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การศึกษาส่วนบุคคลชิ้นนี้มุ่งพิจารณาประเด็นโสเภณีหญิงไทยในต่างประเทศจากแนวคิด
เรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” (economic man) ซึ่งได้แก่การที่บุคคลประเมิน “โครงสร้างสิ่งจูงใจ” 
และ “ตัดสินใจเลือกบรรลุผลที่คาดไว้อย่างสมเหตุผล” (rational choice) การศึกษาใช้ประสบการณ์
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ในการจัดการปัญหาหญิงไทยค้าบริการทางเพศในประเทศ
บาห์เรนเป็นกรณีตัวอย่าง ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวบ่งชี้ว่า หญิงไทยที่ไปค้าบริการทางเพศในบาห์เรน
แทบทุกคนรับทราบข้อมูลต้นทุน-รายได้ของการประกอบอาชีพผิดกฎหมายดังกล่าวในระดับหนึ่งก่อน
เดินทางมาบาห์เรน อย่างไรก็ดี เมื่อมาประกอบอาชีพแล้ว มีปัจจัยอ่ืน ๆ ทั้งที่คาดไว้แล้วในความเสี่ยง 
หรือที่ไม่ได้คาดหมายไว้ ท าให้ต้องการกลับประเทศไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเลิกประกอบอาชีพ
ค้าประเวณี  

ข้อเสนอหลัก (argument) ของการศึกษาชิ้นนี้ก็คือ ตราบเท่าที่สิ่งต่าง ๆ ซึ่งประกอบขึ้น
เป็น “โครงสร้างสิ่งจูงใจ” ยังไม่ได้รับการยับยั้งหรือแก้ไข ปัญหาโสเภณีหญิงไทยในต่างประเทศก็จะ
ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยจะยังคงมีหญิงไทยจ านวนไม่น้อยตัดสินใจไปค้าประเวณีในบาห์เรน
หรือประเทศอ่ืน ๆ อย่างสมเหตุสมปัจจัย เนื่องจากเห็นว่าการเสี่ยงด าเนินการดังกล่าวคุ้มค่ากับผลที่
คาดว่าจะได้รับ  

การศึกษายังมุ่งชี้ให้เห็นถึง “โครงสร้างสิ่งจูงใจ” (incentive structure) ข้างต้นในสอง
ระดับ ได้แก่ (๑) ปัจจัยพ้ืนฐานทั้งทางฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรน ซึ่งเป็น “แรงผลัก” และ “แรงดูด” 
(push and pull factors) ให้หญิงไทยตัดสินใจไปค้าบริการทางเพศในบาห์เรนและสามารถ
ด าเนินการดังกล่าวได้อย่างสะดวก และ (๒) การช่วยเหลือโสเภณีหญิงไทยตามภารกิจคุ้มครองดูแลคน
ไทยในต่างประเทศที่ดีเกินไปของสถานเอกอัครราชทูตฯ ท าให้โสเภณีหญิงไทยไม่ยอมออกจากอาชีพ
ค้าประเวณี (moral hazard) เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และ “หวังพ่ึง” ความช่วยเหลือดังกล่าวจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อีกในการค้า
ประเวณีครั้งต่อไป  

ท้ายที่สุด การศึกษาได้เสนอวิธีการปรับปรุงการจัดการปัญหาโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรน
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยการ “ลดสิ่ งจู งใจ” ( incentives)  และ “เ พ่ิมสิ่ งห้ามใจ” 
(disincentives) ซึ่งส่งผลให้โสเภณีหญิงไทยต้องรับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งไม่
อาจใช้สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นทางออกจากปัญหาที่ตนร่วมสร้างขึ้นได้อย่างง่าย ๆ อย่างไรก็ดี โดย
ที่วิธีการที่ปรับปรุงขึ้นนี้ยังคงเป็นเพียงการแก้ไขที่ “ปลายทาง” ปัญหาโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนจึง
ยังคงด ารงอยู่ เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ น้อยลง การศึกษาชิ้นนี้จึงได้ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการจัดการแก้ไขปัญหาที่ “ต้นทาง” ต่าง ๆ ไว้ด้วย เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการศึกษาในอนาคต หรือเพ่ือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องของไทยพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา
ที่ตรงต่อเหตุปัจจัยหลักอย่างรอบด้านต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอแนวทางวิเคราะห์ปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณีในต่างประเทศเชิงลึกท่ีเน้นปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น “สิ่งจูงใจ” และ “โอกาสที่
คุ้มค่า” แก่การเลือกเสี่ยงประกอบอาชีพดังกล่าว ผู้เขียนหวังว่า ความเข้าใจปัญหาอย่างต้องตรงต่อ
เหตุปัจจัยนี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะในรายงาน หรือพัฒนา
แนวทางจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

แม้จะเป็นการศึกษาส่วนบุคคล แต่ในแง่หนึ่ง ก็ถือว่ารายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นผลงาน
ร่วมกันของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ซึ่งแม้จะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กที่มีข้าราชการ
ประจ ารวมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต าแหน่งเสมียนไม่ถึง ๑๐ คน แต่ทุกคนไม่เฉพาะเพียงฝ่ายกงสุล ก็ได้
เข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการแก้ไขปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนซึ่ง
ได้เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมากในช่วงปี ๒๕๕๕ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการรับมือตามขั้นตอนกิจวัตร การ
ระดมสมองเพ่ือคิดวิเคราะห์เหตุปัจจัย การให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับทางออกของปัญหา 
ตลอดจนการก ากับดูแลเพ่ือปรับปรุงแนวปฏิบัติจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ในการ
จัดท ารายงาน ผู้เขียนยังได้รับข้อมูลข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จ านวนมากจากแบบสอบถามที่
ข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นสละเวลาตอบให้อย่างละเอียดด้วย  

ในโอกาสจัดท ารายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลง ผู้เขียนจึงขอแสดงความระลึกถึงและ
ความซาบซึ้งต่อบุคคลต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือส าหรับงานครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณเอกอัครราชทูต ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา ศาสตราจารย์ ดร.สร้อยตระกูล อรรถมานะ 
และศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม ส าหรับก าลังใจและข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านเนื้อหา 
รูปแบบ และโครงสร้างรายงาน  

ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายวิชัย วราศิริกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ที่ให้ความ
สนใจต่อการแก้ไขปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนอย่างจริงจังตั้งแต่ต้น รวมทั้งมีบทบาทน าให้
ข้าราชการทุกคนกับลูกจ้างท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเป็น
ประจ าเกี่ยวกับเหตุปัจจัยและพัฒนาการของปัญหา การปรับปรุงแนวปฏิบัติในการรับมือ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะเกีย่วกับทางออกในระดับต่าง ๆ  

ขอขอบคุณข้าราชการและลูกจ้างสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคน ทั้งฝ่ายกงสุลและฝ่ายอ่ืน ๆ 
ที่ช่วยกันปฏิบัติภารกิจในกระบวนการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยอย่างเข้มแข็งด้วยความตั้งใจ รวมทั้ง
ร่วมกันคิดหาทางแก้ไขและด าเนินการให้ปัญหาเบาบางลงอย่างน้อยก็ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อนายธาตรี เชาวชตา หัวหน้าฝ่ายกงสุล (มิถุนายน 
๒๕๕๔–เมษายน ๒๕๕๖) นายปวีณ ธนรัช เลขานุการโท (รักษาการหัวหน้าฝ่ายกงสุลตั้งแต่
พฤษภาคม ๒๕๕๖–ปัจจุบัน และสนับสนุนงานกงสุลมาโดยตลอด) นางสาวซาร่าห์ เสกสุวงศ์ และ
นางสาว ภัทรวรรณ ตีระวนิช เสมียนฝ่ายกงสุล และนายมูฮัมหมาด ซุกรี หมันเล๊ะ ล่าม ส าหรับข้อมูล
อย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนพร้อมข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ ซึ่ง
รายงานฉบับนี้ได้ใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ท า
ให้การจัดท ารายงานเป็นไปด้วยความราบรื่น ขอบคุณกัญญรัตน์ ภริยา ที่ช่วยรวบรวมและจัดระบบ



ฉ 

ข้อมูลเอกสาร รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของรูปเล่ม ขอบคุณอ้อนฟ้า น้องสาว ที่ช่วยประสานติดต่อ
เรื่องการปรับรูปแบบรายงานให้ได้มาตรฐาน และขอขอบพระคุณคุณแม่ส าหรับก าลังใจ  

สุดท้าย ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร และเจ้าหน้าที่สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ที่สนับสนุนกระบวนการจัดท าและการน าเสนอรายงาน
การศึกษาให้ด าเนินไปด้วยความราบรื่น รวมทั้งการจัดหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ ๕ ซึ่งให้ความ
รอบรู้จากเนื้อหาสาระท่ีมีคุณค่าโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนการดูแลผู้เข้าอบรมอย่างดีเยี่ยมทั้ง
ในสถานที่อบรมและระหว่างกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ มาตรฐานการท างานที่สูงของทาง
สถาบันฯ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนในฐานะข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศร่วมภาคภูมิใจ 

 
วิชชุ เวชชาชีวะ 
สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา ๒ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๕ 
๑.๓ ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา ๖ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๗ 

บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ๙ 
๒.๑ แนวคิดทฤษฎี ๙ 
๒.๒ วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๑๒ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๓ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา  ๑๖ 
๓.๑ พ้ืนฐานของปัญหาและโครงสร้างสิ่งจูงใจเบื้องต้น ๑๖ 
๓.๒ บทวิเคราะห์ “การเสี่ยงที่คุ้มค่า” จากโครงสร้างสิ่งจูงใจเบื้องต้น ๒๑ 
๓.๓ ปัจจัยเสริมให้ปัญหาด ารงอยู่ : “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม”  

ของหญิงไทยจากการได้รับความช่วยเหลือ ๒๒ 
๓.๔ การทบทวนแนวทางให้ความช่วยเหลือเพ่ือลด “การเลือกเสี่ยงทาง

จริยธรรม” ของหญิงไทยฯ และผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ๒๙ 
๓.๕  แนวปฏิบัติใหม่ในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย : หลักการและ

รายละเอียด ๓๒ 
๓.๖  ผลการปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยฯ และบทวิเคราะห์ ๓๕ 

บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๓๘ 
๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๓๘ 
๔.๒ แนวทางแก้ไขปัจจัยคงค้าง : บทวิเคราะห์ ข้อจ ากัด และอุปสรรค ๓๙ 
๔.๓ ข้อเสนอแนะ ๔๒ 
๔.๔  บทส่งท้าย ๔๕ 

บรรณานุกรม ๔๗ 



ซ 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 

ภาคผนวก  ๔๘ 
 ก แบบสอบสภาพข้อเท็จจริงของบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๔๙ 
 ข กรณีศึกษาและตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณีจ านวน 

๑๓ ราย ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ๕๕ 
 ค แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ซึ่ง

รับผิดชอบ/เคยรับผิดชอบงานคุ้มครองหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน ๖๒ 
ประวัติผู้เขียน ๖๖ 



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ ๑ สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในบาห์เรน  ๓ 
 
 



 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 

๑.๑ ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 
“โสเภณีหญิงไทยในต่างประเทศ” เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน โดย

ปัญหาไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลง ดังเห็นได้จากรายงานข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนไทยอยู่เป็นระยะๆ๑ 
จึงชวนให้สงสัยและตั้งค าถามได้ว่า เหตุใดปัญหานี้จึงยังคงด ารงอยู่ แม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะ
ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกน ามาตีแผ่ เหตุใดหญิงไทยจึงดูเหมือน “พลาดท่า” ซ้ าแล้วซ้ าเล่า ทั้งๆ ที่มีข้อมูล
หรือกรณีสอนใจให้รับรู้อยู่มากมาย เหตุใดจึงเสมือนไม่มีการเรียนรู้จากข้อมูลสาธารณะเหล่านี้ ที่
ส าคัญ เมื่อพบกรณีหญิงไทยผู้ เคยกล่าวอ้างว่ าตกเป็นเหยื่อหรือถูกหลอกลวงแต่ยังคงกลับไป
ค้าประเวณีในต่างประเทศอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ว่าจะซ้ าประเทศเดิมหรือย้ายไปประเทศอ่ืน  เราจะ
อธิบายปรากฏการณ์เช่นนี้ได้อย่างไร จริงแค่ไหนที่หญิงไทยมักตกเป็น “เหยื่อ” หรือ “ถูกหลอก” 
ตามที่พวกเธอกล่าวอ้าง หรือที่สื่อมวลชนมักน าเสนอภาพให้สาธารณชนเห็นเช่นนั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศในฐานะส่วนราชการที่มีหน้าที่ปกป้องแก้ไขภาพลักษณ์ของไทยในสายตาต่างชาติไปพร้อม
กับหน้าที่ดูแลชาวไทยในต่างแดนจะด าเนินการอย่างไรกับปัญหาที่มีมิติพัวพันและแย้งกันไปในตัว
เช่นนี้ 

เพ่ือตอบค าถามและเสนอแนวทางปรับปรุงการป้องกันแก้ไขปัญหาข้างต้น การศึกษาฉบับนี้
จะน าเสนอประสบการณ์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ในการจัดการปัญหาหญิงไทยค้า
บริการทางเพศในราชอาณาจักรบาห์เรนเป็นกรณีตัวอย่าง ปัญหาดังกล่าวมีขึ้นอย่างน้อยตั้งแต่ปี 
๒๕๔๖ เมื่อครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ คูเวต มีเขตอาณาดูแลบาห์เรน จนกระทั่งเมื่อสถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ปัญหาดังกล่าวก็ยังคงด ารง
อยู่สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน และถือว่ามีนัยส าคัญหรือส่งผลกระทบที่ส าคัญในหลายๆ มิติ ดังนี้ 

๑.๑.๑ การจัดการปัญหาต้องใช้ทรัพยากรของรัฐจ านวนมาก แต่ปัญหากลับไม่มี
แนวโน้มที่จะลดลงอย่างเด่นชัด 

ในแต่ละปี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในรูปของการส่งตัวกลับประเทศไทยปีละกว่า ๑๐๐ ถึงเกือบ ๒๐๐ คน (ปี ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๕ ให้ความช่วยเหลือเป็นจ านวน ๑๐๔ และ ๑๘๙ คนตามล าดับ ในขณะที่ ๖ เดือนแรกของปี 
๒๕๕๖ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว ๖๑ คน รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทย
ตกทุกข์โดยรวมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปรากฏในตารางที่ ๑)  

                                                 
๑ ข่าวหญิงไทยค้าประเวณีในต่างแดนที่ปรากฏอยู่เนืองๆ เช่น ที่บาห์เรน (สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๕ และมีนาคม-

มิถุนายน ๒๕๕๖) เกาหลีใต้ (พฤษภาคม ๒๕๕๖) แอฟริกาใต้ (มิถุนายน ๒๕๕๖) บราซิล (ธันวาคม ๒๕๕๕) 
ประมวลข่าวเรื่องนี้ส่วนหนึ่งหาอ่านได้จาก http://news.sanook.com/tag/ค้าประเวณี  



๒ 

  

 

 

ทั้งนี้ กระบวนการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีแต่ละรายเป็นเรื่องที่ใช้เวลา บาง
รายนานหลายสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์เพ่ือบันทึกข้อมูลประวัติ (ใช้เวลาสัมภาษณ์เฉลี่ยรายละ
ประมาณ ๓๐ นาที รายที่นานที่สุดประมาณ ๒ ชั่วโมง) การติดต่อประสานงานกับทางการบาห์เรนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือด าเนินคดีหรือส่งกลับประเทศไทย การจัดเจ้าหน้าที่หรือล่ามช่วยแปลภาษา การจัดท าเอกสารที่
เกี่ยวข้อง (เช่น เอกสารรับรองในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย สัญญาให้กู้ยืมเงินเพ่ือเป็นค่าบัตร
โดยสารเครื่องบินหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น) การเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังข้อหากระท าผิดกฎหมาย
บาห์เรน ฯลฯ ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว บางกรณีมีค่าใช้จ่ายกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อค านวณ
รวมทั้งหมดก็เป็นงบประมาณจ านวนหลายล้านบาท ที่ส าคัญก็คือ การแก้ไขปัญหาด้วยการให้ความ
ช่วยเหลือนี้ไม่ได้ท าให้ปัญหาลดลง แต่กลับส่งผลให้จ านวนหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนเพิ่มขึ้น๒  

๑.๑.๒ การค้าประเวณีเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย แต่ความผิดดังกล่าวกลับไม่ได้รับ
การย้ าเน้น  

การค้าประเวณีถือเป็นความผิดทางกฎหมายอาญาทั้งของไทยและของบาห์เรน แต่
สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม และสาธารณชนไทยกลับให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาดังกล่าว
บนพ้ืนฐานของ “ความรู้สึกเชิงมนุษยธรรม” มากกว่าหลักการและความเป็นจริง เห็นได้จาก
สื่อมวลชนในไทยมักน าเสนอรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างมีสีสัน และมักให้ภาพว่าหญิงเหล่านี้ ตก
เป็น “เหยื่อ” ของผู้หลอกลวงหรือขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งแย้งกับข้อเท็จจริงส่วนใหญ่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้รับ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์หญิงไทยที่อ้างว่าตนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือที่ยอมรับว่าสมัครใจมา
ค้าประเวณี พบว่า (๑) หญิงไทยเหล่านี้ทุกคนตระหนักรู้ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทยว่า “งาน” (ไม่
ว่าจะเป็นการค้าประเวณีหรืองานอ่ืนๆ ซึ่งน าไปสู่การค้าประเวณีในท้ายที่สุด) ที่ตนจะไปท าที่บาห์เรนนั้น 
ไม่ตรงกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) ประเภทนักท่องเที่ยวที่ตนจะได้รับ (๒) หญิงไทยค้าประเวณีใน
บาห์เรนส่วนใหญ่ยอมรับว่าตนสมัครใจที่จะประกอบอาชีพผิดกฎหมายดังกล่าว (๓) หญิงไทยที่ไป
ค้าประเวณีเหล่านี้ได้รับข้อมูลในระดับหนึ่งเกี่ยวกับต้นทุน รายได้ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกใน
การเตรียมตัวและเดินทาง ซึ่งมีน้ าหนักเพียงพอที่จะชวนให้ตัดสินใจ “เสี่ยง” ไปค้าประเวณีในบาห์เรน

                                                 
๒ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ MNM ๒๓๐/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖ และที่ MNM ๓๔๑/๒๕๔๘ ลง

วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ 
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ตารางท่ี ๑ สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในบาห์เรน 

 

ช่วงเวลา 
หญิงค้าประเวณี 

หรือพ านักเกินอายุ
วีซ่า 

แรงงาน อ่ืน ๆ รวม 

ปี ๒๕๕๔ (รวม) ๑๐๔ ๖๓ ๘๐ ๒๔๗ 
ม.ค.–พ.ค.  ๙๕ ๔๘ ๖๒ ๒๐๕ 
มิ.ย.–ธ.ค.  ๙ ๑๕ ๑๘ ๔๒ 
 
ปี ๒๕๕๕ (รวม)  ๑๘๙ ๙๗ ๓๗ ๓๒๓ 
ม.ค.–มิ.ย.  ๘๓ ๔๖ ๑๐ ๑๗๒ 
ก.ค.–ต.ค.  ๗๑ ๓๘ ๑๖ ๙๒ 
พ.ย.–ธ.ค.  ๓๕ ๑๓ ๑๑ ๕๙ 
 
ปี ๒๕๕๖  ๖๑ ๘๑ ๔๖ ๑๘๘ 
ม.ค.  ๒๐ ๑๐ ๑๓ ๔๓ 
ก.พ.  ๒ ๑๓ ๔ ๑๙ 
มี.ค.  ๑๑ ๘ ๗ ๒๖ 
เม.ย. ๑๔ ๘ ๑๔ ๓๖ 
พ.ค.  ๗ ๓๔ ๖ ๔๗ 
มิ.ย.  ๗ ๘ ๒ ๑๗ 

 
แหล่งข้อมูล  

- โทรเลข สอท. ที่ MNM ๕๐๘, ๗๖๓ และ ๘๕๗ ลว. ๒๓ ก.ค. ๘ พ.ย. และ ๒๐ ธ.๕. ๕๕ 
- โทรเลข สอท. ที่ MNM ๗๐, ๑๖๓ และ ๒๔๐ ลว. ๔ ก.พ. ๖ มี.ค. และ ๔ เม.ย. ๕๖ 
- แฟ้มกรณีพิเศษ ก.ค.-ส.ค. ๒๕๕๕  
- ข้อมูลเดือน เม.ย. – มิ.ย. ๕๖ รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของ สอท.  
  
๑.๑.๓ ปัญหาส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของต่างชาติ 

เนื่องจากการค้าประเวณีถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของประเทศส่วนใหญ่
ในโลก และมหาอ านาจบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ซึ่งมักมองปัญหาการค้าประเวณีอย่างไม่
แยกแยะออกจากการค้ามนุษย์ ก็ได้จัดให้ไทยอยู่ในรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons 
Report) ประจ าปี ๒๕๕๖ ประเภท Tier ๒ Watch List ซึ่งหมายความว่า ไทยเป็นประเทศที่
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า และไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้มีความพยายามเพ่ิมขึ้นใน



๔ 

  

 

 

การต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งหมายรวมถึงกรณีชาวต่างชาติที่ถูกบังคับค้าประเวณีในไทยและชาวไทยที่
ถูกบังคับค้าประเวณีในต่างประเทศด้วย๓ 

โดยที่ปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นภารกิจที่ต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขตามนโยบายการต่างประเทศ ข้อ ๕ “สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ
พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี... เพ่ือให้ประชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติใน
ทางบวกต่อประชาชนและประเทศไทย”๔ กระทรวงการต่างประเทศซึ่งรวมถึงสถานเอกอัครราชทูต
และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศจึงมีความรับผิดชอบที่จะต้องจัดการแก้ไขปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณีในต่างแดนตามนโยบายขององค์กรดังกล่าวด้วย  

๑.๑.๔ ปัญหาส่งผลลบต่อภาพลักษณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
เห็นได้จากบางครั้ง สื่อมวลชนไทยได้เสนอรายงานข่าวพาดพิงการท างานของสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ว่าไม่ได้ให้การช่วยเหลือหญิงเหล่านี้อย่างทันท่วงที หรือกระทั่ง
น าเสนอว่า มีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่ท าหน้าที่เป็น “สาย” ให้กับแม่เล้าในต่างประเทศ
ด้วย เช่น มติชนออนไลน์ ประจ าวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ รายงานว่า “หญิงไทยโทรจากบาห์เรน 
ร้องถูกขังไว้ทารุณทางเพศ....หญิงสาวคนดังกล่าวยังได้ระบุว่า เชื่อว่ามีสายของคนร้ายที่จับพวกเธออยู่
ในสถานทูตไทยในบาห์เรนด้วย หากท าอะไรให้คนร้ายรู้ตัว พวกเธอจะต้องโดนย้ายไปหลบซ่อนที่อ่ืน
ทันที...” หรือโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ MNM ๒๓๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๘ 
รายงานกรณีนักข่าวหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก น าหญิงไทยที่อ้างว่าเป็นเหยื่อการค้าประเวณีในบาห์เรน
ร้องเรียนกรมการกงสุลว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การช่วยเหลือล่าช้า  

๑.๑.๕ ปัญหาส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงานด้านอ่ืนๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีที่เพ่ิมขึ้นได้สร้างข้อจ ากัดให้กับการปฏิบัติภารกิจ 

ด้านอื่นๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีความหลากหลายตั้งแต่การรักษาส่งเสริมความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับบาห์เรนในทุกมิติ การเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยและความรู้สึกที่ดีของ
ฝ่ายบาห์เรนต่อไทย ตลอดจนการให้ความคุ้มครองดูแลชุมชนไทย แรงงานไทยและชาวไทยที่อยู่ใน
บาห์เรน (ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายรวมกันประมาณ ๓,๐๐๐ คน) โดยเฉพาะเมื่อค านึงว่า สถาน
เอกอัครราชทูตฯ มีข้าราชการเพียง ๕ คน (โดย ๔ คนซึ่งรวมหัวหน้าส านักงานได้แก่เอกอัครราชทูต
ด้วยแล้ว มีภารกิจรับผิดชอบดูแลงานด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งานกงสุล เช่น การผลักดันประเด็นและด าเนิน
โครงการความร่วมมือทวิภาคีต่างๆ การติดตามรายงานสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจบาห์เรน 
งานสารนิเทศ งานพิธีการทูต งานคลัง สารบรรณ พัสดุ งานบริหารส านักงานและบุคลากร ฯลฯ) ทั้งนี้ 
ในส่วนของงานกงสุล ก็มีข้าราชการเพียง ๑ คน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายกงสุล กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอีก ๒ 

                                                 
๓ รายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ ประจ าปี ๒๕๕๖ จัดให้ไทยอยู่ในประเภท Tier 2 Watch List ต่อกันเป็นปีที่สี่ 

ซึ่งไม่เพียงส่งผลกระทบต่อความน่าเช่ือถือด้านสังคมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในไทยเท่านั้น หากยังสร้าง
ความเสี่ยงที่ไทยจะถูกลดอันดับเป็น Tier 3 ซึ่งจะท าให้สหรัฐฯ สามารถระงับความช่วยเหลือต่างๆ แก่ไทยได้ อ่าน
รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://photos.state.gov/libraries/thailand/231771/PDFs/tip_thailand_report13 _english.pdf 
และhttp://www.chiangmai.go.th/mfa/pdf 

๔  เว็บไซด์ของกระทรวงการต่างประเทศ, “นโยบายการต่างประเทศ,” แหล่งที่มา 
http://www.mfa.go.th/main/th/policy/9868-นโยบายการต่างประเทศ.html 
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คน ซึ่งต้องดูแลงานกงสุลด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาโสเภณีหญิงไทยด้วย เช่น การ
คุ้มครองดูแลแรงงานไทยที่ถูกกฎหมาย การช่วยเหลือชาวไทยตกทุกข์ในลักษณะอ่ืนๆ การด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนไทยเข้มแข็ง งานนิติกรณ์ ตรวจลงตรา (วีซ่า) หนังสือเดินทาง ฯลฯ  

โดยที่ปัญหาโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนมีความส าคัญในมิติต่างๆ ข้างต้น สถาน
เอกอัครราชทูตฯ จึงให้ความสนใจปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการหารือระดม
ข้อคิดเห็นในหมู่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจ า เพ่ือท าความ
เข้าใจปัญหาทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ตลอดจนแสวงหามาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหา  

การศึกษาชิ้นนี้น าเสนอผลของความพยายามร่วมกันดังกล่าว เริ่มจากการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา ซึ่งพบว่ามี “ปัจจัยพื้นฐาน” จ านวนมากทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรนที่น่าเชื่อได้
ว่าประกอบกันขึ้นเป็น “โครงสร้างสิ่งจูงใจ” ซึ่งโน้มน าให้หญิงไทยจ านวนไม่น้อยสมัครใจเสี่ยงไป
ค้าประเวณีในบาห์เรน นอกจากนี้ ยังพบ “ปัจจัยเสริมระหว่างทาง” เช่น ความช่วยเหลือบางลักษณะ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้กับหญิงไทย ซึ่งน่าจะมีส่วนเอ้ืออ านวยให้ปัญหาเพ่ิมจ านวนขึ้นหรือ
เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก เนื่องจากหญิงไทยเกิดการเรียนรู้ว่า ทุกครั้งที่ท าผิด จะสามารถพ่ึงพาหรือขอให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยตนให้พ้นผิดไปได้โดยง่าย ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พยายาม
ปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพ่ือหญิงไทยจะต้องรับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนมาก
ขึ้น ซึ่งท าให้ปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีทุเลาลงในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ตราบเท่าที่ปัจจัยพื้นฐาน
โดยเฉพาะปัจจัยต้นทางที่ประเทศไทยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ตราบนั้นปัญหา
หญิงไทยไปค้าประเวณีในบาห์เรนหรือในต่างประเทศอ่ืนๆ ก็จะด ารงอยู่ต่อไป เนื่องจากยังคงมี
โครงสร้างสิ่งจูงใจให้หญิงไทยเลือกเสี่ยงที่จะประกอบอาชีพผิดกฎหมายดังกล่าวอย่างสมเหตุสมปัจจัย  

ในบทต่อๆ ไป การศึกษาจะน าเสนอประมวลภาพเหตุปัจจัยของปัญหาตั้งแต่ต้น
ทางไปจนถึงปลายทาง พร้อมทั้งประสบการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดการปัญหา 
ตลอดจนข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และข้อประเมินเกี่ยวกับทางออกในระดับต่างๆ เพ่ือหน่วยงานที่
ส่วนกลางซึ่งเก่ียวข้องรับผิดชอบปัญหานี้จะได้น าไปพิจารณาหาทางแก้ไขอย่างรอบด้านต่อไปด้วย 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

๑.๒.๑ เพ่ือท าความเข้าใจปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศจากกระบวนเหตุ
ปัจจัยตั้งแต่ต้นทางจนปลายทาง โดยอาศัยปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนเป็นกรณีตัวอย่าง  

๑.๒.๒ เพ่ือวิเคราะห์การเกิดขึ้นและด ารงอยู่ของปัญหาจาก “โครงสร้างสิ่งจูงใจ และการ
เลือกบรรลุผลที่คาดไว้อย่างสมเหตุผล” (incentive structure and rational choice) ของหญิงไทย
ใน ๒ ระดับ ได้แก่  

๑) แรงผลักดันและแรงดึงดูด (push and pull factors) จากทั้งปัจจัยฝ่ายไทย
และฝ่ายบาห์เรน และ  

๒) การช่วยเหลือโสเภณีหญิงไทยที่ปลายทาง ตามภารกิจคุ้มครองดูแลชาวไทยใน
ต่างประเทศบางลักษณะ (helper of last resort) ซึ่งท าให้โสเภณีหญิงไทย “เลือกเสี่ยงทาง
จริยธรรม” (moral hazard) กล่าวคือไม่ยอมออกจากอาชีพค้าประเวณีและกลับกระท าท าผิดซ้ า 
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เนื่องจากสามารถ “พ่ึงพา” ความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อีกในการค้าประเวณีครั้ง
ต่อไป  

๑.๒.๓ เพ่ือเสนอแนวทางจัดการปัญหาที่ปลายทางด้วยการลด “สิ่งจูงใจ” (incentive) 
และเพ่ิม “สิ่งห้ามใจ” (disincentive) จากประสบการณ์การท างานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
มานามา๕ 

๑.๒.๔ เพ่ือน าเสนอแนวทางจัดการกับปัจจัยหรือ “สิ่งจูงใจ” จ านวนมากที่ต้นทาง ซึ่งท า
ให้หญิงไทยยังคงเห็นว่าการเสี่ยงไปค้าประเวณีในต่างประเทศ “คุ้มค่า” ซึ่งหน่วยงานต่างๆ  
ในส่วนกลางที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สามารถน าไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาอย่าง
รอบด้านได้ต่อไป  

 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา  

๑.๓.๑ กลุ่มตัวอย่างและพื้นที่ ได้แก่ (๑) หญิงไทยในบาห์เรนที่ขอรับการช่วยเหลือจาก
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ทั้งหญิงที่ยอมรับว่าไปค้าประเวณีในบาห์เรนโดยสมัครใจ และที่
อ้างว่าถูกบังคับเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ และ (๒) หญิงไทยที่ต ารวจบาห์เรนเข้าจับกุมและตั้งข้อหา
ค้าประเวณี ซึ่งบางกรณี ต ารวจบาห์เรนได้ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย  

