตเคยมีการขายลูกสาวใหกับผูที่ไปขอซื้อตัวที่หมูบานตางจังหวัดทาง

ภาคเหนือ (โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา) เพ่ือใหมาทํางานในกรุงเทพฯหรือสงไปยัง

ตางประเทศ โดยพอแมรับเงินไปลวงหนาและลูกสาวไปทํางานใชคืนภายหลัง 

ซึ่งมีทั้งรูปแบบของการคาแรงงานทั่วไปและการคาบริการทางเพศ จึงตองการ

ถามเพ่ือตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจเกี่ยวกับ  “การตก
เขียว” หรือไม ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจาก“กระบวนการคาหญิงใน
ประเทศไทย” ศิริพร สะโคราชเน็ด 

13 

การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 
- เปนการถามเพ่ือสํารวจระดับความเขาใจในเรื่องการคามนุษย ซึ่งสวนใหญจะ

ทราบวาการคาบริการทางเพศคืออะไร และจะทราบวาการคาแรงงานเยี่ยงทาส

คืออะไร แตอาจจะไมทราบวาทั้งสองอยางมีความเก่ียวของกันอยางไร ดังนั้น

เม่ือเช่ือมโยงกัน ผูตอบแบบสอบถามจะมีระดับความเขาใจในเรื่อง 2 เรื่องนี้

ถูกตองหรือไม เพียงใด ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลจาก “กระบวนการเขาสูการ
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยของ

หญิงและเด็ก” วิลาวัลย ลิมปะ
วรรณะกุล วิทยานิพนธคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

14 

กลุมที่มาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมของหญิงที่มีอายุ และมีฐานะทาง

การเงินที่ดี 
- กลุมหญิงที่มาซื้อบริการทางเพศกับชายในอดีตสวนใหญจะเปนกลุมที่มีฐานะ

ทางการเงินดี และคอนขางมีอายุ ซึ่งไดแก กลุมแมหมาย สามีตาย หรือหยา

ราง เปนตน และในปจจุบันยังไมมีรายงานวิจัยที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลงใน

ประเด็นดังกลาว ซึ่งคําถามตองการทราบวาผูตอบแบบสอบถามมคีวามเขาใจ

เก่ียวกับเรื่องนี้หรือไม ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลทั่วไปจากหนาหนังสือพิมพ 

และบทความ (ชวงป 2547-2548) 

15 

กลุมที่มาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมของชายที่มีอายุ และมีฐานะทาง

การเงินระดับปานกลางขึ้นไป 
- ขอมูลดังกลาวนาจะเปนขอมูลที่ผูตอบแบบทราบกันดีอยูแลว เน่ืองจากมี

ขอมูลปรากฏตามส่ือตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ สารคดี 

บทความและงานเขียนตางๆ ซึ่งคําถามตองการถามเพ่ือยํ้าความเขาใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลทั่วไปจากหนาหนังสือพิมพ 

และบทความ (ชวงป 2547-2548) 

16 

กลุมผูหญิงที่มีอายุระหวาง 25-35  ป เปนกลุมที่มาใชบริการผูชายขายบริการ
ทางเพศมากที่สุด 
- ปจจุบัน กลุมหญิงที่ซื้อบริการจากชาย มักเปนกลุมของหญิงที่อยูในวัย

ทํางาน หญิงที่สามีทอดทิ้งไมดูแล ซึ่งการถามจึงเปนการถามเพ่ือวัดระดับความ

เขาใจและการรับทราบขอมูลของผูตอบแบบสอบถามวาทราบหรือไม เพียงใด 

ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

หนังสือเรื่องเลาจากสาวไซดไลน 
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ระดับ 

ขอ ประเด็น 
ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

17 

ปญหาการคาบริการทางเพศ การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติที่มีมานาน 

และเปนเรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 
- ขอมูลดังกลาวนาจะเปนขอมูลที่ผูตอบแบบทราบกันดีอยูแลว เน่ืองจากมี

ขอมูลปรากฏตามส่ือตางๆ ทั้งที่เปนหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ สารคดี       

บทความและงานเขียนตางๆ ซึ่งคําถามตองการถามเพ่ือยํ้าความเขาใจของ

ผูตอบแบบสอบถาม ดังนั้น คําตอบ คือ ถูกตอง 

ขอมูลทั่วไปจากหนาหนังสือพิมพ 

และบทความ (ชวงป 2547-2548) 

18 

ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ/คาแรงงาน 
- เปนความเช่ือภายใตกรอบแนวคิดวา ครอบครัวที่เปนหนวยทางสังคมท่ีเล็ก

ที่สุด และมีสวนผลักดันใหสมาชิกดําเนินชีวิตไปในทางใดก็ได ดังนั้นหาก

ครอบครัวมีความเช่ือวาการทํางานคาบริการทางเพศเพื่อหาเงินมาจุนเจือ

ครอบครัวเปนเรื่องของความกตัญู หรือครอบครัวมีความเช่ือในเรื่องการ

ทํางานในเมืองใหญวาจะเกิดรายไดสูง ความเช่ือหรือทัศนคติเชนน้ี ยอมมีสวน

ที่จะทําใหเกิดปญหาทั้งการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานไดเชนกัน ซึ่ง

คําถามน้ีเปนการถามเพ่ือวัดระดับความเขาใจตอรากของปญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือ

พิจารณาวาผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในเรื่องดังกลาวหรือไม ดังนั้น 

คําตอบ คือ  ถูกตอง 

ขอมูลจาก “กระบวนการเขาสูการ
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยของ

หญิงและเด็ก” วิลาวัลย ลิมปะ
วรรณะกุล วิทยานิพนธคณะสังคม

สงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

 

หัวขอท่ี 2 เปนการตั้งคําถามเพื่อตรวจสอบถึงแนวโนมของทัศคติและพฤติกรรมในการใชจาย

ของผูตอบแบบสอบถามวามีลักษณะที่สอแสดงไปในทางบริโภคนิยม วัตถุนิยมหรือ ฟุงเฟอฟุมเฟอยหรือไม 

ท้ังน้ี ผูวิจัยใชวิธีต้ังคําถามโดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควาผานงานเขียนในอดีตแลวนํามากําหนด

เปนประเด็นคําถาม โดยการยกตัวอยางประเภทของรายจายท่ีเห็นวามีความสําคัญโดยแยกเปน 3 ลําดับ คือ 
1.  ปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ เชน อาหาร 3 ม้ือ  เสื้อผา ยา (รักษาโรค) รองเทา 

คอนโดมีเนียม  นาฬิกาขอมือ รถยนต/มอเตอรไซด 
2.  ปจจัยท่ีอาจมีความจําเปนตามยุคสมัยนิยม เชน โทรศัพทมือถือ โทรทัศน  

เครื่องสําอาง อาหารเสริม คอมพิวเตอร พัดลม แฮมเบอรเกอร  ทําบุญ  

เครื่องปรับอากาศ 
3.  สิ่งฟุงเฟอฟุมเฟอย เชน นํ้าหอม  เครื่องประดับ  เครื่องเลนดีวีดี  กลองดิจิตอล 

เครื่องดูดฝุน  เครื่องด่ืมแอลกอฮอล  เครื่องแตงกาย(เสื้อผาตามสมัยนิยม) เครื่องเลน

เพลง CD/MP3 

ซึ่งผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีจะไดจากสวนน้ีไปเปนประโยชนในการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ทัศนคติและพฤติกรรมในการใชจายของประชากรกลุมเปาหมายกับแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลตอการคามนุษยตอไป  
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 หัวขอท่ี 3 เปนการอาศัยขอมูลจากการศึกษางานเขียนในอดีตแลวทําการรวบรวมประมวลเปน

คําถามในลักษณะของการชี้นํา เพ่ือตรวจสอบความเชื่อ ความคิดเห็นและมุมมองของผูตอบแบบสอบถามตอ

พฤติกรรมที่เห็นวานาจะมีผลทําใหเกิดการคามนุษยในปจจุบัน ท้ังน้ี ขอมูลท่ีไดเปนเพียงสวนหนึ่งที่จะใช

ประกอบในการอธิบายเกี่ยวกับความรูความเขาใจและทัศคติตอพฤติกรรมเสี่ยง โดยอาศัยการมองผานของ

การตอบคําถามที่มาจากประสบการณสวนตัวของประชากรกลุมเปาหมายท้ัง 2 กลุม เพื่อจะสะทอนใหเห็นเปน

ขอมูลสนับสนุนประกอบการวิเคราะหแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและ

กลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยตอไป  อน่ึง กลุมพฤติกรรมที่กําหนดใหเปนตนแบบในคําถาม ไดแก 
- กลุมวัยรุนที่มักใชสินคาฟุมเฟอย200

 ซึ่งเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสงูเน่ืองจาก มีความตองการสิ่ง

ฟุมเฟอย หรือตองการมีเหมือนเพ่ือนคนอื่น (มีคานิยมชอบการแขงขัน อวดรวย) ทําใหตองมี

รายจายมาก ดังน้ัน การทําอาชีพคาบริการทางเพศ อาจทําใหมีรายไดดี จึงอาจงายตอการถกู

ลอลวง ชกัจูง 
- กลุมเด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก201

 เน่ืองจาก เปนกลุมท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะตกเปน

กลุมเสี่ยง เพราะสวนมากเปนเด็กเรรอน จรจัดไมมีผูดูแล ดังน้ัน การถูกลอลวง หรือชักจงู 

สามารถทําไดงาย เพราะภาวะจิตใจไมเปนปกติ และมักตกอยูในภาวะที่แสวงหาทางออกเพื่อ

ประชดสังคม หรือตัวเอง 
- กลุมผูท่ีทํางานในตําแหนงพนักงานบริการในรานอาหาร202  ซึ่งมีความเสี่ยงคอนขางสูง 

เน่ืองจาก เปนกลุมท่ีเวลาทํางานสวนใหญอยูในชวงเวลากลางคืน และรายไดท่ีไดรับคอนขาง

นอย ประกอบกบัมีโอกาสพบเจอกลุมท่ีชักชวนไดสูง 
- กลุมผูท่ีทํางานประจําและตองการมีรายไดเสรมิ203

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงไมมาก แตหากเปน

พวกที่ตองการรายไดเสริมในกลุมท่ีจะตกเปนกลุมเสี่ยงสูง มักเปนกลุมท่ีมีภาระคาใชจายสงู 

และอาจนําไปสูการประกอบเปนอาชีพหลักได 
- กลุมผูท่ีมีปญหาหนี้สิน204

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงไมสงูนัก ขึ้นอยูกับภาวะจิตใจ ความคิด 

ทัศนคติ หากเปนพวกรักสบาย ความคิดท่ีจะเขาสูอาชีพอาจมีสงู   
- กลุมเด็กวัยรุนทีมี่เพ่ือนฐานะดี205 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงไมมาก ขึ้นอยูกับทัศนคติของคนๆ
น้ัน สวนใหญหากมีความคิดท่ีจะมีทัดเทียมเพ่ือน รักสบายก็มีโอกาสที่จะเขาสูอาชีพไดงาย 

อาจเปนครั้งคราว หรือไมก็มีผูเลี้ยงดู 

                                                 
200 ขอมูลทั่วไปจากหนาหนังสือพิมพ และบทความ (ป 2547-2548) และหนังสือเรื่องเลาจากสาวไซดไลน 

201 ขอมูลจากมูลนิธิบานครูนอย (การสัมภาษณครูนอย ป 2547 ตนป) และหนังสือครูหยุยกับเด็กเรรอน 

202 อางอิงจากขอมูลของ Empower โดยการสัมภาษณ คุณสุรางค จันทรแยม ป 2549 (ตนป) 
203 ขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดชอบดานครอบครัวและการทํางาน” จรรยา เศรษฐบุตร และอุมาภรณ  ภัทรวาณิชย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล 

204 ขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดชอบดานครอบครัวและการทํางาน”, เพ่ิงอางในเชิงอรรถที่ 203  
205
อางอิงจากหนังสือเรื่องเลาจากสาวไชคไลน 
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- กลุมผูหญิงที่มีปญหาหยาราง206
 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงนอย ขึ้นอยูกับทัศนคติของคนๆน้ัน 

บางกรณีหญิงที่มีปญหาหยาราง ทําไปเพราะความเหงา ประชดประชัน บางคนถึงขั้นไดคน

เลี้ยงดูใหมเลย 
- กลุมผูท่ีติดสารเสพติด207

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงมากพอสมควร หากมีความตองการยาเสพ

ติด อาจถูกบังคับใหคาบริการแลกกับยา ซึง่มีเปนจํานวนมาก 
- กลุมเด็กและวยัรุนที่ตองหาเงินเรียนหนังสือดวยตัวเอง208

 เปนกลุมท่ีความเสี่ยงพอสมควร 

ขึ้นกับทัศนคติของเด็กคนน้ัน ทางออกในการประกอบอาชีพมีอยูมากพอสมควร แตหากเปน

กลุมรักสบาย อาจทําเปนครั้งคราว หรือมีคนเลี้ยงดู 
- กลุมเด็กและสตรีท่ีมีภูมิลําเนาตางจังหวัด209

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงไมมาก ขึ้นกับทัศนคติ 

ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และอาจโยงไปถึงระดับการศึกษาดวย กลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา 

ทัศนคติท่ีมีตอเรื่องน้ีมักโนมเอียงไปในทางยอมรับการเขาสูอาชีพ 
- กลุมของผูท่ีมีระดับการศึกษานอย (ตํ่ากวาประถมศึกษาปท่ี 6)

210
 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยง

พอสมควร จากกรอบแนวคิดวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา จะมีระดับการตัดสินใจต่ํากวา ถูก

ชักชวนไดงาย 
- กลุมวัยรุนที่รักสนุก211

 เปนกลุมท่ีมีโอกาสเสี่ยงสูง เปนกลุมเด็กใจแตกสวนใหญ รักสนุก รัก

สบาย ไมสนใจเรื่องของการรักนวลสงวนตัว 
- กลุมผูหญิงที่รับผิดชอบภาระทั้งหมดในครอบครัว212

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงไมมาก ขึ้นกับ

ทัศนคติ ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และอาจโยงไปถึงระดับการศึกษาดวย 
- กลุมผูหญิงที่ทําหนาท่ีเปนหัวหนาครอบครัว213

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงไมมาก ขึ้นกับทัศนคติ 

ความจําเปนทางเศรษฐกิจ และอาจโยงไปถึงระดับการศึกษาดวย 
- กลุมเด็กเรรอน214

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงคอนขางสูง การถูกลอลวง หรือชักจงู สามารถทําได

งาย เพราะภาวะจิตใจไมเปนปกติ แสวงหาทางออกเพื่อประชดสงัคม ครอบครัว หรือตัวเอง 

                                                 
206
เพ่ิงอางในเชิงอรรถที่ 205 

207
เพ่ิงอางในเชิงอรรถที่ 205 

208
เพ่ิงอางในเชิงอรรถที่ 205 

209
ขอมูลจาก “แนวคิดการพัฒนาสตรี : มุมมองการวิเคราะหเชิงชายหญิง” กรวิภา บุญซื่อ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา ม.

ธรรมศาสตร 

210
ขอมูลจาก “กระบวนการเขาสูการตกเปนเหยื่อการคามนุษยของหญิงและเด็ก” วิลาวัลย ลิมปะวรรณะกุล 

วิทยานิพนธคณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

211
ขอมูลจากการสัมภาษณผูจัดหาหญิงไปตางประเทศ (ชาย-ไมขอเปดเผยช่ือ) ป 2549 (ตนป) และหนังสือเรื่องเลาจากสาว

ไซดไลน 

212
ขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดชอบดานครอบครัวและการทํางาน”, อางแลวในเชิงอรรถที่ 203  

213
ขอมูลจากงานวิจัยเรื่อง “ความรับผิดชอบดานครอบครัวและการทํางาน”, อางแลวในเชิงอรรถที่ 203  
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- กลุมผูท่ีรักความสะดวกสบาย215
 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงสูง เพราะอาชีพน้ีทํางาย รายได

คอนขางดี สวนใหญผูท่ีรักสบายมักจะมีผูเลี้ยงดู 
- กลุมเด็กกาํพรา216

 เปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงพอสมควร หากเปนเด็กกําพราท่ีมีผูดูแล ไมวาจะ

เปนสถานรับเลี้ยงเด็กกําพรา หรือมีผูอุปการะอื่น โอกาสที่จะเขาสูอาชีพจะนอยกวากลุมเด็ก

กําพราท่ีตองดูแลตัวเอง 
- กลุมวัยรุนที่ถูกครอบครัวตามใจ217

 เปนกลุมท่ีมีโอกาสเสี่ยงไมมาก หากมีกลุมเพื่อนดี แต

หากกลุมเพื่อนท่ีคบไมดีก็อาจชักชวนกันไปในทางไมดีได 
- กลุมสตรีท่ีอยูในหมูบานที่มีการตกเขียว218

 เปนกลุมท่ีมีโอกาสตกเปนกลุมเสี่ยงมาก

พอสมควร เน่ืองจากครอบครัวมีสวนผลักดันใหตกเปนกลุมเสี่ยง ซึ่งในอดีตหญิงสาวที่อยูใน

หมูบานที่มีการตกเขียว เชน ในจังหวัดพะเยา จะถูกขายใหนายหนาตามเพื่อนบาน ท้ังน้ีมีเรื่อง

ของความกตัญูรวมอยูดวย 

 
 

4.5.2  เครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
  ในสวนน้ี จะเปนการสัมภาษณโดยการสอบถามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อให

ทราบถึงทัศนคติและแนวคิดท่ีมีตอปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของการคา

บริการทางเพศ ซึ่งจะเนนไปที่การพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมองและรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอสังเกต

ตางๆ เพื่อนํามาประกอบในการศึกษาแนวทางปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

และกลุมเสี่ยงตอไป 
 อน่ึง คําถามท่ีใชในการสัมภาษณในสวนน้ี จะเนนไปที่ประเด็นท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอการวิจัย

ครั้งน้ี โดยแยกคําถามออกเปน 2 สวน คือ คําถามทั่วไปและคําถามเฉพาะ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 คําถามทั่วไป  ซึ่งเปนการตรวจสอบความเขาใจพื้นฐานหรือความเขาใจเบื้องตนตอปญหา

การคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของการคาบริการทางเพศ นอกจากนี้ ยังเปนการสํารวจ

ความรูสึก รวมถึงทัศคติของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงตอปญหาดังกลาว ภายใตกรอบ

ความคิดวา “ความเขาใจที่ไมถูกตองเกี่ยวกับการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของ
การคาบริการทางเพศ ยอมเปนสาเหตุหน่ึงที่อาจนําไปสูความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของการกระทําใน

                                                                                                                                            
214 โปรดดูรายละเอียดในตอนทายของภาคผนวก ก. 
215 โปรดดูรายละเอียดในตอนทายของภาคผนวก ก. 
216 โปรดดูรายละเอียดในตอนทายของภาคผนวก ก.  
217 โปรดดูรายละเอียดในตอนทายของภาคผนวก ก. 
218 ขอมูลจาก “กระบวนการเขาสูการตกเปนเหยื่อการคามนุษยของหญิงและเด็ก”, อางแลวในเชิงอรรถที่ 210 
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ลักษณะดังกลาวไดงายกวาผูท่ีมีความรูและความเขาใจตอปญหาดังกลาวอยางถูกตอง” ท้ังน้ี เน่ืองจากการ

ขาดความรูในเรื่องดังกลาวทําใหไมเทาทันตอกลลวง หรือวิธีการในการผลักดันเขาสูกระบวนการคามนุษย

น่ันเอง ยิ่งโดยเฉพาะถาผูท่ีขาดความรูความเขาใจตอปญหาน้ีเปนประชากรกลุมเปาหมายตามสมมุติฐานของ

งานวิจัยน้ีดวยแลว โอกาสในการนําไปสูทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลตอการคามนุษยตามกรอบของงานวิจัย

ยอมมีมากขึ้น ซึ่งผูวิจัยมีความเชื่อท่ีไดจากการศึกษางานเขียนในขณะที่ทําการทบทวนวรรณกรรมวา เม่ือขาด

ความรูความเขาใจที่ถูกตองตอปญหาเหลาน้ี ยอมสงผลใหเกิดทัศคติและพฤติกรรมที่อาจมีผลใหเกิดการคา

มนุษยได ตัวอยางเชน การเขาใจวา “การคาบริการทางเพศไมใชสวนหนึ่งของการคามนุษย” ซึ่งผลจากความ

เขาใจที่ไมใครถูกตองเชนน้ี อาจนําไปสูทัศนคติท่ีมองวา “หญิงหรือเด็กท่ีคาบริการทางเพศโดยสมัครใจไมใช
เหยื่อของการคามนุษย” ท้ังน้ี ความเขาใจและทัศนคติเชนน้ี มีสวนถูกเพียงครึ่งเดียว เน่ืองจาก แมวา

นักวิชาการบางสวนยังมีความเห็นวา การคาบริการทางเพศโดยสมัครใจไมใชการคามนุษย  แตใน

ขณะเดียวกัน นักวิชาการบางกลุม โดยเฉพาะนักนิติศาสตรกลับเห็นวา การคาบริการทางเพศของเด็กไมวาโดย

สมัครใจหรือไมถือเปนการคามนุษยท้ังสิ้น นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูคาบริการทางเพศเปนหญิงที่มีอายุต้ังแต 18 

ปขึ้นไป (ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก) แมกระทําโดยสมัครใจ แตหากเปนการกระทําโดยการชักชวน ซื้อหา 

พาไป ฯลฯ หรือท่ีอยูในลักษณะของการมีนายหนา (เอเยนต) ในการติดตอเปนตัวแทนก็ถือวาบุคคลเหลาน้ัน

เปนผูกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นท่ีมีโทษทางอาญาดังที่ไดแสดงไวในบทที่ 3 

ดวยเหตุน้ี แมกรณีดังกลาวหญิงผูคาบริการทางเพศอาจไมมีความผิด แตผูจัดหา พาไป ฯลฯ ยังตองมีความ

รับผิดทางอาญาอยู ดังน้ัน นักนิติศาสตรบางทานจึงเห็นวาการคาบริการทางเพศของหญิงกลุมสมัครใจใน

ลักษณะเชนวาน้ี ควรถือเปนการคามนุษยดวยเชนกัน เพราะเปนการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมาย

จากการขายรางกายของผูอื่น แมผูน้ันจะสมัครใจ และยังถือเปนการลดคุณคารวมถึงเปนการกระทบตอ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยตามแนวคิดทางสิทธิมนุษยชนดังที่ไดกลาวมาแลวในขางตน     
 นอกจากน้ี การมีความเขาใจและทัศคติในลักษณะดังกลาว ยอมมีโอกาสนําไปสูการมีพฤติกรรม

ในลักษณะของการ “เพิกเฉย ละเลย ไมระมัดระวังหรือไมเอาใจใส” ตอปญหาการคาบริการทางเพศใน

ภาพรวม เพราะเมื่อผูคาบริการทางเพศอางวาไดกระทําดวยความสมัครใจ บุคคลที่มีแนวคิดและทัศคติท่ีเห็น

วาการกระทําเชนน้ีไมใชการคามนุษย ก็อาจไมใหความสําคัญในการตรวจสอบขอมูลหรือระมัดระวังตอกรณี

ดังกลาว ซึ่งอาจเปนผลใหการคามนุษยกระทําไดงายขึ้น โดยการบังคับใหผูคาบริการทางเพศอางวาสมัครใจ 

หรือสรางความเขาใจวาการกระทําท่ีเกิดขึ้นเปนเรื่องผลประโยชนระหวางนายหนาและตัวผูคาบริการโดยตรง 

ในลักษณะของการสมยอมกัน และเปนเรื่องของธุรกิจตางตอบแทนที่สมประโยชนท้ังสองฝาย จึงไมผิด

กฎหมาย ท้ังที่ ในความเปนจริงแลว การกระทําดังกลาวมีลักษณะเหมือนเปนการทํานาบนหลังคน และไมได

รับการรับรองและคุมครองใหตามกฎหมายไทยแตอยางใด เพราะไมถือวาเปนธุรกิจที่ชอบดวยกฎหมาย 

เน่ืองจากมีลักษณะขัดแยงกับหลักสิทธิมนุษยชนและแนวคิดในเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยูน่ันเอง 

ดวยกรอบและแนวคิดท่ีไดกลาวมาขางตนน้ี ทําใหคณะผูวิจัยเห็นวา เม่ือความไมรู หรือความรู

ท่ีไมใครถูกตอง เปนสวนหนึ่งของตนเหตุท่ีทําใหเกิดทัศคติและพฤติกรรมที่มีผลใหเกิดการคามนุษย จึง

จําเปนตองมีการตรวจสอบความรูความเขาใจของประชากรกลุมเปาหมายตอปญหาดังกลาว 
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สวนที่ 2 คําถามเฉพาะ ซึ่งในสวนน้ี เปนคําถามที่เนนไปที่การตรวจสอบความรูสึก แนวคิดและ

แนวปฏิบัติของครอบครัว และกลุมเสี่ยงตอแนวทางในการปองกัน ชวยเหลือและเยียวยาผูตกเปนเหยื่อของ

การคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของการคาบริการทางเพศ  ภายใตกรอบความคิดวา 

“ความรูสึก แนวคิดและแนวปฏิบัติของครอบครัวหรือชุมชนตอปญหาดังกลาวในดานของการชวยเหลือ 

เยียวยาและปองกัน จะสามารถสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติและพฤติกรรมของครอบครัวและชุมชนซึ่งเปน

ประชากรกลุมเปาหมายที่มีผลใหเกิดการคามนุษยในกรณีน้ีได   และอาจในไปสูขอสรุปเกี่ยวกับบทบาทของ

ครอบครัวและชุมชนตอปญหาดังกลาว รวมถึงอาจนําไปสูแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครอบครัวของ

ผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงตอไป” ตัวอยางเชน การมีแนวความคิดวา “ครอบครัวหรือชุมชนไมมีสวน
ผลักดันใหเกิดการคามนุษย โดยเห็นวายังเปนอํานาจตัดสินใจของผูคาบริการทางเพศเอง” ยอมสะทอนใหเห็น

ไดวา ผูตอบแบบสอบถามอาจมีทัศนคติวา “การกระทําไมวาทางตรงหรือทางออมของครอบครัวหรือชุมชน ไม

นามีผลตอการตัดสินใจของผูคาบริการทางเพศ ดังน้ัน การชักจูง หวานลอมหรือแมกระทั่งการบีบบังคับใน

ลักษณะตางๆ โดยเฉพาะการทวงถามถึงบุญคุณ ความกตัญู เปนเรื่องที่สามารถกระทําได และไมถือเปนสิ่ง

ท่ีไมสมควรแตประการใด” ซึ่งทัศนคติเชนน้ี อาจนําไปสูพฤติกรรมที่มีลักษณะ “ทวงบุญคุณ เปรียบเทียบ

แขงขัน กอใหเกิดความกดดันในลักษณะตางๆ” ซึ่งเปนการบีบบังคับทางออมใหผูคาบริการทางเพศตอง

ตัดสินใจประกอบอาชีพดังกลาวในที่สดุ  นอกจากนี้ ในคําถามสวนน้ียังมุงไปที่การตรวจสอบความคิดเห็นผาน

ประสบการณของผูตอบแบบสอบถามโดยตรง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคา

มนุษยในครอบครัวและชุมชนของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่ผูสอบถามเห็นวา

งายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ ภายใตกรอบความคิดวา 

“คําตอบที่ไดจากผูตอบแบบสอบถาม นาจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวหรือ

ชุมชนที่มีผลใหเกิดการคามนุษยได” เน่ืองจาก คณะผูวิจัยมีความเชื่อจากการศึกษาคนควาในเบื้องตนวา 

“คําตอบของผูตอบแบบสอบถามแตละคนยอมมาจากประสบการณในชีวิตที่ตนไดประสบหรือพบเห็นมา
โดยตรง จึงนาจะสะทอนใหเห็นในระดับหนึ่งไดวาครอบครัวหรือชุมชนน้ันๆมีทัศนคติหรือพฤติกรรมอะไรที่

สมควรไดรับการปรับเปลี่ยนหรือแกไขตอไป” 
 
 

 

 





 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

บทที่ 5 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
  
 จากการสํารวจขอมูลภาคสนาม ซึ่งคณะทํางานไดเริ่มดําเนินการปฏิบัติงานภาคสนามตั้งแต    

วันท่ี 5 เมษายน – 18 มิถุนายน 2549 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 75 วัน โดยแยกพื้นท่ีศึกษาออกเปน 8 จังหวัด    

(4 ภาค) ซึ่งมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 1,053 คน ดังปรากฏในตารางตอไปนี้  

ตารางที่ 5.1 แสดงจํานวนและรอยละแบบสอบถามที่แจกและที่เก็บรวบรวมไดตามภาค 
 

จํานวนแบบที่

สมบูรณ 
จํานวนแบบ

ท่ีไมสมบูรณ

สัดสวนแบบสอบถามที่

สมบูรณ และไมสมบูรณ 
พื้นท่ี จํานวนแบบ

ท่ีแจก 
จํานวน จํานวน สมบูรณ

รอยละ 

ไมสมบูรณ

รอยละ 

ภาคกลาง 605 542 63 89.6 10.4 
ภาคเหนือ 335 317 18 94.6 5.4 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 244 158 86 64.7 35.3 

ภาคใต 72 36 36 50.0 50.0 

รวมทั้งสิ้น 1,256 1,053 203 83.8 16.2 
 
 ขอมูลท่ีไดจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม พบวา พื้นท่ีท่ีแบบสอบถามมีความสมบูรณท่ีสุดคือ 

ภาคเหนือ โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 317 ชุด คิดเปนรอยละ 94.6 ของแบบสอบถามที่แจกไป  

เน่ืองจากเปนพื้นท่ีเฝาระวังการคามนุษย และเปนตะเข็บชายแดนอันเปนพื้นท่ีทางผานของขบวนการคามนุษย

และอาชญากรรมตางๆ ทําใหไดรับความสนใจจากประชากรพื้นท่ีและไดรับความสนับสนุนเปนอยางดีจาก

เจาหนาท่ีทองถิ่น สวนพื้นท่ีท่ีแบบสอบถามมีความสมบูรณนอยท่ีสุดคือ ภาคใต มีแบบสอบถามที่สมบูรณ

จํานวนทั้งสิ้น 36 ชุด คิดเปนรอยละ 50.0  ของแบบสอบถามที่แจกไป เน่ืองจากประชากรพื้นท่ีมีระดับการศึกษา

ตํ่า มีปญหาเกี่ยวกับการอานออกเขียนได ทําใหเกิดแบบสอบถามเสียจํานวนมาก สวนภาคกลางและกรุงเทพฯ
แบบสอบถามมีความสมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 542 ชุด  คิดเปนรอยละ 89.6 ของแบบสอบถามที่แจกไป และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแบบสอบถามมีความสมบูรณจํานวนทั้งสิ้น 158 คิดเปนรอยละ 64.7 ของแบบสอบถาม   

ท่ีแจกไป 
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 เพื่อประโยชนในการวิเคราะหความสัมพันธของประเด็นตางๆ ผูวิจัยขอนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการ

ลงพื้นท่ีในภาคสนามโดยจําแนกเปน 5  ประเภท คือ 1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2. พฤติกรรมเสี่ยง 

3. ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอปญหาการคามนุษย   4. ความสัมพันธของปจจัยตางๆตอปญหาการคา

มนุษย   5. การสัมภาษณในขอมูลเชิงคุณภาพ  
 อน่ึง ในการนําเสนอผลการวิจัยและการอภิปรายผล ผูวิจัยจะใชการจําแนกขอมูลเปน 2 กลุมใหญ 

คือ กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งจะหมายความรวมถึงตัวเหยื่อหรือผูท่ีเคยตกเปนเหยื่อดวย และกลุม

เสี่ยงซึ่งหมายถึงประชากรศึกษาตามคุณสมบัติท่ีไดกําหนดไวในตอนตนของงานวิจัย ท้ังน้ี จะแยกอภิปราย

ผลการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี้ 

 

5.1    ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

แผนภาพที่ 5.1 แสดงสภาพทางภูมิศาสตรของพื้นที่หลักท่ีใชในการวิจัย 
 

                                      
 
 ผลการวิจัยภาคสนามทั้ง 8 จังหวัด ไดถูกเก็บรวบรวมและประมวลผลเปนขอมูลในรายละเอียด

โดยจัดแสดงไวในภาคผนวกทายรายงานวิจัยฉบับน้ี อยางไรก็ตาม เพื่อความสะดวกในการทําความเขาใจ  

ผูวิจัยจะแสดงผลสรุปในสวนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไวในตารางเดียวกัน และแยกการนําเสนอ

ผลการวิจัยตามลําดับหัวขอท่ีไดกําหนดไว คือ  1. เพศ  2. ชวงอายุ  3. สถานภาพการสมรส 4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 6. สถานะหนี้สิน 7. ประเภทหนี้สิน 
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 ท้ังน้ี ผูวิจัยจะทําการอภิปรายผลในลักษณะของภาพรวมในตอนทายอีกครั้งหนึ่ง   เพื่อประกอบ
ความเขาใจเกี่ยวกับผลของการวิจัยในภาคสนาม  และนําไปสูบทสรุปและขอเสนอแนะในการปองกัน แกไข

เยียวยาปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในลักษณะของการคาบริการทางเพศตอไป 

 

ตารางที่ 5.2 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยง จําแนกตามลกัษณะภูมิหลัง 

 

ลักษณะภูมิหลัง รวม 
กลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ 
กลุมเส่ียง 

 % จํานวน % จํานวน % จํานวน 

ภาค 
    กลางและกรุงเทพฯ 

    เหนือ 

    ตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ใต 
รวม 

เพศ 
    ชาย 

    หญิง 
รวม 

อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
รวม 
 

อายุเฉล่ีย 

สถานภาพสมรส 
โสด 

สมรส 

หยา 

แยกกันอยู 

หมาย 
รวม 

 

 
51.5 

30.1 

15.0 

3.4 
100.0 

 
44.3 

55.7 
100.0 

 
 

21.8 

64.9 

13.3 
100.0 

 
- 

 
 

55.0 

35.3 

4.1 

2.4 

3.2 
100.0 

 

 
542 

317 

158 

36 
1053 

 
466 

587 
1053 

 
 

230 

684 

139 
1053 

 
29.82 

 
 

579 

372 

43 

25 

34 
1053 

 

 
53.1 

30.5 

13.5 

2.9 
100.0 

 
16.3 

83.7 
100.0 

 
 

5.7 

90.1 

4.2 
100.0 

 
- 
 
 

71.6 

17.7 

4.3 

5.0 

1.4 
100.0 

 

 
75 

43 

19 

4 
141 

 
23 

118 
141 

 
 

8 

127 

6 
141 

 
30.26 

 
 

101 

25 

6 

7 

2 
141 

 

 
51.2 

30.0 

15.2 

3.6 
100.0 

 
42.1 

57.9 
100.0 

 
 

24.3 

61.1 

14.6 
100.0 

 
- 
 
 

52.4 

38.0 

4.1 

2.0 

3.5 
100.0 

 

 
467 

274 

139 

32 
912 

 
443 

469 
912 

 

 
222 

557 

133 
912 

 
29.37 

 
 

478 

347 

37 

18 

32 
912 
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ตารางที่ 5.2 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยง จําแนกตามลกัษณะภูมิหลัง (ตอ) 
 

ลักษณะภูมิหลัง รวม 
กลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ 
กลุมเส่ียง 

 % จํานวน % จํานวน % จํานวน 
 
ระดับการศึกษา 

ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
รวม 
 

อาชีพ 
รับราชการและรัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสวนตัว 

เกษตรกรรม 

รับจาง 

ไมไดทํางาน 
รวม 

สถานะหนี้สิน 
มี 

ไมมี 
รวม 
 

หนี้สินโดยเฉลีย่ 
ประเภทหนี้สิน 

ซื้อ/ตกแตงบาน 

ซื้อยานพาหนะ 

ซื้อเส้ือผา 

ซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน 

ซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกส 

ลงทุนดานการเกษตร 

อื่นๆ 
รวม 

 

 

39.4 

25.5 

19.7 

15.4 
100.0 

 
 

5.0 

4.7 

21.5 

11.2 

24.3 

33.3 
100.0 

 

37.4 

62.6 
100.0 

- 
 

 

14.0 

20.1 

10.7 

17.9 

9.6 

9.6 

18.1 
100.0 

 

 

415 

269 

207 

162 
1053 

 
 

53 

49 

226 

118 

256 

351 
1053 

 

394 

659 
1053 

76,949.97 
 

 

90 

129 

69 

115 

62 

62 

116 
643 

 

 

22.0 

35.5 

25.5 

17.0 
100.0 

 
 

4.3 

2.1 

51.1 

3.5 

14.4 

24.6 
100.0 

 

51.1 

48.9 
100.0 

- 
 

 

12.8 

18.4 

12.8 

21.6 

12.0 

6.4 

16.0 
100.0 

 

 

31 

50 

36 

24 
141 

 
 

6 

3 

72 

5 

26 

29 
141 

 

72 

69 
141 

112,126.04 
 

 

16 

23 

16 

27 

15 

8 

20 
125 

 

 

42.1 

24.0 

18.6 

15.3 
100.0 

 
 

5.2 

5.0 

16.9 

12.4 

25.2 

35.3 
100.0 

 

35.3 

64.7 
100.0 

- 
 

 

14.3 

20.5 

10.2 

17.0 

9.1 

10.4 

18.5 
100.0 

 

 

384 

219 

171 

138 
912 

 
 

47 

46 

154 

113 

230 

322 
912 

 

322 

590 
912 

41,773.36 
 

 

74 

106 

53 

88 

47 

54 

96 
518 
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 จากตารางสามารถจําแนกขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ โดยแบงเปนกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อและกลุมเสี่ยงตามพื้นท่ีท้ัง 4 ภาค ไดดังน้ี ภาคกลางและกรุงเทพฯ มีจํานวนกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อท้ังสิ้น 75 คน คิดเปนรอยละ 51.3 ของประชากรทั้งหมด ภาคเหนือ 43 คน คิดเปนรอยละ 30.5 ของ

ประชากรทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 คน คิดเปนจํานวน 13.5 ของประชากรทั้งหมด และภาคใต 4 
คน คิดเปนรอยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมด  สวนกลุมเสี่ยง ภาคกลางและกรุงเทพฯมีประชากรที่เปนกลุม

เสี่ยงทั้งสิ้น 467 คน คิดเปนรอยละ 51.2 ของประชากรทั้งหมด ภาคเหนือ 274 คน คิดเปนรอยละ 30 ของ
ประชากรทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 139 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ของประชากรทั้งหมด และภาคใต 32 คน 

คิดเปนรอยละ 3.6 ของประชากรทั้งหมด  ท้ังน้ี จะเห็นไดวา ท้ังในภาพรวม และในมุมมองจากการแยก

กลุมเปาหมายออกเปนกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง พบวาประชากรศึกษาสวนใหญจะอาศัย

อยูในพื้นท่ีภาคกลางและกรุงเทพฯ เน่ืองจาก เปนพื้นท่ีท่ีมีการเคลื่อนยายแรงงานและคนมากที่สุดน่ันเอง 

 นอกจากนี้ ผูวิจัยไดจําแนกขอมูลท่ัวไปสําหรับใชอภิปรายผลการวิจัยไวดังน้ี 
 

5.1.1  เพศ  
 
 จากจากขอมูล พบวา เปนเพศหญิงทั้งสิ้น 587 คน คิดเปนรอยละ 55.7 ของประชากรทั้งหมด 

และเปนเพศชายท้ังสิ้น 466 คน คิดเปนรอยละ 44.3 ของประชากรทั้งหมด  
  โดยกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สามารถแบงเปนเพศชายท้ังสิ้น 23 คน คิดเปนรอยละ 

16.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะเดียวกัน พบวา ประชากรศึกษาที่เปนเพศหญิงมี

จํานวนมากกวา คือ มีท้ังสิ้น 118 คน คิดเปนรอยละ 83.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

สวนกลุมเสี่ยง สามารถแบงเปนเพศชายท้ังสิ้น 443 คน คิดเปนรอยละ 42.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  

ในขณะที่ เพศหญิงก็มีจํานวนใกลเคียงกัน คือ มีท้ังสิ้น 469 คน คิดเปนรอยละ 57.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง

 ดังน้ัน จะเห็นไดวา โดยสัดสวนแลว ประชากรศึกษาทั้งสองกลุมมีเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

 
5.1.2 ชวงอายุ 
 
 จากขอมูล พบวา มีผูตอบแบบสอบถามที่มีชวงอายุระหวาง 18-45 ปมากที่สุด คือ มีท้ังสิ้น 684 
คน คิดเปนรอยละ 64.9 ของประชากรทั้งหมด สวนผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป มีท้ังสิ้น 230 คน คิดเปนรอยละ 21.8 
ของประชากรทั้งหมด และผูท่ีมีชวงอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไปมีท้ังสิ้น 139 คน คิดเปนรอยละ 13.3  ของประชากร
ท้ังหมด 
 ท้ังน้ี จะเห็นวากลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อท่ีมีอายุระหวาง 18-45 คน มีจํานวนมากที่สุด 

คือ มีท้ังสิ้น 127 คน คิดเปนรอยละ 90.1 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนประชากรที่มี
อายุตํ่ากวา 18  ป มีจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 
ในขณะที่ ผูท่ีมีอายุต้ังแต 45  ปขึ้นไป มีเพียง 6 คน คิดเปนรอยละ 4.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู
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ตกเปนเหยื่อ   สวนกลุมเสี่ยง พบวา ผูท่ีมีอายุระหวาง 18-45 ป มีจํานวนมากที่สุดเชนกัน คือ มีท้ังสิ้น 557 คน 

คิดเปนรอยละ 61.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีมีอายุตํ่ากวา 18  ป มีจํานวนทั้งสิ้น 222 คน คิด

เปนรอยละ 24.3  ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีมีอายุต้ังแต 45  ปขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 133 คน คิดเปน

รอยละ 14.6 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ท้ังน้ี เห็นไดวา ประชากรศึกษาของทั้งสองกลุมสวนใหญเปนผูท่ีอยู

ในชวงอายุ 18-45 ป 

 อน่ึง อายุเฉลี่ยของกลุมประชากรผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดคือ 29.82 ป โดยกลุมครอบครัว
ของผูตกเปนเหยื่อมีอายุเฉลี่ยเทากับ 30.26 ป ซึ่งสูงกวากลุมเสี่ยงเพียงเล็กนอย กลาวคือ กลุมเสี่ยงมีอายุเฉลี่ย

เทากับ 29.37  ป 
 

5.1.3 สถานภาพสมรส 
 
 จากขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด กลาวคือ มีจํานวนทั้งสิ้น 579 คน 

คิดเปนรอยละ 55.0 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ ผูท่ีสมรสมีจํานวนมากรองลงมา คือ มีท้ังสิ้น 372 คน คิด

เปนรอยละ 35.3 ของประชากรทั้งหมด สวนที่หยาราง มีจํานวนทั้งสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 4.1 ของประชากร
ท้ังหมด ซึ่งมีมากกวาสวนที่แยกกันอยู ซึ่งมีจํานวนเพียง 25 คน คิดเปนรอยละ 2.4 ของประชากรทั้งหมด 
นอกจากนี้ จะเห็นไดวา ผูท่ีเปนหมายมีจํานวนไมมากนัก คือ มีท้ังสิ้น 34  คน คิดเปนรอยละ 3.2 ของประชากร
ท้ังหมด  
 ท้ังน้ี จะเห็นไดวากลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อท่ีมีสถานะภาพโสดมีจํานวนมากท่ีสุด โดยมี

ท้ังสิ้น 101 คน คิดเปนรอยละ 71.6 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ประชากร
ศึกษาที่สมรสมีจํานวนทั้งสิ้นเพียง 25 คน คิดเปนรอยละ 17.7  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ สวนประชากรที่แยกกันอยูมีจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู
ตกเปนเหยื่อ  นอกจากน้ี  มีประชากรที่หยารางจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ของประชากรในกลุม
ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และประชากรที่เปนหมายมีจํานวนทั้งสิ้น 2  คน คิดเปนรอยละ 1.4  ของประชากร
ในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง ประชากรในกลุมเสี่ยงที่มีสถานะภาพโสดก็มีเปนจํานวนมากที่สุด

เชนกัน คือ มีท้ังสิ้น 478  คน คิดเปนรอยละ 52.4 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ท้ังน้ี ประชากรศึกษาที่สมรสมี

มากเปนลําดับรอง คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 347 คน คิดเปนรอยละ 38.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนประชากรที่
หยารางมีจํานวนทั้งสิ้น 37 คน คิดเปนรอยละ 4.1 ของประชากรรวมกลุมเสี่ยง และมีประชากรที่เปนหมายท้ังสิ้น 

32 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ในขณะที่ ประชากรที่แยกกันอยูกลับมีจํานวนนอยท่ีสุด 

คือ มีเพียง 18 คน  คิดเปนรอยละ 2.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 
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5.1.4 ระดับการศึกษา 

 
 จากขอมูล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 
กลาวคือ มีจํานวนทั้งสิ้น 415 คน คิดเปนรอยละ 39.4 ของประชากรทั้งหมด สวนมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน
ท้ังสิ้น 269 คน คิดเปนรอยละ 25.5 ของประชากรทั้งหมด ในขณะที่ มัธยมศึกษาตอนปลายมีจํานวนทั้งสิ้น 207  คน 
คิดเปนรอยละ 19.7 ของประชากรทั้งหมด และระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอยท่ีสุด กลาวคือ มีท้ังสิ้น 162 คน 

คิดเปนรอยละ 15.4 ของประชากรทั้งหมด   
 โดยกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ พบวา ผูมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวน

มากท่ีสุด คือ มีท้ังสิ้น 50 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ 
ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวนรองลงมา คือ มีท้ังสิ้น 31 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ของ
ประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนทั้งสิ้น 36 คน คิดเปน

รอยละ 25.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และระดับมหาวิทยาลัย มีจํานวนทั้งสิ้น   24 คน 

คิดเปนรอยละ 17.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนกลุมเสี่ยงมีผูมีระดับการศึกษาต่ํา
กวาประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวนทั้งสิ้น 384 คน คิดเปนรอยละ 42.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ซึ่งเปนสัดสวนที่
มากท่ีสุด ในขณะที่ ผูมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีจํานวนทั้งสิ้น 219 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ของ
ประชากรในกลุมเสี่ยง สวนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจํานวนทั้งสิ้น 171 คน คิดเปนรอยละ 18.6 ของ
ประชากรในกลุมเสี่ยง และระดับมหาวิทยาลัยมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ มีท้ังสิ้น 138 คน คิดเปนรอยละ 15.3 ของ
ประชากรทั้งหมด 
 
5.1.5  ขอมูลอื่นๆ  
  
 ในสวนของขอมูลท่ีเกี่ยวกับอาชีพ สถานะหนี้สิน และลักษณะหนี้สินน้ัน ผูวิจัยไมไดนําเอาขอมูล

ดังกลาวมาวิเคราะหโดยตรง แตนําขอมูลดังกลาวมาสนับสนุนผลการวิจัยท่ีได และจากผลการวิจัยท่ีได พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ ในขณะที่ผูประกอบอาชีพรับจางมีจํานวนมากเปนลําดับ

รองลงมา และผูท่ีทํางานบริษัทเอกชนมีจํานวนนอยท่ีสุด  
 ในสวนของลักษณะหนี้สินของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีหน้ีสิน แตสําหรับกลุมผูตอบแบบที่

มีหน้ีสินจะมีหน้ีสินเฉลี่ยอยูท่ี 76,949.97 บาท ในกลุมหน้ีสินท่ีมีสวนใหญจะเกิดจากการซื้อยานพาหนะ 

รองลงมาคือ หน้ีสินอันเกิดจากการซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกภายในบาน และหนี้อันเกิดจากเรื่องอื่นๆเชน 

เงินยืมจากญาติ กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ฯลฯ มีจํานวนนอยท่ีสุด 
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อภิปรายผล 
 
 จากผลการศึกษาวิจัยท่ีไดจากการเก็บขอมูลในภาคสนาม ทําใหผูวิจัยทราบวา ปจจุบันการเขาสู

อาชีพคาบริการทางเพศไมวาจะเปนไปดวยการถูกลอลวงหรือโดยความเต็มใจนั้นมีประชากรที่อาจตกเปนกลุม

เสี่ยงไดท้ัง 2 เพศ แตท่ีชัดเจนที่สุดจากการเก็บขอมูล คือหญิงเปนกลุมของผูท่ีเขาสูอาชีพคาบริการมากที่สุด 

โดยที่ปจจัยในเรื่องของระดับการศึกษากลับไมมีสวนตอการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศในเชนเดียวกับงานวิจัย

ท่ีเคยมีมา ซึ่งเคยระบุวาผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ําจะมีโอกาสเดินเขาสูอาชีพ หรือเปนกลุมเสี่ยงที่จะเขาสูอาชีพได

งายกวา แตในการศึกษาครั้งน้ี กลับพบวา แมระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางจะยังเปนปจจัยท่ีมีผลกระทบอยู

บางแตไมใชปจจัยหลักอีกตอไป 
 อน่ึง มีขอนาสังเกตวา สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดโอกาสเสี่ยงในการเขาสูอาชีพการคา

บริการทางเพศยังคงเปนเรื่องของความยากจน ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหจากจํานวนหนี้สินท่ีมีจํานวนสูงของกลุมเหยื่อท่ี

มีมากกวากลุมเสี่ยงถึงประมาณ 3 เทา และหนี้สินท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการซื้อเครื่องอํานวยความสะดวก

ตางๆภายในบาน เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เปนตน ซึ่งลวนแตเปนความตองการขั้นพื้นฐานทางสรีรวิ

ทยาท่ีตองการความสะดวกสบายทางกาย ซึ่งสินคาดังกลาวเปนกลุมของสินคาฟุมเฟอยท่ี ท้ังน้ี ผูตอบแบบสวน

ใหญท่ีนิยมซื้อสินคาดังกลาวกลับเปนกลุมท่ีวางงาน หรือเปนยังเรียนหนังสืออยู ทําใหเกิดขอสรุปซึ่งสอดคลอง

กับการศึกษาวิจัยวา ความนิยมในตัววัตถุตามแบบสมัยนิยมอันสืบเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม

วัฒนธรรมที่ใหความสําคัญกับวัตถุ ความสะดวกสบายของชีวิตสมัยใหม มีผลทําใหนักเรียน นักศึกษา        ผู

วางงาน ซึ่งสวนใหญจะมีอายุอยูในชวง 18-45 ป อันเปนชวงของวัยเจริญพันธุ และอยูในกําลังแรงงานและสวน

ใหญยังไมสมรส จําเปนตองขวนขวายเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดท่ีพอเพียงในการตอบสนองความตองการ หรืออาจ

เรียกไดวา เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาจากความคาดหวังภายในจิตใจของผูน้ันเอง
 
รวมถึงความคาดหวังจาก

การตอบสนองในฐานะของผูนําครอบครัวหรือผูท่ีเปนกําลังหลักในการนํารายไดเขามาสูครอบครัวดวย 
 

5.2    พฤติกรรมเสีย่ง 

  
 พฤติกรรมที่ผูวิจัยนํามาเพื่อใชวิเคราะหความเสี่ยงที่จะนําไปสูการคาบริการน้ันมีการนํามาพิจารณา

ดวยกัน 3 ประการคือ พฤติกรรมในการสูบบุหรี่ การด่ืมเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล และการเสพสารเสพติด ท้ังน้ี

เน่ืองจากทั้ง 3 พฤติกรรมมีแนวโนมท่ีจะมีอยูรวมกับการคาบริการทางเพศ หรือเปนปจจัยท่ีโนมนําไปสูการคา

บริการทางเพศไดงาย ผูวิจัยจึงนําขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลภาคสนามมาแสดง และใชประกอบในการ

วิเคราะหขอมูลในงานวิจัยชิ้นน้ีดวย 
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ตารางที่ 5.3 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยง จําแนกตามลกัษณะความเสี่ยง 

 

ลักษณะความเส่ียง รวม 
กลุมครอบครัวของ 
ผูตกเปนเหยื่อ 

กลุมเส่ียง 

 % จํานวน % จํานวน % จํานวน 
การดื่มสุรา 
   เรื่องปกติ 

   ดื่มบาง 

   ดื่มตามเทศกาล 

ไมดื่ม 
รวม 

การสูบบุหรี่ 
  ทุกวัน 

  สูบบางครั้ง 

  สูบเมื่อดื่ม 

  สูบเมื่อเครียด 

  ไมสูบ 
  รวม 
การเสพสารเสพติด 
  ทุกวัน 

  เสพบาง 

  เสพเมื่อดื่มสุรา 

  เสพเมื่ออยูในกลุมเพื่อน 

  ไมเสพ 
รวม 

 

11.1 

8.9 

26.8 

53.2 
100.0 

 

19.6 

6.1 

3.8 

3.8 

66.7 
100.0 

 

2.0 

3.4 

1.7 

7.7 

85.2 
100.0 

 

117 

94 

282 

560 
1053 

 

206 

64 

40 

40 

703 
1053 

 

21 

36 

18 

81 

897 
1053 

 

19.5 

12.1 

35.5 

32.9 
100.0 

 

25.5 

4.3 

5.0 

5.7 

59.5 
100.0 

 

0.7 

0.7 

4.3 

5.7 

88.6 
100.0 

 

27 

17 

50 

47 
141 

 

36 

6 

7 

8 

84 
141 

 

1 

1 

6 

8 

125 
141 

 

9.9 

8.4 

25.4 

56.3 
100.0 

 

18.6 

6.4 

3.6 

3.5 

67.9 
100.0 

 

2.2 

3.8 

1.3 

8.0 

84.7 
100.0 

 

90 

77 

232 

513 
912 

 

170 

58 

33 

32 

619 
912 

 

20 

35 

12 

73 

772 
912 

 

 
 จากตารางขอมูล  จะเห็นไดวาพฤติกรรมการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท่ีเกิดขึ้นในกลุมเหยื่อหรือ

ครอบครัวของเหยื่อ จะมีความแตกตางกับกลุมเสี่ยงเล็กนอย แตความแตกตางดังกลาวเปนตัวชี้วัดท่ีทําใหทราบ

วาพฤติกรรมการด่ืมเปนพฤติกรรมที่ใกลชิดของกลุมเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อ ซึ่งหากมองกลับไปที่

พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเสพสารเสพติดแลวจะมีความสอดคลองกัน กลาวคือ กลุมเหยื่อจะมีการดื่มท่ี

คอนขางถี่ มีการสูบบุหรี่ทุกวันถึงกวา 2 ใน 3 ของผูท่ีสูบบุหรี่ท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีการใชสารเสพติดเม่ือมีการ

สังสรรคกันในกลุม ทําใหเกิดขอเท็จจริงบางประการที่จะสามารถนํามาวิเคราะหไดวา พฤติกรรมทั้ง 3 ประเภท 

มีความเสี่ยงในการเขาสูอาชีพคาบริการในลําดับตน เน่ืองจากการสังสรรครวมกลุมกันน้ันเม่ือมีการด่ืมหรือเสพ 

อาจเปนปจจัยท่ีทําใหผูด่ืมหรือเสพถูกลอลวงเขาไปสูวงจรดังกลาวโดยไมรูตัว การแฝงสารเสพติดในเครื่องด่ืม

แอลกอฮอลหรือบุหรี่ อาจทําใหผูด่ืมหรือเสพถูกบังคับใหทํางานดังกลาวแลกกับการไดสารเสพติด หรือเม่ือถูก
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ลอลวงไปเนื่องจากความมึนเมาก็ตาม การหลุดออกมาจากวงจรดังกลาวจะกระทําไดยาก อีกท้ังปจจัยท่ี

กอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสามประการนี้ สวนหนึ่งมาจากพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัยทางรางกาย จิตใจ สังคมและ

สภาพแวดลอม เพราะแตละคนจะมีความสามารถในการเลือกแนวทางการดํารงชีวิต หรือการแกไขปญหา

อุปสรรคตางกัน นอกจากน้ี ยังขึ้นกับองคประกอบการอบรม เลี้ยงดู และสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีอยูอาศัย

ดวย นอกจากน้ี พฤติกรรมการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด ในหลายกรณีมักเกิดจากการ

ชักชวนของเพื่อนฝูง ความอยากลอง การประชดครอบครัวเพื่อหลีกหนีปญหาที่บานและครอบครัว หรือบิดา

มารดาทะเลาะกัน เปนตน
251

 ซึ่งเม่ือประกอบกับการเติบโตของสังคมเมืองซึ่งสมาชิกในสังคมตองด้ินรน 

ประชากรในกลุมท่ีมีพฤติกรรมเหลาน้ีจึงเปนอีกกลุมหน่ึงที่ควรใหความเอาใจใสอยางยิ่ง  

 

5.3   ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีตอปญหาการคามนุษย 

 
 เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ ผูวิจัยใครนําเสนอผลการวิจัยโดยแยกวิเคราะหความสัมพันธใน

แตละกรณี ดังปรากฏรายละเอียดตามลําดับตอไปนี้ 
 

5.3.1  ทัศนคติที่มีตอหญิงและเด็กที่คาบริการทางเพศ 
 

ตารางที่ 5.4 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคดิตอหญิงและเด็ก 

ท่ีคาบริการทางเพศ  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภาระหนี้สนิ 
 

 ทัศนคติที่มีตอหญิงและเด็กที่คาบริการทางเพศ รวม 
 สงสาร/เห็นใจ

(%) 
ดูถูกรังเกียจ

(%) 
ยกยองวา
กตัญู (%) 

เฉยๆ 
(%) 

 
(%) 

• กลุมครอบครัวของผูตก 
   เปนเหยื่อ 
เพศ 
  ชาย 

  หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

46 ป ขึ้นไป 
 

 

 

 

14(60.9) 

85(72.0) 
 

3(37.5) 

94(74.0) 

2(33.3) 
 

 

 

 

2(8.7) 

2(1.7) 
 

2(25.0) 

2(1.6) 

- 
 

 

 

 

3(13.0) 

6(5.1) 
 

2(25.0) 

5(3.9) 

2(33.3) 
 

 

 

 

4(17.4) 

25(21.2) 
 

1(12.5) 

26(20.5) 

2(33.3) 
 

 
 
 

23(100) 

118(100) 
 

8(100) 

127(100) 

6(100) 

 

                                                 
251 นิเทศ ตินณะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, โครงการผลิตตําราและเอกสารการาสอน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 50-55 
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ตารางที่ 5.4 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคดิตอหญิงและเด็ก 

ท่ีคาบริการทางเพศ  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภาระหนี้สนิ (ตอ) 
 

 ทัศนคติที่มีตอหญิงและเด็กที่คาบริการทางเพศ รวม 

 สงสาร/เห็นใจ
(%) 

ดูถูกรังเกียจ
(%) 

ยกยองวา
กตัญู (%) 

เฉยๆ 
(%) 

 
(%) 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

ไมมีหนี้สิน 

• กลุมเส่ียง 
เพศ 
   ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

46 ป ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
 

 

18(56.3) 

38(77.6) 

27(75.0) 

16(66.7) 

 

34(79.1) 

11(100) 

2(100) 

5(50.0) 

6(66.7) 

41(62.1) 

 
 

297(67.0) 

365(77.8) 

 

147(66.2) 

415(74.5) 

96(72.2) 

 

270(69.8) 

165(74.0) 

115(70.1) 

108(78.3) 
 

 

1(3.1) 

1(2.0) 

- 

2(8.3) 

 

- 

- 

- 

1(10.0) 

1(11.1) 

2(3.0) 

 
 

36(8.1) 

18(3.8) 

 

12(5.4) 

26(4.7) 

16(12.0) 

 

34(8.8) 

9(4.0) 

5(3.1) 

6(4.3) 
 

 

5(15.6) 

4(8.2) 

- 

- 

 

5(11.6) 

- 

- 

- 

- 

4(6.1) 

 
 

4(0.9) 

8(1.7) 

 

6(2.7) 

6(1.1) 

1(0.8) 

 

2(0.5) 

6(2.7) 

5(3.1) 

- 
 

 

8(25.0) 

6(12.2) 

9(25.0) 

6(25.0) 

 

4(9.3) 

- 

- 

4(40.0) 

2(22.2) 

19(28.8) 

 
 

106(24.0) 

78(16.7) 

 

57(25.7) 

110(19.7) 

20(15.0) 

 

81(20.9) 

43(19.3) 

39(23.7) 

24(17.4) 
 

 

32(100) 

49(100) 

36(100) 

24(100) 

 

43(100) 

11(100) 

2(100) 

10(100) 

9(100) 

66(100) 

 
 

443(100) 

469(100) 

 

222(100) 

557(100) 

133(100) 

 

387(100) 

223(100) 

164(100) 

138(100) 
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ตารางที่ 5.4 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคดิตอหญิงและเด็ก 

ท่ีคาบริการทางเพศ  จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และภาระหนี้สนิ (ตอ) 
 

 ทัศนคติที่มีตอหญิงและเด็กที่คาบริการทางเพศ รวม 

 สงสาร/เห็นใจ
(%) 

ดูถูกรังเกียจ
(%) 

ยกยองวา
กตัญู (%) 

เฉยๆ 
(%) 

 
(%) 

ชวงของหนี้สิน 
1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 
 
ไมมีหนี้สิน 
 

 

137(69.9) 

44(77.2) 

15(78.9) 

12(80.0) 

32(84.2) 
 

418(71.2) 

 

16(8.2) 

- 

- 

- 

3(7.9) 
 

35(6.0) 

 

- 

3(5.3) 

- 

- 

- 
 

10(1.7) 

 

43(21.9) 

10(17.5) 

4(21.1) 

3(20.0) 

3(7.9) 
 

124(21.1) 

 

196(100) 

57(100) 

19(100) 

15(100) 

38(100) 
 

587(100) 

 
  จากตารางขอมูล สามารถจําแนกความสัมพันธของปจจัยตางๆตอทัศนคติท่ีมีผลตอการคาบริการ

ทางเพศของหญิงและเด็กได 4 ปจจัยดังตอไปนี้ 
 

5.3.1.1 เพศ 
  

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางเพศและทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ

เปนดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เพศชายมีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 14 คน คิด

เปนรอยละ 60.9 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 

17.4  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ยกยองกตัญูจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 

13.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 

8.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนเพศหญิง มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับเพศ

ชาย กลาวคือ มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 85 คน คิดเปนรอยละ 72.0 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 25 คน คิดเปนรอยละ 21.2  ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ ยกยองกตัญูจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ และดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 1.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อ  
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 ในขณะที่ กลุมเสี่ยง เพศชายมีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 297 คน คิดเปนรอยละ 

67.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 106 คน คิดเปนรอยละ 24.0  ของประชากรในกลุมเสี่ยง  

ดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 36 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และยกยองกตัญูจํานวน

ท้ังสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนเพศหญิงในกลุมน้ี ก็มีแนวโนมไปในทิศทาง

เดียวกับเพศชายเชนกัน กลาวคือ มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 365 คน คิดเปนรอยละ 77.8 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 78 คน คิดเปนรอยละ 16.7  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ดูถูกรังเกียจ

