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กฎหมายการค้าประเวณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
: ความผกผันกันระหว่างเสรีภาพเอกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ดิศรณ ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ 

๑. บทน า 
สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งสะท้อนผ่านค าอธิบายส านักคิดนิติศาสตร์

กฎหมายธรรมชาติ (natural law school) ว่าเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิที่คุ้มครองปัจเจกชนโดยการจ ากัดอ านาจ
รัฐไม่ให้รุกล้ าสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนเกินสมควร เพราะฉะนั้น เนื้อหาปลีกย่อยต่าง ๆ ของสิทธิ
มนุษยชนโดยทั่วไปแล้วย่อมมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นตัวแปรผกผันและถ่วงดุลกับอ านาจรัฐ๑  
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้นอาจมีบางกรณีที่เนื้อหาปลีกย่อยของสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นเกิดความผกผัน
กันเอง โดยเฉพาะในประเด็นปัญหาของ “เสรีภาพของเอกชน (private autonomy)” และ “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ (human dignity)”  กล่าวคือ หากปัจเจกชนนั้นสมัครใจที่จะท าการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ของตนเองเพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตัวเขา โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนแล้ว มีประเด็น
ปัญหาที่น่าพิจารณาว่า การใช้เสรีภาพในลักษณะดังกล่าวนี้มีความชอบธรรมที่กฎหมายจะสามารถให้การ
รับรองได้หรือไมอ่ย่างไร และเพียงใด 

ทั้งนี้ เนื่องจากการค้าประเวณี (prostitution) นั้นก็กรณทีี่ปัจเจกชนใช้เสรีภาพของตนในการตัดสินใจที่
จะเลือกประกอบอาชีพ โดยลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองเพ่ือหารายได้ด ารงชีพ หรือประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยวิธีการยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ร่างกายของตนเองเป็นวัตถุ เพ่ือสนองความต้องการทางเพศของ
ผู้มาซื้อบริการ๒ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้ก็มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่ให้เห็นด้วยในการที่จะให้อาชีพดังกล่าวได้
รับรองตามกฎหมาย  อย่างไรก็ดี ในภูมิภาคอาเซียนนั้น ได้ปรากฏว่าสาธารณรัฐสิงคโปร์ไม่ได้มีมาตรการทาง
กฎหมายที่ห้ามมิให้มีการประกอบอาชีพหรือธุรกิจการค้าประเวณีแต่อย่างใด หากแต่เป็นการควบคุมภายใต้
เงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนด  ด้วยเหตุนี้  จึงมีข้อพิจารณาถึงความขัดแย้งในเนื้อหาปลีกย่อยของสิทธิ
มนุษยชนที่ส าคัญระหว่าง เสรีภาพเอกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ดังนั้น กฎหมายการค้าประเวณีของ
สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงมีความน่าสนใจในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ถึงความชอบธรรมตามกฎหมายของการ
ประกอบอาชีพการค้าประเวณีหรือการเป็นโสเภณีภายในประเทศสมาชิกอาเซียน 

ทั้งนี้ ผู้เขียนจะได้ท าการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายการค้าประเวณีภายใต้หลักเสรีภาพของเอกชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และท าการศึกษากฎหมายการค้าประเวณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จากนั้นจึงจะได้
ท าการวิเคราะห์ถึงความชอบธรรมของกฎหมายการค้าประเวณีต่อไป 

                                                        
 บทความนี้เผยแพร่เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 นักวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลกฎหมาย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๑ จิรนิติ หะวานนท์, สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน,๒๕๔๔), น.๑๕. 
๒ ปิยะพงษ์ พันธุ์ธงไชย, “การศึกษาสาเหตุที่ท าให้หญิงเข้ามาสู่การขายบริการ : ศึกษาเฉพาะกรณีหญิงขายบริการบริเวณสนามหลวง” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๗), น.๓๑. 
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับเกี่ยวกับกฎหมายการค้าประเวณีภายใต้หลักเสรีภาพของเอกชนและศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 

เนื่องจากการค้าประเวณีนั้น เป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างเสรีภาพของเอกชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ดังนั้นในส่วนนี้จึงจะได้ท าการอธิบายเกี่ยวกับแนวแนวคิดเบื้องหลังของหลักการทั้งสอง
ประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ หลักเสรีภาพของเอกชน 
แนวคิดเบื้องหลังเกี่ยวกับเสรีภาพของเอกชนนั้นมีรากฐานทางความคิดมาจาก “ลัทธิอิสระนิยม 