ทั้งนี้ มีความจริงที่น่าสนใจและควรตระหนักว่า หญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอความ
ช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ถูกต ารวจจับกุมนั้น เป็นเพียง “ส่วนหนึ่ง” ของโสเภณี
หญิงไทยทั้งหมดในบาห์เรน และอาจพิจารณาได้ว่าเป็น “กรณีตัวอย่างที่ไม่ประสบความส าเร็จ” กลุ่ม
ตัวอย่างของการศึกษาชิ้นนี้จึงไม่ได้สะท้อนประชากรโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนทั้งหมดอย่าง
ครอบคลุม ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติภารกิจ  
ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณี ประมาณว่ายังมีหญิงไทยที่สมัครใจค้าประเวณีในบาห์เรนอีก
เป็นจ านวนมากราว ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ คน ทั้งที่ประกอบอาชีพโดยอิสระหรือภายใต้การก ากับของแม่
เล้า แต่โดยที่หญิงเหล่านี้ “ค้าขึ้น” จึงไม่มีปัญหาที่ต้องพ่ึงการช่วยเหลือจากราชการ แม้ว่าการค้า
ประเวณีของหญิงเหล่านี้จะเป็น “ปัญหา” ในมุมมองของกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็ตาม  

๑.๓.๒ ช่วงเวลา ได้แก่ ระหว่างมิถุนายน ๒๕๕๔–พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่บริหารส านักงานในฐานะผู้ก ากับดูแลงานด้านการบริหารส านักงานของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ (Head of Chancery) 

๑.๓.๓ ข้อมูล  
๑.๓.๓.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จาก  

๑) เอกสารค าร้องขอความช่วยเหลือ และแบบสอบสภาพข้อเท็จจริง
ของบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งหญิงไทยเป็นผู้กรอกหรือให้สัมภาษณ์ ณ สถาน
เอกอัครราชทูตฯ (ตัวอย่างแบบสอบสภาพข้อเท็จจริงฯ ปรากฏในภาคผนวก ก) 
                                                 
๕ พจนานุกรม Oxford Advanced Learner’s Dictionary ให้ความหมาย incentive ว่า something that 

encourages you to do something และให้ความหมาย disincentive ว่า a thing that makes somebody 
less willing to do something ดังนั้น ในกรณีนี้ incentive จึงมีความหมายเช่นเดียวกับศัพท์ทางวิชาการว่า 
positive incentive และ disincentive จึงมีความหมายเดียวกับศัพท์วิชาการว่า negative incentive 



๗ 

  

 

 

๒) ค าสัมภาษณ์เพ่ิมเติมของหญิงไทยที่มาขอความช่วยเหลือ หรือค า
สัมภาษณ์หญิงไทยที่ถูกต ารวจบาห์เรนจับกุม (ตัวอย่างผลการสัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณี  
๑๓ ราย ปรากฏในภาคผนวก ข) 

๑.๓.๓.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จาก  
๑) ค าสัมภาษณ์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม ๕ คน ซึ่ ง

รับผิดชอบหรือเคยรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยเหล่านี้ ระหว่าง 
เมษายน ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ และมิถุนายน ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน (ตัวอย่างแบบสอบถามสัมภาษณ์ฯ 
ปรากฏในภาคผนวก ค) 

๒) เอกสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โทรเลข
รายงาน เอกสารข้อเท็จจริง (factsheet/ non-paper) สรุปรายงานการประชุม ฯลฯ เท่าที่สามารถ
ค้นหาได้ในช่วงปี ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน  

๓) รายงานผลการสอบสวนหญิงไทยเหล่านี้โดยทางการบาห์เรน  
๑.๓.๔ ระเบียบวิธีศึกษาและวิธีด าเนินการศึกษา เป็นการศึกษาวิเคราะห์เชิงพรรณาโดย

เหตุปัจจัย (causal analysis) ประกอบกับการประยุกต์ใช้กรอบความคิด (conceptual 
framework) เรื่องการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ (๑) การประเมินโครงสร้าง
สิ่งจูงใจและเลือกบรรลุผลที่คาดไว้อย่างสมเหตุผล (incentive structure and rational choice) 
และ (๒) การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม (moral hazard) ซึ่งหมายถึงการเลือกเสี่ยงที่จะกระท าผิดหรือ
กระท าผิดซ้ า เนื่องจากรู้ว่าในที่สุดจะได้รับการช่วยเหลือภายหลังการกระท าผิด  

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา  

๑.๔.๑ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ “โครงสร้างสิ่งจูงใจ” ที่ผลักดันและดึงดูดให้
หญิงไทยเลือกเสี่ยงค้าประเวณีในบาห์เรน/ ในต่างแดนอย่างสมเหตุปัจจัย จากการประยุกต์ใช้กรอบ
ความคิดเรื่องบุคคลเชิงเศรษฐกิจ (economic man) และการตัดสินใจเลือกบรรลุผลที่คาดไว้อย่างสม
เหตุผล (rational choice) 

๑.๔.๒ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความพอดีของการให้ “การช่วยเหลือ” ชาวไทยตกทุกข์
ตามภารกิจคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ จากการประยุกต์ใช้กรอบความคิดเรื่อง “การ
เลือกเสี่ยงทางจริยธรรม”  

๑.๔.๓ น าเสนอประสบการณ์การจัดการปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีที่ปลายทาง ซึ่งประสบ
ผลส าเร็จในการลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เพ่ือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ประสบปัญหาใกล้เคียงกัน
อาจพิจารณาใช้ประโยชน์ หรือเพ่ือการศึกษาเปรียบเทียบในเรื่องนี้ต่อไป  

๑.๔.๔ ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง เพ่ือหน่วยงาน
ต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบที่ส่วนกลางพิจารณาหาทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่รอบด้านและครบวงจร
ต่อไป  

๑.๔.๕ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และขีดความสามารถในการประยุกต์ “แนวคิดต่างๆ” 
เกี่ยวกับเรื่องบุคคลเชิงเศรษฐกิจ ได้แก่ (๑) การประเมินโครงสร้างสิ่งจูงใจและการเลือกบรรลุผลที่



๘ 

  

 

 

คาดไว้อย่างสมเหตุผล และ (๒) “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ซึ่งหมายถึงการเสี่ยงกระท าผิดหรือ
กระท าผิดซ้ าเนื่องจากรู้ว่าในที่สุดจะได้รับการช่วยเหลือ  



 
บทที่ ๒ 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑  แนวคิดทฤษฎี 
การศึกษาชิ้นนี้อาศัยแนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” (economic man) เป็นจุดตั้งต้น

ในการอธิบาย (๑) การตัดสินใจเลือกไปค้าประเวณีในต่างประเทศของหญิงไทยอย่างสมเหตุผลกับ
โครงสร้างสิ่งจูงใจ (rational choice) และ (๒) การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม (moral hazard) หรือการ
พ่ึงพาความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยไม่ยอมออกจากอาชีพโสเภณี ซึ่งทั้งหมดกลายเป็น
ปัญหาทางกฎหมายและสังคม โดยบางกรณีก็เป็นภาระแก่ภาครัฐ ตลอดจนเป็นปัญหาแก่ตัวหญิงไทย
ผู้ค้าบริการทางเพศด้วย 

๒.๑.๑ บุคคลเชิงเศรษฐกิจ (economic man) และการตัดสินใจเลือกอย่างสมเหตุผล 
(rational choice) 

การศึกษาชิ้นนี้หยิบยกแนวคิด “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” ขึ้นมาเป็นจุดตั้งต้น 
เนื่องจากเป็นแนวคิดที่กล่าวถึง “การเลือกอย่างสมเหตุผล” โดยผู้เลือกพยายามบรรลุสิ่งที่ดีที่สุด
ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัดที่เผชิญอยู่ เกี่ยวกับแนวคิดนี้ The MIT Dictionary of Modern Economics 
(ค.ศ. ๑๙๙๔) นิยาม “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” หรือ economic man ว่าได้แก่ “....ปัจเจกบุคคลที่แสดง
พฤติกรรมเสมือนแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้สภาพเงื่อนไขข้อจ ากัดที่เผชิญ (set of constraints) 
โดยอรรถประโยชน์ที่ชัดเจนส่วนใหญ่ได้แก่รายได้ บุคคลเชิงเศรษฐกิจจึงถือว่ามีความสมเหตุผล 
(rational) ที่จะบรรลุเป้าหมายแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรค เช่น ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งขวางมิให้
บรรลุเป้าหมายได้จริง บุคคลที่สมเหตุผล (rational actor) ในเชิงเศรษฐศาสตร์นี้อาจพยายามบรรลุ
เป้าหมายอ่ืนนอกเหนือจากอรรถประโยชน์สูงสุดได้เช่นกัน ซึ่งถือว่าบุคคลนั้นสมเหตุผลอยู่หากใช้
วิธีการบรรลุเป้าหมายใดๆ อย่างคงเส้นคงวา”  

จากนิยามข้างต้น จะเห็นว่าแนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” และนัยเกี่ยวกับ 
“การเลือกอย่างสมเหตุผล” ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) บุคคลที่มีเป้าหมายชัดเจน 
และ (๒) การเลือกบรรลุเป้าหมายเพ่ือให้ได้อรรถประโยชน์หรือรายได้สูงสุดภายใต้สภาพเงื่อนไขที่
เผชิญอยู่ แนวคิดนี้จึงสอดคล้องกับข้อเท็จจริงจ านวนมากเกี่ยวกับหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนที่ได้
จากการสัมภาษณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และการสอบสวนของทางการบาห์เรน กล่าวคือ 
หญิงไทยเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกหลอกลวงเข้าสู่ธุรกิจการค้าประเวณีโดยไม่รู้ตัวหรือไม่
สมัครใจตามที่สื่อมวลชนมักเผยแพร่ภาพหญิงไทยในท านอง “เหยื่อผู้ไร้เดียงสา” แต่ในความเป็นจริง
หญิงเหล่านี้กลับ (๑) รับทราบเรื่องการค้าบริการทางเพศที่ตนจะท าและสมัครใจที่จะค้าประเวณีใน
บาห์เรนด้วยเหตุผลเรื่องรายได้ที่ดีกว่าทางเลือกอ่ืนๆ (๒) รับทราบเรื่องต้นทุนที่ต้องเสียและเงื่อนไข
อ่ืนๆ ในระดับหนึ่ง และ (๓) ส าหรับกรณีหญิงไทยที่ต้องการกลับประเทศไทย ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว หรือไม่ได้รายได้ตามที่คาดไว้ 



๑๐ 

  

 

 

ด้วยเหตุที่แนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” และ “การเลือกอย่างสมเหตุผล” 
กล่าวเน้นที่เป้าหมายและการเลือกบรรลุเป้าหมายให้ได้อรรถประโยชน์ (หรือรายได้) สูงสุดภายใต้
เงื่อนไขข้อจ ากัดที่ผู้ตัดสินใจเลือกเผชิญอยู่ จึงสามารถอธิบายปัญหาและปรากฏการณ์โสเภณีหญิงไทย
ในต่างประเทศได้อย่างชัดเจนและมีพลังมากกว่าแนวคิดเรื่อง “เหยื่อหญิงไทยผู้บริสุทธิ์” ของ
สื่อมวลชน โดยเฉพาะสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดปัญหาและปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงยังคงด ารงอยู่  
หรือเกิดขึ้นกับอีกหลายกรณี หรือแม้กระทั่งเหตุใดหญิงไทยรายเดิมจึงเลือกประกอบอาชีพค้าประเวณี
ในต่างแดนซ้ าอีกครั้งแล้วครั้งเล่า ในขณะที่แนวคิดเรื่อง “เหยื่อหญิงไทยผู้บริสุทธิ์” ซึ่งมักมองว่า
หญิงไทยเหล่านี้ “ถูกหลอกโดยไม่รู้” จะไม่สามารถอธิบายได้หมดจดว่าเหตุใดหญิงไทยเหล่านี้จึงไม่
สามารถเรียนรู้ได้เสียทีว่าไม่ควรเสี่ยงไปค้าประเวณีในต่างแดน ทั้งๆ ที่มีตัวอย่างและกรณีสอนใจให้
เห็นในภาพข่าวครั้งแล้วครั้งเล่า และที่ส าคัญที่สุดคือไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดหญิงไทยหลายราย
จึงเลือกท่ีจะ “ท าผิดซ้ า” ด้วยการไปค้าประเวณีไม่ในประเทศเดิมก็ในประเทศใหม่  

อย่างไรก็ดี แม้ว่าแนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” และ “การเลือกอย่างสม
เหตุผล” จะกล่าวถึงการมีเป้าหมายและการเลือกบรรลุเป้าหมายให้ได้อรรถประโยชน์ (หรือรายได้) 
สูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เลือกเผชิญอยู่ แต่แนวคิดดังกล่าวมักมองเงื่อนไขนี้อย่างง่ายๆ ในรูป 
“ข้อจ ากัด” (set of constraints) เช่น ข้อจ ากัดด้านรายได้หรืองบประมาณ (budget constraints) 
มากกว่าในรูปของ “โอกาส” หรือ “กระบวนการ” ที่มีส่วนหล่อหลอมให้เกิด “ความต้องการ” (preference) 
ของผู้ตัดสินใจ การศึกษาฉบับนี้จึงจะให้ความส าคัญกับการขยายรายละเอียดของสภาพเงื่อนไขที่
หญิงไทยเผชิญในรูปของ “โครงสร้างสิ่งจูงใจ” (incentive structure) ซึ่งมีส่วนโน้มน าอย่างมี
นัยส าคัญให้หญิงไทยก าหนดเป้าหมายและตัดสินใจเลือก “เสี่ยง” ไปประกอบอาชีพค้าประเวณีใน
บาห์เรนอย่างสมเหตุผล หรือสมเหตุสมปัจจัย  

นอกจากนี้ แนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” โดยล าพังก็ไม่สามารถอธิบาย 
“ปัญหาจากการแก้ไขปัญหา” ในบางกรณีที่ เกิดขึ้นจริง อาทิ กรณีหญิงไทยซึ่งขอให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ช่วยพาออกจากสถานค้าประเวณี และ/หรือส่งตัวกลับประเทศไทย ได้กลับมา
ค้าประเวณีอีกครั้งในบาห์เรน หรือไปค้าประเวณีต่อในประเทศอ่ืน หรือกรณีที่การช่วยเหลือของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ไม่ได้ช่วยให้จ านวนโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนลดลง ค าถามเพ่ิมเติมที่น่าสนใจจึง
ได้แก่ ถ้าหากแนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” เชื่อว่าหญิงไทยผู้ขอความช่วยเหลือเหล่านี้เป็นผู้มี
ความสมเหตุสมผล เหตุใดจึงมีพฤติกรรมย้อนแย้ง (paradoxical) กล่าวคือไม่ยอมออกจากอาชีพ
โสเภณีทั้งๆ ที่เคยขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้มาก่อน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่การศึกษาฉบับนี้ต้อง
ขยายแนวคิดเรื่อง “บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” และ “การเลือกอย่างสมเหตุผล” ให้ละเอียดชัดเจนขึ้นด้วย
กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อีกกรอบที่รู้จักกันในชื่อของ moral hazard หรือที่อาจแปลเป็น
ภาษาไทยในที่นี้ว่า “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม”  

๒.๑.๒ แนวคิดเรื่อง “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” (moral hazard)  
กรอบแนวคิดเรื่อง “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” มีพ้ืนฐานอยู่บนแนวคิดเรื่อง 

“บุคคลเชิงเศรษฐกิจ” และ “การเลือกอย่างสมเหตุผล” โดยถือเป็น “กรณีพิเศษ” ที่เกิดขึ้น 
ในสถานการณ์ซึ่งบุคคลผู้มีความสมเหตุผล (rational actor) ได้รับการค้ าประกันหรือการช่วยเหลือ
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จนเกิดแรงจูงใจและพฤติกรรมที่จะ “เสี่ยงเพ่ิม” หรือ “แสวงประโยชน์โดยมิชอบ” จากการค้ าประกัน
หรือการช่วยเหลือนั้น  

 “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” มีที่มาจากการศึกษาพฤติกรรมของบุคคลเชิง
เศรษฐกิจในธุรกิจการประกัน (insurance) The MIT Dictionary of Modern Economics  
(ค.ศ. ๑๙๙๔) นิยาม “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ว่าได้แก่ “ผลของระบบประกันที่ท าให้ต้นทุนที่
เกิดแก่พฤติกรรมของบุคคลผู้ เอาประกัน แตกต่างไปจากต้นทุนที่พฤติกรรมนั้นมีต่อสังคม... 
ตัวอย่างเช่น ผู้ท าประกันคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยซึ่งมีต้นทุนในการใช้บริการการแพทย์ลดลงจะมี
แนวโน้มใช้บริการดังกล่าวเพ่ิมขึ้นหรือบ่อยขึ้น ท าให้ผลเสียตกแก่สังคม ตามมาด้วยเบี้ยประกันที่
บริษัทจะปรับขึ้นแก่ผู้บริโภคโดยรวม...”  

นอกเหนือจากการใช้ทรัพยากรของสังคมมากเกินพอดีแล้ว การเลือกเสี่ยงทาง
จริยธรรมยังอาจส่งผลลบในลักษณะอ่ืนได้ด้วย หนังสือ Law and Economics (ค.ศ. ๑๙๙๗) ของ 
Robert Cooter และ Thomas Ulen นิยาม “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ว่าเกิดขึ้น “เมื่อ
พฤติกรรมของผู้เอาประกันเปลี่ยนไปหลังจากซื้อประกัน... ตัวอย่างที่สุดโต่งได้แก่ ผู้ท าประกัน
คุ้มครองอัคคีภัยอาจถูกจูงใจให้เผาบ้านตนเอง เมื่อบุคคลผู้นั้นได้รับอนุญาตให้ประกันบ้านในมูลค่า
ความเสียหายที่สูงกว่าราคาตลาด... บริษัทประกันจึงพยายามที่จะก าหนดเบี้ยประกันให้เกินกว่า
ผลตอบแทนความเสียหายอย่างพอเหมาะพอสม... ทุกบริษัทประกันตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและ
พยายามหาทางควบคุมให้ปัญหาเกิดขึ้นน้อยที่สุด วิธีการหนึ่งคือให้ผู้เอาประกันร่วมรับผิดชอบใน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะของการร่วมจ่ายเป็นอัตราส่วน (coinsurance) หรือการร่วมจ่าย
ส่วนต้น (deductible) ในกรณีการร่วมจ่ายค่าเสียหายเป็นอัตราส่วน (coinsurance) บริษัทประกัน
จะก าหนดอัตราส่วนของมูลค่าความเสียหายที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเองก่อนจะได้รับการชดใช้
ค่าเสียหายที่เหลือ ส าหรับกรณีการร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนต้น (deductible) บริษัทจะก าหนด
จ านวนเงินตายตัวส่วนหนึ่งที่ผู้เอาประกันต้องจ่ายในกรณีเกิดความเสียหายขึ้น โดยบริษัทจะเป็นผู้จ่าย
ส่วนต่างหรือส่วนที่เกินกว่านั้นให้ต่อไป” 

ในหนังสือ Risks or Wrongs (ค.ศ. ๑๙๙๕) Jules L. Coleman กล่าวสรุปเรื่องการ
เลือกเสี่ยงทางจริยธรรมข้างต้นไว้อย่างกระชับและชัดเจน โดยจ าแนกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) การ
เลือกเสี่ยงทางจริยธรรมย้อนขึ้น (ex-ante moral hazard) หรือกรณีที่การประกันท าให้ผู้เอาประกัน
มีแรงจูงใจและพฤติกรรมที่จะละเลยดูแลป้องกันตน หรือเกิดพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เช่น ผู้ท าประกัน
คุ้มครองอัคคีภัยอาจชะล่าใจสูบบุหรี่ในห้องนอนทั้งๆ ที่ก่อนท าประกันไม่เคยสูบในที่นั้น และ (๒) การ
เลือกเสี่ยงทางจริยธรรมปลายทาง (ex-post moral hazard) หรือกรณีที่การประกันท าให้ผู้เอา
ประกันเกิดแรงจูงใจและพฤติกรรมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น เช่น บริการ
ตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล การเบิกยารักษาโรคต่างๆ 

แม้ว่าจะมีที่มาจากแวดวงธุรกิจการประกัน แต่กรอบความคิดเรื่องการเลือกเสี่ยง
ทางจริยธรรม ได้รับการขยายประยุกต์อธิบายปรากฏการณ์เรื่องการสนับสนุน (subsidy) การ
คุ้มครอง (protection) หรือการช่วยเหลือ (aid) ที่ท าให้ผู้รับเกิดแรงจูงใจที่จะรับผิดชอบต่อผลการ
กระท าของตนน้อยลง รวมทั้งหวังพ่ึงการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ให้เพ่ิมขึ้นอย่างสมเหตุผล ประเด็น
จึงได้แก่ ถ้าหากผู้ให้ไม่สามารถยุติการสนับสนุนช่วยเหลือหรือคุ้มครองค้ าประกันผู้รับได้ (อาจ
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เนื่องจากเป็นภารกิจหน้าที่ หรือหลักการพันธกิจทางสังคม ฯลฯ) ผู้ให้จะมีวิธีปรับ “โครงสร้าง
สิ่งจูงใจ” หรือ “เงื่อนไขความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้-ผู้รับ” อย่างไรที่จะท าให้ผู้รับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือ คุ้มครอง หรือค้ าประกันต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนในระดับหนึ่ง จน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือเสพติดการช่วยเหลือ สนับสนุน คุ้มครอง หรือค้ าประกันจากผู้ให้จน
ก่อให้เกิดผลเสียแก่ผู้อ่ืนและส่วนรวมได้ ดังตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับการร่วมจ่ายค่าเสียหายส่วนต้น 
(deductible) และการร่วมจ่ายค่าเสียหายเป็นอัตราส่วน (coinsurance) ในแวดวงการประกันที่
กล่าวถึงข้างต้น  

ในบทที่ ๓ ของการศึกษาฉบับนี้ แนวคิดเรื่อง “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” จะ
ได้รับการประยุกต์อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความช่วยเหลือหญิงไทย
ค้าประเวณีในบาห์เรน ตามภารกิจดูแลและคุ้มครองชาวไทยในต่างประเทศ ทั้งนี้ การศึกษาจะได้
เสนอประสบการณ์การปรับปรุงวิธีการท างานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือจัดการบรรเทาปัญหา
การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรมดังกล่าวด้วย  

 
๒.๒ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

ปรากฏการณ์หญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศมิได้เป็นปัญหาเฉพาะเพียงในบาห์เรน 
หากยังเกิดขึ้นที่ประเทศและเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆ ด้วย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
แอฟริกาใต้ ทั้งนี้ ในกรอบของหลักสูตรนักบริหารการทูต มีเอกสารการศึกษาที่ให้ความสนใจประเด็น
ดังกล่าว ได้แก่  

๒.๒.๑ การศึกษาของวันชัย เจียมโชติพัฒนกุล เรื่อง “กระทรวงการต่างประเทศกับการ
ช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยตกทุกข์ได้ยากในแอฟริกาใต้” (๒๕๕๓) พิจารณาปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณีและปัญหาแรงงานไทยจากแง่มุมของการใช้กรอบกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งของไทย
และสากลเพ่ือให้ความคุ้มครองแก้ไขปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงวิธีการท างานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย การศึกษาของวันชัยฯ มีจุดแข็งที่การประมวลกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองดูแลให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ ทั้งที่เกี่ยวกับแรงงานไทยและหญิงไทย
ค้าประเวณี อย่างไรก็ดี การศึกษาไม่ได้เจาะลึกถึงปัจจัยและแรงจูงใจตลอดจนกระบวนการที่อ านวย
ความสะดวกให้แรงงานไทยและหญิงไทยไปท างานผิดกฎหมายในแอฟริกาใต้ รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะ
กล่าวถึงกรณีหญิงไทยค้าประเวณีจากแง่มุมกฎระเบียบเรื่องการค้ามนุษย์ มากกว่ากระบวนการและ
ผลของการพิสูจน์ทราบว่าหญิงที่อ้างว่าตนเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้น จริงๆ แล้วเข้าข่ายผู้ตกเป็นเหยื่อ
หรือไม่ หรือเป็นผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ  

๒.๒.๒ การศึกษาของสมพงษ์ กางทอง เรื่อง “ปัญหาการคุ้มครองคนไทยในมาเลเซีย
และแนวทางแก้ไข” (๒๕๕๕) กล่าวถึงแนวทางและข้อเสนอแนะต่อการดูแลคุ้มครองคนไทยตกทุกข์
ประเภทต่างๆ ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยได้กล่าวถึงปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีไว้ภายใต้
ปัญหานักท่องเที่ยวแอบแฝง การศึกษาของสมพงษ์ฯ มีจุดแข็งหลายประการ เช่น การจัดประเภทผู้
ตกทุกข์ การระบุกรอบกฎหมาย กฎระเบียบ และกลไกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาทั้งของไทย 
มาเลเซีย และระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ระบุเหตุปัจจัยต่างๆ ซึ่งโน้มน าให้ชาวไทยเข้าไปท างานใน
มาเลเซียทั้งที่ถูกและผิดกฎหมายจนกลายเป็นผู้ตกทุกข์ อย่างไรก็ดี โดยที่การศึกษาของสมพงษ์ฯ 
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มุ่งเน้นอธิบายปัญหาและแนวทางแก้ไขในเชิงกว้าง จึงไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดของปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณี ซึ่งเป็นประเด็นที่การศึกษาฉบับนี้ให้ความสนใจ  

๒.๒.๓ การศึกษาของสามารถชาย จอมวิญญา เรื่อง “การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์” (๒๕๕๓) พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการ
แปลงนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปสู่การท างานคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ การศึกษาของสามารถชายฯ มีความ
น่าสนใจเรื่องสถิติและข้อมูล โดยเฉพาะประเด็นการช่วยเหลือผู้เสียหายชาวไทยกรณีค้ามนุษย์กลับ
จากต่างประเทศ และการคัดแยกผู้ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวออกเป็นผู้เสียหายและผู้ไม่เข้าข่ายเป็น
ผู้เสียหาย (ซึ่งสถิติระหว่างเดือนมิถุนายน ๒๕๕๑ – ธันวาคม ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕ และร้อย
ละ ๖๙.๕ ตามล าดับ) อย่างไรก็ดี หากสามารถชายฯ จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการคัดแยก
ดังกล่าวไว้ด้วย ก็จะช่วยท าให้การศึกษามีความชัดเจนขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา  
ต่อๆ ไป เนื่องจากล าพังแค่เพียงนิยามของการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งในมาตรา ๔ วรรค ๒ และในส่วนอื่นๆ นั้น ไม่เพียงพอต่อความเข้าใจใน
เชิงปฏิบัติว่า ผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แตกต่างจากผู้เจตนาท าผิดกฎหมายโดยสมัครใจกรณี 
ต่างๆ (เช่น การค้าประเวณี การลักลอบเข้าเมืองเพ่ือพ านักอาศัยท างาน) อย่างไร และมีรายละเอียด
อะไรที่ใช้เป็นเกณฑ์แยกแยะคัดกรองกลุ่มคนทั้งสองนี้ออกจากกัน ตลอดจนวิธีการและขั้นตอนในการ
คัดกรองดังกล่าว  

ทั้งนี้  เป็นที่ เข้าใจว่า การศึกษาทั้งสามข้างต้นไม่ได้มุ่งเน้นประเด็นปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณีในต่างประเทศเป็นการเจาะจงเช่นการศึกษาฉบับนี้ จึงไม่สามารถให้ภาพเปรียบเทียบหรือ
กรอบแนวคิดที่อาจประยุกต์ใช้ได้โดยตรงกับการศึกษาในครั้งนี้ อย่างไรก็ดี การทบทวนวรรณกรรม
ข้างต้นก็ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่ง โดยการศึกษาฉบับนี้หวังว่าจะสามารถ
น าเสนอประมวลภาพเหตุปัจจัยและการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศ
ซึ่งได้รับการกล่าวถึงในการศึกษาที่มีมาก่อนให้เกิดความละเอียดและรอบด้านมากยิ่งขึ้น ตลอดจนให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิ ผล
เพ่ิมข้ึนด้วย  

 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด  

เนื้อหาในบทต่างๆ ของการศึกษาจะด าเนินไปตามโครงสร้างกรอบแนวคิดข้างล่างนี้  
๒.๓.๑ ปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน (บทที่ ๑) 

๑) เป็นการกระท าผิดกฎหมายของไทยและของประเทศผู้รับ (บาห์เรน)  
๒) อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนและสาธารณชน แต่ข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากข่าว 
๓) ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและหญิงไทย  
๔) บางครั้งส่งผลลบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการปัญหาที่ปลายทาง 
๕) ท าไมถึงมีการกระท าสิ่งที่รู้ว่าผิด ซ้ าแล้วซ้ าเล่า  



๑๔ 

  

 

 

๒.๓.๒ ที่มาของปัญหา 
๑) แนวคิดเรื่องบุคคลเชิงเศรษฐกิจ การตัดสินใจเลือกอย่างสมเหตุผล และการ

เลือกเสี่ยงทางจริยธรรม (บทท่ี ๒) 
๒) ปัจจัยพ้ืนฐาน ได้แก่ แรงผลักดัน แรงดึงดูด และโอกาส ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 

“โครงสร้างสิ่งจูงใจเบื้องต้น” และท าให้หญิงไทย “เลือกเสี่ยง” ไปค้าประเวณอีย่างสมเหตุผล (บทท่ี ๓)  
๓) ปัจจัยเสริม หรือปัจจัยดูดกลับ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือที่ดีเกินไปท าให้

หญิงไทยเหล่านี้ “เลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ที่จะค้าประเวณีต่อไป (บทที่ ๓) 
๒.๓.๓ ปัจจัยพื้นฐานฝ่ายบาห์เรน (บทท่ี ๓ ข้อ ๓.๑.๑) 

๑) การเข้าเมืองที่สะดวก  
๒) รายได้ดี  
๓) โทษไม่รุนแรง  
๔) ขบวนการในบาห์เรน – ทั้งชาวไทยและชาวบาห์เรน  
๕) เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สนามบิน  

๒.๓.๔ ปัจจัยพื้นฐานฝ่ายไทย (บทท่ี ๓ ข้อ ๓.๑.๒) 
๑) ความยากจน และการขาดโอกาสพัฒนาฐานะความเป็นอยู่  
๒) ขบวนการฝ่ายไทย ได้แก่ ผู้ชักชวน นายหน้า/เอเย่นต์ บริษัทออกบัตรโดยสาร

เครื่องบิน  
๓) เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

๒.๓.๕ ปัจจัยเสริม หรือปัจจัยดูดกลับ 
๑) การช่วยเหลือที่ดีเกินไปแก่โสเภณีหญิงไทย ท าให้หญิงไทย “เลือกเสี่ยงทาง

จริยธรรม” (moral hazard) ที่จะค้าประเวณีต่อไป เนื่องจากทราบว่าเมื่อเกิดปัญหา จะสามารถพ่ึงพา
ขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ (บทท่ี ๓ ข้อ ๓.๓) 

๒) วงจรอุบาทว์ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานที่ไม่ได้รับการแก้ไข  
๓) โอกาสใหม่ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล และขอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้

โดยง่าย (บทที่ ๔ ข้อ ๔.๑) 
๒.๓.๖ การแก้ไขปัญหาโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ  

๑) แนวทางเดิม - ช่วยเหลือคุ้มครองมากไป ท าให้หญิงไทยไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ผลการกระท าของตน และก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (บทที่ ๓ ข้อ 
๓.๓.๒) 

๒) แนวทางใหม่ – น าหลักกฎหมายและความร่วมมือกับทางการบาห์เรนมา
ปรับปรุงแนวแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือลด “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” และผลกระทบ
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (บทท่ี ๓ ข้อ ๓.๔) 

๒.๓.๗ ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานส่วนกลางเพื่อพิจารณาแก้ไขปัจจัยต้นทาง (บทที่ ๔) 
๑) ความยากจน และการขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ – ควรปรับปรุง แต่คงหวังผล

เร็วไม่ได้  



๑๕ 

  

 

 

๒) ขบวนการที่ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่รัฐที่ประพฤติมิชอบ – ควรมีการขยาย
ผลไปยังบุคคลเหล่านี้เพ่ิมขึ้น โดยใช้ข้อมูลจากหญิงไทยค้าประเวณีที่เดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ 
การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระท าผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นต้องจริงจังมากขึ้น แต่คงต้องอาศัย 
“ระดับบน” สั่งการลงมา (top down)  