จํานวนทั้งสิ้น 18 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และยกยองกตัญูจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิด

เปนรอยละ 1.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  
 
  5.3.1.2 อายุ 
  

จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางอายุและทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ  

มีดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปรากฏผลการวิจัยวา ชวงอายุตํ่ากวา 18 ป มีความรูสึกสงสาร

เห็นใจมากที่สุด คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีมีความรูสึกด ูถูกรังเกียจและยกยองวากตัญู มีจํานวนเทากัน คือ มี 2 คน คิดเปนรอยละ 

25.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆมีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5  

ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในสวนของประชากรศึกษาที่มีอายุในระหวางชวง 18 – 45 ป 

ก็มีความรูสึกสงสารเห็นใจเปนจํานวนมากที่สุดเชนกัน คือ มีท้ังสิ้น 94 คน คิดเปนรอยละ 74.0   ของประชากร

ในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีความรูสึกเฉยๆเปนลําดับรองลงมา คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 26 คน คิด

เปนรอยละ 20.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ียกยองวากตัญูจํานวนทั้งสิ้น 5 

คน คิดเปนรอยละ 3.9 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีดูถูกรังเกียจ มีจํานวน

เพียง 2 คน คิดเปนรอยละ 1.6 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง ในกลุมประชากรศึกษา

ท่ีมีอายุ 45 ปขึ้นไป  มีความรูสึกสงสารเห็นใจ ยกยองวากตัญู และเฉยๆ เปนจํานวนเทากัน คือ มี 2 คน คิด

เปนรอยละ 33.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
สําหรับกลุมเสี่ยง  กลับพบวา ประชากรศึกษาที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป มีความรูสึกสงสารเห็นใจมาก

เปนลําดับแรก คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 147 คน คิดเปนรอยละ 66.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และมีผูท่ีรูสึกเฉยๆ

จํานวนทั้งสิ้น 57 คน คิดเปนรอยละ 25.7  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ซึ่งเปนลําดับรองลงมา สวนจํานวนผูที่

รูสึกดูถูกรังเกียจมีจํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ียกยองวากตัญู

มีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในทํานองเดียวกัน  ประชากรในชวงอายุ 

18 – 45 ป มีความรูสึกสงสารเห็นใจเปนสวนมาก คือ มีท้ังสิ้น 415 คน คิดเปนรอยละ 74.5 ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง  และมีผูท่ีรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 110 คน คิดเปนรอยละ 19.7  ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ี

ดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 26 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง   และผูท่ียกยองวากตัญู

จํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 1.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี ในกลุมประชากรศึกษาที่มีอายุ 45 ป 
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ขึ้นไป พบวา มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 96 คน คิดเปนรอยละ 72.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ซึ่ง

เปนสัดสวนที่มากท่ีสุดเชนกัน  และมีผูท่ีรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง สวนผูท่ีดูถูกรังเกียจมีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ 

ผูท่ียกยองวากตัญู มีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 
 

5.3.1.3 ระดับการศึกษา 

  
จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคา

บริการทางเพศมีดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาประถมศึกษาปท่ี 6 มี

ความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 18 คน คิดเปนรอยละ 56.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ ในขณะที่ มีผูรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 25.0  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ียกยองวากตัญู มีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 15.6 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และผูท่ีดูถูกรังเกียจ มีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ    สําหรับประชากรกลุมเปาหมายท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มี

ความรูสึกสงสารเห็นใจมากที่สุด คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 38 คน คิดเปนรอยละ 77.6 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆมีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 12.2 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งใกลเคียงกับจํานวนผูท่ียกยองวากตัญู ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปน 

รอยละ 8.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีดูถูกรังเกียจ เพียง 1 คน คิดเปนรอย

ละ 2.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ สวนประชากรเปาหมายที่มีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 75.0 ของประชากรใน

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท้ังน้ี มีขอนาสังเกตวา ประชากรศึกษาในกลุมน้ีไมมีความเห็นในลักษณะที่ดูถูก

และยกยองวากตัญูเลยแมแตคนเดียว และประชากรเปาหมายท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีความรูสึก

สงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 66.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

ในขณะที่ มีผูท่ีรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ และมีผูท่ีดูถูกรังเกียจจํานวนนอยท่ีสุด คือ มี 2 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา ประชากรศึกษาในกลุมน้ีไมมีแมแตรายเดียวที่เห็นวาเปนเรื่องที่ควร 

ยกยองวากตัญู  

 สําหรับกลุมเสี่ยงที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา มีความรูสึกสงสารเห็นใจ

เปนสวนใหญ กลาวคือ มีจํานวนทั้งสิ้น 270 คน คิดเปนรอยละ 69.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีรูสึก

เฉยๆมีจํานวนทั้งสิ้น 81 คน คิดเปนรอยละ 20.9  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีดูถูกรังเกียจมี

จํานวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ียกยองวากตัญู มีเพียง 2 คน  

คิดเปนรอยละ 0.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับประชากรเปาหมายท่ีมี
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การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน กลาวคือ มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 165 คน คิดเปนรอยละ 

74.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 19.3 ของประชากรในกลุมเสี่ยง   

ดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 4.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และยกยองวากตัญูจํานวน

ท้ังสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 2.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนประชากรเปาหมายท่ีมีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  มีความรูสึกสงสารเห็นใจเปนจํานวนมากที่สุด คือ มีท้ังสิ้น 115 คน คิดเปนรอยละ 

70.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และมีผูที่รูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 39 คน คิดเปนรอยละ 23.7 ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง สวนผูท่ีดูถูกรังเกียจและผูท่ียกยองวากตัญูมีจํานวนเทากัน คือ มี 5 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง  อน่ึง ประชากรเปาหมายท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีความรูสึกสงสารเห็นใจ

จํานวนทั้งสิ้น 108 คน คิดเปนรอยละ 78.3 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีรูสึกเฉยๆมีจํานวนทั้งสิ้น 

24 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ีดูถูกรังเกียจมีจํานวนนอยที่สุด คือ มีเพียง 6 คน 

คิดเปนรอยละ 4.3 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 
 

5.4.1.4 ภาระหนี้สิน 

  
จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางภาระหนี้สินและทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการ

ทางเพศเปนดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อท่ีมีหน้ีสินอยูในชวง 1-50,000 บาท มีความรูสึก

สงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 79.1 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ    

ยกยองกตัญูจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 11.6 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และ

เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 9.3  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท้ังน้ี ไม

ปรากฏวามีประชากรศึกษาในกลุมน้ีแมแตคนเดียวที่แสดงความรูสึกดูถูกรังเกียจหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ  

ในขณะที่ ผูท่ีมีภาระหนี้สินอยูในชวง 50,001-100,000 บาทและผูท่ีมีภาระหนี้สินอยูในชวง 100,001-150,000 บาท 

ทุกคนมีความรูสึกสงสารเห็นใจ กลาวคือ มีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อตามลําดับ  สวนผูท่ีมีภาระหนี้สินในชวง 150,001 – 200,000 บาท มีผูท่ีความรูสึกสงสารเห็น

ใจจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ มีผู

รูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 40.0  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ี
ดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  โดย

ไมปรากฏวามีผูตอบแบบแมแตคนเดียวที่แสดงความรูสึกยกยองวากตัญู อน่ึง ผูท่ีมีภาระหนี้สินต้ังแต 

200,001 บาทขึ้นไป มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนมากที่สุดเชนเดียวกับทุกกลุมท่ีกลาวมาแลว คือ มีท้ังสิน้ 6 คน 

คิดเปนรอยละ 66.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ นอกจากน้ียังพบวา มีผูท่ีรูสึกเฉยๆ

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 22.2  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีดูถูก

รังเกียจ เพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 11.1 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  โดยไมปรากฏวามี

ผูตอบแบบแมแตคนเดียวที่แสดงความรูสึกยกยองวากตัญูเชนกัน  
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อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา ผูท่ีไมมีภาระหนี้สินกลับมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องน้ีคอนขางกระจายตัว 

กลาวคือ  มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 41 คน คิดเปนรอยละ 62.1 ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ รูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 28.8  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ รูสึกยกยองวากตัญูจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 6.1 ของประชากรในกลุมครอบครัวของ

ผูตกเปนเหยื่อ และรูสึกดูถูกรังเกียจจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของ

ผูตกเปนเหยื่อ  
 สําหรับกลุมเสี่ยง ท่ีมีภาระหนี้สินอยูในชวง 1-50,000 บาท มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 

137 คน คิดเปนรอยละ 69.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 21.9  ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง และดูถูกรังเกียจมีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 

สําหรับประชากรที่มีภาระหนี้สินในชวง 50,001-100,000 บาท พบวา สวนใหญมีความรูสึกสงสารเห็นใจ 

กลาวคือ มีจํานวนทั้งสิ้น 44 คน คิดเปนรอยละ 77.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิด

เปนรอยละ 17.5  ของประชากรในกลุมเสี่ยง และยกยองกตัญูจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง  
 อน่ึง มีขอนาสังเกตวา ประชากรศึกษาในสองกลุมน้ี มีความแตกตางในมุมมองและทัศนคติ คือ 

กลุมแรกไมมีผูตอบวารูสึกยกยองวากตัญู ในขณะที่กลุมท่ีสองกลับไมมีผูตอบวารูสึกดูถูกรังเกียจ  สําหรับผูท่ี
มีภาระหนี้สินอยูในชวง 100,000 – 150,000 บาท มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเปนรอยละ 

78.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 21.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 
สวนผูท่ีมีภาระหนี้สินระหวาง 150,000 – 200,000 บาท มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปน

รอยละ 80.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 20.0  ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง และผูท่ีมีภาระหนี้สินต้ังแต 200,001 บาทขึ้นไป มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 32 คน คิด

เปนรอยละ 84.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีรูสึกดูถูกรังเกียจและเฉยๆมีจํานวนเทากัน คือ มี 3 คน 

คิดเปนรอยละ 7.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง โดยไมมีผูตอบวารูสึกยกยองวากตัญูแมแตคนเดียว อน่ึง มีขอ

นาสังเกตวา ผลการวิจัยพบวาทัศนคติในกลุมของผูท่ีมีไมมีหน้ีสินมีการกระจายตัวดีกวากลุมของผูท่ีมีหน้ีสิน 

กลาวคือ  มีความรูสึกสงสารเห็นใจจํานวนทั้งสิ้น 418 คน คิดเปนรอยละ 71.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆ

จํานวนทั้งสิ้น 124 คน คิดเปนรอยละ 21.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง   ดูถูกรังเกียจมีจํานวนทั้งสิ้น 35 คน 

คิดเปนรอยละ 6.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และยกยองวากตัญูจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 1.7 

ของประชากรในกลุมเสี่ยง  
 
อภิปรายผล 
  

 จากขอมูลความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆกับทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ 

พบวา หญิงที่มีอายุอยูระหวาง 18-45  ป ซึ่งเปนชวงของวัยเจริญพันธุ และเปนกําลังแรงงานของประเทศ252
 เปน
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กลุมท่ีมีจํานวนมากที่สุดของกลุมเหยื่อหรือครอบครัว จะรูสึกวาหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศเปนกลุมท่ีนา

สงสาร นาเห็นใจ เปนสวนใหญ ซึ่งกลุมดังกลาวมีความรูสึกเขาใจและมีทัศนคติในเรื่องน้ีชัดเจนที่สุด เพราะมี

ความสัมพันธใกลชิดกับปญหาที่สุด โดยที่ระดับการศึกษาซึ่งเคยเปนตัวแปรสําคัญประการแรกๆที่จะทําใหมีผล

กับทัศนคติในเรื่องตางๆ ในอดีตไมมีผลกับทัศนคติตอปญหาการคาบริการของหญิงและเด็กในการวิจัยครั้งน้ี

มากนัก  
อน่ึง ขอสังเกตที่นาสนใจอีกประการก็คือ ในประชากรศึกษาทั้งสองกลุม จะมีแนวคิดเรื่องความ

สงสารเห็นใจคลอยตามกันเปนทิศทางเดียวกันในทุกปจจัย ท้ังน้ี เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนา 

ความเห็นอกเห็นใจเปนไปตามวิถีชีวิตปกติของชาวพุทธ
253

 ซึ่งมักจะแสดงความเห็นใจกับผูท่ีอยูในสถานะหรือ

เหตุการณท่ีดอยกวา แมวาความเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในปจจุบันจะเปลี่ยนแปลงแนวคิด การดําเนิน

ชีวิตของคนในสังคมใหเปนวัตถุนิยมก็ตาม ประเด็นท่ีเปนตัวแปรที่สําคัญยังคงเปนเรื่องของความยากจน ภาระ

หน้ีสินท่ีเกิดจากความตองการความสะดวกสบายของคนในครอบครัว ซึ่งหากจะมองยอนกลับไปที่ขอมูลทาง

ประชากรศาสตรท่ีผูวิจัยไดนํามาแสดงใหดูในชวงตนแลวจะเห็นไดชัดเจนวา พื้นท่ีท่ีเกิดปญหาการลอลวงหรือ

การเดินเขาสูการคาบริการทางเพศน้ัน เปนพื้นท่ีท่ีมีรายไดตอหัวของประชากรต่ํา รายจาย และภาระหนี้สินสูง 

แมวาจะมีความเห็นอกเห็นใจ แตความจําเปนท่ีบีบค้ันดังกลาวก็ยังเปนสิ่งที่ทําใหหญิงและเด็กเขาสูอาชีพคา

บริการทางเพศเปนจํานวนมาก 
  
5.3.2 ทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ 
 

ตารางที่ 5.5 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอสมาชกิในครอบครัวที่

ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและภาระหนี้สนิ 
 

 ทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ รวม 

 อาย 
(%) 

เฉยๆ 
(%) 

ช่ืนชม 
(%) 

กลัวความผิด
(%) 

อื่นๆ 
(%) 

 
(%) 

• กลุมครอบครัวของผูตก 
   เปนเหยื่อ 

เพศ 
   ชาย 

   หญิง 

 

 

 

4(17.4) 

27(22.9) 

 

 

 

7(30.4) 

62(52.5) 

 

 

 

3(13.0) 

11(9.3) 

 

 

 

4(17.4) 

4(3.4) 

 

 

 

5(21.8) 

14(11.9) 
 

 
 

 

23(100) 

118(100) 

 

                                                 
253 พนม เน่ียวกูล, อางแลวในเชิงอรรถที่ 252, หนา 12 
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ตารางที่ 5.5 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอสมาชกิในครอบครัวที่

ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและภาระหนี้สนิ (ตอ) 
 

 ทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ รวม 

 อาย 
(%) 

เฉยๆ 
(%) 

ช่ืนชม 
(%) 

กลัวความผิด
(%) 

อื่นๆ 
(%) 

 
(%) 

อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

46 ป ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

ไมมีหนี้สิน 

• กลุมเส่ียง 
เพศ 
  ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

46 ป ขึ้นไป 

 

2(25.0) 

29(22.8) 

- 

 

10(31.3) 

11(22.4) 

7(19.5) 

3(12.5) 
 

9(20.9) 

2(18.2) 

- 

4(40.0) 

4(44.4) 

12(18.2) 

 

 

231(52.1) 

199(42.4) 
 

100(45.1) 

239(42.9) 

76(57.1) 

 

1(12.5) 

64(50.4) 

4(66.7) 

 

16(50.0) 

22(44.9) 

17(47.2) 

14(58.3) 
 

24(55.8) 

5(45.4) 

2(100.0) 

4(40.0) 

2(22.2) 

32(48.5) 

 

 

70(15.8) 

81(17.2) 
 

31(14.0) 

118(21.2) 

5(3.8) 

 

3(37.5) 

11(8.7) 

- 

 

2(6.3) 

7(14.3) 

3(8.3) 

2(8.3) 
 

4(9.3) 

- 

- 

- 

- 

10(15.2) 

 

 

17(3.8) 

26(5.5) 
 

20(9.0) 

18(3.2) 

6(4.5) 

 

1(12.5) 

7(5.5) 

- 

 

1(3.1) 

4(8.2) 

2(5.5) 

1(4.2) 
 

1(2.3) 

2(18.2) 

- 

- 

1(11.2) 

4(6.1) 

 

 

67(15.1) 

85(18.1) 
 

52(23.4) 

77(13.8) 

24(18.1) 

 

1(12.5) 

16(12.6) 

2(33.3) 

 

3(9.3) 

5(10.2) 

7(19.5) 

4(16.7) 
 

5(11.7) 

2(18.2) 

- 

2(20.0) 

2(22.2) 

8(12.0) 

 

 

68(13.2) 

78(16.8) 
 

19(8.5) 

105(18.9) 

22(16.5) 

 

8(100) 

127(100) 

6(100) 

 

32(100) 

49(100) 

36(100) 

24(100) 

 

43(100) 

11(100) 

2(100) 

10(100) 

9(100) 

66(100) 
 

 

443(100) 

469(100) 
 

222(100) 

557(100) 

133(100) 
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ตารางที่ 5.5 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอสมาชกิในครอบครัวที่

ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและภาระหนี้สนิ (ตอ) 
 

 ทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ รวม 

 อาย 
(%) 

เฉยๆ 
(%) 

ช่ืนชม 
(%) 

กลัวความผิด
(%) 

อื่นๆ 
(%) 

 
(%) 

ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

 
ไมมีหนี้สิน 
 

 

195(50.4) 

99(44.4) 

61(37.2) 

60(43.5) 
 

103(52.6) 

30(52.6) 

11(57.9) 

7(46.7) 

20(52.6) 

 
244(41.6) 

 

56(14.5) 

36(16.1) 

39(23.8) 

23(16.7) 
 

29(14.8) 

10(17.5) 

2(10.5) 

- 

2(5.3) 

 
111(18.9) 

 

23(5.9) 

12(5.4) 

9(5.5) 

- 
 

9(4.6) 

- 

- 

3(20.0) 

1(2.6) 

 
31(5.3) 

 

52(13.4) 

42(18.8) 

37(22.6) 

22(15.9) 
 

23(11.7) 

7(12.4) 

4(21.1) 

4(26.7) 

5(13.2) 

 
110(18.7) 

 

61(15.8) 

34(15.3) 

18(10.9) 

33(23.9) 
 

32(16.3) 

10(17.5) 

2(10.5) 

1(6.6) 

10(26.3) 

 
91(15.5) 

 

387(100) 

223(100) 

164(100) 

138(100) 
 

196(100) 

57(100) 

19(100) 

15(100) 

38(100) 

 
587(100) 

 

 

 จากตารางขอมูล สามารถจําแนกความสัมพันธของปจจัยตางๆตอทัศนคติท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัว

ท่ีประกอบอาชีพคาบริการทางเพศได 4 ปจจัยดังตอไปนี้ 
 

5.3.2.1 เพศ 

  
 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางเพศและทัศนคติท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบ

อาชีพคาบริการทางเพศมีดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เพศชายสวนใหญมีความรูสึกเฉยๆ

จํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 30.4 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีมีความรูสึก
อายและกลัววาจะมีความผิดมีจํานวนเทากัน กลาวคือ มี 4 คน คิดเปนรอยละ 17.4 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อเหมือนกัน ในขณะที่ ผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ มีท้ังสิ้น 3 คน คิดเปน

รอยละ 13.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็นจํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

คิดเปนรอยละ 21.8 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนเพศหญิง ท่ีมีความรูสึกเฉยๆมี

จํานวนมากถึง 62 คน คิดเปนรอยละ 52.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนสัดสวน
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รอยละที่มากกวาเพศชายดวย อน่ึง จํานวนผูท่ีรูสึกอายมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 22.9 ของ

ประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งมากเปนลําดับรองลงมา สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน 

คิดเปนรอยละ 9.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีกลัววาจะมีความผิดมีเพียง 

4 คน คิดเปนรอยละ 3.4  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ผูท่ีไมมี

ความเห็นมีสัดสวนพอสมควร คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเปนรอยละ 11.9 ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับเพศชาย พบวาเพศหญิงยังมีจํานวนสัดสวน รอยละใน

กรณีน้ีนอยกวา 

 มีขอนาสังเกตวา ในกลุมเสี่ยงที่เปนเพศชาย กลับพบวาสวนใหญมีความรูสึกอาย กลาวคือ มี

จํานวนถึง 231 คน คิดเปนรอยละ 52.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีรูสึกเฉยๆมีจํานวนทั้งสิ้น 70 คน 

คิดเปนรอยละ 15.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ีรูสึกกลัววาจะมีความผิดจํานวนทั้งสิ้น 67 คน คิดเปน

รอยละ 15.1  ของประชากรในกลุมเสี่ยง  สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีเพียง 17 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง อน่ึง มีผูท่ีไมมีความเห็น จํานวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเปนรอยละ 13.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และ

เม่ือเปรียบเทียบกับเพศหญิง จะพบวา สวนใหญมีความรูสึกไปในทํานองเดียวกัน กลาวคือ มีความรูสึกอาย

จํานวนทั้งสิ้น 199 คน คิดเปนรอยละ 42.4 ของประชากรในกลุมเสี่ยง อยางไรก็ตาม ท้ังสองเพศมีความ

แตกตางกันในรายละเอียด คือ เพศหญิงรูสึกกลัววาจะมีความผิดมากเปนลําดับรอง คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 85 คน 

คิดเปนรอยละ 18.1  ของประชากรในกลุมเสี่ยง และรูสึกเฉยๆเปนลําดับถัดไป คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 81 คน คิด

เปนรอยละ 17.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ซึ่งตรงกันขามกับกลุมของเพศชาย สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีเพียง 26 คน 

คิดเปนรอยละ 5.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็นเปนมากพอสมควร กลาวคือ มี

จํานวนทั้งสิ้น 78 คน คิดเปนรอยละ 16.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  
 

5.3.2.2 อายุ 
  

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางอายุและทัศนคติท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบ

อาชีพคาบริการทางเพศเปนดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ มีขอนาสังเกตวา ผูท่ีมีชวงอายุตํ่ากวา 

18 ปสวนใหญมีความรูสึกชื่นชม โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 37.5 ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ  ในขณะที่ ผูท่ีมีความรูสึกอายกลับมีมากเปนลําดับรองลงมา คือ มี 2 คน คิดเปนรอยละ 

25.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆ และรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมาย มี

จํานวนเทากัน คือ 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนสัดสวน

เชนเดียวกันกับผูท่ีไมมีความเห็น คือ 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีมีชวงอายุระหวาง 18 -45 ป รูสึกเฉยๆจํานวนเปนจํานวนมากที่สุด คือ มีท้ังสิ้น 64 คน คิด

เปนรอยละ 50.4 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกอายมีมากเปนลําดับรอง คือ   

มี 29 คน คิดเปนรอยละ 22.8 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท้ังน้ี ผูท่ีรูสึกชื่นชมและผูท่ี

รูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายมีจํานวนรองลงมา คือ มี 11 คน คิดเปนรอยละ 8.7 ของประชากรในกลุมครอบครัว 
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ของผูตกเปนเหยื่อ และมีจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อตามลําดับ นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็นเปนจํานวนมากพอสมควร กลาวคือ มี 16 คน คิดเปนรอยละ 

12.6  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง จะเห็นไดวากลุมของผูท่ีมีอายุ 45 ปขึ้นไป มีการ

แสดงทัศนคติท่ีไมคอยกระจายตัว กลาวคือ มีผูท่ีรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 66.7 ของ

ประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีไมมีความเห็น จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.3  ของ

ประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งไมปรากฏวามีผูตอบแมแตรายเดียวที่รูสึกอาย ชื่นชม หรือกลัว

วาจะผิดกฎหมาย 

 สวนกลุมเสี่ยง ท่ีมีชวงอายุตํ่ากวา 18 ปจะรูสึกอายเปนสวนใหญ คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 100 คน 

คิดเปนรอยละ 45.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ซึ่งตางจากประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

ในขณะที่ มีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายมากเปนลําดับรอง คือ มี 52 คน คิดเปนรอยละ 23.4 ของประชากร

ในกลุมเสี่ยง  สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆมีจํานวนทั้งสิ้น 31 คน คิดเปนรอยละ 14.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ี

รูสึกชื่นชมมีจํานวนนอยท่ีสุด คือ มีท้ังสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ของประชากรในกลุมเสี่ยง นอกจากน้ี ผูท่ี

ไมมีความเห็นมีเพียง 19 คนเทาน้ัน คิดเปนรอยละ 8.5  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีมีชวงอายุ   

18 -45 ป มีผูท่ีรูสึกอายจํานวนมากที่สุดเชนกัน คือ มี 239 คน คิดเปนรอยละ 42.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 

สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆและผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมาย กลับมีมากเปนลําดับรอง คือ มี 118 คน คิดเปนรอยละ 

21.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และมีจํานวนทั้งสิ้น 77 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง

ตามลําดับ ซึ่งตรงกับขามกับกลุมแรก  สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนนอยท่ีสุดเชนเดียวกันกับกลุมแรก คือ มี

เพียง 18 คน คิดเปนรอยละ 3.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ีไมมีความเห็นมีจํานวนมากถึง 105 คน คิด

เปนรอยละ 18.9  ของประชากรในกลุมเสี่ยง อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ีมีอายุต้ังแต 45 ปขึ้นไป จะ

พบวา มีผูท่ีรูสึกอายมากท่ีสุดเชนกัน คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 76 คน คิดเปนรอยละ 57.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 

ในขณะที่ มีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเปนรอยละ 18.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง

สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนมากกวาผูท่ีรูสึกเฉยๆเพียง 1 คน กลาวคือ ผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิด

เปนรอยละ 4.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ตอ ผูท่ีรูสึกเฉยๆซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง อน่ึง ผูท่ีไมมีความเห็น มีจํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 16.5  ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง 
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5.3.2.3 ระดับการศึกษา 
  

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและทัศนคติท่ีมีตอบุคคลในครอบครัวที่

ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศมีดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ผลจากการวิจัย พบวา

ประชากรศึกษาในทุกชวงอายุมีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะมีผูท่ีรูสึกเฉยๆมากที่สุด 

และมีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายนอยท่ีสุดเหมือนกัน ท้ังน้ี มีความแตกตางในรายละเอียดเก่ียวกับจํานวน

สัดสวนและรอยละ ดังตอไปนี้ ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 สวนใหญจะรูสึกเฉยๆ ซึ่ง

มีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ โดยมีความรูสึก
อายเปนลําดับรองลงมา คือ มี 10 คน คิดเปนรอยละ 31.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 6.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ   

ในขณะที่ ผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายมีจํานวนเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 3.1  ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อซึ่งเปนสัดสวนที่นอยท่ีสุด ท้ังน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็น จํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปน

รอยละ 9.3  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ีมีการศึกษาในระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน จะพบวา มีผูท่ีรูสึกเฉยๆมากที่สุดเชนกัน คือ  มีจํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 44.9 

ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะเดียวกัน  มีผูท่ีรูสึกอายจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปน

รอยละ 22.4 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูทีรูสึกชื่นชมจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปน

รอยละ 14.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายจํานวน

ท้ังสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 8.2  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมี

ความเห็น จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 10.2  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะ

ท่ี ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสวนใหญรูสึกเฉยๆเชนกัน โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปน

รอยละ 47.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีรูสึกอายจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปน

รอยละ 19.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน      

คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีกลัววาจะผิดกฎหมายมี

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 5.5  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท้ังน้ี มีผูไมมี

ความเห็นจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 19.5 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง มีขอ

นาสังเกตวา ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสวนใหญรูสึกเฉยๆ โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเปนรอยละ 

58.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนสัดสวนที่มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับชวงอายุอื่น

ในขณะเดียวกัน ผูท่ีมีความรูสึกอายมีจํานวนเพียง 3 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีกลัววาจะผิดกฎหมายจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 4.2  ของประชากรในกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง มีขอนาสังเกตวา ประชากรในกลุมน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็นเปนจํานวนถึง 4 คน คิดเปน

รอยละ 16.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนสัดสวนที่มากพอสมควร 
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 สวนกลุมเสี่ยง พบวา ประชากรศึกษาในทุกชวงวัยมีความรูสึกอายมากท่ีสุด ซึ่งแตกตางจากกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อยางไรก็ตาม ในกลุมเสี่ยงน้ี มีการกระจายตัวของทิศทางและแนวโนมของ

ทัศนคติคอนขางมากกวากลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ กลาวคือ ประชากรศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา

ประถมศึกษาปท่ี 6 สวนใหญจะรูสึกอาย โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 195 คน คิดเปนรอยละ 50.4 ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง ในขณะที่ มีผูรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 56 คน คิดเปนรอยละ 14.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และ

รูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 52 คน คิดเปนรอยละ 13.4  ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีรูสึก 
ชื่นชมจํานวนเพียง 23 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยงเทาน้ัน นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็น

จํานวนทั้งสิ้น 61 คน คิดเปนรอยละ 15.8  ของประชากรในกลุมเสี่ยงซึ่งเปนจํานวนที่มากพอสมควร ในสวน

ของผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีผูท่ีรูสึกอายมากท่ีสุดเชนกัน คือ มี 99 คน คิดเปนรอยละ 

44.4 ของประชากรในกลุมเสี่ยง แตมีผูท่ีรูสึกเฉยๆนอยกวาผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมาย กลาวคือ มีจํานวน  

42 คน คิดเปนรอยละ 18.8  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ตอ 36 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ของประชากรในกลุม

เสี่ยง ซึ่งแตกตางจากประชากรในกลุมอื่น นอกจากน้ี มีผูท่ีรูสึกชื่นชมจํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 

ของประชากรในกลุมเสี่ยง และมีผูท่ีไมมีความเห็นเปนจํานวนมากถึง 34 คน คิดเปนรอยละ 15.3  ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง อน่ึง เม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะพบวา มีผูท่ี

รูสึกอายมากท่ีสุดเชนกัน คือ มี 61 คน คิดเปนรอยละ 37.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆมี

จํานวนทั้งสิ้น 39 คน คิดเปนรอยละ 23.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และมีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมาย

จํานวนทั้งสิ้น 37 คน คิดเปนรอยละ 22.6  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี ผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนนอยท่ีสุด 

คือ มีเพียง 9 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ของประชากรในกลุมเทาน้ัน และอื่นๆ (ไมมีความเห็น) จํานวนทั้งสิ้น 18 คน 

คิดเปนรอยละ 10.9  ของประชากรในกลุมเสี่ยง นอกจากน้ี ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แมจะมี

แนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมอื่นๆ หากแตยังมีความแตกตางในบางประเด็น กลาวคือ สวนใหญมี

ความรูสึกอาย โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 60 คน คิดเปนรอยละ 43.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และมีผูท่ีรูสึกกลัววา

จะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 19.5  ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีรูสึกเฉยๆมี

จํานวนทั้งสิ้น 23 คน คิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ไมปรากฏวามีประชากรศึกษา

แมแตรายเดียวที่รูสึกชื่นชม อีกท้ังยังพบวา จํานวนสัดสวนของผูท่ีไมมีความเห็น มี 33 คน คิดเปนรอยละ 23.9  

ของประชากรในกลุมเสี่ยงซึ่งถือวาเปนสัดสวนรอยละที่มากท่ีสุดในกลุมเสี่ยงน้ี 

 
5.3.2.4 ภาระหนี้สิน 

  
 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางภาระหนี้สินและทัศนคติท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัวที่

ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศมีดังน้ี สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นถึง

การกระจายตัวของทัศนคติของกลุมประชากรศึกษากลุมน้ีในลักษณะที่คอนขางมีความหลากหลาย กลาวคือ   

ในกลุมของผูท่ีมีหน้ีสินอยูในชวง 1-50,000 บาท สวนใหญจะรูสึกเฉยๆ โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเปน 

รอยละ 55.8 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และรูสึกอายเปนลําดับรองลงมา คือ มีจํานวน
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ท้ังสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 20.9 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ มีผูรูสึกชื่นชม

จํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 9.3  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีกลัววาจะ

ผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็น จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 11.7  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหย่ือ สวนผูท่ีมีภาระหนี้สินอยูในชวง 50,001 – 100,000 บาท มีผูท่ีรูสึกเฉยๆเปนจํานวนมากท่ีสุด

เชนกัน คือ มี 5 คน คิดเปนรอยละ 45.4 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกอายมี
จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีกลัววาจะ

ผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

ในขณะที่ ไมมีแมแตรายเดียวที่รูสึกชื่นชม อน่ึง ในกลุมน้ีมีผูท่ีไมมีความเห็นจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 18.2  

ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

อยางไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบกับผูท่ีมีหนี้สินในชวง 100,001 – 150,000 บาท จะพบวา มีผูท่ี

รูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 100 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ โดยไมมีผู

แสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่นเลย สวนผูท่ีมีภาระหนี้สินในชวง 150,001 – 200,000 บาท มีผูท่ีรูสึกอายเปน

สัดสวนเทากับผูท่ีรูสึกเฉยๆ คือ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อ โดยไมมีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายและรูสึกชื่นชมแมแตรายเดียว นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็น 

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง สําหรับกลุม

ของผูท่ีมีหน้ีสินต้ังแต 200,001 บาทขึ้นไป จะพบวา มีผูท่ีรูสึกอายเปนจํานวนมากที่สุด คือ มี 4 คน คิดเปน 

รอยละ 44.4 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปน

รอยละ 22.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีกลัววาจะผิดกฎหมายมีเพียง 1 คน  

คิดเปนรอยละ 11.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีไมมีความเห็น มีจํานวน

ท้ังสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 22.2 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
มีขอนาสังเกตวา ผลการวิจัยในกลุมท่ีไมมีหน้ีสิน มีลักษณะของการกระจายตัวของทัศนคติ

คอนขางชัดเจน กลาวคือ มีผูท่ีรูสึกเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 32 คน คิดเปนรอยละ 48.5 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  มีผูท่ีรูสึกอายจํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรในกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีรูสึกชื่นชมจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 15.2  ของประชากรใน

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมาย มีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 6.1 

ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนสัดสวนที่นอยท่ีสุด ท้ังน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็น จํานวน

มากพอสมควร คือ มี 8 คน คิดเปนรอยละ 12.0  ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  

 สวนกลุมเสี่ยง ผลจากการวิจัยปรากฏไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นอื่นๆที่กลาวมาแลวใน

หัวขอน้ีวา ประชากรศึกษาในกลุมน้ีมีความรูสึกอายเปนจํานวนมากที่สุดในทุกชวงภาระหนี้สิน โดยมีรายละเอียด

แตกตางกันดังน้ี  ประชากรที่มีหน้ีสินอยูในชวง 1-50,000 บาท รูสึกอายจํานวนทั้งสิ้น 103 คน คิดเปนรอยละ 

52.6 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 29 คน คิดเปนรอยละ 14.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 

กลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 23 คน คิดเปนรอยละ 11.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ชื่นชมจํานวนทั้งสิ้น 
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9 คน คิดเปนรอยละ 4.6  ของประชากรในกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ไมมีความเห็น) จํานวนทั้งสิ้น 32 คน คิดเปน

รอยละ 16.3  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ผูท่ีมีหน้ีสินอยูในชวง 50,001 – 100,000 บาท รูสึก

อายจํานวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเปนรอยละ 52.6 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปน

รอยละ 17.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และกลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 12.4 

ของประชากรในกลุมเสี่ยง โดยไมมีแมแตรายเดียวที่รูสึกชื่นชม นอกจากน้ี มีผูท่ีไมมีความเห็น จํานวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 17.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีมีหน้ีสินในชวง 100,001 – 150,000 บาท รูสึกอาย

จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 57.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง กลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 4 คน 

คิดเปนรอยละ 21.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง และเฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี ไมมีแมแตรายเดียวที่รูสึกชื่นชมเชนเดียวกันกับกลุมท่ีเพิ่งกลาวมา อน่ึง มีผูท่ีไมมี

ความเห็น จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม

ของผูท่ีมีภาระหนี้สินอยูในชวง 150,001 – 200,000 บาท จะพบวา มีผูท่ีรูสึกอายมากท่ีสุดเชนกัน โดยมีจํานวน

ท้ังสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 46.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ในขณะที่ มีผูท่ีรูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายจํานวน

ท้ังสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 26.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีรูสึกชื่นชมมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปน

รอยละ 20.0  ของประชากรในกลุมเสี่ยง และผูท่ีไมมีความเห็น มีจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 6.6 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี จะเห็นวาไมมีแมแตรายเดียวที่รูสึกเฉยๆ อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา ผูท่ีมี

หน้ีสินต้ังแต 200,001 ขึ้นไป มีการกระจายตัวของทัศนคติคอนขางชัดเจน กลาวคือ มีผูท่ีรูสึกอายจํานวนทั้งสิ้น 

20 คน คิดเปนรอยละ 52.6 ของประชากรในกลุมเสี่ยง กลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอย

ละ 13.2 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  

ชื่นชมจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 2.6  ของประชากรในกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ไมมีความเห็น) จํานวน

ท้ังสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 26.3  ของประชากรในกลุมเสี่ยง  
นอกจากน้ี ในกลุมของผูท่ีไมมีหน้ีสิน ปรากฏผลการวิจัยวามีการกระจายตัวของทัศนคติคอนขาง

ชัดเจนเชนกัน กลาวคือ รูสึกอายจํานวนทั้งสิ้น 244 คน คิดเปนรอยละ 41.6 ของประชากรในกลุมเสี่ยง เฉยๆ

จํานวนทั้งสิ้น 111 คน คิดเปนรอยละ 18.9 ของประชากรในกลุมเสี่ยง กลัววาจะผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิ้น 110 คน 

คิดเปนรอยละ 18.7 ของประชากรในกลุมเสี่ยง ชื่นชมจํานวนทั้งสิ้น 31 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ของประชากรใน

กลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ไมมีความเห็น) จํานวนทั้งสิ้น 91 คน คิดเปนรอยละ 15.5  ของประชากรในกลุมเสี่ยง 
 
อภิปรายผล 

  
 จากขอมูลแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆและทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบ

อาชีพคาบริการทางเพศ พบวา กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อท่ีเปนหญิงและชายจะมีความรูสึกแตกตางกัน
กลาวคือ  ในกลุมเพศชายจะมีความรูสึกตอสมาชิกในครอบครัวหากมีผูใดประกอบอาชีพดังกลาวกระจายกันไป 

เน่ืองจากธรรมชาติของเพศชายที่มีความละเอียดออนของจิตใจตางจากเพศหญิง และชายเปนผูเสพหรือเปน
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ผูกระทําในเรื่องดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมของชายที่มีความใกลชิดเปนครอบครัว หรือเปนเหยื่อเอง แต

ในขณะที่หญิงกลับมีความรูสึกเฉยๆ เพราะหญิงเปนผูถูกเสพหรือถูกกระทําซึ่งมีความใกลชิดกับกรณีดังกลาว  
อยางไรก็ตาม ในทางกลับกันท้ังหญิงและชายในกลุมเสี่ยงซึ่งมีความใกลชิดกับกรณีน้ีนอยกวา

กลับมีความรูสึกอายสวนใหญ เพราะสังคมไทยมองเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่เสียหาย นารังเกียจ และสังคมจะ

ไมใหเกียรติคนที่อยูในอาชีพน้ี ซึ่งหากมองปญหานี้ในปจจัยอื่นๆ เชน ชวงอายุ ระดับการศึกษา ปญหาหนี้สิน 

เปนตน ปจจัยเหลาน้ี หากเปนกลุมท่ีมีความใกลชิดกับปญหา น่ันคือ มีชวงอายุอยูในวัยเจริญพันธุ มีระดับ

การศึกษาในทุกระดับของกลุมครอบครัว หรือผูตกเปนเหยื่อ ก็จะรูสึกเฉยๆ แตมีขอสังเกตที่นาสนใจคือ ใน

กลุมดังกลาวน้ีจะมีปญหาหนี้สินคอนขางสูงพอสมควร ซึ่งแตกตางจากกลุมท่ีอยูไกลจากปญหา เชน กลุมชวง

อายุวัยเด็กหรือวัยกลางคน กลุมท่ีไมมีปญหาหนี้สิน หรือกลุมทุกระดับการศึกษาของกลุมเสี่ยง จะมีความรูสึก

อาย เชนเดียวกัน  

 จะเห็นไดวาในประชากรทั้ง 2 กลุม ปจจัยตางๆ มีผลกระทบกับทัศนคติท่ีมีตอสมาชิกท่ีคาบริการ

ทางเพศเล็กนอย แตสิ่งที่แสดงใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนกลับเปนสถานะของผูตอบแบบสอบถามเอง 

กลาวคือ ความใกลชิดกับปญหากลับเปนตัวแปรที่สําคัญ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดเรื่องศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ี

กําหนดใหมีแกนกลางอยูท่ีการเคารพซึ่งสิทธิของผูอื่นเปนสําคัญ และ Guenter Duerig ไดอธิบายคําวา 

“ศักด์ิศรี” ไววา มนุษยทุกคนเปนมนุษยโดยจิตวิญญาณของตนเอง ดังน้ันการที่จะกําหนดตัวเองหรือ

สภาพแวดลอมจึงขึ้นกับการตัดสินใจของผูน้ันเอง ดวยเหตุน้ี จึงทําใหเขาใจไดวา ดวยแนวคิดดังกลาวยอม

สงผลใหบุคคลซึ่งไมไดอยูในครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีทัศนคติตอปญหาการคาบริการทางเพศของหญิงและ

เด็กแตกตางไปจากกลุมประชากรศึกษาที่อาศัยอยูรวมกับ ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่ออยางชัดเจน
254

 กลาวโดย

ละเอียดคือ สภาพความใกลชิดและความสัมพันธในครอบครัวระหวางผูตกเปนเหยื่อของการคาบริการทางเพศ 

(ท้ังที่สมัครใจและไมสมัครใจ) กับสมาชิกในครอบครัว ทําใหผลการวิจัยแสดงออกถึงแนวโนมไปในลักษณะของ

การยอมรับโดยปริยาย โดยการแปรผลจากปฏิกิริยาท่ีแสดงออกโดยการ “น่ิงเฉย” เปนจํานวนมากท่ีสุด ซึ่ง

สาเหตุของการ “น่ิงเฉย” อาจเกิดจากความเขาใจ ความเห็นใจ หรือแมแตการเคารพในการตัดสินใจของผู

ใกลชิดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะเมื่อตกอยูในสภาพแวดลอมที่ใกลชิด ทําใหมีโอกาสที่จะรับรูเกี่ยวกับ

ท่ีมาในการตัดสินใจน้ัน จึงนําไปสูการยอมรับโดยงาย แมวาในบางกรณีอาจไมเห็นดวยในการกระทําน้ันก็ตาม 

ซึ่งลักษณะของความสัมพันธเชนน้ี มีความแตกตางในทางตรงกันขามกับความสัมพันธระหวางผูตกเปนเหยื่อของ

การคาบริการทางเพศ (ท้ังที่สมัครใจและไมสมัครใจ) กับบุคคลภายนอกที่เปนกลุมเสี่ยง จึงสงผลในทางตรงกัน

ขาม คือ กลุมเสี่ยงมีแนวโนมของทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นในไปในทิศทางที่รูสึกอายเปนสวนมาก ซึ่งสาเหตุอาจ

เกิดจากความไมเขาใจ เพราะการอยูหางโดยระยะทางและสภาพแวดลอม ทําใหไมอาจเขาใจ หรือยอมรับการ

กระทําดังกลาวไดโดยงายเหมือนกับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

  

                                                 
254 บรรเจิด สิงคะเนติ, อางแลวในเชิงอรรถที่ 26, หนา 32  
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5.3.3 การเยียวยาผูที่คาบริการทางเพศ 
 

ตารางที่ 5.6  รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอวิธีการเยียวยา 
ผูท่ีคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สนิ 

 
 การเยียวยาผูทีค่าบริการทางเพศ รวม 

 ปลอยเลย
ตามเลย(%) 

ปกปด 
(%) 

หาทาง
ชวยเหลือ(%) 

อื่นๆ 
(%) 

 
(%) 

• กลุมครอบครัวของผูตก 
   เปนเหยื่อ 

  ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,000 บาทขึ้นไป 

ไมมีหนี้สิน 

• กลุมเส่ียง 
เพศ 
   ชาย 

   หญิง 
 

 

 

5(21.7) 

14(11.9) 

 

1(12.5) 

16(12.6) 

2(33.3) 

 

8(25.0) 

8(16.3) 

3(8.3) 

- 
 

6(14.0) 

2(18.2) 

- 

- 

- 

11(16.7) 

 

 

38(8.6) 

20(4.3) 

 

 

2(8.7) 

33(28.0) 

 

2(25.0) 

33(26.0) 

- 

 

5(15.6) 

15(30.6) 

7(19.4) 

8(33.3) 
 

10(23.3) 

4(36.4) 

- 

2(20.0) 

1(11.1) 

18(27.3) 

 

 

20(4.5) 

16(3.4) 
 

 

 

10(43.5) 

55(46.6) 

 

5(62.5) 

58(45.7) 

2(33.3) 

 

13(40.6) 

16(32.7) 

22(61.1) 

14(58.3) 
 

23(53.5) 

5(45.4) 

2(100) 

3(30.0) 

8(88.9) 

24(36.4) 

 

 

356(80.4) 

372(79.3) 

 

 

6(26.1) 

16(13.5) 

 

- 

20(15.7) 

2(33.3) 

 

6(18.8) 

10(20.4) 

4(11.2) 

2(8.4) 
 

4(9.2) 

- 

- 

5(50.0) 

- 

13(19.7) 

 

 

29(6.5) 

61(13.0) 
 

 
 

23(100) 

118(100) 

 

8(100) 

127(100) 

6(100) 

 

32(100) 

49(100) 

36(100) 

24(100) 
 

43(100) 

11(100) 

2(100) 

10(100) 

9(100) 

66(100) 

 

 

443(100) 

469(100) 
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ตารางที่ 5.6  รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอวิธีการเยียวยา 

ผูท่ีคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สนิ (ตอ) 
 

 การเยียวยาผูทีค่าบริการทางเพศ รวม 

 ปลอยเลย
ตามเลย(%) 

ปกปด 
(%) 

หาทาง
ชวยเหลือ(%) 

อื่นๆ 
(%) 

 
(%) 

อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,000 บาทขึ้นไป 

 
ไมมีหนี้สิน 

 

17(7.7) 

34(6.1) 

7(5.3) 

 

28(7.2) 

16(7.2) 

11(6.7) 

3(2.2) 
 

20(10.2) 

2(3.5) 

- 

3(20.0) 

1(2.6) 

 
32(5.5) 

 

12(5.4) 

19(3.4) 

5(3.8) 

 

13(3.4) 

8(3.6) 

9(5.5) 

6(4.3) 
 

2(1.0) 

4(7.0) 

- 

1(13.3) 

- 

 
29(4.9) 

 

181(81.5) 

450(80.8) 

97(72.9) 

 

291(75.2) 

186(83.4) 

133(81.1) 

118(85.5) 
 

147(75.0) 

43(75.4) 

14(73.7) 

11(66.7) 

34(89.5) 

 
479(81.6) 

 

12(5.4) 

54(9.7) 

24(18.0) 

 

55(14.2) 

13(5.8) 

11(6.7) 

11(8.0) 
 

27(13.8) 

8(14.1) 

5(26.3) 

- 

3(2.1) 

 
47(8.0) 

 

222(100) 

557(100) 

133(100) 

 

387(100) 

223(100) 

164(100) 

138(100) 
 

196(100) 

57(100) 

19(100) 

15(100) 

38(100) 

 
587(100) 

 

 

 จากตารางขอมูล สามารถจําแนกความสัมพันธของปจจัยตางๆตอการเยียวยาผูคาบริการทางเพศ  

ได 4 ปจจัยดังตอไปนี้ 
 

5.3.3.1 เพศ 

  
 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางเพศและการเยียวยาผูคาบริการทางเพศมีดังน้ี กลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ  ท้ังเพศชายและเพศหญิง มีผูท่ีเห็นวาควรหาทางชวยเหลือเปนจํานวนมากที่สุด

เหมือนกัน แตมีขอแตกตางในรายละเอียด คือ  เพศชายที่เห็นวาควรหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิด

เปนรอยละ 43.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนที่เห็นวาควรจะปลอยเลยตามเลย มี
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จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และเห็นวาควรปกปดมี

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 8.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ มีผูท่ีมี

ความเห็นเปนอยางอื่น เชน ใหกําลังใจ ใหขอคิด เปนตน จํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 26.1 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนเพศหญิงที่เห็นวาควรหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 55 คน 

คิดเปนรอยละ 46.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  ในขณะเดียวกันมีผูท่ีเห็นวาควรจะปกปด
มากกวาความเห็นวาควรจะปลอยเลยตามเลย กลาวคือ มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ของประชากร

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ตอ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.9 ของประชากรกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อตามลําดับ ซึ่งตรงกันขามกับกลุมประชากรศึกษาที่เปนเพศชาย นอกจากน้ี มีผูท่ีใหความเห็นอื่นๆ 

เชน ใหกําลังใจ ใหขอคิด เปนตน จํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ 

 สวนกลุมเสี่ยง พบวา เพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพศชายที่มี

ความเห็นวาควรหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 356 คน คิดเปนรอยละ 80.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง  เห็นควร

จะปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 38 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง และเห็นวาควรปกปดมี

จํานวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีมีความเห็นอื่นๆ (ใหกําลังใจ ให

ขอคิด) มี 29 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะที่ เพศหญิงเห็นวาควรหาทางชวยเหลือมี

จํานวนทั้งสิ้น 372 คน คิดเปนรอยละ 79.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง เห็นควรที่จะปลอยเลยตามเลยจํานวน

ท้ังสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 4.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และเห็นวาควรปกปดมีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปน

รอยละ 3.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี ความเห็นอื่นๆ เชน ใหกําลังใจ ใหขอคิดเปนตน มีจํานวนทั้งสิ้น 61 คน 

คิดเปนรอยละ 13.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.3.2 อายุ 

  
 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางอายุและการเยียวยาผูคาบริการทางเพศมีดังน้ี กลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  มีประชากรอายุตํ่ากวา 18 ปท่ีจะหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปน

รอยละ 62.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปกปดมีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 25.0 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีอยูในชวงอายุ 18 – 45 ป มีประชากรที่เห็นวาควร

หาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเปนรอยละ 45.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

เห็นวาควรจะปกปด มีจํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเปนรอยละ 26.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ เห็นวาควรปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 12.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของ

ผูตกเปนเหยื่อ  และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 15.7 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  และผูท่ีมีอายุ 45 ปขึ้นไป มีประชากรที่จะหาทางชวยเหลือและที่จะปลอยเลยตาม

เลยเปนจํานวนเทากัน คือ มี  2 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และ
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อื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตก 

เปนเหยื่อ 
 สวนกลุมเสี่ยง มีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในทุกชวงอายุ กลาวคือ ผูท่ีมีอายุตํ่า

กวา 18 ป มีประชากรที่เห็นวาควรหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 181 คน คิดเปนรอยละ 81.5 ของประชากร

กลุมเสี่ยง  ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปดมี

จํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 

12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง ท้ังน้ี จะเห็นไดวามีจํานวนผูท่ีไมมีความคิดเห็นเปนจํานวน

เทากันกับผูท่ีเห็นวาควรปกปด กลาวคือ มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะที่ 

กลุมประชากรในชวงอายุ18 – 45 ป มีประชากรที่จะหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 450 คน คิดเปนรอยละ 

80.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง  ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 6.1 ของประชากรกลุม

เสี่ยง ปกปดมีจํานวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 3.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 54 คน คิดเปนรอยละ 9.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง และเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่มีอายุ 45 ป

ขึ้นไป จะพบวา มีประชากรที่เห็นวาควรหาทางชวยเหลือมีจํานวนทั้งสิ้น 450 คน คิดเปนรอยละ 80.8 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยงจะปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปด

มีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 

24 คน คิดเปนรอยละ 18.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.3.3 ระดับการศึกษา 

  
จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและการเยียวยาผูคาบริการทางเพศมีดังน้ี 

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ พบวา ประชากรทุกชวงการศึกษาเห็นวาควรหาทางชวยเหลือมากที่สุด โดยมี

รายละเอียดบางประการที่แตกตางกัน ดังน้ี มีประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเห็นวา

ควรหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 13 คิดเปนรอยละ 40.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 25.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 5 คิดเปนรอยละ 15.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (ให

กําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  

ในขณะที่ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน เห็นวาควรหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 16 คิดเปนรอย

ละ 32.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 15 คิดเปนรอยละ 30.6 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอย

ละ 20.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สวนใหญเห็นวาจะหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 22 คิดเปนรอยละ 61.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อ  สวนผูท่ีเห็นวาควรปกปด มี 7 คิดเปนรอยละ 19.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 
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และผูท่ีเห็นวาท่ีจะปลอยเลยตามเลยมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของ

ผูตกเปนเหยื่อ นอกจากนี้ ผูท่ีมีความเห็นอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) มีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 11.2 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และเมื่อเปรียบเทียบกับผูท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จะ

พบวา ผูท่ีจะหาทางชวยเหลือมีจํานวนมากที่สุดเชนกัน คือ มี 14 คิดเปนรอยละ 58.3 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีเห็นวาควรปกปด มีจํานวนทั้งสิ้น 8 คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากร

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และมีผูท่ีไมมีความคิดเห็น จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 8.4 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  อน่ึง มีขอนาสังเกตวา ในกลุมผูมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไมมี

แมแตคนเดียวที่เห็นวาควรปลอยปละละเลยตอปญหาดังกลาว 
 สวนกลุมเสี่ยง มีประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีจะหาทางชวยเหลือเปน

จํานวนมากที่สุด คือ ท้ังสิ้น 291 คิดเปนรอยละ 75.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง นอกจากนั้น มีผูท่ีเห็นวาควร

ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 28 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 13 คิด

เปนรอยละ 3.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 55 คน คิดเปนรอยละ 

14.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนสวนใหญเห็นวาควรหาทาง

ชวยเหลือเชนกัน กลาวคือ 186 คิดเปนรอยละ 83.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง โดยมีความเห็นอื่นเปนลําดับ

รองลงมา กลาวคือ  ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 7.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปด

จํานวนทั้งสิ้น 8 คิดเปนรอยละ 3.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน 

คิดเปนรอยละ 5.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะเดียวกัน ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็

เห็นวาควรหาทางชวยเหลือมากที่สุด คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 133 คิดเปนรอยละ 81.1 ของประชากรกลุมเสี่ยง และ
เห็นวาจะปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปดจํานวน

ท้ังสิ้น 9 คิดเปนรอยละ 5.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิด

เปนรอยละ 6.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง นอกจากนี้ ผูท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เห็นวาควรหาทาง

ชวยเหลือเปนจํานวนมากที่สุดเชนกัน โดยมีท้ังสิ้น 118 คิดเปนรอยละ 85.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และมี

จํานวนไมนอยท่ีเห็นวาควรปกปด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 6 คิดเปนรอยละ 4.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง นอกจากนี้ 

ยังมีผูท่ีเห็นวาจะปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 2.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ 

(ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.3.4 ภาระหนี้สิน 
  

จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางภาระหนี้สินและการเยียวยาผูคาบริการทางเพศมีดังน้ี 

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ พบวา แนวโนมของทัศนคติในประชากรศึกษากลุมน้ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยเฉพาะสวนใหญในทุกชวงภาระหนี้สินเห็นตรงกันวาควรหาทางชวยเหลือเปนอันดับแรก ท้ังน้ี มีรายละเอียด

ดังน้ี มีประชากรที่มีหน้ีสินในชวง 1 – 50,000 บาท หาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 23 คน คิดเปนรอยละ 53.5

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ของประชากร
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กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 14.0 ของประชากร

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 9.2 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  ในขณะที่ ผูท่ีมีหน้ีสินระหวาง 50,001 – 100,000 บาท หาทาง

ชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 45.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  ปกปด

จํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 36.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปลอยเลยตามเลย

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และ สวนผูท่ีมีหน้ีสิน

ในชวง 100,001 – 150,000 บาท ท่ีจะหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ของประชากร

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ โดยไมมีการแสดงความคิดเห็นไปในแนวทางอื่นแตอยางใด และผูท่ีมีหน้ีสิน

ในระหวาง 150,001 – 200,000 บาท หาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 30.0 ของประชากร

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ของประชากรกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ โดยไมมีแมแตรายเดียวที่เห็นวาควรปลอยเลยตามเลย นอกจากน้ี ในสวนของผูท่ี

มี 200,001 ขึ้นไป หาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 89.9 ของประชากรกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 11.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

โดยไมมีผูที่เห็นวาควรปลอยเลยตามเลยแมแตรายเดียวเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ผลจากการวิจัยยังพบวา ผูท่ีไม

มีหน้ีสินสวนใหญก็เห็นวาควรหาทางชวยเหลือดวยเชนกัน โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเปนรอยละ 36.4ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีเห็นวาควรปกปดมีจํานวนทั้งสิ้น 18 คน คิดเปนรอยละ 

27.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และผูท่ีเห็นวาจะปลอยเลยตามเลยมีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน 

คิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท้ังน้ี มีผูใหความเห็นอื่นๆ (ใหกําลังใจ ให

ขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 19.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 
 สวนกลุมเสี่ยง มีการกระจายตัวของทัศนคติอยางชัดเจน กลาวคือ ประชากรที่มีหน้ีสินต้ังแต     

1 – 50,000 บาท ท่ีจะหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 147 คน คิดเปนรอยละ 75.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง

ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 10.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 2 คน 

คิดเปนรอยละ 1.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเปนรอย

ละ 13.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนประชากรที่มีหน้ีสิน 50,001 – 100,000 บาทที่จะหาทางชวยเหลือจํานวน

ท้ังสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 75.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง  ปกปดจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง  ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง      

และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 14.1 ของประชากรกลุมเสี่ยง  
ในขณะที่ ผูท่ีมีหน้ีสินต้ังแต 100,001 – 150,000 บาท ท่ีจะหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 14 คน 

คิดเปนรอยละ 73.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 

26.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง โดยไมมีแมแตรายเดียวที่เห็นวาควรปกปดหรือปลอยเลยตามเลย สวนผูท่ีมีหน้ีสนิ

ในชวงตั้งแต 150,001 – 200,000 บาท  ท่ีจะหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 66.7 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง  ปลอยเลยตามเลยจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปกปด
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จํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง และผูท่ีมีหน้ีสินต้ังแต 200,001 บาทขึ้นไป ท่ี

เห็นวาควรหาทางชวยเหลือจํานวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 89.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง ปลอยเลยตาม

เลยจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 2.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวน

ท้ังสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 2.1 ของประชากรกลุมเสี่ยง โดยไมมีแมแตรายเดียวที่เห็นวาควรปกปดเรื่อง

ดังกลาว  
นอกจากน้ี ในกลุมของผูท่ีไมมีหน้ีสิน ยังพบวา มีผูท่ีเห็นวาควรหาทางชวยเหลือเปนจํานวนมาก

ท่ีสุดเหมือนกลุมอื่น โดยมีท้ังสิ้น 479 คน คิดเปนรอยละ 81.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีเห็นวาจะปลอย

เลยตามเลย มีจํานวนทั้งสิ้น 32 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีเห็นวาควรปกปด 

มีจํานวนทั้งสิ้น 29 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (ใหกําลังใจ ใหขอคิด) จํานวน

ท้ังสิ้น 47 คน คิดเปนรอยละ 8.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 
อภิปรายผล 
  

การเยียวยาผูตกเปนเหยื่อของการคาบริการทางเพศนั้นจะมีลักษณะเชนเดียวกับทัศนคติของ

ผูตอบแบบสอบถามหากมีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ กลาวคือ ความใกลชิดกับปญหา 

เปนตัวแปรที่สําคัญที่จะทําใหผูตอบแบบมีทัศนคติตอการเยียวยาผูตกเปนเหยื่อท่ีแตกตางกัน  เน่ืองมาจาก  

การที่สังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนา ซึ่งตามหลักคําสอนแหงศาสนาสอนใหพุทธศาสนิกชนเห็นอกเห็นใจและ

ชวยเหลือผูท่ีดอยกวา หรือมีสถานภาพท่ีตํ่ากวา โดยคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนที่เทาเทียมกัน ดังน้ัน การชวยเหลือ

เยียวยาผูท่ีคาบริการทางเพศไมวาผูน้ันจะคาบริการดวยความเต็มใจ หรือถูกลอลวงก็ตามยอมเปนสิ่งที่สมควร

กระทําอยางยิ่ง ซึ่งหากมีโอกาสหรืออยูในฐานะที่ชวยไดก็จะกระทําดวยความเต็มใจ  
นอกจากนี้ ทัศนคติท่ีสะทอนใหเห็นถึงมุมมองที่มีแนวโนมไปในลักษณะของการชวยเหลือเกื้อกูล

กัน ประกอบกับพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีมาแตเดิม จึงทําใหกลุมเสี่ยงมีความชัดเจนที่จะชวยเหลือผู

ท่ีคาบริการทางเพศมากกวากลุมเหยื่อและครอบครัว ซึ่งมีความใกลชิดกับการคาบริการทางเพศมากกวา ซึ่งเปน

การตอกย้ําใหเห็นวา  แมปจจุบันสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัย
255

 เกิดความ

เปลี่ยนแปลงแนวคิด พฤติกรรม และการดําเนินชีวิตของคนในสังคมก็ตาม แตพื้นฐานความคิดท่ียึดหลักศาสนา

ทําใหการชวยเหลือ และเห็นอกเห็นใจผูอื่นยังคงมีอยู 

 อยางไรก็ตาม การเพิกเฉยและเห็นวาเปนเรื่องสวนตัว รวมถึงการปกปดไมใหผูอื่นรูอาจนําไปสู

การละเลย ไมใสใจ ปดบังขอเท็จจริงจากผูท่ีทราบหรือใกลชิดปญหา และนาจะเปนสาเหตุประการหนึ่งของการ

แพรกระจายของการคามนุษย รวมถึงการขาดการแกไขปญหาที่จริงจังดวย  

 

5.3.4 การชวยเหลือผูที่คาบริการทางเพศ 
 
                                                 
255 นิเทศ ตินณะกุล, อางแลวในเชิงอรรถที่ 254, หนา 55. 
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ตารางที่ 5.7  รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอการชวยเหลือ 
ผูท่ีคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สนิ 

 

 การชวยเหลือผูที่คาบริการทางเพศ รวม 

 หางานอื่น 
ใหทํา 
(%) 

ใหเรียน
หนังสือ 

(%) 

ชวยเหลือ
ดานการเงิน

(%) 

อื่นๆ 
 

(%) 

 
 

(%) 

• กลุมครอบครัวของผูตก 
   เปนเหยื่อ 

   ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

ไมมีหนี้สิน 

• กลุมเส่ียง 
เพศ 
  ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
 

 

 

8(34.8) 

70(59.3) 

 

2(25.0) 

76(59.8) 

- 
 

18(56.3) 

24(49.0) 

22(61.1) 

14(58.3) 
 

30(69.7) 

9(81.8) 

2(100) 

3(30.0) 

4(44.4) 

