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- ftf'ivi sl fiiflTw LuaTuvi to(t vif|<ttfn?ijj to^^to fu <i‘5-3LLijjvi,5‘5‘fcn lail vnwT.vity a-3viafi?i-3‘ua'i
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il'jTUiJnijmif'n'Lliti.Tnj Tu^tw\jv<aTsiunn cict.mo ^■ivialawafny^^TjjfniiuJ'jnejjj
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Tja'31'uavn lu'at^uvialajjin p^nJuiayai; dsi.sio iiluu'ul'urnia^iJ'jt'ajji '['uit^uvialajjin 

laaeisi •ai'anail'Ufma^il'aK^jji T.uit^u-wa'launn fl^Lilu^aasi! dcn.®o LanenuJitnati 
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luil^sJiviPii.La'ui.awaHjjinw Lua-^annSfiQijji.^a Q^jusiiiwvin-aa^f'iij'lnmfla-afvunijijiisiivipi'lvia
- f!mCI,wa-3a'aaI'um,3ii,,iJ^nf!ufu,v^-3fnijjp^i,'M'u ma-aainSviaianeiu 

VIlimafj-3^^ l^S’uljJ^isua'u tn^niTaufiu

b) fiinnjj'iJiisi,n,u‘lavilmuainm,3m‘3Qjj,iJ‘3Si',Hjj Imrl
- ^vioiniitl'uwCif:nijj|uai;'U‘3s;ci,unT5fu enun'anasu'iavisnn/jvitny
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vin'liJgrmLiJaauuTJ3-ifi/]vuiamvirmanJitUftl
cn) ^'aLfi'uau'usiwui.wjj

fia'uuiiQjj'Llit'au
- f5)'3iClm,5a^i,7viaa^'uvii,1aui.i,at£ii‘3'Uwcinmlis;'B3j',ija^ae*iasf:)f<i
- fmSn'mia^TUfliijjmTM'U'vtiadio ‘w.i.'u.mimijiijuw 

mm,ufn‘5aali^fnfinJ^i;,ai^^pijjf'uv),3iuwaliJ
(lansmutm b)

cn. '^a'^an-san
wavll^annmiiJ‘5j;'Bui,?-3,iJ2'uwm‘3maf,uv^^aTnupi^L'M,uua^wCjeia,ul^iaaw'a
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Tfl^'jmiwwtnn/jMuiaiviafljjfl^a'jaacipifnviawluaKf'iiauflfa : vruvnun{)Vijj'iaa,i^aarmtla^nutisiK 

■Unu'UnjjmiPiTiJiKnal uvnaviaieiasiluf’neiw'! as'unMm'waiJisna'umi'wai'sananii-inoviuia
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STuri'anuLa'ij'vumTn^u i,wauauviunana,3jn/]Vijjia^0'uS'Ufml,ueiTumnai^a^pialil

wa^n)
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
 
ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี 
ผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน 7๒ คน  (แบ่งเป็นเพศชาย ๒๘  คน และเพศหญิง  ๔๔  คน) 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน (คน) 
๑. ภาครัฐ 
    ๑.๑ กระทรวง พม. 
    ๒.๒ อ่ืนๆ 

 
๒๖ 
๑๗ 

๒. ภาคเอกชน ๑๑ 
๓. ภาคประชาสังคม ๕ 
๔. นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา ๐ 
๕. เด็กและเยาวชน ๖ 
๖. เจ้าหน้าที่ สค. ๗ 
๗. วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖ 

รวม ๗๒ 
 
 

ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่  
ผู้เข้าร่วมการประชุม ๘๕ คน (แบ่งเป็นเพศชาย ๒๙  คน และเพศหญิง  ๕๖  คน) 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน (คน) 
๑. ภาครัฐ 
    ๑.๑ กระทรวง พม. 
    ๒.๒ อ่ืนๆ 

 
๑๘ 
๑๘ 

๒. ภาคเอกชน ๑๘ 
๓. ภาคประชาสังคม 14 
๔. นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา 3 
๕. เด็กและเยาวชน ๑ 
๖. เจ้าหน้าที่ สค. ๗ 
๗. วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖ 