๓) การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ – หากไม่สามารถเข้มงวดเพ่ิมขึ้นได้ เนื่องจาก
กรณีหญิงไทยค้าประเวณีไม่เข้าข่ายที่ทางการไทยจะ blacklist ก็ควรจัดท าฐานข้อมูลกลางของ
หญิงไทยที่มีประวัติเพ่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมการสอดส่องก ากับดูแล หรือสามารถติดตามกรณีที่
เป็นปัญหาขึ้นอีกได้ทันการ  

๔) การประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง – ควรมีการหารือ
เพ่ือปรับความเข้าใจให้ตรงกัน ประสานงานและร่วมมือกันใกล้ชิดขึ้น โดยเฉพาะในการจัดการกับ
โสเภณีหญิงไทยที่ถูกส่งกลับประเทศไทย  

๕) โสเภณีหญิงไทยที่ถูกส่งกลับไทย – ควรมีมาตรการป้องปรามไม่ให้ค้าประเวณี
ต่อไป เช่น การติดตามสอบปากค าหญิงเหล่านี้เพ่ือผลทางจิตวิทยา การแสวงความร่วมมือกับทางการ
บาห์เรนเพื่อ blacklist หญิงที่มีประวัติค้าประเวณีโดยใช้เลขหมายเลขประจ าตัว ๑๓ หลัก (แทนการ
ใช้ชื่อ-สกุล หรือหมายเลขหนังสือเดินทางที่เปลี่ยนได้) 

๖) สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม สาธารณชน – ต้องมีการสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในเรื่องนี้  

๗) กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ – ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
การศึกษาฉบับนี้เพื่อรู้เท่าทันปัญหาโสเภณีหญิงไทยในต่างแดน และเพ่ือปรับปรุงคู่มือคุ้มครองคนไทย
ตกทุกข์ให้ตรงต่อเหตุปัจจัยที่แท้ของปัญหา 

๘) สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน – ควรหารือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหา โดยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
อาจจัดให้มีการหารือเรื่องนี้ระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกประจ าปี 

๙) สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่แต่ละแห่ง – ควรเน้นให้ความรู้ในเรื่องนี้
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ  

 
 



 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 

๓.๑ พื้นฐานของปัญหาและโครงสร้างสิ่งจูงใจเบื้องต้น 
ในช่วงมิถุนายน ๒๕๕๔ จนถึงพฤษภาคม ๒๕๕๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ได้

ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนจ านวนกว่า ๒๐๐ ราย (ตารางที่ ๑) จากการ
สัมภาษณ์หญิงไทยเหล่านี้ รวมทั้งบางกรณีที่ต ารวจบาห์เรนเข้าตรวจค้นจับกุม พบข้อมูลที่สอดคล้อง
กันว่ามีปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ทั้งจากฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรน ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็น “โครงสร้าง
สิ่งจูงใจเบื้องต้น” ที่ท าให้หญิงไทยเหล่านี้เลือก “เสี่ยงอย่างสมเหตุผล” ที่จะไปค้าประเวณีที่ประเทศ
บาห์เรน ได้แก่ 

๓.๑.๑ ปัจจัยฝ่ายบาห์เรน 
๑) การเข้าเมืองที่สะดวก : ไทยและบาห์เรนมีระเบียบยกเว้นการตรวจลงตรา 

(visa) ที่ต้นทางระหว่างกัน ท าให้คนชาติของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางเข้ามาและพ านักอยู่ใน
ประเทศของอีกฝ่ายได้โดยสะดวก ส าหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางไปยังบาห์เรน ไม่ต้องขอรับการ
ตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจ าประเทศไทยเป็นการล่วงหน้า แต่สามารถเดินทาง
มาขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวที่สนามบินบาห์เรน (visa on arrival) ได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม และสามารถพ านักอยู่ในบาห์เรนได้ ๑๔ วัน ทั้งนี้ หากประสงค์จะพ านักอยู่ในบาห์เรน
ต่อ สามารถเสียค่าธรรมเนียม ๕ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๔๐๐ บาท) เพ่ืออยู่ต่อได้อีก ๑๔ วัน (รวม
เป็น ๒๘ วัน) หลังจากนั้น หากยังประสงค์จะพ านักอยู่ต่อ ก็สามารถเดินทางออกนอกบาห์เรนไปยัง
ประเทศใกล้ เคี ยง  แล้ ว เดินทางกลับเข้ ามาใช้ สิทธิ  ๑๔ บวก ๑๔ วันดั งกล่ าวต่อไปได้ 
เรื่อยๆ (ส าหรับชาวบาห์เรนมาไทย สามารถรับการตรวจลงตราที่สนามบินนานาชาติในประเทศไทยได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพ านักอยู่ในประเทศไทยได้ ๓๐ วัน) 

การยกเว้นการตรวจลงตราที่ต้นทาง และการที่ชาวไทยสามารถรับการตรวจลง
ตราที่สนามบินบาห์เรนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมส าหรับช่วง ๑๔ วันแรก เป็นปัจจัยหนึ่ง 
ที่ท าให้หญิงไทยจ านวนไม่น้อยเลือกไปประกอบอาชีพอย่างผิดกฎหมายในบาห์เรน เนื่องจากสามารถ
เดินทางเข้าบาห์เรนได้สะดวก ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า เมื่อเกินก าหนด ๑๔ วันแรกหรือ ๑๔ 
บวก ๑๔ วันข้างต้นไปแล้ว หญิงไทยส่วนใหญ่เลือกพ านักในบาห์เรนต่อไปอย่างเกินอายุการตรวจลงตรา 
(overstay) เพ่ือประกอบอาชีพค้าประเวณี โดยบางรายพ านักในบาห์เรนเกินอายุตรวจลงตราเป็นปีๆ 
ก่อนจะมาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 

๒) ขบวนการในบาห์เรน : ได้แก่ แม่เล้าชาวไทยและลูกมือทั้งชาวไทยและชาว
บาห์เรน โดยแม่เล้า (หรือที่ชุมชนไทยในบาห์เรนเรียกว่า “แม่แท็ค” ซึ่งมาจากค าว่า contract) จะ
ประสานงานกับ “ผู้ชักชวน” และ “นายหน้า” ที่ประเทศไทยเพ่ือจัดเตรียมการต่างๆ ให้หญิงไทย
สามารถเดินทางออกจากประเทศไทยไปบาห์เรนได้อย่างสะดวก คิดค่าอ านวยการหรือที่เรียกว่า “ค่า
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แท็ค” ประมาณ ๒,๕๐๐-๓,๐๐๐ ดีนาร์บาห์เรน (หรือประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาท)  
ค่าอ านวยการนี้รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน (ซึ่งต้องจองในรูปไป -กลับ มิเช่นนั้น สายการบินจะ 
ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องบิน) และ “ค่าอุ้ม” ซึ่งจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรนเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้หญิงไทยในการเข้า-ออกเมือง ทั้งนี้ เมื่อหญิงไทยเดินทางมาถึงบาห์เรน แม่เล้าจะส่ง
คนของตนไปรับหญิงไทยที่สนามบินด้วย   

ความสะดวกท่ีแม่เล้าและลูกมือจัดเตรียมให้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้หญิงไทย
จ านวนไม่น้อยตัดสินใจไปค้าบริการทางเพศที่บาห์เรน เนื่องจากสามารถเดินทางไปตัวเปล่าโดยยังไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อมาถึงบาห์เรนแล้วจึงค่อยๆ ท างานชดใช้ “ค่าแท็ค” (รายละเอียดเพ่ิมเติมใน
ข้อ ๓.๑.๒ (๒))  

๓) รายได้ที่สูงจากการค้าประเวณี : หญิงไทยค้าประเวณีหลายรายให้ข้อมูลว่า 
ค่ าบริ ก ารทา ง เพศส าหรั บลู กค้ าช ายชาวอาหรั บ โ ดยทั่ ว ไป  ( ไม่ ร วมทิป )  เท่ า กับ  ๓๐  
ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๒,๔๐๐ บาท) ต่อ ๑ ชั่วโมง หรือ ๒๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๑,๖๐๐ บาท) 
ต่อครึ่งชั่วโมง ถ้าสามารถให้บริการพิเศษอ่ืนๆ ได้ ก็อาจได้รายได้สูงถึง ๕๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ 
๔,๐๐๐ บาท) ต่อครึ่งชั่วโมง นอกจากนี้ มีหญิงไทยบางรายที่ค้าประเวณีแบบอิสระไม่สังกัดแม่เล้าคิด
ค่าบริการ ๒๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๑,๖๐๐ บาท) ต่อชั่วโมง หรือบางรายที่ให้บริการแก่ลูกค้า
ระดับล่าง เช่น แรงงานต่างชาติในบาห์เรน คิดค่าบริการ ๑๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๘๐๐ บาท) 
ต่อชั่วโมง แต่สองกรณีหลังนี้มีจ านวนไม่มากที่มาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ  

จากข้อมูลรายได้ข้างต้น หากคิดค านวณด้วยอัตราเฉลี่ย ๒๕ ดีนาร์บาห์เรน 
(หรือประมาณ ๒,๐๐๐ บาท) ต่อ ๑ ชั่วโมง (ไม่รวมทิป) โดยสมมติว่าหญิงไทยใช้เวลา “ประกอบ
อาชีพ” แค่เพียง ๓ ชั่วโมงต่อ ๑ คืน เป็นเวลา ๒๐ คืนต่อ ๑ เดือน (หรือได้พัก ๑๐ วันต่อเดือน) 
หญิงไทยผู้นั้นจะมีรายได้ขั้นต่ าประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นตัวเลขรายได้ที่สูงมาก 
ดังนั้น เมื่อเทียบกับต้นทุน “ค่าแท็ค” ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๒๕๐,๐๐๐ บาทแล้ว ก็ชวนให้หญิงไทย
หลายรายเชื่อได้ว่า อาจชดใช้ต้นทุนค่าแท็คและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ (เช่น ค่าที่พัก อาหาร เครื่องใช้ ยา) ได้
ภายใน ๒-๓ เดือน รายได้ที่เหลือหลังจากนั้นเป็นเงินเก็บสะสมของตน  

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์โสเภณีหญิงไทยบางรายได้รับข้อมูลยืนยันรายได้ที่สูง
ข้างต้น โดยหญิงจ านวนหนึ่งกล่าวว่า ตนสามารถท ารายได้หลังหักค่าที่พักเดือนละ ๘๐,๐๐๐ ถึง 
๑๒๐,๐๐๐ บาท หรือบางเดือนก็มากกว่านั้น ขึ้นกับความอดทน จ านวน และความนิยมของลูกค้า 
เป็นต้น  

๔) ความไม่เข้มงวดของทางการบาห์เรน และโทษที่ค่อนข้างเบา : บาห์เรนมีภูมิ
ประเทศเป็นเกาะขนาดเล็ก พื้นที่ประมาณ ๗๖๕ ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่าสิงคโปร์เพียงเล็กน้อย 
มีสะพานเชื่อมกับซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าประมาณ ๒,๘๐๐ เท่า โดยที่
บาห์เรนเป็นประเทศมุสลิมสายกลางและมีบรรยากาศทางสังคมที่เปิดกว้างเสรี (เช่น มีเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จ าหน่ายและอนุญาตให้มีการดื่มกินได้ในโรงแรมหรือสถานประกอบการจ านวนมากที่มี
ใบอนุญาต มีสถานเริงรมย์ต่างๆ มีเนื้อสุกรขายส าหรับผู้ที่มิใช่มุสลิม) บาห์เรนจึงเป็นที่พักผ่อนหย่อน
ใจส าคัญของผู้คนจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งเป็นสังคมมุสลิมที่เข้มงวดกว่า ทุกๆ สัปดาห์จะปรากฏสถิติ
ชาวซาอุดีอาระเบียและชาวต่างชาติอ่ืนๆ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ คนข้ามสะพานที่เชื่อม
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บาห์เรนกับซาอุดีอาระเบีย (ความยาวประมาณ ๒๕ กิโลเมตร) เพ่ือมา “พักผ่อน” ในบาห์เรน๑ ทั้งนี้ 
เคยมีผู้เปรียบเทียบบาห์เรนว่ามีลักษณะเหมือน “หาดใหญ”่ ของชาวซาอุดีอาระเบีย 

ภายใต้บริบทที่ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ส าคัญของบาห์เรน ทางการ
บาห์เรนจึงไม่ค่อยเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเท็จจริงประการหนึ่ง เกี่ยวกับ
ธุรกิจดังกล่าวก็คือ ผู้ให้บริการต่างๆ เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า พนักงาน
นวดและสปา ฯลฯ ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างชาติ เช่น ชาวอินเดีย 
ฟิลิปปินส์ อียิปต์ ฯลฯ ในขณะที่ชาวบาห์เรนมักเป็นเจ้าของหรือผู้บริหารกิจการ ในส่วนของหญิงค้า
บริการทางเพศ นอกจากไทยแล้ว ก็ยังมีชาวจีน รัสเซีย ฟิลิปปินส์ โมร็อกโก จอร์แดน ซีเรีย เอธิโอเปีย 
ฯลฯ ค้าบริการด้วย  

ส าหรับโสเภณีหญิงไทยที่มาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่
ถูกทางการบาห์เรนจับกุม ส่วนใหญ่จะมีความผิดตามกฎหมายบาห์เรนอย่างน้อย ๒ ประการ  

ประการแรก ได้แก่ การพ านักในราชอาณาจักรบาห์เรนเกินอายุการตรวจลง
ตรา (overstay) อย่างไรก็ดี โทษในเรื่องนี้ได้แก่ ค่าปรับเพียง ๔๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๓,๒๐๐ 
บาท) ต่อเดือนที่พ านักเกิน ในยามที่หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองบาห์เรน (General Directorate of 
Nationality, Passport and Residence) ไม่มีนโยบายเข้มงวด ก็จะอนุญาตให้หญิงไทยหรือผู้ใดที่
พ านักเกินอายุการตรวจลงตราสามารถช าระค่าปรับและเดินทางกลับประเทศได้โดยไม่ถูกคุมขังตราบ
เท่าที่ผู้กระท าผิดมีบัตรโดยสารเครื่องบินของตนเอง ส าหรับผู้มีค่าปรับแต่ไม่เต็มจ านวน หรือไม่มี
ค่าปรับ แต่มีค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน อาจถูกจ าคุกไม่เกิน ๒ สัปดาห์ก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศ 
ส าหรับผู้ ไม่มีทั้ งค่ าปรับและค่าบัตรโดยสาร เครื่ องบิน  อาจติดคุกนานขึ้ นแต่มั ก ไม่ เกิน  
๒ เดือน  

ความผิดประการถัดไป ได้แก่ การค้าประเวณี ซึ่งต ารวจบาห์เรนจะเป็นผู้
สอบสวนและตั้งข้อหา ก่อนส่งให้อัยการพิจารณาส านวน อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่แล้วอัยการบาห์เรนมัก
ไม่ส่งฟ้องต่อศาล โดยให้เหตุผลว่าหญิงไทยไม่ฟ้องเอาผิดกับแม่เล้าและผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจค้าประเวณี 

นอกจากนี้ ทางการบาห์เรนยังได้อภัยโทษให้แก่ผู้กระท าผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่ง
รวมถึงหญิงไทยค้าประเวณีอยู่เป็นระยะๆ โดยในช่วงปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ การอภัยโทษมีลักษณะของ
นิรโทษกรรมที่ให้กับแรงงานและชาวต่างชาติที่พ านักในบาห์เรนอย่างผิดกฎหมายโดยทั่วไป เพ่ือให้
โอกาสแรงงานผิดกฎหมายปรับสถานะของตนให้ถูกต้องเนื่องในโอกาสที่ทางการบาห์เรนได้จัดตั้ง 
“ส านักงานก ากับดูแลตลาดแรงงานแห่งชาติ” (Labour Market Regulation Authority) ขึ้นใหม่ 
ส าหรับการอภัยโทษที่มีอยู่ในทุกวันนี้เป็นเรื่องที่สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบาห์เรน พระราชทานให้แก่ 
“นักโทษ” ชาย-หญิง ทั้งชาวบาห์เรนและชาวต่างชาติ ในช่วงเทศกาลวันอีดิลฟิตร์ วันอีดิลอัฎฮา วัน
ชาติ และวันครบรอบการขึ้นครองราชย์เท่านั้น ไม่ได้มีให้โดยทั่วไปเช่นในช่วงปี ๒๕๔๙ – ๕๐ อย่างไร
ก็ดี มาตรการที่มีขึ้นในอดีตท าให้เกิดความหวังว่าจะมีการอภัยโทษเช่นนี้อีกในครั้งต่อไป โสเภณี

                                                 
๑ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ที่ MNM ๕๒๒/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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หญิงไทยบางส่วนจึงยังคงประกอบอาชีพและพ านักอยู่ในบาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตราต่อไปเพ่ือ
รอจังหวะการอภัยโทษดังกล่าว๒ 

ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์หญิงไทยที่มาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ 
หรือบางรายที่ถูกต ารวจจับกุม พบว่าหญิงไทยแทบทุกคนตระหนักดีว่าอาชีพซึ่งตนเจตนามาท าที่
บาห์เรนนั้น (ไม่ว่าจะยอมรับตรงๆ ว่ามาค้าประเวณี หรือกล่าวอ้างถึงอาชีพอ่ืนๆ เช่น พนักงานนวด 
พนักงานร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ก่อนลงเอยด้วยการค้าประเวณี) ไม่ตรงกับประเภทการตรวจลง
ตราที่ตนมาขอรับที่สนามบินแห่งชาติบาห์เรน และ/หรือที่ขอรับการขยายอายุเพ่ือพ านักอยู่ต่อใน
บาห์เรน อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสนใจว่าทั้งๆ ที่รู้ล่วงหน้าว่าจะมีความผิดอย่างน้อยเรื่องประเภทการ
ตรวจลงตราที่ไม่ตรงกับอาชีพที่ท า แต่หญิงเหล่านี้ก็ตัดสินใจเลือก “เสี่ยง” มาท างานซึ่งผิดกฎหมาย
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจโดยได้รับข้อมูลจากนายหน้าที่ประเทศไทยว่าโอกาสต้องโทษในบาห์เรนมีไม่มาก 
หรือถึงมี ก็สามารถพ้นโทษได้ในเวลาไม่นานนัก 

๕) เจ้าหน้าที่และชาวบาห์เรนที่รู้เห็นเป็นใจ : ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โสเภณี
หญิงไทยบางรายระบุว่า นายหน้าที่ประเทศไทยแนะน าให้หญิงไทยซึ่งตกลงไปค้าประเวณีที่บาห์เรน
เจาะจงผ่านแถวตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินบาห์เรนบางช่องซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กับการเข้า
เมือง นอกจากนี้ เอกสารหนึ่งที่นายหน้าชาวไทยจะให้หญิงไทยถือไว้ติดตัวก็คือจดหมายรับรองของ
ชายชาวบาห์เรนที่อ้างว่าเป็นคู่รักของหญิงไทย โดยชื่อและที่อยู่ของคู่รักชาวบาห์เรนที่หญิงไทยถือไว้
ติดตัวนี้มักซ้ าๆ กัน แต่ก็ไม่เคยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามบินบาห์เรน (หรือที่สนามบินไทย) จับพิรุธ
ในเรื่องนี้ได้  

๓.๑.๒ ปัจจัยฝ่ายไทย  
๑) ความยากจน และการขาดโอกาสพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ : หญิงไทยที่มาขอ

ความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ จ านวนไม่น้อยยอมรับว่า สาเหตุที่เลือกไปค้าประเวณีที่
บาห์เรน เนื่องจากรายได้ที่ประเทศไทยน้อยและไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต บางรายให้ข้อมูล ว่า 
เคยท างานโรงงาน ได้รายได้เพียง ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือเคยท างานรับจ้างขายของหน้าร้านซึ่งได้
รายได้เพียงวันละ ๑๕๐ - ๒๐๐ บาท บางรายให้ข้อมูลว่าเคยมีร้านขายเสื้อผ้าตามทางเดิน
ห้างสรรพสินค้า แต่เมื่อกิจการไม่ดีก็ตกเป็นหนี้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเงินที่กู้มีดอกเบี้ ยสูงและไม่มี
โอกาสเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ที่น่าสนใจก็คือ มีกรณีที่หญิงไทยค้าประเวณีรายหนึ่งซึ่งเคยท างานเป็น

                                                 
๒ การอภัยโทษ/นิรโทษกรรมให้ชาวต่างชาติในบาห์เรนมีขึ้นในช่วงปี ๒๕๔๙ จ านวน ๒ ครั้ง เนื่องจากปีดังกล่าว 

มีการก่อตั้งส านักงานก ากับระเบียบตลาดแรงงานต่างชาติในบาห์เรนขึ้นใหม่ ทางการบาห์เรนจึงออกประกาศอภัยโทษ
เพื่อให้โอกาสแก่ชาวต่างชาติที่ท างานผิดกฎหมายปรับสถานะของตนให้ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลของ
แรงงานต่างชาติให้ต้องตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ต่อมา ระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ 
นายกรัฐมนตรีบาห์เรนทรงประกาศอภัยโทษให้หญิงไทยที่พ านักในบาห์เรนอย่างผิดกฎหมายเป็นการเฉพาะ 
มาตรการเหล่านี้จึงยังคงส่งผลทางจิตวิทยาแก่ชาวไทยที่ท างานผิดกฎหมายในบาห์เรนอยู่ โดยทุกวันนี้ยังคงมี
หญิงไทยโทรศัพท์มาสอบถามสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่เรื่อยๆ ว่าจะมีการอภัยโทษเช่นช่วงปี ๒๕๔๙ – ๕๐ อีก
เมื่อไร ซึ่งสะท้อนว่าคงมีหญิงไทยจ านวนไม่น้อยที่เห็นว่าอาจไม่จ าเป็นต้องรีบกลับประเทศไทยเพราะหวังว่าจะมี
การอภัยโทษขึ้นอีก อย่างไรก็ดี คงเป็นไปได้ยากที่จะมีการอภัยโทษ/นิรโทษกรรมให้กับชาวต่างชาติที่พ านักใน
บาห์เรนอย่างผิดกฎหมายข้างต้นขึ้นอีก เนื่องจากบาห์เรนได้จัดระบบแรงงานต่างชาติเรียบร้อยแล้ว  



๒๐ 

  

 

 

นักสังคมสงเคราะห์ช่วยโสเภณีหญิงไทยในต่างประเทศ แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจไปค้าประเวณีที่บาห์เรน
เสียเองเพราะเห็นว่ารายได้ดีกว่าการท างานสังคมสงเคราะห์  

๒) ขบวนการจัดหาหญิงไทยไปท างานในบาห์เรน และการประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐ : จากการสัมภาษณ์โสเภณีหญิงไทยในบาห์เรน พบว่าส่วนใหญ่มี “ผู้ชักชวน” ไปท างานที่
บาห์เรน ไม่ว่าจะเป็น “คนรู้จัก” “เพ่ือน” หรือ “เพ่ือนของเพ่ือน” โดยผู้ชักชวนเหล่านี้ให้ข้อมูลว่า
การไปท างานที่บาห์เรน ไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณี หรืองานอ่ืนๆ (เช่น พนักงานนวด) มีรายได้ดีแม้
เมื่อหักค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ แล้วก็ตาม เช่น ๕๐,๐๐๐ บาทต่อ ๑๐ วัน หรือกว่า ๑ แสนบาทต่อเดือน  
ที่ส าคัญก็คือหญิงไทยที่ตกลงไปท างานยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยที่ประเทศไทย  โดยจะมี 
“เอเย่นต์” หรือ “นายหน้า” เป็นผู้จัดหาบัตรโดยสารเครื่องบิน หนังสือรับรอง และอ านวยความสะดวก
ทุกอย่างให้เดินทางออกจากประเทศไทยและเข้าสู่ประเทศบาห์เรนได้โดยสะดวก เมื่อไปถึงบาห์เรน
และเริ่มต้น “ท างาน” แล้ว จึงค่อยหักรายได้ชดใช้ต้นทุนตามสัญญาจนกว่าจะครบตามรายละเอียด 
ในข้อ ๓.๑.๑ (๒) รายได้ที่เหลือหลังจากนั้นจะเป็นของหญิงไทยโดยตรง  

เมื่อหญิงไทยตอบตกลง ผู้ชักชวนจะส่งช่วงต่อให้เอเย่นต์หรือนายหน้าซึ่งจะติดต่อ
หญิงไทยเพื่อพูดคุยเก่ียวกับรายละเอียดเพ่ิมเติมของสัญญา แนะน าให้ไปท าหนังสือเดินทาง ตลอดจน
อ านวยความสะดวกข้างต้น ทั้งนี้ นายหน้ายังเป็นผู้ซักซ้อมความเข้าใจและให้ข้อแนะน าต่างๆ แก่
หญิงไทยด้วย (เช่น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐซักถาม ให้ตอบว่าจะเดินทางไปหาแฟนหรือคู่รักในบาห์เรน 
พร้อมแสดงหนังสือรับรองของแฟนหรือคู่รัก หรือการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมืองที่บาห์เรน ควรผ่าน
ช่องใด) จากนั้น นายหน้าจะโทรศัพท์หรือส่งข้อความนัดให้หญิงไทยมารอที่สนามบินสุวรรณภูมิในวัน
เดินทาง โดยจะมีผู้น าบัตรโดยสารเครื่องบินและเอกสารที่จ าเป็น (เช่น หนังสือรับรองของชายชาว
บาห์เรนซึ่งอ้างว่าเป็นแฟนหรือคู่รักของหญิงไทย) มามอบให้ที่สนามบิน  

ที่น่าสนใจและน่าสังเกตเป็นพิเศษก็คือ หญิงไทยค้าประเวณีแทบทุกรายให้ข้อมูล
ตรงกันว่า ก่อนผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทาง นายหน้าได้แนะน าให้หญิงไทยเหล่านี้ไปติดต่อ
ส านักงานแรงงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน) เพ่ือแจ้งการ
เดินทางไปบาห์ เรน ทั้ งๆ ที่ ในความเป็นจริงแล้ว  หญิงไทยเหล่านี้ก าลั ง เดินทางในฐานะ 
“นักท่องเที่ยว” เนื่องจากใช้สิทธิตามข้อยกเว้นที่ไทยและบาห์เรนมีให้ต่อกันตามข้อ ๓.๑.๑ (๑) ไม่ใช่
ในฐานะคนงาน/แรงงานซึ่งต้องรายงานตัวตามระเบียบกับส านักงานแรงงานฯ จึงไม่มีความจ าเป็น
อะไรที่ต้องไปผ่านกระบวนการที่ส านักงานแรงงานที่สนามบินสุวรรณภูมิก่อน หญิงไทยหลายรายยังให้
ข้อมูลว่า นายหน้าได้ให้ความมั่นใจว่าเมื่อผ่านการติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานฯ ซึ่งจะสัมภาษณ์
ตนพอเป็นพิธีแล้ว หญิงไทยจะสามารถไปติดต่อสายการบินเพ่ือตรวจสัมภาระและรับบัตรที่นั่ง รวมทั้ง
สามารถผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินได้โดยไม่มี
ปัญหา ซึ่งที่ผ่านมา ไม่มีหญิงไทยผู้ใดที่ให้สัมภาษณ์ว่าประสบปัญหากับสายการบินและเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองภายหลังจากที่ผ่านการติดต่อส านักงานแรงงานฯ แล้ว ในขณะที่มีหญิงไทยจ านวนหนึ่ง
ที่ได้รับการตรวจลงตราของบาห์เรนแล้ว หรือที่มีหลักฐานยืนยันการไปท างานที่บาห์เรนอย่างถูกต้อง 
หรือมีหลักฐานชัดเจนว่าจะไปเยี่ยมญาติชาวไทยในบาห์เรน ประสบปัญหากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งจะซักไซ้ไล่เลียงอย่างละเอียดในกระบวนการตรวจหนังสือเดินทางก่อนออกนอกประเทศ จน



๒๑ 

  

 

 

หญิงไทยบางรายรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่อาจต้องการบางสิ่งบางอย่างจากตนก่อน ก่อนจะอนุญาตให้ผ่านช่อง
ตรวจคนเข้า-ออกเมืองได้ในที่สุด  

เจ้าหน้าที่รัฐผู้ประพฤติมิชอบข้างต้นคงมีจ านวนหนึ่งและไม่ใช่ทุกราย  ดังเช่นค า
สัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณีรายหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่า ในวันเดินทางไปบาห์เรน นายหน้าซึ่งน าบัตร
โดยสารเครื่องบินและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาให้ที่สนามบินสุวรรณภูมิได้แนะน าให้ตนรอจนถึงเวลา 
๑๗:๑๐ น. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานฯ เปลี่ยนกะเสร็จก่อน แล้วจึงค่อยเข้าไปติดต่อยังช่อง
ตรวจที่นายหน้าระบุ อย่างไรก็ดี แม้ว่าการสัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณีอีกหลายรายจะไม่พบข้อมูล
ว่ามีช่องตรวจของส านักงานแรงงานฯ ที่ตายตัวช่องใดช่องหนึ่งซึ่งนายหน้าแนะน าให้หญิงไทย
ค้าประเวณีไปติดต่อ เนื่องจากคงขึ้นกับวันและเวลาของเที่ยวบินออกที่จากประเทศไทยไปบาห์เรน 
แต่คงพอสรุปได้ว่ามีการบริหารจัดการ “อย่างเป็นระบบ” ของเจ้าหน้าที่รัฐที่สนามบินสุวรรณภูมิเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับหญิงไทยซึ่งเดินทางไปค้าประเวณีท่ีประเทศบาห์เรน 

นอกจากนายหน้าซึ่งเป็นบุคคลผู้ติดต่อประสานหญิงไทยเรื่องสัญญาและการ
อ านวยความสะดวกในการเดินทางไปบาห์เรนแล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่า บริษัทที่ออกบัตรโดยสาร
เครื่องบินให้หญิงไทยแทบทั้งหมดที่มาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นบริษัท
เดียวกัน ซึ่งชวนให้สงสัยว่า บริษัทนี้ น่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการไปค้าประเวณีของหญิงไทยใน
บาห์เรนด้วย อย่างไรก็ดี แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้รายงานเรื่องนี้ให้กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ ทราบในปี ๒๕๕๕ เพ่ือประสานงานให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบของไทยพิจารณา
ด าเนินการที่เก่ียวข้อง แต่ปรากฏว่ายังไม่มีการขยายผลใดๆ ในเรื่องนี้ ๓  

 
๓.๒  บทวิเคราะห์ “การเสี่ยงท่ีคุ้มค่า” จากโครงสร้างสิ่งจูงใจเบื้องต้น 

จากข้อ ๓.๑ จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรนจ านวนมากที่ประกอบขึ้นเป็น 
“โครงสร้างสิ่งจูงใจ” (incentive structure) ซึ่งท าให้หญิงไทยที่ขาดโอกาสพัฒนาความเป็นอยู่ใน
ประเทศโน้มเอียงจะตัดสินใจเลือกค้าประเวณีในบาห์เรนได้ไม่ยากและอย่างสมเหตุผลด้วยการ  
คาดค านวณเปรียบเทียบต้นทุนกับผลตอบแทนที่น่าจะได้รับ 

๑) การตัดสินใจได้ไม่ยาก เนื่องจากมีสิ่งจูงใจหลายประการทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรน 
โดยที่ส าคัญ ได้แก่ (๑) รายได้ที่สูง (๒) การเข้า-ออกเมืองที่สะดวก ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ การ
ยกเว้นการตรวจลงตราที่ต้นทาง บทบาทของนายหน้า/เอเย่นต์ การละเลยหน้าที่ (หากมิใช่การปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ) ของเจ้าหน้าที่ที่สนามบินทั้งของไทยและบาห์เรน (๓) ลักษณะการค้าประเวณีซึ่ง
หญิงไทยไม่ต้องลงทุนในเบื้องต้น กล่าวคือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ประเทศไทย แต่สามารถไป 
“ท างาน” เพ่ือหักรายได้ออกจากต้นทุนที่คิดเหมารวมค่าใช้จ่ายและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่
ปลายทาง เมื่อเริ่มค้าบริการทางเพศแล้ว  