30(45.5) 
 

 

287(64.8) 

305(65.0) 

 

134(60.4) 

379(68.0) 

73(54.9) 

 

 

6(26.1) 

19(16.1) 

 

3(37.5) 

20(15.7) 

2(33.3) 
 

4(12.5) 

10(20.4) 

9(25.0) 

2(8.3) 
 

7(16.3) 

2(18.2) 

- 

3(30.0) 

1(11.2) 

12(18.2) 
 

 

81(18.2) 

61(13.0) 

 

43(19.3) 

75(13.5) 

26(19.5) 

 

 

5(21.7) 

15(12.7) 

 

2(25.0) 

16(12.6) 

2(33.3) 
 

7(21.9) 

5(10.2) 

3(8.3) 

5(20.8) 
 

3(7.0) 

- 

- 

2(20.0) 

4(44.4) 

11(16.7) 
 

 

46(10.4) 

53(11.3) 

 

33(14.9) 

53(9.5) 

15(11.3) 

 

 

4(17.5) 

14(11.9) 

 

1(12.5) 

15(11.9) 

2(33.3) 
 

3(9.3) 

10(20.4) 

2(5.6) 

3(12.6) 
 

3(7.0) 

- 

- 

2(20.0) 

- 

13(19.6) 
 

 

29(6.6) 

50(10.7) 

 

12(5.4) 

50(9.0) 

19(14.3) 

 
 

23(100) 

118(100) 

 

8(100) 

127(100) 

6(100) 
 

32(100) 

49(100) 

36(100) 

24(100) 
 

43(100) 

11(100) 

2(100) 

10(100) 

9(100) 

66(100) 
 

 

443(100) 

469(100) 

 
222(100) 

557(100) 

133(100) 
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ตารางที่ 5.7  รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอการชวยเหลือ 
ผูท่ีคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สนิ (ตอ) 

 
 การชวยเหลือผูที่คาบริการทางเพศ รวม 

 หางานอื่น 
ใหทํา 
(%) 

ใหเรียน
หนังสือ 

(%) 

ชวยเหลือ
ดานการเงิน

(%) 

อื่นๆ 
 

(%) 

 
 

(%) 
 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

 
ไมมีหนี้สิน 

 
 

235(60.7) 

145(65.0) 

113(68.9) 

93(67.4) 
 

140(71.4) 

37(64.9) 

13(68.4) 

8(53.3) 

25(65.8) 

 
363(61.8) 

 
 

63(16.3) 

47(21.1) 

17(10.4) 

17(12.3) 
 

28(14.3) 

8(14.0) 

3(15.8) 

3(20.0) 

4(10.5) 

 
98(16.7) 

 
 

56(14.5) 

18(8.1) 

18(11.0) 

9(6.5) 
 

15(7.6) 

1(1.6) 

3(15.8) 

- 

6(15.8) 

 
76(12.9) 

 
 

33(8.5) 

13(24.8) 

16(9.7) 

19(13.8) 
 

13(6.7) 

11(19.5) 

- 

4(23.7) 

3(7.9) 

 
50(8.6) 

 
 

387(100) 

223(100) 

164(100) 

138(100) 
 

196(100) 

57(100) 

19(100) 

15(100) 

38(100) 

 
587(100) 

 

 

จากตารางขอมูล สามารถจําแนกความสัมพันธของปจจัยตางๆตอทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคา

บริการทางเพศได 4 ปจจัยดังตอไปนี้ 
 
 

5.3.4.1 เพศ 
  

จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางเพศและการใหความชวยเหลือผูท่ีคาบริการทางเพศดังน้ี 

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ มีเพศชายที่จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 34.8 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 26.1 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 21.7 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปน

รอยละ 17.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนเพศหญิง ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 
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70 คน คิดเปนรอยละ 59.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 

19 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวน

ท้ังสิ้น 15 คน คิดเปนรอยละ 12.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ให

ขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเปนรอยละ 11.9 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
 กลุมเสี่ยง  มีเพศชายที่จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 287 คน คิดเปนรอยละ 64.8 ของประชากร

กลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 81 คน คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดาน

การเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 46 คน คิดเปนรอยละ 10.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 29 คน คิดเปนรอยละ 6.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนเพศหญิงที่จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 

305 คน คิดเปนรอยละ 65.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 61 คน คิดเปนรอยละ 

13.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 53 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ของประชากร

กลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 50 คน คิดเปนรอยละ 10.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.4.2 อายุ 
 

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางอายุและการใหความชวยเหลือผูท่ีคาบริการทางเพศมีดังน้ี 

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป มีผูท่ีเห็นวาควรใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 3 คน 

คิดเปนรอยละ 37.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิด

เปนรอยละ 25.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน 

คิดเปนรอยละ 25.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวน

ท้ังสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งตางจากกลุมของผูท่ีมีอายุ

ในชวง 18 – 45 ป กลาวคือ มีผูท่ีเห็นวาจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 76 คน คิดเปนรอยละ 59.8 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 15.7 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 12.6 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 15 คน คิด

เปนรอยละ 11.9 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ สวนผูท่ีมีอายุต้ังแต 45 ปขึ้นไป มีผูท่ีเห็นวา

ควรจะใหเรียนหนังสือและควรชวยเหลือดานการเงินเปนจํานวนเทากัน คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 

33.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ นอกจากน้ี ยังมีผูแสดงความเห็นอื่นๆ (สอน แนะนํา ให

ขอคิด) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
 สวนกลุมเสี่ยง พบวามีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเด็นและในทุกชวงอาย ุ

กลาวคือ กลุมท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป เห็นวาจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 134 คน คิดเปนรอยละ 60.4 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 19.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง 

ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเปนรอยละ 14.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน 

แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 5.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีมีอายุระหวาง     

18 – 45 ป จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 379 คน คิดเปนรอยละ 68.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียน
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หนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 75 คน คิดเปนรอยละ 13.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวน

ท้ังสิ้น 53 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 50 

คน คิดเปนรอยละ 9.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง และผูท่ีมีอายุต้ังแต 45 ปขึ้นไป จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 

73 คน คิดเปนรอยละ 54.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 26 คน คิดเปนรอยละ 

19.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินมีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเปนรอยละ 11.3 ของประชากร

กลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 14.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.4.3 ระดับการศึกษา 
  

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและการชวยเหลือผูท่ีคาบริการทางเพศมี

ดังน้ี กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ พบวา มีการกระจายตัวของทัศนคติคอนขางชัดเจน กลาวคือ ในกลุม

ของประชากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 มีผูท่ีเห็นวาจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 18 คน 

คิดเปนรอยละ 56.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 7 คิด

เปนรอยละ 21.9 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 4 คิดเปนรอย

ละ 12.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 3 คน 

คิดเปนรอยละ 9.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
ในขณะที่   ผูท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิด

เปนรอยละ 49.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 10 คิดเปน

รอยละ 20.4  ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 5 คิดเปนรอยละ 

10.2 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 10 คน 

คิดเปนรอยละ 20.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  สวนผูศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 61.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 9 คิดเปนรอยละ 25.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 3 คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อ และผูท่ีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 14 คน คิดเปนรอยละ 58.3 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 5 คิดเปนรอยละ 20.8 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 2 คิดเปนรอยละ 8.3 ของประชากร

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 12.6 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
 สวนกลุมเสี่ยงที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 

235 คน คิดเปนรอยละ 60.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 63 คิดเปนรอยละ 16.3 

ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 56 คิดเปนรอยละ 14.5 ของประชากรกลุมเหยื่อ

และครอบครัว และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเปนรอยละ 8.5 ของประชากรกลุม
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เสี่ยง ในขณะที่ ทัศนคติของผูท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนก็มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน คือ  ผูท่ีจะ

หางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 145 คน คิดเปนรอยละ 65.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวน

ท้ังสิ้น 47 คิดเปนรอยละ 21.1 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 18 คิดเปนรอยละ 

8.1 ของประชากรกลุมเหยื่อและครอบครัว และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอย

ละ 24.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง อน่ึง ผูท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทัศนคติท่ีแตกตางจากสอง

กลุมแรกเล็กนอย กลาวคือ มีผูท่ีจะหางานอื่นใหทําเปนจํานวนมากที่สุดเชนเดียวกับสองกลุมแรก คือ มี 113 

คน คิดเปนรอยละ 68.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง แตกลับมีผูท่ีจะชวยเหลือดานการเงินมากกวาผูท่ีเห็นวาควรให

เรียนหนังสือตอ กลาวคือ มีจํานวน 18 คิดเปนรอยละ 11.0 ของประชากรกลุมเหยื่อและครอบครัวตอจํานวน 

17 คิดเปนรอยละ 10.4 ของประชากรกลุมเสี่ยงซึ่งแนวโนมของทัศนคติดังกลาวตรงขามกับสองกลุมแรก 

นอกจากน้ี มีผูท่ีมีความเห็นอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 9.7 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง และผูท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 93 คน คิดเปน

รอยละ 67.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 17 คิดเปนรอยละ 12.3 ของประชากร

กลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 9 คิดเปนรอยละ 6.5 ของประชากรกลุมเหยื่อและครอบครัว และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.4.4 ภาระหนี้สิน 
  

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางหนี้สินและการชวยเหลือผูท่ีคาบริการทางเพศมีดังน้ี กลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ มีประชากรที่มีหน้ีสิน ต้ังแต 1 – 50,000 บาท ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 

30 คน คิดเปนรอยละ 69.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 7 

คิดเปนรอยละ 16.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 3 คิด

เปนรอยละ 7.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวน

ท้ังสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีมีหน้ีสินระหวาง 

50,001 – 100,000 บาท ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 81.8 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 2 คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ โดยไมมีแมแตรายเดียวที่เห็นวาควรใหความชวยเหลือดานการเงิน ในขณะที่ ผูท่ีมี

ภาระหนี้สินในชวง 100,001 – 150,000 บาท ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 100.0 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท้ังน้ี โดยไมมีผูท่ีเห็นวาควรใหเรียนหนังสือและควรชวยเหลือ

ดานการเงินแมแตรายเดียว นอกจากน้ี จะเห็นวา ในกลุมของผูท่ีมีภาระหนี้สิน 150,001 – 200,000 บาท มีผูท่ี

ท่ีจะหางานอื่นใหทําและผูท่ีเห็นวาควรใหเรียนหนังสือตอเปนจํานวนเทากัน คือ มีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

30.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะเดียวกัน มีผูท่ีเห็นวาควรชวยเหลือดานการเงิน

จํานวนทั้งสิ้น 2 คิดเปนรอยละ 2.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ให

ขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และในกลุมของ

ผูท่ีมีหน้ีสินต้ังแต 200,001 บาทขึ้นไป มีผูท่ีจะหางานอื่นใหทําเปนจํานวนเทากับผูท่ีเห็นวาควรชวยเหลือดาน
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การเงิน กลาวคือ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 44.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ี

เห็นวาควรใหเรียนหนังสือตอมีจํานวนทั้งสิ้น 1 คิดเปนรอยละ 11.2 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อ อน่ึง ผูท่ีไมมีหน้ีสิน ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเปนรอยละ 45.5 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 12 คิดเปนรอยละ 18.2 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 11 คิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 19.6 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  

 สวนกลุมเสี่ยง ท่ีประชากรมีหน้ีสินต้ังแต 1 – 50,000 บาท ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 140 

คน คิดเปนรอยละ 71.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 28 คิดเปนรอยละ 14.3 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 15 คิดเปนรอยละ 7.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง อน่ึง ประชากร

ท่ีมีหน้ีระหวาง 50,000 – 100,000 บาท มีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมแรก กลาวคือ ท่ี
จะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 37 คน คิดเปนรอยละ 64.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวน

ทั้งสิ้น 8 คิดเปนรอยละ 14.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 1 คิดเปนรอยละ 1.6 

ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 19.5 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง สวนประชากรที่มีภาระหนี้สินในชวง 100,001 – 150,000 บาท ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวน

ท้ังสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 68.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง และมีผูท่ีเห็นวาควรใหเรียนหนังสือตอและผูท่ีเห็น

วาควรชวยเหลือดานการเงินเปนจํานวนเทากัน คือ มี 3 คิดเปนรอยละ 15.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะที่ 

ประชากรที่มีหน้ีระหวาง 150,001 – 200,000 บาท ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 53.3 

ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 3 คิดเปนรอยละ 20.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 23.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง โดยไมมีแมแต

รายเดียวที่เห็นวาควรใหความชวยเหลือดานการเงิน นอกจากนี้ ประชากรที่มีหน้ีต้ังแต 200,001 บาท ขึ้นไป    

ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 25 คน คิดเปนรอยละ 65.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงิน

จํานวนทั้งสิ้น 6 คิดเปนรอยละ 15.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง  ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 4 คิดเปนรอยละ 

10.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 7.9 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง อน่ึง ในสวนของประชากรที่ไมมีหน้ีสิน ท่ีจะหางานอื่นใหทําจํานวนทั้งสิ้น 363 คน คิดเปน

รอยละ 61.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง ใหเรียนหนังสือตอจํานวนทั้งสิ้น 98 คิดเปนรอยละ 16.7 ของประชากร

กลุมเสี่ยง ชวยเหลือดานการเงินจํานวนทั้งสิ้น 76 คิดเปนรอยละ 12.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน 

แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 50 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
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อภิปรายผล 

  
  ในสวนของการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามจะ

เปนเชนเดียวกับพฤติกรรมโดยปกติของบุคคลท่ัวไปคือ พยายามหาอาชีพอื่นใหทํา รวมถึงในกลุมของผูท่ียังมี

ระดับการศึกษาต่ําก็จะสงเสริมใหไดรับโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานลําดับที่ 3 ของมนุษย256 
ท้ังน้ี เน่ืองมาจากคานิยมของสังคมที่ยังคงมองวา ระดับการศึกษาสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตใหสูงขึ้นได 

และความตองการของมนุษยเกิดจากความรูสึกขาดแคลน ทําใหมนุษยพยายามหาทางออกเพื่อตอบสนองตอ

ความตองการนั้น257 
 อน่ึง แมวาในปจจุบันระบบการศึกษาของประเทศไทยจะสงเสริมใหประชากรไดรับการศึกษาภาค

บังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเตรียมอุดมศึกษา ประกอบกับมีระบบใหกูยืมเพื่อการศึกษา และ

ชําระคืนในระยะยาว ทําใหประชากรมีความสามารถที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได และในขณะเดียวกัน 

ตลาดแรงงานในประเทศก็มีความตองการแรงงานคุณภาพมากขึ้น เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มี

ความเชื่อมโยงขาวสารเทคโนโลยีกันมากขึ้น ดังน้ัน การที่จะไดรับโอกาสที่ดีในการทํางาน จะตองมีคุณสมบัติ

ดานการศึกษาที่ครบถวนดวย เน่ืองจากสังคมไทยยังเชื่อม่ันวาผูท่ีไดรับการศึกษาสูง จะมีความสามารถ ความ

รับผิดชอบที่ดีระดับหนึ่งตามไปดวย  
 ดวยเหตุน้ี แมระดับการศึกษาจะไมใชปจจัยหลักท่ีสงผลตอการคามนุษยอีกตอไป  แตระดับ

การศึกษาก็คงยังสงผลตอโอกาสในการไดงานที่ดี และความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของกระบวนการคามนุษย

ไมมากก็นอย 

   
 
5.3.5 การปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศ 

                                                 
256 จิรภา เต็งไตรรัตน, อางแลวในเชิงอรรถที่ 253, หนา 7 

257 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน, กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน, 2543, หนา 5 
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ตารางที่ 5.8 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอการชวยเหลือ 

ผูท่ีคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สนิ 
 

 การปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศ รวม 

 ใหการศึกษา 
 

(%) 

เขมงวดการ
คบเพ่ือน 

(%) 

สวนวิธีการ
คุมกําเนิด 

(%) 

อื่นๆ 
 

(%) 

 
 

(%) 

• กลุมครอบครัวของผูตก 
   เปนเหยื่อ 
เพศ 
  ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

ไมมีหนี้สิน 

• กลุมเส่ียง 
เพศ 
   ชาย 

   หญิง 
อายุ 
ต่ํากวา 18 ป 

18-45 ป 

45 ป ขึ้นไป 
 

 

 

 

12(52.1) 

57(48.3) 

 

4(50.0) 

63(49.6) 

2(33.3) 

 

17(53.1) 

24(49.0) 

18(50.0) 

10(41.7) 

 

27(62.8) 

4(36.4) 

2(100) 

5(50.0) 

3(33.3) 

28(42.4) 

 
 

240(54.2) 

276(58.8) 

 

108(48.6) 

304(54.6) 

97(72.9) 
 

 

 

 

9(39.1) 

17(14.4) 

 

3(37.5) 

21(16.5) 

2(33.3) 

 

7(21.9) 

10(20.4) 

2(5.6) 

7(29.2) 

 

7(16.3) 

2(18.2) 

- 

3(30.0) 

1(11.1) 

13(19.7) 

 
 

149(33.6) 

87(18.6) 

 

87(39.2) 

134(24.1) 

20(15.0) 

 

 

 

- 

33(28.0) 

 

1(12.5) 

31(24.4) 

- 

 

6(18.8) 

13(26.5) 

10(27.8) 

3(12.5) 

 

7(16.3) 

3(27.2) 

- 

- 

3(33.3) 

19(28.8) 

 
 

19(4.3) 

37(7.9) 

 

11(4.9) 

42(7.5) 

3(2.3) 
 

 

 

 

2(8.8) 

12(9.3) 

 

- 

12(9.5) 

2(33.3) 

 

2(6.2) 

2(4.1) 

6(16.6) 

4(16.6) 

 

2(4.6) 

2(18.2) 

- 

2(20.0) 

2(22.3) 

6(9.1) 

 
 

35(7.9) 

69(14.7) 

 

16(7.3) 

77(13.8) 

13(9.8) 
 

 

 

 

23(100) 

118(100) 

 

8(100) 

127(100) 

6(100) 

 

32(100) 

49(100) 

36(100) 

24(100) 

 

43(100) 

11(100) 

2(100) 

10(100) 

9(100) 

66(100) 

 
 

443(100) 

469(100) 

 

222(100) 

557(100) 

133(100) 
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ตารางที่ 5.8 รอยละของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยือ่และกลุมเสี่ยงที่มีทัศนคติตอการชวยเหลือ 

ผูท่ีคาบริการทางเพศ จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและภาระหนี้สนิ (ตอ) 
 

 การปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศ รวม 

 ใหการศึกษา 
 

(%) 

เขมงวดการ
คบเพ่ือน 

(%) 

สวนวิธีการ
คุมกําเนิด 

(%) 

อื่นๆ 
 

(%) 

 
 

(%) 
ระดับการศึกษา 
ต่ํากวา ป.6 

มัธยมศึกษาตอนตน 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

มหาวิทยาลัย 
ชวงของหนี้สิน 

1-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

100,001-150,000 บาท 

150,001-200,000 บาท 

200,001 บาทขึ้นไป 

 
ไมมีหนี้สิน 

 

207(53.5) 

122(54.7) 

93(56.7) 

87(63.0) 
 

115(58.7) 

30(52.6) 

15(78.9) 

9(60.0) 

18(47.4) 

 
322(54.9) 

 

124(32.0) 

65(29.1) 

35(21.3) 

17(12.3) 
 

46(23.5) 

12(21.1) 

1(5.3) 

5(33.3) 

11(28.9) 

 
166(28.3) 

 

22(5.7) 

17(7.6) 

9(5.5) 

8(5.9) 
 

13(6.6) 

9(15.8) 

- 

- 

2(5.3) 

 
32(5.6) 

 

34(8.8) 

19(8.6) 

27(16.5) 

26(18.8) 
 

22(11.2) 

6(10.5) 

3(15.8) 

1(6.7) 

7(18.4) 

 
67(11.2) 

 

387(100) 

223(100) 

164(100) 

138(100) 
 

196(100) 

57(100) 

19(100) 

15(100) 

38(100) 

 
587(100) 

 

 
 
 จากตารางขอมูล สามารถจําแนกความสัมพันธของปจจัยตางๆตอการปองกันการเขาสูอาชีพคา

บริการทางเพศได 4 ปจจัยดังตอไปนี้ 
 

5.3.5.1 เพศ 
  

จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางเพศและการปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศดังน้ี 

กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ มีเพศชายที่จะปองกันการเขาสูอาชีพโดยใหการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 12 คน 

คิดเปนรอยละ 52.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนมีจํานวนทั้งสิ้น 9 

คน คิดเปนรอยละ 39.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนเพศหญิงที่จะ

ปองกันการเขาสูอาชีพโดยใหการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 57 คน คิดเปนรอยละ 48.3 ของประชากรกลุมครอบครัว

ของผูตกเปนเหยื่อ สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดมีจํานวนทั้งสิ้น 33 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ของประชากรกลุม
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ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนมีจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 14.4 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปน

รอยละ 9.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
 กลุมเสี่ยง ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเด็น 

กลาวคือ มีเพศชายท่ีจะปองกันการเขาสูอาชีพโดยใหการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 240 คน คิดเปนรอยละ 54.2 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนมีจํานวนทั้งสิ้น 149 คน คิดเปนรอยละ 33.6 ของประชากรกลุม

เสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนมีจํานวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 4.3 ของประชากรกลุมสี่ยง และอื่นๆ 

(สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 35 คน คิดเปนรอยละ 7.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนเพศหญิง ท่ีจะ

ปองกันการเขาสูอาชีพโดยใหการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 276 คน คิดเปนรอยละ 58.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง 

เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนมีจํานวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเปนรอยละ 18.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการ

คบเพื่อนมีจํานวนทั้งสิ้น 37 คน คิดเปนรอยละ 7.9 ของประชากรกลุมสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 69 คน คิดเปนรอยละ 14.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.5.2 อายุ 

  
จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางอายุและการปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศมีดังน้ี 

กลุมครอบครัวของผูตกเปนท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 50.0 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 

37.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และสอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิด

เปนรอยละ 12.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีมีอายุ 18 – 45 ป ท่ีจะใหการศึกษามี

จํานวนทั้งสิ้น 63 คน คิดเปนรอยละ 49.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สอนใหรูจักวิธีการ

คุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 31 คน คิดเปนรอยละ 24.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวด

เรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 21 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 9.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ และผูท่ีมีอายุต้ังแต 45 ป ผูท่ีเห็นวาควรจะใหการศึกษามีจํานวนเทากับผูท่ีเห็นวาควรเขมงวดเรื่อง

การคบเพื่อน คือ มี 2 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ผูท่ีมี

ความเห็นอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) ก็มีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อเชนกัน  

 กลุมเสี่ยง พบวา ประชากรศึกษามีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันท้ังหมดทุกประเด็นและ

ในทุกชวงอายุ กลาวคือ กลุมท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 108 คน คิดเปนรอยละ 48.6 

ของประชากรกลุมเหยื่อและครอบครัว เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเปนรอยละ 39.2 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 4.9 ของประชากรกลุม

เสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 16 คน คิดเปนรอยละ 7.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวน

ผูท่ีมีอายุ 18 – 45 ป ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 304 คน คิดเปนรอยละ 54.6 ของประชากรกลุมเหยื่อ
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และครอบครัว เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 134 คน คิดเปนรอยละ 24.1 ของประชากรกลุมเสี่ยง 

สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 42 คน คิดเปนรอยละ 7.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน 

แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 77 คน คิดเปนรอยละ 13.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะที่ ผูท่ีมีอายุ 46 ป

ขึ้นไป ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 97 คน คิดเปนรอยละ 72.9 ของประชากรกลุมเหยื่อและครอบครัว 

เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 15.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการ

คุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 9.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.5.3 ระดับการศึกษา 

  
จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาและการปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการ

ทางเพศมีดังน้ี กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท่ีมีการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาป 6 ท่ีจะใหการศึกษามี

จํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 53.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบ

เพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 21.9 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ สอนใหรูจัก

วิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 6.2 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีผูท่ีเห็นวาควรจะใหการศึกษาเปนจํานวนมากท่ีสุด 

คือ มีจํานวนทั้งสิ้น 24 คน คิดเปนรอยละ 49.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ี

เห็นวาควรสอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิด มีจํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 26.5 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งมีจํานวนมากกวาผูท่ีเห็นวาควรเขมงวดเรื่องการคบเพื่อน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 10 

คน คิดเปนรอยละ 20.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  จึงเห็นไดวาทัศนคติของกลุมน้ีมี

ลักษณะตรงกันขามกับกลุมแรก นอกจานน้ี มีผูท่ีใหความเห็นอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน 

คิดเปนรอยละ 4.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จะเห็นไดวามีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันกับกลุมมัธยมตอนตน กลาวคือ ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวน

ท้ังสิ้น 18 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิด

จํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 27.8 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบ

เพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 5.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน 

แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 16.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ 

และผูมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน คิดเปนรอยละ 41.7 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 29.2 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 

12.5 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 4 คน 

คิดเปนรอยละ 16.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
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 กลุมเสี่ยง มีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเด็นและทุกชวงของระดับ

การศึกษา กลาวคือ ท่ีมีการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาป 6 ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 207 คน คิดเปนรอย

ละ 53.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 124 คน คิดเปนรอยละ 32.0 ของ

ประชากรกลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ของประชากรกลุม

เสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 34 คน คิดเปนรอยละ 8.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวน

ประชากรที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ที่จะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 122 คน คิดเปนรอยละ 54.7 

ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 65 คน คิดเปนรอยละ 29.1 ของประชากรกลุม

เสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 7.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ 

(สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง ในขณะเดียวกัน 

ประชากรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 93 คน คิดเปนรอยละ 

56.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 35 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ของประชากร

กลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 5.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 16.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง และประชากร

ท่ีมีการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 87 คน คิดเปนรอยละ 63.0 ของประชากร

กลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 17 คน คิดเปนรอยละ 12.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง สอนให

รูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 8 คน คิดเปนรอยละ 5.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา 

ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 26 คน คิดเปนรอยละ 18.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
 

5.3.5.4 ภาระหนี้สิน 
  

 จากขอมูล พบวา ความสัมพันธระหวางภาระหนี้สินและการปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทาง

เพศมีดังน้ี กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ท่ีมีหน้ีสิน 1 – 50,000 บาท ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 27 

คน คิดเปนรอยละ 62.8 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 

7 คน คิดเปนรอยละ 16.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งเปนสัดสวนเชนเดียวกันกับผูที่

เห็นวาควรสอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิด นอกจากน้ี มีผูใหความเห็นอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 

2 คน คิดเปนรอยละ 4.6 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผู ท่ี มีหน้ีระหวาง            

50,001 – 100,000 บาท ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 4 คน คิดเปนรอยละ 36.4 ของประชากรกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 27.2 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 18.2 

ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปน

รอยละ 18.2 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ผูท่ีมีหน้ี 100,001 – 150,000 บาท 

กลับมีแนวคิดท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผู

ตกเปนเหยื่อ  สวนผูท่ีมีภาระหนี้สินระหวาง 150,001 – 200,000 บาท ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 5 คน 

คิดเปนรอยละ 50.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 3 
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คน คิดเปนรอยละ 30.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหย่ือ และผูท่ีมีหน้ีต้ังแต 

200,001บาท ขึ้นไป มีผูท่ีเห็นวาควรที่จะใหการศึกษาเปนจํานวนเทากับผูท่ีเห็นวาควรสอนใหรูจักวิธีการ

คุมกําเนิด กลาวคือ มี 3 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนผูท่ีเห็น

วาควรเขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 11.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อ และมีผูท่ีมีความเห็นอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิดเปนรอยละ 22.3 ของ

ประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ อน่ึง ผูท่ีไมมีหน้ีสิน มีแนวคิดท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 28 

คน คิดเปนรอยละ 42.4 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 

13 คน คิดเปนรอยละ 19.7 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวน

ท้ังสิ้น 19 คน คิดเปนรอยละ 28.8 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และอื่นๆ (สอน แนะนํา ให

ขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ของประชากรกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ  
 กลุมเสี่ยง มีแนวโนมของทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเด็นและทุกชวงของภาระหนี้สิน 

กลาวคือ มีประชากรที่มีหน้ีสิน ต้ังแต 1 -50,000 บาท ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 115 คน คิดเปนรอยละ 

58.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 46 คน คิดเปนรอยละ 23.5 ของประชากร

กลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 13 คน คิดเปนรอยละ 6.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง และ

อื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 22 คน คิดเปนรอยละ 11.2 ของประชากรกลุมเสี่ยง 50,001 – 

100,000 บาท ท่ีจะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 30 คน คิดเปนรอยละ 52.6 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวด

เรื่องการคบเพื่อนจํานวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเปนรอยละ 21.1 ของประชากรกลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการ

คุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) 

จํานวนทั้งสิ้น 6 คน คิดเปนรอยละ 10.5 ของประชากรกลุมเสี่ยง อน่ึง ผูท่ีมีหน้ี 100,001 – 150,000 บาท ท่ีจะ

ใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน คิดเปนรอยละ 78.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อน

จํานวนทั้งสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวน

ท้ังสิ้น 3 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ของประชากรกลุมเสี่ยง สวนผูท่ีมีหน้ีสินในชวง 150,001 – 200,000 บาท ท่ี

จะใหการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน คิดเปนรอยละ 60.0 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อน

จํานวนทั้งสิ้น 5 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวน

ท้ังสิ้น 1 คน คิดเปนรอยละ 6.7 ของประชากรกลุมเสี่ยง และผูที่มีหน้ีต้ังแต 200,001 บาทขึ้นไป ท่ีจะให

การศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 18 คน คิดเปนรอยละ 47.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง เขมงวดเรื่องการคบเพื่อนจํานวน

ท้ังสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 28.9 ของประชากรกลุมเสี่ยง สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิดจํานวนทั้งสิ้น 2 คน คิด

เปนรอยละ 5.3 ของประชากรกลุมเสี่ยง และอื่นๆ (สอน แนะนํา ใหขอคิด) จํานวนทั้งสิ้น 7 คน คิดเปนรอยละ 

18.4 ของประชากรกลุมเสี่ยง 
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อภิปรายผล 
  
  การปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศของกลุมตัวอยางน้ันมีแนวคิดเชนเดียวกับการ

ชวยเหลือเยียวยาผูตกเปนเหยื่อ กลาวคือ กลุมตัวอยางมีความคิดวาการนําสมาชิกหรือบุคคลใกลชิดใหเขาสู

ระบบการศึกษา จะทําใหสามารถปองกันการเขาสูอาชีพน้ีได โดยที่ปจจัยในเรื่องของระดับการศึกษา เพศ อายุ 

หรือปญหาหนี้ไมมีผลกระทบตอทัศนคติในเรื่องน้ีเลย  
  อน่ึง มีขอท่ีนาสังเกตคือ มีกลุมของหญิงที่มีความใกลชิดกับปญหานี้มีความคิดวาการสอนให

ทราบถึงวิธีคุมกําเนิดท่ีถูกตองเปนการปองกันการเขาสูอาชีพ ซึ่งในขอเท็จจริงดังกลาวทําใหเราทราบวา กลุม

เหยื่อหรือครอบครัวเหยื่อท้ังๆที่มีความใกลชิดกับปญหามากกวายังมีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย 

โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศนี้ไมมากนัก เพราะการใชวิธีการคุมกําเนิดน้ันนาจะเปนวิธีการปองกันตนเองเมื่อ

เขาสูอาชีพแลวมากกวาเปนการปองกันปญหาในการเขาสูอาชีพน้ี  
 อยางไรก็ตาม ในประเด็นเกี่ยวกับการปองกันน้ี กลับพบวากลุมเสี่ยงมีความคิดสวนทางกับกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อในเรื่องของการสอนใหรูถึงวิธีการคุมกําเนิด กลาวคือ ไมไดเห็นวาการสอนใหรูถึง

วิธีการคุมกําเนิดเปนวิธีปองกันการเขาสูอาชีพท่ีสําคัญรองลงมา แตกลับเห็นวาเปนวิธีแกไขที่จะทําเปนลําดับ

สุดทาย ซึ่งผลวิจัยเชนน้ีทําใหทราบวา กลุมเสี่ยงซึ่งมีความใกลชิดกับปญหานอยกวาน้ันกลับมีความเขาใจกับ

ปญหาการคามนุษยมากกวา 

 

5.4  สรุปรายงานผลการสัมภาษณโดยการสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพ 

 
 ในการสํารวจภาคสนาม นอกจากการทําแบบสอบถามในเชิงปริมาณแลว คณะผูวิจัยไดจัดทํา

แบบสอบถามในเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณบุคคลท่ีอยูในกลุมเปาหมายจํานวน 80 ราย โดยใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ  ซึ่งผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนหญิงและเด็ก  และไมประสงคจะเปดเผยขอมูลสวนตัว 

ท้ังน้ี ในการนําเสนอผลการวิจัย ผูวิจัยจะแยกอภิปรายขอมูลท่ีไดจากผลการวิจัยตามลําดับหัวขอคําถามที่ใชใน

การสัมภาษณโดยแบงเปน 2 กลุม ดังน้ี  
 5.4.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปที่ไดจากการสอบถามหรือสัมภาษณ  
 5.4.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลเฉพาะที่ไดจากการสอบถามหรือสัมภาษณ 

 

5.4.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปที่ไดจากการสอบถามหรือสัมภาษณ 
 
ในสวนน้ีผูวิจัยขอนําเสนอเปนขอสรุปในภาพรวม โดยลําดับความตามประเด็นท่ีใชในการสอบถาม

หรือสัมภาษณ ซึ่งมีท้ังหมด 5  ประเด็น ดังน้ี 
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 5.4.1.1 ความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษยและยกตัวอยางพฤติกรรมที่ถือวาเปนการคามนุษย 
 
 จากขอมูลการใหสัมภาษณในแตละพื้นท่ีพรอมตัวอยางพฤติกรรมที่เชื่อวาเปนการคามนุษย พบวา 

สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุมคือ การคามนุษยเพื่อการบริการทางเพศ การคามนุษยเพื่อการใชแรงงานสตรีและ

เด็ก การคามนุษยเพื่อทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายเชน คาสิ่งเสพติด ผลิตสินคาเถื่อนหรือทํางานใหโรงงานเถื่อน 

(ไมไดรับอนุญาตใหจัดต้ังโรงงานตามกฎหมาย) มีขอนาสังเกตวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีความเขาใจวา การ

บริการทางเพศที่ผูใหบริการยึดเปนอาชีพดวยความสมัครใจ ไมใชการคามนุษย 
 นอกจากน้ี การที่ผูใหสัมภาษณมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษยเชนน้ี ก็เพราะเปน

คําตอบที่ไดจากประสบการณตรงของตนเองที่ตองประสบปญหาน้ี คือ เปนหรือเคยเปนผูคาบริการทางเพศ ถูก

คาแรงงาน ถูกบังคับใหคายาเสพติด ซึ่งบางคนถูกครอบครัวผลักดัน ถูกหลอก ถูกบังคับแลวแตกรณี ซึ่งหากจะ

สัมภาษณเพ่ือทราบกระบวนการ วิธีการที่ตองเขาสูวงจรนี้ก็จะสามารถตอบไดตามที่ตนเองประสบเทาน้ัน สวน

พฤติกรรมการคามนุษยแบบอื่นท่ีตอบไดก็เปนเพียงประสบการณทางออมจากการบอกเลาสูการฟง การขาวจาก

สื่อตางๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศนและหนังสือพิมพ ท้ังๆที่ปจจุบันน้ี การคามนุษยไดเปลี่ยนแปลงกระบวนการ 

วิธีการออกไปจนแทบจะตามไมทันแลว ดังน้ัน จึงเห็นไดวา ความรูความเขาใจของ   ผูใหสัมภาษณสวนใหญจึง

อยูในวงแคบไมสามารถ “รูเทาทัน” การเปลี่ยนแปลงได อันเปนสาเหตุใหยังคงมีการคามนุษยอยูในสังคมไทย

ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 ดวยเหตุน้ี การทําความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษย เพื่อใหทุกคนรูทันการเปลี่ยนแปลงจึงตอง

อาศัย “การใหการศึกษา” ท้ังในครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาอยางจริงจัง ซึ่งกลุมเปาหมายที่สัมภาษณจะ

เห็นวามักเปนกลุมท่ีมีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาเกณฑการศึกษาภาคบังคับในปจจุบัน (มัธยมศึกษาชั้นตน) 

ประกอบกับการเรียนรูในครอบครัว ชุมชนและสังคมไทยยังมีนอยมาก อีกท้ังยังไมมีการศึกษาหรือเรียนรู

เกี่ยวกับปญหาการคามนุษยรวมกันต้ังแตระดับครอบครัวและหมูบาน เพื่อจะชวยใหเกิดแนวทางปองกัน 

เยียวยาสมาชิกในสังคมของตนอยางเปนระบบ โดยเฉพาะการปลูกฝงทัศนคติในเรื่องของศักด์ิศรีความเปน

มนุษย  
 

 5.4.1.2  ความรูสึกตอปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็กใน

ปจจุบัน 
 ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหสัมภาษณสวนมากยังคงมีความรูสึกละอายและรับไมไดกับ

การคาบริการทางเพศของหญิงและเด็ก โดยเห็นวาเปนการละเมิดสิทธิสตรีและเด็กท่ีเลวรายและผิดท้ัง     

ศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ทําใหรูสึกสงสาร เห็นใจทั้งสตรีและเด็กท่ีตกอยูในกระบวนการ

น้ี ซึ่งผลจากการวิจัยเชนน้ี ทําใหเห็นวาทุนทางสังคมเหลาน้ีจะเปนพื้นฐานอยางดี สําหรับที่จะหาทางปองกัน 

เยียวยา และกําจัดกระบวนการคามนุษยมิใหเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเนนท่ีการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ

กันในชุมชนเสมือนเครือญาติใหไดรวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันแกสตรีและเด็กตอ ความโลภ และความหลงของ

ตนเอง เพื่อมิใหตกเปนเหยื่อของประบวนการคามนุษยอีกตอไป 
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 อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา กลุมเปาหมายที่อยูในสังคมเมือง ซึ่งเปนสถานที่ท่ีเปนแหลง

ทองเที่ยวจะเห็นวา มีเปนจํานวนไมนอยท่ีรูสึกเฉยๆ กับผูคาบริการทางเพศ และเห็นวาเปนสิทธิสวนบุคคล ซึ่ง

ความคิดดังกลาวทําใหกระบวนการคามนุษยอาจมีโอกาสเขามาเกี่ยวของกับคนในครอบครัวไดงายขึ้น ท้ังน้ีเมือง

ใหญมีความเปนเอกนคร (Primate City) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหทัศนคติและแนวคิด

ในเรื่องดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป มีคานิยมในเรื่องของวัตถุคอนขางสูง (นฤมล มะชรา, 2547, น.69) สังคมจึง

ละเลยขาดการเอาใจใสตอปญหาตางๆ 

 

 5.4.1.3 ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการคาบริการทางเพศกับการคามนุษย 

 

 ผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูใหสัมภาษณมีความเห็นวา การคาบริการทางเพศที่เกิดจากการถูก

บังคับ หลอกลวงอยางไมเปนธรรม ทําใหตองจําใจใหบริการทางเพศ ไมอาจหลบหนีได ถือไดวาเกี่ยวของ

โดยตรงกับการคามนุษย แตหากการบริการทางเพศที่เกิดขึ้นน้ันเปนการกระทําดวยใจสมัคร เพื่อสนองความ

ตองการของตนเองอันเน่ืองจากความยากจน หรือขาดความรูในการประกอบอาชีพสุจริตอยางอื่น หรือเพื่อสนอง

ความตองการอันเปนอุปนิสัยสวนตัว เชน เห็นวาเปนงานสบาย มีรายไดเพียงพอที่จะซื้อหาวัตถุสิ่งของตามที่ใจ

ปรารถนา ถือวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการคามนุษย  ซึ่งแนวคิดเชนน้ี หากใหดําเนินไปจนสังคมเห็นวาเปนอาชีพ

หน่ึงที่สุจริตอาชีพหน่ึงแลว จะกลายเรื่องปกติท่ีทุกคนมีสิทธิเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมของตนเองได ท้ังๆ ท่ีมี

ผลกระทบตอศักด์ิศรีความเปนมนุษย โดยเฉพาะในสังคมไทยที่ใหคุณคาของความเปนเพศหญิงที่ตองรักนวล

สงวนตัวตามหลักประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
 

 5.4.1.4 ความเห็นตอการที่วัยรุนบางกลุมหาเลี้ยงชีพดวยการคาบริการทางเพศ 

 

 จากผลการสัมภาษณ พบวา มีผูตอบแบบสวนหนึ่งเห็นวาเปนเรื่องที่ นาเห็นใจ เพราะวัยรุนเหลาน้ี

อาจถูกบุคคลในครอบครัวที่มีฐานะยากจน การศึกษาต่ํา บังคับใหตอบแทนบุญคุณดวยการคาบริการทางเพศ 

เพราะไดเงินงายและรายไดดี โดยไมคิดวาผิดศีลธรรม นอกจากน้ีผูคาบริการบางคนเห็นวา การศึกษาจะชวยให

ตนเองมีสิทธิเลือกอาชีพท่ีดีไดในอนาคต จึงจําตองทําอาชีพน้ีเพื่อชวยใหมีทุนสําหรับศึกษาเลาเรียนจนสําเร็จ

ตามที่คาดหวัง โดยมิไดคิดวาสิ่งที่เลือกทําจะสงผลตอตนเองอยางไรในอนาคต ซึ่งผูใหสัมภาษณเห็นวาหาก

ไดรับการชวยเหลือใหกลับตัว กลับใจ ยังสามารถกลับเขาสูสังคมตอไปได 
 อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณสวนหนึ่งมีความเห็นวา ไมนาเห็นใจ เพราะสตรีและเด็กท่ีคาบริการ

ทางเพศเหลาน้ีมักเปนผูท่ีมีนิสัยหรือพฤติกรรมฟุงเฟอ รักสนุก รักสบาย ใจแตก ชอบเที่ยว ใชของแพง มี

คานิยมทางดานบริโภคตามกระแส “วัตถุนิยม” ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยท่ีไมรูจักคุณคาของตนเอง อีกท้ังยังวาง

คุณคาของตนเองใหขึ้นอยูกับการมี “วัตถุ” ซึ่งกลุมน้ีถือวาเกิดจากความหลงผิดสวนตัวและอาจเกิดจากปญหา

ครอบครัวเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง 
 

 5.4.1.5 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของปญหาการคาบริการทางเพศในปจจุบันตอครอบครัว

และชุมชน 
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 ผลจากการวิจัย พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา ปญหาการคาบริการทางเพศมีผลกระทบ

ตอครอบครัว กลาวคือ ทําใหครอบครัวเสียชื่อเสียง เปนท่ีอับอายถูกดูหม่ิน เหยียดหยาม ครอบครัวแตกแยก 

เด็กขาดการเอาใจใสเลี้ยงดู จนตองเรรอนออกจากบาน หาอยูหากินไปตามมีตามเกิด สงผลใหเกิดปญหาเด็ก

เรรอน การติดยาเสพติด การลักเล็กขโมยนอย กอความเดือดรอนรําคาญใหแกสังคม การทําแทง มีการติดโรค 

แพรเชื้อโรค เปนภาระแกสังคมและชุมชนอยางกวางขวาง และหากสังคมไมมีการแกปญหาเหลาน้ีอยางเปนระบบ

และจริงจังปญหาดังกลาวก็จะกลายเปนปญหาระดับประเทศตอไป 
 
 
5.4.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลเฉพาะที่ไดจากการสอบถามหรือสัมภาษณ 

 
ในสวนน้ี ผูวิจัยขอนําเสนอเปนขอสรุปในภาพรวม โดยลําดับความตามประเด็นท่ีใชในการ

สอบถามหรือสัมภาษณ ซึ่งมีท้ังหมด 7  ประเด็น ดังน้ี 
 

 5.4.2.1 ความเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวและชุมชนในการผลักดันใหเกิดปญหาการคา

มนุษย 

 

 ผลจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายท้ัง 8 จังหวัด ทําใหเห็นมุมมองอยู 2 ประการ ประการแรก

ผูตอบแบบสอบถามที่คิดวาครอบครัวและชุมชนมีสวนผลักดันใหเกิดปญหาการคามนุษย มีสาเหตุมาจากสภาพ

ครอบครัวและชุมชนของผูคาบริการเอง กลาวคือถาครอบครัวน้ันมีฐานะยากจน สมาชิกในครอบครัวติด

อบายมุข อาจเปนเหลา บุหรี่ ยาเสพติด เลนการพนัน เท่ียวกลางคืน คบเพื่อนไมดี อยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางประกอบกัน ซึ่งแมจะขยันทํามาหากินมีเงินทองไดมาก็หมดไปกับสิ่งตางๆเหลาน้ี ทําใหตกอยูในภาวะรายได

ไมพอกับจาย โดยเฉพาะถาเกิดขึ้นจากผูนําครอบครัวดวยแลว ก็จะเปนแบบอยางใหสมาชิกเลียนแบบโดยรูตัว

และไมรูตัว (ซึมซับพฤติกรรม) หรือชุมชนมีพฤติกรรมโดยสวนใหญเปนเชนน้ี ก็เปนเรื่องยากท่ีจะใหบุตรหลาน

ในชุมชนจะหลีกเลี่ยงจากสิ่งเหลาน้ีได เพราะพฤติกรรมที่เห็นอยูทุกวันจะซึมซับเขาไปในใจเด็ก และถึงแมในวัย

เด็กจะยังไมแสดงพฤติกรรมตางๆ แตเม่ือเขาสูวัยรุนหรือตนเองเกิดความคับของใจหรือเครียดแลว การ

แสดงออก (พฤติกรรม) อาจเลือกเดินเขาสูทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ท้ังน้ีเปนสิ่งที่เคยชินจนกระทั่งไมคิดวาเปน

ปญหา  ประการที่สองผูตอบแบบสอบถามเห็นวาตัวหญิงและเด็กเองเปนผูทําใหเกิดการคามนุษยไมวาจะสมัคร

ใจหรือไมก็ตาม ซึ่งจากความคิดของกลุมดังกลาวทําใหเห็นวา ไมวาครอบครัวจะเลี้ยงดูอยางดีเทาใดก็ตาม แต

หากหญิงและเด็กไมใสใจ คบเพ่ือนท่ีไมดี หรือมีนิสัยฟุงเฟอ ก็ไมอาจยับยั้งปญหาดังกลาวได ซึ่งหากจะให

การศึกษามีศูนยการเรียนรูในครอบครัวและชุมชน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการใหความรูท่ี

ถูกตองเหมาะสมแกกลุมเปาหมายที่เปนกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ เพื่อใหมีขอมูลเพียงพอที่จะรูทันกล

ลวงที่จะนําไปสูกระบวนการคามนุษยในปจจุบัน การเรียนรูอาจเนนไปที่การทําความรูจักกับสภาพครอบครัวและ

ชุมชนของตนเอง โดยศึกษาถึงจุดดีจุดดอย เพื่อจะไดชวยกันสงเสริมสิ่งดีๆใหมีมากข้ึน พรอมกับรวมกันแกไข
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จุดดอยใหหมดไป ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือรวมใจ เอื้อเฟอ เกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนอยางตอเน่ืองและ

เขมแข็ง ซึ่งลักษณะเชนน้ีจะกลายเปนเกราะและกําแพงปองกันไมใหกระบวนการคามนุษยเขาสูชุมชนไดอีกตอไป 
 
 5.4.2.2 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษยโดยเฉพาะการคาบริการทางเพศในครอบครัวและ

ชุมชนซึ่งเปนพ้ืนที่ศึกษา 

  

 ผูสัมภาษณไดระบุปจจัยตางๆตามประสบการณของตน โดยผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศของหญิง

และเด็กมีปจจัยท่ีคลายๆ กันเกือบทุกทุกจังหวัด โดยสามารถกลาวโดยสรุปไดดังน้ี 
 ดานครอบครัว  :  สภาพครอบครัวที่ผูนํามีรายไดนอยไมพอกับรายจาย ประกอบกับพฤติกรรม

การติดอบายมุข ดังน้ัน ครอบครัวจึงยากจนลง และสงผลตอไปถึงการไมมี

เวลาอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา และในบางครอบครัวมีปญหาหยาราง โดยหลาย

กรณีไมมีผูเลี้ยงดูบุตร จนกลายเปนเด็กเรรอน ใจแตกในที่สุด 
 พฤติกรรมของคนในครอบครัว :  ติดอบายมุข ชอบดื่มเหลา ติดยา เท่ียวกลางคืน คบคนชั่วเปน

มิตร ติดการพนัน ฟุงเฟอ ติดวัตถุ อยากไดอยากมีเหมือนคนอื่น นิสัยรักสนุก 

นิยมความสบาย ใชจายเกินตัว ไมรูจักตัวเอง ชอบแขงและตามเพื่อน 
 การศึกษา  :   ไมไดรับการศึกษา หรือไดรับการศึกษาในระดับต่ํา ไมรักเรียน ชอบเที่ยว หนีเรียน 

ติดอบายมุข 
 ชุมชน :   ไมมีกิจกรรมการเรียนรูสภาพปญหาตางๆ ในชุมชน ตางคนตางอยู ไม

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นิยมการชื้อ-ขายแลกเปลี่ยน ขาดความยุติธรรม  

ความไรนํ้าใจของคนทุกระดับในสังคม มีการดูถูกเหยียดหยามกันจึงมีลักษณะ

เปนสังคมแตกแยก ชิงดีชิงเดน เอารัดเอาเปรียบกัน เปนตน 
 ปจจัยดังกลาวจึงกอใหเกิดชองวางและโอกาสของผูคามนุษยท่ีจะมาเกลี้ยกลอม ชักจูง หลอกลวง 

ใหมีการคาบริการทางเพศแกเด็กและสตรีไดงายขึ้น 
  
 5.4.2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตงายตอการตกเปนเหยื่อของการคา

มนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ 
  

 ผลจากการแสดงความคิดเห็นของกลุมเปาหมายทั้ง 8 จังหวัด พบวา การดําเนินชีวิตของผูท่ีขาด

การศึกษาเปนเหตุใหขาดความชํานาญในการประกอบอาชีพ ซึ่งการประกอบอาชีพท่ีตองอาศัยความชํานาญจะ

สงผลตอรายไดท่ีสูงขึ้นตามไปดวย ผูนําครอบครัวจะใชเวลาสวนใหญไปกับการทํางานจนไมมีเวลาดูแลเอาใจใส

สมาชิกในครอบครัว หากสภาพการดําเนินชีวิตที่เปนไปดวยความยากลําบาก จะสงผลใหสมาชิกในครอบครัวตก

อยูในวงจรแหงความยากจนยาวนาน หลายคนตกอยูในภาวะสิ้นหวัง ในขณะที่บางคนพยายามที่จะดิ้นรนให

หลุดพนจากความจน โดยมีความหวังวาเม่ือมีเงินมากพอจะนําไปสูการมีชีวิตที่ดีกวา ดวยเหตุน้ี คนในกลุมท่ีมี
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ความคาดหวังจะงายตอการถูกชักจูง หรือลอลวงใหคาบริการทางเพศและมีโอกาสตกเปนเหยื่อของการคามนุษย

ท้ังที่โดยรูตัวและที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  ในบางกรณีหากมีผูเสนอใหความชวยเหลือ ไมวาดวยวิธีใดก็ตาม ก็

มักจะตื่นเตนดีใจ (จนขาดสติ) จนไมไตรตรองใหรอบคอบกอนตัดสินใจ เพราะโดยปกติผูคามนุษยมักจะรูดีวา 

ครอบครัวหรือผูเปนเหยื่อขาดปจจัยสําคัญอะไรบาง ก็จะเสนอสิ่งน้ันเปนตัวลอ และก็มักจะประสบความสําเร็จ

ตามที่ผูคามนุษยตองการเสมอ  
 จากขอมูลดังกลาว ชวยใหผูวิจัยสามารถเขาใจถึงวัฏจักรและวงจรของการคามนุษยไดชัดเจนและ

เปนระบบขึ้น ซึ่งทําใหทราบถึงรากเหงาหรือตนตอที่แทจริงของปญหา เพื่อจะไดแสวงหาวิธีการในการแกไข 

ปองกัน และปรับทัศนคติท่ีถูกตองตออาชีพคาบริการทางเพศไดอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตอไป 
 

 5.4.2.4 การใหความชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 
 
 จากผลการวิจัย พบวา ผูใหสัมภาษณสวนใหญไดนําเสนอวิธีการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อใน

การคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของการคาบริการทางเพศ ดังตอไปนี้ 
 1.  ใหไดรับการศึกษาสูงขึ้นตามที่ตองการสอดคลองกับความสนใจและความสามารถ 
 2.  ฝกอาชีพตามที่ชอบและถนัด แลวหางาน หรือหาทุนใหทํางานอาชพีน้ัน 
 3.  ใหคําแนะนํา ตักเตือนฉันมิตรดวยเมตตาธรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการดําเนินชีวิต 
 4.  แจงใหตํารวจชวยเหลือ ใหการฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ดีงาม 
 5.  เอาใจใสดูแลสมาชิกทุกคนใสครอบครัวดวยความเปนธรรมอยางสมํ่าเสมอ 
 6.  ชวยเหลือเรื่องเงินตามความจําเปน 
 7.  ใชมาตรการทางกฎหมายดําเนินการอยางเครงครัด 
 8.  เฉยๆ ดีกวาเพราะเปนเรื่องสวนบุคคล 

 ซึ่งผลการวิจัยเชนน้ียอมเปนประโยชนในการจัดทําขอเสนอแนะที่เหมาะสมกับกลุมประชากร

เปาหมายในลําดับตอไป 
 
 5.4.2.5 การเยียวยารักษาผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

 
 ผลสรุปจากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามไดนําเสนอความคิดในการเยียวยารักษา รวมไป

ถึงการฟนฟูผูตกเปนเหยื่อในการคามนุษยตามกรณีศึกษา ดังน้ี 
 1.  ใหกําลังใจ ปลอบใจ ใหอภัย ไมรังเกียจ เปดโอกาสใหเริ่มตนชีวิตใหมท่ีดีกวา 
 2.  ใหคําปรึกษา ความรู อบรม สงเสริมใหเรียน ฝกอาชีพท่ีตองการหางานใหทํา 
 3.  เอาใจใสดูแลดวยความรัก ความเขาใจ สอนใหคิดเปน ดูแลสภาพจิตใจใหเขมแข็งขึ้น 
 
 4.  ใหความชวยเหลือดานการเรียน การอาชีพท่ีเหมาะสมจนสามารถหารายไดไดอยางแทจริง 
 5.  แนะนําใหเรียนรูจิตใจตนเองโดยการฟงธรรมะ และปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง 
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 ซึ่งจากผลวิจัยดังกลาว ยอมเห็นไดวาอิทธิพลของพุทธศาสนา และวิถีชีวิตแบบไทยๆที่เนนไปที่

การใหอภัย ใหโอกาสยังคงเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในอันท่ีจะเยียวยาจิตใจของผูตกเปนเหยื่อมิใหตอง

บอบช้ําไปเพราะการถูกซ้ําเติม หรือการปดกั้นโอกาส ดังน้ัน จึงเปนขอเสนอที่สมควรไดรับสนใจอยางยิ่ง 

 
 5.4.2.6 การปองกันไมใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศในชุมชนและ

ครอบครัวที่เปนพ้ืนที่ศึกษา 
 
 ผลการวิจัยในภาพรวม สะทอนใหเห็นวา แมผูใหสัมภาษณจะอยูในพื้นท่ีแตกตางกัน หากแตการ

นําเสนอแนวคิดในการปองกันปญหาการคามนุษยตามกรณีศึกษากลับมีลักษณะสอดคลองและคลายคลึงกันเปน

อยางมาก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก ปญหาการคามนุษยจะมีความรุนแรงมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับทัศนคติและ

พฤติกรรมของผูอาจตกเปนเหยื่อเปนสําคัญน่ันเอง ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี  

 1.  ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคามนุษยอยางจริงจัง 
 2.  สอนใหเขาใจในเรื่องการใชจายในชีวิตที่เหมาะสมกับฐานะครอบครัวหรือรายไดของตน 
 3.  สอนใหรูจักดูแลตนเอง รักตนเอง และรูจักตนเอง รวมถึงเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให

ชีวิตมีคุณคาตอครอบครัวและชุมชนอยางถูกตองและเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง 
 4.  สรางความรักความอบอุนในครอบครัว โดยมีการเรียนรูทุกปญหารวมกันในครอบครัวและ

ชุมชน สรางความไวเน้ือเชื่อใจ จนบังเกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน 
 5.  เขมงวด ตรวจตราคนแปลกหนาในชุมชน ระมัดระวังในการคบเพื่อน หลีกเลี่ยงการเที่ยว

กลางคืน การเลนการพนัน ตลอดจนการคายาเสพติด  
 6.  มีศูนยการเรียนรู และฝกการเฝาระวังของสมาชิกในชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 
 
 5.4.2.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสังคมและครอบครัวในการใหความชวยเหลือ เยียวยา 

และปองกันปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ 
 

 ผลจากการวิจัยในภาพรวม พบวา ผูใหสัมภาษณไดใหแนวทางสําหรับบทบาทของครอบครัวและ

ชุมชนในการใหความชวยเหลือ เยียวยาและปองกันปญหาการคามนุษย ดังน้ี 
 ครอบครัว 1.  ผูนําในครอบครัวประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีท้ังดานการประกอบอาชีพ การ

จับจายใชสอย ตลอดจนการเรียนรูและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
  2. หากมีคนในครอบครัวมีพฤติกรรมใดๆ ท่ีนําตนเขาสูวงจรการคามนุษยขอให

คนในครอบครัวใหอภัย ใหกําลังใจแนะนํา ชวยเหลือ เปดโอกาสให

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีใหมได 
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 ชุมชน 1.  จัดใหมีการเรียนรูผลกระทบจากอาชีพน้ีตอตนเอง ครอบครัวและสังคมโดย

จัดเปนลักษณะเวทีชาวบาน เพื่อใหเกิดความเห็นอกเห็นใจผูตกเปนเหยื่อ และ

รวมมือกันชวยเหลือ เยียวยาและปองกันรวมกัน 
  2.  ใหการศึกษาเพิ่มเติมท่ีสูงขึ้น รวมทั้งการฝกอาชีพใหมท่ีสามารถมีรายได 

พึ่งตนเองตอไป 
  3.  ชวยเหลือเกื้อกูลใหสามารถประกอบกิจกรรมตางๆ ท่ีมีรายไดเปนของตนเอง 

 

อภิปรายผล 
 
 จากขอมูลเชิงลึกท่ีไดจากการสัมภาษณ พบวา ผูตอบแบบมีความเขาใจเกี่ยวกับปญหา หรือ

ความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มีผลกับการคามนุษยในแงมุมของการคาบริการทางเพศของเด็กและสตรี 

ตลอดจนทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรม การใหการชวยเหลือเยียวยา ปองกัน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ

ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ในภาพที่นาพอใจพอสมควร และสอดคลองกับกรอบแนวคิดท่ีผูวิจัยต้ังไว 

กลาวคือ ผูตอบแบบมีความเขาใจวาการคามนุษยเปนปญหาที่เรื้อรัง และพฤติกรรมที่จะเปนการคามนุษยมักจะ

เกิดขึ้นโดยการขูเข็ญ ลอลวง บังคับโดยผูน้ันไมเต็มใจ ซึ่งปจจุบันปญหาการคามนุษยไดลุกลามเปนวงกวางและ

เปลี่ยนแปลงวิธีการไปอยางมาก 
  อยางไรก็ตาม ผูตอบแบบยังคงมีความรูสึกเห็นใจตอผูท่ีตกเปนเหยื่อ และจะใหความชวยเหลือ

เทาท่ีจะทําได โดยมุงเนนการปองกันไปที่การใหการศึกษา และใหกําลังใจกับผูท่ีตกเปนเหยื่อ หากชวยเหลือสิ่ง

ใดไดก็จะทํา อยางไรก็ตาม มีขอนาสังเกตวา ในสังคมเมือง ซึ่งเปนสถานท่ีท่ีเปนแหลงทองเที่ยว กลุมผูตอบ

แบบสอบถามมีเปนจํานวนไมนอยท่ีรูสึกเฉยๆ กับผูคาบริการทางเพศ และเห็นวาเปนสิทธิสวนบุคคล ซึ่ง

ความคิดดังกลาวทําใหกระบวนการคามนุษยอาจมีโอกาสเขามาเกี่ยวของกับคนในครอบครัวไดงายขึ้น ท้ังน้ีเมือง

ใหญมีความเปนเอกนคร (Primate City) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหทัศนคติและแนวคิด

ในเรื่องดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป มีคานิยมในเรื่องของวัตถุคอนขางสูง สังคมจึงมักละเลยและขาดการเอาใจใสตอ

ปญหาตางๆ 
 นอกจากน้ี ยังพบวาครอบครัวและชุมชนก็เปนปจจัยภายนอกท่ีมีสวนผลักดันใหเกิดปญหา

ดังกลาว ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การเปลี่ยนไปเปนสังคมเมือง ทําใหประชากรเกิดปญหาทาง

เศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากความฟุงเฟอ ไมประมาณตน ไขวควาหาความสะดวกสบายทางวัตถุเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง และในหลายกรณีเกิดจากความรับผิดชอบในฐานะผูดูแลครอบครัว ซึ่งจะตองตอบ

แทนพระคุณบิดามารดา โดยการจัดหาหรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวก หรือสิ่งซึ่งแสดงฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี

ตอสังคม อันนํามาซึ่งชองทางเสี่ยงในการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศนี้ เพราะตองการไดทํางานและสามารถ

สรางรายไดใหเปนกอบเปนกํา ในขณะเดียวกัน ปญหาการคาบริการทางเพศมักกอใหเกิดปญหาครอบครัว

แตกแยก เด็กเรรอน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม การทําแทงในเวลาตอๆมา  
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5.5  สรุปรายงานผลการสัมมนายอยในประเด็นสําคัญ 

 
 เพ่ือประโยชนในการทําความเขาใจ ผูวิจัยไดสรุปขอเสนอแนะและขอสังเกตที่ไดจากการสัมมนา

ในแตละครั้งเปนประเด็น  และไดแยกขอสรุปออกเปนรายละเอียดตามพื้นท่ีท่ีไดมีการจัดสัมมนายอยขึ้น โดยมี

ลําดับดังตอไปนี้ 

 
5.5.1 รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย 
 
 5.5.1.1 การคาบริการทางเพศมีความเกี่ยวพันกับการคามนุษยอยางไร 
 

 ในประเด็นน้ี ผูเขารวมสัมมนามีความเห็นวา การคาบริการทางเพศและการคามนุษยมีความ

แตกตางกัน โดยใหเหตุผลวา การคาบริการทางเพศเปนเพียงสวนหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งของการคามนุษย ไมวา

การคาบริการทางเพศนั้น ผูขายบรกิารจะสมัครใจยินยอมหรือถูกหลอกลวงใหขายบริการก็ตาม  
 อยางไรก็ตาม ผูเขารวมสัมมนาบางทานใหความเห็นตางออกไปวา การคาบริการทางเพศนั้น ไม