(liberalism)” ซึ่งอธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่จะมีอิสรภาพ สิทธิที่จะท าอะไรก็ตามกับสิ่ง
ต่างๆที่เราเป็นเจ้าของเราที่เป็นเจ้าของ ตราบที่เราเคารพสิทธิของผู้อื่นที่จะท าอย่างเดียวกัน๓ ปัจเจกชนทุกคน
ล้วนแล้วแต่มีสิทธิเสรีภาพในการกระท าทุกประการไม่ว่าจะเป็น เสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา 
เศรษฐกิจ การค้า ฯลฯ๔ “หลักเสรีภาพของเอกชน” จึงหมายถึงอ านาจของเอกชนในการตัดสินใจในเรื่อง
เกี่ยวกับขอบเขตทางกฎหมายของตนเองทั้งในส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน และเมื่อเราใช้สิทธิเสรีภาพนี้แล้ว 
กฎหมายก็จะมารับรองให้สิ่งที่ปัจเจกชนกระท านั้นบังเกิดผลในทางกฎหมายได้๕ ด้วยเหตุนี้การค้าประเวณี 
หรือการเป็น โสเภณีนั้น แม้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนในสังคมมองว่าน่ารังเกียจทางศีลธรรมจากการใช้ร่างกาย
ของตนสนองตัณหาทางเพศของผู้อ่ืน แต่ก็ไม่ได้แปลว่ากฎหมายที่ห้ามไม่ให้การค้าประเวณีด้วยความสมัครใจ
นั้นมีความชอบธรรม๖ เพราะกฎหมายนั้นไปขัดขวางการใช้เสรีภาพของเอกชนนั่นเอง   ด้วยเหตุนี้จาก
ค าอธิบายหลักการดังกล่าว การค้าประเวณีจึงไม่ควรถูกห้าม แทรกแซง หรือจ ากัดด้วยกฎหมายของรัฐ เพราะ
จะเป็นการลดทอนเสรีภาพของเอกชน 

ทั้งนี้ หลักการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มส านักคิดสตรีเสรีนิยม (liberal feminist) ซึ่งมี
แนวคิดสนับสนุนให้ยกเลิกความผิดอาญา (decriminalization) เกี่ยวกับความผิดฐานค้าประเวณีทั้งหมด โดย
ให้เหตุผลว่า การประกอบอาชีพค้าประเวณี หรือโสเภณีนั้นเป็นโอกาสหนึ่งของมนุษย์ในการประกอบอาชีพ๗ 
ตราบใดที่การประกอบอาชีพนี้บุคคลมิได้กระท าไปโดยถูกอ านาจใดบังคับแล้ว บุคคลนั้นก็มีความชอบธรรมที่
จะเลือกตัดสินใจในการประกอบอาชีพนี้ นอกจากนี้อาชีพดังกล่าวยังสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอาชญากรรม
ทางเพศได้อีกด้วย เนื่องจากการตอบสนองความต้องการทางเพศนี้สามารถซื้อขายได้โดยเสรี อีกทั้งยังเป็น
ช่องทางหนึ่งในการประกอบอาชีพส าหรับผู้ที่ขาดแคลนซึ่งความรู้ความสามารถ  ดังนั้น นโยบายของรัฐทีพึ่งจะ
ก าหนดแกอ่าชีพค้าประเวณีนั้นคือการส่งเสริมให้การค้าประเวณีเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เช่น การให้หลักประกัน
ทางกฎหมายนิติกรรม-สัญญาแก่โสเภณีในสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้รับบริการช าระหนี้ภายหลังรับการบริการ การ
มีสิทธิตามกฎหมายแรงงาน การให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่โสเภณีเพ่ือไม่ให้ถูกคุกคามชีวิต ร่างกาย 

                                                        
๓ Michael J. Sandel; แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล, Justice : What's the right thing to do?, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ: โอเพ่น

เวิลด์ส, ๒๕๕๗), น.๘๕. 
๔ ภัทรพร สิริกาญจน, “ประโยชน์นิยมในเรียงความว่าด้วยเสรีภาพของจอห์น สจวร์ต มิลล์,” วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ 

๒, น.๑๕๗. (๒๕๕๖) 
๕ ศนันท์กรณ์ (จ าปี) โสตถิพันธุ์, ค าอธิบายนิติกรรม-สัญญา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, ๒๕๕๒), น.๒๕-๒๖. 
๖ Michael J. Sandel, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ ๓, น. ๘๖. 
๗ Katie Beran, “Revisiting the Prostitution Debate: Uniting Liberal and Radical Feminism in Pursuit of Policy 