๒) การตัดสินใจอย่างสมเหตุผล ได้แก่ หญิงไทยได้ค านวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ
เปรียบเทียบกับ “ค่าแท็ค” หรือต้นทุนที่ต้องเสียตามข้อ ๓.๑.๑ (๓) รวมทั้งกับโอกาสการพัฒนาความ
เป็นอยู่ หรือทางเลือกอาชีพอ่ืนๆ ซึ่งประกอบขึ้นเป็น “ค่าเสียโอกาส” (opportunity cost) ใน

                                                 
๓ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ที่ MNM ๕๖๙/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  



๒๒ 

  

 

 

ประเทศไทยตามข้อ ๓.๑.๒. (๑) แล้ว เป็นที่ชัดเจนว่าการค้าประเวณีในบาห์เรนเป็นทางเลือกอาชีพที่
มีโอกาสสร้างรายได้สูงกว่าในประเทศไทยอย่างมาก รวมทั้งมี “โอกาสคืนทุน” อย่างรวดเร็วด้วย  

นอกเหนือจากข้อมูลที่ได้รับในเรื่องต่างๆ ข้างต้น หญิงไทยผู้เลือกไปค้าประเวณีที่บาห์เรน
ตระหนักว่า ยังคงมี ความเสี่ยงจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่ผันแปรมากกว่า เช่น ลูกค้า ความเป็นอยู่ในต่างแดน 
อย่างไรก็ดี การไปค้าประเวณีที่บาห์เรนก็ยังคงเป็น “การเสี่ยงที่คุ้มค่า” โดยเฉพาะเมื่อค านึงถึง 
“แรงผลักดัน” จากความยากจนและการขาดโอกาสพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ กอปรกับ “แรงดึงดูด” 
จากรายได้ท่ีสูงและการอ านวยความสะดวกจากเอเย่นต์/นายหน้า 

ที่น่ าสนใจอีกประการหนึ่ งก็คือ ประเด็นเรื่อง “ความพร้อมเสี่ ยง” ( risk-taking 
preference) ของตัวหญิงไทยเอง ซึ่งจากการสัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอความช่วยเหลือ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ถูกต ารวจบาห์เรนจับกุม พบว่าหญิงเหล่านี้จ านวนไม่น้อยเคย “เดินทาง
ไปต่างประเทศ” หรือมี “ประสบการณ์ที่หมิ่นเหม่” เช่น บางรายเคยมีคู่รักเป็นชาวยุโรปหรือ
ตะวันออกกลาง หรือเคยเดินทางไปเยือนคู่รักในต่างประเทศ บางรายเคยเดินทางไปประเทศเพ่ือน
บ้านหรือเขตเศรษฐกิจที่ไม่ไกลออกไปนัก เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ (ทั้งๆ ที่บอกว่ามี
รายได้ต่อเดือนไม่มากนัก) บางรายก็เคยมาบาห์เรนแล้ว บางรายเคยเป็นพนักงานนวดที่พัทยา เคย
เป็นนักเต้นโคโยตี้ที่ขอนแก่น หรือเคยค้าบริการทางเพศที่หาดใหญ่ เป็นต้น ภูมิหลังประสบการณ์
เหล่านี้เป็นอีกเหตุผลที่ท าให้หญิงไทยเหล่านี้ “พร้อมเสี่ยง” ไปท างานที่บาห์เรน  

นอกเหนือจากโครงสร้างสิ่งจูงใจและการประเมินผลได้กับความเสี่ยงอย่างสมเหตุผล 
รวมทั้งความพร้อมเสี่ยงที่สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของหญิงไทยจ านวนหนึ่งแล้ว ก็ยังมี “ปัจจัย
เสริม” อีกกลุ่มที่ประกอบกันขึ้นเป็น “แรงดูดกลับ” และท าให้ปัญหาโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนยังคง
เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอความช่วยเหลือจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ให้ส่งตัวกลับประเทศไทย แต่ต่อมาได้เดินทางกลับเข้าบาห์เรนเพ่ือค้าประเวณีอีกครั้ง 
หรือบางรายก็ไปค้าประเวณีท่ีประเทศอ่ืน ปัจจัยเสริมเหล่านี้จะได้รับการขยายความในส่วนถัดๆ ไป 

 
๓.๓ ปัจจัยเสริมให้ปัญหาด ารงอยู่ – “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ของหญิงไทยจากการได้รับ

ความช่วยเหลือ  
๓.๓.๑ ระเบียบการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศ 

เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยโดยทั่วไป สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา มีหน้าที่ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยาก ตามภารกิจคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และตามแนวนโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อสิงหาคม ๒๕๕๔ (ข้อ ๗.๗ สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน) ในการ
ด าเนินการดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ อาศัยเอกสารและระเบียบของทางการไทยต่อไปนี้เป็น
แนวทาง ได้แก่  

๑) เอกสารภารกิจส าคัญของกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ 
กรมการกงสุล ซึ่งกล่าวถึงกรณีช่วยเหลือหญิงไทยถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีในข้อ ๕ ว่า “ปัจจุบันมี
หญิงไทยถูกหลอกลวงและต้ังใจไปค้าประเวณีในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นในรูปแบบต่างๆ ....เมื่อสถาน
เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทราบ หรือเมื่อได้รับแจ้งจากญาติในประเท ศไทย ก็จะ



๒๓ 

  

 

 

ประสานงานกับต ารวจท้องถิ่นให้ไปช่วยเหลือ และประสานงานในการส่งตัวกลับประเทศไทย”๔ 
อย่างไรก็ดี โดยที่เอกสารนี้มีเจตนาเพียงให้แนวทางกว้างๆ และไม่ได้กล่าวถึงลักษณะการให้ความ
ช่วยเหลือกรณีต่างๆ ในรายละเอียด จึงยังคงมีความไม่ชัดเจนในบางกรณี เช่น กรณีหญิงไท ย
ค้าประเวณีมาขอรับการช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในฐานะผู้เดือดร้อนที่ต้องการกลับ
ประเทศไทย ในท้ายที่สุด จึงเป็นเรื่องในดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์เป็นรายกรณีด้วย  

๒) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยใน
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๒ ข้อ ๙ กล่าวว่า “ในกรณีที่คนไทยที่พ านักอยู่ในต่างประเทศได้รับ
ความเดือดร้อนและร้องขอความช่วยเหลือ หรือหัวหน้าส านักงานพิจารณาเห็นสมควรให้ความ
ช่วยเหลือ ให้หัวหน้าส านักงานพิจารณาด าเนินการให้ความช่วยเหลือตามข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ หรือข้อ ๑๓ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือเพ่ือให้คนไทยซึ่งได้รับ
ความเดือดร้อนนั้นเดินทางกลับภูมิล าเนาในประเทศไทย แล้วแต่กรณี โดยไม่ถือเป็นการชดใช้ความ
เสียหายให้แก่บุคคลดังกล่าว”  

ทั้งนี้ แม้ว่าระเบียบกระทรวงการคลังนี้จะให้แนวทางในการทดรองเงินราชการ
ช่วยเหลือคนไทยผู้ได้รับความเดือดร้อนในกรณีต่างๆ เช่น ผู้เดือดร้อนที่มิได้เดินทางกลับประเทศไทย 
(ข้อ ๑๑) ผู้เดือดร้อนที่ขอเดินทางกลับประเทศไทย (ข้อ ๑๒) หรือกรณีคนไทยถึงแก่ความตายใน
ต่างประเทศ (ข้อ ๑๓) แตใ่นท้ายที่สุด ก็ให้ขึ้นกับ “ดุลพินิจ” ของหัวหน้าส านักงานในการพิจารณาให้
การช่วยเหลือ “ตามความจ าเป็นและเหมาะสม”๕ 

๓.๓.๒ การให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน : แนวทางเดิมกับ 
“ปัญหาการเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” 

ก่อนการเข้ารับหน้าที่ของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ชุดใหม่ ๓ คนในเวลา
ใกล้เคียงกัน ได้แก่ เอกอัครราชทูต (เข้ารับหน้าที่เดือนเมษายน ๒๕๕๔) อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(พฤษภาคม ๒๕๕๔) และที่ปรึกษาซึ่งท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายกงสุล (มิถุนายน ๒๕๕๔) ปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณีโดยเฉพาะหญิงที่มาขอความช่วยเหลือให้ส่งตัวกลับประเทศไทยถือเป็นภารกิจหนัก
ประการหนึ่งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องเผชิญ อย่างไรก็ดี ปัญหานี้ได้ลดลงอย่างมากในช่วงครึ่งหลัง
ของปี ๒๕๕๔ (ดูตารางสถิติในตารางที่ ๑) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์การชุมนุมประท้วง
รัฐบาลบาห์เรนอย่างยืดเยื้อครั้งใหญ่ตลอดช่วงกุมภาพันธ์ -มีนาคม ๒๕๕๔ และการเข้มงวดกับ
ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาบาห์เรนตลอดปี ๒๕๕๔ ทั้งนี้ สถานการณ์ไม่ปกติในบาห์เรนดังกล่าวยัง
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของบาห์เรนและจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาใน
บาห์เรน ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือแหล่งอาชีพและลูกค้าของโสเภณีหญิงไทย  

เมื่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงในบาห์เรนเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปลายปี ๒๕๕๔ 
ทางการบาห์เรนได้ผ่อนคลายความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองลง รวมทั้งมุ่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ได้รับ
ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองด้วยการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว ฯลฯ ปัญหาโสเภณี
หญิงไทยก็เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ดังเห็นได้จากจ านวนหญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอรับความช่วยเหลือจาก
                                                 
๔ เว็บไซด์กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แหล่งที่มา http://www.consular.go.th/main/th/organize/1290 
๕ ระเบียบกระทรวงการคลัง, แหล่งที่มา http://law.longdo.com/law/537/sub40402 



๒๔ 

  

 

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดปี ๒๕๕๕ มีค่าเฉลี่ยเดือนละเกือบ ๑๖ ราย เทียบกับจ านวนเฉลี่ยของปี 
๒๕๕๔ เดือนละประมาณ ๘ ราย ทั้งนี้ ในช่วง ๗ เดือนแรกของปี ๒๕๕๕ มีหญิงไทยมาขอรับความ
ช่วยเหลือเฉลี่ยเดือนละประมาณ ๑๔ ราย ในขณะที่ในช่วง ๕ เดือนที่เหลือของปีเดียวกัน ค่าเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นเป็นเดือนละ ๑๘ ราย โดยช่วงสิงหาคม-ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นช่วงเดือนที่มีจ านวนหญิงไทยมา
ขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หนาแน่นมากที่สุด (ส่วนหนึ่งเนื่องจาก เป็นช่วง
เทศกาลศีลอดของชาวมุสลิม ซึ่งส่งผลกระทบให้อาชีพค้าบริการฝืดเคืองเพราะจ านวนลูกค้าชาวมุสลิม
ลดลง จึงมีหญิงไทยจ านวนไม่น้อยต้องการเดินทางกลับประเทศไทย) 

ลักษณะความช่วยเหลือที่หญิงเหล่านี้ต้องการคือการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่ง
ตัวกลับประเทศไทยโดยขอยืมเงินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าปรับ
ข้อหาพ านักในบาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตรา (overstay) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยสิ่งที่น่าสังเกตก็
คือ แม้ว่าหญิงไทยหลายรายให้สัมภาษณ์ว่าถูกแม่เล้า/แม่แท็คเอาเปรียบ หรือบางรายอ้างว่าตกเป็น
เหยื่อของการค้ามนุษย์ แต่ไม่มีหญิงไทยรายใดเลยที่ขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แจ้ง
ความหรือฟ้องร้องเอาผิดกับแม่เล้า/แม่แท็ค รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการน าตนมาบาห์เรน  

ในช่วงมิถุนายน ๒๕๕๔ (ซึ่งเป็นเดือนที่หัวหน้าฝ่ายกงสุลคนใหม่เข้ารับต าแหน่ง
และเริ่มท างาน) จนถึงธันวาคม ๒๕๕๕ ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ มีแนวทางให้ความ
ช่วยเหลือและส่งหญิงไทยค้าประเวณีกลับประเทศตาม “ความจ าเป็นและเหมาะสม” ซึ่งกล่าวไว้ในข้อ 
๙ ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๙ โดยหลักการส าคัญของฝ่ายกงสุลก็คือ ให้การช่วยเหลือชาวไทยตกทุกข์อย่างเต็มที่ ในขณะที่
พยายามไม่สร้างภาระทางการเงินที่ไม่จ าเป็นให้กับงบประมาณของรัฐบาลไทย ทั้งนี้ ในกรณีหญิงไทย
ค้าประเวณี หากสถานเอกอัครราชทูตฯ ทดรองเงินราชการให้ตามค าร้องขอเพ่ือเป็นค่าบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ค่าปรับข้อหาพ านักในบาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียมเอกสารของฝ่าย
บาห์เรน ค่าอาหารและค่าที่พักระหว่างรอกลับประเทศไทย ฯลฯ ก็อาจมีค่าใช้จ่ายต่อหญิงไทยแต่ละ
รายประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท (ขึ้นกับระยะเวลาที่พ านักเกินอายุวีซ่าเป็นส าคัญ) เมื่อ
ค านวณกับจ านวนหญิงไทยที่มาขอรับความช่วยเหลืออย่างน้อยปีละกว่า ๑๐๐ ราย เงินที่ราชการต้อง
ทดรองก็อาจสูงถึง ๓ – ๕ ล้านบาทต่อปี ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้ยืมเงินมีอัตราการชดใช้เงิน
คืนต่ ามาก 

โดยสรุป ในช่วงมิถุนายน ๒๕๕๔ – ปลายปี ๒๕๕๕ เมื่อมีหญิงไทยค้าประเวณีมา
ร้องขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งตัวกลับประเทศไทย เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
มีข้ันตอนด าเนินการและให้ความช่วยเหลือ ดังนี้  

๑) ให้หญิงไทยเขียนค าร้องขอความช่วยเหลือและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท า
การสัมภาษณ์หญิงไทยเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือกรอกแบบสอบสภาพข้อเท็จจริงของบุคคลที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

๒) ขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์แม่เล้า/แม่แท็ค ผู้คุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ค้าประเวณีจากหญิงไทย เพื่อหัวหน้าฝ่ายกงสุลหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ โทรศัพท์เจรจากับบุคคลเหล่านี้ให้
น าหนังสือเดินทาง กระเป๋าเสื้อผ้า บัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าปรับข้อหาพ านักในบาห์เรนเกินอายุการ
ตรวจลงตรา ฯลฯ มาคืนหญิงไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งแทบทุกกรณี แม่เล้าหรือผู้คุมจะยอมน า



๒๕ 

  

 

 

เอกสารต่างๆ พร้อมค่าปรับมาคืนให้หญิงไทยในที่สุด หลังจากนั้น ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต
ฯ จะให้หญิงไทยลงนามในสัญญายืมเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เหลือ เช่น ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเอกสาร ค่าเปลี่ยนบัตรโดยสารเครื่องบิน  

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าหญิงไทยแทบทุกรายจะมีหมายเลขโทรศัพท์ของ
ผู้เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีข้างต้นอยู่กับตน ซึ่งถ้าไม่ใช่แม่เล้าก็เป็นผู้คุม และหลายรายให้สัมภาษณ์
ว่า ตนใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวติดต่อแม่เล้าหรือผู้คุมเรื่องการเบิกรายได้จากการค้าประเวณีเพ่ือ
ส่งเงินดังกล่าวให้แก่ครอบครัวที่ประเทศไทย  

๓) เมื่อได้รับเอกสารต่างๆ และค่าปรับในข้อ (๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ มักต้องติดต่อสายการบินให้หญิงไทยเพ่ือก าหนดวันเดินทางกลับประเทศไทยใหม่
เนื่องจากบัตรโดยสารขากลับของเดิมอาจหมดอายุลงแล้ว หรือเพ่ือเลื่อนก าหนดวันเดินทางกลับ
ประเทศไทยให้เร็วที่สุด  

๔) แทบทุกกรณี หัวหน้าฝ่ายกงสุลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลต้องน าตัวหญิงไทยไป
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองบาห์เรนเพ่ือติดต่อช าระค่าปรับข้อหาพ านักเกินอายุการตรวจลงตรา  

๕) ในกรณีที่หนังสือเดินทางของหญิงไทยหายหรือหมดอายุ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ต้องออกใบรับรองแทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity หรือ C.I.) และพาหญิงไทยไปติดต่อ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือช าระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง  

๖) ระหว่างรอกลับประเทศไทย ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดให้
หญิงไทยพ านักรอที่บ้านพักอาสาสมัครช่วยเหลือหญิงไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้จัดท า
โครงการว่าจ้าง  

๗) ในวันเดินทางกลับประเทศไทย หัวหน้าฝ่ายกงสุล เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ และคนรถ
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะน ารถไปรับหญิงไทยเพ่ือพาไปส่งที่สนามบิน และช่วยติดต่ออ านวย
ความสะดวกให้หญิงไทย 

แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามแนวทางเดิม
ข้างต้นจะเป็นการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองคนชาติอย่างเต็มที่ในทุกขั้นตอน แต่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านทรัพยากรและบุคลากร ภาพลักษณ์ของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และที่ส าคัญก็คือไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีให้ลดลง ตรงข้าม กลับ
ท าให้หญิงไทยบางกลุ่มเลือก “เสี่ยงทางจริยธรรม” และใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือในการค้า
ประเวณีต่อไป ไม่ในบาห์เรนก็ที่อ่ืนๆ  

ในด้านทรัพยากรและบุคลากร แนวทางช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีแบบเดิม
พิจารณาหญิงไทยเหล่านี้ในฐานะ “ผู้ตกทุกข”์ มากกว่าเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายในข้อหาต่างๆ ทั้งของ
ไทยและของบาห์เรน (เช่น การพ านักในบาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตรา การค้าประเวณี ความเกี่ยวพัน
กับขบวนการค้ามนุษย์) ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายกงสุลจึงเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเจรจาเรียกคืน
กระเป๋าเสื้อผ้า หนังสือเดินทาง บัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าปรับจากแม่เล้า/ผู้คุม การน าหญิงไทยไป
ผ่านกระบวนการของทางการบาห์เรน (เช่น เสียค่าปรับ ออกเอกสาร) การเปลี่ยนบัตรโดยสาร
เครื่องบิน การดูแลระหว่างพ านักรอ การส่งและประสานติดต่อสายการบินในวันเดินทางกลับ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ใช้เวลามากและต้องใช้บุคลากรช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด การด าเนินการดังกล่าว  



๒๖ 

  

 

 

ได้สร้างภาระที่เกินพอดีให้กับฝ่ายกงสุลซึ่งมีบุคลากรเพียง ๓ คน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายกงสุล และลูกจ้าง
ท้องถิ่นอีก ๒ คน ซึ่งมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบงานกงสุลด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น การตรวจลงตรา นิติกรณ์ 
กงสุลสัญจร กิจกรรมเสริมสร้าง “ชุมชนไทยเข้มแข็ง” ต่างๆ และกรณีคนไทยตกทุกข์นอกเหนือจาก
หญิงไทย เช่น การดูแลแรงงานไทยถูกกฎหมายที่ประสบปัญหากับนายจ้าง (ซึ่งสถิติจากตารางที่ ๑ มี
กรณีร้องเรียนมากกว่าหญิงไทยค้าประเวณี) ทั้งนี้ ในยามที่จ านวนหญิงไทยค้าประเวณีเพ่ิมสูงขึ้น หรือ
มีหน่วยงานจากประเทศไทยเร่งรัดให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความช่วยเหลือ สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ซึ่งมีข้าราชการทั้งหมดเพียง ๕ คน ก็จ าเป็นต้องระดมบุคลากรจากฝ่ายอ่ืนมาช่วยสนับสนุนงานด้าน
กงสุล ในขณะที่ต้องดูแลรับผิดชอบงานมิติอ่ืนๆ เช่น การรักษาส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย -
บาห์เรน สารนิเทศ พิธีการทูต การติดตามรายงานสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจบาห์ เรน งาน
คลัง งานบริหารส านักงานและบุคลากร ฯลฯ ด้วย  

ที่ส าคัญที่สุดก็คือ การให้ความช่วยเหลืออย่างดีในทุกขั้นตอนเช่นนี้ ไม่ได้ช่วยให้
ปัญหาโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนทุเลาเบาบางลง เห็นได้จากสถิติหญิงไทยที่มาขอให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ส่งตัวกลับประเทศกลับเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตลอดปี ๒๕๕๕ รวมทั้งยังเกิดผลสืบเนื่องและ
ผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกหลายประการ สรุปได้ ดังนี้  

๑) หญิงไทยค้าประเวณีซึ่งมาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เพ่ิมขึ้นนั้น พบว่าบางรายเคยเข้ามา “ท างาน” ในบาห์เรนแล้ว หรือบางรายก็กลับมาขอรับความ
ช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อีกครั้ง ซึ่งหมายความว่า การให้ความช่วยเหลือของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ที่ผ่านๆ มากลับเป็น “ปัจจัยดูด” หรือ “ดูดกลับปัญหา” คือท าให้ปัญหาด าเนิน
ต่อไป หรือแม้กระทั่งเพ่ิมขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตฯ ท าให้
หญิงไทยค้าประเวณีกล้าที่จะ “เสี่ยงทางจริยธรรม” (moral hazard) เพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่ต้อง
รับผิดชอบในผลการกระท าที่ผิดกฎหมายของตน และรู้ว่ามีสถานเอกอัครราชทูตฯ  เป็น “ที่พ่ึงแห่ง
สุดท้าย” (helper of last resort) ซึ่งสามารถช่วยให้ตนหลีกเลี่ยงผลทางกฎหมายได้ 

๒) หญิงไทยกลุ่มอื่นมาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ บ้าง เพ่ือ 
“หลบเลี่ยงโทษ” ที่อาจได้รับจากทางการบาห์เรน โดยที่พบบ่อยขึ้น ได้แก่ หญิงไทยซึ่งพ านักใน
บาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตรา (บางรายพ านักเกินเป็นปี) มาขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยส่งตัว
กลับประเทศไทย หญิงไทยเหล่านี้มีบัตรโดยสารเครื่องบิน หลายรายมีค่าปรับข้อหาพ านักเกินอายุวีซ่า
เต็มจ านวน ในขณะที่บางรายก็มีไม่ครบจ านวน (จึงต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยต่อรองกับ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองบาห์เรนด้วย) อย่างไรก็ดี ความประสงค์ร่วมกันของหญิงไทยเหล่านี้ก็คือ 
ต้องการให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พาไปติดต่อทางการบาห์เรนในการเดินทางกลับประเทศ
ไทย เนื่องจากเกรงว่าหากตนไปติดต่อด้วยตนเอง อาจได้รับโทษบางประการจากทางการบาห์เรน
แม้ว่าตนจะมีบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าปรับด้วยแล้วก็ตาม ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์หญิงไทยกลุ่มนี้ 
สันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นหญิงค้าประเวณีแบบอิสระ (ไม่สังกัดแม่เล้า) หรืออาจเคยสังกัดแม่เล้า
แต่บัดนี้เก็บสะสมรายได้จ านวนหนึ่งแล้ว จึงต้องการหาทางกลับประเทศไทย โดยหากสามารถใช้
ช่องทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ ตนเองก็ไม่จ าเป็นต้องเสียค่าจ้างให้ “นายหน้า” (ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ
เจ้าหน้าที่ชาวบาห์เรน) ในการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย  



๒๗ 

  

 

 

๓) มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของหญิงไทยขณะพ านักรอการ
ส่งกลับ กล่าวคือ อาสาสมัครซึ่งให้ที่พักแก่หญิงไทยเหล่านี้แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่า ในบางกรณี 
มีหญิงไทยบางรายแต่งกายไม่สุภาพและออกไปพบผู้คนข้างนอกที่พัก หรือมีกรณีที่ เพ่ือนบ้านของ
อาสาสมัครร้องเรียนว่าหญิงไทยบางรายได้ค้าบริการทางเพศให้กับพนักงานของตน  

๔) “ผู้หวังดี” หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ของไทยคาดหวังการตอบสนองของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ อย่างไม่สมจริงกล่าวคือ มี “ผู้หวังดี” มูลนิธิเอกชน รวมทั้งส่วนราชการอ่ืนๆ ติดต่อ
แจ้งขอความช่วยเหลือให้หญิงไทยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง และคาดหวังให้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ ตอบสนองอย่างรวดเร็วทันใจ ทั้งๆ ที่เป็นการติดต่อมาอย่างไม่เป็นทางการ (ซึ่งที่
ถูกต้องตามขั้นตอนทางการ ต้องแจ้งผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ) ที่น่าสังเกตก็คือ 
กรณี “ผู้หวังดี” นั้น แทบท้ังหมดปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเม่ือสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอรับ
ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางประกอบการแจ้งเรื่อง โดยการสนทนากับผู้หวังดีบางราย มีข้อ
ชวนสงสัยว่าน่าจะไม่ใช่ญาติหรือคู่รักตามที่กล่าวอ้าง แต่เป็นผู้มีส่วนรู้เห็นกับการไปค้าประเวณีใน
ต่างประเทศของหญิงไทย  

๕) มีการพาดพิงสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเชิงลบ โดยเฉพาะค ากล่าวหาว่ามี
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็น “สาย” ให้แม่เล้า/แม่แท็ค ดังเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวใหญ่ในหน้า
หนังสือพิมพ์ตลอดครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งบางฉบับพาดหัวท านองว่า“๑๐ หญิงไทยโทร
จากบาห์เรนร้องถูกกักขัง หวั่นหลังศีลอดถูกทารุณทางเพศหนัก” 

ข่าวใหญ่ข้างต้นเริ่มปรากฏในหนังสือพิมพ์ต่างๆ เช่น เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด 
คมชัดลึก ประจ าวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สรุปความว่า ช่วงต้นสัปดาห์ดังกล่าว หญิงไทยรายหนึ่ง
โทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่รายการโทรทัศน์ (ตีสิบ) และต ารวจที่ประเทศไทยว่า ตนและเพ่ือนรวม ๑๐ 
คน ถูกกักขังไว้รอค้าประเวณีที่ตึกตรงข้ามสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ าบาห์เรน โดยตนและ
เพ่ือนไม่กล้าหลบหนีมาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตไทย เนื่องจากเชื่อว่ามีสายของคนร้าย
อยู่ในสถานเอกอัครราชทูตฯ และหากท าอะไรให้คนร้ายรู้ตัว พวกเธอจะโดนย้ายไปหลบซ่อนกักขังยัง
สถานที่อ่ืนทันที  

เกี่ยวกับรายงานข่าวดังกล่าว ต ารวจ บชน. ของไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยไม่เคยตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศ
หรือสถานเอกอัครราชทูตฯ (ซึ่งเป็นส่วนราชการที่ถูกพาดพิง) ก่อน ทั้งๆ ที่ต ารวจไทยกล่าวว่าได้รับ
แจ้งเรื่องจากหญิงไทยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ การให้ข่าวดังกล่าวท าให้สื่อมวลชนหลายรายพุ่งเป้ามาที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้สื่อข่าวจากประเทศไทยและชาวไทยในบาห์เรนติดต่อขอทราบข้อเท็จจริงกับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ หลายราย 

ทั้งนี้ ความจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อเช้าตรู่ (เวลาท้องถิ่นของบาห์เรน) ของวันศุกร์ที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีหญิงไทย ๓ คนหลบหนีจากสถานค้าประเวณีมาขอความช่วยเหลือสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ให้ส่งตัวกลับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รีบประสานต ารวจบาห์เรน
ให้ช่วยตรวจค้นสถานที่ที่ได้รับแจ้งภายในวันเดียวกัน ซึ่งต ารวจพบหญิงไทยอีก ๗ คน ทุกคนพ านักอยู่
ในบาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตรา (วีซ่า) จึงน าตัวมาสอบสวน ทราบว่า 



๒๘ 

  

 

 

หญิงไทย ๕ ใน ๗ คน ยอมรับว่าเข้ามาท างานค้าประเวณีโดยสมัครใจ และไม่ใช่
เหยื่อของการบังคับให้ขายบริการทางเพศ  

หญิงไทยอีก ๒ ใน ๗ คน ให้การว่าถูกหลอกมาท างานนวดที่บาห์เรน และถูกแม่เล้า
ทาบทามให้ขายบริการทางเพศ ซึ่งทั้งสองไม่ยินยอมและยังไม่เริ่มขายบริการเนื่องจากรอให้เทศกาล
ศีลอดสิ้นสุดลง อย่างไรก็ดี จากการขยายผลของต ารวจไทยในเวลาต่อมา พบว่าหญิงไทยทั้งสองเป็น 
“ผู้คุม” หญิงไทยของแม่เล้า ซึ่งต่อมา เมื่อทางการบาห์เรนเนรเทศหญิงทั้งสองกลับประเทศไทย ทั้ง
สองคนได้ทิ้งบัตรโดยสารเครื่องบินเดิมที่ทางการบาห์เรนจัดให้และซื้อบัตรโดยสารใหม่ที่สนามบิน
บาห์เรนโดยเจตนาเปลี่ยนเส้นทางบินและเวลาเดินทางถึงประเทศไทยเพ่ือหลีกเลี่ยงทางการไทยซึ่ง
สถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งให้ไปรอรับตัวหญิงทั้งสองที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือน าไปสอบสวนขยาย
ผลเพ่ิมเติมในฐานะ “เหยื่อการค้ามนุษย์” ตามที่ทั้งสองแจ้งแก่ต ารวจบาห์เรนไว้ แม้ว่าหญิงไทยทั้ง
สองจะสามารถหลบหนีไปได้ในช่วงสิงหาคม ๒๕๕๕ แต่ต่อมาทั้งคู่ก็ถูกต ารวจไทยจับกุมในขณะ
เดินทางออกจากประเทศไทยเพ่ือไป “ท างาน” ในต่างประเทศอีกครั้ง เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ (ที่
สนามบินนานาชาติภูเก็ต) และ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ (ท่ีด่านสะเดา จังหวัดสงขลา) 

ส าหรับหญิงไทยอีก ๓ คนที่หลบหนีมาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต
ฯ หนึ่งในนั้นให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่โทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่และรายการ
โทรทัศน์ที่ประเทศไทยเพราะถูกแม่เล้าขู่ว่ามีพรรคพวกอยู่ในสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่เมื่อได้คุยกับ
ญาติและเพ่ือนที่ประเทศไทยก็ได้รับค าแนะน าว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นที่พ่ึงได้ จึงตัดสินใจ
หลบหนีมาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕  

เกี่ยวกับหญิงไทยทั้งสามข้างต้น เป็นที่น่าสังเกตว่า วีซ่าเข้าบาห์เรนของทุกคนได้รับ
การ “ต่ออายุ” เรียบร้อยแล้ว และจากการสัมภาษณ์พบว่า หนึ่งในนั้นเคยท างานเป็นพนักงานนวดที่
พัทยา (และมาบาห์เรนครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ โดยสองครั้งแรกกล่าวว่ามาเยี่ยม “น้าสาว”) อีกหนึ่งคนถูก
ชักชวนมาเป็นพนักงานนวด ทั้งๆ ที่ตนเองยอมรับว่าไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการนวด (แต่มี
ประสบการณ์ไปต่างประเทศ โดยเคยไปเยี่ยม “แฟน” ที่เบลเยี่ยม ๓ ครั้ง) คนสุดท้าย แจ้งว่าถูก
หลอกมาท างานรายได้ดีช่วงสั้น เพราะตนมีอาชีพเสริมสวยอยู่ที่ประเทศไทยรายได้เพียงเดือนละ 
๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท (แต่ปรากฏหลักฐานการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางว่าเคยไปสิงคโปร์มาแล้ว 
๓-๔ ครั้ง) หญิงไทยทุกคนไม่ต้องการแจ้งความเอาผิดกับแม่เล้า โดยอ้างว่ากลัวเครือข่ายของแม่เล้าท า
ร้าย จึงต้องการเพียงให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยส่งตัวกลับประเทศไทยเท่านั้น (ตัวอย่างค า
สัมภาษณ์หญิงไทยทั้ง ๑๐ คนปรากฏในภาคผนวก ข) ๖ 