จําเปนตองเปนการคามนุษยเสมอไป เพราะบางกรณีผูขายบริการยินยอมที่จะขายบริการโดยความสมัครใจโดย

มองวาเปนอาชีพท่ีสุจริตประเภทหนึ่ง จึงไมใชกรณีการถูกหลอกลวง ดังน้ัน การขายบริการทางเพศโดยรูและ

สมัครใจที่จะทํา จึงไมใชรูปแบบของการคามนุษย 
  นอกจากนี้ ผูเขารวมสัมมนาบางสวน แสดงความเชื่อมโยงระหวางการคามนุษยและการคาบริการ

ทางเพศ โดยใหเหตุผลวา ท้ังสองปญหาเปนปญหาที่สืบเน่ืองหรือเปนประเด็นเกี่ยวเนื่องกัน กลาวคือ เริ่มตนจาก

การทํางาน เอาแรงงานเขาแลกรายได เม่ือทํางานไดรายไดไมพอรายจาย ประกอบกับอยูในสภาพแวดลอมท่ีเสี่ยง 

เชน เปนเด็กเสริฟในหองอาหาร ก็นําเขาสูการคาบริการทางเพศ และตกเปนเปนเหยื่อของการคามนุษยในที่สุด 
 
 5.5.1.2 อิทธิพลของครอบครัว และชุมชนกับปญหาการคามนุษย 
  

เห็นวา ครอบครัวเปนสิ่งสําคัญและมีสวนอยางมากในการผลักดันใหเกิดปญหา โดยยกตัวอยาง

ใหเห็นถึงพฤติกรรมเลียนแบบของคนในหมูบาน ท่ีเห็นบานหน่ึงสงลูกสาวไปทํางาน โดยบางครอบครัวสมาชิกใน

ครอบครัวทราบวาไปทํางานอะไร แตบางครอบครัวก็ไมทราบ เม่ือทํางานแลวไดเงิน ก็สงเงินกลับมาที่บาน ไป

แลวไดดีไมไดลําบากอยางที่คิด ไดเงินก็สงมาสรางบานหลังใหญโต เพื่อนบานเห็นก็อยากมีบาง ก็สงลูกสาวไป

บาง เหยื่อบางคนไมอยากไป แตถูกพอแมผูปกครองกลอม บางรายกลอมมาตั้งแตเด็ก จนวัยรุน พูดไปพูดมาก็

ยอมทําตาม ท้ังๆที่เริ่มแรกตัวเหยื่อเองก็รูวาไมดี ไมอยากไป แตเพราะการพูดจากลอม พรอมชี้ใหเห็นถึงสภาพ

ความเปนอยูท่ีดีขึ้น สุดทายก็เลยตัดสินใจไป นอกจากน้ี ตัวเหยื่อท่ีไปมองวา การตัดสินใจทําดังกลาว เปนการ

แสดงออกถึงความกตัญู เพื่อครอบครัว เพื่อพอแมพี่นอง เพื่อความเปนอยูท่ีขึ้น ดังน้ัน จึงเห็นไดชัดวา 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีสวนอยางมากในการผลักดันใหเกิดปญหา การคามนุษย 
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 5.5.1.3 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษย (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  

จากความเห็นของผูเขารวมสัมมนา สามารถสรุปไดวา สาเหตุหลักคือเรื่องปากทอง เรื่องความ

ยากจน เม่ือตัวเหยื่อโตมาจากครอบครัวที่ยากจน พอแมท่ีมีลูกสาว ก็จะพยายามสงลูกสาวไปหางานทํา หา

รายไดเพื่อนํามาจุนเจือครอบครัว ตัวเหยื่อเองก็มองวาเปนการตอบแทนพระคุณ เปนการแสดงออกถึงความ

กตัญูตอพอแม สวนปจจัยเสริมท่ีกอใหเกิดปญหาดังกลาว ก็คือ ตัวผูใชบริการ นักทองเที่ยวที่มาซื้อบริการ

ทางเพศไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางชาติ ก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว  

 นอกจากนี้ เรื่องคานิยม เรื่องฐานะทางสังคม ก็เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความอยากมีอยากได ทําให

เกิดความตองการทางวัตถุ ทัศนะคติของคนในสังคมที่ยกยองคนที่มีเงิน ยกยองทางวัตถุ ทําใหเกิดความอยากมี

อยากไดตามกัน เหยื่อบางราย มีความคิดวา ชางมันไมเปนไร ปลอยมันไป อีกท้ังตัวเขาไมไดทําความผิดรายแรง 

ไมไดฆาคนตาย  

 ผูเขารวมสัมมนาสวนหนึ่ง ใหความเห็นวา โทษทางอาญาในปจจุบันเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวไมหนัก

พอท่ีจะทําใหหลาบจํา โดยยกตัวอยางใหเห็นวา เชน กรณีผูหญิงยี่สิบกวาๆมาขายบริการทางเพศ เจาของสถานที่

ถูกลงโทษฐานเจาของสถานคาประเวณี ศาลลงโทษปรับไมเกิน 15,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา ซึ่งเห็นวา 

เปนโทษที่นอยเกินไป และอาจเปนไปไดวา โทษที่ลงดังกลาว อาจเปนเพราะวา ผูขายบริการมีอายุพอควรแลว

ไมใชเด็ก และก็ยินยอมพรอมใจ 
 

 5.5.1.4 พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรที่งายตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

(โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 ผูเขารวมสัมมนา เห็นวา พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย คือ พฤติกรรม

การใชสิ่งของที่ราคาแพง การตามสมัยนิยม และการไมรูจักประมาณตน ตามคนอื่น ทําใหเกิดความอยากมี

อยากได มีความตองการที่จะหามาใชใหได โดยเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีนิยมใชของแพง มียี่หอ เม่ืออยากไดเงินมาซื้อ

ของ บางคนก็ยอมที่จะขายตัวเองเพราะเปนวิธีท่ีไดเงินมางาย ไมตองเหนื่อยมากนัก  
 

 
 5.5.1.5 แนวทางการชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อในการคามนุษย 
  
 เห็นวา หนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานที่ดูแลงานเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว นาจะมีการแบงปน
ขอมูลกัน เพราะในเชียงรายก็มีหลายหนวยงานที่ทําตรงนี้ ไมวาจะเปนภาครัฐ หรือองคกรเอกชนตางๆ นาท่ีจะมี

กิจกรรมอะไรสักอยางหนึ่งที่สามารถสรางความรวมมือระหวางองคกร ท้ังองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิ่น 

เพราะปญหาที่เปนอยูตอนนี้ คือขาดหนวยงานหลักท่ีจะมาจัดการ ทุกหนอยงานทําเหมือนกันหมด จึงเห็นควรวา 

นาจะมาชวยกันคิดในเรื่องของการทํางานรวมกันตรงนี้ วาควรทํายังไง เชน  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดทําใน

เรื่องการฝกวิชาชีพ สวนหนวยงานอื่นก็ทําตางกัน เชน การรณรงคการปองกัน นอกจากน้ี นาจะมีการจัดต้ัง
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หนวยงานเพื่อลงพื้นท่ี โดยเขาไปในชุมชน ในหมูบานโดยตรง เพื่อประสานงานกับทางหมูบาน สรางความ

รวมมือในการปองกัน  
 ในประเด็นเรื่องทัศนคติ จะเปลี่ยนแปลงไดตองใชเวลา ตองแสดงใหครอบครัวเห็นวา ปญหา

ดังกลาวมีผลกระทบอยางไร เพราะโดยสวนมาก ตัวเหยื่อท่ีเปนเด็กจะทราบ แตทําเพราะความจําเปน เพราะเปน

การแสดงความกตัญูตอพอแม   
 ผูเขารวมสัมมนาสวนหนึ่ง เสนอกวา พรรคการเมืองตางๆ ควรที่จะมีบทบาท โดยนําปญหาเรื่อง

การคามนุษยเปนนโยบายหาเสียงของพรรคในการเลือกต้ัง เพื่อการปองกันและแกไขปญหาดวย  

 
 

5.5.2 รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคเหนือ จังหวัดแมฮองสอน 
 
 5.5.2.1 การคาบริการทางเพศมีความเกี่ยวพันกับการคามนุษยอยางไร 
 
 ผูเขารวมสัมมนาบางทานเห็นวา การคาบริการทางเพศเปนสิ่งเดียวกันกับการคามนุษย ซึ่งก็คือ
การขายบริการทางเพศ หรือการขายตัว อยางไรก็ตามบางทานมีความเห็นตางออกไป โดยมองวาท้ังสองอยาง

เปนคนละอยางกัน มีความแตกตางกันโดยการขายตัวหรือการคาบริการทางเพศเปนเพียงรูปแบบหนึ่ง หรือเปน

ประเภทหนึ่งของการคามนุษยเทาน้ัน เพราะการคามนุษยอาจเปนการหลอกเอาไปทําอยางอื่น ท่ีไมใชการขายตัวก็ได  

  
 5.5.2.2 อิทธิพลของครอบครัวและชุมชนกับปญหาการคามนุษย 
  
 คิดวาครอบครัวและชุมชนมีสวนผลักดันใหเกิดปญหาการคามนุษย  อาจจะเพราะความไมรู หรือ

ครอบครัวแตกแยก พอแมทะเลาะกัน ทําใหลูกออกจากบาน แลวก็เสี่ยงถูกหลอกไปขายตัว นอกจากน้ี ชุมชนที่

อาศัยอยู หากมีการทําเรื่องอยางน้ีแลวไดรับการยอมรับ ก็มีสวนที่ทําใหคนอื่นๆในหมูบานอยากจะทําบาง เกิด

เปน พฤติกรรมเลียนแบบ อยางไรก็ตาม บางทานเห็นวา เรื่องดังกลาวอยูท่ีตัวเหยื่อเองดวย อยูท่ีตัวเด็กวารักดี

มากนอยแคไหน พูดแลวเตือนแลวไมฟง ก็ไมรูจะทํายังไง 
  
 5.5.2.3 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษย (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 เห็นวา เงินเปนสวนที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว ยอมทิ้งการทอผาท่ีรายไดนอยกวา ไปทํางานอยาง

อื่นท่ีมันสบายกวา เพราะตองกินตองใช คานํ้าคาไฟก็แพง นอกจากน้ี อาจโดนสภาพบังคับจากครอบครัว เห็น

ครอบครัวอื่นมีบานหลังใหญ มีรถขับ ก็เลยอยากมีบาง จึงบังคับใหลูกหาเงิน บังคับใหขายตัว 
 นอกจากน้ี เรื่องการศึกษาก็มีสวน เหยื่อบางรายไมมีความรู จึงโดนหลอกไดงาย อยางไรก็ตาม 

บางทานเห็นวา การศึกษาไมวาจะสูงหรือตํ่า ก็สามารถเปนเหยื่อของการขายบริการไดท้ังน้ัน ถาไมสามารถ
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ควบคุมความอยากมีอยากไดของตัวเอง โดยยกตัวอยางใหเห็นวา บางคนเรียนสูงๆ แตก็ยังสมัครใจยินยอมมา
ขายตัวเพื่อหาเงิน คิดวาท่ีเปนเชนน้ี เพราะมองวาเปนงานที่สะดวก ไมตองลําบากมาก ไดเงินงาย อน่ึง มีผูให

ความเห็นวาหางสรรพสินคาเอง ก็มีสวนสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว เพราะกอใหเกิดความฟุงเฟอ อยากซื้อ

ของที่แพงๆ พอเด็กๆเลิกเรียน ก็ไมรูจะไปไหน ก็นัดไปเดินเท่ียวหางกัน นานวันเขาก็เกิดความอยาก ทําใหตอง

หาเงินมาซื้อของเพื่อสนองความตองการของตัวเอง 
 ในขณะเดียวกัน มีผูรวมสัมมนาบางทานมองวา คาครองชีพท่ีแพงขึ้น สภาพการวางงาน และงาน

ท่ีหาทํายากขึ้น เปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหคนหันมาขายบริการมากขึ้น เพราะตองการเงินเพื่อมาเลี้ยงปากทองตัวเอง 

จึงสมัครใจที่จะขายบริการ และทายท่ีสุดอาจถูกหลอกไปทําท่ีอื่น ประเทศอื่น ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย   

ในที่สุด 
 
 5.5.2.4 พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรที่งายตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

(โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 ผูเขารวมสัมมนา เห็นวา พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย คือ พฤติกรรม

การใชสิ่งของที่ราคาแพง การตามสมัยนิยม และการไมรูจักประมาณตน ตามคนอื่น ทําใหเกิดความอยากมี

อยากได มีความตองการที่จะหามาใชใหได โดยเฉพาะกลุมวัยรุนท่ีนิยมใชของแพง มียี่หอ เม่ืออยากไดเงินมาซื้อ

ของ บางคนก็ยอมที่จะขายตัวเองเพราะเปนวิธีท่ีไดเงินมางาย ไมตองเหนื่อยมากนัก  

 

 5.5.2.5 แนวทางการชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อในการคามนุษย 
  
 กลุมผูเขารวมสัมมนาเสนอวา ควรจัดหาใหมีงานทําเพื่อกอใหเกิดรายได เลี้ยงปากเลี้ยงทอง ให

ความรู ความเขาใจแกครอบครัวและคนในหมูบาน เพื่อใหทราบถึงปญหา หากพบเห็นกรณีดังกลาว ใหติดตอ

แจงหนวยงานของรัฐ ติดตอกรมแรงงาน แจงตํารวจจับหรือใหเขาตรวจสอบกอนวา ผูท่ีเขามาชักชวนคนไป

ทํางานน้ัน มาจากหนวยงานไหน นาเชื่อถือหรือไม ซักถามดูกอนท่ีจะตัดสินใจไป จะไดไมตกเปนเหยื่อถูกหลอก 
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 ผูเขารวมสัมมนา กลุมกะเหรี่ยงแมปง เสนอแนวทางการชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคา

มนุษยแลววา จะแนะนําใหผูท่ีตกเปนเหยื่อน้ันไปศูนยชีวิตใหม ซึ่งเปนศูนยของชาวคริสต (กะเหรี่ยงที่น่ีนับถือ

ศาสนาคริสต) ซึ่งตั้งอยูในหมูบาน พรอมแนะนํางานใหทํา แนะใหเขาไปฝกอาชีพท่ีจังหวัด เพื่อท่ีจะไดมีงานทํา มี

รายได จะไดไมตองไปขายบริการ แตถาแนะแลวเขายังไมสนใจ ก็ไมรูจะทํายังไงแลว เพราะเปนตัวของเขาเอง  
 
5.5.3 รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคใต จังหวัดสงขลา 
 
 5.5.3.1 การคาบริการทางเพศมีความเกี่ยวพันกับการคามนุษยอยางไร 
  
 มติกลุมผูเขารวมสัมมนา เห็นพองกันวา การคาบริการทางเพศนั้นเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

เพราะในเรื่องการคาบริการทางเพศก็จะมีเจตนาท่ีจะแสวงหาประโยชนจากเหยื่อ จึงเขาลักษณะนิยามความหมาย
ของการคามนุษย 
 

 5.5.3.2 อิทธิพลของครอบครัวและชุมชนกับปญหาการคามนุษย 
  
 เห็นวา ครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ เปนพื้นฐานสําคัญมากตอเด็ก ถาเด็กโตมาจากครอบครัวที่อบอุน 

พอแมรักและมีความเขาใจกัน การตกเปนเหยื่อการถูกหลอกก็จะเปนไปไดยาก โดยผูเขารวมสัมมนาทานหน่ึง
ยกตัวอยางใหเห็นกรณีความเขาอกเขาใจของผูเปนพอแม กรณีผลสอบคะแนนโอเนต เอเนต เด็กทุกคนกําลัง

คอยผลสอบกันอยูวาจะผานหรือไมผาน ถาผลสอบออกมาไมผาน พอแมท่ีเขาใจลูกก็ถือวาดีไปใหกําลังใจ

ปลอบใจกัน แตในทางกลับกัน ถาพอแมไมเขาใจลูกไปเที่ยวกะเกณฑวาลูกตองเปนแพทย ตองเปนวิศวกร ถา

ลูกสอบไมไดพอแมจะตองเสียหนา เพราะเดี๋ยวน้ีตัวพอแมมักจะแขงขันกัน ดังน้ันความเครียดและความกดดัน

ก็จะตกไปอยูท่ีลูก มีแบบสอบถามถามที่เด็กวาถาเกิดสอบไมไดจะทําอยางไร มีเด็กจํานวนหน่ึงซึ่งเปนจํานวน

นอยบอกวาอาจจะฆาตัวตายก็ได อาจจะทําอะไรที่ทําใหตัวเองมีอันเปนไป ดังน้ันจึงเห็นวา ความเขาใจของพอแม 

เปนประเด็นพื้นฐานและเปนปญหาสําคัญ ถาแกปญหาเหลาน้ีไมได โดยเฉพาะปญหาความเขาใจระหวางพอแม 

แมลูก พี่กับนอง ก็จะเปนการยากที่จะแกปญหาอื่นๆ เพราะปญหาเรื่องครอบครัวมันเปนพื้นฐานของปญหา

ท้ังหมด ถาครอบครัวเขาใจกัน ปญหาทุกทางมันก็จะไมเกิด สังคมเราก็จะไมเกิดปญหาที่เปนอยูในขณะนี้ 
 นอกจากน้ี เห็นวา ชุมชนก็มีสวนในการกอใหเกิดปญหาดังกลาว โดยมองวา มีสวนในการชักจูง

ใหเกิดการทําตามกัน เห็นคนอ่ืนมีมือถือ เด็กวัยรุนอายุ 15-16 ป จะไมใชโทรศัพทถาเครื่องโทรศัพทน้ันมีราคา

ตํ่ากวา 10,000 บาท หรือถาโทรศัพทถายรูปไมได คนอื่นมีการแตงกายดวยเสื้อผาท่ีดีๆ มีรถขับ มีชีวิตความ

เปนอยูท่ีดี ก็เลยเกิดการเลียนแบบ กลายเปนคานิยมท่ีผิดๆ เกิดความอยากตองการเงินมาใช ทําใหเกิดวิธีการ

หาเงินแบบผิดๆ ดวยวิธีงายๆ 
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 5.5.3.3 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษย (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 ผูเขารวมสัมมนาทานหน่ึงเลาจากประสบการณวา ไดทํางานที่สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 

พบวา กลุมคนท่ีเขามาท่ีน่ี สวนใหญจะมีปญหาเรื่องยาเสพติด และจํานวนรอยละ 60 ของกลุมน้ี จะมีอาชีพ

ทํางานขายบริการทางเพศ จากการสอบถามพูดคุย สาเหตุท่ีตัดสินใจประกอบอาชีพดังกลาวก็มีแตกตางกัน สวน

ใหญจะทําเพราะสมัครใจ ไมไดคิดวาถูกหลอกและไมไดถูกบังคับ คิดวานาจะเกิดจากคานิยมทองถิ่น เชนเชื่อวา

ไดตอบแทนบุญคุณพอแม เพื่อครอบครัว บางทีสงเงินใหพี่ชายเรียน ใหนองเรียน นอกจากนี้ พบวา สวนมากมา

จากครอบครัวแตกแยก พอแมแยกทางกัน ทําใหกลายเปนวัยรุนใจแตก แลวก็หนีออกจากบาน ก็ไปมีแฟนอยู

ดวยกัน พอเลิกกันก็นําไปสูอาชีพขายบริการไดงายขึ้น สวนใหญเหยื่อจะเปนคนเหนือและคนภาคอีสาน 

ผูเขารวมสัมมนาตั้งเปนขอสังเกตเรื่องวัตถุนิยม วา เหยื่อสวนใหญจะมีความภูมิใจที่ไดโออวดรถ บาน มือถือ 

โดยไมคิดวาอาชีพน้ีทําใหคนอื่นมองวาตัวเองตกต่ํา เขาคิดวาตัวเองมีเงิน มีทุกอยางสูงกวาผูอื่น เหยื่อบางคนถูก

จับได ก็มีนายจางมาประกัน โดยขอใหทางเราไมตองทําอะไร เพราะเขาสมัครใจจะกลับไป สวนสาเหตุอื่นๆ เชน 

ปญหาทางเศรษฐกิจ การเลียนแบบ ตัวเหยื่อมองวาไมใชเรื่องแปลกที่จะทําอยางน้ี คนอื่นเขาก็ทํา นอกจากนี้

เหยื่อบางรายไมกลาท่ีจะเริ่มตนชีวิตใหม เพราะไมรูวาจะเริ่มตรงไหน ความรูก็ไมไดมีมาก จะไปทํางานอะไรได 

เม่ือถามวา งานที่ทําอยูมีความสุขไหม ก็ตอบวา ก็ไมไดมีความสุข แตถาไมทําก็ไมรูจะเอาอะไรกิน 

 นอกจากน้ี ผูเขารวมสัมมนาอีกกลุมใหความเห็นเพิ่มเติมวา การเลียนแบบคานิยมที่ผิดๆ 

โดยเฉพาะการเลียนแบบเรื่องมือถือ เรื่องของ และเรื่องการถูกชักจูงจากเพื่อน พอแม คนรูจัก ก็เปนสาเหตุ

ปจจัยท่ีนําสูปญหาการคาบริการทางเพศ 

 
 5.5.3.4 พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรที่งายตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

(โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 ผลจากการระดมความคิดเห็นของกลุมผูเขารวมสัมมนา ทําใหไดขอสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่

งายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศดังน้ี 
1)  พฤติกรรมเชื่อคนงาย การถูกชักจูงไดงาย ลักษณะก็คือ เปนการฟงโดยขาดการพิจารณา การ

หาเหตุผล หาขอมูลมาหักลางกัน กอนที่จะเชื่อใครสักคน เขาไมไดพิจารณาวาเหตุผลความ

เปนจริงมันเปนอยางไร การที่คนๆ หน่ึงจะทํางานแลวไดเงินมางายๆ มันมีดวยหรือ 
2)  พฤติกรรมชอบรักสนุกของเด็กและวัยรุน เชน ชอบเที่ยวกลางคืน ชอบใชชีวิตแบบฉาบฉวย 

ใชชีวิตแบบงายๆ รักสนุกไปวันๆ โดยที่ตัวเองก็ไมไดหารายไดอะไรมาจุนเจือคาใชจาย เม่ือขอ

พอแมก็ไดนอยก็เลยหาทางออกโดย อาจเขาไปในกระบวนการคาประเวณี หรือวาเขาไปใน

กระบวนการคายาเสพยติด เพื่อท่ีจะหาเงินมาทําใหตัวเองไดเท่ียว ไดสนุกไปวันๆ 
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3)  พฤติกรรมการใชของฟุมเฟอย การติดคานิยมของเด็กวัยรุนในปจจุบัน ซึ่งเด็กวัยรุนสมัยน้ีติด

มือถือ ทุกคนตองมีมือถือ ทุกคนตองมีรถ ทุกคนตองมีหองพักสวนตัว โดยที่ตัวเองก็หาเงิน

ยังไมได เม่ือทําอะไรไมไดก็ตองเขาไปในกระบวนการอยางเดิม  
4)  พฤติกรรมการติดเพื่อน การคบหากลุมเพื่อน โดยที่มิไดพิจารณาวาเพ่ือนกลุมน้ีจะนําพาเราไป

ทางไหน 
5)  พฤติกรรมการใชยาเสพติด ก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทําใหบุคคลเหลาน้ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของ และ

ก็ตกเปนเหยื่อการคามนุษยไดงายๆ 
6)  เด็กวัยรุนมักจะชอบที่จะแยกตัวออกจากครอบครัว เพื่อไปอยูคนเดียวหรือไปอยูกับเพื่อน 

เพื่อจะแสดงใหเพื่อนและครอบครัวเห็นวาตัวเองเปนผูใหญแลว ท้ังที่จริงๆแลว พวกเขาก็ยัง

ตองพึ่งพิงพอแมอยู การกระทําอยางน้ีเปนเรื่องที่เขาใจแบบผิดๆ ของเด็กและวัยรุน 
7)  พฤติกรรมขาดทักษะการปฏิเสธ ปฏิเสธเพื่อนไมเปน ปฏิเสธคนรูจักไมเปน ไมรูวาจะปฏิเสธ

อยางไรที่จะใหตัวเองหลุดพนออกจากกระบวนการเหลาน้ี 
 
 5.5.3.5 แนวทางการชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อในการคามนุษย 

  
 กลุมผูเขารวมสัมมนาซึ่งเปนตํารวจในทองที่ไดเลาขอเท็จจริงและทางปฏิบัติพรอมมีความเห็นใน

การใหความชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อวา ลําดับแรก เปนเรื่องการรับแจงเหตุตอหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกตํารวจ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด และหนวยงานบานพักเด็กและครอบครัว องคการบริหารสวน

ตําบลท่ีเกี่ยวของ และสุดทายก็คือประชาชนเอง การรับแจงเหตุก็มาจากหนวยงานและจากหลาย ๆ ทาง เม่ือรับ

แจงเหตุแลวก็มีการประสานงานกัน มีการประสานงานระหวางหนวยงาน เม่ือหนวยงานไหนไดรับแจงเหตุกอน

แลวเห็นวาอีกหนวยงานหนึ่งเกี่ยวของดวย ก็จะประสานงานเพื่อจะทํางานชวยเหลือเหยื่อรวมกันในลักษณะ

บูรณาการ หลังจากนั้นก็จะวางแผนแลวก็จะมีการชวยเหลือ อยางเชน ตํารวจไดรับแจงเหตุวา มีเด็กหญิงไทยถูก

หลอกลวงไปคาประเวณีท่ีประเทศมาเลเซีย พอไดรับแจงเหตุก็จะรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ แลวก็จะ

ประสานไปที่บานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา เพื่อใหทราบเหตุวา ถาตํารวจไปชวยเหยื่อกลับมาไดแลว 

พอมาถึงก็จะสงไปพักฟนท่ีบานพักเด็กและครอบครัวกอน แลวก็จะดําเนินการบําบัด ฟนฟู และก็รักษาพยาบาล

ในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บ ในสวนทางบานพักเด็กและครอบครัวสงขลา ก็จะดําเนินการในเรื่องของการติดตาม

ครอบครัว ญาติพี่นองของเด็กแตละคนระหวางที่เด็กพักฟนอยูท่ีบานพักเด็กและครอบครัว ในสวนของตํารวจก็

ยังเกี่ยวของอยูโดยมีการสอบสวนสืบสวนขยายผล ในเรื่องของความเปนมาเปนไป มาอยางไร ใครเปนผูลอลวง

ไป เพื่อจะออกหมายจับแลวก็ดําเนินจับคุมเครือขายผูคามนุษย หลังจากนั้นทางพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยก็ดี ทางบานพักเด็กก็ดี ก็จะรวมกันสงเด็กกลับภูมิลําเนาเดิม เพื่อติดตามผลและใหแนวความคิด 

ปรับทัศนคติตางๆ รวมไปถึงญาติพี่นอง เพื่อไมใหกลับมาสูวงจรดังกลาวอีก เปนการเพิ่มมาตรการในการระวัง

ปองกันตัวเองและญาติพี่นอง เพื่อไมใหกลับมาในระบบที่ถูกหลอกอีก 
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5.5.4 รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคตะวันออก จังหวัดสระแกว 
 
 5.5.4.1 การคาบริการทางเพศมีความเกี่ยวพันกับการคามนุษยอยางไร 
  
 ผูเขารวมสัมมนา เห็นวา การคาบริการทางเพศ หมายความวา การท่ีนําเด็กท้ังหญิงและชาย 

ผูหญิง ผูชาย มาขายบริการทางเพศ สวนการคามนุษย หมายความวา การจัดหา การขนสง การสงตอ การจัดให

อยูอาศัย หรือการรับไว ดวยวิธีการขูเข็ญ บีบบังคับ หรือใชอํานาจโดยมิชอบเพื่อผลประโยชนของตัวเอง 
 ความตาง คือ การคามนุษย เปนการจัดหาบุคคลเพื่อนํามาสงตอใหกับนายหนาเพื่อประกอบ

กิจการตางๆ โดยใชวิธีการบังคับขูเข็ญ ตางจากการคาบริการทางเพศ คือวา การคามนุษยไมใชการบังคับมาเพื่อ

ขายบริการเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงการขายแรงงาน และการทารุณกรรม  
 อยางไรก็ตาม การคาบริการทางเพศก็มีสวนเกี่ยวพันกับการคามนุษย เพราะไดบุคคลมาจาก

นายหนาคามนุษยเหมือนกัน 
 
 5.5.4.2 อิทธิพลของครอบครัว และชุมชนกับปญหาการคามนุษย 
  
 ผูเขารวมสัมมนา เห็นวา ความยากจนของครอบครัว การศึกษานอย การที่ครอบครัวแตกแยก 

การขาดความอบอุน ความดอยโอกาสของคนในครอบครัว การขาดรายไดของครอบครัว หรือหัวหนาครอบครัว

ไมมีอาชีพท่ีม่ันคง ลวนเปนสาเหตุปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย งายตอการถูก

หลอก 
 สวนกรณีของชุมชน ก็เปนสาเหตุปจจัยหน่ึงเชนกันท่ีจะกอใหเกิดปญหาดังกลาว กลาวคือ หาก

ชุมชนไมเขมแข็ง ไมมีความสามัคคี คือมีการจับกลุม ด่ืมสุรา เสพยาเสพติดในที่สาธารณะแลวสรางปญหา ก็ถือ
เปนชุนชนที่มีความเสี่ยงตอกรณีท่ีสมาชิกในชุมชนจะถูกหลอกเชนกัน 

 
 5.5.4.3 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษย (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญ สรุปสาเหตุปจจัยท่ีทําใหเกิดการคามนุษย วามี 3 ประการ กลาวคือ 

1)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
2)  ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม 
3)  ปจจัยดานการเมือง 

 นอกจากน้ี มีผูเขารวมสัมมนาบางสวนไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ปญหาความยากจน ปญหา

ครอบครัวแตกแยก ความเบื่อหนายกับสภาพความเปนอยู การขาดความรู และการรูเทาไมถึงการณ ตางก็เปน

สาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดปญหาการคามนุษยเชนกัน 
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 5.5.4.4 พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรที่งายตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

(โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 ผูเขารวมสัมมนา เห็นวา พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตที่งายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

สามารถแยกเปนขอๆ ได ดังน้ี 
1)  การขาดความรูทางดานการศึกษา 
2)  การอยากไดอยากมีในสิ่งที่ตนไมมี 
3)  การเขามาทํางานในเมืองของคนในชนบท 
4)  ความสัมพันธท่ีแตกแยกในครอบครัว 
5)  วุฒิภาวะที่แตกตางกันในการดํารงชีพ 
6)  สภาพแวดลอมท่ีกดดันของคนรอบขาง 
7)  ความเบื่อหนายกับความเปนอยูเดิมๆ โดยเฉพาะทางดานการเงิน 
8)  การไววางใจคนงาย 
9)  การใชจายฟุมเฟอย 
10)  รสนิยมการแตงตัวของวัยรุนท่ีลอแหลม 
11)  พฤติกรรมการมองโลกในแงดีเกินไป 
12)  คานิยมในหมูวัยรุนท่ีเปลี่ยนไป อยากลองอยากสนุก โดยไมคํานึงถึงผลที่ตามมา 
13)  คนที่ชอบเที่ยวกลางคืน  
14)  คนที่ทํางานในบาร แหลงบันเทิง 
15)  คนตางดาวที่ทํางานในประทศไทยแลวถูกนายจางหลอกใหคาประเวณี 
16)  การเดินบนสะพายลอยกลางคืน ท่ีเปลี่ยว หรือเดินคนเดียวอาจถูกขูเข็ญไดงาย 

 
 5.5.4.5 แนวทางการชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อในการคามนุษย 
  
 ผูเขารวมสัมมนา เห็นวา การชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยน้ัน นาจะเริ่มจากคนใน

ครอบครัว โดยการอบรมลูกหลานใหเขาใจ พยายามอยาใหมีปญหาในครอบครัว คิดหากิจกรรมใหคนใน

ครอบครัวทํา พูดคุยเปนกันเอง หาแนวคิดดีๆ และปฏิบัติตนเปนตัวอยางใหคนในครอบครัวทําตาม ในสวนของ

การปองกัน ควรที่จะมีการนําความรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวมาประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ใหเยาวชนและคน

ในหมูบานไดรับรูเรื่องการคามนุษย เพื่อเปนหูเปนตาใหกับเจาหนาท่ี 
 นอกจากนี้ ผูเขารวมสัมมนาทานอื่นเห็นวา กรณีท่ีตกเปนเหยื่อมาแลว การชวยเหลือทําไดโดย

การพูดสนับสนุนชวยเหลือเขาใหตัดสินใจที่จะจัดการกับชีวิตตนเอง ชวยสรางความมั่นใจและความนับถือตัวเอง
แกเขา ไมดูถูก พรอมท้ังแนะนําหาอาชีพอื่นใหเขาทํา พยายามพูดใหเขาคิดถึงปจจุบัน ทําปจจุบันใหดีท่ีสุด 
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5.5.5 รายงานสรุปผลการประชุมกลุมยอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 5.5.5.1 การคาบริการทางเพศมีความเกี่ยวพันกับการคามนุษยอยางไร 
  
 ผูเขารวมสัมมนาทานหน่ึง เห็นวา ท้ังสองสิ่ง มีความคิดเกี่ยวพันกันอยางแนนอน โดยขอเลาเรื่อง

จริงจากประสบการณ กลาวคือ คนลาวเดินทางเขามาประเทศไทยทางชองเม็ก ตอนแรกผูเปนแมเขามากอนมา

เปนแมบาน ตอมาก็เรขายบริการ เก็บเงินไปสรางบานท่ีลาว ตอมาลูกเรียนจบประถมก็เขามาขายบริการอีกคน 

ทําใหคนลาวคนอื่นอยากไดเงินบาง ก็เขามาขาย ในที่สุดนําไปสูปญหาการคามนุษย 
 นอกจากนี้ ยังใหเหตุผลอธิบายระดับของความเกี่ยวพันวามากแคไหน เพียงใด ดังน้ี เลาจาก

ประสบการณในอดีต กรณีการตกเขียวในภาคเหนือ ถาบานไหนมีลูกสาวเขาจะฉลองเพราะสามารถสรางรายได 
เม่ือไปทํางาน เขาจะสงเงินกลับบาน บานแตละหลังในหมูบาน จะเปนแบบตะวันตกทั้งน้ัน เม่ือขายไมได ก็

กลับมาแตงงานกับหนุมในหมูบาน ซึ่งเขาจะไมรังเกียจเพราะผูหญิงมีเงิน แตงงานกันโดยไมจดทะเบียน เวลา

เลิกกัน ก็ไปแตตัว นอกจากนี้ผูชายก็มี ท่ีถูกหลอกใหไปทํางานในไร ถูกคุมดวยปนเอ็ม 16 ถูกยึดบัตรประชาชน 

สวนผูหญิงก็ถูกคุมไวกอนสงไปยังหองอาหาร ซึ่งเบื้องหลังคือการคาประเวณี 
 บางทานใหความเห็นเพิ่มเติมวา การคาบริการทางเพศกับการคามนุษยน้ัน สองอยางน้ีมัน

เชื่อมโยงกัน เคยสัมภาษณคนที่ไปคาบริการท่ีญ่ีปุน ไดความวา เหยื่อถูกดูตัวกอนออกเดินทาง ถาสวยจึงจะได

ไป พอไปแลวไดไปแตงงานกับยากูซา พอเขากลับมาเยี่ยมเมืองไทยก็กลับมาพรอมลูกและสามีญ่ีปุน ก็มีคนมา

ขอไปดวย พอแมเขาก็บอกใหไปเพราะไปแลวไดเงินกลับมาสรางบาน ราคาหลายลาน เห็นไดชัดวาเปนผลมาจาก

การคาประเวณี เกิดการนําพาตอๆกันไปเรื่อยๆ จนพัฒนาเปนการคามนุษยในที่สุด และสุดทายพวกที่พาไปก็ได

คาหัว  
 

 5.5.5.2 อิทธิพลของครอบครัว และชุมชนกับปญหาการคามนุษย 
  
 กลุมผูเขารวมสัมมนาไดรวมกันสรุปเกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวและชุมชนตอปญหาการคา

มนุษย โดยแยกเปน 4 ประเด็น คือ  

 1)  ความสัมพันธและความอบอุนในครอบครัว โดยใหเหตุผลวา การใหความอบอุน การสั่งสอน

จากพอแม ถาไมพอเขาก็จะเกิดปมดอย หรือพอแมสอนใหรักความสบาย เลี้ยงลูกดวยเงิน ตอไปในอนาคต เขา

ไมทันฉุกคิด มองแตเรื่องวัตถุ ทํางานที่ไดเงินโดยไมตองใชแรงงานมากนัก ก็จะตกเปนเหยื่อโดนหลอกไดงาย 
 2)  เรื่องคานิยม ในเรื่องน้ี เห็นวา คานิยมจะสัมพันธกับชุมชน และสิ่งแวดลอม เพราะเกิดจาก

การมีสวนผลักดันจากตัวเอง สูครอบครัว แลวสูชุมชน ในชุมชนจะมีการพูดคุยกัน ถาคุยเรื่องบานใหม รถใหม 

วัตถุนิยมตางๆ ความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ ก็จะกอใหเกิดความอยากไดอยากมีตามกัน เด็กท่ีเขามีปมดอย ขาด

ความอบอุน เขาอาจเกิดความอยากไดอยากมีไวกวา ทางหาเงินไหนที่สะดวกและงาย ก็จะมองหาทางนั้น 
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 3)  การศึกษา มีความเห็นวา การศึกษาในครอบครัวไมวาจะต่ําหรือสูง ไมมีผลตอการคามนุษย

มากนัก เพราะการคาประเวณีขึ้นอยูกับตัวบุคคลมากกวา พอแมท่ีผลักดันใหลูกศึกษาสูง พอเขามาศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา อาจกลายเปนตลาดใหเขาใชหาลูกคาดวยซ้ําไป แตก็มองวา การศึกษาที่ตํ่าในครอบครัว ก็มี

อิทธิพลตอการคามนุษยบางสวน กลาวคือ ถาเรียนสูงกระบวนการคิดและวิเคราะหหาเหตุผลก็จะทําใหเชื่อ

บุคคลที่มาชักชวนไดยากขึ้น ทําใหตัดสินใจไดอยางรอบคอบในการที่จะไปทํางาน 
 4)  สภาพเศรษฐกิจ ผู เขารวมสัมมนา เห็นวา เศรษฐกิจในชุมชน และครอบครัว มีผล

คอนขางมาก โดยเฉพาะพอแมบางคนมีคานิยมในการหาเงินท่ีเร็ว จึงสนับสนุนใหลูกหรือสมาชิกในครอบครัวหา

เงินโดยการคาประเวณี ตัวลูกก็เชื่อพอแม เพราะมองวาเปนการตอบแทนพระคุณของพอแม     
 
 5.5.5.3 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษย (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
  
 กลุมผูเขารวมสัมมนา เห็นดังน้ี 
 1)  ดานเศรษฐกิจหรือความยากจนเมื่อรายไดนอย ไมเพียงพอทําใหตองหารายไดเสริม ทํางาน

กลางคืน รองเพลง เสริฟอาหาร เกิดการเปรียบเทียบวาทํากลางวันแดดรอน เงินนอย แตทํากลางคืนสนุก งาน

เบา เงินเยอะ สุดทายเห็นชองทางการหารายไดจากการคาประเวณี 
 2)  ดานสังคม มีท้ังที่ขาดการศึกษาและก็พวกมีการศึกษา บางคนวุฒิการศึกษานอยสมัครงาน

อะไรก็ไมได เพราะจบแค ป.4  ป.6 ทําไดแตกรรมกรกอสราง เม่ือตองทํางานหนักและเหนื่อย แถมรายไดก็ไม

พอจาย จึงงายตอการประกอบอาชีพขายบริการทางเพศไมวาโดยสมัครใจหรือไมสมัครใจ 

 นอกจากน้ี เห็นวา สาเหตุอีกประการหนึ่ง คือ การขาดการรับรูขอมูลขาวสาร บางคนอยูท่ีบาน

นอก ท้ังปไมเคยอานหนังสือพิมพเลย บางทีอานก็ลืม เพราะขาวเรื่องโดนทารุณ การขายบริการทางเพศมันไมได

มีทุกวัน เขาจึงไมเกิดความกลัว บานเรา เหตุการณรายจะไมโฆษณาใหรู  อยางเชน พอไปขาย กลับมา เม่ือตาย

ก็บอกวาเปนโรคภูมิคุมกันบกพรอง ไมมีใครมาบอกวาไปขายตัวแลวเปนโรครายตายทุกคนชวยกันปด ก็เลยไม

เกิดความกลัวกันขึ้น อีกอยางกอนท่ีเขาจะไดเงินมา เขาไปเจออะไรที่เลวรายมาเขาไมบอก ไมเลา ก็เลยมองกัน

แตภาพลักษณดีๆ 
 
 5.5.5.4 พฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรที่งายตอการตกเปนเหยื่อการคามนุษย 

(โดยเฉพาะกรณีการคาบริการทางเพศ) 
 ถาเปนนักเรียน นักศึกษาวัยรุนท่ีขายบริการ มองวา เกิดจากการมีคานิยมฟุงเฟอฟุมเฟอย เห็น

ใครมีก็อยากมีอยากไดตาม อยากไดเงินมาซื้อของ จึงทําใหตองขายบริการ อีกกลุมก็คือพวกวัยรุนท่ีแขงสถิติ

การมีแฟนมาก ทําใหคานิยมการรักนวลสงวนตัวลดลง  



บทที่ 5 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

231

 

 5.5.5.5 แนวทางการชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อในการคามนุษย 
  
 ผูเขารวมสัมมนา มีขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว โดยมี  2 แนวคิด กลาวคือ 

1)  โดยใชกฎหมาย คือเปนแนวคิดหามเด็ดขาด มีกฎหมายมาบังคับ แตเห็นวา กรณีน้ีจะ

กอใหเกิดความกดดันตอผูชาย เพราะคงปฏิเสธไมไดวายังมีนักเที่ยว 

2)  โดยไมมีกฎหมายบังคับ อยางไรก็ตามหากจะทําอยางน้ี ปญหาตาง ๆ ก็จะตามมา เชน ทําให

ผูชายอยูกับครอบครัวนอยลง  

เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ทางกลุมจึงมีขอสรุปรายขอ วา 
1)  ตองสงเสริมใหมีการตระหนักเห็นความสําคัญของมนุษย มนุษยยอมมีความรู ความคิด มี

ขนบธรรมเนียมประเพณี ถาเรายึดหลักพระพุทธศาสนา ปญหาตางๆก็คงนอยลง 
2)  ปรับเปลี่ยนทัศนคติประชาชน 
3)  ตองสงเสริมใหทุกคนมีความคิดเห็นวา อยายึดในระบบทุนนิยม ไมนิยมวัตถุ 
4)  ทุกคนควรมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวเอง ถาทุกคนมี การคาประเวณียอมไมเกิด  
5)  การรูจักพอในชีวิต และทรัพยสิน ตามหลักการอยูอยางพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของ

พระเจาอยูหัว  

 ตามเสียงขางมากของกลุมผูเขารวมสัมมนา มีการเสนอใหมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหสามารถจด

ทะเบียนใหมีการคาประเวณีได อยางไรก็ตามกลุมเสียงขางนอย เห็นวา ถาใหมีการจดทะเบียนปญหาอาจจะไม

ลดลงก็ได โดยยกตัวอยางใหเห็น กรณี เรื่องหวยใตดินท่ีเอาขึ้นมาบนดินปจจุบันก็ยังมีใตดินอยู  
 สวนความเห็นเรื่องจดทะเบียนน้ัน ฝายท่ีเห็นดวย เห็นวา ท้ังน้ีก็เพื่อท่ีจะลดความตองการทาง

เพศ ถามีการจดทะเบียนจะไดสามารถไปเที่ยวได อีกท้ังถือวาเปนการลดอาชญากรรมอยางหนึ่ง และก็เปนการ

คุมครองหญิงที่คาประเวณีดวย เพราะเปนเรื่องที่ถูกตองตามกฎหมายจะไดคุมครองสิทธิเสรีภาพของหญิงดวย 
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สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มี

ผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก (Family Attitudes and Behaviors of Victims 
Affecting Trafficking in Human, especially Women and Children)ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ

ไดทราบถึงแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และผูท่ีอยูในขายเสี่ยงตอการตก

เปนเหยื่อในปจจุบัน  และนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางแนวโนมของทัศนคติและ

พฤติกรรมดังกลาวกับอิทธิพลของปจจัยตางๆที่มีผลตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย รวมถึงนํา

ความสัมพันธท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนหรือรณรงคเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และผูท่ีอยูในขายเสี่ยงตอการถูกลอลวงและตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอยาง

เหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยตอไป 
 โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแยกการวิเคราะหออกเปน 4 สวน ไดแก สวนที่1 เปน

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 เปนพฤติกรรมเสี่ยง สวนที่3 เปนทัศนคติของผูตอบ

แบบสอบถามตอปญหาการคามนุษย และสวนที่ 4 เปนการหาความสัมพันธของปจจัยตางๆตอปญหาการคา

มนุษย โดยแสดงเปนคาความถี่ และรอยละ  

 อน่ึง ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหผลการวิจัย มีดังน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาวะหนี้สิน ในสวนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง ไดแก 

พฤติกรรมในการดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการใชสารเสพติด และในสวนที่เกี่ยวกับทัศนคติตางๆท่ีมีตอการคา

มนุษย ไดแก ทัศนคติตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ ทัศนคติท่ีมีตอสมาชิกในครอบครัวที่คาบริการทาง

เพศ การเยียวยา การชวยเหลือ และการปองกันการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศ ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย

ไดดังน้ี 

 
6.1   สรุปผลการวิจัย 

 
 เพื่อใหสะดวกในการทําความเขาใจ ผูวิจัยขอแยกการอภิปรายสรุปผลการวิจัยเปน  3 ประเด็น

ดังตอไปนี้ 
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6.1.1 สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของประชากรกลุมศึกษา 
 
 เน่ืองจาก คณะผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลภาคสนามเพื่อทดสอบสมมุติฐานในพื้นท่ีเปาหมาย

ท้ัง 4 ภาค หรือ 8 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) โดยมีหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดพื้นท่ีเปาหมายใน 5 

ประเด็นสําคัญ คือ 1. เปนพื้นท่ีท่ีประชากรสวนใหญมีปญหาความยากจน และมีปญหาภาระหนี้สินมากอยาง

เห็นไดชัด  2. เปนพื้นท่ีท่ีประชากรมีสัดสวนของสวนตางของรายไดและรายจายตอครอบครัวต่ํา 3. เปนพื้นท่ี

ท่ีประชากรมีปญหาการขาดการศึกษาต่ํากวาภาคบังคับ หรือไมเห็นวาการศึกษาเปนเรื่องสําคัญ 4. เปนพื้นท่ีท่ีมี
ความหนาแนนของประชากรคอนขางมาก และ 5. เปนพื้นท่ีท่ีประชากรมีคานิยมวัตถุนิยม หรือทุนนิยมและมี

การแขงขันในทางฟุมเฟอยอยางเห็นไดชัดโดยเลือกจากจังหวัดท่ีมีรายไดของประชากรคอนขางสูง หรือมี

ลักษณะของเมืองใหญในภูมิภาคน้ัน ซึ่ง จากหลักเกณฑขางตนท่ีกลาวมาน้ี ประกอบกับขอมูลท่ีไดจากรายงาน

สถานการณการคามนุษย ท่ีจัดรวบรวมโดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ศูนยปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามการคามนุษยแหงชาติ ทําใหไดพื้นท่ีเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี รวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด อัน

ไดแก กรุงเทพฯ ชลบุรี สระแกว เชียงราย แมฮองสอน รอยเอ็ด อุบลราชธานี และสงขลา โดยมีผลของการ

วิจัยเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของประชากรศึกษาทั้งสองกลุมพอสรุปได ดังตอไปนี้ 
  ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวาประชากรศึกษาของทั้งสองกลุมเปนผูท่ีอยูในชวงอายุ 18-45 ป

ซึ่งเปนกลุมของวัยเจริญพันธุมากท่ีสุด ในขณะเดียวกัน อายุเฉลี่ยของกลุมประชากรผูตอบแบบสอบถาม

ท้ังหมดคือ 29.82  ป โดยกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีอายุเฉลี่ยเทากับ 30.26 ป ซึ่งสูงกวากลุมเสี่ยง
เพียงเล็กนอย กลาวคือ กลุมเสี่ยงมีอายุเฉลี่ยเทากับ 29.37 ป ซึ่งจะเห็นไดวาประชากรทั้งสองกลุมอยูในชวง
วัยทํางานเปนสวนใหญ ซึ่งเปนชวงวัยท่ีมีภาระความรับผิดชอบในทางเศรษฐกิจมากกวาวัยอื่น   

 ในสวนของสถานภาพสมรสพบวา ประชากรศึกษาทั้งสองกลุมสวนใหญมีสถานภาพโสด 

กลาวคือ กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อท่ีมีสถานะภาพโสดทั้งสิ้น 101 คน คิดเปนรอยละ 71.6 ของ

ประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ ประชากรในกลุมเสี่ยงมีสถานะภาพโสดทั้งสิ้น 478 
คน คิดเปนรอยละ 52.4 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ซึ่งเม่ือพิจารณาประกอบกับชวงอายุและเกณฑอายุเฉลี่ย
แลว ทําใหเห็นไดวาประชากรทั้งสองกลุมสวนใหญเปนผูท่ีตองพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิต และยังอาจเปนผู

ถูกพึ่งพาของสมาชิกอื่นในครอบครัวดวย ยังอยูในชวงของการแสวงหา ไมวาจะเปนการแสวงหาทิศทางในการ

ดํารงชีวิต การประกอบอาชีพการงาน การมีรายได รวมถึงการสรางฐานะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

นอกจากนี้ การที่มีคนโสดจํานวนมาก ประชากรจํานวนไมนอยมีการอยูรวมกันโดยไมสมรส ซึ่งเปนสาเหตุหน่ึง

ท่ีอาจทําใหอายุสมรสเฉลี่ยของหญิงสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุดังกลาวสวนหนึ่งมักเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน จึงเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ทําใหสตรีมีความเปนตัวของตัวเองสูง 

เกิดคานิยมที่ตองการพึ่งพาตัวเองโดยไมสนใจกับการแตงงานหรือการมีครอบครัว  

 อน่ึง ผลการสํารวจเกี่ยวกับระดับการศึกษา พบวา กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ มีจํานวนผู

ท่ีมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากท่ีสุด คือ มีท้ังสิ้น 50 คน คิดเปนรอยละ 35.5 ของประชากรใน
กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ กลุมเสี่ยงมีผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 เปน
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สัดสวนมากที่สุด คือ จํานวนทั้งสิ้น 384 คน คิดเปนรอยละ 42.1 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ซึ่งจะเห็นไดวา 
ประชากรศึกษาทั้งสองกลุมสวนใหญมีระดับการศึกษาคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบโดยอาศัยเกณฑของ

การศึกษาภาคบังคับในปจจุบัน(มัธยมศึกษาตอนปลาย)เปนสําคัญ ท้ังน้ี เน่ืองจากประชากรศึกษาในทั้งสอง

กลุมอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเปนสังคมชนบท ซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เชน 

ทําสวน ทําไร ทํานา และรับจางทั่วไป เปนหลัก จึงทําใหมีแนวคิดท่ีเห็นวา อาชีพดังกลาวไมจําเปนตองอาศัย

ความรูจากการศึกษาเลาเรียนในระดับสูง แตอาศัยการฝกฝนและการปฏิบัติงานจริงจากประสบการณตรง

มากกวา ดังน้ัน จึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองไดรับการศึกษาในระดับที่สูงมากนัก ประกอบกับประชากรในพื้นท่ี

ดังกลาวมีปญหาความยากจน หน้ีสินตางๆ ทําใหไมมีความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะสงเสียใหบุตรไดเรียน

สูงขึ้น  

 นอกจากน้ี ผลการวิจัยยังไดแสดงใหเห็นขอสังเกตที่นาสนใจเกี่ยวกับขอมูลการประกอบอาชีพ 

ภาระหนี้สิน และประเภทหนี้สินของประชากรศึกษาทั้งสองกลุม โดยพอสรุปไดดังน้ี กลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีไดรวมเหยื่อไวในกลุมน้ีดวย พบวามีผูประกอบธุรกิจสวนตัวซึ่งสวนใหญ 

หมายถึง การคาบริการทางเพศมากที่สุด โดยมีจํานวนทั้งสิ้น 72 คน คิดเปนรอยละ 51.1 ของประชากรใน
กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ในขณะที่ กลุมเสี่ยงมีผูท่ีไมไดทํางานเปนจํานวนมากที่สุด คือ มีท้ังสิ้น 322 
คน คิดเปนรอยละ 33.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  
 อน่ึง ในประเด็นเกี่ยวกับการมีภาระหนี้สิน มีขอนาสังเกตวา ในขณะที่กลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อมีผูท่ีมีหน้ีสินมากกวาผูท่ีไมมีหน้ีสิน กลาวคือ ผูมีหน้ีสินมีจํานวนทั้งสิ้น 72 คน คิดเปนรอยละ 51.1 
ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ แตในทางตรงกันขาม กลุมเสี่ยงกลับมีผูท่ีไมมีหน้ีสินเปน

จํานวนมากกวาผูท่ีมีหน้ีสิน กลาวคือ มีผูท่ีไมมีหน้ีสินจํานวนทั้งสิ้น 592 คน คิดเปนรอยละ 64.7 ของ

ประชากรในกลุมเสี่ยง อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารราประกอบกับประเภทของหนี้สิน ผลจากการวิจัยพบวา กลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีหน้ีสินอันเกิดจากการซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกภายในบานมากท่ีสุด คือ 

มีจํานวนทั้งสิ้น 27 คน คิดเปนรอยละ 21.6 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ สวนกลุมเสี่ยง
มีหน้ีสินท่ีเกิดจากการซื้อยานพาหนะมีจํานวนทั้งสิ้น 106 คน คิดเปนรอยละ 20.5 ของประชากรในกลุมเสี่ยง 
ซึ่งถือวาเปนสัดสวนที่มากท่ีสุด ในขณะที่ หน้ีสินอันเกิดจากการซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกภายในบานมี
จํานวนใกลเคียงกัน คือ มีท้ังสิ้น 88 คน คิดเปนรอยละ 17.0  ของประชากรในกลุมเสี่ยง ซึ่งผลการวิจัย

ดังกลาวแสดงใหเห็นวาประชากรศึกษาทั้งสองกลุมสวนใหญ   มีแนวโนมในการใชจายไปในลักษณะของ

คาใชจายฟุมเฟอยเพื่อความสะดวกสบายนอกเหนือจากปจจัยสี่อันเปนความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต จึง

อาจเปนสาเหตุใหตองขวนขวายหาทางไดมาซึ่งสิ่งของเหลาน้ัน  ซึ่งคานิยมและพฤติกรรมดังกลาวนําไปสู

ทัศนคติในเรื่องวัตถุนิยม ความฟุมเฟอย ความรักสบาย และความไมรูจักพอเพียง  ซึ่งสงผลใหผูท่ีมีทัศนคติ

และแนวทางในการดําเนินชีวิตในลักษณะดังกลาว  ตกเปนกลุมท่ีเสี่ยงตอการถูกหลอกลวง ลอลวง ชักจูงให

เขาสูกระบวนการคามนุษยไดงาย โดยเฉพาะกลุมหญิงและเด็กท่ีมีทัศนคติไปในแนวทางเหลาน้ี ก็จะยิ่งงายตอ

การตกเปนเหยื่อในกระบวนการคาบริการทางเพศ ท้ังโดยสมัครใจและไมสมัครใจ เพราะเปนอาชีพท่ีงายตอ

การไดมาซึ่งรายไดจํานวนมากมายในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อนําไปสนองตอบตอความตองการของตนเองหรือ



บทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

235

บุคคลใกลชิดตอไป ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดยืนยันใหเห็นวา ในสวนของปญหาหนี้สินมีความสอดคลองกับ
สมมุติฐานของงานวิจัยและขอกําหนดเกี่ยวกับประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีท่ีมองวาปญหาความ

ยากจนโดยดูจากหนี้สินเปนปจจัยท่ีสําคัญที่ทําใหเกิดการเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศ อันเปนสวนหนึ่งของ

ปญหาการคามนุษย 
 

6.1.2 สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวโนมของทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ

และกลุมเสี่ยง 
 
 เพื่อประโยชนในการทําความเขาใจ ผูวิจัยขอแยกการอภิปรายผลการวิจัยออกเปน 2 ประเด็นโดย

จะทําการสรุปและเปรียบเทียบผลวิจัยระหวางกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง ตามลําดับ

ดังตอไปนี้ 
 
 6.1.2.1 แนวโนมของพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง 
 

 ภายใตกรอบความคิดท่ีวา พฤติกรรมการด่ืมสุรา สูบบุหรี่  หรือพฤติกรรมการเสพสารเสพติด

ชนิดอื่น มักเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหผูมีพฤติกรรมดังกลาวงายตอการถูกหลอกลวง ลอลวง ชักจูงใหตกเปน

เหยื่อของการคามนุษย ดังน้ัน จึงนําไปสูการศึกษาถึงพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง 

เพื่อท่ีจะทราบวา ประชากรในกลุมเปาหมายท้ังสองกลุมมีแนวโนมของพฤติกรรมไปในทิศทางใด และมีความ

ขัดแยงหรือสอดคลองกับกรอบความคิดและสมมุติฐานของผูวิจัยหรือไม อยางไร ซึ่งผลจากการวิจัยพบวา 

จากขอมูลพฤติกรรมเสี่ยงของผูตอบแบบสอบถาม พบวา พฤติกรรมการดื่มสุราของกลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อมีระดับความถี่ของการดื่มสูงกวากลุมเสี่ยง มีการด่ืมเพื่อสังสรรคสูงที่สุดรอยละ 35.5 ในขณะที่กลุม

เสี่ยงมีผูท่ีด่ืมเพื่อสังสรรครอยละ 25.4 สวนการสูบบุหรี่กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีระดับความถี่ไป

แนวทางเดียวกันกับการดื่มสุรา กลาวคือ มีการสูบทุกวันรอยละ 25.5  เปนสัดสวนที่สูงกวากลุมเสี่ยงที่มีการ
สูบทุกวันเพียงรอยละ 18.6   สวนในเรื่องของการเสพสารเสพติด พบขอมูลการเสพเพียงเล็กนอยในทั้งสอง

กลุม   โดยกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีจํานวนผูเสพรวมทั้งสิ้นเพียงรอยละ 11.4 และกลุมเสี่ยงมี

จํานวนรมกันท้ังสิ้นรอยละ 15.3  ซึ่งเม่ือนํามาเปรียบเทียบกันกลับพบวา กลุมเสี่ยงมีจํานวนผูเสพสารเสพติด

สูงกวาในทุกชวงระดับความถี่   
 ดวยเหตุน้ี จึงอาจกลาวไดวาพฤติกรรมการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติดมีความ

เสี่ยงในการเขาสูอาชีพคาบริการในลําดับตน เน่ืองจากดื่มหรือเสพ อาจเปนปจจัยท่ีทําใหผูด่ืมหรือเสพถูก

ลอลวงเขาไปสูวงจรดังกลาวโดยไมรูตัว การแฝงสารเสพติดในเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือบุหรี่ อาจทําใหผูด่ืม

หรือเสพถูกบังคับใหทํางานดังกลาวแลกกับการไดสารเสพติด หรือเม่ือถูกลอลวงไปเนื่องจากความมึนเมาก็

ตาม การหลุดออกมาจากวงจรดังกลาวจะกระทําไดยาก อีกท้ังปจจัยท่ีกอใหเกิดพฤติกรรมเสี่ยงทั้งสาม

ประการนี้ สวนหนึ่งมาจากพื้นฐานเกี่ยวกับปจจัยทางรางกาย จิตใจ สังคมและสภาพแวดลอม เพราะแตละคน
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จะมีความสามารถในการเลือกแนวทางการดํารงชีวิต หรือการแกไขปญหาอุปสรรคตางกัน นอกจากน้ี ยัง

ขึ้นกับองคประกอบการอบรม เลี้ยงดู และสภาพแวดลอมของชุมชนที่อยูอาศัยดวย นอกจากน้ี พฤติกรรมการ

ด่ืมสุรา การสูบบุหรี่ และการเสพสารเสพติด ในหลายกรณีมักเกิดจากการชักชวนของเพื่อนฝูง ความอยาก

ลอง การประชดครอบครัวเพื่อหลีกหนีปญหาที่บานและครอบครัว หรือบิดามารดาทะเลาะกัน เปนตน
177

 ซึ่ง

เม่ือประกอบกับการเติบโตของสังคมเมืองซึ่งสมาชิกในสังคมตองด้ินรน ประชากรในกลุมท่ีมีพฤติกรรมเหลาน้ี

จึงเปนอีกกลุมหน่ึงที่ควรใหความเอาใจใสอยางยิ่ง  

 
6.1.2.2 แนวโนมของทัศนคติครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลตอการคามนุษย 

 
ภายใตกรอบความคิดท่ีวา นอกจากพฤติกรรมจะเปนตัวชี้ใหเห็นถึงความเสี่ยงในการตกเปน

เหยื่อของการคามนุษยแลว ทัศนคติในเรื่องการตอบแทนบุญคุณและคานิยมวัตถุนิยม ก็เปนตัวแปรที่สําคัญ

อีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงระดับความเสี่ยงของบุคคลในกลุมตางๆไดเชนกัน  และเปนตัวแปรที่สําคัญที่

มีผลตอการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กดวย  เน่ืองจาก ทัศนคติหรือคานิยมของผูคนในสังคม

ยอมเปนรากฐานสําคัญและเปนท่ีมาของการแสดงออกทางพฤติกรรม ดังเชนประโยคที่นิยมกลาววา “คิด
อยางไร ยอมแสดงออกเชนน้ัน”  หรือ “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” น่ันเอง  ดวยเหตุน้ี  การศึกษาเพื่อทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีคิด แนวคิด คานิยม และทัศนคติของประชากรกลุมเปาหมายจึงชวยใหสามารถเห็นถึง

อิทธิพลของความคิดท่ีสงผลตอการคามนุษยได  และอาจนําไปสูหนทางในการปองกันและแกไขปญหาการคา

มนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กไดอยางถูกตองเหมาะสมและตรงกับสภาพปญหาอยางแทจริงตอไป  

   
ท้ังน้ี ผลการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตางๆตอปญหาการคามนุษยท่ีไดจากการศึกษาครั้งน้ี ทําให 

พบวา ในเกือบทุกประเด็น ไมวาจะเปนเรื่องของทัศคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ การเยียวยา 

การชวยเหลือ และการปองกันการคาบริการทางเพศ ลวนแลวแตเปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือ ท้ังกลุม

ครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยงจะรูสึก สงสารเห็นใจ และตองการหาทางชวยเหลือ โดยการหางาน

อื่นๆใหผูคาบริการทางเพศทํา และพยายามปองกันการเขาสูอาชีพโดยการใหการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเปน

จํานวนมากที่สุด ซึ่งที่เปนเชนน้ี เน่ืองมาจากสังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนาจึงมีความเห็นใจและยังมีความ

ตองการที่จะชวยเหลือเพื่อนมนุษยดวยกันอยู  
 อยางไรก็ตาม มีประชากรกลุมศึกษาทั้งสองกลุมเปนจํานวนไมนอยท่ีรูสึกเฉยๆ และเห็นวาเปน

เรื่องสวนบุคคล ซึ่งแนวคิดในลักษณะเชนน้ีถือเปนวิถีชีวิตปกติของสังคมเมือง ท่ีใหความสนใจเฉพาะเรื่องของ

ตนเอง ท้ังน้ี เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางกาวกระโดดทําใหแนวคิดของสมาชิก

                                                 
177 นิเทศ ตินณะกุล, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม, กรุงเทพมหานคร, โครงการผลิตตําราและเอกสารการาสอน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544, หนา 50-55 
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ในสังคมเปลี่ยนแปลงไป
178

 กลาวคือ จากเดิมท่ีเคยสอดสองดูแลและใหความสนใจในเรื่องของคนรอบขาง 

รวมถึงสภาพแวดลอมในสังคม กลายเปนการปฏิเสธที่จะเขาเกี่ยวของกับความเปนไปของผูคนรอบตัวที่ถือวา

เปนคนอื่น ซึ่งทัศนคติท่ีมีแนวโนมไปในทางที่แสดงถึงความไมใสใจตอปญหาเหลาน้ี ถือเปนตัวแปรหนึ่งที่มี

ผลใหการคามนุษยยังคงดํารงอยูในสังคมและสามารถเติบโตขยายตัวออกไปไดอีก 
นอกจากน้ี มีขอนาสังเกตวา ประชากรกลุมศึกษาทั้งสองกลุม ซึ่งแมจะมีจํานวนไมมากนัก  แต

กลับเปนกลุมท่ีควรไดรับความสนใจเชนเดียวกัน  เน่ืองจาก ประชากรในกลุมดังกลาวยังมีความรูสึกวาการคา

บริการทางเพศของหญิงและเด็กยังเปนเรื่องที่นายกยอง โดยเฉพาะหากเปนไปเพื่อการเลี้ยงดูบิดามารดา 

แสดงความกตัญู และเปนการตอบแทนพระคุณผูหน่ึงผูใดที่ไดใหการเลี้ยงดูอุปการะตนมา ซึ่งทัศนคติเชนน้ี

เปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการคามนุษยดวยเชนกัน 

 ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ จะ

พบวา การที่กลุมเสี่ยงจะมีความรูสึกอาย หากสมาชิกในครอบครัวตองมาประกอบอาชีพดังกลาวเปนสวนใหญ 

ในขณะที่ กลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อกลับรูสึกเฉยๆน้ัน ถือเปนพฤติกรรมปกติ เ น่ืองจาก

สภาพแวดลอมของประชากรศึกษาในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีความใกลชิดกับอาชีพดังกลาว ทําให

เกิดการซึมซับและคลอยตามพฤติกรรมดังกลาวไดงายกวากลุมเสี่ยง นอกจากน้ี เม่ือเทียบเคียงกับความรูสึก

วาการคาบริการทางเพศอาจเปนความผิดในทางกฎหมายแลวจะเห็นไดอยางชัดเจนวา กลุมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อมีความรูสึกกลัวความผิดตางจากกลุมเสี่ยงมาก โดยมีประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ

ตอบวารูสึกกลัววาจะผิดกฎหมายเพียงรอยละ 5.7 ของประชากรในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ    

ในขณะที่กลุมเสี่ยงมีผูตอบในขอดังกลาวมากถึงรอยละ 16.8 ของประชากรในกลุมเสี่ยง  ซึ่งสัดสวนรอยละ

ดังกลาวเปนการเนนย้ําการมองภาพที่แตกตางกันในเรื่องดังกลาวระหวางประชากรศึกษาทั้งสองกลุม  ซึ่งอาจ

เปนผลใหการดําเนินแนวทางในการแกไขและปองกันปญหา อาจตองใชวิธีทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนแนวความคิด 

ทัศนคติและพฤติกรรมในลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามแตวิธีคิดของประชารกรกลุมเปาหมาย 

  อน่ึง การที่ผลการวิจัยไดแสดงใหปรากฏถึงทัศคติตอการคาบริการทางเพศที่มีความแตกตาง

กันในรายละเอียดระหวางประชากรศึกษาทั้งสองกลุมน้ัน เน่ืองมาจากสภาวะแวดลอมทางครอบครัว การเลี้ยง

ดูตลอดจนความสัมพันธระหวางเด็กและครอบครัวของทั้งสองกลุมมีสวนสําคัญอยางมากตอแนวคิดของ

สมาชิกในครอบครัว ซึ่งหากคานิยม ความเชื่อถูกสั่งสอนมาแบบใด ก็ยอมสงผลตอพฤติกรรมของสมาชิกแบบ

น้ัน นอกจากน้ี ยังรวมถึงความคาดหวังของครอบครัวที่มีตอสมาชิกในครอบครัว หรือความตองการของตัว

เด็กหรือหญิงเองดวย โดยเฉพาะความคาดหวังของตัวเด็กหรือหญิงเองในการที่จะมีงานทําและมีรายไดจํานวน

มาก เพื่อนํามาชวยเหลือจุนเจือครอบครัว เพื่อมีชีวิตที่สุขสบาย เพื่อทดแทนพระคุณผูอุปการะเลี้ยงดู หรือ

เพื่อใชจายอยางเพียงพอตามความตองการของสมาชิกในครอบครัว ตัวของเด็กหรือหญิงเองมีความตองการหา

รายไดเพื่อใชจาย หรือซื้อสิ่งของที่มีราคาเกินกวาท่ีไดรับจากทางบาน หรือเกินจากฐานะของตนเองซึ่งสวนใหญ

                                                 
178 สมศักด์ิ  ศรีสันติสุข, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม : แนวทางการศึกษา วิเคราะห และวางแผน, ขอนแกน : โรง

พิมพคลังนานาวิทยา, 2536, หนา 115. 
 



บทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

238

มักมีลักษณะเปนคาใชจายฟุมเฟอย ท้ังน้ี ความคาดหวังดังกลาวจึงนํามาสูความตองการที่จะบรรลุความ

คาดหวังน้ัน และจะถูกแสดงออกมาเปนพฤติกรรมและแนวคิดท่ีแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมตางๆ

ตามที่กลาวมา
179

 ซึ่งสงผลใหบุคคลในกลุมท่ีมีพฤติกรรมหรือทัศนคติในลักษณะดังกลาวกลายเปนเปาหมาย

ของเหลามิจฉาชีพท่ีจองจะหลอกลวง ลอลวง ชักจูงหรือบีบบังคับใหคนกลุมน้ีเขาสูกระบวนการคามนุษย โดย

อาศัยจุดออนจากพฤติกรรมและทัศนคติในลักษณะดังกลาวเปนหนทางเขาถึงเหยื่อน่ันเอง 

 
6.1.3 สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

 
  โดยสรุปจึงเห็นไดวา ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตก

เปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็ก แสดงใหเห็นวา ปจจัย

ตางๆที่นํามาศึกษาวิจัยในแตละกลุม ไมวาจะเปนกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อหรือกลุมเสี่ยง มี

ความสัมพันธกับประชากรภายในกลุมใกลเคียงกัน มีเพียงบางกรณีเทาน้ันท่ีแตกตาง ท้ังน้ี จะเห็นไดวาผลการ

ศึกษาวิจัยในภาพรวมจากครั้งน้ี เปนการยืนยันผลการศึกษาวิจัยท่ีเคยมีมาในอดีตในหลายประเด็น ซึ่ง

สามารถนําเอาทฤษฎีความตองการของมนุษย แนวคิดเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน ความคาดหวังของบุคคล และแนวคิดเกี่ยวกับศักด์ิศรีความ

เปนมนุษย มาใชอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นไดในหลายประเด็นดวยกัน กลาวคือ ผลของการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหสังคมมีความเปน “เอกนคร” (Primate City) มีการเติบโตอยางกาวกระโดด
ของระบบเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ กระแสโลกาภิวัตนดังกลาวทําใหทัศนคติและการดําเนินชีวิต

ของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป แมวาระดับการศึกษาของประชากรในปจจุบันจะสูงขึ้น แตไมใชปจจัยท่ีมีสวน

ผลักดันใหเขาสูอาชีพดังเชนในอดีตที่ผานมาอีกตอไป วัตถุนิยมเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การแขงขันท้ัง

ในเศรษฐกิจหลอหลอมใหเกิดความฟุงเฟอ ความเห็นแกตัว ความทะเยอทะยาน รวมไปถึงการกอใหเกิด

พฤติกรรมบริโภคนิยม และมีนิสัยฟุมเฟอยสุรุยสุราย รักความสะดวกสบาย นิยมวัตถุ มีแนวโนมของรายจาย

ไปในลักษณะของความฟุงเฟอฟุมเฟอย กลับมีความรูสึกวาการคาบริการทางเพศเปนอาชีพสุจริตอาชีพหน่ึง

และเปนเสรีภาพหรือทางเลือกในการดํารงชีวิตของแตละปจเจกบุคคล ซึ่งทัศนคติและพฤติกรรมเหลาน้ีมีผล

โดยตรงตอปญหาอาชญากรรมตางๆ รวมถึงปญหาการคามนุษยดวย  
อยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยในครั้งน้ีเห็นวาแนวโนมของหญิงและเด็กในสังคมตางจังหวัด 

หรือแมแตในเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร ท้ังที่เปนกลุมหญิงและเด็กในวัยแรงงานและกลุมในวัยเรียน ท่ี

มีการเคลื่อนยายไปตามพื้นท่ีตางๆ เพ่ือการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือชวยพยุงฐานะทางครอบครัว หรือ

แมแตเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง มักมีปจจัยหน่ึงที่เขามาเกี่ยวของอยางมากคือ ปจจัยในเรื่องของฐานะ

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีความแตกตางจากเดิมท่ีเคยเปนมาในอดีต กลาวคือ การเขาสูการคาบริการในอดีต มักจะ

                                                 
179 พนม เน่ียวกูล, อางแลวในเชิงอรรถที่ 252, หนา10 
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เน่ืองมาจากการถูกหลอกลวงจากนายหนาหรือเพราะความจําเปนทางเศรษฐกิจหรือมีฐานะยากจนเปนหลัก แต

ปจจุบันการเดินเขาสูอาชีพดังกลาวไมไดเกิดจากการถูกลอลวงเพียงอยางเดียว มีหญิงและเด็กไมนอยท่ีเดินเขา

สูอาชีพดวยความเต็มใจ ซึ่งหลายกรณีเกิดจาการการถูกขายใหกับนายหนา บิดามารดารับเงินมากอน ซึ่งเด็ก

และสตรีเหลาน้ันยินยอมเขาสูอาชีพ อีกท้ังยังเห็นวาเปนอาชีพท่ีไมลําบาก ไดเงินงาย ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถ

สงกลับมาบาน เพื่อปลดหนี้สิน บิดามารดามีเงินทองปลูกบานหรือตอบสนองความสุขสบายตางๆเชนเดียวกับ

เพื่อนบานดวย ดังน้ัน การเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศในปจจุบันจึงมีหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของกันในลักษณะที่มี

ความเชื่อมโยงกันเปนลูกโซ 

อน่ึง เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทสรุปในประเด็นท่ีกลาวมาขางตนน้ี ผูวิจัยใครขอ

นําเสนอการอภิปรายความสัมพันธของปรากฏการณดังกลาวที่สงผลกระทบกับทัศนคติและพฤติกรรมในดาน

ตางๆ ของสตรีและเด็กที่เปนกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยง โดยจําแนกเปนประเด็นตางๆ

รวม 5 ประเด็น ดังน้ี 
 
1. ความสัมพันธระหวางทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศกับโอกาสในการตกเปนเหยื่อของ

การคามนุษย 
ทัศนคติท่ีมีตอหญิงและเด็กของประชากรกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมมีทิศทางเชนเดียวกับทัศนคติ

ของคนโดยทั่วไป กลาวคือ มีความรูสึกสงสาร เห็นอกเห็นใจหญิงและเด็กท่ีตองคาบริการทางเพศ เน่ืองจาก

ตามปกติ สังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนา จึงมักจะเห็นใจผูท่ีอยูในสถานะ หรือเหตุการณท่ีดอยกวาอยูแลว 

อยางไรก็ตาม มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ สําหรับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อน้ัน นอกจากความรูสึกสงสาร

เห็นอกเห็นใจแลว มีกลุมของหญิงที่มีชวงอายุ 18 – 45 ป ซึ่งอาศัยอยูในภาคกลาง (กรุงเทพฯ) และเปนผูไม

มีหน้ีสินจํานวนไมนอย ท่ีมีความรูสึก “เฉยๆ” ตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ ซึ่งคอนขางขัดแยงกับ

ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ ในทํานองเดียวกันกลุมเสี่ยงเอง ก็มีประชากรกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและหญิงเปน

จํานวนมากในทุกชวงอายุ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับหนี้สิน ท่ีมีความรูสึก “เฉยๆ”  ในขณะเดียวกัน 

ประชากรกลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ ก็มีทัศนคติตอเรื่องดังกลาววา เปนการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา 

เปนการกระทําท่ีนายกยอง ชื่นชม และหลายรายที่เห็นวาเปนเสรีภาพสวนบุคคลในการเลือกที่จะดํารงชีวิต 

รวมถึงมีบางรายเห็นวาเปนอาชีพอิสระที่ไมไดเบียดเบียนผูอื่น จึงไมควรตําหนิผูประกบอาชีพดังกลาว 

ซึ่งแนวโนมของวิธีคิดในลักษณะดังกลาว แสดงใหเห็นวา ทัศนคติท่ีโนมเอียงไปในลักษณะของ

การสงสาร เห็นใจ ของประชากรเปาหมายในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อมีความสอดคลองกับแนวคิด

ความคาดหวังของบุคคลตอบทบาทของหญิงและเด็กในสังคมไทยเปนอยางดี กลาวคือ สังคมไทยมักเห็นวา 

ครอบครัวมีหนาท่ีจะตองปกปองดูแลเอาใจใสสมาชิกภายในครอบครัวจากการกระทําของสังคม ซึ่งความ

คาดหวังดังกลาวผลักดันใหรูสึกวาหญิงและเด็กท่ีเปนผูคาบริการทางเพศเปนผูถูกทําราย เปนผูเสียสละ และ

เปนผูถูกกระทําจากสังคมที่ขาดการเกื้อกูลกัน ซึ่งทัศคติของคนกลุมน้ีถือเปนเรื่องปกติเน่ืองจากมีระดับความ

ใกลชิดกับสถานการณการคาบริการทางเพศมากกวา  ในขณะที่ ประชากรกลุมเสี่ยงจํานวนมาก มีทัศนคติท่ี

ขัดแยงออกไป โดยสวนใหญมักรูสึกเฉยๆ  ซึ่งผลการศึกษาวิจัยท่ีไดทําใหยืนยันไดวา การเติบโตของสังคม 
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กอใหเกิดผลกระทบโดยรวมตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงคานิยมในการดําเนินชีวิตของคนในสังคม ท่ี

สะทอนความเปนวัตถุนิยม ความฟุงเฟอ ตัวใครตัวมัน ทําใหปญหาการคาบริการทางเพศซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

การคามนุษยถูกละเลยความเอาใจใสจากสังคม  
 
2. ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับโอกาสในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

จากผลการศึกษาวิจัยในอดีตที่ผานมา มักพบวาระดับการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหหญิง

และเด็กถูกชกัจงู หลอกลวงหรือลอลวงเขาสูการคาบริการทางเพศไดงาย ประกอบกบัภาวะบีบรัดทาง

เศรษฐกิจทําใหหญิงและเด็กมีทางเลือกและโอกาสไมมากนัก นอกจากนี้ ความตองการใหบิดามารดาและ

ครอบครัวสุขสบายเพื่อตอบแทนพระคุณของบิดามารดาก็เปนสวนหนึ่งที่ทําใหหญิงและเด็กเลือกท่ีจะเดินเขาสู

อาชีพคาบริการ เพราะไดเงินงายโดยไมจําเปนตองมีความรูมากมายนัก แตจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีกลบั

พบวา ระดับการศึกษาของประชากรกลุมตัวอยางไมใชตัวแปรที่สําคัญตอการถูกชักจูง หลอกลวง หรือลอลวง

ใหเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศในปจจุบันอีกตอไป  เน่ืองจากผลการศึกษา พบวากลุมครอบครัวของผูตกเปน

เหยื่อกลับมีระดับการศึกษา (โดยภาพรวม) สูงกวากลุมเสี่ยง โดยผลการวจิยักลับยืนยันไดวา ปจจุบันระดับ

การศึกษาไมสงผลกระทบโดยตรงตอทัศนคติและพฤตกิรรมที่กอใหการลอลวงเขาสูการคามนุษยของหญิงและ

เด็กอีกตอไป กลาวคือ ผูท่ีมีการศึกษาสูง มีแนวโนมท่ีจะเขาสูกระบวนการคามนุษยไดเชนเดียวกันกับผูท่ีไมมี

การศึกษา หรือผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา เน่ืองจาก การศึกษาในระบบอาจไมสามารถกระจายความรู ความเขาใจ

และแนวทางในการตอสูกับปญหาการคามนุษยไดอยางถกูตอง เหมาะสมและเพียงพอ ดังน้ัน เม่ือประกอบกับ

วิถีการดํารงชีวติที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน กลุมคนที่มีระดับการศึกษาสูงกอ็าจผันตนเองเขาสู

อาชีพคาบริการทางเพศโดยสมัครใจ หรือถูกหลอกลวง ลอลวง หรือถูกชกัจูงโดยรูเทาไมถึงการณไดเชนกัน  
ในทางตรงกันขาม ผลการวิจยัแสดงวาผูท่ีไมมีการศึกษาหรือมีระดับการศึกษาต่ํา อาจไมใช

เหยื่อของกระบวนการคามนุษยอีกตอไป  ท้ังน้ี เน่ืองมาจากการที่บุคคลในกลุมน้ีไดรับการสอดสองดูแลเอาใจ

ใสจากหนวยงานของรัฐในการเฝาระวังอยางใกลชิด รวมถึงมีโอกาสที่จะไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

ปญหาดังกลาวอยางชัดเจน นอกจากนี้ รัฐยังไดดําเนินนโยบายตามแผนปฏิบัติการตางๆเพื่อตอตานการคา

มนุษยในกลุมเสี่ยงอยางเขมแขง็ดังปรากฏรายละเอียดในบทที่ 3 ท่ีกลาวมา 

ท้ังน้ี มีขอนาสังเกตวา ผลจากการวิจัยในลักษณะของการสัมภาษณประชากรเปาหมายซึ่งเปนผูท่ี

เกี่ยวของกับปญหาดังกลาว พบวา หญิงและเด็กท่ีเขาสูอาชีพน้ีมีจํานวนไมนอยท่ีเกิดจากความ “เต็มใจ” มิใช
เกิดจากการการถูกบังคับดังเชนแตกอน  ซึ่งลักษณะดังกลาวมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีไดกลาวมากอนหนา

น้ีท่ีวา กลุมเสี่ยงรูสึก “เฉย” กับอาชีพคาบริการทางเพศ ซึ่งจากการประมวลผลความสัมพันธในกรณีน้ีทําให

ทราบวา รูปแบบของการคามนุษยในลักษณะของการคาบริการทางเพศไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก  

โดยจะเห็นไดวาการคาบริการทางเพศในลักษณะของการขูเข็ญ บังคับ ใชกําลัง หรือกักขังไดลดจํานวนลงไป

มาก ในขณะที่ ในปจจุบันไดปรากฏรูปลักษณใหมของการคาบริการทางเพศในลักษณะของ “ธุรกิจรวม” ท่ีมี

ฝายหนึ่งลงแรง โดยการเอาเนื้อตัวรางกายเขาแลก และอีกฝายลงทุนในลักษณะของผูจัดการ หรือผูใหใช

สถานท่ี และแบงสวนผลประโยชนซึ่งกันและกัน  เน่ืองจากในปจจุบันการคาบริการทางเพศกลับกลายเปน
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ทางออกของคนที่รักสบาย หารายไดเสริมเพื่อนํามาใชจายในสินคาฟุมเฟอยเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกับผูอื่น

ในสังคมมากกวาคนไมมีทางเลือกเน่ืองจากเรียนนอยดังเชนแตกอน  
 

3. ความสัมพันธระหวางสถานะหนี้สินกับโอกาสในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

สถานะหนี้สินของประชากรกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมเปนตัวชี้วัดท่ีสามารถบอกสถานการณทาง

เศรษฐกิจของประชากรกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี และเปนการยืนยันสมมติฐานและกรอบการศึกษาวิจัยท่ีต้ัง

ไววา ปญหาความยากจน และปญหาหนี้สินของประชากรกลุมตัวอยางเปนตัวแปรที่สําคัญที่ทําใหหญิงและเด็ก

เดินเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศ  
มีขอนาสังเกตวาในอดีตที่ผานมาหญิงและเด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศเนื่องจากภาระ

หน้ีสินและสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเปนหลัก สวนใหญเกิดจากความไมเต็มใจ ซึ่งบิดามารดาเปนผู

ชักนําใหเขาสูอาชีพ ท้ังการขายบุตรเพื่อใชหน้ี และการอางบุญคุณเพื่อใหบุตรยอมขายบริการนําเงินมาปลูก

บาน เปนตน ซึ่งในปจจุบัน ภาระหนี้สินและสถานะทางเศรษฐกิจยังคงเปนตัวแปรหลักของการเขาสูอาชีพคา

บริการทางเพศ  ท้ังน้ี โดยดูจากหนี้สินเฉลี่ยของกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ ซึ่งมีจํานวนสูงกวากลุม

เสี่ยงถึงเกือบ 3 เทา และจากการสัมภาษณ พบวาหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นสวนใหญเกิดจากการนําไปใชจายในสินคาท่ี

เปนเครื่องอํานวยความสะดวกสบายตางๆ รวมไปถึงเครื่องใชฟุมเฟอยประเภทโทรศัพทมือถือรุนใหมลาสุด 

รถยนต เปนตน ซึ่งหญิงที่ตกอยูในฐานะหัวหนาครอบครัวจะถูกผลักภาระใหเปนผูแสวงหารายไดใหเพียงพอ

กับความตองการของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ี  ยังพบวากลุมของเหยื่อเองยังมีกลุมของนักเรียน

นักศึกษาท่ีเขาสูอาชีพเพ่ือหารายไดพิเศษสําหรับไวใชจายฟุมเฟอยอื่นๆ เชน เสื้อผา กระเปา รองเทา โดยไม

ตองรบกวนครอบครัว  โดยครอบครัวไมมีโอกาสทราบวาสมาชิกในครอบครัว หรือบุตรหลานประกอบอาชีพ

ดังกลาว 
 
4. ความสัมพันธระหวางคานิยมและความชอบสวนบุคคลกับโอกาสในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

จากการสัมภาษณ พบวา มีกลุมเหยื่อท่ีเปนหญิงวัยรุนมีพฤติกรรมชอบใชสินคาฟุมเฟอย รัก

สนุก รักความสบาย โดยประกอบอาชีพคาบริการทางเพศในลักษณะของการหารายไดเสริมเพ่ือใชจายในเรื่อง

ดังกลาว และมีทัศนคติตอการประกอบอาชีพคาบริการวา เปนอาชีพท่ีสุจริตอาชีพหน่ึงที่ทํารายไดจํานวนมาก

โดยไมตองลงทุน ไมลําบาก ไมเดือดรอนใครและสามารถเลือกเวลาทํางานได ซึ่งการที่เปนเชนน้ีก็เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงของคานิยมน่ันเอง กลาวคือ คานิยมที่ยึดติดกับวัตถุเปนผลสะทอนจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมวัฒนธรรม และกระแสโลกาภิวัตน ทําใหทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป 

โดยเปลี่ยนจากสภาพสังคมชนบทที่มีวิถีชีวิตเรียบงาย ไปสูวิถีชีวิตคนเมืองที่ยึดถือวัตถุและปจจัยภายนอกเปน

หลักในการดําเนินชีวิต มีความคาดหวังตอการยอมรับทางสังคมสูง  นําไปสูการแสวงหาหนทางเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งที่ตนมุงหมายโดยมองขามความถูกตอง ดีงาม อันเปนวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีมีมาแตอดีต ซึ่งพฤติกรรมที่

แสดงออก มาจาก “สิ่งเรา” รอบตัว กระแสของสังคมที่ยอมรับผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ทําใหผูท่ีพื้นฐาน
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จิตใจชอบความสะดวกสบาย การนิยมชมชอบจากผูอื่น และมีความเปนปจเจกบุคคล กลายเปนผูท่ีมีทัศนคติ 

“พฤติกรรมนิยม” ในที่สุด   
ท้ังน้ี จึงเห็นไดวา ผลการวิจัยในครั้งน้ีไดยืนยันวา การมีคานิยมท่ีเนนหนักไปทางบริโภคนิยม 

วัตถุนิยม ฟุงเฟอฟุมเฟอย รักสบาย ลวนเปนพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการตกเปนกลุมเปาหมายของเหลามิจฉาชีพ

ท่ีประสงคจะหลอกลวง ลอลวงหรือชักจูงใหบุคคลกลุมน้ีเขาสูกระแสวังวนของธุรกิจคาบริการทางเพศตอไป 

 
5. ความสัมพันธระหวางแนวคิดเรื่องความกตัญูรูคุณกับโอกาสในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

เน่ืองจากสังคมไทยเปนสังคมพุทธศาสนาที่เอื้อเฟอเผื่อแผซึ่งกันและกัน สมาชิกในสังคมเคารพ

นับถือตามลําดับอาวุโสคลายเครือญาติ ดังน้ัน การตอบแทนบุญคุณใหกับผูท่ีมีพระคุณจึงเปนเรื่องที่ตอง

กระทํา โดยเฉพาะการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดา อันเปนบุพการีสูงสุด ซึ่งในอดีตจะเห็นวา ครอบครัว

ไทยในสังคมตางจังหวัดจํานวนไมนอยที่บังคับใหบุตรสาวเขามาขายตัวในเมืองใหญ หรือกรุงเทพมหานคร 

โดยท่ีบุตรสาวไมเต็มใจ แตตองจํายอมเพราะมักมีปจจัยตางๆมาบีบบังคับ เชน บิดามารดามีหน้ีสินมาก     

หรือความตองการมีหนามีตา มีเครื่องใช บานเรือนทัดเทียมเพื่อนบาน ท้ังน้ี ผลจากการสุมโดยใช

แบบสอบถามมีจํานวนผูตอบแบบทั้งสองกลุมจํานวนหนึ่งที่เห็นวาการประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนเรื่อง

นาชื่นชมในเรื่องของความกตัญูรูคุณที่บุตรตอบแทนใหกับบิดามารดา ซึ่งแมวาจะมีจํานวนไมสูงมากนัก แต
มีขอนาสังเกตวา แมระดับการศึกษาภาคบังคับในปจจุบันและเกณฑเฉลี่ยของระดับการศึกษาจะสูงขึ้น หากแต 

การแสดงความกตัญูในลักษณะดังกลาวยังคงมีอยูในประชากรทั้ง 2 กลุม ทําใหนาคิดตอไปวา ความเชื่อใน

ลักษณะดังกลาวเปนความเชื่อท่ีถูกตองหรือไม และยังเปนการแสดงใหเห็นวา ระบบการศึกษาในปจจุบันอาจ

ยังไมสามารถสอนใหรูจักคิดอยางมีเหตุผล หรือสอนใหแยกแยะระหวางความกตัญูกับความถูกตองทาง

ศีลธรรมอันดีงาม หรือสอนใหเขาใจเกี่ยวกับศักดิศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชนไดอยางเพียงพอ 

ดังน้ัน ผลการวิจัยในครั้งน้ีจึงเปนการยืนยันสมมติฐานและกรอบแนวคิดท่ีวา คานิยมในเรื่อง

ของความกตัญูรูคุณเปนปจจัยประการหนึ่งของการนําไปสูการคามนุษย โดยเฉพาะการบริการทางเพศของ

หญิงและเด็กในปจจุบัน 

 
อนึ่ง ผลสรุปในภาพรวมของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  พบวา ผลการศึกษาที่ไดมีความสอดคลอง

เปนสวนใหญกับสมมุติฐานและกรอบความคิดท้ัง 3 ประการ ดังตอไปนี้ 
1. ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีลักษณะเปน “วัตถุนิยม” สงผลกระทบตอการตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็กในปจจุบัน และสวนใหญ

เดินเขาสูอาชีพดวยความเต็มใจ 

2. ปญหาความยากจน ภาระหนี้สิน สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่กอใหเกิดการคามนุษย 

โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็กในปจจุบัน สวนใหญเกิดขึ้นกับหญิงและ
เด็กท่ีมีฐานะเปนหลักของครอบครัว โดยทั้งความเต็มใจและถูกขายจากครอบครัวโดยไม

เต็มใจ 
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3. ทัศนคติท่ีเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องการตอบแทนบุญคุณบิดามารดาหรือการแสดงความ

กตัญูโดยการยอมคาบริการ เพื่อใหครอบครัวไดสุขสบายและเปนการปลดเปลื้องภาระ

หน้ีสิน ซึ่งทัศนคติดังกลาวที่กอใหเกิดความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย

โดยเฉพาะการคาบริการของหญิงและเด็กในปจจุบันจํานวนไมนอย 

จะเห็นไดวากรอบแนวคิดท้ัง 3 ประการมีความเกี่ยวโยงกันเปนลูกโซ การเดินเขาสูอาชีพคา

บริการทางเพศนั้นอาจไมไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึงเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตาม ยังมีขอสังเกตที่

นาสนใจ กลาวคือ การขาดการศึกษาเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อของการคามนุษยอยู

บาง แตมีผลกระทบตอการตกเปนเหยื่อนอยลงมาก เน่ืองจากมีปจจัยอื่นๆเขามาสงผลกระทบตอการตกเปน

เหยื่อสูงกวา น่ันคือความจําเปนทางเศรษฐกิจ แนวคิดวัตถุนิยม ดวยเหตุน้ี จึงทําใหระดับการศึกษาไมใชตัว

แปรหลักท่ีทําใหหญิงและเด็กถูกชักจูง หลอกลวงหรือลอลวงเขาสูการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทาง

เพศอีกตอไป ท้ังน้ี สามารถนําขอสรุปของผลการวิจัยมาแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

- มีความเชื่อผิดๆ เชน มองวาการคาบริการทางเพศเปน

เรื่องของความกตัญู  เสียสละ นาช่ืนชม 
- มีความรูสึกสงสารเห็นใจ โดยปราศจากเหตุผล 
- มองวาการคาบริการทางเพศโดยสมัครใจเปนอาชีพท่ี
สุจริต และไมใชการคามนุษย หรือเปนเสรีภาพสวน

บุคคล  
- มีความเขาใจที่ไมถูกตองเกีย่วกบัหลักสิทธิมนุษยชน
และศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

- เห็นวาเปนเรื่องสวนตวั  
- ไมเห็นความสาํคัญของการศึกษา 
- ไมมีคานิยมรกันวลสงวนตัว เนื่องจากมีความเขาใจ
เกี่ยวกับเสรีภาพสวนบุคคลอยางผิดๆ 

- มีคานิยมวัตถนุยิม หรือบริโภคนิยม 
                                   เปนตน 

ทัศนคติและพฤติกรรมทีม่ีผลใหเกิดการคามนุษยฯ

(ภาพรวม) 

ทัศนคติ พฤติกรรม มีความสัมพันธซ่ึงกันและกนั

- หัวออน เชื่อคนงาย เพราะขาดการฝกคิดอยางมี

เหตุผล 
- ละเลยตอปญหา 
- ไมใฝรู  
- รักสนกุ 
- รักสบาย  
- ไมรักนวลสงวนตัว  
- ฟุงเฟอฟุมเฟอย ไมยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
- ด่ืมสุราเปนอาจณิ หรือติดเสพสารเสพติด 
- ครอบครัวไมอบอุน ขาดการเอาใจใสซ่ึงกนัและกัน   

                         เปนตน 
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ท้ังน้ี ทัศนคติและพฤติกรรมที่กลาวมาน้ีปรากฏอยูท้ังในกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและ

กลุมเสี่ยงที่ใชเปนประชากรศึกษาในครั้งน้ี  อยางไรก็ตาม ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงในแผนภาพเปน

เพียงตัวอยางบางสวนที่ผูวิจัยรวบรวมไดจากผลการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งยังมีทัศนคติและพฤติกรรมปลีกยอยอกี

หลายประการที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของการคาบริการทางเพศที่

มิไดนํามาแสดงในแผนภาพนี้  
 

6.2   ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัย ทําใหพบวา สวนใหญทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ

และกลุมเสี่ยงจะมีความสัมพันธในลักษณะที่เปนตัวแปรตามซึ่งกันและกัน กลาวคือ เม่ือมีทัศนคติ แนวคิด 

หรือวิธีคิดอยางใดอยางหนึ่ง ก็จะนําไปสูการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามแนวคิดน้ัน อาทิเชน เม่ือมีทัศนคติวา

การขายตัวเปนการแสดงออกซึ่งความกตัญูตอผูมีพระคุณ ก็จะนําไปสูพฤติกรรมแสดงออกในลักษณะของ

ความเปนคนหัวออน เชื่อคนงาย หรือการมีคานิยมวัตถุนิยม หรือบริโภคนิยมซึ่งเปนทัศนคติอยางหนึ่ง ก็

มักจะแสดงออกดวยการเปนคนใชจายฟุมเฟอย สุรุยสุราย รักสบาย รักสนุก เปนตน  ในทํานองเดียวกัน ผูท่ี

มีพฤติกรรมละเลย หรือเพิกเฉยตอปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในลักษณะของการคา

บริการทางเพศ ก็มักจะเนื่องมาจากการมีทัศนคติวาการคาบริการทางเพศโดยสมัครใจเปนอาชีพท่ีสุจริต และ

ไมใชการคามนุษย หรือเปนเสรีภาพสวนบุคคล เปนตน 
 ท้ังน้ี สามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังน้ี 
 

                                                                 - นําไปสู 
                                                   
 

                                                                 - คิดอยางไรแสดงออกเชนน้ัน  
 

    

     

                                                                                                   - ทําใหเขาใจหรือเห็นถึง 

 

 

                                                                                 - กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา 
 

 

ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ทัศนคติ 

พฤติกรรม 

ในทํานองเดียวกัน 



บทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเส่ียงที่มีผลใหเกิดการคามนุษยฯ 

245

ดวยเหตุท่ีกลาวมาขางตนน้ี การปองกันและแกไขจึงตองกระทําโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง  ซึ่งกิจกรรมหรือแนวทางในการปรับเปลี่ยนดังกลาวอาจ

ตองมีการปรับแตงใหสอดคลองและเหมาะสมกับกลุมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ หรือกลุมเสี่ยงตามแตกรณี  

ท้ังน้ี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและแกไขการตกเปนเหยื่อของการคามนุษยในกลุมประชากรดังกลาว

ตอไป 
ดังน้ัน จากการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อ

และกลุมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะกรณีการคาหญิงและเด็กผูวิจัยใครนําเสนอวา การ

แกปญหาทางพฤติกรรมตองแกแบบเบ็ดเสร็จครอบคลุมทุกดาน กลาวคือ ปญหาทางพฤติกรรม ไมอาจแกไข

ไดดวยวิธีแยกปญหาออกเปนสวนแลวดําเนินการแกไขในแตละจุด แตจะตองแกไขดวยการมองปญหาทุกดาน

อยางเปนระบบแลวแกแบบเบ็ดเสร็จหรือแบบบูรณาการ (Integration)  คือ จะตองมีการวางแผนการแกไขให

ครอบคลุมทุกดาน ท้ังในสวนของสังคม ชุมชน ครอบครัว และตัวผูตกเปนเหยื่อหรือกลุมเสี่ยงเองก็ตาม แลว

จึง ดํา เ นินการแก ไขไปพรอมกัน โดยใช ท้ั งมาตรการในการปองกัน (Prevention)  การแทรกแซง 

(Intervention) การบําบัดฟนฟู (Treatment and Rehabilitation) และการหลุดพนจากปญหา (Recovery) 

ในลักษณะของการจัดทําโครงการที่มีความตอเน่ือง และมีความหลากหลายในรูปแบบ เพื่อใหเกิดความสะดวก

ในการเลือกใชใหเหมาะสมกับการแกปญหาทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงในแตละกรณี   
ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงใครนําเสนอโครงการหลากหลายรูปแบบที่อาจนําไปประยุกตใชในการตอสู

กับปญหาการคามนุษยตอไป ซึ่งโครงการดังกลาว ไดแก 

 1. โครงการใหคําแนะนําปรึกษา (Counseling) เปนโครงการใหคําแนะนําปรึกษาแก

ครอบครัวที่มีปญหาหญิงและเด็กท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนหญิงและเด็กท่ีเปนหรือเคยตกเปน

เหยื่อของการคามนุษย เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต และเบี่ยงเบนออกจากเสนทาง

ท่ีอาจเสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษยโดยงาย 

 2. โครงการประเมินและสงตอ (Assessment and referral) เปนโครงการประเมินผลและ
ทดสอบในดานสังคมวิทยาเบื้องตน (Psychosocial Processing) การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) และสงตอ
หนวยงานที่เหมาะสมในการแกไขบําบัดฟนฟูตอไป (Referral) โครงการนี้มีขึ้นเพื่อแกไขทัศนคติและ

พฤติกรรมที่มีลักษณะฝงรากลึก เชน พฤติกรรมติดสารเสพติดชนิดตางๆ ซึ่งงานวิจัยน้ีถือวาเปนพฤติกรรม

เสี่ยงอยางหนึ่ง หรือการมีนิสัยยึดติดในวัตถุอยางรุนแรงและมีพฤติกรรมบริโภคนิยมอยางเห็นไดชัด ซึ่ง

ลักษณะดังกลาวมีความจําเปนตองไดรับการตรวจวินิจฉัยโดยผูเชี่ยวชาญ และนําไปสูการบําบัดรักษาอยาง

ถูกตองตามหลักวิชาการตอไป 

 3.  การดูแลสุขภาพจิต (Mental health) เปนโครงการที่ใหความชวยเหลือเปนพิเศษในกรณีท่ี

หญิงและเด็กท่ีมีปญหาในดานจิตใจไมปกติ หรือวิปริตแปรปรวน  ซึ่งกรณีน้ีเปนโครงการที่มีเปาหมายหลักไป

ท่ีผูท่ีตกเปนเหย่ือ หรือเคยตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ ท้ังน้ี เพื่อชวยให

บุคคลในกลุมดังกลาว ไดมีโอกาสกลับคืนสูสังคมโดยปกติสุขในเร็ววัน  เน่ืองจากผูวิจัยเห็นวา บุคคลในกลุม

น้ีอาจไดรับผลกระทบทางจิตคอนขางมากจากการประกอบอาชีพดังกลาวน่ันเอง 
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 4.  งานบําบัดฟนฟูโดยอาศัยชุมชนเปนพ้ืนฐาน (Community-Based Rehabilitation) เปน

โครงการที่ชวยดูแลหญิงและเด็กซึ่งอาศัยอยูในชุมชน โดยมีอาสาสมัครชุมชนเปนผูดูแล เพื่อปองกันการเขาสู

กระบวนการคามนุษย โดยนําแนวคิดชุมชนเขมแข็ง และชุมชนเฝาระวังมาประยุกตใชอยางเหมาะสม 

 5.  การบําบัดฟนฟูในสถานบําบัด (Residential Treatment) เปนโครงการบําบัดและฟนฟูผู
ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย จะตองพักรักษาตัวในสถานบําบัดชวงระยะเวลาหนึ่ง และตองมีรูปแบบและ

วิธีการที่เหมาะสมที่จะใหการฟนฟูผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษยภายหลังจากการไดรับการชวยเหลือออกจาก

วงจรดังกลาวแลว รูปแบบและวิธีการแพรหลายที่ใชในการฟนฟูไดแก“วิธีชุมชนบําบัด” (Therapeutic 
Communities) คือการปรับสภาพแวดลอมของสถานบําบัดใหอยูในโครงสรางของครอบครัวชุมชน เพื่อให

ผูรับการฟนฟูมีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตน และพัฒนาตนเองใหมีบุคลิกภาพที่สมบูรณ สามารถกลับคืน

สูสังคมไดเหมือนมนุษยผูมีศักยภาพทั้งหลาย 
 6. การบําบัดนอกสถานที่โดยเทียบเคียงกับลักษณะ (Outpatient Treatment) เปนโครงการที่
ชวยบําบัดหญิงและเด็กท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ซึ่งไมจําเปนตองเขามาบําบัดอยางถาวรในสถานบําบัด 

เชนกรณีเยาวชนที่กําลังศึกษาเลาเรียน หญิงที่มีงานประจําทําอยูแลวหรือเพิ่งเขาสูกระบวนการคามนุษยก็อาจ

มารับการบําบัดฟนฟูในชวงระยะเวลาสั้นตามโปรแกรมที่กําหนดเปนครั้งคราว เพื่ออํานวยความสะดวกแก

บุคคลกลุมดังกลาวใหมีโอกาสกลับคืนสูสังคมไดโดยเร็ว 
 7. การใหการศึกษาอยางตอเนื่องหรือฝกวิชาชีพ  เปนโครงการพิเศษซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อ

ชวยเหลือใหหญิงและเด็กท่ีไมมีการศึกษา หรือมีการศึกษาในระดับต่ํา ไดมีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือมหาวิทยาลัย หรือหากตองการประกอบอาชีพก็จัดใหมีการฝกอบรมและหา

งานใหทําตอไป เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพการงานใหกับบุคคลในกลุมเสี่ยงดังกลาว และ

หลีกเลี่ยงการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยการชักจูงไปทํางานน่ันเอง  
 8. โครงการเผยแพรความรู โดยเนนไปที่การเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการแกไข

ปองกันและเยียวยาปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาหญิงและเด็กในรูปแบบของการคาบริการทางเพศ

ใหแกเด็ก เยาวชน (โดยเฉพาะหญิง) ครอบครัว และชุมชน  โดยการจัดประชุม สัมมนาแกอาสาสมัครและ

ครอบครัวในชุมชน จัดใหมีการเลนกีฬาและสันทนาการตางๆ ท้ังในดานวัฒนธรรมและดนตรีใหแกชุมชนเปน

ตน รวมถึงการสรางความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เสรีภาพสวนบุคคล ศักด์ิความเปน

มนุษย และความหมายของการคามนุษยดวย ท้ังน้ี เพื่อเปนเกราะปองกันกลุมเสี่ยงและครอบครัวของผูตก

แปนเหยื่อออกจากภาวะเสี่ยงในการถูกหลอกลวง ลอลวง และชักจูงเขาสูกระบวนการคามนุษยน่ันเอง 

ท้ังน้ี โครงการตางๆเหลาน้ี แมมิใชโครงการใหม หากแตการนําแนวทางที่เคยมีมากอนน้ีมาใชใน

กรณีน้ียอมตองอาศัยการศึกษาอยางรอบคอบถึงผลดีและผลเสียในแตละรูปแบบของโครงการ รวมถึง 
รายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการดําเนินงานและงบประมาณคาใชจายในแตละกรณี ดวยเหตุน้ี จึงสมควรที่

จะตองมีการศึกษาถึงรูปแบบและลักษณะของโครงการที่เหมาะสมกับการนํามาใชในการแกไขเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงในรายงานวจิัยน้ีในโอกาสตอไป 
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นอกจากนี้ แมจะเห็นไดวามีรูปแบบของกิจกรรมหลากหลายที่อาจนํามาเปนแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยงได  หากแตการดําเนินการ

ดังกลาวจะตองกระทําอยางมีระบบและเปนขั้นตอน โดยผูท่ีมีความรูความชํานาญ และความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับ “ทฤษฎีทัศนคติและพฤติกรรมของมนุษย” ซึ่งปกติมักมีความสลับซับซอนคอนขางมาก ดังน้ัน ใน

การดําเนินงานจึงควรมี นักพฤติกรรมศาสตร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห และนักสังคมวิทยา รวมใน

การทํางาน โดยเนนลักษณะของการทํางานแบบ “บูรณาการ-สหวิทยา” เพื่อใหการสืบเสาะถึงทัศนคติและ

พฤติกรรมที่แทจริงของประชากรกลุมเปาหมายเปนไปอยางถูกตองแทจริง และนําไปสูการแกปญหาอยางตรง

จุด หรือแกปญหาที่ตนเหตุตอไป ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงใครนําเสนอ หลักการทํางานเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อและกลุมเสี่ยง ดังตอไปนี้  
1. เขาใจปญหา ท้ังที่เปนปจจัยเสริมและปจจัยเสี่ยง เรียนรูสาเหตุ ท้ังสาเหตุสําคัญทางรางกาย 

จิตใจ และสังคม รูจักตนเอง 
2.  มีทัศนคติท่ีเปนดานบวก เชน เปนกลาง และยอมรับพฤติกรรมของเด็กและวยัรุน 
3.  สรางความสัมพนัธท่ีดี โดยการพูดคุยใหเกิดความเขาใจกัน สรางการสื่อสารที่ดี และทําให

เด็กและวัยรุนรูสึกเปนท่ียอมรับ 
4. สรางแรงจูงใจ โดยการทําใหเกิดการยอมรับปญหาของตน และอยากแกไข 
5.  ใชวิธีการ “พฤติกรรมบําบัด” โดยการมองหาขอดี สงเสริมพฤติกรรมดานดี ชมเชยให

กําลังใจเปนแรงเสริมดานบวก 
6.  สงเสริม เสริมสรางทัศนคติท่ีเหมาะสม เชน  

6.1 สงเสริมคานิยม “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเปลี่ยนแปลงคานิยม“วัตถุนิยม” 
6.2 สรางอาชพีหรือฝกแรงงานมีฝมือ หางานอื่นท่ีมีคาตอบแทนดีๆให เพื่อเปนทางเลือก 
      ใหแกผูยากไรท่ีมีการศึกษาคอนขางนอย 
6.3 เสริมสรางและฟนฟูคานิยมรักตนเอง และเคารพตนเอง  โดยเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับ 
      สิทธิมนุษยชนและศักดิศรีความเปนมนุษย  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง 
     น้ีใหถูกตอง 
6.4 บรรจุความรูเกี่ยวกับปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจาก    
    อดีตไวในหลักสูตรที่มีการอธิบายและใหความกระจางในประเด็นสาํคัญตางๆ  

7.   สงเสริม สนับสนุนพฤติกรรมที่ดี เชน 

7.1 ฟนฟูบูรณาการคําสอนในทางพุทธศาสนา และเผยแพรความรูในเรื่องการคามนุษย 

เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกันในปญหาการคามนุษยเหลาน้ี 
7.2 รณรงคและสอนเรื่องการวางตัวอยางถูกตองของหญงิและเด็ก โดยเฉพาะกลุมวัยรุน  

เชน รณรงคใหมีการลด ละ เลิก พฤติกรรมดื่ม สูบ เสพ เพื่อลดชองทางเสี่ยงในการ

ตกเปนเปาหมายในการชักจูงหรือลอลวงของผูท่ีอยูในกระบวนคามนุษย 
 8.  จัดสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม โดยการกําจัดปจจัยเสี่ยงและสรางบรรยากาศใหมีโอกาส “ทําดี”  
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 9.  ใชทีมชวยทํางาน เชน ครูอาจารย พอแม และมีการพบนักจิตวิทยาเพื่อประเมินผลการ 
  ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเปนระยะๆ 
 
 ดังน้ัน โดยขอจํากัดดังที่ไดกลาวมาแลว จึงเหน็ไดวา แนวคิดเกี่ยวกับกับโครงการตางๆที่เคยมี

มาแลวในอดีตเปนอีกปญหาหนึ่งที่ตองมีการศึกษาวิจัยในประเด็นความเหมาะสมและความเปนไปไดในการ

นํามาปรับใช ฉะน้ัน ในเบื้องตน ผูวิจัยเห็นวาการแกไขปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงที่ปรากฏใน

รายงานวิจัยฉบบัน้ี จึงควรเริ่มจากสิ่งทีใ่กลตัวมากที่สุดเปนอันดับแรกกอน  น่ันคือ การเริ่มจาก “การฝกคิด

ใหม และทําใหม”   อันหมายความถึง การปรับเปลี่ยนจากวธีิคิดและวิถีประพฤติแบบเดิมๆท่ีมีลักษณะเปน

ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเพือ่ไปสู “วิธีคิดในเชิงบวก” และพฤติกรรมที่สอดคลองกับ “การดํารงชีวิตแบบ

พอเพียง”   ซึ่งแมวาขอเสนอดังกลาวจะไมใชเรื่องแปลกใหม แตผูวิจัยเห็นวาเปนเรื่องที่เปนไปไดและงายตอ
การทําใหเปนจริง เน่ืองจากความจําเปนในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเหลาน้ี อาศัยเพียง   

กลยุทธในการนาํเสนอ “ผลประโยชนท่ีเปนรูปธรรมของการคดิในเชิงบวกและการดํารงชีวิตแบบพอเพียง” ใน
ขณะเดียวกันกนํ็าเสนอ “ผลรายของทัศนคติและพฤติกรรมสี่ยง” ไมวาจะในรูปแบบของ ขอความ รูปภาพ 

เสียง ภาพเคลื่อนไหว โดยผานสื่อประเภทตางๆ อยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพื่อใหเกิดการแทรกซึมใน

จิตสํานึก ซึ่งใชเวลานอยกวาการจัดอบรม สัมมนาเผยแพรความรูท่ีมีลักษณะเปนงานวิชาการที่นาเบื่อและ 
เขาถึงยาก   
 ท้ังน้ี การตอสูทางความคิดกับทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงเหลาน้ี  โดยเฉพาะแนวคิดวัตถุนิยม 

และความประพฤติฟุงเฟอฟุมเฟอย จําเปนตองมีการทํางานอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะการเสริมสรางใหเกิด 

“การคิดในเชงิบวก”ตอการดํารงชวีิตและการประกอบวิชาชีพอิสระ และสนับสนุน“แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง” เพื่อผลักดันใหกลายเปนกลไกในการตอกรกับพฤติกรรมและทศันคติท่ีนิยมการแขงขัน ฟุมเฟอย 

และดูถูกคุณคาและความสามารถของตนเอง โดยตัวอยางของการดําเนินงานที่นําไปสูการคิดใหมในเชิงบวก

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสูโอกาสในการไดงานที่ดี มีรายไดเหมาะสม เชน เม่ือมีการศึกษานอย เรียน

ไมเกง หรือไมไดจบการศึกษาในระดับสูง ก็ตองไมคิดในเชิงลบวาจะไมมีงาน หรือตองไปคาบริการเทาน้ันจึง

จะมีรายไดดี แตใหฝกคิดในแงบวกวา สามารถพัฒนาตนเองเปนแรงงานมีฝมือ หรือสรางงาน สรางอาชีพจาก

ความสามารถอื่นๆของตนเองได และนําไปสูการมีรายไดท่ีดีไดเชนกัน  ในขณะเดียวกัน การมีคานิยมชอบ

เปรียบเทียบแขงขัน รักความสะดวกสบาย ชอบสิ่งอํานายความสะดวกเกินจําเปน และการใชจายเกินรายได ก็

ควรนําเอาแนวคิดเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” ซึ่งกําลงัเปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจในขณะนี้ เขาไปเปนยุทธ
ศาสตรสําคัญในการแกไขเปลีย่นแปลงวิธีคิดและพฤติกรรมเหลาน้ี โดยเนนใหเห็นประโยชนและความสขุจาก

การกิน อยู ใชสอย และดาํรงชีวิตอยางพอเหมาะพอดีตามอัตภาพของตน เชน ชี้ใหเห็นวาการอาศัยอยู

ทามกลางธรรมชาติ โดยไมตองพึ่งพาเครื่องปรบัอากาศ ทําใหมีสุขภาพดี ปลอดจากโรคภัยท่ีอาจมาจากการใช

เครื่องปรับอากาศ ไมเปลืองคาไฟ ทําใหมีเงินออม เปนตน ซึ่งการเสริมสรางวธีิคิดเชนน้ีจะนําไปสูการสรางภูมิ
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ตานทานที่ดีในการ “พออยู พอกิน ไมมีหน้ีสินโดยไมจําเปน” อันเปนพื้นฐานสําคัญในการตัดโอกาสเสี่ยงที่จะ
ถูกลอลวงเขาสูกระบวนการคามนุษยโดยงาย  
 นอกจากนี้ ในการดําเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลใหเกิดการคามนุษย

เหลาน้ี ผูปฏิบัติพึงตระหนักดวยวาปจจุบันแมวาท้ังกลุมเสี่ยงและแมแตเหยือ่เองจะมีระดับการศึกษาที่สูงขึน้

กวาแตกอน แตระดับความเขาใจตอปญหาการคามนุษยยังอยูในระดับที่คอนขางต่ํา ท้ังน้ี เน่ืองจากระบบ

การศึกษาของประเทศไทยไมไดมีการบรรจุในเรื่องปญหาเหลาน้ีไวในหลักสูตรการเรียนการสอน หรือแมแต

เรื่องของเพศศึกษาก็ยังไมสามารถทําความเขาใจและการปฏิบัติตัวที่ถูกตองได ประกอบกับสภาพครอบครัวใน

สังคมไทยเองทีม่องในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่เด็กและเยาวชนไมควรทราบ จึงปดกั้นโอกาสในการเรียนรู ทําให

เด็กและเยาวชนขาดความรูและการปฏิบัติท่ีถูกตอง ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงจงึจําเปนตอง

ดําเนินไปอยางคอยเปนคอยไป ผูปฏิบัติเองตองมีความเขาใจในประเด็นปญหาอยางจริงจงั อีกท้ังรูปแบบ

การคามนุษยท่ีมีหลากหลายและเพิ่มความซับซอนมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน ดังน้ัน การปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมเสี่ยงจึงมิใชเปนภาระหนาท่ีของฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนหนาท่ีของทุกคนในสังคมที่ตองชวยกัน

ประคับประคองสมาชิกใหสามารถอยูในสงัคมได โดยลดความเสี่ยงที่จะตกเปนเหยื่อในการคามนุษยใหมีนอย 
ท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
   

อน่ึง ในสวนทายน้ี ผูวิจัยใครใหขอสังเกตวา การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมครอบครัว
ของผูตกเปนเหยื่อ และกลุมเสี่ยง ไมอาจกระทําไดในระยะเวลาอันสั้น เน่ืองจากการกอเกิดของทัศนคติและ

ความเปนมาของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงตางๆน้ันยอมมีท่ีมา รวมถึงชวงเวลายาวนาน ดังน้ัน การ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงยอมตองอาศัยเวลามากและยาวนานเชนกัน   
อยางไรก็ตาม ในการดําเนินการตามโครงการและกิจกรรมตางๆเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิถี

การดํารงชีวิตยังคงเปนเรื่องที่จําเปนตองกระทํา แตการทํางานอาจสามารถแบงแยกประเภทของความเรงดวน 

หรือระดับของความสําคัญไดออกเปน 2 ประเภท คือ กลุมท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลตอการคามนุษย

คอนขางมาก หรือกลุมเสี่ยงมาก  กับกลุมท่ีมีทัศนคติและพฤติกรรมที่มีผลตอการคามนุษยคอนขางนอย  ซึ่ง

เกณฑการแบงแยก ผูวิจัยไดอาศัยการประมวลผลการวิจัยดังที่ไดกลาวสรุปมาขางตนประกอบกับ ผลการ

แสดงความคิดเห็นของประชากรกลุมเปาหมายท้ังสองกลุมเกี่ยวกับแนวโนมของกลุมเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งใน

การพิจารณากําหนดเกณฑ   
โดยผลการประมวลขอมูลทําใหเห็นแนวโนมวา กลุมท่ีตองดําเนินการแกไขปรับเปลี่ยนทัศนคติ

และพฤติกรรมโดยเรงดวน หรือท่ีเห็นวาเปนกลุมเสี่ยงมาก โดยเรียงลําดับมากมากไปหานอยไดแก กลุมของผู

ติดสารเสพติด, วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย, วัยรุนท่ีรักสนุก, เด็กท่ีครอบครัวแตกแยก, เด็กเรรอน, ผูมี

ปญหาหนี้สิน, ผูท่ีรักความสบาย, ผูท่ีมีระดับการศึกษาต่ํา, ผูหญิงในหมูบานท่ีมีการตกเขียว, เด็กท่ีพอแม

ตามใจ และกลุมเด็กกําพรา   สวนกลุมท่ีสามารถดําเนินการในเชิงรุกในลักษณะของการปองกันระยะยาว หรือ

กลุมเสี่ยงลําดับรอง คือ พนักงานบริการในรานอาหาร, เด็กวัยรุนท่ีมีเพื่อนฐานะดี, พนักงานประจําท่ีตองการ
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รายไดเสริม, วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง, ผูท่ีมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด, ผูหญิงที่รับผิดชอบภาระทั้งหมดของ

ครอบครัว, ผูหญิงที่เปนหัวหนาครอบครัว และผูหญิงที่มีปญหาหยาราง 
ซึ่งสามารถแสดงผลของขอสรุปที่ไดเปนแผนภาพดังตอไปนี้  

 

แผนภาพที่ 6.1 แสดงกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษยมากที่สุด  
 

กลุมเสีย่งที่อาจตกเปนเหยือ่ของการคามนุษยอยางมาก

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ี

มีการตกเขียว 

41.4%วันรุน/เด็กท่ีพอแม

ตามใจ 41.3%

กลุมเด็กกําพรา 39.4%

กลุมผูท่ีรักความสบาย 51.7%

วัยรุนท่ีรักสนุก 65.6%

เด็กเรรอน 58.8%

ผูมีระดับการศึกษาต่ํา 45%.5

กลุมผูติดยาเสพติด 70.8%

ผูท่ีมีปญหาหน้ีสิน 58.7%

เด็กท่ีครอบครัว

แตกแยก 64.1%

วัยรุนท่ีมักใชสินคา

ฟุมเฟอย 66.9%

 
 

แผนภาพที่ 6.2 แสดงกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษยระดับปานกลาง 
 

กลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษยระดับปานกลาง

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนา

ครอบครัว 40.5% พนักงานบริการใน

รานอาหาร 46.3%
พนักงานประจําท่ี

ตองการรายได

เสริม 45.2%

เด็กวัยรุนท่ีมีเพื่อนฐานะ

ดี 46.3%

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 40.2%
เด็ก/วัยรุนท่ีตองหา

เงินเรียนเอง 43.2%

กลุมผูมีภูมิลําเนา

ตางจังหวัด 43.0%

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระ

ท้ังหมดของรอบครัว 41.6%
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จากแผนภาพที่แสดงนี้ ทําใหไดขอสรุปวา มุมมองผานประสบการณของผูตอบแบบสอบถามที่

เปนกลุมเปาหมายท้ังสองกลุม ไดสะทอนใหเห็นวากลุมเสี่ยงตามที่เคยปรากฏในอดีตมีความแตกตางจากกลุม

เสี่ยงในปจจุบันพอสมควร  โดยจะเห็นวา แมวากลุมผูติดสารเสพติดยังคงเปนกลุมท่ีมีความเสี่ยงมากที่สุดใน

มุมมองผานประสบการณของผูตอบแบบสอบถามแตละราย หากแต สวนใหญเห็นตรงกันวา กลุมเสี่ยงใน

ปจจุบันท่ีจัดไดวามีระดับความเสี่ยงคอนขางมากและไลเลี่ยกับกลุมเสี่ยงด้ังเดิม คือ กลุมวัยรุนท่ีมีพฤติกรรม

บริโภคนิยมหรือนิยมความหรูหราฟุมเฟอย เชนเดียวกันกับกลุมวัยรุนรักสนุก ท่ีแมวาสวนใหญ จะมี

ความสัมพันธทางเพศในลักษณะสมัครใจ หากแต ผูตอบแบบสอบถามสวนมากยังเห็นวา พฤติกรรมสําสอน

หรือมักงายในทางเพศ รวมถึงคานิยมท่ีไมรักนวลสงวนตัว ไมรักและไมเคารพตนเองเหลาน้ี อาจมีสวนทําให

วัยรุนหญิงในกลุมน้ีมีโอกาสเสี่ยงในการตกเปนเหยื่อในการคามนุษย โดยเฉพาะในลักษณะของการคาบริการ

ทางเพศไดงายกวากลุมอื่น  ซึ่งมุมมองที่ไดจากผลการวิจัยโดยสรุปเชนน้ี  ทําใหนาวิตกกังวลวา หาก

ขอเท็จจริงเปนไปดังที่ผูตอบแบบสอบถามคาดเดาไว  ในภายภาคหนาอาจมีจํานวนผูตกเปนเหยื่อของการคา

หญิงและเด็กท่ีอยูในวัยเยาวมากขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมากตอสังคมไทย ท้ังทาง

เศรษฐกิจ สังคม และภาพลักษณะทางการเมืองในระดับระหวางประเทศก็เปนได   
อน่ึง ขอสรุปในประเด็นน้ี เพียงแตเปนการวิเคราะหของผูวิจัย โดยอาศัยผลของคําตอบที่ไดจาก

ผูตอบแบบสอบถาม ภายใตกรอบความคิดท่ีวา “คําตอบของประชากรกลุมเปาหมายในประเด็นคําถามน้ี 

นาจะเปนคําตอบที่มาจากประสบการณท้ังโดยตรงและโดยออมของผูตอบที่ไดพบเห็นมาในชุมชน หรือสังคมที่

อยูอาศัย ดังน้ัน คําตอบดังกลาวจึงนาจะพอสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมและความเปนไปไดบางประการใน

อนาคตที่อาจใกลเคียงกับความเปนจริงบางไมมากก็นอย” น่ันเอง 
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 [  ]   รับราชการ  [  ]   รัฐวิสาหกิจ   [  ]   พนักงาบริษัทเอกชน 

[  ]   คาขาย  [  ]   อาชีพสวนตัว   [  ]   ทํานา 

[  ]   ทําไร (ระบุ) ________________________    

[  ]   รับจาง (ระบุ) _______________________ 
[  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ________________________ 

4. รายไดทั้งหมดตอเดือนของทานประมาณ ___________________ บาท  

5. รายจายทั้งหมดตอเดือนของทานประมาณ __________________ บาท  

6. รายจายขางตน มีหนี้สินรวมอยูหรือไม 

 [  ]  มี    [  ]  ไมมี (ขามไปทําขอ 9) 

7. หนี้สินสวนใหญเปนประเภทใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 [  ]   ซื้อ/ตกแตงบาน   

[  ]   ซื้อยานพาหนะ  

  [  ]   ซื้อเส้ือผาเครื่องนุงหม   
[  ]   ซื้ออุปกรณอํานวยความสะดวกในบาน เชน พัดลม ตูเย็น เปนตน 