Reform,” 30 Law and Inequality 19, 22. 
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ทรัพย์สินในขณะท างาน หรือการรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพด้านสาธารณสุขไม่ให้โรคติดต่อจากการมี
เพศสัมพันธ์อันเกิดจากการค้าประเวณีแพร่กระจายไปสู่ประชาชน๘ 

ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวคิดของหลักเสรีภาพของเอกชนแล้วจะเห็นได้ว่า การค้าประเวณีก็
เป็นเรื่องที่สามารถยอมรับได้ตราบใดที่การค้าประเวณีนั้นบุคคลได้กระท าไปโดยสมัครใจที่จะประกอบอาชีพนี้ 
เพราะเป็นการรับรองว่าปัจเจกชนนั้นมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการเลือกวิถีการด าเนินชีวิตของตนเอง 

๒.๒ หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หมายถึง ความมีค่าของมนุษย์แต่ละคน ทั้งในแง่ของความมีค่าในตัวเอง

ของผู้นั้นเองและในสถานะภาพของความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนด้วย ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ย่อมเป็น
ส่วนที่เป็นสาระส าคัญของมนุษย์แต่ละคนอันไม่อาจจะถูกลดทอนหรือพรากเสียได้ และมีอยู่ในตัวของมนุษย์
ทุกคนโดยไม่ค านึงถึงเพศ สีผิว สัญชาติ หรือศาสนา๙ โดยประกอบด้วยรากฐานทางความคิด ๒ ประการนั่นคือ 
สิทธิในชีวิตร่างกาย และสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาค 

๒.๒.๑ สิทธิในชีวิตร่างกาย 
เป็นสิ่งที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่เกิดเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลที่มีอยู่ในสภาวะธรรมชาติ สิทธิ

ในชีวิตและร่างกายดังไม่อาจจะถูกพรากไปจากบุคคลได้ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
ด ารงอยู่ของมนุษย์ และเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิสระที่จะก าหนดตนเองได้ตามเจตจ านงที่
ตนประสงค์ จากการที่มนุษย์มีเจตจ านงโดยอิสระในอันจะสร้างสภาพแวดล้อมของตนเองหรือพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองนี้เองที่ท าให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเคารพในสิทธิในชีวิต
และร่างกายของปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนจึงต้องเคารพในขอบเขตปริมณฑลส่วนบุคคลของแต่ละคน๑๐ 

๒.๒.๒ สิทธิที่จะได้รับความเสมอภาค 
สิทธิในความเสมอภาคเป็นการแสดงว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

อันเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคม๑๑ เป็นหลักพ้ืนฐานซึ่งย่อม
ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องค านึงถึงคุณสมบัติ
อ่ืนๆ แนวคิดทางกฎหมายของหลักความเสมอภาคในปัจจุบันได้รับการรับรองอย่างชัดแจ้งโดยถือว่าบุคคลย่อม
มีความเสมอภาคที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน (Fairness) ซึ่งหมายถึง 
“หลักความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย (equality before the law)” ที่เป็นการยอมรับสิทธิเสรีภาพอันเป็น
สาระส าคัญของความเป็นมนุษย์ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิดและไม่อาจพรากไปได้๑๒ 

ทั้งนี้  หลักการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มส านักคิดสตรีนิยมโดยรากฐาน (radical 
feminist) ซึ่งได้ให้เหตุผลโต้แย้งที่ส าคัญในเรื่องของกฎหมายที่อนุญาตให้มีการค้าประเวณีอย่างเสรีไว้หลาย
ประการด้วยกัน  กล่าวคือ ประการแรก เสรีภาพของเอกชนในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เสรีภาพในการตัดสินใจที่จะ
เลือกประกอบอาชีพค้าประเวณีอย่างแท้จริง เพราะแม้จะไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใดบังคับให้ประกอบอาชีพเช่นว่า
                                                        

๘ Ibid., p.35. 
๙ บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๗), น.๕๒๒. 
๑๐ “สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” รายงานการวิจัย สถาบันพระปกเกล้า สืบค้นเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จาก 

http://www.kpi.ac.th/media_kpiacth/pdf/M8_217.pdf 
๑๑ เพิ่งอ้าง. 
๑๒ เก รีย งไกร เจริญ ธนาวัฒน์ , “หลักความ เสมอภาค” สืบ ค้น เมื่ อ วันที่  ๑ ๐  กุมภ าพั น ธ์  ๒๕๖๒  จาก  http://public-

law.net/publaw/view.aspx?id=657 



 