นอกจากข่าวใหญ่ข้างต้นซึ่งกระทบภาพลักษณ์และสร้างกระแสให้สาธารณชนเกิด
ข้อสงสัยในการท างานของสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ยังมีกรณีพาดพิงสถานเอกอัครราชทูตฯ จาก 
“ผู้หวังดี” เกิดขึ้นเป็นบางครั้งด้วย เช่น ครั้งหนึ่ง มีโทรสารหนังสือลงนามจากรองปลัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงฯ ถึงเอกอัครราชทูตฯ ลง
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งขอความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
                                                 
๖ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีหญิงไทยค้าประเวณี ๑๐ คนข้างต้น ปรากฏในโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ  

ที่ MNM ๕๖๘ ๕๗๑ ๕๘๒ และ ๕๙๐/๒๕๕๕ สองฉบับแรกลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม กับอีกสองฉบับลงวันท่ี ๒๗ 
และ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามล าดับ 



๒๙ 

  

 

 

นางสาวมยุรี ศรีคุณเมือง หญิงไทยถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีที่บาห์เรนซึ่งโทรศัพท์มาแจ้งเพ่ือนว่า 
ถูกย้ายไปกักขังที่ใหม่เนื่องจากมีคนของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นสายให้ทางเครือข่ายค้ามนุษย์ โดย
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ได้รับข้อมูลนี้จากนายสุรเชต (ไม่แจ้งนามสกุลและข้อมูลอ่ืนใด นอกจาก
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ) เพ่ือนชายของนางสาวมยุรีฯ  

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รีบด าเนินการตามขั้นตอน เริ่มจากตรวจสอบชื่อดังกล่าว
ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่าไม่พบชื่อของนางสาวมยุรี ศรีคุณเมือง 
จึงได้มีโทรเลขแจ้งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้ประสานแจ้งผลและขอรับทราบข้อมูล
เพ่ิมเติมจากกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เกี่ยวกับ (๑) นางสาวมยุรีฯ เช่น เลขหรือส าเนาบัตรประชาชน 
หนังสือเดินทาง (๒) ผู้แจ้งคือนายสุรเชต เช่น เลขหรือส าเนาบัตรประชาชน เนื่องจากประสบการณ์
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเมื่อได้รับอีเมล์หรือโทรศัพท์ร้องเรียนท านองนี้ พบว่า “ผู้หวังดี” ที่แจ้ง
เหตุที่ต้นทางมักมีความสัมพันธ์กับหญิงไทยเกินกว่าการเป็นบุคคลในครอบครัว และมักมีส่วนรู้เห็นกับ
การเดินทางไปค้าประเวณีของหญิงไทยแทบทุกราย (๓) ขอรับทราบกระบวนการรับค าร้องเรียนของ
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ว่า มีขั้นตอนกลั่นกรองความน่าเชื่อถือของผู้ร้องและค าร้องหรือไม่ อย่างไร 
อาทิ มีการตรวจสอบหลักฐานของผู้แจ้งดังกล่าวหรือไม่ มีการเก็บหลักฐานของผู้ร้องในลักษณะใด เช่น 
ให้มีการเขียนค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ เพ่ือว่าในกรณีที่ผู้ร้องแจ้งความเป็นเท็จ หรือกล่าวโทษ
ผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น จะได้สามารถเอาผิดทางกฎหมายกับผู้ร้องได้ต่อไป๗ 

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ไม่ได้ตอบข้อซักถามข้างต้นของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และหลังจากนั้น ก็มักไม่ปรากฏการพาดพิงสถานเอกอัครราชทูตฯ ในทางลบอีก 

 
๓.๔  การทบทวนแนวทางให้ความช่วยเหลือเพื่อลด “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ของหญิงไทยฯ 

และผลกระทบต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ  
ผลสืบเนื่องและผลกระทบจากการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยข้างต้นท าให้สถาน

เอกอัครราชทูตฯ จ าเป็นต้องทบทวนแนวทางจัดการปัญหาโสเภณีหญิงไทย โดยที่ประชุมภายในของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ได้เคยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นของปัญหาตั้งแต่มิถุนายน ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ที่ประชุมครั้งต่อๆ มาได้หารือกัน
เกี่ยวกับเหตุปัจจัยและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องตามมาเพ่ือพยายามปรับปรุงแนวทางรับมือแก้ไข รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
รายงานผลการประชุมเหล่านี้ให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทุกครั้ง๘ 

การหารือระดมสมองระหว่างข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ณ ที่ประชุมภายในข้างต้น ท าให้เกิดความชัดเจนขึ้นในหลายๆ ประเด็น ได้แก่  

                                                 
๗ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ท่ี MNM ๖๖/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
๘ สรุปผลการหารือภายในของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา และข้อเสนอต่อกระทรวงฯ ปรากฏในโทรเลข

สถานเอกอัครราชทูตฯ ท่ี MNM ๔๔๘ ๔๗๖ และ ๘๔๖ ลงวันท่ี ๒ และ ๗ กรกฎาคม และ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
และโทรเลขฯ ท่ี MNM ๑๐ และ ๔๒ ลงวันท่ี ๗ และ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ตามล าดับ 



๓๐ 

  

 

 

๓.๔.๑ การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม  
 แนวทางจัดการปัญหาโสเภณีหญิงไทยด้วยการให้ความคุ้มครองช่ วยเหลือที่ดี

เกินไปตามข้อ ๓.๓.๒ ท าให้โสเภณีหญิงไทยสามารถใช้สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นทางออกจากปัญหา
เฉพาะหน้าของตนอย่างง่ายๆ ในขณะที่ไม่มีการเอาผิดกับต้นตอของปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ แม่เล้าหรือ
ขบวนการส่งเสริมการค้าประเวณี ส่วนหนึ่งเห็นได้จากหญิงไทยค้าประเวณีแทบทุกรายต่างไม่ประสงค์
จะเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ ทั้งๆ ที่หญิงบางรายอ้างว่าตนถูกบังคับหรือตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ที่
ส าคัญที่สุดก็คือ มีหญิงไทยจ านวนไม่น้อยที่ไม่เลิกอาชีพค้าประเวณีแม้เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว 
บางรายยังกลับมาค้าประเวณีอีกครั้งที่บาห์เรน หรือมีข้อมูลว่าบางรายก็ไปค้าประเวณีที่ประเทศอ่ืน
ต่อ (ตัวอย่างปรากฏในภาคผนวก ข) จึงเท่ากับว่าการช่วยเหลือหญิงไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ 
กลับท าให้หญิงเหล่านี้กล้า “เสี่ยงทางจริยธรรม” เพ่ิมขึ้นอย่างสมเหตุผล เนื่องจากเมื่อประสบปัญหา
ใดๆ และครั้งใดในการค้าประเวณี ก็สามารถมาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตไทยที่
บาห์เรนหรือที่อ่ืนๆ ให้หลุดพ้นจากปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไปตั้งต้นค้าประเวณีใหม่ได้อีกเรื่อยๆ  

๓.๔.๒ การแก้ปัญหาที่ปลายทาง  
การช่วยเหลือส่งหญิงค้าประเวณีกลับประเทศไทยเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ 

“ปลายทาง” ซึ่งจะไม่สามารถช่วยให้ปัญหายุติหรือบรรเทาเบาบางลงได้ ตราบเท่าที่ไม่มีการแก้ไข
โครงสร้างสิ่งจูงใจที่ “ต้นทาง” ดังนั้น การแก้ไขที่ต้นเหตุจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งกว่า โดยหน่วยงานของ
ไทยและบาห์เรนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในข้อ ๓.๑ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังและประสานร่วมมือกัน
มากยิ่งข้ึน  

๓.๔.๓ มูลเหตุให้หญิงไทยค้าประเวณีต้องการกลับประเทศไทย  
แม้ว่าหญิงไทยหลายรายจะไม่ได้คิดเลิกอาชีพค้าบริการทางเพศ แต่มีเหตุผลหลาย

ประการที่ท าให้ต้องการกลับประเทศไทย อาทิ 
๑) รายรับไม่เป็นไปตามท่ีคาด เช่น ไม่ได้ลูกค้ามากพอเนื่องจากรูปร่างหน้าตาหรือ

การให้บริการไม่ตรงกับความนิยมของลูกค้าท้องถิ่น 
๒) ไม่มีสิทธิจัดการกับรายได้ หรือไม่มีอิสระในการใช้รายได้ของตน เนื่องจากต้อง

มอบรายได้ให้แม่เล้า/แม่แท็ค เป็นผู้เก็บทั้งหมดโดยตนเพียงบันทึกบัญชีไว้ และไม่สามารถเบิกรายได้
ของตนจากแม่เล้าเท่าที่ต้องการโดยสะดวกจนกว่าจะชดใช้ “ค่าแท็ค” ครบเสียก่อน  

๓) รายจ่ายสูงกว่าที่คาด เช่น ต้องจ่ายค่าที่พักให้แม่แท็ค/แม่เล้าสูงถึง ๑๐๐-๑๕๐ 
ดีนาร์บาห์เรน (๘,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท) ต่อสัปดาห์ (พักรวมในห้องเดียวกันประมาณ ๗ คน) 
นอกจากนี้ ยังต้องจ่ายค่าอาหาร เครื่องใช้ส่วนตัว (เช่น สบู่ แชมพู ยาสี ฟัน แปรงสีฟัน) ยารักษาโรค 
ฯลฯ ต่างหาก โดยต้องซื้อจากแม่เล้าในราคาท่ีสูงกว่าราคาปกติของท้องถิ่นมาก  

จากการสัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน แทบทุกรายกล่าวตรงกันว่า 
รายจ่ายข้างต้นเป็นเรื่องท่ีนายหน้า/เอเย่นต์ที่ประเทศไทยไม่ได้ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน หรือไม่ได้ให้ข้อมูล
อะไรเลยในเรื่องนี้แก่พวกตนตั้งแต่ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย จึงท าให้เกิดความรู้สึกว่าพวกตน 
“ถูกหลอก” และ “ถูกเอาเปรียบ” ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ไม่ประสงค์จะค้าบริการใน
บาห์เรนต่อไป  



๓๑ 

  

 

 

๔) ปัจจัยอ่ืนๆ เช่น สภาพที่พักแออัด สภาพลูกค้าที่หญิงไทยไม่พึงใจจะให้บริการ 
ความเป็นอยู่ไม่อิสระเนื่องจากมีผู้คุมหญิงไทยที่พักอยู่ด้วยกันคอยจับตามองพฤติกรรม ฯลฯ  

มูลเหตุข้างต้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการที่หญิงไทยไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมดจาก
เอเย่นต์/นายหน้าที่ประเทศไทย จึงท าให้ประสงค์จะออกจาก “แท็ค” หรือสัญญาก่อนที่ชดใช้ “ค่าแท็ค” 
ได้ครบจ านวนที่ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าหญิงไทยบางรายได้ต่อรองกับแม่เล้าเพ่ือขอลดค่าแท็ค 
โดยจะขอให้ทางบ้านส่งเงินมาจ่ายในส่วนที่เหลือ แต่เมื่อแม่เล้าไม่ยอม จึงหนีออกมาขอความ
ช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพ่ือให้ตนพ้นไปจาก “สัญญา” ดังกล่าว (ตัวอย่างในภาคผนวก ข) 

สภาพการณ์ข้างต้นยังสอดคล้องกับรายงานผลสอบสวนหญิงไทยของทางการ
บาห์เรนใน ๒ กรณีที่เกิดขึ้นในช่วงปลายพฤศจิกายน ๒๕๕๕ กรณีแรก ได้แก่ มูลนิธิปวีณา หงสกุล 
โทรศัพท์แจ้งขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเหลือหญิงไทยประมาณ ๒๐ คน ที่กล่าวว่าถูก
หลอกลวงและบังคับให้ค้าประเวณีที่โรงแรม Arabia และ Exhibition Plaza ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
ประสานงานให้ต ารวจบาห์เรนเข้าไปตรวจค้นและในที่สุดพบหญิงไทย ๒๒ คน กรณีที่สอง ได้แก่ 
หญิงไทย ๔ คนมาร้องเรียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่าถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพและบังคับให้
ค้าประเวณี ซึ่งทุกกรณีเหล่านี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานให้ต ารวจบาห์เรนเข้ามา
สอบสวนขยายผลเนื่องจากการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายบาห์เรนซึ่ง
เป็นประเทศผู้รับ  

จากการสอบสวนหญิงไทย ๒๖ รายข้างต้น ต ารวจบาห์เรนได้แจ้งผ่านกรมการ
กงสุลของกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรนว่า กรณีแรก “ไม่มีความคล้ายคลึงกับความผิดในข้อหาค้า
มนุษย์... ผู้ที่ร้องเรียนให้การยอมรับว่า พวกเธอเดินทางมาราชอาณาจักรบาห์เรนเพ่ือจุดประสงค์
กระท าการค้าประเวณี และพวกเธอไม่ได้โดนกักขังหน่วงเหนี่ยวอิสรภาพ... เหตุผลที่น าไปสู่กา ร
ร้องเรียนคือ ข้อขัดแย้งที่พวกเธอไม่ได้รับส่วนแบ่งของพวกเธอจากการค้าประเวณี” และกรณีที่สอง 
“ผู้หญิงเหล่านี้ให้การยอมรับว่าท าการค้าประเวณีด้วยความประสงค์อันบริสุทธิ์ของเธอเอง และ
จุดประสงค์ในการร้องเรียนคือร้องขอความช่วยเหลือเพ่ืออ านวยความสะดวกให้พวกเธอเดินทางกลับ
ประเทศของพวกเธอ...”๙ 

๓.๔.๔ การเสี่ยงท่ีคุ้มค่า 
หลายครั้ง การที่ต ารวจบาห์เรนเข้าตรวจค้นสถานที่ที่มีการร้องเรียนผ่านสถาน

เอกอัครราชทูตฯ จะพบหญิงไทยค้าประเวณีจ านวนหนึ่งที่ยังไม่ต้องการกลับประเทศไทย และต้องการ 
“ท างาน” ในบาห์เรนต่อไป การสัมภาษณ์หญิงไทยเหล่านี้ท าให้ได้ข้อมูลอีกด้านว่า การค้าบริการทาง
เพศได้สร้างรายได้ที่น่าพอใจให้กับหญิงไทยจ านวนหนึ่ง (ตัวอย่างในข้อ ๖ ของภาคผนวก ข) โดย
หญิงไทยเหล่านี้มักมองหญิงที่ร้องเรียนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการตรวจค้นจับกุมจนตนต้องติดร่างแหไป
ด้วยนั้นว่าเป็น “ผู้ไม่ประสบความส าเร็จในอาชีพ” อาจเนื่องจากไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า หรือไม่มี
ความอดทนในการท ามาหากิน ทั้งนี้ ในทัศนะของหญิงไทยที่ถูกจับกุมและส่งกลับประเทศไทยก่อน
เวลาที่ต้องการ การค้าประเวณีในบาห์เรนยังคงเป็น “การเสี่ยงที่คุ้มค่า” จึงอนุมานได้ว่าหญิงเหล่านี้
คงหาทางกลับมาค้าประเวณีในบาห์เรนหรือไปค้าประเวณีท่ีอ่ืนๆ ต่อไป  

                                                 
๙ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ที่ MNM ๘๗๕/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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๓.๔.๕ ผลลบจากการติดต่อกับแม่เล้าในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย  
แม้ว่าส่วนใหญ่ แม่เล้าหรือผู้คุมหญิงไทยจะยินยอมน าเสื้อผ้า หนังสือเดินทาง บัตร

โดยสารเครื่องบิน ค่าปรับ ฯลฯ มามอบคืนให้หญิงไทยตามค าขอของสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่การที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องติดต่อทวงถามเรื่องเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าอาจสร้างความไม่พอใจสะสม
ให้กับแม่เล้า หรือในทางตรงข้าม ให้ภาพว่าแม่เล้ามีช่องทางติดต่อพูดคุยกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่ง
อาจน าไปสู่ข้อครหาว่า มีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็น “สาย” ให้แม่เล้า นอกเหนือจากการที่
แม่เล้ามักขู่โสเภณีหญิงไทยว่ามี “สาย” ในสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อป้องปรามมิให้หญิงไทยหลบหนี
ไปขอความช่วยเหลือ ตามค าบอกเล่าของหญิงไทยที่ให้สัมภาษณ์แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในข้อ 
๓.๓.๒ (จ) 

โดยสรุป การทบทวนประเด็นและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย
ค้าประเวณี ท าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นแนวทางปรับปรุงการแก้ไขปัญหาโสเภณีหญิงไทยได้
ครบถ้วนและชัดเจนขึ้น ซึ่งมีจุดเน้นส าคัญดังจะได้ขยายความในส่วนต่อไป ได้แก่  

๑) การปรับปรุงแนวทางและขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีเพ่ือลด 
“การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ของหญิงไทยฯ (รายละเอียดในข้อ ๓.๔ และ ๓.๕) 

๒) การโน้มน าหน่วยงานบาห์เรนที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น 
(รายละเอียดในข้อ ๓.๕) 

๓) การมีข้อเสนอต่อหน่วยงานไทยที่ต้นทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ (บทท่ี ๔) 
 

๓.๕  แนวปฏิบัติใหม่ในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย : หลักการและรายละเอียด 
เพ่ือจัดการกับปัญหาข้างต้น โดยเฉพาะปัจจัยปลายทางที่ท าให้หญิงไทยเลือกที่จะ “เสี่ยง

ทางจริยธรรม” สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
หญิงไทยค้าประเวณีอย่างต่อเนื่อง โดยแนวทางที่ปรับปรุงได้แก้ไขข้ออ่อนของแนวทางเดิมด้วยการ
เสริม “จุดแข็ง” เข้ามาบน ๒ หลักการ ได้แก่  

๓.๕.๑ หลักกฎหมาย  
เพ่ือป้องปรามมิให้หญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนสามารถใช้การช่วยเหลือของ

สถานเอกอัครราชทูตฯ หลบเลี่ยงผลทางกฎหมายจากการกระท าของตน (เช่น สามารถกลับประเทศ
ไทยได้โดยง่าย โดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายในความผิดที่ตนท า) ซึ่งหลายกรณีสร้างแรงจูงใจ
ให้หญิงไทยเหล่านี้ “กระท าผิดซ้ า” หรือ “เลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ในการประกอบอาชีพโสเภณี
ต่อไป ไม่ว่าจะกลับมาในบาห์เรนหรือเดินทางไปขายบริการในที่อ่ืนๆ 

หลักกฎหมายที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงแนวทางการ
จัดการปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน ได้แก่  

๑)  หลักอธิปไตยของรัฐผู้รับ (กรณีนี้ได้แก่ บาห์เรน) ซึ่งรัฐผู้ส่ง (เช่น ไทย) ต้องให้
ความเคารพต่อกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของรัฐผู้รับ ไม่ละเมิดหรือแทรกแซงกลไกหรือ
กระบวนการดังกล่าว  

๒)  หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ เช่น อนุสัญญากรุง
เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุล ค.ศ. ๑๙๖๓ ซึ่งมีสาระว่าในคดีอาญา (เช่น กรณีของบาห์เรน 
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การค้าประเวณีและการค้ามนุษย์อยู่ในข่ายนี้) สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลมีสิ ทธิเยี่ยม
ผู้ต้องหาที่เป็นคนชาติ จัดหาทนายความหรือล่ามตามความต้องการของคนชาติ แต่เมื่อด าเนินการ
ดังกล่าวแล้ว ก็คงมีหน้าที่เป็นเพียงสักขีพยานว่าการด าเนินการกับคนชาติ (กรณีนี้คือคนสัญชาติไทย) 
เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม (due process of law) ของประเทศผู้รับนั้นหรือไม่ หากคนไทย
ดังกล่าวพ่ายแพ้ภายในกฎกติกาของประเทศผู้รับ สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลก็ท าอะไรไม่ได้ 
คนไทยคนนั้นคงท าได้เพียงยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้น๑๐ 

๓.๕.๒ หลักความรับผิดชอบของทางการบาห์เรนในการแก้ไขปัญหา  
จากประสบการณ์แก้ไขปัญหาโสเภณีหญิงไทยในช่วงต้นๆ พบว่า โดยธรรมชาติแล้ว 

ต ารวจบาห์เรนทั่วไปมักมีแนวโน้มจะปล่อยปละละเลยปัญหาหญิงไทยค้าประเวณี ส่วนหนึ่งอาจเป็น
เพราะต้องให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับชาวบาห์เรนเป็นล าดับแรก อย่างไรก็ดี การน า
หลักกฎหมายมาใช้ลด “การเสี่ยงทางจริยธรรม” จะไม่เกิดผลที่น่าเชื่อถือหากต ารวจบาห์เรนไม่เข้ามา
มีบทบาทและให้ความร่วมมือแก้ไขตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ตั้งแต่สถานเอกอัครราชทูตฯ เล็งเห็นแนวโน้มหญิงไทยค้าประเวณีที่เพ่ิมขึ้นในครึ่ง
แรกของปี ๒๕๕๕ หัวหน้าฝ่ายกงสุลได้กระชับเครือข่ายความสัมพันธ์และพยายามโน้มน้ าวหน่วย
ต ารวจที่เกี่ยวข้องของบาห์เรน ได้แก่ ต ารวจคดีอาญา ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง และต ารวจที่สถานี
โรงพักในท้องที่ที่มีปัญหาโสเภณีหญิงไทย ให้ตระหนักถึงปัญหาและด าเนินการกวดขันตามความ
รับผิดชอบทางกฎหมาย ในระดับที่สูงกว่านั้น อัครราชทูตที่ปรึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่รอ งหัวหน้า
ส านักงาน พร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้เข้าพบหารือกับผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยบาห์เรน ซึ่ง
ก ากับดูแลภารกิจของต ารวจ เมื่อ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพ่ือหารือเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณีของ
หญิงไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยในไทยและในบาห์เรน เพ่ือยกระดับการตระหนักรู้ปัญหาของฝ่าย
บาห์เรน และเพ่ือขอรับความร่วมมือที่กวดขันจริงจัง โดยเฉพาะต่อแม่เล้าชาวไทยในบาห์เรนมาก
ยิ่งขึ้น๑๑ 

การด าเนินการข้างต้นอย่างต่อเนื่องท าให้ทางการบาห์เรนให้ความร่วมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในการแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น อาทิ น าหญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอความช่วยเหลือจาก
สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าสู่กระบวนการกฎหมายของบาห์เรนตามความรับผิดชอบของต ารวจอย่าง
กระตือรือร้นขึ้น สร้างแรงจูงใจให้หญิงไทยฟ้องเอาผิดกับแม่เล้าหรือผู้มีส่วนรู้เห็นในบาห์เรนมากขึ้น 
(เช่น ผู้ฟ้องร้องในฐานะเหยื่อจะถูกแยกตัวไปพักรอที่บ้านพักของทางการบาห์เรน ในขณะที่ผู้ยอมรับ
ว่ามาค้าประเวณีโดยสมัครใจและไม่เอาผิดกับแม่เล้าจะถูกส่งไปขังที่เรือนจ าในระหว่างการท าส านวน
เสนอต่ออัยการ) ด าเนินการให้หญิงค้าประเวณีต้องน าทรัพย์สิน เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ 
ออกขายเพื่อน าเงินมาเป็นค่าปรับ ฯลฯ  

การน าหลักกฎหมายและความร่วมมือของทางการบาห์เรนข้างต้นมาแก้ไขปรับปรุง
ข้ออ่อนที่เคยมีอยู่ ท าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถลด “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” และผล

                                                 
๑๐ เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองคนชาติ,” วารสารสราญรมย์ฉบับที่ระลึก

ครบรอบปีที่ ๕๕ ๑๐ (กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑), หน้า ๒๗๓-๒๘๖. 
๑๑ โทรเลขสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ที่ MNM ๖๕๑/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
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ลบอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น สรุปขั้นตอนตามแนวปฏิบัติใหม่ที่ค่อยๆ ปรับใช้ในการให้ความ
ช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณีมาตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้  

๑) กรณีที่หญิงไทยโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือข้อหาค้าประเวณี เจ้าหน้าที่
ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะ 

(๑) ขอทราบชื่อ หมายเลขหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน ที่พักหรือ
สถานที่ประกอบการ  

(๒) แจ้งให้ทราบว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะบุก
เข้าไปตรวจค้นยังสถานที่เกิดเหตุ แต่ต้องแจ้งทางการบาห์เรนให้ส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจไปตรวจสอบและ
ให้การช่วยเหลือหากพบตัว โดยต ารวจบาห์เรนจะน าหญิงที่พบทุกคนไปสอบสวนข้อเท็จจริงและตั้ง
ข้อหา เนื่องจากการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายบาห์เรน  

(๓) แจ้งให้ทราบว่า ถ้าหากหญิงไทยมาขอความช่วยเหลือที่สถาน
เอกอัครราชทูตฯ โดยพบว่าหญิงไทยท าผิดกฎหมายบาห์เรน สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถช่วย
ให้หญิงไทยพ้นการรับโทษทางกฎหมายของบาห์เรนได้ แต่จะช่วยประสานติดต่อกับหน่วยงาน
บาห์เรนต่างๆ ในกระบวนการทางกฎหมายที่หญิงไทยต้องเผชิญต่อไป อย่างไรก็ดี ความผิดลักษณะ
ต่างๆ มีโทษแตกต่างกัน เช่น การพ านักในบาห์เรนเกินอายุวีซ่ามีโทษเป็นค่าปรับหรือจ าคุกไม่นาน  

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อหญิงไทยที่โทรศัพท์มาข้างต้นได้รับทราบข้อมูล ส่วน
ใหญ่จะกลับไปขอคิดทบทวน ส่วนน้อยจะหาทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในขณะที่ไม่มีรายใดที่
ขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานงานให้ต ารวจเข้าไปตรวจค้นสถานที่ แม้ว่าในชั้นต้นจะแจ้งว่าได้
ประสบเคราะห์จากการกระท าของผู้คุมหรือแม่เล้าต่างๆ ก็ตาม  

๒) กรณีที่หญิงไทยมาขอความช่วยเหลือโดยตรง ณ ที่ท าการสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เจ้าหน้าที่กงสุลจะ  

(๑) ส าเนาหลักฐานประจ าตัวของหญิงไทยที่มี เช่น บัตรประชาชน หนังสือ
เดินทาง  

(๒) สัมภาษณ์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ เช่น 
หากหญิงไทยมีบัตรโดยสารเครื่องบินและวีซ่าในหนังสือเดินทางไม่ขาดอายุ ก็สามารถส่งกลับประเทศ
ไทยได้  

(๓) กรณีหญิงไทยอ้างว่าตกเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่กงสุลจะสัมภาษณ์พร้อมกรอก
แบบสอบสภาพข้อเท็จจริงของบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ตามค าขอความร่วมมือของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ของไทย) 

(๔) กรณีหญิงไทยพ านักในบาห์เรนเกินอายุวีซ่า หรืออ้างว่าเป็นเหยื่อการ
บังคับให้ค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานกับต ารวจบาห์เรน 
(General Directorate of Crime Detection and Forensic Science) เพ่ือส่งหญิงไทยเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมายของบาห์เรน ซึ่งถ้าหากหญิงไทยยินยอมฟ้องร้องแม่เล้าในฐานะที่ตนตกเป็น
เหยื่อค้ามนุษย์ ต ารวจบาห์เรนจะแยกไปพ านักรอที่บ้านพักของทางการบาห์เรน (shelter) ระหว่าง
ท าส านวนส่งฟ้องต่ออัยการ แต่ถ้าหากหญิงไทยยอมรับว่าค้าประเวณีโดยสมัครใจ ต ารวจจะแยกไปคุม
ขังในเรือนจ าในระหว่างท าส านวนส่งฟ้องต่ออัยการ  



๓๕ 

  

 

 

ทั้งนี้ ต ารวจบาห์เรนจะเป็นผู้ติดตามน าเสื้อผ้า หนังสือเดินทาง บัตรโดยสาร
เครื่องบิน ฯลฯ มาคืนให้หญิงไทยเท่าที่ท าได้ และหากยังมีค่าใช้จ่ายที่หญิงไทยต้องรับผิดชอบ เช่น 
ค่าปรับ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ต ารวจจะให้หญิงไทยขายทรัพย์สิน เช่น 
โทรศัพท์มือถือ เครื่องประดับ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก่อน หากไม่เพียงพอ ก็อาจถูกคุกขังนานขึ้น
เพ่ือชดใช้ความเสียหายตามกฎหมาย  

๓) กรณี “ผู้หวังดี” องค์กรเอกชน หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ของไทยแจ้งขอความ
ช่วยเหลือมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยตรง เจ้าหน้าที่กงสุลจะรับเรื่องไว้เพ่ือประสานงานอย่างไม่
เป็นทางการให้ฝ่ายบาห์เรนทราบล่วงหน้า ในขณะเดียวกันก็จะขอให้ผู้แจ้งรีบติดต่อกองคุ้มครองและ
ดูแลคนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาสั่งการมายังสถาน
เอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถมีหนังสือขอความร่วมมือทางการ
บาห์เรนได้ก็ต่อเมื่อได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้ว และต ารวจบาห์เรนก็ต้องการ
หนังสือสถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้เป็นหลักฐานประกอบการด าเนินการของตน เช่น ในการเข้าตรวจ
ค้นช่วยเหลือหญิงไทย  

 
๓.๖  ผลการปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยฯ และบทวิเคราะห์ 

ภายหลังจากท่ีแนวปฏิบัติข้างต้นออกใช้ จ านวนหญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอความช่วยเหลือ
ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งตัวกลับประเทศไทยก็ค่อยๆ ลดลงในระดับหนึ่ง จากการเปรียบเทียบ
สถิติหญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ในช่ว งมกราคม – 
มิถุนายน ของปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ พบว่า จ านวนหญิงที่มาขอความช่วยเหลือลดลงจาก ๘๓ เป็น 
๖๑ ราย หรือลดลงประมาณร้อยละ ๒๖.๕ (รายละเอียดในตารางที่ ๑)  

นอกจากนี้ ยังพบกรณีที่น่าสนใจ อาทิ เมื่อกลางพฤษภาคม ๒๕๕๖ หญิงไทยรายหนึ่งซึ่ง
เคยได้รับความช่วยเหลือกรณีค้าประเวณีจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อกันยายน ๒๕๕๕  
ได้กลับมาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ช่วยส่งตัวกลับอีกครั้ง แต่เมื่อทราบว่าแนวทางใหม่
ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องส่งตัวหญิงไทยผู้ใดก็ตามที่ท าผิดกฎหมายให้ต ารวจบาห์เรน
ด าเนินการ หญิงไทยรายนั้นก็โทรศัพท์เจรจากับแม่เล้าจนแม่เล้ายอมน าบัตรโดยสารเครื่องบินและ
หนังสือเดินทางมามอบให้เพื่อกลับประเทศไทยก่อนก าหนด๑๒ (รายละเอียดค าสัมภาษณ์หญิงไทยราย
นี้ ปรากฏในภาคผนวก ข ข้อ ๑) 

แม้ว่าจ านวนหญิงไทยค้าประเวณีที่มาขอรับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จะ
ลดลง แต่กรณีดังกล่าวก็ไม่เคยหมดไป โดยยังคงมีหญิงไทยมาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เพ่ือกลับประเทศไทยแม้จะรู้ว่าตามแนวปฏิบัติใหม่ ตนจะต้องผ่านกระบวนกฎหมายบาห์เรนซึ่งคงต้อง
ได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถูกเนรเทศกลับประเทศไทยก็ตาม  

                                                 
๑๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ พบว่า นาง ช. หญิงรายนี้ เคยท างาน