 [  ]   ซื้อสินคาอิเล็กทรอนิกสชนิดอื่น เชน โทรศัพทมือถือ 

 [  ]   ลงทุนในดานการเกษตร เชน ซื้อรถไถ 

 [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ________________________________________ 
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8. แหลงที่มาของเงินกูคือ 

 [  ]   เงินกูในระบบ (ธนาคารพาณิชยทั่วไป) 
 [  ]   เงินกูนอกระบบ (สถาบันการเงินอื่นๆ / นายหนาออกเงินกู) 

 [  ]   เงินกู ธกส. 
 [  ]   กองทุนหมูบาน 
 [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ________________________________________ 

9. ปจจุบันทานมีหนี้สินที่ยังคางชําระอยูเปนจํานวนประมาณ _____________________ บาท 

10. สถานภาพสมรสของบิดามารดาของทาน 

 [  ]   อยูรวมกัน  [  ]   หยาราง  [  ]   แยกกันอยู (ยังไมไดหยาราง) 

11. บิดาของทาน 

 [  ]   มีชีวิตอยู  [  ]   เสียชีวิตแลว 

12. มารดาของทาน 
 [  ]   มีชีวิตอยู  [  ]   เสียชีวิตแลว 

13. ทานมีพ่ีนองทั้งหมด _______ คน (รวมตัวทาน) 

14. สถานภาพสมรสของทาน 

 [  ]   โสด   [  ]   สมรส  [  ]   หยาราง   

[  ]   แยกกันอยู  [  ]   หมาย 

15. ทานมีบุตรหรือไม 

 [  ]   มี    [  ]   ไมมี (ขามไปทําสวนที่ 2) 

16. ทานมีบุตร ________ คน 
 

17. บุตรของทานอยูในระหวางศึกษาเลาเรียน ______ คน 

 

18. บุตรของทานประกอบอาชีพแลว _______ คน 

 

19. บุตรของทานศึกษาอยูในระดับต่ํากวา ป.6 _______ คน 

 

20. บุตรของทานศึกษาอยูในระดับสูงกวา ป.6 _______ คน 

  

สวนที่ 2 คําถามที่เกี่ยวกบัทัศนคติและพฤติกรรมของผูใหสัมภาษณ 

  

1. การศึกษาสูงสุดของทาน 

 [  ]   ไมไดเรียน  [  ]   ต่ําวา ป.6  [  ]   ป.6 

 [  ]   ม.ตน  [  ]   ม.ปลาย  [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ___________________ 

2. ปจจุบันทานด่ืมเหลา 

 [  ]   เปนเรื่องปกติ (2-3 ครั้ง/สัปดาห)  [  ]   ด่ืมบาง (1 ครั้ง/สัปดาห) 

 [  ]   ด่ืมในบางโอกาส (ตามเทศกาลเทาน้ัน)  [  ]   ไมด่ืม 
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3. ปจจุบันทานสูบบุหรี่ 
 [  ]   ทุกวัน    [  ]   สูบบาง (2-3 ครั้ง/สัปดาห) 

 [  ]   สูบเมื่อด่ืมเหลาเทาน้ัน   [  ]   สูบเมื่อเครียดเทาน้ัน 

[  ]   ไมสูบ 

4. ทานเสพ/เคยเสพสารเสพติด 
[  ]   ทุกวัน    [  ]   เสพบาง (2-3 ครั้ง/สัปดาห) 

 [  ]   เสพเม่ือด่ืมเหลา/สูบบุหรี่เทาน้ัน  [  ]   เสพเม่ืออยูในกลุมเพ่ือนเทาน้ัน 

 [  ]   ไมเคยเสพ (ขามไปขอ 8) 

5. ทานเสพ/เคยเสพสารเสพติดประเภท 

 [  ]   ยาอี/ยาเลิฟ      [  ]   ยาบา 

 [  ]   เฮโรอีน/ผงขาว    [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) _____________________________ 

6. ใครเปนผูแนะนําใหทานเสพ 

 [  ]   เพ่ือน    [  ]   พอแม/พ่ีนอง/ญาติ  

 [  ]   ผูรวมงาน    [  ]   คนรัก 

[  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ___________________________________ 

7. สมมติวาสมาชิกในครอบครัวทานเก่ียวของกับยาเสพติด ทานจะ 

[  ]   ไมสนใจ เฉยๆ    [  ]   พาไปบําบัดอาการติดยา 

 [  ]   ตัดขาดจากกนัโดยเด็ดขาด  [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ______________________________ 

8. สมมติวาสมาชิกในครอบครัวทานเก่ียวของกับยาเสพติด ทานคิดวาวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดคือ 

 [  ]   การลงโทษใหจดจํา   [  ]   การปลอยใหไดรับผลที่ตามมาดวยตัวเอง 

 [  ]   การใหกําลังใจใหเลิกเสพ   [  ]   การใหอภัยและสอนใหคิด 

9. ทานจะทําอยางไรเพ่ือไมใหเกิดปญหาการเสพสารเสพติดของสมาชิกในครอบครัวทาน 

 [  ]   ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  [  ]   เขมงวดกับการคบเพ่ือนมากขึ้น 

 [  ]   ใหลองเพ่ือใหรูถึงพิษของมัน  [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) _____________________________ 
10. ตัวทานหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนหรือคนใกลชิดที่ทานรูจักมีสวนเก่ียวของกับการคาบริการทางเพศหรือไม      

     (ใหวงกลมผูที่เก่ียวของดวย) 

 [  ]   เก่ียวของ ในลักษณะใด ______________________________________________________________

 [  ]   ไมมี (ขามไปทําขอที่ 21) 

11. เพราะเหตุใด ทานหรือบุคคลดังกลาวเลือกประกอบอาชีพน้ี 

 [  ]   รายไดดี    [  ]   ถูกบังคับจากครอบครัว   

 [  ]   หลงเชื่อคนชักชวน   [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) _____________________________ 
12. ใครเปนผูแนะนําใหทาน หรือบุคคลดังกลาวประกอบอาชีพน้ี 

 [  ]   ตัวเอง    [  ]   พอแม/พ่ีนอง/ญาติ 

 [  ]   เพ่ือน    [  ]   เพ่ือนรวมงาน 

[  ]   คนรัก    [  ]   ถูกหลอกจากนายหนา    

13. ทานหรือบุคคลดังกลาวทํางานนี้มา _________ ป 
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14. กอนที่จะมาทําอาชีพน้ีทานหรือบุคคลดังกลาว 

[  ]   เรียนหนังสือ    [  ]   ทํางานบริษัทเอกชน 

[  ]   คาขาย    [  ]   ไมไดทําอะไรมากอน 

15. เม่ือทานหรือบุคคลดังกลาวทําอาชีพน้ีแลวทานหรือบุคคลดังกลาวรูสึก 

 [  ]   ชอบ   [  ]   เฉยๆ   [  ]   รังเกียจตัวเอง 

16. ทานหรือบุคคลดังกลาวจะ 

 [  ]   ทําอาชีพน้ีตอไปเรื่อยๆ  [  ]   หาทางออกจากอาชีพน้ี 

 [  ]   ชักชวนผูอ่ืนเขามาเหมือนตัวทาน [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ___________________________________ 

 

17. ทานหรือบุคคลดังกลาวคิดวาจะทําอาชีพน้ีอีกก่ีป ____________ 

 

18. หลังจากเลิกจากอาชีพน้ีแลวทานหรือบุคคลดังกลาวคิดจะไปประกอบอาชีพ________________________________ 

 

19. ทานจะทําอยางไร หากสมมติวาทานมีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพน้ี 

 [  ]   ไมทําอะไร ปลอยเลยตามเลย  [  ]   ปกปดไมใหใครรูวามีสมาชิกในครอบครัวทําอาชีพน้ี 

 [  ]   หาทางชวยเหลือ/หาอาชีพอ่ืนใหทํา  [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ______________________________ 
20. ทานรูสึกอยางไร ถาสมมติวาทานหรือสมาชิกในครอบครัวของทานประกอบอาชีพน้ี 

 [  ]   อาย     [  ]   เฉยๆ 

  [  ]    กตัญู    [  ]   กลัวผิดกฎหมาย 

[  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ___________________________________ 

21. ทานมีทัศนคติอยางไรตอหญิง หรือเด็กที่คาบริการทางเพศ 

[  ]   สงสาร เห็นใจ   [  ]   ดูถูกรังเกียจ  

[  ]   ยกยองในความเสียสละ  [  ]   เฉยๆ  

[  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ___________________________________ 

22. สมมติวาทานมีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพน้ี และทานสามารถชวยเหลือไดทานจะ 

[  ]   หางานอื่นใหทํา   [  ]   สงใหเรียนหนังสือ 

[  ]    ชวยหลือดานการเงินเทาที่ทําได [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ____________________________ 

23. ทานจะทําอยางไรไมใหเกิดปญหาการเขาสูการคาบริการทางเพศของสมาชิกในครอบครัวทาน 

 [  ]   ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน  [  ]   เขมงวดกับการคบเพ่ือนมากขึ้น 

 [  ]   สอนใหรูจักวิธีการคุมกําเนิด  [  ]   อ่ืนๆ (ระบุ) ______________________________ 
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สวนที่ 3 ใหทําเครื่องหมาย  ในชองที่ทานเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สดุ 
 

3.1 คําถามเกี่ยวกับความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูใหสัมภาษณ 
 

ระดับ 
ขอ ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 

1 
ผูที่คาบริการทางเพศและผูที่ถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษา

นอย (ต่ํากวาระดับ ประถมศึกษาปที่ 6) 
   

2 การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับ และถือเปนอาชีพหนึ่ง    

3 ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวา ผูชาย    

4 
ผูหญิงที่ทําอาชีพน้ีเปนงานเสริมมักเปนกลุมที่รักสนุก และมาจากผูที่มีฐานะ

ปานกลาง    

5 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาทําอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลัก

มากข้ึน 
   

6 
การยอมรับสําหรับผูชายคาบริการทางเพศมีมากกวาผูหญิงที่คาบริการทาง

เพศ 
   

7 
ผูหญิงที่เขาสูอาชีพน้ีสวนหนึ่งมีอาชีพประจําอยูแลว และตองการหารายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 
   

8 เด็กที่เขาสูอาชีพน้ีสวนใหญถูกลอลวงและมักเปนกลุมที่มีปญหาครอบครัว    

9 
การคาบริการทางเพศที่เพ่ิมข้ึนเกิดจากความจําเปนทางสังคมที่ยอมรับฐานะ

การเงินเปนหลักทุกคนจึงตองดิ้นรนเพ่ือใหไดเงินมากๆ  
   

10 การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย    

11 
วัยรุนที่คาบริการทางเพศเพื่อซื้อสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคา

มนุษย 
   

12 

การตกเขียวในหมูบานที่เกิดข้ึนในอดีต คือการขายลูกสาวเพ่ือใหเขามา

ทํางานในกรุงเทพ หรือในตางประเทศ โดยพอแมรับคาจางลวงหนาจาก

นายหนาไปแลว 
   

13 การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส    

14 
กลุมที่มาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมของหญิงที่มีอายุ และมีฐานะ

ทางการเงินที่ดี 
   

15 
กลุมที่มาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมของชายที่มีอายุ และมีฐานะ

ทางการเงินระดับปานกลางขึ้นไป 
   

16 
กลุมผูหญิงที่มีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมที่มาใชบริการผูชายขาย

บริการทางเพศมากที่สุด 
   

17 
ปญหาการคาบริการทางเพศ การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติที่มีมานาน 

และเปนเรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 
   

18 ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ/คาแรงงาน    
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3.2 คําถามเกี่ยวกับความจําเปนในการใชจายของผูใหสัมภาษณ 

 
ระดับความจําเปนในการดํารงชีวิต 

ขอ รายจาย จําเปนอยางย่ิง 

(ขาดไมได) 
จําเปน ไมจําเปน 

1 อาหาร 3 ม้ือ    

2 โทรศัพทมือถือ    

3 โทรทัศน    

4 นํ้าหอม    

5 เครื่องสําอาง    

6 เส้ือผา    

7 เครื่องประดับ    

8 เครื่องเลนดีวีดี    

9 ยา    

10 คอนโดมิเนียม    

11 กลองดิจิตอล    

12 อาหารเสริม    

13 เครื่องดูดฝุน    

14 คอมพิวเตอร    

15 รองเทา    

16 พัดลม    

17 แฮมเบอรเกอร    

18 เครื่องดื่มแอลกอฮอล    

19 ทําบุญ    

20 นาฬิกาขอมือ    

21 รถยนต/มอเตอรไซด    

22 เครื่องแตงกาย (เส้ือผาตามสมัยนิยม)    

23 เครื่องปรับอากาศ    

24 เครื่องเลนเพลง CD / MP3    
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3.3 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย  

 

ระดับความเสี่ยง 
ขอ พฤติกรรม 

มาก ปานกลาง นอย 

1 วัยรุนที่มักใชสินคาฟุมเฟอย เชน กระเปา รองเทาย่ีหอดัง    

2 เด็กที่มีปญหาครอบครัวแตกแยก    

3 กลุมผูที่ทํางานในตําแหนงพนักงานบริการในรานอาหาร    

4 กลุมผูที่ทํางานประจํา และตองการมีรายไดเสริม    

5 กลุมผูที่มีปญหาหนี้สิน    

6 เด็กวัยรุนที่มีเพ่ือนฐานะดี    

7 ผูหญิงที่มีปญหาหยาราง    

8 กลุมผูที่ติดสารเสพติด    

9 เด็กและวัยรุนที่ตองหาเงินเรียนหนังสือดวยตัวเอง    

10 กลุมเด็กและสตรีที่มีภูมิลําเนาตางจังหวัด    

11 กลุมของผูที่มีระดับการศึกษานอย (ต่ํากวาประถมศึกษาปที่ 6)    

12 กลุมวัยรุนที่รักสนุก    

13 ผูหญิงที่รับผิดชอบภาระทั้งหมดในครอบครัว    

14 ผูหญิงที่ทําหนาที่เปนหัวหนาครอบครัว    

15 เด็กเรรอน    

16 กลุมผูที่รักความสะดวกสบาย    

17 กลุมเด็กกําพรา     

18 วัยรุนที่ถูกครอบครัวตามใจ    

19 กลุมสตรีที่อยูในหมูบานที่มีการตกเขียว    

 

 

***************************** 





 ผนวก - 8 

ภาคผนวก ข 

คําถามที่ใชสําหรับสัมภาษณ 

 

คําอธิบายแบบสัมภาษณ 
 

 สวนที่ 1  คําถามทั่วไป 

 สวนที่ 2  คําถามเฉพาะ 
  

สวนที่ 1 คําถามทั่วไป 

 

1. ทานมีความขาใจเกี่ยวกับการคามนุษยอยางไร ใหยกตัวอยางที่ถือไดวาเปนพฤติกรรมการคามนุษยมา 3 ตัวอยาง 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. ทานมีความรูสึกอยางไรตอปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็กในปจจุบัน 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. ทานคิดวาการคาบริการทางเพศมีความเก่ียวของกับการคามนุษยอยางไร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ผนวก - 9 

4. ทานมีความเห็นอยางไรตอการที่วัยรุนบางกลุมหาเล้ียงชีพดวยการคาบริการทางเพศ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ทานคิดวาการคาบริการทางเพศในปจจุบันเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบตอครอบครัวและชุมชนอยางไร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

สวนที่ 2 คําถามเฉพาะ 

 

1. ทานคิดวาครอบครัวและชุมชนมีสวนผลักดันใหเกิดปญหาการคามนุษยหรือไม และอยางไร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. ทานคิดวาอะไรเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษยในครอบครัวและชุมชนของทาน (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการ  

    ทางเพศ) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 ผนวก - 10 

3. ทานคิดวาพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตอยางไรที่งายตอการตกเปนเหย่ือของการคามนุษย (โดยเฉพาะกรณีการคาบริการ 

    ทางเพศ) 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. ทานคิดวาจะชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อในการคามนุษยไดอยางไร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. ทานคิดวาทานจะเยียวยาผูที่ตกเปนเหยื่อในการคามนุษยไดอยางไร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. ทานคิดวาตัวทานจะปองกันไมใหเกิดการคาบริการทางเพศ โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ ในชุมชนหรือครอบครัวของ

ทานไดอยางไร 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. ทานคิดวาสังคม และครอบครัวควรมีสวนชวยเหลือ เยียวยา และปองกัน ปญหาการคามนุษยไดอยางไร (โดยเฉพาะกรณี 

   ปญหาการคาบริการทางเพศ) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

***************************** 





ภาคผนวก ค. - 1 
 

 
 
 
 
 

กอนลงพื้นท่ี 
 
                          กําหนดเวลาในการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี คือชวงวันที่ 16-18 เมษายน 2549 เมื่อกําหนด
วันแลว ตอมาคือการกําหนดพื้นที่เปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไว  3  แหง ดังนี้ 
 
1. หมูบานนาแคน  
อําเภอบุณฑริก ซ่ึงประสานโดยตรงไปยงัปลัด อบต.บานแมด เปนผูดําเนินการจัดหาหมูบานตามหลักเกณฑที่
กําหนดไว นอกจากนี้ ยังเปนผูที่ประสานกับผูใหญบาน กํานัน และชาวบานที่เคยไปทํางานในตางประเทศ เพื่อ
เขารวมสัมมนากลุมยอยอีกดวย  
                สําหรับหมูบานที่เปนเปาหมายสามารถกําหนดไดเร็วแต รายชื่อผูที่จะเขารวมสัมมนาไดรับการ
ประสานคอนขางชาเพราะเปนชวงที่มีการเลือกตั้งทําใหไมมีผูใหญบานหรือกํานันที่สามารถ เขารวมสัมมนาได 
 
2. ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน    

ปญหาที่เกิดขึ้นในชวงที่ติดตอกับหนวยงานดังกลาว คือ ปญหาการสงหนังสือขอลงพื้นที่แลวไมมี
เจาหนาที่ติดตามประสานงานให ทําใหเกิดความลาชาในการยืนยันการกําหนดเปาหมายในการลงพื้นที่  จึงสง
หนังสือทางโทรสารเพื่อใหทางศูนยฯ พิจารณาเรื่องการขอลงพื้นที่อยางดวน แตหนังสือที่สงไปนั้นเปนหนังสือ
ขอลงพื้นที่เพียงอยางเดียว ไมไดสงหนังสือเรียนเชิญเขารวมสัมมนา ดวย ทําใหตองโทรศัพทไปยังเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไดแก นักสังคมสงเคราะห  เพื่อเชิญใหเขารวมสัมมนา ซ่ึงไดรับการตกลง 

 
3. สถานคาบริการทางเพศ 
 เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวไมมีบุคคลที่สามารถติดตอลวงหนาได จึงใหคนในพื้นที่เปนผูใหขอมูลและนํา
ทีมลงพื้นที่ เพื่อปองกันการเกิดปญหา 
 
  อนึ่ง  กอนลงพื้นที่ตองมีการอธิบายลักษณะ  ของพื้นที่ ขอมูลที่ตองการ  รวมถึงวิธีการการทํา
แบบสอบถามใหลูกทีมเขาใจปญหา  นอกจากนี้ คือ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการบางสวนในการลง

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ี จังหวัดอุบลราชธาน ี



พื้นที่กอน 1 วันการเดินทางทําใหลูกทีมไมชัดเจนกับกําหนดการที่เปลี่ยนแปลง จึงตองอธิบายกับลูกทีมเกี่ยวกับ
การลง      พื้นที่ใหม 
 
ระหวางลงพื้นท่ี 
 

• วันอาทิตย ท่ี 16 เมษายน 2549 
 
แมเร่ิมออกจากกรุงเทพ ฯ ชากวากําหนดการเดินทางที่กําหนดไวนั้น  แตก็สามารถถึงพื้นที่เปาหมายใน

วันแรก คือ บานนาแคน ไดตรงตามที่วางแผนไว  ซ่ึงปลัด อบต. เกษม ไดประสานผูใหญบานไวแลวเปนผูนําลง
พื้นที่ ซ่ึงมีการเรียกรวมชาวบานที่ศาลาหมูบานแตการรวมตัวคอนขางชา เพื่อไมเสียเวลาจึงเริ่มเก็บขอมูลโดย
แบงทีมงานรับผิดชอบเปนกลุมไวคอยอธิบายชาวบาน แตเนื่องจากชาวบานมีอายุมากสวนใหญไมสามารถอาน
ออก เขียนได จึงเปนการสัมภาษณเปนรายบุคคล ทําใหการทํางานเปนไปอยางชา ทีมงานจึงพยายามเก็บขอมลูใน
หมูบานใหไดมากที่สุดเพราะเปนหมูบานที่มีการออกไปคาแรงงานและรับจางเปนสวนใหญ จึงเปลี่ยนวิธีการคือ
เดินไปพบ ชาวบานที่อยูในบาน เพราะชาวบานยังไมคอยเขาใจวิธีการการทําแบบสอบถาม ทําใหการทํางานใน
ตอนแรกที่กําหนดไว 3 ช่ัวโมงตองมีการขยายออกไปอีกหลังจากกลับมาถึงที่พักในตอนประมาณ 2 ทุม ทมีงานก็
ลงพื้นที่สถานคาบริการทางเพศโดยคนที่อยูในทองที่เปนผูนําลงไป ซ่ึงเมื่อกลุมเปาหมายในตอนกลางคืนนั้นเปน
ผูหญิงที่ทํางานกลางคืน และเปนกลุมเสี่ยง ซ่ึงสวนใหญเปนรานคาราโอเกะ และรานเหลา สถานอาบ อบนวด จะ
ไมคอยใหความรวมมือ อีกทั้งมีการเปดเปนจํานวนนอย ซ่ึงปญหาสถานที่เปาหมายนดังกลาวมักตั้งกระจัด
กระจายไมไดอยูในบริเวณเดียวกัน ทําใหตองใชเวลาในการหาสถานที่เปาหมาย หากเจาของสถานที่ใดเขาใจใน
การเก็บขอมูลดังกลาวก็จะไดรับความรวมมืออยางดี และผูที่ทําแบบสอบถามสวนใหญจะอานออกเขียนไดและ
เขาใจคําถาม  

สําหรับเกี่ยวกับการเดินทาง ตัวหมูบานอยูหางจากตัวเมืองประมาณ 1.30 ช่ัวโมง ทําใหเสียเวลาในการ
เดินทางกลับเขาสูตัวเมืองเพื่อลงพื้นที่กลุมสถานคาบริการ 

 
อนึ่ง มีขอสังเกตเพิ่มเติมวาการประสานงานกับเจาหนาที่ของพื้นที่ อบต. เปนไปดวยความสะดวก  

เนื่องจากไดมกีารประสานงานมาแลวลวงหนา  แตเก็บขอมูลไดเพียง  1  ตําบลเทานั้น  เนื่องจากขอจํากัดในเรื่อง
ของเวลา   นอกจากนี้ การพดูคุยกับชาวบานเปนไปดวยความยากลําบาก  เนื่องจากการสื่อสารกันไมคอยจะเขาใจ  
เพราะชาวบานมักใชภาษาอสีาน  ซ่ึงใกลเคียงกับภาษาลาว  และอาจเนื่องดวยแบบสอบถามคอนขางยากแกการ
เขาใจเพราะใชภาษาทางวิชาการ  นอกจากอุปสรรคเกี่ยวกับการสื่อสารแลว   บางครั้งจะเหน็การปกปดขอมูล
ของผูใหสัมภาษณ  ซ่ึงสาเหตอุาจเนื่องมาจากความไมไวใจคนแปลกหนา   

มีขอนาสังเกตอีกประการวา ในหมูบานนี้จะสังเกตเห็นแตผูชาย  ผูสูงอายุ และเด็ก  ซ่ึงในขณะที่ทีมวิจัย
เขาไปในหมูบานเปนชวงหลังสงกรานต  ชาวบานที่ไปประกอบอาชีพในเมืองกลับมาเยี่ยมครอบครวั  ซ่ึงจากการ



พูดคุยพบวามชีาวบานบางสวนอาจจะประกอบอาชีพคาบริการ  และบางสวนอาจจะประกอบอาชีพคาแรงงาน
และรับจางทํางานกอสราง  ซ่ึงการทํางานจะใชวิธีไปทํางานที่กรุงเทพฯ  คร้ังละประมาณ  3-4   เดอืน  โดยใหคน
สูงอายุอยูบานกับเด็ก เมื่อไดเงินมากอนหนึง่  กจ็ะกลับบานมาทํานา  ไถถอนหนี้  และอยูบาน 1-2 เดอืน  เมื่อเงนิ
หมดกก็ลับไปทํางานที่ในเมอืงหรือในกรุงเทพฯใหม  โดยจะมีนายหนาเอารถกระบะหรือรถบรรทุกมารบัถึง
บาน  ซ่ึงชาวบานในหมูบานนี้จะมีวิถีชีวติวนเวียนอยูอยางนี้ สวนหญิงสาวที่อยูในวัยทํางานจากการพูดคยุพบวา
สวนใหญไปทาํงานในกรุงเทพฯ และหัวเมอืงชายทะเลทัง้ภาคตะวันออก  และภาคใตของประเทศ   

 

• วันจันทร ท่ี 17 เมษายน 2549 
 

ในวันที่ 2 สํารับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ กําหนดชวงเชาไวสําหรับจัดการสัมมนากลุมยอย และในชวงบาย
ลงพื้นที่เก็บขอมูลที่ศูนยฝกเด็กและเยาวชน 

ในการเริ่มสัมมนาชากวากําหนดการแตก็สามารถควบคุมกิจกรรมตามตารางไดจํานวนผูเขารวมสัมมนา
นั้นเกินกวาที่คาดการณไวในตอนแรก ซ่ึงหนวยงานที่ติดตอไดนี้มีเพียง 10 หนวยงาน ซ่ึงผูที่เขารวมสัมมนาไม
นาที่จะเกิน 20 คน แตไดรับการประสานงานจากอาจารยนิติน จึงไดผูเขารวมสัมมนาที่มาจากหลากหลายอาชีพ
รวมดวย ซ่ึงมีวิทยากรเปนอาจารยนิติน  พรอมทั้งเปดวีดีโอการตูนเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย บรรยากาศในการ
สัมมนาไดรับความสนใจจากผูเขารวมสัมมนา ในการแบงกลุมสัมมนาในตอนแรกผูรวมสัมมนาซึ่งมาจาก
หลากหลายสถานที่ หลากหลายอาชีพ วัยวุฒิและคุณวุฒิ ทําใหผูเขารวมสัมมนาบางคนไมกลาที่จะแสดงความคิด
แตภายหลังก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองได  ซ่ึงในสัมมนากลุมยอยแบงทีมงานที่ลงพื้นที่
ประจํากลุม ๆ ละ 1 คน 4 กลุม โดยแตละกลุมจะไดประเด็นแตกตางกัน เพื่อนํามาสรุปและหาแนวทางรวมกันใน
ตอนทายสัมมนา  ซ่ึงทายที่สุดแลวก็ไดความคิดที่หลากหลาย และประสบการณจริงที่นํามาเลาสูกันฟงระหวางผู
สัมมนา 

 
หลังจากการสัมมนา ทีมงานจึงลงพื้นที่ ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน ซ่ึงไดประสานไปกอนหนานี้แลว อีก

ทั้งไดพูดคุยกับนักสังคมสงเคราะหของศูนย ฯที่เขารวมสัมมนา จัดจํานวนเด็กโดยเลือกเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยงใน
การทําแบบสอบถาม  เห็นไดวาการที่ เจาหนาที่ได เขารวมสัมมนากอนจะเขาใจจุดประสงคในการทํา
แบบสอบถามและในการจัดกลุมเด็กตามที่ตองการในการทําแบบสอบถามไดตรงตามกลุมเปาหมาย 

ขอท่ีนาสังเกต จากการสอบถามผูเขารวมสัมมนาบางทาน กอนเขารวมสัมมนาเคยมีความคิดที่วาการ   
คามนุษยไมนาจะมีแลวในปจจุบัน แตภายหลังสัมมนาไดทําความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษยเห็นวาสิ่งที่ตนไดเห็น
เจอในปจจุบันก็เปนการคามนุษยดวย จึงเห็นวามีคนอีกหลายคนยังไมเขาใจวาคามนุษยคืออะไร และผลจะเปน
อยางไร 



ขณะเดินทางมีปญหาของแผนที่ในการเดินทางเพราะไมมีคนนําทาง จึงเกิดความลาชา แตเมื่อไปถึง 
เจาหนาที่ไดจัดเด็กไวเปนกลุม ๆแลวเปนเด็กที่สามารถอานออกเขียนได มีเปนจํานวนนอยที่ไมเขาใจในบาง
คําถามเทานั้น เชน ตกเขียว เพราะอาจเปนคําศัพทที่ไมนิยมใชแพรหลายในปจจุบัน  การเก็บขอมูลในกลุมนี้จึง
คอนขางเร็ว จากนั้นจึงเดินทางกลับที่พัก 

 

• วันอังคาร ท่ี 18 เมษายน 2549 
 
เนื่องจากการเก็บขอมูลไดเก็บเสร็จใน 2 วันแรก วันสุดทายจึงเปนวันที่ออกเดินทางกลับกรุงเทพ 
 

ภายหลังการลงพื้นท่ี 
  
                  มีการแบงแยกแบบสอบถามตามพื้นที่เพื่อใหงายตอความเขาใจวาขอมูลที่ไดในแตละพื้นที่มีความ
เขาใจที่คลายคลึงกันมากนอยเพียงใด ความเขาใจในแบบสอบถามสวนใหญมักเขาใจวาตองเปนขอมูลที่เกี่ยวกับ
ตัวเองโดยตรงจึงมีบางบางรายที่ไมกลาตอบตามความจริง เพราะในแบบสอบถามมีการระบุถึงคนที่ผูทํา
แบบสอบถามรูจักก็ไมเขาใจ คิดวาขอมูลที่ถาม หากตอบไปเขาใจวาเปนขอมูลของตนเองจึงอายที่จะตอบ 
 
ปรัชณี    เรืองขนาบ   :    รายงาน 
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กอนลงพื้นท่ี 
 
                          กําหนดเวลาในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาคือชวงวันที่ วัน23-25เมษายน 2549 เมื่อกําหนดวนั
แลว ตอมาคือการกําหนดพื้นที่เปาหมายตามเกณฑที่กําหนดไว  3  แหง ดังนี้ 
 
1. ชุมชนแออัดหลังสถานนีรถไฟ  

พื้นที่ เปาหมายนี้ไมไดประสานไปยังหนวยงานใดๆ  เพราะลักษณะเปนแบบชุมชนเปด
บุคคลภายนอกสามารถเขาไปไดเองโดยไมตองติดตอเจาหนาที่  
                สําหรับชุมชนที่เปนเปาหมายทีมวิจัยไดเชิญชวนชาวบานเขารวมสัมมนาดวยแตไดรับการปฏิเสธ
เพราะเห็นวาตองเปนการสัมมนารวมกับเจาหนาที่ของรัฐจึงไมกลาเขารวม จึงไมใหความรวมมือเทาที่ควร 
 
2. ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน    

ปญหาที่เกิดขึ้นในชวงที่ติดตอกับหนวยงานดังกลาว คือ ปญหาการสงหนังสือขอลงพื้นที่ผิด
หนวยงาน เนื่องจากไดสงหนังสือไปยังสถานพินิจ แมวาอยูในบริเวณเดียวกันแตก็เปนคนละหนวยงานตอง
สงหนังสือแยกตางหาก อีกทั้งไมมีเจาหนาที่ติดตามประสานงานให ทําใหเกิดความลาชาในการยืนยันการ
กําหนดเปาหมายในการลงพื้นที่   

 
3. สถานคาบริการทางเพศ 
 เนื่องจากสถานคาบริการทางเพศในอําเภอหาดใหญมีเปนจํานวนมาก เพราะมีผูที่ใชบริการสวนใหญ
เปนชาวมาเลเซีย ซ่ึงบางแหงไมรับแขกคนไทย จึงไดรับการประสานจากตํารวจการทองเที่ยว เนื่องจากตอน
แรกคาดวาการลงพื้นที่ในสถานคาบริการสามารถทําไดเหมือนจังหวัดอื่น ๆแตในความเปนจริงแลวสถาน
บริการในอําเภอหาดใหญคอนขางเขมงวดจึงตองติดตอกอนลวงหนา 
  กอนลงพื้นที่คร้ังนี้แมมีการอธิบายลักษณะ ของพื้นที่  ขอมูลที่ตองการ รวมถึงวิธีการการทํา
แบบสอบถามใหลูกทีมเขาใจปญหา  แตจากการที่ลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแลวจําเปนตองมีทีมงานที่เปน
คนในทองถ่ินนี้ไปดวยเพราะการสื่อสารเปนภาษาถิ่นจะเปนกันเองมากกวาและอธิบายงายกวา นอกจากนี้ คือ 
เนื่องจากมีความไมแนนอนของพื้นที่เปาหมายคือศูนยฝกเด็กและบานพักเด็ก ซ่ึงสวนของบานพักในวันหยุด
เสาร-อาทิตยไมมีเจาหนาที่ประสานงานจึงไมมีความแนนอนในการลงพื้นที่      

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ี จังหวัดสงขลา 



ระหวางลงพื้นท่ี 
 

• วันอาทิตย ท่ี 23 เมษายน 2549 
 
แมเร่ิมออกจากกรุงเทพ ฯ ตามกําหนดการเดินทางที่กําหนดไวนั้น  ถึงอําเภอหาดใหญเร็วกวา

กําหนดจึงใหลูกทีมไดพักผอนอีก 2 ชม. เร่ิมลงพื้นที่ตอน 9.00 น ที่ชุมชนแออัด โดยแบงทีม เปน 3 ทีมไป
ตามโซนของชุมชน แยกยายกับเก็บขอมูล ซ่ึงปญหาในแตละทีมที่เจอจะแตกตางกันโซนบานพักก็จะให
ความรวมมือบาง หากมีคนในบริเวณนั้นใหความรวมมือดีก็จะใหความรวมมือเหมือนกันแตหากไมมีผูที่นํา
อธิบายก็ไมมีคนใหความรวมมือ สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ จากการสอบถามชาวบานเปนเพราะความเหนื่อยหนายที่ตอง
มาตอบคําถาม ของทีมงานที่เก็บหรือสํารวจขอมูลงานวิจัยหลายคณะ และชาวบานไมใหเขาบานเพราะกลัว
วามาจากทางการการสื่อสารกับชาวบานยังคงมีปญหาอยู สวนโซนตลาด ซ่ึงเปนบริเวณที่มีการรรับจางกัน
ทั่วไปและมีเด็กติดยาเสพติดอยูในบริเวณนี้มาก หากเปนเด็กวัยรุนก็จะใหความรวมมือ แตหากเปนวัย
กลางคนอาจมีบางที่ไมคอยใหความรวมมือ เพราะเห็นวาเสียเวลาในการทํางาน 

 
หลังจากที่เก็บขอมูลเสร็จซึ่งไดในปริมาณไมตรงกับที่ตั้งไวเนื่องจาก ปญหาดังที่กลาวไวขางตน จึง

กระจายการเก็บขอมูล ไปยังสถานคาบริการ ซ่ึงในตอนแรกกําหนดไววาจะเขาตัวเมืองสงขลาบานพักเด็กฯ 
และศูนยฝกฯ ในตอนเที่ยงกอนไปยัง จ.สงขลาเจาหนาที่ สค. ไดติดตอตํารวจทองเที่ยวที่จะนําเขาไปยงัสถาน
คาบริการทางเพศจริงๆ ที่ไมมีธุรกิจอื่นบังหนา (เชน คาราโอเกะ นวด)  ซ่ึงสถานที่เหลานี้ตอนรับเฉพาะแขก
ชาวมาเลเซียเทานั้น ซ่ึงไดรับความรวมมือดีมาก ถือวาเปนกลุมที่เกี่ยวของโดยตรงในการคามนุษย แมขอมูล
จะเก็บไดไมเยอะก็ตาม  หลังจากนั้นในตอนบายก็เขาสูพื้นที่เปาหมายใน จ.สงขลา เมื่อไปถึงบานพักเด็ก 
พบวาไมมีเด็กที่อยูในกลุมเสี่ยงตามที่เจาหนาที่จากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
สงขลา แนะนํา  ซ่ึงเด็กเหลานั้นถูกสงกลับไปยังภูมิลําเนาของตนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ 
จึงเดินทางตอไปยังศูนยฝกเด็กฯ เมื่อไปถึงก็เจอปญหาการสงหนังสือผิดหนวยงานเพราะสงมาที่สถานพินิจ
คนละหนวยงานซึ่งมีหนาที่ดูแล ตางกันจึงยื่นหนังสือใหมดวยตนเองเพื่อใหทางศูนยฯ พิจารณาเรื่องการขอ
ลงพื้นที่เรงดวน ทําใหเปลี่ยนกําหนดการทํางานเปนลงพื้นที่ในตอนบายหลังจากจบการสัมมนา  

 
เมื่อกลับถึงตัวเมืองจึงลงพื้นที่สถานคาบริการทางเพศอีกครั้งแตในนตอนเย็นเปนรานที่มีการบริการ

นวดแผนไทย และแผนปจจุบันโดยการประสานงานของตํารวจทองเที่ยวในการลงพื้นที่ และบริการนวด 
โรงแรมที่พักเปนพื้นที่เก็บขอมูลอีกครั้ง ซ่ึงพบวามีหญิงตางดาวทํางานรวมอยูดวย 

 
 
 



ในสวนของการจัดสัมมนาแมจะเริ่มชากวากําหนดแตปรากฎวาจํานวนผูที่มารวมสัมมนากลับมี
มากกวาที่คาดไว เพราะตอนแรกหนวยงานที่ติดตอไวมีจํานวนนอยแตไดคําแนะนําจากพัฒนาสงัคมใหตดิตอ
หนวยงาน  ดานตรวจคนเขาเมืองหาดใหญ ปาดังเบซาร สะเดา  และบานพักเด็กฯ ซ่ึงเปนหนวยงานโดยตรงที่
ดูแลปญหาการคามนุษย ซ่ึงไดรับการติดตอ กลับมา นอกจากนี้ ยังไดรับการประสานงานจาก สจ.คม ซ่ึง
ประสานเทศบาลอําเภอหาดใหญ และอบต. เขารวมสัมมนาครั้งนี้ดวย ในการสัมมนาครั้งนี้ ทั้งเนื้อหา 
บรรยากาศตางๆ จะคอนขางแตกตางจากการจัดการสัมมนาที่จ.อุบลราชธานี เพราะผูที่เขารวมสัมมนาสวน
ใหญมาจากสวนราชการและเปนหนวยงานที่ทํางานดานปญหาการคามนุษย อีกทั้งชวยเหลือบุคคลที่ตกเปน
เหยื่ออีกดวย การสัมมนานั้นแบงออกเปนกลุมยอย 4 กลุมแตละกลุมจะมีการเลือก ประธาน เลขานุการ และ
คนนําเสนอ  ซ่ึงแตละกลุมใหเวลา 10 นาที ก็สามารถรักษาเวลาได มีกลุมที่นาสนใจ คือ กลุมที่มีตํารวจจาก
ตํารวจภูธรภาค 9  ที่ทําคดีการลับลอบสงหญิงไปมาเลเซ ีย  9  คน  ซ่ึงเพิ่งจับคุมและชวยเหลือเหยื่อไดเมื่อตน
เดือนเมษายน 2549  และกลุมเสี่ยงไดถูกตัวกลับภูมิลําเนาไปแลว นําเสนอคดี ที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการที่
ชวยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกไปคาประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย และอธิบายขั้นตอนการทํางานรวมทั้งวิธีการ
บําบัดในภายหลัง หลังจากที่เสร็จการสัมมนา ทีมงานก็เดินทางไปเก็บขอมูลในสวนของศูนยฝกที่จ.สงขลา 
เมื่อไปถึงเจาหนาที่จัดจํานวนเด็กไวแลว โดย 1 ใน จํานวนเด็กที่ทําแบบสอบถามทําอาชีพคาบริการทางเพศ
ดวย และเด็กผูหญิงก็เคยมีอาชีพเปนจัดหาเหยื่อ อีกดวย การเก็บขอมูลไดทําอยางรวดเร็วเพราะเด็กสามารถ
เขาใจคําถามได และเขียนไดมีเพียงบางคําถามที่ไมแนใจ ก็จะถามและทีมงานก็จะอธิบาย  
 

• วันท่ี 24 เมษายน 2549 
 
สลัม  ริมทางรถไฟหาดใหญเปนกลุมเปาหมายที่ไมคอยจะใหความรวมมือ  เพราะโดยลักษณะ  พื้น

นิสัยคนใตแลว  คอนขางหวัแข็ง  เปนตวัของตัวเอง  ไมชอบการโนมนาว  ชักจูง   และไมคอยเปดเผยขอมูล  
อาจจะเปนเพราะในพื้นที่บริเวณริมทางรถไฟ  อาจเปนแหลงมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด  
การพนัน  และโสเภณ ี
 สถานคาบริการที่ถนนจันทวโิรจน  พื้นที่ในอําเภอหาดใหญ  เปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง  เพราะเปน
สถานที่ปลายทาง  ไมใชตนทาง  เหยื่อมาจากที่อ่ืน  แลวสงตอมาที่นี้  ฉะนั้นอาจจะมีการคุมครองดูแลเหยื่อ
อยู  การเขาใหถึงขอมูลจริง  ควรมีตํารวจในพื้นที่นําไป   
 สถานนวดแผนโบราณคิงสโพธิเวช   ผูใหบริการสวนใหญที่นี้จะพดูภาษาไทยไมคอยได  ตองมีลาม
มาชวยแปลใหเปนคําๆ เพราะผูใหบริการเหลานี้เปนคนไทใหญ  สัญชาติพมา  การจะเขาใหถึงขอมูลจริงๆ  
ผูวิจัยควรใชวธีิการสังเกต  และพูดคุยเพื่อเก็บขอมูลเชิงลึก  แลวจงึนํามาเรียบเรียงใหมในภายหลัง   
 
 
 



• วันท่ี  25  เมษายน 2549 
 

 สัมมนา  “ทัศนคติและพฤติกรรมกลุมเสี่ยงในปญหาการคามนุษย”    โรงแรมเนวาดา แกรนด จังหวดั
สงขลา  ผูเขารวมสัมมนา  กลุมเปาหมาย  30  คน   เปนประชาชนในพื้นที่ เจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของจาก สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลา  บานพักเด็กสงขลา  สํานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดสงขลา   ตํารวจตรวจคนเขาเมืองสงขลา  ตํารวจภูธรภาค 9  ที่รับผิดชอบการคาหญิงและเดก็    
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา   และองคกรภาคเอกชน  NGO  กลุมตางๆ เชน  
มูลนิธิศุภนิมิตร    ในการสัมมนา  ผูเขารวมสัมมนาชวยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดอยาง
ชัดเจนดีมาก  สามารถบอกขอมูลที่มีในพื้นที่ไดตรง   เพราะประเด็นปญหาตางๆ เหลานี้ เปนปญหาที่
ผูเขารวมสัมมนาไดพบเห็นอยูบอยๆ แลว  และเปนบุคคลที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญในเรื่องการคามนุษยเปน
อยางดี  ในสวนของขอมูลบางสวนที่เปดเผยไมได  อาจจะทําหนังสือขอไปภายหลังไดที่ตํารวจภูธรภาค 9  ที่
ทําคดีการลับลอบสงหญิงไปมาเลเซ ีย  9  คน  ซ่ึงเพิ่งจับคุมและชวยเหลือเหยื่อไดเมือ่ตนเดือนเมษายน 2549  
และกลุมเสี่ยงไดถูกตัวกลับภูมิลําเนาไปแลว 
 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  
กระทรวงยุติธรรม  ไดกลุมเปาหมายที่คอนขางตรงเพราะเปนเด็กและเยาวชนอายุไมเกิน 18  ป   และมี
เด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง  จะสังเกตไดวาเดก็ผูหญิงมคีวามเสี่ยงในการใชชีวิตที่ลอแหลมกับอบายมุขนอย
กวาเด็กผูชาย  และจากการพูดคุยกับเด็กกลุมเสี่ยงนี้  ไดขอมูลเพิ่มเติมจากเดก็ผูชาย อายุ  18  ป  วาเคยเปน
ผูคาบรกิารทางเพศ   และกลุมเสี่ยงที่จําหนายยาเสพติด   ซ่ึงสวนใหญที่พบจะเปนสารเสพติดชนิดแอมเฟตา
มีน(ยาบา) 
 
ภายหลังการลงพื้นท่ี 
  

ในแตละวันเมื่อมีการทําเก็บขอมูล มีการแบงแยกแบบสอบถามตามพื้นที่เพื่อใหงายตอความเขาใน
วาขอมูลที่ไดในแตละพื้นที่มีความเขาใจที่คลายคลึงกันมากนอยเพียงใด ความเขาใจในแบบสอบการลงพื้นที่
ที่อําเภอสวนใหญ จะกลาตอบคําถามและ เปนพื้นที่ที่มีการคามนุษยเกิดขึ้นมากจึงมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยตรง แตในบางครั้งความเขาในในทีมวิจัยซ่ึงจัดสัมมนาวามาจากองคกรหรือหนวยงานใด ยังไมชัดแจงจึง
มีนายตํารวจจากดานฯปาดังเบซารถามในขณะสัมมนาวาการจัดสัมมนามาจากหนวยงานใด 

 
ปรัชณี    เรืองขนาบ   :    รายงาน 
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ภาคผนวก ค.-3 
 

 
 
 
กอนลงพื้นท่ี 
 

เนื่องจากการลงพื้นที่ที่จังหวดัสระแกว เดมิกําหนดไว ระหวางวนัที่  27-29 เมษายน 2549  
แตเมื่อไดตดิตอประสานงานไปตามหนวยงานตางๆ ในจังหวดัสระแกวแลว ทราบวาทางสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสระแกว กําลังดําเนินการรณรงคแกปญหาการคา
มนุษยเชนกนั ทางสํานักงานพัฒนาสังคมฯ จึงเสนอใหทางทีมวิจยัรวมจัดสัมมนาดวยกัน โดยทาง
สํานักงานพัฒนาสังคมฯ จะรับผิดชอบการสัมมนาในชวงเชา และทางทีมวิจยัรับผิดชอบสัมมนา
ในชวงบาย  
 

โดยกําหนดจะจัดการสัมมนาในวนัอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2549 แตทางพัฒนาสังคมฯ ขอ
เปลี่ยนเปนวันพุธที่ 10 พฤษภาคม แทน โดยแจงใหทางทีมวิจยัทราบลวงหนาเพยีง 1 อาทิตย 
อยางไรก็ตามเนื่องจากผูที่รับผิดชอบในการเชิญผูเขารวมสัมมนานั้นเปนทางพัฒนาสงัคมฯ ทางทีม
วิจัยเลยไมมีปญหามากนัก เพียงแตตองประสานงานกับหนวยงานอืน่ในการเลื่อนวนัที่จะไปลงพื่น
ที่เก็บขอมูลดวย 
 

ปญหาที่เจอในการติดตอประสานงานอื่นๆ นั้นอาจเปนไดวา เนื่องจากมีการลงพื้นที่
ระหวางวันที ่ 9-11 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงเปนชวงที่ เพิ่งเปดมาจากการหยุดยาว 5-7 พฤษภาคม และ 
อยูคาบเกีย่วการหยุด ตอเนื่องวันพืชมงคล (11 พฤษภาคม) และ วันวิสาขบูชา (12 พฤษภาคม) ทําให
การประสานงานตางๆ ติดขัดบางเล็กนอย เพราะเจาหนาที่บางทานก็ลาหยุดยาว 
 
ระหวางลงพื้นท่ี 
 

• วันท่ี 10 พฤษภาคม 
 

สําหรับหนวยงานในสวนของสํานักงานคมุประพฤติจังหวัดสระแกวนั้น คุณเทพเลอสรร 
เจาพนกังานคมุประพฤติ ใหความรวมมอืในการติดตอประสานงานเปนอยางดี โดยในแผนการแรก
นั้นมีการประสานงานวาจะลงเก็บขอมูลที่สํานักงานคุมประพฤติ จังหวัดสระแกว ในวันจันทรที่ 15 

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ี จังหวัดสระแกว 
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พฤษภาคม เนื่องจากทุกวนัจันทรจะมีกลุมเยาวชนมารายงานตัวกันตามนัดคอนขางเยอะ อยางไรก็
ตามเนื่องจากเราเลื่อนกําหนดการลงพื้นที ่ ทําใหไมสามารถไปในวันจันทรได โดยเราเขาไปเก็บ
ขอมูลที่สํานักงานคุมประพฤติในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงไปถึงในชวงบายทําใหปริมาณ
เยาวชนที่ตองการเก็บขอมูลนั้นไมมากเทาที่คิด แตเทาทีม่ีเยาวชนมารายงานตวั ทางเจาพนักงานเอง
ก็ใหความรวมมือในการจดัใหสัมภาษณเยาวชนเหลานั้นอยางเต็มที ่
 

ในชวงเย็น แตเดิมตั้งใจวาจะลองเก็บขอมูลแถวตลาดโรงเกลือ แตมีอุปสรรคทางดานดินฟา
อากาศเนื่องจากเย็นนั้นฝนตกในพืน้ที่จังหวัดสระแกว คอนขางหนัก จงึไมสามารถลงเก็บขอมูลได  
 

• วันท่ี 11 พฤษภาคม 
 

เปนวันที่มีการจัดสัมมนารวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน หรือสํานักงานพัฒนาสังคมฯ โดย
มีคุณยุพนิ และ ทานผูชวยนิธิวัฒน เปนผูประสานงาน ทานทั้งสองใหความรวมมือดีมาก เมือ่
ผูเขารวมสัมมนามาถึงก็เปดโอกาสใหทางทีมวิจัยไดเขาไปสัมภาษณและสอบถามขอมูล ในชวง
กอนการสัมมนา และระหวางพกัรับประทานอาหารวาง กลุมผูทีเ่ขารวมสัมมนานั้นเปนเยาวชน
ในพื่นที่ อําเภออรัญประเทศ และ อําเภอเมือง รวมถึงกลุมอาสาสมัครที่เปนผูใหญ มีจํานวนทั้งสิ้น
ประมาณ 70 ราย 
 

ปญหาหรืออุปสรรคที่เจอระหวางการลงพื้นที่ คือ เดิมทางทมีวิจัยคาดการณวาจะมี
ผูเขารวมสัมมนาจํานวนมากกวานี้ แตมีมาเพียง 70 รายเทานั้น มีสวนหนึ่งที่เปนเยาวชนอายตุ่ํากวา 
10 ป ทําใหการตอบแบบสอบถามบางขอเยาวชนก็ไมเขาใจ (เชนเรื่องตกเขียว) นอกจากนี ้ เชื่อวา
เยาวชนบางคนอายที่จะบอกความจริงวามีคนรูจัก หรือคนในครอบครัวที่เกีย่วของกับการคามนษุย  
 

สําหรับกลุมผูใหญที่เปนชาวบานอาสาสมัคร ซ่ึงไดคลุกคลีกับปญหาเรื่องการคามนุษยอยู
แลว จึงทําใหสามารถตอบแบบสอบถามไดคอนขางละเอียด บางรายก็เลาใหฟงวาแถบพื้นที่ที่ตน
อาศัยอยูนัน้มกีลุมคนที่ประกอบอาชีพนี้เยอะ กลุมอาสาสมัครใหความรวมมือดีมาก 
 

ตอนแบงกลุมแบงไดหัวขอละ 2 กลุม ในแตละกลุมก็มกีารระดมความคิดเห็นกันอยาง
เต็มที่ และมีการออกมานําเสนอใหกลุมอื่นรับทราบ 
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• วันท่ี 12 พฤษภาคม  
 

ในวนัที่สามทางทีมวิจยัตั้งใจจะไปเก็บขอมูลเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลจังหวัดสระแกว จึงไป
ถึงที่โรงพยาบาลกันแตเชา แตเนื่องจากวนันี้เปนวนัหยดุราชการทําใหจํานวนคนที่มารอรับการ
รักษาไมมากเทาที่คิด ทางทีมวิจัยเลยตัดสินใจวาจะไมเก็บขอมูลที่โรงพยาบาลแตจะไปเก็บขอมูลที่
ตลาดโรงเกลือเลยตามแผนการที่วางไว 
 

ปญหาอุปสรรคที่เจอคือ ประชาชนแถบบริเวณชายแดนนั้น สวนมากเปนชนชาตกิัมพูชา 
ไมสามารถสื่อสารได จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนโดยการไปติดตอที่รานอาหารบริเวณนั้น และ
สัมภาษณคนงานที่ทํางานที่รานอาหารแทน ซ่ึงก็ไดรับความรวมมือดีมาก 
 
ขอสังเกตเรื่องแบบสอบถาม 
 

ในสวนของแบบสอบถามพบวามีผูตอบแบบสอบถามบางรายที่ไมกลาตอบตามความเปน
จริง เชน อาจจะมีคนที่ตนเองรูจักไปเกีย่วของกับกระบวนการคามนุษย แตแครูจกัหางๆ จึงไมตอบ
ลงไปในแบบสอบถาม สําหรับตัวคําถาม คําถามบางขออาจมีศัพทที่ผูถูกสัมภาษณไมเขาใจ 
 
 
มณิสรา จุลสมัย : รายงาน 
 
 
 
 





ภาคผนวก ค.-4 
 
 

 
 

           
 
  ตามกําหนดการลงพื้นที่เก็บขอมูลวิจัยโครงการปญหาการคามนุษยพืน้ทีภ่าคเหนือ โดยมี     
รายละเอียด ดงันี้  
 
วันจนัทรที่ 8 พฤษภาคม 2549    ลงพื้นที่ ณ อําเภอเชียงแสน และอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย  
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2549   
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549  ลงพื้นที่ ณ อําเภอปาย จังหวดัแมฮองสอน 
วันพฤหัสบดทีี่ 11 พฤษภาคม 2549 ลงพื้นที่ ณ อําเภอเมือง จังหวดัแมฮองสอน 
   
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น แบงเปน 
 
1. กอนการลงพื้นท่ี  

เนื่องจากพื้นทีเ่ปาหมายทั้ง 2 จังหวดั เปนพืน้ที่ที่เจาหนาทีต่ํารวจแจงมาวาเปนแหลงเกีย่วกับ 
ปญหาการคามนุษย อยางไรก็ตามการลงพื้นที่จําเปนตองไดรับการอาํนวยความสะดวกจากคนในพื้นที่จึงจะ
สามารถเขาถึงแหลงขอมูลได ซ่ึงสันนิษฐานไดวา เปนเพราะประชาชนในพืน้ทีโ่ดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่เปน
ครอบครัวเหยือ่ไมไววางใจบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลีย่งปญหาเกีย่วกับขอมูลที่อาจไดมาไมตรงกับความจริง
ทางกลุมจึงเหน็ควรวา จําเปนตองประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ คอื สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษยจังหวดั (พม.จงัหวัด) และหนวยงานเอกชนที่เกีย่วของ เชน มูลนิธิศุภนิมิต 
  จากการติดตอสอบถามเจาหนาที่ พ.ม.จังหวัดเชยีงรายและแมฮองสอน เจาหนาทีแ่จงวา ยนิดี
ใหความชวยเหลือ โดยทาง พ.ม.จังหวัดเชยีงราย คณุสุปราณี แจงใหตดิตอหาอีกครั้งในตอนเชาวันจันทร เพื่อ
นําเรื่องเขาประชุมพรอมสงคนของ พ.ม. ลงพื้นที่รวม สวนทาง พ.ม. จังหวดัแมฮองสอนยินดีสงคนลงพื้นที่
รวมกับทางทมีวิจยัเนื่องเพราะทางจังหวัดกําลังวางนโยบายเกีย่วกับปญหาดังกลาวอยูกอนแลว  

อยางไรก็ตามจากการประสานงาน ทางโทรศัพทกับเจาหนาที่ พ.ม. กอนการลงพืน้ที่ รับแจงวา  
การดําเนนิงานจะตองมกีารผานเรื่องถึงผูใหญ ดวยเหตนุี้ฝายประสานงานจึงไดมีการออกหนังสือถึงผูวา
ราชการจังหวดัทั้ง 2 จงัหวัด เพื่อขอความอนุเคราะหและอํานวยความสะดวกแกการลงพื้นที่ ซ่ึงฝาย
ประสานงานไดดาํเนนิการ แฟกซ และสงจดหมายดวน พรอมทัง้โทรสอบถามปลายทางเกี่ยวกับหนังสือ
ดังกลาวเพราะเห็นวาเปนชวงระยะเวลากระชั้นชิดและเกรงวาจะลาชาจากการผานเรื่องไปยังหนวยงานตางๆ  

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ี จังหวัดเชยีงรายและแมฮองสอน 



ทางกลุมฯ ทราบในภายหลังจากเจาหนาทีว่า  เร่ืองดังกลาวไมถึงหนวยงาน ดวยเหตุนี้จึงเกดิอุปสรรคในการ
ดําเนินการลงพื้นที่ ซ่ึงทางกลุมไดดําเนนิการแกปญหาเฉพาะหนา โดยแยกชีแ้จงอุปสรรคที่เกิดขึ้นไดดังนี ้
    
กรณีอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 

ทันทีที่ถึงพื้นที่เปาหมาย ทางกลุมไดติดตอไปยังสถานีตาํรวจในพื้นที่ พรอมทั้งดานที่อําเภอ 
เชียงแสน เพือ่ขอขอมูลของกลุมเสี่ยง และรับแจงจากตํารวจวา ในพื้นที่ดังกลาวไมมีกรณีเหยื่อของการคา
มนุษย จากการพูดคุยสอบถาม จึงขอตั้งเปนขอสังเกตวา อาจเปนไปไดใน 2 กรณี คือ 1. เจาหนาที่ไมทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวโดยแทจริงเพราะไมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับกรณีทีเ่ขาขายกรณกีารคามนุษย 
หรือ 2. ทราบแตไมแจงใหทราบวากลุมใด หมูบานใดเปนกลุมเสี่ยง ทั้งๆที่กอนหนานี้ทางกลุมไดรับขอมูล
จากตํารวจทานหนึ่งวา อําเภอดังกลาวเขาลักษณะกลุมเสีย่ง 
  ดวยเหตนุี้ ทางกลุมจึงตัดสนิใจลงพื้นที่ทีเ่ชียงแสน ณ บริเวณ สามเหลี่ยมทองคํา เพื่อเก็บ
แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของผูที่อาศัยอยู ณ บริเวณดังกลาวเพราะเห็นวาเปนบริเวณที่อยูใกลชายแดน มี
การเดินทางเขา ออก ทั้งตางดาวและคนไทย 
 
กรณีอําเภอแมสาย จังหวัดเชยีงราย 
 
  ตามกําหนดการ กลุมเปาหมายที่อําเภอดงักลาว จะเริม่เก็บขอมูลในวันจนัทรบาย และวัน
อังคาร บาย อยางไรก็ตามทนัทีที่พบอุปสรรคจากวันแรกเกีย่วกับการขอขอมูลจากหนวยงานรัฐ ทางกลุมจึงได
ดําเนินการติดตอประสานงานกับคุณ ตุย มูลนิธิศุภนิมิต อีกทางหนึ่ง เพื่อขอความอนุเคราะห โดยทางมูลนิธิ
ไดสงเจาหนาที่ซ่ึงเปนคนในพื้นที่และมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปญหานี้อยูกอนแลว นําทีมลงพื้นที่หมูบาน
เสี่ยง โดยไดรับความรวมมอืเปนอยางดเีนือ่งเพราะทางมลูนิธิไดมีการสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจ
กับหมูบานทีเ่ขาลักษณะเสี่ยงโดยการสงคนเขาทํางานอยูกอนแลว นอกจากนัน้ ในกรณีการลงพืน้ที่หมูบานที่ 
2 ก็ไดมีเจาหนาที่จากมูลนธิิซ่ึงเปนคนในพื้นที่เชนกัน ลงพื้นที่รวม โดยไดรับความอนุเคราะหในเรื่องของ
ภาษาพรอมทั้งเปนตัวกลางคอยประสานงาน 
   
กรณีอําภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
 
  เนื่องจากวาการเดินทางจากอําเภอแมสายจังหวดัเชยีงราย ไปยังอําเภอปาย มีอุปสรรคในเรื่อง
เสนทางในการเดินทางซึ่งตองใชระยะเวลานาน ดวยเหตนุี้จึงสามารถลงพื้นที่ไดในชวงบายของวันพุธ 
ประกอบกับพืน้ที่เปาหมายคอื หมูบานแมปง ซ่ึงประชาชนในพืน้ที่สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จึงสามารถ
เกบ็ขอมูลไดเพียงบางสวน เพราะตองรอใหประชาชนในหมูบานกลับจากไร นา  ดวยเหตุนี ้ในวนัดังกลาวจึง



จําเปนตองเกบ็ขอมูลในชวงกลางคืน ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางดี เพราะไดมีการประสานกับคนใน
หมูบานในชวงบายแลว  
 
 
กรณีอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
 
  ไมมีอุปสรรค เพราะทาง พ.ม. จังหวดัไดสงเจาหนาที่รวมลงพื้นที่กับทางกลุม 
 
2. ปญหาเกี่ยวกับการสัมมนา 
 
  ปญหาที่เกิดขึน้ คือ จํานวนผูเขารวมสัมมนาที่ไมครบจํานวนตามทีก่ําหนด เนื่องเพราะวันที่
จัดสัมมนา ตรงกับการจัดสมัมนาในเรื่องลักษณะเดยีวกนัของหนวยงานอีก 2 หนวยงาน ทําใหเจาหนาที่
บางสวนไมสามารถเขารวมสัมมนากับทางเราได และเจาหนาที่บางสวนไดโทรศัพทแจงปฏิเสธในวันดังกลาว  
  การแกปญหา ทางกลุมไดรับคําแนะนําใหจดัสัมมนายอย อีก 2 คร้ัง ใน 2 อําเภอ ณ จงัหวัด
แมฮองสอน จงึสามารถแกปญหาดังกลาวได 
 
3. ภายหลังการลงพื้นท่ี  
 

ภายหลังที่ไดลงพื้นที่เปาหมายแลว ขอสรุปและตั้งเปนขอสังเกต ดังนี ้
  1. เนื่องจากโครงการวิจยัดังกลาว เปนปญหาละเอียดออนกระทบตอความรูสึก ดวยเหตุนี้ จึง
ไมคอยไดรับความรวมมือจากครอบครัวและกลุมเสี่ยงเพราะเกรงวาจะไดรับความเดือดรอนจากการตอบแบบ 
สอบถามหรือกลัววาจะนาํขอมูลที่ไดไปประกาศจึงตองไดรับความชวยเหลือจากคนในพื้นที่ตดิตอประสานงาน
และอํานวยความสะดวกให 
  2. ขอสังเกตเกีย่วกับแบบสอบถาม เนื่องจากภาษาในแบบสอบถามมีลักษณะเปนภาษาเชิง
วิชาการที่ชาวบานอานแลวไมเขาใจ ดวยเหตุนี้ เจาหนาทีซ่ึ่งลงพื้นที่จึงจําเปนตองอธบิายคําถามและถายทอด
ใหกลุมเปาหมายเขาใจ 
  