๔ 
 

นั้นก็ตาม แต่ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่ประกอบอาชีพโสเภณีนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนในการประกอบ
อาชีพเพ่ือด ารงชีวิต ซึ่งโดยส่วนมากมักเป็นกรณีของปัญหาทางด้านการเงิน  ดังนั้นจึงไม่อาจกล่าวได้โดย
สมบูรณ์ได้เลยว่าบุคคลเหล่านั้นได้เลือกที่จะประกอบอาชีพโสเภณีโดยใช้เสรีภาพในการตัดสินใจของตน๑๓ 
ประการที่สอง การที่รัฐยินยอมให้เอกชนประกอบอาชีพการค้าประเวณีนั้นเป็นการอนุญาตให้ปัจเจกชนปฏิบัติ
ต่อกันโดยเพิกเฉยถึงความเป็นมนุษย์ โดยการให้บุคคลหนึ่งสามารถปฏิบัติกับอีกบุคคลหนึ่งดุจดังทรัพย์สิน
สิ่งของเพ่ือสนองความต้องการทางเพศของตน เพราะฉะนั้น สิทธิในชีวิตร่างกายอันเป็นหนึ่งในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์จึงถูกลดคุณค่าลงจนหมดสิ้น และประการที่สาม ผู้ที่ประกอบอาชีพโสเภณีนั้นล้วนแต่เป็นหญิงแทบ
ทั้งสิ้น การที่กฎหมายสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพโสเภณีอย่างเสรีจึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความไม่เท่า
เทียมกันของสถานะทางเพศระหว่างชายและหญิง๑๔ 

จากค าอธิบายข้างต้นที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาความชอบธรรมของกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าประเวณีนั้นก่อให้เกิดความผกผันกันระหว่างเสรีภาพของเอกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ซึ่งต่างก็มีแนวคิดและการให้เหตุผลที่ควรค่าแก่การรับฟังทั้งสิ้น  อย่างไรก็ดี นโยบายของรัฐในการจัดการ
เกี่ยวกับการค้าประเวณีจะปรากฏออกมาเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามสภาพสังคมของรัฐนั้นๆ 
ด้วย ทั้งนี้ แม้กระแสหลักของสังคมโลกตอนนี้ เป็นไปในทางที่ไม่ยอมรับให้การค้าประเวณีชอบด้วยกฎหมาย
ด้วยเหตุผลของความน่ารังเกียจทางศีลธรรม แต่ก็ยังมีกฎหมายบางประเทศที่ยอมรับให้สามารถมีการค้า
ประเวณีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยทั้งนี้ผู้เขียนได้ยกประเทศสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษาดังจะกล่าวต่อไป 

๓. กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
ประเทศสิงคโปร์ไม่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ค้าประเวณีมีความผิด เนื่องจากประเทศสิงคโปร์มีแนวคิดว่า 

หากการค้าประเวณีเป็นการผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงแล้วก็จะส่งผลกระทบในเชิงลบ เช่น แก๊งมาเฟีย การก่อ
อาชญากรรม การค้ามนุษย์ และความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน ๑๕  อย่างไรก็ตาม กฎหมายและ
แนวนโยบายเรื่องการค้าประเวณีของสิงคโปร์ไม่ได้มีลักษณะเปิดเสรี อีกทั้งยังคงมีความคลุมเครือ๑๖ และ แต่
ในทางปฏิบัติ ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการดังกล่าวกลับสามารถขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการได้ โดย
ผู้ค้าบริการทางเพศจะต้องขายบริการในสถานบริการที่ตั้งอยู่เฉพาะในเขตที่เจ้าหน้าที่ก าหนดไว้เท่านั้น เรียกว่า 
“เขตพ้ืนที่สีแดง” (Designated Red-light Areas) และมีเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งเป็นคณะท างานเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณีในแผนกสืบสวนสอบสวน (Criminal Investigation Department) เป็นผู้มี
อ านาจด าเนินการในเรื่องดังกล่าว๑๗ 

ในส่วนนี้จะได้อธิบายประวัติศาสตร์การค้าประเวณีของประเทศสิงคโปร์ และ กฎหมายเกี่ยวกับการค้า
ประเวณีของประเทศสิงคโปร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

                                                        
๑๓ Katie Beran, supra note 7, p.37. 
๑๔ Ibid., p.36. 
๑๕ ส านักงานแรงงานประเทศสิงคโปร์ , “การค้าประเวณีในประเทศสิงคโปร์” สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จาก 

http://singapore.mol.go.th/node/397 
๑๖ มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (ออรุ่งโรจน์) และคณะ, รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เร่ือง “โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิ

ภาพสตรี และครอบครัว : ทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี” (เสนอต่อ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๖๑), น.๗๓. 