เป็นผู้จัดการ 7 Eleven สาขาหนึ่งในจังหวัดระยอง โดยครั้งแรกที่ขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้อ้างว่าถูกหลอกมาค้าประเวณี ส่วนครั้งที่สองที่ขอความช่วยเหลือ ยอมรับว่าสมัครใจมาค้าประเวณี แต่เนื่องจาก
บิดาเสียชีวิตก่อนท่ีจะสามารถใช้เงินคืนแม่เล้าได้หมดตามสัญญา จึงขอแม่เล้ากลับประเทศไทย เมื่อแม่เล้าไม่ยอม 
จึงหนีมา อย่างไรก็ดี ในท่ีสุดปรากฏว่าหญิงรายนี้สามารถตกลงกับแม่เล้าเพื่อกลับประเทศไทยได้ด้วยตนเอง  



๓๖ 

  

 

 

จ านวนหญิงไทยที่ลดลงแต่ไม่หมดไปข้างต้นสะท้อนว่า แนวปฏิบัติใหม่ในการให้ความ
ช่วยเหลือหญิงไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ใช่การแก้ไขซึ่งเป็นการ “ปิดประตูต่อปัญหา” แต่
เป็นการสร้าง “สิ่งห้ามใจ” ขึ้นเพ่ือแยกแยะหญิงไทยค้าประเวณีที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆ 
(เช่น ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือค้ามนุษย์ ต้องการให้ทางการบาห์เรนส่งกลับประเทศไทย) 
ออกจากโสเภณีหญิงไทยที่เลือก “เสี่ยงทางจริยธรรม” เพ่ือหลุดพ้นปัญหาที่มีกับแม่เล้าในครั้งนี้ ก่อน
จะกลับมาค้าประเวณีที่บาห์เรนอีกครั้ง หรือไปค้าบริการทางเพศยังประเทศอ่ืนต่อ  

หลักในการสร้างมาตรการแยกแยะหญิงสองกลุ่มนี้ออกจากกัน ได้แก่ “การสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลของการกระท า” ซึ่งในกรณีแนวปฏิบัติใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ การ
สร้าง “ความรับผิดชอบของหญิงไทยต่อกฎหมายบาห์เรน” ทั้งนี้ โดยที่ต ารวจบาห์เรนจะเป็นผู้รับ
หญิงไทยที่เก่ียวข้องกับการค้าประเวณีไปสอบสวนข้อเท็จจริงต่อจากสถานเอกอัครราชทูตฯ หญิงไทย
ที่กล้ามาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้แก่ หญิงไทยที่พร้อมจะพิสูจน์ว่าตน  
เป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือการค้ามนุษย์ หรือหญิงไทยที่ยอมรับว่าสมัครใจค้าประเวณีและพร้อม
จะถูกทางการบาห์เรนเนรเทศกลับไทย (โดยโอกาสกลับเข้ามาบาห์เรนคงยากขึ้น) ในขณะที่หญิงไทย
ค้าประเวณีซึ่งมุ่งใช้ “ความใจดี” ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
แบบเดิมจะยับยั้งชั่งในการเลือกท่ีจะ “เสี่ยงทางจริยธรรม” เนื่องจากไม่ต้องการประสบปัญหากับทาง
ต ารวจบาห์เรน  

การสร้างความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าให้ เกิดแก่หญิงไทยค้าประเวณีข้างต้นซึ่ง
อาศัย “หลักกฎหมาย” และ “ความร่วมมือจากทางการบาห์เรน” เป็นปัจจัยส าคัญนั้น สามารถ
เทียบเคียงได้กับแนวทางลดการเลือกเสี่ยงทางจริยธรรมในแวดวงการประกันตามกรอบแนวคิดทฤษฎี
ที่การศึกษาชิ้นนี้กล่าวถึงในบทที่ ๒ โดยหลักการร่วมกันของการแก้ไขปัญหาการเลือกเสี่ยงทาง
จริยธรรมไม่ว่าในแวดวงประกันหรือในกรณีหญิงไทยค้าประเวณีก็คือ การวางมาตรการให้ผู้ได้ประโยชน์
จากการประกันหรือการรับความช่วยเหลือต้องพร้อมรับผิดชอบในผลการกระท าของตนส่วนหนึ่งด้วย  

อย่างไรก็ดี แนวทางจัดการปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีข้างต้นเป็นเพียงความพยายาม
จัดการกับปัญหาที่ “ปลายทาง” ผลส าเร็จที่เกิดข้ึนจึงจ ากัดอยู่เพียงแค่ “การแก้ไขปัญหาเฉพาะส่วน” 
ได้แก่ การป้องปราม “พฤติกรรมการเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” หรือการแสวงประโยชน์จากความ
ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งได้ช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ด้วย ทั้งนี้ จ านวนหญิงไทยค้าประเวณีที่ยังคงมาขอความช่วยเหลือจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ก็ดี หรือโสเภณีหญิงไทยที่ค้าบริการอยู่โดยไม่ขอเกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมี
อยู่จ านวนไม่น้อยก็ดี ต่างเป็นประจักษ์พยานว่า ปัญหาโสเภณีหญิงไทยในต่างแดนนั้น ที่แท้แล้ว 
มีขอบเขตกว้างขวางไปกว่าการเสี่ยงทางจริยธรรมหรือผลกระทบที่ปลายทางซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ต้องเกี่ยวข้อง โดยตราบเท่าที่ปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ ที่ “ต้นทาง” ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตราบนั้นก็จะยังคงมีหญิงไทยจ านวนไม่น้อย “เลือกเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล” เพ่ือไปค้า
บริการทางเพศในต่างแดนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ไม่ว่าจะปรากฏรายงานข่าวหรือการเผยแพร่ข้อมูลเตือนใจ
หญิงไทยอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตาม  

ในบทถัดไป การศึกษาจะได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง เพ่ือส่วน
ราชการไทยที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนใจปัญหาดังกล่าวจะช่วยกันพิจารณาหาทาง
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จัดการที่ต้องตรงต่อ “ปัจจัยพ้ืนฐาน” อันจะช่วยให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืนกว่าการแก้ไขปัญหาที่ปลายทางโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เพียงล าพัง  



 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
๔.๑  สรุปผลการศึกษา 

การค้าประเวณีในต่างประเทศของหญิงไทยเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชน
และสาธารณชน โดยปัญหาไม่ เ พีย งส่ งผลกระทบต่ อภาพลักษณ์ของประ เทศ เท่ านั้ น  
หากหลายครั้งกระแสข่าวและกระแสสังคมการเมืองได้สร้างแรงกดดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยซึ่งเป็นด่านหน้าในต่างประเทศ  
ต้องหาทางให้ความช่วยเหลือส่งกลับหญิงไทยอย่างรวดเร็ว จนแทนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง
รอบคอบที่ต้นเหตุ ก็กลับเป็นการส่งเสริมให้หญิงไทยเลือกค้าประเวณีต่อไปเนื่องจากสามารถ  
หวังพ่ึงพาความช่วยเหลือที่ได้มาโดยง่ายทุกครั้งที่กระท าผิด 

ในบทที่ผ่านมา การศึกษาฉบับนี้ได้น าเสนอการวิเคราะห์กระบวนเหตุปัจจัยที่ท าให้ปัญหา
โสเภณีหญิงไทยในต่างแดนด ารงอยู่ ทั้งปัจจัย “ต้นทาง” ของฝ่ายไทยและฝ่ายบาห์เรน และปัจจัย 
“ปลายทาง” ได้แก่ การช่วยเหลือบางลักษณะของสถานเอกอัครราชทูตที่ท าให้หญิงไทย “เลือกเสี่ยง
ทางจริยธรรม” ที่จะกลับไปค้าประเวณีในต่างแดนอีก โดยการศึกษาได้น าเสนอประสบการณ์ของ
สถ าน เ อก อัค ร ร าชทู ต  ณ  ก รุ ง ม าน ามา  ซึ่ ง น า ห ลั ก กฎหม ายและคว ามร่ ว มมื อ ขอ ง 
ฝ่ายบาห์เรนเข้ามาเสริมสร้างปรับปรุงแนวทางการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยค้าประเวณี เพ่ือลด
แรงจูงใจที่หญิงไทยเหล่านี้จะประกอบอาชีพค้าประเวณีต่อไปอย่างน้อยก็ในบาห์เรน การด าเนินการ
ดังกล่าวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง กล่าวคือ (๑) หญิงไทย
ค้าประเวณีที่มาขอรับความช่วยเหลือให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งกลับประเทศไทยหรือใช้สถาน
เอกอัครราชทูตฯ เป็นเครื่องต่อรองกับแม่เล้ามีจ านวนลดลง (๒) หญิงไทยค้าประเวณีที่ยังคงมาขอ
ความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือเพ่ิมขึ้นในการฟ้องร้องเอาผิดกับ
แม่เล้าตามกระบวนกฎหมายบาห์เรน หรือพร้อมยอมรับว่าตนมาค้าบริการทางเพศในบาห์เรนโดยสมัคร
ใจและพร้อมรับโทษทางกฎหมายของบาห์เรน 

อย่างไรก็ดี โดยที่การด าเนินการข้างต้นของสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นเพียงการจัดการ
แก้ไขปัญหาที่ปลายทาง จึ งไม่สามารถท าให้หญิงไทยค้าประเวณีในบาห์ เรนหมดลงหรือ  
ลดจ านวนลงในภาพรวมได้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับจากหญิงไทยที่มาขอ
ความช่วยเหลือ (แบบสอบถามปรากฏในภาคผนวก ค) หรือจากการสังเกตสภาพความเป็นไปของ
ชุมชนไทยในบาห์เรน คาดว่าจ านวนหญิงไทยที่ค้าประเวณีในบาห์เรนยังคงมีอยู่ประมาณ ๑,๕๐๐ – 
๓,๐๐๐ คน โดยหญิงไทยที่มาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ คิดเป็นเพียงร้อยละ ๕ – ๑๐ 
ของโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรนทั้งหมด ซึ่งในจ านวนนี้มีทั้งที่มาประกอบอาชีพโดยอยู่ในสังกัดของแม่
เล้าหรือประกอบอาชีพโดยอิสระ 
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สาเหตุที่ยังคงมีหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนอยู่เป็นจ านวนมากเนื่องจากส่วนใหญ่ 
“ปัจจัยพื้นฐานที่ต้นทาง” ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเต็มที่หรือถึงที่สุด รวมทั้งยังคงมี “ปัจจัย
ดูดกลับ“ ที่ต้นทางบางประการซึ่งสมควรได้รับการพิจารณา เช่น การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้
หญิงไทยที่มีประวัติค้าประเวณีในต่างประเทศ เพ่ือหาทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงกับการจัดการปัญหา
อ่ืนๆ ที่ต้นทางและปลายทางด้วย ปัจจัยเหล่านี้จะได้รับการขยายความในส่วนถัดไป  

 
๔.๒ แนวทางแก้ไขปัจจัยคงค้าง : บทวิเคราะห์ ข้อจ ากัด และอุปสรรค  

การค้าประเวณีในต่างประเทศของหญิงไทยส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับปัจจัยจ านวนมากที่ต้นทาง 
ปัจจัยเหล่านี้มีขอบเขตกว้าง-แคบ และเกี่ยวโยงกับปัญหาอย่างใกล้-ไกลต่างกัน แนวทางจัดการแก้ไข
ปัจจัยเหล่านี้จึงมีความยาก-ง่าย แตกต่างกัน โดยแต่ละปัจจัยก็มีอุปสรรคและข้อจ ากัดเฉพาะตัวของ
การแก้ไขท่ีด าเนินอยู่ ดังจะขยายความต่อไป ดังนี้  

๔.๒.๑ ความยากจนและการขาดโอกาสพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ที่ประเทศไทย  
 เป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ ซึ่งแม้จะ

สมมติว่ามีการด าเนินการอย่างจริงจังและถูกต้อง ก็จะสามารถเห็นผลได้เพียงในระยะยาว จึงเป็นเรื่อง
ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต้องร่วมมือผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผล แต่คงไม่อาจ
คาดหวังผลส าเร็จโดยเฉพาะต่อการแก้ไขปัญหาโสเภณีหญิงไทยในระยะสั้นได้  

๔.๒.๒ ค่านิยมที่เห็นว่าการค้าประเวณีเป็นสิ่งยอมรับได้  
โดยเฉพาะถ้าหากท าไปเพ่ือคุณค่าอ่ืนที่สังคมให้ความส าคัญมากกว่า เช่น การยก

ฐานะทางเศรษฐกิจ การดูแลสมาชิกครอบครัว (บุตร บิดา มารดา ฯลฯ) – เป็นเรื่องที่หลายหน่วยงาน
ไดป้ระชาสัมพันธ์หาทางปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ แต่พบว่าแก้ไขได้ยากตราบเท่าที่ไม่มีมาตรการสร้าง “สิ่ง
ห้ามใจ” หรือมาตรการในการลงโทษมาประกอบ  

๔.๒.๓ ขบวนการจัดหาหญิงไทยไปค้าบริการทางเพศที่บาห์เรน  
บทบาทของผู้ชักชวน นายหน้าหรือเอเย่นต์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทขาย

บัตรโดยสารเครื่องบิน (ที่มีหลักฐานว่าขายบัตรให้นายหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เนื่องจากโสเภณี
หญิงไทยแทบทั้งหมดที่มาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่างถือบัตรโดยสารที่ออกโดย
บริษัทดังกล่าว) เป็นปัจจัยที่น่าจะแก้ไขได้ไม่ยาก และตรงประเด็นเนื่องจากเป็น “เหตุใกล้” ของ
ปัญหา การแก้ไขที่ปัจจัยนี้ต้องอาศัย (๑) การสืบสวนเพ่ือขยายผลไปยังต้นตอโดยส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (๒) การหาทาง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและความร่วมมือของหญิงไทยค้าประเวณีท่ีถูกส่งกลับประเทศไทย  

อย่างไรก็ดี อุปสรรคส าคัญ ได้แก่ (ก) เจตนารมณ์ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะ
แก้ไขปัญหาที่มูลเหตุดังกล่าวอย่างจริงจัง (ข) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการติดตามใช้ข้อมูลหรือใช้ประโยชน์
จากกลุ่มหญิงไทยค้าประเวณีที่ถูกส่งกลับประเทศไทย กล่าวคือ หญิงไทยที่กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
หรือต ารวจน าตัวมาสัมภาษณ์หรือสอบสวนเพ่ิมเติมเพ่ือขยายผลไปถึงต้นตอได้นั้น ในปัจจุบันจะเป็น
เพียงหญิงไทยที่แจ้งความว่าตนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือแจ้งความต่อทางการบาห์เรนเพ่ือเอา
ผิดกับแม่เล้าและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเป็นกรณีที่มีจ านวนน้อย ที่ส าคัญก็คือ เมื่ออัยการบาห์เรน
อนุญาตให้หญิงไทยเหล่านี้กลับประเทศไทยได้ตามค าขอ (ซึ่งปกติจะใช้เวลาประมาณ ๔ – ๖ สัปดาห์
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หลังแจ้งความ) และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งเรื่องผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยน าตัวหญิงเหล่านี้ไปสัมภาษณ์หรือสอบสวนต่อแล้ว หญิงเหล่านี้ส่วน
หนึ่งมักกลับค าไม่แจ้งความกับต ารวจไทยเพ่ือเอาผิดกับแม่เล้าที่บาห์เรนและขบวนการที่ประเทศไทย 
จึงเป็นเรื่องท้าทายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยที่จะหาทางโน้มน้าวหญิงเหล่านี้ให้ร่วมมือกับ
ทางการมากยิ่งขึ้นเพ่ือจัดการกับขบวนการส่งหญิงไทยไปค้าประเวณีในต่างแดน  

ทั้งนี้ การศึกษาฉบับนี้จะได้ขยายความเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการขยาย
ผลจากหญิงไทยค้าประเวณีท่ีถูกส่งกลับประเทศไทยในข้อ ๔.๓ ต่อไป  

๔.๒.๔ พฤติกรรมที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ  
เป็นอีกปัจจัยที่น่าจะแก้ไขได้ไม่ยาก และตรงประเด็นต่อปัญหาเนื่องจากเป็นเหตุ

ใกล้เช่นเดียวกับข้อ ๔.๑.๓ อย่างไรก็ดี อุปสรรคในการแก้ไขปัญหาก็คือ ต้องอาศัยเจตนารมณ์ที่จะ
แก้ไขอย่างจริงจัง รวมทั้งต้องอาศัยการขยายผลเพ่ิมขึ้นจากหญิงไทยค้าประเวณีที่ถูกส่งกลับประเทศ
ไทย (รายละเอียดในข้อ ๔.๓)  

จากข้อมูลที่ได้รับจากหญิงไทยที่เดินทางไปบาห์เรน ทั้งที่ไปค้าประเวณีหรือที่ไป
ด้วยจุดประสงค์อ่ืนๆ ที่ไม่ผิดกฎหมาย พบว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่สนามบินสุวรรณภูมิบางรายมีการ 
“ปรับตัว” เพ่ืออาจใช้เป็นเหตุผลชี้แจงป้องกันตนหากมีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
มีมาตรการที่ดูเหมือนจะเข้มงวดมากขึ้นกับหญิงไทยที่จะเดินทางไปบาห์เรน แต่เป็นเพียงมาตรการที่
ผิวเผิน หรือผิดเป้าประสงค์ อาทิ มีการเชิญตัวหญิงไทยที่ชวนสงสัยไปซักถามและให้ดูแฟ้มรายงานข่าว
เกี่ยวกับกรณีโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรน แต่เมื่อหญิงไทย (ที่จริงๆ แล้วจะไปค้าประเวณี แต่มีเอกสาร
ที่นายหน้าเตรียมไว้ให้เรียบร้อย) ยืนยันว่าตนมิได้ไปด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้ผ่าน
ไปได้โดยง่าย (เนื่องจากอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ก็สามารถอ้างได้ว่าสัมภาษณ์เตือนหญิงไทยแล้ว) ในขณะที่มี
กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐที่สนามบินสอบสวนหญิงไทยบางรายอย่างเข้มงวด แต่ปรากฏว่าหญิงไทยเหล่านี้
เป็นหญิงมีอายุวัยเกษียณราชการซึ่งจะเดินทางไปบาห์เรนเพ่ือเยี่ยมบุตรหลาน หรือเป็นหญิงที่มีวีซ่า
ท างานอย่างถูกต้อง (แต่อย่างน้อย ก็อาจถูกรวมไว้เป็นสถิติการสอบปากค าของหญิงไทยไปบาห์เรน
โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่สนามบิน)   

พัฒนาการล่าสุดที่น่าสนใจและน่าเป็นห่วงไปพร้อมๆ กันก็คือ ในปัจจุบัน (อย่าง
น้อย ตั้งแต่พฤษภาคม ๒๕๕๖) ชาวไทยทั้งหญิงและชายที่เดินทางไปต่างประเทศ (รวมทั้งบาห์เรน) 
สามารถยื่นหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ให้เครื่องอัตโนมัติตรวจผ่านเข้า -ออกประเทศได้โดยไม่ต้องผ่าน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองซึ่งจะตรวจหนังสือเดินทาง (และเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีชวนสงสัย) เช่น
แต่ก่อน ท าให้ชวนวิตกว่าหญิงไทยที่เจตนาไปค้าประเวณีที่บาห์เรนจะสามารถเดินทางไปได้อย่าง
สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในแง่หนึ่ง พัฒนาการดังกล่าวน่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เคยมีข้อมูลว่าประพฤติมิ
ชอบพ้นไปจากค ากล่าวหาได้ แต่ในอีกแง่หนึ่ง ก็ชวนให้สืบค้นข้อมูลต่อไปว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่รัฐที่
เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกให้หญิงไทยไปค้าประเวณีในต่างประเทศในลักษณะอ่ืนอยู่หรือไม่ 
รวมทั้งจะหาทางป้องกันหญิงไทยค้าประเวณีที่อาศัยความสะดวกจากเครื่องตรวจหนังสือเดินทาง
อัตโนมัติได้อย่างไร  



๔๑ 

  

 

 

๔.๒.๕ การเดินทางเข้าบาห์เรนโดยสะดวก  
ซึ่งเก่ียวข้องกับปัจจัยฝ่ายบาห์เรน เช่น การที่ชาวไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับ

การตรวจลงตรา (วีซ่า) ที่ประเทศไทย แต่สามารถขอรับวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวได้ที่สนามบิน
บาห์เรน หรือการที่ทางการบาห์เรนไม่ลงโทษรุนแรงต่อหญิงไทยค้าประเวณี  

ปัจจัยเหล่านี้อยู่ภายใต้อธิปไตยและกระบวนการทางกฎหมายของบาห์เรน จึงเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนและต้องผลักดันด้วยความแนบเนียน ระมัดระวัง รวมทั้งคงหวังผลรวดเร็วไม่ได้  

๑) ประเด็นที่บาห์เรนและไทยมีข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราที่ต้นทางให้คน
ชาติของกันและกัน (โดยอนุญาตให้มาขอรับวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวได้ที่สนามบินของแต่ละฝ่าย)  

 ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานามา ได้เคยยกขึ้นหารือ
กับเอกอัครราชทูตบาห์เรนประจ าประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๕๕ อย่างน้อยครั้งหนึ่งว่า เพ่ือเป็นการคัด
กรองหญิงไทยที่อาจไปบาห์เรนเพ่ือค้าประเวณี ฝ่ายบาห์เรนจะสามารถก าหนดให้หญิงไทยต้องยื่น
เรื่องขอรับการตรวจลงตราหรือวีซ่าเพ่ือเข้าบาห์เรนเป็นการเฉพาะจากสถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนที่
ประเทศไทยได้หรือไม่ ซึ่งได้รับค าตอบว่าสถานเอกอัครราชทูตบาห์เรนฯ มีเจ้าหน้าที่จ ากัดจึงไม่
สามารถให้การตรวจลงตราแก่หญิงไทยจ านวนมากได้  

นอกจากนี้ ในอดีต เคยมีการพิจารณาข้อเสนอให้ยกเลิกการยกเว้นเรื่องการ
ตรวจลงตราที่ต้นทางระหว่างไทยกับบาห์เรนเพ่ือแก้ไขปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีเข้าไปบาห์เรนได้
โดยสะดวก แต่ด าริดังกล่าวไม่บรรลุผลเป็นรูปธรรม โดยทราบว่าชาวไทยในบาห์เรนส่วนหนึ่งไม่เห็น
ด้วย เนื่องจากเป็นการสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้เดินทางไปบาห์เรนโดยเจตนาอันสุจริต เช่น ชาว
ไทยที่ต้องการไปเยี่ยมญาติหรือครอบครัวที่พ านักหรือประกอบอาชีพถูกกฎหมายในบาห์เรน ทั้งนี้ ใน
ปี ๒๕๕๕ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมานา ก็เคยสอบถามข้อคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างชาวไทยใน
บาห์เรนเกี่ยวกับข้อเสนอให้ยกเลิกการยกเว้นการตรวจลงตราที่ต้นทางดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยจ านวนใกล้เคียงกัน  

๒) ปัจจัยฝ่ายบาห์เรนอ่ืนๆ ที่อ านวยให้ปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีด ารงอยู่ อาทิ 
การลงโทษที่ไม่รุนแรง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐบาห์เรนที่สนามบิน ฯลฯ นั้น โดยที่ปัจจัยเหล่านี้ไม่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลหรือการควบคุมของไทย จึงยากที่จะยกขึ้นหารือหรือติดตามผลักดันให้ฝ่าย
บาห์เรนด าเนินการอย่างจริงจังได้ ทั้งนี้ ในแง่หนึ่ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบาห์เรน เช่น ต ารวจ ก็ได้
ให้ความร่วมมือที่ดีกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เช่น การสอบสวนหญิงไทยค้าประเวณี การคัดกรอง
ประเภทหญิงไทย การให้ที่พักพิงของรัฐ (shelter) แก่หญิงไทยที่อ้างว่าตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
ส าหรับบางเรื่องที่อาจไม่เป็นไปเพ่ือการจัดการปัญหาอย่างถึงที่สุด เช่น การที่อัยการไม่สั่งฟ้อง
หญิงไทยต่อศาลข้อหาค้าประเวณี (แม้ว่าหญิงไทยจะยอมรับ แต่ไม่ซัดทอดแม่เล้า ท าให้ไม่มีผู้รับผิด
ต่อ) นั้น ต ารวจบาห์เรนก็สามารถอธิบายได้ว่า พ้นจากขอบเขตอ านาจของตนไปแล้ว และเป็นไปตาม
ดุลพินิจของฝ่ายยุติธรรมบาห์เรน  

นอกเหนือจาก “ปัจจัยพ้ืนฐาน” ข้างต้น ยังมีปัจจัยที่ต้นทางอีกประการหนึ่งซึ่ง
อ านวยให้ปัญหาด ารงอยู่ต่อไป ปัจจัยดังกล่าวมีลักษณะของการ “ดูดกลับ” ปัญหา จึงขอแยกแยะให้
เห็นความแตกต่างจากปัจจัยที่ต้นทางอ่ืนๆ โดยสมควรให้ความสนใจเพ่ือหาทางแก้ไขปัจจัยนี้อย่าง
เชื่อมโยงกับปัจจัยอื่นๆ ทั้งท่ีต้นทางและปลายทาง “ปัจจัยดูดกลับ” นี้ ได้แก่  



๔๒ 

  

 

 

๔.๒.๖ การออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่โดยง่าย  
หญิงไทยค้าประเวณีท่ีถูกทางการบาห์เรนเนรเทศกลับประเทศไทยเนื่องจากกระท า

ผิดกฎหมายหรือไม่มีเงินช าระค่าปรับการพ านักในบาห์เรนเกินอายุการตรวจลงตรา (overstay) จะถูก
ทางการบาห์เรนบันทึกข้อมูลไว้ในบัญชีต้องห้าม (black list) มิให้เดินทางเข้าประเทศบาห์เรนอีก 
อย่างไรก็ดี การบันทึกบัญชีต้องห้ามดังกล่าวเป็นการกระท าของฝ่ายบาห์เรนเพียงฝ่ายเดียว (กล่าวคือ 
ไม่เกี่ยวข้องหรือผูกพันให้ฝ่ายไทยต้องบันทึกชื่อดังกล่าวไว้ในบัญชีต้องห้ามในท านองเดียวกัน) โดย
ข้อมูลที่บันทึกไว้ในบัญชีต้องห้ามของบาห์ เรนก็ได้แก่ชื่อ-สกุล และหมายเลขหนังสือเดินทางของ
หญิงไทยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ หญิงไทยที่มีประวัติค้าประเวณีหลายรายจึงมักใช้โอกาสถูกส่งกลับประเทศ
ไทยไปท าการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของตน และยื่นเรื่องขอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ภายใต้ชื่อ -สกุลใหม่ 
ซึ่งจะท าให้หญิงเหล่านี้สามารถเดินทางไปค้าประเวณีในประเทศอ่ืน หรือแม้กระทั่งเดินทางกลับไป
บาห์เรนอีกครั้งโดยสามารถหลบเลี่ยงผลของบัญชีต้องห้ามได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พบว่าไม่มีหญิงรายใด
ได้รับการปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่จากกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล เนื่องจากไม่มี
นโยบายของทางการไทยที่จะบันทึกประวัติการค้าประเวณีของหญิงเหล่านี้ไว้ในทะเบียนราษฎร์ หรือ
ฐานข้อมูลเพ่ือการพิจารณาออกหนังสือเดินทาง นอกจากนี้ ประวัติการค้าประเวณีในต่างแดนหรือ
แม้กระท่ังความผิดข้อหาค้าประเวณีในต่างแดนก็ไม่ถือเป็นประเภทความผิดที่ทางการไทยจะพิจารณา
บันทึกไว้ในบัญชีต้องห้ามของรัฐด้วย  

 
๔.๓  ข้อเสนอแนะ  

การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานและปัจจัยดูดกลับในข้อ ๔.๒ พร้อมทั้งอุปสรรคและข้อจ ากัดใน
การแก้ไขแต่ละปัจจัย ท าให้เกิดความชัดเจนขึ้นในเรื่อง (๑) ล าดับความส าคัญของปัจจัย และ (๒) 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการใหม่ๆ ที่น่าจะน าไปปฏิบัติได้ (practical measures) เพ่ือการก้าวข้าม
อุปสรรคและข้อจ ากัดที่ปรากฏในแนวทางเดิมของการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ จะขอแยกข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ มาตรการต่อปัจจัยที่มีความส าคัญ (ข้อ ๔.๓.๑) และมาตรการเสริม (ข้อ 
๔.๓.๒) ที่อ านวยหรือสนับสนุนให้มาตรการแก้ไขปัจจัยส าคัญด าเนินไปด้วยความราบรื่นยิ่งขึ้น  

๔.๓.๑ มาตรการต่อปัจจัยส าคัญ  
ได้แก่ แนวทางแก้ไขปัจจัยที่อ านวยความสะดวกให้หญิงไทยไปค้าประเวณีในต่าง

แดน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ (ก) ขบวนการส่งหญิงไปค้าประเวณีและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง (ข) ตัวหญิงไทย
ที่ค้าประเวณีโดยสมัครใจ โดยมีข้อเสนอเรื่องแนวทางใหม่ๆ ที่น่าจะปฏิบัติได้ (practical) ดังนี้  

๔.๓.๑.๑ แนวทางหรือมาตรการจัดการขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่ง
อ านวยความสะดวกให้หญิงไทยไปค้าประเวณีในต่างแดน  

๑) ต้องมีการขยายผลเพ่ือเอาผิดตามกฎหมายและลงโทษขบวนการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาและอ านวยความสะดวกให้หญิงไทยไปค้าประเวณีในต่างประเทศ ทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือภาคเอกชน การขยายผลดังกล่าวต้องอาศัยการสอบสวนหญิงไทยที่ถูก
ส่งกลับประเทศในข้อหาเหยื่อค้ามนุษย์หรือเหยื่อการค้าประเวณี (ตามข้อ ๔.๒.๓) เพ่ิมขึ้น และการ
ติดตามหาข้อมูลจากหญิงไทยค้าประเวณีท่ีถูกส่งกลับประเทศไทยแต่ไม่มีข้อหาค้าประเวณีติดตัว (ส่วน
ใหญ่เนื่องจากอัยการบาห์เรนยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานไม่พอ หรือกระบวนการส่งฟ้องล่าช้า



๔๓ 

  

 

 

เกินเงื่อนเวลา ฯลฯ แม้ว่าหญิงไทยเหล่านี้จะยอมรับกับต ารวจบาห์เรนว่าไปค้าประเวณีในบาห์เรนโดย
สมัครใจ และยอมติดคุกระหว่างต ารวจสอบปากค าเพ่ือสรุปส านวนเสนออัยการก็ตาม) หญิงที่มี 
“ประวัติ” ค้าประเวณีเหล่านี้แทบทุกรายจะมีความผิดข้อหาพ านักในบาห์เรนเกินอายุวีซ่า โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ได้รายงานข้อมูลหญิงเหล่านี้ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กรมการกงสุล) ทราบ
เสมอ จึงเป็นเรื่องที่มีฐานข้อมูลเบื้องต้นอยู่ ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยจะสามารถ
พิจารณาใช้ประโยชน์เพื่อขยายผลในการติดตามต่อไปได้  

๒)  ถ้าหากรัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาหญิงไทย
ค้าประเวณีในต่างแดน (อาจโดยการผลักดันของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หรือโดยด าริของรับบาลเอง) 
ก็อาจพิจารณามอบหมายกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานหลักในการขยายผล
เรื่องขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและประสิทธิผลใน
การแก้ไขปัญหา  

๔.๓.๑.๒ แนวทางจัดการกับหญิงไทยที่ไปค้าประเวณีในต่างประเทศ  
แม้การศึกษาฉบับนี้จะเข้าใจความจ าเป็นของหญิงไทยซึ่งท าให้เลือกการ

ค้าประเวณีเป็นทางออก แต่หากต้องการให้ปัญหาทุเลาลง ก็คงต้องมีมาตรการป้องปรามที่มากไปกว่า
การประชาสัมพันธ์ให้มีการเปลี่ยนทัศนคติหรือค่านิยมเรื่องการค้าประเวณี อาทิ  