 
วัชรชัย จิรจนิดากุล : รายงาน 
 

 
   
   





ภาคผนวก ค.-5 
 
 
 
 
 
 
 
กอนลงพื้นท่ี 
 

การลงพื้นที่ที่จังหวัดรอยเอ็ดกําหนดลงพื้นที่ระหวางวันที่ 18-20  พฤษภาคม 2549 การติดตอ
ประสานงานเพื่อลงพื้นที่นั้นไดติดตอกับเกษตรกรจังหวัด เพื่อประสานงานไปยัง อบต. ในตําบลตางๆ ซ่ึง
ไดรับความรวมมือดีมากในการใหขอมูลเบื้องตน เชน ช่ือของอบต. แตละตําบล ช่ือผูใหญบาน เมื่อโทรไป
นัดหมายประสานงานก็ไดรับความรวมมือดี 
 
ระหวางลงพื้นท่ี 
 

• วันท่ี 18 พฤษภาคม 2549    
 

ไดติดตอประสานกับอบต. ไววาหากไปถึงเร็วก็จะไปเก็บขอมูลไดทัน ปญหาที่เกิดขึ้นคือในการ
เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปรอยเอ็ดนั้นใชเวลาเดินทางประมาณ 6-7 ช่ัวโมง จึงเกรงวาอาจจะไปไมทัน 
16.00 น. ที่เปนเวลาเลิกงานของอบต. อยางไรก็ตามทางคณะไปถึงรอยเอ็ดประมาณบายสามโมงครึ่ง จึง
สามารถเขาพบอบต.ได ก็ลงพื้นที่ที่ตําบลหนองแวง โดยติดตอผานอบต. ซ่ึงไดรับความรวมมือดีมากในการ
ใหขอมูล และพาไปลงพื้นที่เขาไปสอบถามและพูดคุยกับชาวบานในหมูบานนั้น ชาวบานแตละครัวเรือนก็
ใหความรวมมือดีมากในการตอบแบบสอบถาม  ขอดีของการลงพื้นที่ในเวลาเย็นทําใหอากาศไมรอน และ
สามารถเดินพูดคุยกับชาวบานที่มีทั้งแบบที่ทํางานอยูกับบาน และพวกที่เพิ่งกลับมาจากการทํางานขางนอก 

การเก็บขอมูล  บานแวง  ตําบลหนองแวง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด   สภาพภายในหมูบาน        
ยังเปนหมูบานแบบชนบท  ทั้งๆ ที่อยูหางจากจังหวัดเพียง  3   กิโลเมตรเทานั้น 

 

• วันท่ี 19 พฤษภาคม 2549    
 

 เก็บขอมูลตําบลอุมเมา  อําเภอธวัชบุรี  จังหวัดรอยเอด็   เปนหมูบานทีม่ีความอุดมสมบูรณมาก  และ
อยูหางจากตัวเมืองเพียง  9 กิโลเมตร  เทานั้น  ชาวบานสวนใหญจะทํางานรับจางในเมือง  และลูกหลานใน
หมูบานกไ็ปเรยีนในเมือง  ชาวบานที่นีจ่ะรกัถ่ินฐานบานเกิด 

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ี จังหวัดรอยเอ็ด 



 การเก็บขอมูล  บานจาน  ตําบลทุงเขาหลวง  กิ่งอําเภอทุงเขาหลวง  จังหวดัรอยเอด็   หมูบานนีจ้ะมี
บานหลังใหญ  สไตลยุโรป  อยูมากมาย  จากขอมูลที่ไดจากชาวบานในพื้นที่  บานหลังใหญสวนใหญลูกสาว
แตงงานกับชาวตางชาติ   โดยชาวบานเรียกวา   “บานจานสวิส”   เดก็ๆ ในหมูบานมองเรื่องการแตงงานกบั
ชาวตางชาติไมใชเร่ืองแปลก  เพราะคนในครอบครัวหลายครอบครัวก็มีญาติพี่นองที่แตงงานกับชาวตางชาต ิ 
แลวมีชีวิตทีด่ขีึ้น 
 กรณีของตําบลบึงนคร  อําเภอธวัชบุรี  จงัหวัดรอยเอ็ด   เปนชาวบานในหมูบานใกลเคียงกับบาน
จานสวิส  ชาวบานบอกวาในชวงเทศกาลสงกรานตของทุกป  จะมีรถตูนํานักทองเทีย่วชาวตางชาต ิ เขามาใน
หมูบาน  แลวใหคัดเลือกผูหญิงในหมูบานที่ตองการมีคูครองเปนชาวตางชาติ  ซ่ึงผูหญิงที่มาคัดเลือก  สวน
ใหญจะมีครอบครัวอยูแลว  มีสามีมีลูก  แตตองการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงสามียินยอมพรอมใจให
ภรรยา  แตงงานไปอยูกันกับชาวตางชาติได  คานิยมการใชชีวิตในชนบทของชาวบานเปลี่ยนไป 
 

สําหรับในการเก็บขอมูลในวนัที่สองทีมวิจยัตองประสลกบัปญหาเรื่องสภาพอากาศเลก็นอยคือมี 
ฝนตกในระหวางการลงพื้นที่พูดคุยกับชาวบาน แตเปนแคชวงระยะเวลาสั้นๆ จึงสามารถทํางานตอไปได 
นอกจากนี้ พบวามีบางตําบลที่ชาวบานไมใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมากนัก (ตําบลบานจาน) 
เนื่องจากในตําบลนี้เปนตําบลที่ไดรับขอมูลมาวามีผูหญิงที่นิยมไปแตงงานกับชาวสวิสมาก หลายครัวเรือน 
เมื่อเขาไปในพื้นที่จริงๆ แลว พบวาสภาพของหมูบานแปลกตาไปจากหมูบานอื่นๆ ที่ผานมา แมระยะทาง
ไมไดหางกันมากนัก นั่นคือ สภาพบานแตละหลังจะเปนเหมือนบานจัดสรรขนาดยอมในกรุงเทพ และจะ
นิยมทาสีบานกัน นอกจากนั้นจะมีการลอมร้ัว ปดรอบขอบชิด ตางกับบานในชนบททั่วไปที่เวลาเราไปลง
พื้นที่ก็สามารถเดินเขาบานโนน ออกบานนี้ได ดังนั้นการจะเขาไปสัมภาษณชาวบานในละแวกนั้นจึงทําได
คอนขางยาก อีกทั้งเมื่อไดสัมภาษณจริงๆ ก็มักไมไดรับคําตอบที่ตรงกับความเปนจริง จึงแกโดยการ
สัมภาษณเด็กนักเรียนซึ่งมักพูดความจริง 
 
ขอสังเกตเรื่องแบบสอบถาม 
 

ในสวนของแบบสอบถามพบวามีผูตอบแบบสอบถามบางรายที่ไมกลาตอบตามความเปนจริง เชน 
อาจจะมีคนที่ตนเองรูจักไปเกี่ยวของกับกระบวนการคามนุษย แตแครูจักหางๆ จึงไมตอบลงไปใน
แบบสอบถาม สําหรับตัวคําถาม คําถามบางขออาจมีศัพทที่ผูถูกสัมภาษณไมเขาใจ เชน เร่ืองตกเขียว 
คอนโดมิเนียม กลองดิจิตอล เครื่องเลนดีวีดี เอ็มพีสาม นอกจากนี้คําถามบางขออาจใกลเคียงกันจนผูถูก
สัมภาษณไมแนใจวาถามอะไร 
 
 
มณิสรา จุลสมัย : รายงาน 



 1 

ภาคผนวก ค.-6 
 

 
 
 
กอนลงพื้นท่ี 
 

ทีมวิจยัไดดําเนินการประสานงานกับเจาหนาที่สถานพินจิเด็กและเยาวชนและคายทหาร 
กอนการลงพืน้ที่ ดวยเหตนุี้จึงไดรับความรวมมือเปนอยางด ี

อยางไรก็ตาม พบอุปสรรคกอนการลงพื้นที่ที่พัทยาใต เนื่องจากวาพื้นที่เปาหมาย เปนกรณี
การเก็บขอมูลจากกลุมผูหญิงขายบริการ ดวยเหตุนี้จึงไมไดติดตอสถานบริการโดยตรง โดยทีม
สัมภาษณไดแบงและกระจายกําลังคนกันสัมภาษณ จึงมีอุปสรรคบางที่บางรานไมยินดีที่จะใหเขา
ไปสัมภาษณ 

 
ระหวางลงพื้นท่ี 
 

แยกเปน อุปสรรคระหวางการลงพื้นที่เก็บขอมูลที่สถานพินิจ และคายทหาร 
- เนื่องจากผูใหสัมภาษณทั้งหมด เปนกลุมเด็ก บางคนไมไดเรียนหนังสือ และหลายคนไม

สามารถอานหนังสือได ดวยเหตุนี้จึงเปนอุปสรรคในการเก็บขอมูล ทําใหผูสัมภาษณตอง
อานใหฟง บางคนไมสามารถทําความเขาใจคําถามได เพราะเด็กเกินไป ไมเขาใจคําศัพท 
เชนคําวา คามนุษย  

- ภาษาตามแบบสอบถามเขาใจยาก และใชคําที่เปนวิชาการ ตองแปลใหฟง 
 
สวนกรณีการเก็บขอมูลที่พัทยาใต 
- เนื่องจากชวงเวลาเก็บขอมูลเปนชวงเวลาเย็น ซ่ึงเปนเวลาทํางานของผูใหสัมภาษณสวน

ใหญ ดวยเหตุนี้ เมื่อเขาไปเก็บขอมูล บางคนจึงปฏิเสธเพราะตองการทํางาน อีกทั้งหากนั่ง
สัมภาษณจะทําใหบังหนาราน และทําใหลูกคาไมกลาเขาราน จึงปฏิเสธที่จะใหสัมภาษณ 
อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณบางคน ยินดีที่จะตอบคําถามดวยความเต็มใจ  

- ผูใหขอมูลบางทาน ตองการใหซ้ือเครื่องดื่มให เพื่อแลกกับเวลาที่จะตอบคําถาม  ในขณะที่
บางคนไมสามารถอานหนังสือ จําเปนตองอานใหฟง ผูใหสัมภาษณหลายทานเห็นวา 
คําถามมีหลายขอและหลายหนา เกิดอาการหงุดหงิดและเบื่อที่จะตอบคําถาม และภาษาที่
ใชบางคําถาม อานแลวไมเขาใจในทันที 

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ี จังหวัดชลบุรี 
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ขอสังเกตเพิ่มเติม 
 
ขณะเก็บขอมูลจากบางคน มีความรูสึกวา ผูใหสัมภาษณไมไดใหขอมูลที่แทจริงทั้งหมด 

ทั้งนี้สันนิษฐานวาอาจเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเองและสถานที่ประกอบการ และผูให
สัมภาษณบางคน แสดงอาการเบื่อและหงุดหงิดกับคําถามในแบบสอบถาม เพราะตอบแลวตอบอีก
และซ้ําไปซ้ํามา 
 
วชัรชัย จิรจนิดากุล : รายงาน 
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ภาคผนวก ค.-7 
 

 
 
 

1. สรุปการลงพื้นที่ ชุมชนแออัด มีนบุรีและคลองเตย 
 
กอนลงพื้นท่ี 
   

ชุมชนแออัดคลองเตยไดรับกรประสานงานจากหัวหนาชุมชนรวมใจสามัคคี (คุณเจริญ) ซ่ึง
คอยประสานงานชาวบานและทีมวจิัยเปนอยางด ี แตพืน้ที่ที่มีนบุรีการประสานงานที่ขาดหัวหนา
ชุมชนทําใหการทํางานคอนขางลาชา เนื่องจากเปนชมุชนที่อาศัยกนัแบบกระจายตัวไมไดรวมตวั
แบบชุมชนคลองเตย อีกทั้งความสัมพันธของคนในชุมชนไมไดใกลชิดเทาที่ควร 
 
ระหวางลงพื้นท่ี 
 

ชุมชนคลองเตยไดรับความรวมมือดีมาก เพราะนอกจากจะไดสัมภาษณคนในพืน้ที่ชุมชน
คลองเตยแลวยังไดลงพื้นทีสั่มภาษณชุมชนริมคลองสามัคคีซ่ึงเปนชุมชนใกลเคียง ชุมชนดังกลาว
เปนพื้นที่ที่มกีลุมเสี่ยงมากกวาชุมชนรวมใจสามัคคีเพราะเปนชุมชนขนาดใหญและเปนพื้นที่ที่มี
การกระจายตวัของยาเสพตดิมากกวา นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับการศึกษา เพศและครอบครัว มี
การรวมตัวมัว่สุมของวัยรุน เลนสนุกเกอรและแตงรถแขงกัน ระบบการจดัการชุมชนคอนขาง
หละหลวมตองอาศัยการชวยเหลือและการรวมมือของชุมชนใกลเคียง 
 กลุมเสี่ยงที่พบมักจะเปนเดก็ที่ใกลชิดกับยาเสพติดและนําไปสูการคาบริการทางเพศมากวา 
และเรื่องปญหาครอบครัวก็เปนอีกปจจยัหนึ่งที่นําไปสูการคาบริการทางเพศ ดวยภาระครอบครัวที่
พอแมตองออกไปทํางานทําใหไมมีเวลาดแูลลูก ผูหญิงจงึมีบุตรตั้งแตอายุยังนอย 
 
ขอสังเกตภายหลังการลงพืน้ท่ี 
 
 เนื่องจากความไมเขาใจของคนในพืน้ที่ตอองคกรของรัฐที่เขามาเก็บขอมลูทําใหไมคอย
ไดรับความรวมมือในตอนแรกตองอธิบายจุดประสงคและเปาหมายของการเก็บขอมลู อีกทั้งทัศนะ
คติช่ือโครงการที่คอนขางที่อาจทําใหผูฟงชื่อโครงการไมกลาใหขอมลูที่เปนจริง ดังนั้นการลงพื้นที่
ในชุมชนแออัดผูเก็บขอมูลสมควรที่มีจิตวิทยาและเขาใจลักษณะรวมถึงทัศนะคติของคนในพืน้ที ่

ปญหา อุปสรรค และขอสังเกตในการลงพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ 
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อีกทั้งการประสานงานควรทีจ่ะมีคนที่เปนคนในพืน้ที่หรือหัวหนาชุมชนเปนผูนําพาไปจะดกีวาใน
ดานความปลอดภัยและการใหความรวมมอืของคนในพืน้ที่อีกดวย 
 

2. สรุปการลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง 
 
กอนลงพื้นท่ี 
 
 ประชุมทําความเขาใจทีมงานกอนลงพื้นที่ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันในกลุมเปาหมาย
ในเพื่อเก็บขอมูลในสวนของสนามบินกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลและติดตอเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของซึ่งเปนฝายที่ตรวจและอนุญาตสําหรับผูที่จะไปทํางานตางประเทศในกรณีที่ประเทศนั้นๆ
ไมไดออกวีซาให  นอกจากนี้ยังไดกําหนดสถานที่สําหรับเก็บขอมูลอีกดวย ซ่ึงจะแบงเปนอาคาร 1 
และ อาคาร 2  รวมถึงบริเวณหองพักผูโดยสาร  
 กอนการลงพื้นที่จริงตองมีการตรววจเวลาเที่ยวบินประเทศที่กลุมเปาหมายจะเดินทาง 
เพราะกอนที่กลุมดังกลาวจะเดินทางออกไปทํางานที่ตางประเทศสวนใหญมักจะไปในรูปของ
แรงงานไทยและตองมาขออนุญาตไปทํางานที่ตางประเทศทุคร้ังและหากฝายตรวจแรงงานอนุญาต
ก็จะออกใบอนุญาตและออกใบรายงานตัวการกลับเขามาในประเทศ 
 
ขณะลงพื้นท่ี 
 
 ในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ตรวจแรงงานเนื่องจากในขณะที่
เจาหนาทีก่ําลังตรวจเอกสารใบยื่นคํารอง เจาหนาทีไ่ดใหคําแนะนําและหากเปนกรณีที่เปนบุคคลที่
นาสงสัยคาดวาอยูในกลุมเปาหมาย เจาหนาที่ ก็จะใหบุคคลดังกลาวใหขอมูล ในการเก็บขอมูลใน
แตละครั้งก็จะมีบุคคลที่ใหความรวมมือและไมใหความรวมมือ เพราะเวลาที่มีไมมากเนื่องจากใกล
เวลาที่ตองเดินทาง หรือบางคนก็ใหขอมูลที่ไมตรงกับความจริงดวยที่บุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่
ประกอบอาชพีคาประเวณีจริงๆแตเกรงจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได จึงมักระบุในคํา
ขออนุญาตออกนอกประเทศวาไปเยี่ยมสามี เยีย่มญาติ หรือขออนุญาตกลับไปแตงงานโดยมี
หลักฐานเปนที่พักของสามีและจดหมายจากสามีที่สงโทรเลข หรือจดหมายมารับรองการแตงงาน 
ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้เจาหนาทีจ่ะพิจารณาเปนพิเศษวาควรอนุญาตหรือไม เพราะบางครั้งการขอ
อนุญาตดังกลาวหญิงสาวมกัจะใชช่ือสามีเปนชื่อที่มักซ้ํากันกับผูอ่ืน ดงันั้น ในบางกรณีเจาหนาที่มี
อํานาจสอบสวนบุคคลดังกลาวจึงตองกกัตัวบุคคลที่นาสงสัยดังกลาวไวกอน เนือ่งจากที่ผานมามี
หลายรายที่อางเหตุดังกลาวเบื้องตนแตสุดทายโดนหลอกไปคาประเวณี  และตองขอความชวยเหลือ
จากสถานทูตไทยในตางประเทศเพื่อหาทางเดืนทางกลับประเทศไทยในที่สุด 
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 นอกจากหญิงสาวแลวเปนที่ชายไทยเปนจํานวนมากที่มีการหลอกไปคาแรงงานที่
ตางประเทศเชนกัน โดยผานการจัดหางานจากบริษัทเอกชน ตองเสียเงินคานายหนาเปนจํานวนมาก 
แตสุดทายก็ไมหางานให หรือหลอกไปทํางานแตไมจายคาแรงงานให 
 กลุมประเทศทีห่ญิงสาวนิยมไปคาประเวณ ี สวนใหญเปนประเทศตะวนัออกกลาง ไดแก 
บารเรน คูเวต สวนเอเ๙ย ไดแก บรูไน สิงคโปร เกาหลี และไตหวัน สวนยุโรปสวนใหญมักจะเปน
ประเทศเยอรมนั แตจะไมคอยผานดานตรวจแรงงานเพราะจะเดินทางกับชายชาวเยอรมันใน
ลักษณะคูสามีภรรยา แตเมือ่ไปถึงผูชายกจ็ะขายผูหญิงใหกับลูกคาในประเทศนั้นๆ ซ่ึงมีทั้งกรณีที่
หญิงยินยอมและไมยินยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงฟตุบอลโลกที่ผานมาหญิงไทยเปนจํานวนมาก
เดินทางไปประเทศเยอรมันโดยอางวาเพื่อไปชมการแขงขนัฟุตบอลโลกแตแทที่จริงกลับเดดินทาง
ไปเพื่อคาประเวณแีทน 
 
 ขอสังเกตหลังจากลงพื้นท่ี 
 
 แรงงานไทยทัง้ชายและหญิงเปนจํานวนมากไมเขาใจในปญหาคามนุษย เพราะคิดวาการ
ทํางานแลกเงนิแมบางครั้งไดรับคาแรงที่ต่าํมาก เปนการยินยอมของตนเอง และกรณีหญิงที่ไป
คาประเวณีจริงๆ มักจะปกปดขอมูลไมใหขอมูลที่แทจริงเพราะกลัวมีความผิดและเกรงวาเจาหนาที่
จะไมอนุญาตใหตนออกนอกประเทศ 
 สวนอุปสรรคในการทํางานอื่นๆ คือ ความไมแนนอนของเที่ยวบินและเวลาที่ผูโดยสารที่
เปนกลุมเปาหมายเดินทางมาถึงดานตรวจคนเขาเมืองหรือสํานักงานกรมจัดหางานคอนขางจะ
กระชั้นชิดกับเวลาที่เครื่องบินออก  ทําใหการใหขอมูลจะไมครบถวนและสมบูรณเทาที่ควร  

 
3. สรุปการลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง 
 
กอนลงพื้นท่ี 

 
ไมพบอุปสรรค เนื่องจากวา ทีมงานไดมีการติดตอประสานงาน ขอความรวมมือจาก

เจาหนาทีต่ํารวจในทองที่ สน. หวยขวาง เพื่อดําเนินการติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานบริการ
ในทองที่ดังกลาว โดยไดกําหนดแจงลวงหนาเกีย่วกับวันและเวลาทีจ่ะลงภาคสนาม จึงไดรับการ
อํานวยความสะดวกอยางมากในเรื่องของการเขาสถานบริการเพื่อการเก็บขอมูล 
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ขอสังเกตขณะปฏิบตัิงาน 
 

อุปสรรคระหวางการลงพื้นที่ เนื่องจากวา การเก็บขอมูลจากกลุมผูขายบริการทางเพศ นั้น
ไมสะดวกแกการเก็บขอมูลในเวลากลางคืน เพราะเปนเวลางานของกลุมเปาหมาย ดวยเหตุนี้ การ
เก็บขอมูลจึงตองดําเนินการในเวลากลางวัน โดยทางสถานบริการไดจัดพื้นที่ สําหรับสัมภาษณและ
ทําแบบสอบถามแยกเปนสัดสวน อยางไรก็ตาม การเก็บขอมูลมีอุปสรรคบางเล็กนอย โดยสวน
ใหญผูที่ตอแบบสอบถาม และใหสัมภาษณยินดีที่จะใหขอมูล เทาที่จะสามารถใหได โดยจะ
สลับกันมา เพราะเนื่องจากวาชวงเวลาดังกลาวของบางคนเปนชวงเวลางานเชนกัน  

นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณบางคนเห็นวา ภาษาในแบบสอบถามเปนภาษาที่อานแลวเขาใจ
ยาก ตองแปลความ คําบางคําอานแลวไมเขาใจ ไมทราบความหมาย  อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณ
บางคนยินดีที่จะทําแบบสอบถามดวยตนเอง  
 
 ขอสังเกตเพิ่มเติม 
 

ขณะเก็บขอมูลจากบางคน มีความรูสึกวา ผูใหสัมภาษณไมไดใหขอมูลที่แทจริงทั้งหมด 
ทั้งนี้สันนิษฐานวาอาจเพื่อรักษาผลประโยชนของตนเองและสถานที่ประกอบการ 

อนึ่ง ผูใหสัมภาษณบางคน แสดงอาการเบื่อและหงุดหงดิกับคําถามในแบบสอบถาม เพราะ
ตอบแลวตอบอีกและซ้ําไปซ้ํามา 
 
ปรัชณี    เรืองขนาบ และวัชรชัย จิรจินดากุล  : รายงาน 
 
 
 
 
 
 





 - i - ภาคผนวก-ตาราง 

   

   
1. ตารางแสดงผลการสอบถามขอมูลเชิงปริมาณ 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงพฤติกรรมการดื่มเหลาของผูตอบแบบสอบถาม  
 

การดื่มเหลา  

พื้นที่ เปนเรื่องปกติ      

(2-3 ครั้ง/สัปดาห) 

ดื่มบาง         

(1 ครั้ง/สัปดาห) 

ดื่มตามเทศกาลเทา

น้ัน 
ไมดื่ม 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 28 26 61 89 204 
 13.7 12.7 29.9 43.6 100.0 
ชลบุรี 22 7 24 40 93 
 23.7 7.5 25.8 43.0 100.0 
สระแกว 16 11 57 121 205 
 7.8 5.4 27.8 59.0 100.0 
เชียงราย 17 18 44 149 228 
 7.4 7.9 19.3 65.4 100.0 
แมฮองสอน 2 4 9 74 89 
 2.2 4.5 10.1 83.1 100.0 
รอยเอ็ด 4 2 32 62 100 
 4.0 2.0 32.0 62.0 100.0 
อุบลราชธานี 15 16 30 37 98 
 15.3 16.3 30.6 37.8 100.0 
สงขลา 3 8 9 16 36 
 8.3 22.2 25.0 44.4 100.0 
รวมจํานวน 107 92 266 588 1,053 

รอยละ 10.2 8.7 25.3 55.8 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ภาคผนวก ภาคผนวก ––– ตาราง ตาราง ตาราง   



 - ii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตารางที่ 1.2 แสดงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผูตอบแบบสอบถาม  
 

การสูบบุหรี่  

พื้นที ่
ทุกวัน 

สูบบาง (2-3 

ครั้ง/สัปดาห) 

สูบเมื่อด่ืมเหลา

เทาน้ัน 

สูบเมื่อเครียด

เทาน้ัน 
ไมสูบ 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 41 12 9 6 136 204 
 20.1 5.9 4.4 2.9 66.7 100.0 
ชลบุรี 29 12 5 17 30 93 
 31.2 12.9 5.4 18.3 32.3 100.0 
สระแกว 35 7 10 4 149 205 
 17.1 3.4 4.9 2.0 72.7 100.0 
เชียงราย 48 10 6 4 160 228 
 21.1 4.4 2.6 1.8 70.2 100.0 
แมฮองสอน 3 2 2 2 80 89 
 3.4 2.2 2.2 2.2 89.9 100.0 
รอยเอ็ด 11 8 2 2 77 100 
 11.0 8.0 2.0 2.0 77.0 100.0 
อุบลราชธานี 19 8 7 4 60 98 
 19.4 8.2 7.1 4.1 61.2 100.0 
สงขลา 20 2 0 2 12 36 
 55.6 5.6 0.0 5.6 33.3 100.0 
รวมจํานวน 206 61 41 41 704 1,053 

รอยละ 19.6 5.8 3.9 3.9 66.9 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - iii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตารางที่ 1.3 แสดงพฤติกรรมการเสพสารเสพติดอื่นของผูตอบแบบสอบถาม  

 

การเสพสารเสพติด 

พื้นที ่
ทุกวัน 

เสพบาง (2-3 

ครั้ง/สัปดาห) 

เสพเม่ือด่ืมเหลา

เทาน้ัน 

เสพเม่ืออยูใน

กลุมเพ่ือนเทา

น้ัน 

ไมเสพ 
รวม 

กรุงเทพฯ 2 2 5 8 187 204 
 1.0 1.0 2.5 3.9 91.7 100.0 
ชลบุรี 9 16 2 25 41 93 
 9.7 17.2 2.2 26.9 44.1 100.0 
สระแกว 4 4 0 6 191 205 
 2.0 2.0 0.0 2.9 93.2 100.0 
เชียงราย 9 9 1 19 190 228 
 3.9 3.9 0.4 8.3 83.3 100.0 
แมฮองสอน 0 1 0 0 88 89 
 0.0 1.1 0.0 0.0 98.9 100.0 
รอยเอ็ด 0 2 3 2 93 100 
 0.0 2.0 3.0 2.0 93.0 100.0 
อุบลราชธานี 0 3 2 11 82 98 
 0.0 3.1 2.0 11.2 83.7 100.0 
สงขลา 5 6 1 14 10 36 
 13.9 16.7 2.8 38.9 27.8 100.0 
รวมจํานวน 29 43 14 85 882 1,053 

รอยละ 2.8 4.1 1.3 8.1 83.8 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - iv - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.4 ทัศนคติของครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ 
 

 

ทัศนคติตอสมาชิกในครอบครัวที่ประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ  

พื้นที่ 
อายไมอยากให

ผูอื่นรู 

เฉยๆ เปนเรื่อง

สวนตัว 

ยกยองในความ

กตัญู 

กลัววาจะเปน

เรื่องผิด

กฎหมาย 

เสียใจ/โกรธตอ

การกระทําน้ัน 

 

รวม 

กรุงเทพฯ 77 60 8 25 34 204 
 37.7 29.4 3.9 12.3 16.7 100.0 
ชลบุรี 35 23 14 12 9 93 
 37.6 24.7 15.1 12.9 9.7 100.0 
สระแกว 84 29 7 44 41 205 
 41.0 14.1 3.4 21.5 20.0 100.0 
เชียงราย 111 32 12 34 39 228 
 48.7 14.0 5.3 14.9 17.1 100.0 
แมฮองสอน 39 8 5 19 18 89 
 43.8 9.0 5.6 21.3 20.2 100.0 
รอยเอ็ด 49 11 5 26 9 100 
 49.0 11.0 5.0 26.0 9.0 100.0 
อุบลราชธานี 44 18 5 15 16 98 
 44.9 18.4 5.1 15.3 16.3 100.0 
สงขลา 24 2 0 6 4 36 
 66.7 5.6 0.0 16.7 11.1 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - v - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.5 ทัศนคติของประชากรกลุมเสี่ยงที่มีตอหญิงและเด็กท่ีคาบริการทางเพศ 
 

ทัศนคติตอเด็กและหญิงที่คาบริการทางเพศ  

พื้นที่ 
สงสารและเห็นใจ ดูถูก/รังเกียจ 

ยกยองในความ

กตัญู 

เฉยๆเปนเรื่องสวน

ตัว 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 143 7 2 52 204 
 70.1 3.4 1.0 25.5 100.0 
ชลบุรี 63 2 7 21 93 
 67.7 2.2 7.5 22.6 100.0 
สระแกว 162 11 2 30 205 
 79.0 5.4 1.0 14.6 100.0 
เชียงราย 167 19 3 39 228 
 73.2 8.3 1.3 17.1 100.0 
แมฮองสอน 73 6 0 10 89 
 82.0 6.7 0.0 11.2 100.0 
รอยเอ็ด 70 8 2 20 100 
 70.0 8.0 2.0 20.0 100.0 
อุบลราชธานี 78 8 3 9 98 
 79.6 8.2 3.1 9.2 100.0 
สงขลา 22 4 0 10 36 
 61.1 11.1 0.0 27.8 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - vi - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.6 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอการชวยเหลือผูคาบริการทางเพศ 
 

การคาบริการทางเพศ 
พื้นที่ 

หางานอื่นใหทํา สงใหเรียนหนังสือ ชวยเหลือดานการเงิน แนะนํา/ส่ังสอน 
รวม 

กรุงเทพฯ 121 34 23 26 204 
 59.3 16.7 11.3 12.7 100.0 
ชลบุรี 56 12 20 5 93 
 60.2 12.9 21.5 5.4 100.0 
สระแกว 145 28 13 19 205 
 70.7 13.7 6.3 9.3 100.0 
เชียงราย 137 47 26 18 228 
 60.1 20.6 11.4 7.9 100.0 
แมฮองสอน 56 13 10 10 89 
 62.9 14.6 11.2 11.2 100.0 
รอยเอ็ด 72 10 10 8 100 
 72.0 10.0 10.0 8.0 100.0 
อุบลราชธานี 70 16 4 8 98 
 71.4 16.3 4.1 8.2 100.0 
สงขลา 18 14 4 0 36 
 50.0 38.9 11.1 0.0 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - vii - ภาคผนวก-ตาราง 

 
ตาราง 1.7 ทัศนคติของประชากรกลุมเปาหมายตอการปองกันปญหาการคาบริการทางเพศ 
 

 

การคาบริการทางเพศ  

พื้นที่ ใหการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น 

เขมงวดเรื่องการคบ

เพื่อน 

สอนใหรูจักการคุม

กําเนิด 
แนะนํา/ส่ังสอน 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 101 45 28 30 204 

 49.5 22.1 13.7 14.7 100.0 

ชลบุรี 49 44 0 0 93 

 52.7 47.3 0.0 0.0 100.0 

สระแกว 101 56 23 25 205 

 49.3 27.3 11.2 12.2 100.0 

เชียงราย 117 65 21 25 228 

 51.3 28.5 9.2 11.0 100.0 

แมฮองสอน 53 16 3 17 89 

 59.6 18.0 3.4 19.1 100.0 

รอยเอ็ด 73 16 3 8 100 

 73.0 16.0 3.0 8.0 100.0 

อุบลราชธานี 43 45 8 2 98 

 43.9 45.9 8.2 2.0 100.0 

สงขลา 15 16 3 2 36 

 41.7 44.4 8.3 5.6 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - viii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.8 ทัศนคติของประชากรกลุมเปาหมายตอการเยียวยารักษาผูคาบริการทางเพศ 
 

การคาบริการทางเพศ  

พื้นที่ 
ปลอยเลยตามเลย 

ปกปดไมใหคนภาย

นอกรู 

หาทางชวยใหออก

จากอาชีพน้ี 

ใหอภัยและสอนให

คิด 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 9 22 145 28 204 

 4.4 10.8 71.1 13.7 100.0 

ชลบุรี 12 13 62 6 93 

 12.9 14.0 66.7 6.5 100.0 

สระแกว 19 4 170 12 205 

 9.3 2.0 82.9 5.9 100.0 

เชียงราย 18 7 181 22 228 

 7.9 3.1 79.4 9.6 100.0 

แมฮองสอน 3 2 79 5 89 

 3.4 2.2 88.8 5.6 100.0 

รอยเอ็ด 8 6 75 11 100 

 8.0 6.0 75.0 11.0 100.0 

อุบลราชธานี 6 3 84 5 98 

 6.1 3.1 85.7 5.1 100.0 

สงขลา 0 2 31 3 36 

 0.0 5.6 86.1 8.3 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ix - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.9  ทัศนคติตอการชวยเหลือผูติดยาเสพติด 
 

 

ยาเสพติด 
พื้นที่ 

ไมสนใจ พาไปบําบัด ตัดขาด แนะนํา/ส่ังสอน 
รวม 

กรุงเทพฯ 8 184 3 9 204 
 3.9 90.2 1.5 4.4 100.0 
ชลบุรี 9 74 2 8 93 
 9.7 79.6 2.2 8.6 100.0 
สระแกว 14 175 6 10 205 
 6.8 85.4 2.9 4.9 100.0 
เชียงราย 20 189 4 15 228 
 8.8 82.9 1.8 6.6 100.0 
แมฮองสอน 2 81 2 4 89 
 2.2 91.0 2.2 4.5 100.0 
รอยเอ็ด 4 89 0 7 100 
 4.0 89.0 0.0 7.0 100.0 
อุบลราชธานี 9 88 0 1 98 
 9.2 89.8 0.0 1.0 100.0 
สงขลา 5 27 0 4 36 
 13.9 75.0 0.0 11.1 100.0 
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ตาราง 1.10 ทัศนคติตอการเยียวยารักษาผูติดยาเสพติด 
 

 

ยาเสพติด  

พื้นที่ 
ลงโทษใหจดจํา 

ปลอยใหไดรับผล

ดวยตัวเอง 

ใหกําลังใจในการ

เลิกเสพ 

ใหอภัยและสอนให

คิด 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 12 8 97 87 204 

 5.9 3.9 47.5 42.6 100.0 

ชลบุรี 3 5 50 35 93 

 3.2 5.4 53.8 37.6 100.0 

สระแกว 7 9 103 86 205 

 3.4 4.4 50.2 42.0 100.0 

เชียงราย 10 10 126 82 228 

 4.4 4.4 55.3 36.0 100.0 

แมฮองสอน 2 3 61 23 89 

 2.2 3.4 68.5 25.8 100.0 

รอยเอ็ด 6 3 64 27 100 

 6.0 3.0 64.0 27.0 100.0 

อุบลราชธานี 3 1 53 41 98 

 3.1 1.0 54.1 41.8 100.0 

สงขลา 1 1 18 16 36 

 2.8 2.8 50.0 44.4 100.0 
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ตาราง 1.11 ทัศนคติตอการปองกันปญหายาเสพติด 
 

ยาเสพติด  

พื้นที่ ใหการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้น 

เขมงวดเรื่องการคบ

เพื่อน 

ใหลองเพื่อใหรูพิษ

ของมัน 
แนะนํา/ส่ังสอน 

 

รวม  

กรุงเทพฯ 83 70 15 36 204 

 40.7 34.3 7.4 17.6 100.0 

ชลบุรี 32 35 11 15 93 

 34.4 37.6 11.8 16.1 100.0 

สระแกว 69 70 16 50 205 

 33.7 34.1 7.8 24.4 100.0 

เชียงราย 83 82 18 45 228 

 36.4 36.0 7.9 19.7 100.0 

แมฮองสอน 44 18 4 23 89 

 49.4 20.2 4.5 25.8 100.0 

รอยเอ็ด 53 30 8 9 100 

 53.0 30.0 8.0 9.0 100.0 

อุบลราชธานี 30 46 3 19 98 

 30.6 46.9 3.1 19.4 100.0 

สงขลา 8 20 1 7 36 

 22.2 55.6 2.8 19.4 100.0 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.12 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในกรุงเทพฯ 
 

กรุงเทพมหานคร 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

87 73 44 204 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

42.6 35.8 21.6 100.0 

74 86 44 204 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

36.3 42.2 21.6 100.0 

168 17 19 204 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

82.4 8.3 9.3 100.0 

70 75 59 204 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 34.3 36.8 28.9 100.0 

104 29 71 204 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

51.0 14.2 34.8 100.0 

51 77 76 204 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

25.0 37.7 37.3 100.0 

87 58 59 204 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 42.6 28.4 28.9 100.0 

123 39 42 204 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 60.3 19.1 20.6 100.0 

143 28 33 204 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

70.1 13.7 16.2 100.0 

127 33 44 204 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

62.3 16.2 21.6 100.0 

112 53 39 204 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

54.9 26.0 19.1 100.0 

96 33 75 204 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 47.1 16.2 36.8 100.0 

74 57 73 204 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

36.3 27.9 35.8 100.0 

122 32 50 204 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

59.8 15.7 24.5 100.0 

129 28 47 204 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 63.2 13.7 23.0 100.0 

83 37 84 204 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

40.7 18.1 41.2 100.0 

152 22 30 204 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 74.5 10.8 14.7 100.0 

132 38 34 204 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

64.7 18.6 16.7 100.0 

 



 - xiii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.13 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดชลบุรี 
 

ชลบุรี 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

51 22 20 93 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

54.8 23.7 21.5 100.0 

18 55 20 93 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

19.4 59.1 21.5 100.0 

74 9 10 93 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

79.6 9.7 10.8 100.0 

35 26 32 93 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 37.6 28.0 34.4 100.0 

48 11 34 93 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

51.6 11.8 36.6 100.0 

19 31 43 93 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

20.4 33.3 46.2 100.0 

47 15 31 93 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 50.5 16.1 33.3 100.0 

63 16 14 93 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 67.7 17.2 15.1 100.0 

60 13 20 93 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

64.5 14.0 21.5 100.0 

62 12 19 93 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

66.7 12.9 20.4 100.0 

65 8 20 93 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

69.9 8.6 21.5 100.0 

34 27 32 93 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 36.6 29.0 34.4 100.0 

42 22 29 93 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

45.2 23.7 31.2 100.0 
44 23 26 93 

กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 
47.3 24.7 28.0 100.0 

54 18 21 93 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 58.1 19.4 22.6 100.0 

43 14 36 93 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

46.2 15.1 38.7 100.0 

61 7 25 93 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 65.6 7.5 26.9 100.0 

50 26 17 93 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

53.8 28.0 18.3 100.0 

 



 - xiv - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.14 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดสระแกว 
 

สระแกว 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

89 62 54 205 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

43.4 30.2 26.3 100.0 

41 112 52 205 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

20.0 54.6 25.4 100.0 

175 14 16 205 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

85.4 6.8 7.8 100.0 
84 63 58 205 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 41.0 30.7 28.3 100.0 
81 44 80 205 

ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 
39.5 21.5 39.0 100.0 

42 80 83 205 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

20.5 39.0 40.5 100.0 

98 47 60 205 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 47.8 22.9 29.3 100.0 

159 22 24 205 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 77.6 10.7 11.7 100.0 

131 34 40 205 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

63.9 16.6 19.5 100.0 

151 21 33 205 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

73.7 10.2 16.1 100.0 

144 27 34 205 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

70.2 13.2 16.6 100.0 

101 39 65 205 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 49.3 19.0 31.7 100.0 

109 33 63 205 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

53.2 16.1 30.7 100.0 

115 40 50 205 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

56.1 19.5 24.4 100.0 

121 30 54 205 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 59.0 14.6 26.3 100.0 

76 44 85 205 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

27.1 21.5 41.5 100.0 

158 18 29 205 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 77.1 8.8 14.1 100.0 

125 37 43 205 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

61.0 18.0 21.0 100.0 

 
 



 - xv - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.15 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดเชียงราย 
 

เชียงราย 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

104 67 57 228 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

45.6 29.4 25.0 100.0 

49 134 45 228 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

21.5 58.8 19.7 100.0 

195 14 19 228 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

85.5 6.1 8.3 100.0 

98 61 69 228 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 43.0 26.8 30.3 100.0 

86 50 92 228 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

37.7 21.9 40.4 100.0 

43 96 89 228 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

18.9 42.1 39.0 100.0 

98 49 81 228 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 43.0 21.5 35.5 100.0 

181 26 21 228 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 79.4 11.4 9.2 100.0 

146 42 40 228 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

64.0 18.4 17.5 100.0 

161 29 38 228 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

70.6 12.7 16.7 100.0 

154 33 41 228 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

67.5 14.5 18.0 100.0 

124 30 74 228 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 54.4 13.2 32.5 100.0 

131 36 61 228 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

57.5 15.8 26.8 100.0 

136 34 58 228 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

59.6 14.9 25.4 100.0 

143 35 50 228 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 62.7 15.4 21.9 100.0 

86 56 86 228 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

37.7 24.6 37.7 100.0 

165 23 40 228 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 72.4 10.1 17.5 100.0 

145 37 46 228 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

63.6 16.2 20.2 100.0 

 



 - xvi - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.16 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดแมฮองสอน 
 

แมฮองสอน 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

40 22 27 89 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

44.9 24.7 30.3 100.0 

14 56 19 89 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

15.7 62.9 21.3 100.0 

74 3 12 89 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

83.1 3.4 13.5 100.0 

36 16 37 89 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 40.4 18.0 41.6 100.0 

33 9 47 89 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

37.1 10.1 52.8 100.0 

19 25 45 89 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

21.3 28.1 50.6 100.0 

29 17 43 89 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 32.6 19.1 48.3 100.0 

69 10 10 89 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 77.5 11.2 11.2 100.0 

53 14 22 89 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

59.6 16.7 24.7 100.0 

53 6 30 89 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

59.6 6.7 33.7 100.0 

59 6 24 89 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

66.3 6.7 27.0 100.0 

52 5 32 89 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 58.4 5.6 36.0 100.0 

54 7 28 89 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

60.7 7.9 31.5 100.0 

44 17 28 89 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

49.4 19.1 31.5 100.0 

47 9 33 89 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 52.8 10.1 37.1 100.0 

18 19 52 89 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

20.2 21.3 58.4 100.0 

63 5 21 89 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 70.8 5.6 23.6 100.0 

58 8 23 89 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

65.2 9.0 25.8 100.0 

 
 



 - xvii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.17 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดรอยเอ็ด 
 

รอยเอ็ด 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

20 52 28 100 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

20.0 52.0 28.0 100.0 

84 6 10 100 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

84.0 6.0 10.0 100.0 

55 15 30 100 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

55.0 15.0 30.0 100.0 

35 28 37 100 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 35.0 28.0 37.0 100.0 

14 48 38 100 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

14.0 48.0 38.0 100.0 

33 32 35 100 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

33.0 32.0 35.0 100.0 

71 9 20 100 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 71.0 9.0 20.0 100.0 

68 11 21 100 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 68.0 11.0 21.0 100.0 

76 9 15 100 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

76.0 9.0 15.0 100.0 

71 11 18 100 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

71.0 11.0 18.0 100.0 

49 19 32 100 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

49.0 19.0 32.0 100.0 

60 14 26 100 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 60.0 14.0 26.0 100.0 

54 14 32 100 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

54.0 14.0 32.0 100.0 

61 8 31 100 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

61.0 8.0 31.0 100.0 

22 21 57 100 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 22.0 21.0 57.0 100.0 

76 9 15 100 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

76.0 9.0 15.0 100.0 

70 13 17 100 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 70.0 13.0 17.0 100.0 

67 31 2 100 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

67.0 31.0 2.0 100.0 

 



 - xviii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.18 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดอุบลราชธานี 
 

อุบลราชธานี 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

45 21 32 98 ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 
 45.9 21.4 32.7 100.0 

22 60 16 98 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

22.4 61.2 16.3 100.0 

85 8 5 98 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

86.7 8.2 5.1 100.0 

55 24 19 98 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 56.1 24.5 19.4 100.0 

26 29 43 98 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

26.5 29.6 43.9 100.0 

15 42 41 98 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

15.3 42.9 41.8 100.0 

56 17 25 98 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 57.1 17.3 25.5 100.0 

70 8 20 98 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 71.4 8.2 20.4 100.0 

72 16 10 98 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

73.5 16.3 10.2 100.0 

79 8 11 98 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

80.6 8.2 11.2 100.0 

77 8 13 98 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

78.6 8.2 13.3 100.0 

41 20 37 98 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 41.8 20.4 37.8 100.0 

61 12 25 98 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

62.2 12.2 25.5 100.0 

57 15 26 98 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

58.2 15.3 26.5 100.0 

69 10 19 98 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 70.4 10.2 19.4 100.0 

40 19 39 98 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

40.8 19.4 39.8 100.0 

64 19 15 98 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 65.3 19.4 15.3 100.0 

60 18 20 98 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

61.2 18.4 20.4 100.0 

 
 



 - xix - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.19 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามในจังหวัดสงขลา 
 

สงขลา 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

14 8 14 36 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

38.9 22.2 38.9 100.0 

5 25 6 36 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

13.9 69.4 16.7 100.0 

34 1 1 36 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

94.4 2.8 2.8 100.0 

11 6 19 36 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 30.6 16.7 52.8 100.0 

8 8 20 36 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

22.2 22.2 55.6 100.0 

0 14 22 36 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

0.0 38.9 61.1 100.0 

15 1 20 36 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 41.7 2.8 55.6 100.0 

30 3 3 36 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 83.3 8.3 8.3 100.0 

20 9 7 36 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

55.6 25.0 19.4 100.0 

29 3 4 36 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

80.6 8.3 11.1 100.0 

23 2 11 36 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

63.9 5.6 30.6 100.0 

17 3 16 36 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 47.2 8.3 44.4 100.0 

17 4 15 36 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

47.2 11.1 41.7 100.0 

20 3 13 36 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

55.6 8.3 36.1 100.0 

25 4 7 36 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 69.4 11.1 19.4 100.0 

16 3 17 36 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

44.4 8.3 47.2 100.0 

22 3 11 36 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 61.1 8.3 30.6 100.0 

17 6 13 36 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

47.2 16.7 36.1 100.0 

 



 - xx - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.20 ความเขาใจตอปญหาการคามนุษยของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  (ภาพรวม) 
 

ระดับ 
ประเด็น 

ถูกตอง ไมถูกตอง ไมแนใจ 
รวม 

485 306 262 1,053 
ผูท่ีคาบริการทางเพศและผูท่ีถูกคาแรงงานเยี่ยงทาสมักจะมีระดับการศึกษาตํ่ากวา ป.6 

46.1 29.1 24.9 100.0 

243 580 230 1,053 
การคาบริการทางเพศปจจุบันเปนเรื่องที่สังคมยอมรับและถือวาเปนอาชีพหนึ่ง 

23.1 55.1 21.8 100.0 

889 72 92 1,053 
ผูหญิงมักตกเปนเหยื่อของการลอลวงใหคาบริการทางเพศมากกวาผูชาย 

84.4 6.8 8.7 100.0 

444 286 323 1,053 ผูหญิงท่ีประกอบอาชีพน้ีเปนอาชีพเสริมมักเปนกลุมท่ีรักสนุกและมาจากผูท่ีมีฐานะปาน

กลาง 42.2 27.2 30.7 100.0 

421 208 424 1,053 
ปจจุบันมีกลุมของผูชายท่ีหันมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศเปนอาชีพหลักมากข้ึน 

40.0 19.8 40.3 100.0 

203 413 437 1,053 
ผูชายท่ีคาบริการทางเพศไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาผูหญิงท่ีคาบริการทางเพศ 

19.3 39.2 41.5 100.0 

463 236 354 1,053 ผูหญิงท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนหนึ่งมีอาชีพหลักอยูแลวและตองการรายได

พิเศษเพ่ิมข้ึน 44.0 22.4 33.6 100.0 

766 133 154 1,053 เด็กท่ีเขาสูอาชีพคาบริการทางเพศสวนใหญจะถูกลอลวงมา และมักเปนกลุมท่ีมีปญหา

ครอบครัว 72.7 12.6 14.6 100.0 

693 167 193 1,053 
คานิยมดานวัตถุของสังคมมีสวนผลักดันใหเกิดการคาบริการทางเพศเพิ่มข้ึน 

65.8 15.9 18.3 100.0 

738 121 194 1,053 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของกระบวนการคามนุษย 

70.1 11.5 18.4 100.0 

705 148 200 1,053 
การคาบริการทางเพศของกลุมวัยรุนท่ีนิยมสินคาฟุมเฟอยเปนสวนหนึ่งของการคามนุษย 

67.0 14.1 19.0 100.0 

514 176 363 1,053 การตกเขียว คือ การขายลูกสาวใหเขามาทํางานในกรุงเทพ/ตางประเทศ โดยพอแมรับ

เงินไปลวงหนา 48.8 16.7 34.5 100.0 

548 185 320 1,053 
การคาบริการทางเพศเปนสวนหนึ่งของการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

52.0 17.6 30.4 100.0 

592 178 283 1,053 
กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูชายคือกลุมผูหญิงท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินดี 

56.2 16.9 26.9 100.0 

649 142 262 1,053 กลุมท่ีมาใชบริการทางเพศกับผูหญิงคือกลุมผูชายท่ีมีอายุ และมีฐานะทางการเงินปาน

กลางข้ึนไป 61.6 13.5 24.9 100.0 

384 213 456 1,053 
กลุมผูหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25-35 ป เปนกลุมท่ีมาใชบริการผูชายขายบริการมากที่สุด 

36.5 20.2 43.3 100.0 

761 106 186 1,053 ปญหาการคาบริการทางเพศ/การคาแรงงาน เปนปญหาระดับชาติท่ีมีมานาน และเปน

เรื่องที่สังคมขาดการเอาใจใส 72.3 10.1 17.7 100.0 

657 183 213 1,053 
ครอบครัวมีสวนทําใหเกิดปญหาการคาบริการทางเพศ และการคาแรงงานเยี่ยงทาส 

62.4 17.4 20.2 100.0 

 



 - xxi - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.21 ทัศนคติตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (กรุงเทพฯ) 

 

กรุงเทพมหานคร 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

95 96 13 204 
อาหาร 3 ม้ือ 

46.6 47.1 6.4 100.0 

25 122 57 204 
โทรศัพทมือถือ 

12.3 59.8 27.9 100.0 

27 138 39 204 
โทรทัศน 

13.2 67.6 19.1 100.0 

8 60 136 204 
นํ้าหอม 

3.9 29.4 66.7 100.0 

15 78 111 204 
เครื่องสําอาง 

7.4 38.2 54.4 100.0 

69 122 13 204 
เส้ือผา 

33.8 59.8 6.4 100.0 

7 57 140 204 
เครื่องประดับ 

3.4 27.9 68.6 100.0 

9 70 125 204 
เครื่องเลนดีวีดี 

4.4 34.3 61.3 100.0 

78 102 24 204 
ยา 

38.2 50.0 11.8 100.0 

9 26 169 204 
คอนโดมิเนียม 

4.4 12.7 82.8 100.0 

2 20 182 204 
กลองดิจิตอล 

1.0 9.8 89.2 100.0 

10 94 100 204 
อาหารเสริม 

4.9 46.1 49.0 100.0 

0 28 176 204 
เครื่องดูดฝุน 

0.0 13.7 86.3 100.0 

17 78 109 204 
คอมพิวเตอร 

8.3 38.2 53.4 100.0 

60 138 6 204 
รองเทา 

29.4 67.6 2.9 100.0 
พัดลม 48 140 16 204 



 - xxii - ภาคผนวก-ตาราง 

กรุงเทพมหานคร 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

 23.5 68.6 7.8 100.0 

2 21 181 204 
แฮมเบอรเกอร 

1.0 10.3 88.7 100.0 

4 30 170 204 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2.0 14.7 83.3 100.0 

45 130 29 204 
ทําบุญ 

22.1 63.7 14.2 100.0 

14 109 81 204 
นาฬิกาขอมือ 

6.9 53.4 39.7 100.0 

23 98 83 204 
รถยนต/จักรยานยนต 

11.3 48.0 40.7 100.0 

18 69 117 204 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

8.8 33.8 57.4 100.0 

11 51 142 204 
เครื่องปรับอากาศ 

5.4 25.0 69.6 100.0 

14 61 129 204 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

6.9 29.9 63.2 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - xxiii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.22 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (ชลบุรี) 

 

ชลบุรี 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

51 35 7 93 
อาหาร 3 ม้ือ 

54.8 37.6 7.5 100.0 

8 41 44 93 
โทรศัพทมือถือ 

8.6 44.1 47.3 100.0 

5 50 38 93 
โทรทัศน 

5.4 53.8 40.9 100.0 

3 26 64 93 
นํ้าหอม 

3.2 28.0 68.8 100.0 

3 21 69 93 
เครื่องสําอาง 

3.2 22.6 74.2 100.0 

43 47 3 93 
เส้ือผา 

46.2 50.5 3.2 100.0 

6 22 65 93 
เครื่องประดับ 

6.5 23.7 69.9 100.0 

5 39 49 93 
เครื่องเลนดีวีดี 

5.4 41.9 52.7 100.0 

29 46 18 93 
ยา 

31.2 49.4 19.4 100.0 

4 15 74 93 
คอนโดมิเนียม 

4.3 16.1 79.6 100.0 

1 11 81 93 
กลองดิจิตอล 

1.1 11.8 87.1 100.0 

8 42 43 93 
อาหารเสริม 

8.6 45.2 46.2 100.0 

1 14 78 93 
เครื่องดูดฝุน 

1.1 15.1 83.9 100.0 

5 33 55 93 
คอมพิวเตอร 

5.4 35.5 59.1 100.0 

35 58 93 93 
รองเทา 

37.6 62.4 0.0 100.0 

19 63 11 93 
พัดลม 

20.4 67.7 11.8 100.0 



 - xxiv - ภาคผนวก-ตาราง 

ชลบุรี 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

3 14 76 93 
แฮมเบอรเกอร 

3.2 15.1 81.7 100.0 

3 10 80 93 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3.2 10.8 86.0 100.0 

21 68 4 93 
ทําบุญ 

22.6 73.1 4.3 100.0 

5 48 40 93 
นาฬิกาขอมือ 

5.4 51.6 43.0 100.0 

22 44 27 93 
รถยนต/จักรยานยนต 

23.7 47.3 29.0 100.0 

15 40 38 93 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

16.1 43.0 40.9 100.0 

6 13 74 93 
เครื่องปรับอากาศ 

6.5 14.0 79.6 100.0 

13 40 40 93 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

14.0 43.0 43.0 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - xxv - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.23 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (สระแกว) 

 

สระแกว 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

120 73 12 205 
อาหาร 3 ม้ือ 

58.5 35.6 5.9 100.0 

117 100 88 205 
โทรศัพทมือถือ 

8.3 48.8 42.9 100.0 

29 144 32 205 
โทรทัศน 

14.1 70.2 15.6 100.0 

4 39 162 205 
นํ้าหอม 

2.0 19.0 79.0 100.0 

2 39 164 205 
เครื่องสําอาง 

1.0 19.0 80.0 100.0 

95 95 15 205 
เส้ือผา 

46.3 46.3 7.3 100.0 

3 39 163 205 
เครื่องประดับ 

1.5 19.0 79.5 100.0 

8 74 123 205 
เครื่องเลนดีวีดี 

3.9 36.1 60.0 100.0 

79 94 32 205 
ยา 

38.5 45.9 15.6 100.0 

5 19 181 205 
คอนโดมิเนียม 

2.4 9.3 88.3 100.0 

2 27 176 205 
กลองดิจิตอล 

1.0 13.2 85.9 100.0 

22 71 112 205 
อาหารเสริม 

10.7 34.6 54.6 100.0 

3 22 180 205 
เครื่องดูดฝุน 

1.5 10.7 87.8 100.0 

9 81 115 205 
คอมพิวเตอร 

4.4 39.5 56.1 100.0 

80 118 7 205 
รองเทา 

39.0 57.6 3.4 100.0 

63 114 28 205 
พัดลม 

30.7 55.6 13.7 100.0 



 - xxvi - ภาคผนวก-ตาราง 

สระแกว 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

5 16 183 205 
แฮมเบอรเกอร 

2.5 7.8 89.7 100.0 

8 7 190 205 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

3.9 3.4 92.7 100.0 

61 117 27 205 
ทําบุญ 

29.8 57.1 13.2 100.0 

14 112 79 205 
นาฬิกาขอมือ 

6.8 54.6 38.5 100.0 

13 127 65 205 
รถยนต/จักรยานยนต 

6.3 62.0 31.7 100.0 

15 75 115 205 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

7.3 36.6 56.1 100.0 

6 40 159 205 
เครื่องปรับอากาศ 

2.9 19.5 77.6 100.0 

6 71 128 205 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

2.9 34.6 62.4 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - xxvii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.24 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (เชียงราย) 

 

เชียงราย 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

144 70 14 228 
อาหาร 3 ม้ือ 

63.6 16.2 20.2 100.0 

22 109 97 228 
โทรศัพทมือถือ 

63.2 30.7 6.1 100.0 

35 158 35 228 
โทรทัศน 

9.6 47.8 42.5 100.0 

5 47 176 228 
นํ้าหอม 

15.4 69.3 15.4 100.0 

3 52 173 228 
เครื่องสําอาง 

2.2 20.6 77.2 100.0 

93 119 16 228 
เส้ือผา 

1.3 22.8 75.9 100.0 

2 48 178 228 
เครื่องประดับ 

40.8 52.2 7.0 100.0 

14 83 131 228 
เครื่องเลนดีวีดี 

0.9 21.1 78.1 100.0 

89 108 31 228 
ยา 

6.1 36.4 57.5 100.0 

9 28 191 228 
คอนโดมิเนียม 

39.0 47.4 13.6 100.0 

2 35 191 228 
กลองดิจิตอล 

3.9 12.3 83.8 100.0 

14 76 138 228 
อาหารเสริม 

0.9 15.4 83.8 100.0 

2 33 193 228 
เครื่องดูดฝุน 

6.1 33.3 60.5 100.0 

11 98 119 228 
คอมพิวเตอร 

0.9 14.5 84.6 100.0 

88 131 9 228 
รองเทา 

4.8 43.0 52.2 100.0 

69 142 17 228 
พัดลม 

38.6 57.5 3.9 100.0 



 - xxviii - ภาคผนวก-ตาราง 

เชียงราย 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

3 18 207 228 
แฮมเบอรเกอร 

30.3 62.3 7.5 100.0 

7 16 205 228 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1.3 7.9 90.8 100.0 

74 125 29 228 
ทําบุญ 

3.1 7.0 89.9 100.0 

21 114 93 228 
นาฬิกาขอมือ 

9.2 50.0 40.8 100.0 

28 129 71 228 
รถยนต/จักรยานยนต 

12.3 56.6 31.3 100.0 

23 82 123 228 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

10.1 36.0 53.9 100.0 

5 42 181 228 
เครื่องปรับอากาศ 

2.2 18.4 79.4 100.0 

13 81 134 228 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

5.7 35.5 58.8 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xxix - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.25 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (แมฮองสอน) 
 

แมฮองสอน 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

53 32 4 89 
อาหาร 3 ม้ือ 

59.6 36.0 4.5 100.0 

2 47 40 89 
โทรศัพทมือถือ 

2.2 52.8 44.9 100.0 

3 69 17 89 
โทรทัศน 

3.4 77.5 19.1 100.0 

3 24 62 89 
นํ้าหอม 

3.4 27.0 69.7 100.0 

1 24 64 89 
เครื่องสําอาง 

1.1 27.0 71.9 100.0 

32 55 2 89 
เส้ือผา 

36.0 61.8 2.2 100.0 

2 24 63 89 
เครื่องประดับ 

2.2 27.0 70.8 100.0 

3 25 61 89 
เครื่องเลนดีวีดี 

3.4 28.1 68.5 100.0 

41 46 2 89 
ยา 

46.1 51.7 2.2 100.0 

2 6 81 89 
คอนโดมิเนียม 

2.2 6.7 91.0 100.0 

0 13 76 89 
กลองดิจิตอล 

0.0 14.6 85.4 100.0 

4 31 54 89 
อาหารเสริม 

4.5 34.8 60.7 100.0 

0 8 81 89 
เครื่องดูดฝุน 

0.0 9.0 91.0 100.0 

7 45 37 89 
คอมพิวเตอร 

7.9 50.6 41.6 100.0 

26 60 3 89 
รองเทา 

29.2 67.4 3.4 100.0 

12 65 12 89 
พัดลม 

13.5 73.0 13.5 100.0 



 - xxx - ภาคผนวก-ตาราง 

แมฮองสอน 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

1 4 84 89 
แฮมเบอรเกอร 

1.1 4.5 94.0 100.0 

1 8 80 89 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

1.1 9.0 89.9 100.0 

28 55 6 89 
ทําบุญ 

31.5 61.8 6.7 100.0 

11 43 35 89 
นาฬิกาขอมือ 

12.5 48.9 38.6 100.0 

10 71 8 89 
รถยนต/จักรยานยนต 

11.2 79.8 9.0 100.0 

7 26 56 89 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

7.9 29.2 62.9 100.0 

1 11 77 89 
เครื่องปรับอากาศ 

1.1 12.4 86.5 100.0 

2 27 60 89 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

2.2 30.3 67.4 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xxxi - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.26 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (รอยเอ็ด) 
 

รอยเอ็ด 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

67 31 2 100 
อาหาร 3 ม้ือ 

67.0 31.0 2.0 100.0 

8 44 48 100 
โทรศัพทมือถือ 

8.0 44.0 48.0 100.0 

13 70 17 100 
โทรทัศน 

13.0 70.0 17.0 100.0 

1 17 82 100 
นํ้าหอม 

1.0 17.0 82.0 100.0 

3 21 76 100 
เครื่องสําอาง 

3.0 21.0 76.0 100.0 

63 34 3 100 
เส้ือผา 

63.0 34.0 3.0 100.0 

4 13 83 100 
เครื่องประดับ 

4.0 13.0 83.0 100.0 

4 28 68 100 
เครื่องเลนดีวีดี 

4.0 28.0 68.0 100.0 

49 46 5 100 
ยา 

49.0 46.0 5.0 100.0 

1 8 91 100 
คอนโดมิเนียม 

1.0 8.0 91.0 100.0 

3 8 89 100 
กลองดิจิตอล 

3.0 8.0 89.0 100.0 

4 46 50 100 
อาหารเสริม 

4.0 46.0 50.0 100.0 

2 11 87 100 
เครื่องดูดฝุน 

2.0 11.0 87.0 100.0 

6 40 54 100 
คอมพิวเตอร 

6.0 40.0 54.0 100.0 

57 40 3 100 
รองเทา 

57.0 40.0 3.0 100.0 

24 69 7 100 
พัดลม 

24.0 69.0 7.0 100.0 



 - xxxii - ภาคผนวก-ตาราง 

รอยเอ็ด 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

1 5 94 100 
แฮมเบอรเกอร 

1.0 5.0 94.0 100.0 

0 2 98 100 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

0.0 2.0 98.0 100.0 

35 60 5 100 
ทําบุญ 

35.0 60.0 5.0 100.0 

4 51 45 100 
นาฬิกาขอมือ 

4.0 51.0 45.0 100.0 

17 64 19 100 
รถยนต/จักรยานยนต 

17.0 64.0 19.0 100.0 

7 26 67 100 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

7.0 26.0 67.0 100.0 

2 12 86 100 
เครื่องปรับอากาศ 

2.0 12.0 86.0 100.0 

3 18 79 100 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

3.0 18.0 79.0 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xxxiii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.27 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (อุบลราชธานี) 
 

อุบลราชธานี 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

66 31 1 98 
อาหาร 3 ม้ือ 

67.3 31.6 1.0 100.0 

14 42 42 98 
โทรศัพทมือถือ 

14.3 42.9 42.9 100.0 

19 71 8 98 
โทรทัศน 

19.4 72.4 8.2 100.0 

6 29 63 98 
นํ้าหอม 

6.1 29.6 64.3 100.0 

7 35 56 98 
เครื่องสําอาง 

7.1 35.7 57.1 100.0 

41 52 5 98 
เส้ือผา 

41.8 53.1 5.1 100.0 

2 20 76 98 
เครื่องประดับ 

2.0 20.4 77.6 100.0 

6 39 53 98 
เครื่องเลนดีวีดี 

6.1 39.8 54.1 100.0 

44 41 13 98 
ยา 

44.9 41.8 13.3 100.0 

7 12 79 98 
คอนโดมิเนียม 

7.1 12.2 80.6 100.0 

2 12 84 98 
กลองดิจิตอล 

2.0 12.2 85.7 100.0 

12 50 36 98 
อาหารเสริม 

12.2 51.0 36.7 100.0 

2 13 83 98 
เครื่องดูดฝุน 

2.0 13.3 84.7 100.0 

11 35 52 98 
คอมพิวเตอร 

11.2 35.7 53.1 100.0 

41 54 3 98 
รองเทา 

41.8 55.1 3.1 100.0 

28 62 8 98 
พัดลม 

28.6 63.3 8.2 100.0 

แฮมเบอรเกอร 3 10 85 98 



 - xxxiv - ภาคผนวก-ตาราง 

อุบลราชธานี 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

 3.1 10.2 86.7 100.0 

5 18 75 98 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

5.1 18.4 76.5 100.0 

33 62 3 98 
ทําบุญ 

33.7 63.3 3.1 100.0 

8 48 42 98 
นาฬิกาขอมือ 

8.2 49.0 42.9 100.0 

28 49 21 98 
รถยนต/จักรยานยนต 

28.6 50.0 21.4 100.0 

11 34 53 98 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

11.2 34.7 54.1 100.0 

4 15 79 98 
เครื่องปรับอากาศ 

4.1 15.3 80.6 100.0 

12 30 56 98 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

12.2 30.6 57.1 100.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xxxv - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.28 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (สงขลา) 
 

สงขลา 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

26 9 1 36 
อาหาร 3 ม้ือ 

72.2 25.0 2.8 100.0 

5 21 10 36 
โทรศัพทมือถือ 

13.9 58.3 27.8 100.0 

5 26 5 36 
โทรทัศน 

13.9 72.2 13.9 100.0 

2 11 23 36 
นํ้าหอม 

5.6 30.6 63.9 100.0 

2 10 24 36 
เครื่องสําอาง 

5.6 27.8 66.7 100.0 

26 9 1 36 
เส้ือผา 

72.2 25.0 2.8 100.0 

1 13 22 36 
เครื่องประดับ 

2.8 36.1 61.1 100.0 

4 20 12 36 
เครื่องเลนดีวีดี 

11.1 55.6 33.3 100.0 

9 14 13 36 
ยา 

25.0 38.9 36.1 100.0 

1 9 26 36 
คอนโดมิเนียม 

2.8 25.0 72.2 100.0 

0 9 27 36 
กลองดิจิตอล 

0.0 25.0 75.0 100.0 

5 19 12 36 
อาหารเสริม 

13.9 52.8 33.0 100.0 

0 10 26 36 
เครื่องดูดฝุน 

0.0 27.8 72.2 100.0 

3 20 13 36 
คอมพิวเตอร 

8.3 55.6 36.1 100.0 

20 15 1 36 
รองเทา 

55.6 41.7 2.8 100.0 

7 26 3 36 
พัดลม 

19.4 72.2 8.3 100.0 



 - xxxvi - ภาคผนวก-ตาราง 

สงขลา 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

2 6 28 36 
แฮมเบอรเกอร 

5.6 16.7 77.8 100.0 

1 4 31 36 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2.8 11.1 86.1 100.0 

14 20 2 36 
ทําบุญ 

38.9 55.6 5.6 100.0 

2 19 15 36 
นาฬิกาขอมือ 

5.6 52.8 41.7 100.0 

13 20 3 36 
รถยนต/จักรยานยนต 

36.1 55.6 8.3 100.0 

9 16 11 36 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

25.0 44.4 30.6 100.0 

1 6 29 36 
เครื่องปรับอากาศ 

2.8 16.7 80.6 100.0 

7 18 11 36 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

19.4 50.0 30.6 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xxxvii - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.29 ทัศนคติของประชากรเปาหมายตอความสําคัญของปจจัยในการดํารงชีพ (ภาพรวม) 
 

ระดับความจําเปน 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

622 377 54 1,053 
อาหาร 3 ม้ือ 

59.1 35.8 5.1 100.0 

101 526 426 1,053 
โทรศัพทมือถือ 

9.6 50.0 40.5 100.0 

136 726 191 1,053 
โทรทัศน 

12.9 68.9 18.1 100.0 

32 253 768 1,053 
นํ้าหอม 

3.0 24.0 72.9 100.0 

36 280 737 1,053 
เครื่องสําอาง 

3.4 26.6 70.0 100.0 

462 533 58 1,053 
เส้ือผา 

43.9 50.6 5.5 100.0 

27 236 790 1,053 
เครื่องประดับ 

2.6 22.4 75.0 100.0 

53 378 622 1,053 
เครื่องเลนดีวีดี 

5.0 35.9 59.1 100.0 

418 497 138 1,053 
ยา 

39.7 47.2 13.1 100.0 

38 123 892 1,053 
คอนโดมิเนียม 

3.6 11.7 84.7 100.0 

12 135 906 1,053 
กลองดิจิตอล 

1.1 12.8 86.0 100.0 

79 429 545 1,053 
อาหารเสริม 

7.5 40.7 51.8 100.0 

10 139 904 1,053 
เครื่องดูดฝุน 

0.9 13.2 85.8 100.0 

69 430 554 1,053 
คอมพิวเตอร 

6.6 40.8 52.6 100.0 

407 614 32 1,053 
รองเทา 

38.7 58.3 3.0 100.0 

270 681 102 1,053 
พัดลม 

25.6 64.7 9.7 100.0 



 - xxxviii - ภาคผนวก-ตาราง 

ระดับความจําเปน 
ประเด็น 

จําเปนอยางย่ิง จําเปน ไมจําเปน 
รวม 

20 94 939 1,053 
แฮมเบอรเกอร 

1.9 8.9 89.2 100.0 

29 95 929 1,053 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

2.8 9.0 88.2 100.0 

311 637 105 1,053 
ทําบุญ 

29.5 60.5 10.0 100.0 

79 545 429 1,053 
นาฬิกาขอมือ 

7.5 51.8 40.7 100.0 

154 602 297 1,053 
รถยนต/จักรยานยนต 

14.6 57.2 28.2 100.0 

105 368 580 1,053 
เส้ือผาตามสมัยนิยม 

10.0 34.9 55.1 100.0 

36 190 827 1,053 
เครื่องปรับอากาศ 

3.4 18.0 78.5 100.0 

70 346 637 1,053 
เครื่องเลนซีดี/MP3 

6.6 32.9 60.5 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - xxxix - ภาคผนวก-ตาราง 

ตาราง 1.30 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (กทม.) 