๑๗ เพิ่งอ้าง. 
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๓.๑ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการค้าประเวณี 
พัฒนาการของการค้าประเวณีของประเทศสิงคโปร์นั้นมีต้นก าเนิดจากการขยายตัวของการเมือง

และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ ๑๙ ชาวจีนได้เข้ามาในตลาดแรงงานของ
สิงคโปร์เป็นจ านวนมาก กลุ่มผู้ค้าแรงงานส่วนใหญ่เป็นชายโสดและอาศัยอยู่ในไชน่าทาวน์๑๘ ส่วนหญิงชาวจีน
และญี่ปุ่นถูกกดดันจากความยากจน เกิดการลักลอบพาผู้หญิงจากประเทศจีน ญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนเข้ามาใน
สิงคโปร์เพ่ือค้าประเวณี๑๙ ซึ่งน าไปสู่การระบาดของโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ในเวลาต่อมา  ด้วยเหตุนี้      
ในปี ค.ศ. 1870 จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยโรคติดต่อ (Contagious Disease Ordinance) ซึ่งได้
ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่สีแดง (Red-Light Districts) เพ่ือการค้าบริการทางเพศโดยเฉพาะรวมทั้งสิ้น ๓ เขตพ้ืนที่ 
โดยจ าแนกเป็นพ้ืนที่ส าหรับผู้ค้าบริการทางเพศท่ีเป็นชาวจีนและพ้ืนที่ส าหรับคนเชื้อชาติอ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังมี
การก าหนดให้สถานที่สาหรับการค้าบริการทางเพศต้องขึ้นทะเบียนและมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ 
รวมทั้งผู้ขายบริการเองมีหน้าที่ต้องเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้๒๐ 

ต่อมา ผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในสิงคโปร์เพ่ิมจ านวนมากขึ้น และปัญหาการค้ามนุษย์ที่มา
จากความยากจนก็ทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงเริ่มด าเนินการทบทวนกฎหมายและแนวนโยบายด้านการ
ค้าประเวณีใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่การยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยโรคติดต่อในปี ค.ศ. ๑๘๘๗ ซึ่งรัฐบาลไม่ได้
ออกกฎหมายห้ามการค้าบริการทางเพศหรือก าหนดให้การค้าประเวณีเป็นความผิดทางอาญาทั้งหมด หากแต่
เพียงวางนโยบายและบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมการค้าบริการทางเพศให้เข้มงวดขึ้น๒๑  อย่างไรก็ตาม เมื่อ
รัฐบาลพรรค People Action Party ชนะการเลือกตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๕๙ จึงเริ่มด าเนินนโยบายต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองข้อร้องเรียนของกลุ่มสตรีและองค์กรทางศาสนา โดยการเข้าทลายสถานค้าบริการทางเพศ แต่ผลที่
ตามมา กลับท าให้ปัญหาการค้าประเวณียุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น เพราะสถานค้าบริการทางเพศหลายแห่ง
ไม่ได้ปิดกิจการหากแต่ย้ายจากพ้ืนที่สีแดงเข้าไปอยู่ในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลโดยทั่วไปและปกปิดว่า
ใช้เป็นสถานค้าบริการทางเพศ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบควบคุม ส่งผลให้สถานค้าบริการทางเพศในประเทศ
สิงคโปร์เพ่ิมจ านวนมากขึ้นในระยะต่อมา๒๒ ต่อมา รัฐบาลสิงคโปร์ตัดสินใจหันมาใช้นโยบายเพ่ือควบคุมสถาน
ค้าบริการทางเพศด้วยการจ ากัดพ้ืนที่อีกครั้ง  ในปัจจุบันการค้าบริการทางเพศในสิงคโปร์สามารถพบได้หลาย
รูปแบบ เริ่มตั้งแต่การขายบริการในสถานบริการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สีแดง ซึ่งมีทั้งหมด ๖ เขตพ้ืนที่ ได้แก่ ย่าน
Geylang, Flanders Square, Keong Siak Street, Desker Road, Tanjong Pagar Area, Johore Road 
นอกจากนี้ ยังมีผู้ค้าบริการทางเพศแบบอิสระในรูปแบบของเอสคอร์ต การค้าประเวณีตามท้องถนน การขาย
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๒๒ Jin Hui Ong, ‘ Singapore’ in Nanette Davis (ed) , Prostitution: An International Handbook on Trends, Problems, 
and Policies, (Westport, CT: Greenwood Press, 1993), p. 247. ; อ้างใน มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (ออรุ่งโรจน์) และคณะ, เชิงอรรถที่ ๑๖, 
น.๗๕. 