   ๑) พิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ตรงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่
หญิงไทยมักได้ไม่ครบจากนายหน้าหรือเอเย่นต์ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อาหาร เครื่องใช้ต่างๆ 
ที่แม่เล้ามักบังคับขายในราคาที่สูงกว่าปกติ แทนที่จะประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังการถูกหลอกอย่าง
กว้างๆ หรือให้เปลี่ยนค่านิยมดังที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ ก็เพ่ือหญิงไทยจะได้ปรับการคาดค านวณให้เกิดความ
สมเหตุผล (rational expectation) มากยิ่งขึ้น เนื่องจากหญิงไทยค้าประเวณีส่วนใหญ่ที่มาขอความ
ช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่างให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า แม้ตนจะค้าบริการทางเพศโดยไม่ ได้
ถูกบังคับและได้รับรายได้ตามที่นายหน้าหรือเอเย่นต์แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง แต่เหตุผลส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้ต้องการกลับประเทศไทยเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้ ก็เพราะรู้สึกถูกเอาเปรียบในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่แม่เล้าคิดราคาเกินความเป็นจริง (รายละเอียดในข้อ ๓.๓.๓ ค) โดยพวกตนไม่ได้รับ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเหล่านี้อย่างชัดเจนจากนายหน้าหรือเอเย่นต์ก่อนไปบาห์เรน จึงถูกโน้มน้าวให้
ค้าประเวณีด้วยเรื่องรายได้ท่ีสูงและความสะดวกในการเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นส าคัญ  

๒) ส่ง เสริมให้ส่ วนราชการที่ เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลจากหญิง
ค้าประเวณีท่ีถูกส่งกลับประเทศไทยเพ่ือขยายผล โดยเฉพาะหญิงที่ถูกตั้งข้อหาโดยต ารวจบาห์เรน แต่
อัยการบาห์เรนอาจยกฟ้อง (ในข้อ ๔.๓.๑ ๑(๑)) ปัจจุบันเมื่อกลับถึงประเทศไทย หญิงเหล่านี้จะไม่ได้
อยู่ในการติดตามของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ต ารวจ กระทรวงพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ 
ฯลฯ) เนื่องจากไม่ถือเป็นเหยื่อการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์เช่นเดียวกับหญิงไทยอีกกลุ่มที่แจ้ง
ทางการบาห์เรนไว้เช่นนั้น ทั้งนี้ โดยที่กระทรวงการต่างประเทศมีข้อมูลหญิงกลุ่มนี้ในระดับหนึ่งตามที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ท าการสัมภาษณ์ไว้ (เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของหญิงหรือญาติใกล้ชิด) 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงอาจพิจารณาใช้ช่องทางติดต่อนี้ติดตามสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากหญิงมี
ประวัติเหล่านี้โดยให้เหตุผลเรื่องความห่วงใย ซึ่งการติดตามดังกล่าวยังอาจส่งผล “ป้องปราม” ทาง
จิตวิทยาด้วยว่าทางการไทยได้ให้ความสนใจติดตามพฤติกรรมของหญิงเหล่านี้อย่างใกล้ชิด  



๔๔ 

  

 

 

๓)  พิจารณาจัดท าฐานข้อมูลกลางส าหรับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (เช่น 
กระทรวงพัฒนาสังคมฯ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) ซึ่งบันทึกประวัติการค้าประเวณีของหญิงไทย
ข้างต้นไว้ตามหมายเลขบัตรประชาชน เนื่องจากแม้หญิงเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนชื่อ -สกุล และยื่น
เรื่องขอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ตลอดเวลา แต่หมายเลขบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงกับชื่อ -สกุล 
และเลขหนังสือเดินทางใหม่นี้จะยังคงเดิมอยู่เสมอ ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้น 
ใช้ประโยชน์ หรือขยายผลอ่ืนๆ ตามที่เห็นเหมาะสมต่อไปโดยได้ง่าย อาทิ สถานเอกอัครราชทูตและ
สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
หญิงไทย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบประวัติและชี้แจงสื่อมวลชนได้ทันท่วงทีในกรณีที่
หญิงเหล่านี้อาจกระท าผิดซ้ าและกลายเป็นข่าวขึ้น เป็นต้น เกี่ยวกับเรื่องฐานข้อมูลนี้ กรมการกงสุล 
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งปกติได้รับข้อมูลหญิงไทยค้าประเวณีจากสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นประจ า อาจพิจารณาเป็นเจ้าภาพในการจัดท าฐานข้อมูลกลางดังกล่าว  

๔) ในส่วนของประเทศบาห์เรน กระทรวงการต่างประเทศอาจ
พิจารณาให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานงานกับทางการบาห์เรนเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ปรับปรุงการบันทึกข้อมูลชาวไทยที่ทางการบาห์เรนก าหนดให้อยู่ในบัญชีต้องห้าม (black list) ตาม
หมายเลขบัตรประชาชนไทย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาหญิงไทยกลับประเทศไปเปลี่ยนชื่อ -สกุล และ
หนังสือเดินทางเพ่ือกลับมาค้าประเวณีต่อไปในบาห์เรนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการบันทึก
ข้อมูลในบัญชีต้องห้ามตามระบบเดิมที่ใช้ชื่อ-สกุลและหมายเลขหนังสือเดินทางขณะที่กระท าผิด 

ทั้งนี้ เป็นที่เข้าใจดีว่า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ข้างต้นต้องด าเนินควบคู่ไป
กับมาตรการอ่ืนๆ ที่ด าเนินอยู่หรือที่ยังไม่มีความพยายามติดตามผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมาก
พอ เช่น การพัฒนาฐานะความเป็นอยู่ของชาวไทยระดับล่างและในชนบท การให้โอกาสชาวไทย
เหล่านี้ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า การสืบสวนบริษัทขายบัตรโดยสารเครื่องบินที่สันนิษฐานว่า  
รู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งหญิงไทยไปค้าประเวณีในต่างประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสั่งการจาก “เบื้องบน” (top-down) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ไข
ปัญหา  

๔.๓.๒ มาตรการเสริมการแก้ไขปัญหา ได้แก่  
๑) การเผยแพร่ข้อมูลให้ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และสาธารณชนเข้าใจเหตุ

ปัจจัยและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลัก
กฎหมายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ อาจพิจารณาเลือกน าเสนอความจริงในแง่มุมที่ไม่เป็นไป
ตามภาพความเชื่อของสังคม เพ่ือให้ผู้รับสารได้ฉุกคิดและใช้วิจารณญาณในการอ่านรายงานข่าวที่
บางครั้งมีการสร้างสีสันเกินความจริง  

๒) การจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเรื่องปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีใน
ต่างประเทศ เพ่ือปรับความเข้าใจให้ตรงกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานะของปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะพัฒนาการล่าสุดที่อาจอ านวยให้ปัญหาเพ่ิมขึ้น (เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางรุ่นใหม่สามารถ
เข้า-ออกประเทศผ่านประตูอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง) นอกจากนี้ ยังเป็น
การเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างกันด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ในปี ๒๕๕๕ ได้
เคยเสนอให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวด้วยแล้ว  



๔๕ 

  

 

 

๓) การประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศ ควรให้
ความส าคัญกับประเด็นหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น โดยจัดช่วงเวลาหารือ (session) 
ให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ประสบปัญหานี้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนว
ปฏิบัติที่ดี (best practices) ระหว่างกัน เพ่ือส่งเสริมการ “รู้เท่าทัน” ปัญหา โดยเฉพาะการน าหลัก
กฎหมายและการโน้มน้าวให้หน่วยงานของประเทศผู้รับเข้ามาร่วมมือแก้ไขปัญหา แทนที่จะ
ด าเนินการส่งหญิงไทยกลับประเทศด้วยความรวดเร็วโดยไม่ผ่านกระบวนกฎหมายของประเทศผู้รับ 
ซึ่งจะน ามาซึ่งปัญหาการกระท าผิดซ้ าหรือ “การเลือกเสี่ยงทางจริยธรรม” ต่อไป  

ทั้งนี้ ผลการหารือควรได้รับการประมวลเพ่ือจัดท าเป็นแนวทางจัดการแก้ไข
ปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศไว้ใน “คู่มือการกงสุล” ที่เป็นปัจจุบันด้วย เพ่ือทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งของส่วนกลางหรือของสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่ จะได้มีการส่งมอบคู่มือและแนวปฏิบัติดังกล่าวได้อย่างชัดเจน  

๔) การพิจารณาใช้ประโยชน์จากการศึกษาฉบับนี้ในการจัดท าคู่มือการกงสุล
ข้างต้น รวมทั้งแนวนโยบายของกรมการกงสุลเรื่องการคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือสร้าง
ความชัดเจนยิ่งขึ้นต่อแนวทางจัดการกับกรณีหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศ  

 
๔.๔  บทส่งท้าย  

ปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในต่างแดนเป็นประเด็นที่ซับซ้อนไม่เพียงในแง่เหตุปัจจัยที่ต้น
ทางและปลายทาง แต่ยังรวมถึงการแก้ไขปัญหาโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ต้องสร้างสมดุลขึ้นใน
หลายๆ มิติ อาทิ มิติด้านนโยบายการต่างประเทศ ระหว่างภารกิจคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศ 
(ตามนโยบายฯ ข้อ ๗) กับภารกิจแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ของประเทศไทย (ตามนโยบายฯ ข้อ ๕) หรือ
มิตขิองการช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ท้ังตามแนวนโยบายและความคาดหวังของสังคม กับมิติของการให้
ความเคารพปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านและกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองคนชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้บริบทของสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งสื่อมวลชน สาธารณชน 
ตลอดจนนักการเมือง มักคาดหวังการให้ความช่วยเหลือ “ชาวไทยตกทุกข์” บนกระแสความรู้สึก
เฉพาะหน้าหรือเพ่ือผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่เปิดเผย โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามหลักกฎหมายทั้ง
ของไทยหรือของต่างประเทศ หน่วยงานไทยที่ต้องรับมือกับปัญหาที่ปลายทาง ได้แก่ สถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ จึงมักตกอยู่ภายใต้แรงกดดันพิเศษที่มากไปกว่าสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของนานาประเทศที่มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนชาติบน 
“หลักการ” และแนวปฏิบัติที่แน่นอนชัดเจนกว่า เช่น สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าบาห์เรน ซึ่งไม่มีนโยบายช่วยเหลือชาวจีนที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย โดยถือว่าชาวจีน
ผู้กระท าผิดดังกล่าวต้องรับผิดชอบต่อกฎหมายของประเทศเจ้าบ้านคือบาห์เรนด้วยตนเอง หรือสถาน
เอกอัครราชทูตอินเดียประจ าบาห์เรน ซึ่งไม่มีนโยบายช่วยเหลือชาวอินเดียที่ไม่ได้มาลงทะเบียนกับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากถือว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติ “หน้าที่” ของคนชาติ จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับการคุ้มครองดูแลเหมือนดังเช่นชาวอินเดียผู้มาลงทะเบียน เป็นต้น ทั้งนี้ แม้ว่าแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวจะช่วยให้สถานเอกอัครราชทูตของประเทศทั้งสองไม่ต้องพบกับความท้าทายเรื่องการสร้าง
สมดุลระหว่างมิติต่างๆ หรือปัญหาการเลือกเสี่ยงทางจริยธรรมโดยคนชาติ จึงสามารถทุ่มเททรัพยากร



๔๖ 

  

 

 

บุคคลและงบประมาณไปพัฒนาการด าเนินภารกิจด้านอ่ืนๆ ได้เต็มที่กว่า แต่แนวปฏิบัติดังกล่าวก็ไม่
สามารถเป็นตัวแบบให้กับสถานเอกอัครราชทูตไทยฯ ด าเนินการตามได้ เนื่องจากต่างตกอยู่ภายใต้
บริบทและเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมและสังคมการเมืองที่แตกต่างกัน  

จากประสบการณ์การท างานที่ท าให้ต้องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหญิงไทยค้าประเวณี
ในบาห์เรน โดยบางครั้งในฐานะผู้ก ากับดูแล หรือในบางครั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้เขียนพบว่าหญิงไทยที่
ค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่แม้จะเลือกประกอบอาชีพดังกล่าวโดยสมัครใจ แต่เป็นการตัดสินใจเลือก
ด้วยความจ าเป็นท่ามกลางทางเลือกที่มีอยู่ไม่มาก หญิงไทยเหล่านี้ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงในระดับหนึ่ง 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายได้ กอปรกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในหลายกรณี จึงท าให้คาดค านวณ
ความคุ้มค่าอย่างสมเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพดังกล่าว โดยมีหญิงไทยจ านวนไม่น้อยที่ประสบ
ความส าเร็จในทางที่ตนได้เลือก 

ในส่วนของผู้ค้าประเวณีที่ประสบปัญหา ไม่ว่าจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ (เช่น รสนิยมของ
ลูกค้า) สภาพการณ์ที่ตนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน (เช่น ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อาหาร เครื่องใช้ ความ
เป็นอยู่) หรือจากประเด็นเฉพาะส่วนตน (เช่น รายได้ไม่เข้าเป้า ไม่ถูกอัธยาศัยลูกค้า) การศึกษาชิ้นนี้
ตระหนักร่วมกับความรู้สึกของสาธารณชนไทยที่บางครั้งสะท้อนผ่านสื่อมวลชนว่า หญิงไทยเหล่านี้
เป็นผู้ที่น่าสงสาร ประเด็นส าคัญที่กลายเป็นค าถามชวนคิดก็คือ สังคมไทยสงสารหญิงเหล่านี้ในแง่ใด 
หากสงสารว่าเป็นผู้ตกทุกข์ สังคมไทยต้องการให้หญิงไทยเหล่านี้พ้นทุกข์ในลักษณะใด สังคมไทยเพียง
ต้องการเห็นหญิงไทยค้าประเวณีในต่างประเทศกลับสู่บ้านเกิดเพ่ือตั้งหลักที่จะไปค้าประเวณีต่อในที่
อ่ืน หรือต้องการเห็นหญิงไทยเหล่านี้เลิกประกอบอาชีพค้าประเวณี ถ้าหากต้องการเห็นหญิงไทยยุติ
การค้าบริการทางเพศ สังคมไทยได้ให้ความเข้าใจต่อสภาพปัญหาและสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหา
ที่ปัจจัยต่างๆ แค่ไหน หรือแท้จริงแล้ว สังคมไทยเพียงต้องการแสดงความรู้สึกสงสารเป็นครั้งคราวโดย
ไม่สนใจว่าปัญหาจะยังคงอยู่หรือไม่ หรือปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  

ในขณะที่ยังไม่มีค าตอบอย่างชัดเจนจากสังคมไทย รวมทั้งผู้น าภาครัฐที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
ชิ้นนี้ได้น าเสนอแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ปลายทาง รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการ
จัดการปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีที่ต้นทางซึ่งอาจน าไปปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้ ก็เพ่ือมิให้หญิงไทยเหล่านี้
ต้องตกเป็นผู้น่าสงสารในสายตาของสังคมไทยต่อไปโดยไม่รู้จักจบสิ้น อย่างไรก็ดี ผลส าเร็จของ
มาตรการเหล่านี้ย่อมขึ้นกับความใส่ใจอย่างจริงจังและจริงใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน
สังคมไทยเป็นส าคัญ โดยผู้ เขียนหวังว่าอย่างน้อย จะมีผู้ ให้ความสนใจน าประสบการณ์และ
ข้อเสนอแนะที่ถ่ายทอดไว้ในการศึกษาฉบับนี้ไปขบคิดพิจารณาเพ่ือช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาให้
เกิดผลส าเร็จที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อหญิงไทยผู้ไร้โอกาสที่ดีในสังคม ต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศ และต่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างมั่นคงในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบสภาพข้อเท็จจริงของบคุคลที่ตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย์ 
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ภาคผนวก ข 
กรณีศึกษาและตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์หญิงไทยค้าประเวณี 

จ านวน ๑๓ รายในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 
 
ก.  ปี ๒๕๕๖ – กรณีหญิงไทยค้าประเวณีมาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่เมื่อ

พบว่าต้องถูกส่งตัวให้ต ารวจ ก็เจรจากับแม่เล้าด้วยตนเองจนได้กลับประเทศไทย 
๑. นาง “ช.” หรือตั๊ก (อายุ ๒๖ ปี)  

- เข้าขอความช่วยเหลือที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อ ๒๗ พ.ค. ๕๖ (หนีมาจากแม่เล้า
นุชรี/เดียร์/หมาน) การศึกษา ม.๓ เคยเป็นผู้จัดการร้าน ๗-Eleven ที่จังหวัดระยอง รายได้ ๑๕,๐๐๐ 
ต่อเดือน มีผู้ชักชวนจากประเทศไทยเป็นกะเทยชื่อไก่ (แนะน าผ่าน อ้อ เพ่ือนของเพ่ือน) สมัครใจไป
ค้าประเวณีท่ีบาห์เรน ไม่ได้ถูกบังคับ และรู้ว่ามีค่าสัญญาหรือหนี้ที่ต้องใช้คืนแม่เล้าจ านวน ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท จากนั้น รายได้ต่อไปจะเป็นเงินเก็บของตน เดินทางคนเดียวโดยกาตาร์แอร์เวย์ (ค่าตั๋ว ๓๘๐  
ดีนาร์บาห์เรน) คนของแม่เล้าซึ่งเป็นชาวบาห์เรนปากแหว่งไปรับที่สนามบิน 

- ที่บาห์เรนพักอยู่ที่โรงแรม ๗ ชั้น (เข้าใจว่าชื่อโรงแรมอาระเบีย) โดยพักรวมในห้อง
หญิงไทยรายอ่ืน ๆ รวม ๗ คน ค่าห้องพัก ๓๐ ดีนาร์ต่อสัปดาห์ (ประมาณ ๒,๔๐๐ บาท) ค่าบริการ 
ชม. ละ ๓๐ ดีนาร์บาห์เรน จากการท างานประมาณ ๒ เดือนกว่าที่ผ่านมา สามารถส่งรายได้ส่งกลับ
บ้าน ๒๘๐ ดีนาร์ (ประมาณ ๒๒,๔๐๐ บาท) โดยมีคนของแม่เล้าจัดการส่งเงินให้  

- เคยเดินทางไปท างานที่บาห์เรนก่อนหน้านี้แล้ว ๑ ครั้ง เมื่อ ๒๑ ส.ค. ๕๕ และเคย
มาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งตัวกลับประเทศไทยเมื่อ ๒๒ ก.ย. ๕๕ โดยครั้งนั้น ให้เหตุผลว่า 
“ถูกหลอก” มาท างานเป็นพนักงานเสิร์ฟ ครั้งล่าสุด เดินทางถึงบาห์เรนเมื่อ ๒๑ มี.ค. ๕๖ โดยใช้สิทธิ
พ านักในบาห์เรนในฐานะนักท่องเที่ยวได้ ๑๔+๑๔ วัน ก่อนบินออกไปที่ประเทศโอมานเพ่ือต่ออายุ 
วีซ่ากลับเข้ามาลักลอบท างานในบาห์เรน  

- อยากกลับ ปทท. เนื่องจากพ่อเสีย และมีภาระเลี้ยงแม่ กับลูก ๒ คน และหลาน ๑ 
คน ที่จังหวัดระยอง พยายามเจรจาต่อรองให้แม่แท็คลดเงินค้างช าระค่าสัญญาเพ่ือขอกลับประเทศ
ไทย แม่แท็คเรียกเงิน ๖๐๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท) จึงหนีออกมา มีความกังวลใจ
ว่าเมื่อกลับไปประเทศไทยแล้วจะถูก blacklist กลับมาบาห์เรนไม่ได้อีก  

- มีข้อสังเกตว่า นาง ช. พูดภาษาอังกฤษได้ดี คล่องแคล่ว และให้ข้อมูลไม่ตรงกันกับ
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ๒ คนที่พบพูดคุยเพื่อสัมภาษณ์ 

- ในที่สุด เมื่อทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องส่งตัวให้ต ารวจตามแนวทางการให้
ความช่วยเหลือที่ปรับปรุงใหม่ นาง ช. ได้โทรศัพท์เจรจากับแม่เล้าด้วยตนเอง จนกระทั่ง  
มีเพ่ือนชื่อเดียร์และชายชาวบาห์เรนน าบัตรโดยสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารที่จ าเป็นมาให้พร้อม
รับตัวจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยแจ้งว่าจะไปส่งกลับประเทศไทยที่สนามบิน  

 



๕๖ 

  

 

 

ข.  ปี ๒๕๕๖ – กรณีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการจัดส่งหญิงไทยและสภาพการค้าประเวณีที่บาห์เรน 
๒. น.ส. “พ.” (หนีมาพร้อมกับหญิงไทยรายอื่น) 

- มาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เมื่อต้น พ.ค. ๕๖ (เดินทางถึง
บาห์เรน ๑๓ ม.ค. ๕๖ โดยท าหนังสือเดินทางเมื่อ ๓ ม.ค. ๕๖) เคยท างานโรงงาน รายได้รวมเดือนละ
ประมาณ ๗,๐๐๐ บาท หักค่าประกันสังคมเหลือ ๖,๕๐๐ บาท เคยท างานรับจ้างขายของ แต่รายได้
ไม่ดี วันละ ๑๐๐-๒๐๐ บาท ต่อมาจึงไปค้าประเวณทีี่หาดใหญ่ พบเพ่ือนหญิงค้าบริการที่เคยท างานที่
บาห์เรนชวนให้ไปบาห์เรนและแนะน าให้ติดต่อนายหน้า/เอเยนต์ ทราบว่ามีค่าสัญญาที่ต้องท างาน
ชดใช้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

- วันเดินทางไปบาห์เรน ได้รับแจ้งจากนายหน้า/เอเยนต์ว่า ให้รออยู่ที่สนามบินสุวรรณ
ภูมิบริเวณเคาเตอร์เช็คอิน U ๕๒-๕๙ จะมีคนน าบัตรโดยสารมามอบให้ที่สนามบิน จากนั้น ให้ไป 
ยื่นเรื่องที่ส านักงานแรงงานที่สนามบิน ช่อง ๒ เมื่อไปถึง เจ้าหน้าที่ซักถามเรื่องชาวบาห์เรนที่ให้การ
รับรอง (ในนามของแฟน แต่ความจริงไม่ใช่แฟน) เมื่อได้ค าตอบก็ไม่ได้ตักเตือนอะไร น.ส. พ. พยายาม
จะใช้ช่องประตูอัตโนมัติที่ตรวจหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้โดยไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
แต่เครื่องไม่ท างาน เลยต้องรอผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามปกติ  

- เมื่อเดินทางถึงสนามบินบาห์เรน ได้ท าตามค าแนะน าของเอเย่นต์คือยื่นหนังสือ
เดินทางให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองช่อง ๑๓-๑๖ ตรวจ ซึ่งผ่านออกมาได้ไม่มีปัญหา ที่สนามบิน
บาห์เรน มีกะเทยของแม่แท็คนุชรี ไปรับ ตนวางแผนว่าจะอยู่ท างานสัก ๖ เดือน โดย ๓ เดือนเพ่ือ
ชดใช้ค่าสัญญาหรือ “ค่าแท็ค” แต่ต้องหนีออกมาก่อนเพราะ “เดินงานไม่ติด” (ลูกค้าไม่เข้า) จึงไม่มี
ลู่ทางใช้หนี้สัญญาได้ ขณะนี้ ยังค้างเงินค่าแท็คอยู่ ๖๙๙ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๕๖,๐๐๐) และ
ค่าปรับที่พ านักเกินอายุวีซ่ากับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับรวมกันอีก ๕๐๐ ดีนาร์บาห์เรน 
(ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท)  

- ทั้งนี้ แม้ว่าจะสามารถท างานใช้หนี้ค่าแท็คได้หมด แล้วท างานค้าบริการต่อเพ่ือเก็บ
ออมรายได้เป็นของตน แม่แท็คก็จะขึ้นค่าเช่าห้องพัก (อยู่รวมกัน ๔ คน) เป็น ๒๘๐ ดีนาร์บาห์เรน 
(ประมาณ ๒๒,๔๐๐ บาท) ต่อสัปดาห์ รวมทั้งแม่แท็คจะส่งลูกค้าให้หญิงบริการคนอ่ืนก่อน  

- สภาพความเป็นอยู่ ต้องเสียค่าที่พักรวมอาหาร ๒๕๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ 
๒๐,๐๐๐ บาท) ต่อสัปดาห์ พักอยู่รวมกัน ๔ คนในห้องเดียว (เป็นหญิงค้าประเวณี ๓ คนและผู้คุม  
๑ คน) แรกเริ่มอยู่โรงแรม Maha ต่อมาย้ายไปตึก Rose Plaza ซึ่งที่พักแออัด ห้องหนึ่งพักรวมกัน  
๘ คน (หญิงค้าบริการ ๗ คน และผู้คุม ๑ คน) เมื่อมาอยู่ใหม่ ๆ ผู้คุมดูแลดี แต่ต่อ ๆ มา ไม่ค่อยส่ง
อาหารตามเวลา เมื่อเจ็บป่วยก็คิดค่ารถ ค่าหมอ ค่าน้ าเกลือ  

- การประกอบอาชีพคิดค่าบริการ ๒๐-๓๐ ดีนาร์บาห์เรน ตึกซิดนีย์ เนาวร่า/นวรัตน์ 
และ Rose ไม่ให้ลูกค้าบาห์เรนเข้า รับเฉพาะลูกค้าต่างชาติ เช่น ชาวซาอุดีอาระเบีย คูเวต ที่ผ่านมา 
แทบไม่ได้ทิปจากการค้าบริการ  

- เมื่อท างานเกิน ๓ สัปดาห์ หรือ ๑ เดือน และมีความประพฤติดี จะมีสิทธิได้ซิมโทร
ศัพท ์ส าหรับเงินรายได้ ผู้คุมให้เบิกได้สัปดาห์ละ ๕ ดีนาร์บาห์เรน  

- แม่เล้ามีแนวทางให้ย้ายที่พักและที่ท างานไปเรื่อย ๆ โดยแม่เล้านุชรีมีหญิงไทยค้า
บริการในสังกัดประมาณ ๗๐ คนในตึก ๘ แห่ง เช่น ตึกเนาวร่า/นวรัตน์ ตึกซิดนีย์  



๕๗ 

  

 

 

- เวลาหลบหนี ต้องหาโอกาสโน้มน้าว (lobby) หญิงที่พักอยู่ห้องเดียวกันให้เห็นชอบ
พร้อมกัน ซึ่งบางเพ่ิงมาท างานได้ ๒ สัปดาห์ ระหว่างหนีออกมา เจอผู้คุมชื่อปู แต่ผู้คุมสงสารจึงปล่อย
ให้หนีออกมา แล้วขออาศัยรถคนบาห์เรนที่ผ่านมาพบพอดีมาท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ  

 
ค.  ปี ๒๕๕๕ – กรณีหญิงไทย ๓ ราย (หมายเลข ๓-๕) มาขอความช่วยเหลือสถานเอกอัครราชทูตฯ 

ซึ่งน าไปสู่การเข้าตรวจค้นและจับกุมหญิงไทยเพ่ิมอีก ๗ ราย โดยต ารวจบาห์เรน (หมายเลข ๖-
๑๒) กรณีนี้มีเรื่องพัวพันกันหลายประเด็น อาทิ (๑) หญิงไทย ๑ ใน ๓ ราย ได้โทรศัพท์ขอความ
ช่วยเหลือรายการโทรทัศน์และต ารวจที่ประเทศไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๕๕ จาก
ค ากล่าวอ้างว่าเหตุที่ไม่กล้ามาขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากได้ยินว่ามี
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นสายให้แม่เล้า (๒) หญิงไทยสองรายที่ถูกส่งตัวกลับ 
(หมายเลข ๑๑-๑๒) ปรากฏว่าที่จริงเป็นผู้คุมหญิงไทยของแม่เล้า โดยทั้งสองได้ท าการเปลี่ยน
บัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ท่ีประเทศไทยซึ่งไปรอรับ  

๓. น.ส. “ก.” (อายุ ๓๒ ปี)  
- มาบาห์เรนเมื่อ ๗ ส.ค. ๕๕ ภูมิล าเนาสมุทรสาคร เคยท าอาชีพค้าขาย เคยเป็น

พนักงานต้อนรับของโรงแรม มีแฟนชาวเบลเยี่ยมส่งรายได้ให้เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท มีเพ่ือนชื่อ 
ศรัณยาฯ ชวนมาท างานนวดที่บาห์เรน รายได้ ๕๐,๐๐๐ บาทใน ๑๐ วัน หักค่าใช้จ่ายแล้ว (แต่
ยอมรับว่าตัวเองไม่เคยมีประสบการณ์และนวดไม่เป็น) ตนเคยไปหาแฟนที่เบลเยี่ยม  ๓ ครั้ง  
ไปกัมพูชา ๑ ครั้ง เพื่อเล่นการพนัน และกล่าวว่ามีแฟนเก่าเป็นชาวต่างประเทศชื่อ Tarique  

- คนรู้จักชื่อ “แมว” เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายจ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือไปค้าบริการที่
บาห์เรน โดยแนะน าว่าให้บอกเจ้าหน้าที่ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิว่ามาหาแฟนที่บาห์เรน ที่สุวรรณภูมิ ให้
ไปที่โต๊ะส านักงานแรงงาน โต๊ะขวา ๑๖๙๔ ไม่ให้เข้าช่องซ้าย เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานได้ให้ที่อยู่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้เพ่ือติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

- ที่สนามบินบาห์เรนมีชายไปรับที่สนามบินชื่อ Michael ปัจจุบันติดคุกข้อหายาเสพ
ติด มีหญิงไทยชื่อ “หนึ่ง” เป็นผู้คุมตึกซึ่งตนพักอยู่กับหญิงอ่ืนรวม ๑๑ คน ในอพาร์ทเมนท์ ๒ 
ห้องนอน ๒ ห้องน้ า  

- สภาพการให้บริการ ราคาปกติ ๓๐ ดีนาร์ต่อ ๑ ชั่วโมง ๒๐ ดีนาร์ต่อครึ่งชั่วโมง 
บริการประตูหลัง ๕๐ ดีนาร์ต่อครึ่งชั่วโมง  

- ตนเป็นคนโทรศัพท์ไปรายการตีสิบเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือ โดยได้พูดกับคุณนก
เมื่อ ๑๔ ส.ค. ๕๕ ก่อนหน้านั้น โทรศัพท์ไปมูลนิธิปวีณาแต่ไม่ติด ได้พยายาม google หาข้อมูลว่า 
ตึกท่ีพักอยู่ที่ย่านไหน แต่เพ่ือนที่ประเทศไทยบอกว่าช้าไป ให้หาทางหนีออกมา  

- ต้องการหนีออกมาเพราะถูกเอาเปรียบ โดยเพ่ือนร่วมห้องชื่อน้ารจนาก็ต้องการออกมา
ด้วยแต่ไม่กล้า อย่างไรก็ดี น้ารจนาได้ส่งข้อความว่าไม่ต้องมาช่วยแล้ว เพราะกลัวว่าจะท าให้หญิงอ่ืน
ล าบากและสงสารหญิงค้าบริการรายอ่ืนที่อยากท างานต่อในที่พัก หญิงเหล่านี้บางคนอยู่มา ๔-๕ 
เดือน เพ่ิงจะชดใช้ค่าแท็คหมดจึงต้องการเก็บรายได้เป็นของตน  



๕๘ 

  

 

 

- มีข้อสังเกตว่า น.ส.กัญญาพัชรฯ ให้ข้อมูลแย้งกันในบางครั้ง เพราะบางโอกาสกล่าว
ว่าได้ส่งเงินรายได้ให้ผู้คุมคือหนึ่งทุกครั้งที่ค้า แต่บางโอกาสบอกว่ายังไม่ได้ท างาน จึงต้องการหนี
ออกมา  

๔. น.ส. “ย.” หรือน้ า (อายุ ๒๘ ปี)  
- ภูมิล าเนาที่จังหวัดอุดรธานี เคยมีอาชีพเสริมสวย รายได้ ๘,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท มีผู้

ชักชวนแต่ไม่ยอมบอกชื่อ บอกแต่เพียงว่าติดต่อผ่านบัตรโทรศัพท์ เลยไม่มีเบอร์โชว์ ผู้ชักชวนแจ้งให้
มาท างานช่วงสั้น ๒๐ วัน หลัง ๑๐ วันที่ท างานจะได้รายได้ ๑ แสนบาท (ต่อมา ยอมบอกว่าผู้ชักชวน
ชื่อปุ้ย รู้จักกันมา ๓ ปี ตอนไปเรียนเสริมสวย) 