 

กรุงเทพมหานคร 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

138 52 14 204 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

67.6 25.5 6.9 100.0 
137 50 17 204 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
67.2 24.5 8.3 100.0 
85 89 30 204 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
41.7 43.6 14.7 100.0 
42 88 74 204 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
20.6 43.1 36.3 100.0 
130 57 17 204 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
63.7 27.9 8.3 100.0 
51 99 54 204 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
25.0 48.5 26.5 100.0 
70 82 52 204 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
34.3 40.2 25.5 100.0 
149 37 18 204 

กลุมผูติดยาเสพติด 
73.0 18.1 8.8 100.0 
72 87 45 204 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
35.3 42.6 22.1 100.0 
75 83 46 204 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
36.8 40.7 22.5 100.0 
90 78 36 204 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
44.1 38.2 17.6 100.0 
117 71 16 204 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
57.4 34.8 7.8 100.0 
85 70 49 204 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
41.7 34.3 24.0 100.0 
59 82 63 204 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
28.9 40.2 30.9 100.0 
109 59 36 204 

เด็กเรรอน 
53.4 28.9 17.6 100.0 
108 68 28 204 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
52.9 33.3 13.7 100.0 
73 81 50 204 

กลุมเด็กกําพรา 
35.8 39.7 24.5 100.0 
74 82 48 204 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
36.3 40.2 23.5 100.0 
90 55 59 204 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
44.1 27.0 28.9 100.0 



 - xl - ภาคผนวก-ตาราง 

 
ตาราง 1.31 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย(ชลบุรี) 

 

ชลบุรี 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

58 25 10 93 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

62.4 26.9 10.8 100.0 
59 30 4 93 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
63.4 32.3 4.3 100.0 
33 42 18 93 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
35.5 45.2 19.4 100.0 
29 42 22 93 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
31.2 45.2 23.7 100.0 
61 24 8 93 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
65.6 25.8 8.6 100.0 
24 33 36 93 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
25.8 35.5 38.7 100.0 
45 30 18 93 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
48.4 32.3 19.4 100.0 
65 24 4 93 

กลุมผูติดยาเสพติด 
69.9 25.8 4.3 100.0 
24 42 27 93 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
25.8 45.2 29.0 100.0 
47 28 18 93 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
50.5 30.1 19.4 100.0 
50 33 10 93 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
53.8 35.5 10.8 100.0 
58 24 11 93 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
62.4 25.8 11.8 100.0 
34 32 27 93 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
36.6 34.4 29.0 100.0 
31 23 39 93 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
33.3 24.7 41.9 100.0 
52 26 15 93 

เด็กเรรอน 
55.9 28.0 16.1 100.0 
39 35 19 93 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
41.9 37.6 20.4 100.0 
29 36 28 93 

กลุมเด็กกําพรา 
31.2 38.7 30.1 100.0 
49 31 13 93 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
52.7 33.3 14.0 100.0 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 34 34 25 93 



 - xli - ภาคผนวก-ตาราง 

ชลบุรี 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 36.6 36.6 26.9 100.0 
 
ตาราง 1.32 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย(สระแกว) 

 

สระแกว 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

142 54 9 205 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

69.3 26.3 4.4 100.0 
122 63 20 205 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
59.5 30.7 9.8 100.0 
74 111 20 205 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
36.1 54.1 9.8 100.0 
60 86 59 205 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
29.3 42.0 28.8 100.0 
109 67 29 205 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
53.2 32.7 14.1 100.0 
50 97 58 205 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
24.4 47.3 28.3 100.0 
72 82 51 205 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
35.1 40.0 24.9 100.0 
145 45 15 205 

กลุมผูติดยาเสพติด 
70.7 22.0 7.3 100.0 
69 92 44 205 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
33.7 44.9 21.5 100.0 
67 96 42 205 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
32.7 46.8 20.5 100.0 
95 74 36 205 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
46.3 36.1 17.6 100.0 
146 49 10 205 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
71.2 23.9 4.9 100.0 
53 102 50 205 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
25.9 49.8 24.4 100.0 
42 100 63 205 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
20.5 48.8 30.7 100.0 
128 49 28 205 

เด็กเรรอน 
62.5 23.9 13.7 100.0 
102 73 30 205 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
49.8 35.6 14.6 100.0 
86 77 42 205 

กลุมเด็กกําพรา 
42.0 37.6 20.5 100.0 



 - xlii - ภาคผนวก-ตาราง 

สระแกว 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

75 86 44 205 
วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 

36.6 42.0 21.5 100.0 
80 69 56 205 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
39.0 33.7 27.3 100.0 

 
ตาราง 1.33 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (เชียงราย) 

 

เชียงราย 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

155 62 11 228 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

68.0 27.2 4.8 100.0 
141 68 19 228 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
61.8 29.8 8.3 100.0 
104 107 17 228 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
45.6 46.9 7.5 100.0 
70 100 58 228 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
30.7 43.9 25.4 100.0 
132 71 25 228 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
57.9 31.1 11.0 100.0 
64 112 52 228 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
28.1 49.1 22.8 100.0 
72 89 67 228 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
31.7 39.2 29.1 100.0 
167 45 16 228 

กลุมผูติดยาเสพติด 
73.2 19.7 7.0 100.0 
90 95 43 228 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
39.5 41.7 18.9 100.0 
82 99 47 228 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
36.0 43.4 20.6 100.0 
110 78 40 228 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
48.2 34.2 17.5 100.0 
161 53 14 228 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
70.6 23.2 6.1 100.0 
63 107 58 228 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
27.6 46.9 25.4 100.0 
54 104 70 228 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
23.7 45.6 30.7 100.0 
139 65 24 228 

เด็กเรรอน 
61.0 28.5 10.5 100.0 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 129 72 27 228 
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เชียงราย 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 56.6 31.6 11.8 100.0 
97 89 42 228 

กลุมเด็กกําพรา 
42.5 39.0 18.4 100.0 
87 103 38 228 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
38.2 45.2 16.7 100.0 
92 83 53 228 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
40.4 36.4 23.2 100.0 

 
ตาราง 1.34 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (แมฮองสอน) 

 
แมฮองสอน 

ประเด็น 
มาก ปานกลาง นอย 

รวม 

59 26 4 89 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

66.3 29.2 4.5 100.0 
56 29 4 89 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
62.9 32.6 4.5 100.0 
39 44 6 89 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
43.8 49.4 6.7 100.0 
24 41 24 89 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
27.0 46.1 27.0 100.0 
49 35 5 89 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
55.1 39.3 56.0 100.0 
25 47 17 89 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
28.1 52.8 19.1 100.0 
27 39 23 89 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
30.7 44.3 25.0 100.0 
57 24 8 89 

กลุมผูติดยาเสพติด 
64.0 27.0 9.0 100.0 
30 43 16 89 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
33.7 48.3 18.0 100.0 
27 44 18 89 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
30.3 49.4 20.2 100.0 
37 35 17 89 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
41.6 39.3 19.1 100.0 
51 26 12 89 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
57.3 29.2 13.5 100.0 
30 37 22 89 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
33.7 41.6 24.7 100.0 
25 33 31 89 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
28.1 37.1 34.8 100.0 
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แมฮองสอน 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

47 30 12 89 
เด็กเรรอน 

52.8 33.7 13.5 100.0 
48 35 6 89 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
53.9 39.3 6.7 100.0 
32 38 19 89 

กลุมเด็กกําพรา 
36.0 42.7 21.3 100.0 
31 45 13 89 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
34.8 50.6 14.6 100.0 
37 31 21 89 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
41.6 34.8 23.6 100.0 

 
ตาราง 1.35 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการ  คามนุษย (รอยเอ็ด) 

 
รอยเอ็ด 

ประเด็น 
มาก ปานกลาง นอย 

รวม 

73 22 5 100 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

73.0 22.0 5.0 100.0 
75 17 8 100 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
75.0 17.0 8.0 100.0 
60 37 3 100 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
60.0 37.0 3.0 100.0 
28 43 29 100 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
28.0 43.0 29.0 100.0 
60 29 11 100 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
60.0 29.0 11.0 100.0 
41 43 16 100 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
41.0 43.0 16.0 100.0 
37 39 24 100 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
37.0 39.0 24.0 100.0 
71 17 12 100 

กลุมผูติดยาเสพติด 
71.0 17.0 12.0 100.0 
44 37 19 100 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
44.0 37.0 19.0 100.0 
32 48 20 100 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
32.0 48.0 20.0 100.0 
45 44 11 100 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
45.0 44.0 11.0 100.0 
68 27 5 100 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
68.0 27.0 5.0 100.0 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 26 40 34 100 
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รอยเอ็ด 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 26.0 40.0 34.0 100.0 
21 33 46 100 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
21.0 33.0 46.0 100.0 
65 22 13 100 

เด็กเรรอน 
65.0 22.0 13.0 100.0 
53 31 16 100 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
53.0 31.0 16.0 100.0 
43 37 20 100 

กลุมเด็กกําพรา 
43.0 37.0 20.0 100.0 
50 38 12 100 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
50.0 38.0 12.0 100.0 
51 22 27 100 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
51.0 22.0 27.0 100.0 

ตาราง 1.36 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (อุบลราชธานี) 

 
อุบลราชธานี 

ประเด็น 
มาก ปานกลาง นอย 

รวม 

55 33 10 98 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

56.1 33.7 10.2 100.0 
64 26 8 98 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
65.3 26.5 8.2 100.0 
38 46 14 98 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
38.8 46.9 14.3 100.0 
26 55 17 98 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
26.5 56.1 17.3 100.0 
52 39 7 98 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
53.1 39.8 7.1 100.0 
21 39 38 98 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
21.4 39.8 38.8 100.0 
28 45 25 98 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
28.6 45.9 25.5 100.0 
62 14 22 98 

กลุมผูติดยาเสพติด 
63.3 14.3 22.4 100.0 
37 47 14 98 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
37.8 48.0 14.3 100.0 
39 39 20 98 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
39.8 39.8 20.4 100.0 
42 43 13 98 

ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 
42.9 43.9 13.3 100.0 

วัยรุนท่ีรักสนุก 64 25 9 98 
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อุบลราชธานี 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 65.3 25.5 9.2 100.0 
35 34 29 98 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
35.7 34.7 29.6 100.0 
21 37 40 98 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
21.4 37.8 40.8 100.0 
59 22 17 98 

เด็กเรรอน 
60.2 22.4 17.3 100.0 
47 35 16 98 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
48.0 35.7 16.3 100.0 
40 37 21 98 

กลุมเด็กกําพรา 
40.8 37.8 21.4 100.0 
47 38 13 98 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
48.0 38.8 13.3 100.0 
37 25 36 98 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
37.8 25.5 36.7 100.0 

 
ตาราง 1.37 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการ  คามนุษย (สงขลา) 

 
สงขลา 

ประเด็น 
มาก ปานกลาง นอย 

รวม 

24 10 2 36 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

66.7 27.8 5.6 100.0 
21 12 3 36 

เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 
58.3 33.3 8.3 100.0 
23 12 1 36 

พนักงานบริการในรานอาหาร 
63.9 33.3 2.8 100.0 
9 21 6 36 

พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 
25.0 58.3 16.7 100.0 
25 9 2 36 

ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 
69.4 25.0 5.6 100.0 
10 18 8 36 

เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 
27.8 50.0 22.2 100.0 
10 17 9 36 

ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 
27.8 47.2 25.0 100.0 
29 6 1 36 

กลุมผูติดยาเสพติด 
80.6 16.7 2.8 100.0 
15 12 9 36 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 
41.7 33.3 25.0 100.0 
15 16 5 36 

กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 
41.7 44.4 13.9 100.0 
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สงขลา 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

10 17 9 36 
ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 

27.8 47.2 25.0 100.0 
26 9 1 36 

วัยรุนท่ีรักสนุก 
72.2 25.0 2.8 100.0 
9 16 11 36 

ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 
25.0 44.4 30.6 100.0 
7 14 15 36 

ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 
19.4 38.9 41.7 100.0 
21 12 3 36 

เด็กเรรอน 
58.3 33.3 8.3 100.0 
18 15 3 36 

กลุมผูท่ีรักความสบาย 
50.0 41.7 8.3 100.0 
15 17 4 36 

กลุมเด็กกําพรา 
41.7 47.2 11.1 100.0 
22 9 5 36 

วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 
61.1 25.0 13.9 100.0 
15 12 9 36 

ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 
41.7 33.3 25.0 100.0 

 
ตาราง 1.38 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอแนวโนมของกลุมเสี่ยงที่อาจตกเปนเหยื่อของการคามนุษย (ภาพรวม) 
 

ระดับ 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

704 284 65 1,053 
วัยรุนท่ีมักใชสินคาฟุมเฟอย 

66.9 27.0 6.2 100.0 

675 295 83 1,053 
เด็กท่ีมีปญหาครอบครัวแตกแยก 

64.1 28.0 7.9 100.0 

456 488 109 1,053 
พนักงานบริการในรานอาหาร 

43.3 46.3 10.4 100.0 

288 476 289 1,053 
พนักงานประจําท่ีตองการรายไดเสริม 

27.4 45.2 27.4 100.0 

618 331 104 1,053 
ผูท่ีมีปญหาหนี้สิน 

58.7 31.4 9.9 100.0 

286 488 279 1,053 
เด็กวัยรุนท่ีมีเพ่ือนฐานะดี 

27.2 46.3 26.5 100.0 

363 423 267 1,053 
ผูหญิงท่ีมีปญหาหยาราง 

34.5 40.2 25.4 100.0 

745 212 96 1,053 
กลุมผูติดยาเสพติด 

70.8 20.1 9.1 100.0 

เด็ก/วัยรุนท่ีตองหาเงินเรียนเอง 381 455 217 1,053 
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ระดับ 
ประเด็น 

มาก ปานกลาง นอย 
รวม 

 36.2 43.2 20.6 100.0 

384 453 216 1,053 
กลุมผูมีภูมิลําเนาตางจังหวัด 

36.5 43.0 20.5 100.0 

479 402 172 1,053 
ผูมีระดับการศึกษาตํ่า 

45.5 38.2 16.3 100.0 

691 284 78 1,053 
วัยรุนท่ีรักสนุก 

65.6 27.0 7.4 100.0 

335 438 280 1,053 
ผูหญิงท่ีรับผิดชอบภาระทั้งหมดของครอบครัว 

31.8 41.6 26.6 100.0 

260 426 367 1,053 
ผูหญิงท่ีเปนหัวหนาครอบครัว 

24.7 40.5 34.9 100.0 

619 286 148 1,053 
เด็กเรรอน 

58.8 27.2 14.1 100.0 

544 364 145 1,053 
กลุมผูท่ีรักความสบาย 

51.7 34.6 13.8 100.0 

415 412 226 1,053 
กลุมเด็กกําพรา 

39.4 39.1 21.5 100.0 

435 432 186 1,053 
วันรุน/เด็กท่ีพอแมตามใจ 

41.3 41.0 17.7 100.0 

436 331 286 1,053 
ผูหญิงท่ีอยูในหมูบานท่ีมีการตกเขียว 

41.4 31.4 27.2 100.0 
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2. ตารางแสดงผลการสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพ 
 

2.1 ความเขาใจเกี่ยวกับการคามนุษยและยกตัวอยางพฤติกรรมที่ถือวาเปนการคามนุษย  

 
พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 

การคามนุษย คือ การลอลวง ใหไปทํางาน การลอลวงเด็กใหไปคาบริการ เปนสินคาช้ินหนึ่ง 

ตัวอยาง คือ  

(1)  หลอกเด็กไปขาย  

(2)  จายเงินพอแมแลวสงไปคาบริการตามชายแดน  

(3)  ชาวตางชาติยอมแตงงานแลวเอาไปขายบริการ/ขายแรงงาน  

(4)  ใชแรงงานเด็กและสตรีเกินกําลัง  

(5)  การใชแรงงานตางดาว 

ชลบุรี 

การคามนุษย คือ การทารุณ กดข่ี ใชแรงงานโดยไมเปนธรรม ตัวอยาง คือ  

(1)  การขายบริการทางเพศ  

(2)  การใชแรงงานเด็กต่ํากวา 15 ป  

(3)  การใชแรงงานตางดาว  

(4)  การหลอกไปทํางานตางประเทศ  

หลอกใหเสพยาแลวพาไปคาบริการ/ขายแรงงาน    

สระแกว 

การคามนุษย คือ การถูกบังคับใหใชแรงงานโดยไมเปนธรรม  การทารุณมนุษย ตัวอยาง คือ  
(1)  การขายบริการทางเพศ  

(2)  การใชแรงงานสตรี  

(3)  การใชแรงงานเด็ก  

(4)  การกดขี่แรงงาน  

(5)  การใชแรงงานโดยใหคาตอบแทนไมเปนธรรม  

(6)  การถูกเอาเปรียบคาบริการทางเพศจากแมเลา/นายหนา  

(7)  การใชแรงงานตางดาวโดยกดขี่คาแรง  

(8)  การถูกหลอกไปคาแรงงานที่ตางประเทศ 

เชียงราย 

การคามนุษย คือ การถูกบังคับ กดข่ีใหใชแรงงานโดยไมเปนธรรม  ตัวอยาง คือ  
(1)  การขายบริการทางเพศ  

(2)  การใชแรงงานโดยที่ใหคาตอบแทนคอนขางนอย  

(3)  การใชแรงงานเด็ก  

(4)  การลอลวงไปขอทาน  

(5)  ชายที่ถูกบังคับไปขายบริการ  

(6)  การหลอกไปทํางานตางประเทศ 

แมฮองสอน 

การคามนุษย คือ การลอลวง ใหไปทํางาน การลอลวงเด็กใหไปคาบริการ โดยไมเต็มใจ เอา

เปรียบกัน ตัวอยาง คือ  

(1)  ถูกหลอกไปคาบริการทางเพศ  
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พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

(2)  ถูกหลอกไปทํางานตางประเทศ  

(3)  ถูกหลอกไปขอทาน  

(4)  กลุมที่ทํางานหนัก  

(5)  แรงงานที่ถูกทารุน  

(6)  เอาตัวแลกเงินมาใชหนี้  

รอยเอ็ด 

การคามนุษย คือ การลอลวงหรือการกักขังหนวงเหนี่ยว การกระทําที่ขัดตอศีลธรรม เอา

เปรียบ ตัวอยาง คือ  

(1)  หญิงที่ถูกบังคับไปขายบริการ  
(2)  ชายที่ถูกบังคับไปขายบริการ  
(3)  ทํางานใชหนี้  
(4)  พอแมใหลูกไปเปนคนรับใช  
(5)  ลอลวงไปทํางานตางประเทศ  
(6)  บังคับเด็กไปขอทาน  

อุบลราชธานี 

การคามนุษย คือ การที่มีนายหนาติดตอเขามาเพ่ือตองการใหไปทํางาน แตกลับถูกขูเข็น 

บังคับ ใหคาบริการ โดยที่ไมไดรับเงินตามที่ตกลงกันไว ตัวอยาง คือ  
(1)  การขายบริการทางเพศ  

(2)  การทํางานในโรงงานโดยไมไดรับคาจางตามที่ตกลง  

(3)  การไปทํางานเปนคนรับใชโดยหลอกวาใหไปแตงงาน 

สงขลา 

การคามนุษย คือ การหลอกลวงจากคนกลางไปคาบริการ หรือขายแรงงานตามโรงงาน หรือ

ชายแดน ตัวอยาง คือ  
(1)  การบังคับใหขายบริการทางเพศ  

(2)  บังคับใหขายยาเสพติด  

(3)  ใชแรงงานตางดาว  

(4)  บังคับใหไปเปนคนรับใช 
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2.2 ความรูสึกตอปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศของหญิงและเด็กในปจจุบัน 
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 

เปนเรื่องปกติ เพราะผูหญิงสวนใหญมักยินยอมพรอมใจ เน่ืองจากตองการเงินมาใชในชีวิต

ประจําวัน ซื้อสินคาตามคานิยมปจจุบัน/ เฉยๆ เปนการตัดสินใจของผูคาบริการเอง เราไมได

เก่ียวของกับพวกเขา / เปนการละเมิดสิทธิ นาสงสาร ควรมีการแกไขอยางจริงจัง หากเปนคน

ใกลตัวจะรูสึกเสียใจ การทรมานมนุษยเปนการกระทําที่เลวทรามที่สุด 

ชลบุรี 

เปนส่ิงเลวราย รูสึกไมดี ไมชอบ เปนการดูถูกผูหญิง สงสาร อยากใหคําปรึกษาและบอกให

เลิกทํา / สงสาร เห็นใจคนที่ถูกบังคับใหมาทํา / เปนเรื่องธรรมดา และไมแนใจวาผิดศีลธรรม 

แตนาจะแกไขโดยใหครอบครัวเอาใจใสดูแลบุตรหลานมากขึ้น 

สระแกว 

รูสึกรับไมได เปนการเอาเปรียบผูหญิง/เด็ก ไมควรทํา นาจะทําอาชีพที่สรางความภูมิใจใหตน

เองและครอบครัว สังคมเสื่อมโทรม / รูสึกนาสงสาร เห็นใจผูหญิงที่ถูกหลอกไปคาประเวณี 

สงสารที่ถูกเอาเปรียบ ตองเลี้ยงดูครอบครัว ถูกหลอกมาโดยไมมีทางเลือก หรือหลงผิดไปกับ

เพ่ือน 

เชียงราย 

รูสึกไมชอบใจ เพราะการคาบริการทางเพศทําใหเกิดปญหาการคามนุษยตามมา เห็นผูหญิง

และเด็กเปนสินคา ซื้อขายไดตามความพอใจ สงสารพวกที่ตองทําเพราะความจําเปน ถูกบังคับ 

ขาดโอกาส และรูสึกรังเกียจ ไมชอบใจ อายแทนครอบครัวของผูที่เต็มใจมาคาบริการ ซึ่งมีทาง

เลือกอื่นที่ดีกวาแตไมทํา เพราะรักความสะดวกสบาย หลงคานิยมทางวัตถุ 

แมฮองสอน 

ไมยอมรับ รูสึกเสียใจที่สังคมเส่ือมโทรม เพราะบางคนเต็มใจไปทํางานนี้เพราะรักสบาย ราย

ไดดี / เห็นใจเพราะอาจถูกครอบครัวบังคับ หรือมีความจําเปนที่ตองหาเลี้ยงดูครอบครัวทั้งที่

ความรูนอย บางคนไมมีทางเลือกที่ดีกวา บางคนถูกหลอกโดยที่ไมรูเรื่องอะไรมากอน บางคน

ถูกพอแมขายใหนายหนา หากมีโอกาสจะใหความชวยเหลือ / รูสึกเฉยๆ ไมสนใจ ตัวใครตัว

มัน อยากทําอาชีพน้ีเอง แตหากขอรองใหชวยก็จะชวย 

รอยเอ็ด 

รูสึกเห็นใจ และช่ืนชมในความกตัญูของคนที่ทําไปเพราะตองการชวยเหลือครอบครัว เปน

คนหาเลี้ยงครอบครัว หากไมมีความจําเปนคงไมทํา / รูสึกรับไมได เปนเรื่องนาอาย แมวาจะมี

ความรูนอยก็สามารถทํางานอื่นได ถาไมเลือกงาน / รูสึกเฉยๆ เปนเรื่องสวนตัวของเขา  

อุบลราชธานี 
ผูคาบริการทางเพศมีความจําเปนที่ตองหาเงิน ซึ่งอาจเปนผูมีการศึกษานอย หรือขาดโอกาส 

และไมตองการใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 

สงขลา 

รูสึกเปนส่ิงที่ทําใหสังคมเส่ือมโทรม ประเทศไมพัฒนา บางคนทําเพราะเปนงานสบาย รายไดดี 

/ สงสาร เห็นใจผูที่ตองคาบริการ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหนา บางคนถูกครอบครัวบังคับ

ใหหาเล้ียง 
 
 

 

 

 

 



 - lii - ภาคผนวก-ตาราง 

2.3 ความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางการคาบริการทางเพศกับการคามนุษย 

 
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 

- เก่ียวของ เน่ืองจากบางทีมีการบังคับหรือหลอกลวงผูหญิงมาคาบริการ เปนสวนหนึ่ง

ของการคามนุษย ข้ึนอยูที่ความเต็มใจ                         

- ไมเก่ียวของ บางคนทําโดยไมสมัครใจ บังคับใหไปทํางาน หากไมทําก็ได การคาบริการ

ทางเพศมีไดหลายระดับ 

ชลบุรี 

- เก่ียวของ เน่ืองจากการคาบริการทางเพศเปนการเอาตัวเขาแลกกับเงิน เปนการกดข่ีขม

เหง ซื้อขายกันเปนสินคา                                     

- ไมเก่ียวของ เน่ืองจากการคาบริการเปนความเต็มใจ 

สระแกว 

- เก่ียวของ เน่ืองจากผูคาบริการ/คาแรงงานถูกหลอกไปโดยไมมีทางเลือก เปนการคา

โดยใชมนุษยเปนสินคา การคาบริการทางเพศเปนจุดเริ่มตนของการคามนุษย            

- ไมเก่ียวของ เน่ืองจากการคาบริการเปนความเต็มใจ แตการคามนุษยคือการบังคับขู

เข็นใหคาบริการโดยไมเต็มใจ การคาบริการไมใชการคามนุษยเสมอไป 

เชียงราย 

- เก่ียวของ เน่ืองจากหากเปนการบังคับใหคาบริการทางเพศโดยที่เขาเต็มใจหรือไม เปน

การเอารางกายเปนสินคาซื้อขายกัน                                                        

- ไมเก่ียวของ ถาผูน้ันเต็มใจ 

แมฮองสอน 

- เก่ียวของ เน่ืองจากพวกที่โดนหลอกมา หรือโดนซื้อตัวมาก็จะถูกบังคับใหขายบริการ

และเปนการนําเอามนุษยมาเปนสินคาเพ่ิอคาบริการและแรงงาน                           

- ไมเก่ียวของ เน่ืองจากการคาบริการเปนความเต็มใจ แตการคามนุษยมีทั้งเต็มใจและ

ไมเต็มใจ 

รอยเอ็ด 

- เก่ียวของ หากการคาบริการทางเพศ เปนการเอารางกายแลกกับเงินโดยไมเต็มใจ หรือ

ถูกบังคับ หรือถูกทารุณจากการทํางาน ไมไดรับคาจางที่เปนธรรม                        

- ไมเก่ียวของ หากเปนการคาบริการหรือคาแรงงานโดยความเต็มใจ 

อุบลราชธานี 

- มีความเกี่ยวของกับการคามนุษย เน่ืองจากเปนการคาบริการทางเพศโดยที่ผูใชบริการ

หาความสุขบนเรือนรางของผูหญิง โดยที่ไมรูวาเขาเต็มใจหรือไม เปนการเอารางกาย

แลกกับเงิน แตถาผูน้ันเต็มใจก็ไมเก่ียวของกับการคามนุษย 

สงขลา 
- ไมเก่ียวของกับการคามนุษยเพราะเปนการคาบริการ หรือไปทํางานคาแรงงานโดยความ

เต็มใจ 
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2.4  ความเห็นตอการที่วัยรุนบางกลุมหาเลี้ยงชีพดวยการคาบริการทางเพศ 

 
พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 

สังคมปจจุบันมีวัยรุนที่ทํางานขายบริการเยอะขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่หาเล้ียงชีพ สงเสียตัวเองเรียน 

และพวกทําเปนงานเสริม พวกแรกจะเปนพวกมีเวลาที่จะเลิกทําอาชีพน้ี แตกลุมหลังจะทําไป

เรื่อยๆ เพราะหาเงินงาย มีเงินไวใชสอย ซื้อสินคาฟุมเฟอยไวอวดเพ่ือน ซึ่งสวนใหญการคา

บริการจะอยูในลักษณะแฝงตัวเปนนักศึกษา มีทั้งนักศึกษาจริงๆ และปลอม พวกนี้ทําใหเกิด

ปญหาสังคม ไมนาเห็นใจ นาจะสั่งสอนใหเปล่ียนความคิด 

ชลบุรี 

พวกที่ไปขายบริการมักเปนพวกที่รักสนุก อยากลอง ฟุงเฟอ อยากมีเงิน อยากมีอิสระ อีก

กลุมเปนพวกที่นาสงสาร เห็นใจ อาจถูกครอบครัวบังคับ หรือเพ่ือความอยูรอด บางคนติดยา

เลยโดนบังคับไปทํางานแลกยา / รูสึกวาเปนเรื่องธรรมดาของวัยรุน 

สระแกว 

วัยรุนที่ทําอาชีพน้ีบางครั้งเลือกไมได และไมเต็มใจแตตองหาเงินเล้ียงครอบครัว การศึกษา

นอย ดีกวาไปลักเล็กขโมยนอย กลุมน้ีนาเห็นใจ แตบางคนเลือกที่จะทําเน่ืองจากฟุงเฟอ 

ตองการเงินไปซื้อสินคาฟุมเฟอยใหทัดเทียมเพ่ือน บางคนรักสนุก รักความสะดวกสบาย  ซึ่ง

สังคมสมัยใหมเปนวัตถุนิยม กลุมน้ีไมนาเห็นใจ เปนกลุมไมมีความคิด 

เชียงราย 

วัยรุนพวกที่ชอบใชของราคาแพง ชอบเที่ยวเตร ใจแตก มักจะหาทางออกดวยการแอบคา

บริการทางเพศ โดยไมสนใจวาผิดศีลธรรม หรือเกิดผลกระทบอะไรตามมา แตบางคนก็ทําไป

ดวยความจําเปน  

แมฮองสอน 

วัยรุนที่ทําอาชีพน้ีมีทั้งที่เต็มใจและไมเต็มใจ พวกเต็มใจคือพวกเด็กใจแตก ตองการเงินมาซื้อ

ของฟุมเฟอย พวกนี้ไมนาเห็นใจ รูสึกรังเกียจ นาดูถูก เปนการกระทําที่ผิด แตพวกไมเต็มใจ

ตองหาเงินเล้ียงครอบครัวและตนเอง การศึกษานอย กลุมน้ีนาเห็นใจ นาสงสาร / ไมเห็นดวย 

เพราะมีอาชีพสุจริตอื่นๆ อีกหลายอาชีพ ที่สามารถทําแทนได และเปนที่ยอมรับของสังคม 

รอยเอ็ด 

มีความตองการใชจายฟุมเฟอย เที่ยวเตร รักสนุก ไมคํานึงถึงผลรายที่จะเกิดกับตนเองและ

ครอบครัว บางคนเห็นเปนเรื่องธรรมดา ทําใหสังคมเส่ือมโทรม แตบางคนเกิดจากความจําเปน

ที่จะตองหาเลี้ยงชีวิต หรือถูกหลอก ถูกบังคับจากครอบครัว ถูกขายใหนายหนา ซึ่งเปนเรื่องที่

สังคมนาจะชวยเหลือ 

อุบลราชธานี 
เด็กกลุมน้ีอาจเปนกลุมเด็กใจแตก รักสนุก ตองการเงินสําหรับเที่ยวแตร ซื้อของฟุมเฟอยโดย

ที่ไมใหพอแมเดือดรอน หรืออาจเปนกลุมที่ครอบครัวเคยมีอาชีพน้ีมากอน 

สงขลา 

วัยรุนที่ทําอาชีพน้ีบางครั้งไมเต็มใจแตตองหาเงินเล้ียงครอบครัว หาเงินเรียนหนังสือ กลุมน้ีนา

สงสาร นาเห็นใจ แตบางคนทําเพราะตองการเงินไปซื้อสินคาฟุมเฟอยใหทัดเทียมเพ่ือน รัก

ความสะดวกสบาย  
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2.5 ความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของปญหาการคาบริการทางเพศในปจจุบันตอครอบครัวและชุมชน 
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 
เกิดปญหาครอบครัว เสียช่ือเสียง ครอบครัวอับอาย สังคมเส่ือมโทรม อาจติดเช้ือเอดส หรือ

นําเช้ือมาติดบุคคลในครอบครัว 

ชลบุรี 

เกิดผลกระทบกับสังคม สังคมเส่ือมโทรม ครอบครัวแตกแยก ไมมีเวลาใหบุตร หากครอบ

ครัวไมเขาใจก็จะรังเกียจผูคาบริการ ถูกเหยียดหยามจากคนในสังคม ครอบครัว กลุมใจ อับ

อาย ผูหญิงติดโรคเอดสมากข้ึน เกิดการทําแทงมากข้ึน เด็กเรรอนมีมากข้ึน ประเทศจะลมจม

เพราะมีคนกลุมน้ีอยูมากๆ / ไมมีผลกระทบ เพราะครอบครัวใหทํา หรือสมัครใจทําเอง เปน

เรื่องสวนตัว 

สระแกว 

กอใหเกิดปญหาครอบครัวแตกแยก เกิดการดูถูกจากสังคมรอบขาง เกิดปมดอยกับตัวผูคา

บริการ ชุมชนไมเจริญหากมีสมาชิกทําอาชีพน้ีมากๆ เปนตัวอยางที่ไมดีกับลูกหลาน ครอบครัว

เสียช่ือเสียง อับอาย และอาจติดโรคเอดส หรือนําเช้ือไปติดบุคคลอื่นในครอบครัว / ไมมีผล

กระทบตอครอบครัวและชุมชน เน่ืองจากมีการคาบริการกันมากข้ึน กลายเปนเรื่องธรรมดา 

เชียงราย 

สังคมเส่ือมโทรม เกิดปญหาสังคม ครอบครัวแตกแยก ถูกเหยียดหยามจากคนในสังคม อาจ

ติดโรคเอดส เกิดการทําแทงมากขึ้น  / ไมมีผลกระทบ เพราะเปนความสมัครใจของผูคา

บริการเอง  

แมฮองสอน 
เปนที่เสียใจของครอบครัว ครอบครัวแตกแยก เสียช่ือเสียง เปนที่รังเกียจของสังคม อาจติด

เช้ือ HIV ได 

รอยเอ็ด 
เกิดปญหาครอบครัวแตกแยก สรางตัวอยางที่ไมดีใหลูกหลาน เสียช่ือเสียง     อับอาย สังคม

เส่ือมโทรม อาจติดเช้ือเอดส หรือนําเช้ือมาติดบุคคลในครอบครัวได 

อุบลราชธานี อาจกอปญหาครอบครัวแตกแยก การติดกามโรค หรือโรคติดตอทางเพศอื่นๆ 

สงขลา เกิดปญหาสังคม การไมยอมรับ การแพรระบาดของเชื้อ HIV เสียช่ือเสียง ถูก  กีดกันออก

จากสังคม 
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2.6 ความเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวและชุมชนในการผลักดันใหเกิดปญหาการคามนุษย 

 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 

- ไมเก่ียวกับครอบครัวหรือชุมชน แลวแตการเลือกของผูที่ตองการคาบริการซึ่งเกิดจาก

ความเต็มใจ                                                       

- เก่ียวของ เพราะความตองการใชสินคาฟุมเฟอย ความยากจน อยากมีบาน เฟอรนิเจอร

ใหมๆ จึงหาทางออกโดยการคาบริการ คาแรงงาน เพราะทําไดงาย ไดเงินเร็ว 

ชลบุรี 

- เก่ียวของกันไมมาก อยูที่ตัวเอง แมวาส่ิงแวดลอมไมดี แตถาเลือกที่จะไมทําก็ไมมีเปน

แบบนั้น                                                           

- เก่ียวของมาก เพราะหากครอบครัวเกิดความขัดสนเรื่องเงิน อาจหาทางออกแบบนั้น 

พอแมไมรัก ไมสนใจ ตามใจจนเสียคน ฟุงเฟอ นิยมวัตถุมากกวา ครอบครัวสราง

ความกดดันใหบุตรอยากมีเทาคนอื่น 

สระแกว 

- ไมเก่ียวกับครอบครัวหรือชุมชน แลวแตความคิดของผูที่ตองการคาบริการซึ่งเกิดจาก

ความเต็มใจ หรือเกิดจากความใจแตกของผูคาบริการเอง   

- เก่ียวของ พอแมตองการคาเล้ียงดูจากบุตร ตองการความสะดวกสบาย จึงบังคับใหลูก

ไปคาบริการ ครอบครัวแตกแยก ลูกขาดความอบอุน หากครอบครัวดี ลูกก็ไมตองหา

ทางออกในทางที่ไมดี 

เชียงราย 

- ไมเก่ียวของกัน อยูที่ตัวเองเปนผูเลือก                                                      

- เก่ียวของกัน เพราะหากเกิดขัดสนเรื่องเงิน อาจเลือกประกอบอาชีพคาบริการ หรือถูก

บังคับใหทํา 

แมฮองสอน 

- ไมเก่ียวกับครอบครัวหรือชุมชน ผูคาบริการตัดสินใจเลือกทางเดินเองดวยความเต็มใจ   

- เก่ียวของ พอแมบังคับใหบุตรขายบริการเพ่ือนําเงินมาจุนเจือครอบครัว รักความสะดวก

สบาย ตองการความทัดเทียมกับเพ่ือนบาน แขงขันกัน ตองการของใชฟุมเฟอย ทําให

เกิดครอบครัวแตกแยก ชุมชนเห็นเปนเรื่องปกติธรรมดา และหันมาทํากันมากข้ึน แต

หากครอบครัวและชุมชนเอาใจใสสมาชิก ใหความรัก ใหคําปรึกษา ชุมชนหรือครอบ

ครัวนั้นก็จะลดการเกิดปญหานี้ลงได 

รอยเอ็ด 

- ไมเก่ียวกับครอบครัวหรือชุมชน แลวแตการเลือกของผูที่ตองการคาบริการซึ่งเกิดจาก

ความเต็มใจ                                                       

- เก่ียวของ พอแมไมมีเงินใหบุตร แตบุตรตองการของใชฟุมเฟอย ครอบครัวแตกแยก 

ยากจน อยากมีบาน เฟอรนิเจอรใหมๆ ของใชฟุมเฟอย เม่ือชุมชนเห็นทุกบานทําแบบนี้

จึงกลายเปนเรื่องธรรมดา และหันมาทํากันมากข้ึน แตหากครอบครัวและชุมชนเอาใจใส

สมาชิกก็จะลดการเกิดปญหานี้ลง 

อุบลราชธานี 

- ไมเก่ียวกับครอบครัวหรือชุมชน เพราะผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา หรือไมมีความรู อายุ

นอย ยอมเสียเปรียบคนที่มีความรูมากกวา หรือผูที่มีเลหเหล่ียมมากกวา                  

- ครอบครัวมีสวนผลักดัน กรณีที่ครอบครัวแตกแยก พอแมทะเลาะกันลูกจะมีปญหา 

และถูกลอลวงไปคาบริการ หรือคาแรงงานไดงาย 

สงขลา - ไมเก่ียวของกัน เพราะขึ้นอยูกับความคิดของผูที่ตองการคาบริการแตละคน ซึ่งเกิดจาก
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พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

ความเต็มใจ                                                      

- เก่ียวของกัน เพราะครอบครัวบังคับใหลูกไปคาบริการ หรือคาแรงงาน เพราะตองการ

ความสบาย ทรัพยสินเงินทอง ซึ่งเปนการกดดันลูก ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน  
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2.7 ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการคามนุษยโดยเฉพาะการคาบริการทางเพศในครอบครัวและชุมชนซึ่งเปนพ้ืน

ท่ีศึกษา  
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 
ปจจัยที่สําคัญ คือ - รายไดที่ไมพอเพียง - ความรักความสะดวกสบาย - ระดับการศึกษา - 

เพ่ือน - ครอบครัว – สังคม 

ชลบุรี 
ปจจัยที่สําคัญ คือ - เพ่ือน - เงิน - ปญหาครอบครัว - การศึกษา - ของใชฟุมเฟอย – ยาเสพ

ติด 

สระแกว 

ปจจัยที่สําคัญ คือ - ระดับการศึกษา  - เงิน - เพ่ือน – ของใชฟุมเฟอย (ตองการใชของแบ

รนดเนม) - ชอบงานสบาย - ครอบครัวที่ขาดความอบอุน/แตกแยก – ไมมีงานทํา - ส่ิงแวด

ลอมและชุมชน – รักสนุก 

เชียงราย 
ปจจัยที่สําคัญ คือ - รายได - ครอบครัว - เพ่ือน - ความอยากรูอยากลอง - กระแสนิยมสิน

คาราคาแพง - ความตองการกินดีอยูดี  

แมฮองสอน 
ปจจัยที่สําคัญ คือ - รายได - ความอยากรูอยากลอง - คนชักจูง กระแสนิยมสินคาราคาแพง 

- ความตองการกินดีอยูดี - ครอบครัว -ชุมชน - เพ่ือน  

รอยเอ็ด 
ปจจัยที่สําคัญ คือ - เงิน - การเอาใจใสจากสมาชิกในครอบครัว - ความอยากรูอยากลอง - 

วัตถุนิยม - สังคม – ระดับการศึกษา - คานิยม 

อุบลราชธานี 

ปจจัยที่สําคัญ คือ - ระดับการศึกษา หากระดับการศึกษานอย การถูกลอลวงจะเกิดไดงาย - 

เงิน หากเงินไมพอจับจาย หรือมีความจําเปนตองใชเงิน อาจหันไปคาบริการทางเพศ เพราะหา

เงินไดงาย 
สงขลา ปจจัยที่สําคัญ คือ - เพ่ือน – เงิน - ยาเสพติด - ครอบครัว - การศึกษา – คานิยม 
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2.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตงายตอการตกเปนเหยื่อของการคามนุษย โดยเฉพาะการ

คาบริการทางเพศ 
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 
พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อ คือ ชอบเที่ยวกลางคืน - ชอบสินคาราคาแพง - ตาม

เพ่ือน - มีปญหาครอบครัว - ไมชอบเรียนหนังสือ - ครอบครัวแตกแยก - รักสนุก – ชอบ

ประชดชีวิต 

ชลบุรี 

พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อ คือ ติดยาเสพติด - พวกชอบแตงตัวโป - ชอบเที่ยวกลาง

คืน - ติดเพ่ือน - ใชชีวิตแบบอดๆ อยากๆ - เรรอนไมมีที่อยูเปนหลักแหลง - พวกรสนิยมสูง 

- พวกขาดความอบอุน -  พอแมทะเลาะกันบอยๆ 

สระแกว 

พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อ คือ ชอบเที่ยวเตรกลางคืน - ใชจายฟุมเฟอย รักสนุก - 

ไมมีความรู - ทํางานในสถานบันเทิง - เช่ือคนงาย - ติดยาเสพติด - มีปญหาครอบครัว - คบ

เพ่ือนฐานะร่ํารวย  

เชียงราย 
พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหย่ือ คือ การใชชีวิตกลางคืน - อยากลอง - รักสนุก - การใช

จายฟุมเฟอย - ตามเพ่ือน  - มีปญหาครอบครัว - ไมชอบเรียนหนังสือ 

แมฮองสอน 
พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อ คือ ความอยากรูอยากลอง - เช่ือคนงาย - ไมมีเงิน - ไม

มีความรู - อยากแตงตัว - รักสนุก - ใชเงินฟุมเฟอย 

รอยเอ็ด 
พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อ คือ การใชชีวิตฟุงเฟอ - อยากลอง - รักสนุก - การใช

จายฟุมเฟอย - เช่ือคนงาย - ชอบเที่ยวกลางคืน - มีปญหาครอบครัว 

อุบลราชธานี 
พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหย่ือ คือ เช่ือคนงาย – ความเกียจคราน - ความยากจน - ไม

มีงานทํา - คาครองชีพสูง 

สงขลา 
พฤติกรรมที่งายตอการตกเปนเหยื่อ คือ ใชจายฟุมเฟอย - เช่ือคนงาย - การศึกษานอย – 

ภาระเยอะ - มีปญหาครอบครัว 
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2.9 การใหความชวยเหลือผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 
การชวยเหลือ คือ หางานอื่นใหทํา - ใหคําแนะนํา - ตักเตือน - แจงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อชวย

เหลือ - ชวยเหลือเรื่องเงิน - ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

ชลบุรี 

การชวยเหลือ คือ ใหคําแนะนํา - ใหกําลังใหหาอาชีพอื่นทํา - ตักเตือน - หางานอื่นใหทํา - 

ชวยสอนหนังสือ - ใหเรียนในระดับสูงข้ึน - แจงตํารวจใหเขาชวยเหลือ - เขมงวดกับลูกหลาน 

มีเวลาใหบุตร - เอาใจใสดูแล - รับฟงปญหา - รัฐบาลเขามาสงเสริมอาชีพ 

สระแกว 

การชวยเหลือ คือ ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน - หาทางชวยเหลือใหทําอาชีพอ่ืน - ไมใหเที่ยว

กลางคืน - อบรมสั่งสอนใหใชเงินใหพอดีสมฐานะ - ใหกําลังใจ - ชวยเหลือเทาที่จะทําได -อบ

รมสรางสํานึกใหชุมชน  

เชียงราย 
การชวยเหลือ คือ ชวยใหคําปรึกษา - แนะนํา - ชวยแกปญหา เปนที่ปรึกษาที่ดี - เอาใจใสดู

แลบุตร - ใหความชวยเหลือเทาที่จะทําได – ใหเรียนหนังสือ 

แมฮองสอน 
การชวยเหลือ คือ แนะนําใหคําปรึกษาใหความรู - แจงตํารวจเพื่อชวยเหลือ - หางานอ่ืนใหทํา 

- เฉยๆ ทําอะไรไมได 

รอยเอ็ด 
การชวยเหลือ คือ ชวยเหลือเรื่องเงิน - ใหการศึกษา - สงเสริมอาชีพ - ใชมาตรการทาง

กฎหมาย - สรางความอบอุนในครอบครัว – แจงเจาหนาที่ตํารวจใหเขามาชวยเหลือ 

อุบลราชธานี 
การชวยเหลือ คือ ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน - หาทางชวยเหลือใหทําอาชีพอ่ืน – ชวยเหลือ

เรื่องอื่นที่สามารถทําได 

สงขลา 
การชวยเหลือ คือ  ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน - ชวยเหลือใหทําอาชีพอ่ืน - เขมงวดการคบ

เพ่ือน - ปลอบใจ - ตักเตือน – แจงเจาหนาที่ตํารวจเพื่อชวยเหลือ 
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2.10 การเยียวยารักษาผูท่ีตกเปนเหยื่อของการคามนุษย 

 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 
วิธีเยียวยา คือ ใหกําลังใจ - แนะนําในส่ิงดีๆ - ใหอภัย - สอนใหคิด - ใหโอกาสเริ่มตนใหม - 

ใหคําปรึกษา – ใหความเห็นใจ 

  

ชลบุรี 

วิธีเยียวยา คือ ปลอบใจ - แนะนําอยาใหเช่ือคนงาย - ใหกําลังใจไมซ้ําเติม - ไมแสดงอาการ

รังเกียจ - จัดฝกอบรมโดยตํารวจ - ดูแลสภาพจิตใจใหดี - สงเสริมใหเรียนหนังสือ – สงไป

บําบัดยาเสพติด 

สระแกว 
วิธีเยียวยา คือ ใหกําลังใจใหสูกับปญหา - ใหคําแนะนําใหกลับตัวใหม - เอาใจใสดูแลสมาชิก

ในครอบครัวที่ตกเปนเหยื่อ - ใหอภัย ไมซ้ําเติม - ปลอบใจ 

เชียงราย 
วิธีเยียวยา คือ ใหความสงสารเห็นใจ - ใหอภัย ไมซ้ําเติม - ใหความใกลชิดดูแลเอาใจใส - 

ปลอบใจ - หางานสุจริตใหทํา - แนะนําใหเช่ือ - ใหกําลังใจ 

แมฮองสอน 
วิธีเยียวยา คือ ใหกําลังใจ - ใหอภัยไมซ้ําเติม - แนะนําส่ังสอนในทางที่ดีถูกตอง - ใหโอกาส - 

ใหความชวยเหลือดานตางๆ - แนะนําใหเขาวัดฟงธรรมะ ปฏิบัติธรรม 

รอยเอ็ด 
วิธีเยียวยา คือ ใหกําลังใจ - ใหอภัยไมซ้ําเติม - แนะนําส่ิงดีๆ หาทางออก - แนะนําอาชีพใหม

ให - ใหโอกาสการอยูรวมในสังคม ไมแสดงการรังเกียจ 

อุบลราชธานี วิธีเยียวยา คือ ใหความสงสารเห็นใจ - ใหความใกลชิดดูแลเอาใจใส - หางานสุจริตใหทํา 

สงขลา 
วิธีเยียวยา คือ ปลอบใจ - แนะนําส่ังสอนในสิ่งที่ดี - สอนไมใหเช่ือคนงาย - ใหกําลังใจไมซ้ํา

เติม - ดูแลเอาใจใส - สงเสริมใหเรียนหนังสือ - สังเกตุส่ิงผิดปกติเพ่ือปองกันไวกอน 
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2.11 การปองกันไมใหเกิดการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ ในชุมชน และครอบครัวในพื้นที่

ศึกษา 
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 

วิธีปองกัน คือ บอกถึงผลกระทบที่ไมดีของการทําอาชีพน้ี - เขมงวดเรื่องการคบเพื่อน - เขม

งวดเรื่องการเที่ยวกลางคืน - ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน - สอนเรื่องการใชจายใหพอดี - 

สรางความอบอุนในครอบครัว - เปนตัวอยางที่ดี 

ชลบุรี 
วิธีปองกัน คือ โนมนาวใหทําอาชีพอ่ืน - ใหเรียนหนังสือในระดับที่สูงข้ึน - ตักเตือนใหทําแต

ส่ิงที่ดีๆ - ดูแลเรื่องการคบเพื่อน - หามไมใหออกไปเที่ยวกลางคืน 

สระแกว 

วิธีปองกัน คือ ดูแลครอบครัวใหดี - ระมัดระวังคนแปลกหนาที่เขามาในชุมชน - เอาใจใสดู

แลบุตร - ใหการศึกษา - จัดกิจกรรมแนะนําอาชีพในชุมชน จับตาดูหากเริ่มพบพฤติกรรม

เปล่ียนไปของสมาชิกในครอบครัว - สอนใหดูแลตนเองไมใหหลงเชื่อคนแปลกหนา - เปนตัว

อยางที่ดี - ไมสรางหนี้สินหรือใชจายฟุมเฟอยเกินตัว 

เชียงราย 
วิธีปองกัน คือ สอนใหเห็นคุณคาของตัวเอง - ชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรม - ใหการศึกษา

ในระดับที่สูงข้ึน -  เอาใจใสดูแลบุตร - ใหการศึกษา - จัดกิจกรรมแนะนําอาชีพในชุมชน 

แมฮองสอน 

วิธีปองกัน คือ ใหความรูกับชุมชนใหทุกคนปองกัน - ชวยกันสอดสองดูแลหากมีพฤติกรรมก็

ควรหามปราม - อยาใหหลงเชื่อคนอื่นงายๆ - สอนใหชุมชนสามัคคีกัน - ใหคําปรึกษา  - ให

การศึกษาในระดับที่สูงข้ึน - สรางความรักความอบอุนในครอบครัว - เม่ือมีปญหาควรปรึกษา

ผูใหญ - รณรงคใหเห็นคุณคาของตัวเอง 

รอยเอ็ด 
วิธีปองกัน คือ ใหคําปรึกษา - อยาหลงเชื่อคนอ่ืนงายๆ - ใหการศึกษาในระดับสูงข้ึน - สราง

ความอบอุนในครอบครัว - เปนตัวอยางที่ดี - เขมงวดเรื่องการคบเพื่อน 

อุบลราชธานี 

วิธีปองกัน คือ แนะนําไมใหคนใกลตัวเที่ยวกลางคืน - ประชาสัมพันธ/รณรงคใหชุมชนรูจัก

การการใชจายไมสุรุยสุราย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว - ใหเรียนหนังสือใน

ระดับที่สูงข้ึน - สอนไมใหเช่ือคนงาย 

สงขลา 
วิธีปองกัน คือ ใหการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน - สอนในเรื่องการใชจาย/การใชของ - ใหคํา

ปรึกษา - ใหคําแนะนําในส่ิงที่ดีๆ - ดูแลสมาชิกในครอบครัวใหดี 
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2.12 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสังคมและครอบครัวในการใหความชวยเหลือ เยียวยา และปองกัน

ปญหาการคามนุษย โดยเฉพาะการคาบริการทางเพศ 
 

พื้นที่ ผลการสัมภาษณ 

กรุงเทพฯ 
ใหกําลังใจ – หางานอื่นๆ ใหทํา - สนับสนุนใหเรียนหนังสือ - เขมงวดเรื่องการใชชีวิต การคบ

เพ่ือน การเที่ยวเตร - รณรงคใหเห็นผลกระทบภายหลังเลิกอาชีพ 

ชลบุรี 

ชวยกันทําใหครอบครัวอบอุน - สรางชุมชนใหมีงานทํา - ไมรังเกียจคนที่ทําอาชีพน้ี - เขมงวด

เรื่องการออกเที่ยวเตร  โดยเฉพาะเวลากลางคืน - เปดโอกาสใหเรียนหนังสือ – แกปญหาเด็ก

ติดยาเสพติด 

สระแกว 

ชวยกันใหความรู - ใหกําลังใจ - ใหความรักและดูแลเอาใจใสคอยชวยเหลือแกปญหา - คอย

ใหคําปรึกษากับผูที่มีระดับการศึกษานอย พอแมตองไมสนับสนุนใหบุตรไปคาบริการเพียงแค

เห็นแกความสะดวกสบายของตนเอง - หา/แนะนําอาชีพใหทํา – สังคมควรยอมรบัและใหอภัย

ผูที่ทําอาชีพน้ี 

เชียงราย 

ใหความรู - สรางความเขาใจระหวางสมาชิกในครอบครัว - แนะนําอาชีพอ่ืนใหทํา - ใหเรียน

หนังสือ - สอนใหคบเพ่ือนที่ดี - สอดสองพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว หากพบสิ่งผิด

ปกติจะไดแกไขทันเวลา 

แมฮองสอน 

สังคมควรมีการรวมกลุมกันเพ่ือใหความรู เผยแพรปญหา และรวมกันแกปญหา - ใหตํารวจ

ปราบปรามอยางเรงดวน - ชวยกันดูแลครอบครัวของตนเองใหอบอุน ใหความรัก ความเขาใจ

ซึ่งกันและกัน - สนับสนุนใหเรียนหนังสือ - หางานใหทํา  

รอยเอ็ด 

ชวยกันใหกําลังใจ - สนับสนุนใหเลิกอาชีพน้ี - แนะนําใหคําปรึกษา - สรางความรักความอบ

อุนในครอบครัว - ใหอภัยเม่ือทําผิด - ส่ังสอนใหเดินในทางที่ถูก - สอดสองดูแล เม่ือพบส่ิง

ผิดปกติใหรีบแกไข เยียวยา 

อุบลราชธานี 
สังคมและครอบครัวควรจะสงสาร เห็นใจ แนะนําในทางที่ดีถูกตอง - หางานใหทํา - ใหเลิก

อาชีพน้ัน – ใหเรียนหนังสือ 

สงขลา 
ใหความรู - ใหกําลังใจเพื่อเลิกอาชีพน้ี - ใหโอกาสในการเริ่มตนใหม - คอยชวยเหลือแก

ปญหาเทาที่จะทําได - หาอาชีพใหทํา - ใหอภัยเม่ือสมาชิกในครอบครัวทําผิด 
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