 

๖ 
 

บริการที่สามารถเรียกได้ผ่านโทรศัพท์  (Call girls) หรือการค้าประเวณีผ่านสื่อสั งคมออนไลน์หรือ
อินเทอร์เน็ต๒๓ 

๓.๒ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าประเวณี 
ในปัจจุบัน แม้การซื้อและขายบริการทางเพศระหว่างเพศตรงข้ามโดยทั่วไปจะไม่เป็นความผิดตาม

กฎหมายสิงคโปร์ แต่ก็มีกฎหมายที่คอยควบคุมการค้าประเวณีให้เป็นไปโดยสงบเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 
(๑) กฎบัตรว่าด้วยสตรี (Women’s Charter) 

บทบัญญัติมาตรามาตรา ๑๔๐ แห่งกฎบัตรว่าด้วยสตรีได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี ซึ่งกล่าวถึงการกระท าที่ถือได้ว่าเป็นการค้าบริการทางเพศที่ผิดต่อกฎหมาย 

โดยหมายความรวมถึงเฉพาะการค้ามนุษย์ (human trafficking) เพ่ือการค้าประเวณี และการจัดหาสตรีหรือ
เด็กผู้หญิงเพ่ือการค้าประเวณีท้ังในและนอกประเทศสิงคโปร์ การพาสตรีและเด็กผู้หญิงจากต่างประเทศเข้ามา
ในประเทศสิงคโปร์เพ่ือการค้าประเวณี การกักขังสตรีและเด็กผู้หญิงไว้ในสถานค้าบริการทางเพศหรือเพ่ือ
การค้าประเวณีเท่านั้น ซึ่งแสดงว่าการกระท านอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ย่อมไม่อาจถือเป็นความผิดทาง
อาญาแต่อย่างใด๒๔ 

นอกจากนี้  ในมาตรา ๑๔๖ (a) มีบทบัญญัติห้ามการเสนอขายบริการทางเพศผ่าน
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม อันได้แก่ เว็บไซต์ การบริการใด ๆ ที่ใช้เสียงผ่านโทรศัพท์ การบริการใด ๆ ที่ใช้
ระบบข้อความ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ช่วยการสื่อสาร  ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า กฎหมายฉบับนี้
คงมีแต่เพียงวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองสตรีและเด็กผู้หญิงทุกคนจากการถูกบังคับให้ค้าประเวณี และไม่ได้มี
การบัญญัติให้การค้าประเวณีเป็นความผิดทางอาญาในตัวเอง คงมีแต่เพียงการห้ามเสนอขายบริการทางเพศ
ผ่านเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งการไม่บัญญัติให้การค้าประเวณีเป็นความผิดอาญาถือเป็นวิธีการที่รัฐบาล
สิงคโปร์ใช้มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นรัฐอาณานิคมของสหราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน๒๕ 

(๒) ประมวลกฎหมายอาญา (Penal Code) 
ประมวลกฎหมายอาญาได้มีการก าหนดความผิดฐานการค้ามนุษย์หรือกระท าการอ่ืน ๆ ต่อผู้

มีอายุต่ ากว่า ๒๑ ปี เพื่อการค้าประเวณี การร่วมประเวณีที่ไม่ชอบ หรือด้วยวัตถุประสงค์อ่ืนที่ผิดกฎหมายและ
ผิดศีลธรรม ต้องโทษทั้งจ าคุกและปรับ ทั้งนี้ตามมาตรา ๓๗๒๒๖ บทบัญญัติความผิดว่าด้วยการซื้อ หรือกระท า
การอ่ืน ๆ ต่อผู้มีอายุต่ ากว่า ๒๑ ปี เพ่ือการค้าประเวณี การร่วมประเวณีโดยไม่ชอบ หรือด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน

                                                        
๒๓ Tan Shin Bin and Alisa Gill, “Containing Commercial Sex to Designated Red Light Areas: An Idea Past its Prime?,” 

Policy paper Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore, (2014): pp. 1 - 3, Retrieved 11 February  
2019, available at http:/ / policydesign.org/ wp-content/ uploads / 2014/ 07/ Containing-Commercial-Sex-to-Designated-
Red-Light-Areas.pdf. 