- กระบวนการออกจากประเทศไทย มีนายหน้าส่งค าแนะน าทางอีเมล์ เช่น แนะน าให้
บอกกับเจ้าหน้าที่แรงงานที่สนามบินสุวรรณภูมิว่า จะไปพบแฟนที่บาห์เรน ให้บอกเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมืองบาห์เรนว่ามาเท่ียวช่วงวันหยุด  

- มาบาห์เรนเมื่อ ๓ ส.ค. ๕๕ ที่บาห์เรนมีชาวบาห์เรนไปรับ และน ามาพักที่ห้อง
หมายเลข ๕๐๖ รวมกับหญิงไทยอีก ๙ คน  

- มาบาห์เรนเป็นครั้งแรกโดยสายการบิน Gulf Air อย่างไรก็ดี เคยไปสิงคโปร์ ๓-๔ ครั้ง  
๕. น.ส. “ธ.” (อายุ ๒๖ ปี)  

- มาบาห์เรนเมื่อ ๕ ส.ค. ๕๕ แจ้งว่าถูกหลอกให้มาท างานนวด ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว
ให้เตรียมตัวขายบริการทางเพศ ภูมิล าเนาพัทยาใต้ บางละมุง ชลบุรี เคยท างานเป็นพนักงานนวด 
ที่พัทยา รายได้ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เพ่ือนชื่ออีฟชักชวนโดยบอกว่าไปท างานบาห์เรนได้รายได้เป็นแสน 
เคยมาบาห์เรนแล้วเป็นครั้งที่ ๓ (มาเยี่ยมน้าสาว พักครั้งละ ๒-๓ สัปดาห์ในบาห์เรน) ทราบว่าค่า
แท็คหรือสัญญาที่ต้องขายบริการชดใช้คือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าที่พัก ๒๐,๐๐๐ บาทต่อสัปดาห์  

- มาบาห์เรนครั้งนี้โดย Gulf Air ที่สุวรรณภูมิ มีเอเย่นต์มาส่งตั๋วให้ และให้รอจนถึง
เวลา ๑๗:๑๐ น. ซึ่งเป็นเวลาเปลี่ยนกะของเจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานที่สนามบิน เอเย่นต์แนะน าให้
บอกว่ามาพบแฟนที่บาห์เรน มีคนไปรับ ๒ คน สังกัดแม่เล้าแพ็ท พักอยู่กับหญิงอ่ืน ๆ รวม ๑๐ คนที่
โรงแรม Fareed IV ฝั่งตรงข้ามมองเห็นสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  

- แจ้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ว่า ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไม่มีอิสระ ถูกควบคุม ถูก
หลอกลวงสภาพการท างานไม่เป็นไปตามที่คาด ถูกท าให้ตกเป็นหนี้อย่างไม่เป็นธรรม เอกสาร 
ถูกยึด กลัวว่าแม่เล้าจะท าร้าย  

๖. น.ส. “วา” หรือโบ (อายุ ๒๗ ปี)  
- ภูมิล าเนาจังหวัดเชียงราย มาบาห์เรนเมื่อ ๑๗ เม.ย. ๕๕ ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

ด้วยตนเอง ทราบดีว่ามาค้าประเวณี เคยมาบาห์เรนแล้ว ๑ ครั้ง ได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลง  
ทางบ้านได้รับเงินที่โอนกลับ เหตุที่ทราบว่าได้เงินโอนเพราะโทรศัพท์ถามทางบ้าน ไม่ขอแจ้งว่าตน
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือถูกเอาเปรียบ  

- มาบาห์เรนโดยได้รับการชักชวนจากเพ่ือนที่เคยท างานในบาห์เรน การเดินทางมา
บาห์เรนท าตามข้อมูลที่ได้จากเพ่ือนและคนรู้จักของแม่เล้าที่อยู่ที่ประเทศไทย ตนเสี่ยงผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองด้วยตนเอง ไม่ได้ผ่านเจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ  
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- แจ้งว่า ไม่มีปัญหาในการประกอบอาชีพค้าประเวณี เพราะใช้ความอดทนเนื่องจาก
ต้องการตั้งตัวให้ได้ ที่ผ่านมา ได้พยายามให้ค าปรึกษาแก่หญิงไทยคนอ่ืนๆ ปัญหาที่หญิงไทยเหล่านี้พบ
คือได้รับข้อมูลไม่ครบจากคนชักชวนหรือนายหน้า  

- ตนเคยไปท างานค้าประเวณีที่สิงคโปร์ซึ่งอิสระกว่าบาห์เรน ที่บาห์เรน ตนพักอยู่เกิน
อายุวีซ่า แต่จะเก็บเงินไว้จ่ายเป็นค่าปรับเมื่อต้องการกลับประเทศไทย  

๗.  น.ส. “น.” หรือพิงค์ (อายุ ๒๖ ปี)  
- ภูมิล าเนาจังหวัดนครราชสีมา มาบาห์เรนเมื่อ ๓ ส.ค. ๕๕ พร้อมกับน้ า(น.ส. “ย.”) 

เพ่ือนของน้ าเป็นคนเดินเรื่องให้ ในการผ่านกระบวนการที่สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยได้ให้ที่อยู่และหมายเลขติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ ไว้  

- ตนเคยไปค้าประเวณีท่ีมาเลเซียซึ่งมีอิสระกว่าบาห์เรน ไม่อยากกลับมาที่บาห์เรนอีก
เพราะสภาพความเป็นอยู่ไม่อิสระ เคยพูดกับน้ าว่าอยากออกจากที่พัก แต่ตนไม่ได้คิดหนีมากับน้ า โอ๋ 
และมด เพราะอยากลองสู้ดูก่อน อย่างไรก็ดี ตนยังไม่ได้เริ่มท างานค้าบริการที่บาห์เรน  

- ตอนอยู่ในห้องขังของต ารวจบาห์เรน ได้พบหญิงจากเอธิโอเปีย อินโดนีเซีย จีน 
รัสเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อินเดีย บางรายได้เงินเดือนแม่บ้านแค่ ๗๐ BD แม้สัญญาจะระบุ ๑๕๐ BD  

- มีข้อสังเกตว่า น.ส. “น.” มีท่าทีไม่อยากให้ข้อมูล มักอ้างอิงน้ า หรือโยนให้ไปถาม
คนอ่ืน เช่น สา เหมือนกลัวที่จะให้ข้อมูล และไม่ไว้วางใจหญิงที่มาด้วยกันมากนัก  

๘. น.ส. “ร.” (อายุ ๒๖ ปี)  
- ภูมิล าเนาจังหวัดอุดรธานี เคยเป็นพนักงานนวดที่พัทยา รายได้ ๒๐,๐๐๐ บาท น้ า 

(น.ส. “ย.”) เป็นผู้ชักชวนให้มาท างานนวดที่บาห์เรนโดยแจ้งว่ารายได้เป็นแสน ตนตกงานจึงมา 
เดินทางถึงบาห์เรนเมื่อ ๖ ส.ค. ๕๕  

- มาบาห์เรนครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ และเคยไปท างานที่มาเลเซียประมาณ ๑ ปี  
- ทราบดีว่า การมาท างานที่บาห์เรนต้องหักรายได้ชดใช้ค่าสัญญาหรือ “ค่าแท็ค” ซึ่ง

มีให้เลือกเป็น ๒ แบบ  
- แบบแรก ชดใช้คืนรวมจ านวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยต้องเสียค่าที่พักสัปดาห์ละ 

๒๐๐ ดีนาร์บาห์เรน (๑๖,๐๐๐ บาท) หลังจากท างานชดใช้หนี้ครบแล้ว ต้องจ่ายค่าที่พักเพ่ิมเป็น 
๒๕๐ ดีนาร์บาห์เรน แต่รายได้ท่ีเข้ามาทั้งหมดตกเป็นของผู้ลงแรง  

- แบบที่สอง ชดใช้คืนรวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยต้องเสียค่าที่พักสัปดาห์ละ ๒๐๐ ดี
นาร์บาห์เรน (ประมาณ ๑๖,๐๐๐ บาท) หลังจากท างานใช้หนี้ครบแล้ว รายได้ต้องแบ่งกับแม่เล้า 
คนละ ๕๐-๕๐  

- กระบวนการออกจากประเทศไทย ที่สนามบินสุวรรณภูมิ นายหน้าแนะน าให้ไป
ติดต่อส านักงานแรงงาน ก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้า-ออกเมือง  

- ที่สนามบินบาห์เรน มีคนไปรับคือชายบาห์เรนและ “หนึ่ง” (น.ส. “ร” เรียกว่า “คุณ
หนึ่ง”) ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมห้อง พักรวมอยู่ ๑๑ คน  

- แม่เล้าที่สังกัดใช้ชื่อว่าแพ็ท ลักษณะงานต้อง stand by ๒๔ ชั่วโมง ค่าบริการชั่วโมง
ละ ๓๐ ดีนาร์บาห์เรน หรือ ๒๐ ดีนาร์บาห์เรนต่อครึ่งชั่วโมง ตนยังไม่มีรายได้เป็นของตนเพราะต้อง
ชดใช้หนี้ให้หมดก่อน  
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- ไม่ต้องการท างานต่อเพราะแขกบังคับให้ใช้ยาเสพติด หลังจากนี้ มีแผนไปท างานที่
มาเลเซีย  

๙. น.ส. “ส.” (อายุ ๒๔ ปี)  
- ภูมิล าเนาจังหวัดพิษณุโลก เคยมีอาชีพค้าขายรายได้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท และ

กิจการไม่ดี เคยไปท างานขายส้มต าท่ีสิงคโปร์ ๑ เดือน  
- แอนเป็นผู้ชักชวนไปเป็นพนักงานนวดที่บาห์เรน มาถึงบาห์เรนเมื่อ ๗ มิ.ย. ๕๕ โดย

แอนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ที่สนามบินบาห์เรน มีชาวบาห์เรนไปรับ 
- ตั้งแต่เริ่มท างาน ก็ย้ายที่พักไปเรื่อย ๆ ไม่มีใครคุม อยู่กันจนเป็นเพ่ือนไปหมด 

รายได้ประมาณ ๒๐ ดีนาร์บาห์เรนต่อครั้ง จ่ายค่ากินอยู่สัปดาห์ละประมาณ ๑๐๐ ดีนาร์บาห์เรน 
ได้รับเงินรายได้เป็นของตน เก็บเงินเองและโอนกลับบ้านผ่าน Western Union โดยฝากชายบาห์เรน
ไปโอน  

๑๐. น.ส. “วิ” (อายุ ๓๒ ปี)  
- เพ่ือนพี่สาวชวนมาท างาน ๑๐ วัน โดยแจ้งว่าจะได้เงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่สนามบิน

สุวรรณภูมิ ได้รับค าแนะน าให้ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานที่สนามบิน  
- มาถึงบาห์เรน ๕-๖ ส.ค. ๕๕ พักในห้องร่วมกับหญิงไทยรวม ๑๐ คน รายได้ครั้งละ 

๒๐ ดีนาร์บาห์เรน  
๑๑. น.ส. เบญจวรรณ พรมมา หรือหนึ่ง (อายุ ๓๗ ปี) 

- ภูมิล าเนาจังหวัดเชียงราย เคยท างานนวดรายได้ ๘,๐๐๐ บาท มีลูกชายสองคน เคย
มาบาห์เรน ๒ ครั้ง ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินมาบาห์เรนผ่านอินเตอร์เน็ท ครั้งแรกอยู่ ๘ เดือน ล่าสุด
มา ๑ ก.พ. ๕๕ (หนังสือเดินทางหมดอายุไปตั้งแต่ ๑๑ เม.ย. ๕๔)  

- เคยไปท างานนวดที่มาเลเซีย ที่บาห์เรนอ้างว่าประกอบอาชีพท ากับข้าวส่งขายตาม
โรงแรม 

๑๒. น.ส. ดุจดาว ยาระนะ หรือแชม (อายุ ๒๗ ปี)  
- ภูมิล าเนาจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้ท างานก่อนมาบาห์เรน  
- มาบาห์เรนปี ๕๒ โดย Oman Air มาอยู่กับแฟนชื่อ John ชาวอเมริกัน แฟนให้

เงินเดือนละ ๒๐๐-๓๐๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๑๖,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บาท) 
 
หมายเหตุ หนึ่งและแชมเป็นผู้ที่หญิงไทยอีก ๗ รายข้างต้นมีท่าทีเกรงใจ และบางรายให้ข้อมูลว่า
บุคคลทั้งสองเป็นผู้คุมของแม่เล้า สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กระทรวงการ
ต่างประเทศทราบเพ่ือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปรอรับตัวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งบุคคลทั้ง
สองมีก าหนดเดินทางถึงประเทศไทยโดย Gulf Air (GF ๑๕๐) เมื่อวันที่ ๓๐ ส.ค. ๕๕ เวลา ๐๗:๕๕ 
น. อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าบุคคลทั้งสองกลับหายตัวไป (รายละเอียดตามโทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ 
ที่ MNM ๖๐๐ ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๕๕)  

จากการตรวจสอบพบว่า หนึ่งและแชมผ่านด่านตรวจของบาห์เรนออกไปเมื่อ ๒๙ ส.ค. ๕๕ 
แต่ได้ทิ้งบัตรโดยสารสายการบิน Gulf Air และซื้อบัตรโดยสารสายการบินใหม่ โดยทั้งสองได้เดินทาง
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จากฮ่องกงเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ภูเก็ต โดยสายการบิน Dragon Air (KA ๒๖๔) 
เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๕๕  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติของไทยได้วางมาตรการติดตามการเข้า -ออกเมืองของบุคคลทั้ง
สอง โดยสามารถจับกุมแชมได้เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๕๕ ขณะพยายามเดินทางออกจากประเทศไทยที่
สนามบินภูเก็ต และได้จับกุมหนึ่งได้เมื่อ ๕ เม.ย. ๕๖ ขณะเดินทางออกจากไทยไปมาเลเซียทางด่าน
สะเดา จังหวัดสงขลา 

 
ง.  ปี ๒๕๕๕ – กรณีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการจัดส่งหญิงไทยและสภาพการค้าประเวณีที่บาห์เรน 

๑๓. น.ส. “เก” (อายุ ๓๔ ปี)  
- ขอให้หัวหน้าฝ่ายกงสุลขับรถไปรับขณะหนีออกมาจากตึก KIMS III เมื่อ ๒ ก.ย. ๕๕ 

หัวหน้าฝ่ายกงสุลพาไปพักรอที่บ้านพักอาสาสมัคร และต่อมาส่งกลับประเทศไทยเมื่อ ๔ ก.ย. ๕๕  
(โทรเลขสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ MNM ๕๙๙ ลงวันที่ ๓ ก.ย. ๕๕)  

- ภูมิล าเนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เคยท างานเป็นโคโยตี้ที่ Zeed Discoteque จังหวัด
ขอนแก่น รายได้เดือนละประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ผู้ชักชวนไปบาห์เรนชื่อเล็ก (อายุประมาณ ๖๐ ปี 
มีกิจการร้านนวดและเสริมสวยที่บาห์เรนมากว่า ๑๘ ปี) เพ่ือมาท างานนวด โดยบอกว่าสามารถ
ให้บริการทางเพศหรือไม่ก็ได้ รายได้อาจสูงถึง ๕๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน  

- ที่สนามบินสุวรรณภูมิ มีคนของนายหน้าน าส าเนาหนังสือเดินทางของชายชาว
บาห์เรนมาให้พร้อมที่อยู่และ เบอร์โทรศัพท์ คนของนายหน้าแนะน าให้ไปติดต่อส านักงานแรงงานที่
สนามบิน และแนะน าให้ใช้ช่องตรวจคนเข้า-ออกเมืองช่อง ๑๐  

- เดินทางถึงบาห์เรนเมื่อ ๑๕ ส.ค. ๕๕ โดยมาพร้อมกับหญิงไทยอีกคนหนึ่ง ที่
สนามบินบาห์เรนมีชายปากแหว่งชื่ออาหมัดมารับไปพักที่ตึกเดียวกับไซนัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต ย่านฮูรา  
แต่สถานที่ท างานมีอยู่หลายตึก เช่น ตึกเนาวร่า/เนาวรัตน์ ห้อง ๔๑๒ ตึก Kims ห้อง ๓๐๔ ตึก Maha 
I ห้อง ๓๐๓ แต่ละตึกจะมีผู้คุมต่างกัน เช่น ตึกเนาวร่า มีผู้คุมชื่อพลอย ตึก Maha I มีผู้คุมชื่อ เรไร 
(เรียกคนคุมว่า มาม่าซัง)  

- ทราบดีว่ามี “ค่าแท็ค” ที่ตนต้องชดใช้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ค่าบริการ ๕๐ ดีนาร์
บาห์เรนต่อชั่วโมง สังกัดแม่แท็คนุชรี ซึ่งมีหญิงไทยใต้สังกัดอย่างน้อย ๔๐ คน  

- ก่อนมาบาห์เรน ไม่ทราบข้อมูลเรื่องค่าที่พักและอาหาร ซึ่งรายได้ของตนจะถูกหัก
เป็นค่าห้องพักสัปดาห์ละ ๑๐๐ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๘,๐๐๐ บาท) นอกจากนี้ ต้องจ่าย
ค่าอาหารประมาณ ๒๕-๓๕ ดีนาร์บาห์เรน (ประมาณ ๒,๐๐๐-๒,๘๐๐ บาท) ต่อสัปดาห์  
- ปี ๕๓ เคยไปสวีเดนเพ่ือเยี่ยมแฟนเป็นเวลา ๑ เดือน ปี ๕๔ เคยไปเที่ยวฮ่องกง  
๓ เดือน และปี ๕๕ ไปเที่ยวประเทศจีนเป็นเวลา ๑ เดือน 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา 

ซึ่งรับผิดชอบ/เคยรับผิดชอบงานคุ้มครองหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน 
 
ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................................  
ต าแหน่ง...................................................................................................................... ................... 
ช่วงเดือน/ปี (พ.ศ.) ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองหญิงไทยฯ..................................................................... 
 
ค าถาม  
๑.  ในระหว่างที่รับผิดชอบงานคุ้มครองฯ มีหญิงไทยที่ท่านให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้นประมาณ  
  น้อยกว่า ๑๐๐ ราย  ประมาณ ๑๐๐ ราย   ระหว่าง ๑๐๐-๒๐๐ ราย  
  มากกว่า ๒๐๐ ราย  

๒.  ในการให้ความช่วยเหลือ ท่านใช้เวลาสัมภาษณ์หญิงไทยฯ แต่ละราย ประมาณรายละ  
  ๕ นาที   ๑๐ นาที  ๑๕ นาที   ๒๐ นาที   อ่ืน ๆ ..............นาที 
 และกรณีที่นานที่สุด ประมาณ ......................................นาที  
๓.  จากการสัมภาษณ์และประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยฯ ท่านคิดว่าประมาณร้อยละ

เท่าไรที่สมัครใจมาค้าประเวณีที่บาห์เรน  
  ร้อยละ ๕๐  ร้อยละ ๗๕  ร้อยละ ๘๕  ร้อยละ ๙๕   
  อ่ืน ๆ ร้อยละ.................... 
 มีพฤติกรรมหรือสิ่งสะดุดใจอะไรที่ท าให้ท่านเชื่อว่าหญิงเหล่านี้สมัครใจมาค้าประเวณีที่บาห์เรน  
 ............................................................................................................................. ............................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...................... 
 (เพ่ิมเนื้อที่อธิบายได้ หากต้องการ)  
๔.  ท่านพบว่าประมาณร้อยละเท่าไรของหญิงเหล่านี้ที่เคยมีประวัติค้าประเวณีในที่อ่ืน หรือที่บาห์เรน

เอง ในครั้งก่อน ๆ และได้มา “กระท าผิดซ้ า” ในครั้งนี้ ……………………………………………………… 
๕.  ท่านพบว่าประมาณร้อยละเท่าไรของหญิงเหล่านี้ที่เคยค้าประเวณีในบาห์เรน และกลับมา

บาห์เรนอีกครั้งเพื่อค้าประเวณีหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้าประเวณี (เช่น 
เป็นผู้คุมหญิง)  

 ............................................................................................................................ ....................... 
๖.  จากประสบการณ์ให้ความช่วยเหลือหญิงไทยฯ ท่านพบว่าประมาณร้อยละเท่าไรที่กล่าวว่าตนตก

เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือการถูกหลอกลวง  
 เหยื่อการค้ามนุษย์ร้อยละ..........................  เหยื่อการถูกหลอกลวงร้อยละ....................... 
 ในบรรดาผู้กล่าวว่าตนตกเป็นเหยื่อในสองกรณีนี้ ท่านพบว่าประมาณร้อยละเท่าไรที่ฟ้องร้องเอา

ผิดกับแม่เล้า/ผู้ที่เกี่ยวข้อง ......................................................... 
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๗.  ท่านคิดว่าโสเภณีหญิงไทยที่มาขอความช่วยเหลือ สอท. ส่งกลับประเทศไทย ประมาณร้อยละ
เท่าไรที่เจตนา “กลับตัว” หรือเลิกค้าประเวณีจริง ๆ 
....................................................................... 

๘.  โปรดล าดับเหตุปัจจัยที่ท่านเห็นว่าส าคัญซึ่งท าให้หญิงไทยตัดสินใจ “เลือกเสี่ยง” มาค้าประเวณีที่
บาห์เรน (๑ หมายถึงส าคัญที่สุด สามารถให้คะแนนซ้ ากันในบางข้อได้ แต่ขอให้อย่างซ้ ากันมาก) 

  ความยากจน การขาดโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่    
  รายได้ที่สูงจากการค้าประเวณี  
  การยกเว้นวีซ่าที่ต้นทาง   
  การอ านวยความสะดวกของขบวนการนายหน้า/เอเย่นต์ ที่ ปทท.  
  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สนามบินที่ ปทท. (ส านักงานแรงงาน ตม. ฯลฯ)  
  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สนามบินบาห์เรน  
  โทษที่ไม่รุนแรงของทางบาห์เรน   การอภัยโทษเป็นระยะ ๆ ของทางการบาห์เรน  
  การช่วยเหลือส่งหญิงไทยกลับ ปทท. อย่างสะดวก โดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายของ 

 บาห์เรน  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................................................................................. ...... 
๙.  ท่านคิดว่าในการแก้ไขปัญหาหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรน ปัจจัยใดควรได้รับการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วนที่สุด (๑ หมายถึงเร่งด่วนที่สุด) 
  ความยากจน การขาดโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจความเป็นอยู่   
  การยกเว้นวีซ่าที่ต้นทาง   การอ านวยความสะดวกของขบวนการนายหน้า/เอเย่นต์  
  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สนามบินที่ ปทท. (ส านักงานแรงงาน ตม. ฯลฯ)  
  การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่สนามบินบาห์เรน   
  โทษที่ไม่รุนแรงของบาห์เรน  
  การช่วยเหลือส่งหญิงไทยกลับ ปทท. อย่างสะดวก โดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายของ  
   บาห์เรน  
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ......... 
๑๐. หญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนที่มาขอความช่วยเหลือ สอท. เป็นเพียง “ส่วนหนึ่ง” ของโสเภณี

หญิงไทยทั้งหมดในบาห์เรน (ซึ่งยังไม่มาขอ คชล. หรืออาจไม่จ าเป็นต้องขอเพราะไม่มีปัญหาใน
การประกอบอาชีพ) ท่านคาดว่าหญิงที่มาขอความช่วยเหลือเป็นร้อยละเท่าไรของโสเภณีหญิงไทย
ทั้งหมดในบาห์เรน 
......................................................................................................... ............................. 

 ท่านประมาณว่ามีหญิงไทยค้าประเวณีในบาห์เรนทั้งหมดราว................................................. ...คน 
๑๑. ท่านคิดว่าปัญหาหรือเหตุปัจจัยอะไรที่ท าให้หญิงไทยค้าประเวณีมาขอให้ สอท. ช่วยส่งกลับ 

ปทท. โปรดล าดับความส าคัญ  
  รายรับหรือรายได้ไม่เข้าเป้าเนื่องจาก ............................................................................ ........... 
  การผิดสัญญาค่าแท็คของแม่เล้า (โปรดขยายความ)................................................................. 
  ความไม่มีอิสระในการจัดการรายได้ของตน (เช่น แม่เล้าเป็นผู้และต้องเบิกจากแม่เล้า)  
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  ค่าใช้จ่ายที่สูง (ค่าที่พัก ค่าสิ่งของเครื่องใช้ อาหาร ฯลฯ ที่ต้องซื้อจากแม่เล้า) 
  การบังคับและเอาเปรียบของผู้คุม/แม่เล้า  
  สภาพความเป็นอยู่ที่แออัด ไม่มีอิสระในการออกไปใช้ชีวิต  ลูกค้าท่ีไม่พึงประสงค์  
  อ่ืน ๆ (ระบุได้มากกว่า ๑ ข้อ) .................................................................................. ................ 
๑๒. ท่านคิดว่าเหตุใดหญิงไทยค้าประเวณีบางส่วนจึงไม่มาขอความช่วยเหลือจาก สอท. (เลือกได้

มากกว่า ๑ ข้อ) 
  เกรงว่า สอท. จะส่งตัวให้ทางการบาห์เรน   เกรงว่า สอท. มีสายกับแม่เล้า  
  ยังเก็บสะสมรายได้ไม่เพียงพอ  
  มีช่องทางกลับ ปทท. ได้เอง (โปรดขยายความ) ....................................................................... 
  รอการประกาศอภัยโทษ/นิรโทษกรรมของทางการบาห์เรน  
  ไม่มีความจ าเป็นต้องขอ คชล. (โปรดขยายความ) .................................................................... 
  อ่ืน ๆ (โปรดขยายความ) .........................................................................................................  
  
กรณีศึกษา – ขอรับทราบ “ตัวอย่าง” ที่ท่านพบจากการช่วยหญิงไทยฯ เกี่ยวกับกรณีต่อไปนี้  
๑.  ความยากจน รายได้น้อย และการขาดโอกาสพัฒนาความเป็นอยู่ที่ ปทท. ซึ่งท าให้หญิงไทยต้อง

มาค้าประเวณี (เช่น รายได้น้อยแค่ไหน หรือเคยท าอาชีพอะไรมาบ้างก่อนตัดสินใจค้าประเวณี) 
๒.  กรณีหญิงไทยที่เคยได้รับความช่วยเหลือส่งกลับ ปทท. จาก สอท. แล้วครั้งหนึ่ง (หรือหลายครั้ง) 

ได้กลับมาค้าประเวณีท่ีบาห์เรนและมาขอรับ คชล. จาก สอท. ใหม่อีกครั้ง (เช่น เกิดขึ้นบ่อยแค่
ไหน พอจ ากรณีได้ไหมว่าเมื่อไร ใคร สอท.ด าเนินการอย่างไร ผลเป็นอย่างไร) 

๓.  กรณีหญิงไทยที่เคยได้รับความช่วยเหลือส่งกลับ ปทท. จาก สอท. แล้ว ปรากฏว่าไปค้าประเวณีที่
ประเทศอ่ืนต่อ (พอจ ากรณีได้ไหมว่าเมื่อไร ใคร สอท.รู้ได้อย่างไร) 

๔.  ค าสัมภาษณ์ของหญิงไทยเก่ียวกับ “ช่อง” ตม. หรือส านักงานแรงงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ. และ
ช่อง ตม. ที่สนามบินบาห์เรน ซึ่งอ านวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมืองให้หญิงไทย (เช่น ช่อง
หมายเลขเท่าไร ซ้ายหรือขวา หญิงไทยมีประสบการณ์อย่างไร เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์อะไรหรือไม่ 
หรือให้ดูรายงานข่าวเกี่ยวกับหญิงไทยถูกหลอกและให้ตัดสินใจด้วยตนเอง ฯลฯ) 

๕.  ค าบอกเล่าของหญิงไทยที่มีวีซ่าเข้าบาห์เรนหรือหลักฐานการท างานในบาห์เรนอย่างชัดเจน
ถูกต้อง แต่ถูก ตม. เข้มงวดกวดขัน (กวดขันอย่างไร อ้างเหตุผลอะไร ต้องจ่ายค่าอ านวยความ
สะดวกอะไรไหม) 

๖.  กรณีท่ีน่าสงสัยเกี่ยวกับ “ผู้หวังดี” ซึ่งโทรศัพท์มาแจ้ง สอท. ขอ คชล. หญิงไทย (เช่น ไม่ยอมให้
ชื่อ-สกุล หรือส าเนาบัตร ปชช.) คนเหล่านี้น่าสงสัยอย่างไร  

๗.  ค าบอกเล่าของหญิงไทยที่มาขอ คชล.จาก สอท. ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งขัดแย้งกันในตัว หรือขัดแย้ง
กันเอง เช่น การอ้างว่าเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ แต่ทราบรายละเอียดเงื่อนไขสัญญาการ
ค้าประเวณีดี ฯลฯ  

๘.  การอภัยโทษ/นิรโทษกรรมให้ชาวต่างชาติในบาห์เรน และให้หญิงไทยโดยเฉพาะ มีขึ้นเมื่อใดบ้าง 
เพราะอะไร ส่งผลให้เกิดความคาดหวังในการนิรโทษกรรมครั้งต่อไปแค่ไหน อย่างไร  
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๙.  โทษที่ทางการบาห์เรนมีต่อ ผู้ overstay ต่างกันอย่างไรระหว่างผู้มีบัตรโดยสารเครื่องบิน มี
ค่าปรับทั้งหมด มีค่าปรับบางส่วน ไม่มีค่าปรับ ตม.บาห์เรนยังคงด าเนินการให้หญิงไทยเหล่านี้
ขายโทรศัพท์หรือเครื่องประดับเพื่อชดใช้เป็นค่าปรับอยู่หรือไม่  

๑๐. ปัจจุบัน ต ารวจบาห์เรนมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างไรต่อหญิงไทยค้าประเวณีท่ีฟ้องแม่เล้า 
กับท่ีไม่ฟ้อง (นอกเหนือจากการแยกหญิงท่ีฟ้องไป shelter หญิงที่ไม่ฟ้องไปเรือนจ า)  

๑๑. ระหว่างรอต ารวจสรุปส านวนให้อัยการ หญิงไทยต้องพักรอในเดือนจ านานแค่ไหน และกรณี
อัยการสั่งฟ้องต่อ ต้องใช้เวลาอีกเท่าใด คดีจึงเสร็จสิ้นลง  

๑๒. อะไรเป็นเหตุให้อัยการบาห์เรนไม่สั่งฟ้องหญิงไทย กระบวนการส่งตัวกลับประเทศไทยหลังจาก
นั้นเป็นอย่างไร กินเวลานานแค่ไหน  

๑๓. ขอรับข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการให้ความช่วยเหลือหญิงไทยของ สอท. และ/หรือ
การจัดการกับปัญหาโสเภณีหญิงไทยในบาห์เรน  

 
หมายเหตุ – ข้อมูลที่ได้รับจะน าไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น และจะไม่มีการอ้างชื่อผู้ให้ข้อมูล ขอบคุณครับ 



๖๖ 
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การศึกษา ประถม-มัธยม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ ๑) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ปริญญาโท M.A. International Relations, University of 
Chicago โดยทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาธรรมศาสตร์  
ปริญญาเอก Ph.D. Sociology, University of Chicago โดยทุน
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ประวัติการท างาน  

ธันวาคม ๒๕๔๐ เข้ารับราชการกระทรวงการต่างประเทศ  
๒๕๔๒  เลขานุการโท กรมเอเชียตะวันออก  
๒๕๔๔  เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  
๒๕๔๕  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  
๒๕๔๖ เลขานุการเอก คณะทูตถาวร ณ นครเจนีวา  
๒๕๔๙  เลขานุการเอก กรมอาเซียน  
๒๕๕๐  ที่ปรึกษา กลุ่มงานความม่ันคงระหว่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน  
๒๕๕๒  ที่ปรึกษา กรมเอเชียตะวันออก  

 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา 
 
 