๒๔ เพิ่งอ้าง., น.๗๗-๗๘. 
๒๕ เพิ่งอ้าง., น.๗๙. 
๒๖ Penal Code 
Article 372  Whoever sells, lets to hire, or otherwise disposes of any person under the age of 21 years with intent 

that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any person 
or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used 
for any such purpose, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall also be 
liable to fine. 



 

๗ 
 

ที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม๒๗ มาตรา ๓๗๓(a) ว่าด้วยความผิดฐานพาสตรีและค้าสตรีเพ่ือการประเวณี๒๘ 
เป็นความผิดอาญาโดยตรง แต่บัญญัติให้การกระท าอ่ืน ๆ ที่เข้าท านองบังคับให้บุคคลต้องค้าประเวณีเป็น
ความผิดทางอาญาเท่านั้น๒๙ 

(๓) รัฐบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและเหตุร าคาญ (Miscellaneous 
Offences (Public Order and Nuisance) Act) 

รัฐบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้การเชื้อเชิญให้ซื้อบริการการค้าประเวณีหรือการกระท าอ่ืนๆ ที่
ผิดศีลธรรมในพ้ืนที่สาธารณะ เป็นความผิดอาญา๓๐ ซึ่งบทบัญญัติในข้อนี้เป็นการควบคุมการค้าประเวณีใน
ฐานะการกระท าที่ผิดศีลธรรมในลักษณะรบกวนสาธารณชนเท่านั้น เพราะตัวบทจ ากัดองค์ประกอบความผิดไว้
เพียงการกระท าในพ้ืนที่สาธารณะเท่านั้น โดยไม่ได้มุ่งจะปราบปรามการค้าประเวณีในรูปแบบทั่วไป๓๑ 

๔. บทวิเคราะห์ 
จากการอธิบายข้างต้นจะเห็นได้ว่าการค้าประเวณีนั้นท าให้เกิดข้อขัดแย้งกันในทางทฤษฎีเกี่ยวกับ

เสรีภาพของเอกชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  เนื่องจากเป็นกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพโสเภณีจะต้องท าการ
สละสิทธิในร่างกายของตัวเองโดยลดคุณค่าให้ถูกบุคคลอ่ืนใช้เป็นดั่งทรัพย์สินเพ่ือระบายความต้องการทางเพศ
ซึ่งอาจกระทบต่อคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่บุคคลแต่ละคนพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม  อย่างไรก็ตามในอีกแง่มุม
หนึ่งก็คือว่า ปัจเจกชนทุกคนเป็นเจ้าของร่างกายตนเองท่ีจะให้หรือไม่ให้คุณค่าได้อย่างอิสระ 

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญในเรื่องนี้ก็คือ การค้าประเวณีมีความชอบธรรมที่จะถูกยกเลิกจากการก าหนด
เป็นความผิดอาญาแล้วถูกปรับเปลี่ยนเป็นการถูกควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมายแทนหรือไม่  ต่อปัญหานี้
อธิบายได้ว่าแม้ปัจเจกชนจะมีเสรีภาพของเอกชนในการที่จะเลือก ว่าจะใช้ร่างกายของตนเองในการแสวงหา
ผลประโยชน์ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีในกรณีการค้าประเวณีนั้นเราไม่อาจยอมรับได้อย่างสมบูรณ์เลยว่าผู้ประกอบ
อาชีพโสเภณีนั้นได้ใช้เสรีภาพของตนอย่างแท้จริงในการเลือกประกอบอาชีพดังกล่าว เพราะการตัดสินใจเลือก

                                                        
๒๗ Penal Code 
Article 373  Whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person under the age of 21 years with 

intent that such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution or illicit intercourse with any 
person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed 
or used for any such purpose, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years, and shall 
also be liable to fine. 

๒๘ Penal Code  
Article 373A  Whoever — (a) by any false pretence, false representation, or fraudulent or deceitful means, brings, 

or assists in bringing, into Singapore any woman with intent that such woman may be employed or used for the purpose of 
prostitution; (b) brings, or assists in bringing, into Singapore any woman with intent that such woman may be sold or bought 
for the purpose of prostitution; or (c) sells or buys any woman for the purpose of prostitution, shall be punished with 
imprisonment for a term not exceeding 10 years, and shall also be liable to fine. 

๒๙ มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (ออรุ่งโรจน์) และคณะ, เชิงอรรถที่ ๑๖, น.๘๐-๘๑. 
๓๐ Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act 
Article 19  Every person who in any public road or public place persistently loiters or solicits for the purpose of 

prostitution or for any other immoral purpose shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding $1,000 and, in the case of a second or subsequent conviction, to a fine not exceeding $2,000 or to imprisonment 
for a term not exceeding 6 months or to both. 

๓๑ มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (ออรุ่งโรจน์) และคณะ, เชิงอรรถที่ ๑๖, น.๘๑. 



 

๘ 
 

นี้ มักเกิดจากอิทธิพลของปัจจัยปัญหาภายนอกตัวของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน  กล่าวคือ 
ความบกพร่องของรัฐในการบริหารประเทศทางด้านเศรษฐกิจของรัฐเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้ ประชาชนผู้
ได้รับผลกระทบจ าต้องประกอบอาชีพโสเภณีเพ่ือหารายได้อันต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ท าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเอง และความก้าวหน้าของชีวิตที่ถดถอยลง ในทางกลับกัน 
หากรัฐสามารถจัดการกับปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจได้ ประชาชนย่อมมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ
ได้มากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเลือกประกอบอาชีพอย่างอ่ืนที่ให้ความก้าวหน้ากับชีวิต เพราะฉะนั้นเสรีภาพของ
เอกชนในการค้าประเวณีนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างแท้จริงแต่อย่าง การยอมรับให้การค้าประเวณีเป็นสิ่ งที่ชอบตาม
กฎหมายจึงเป็นการรับรองความไร้สมรรถภาพในอ านาจของรัฐในการบริหารจัดการบ้านเมืองโดยสังเวยคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ของประชาชนนั่นเอง นอกจากนี้ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาและกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้าประเวณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จะเห็นได้ว่า การค้าประเวณีหรือการเป็นโสเภณีนั้น มักจะเกิด
ขึ้นกับเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้สะท้อนผ่านกฎหมายต่างๆที่พิจารณาในเบื้องต้นแล้วอาจเห็นว่าเป็นการให้
ความคุ้มครองสตรี แต่ถ้าหากพิเคราะห์ลึกลงไปแล้วกฎหมายดังกล่าวทั้งหลายเหล่านั้นอาจเป็นเพียงเครื่องมือ
การปลดเปลื้องความรับผิดชอบของรัฐในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเพียงเท่านั้น 
และยังเป็นการรับรองถึงความไม่เสมอภาคทางเพศระหว่างชายและหญิงอีกด้วย 

ทั้งนี้ เมื่อการค้าประเวณีเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามที่อธิบายข้างต้นแล้ว กฎหมายที่รับรอง
ความชอบธรรมของการค้าประเวณีจึงไม่สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human 
Rights Declaration: AHRD) อีกด้วย ซึ่ งแม้ ว่ าปฏิญ ญาฉบับนี้ จะ เป็ นความตกลงระหว่างประเทศ
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีฐานะเป็นเอกสารทางการเมืองที่ไม่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย แต่ก็แสดง
เจตนารมณ์ของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยส าคัญ การที่ประเทศสมาชิกมี
นโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับปฏิญญา ย่อมเป็นการลดความศักดิ์สิทธิ์ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วยที่จะให้ประเทศสมาชิกอาเซียนท า
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภายในของตนเองให้การค้าประเวณีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายดังเช่นสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ และยังคงควรก าหนดให้เป็นความผิดอาญาเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน 

๕. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
แม้การประกอบอาชีพการค้าประเวณีหรือการเป็นโสเภณีนั้นจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของบุคคลก็ตาม 

แต่อย่างไรก็ดี ความสมัครใจนั้นก็ไม่ได้อยู่บนฐานของเสรีภาพของปัจเจกชนอย่างแท้จริง เพราะผู้ที่เลือกที่จะ
ประกอบอาชีพดังกล่าวหาได้มีอิสระในการเลือกท่ีจะประกอบอาชีพดังกล่าวไม่ หากแต่เป็นการตัดสินใจภายใต้
ปัจจัยภายนอกอันเกิดจากการบริหารจัดการของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพ การรับรองความชอบธรรมการค้า
ประเวณีของประชาชนให้ละทิ้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือผลประโยชน์ตอบแทนจึงเป็นสิ่งรัฐไม่อาจกระท าได้ 
สิ่งที่รัฐพึงปฏิบัติไม่ใช่การก าหนดมาตรการควบคุม หรือก าหนดให้การค้าประเวณีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
หากแต่เป็นการแก้ไขความบกพร่องในการบริหารและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น  เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 