รวม ๘๕ 
 
 
 
 

เอกสารแนบ ๑ 



 
 
ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล 
จังหวัดขอนแก่น    
ผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๐๘  (แบ่งเป็นเพศชาย ๓๒  คน และเพศหญิง  ๗๖  คน) 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน (คน) 
๑. ภาครัฐ 
    ๑.๑ กระทรวง พม. 
    ๒.๒ อ่ืนๆ 

 
๒๔ 
๑๙ 

๒. ภาคเอกชน ๔ 
๓. ภาคประชาสังคม ๓๖ 
๔. นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา ๒ 
๕. เด็กและเยาวชน ๑๐ 
๖. เจ้าหน้าที่ สค. ๗ 
๗. วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖ 

รวม ๑๐๘ 
 

 
ครั้งที่ ๔ ภาคใต้  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        
ผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๑๙ คน (แบ่งเป็นเพศชาย ๓๘  คน และเพศหญิง  ๘๑  คน) 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม จ านวน (คน) 
๑. ภาครัฐ 
    ๑.๑ กระทรวง พม. 
    ๒.๒ อ่ืนๆ 

 
๑๙ 
๒0 

๒. ภาคเอกชน ๒๑ 
๓. ภาคประชาสังคม ๒๖ 
๔. นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา ๑๓ 
๕. เด็กและเยาวชน ๗ 
๖. เจ้าหน้าที่ สค. ๗ 
๗. วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖ 

รวม ๑๑๙ 
 



เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว
: กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี

บรรยายพิเศษ

โดย นายธนสุนทร สวางสาลี
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พุทธศกัราช 2560
มาตรา 77 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

กําหนดให “รัฐพึงจัดใหมีกฎหมายเพียงเทาที่จําเปน และยกเลิกหรือปรับปรุง 
กฎหมายที่หมดความจําเปนหรือไมสอดคลองกับสภาพการณหรือที่เปนอุปสรรคตอ
การดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพโดยไมชักชา เพื่อไมใหเปนภาระแกประชาชนและ
ดําเนินการใหประชาชน เขาถึงตัวบทกฎหมายตางๆ ไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจ
กฎหมายไดงาย เพื่อปฏิบัติตาม กฎหมายไดอยางถูกตอง

กอนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผย       
ผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน ...”
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พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. 2558

เนื่องจากมีการตราพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของ
กฎหมาย พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดใหผูรักษาการตามกฎหมายฉบับตางๆ จะตอง         
ทําการทบทวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ 

เพื่อใหบทบัญญัติของกฎหมายมีความเหมาะสมเปนธรรม ไมเปนภาระ
แกประชาชนเกินสมควร สอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามกาลสมัยและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

จึง กําหนดใหหนวยงานของรัฐและรัฐมนตรีที่รักษาการ
ตามกฎหมายนั้นๆ มีหนาที่จัดใหมีการพิจารณาทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมายทุก 5 ป  ที่กฎหมายนั้นใชบังคับ

1
พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

การคาประเวณี 
พ.ศ. 2539

2
พ.ร.บ.ฌาปกิจสงเคราะห 

พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2539

3
พ.ร.บ.คุมครองผูถูกกระทํา

ดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2545

4
พ.ร.บ.ความเทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. 2558

กฎหมายทอียู่ในภารกจิของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
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การรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนได้เสยีต่อกฎหมายว่าด้วย
การป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี

ปงบประมาณ ณ 2561 ดําเนินการารที่สวนกลาง าง ณ ณ กรุงเทพมหานคร คร 2 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 เมษายน 2561   
ครั้งที่ 2 : วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
กลุมเปาหมาย รวมทั้งสิ้น 300 คน

ปงบประมาณ ณ 256565 2 ดําเนินการที่สวนภูมิภาค ค 4 4 ภาค ค 44 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 : ภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562
ครั้งที่ 2 : ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม วันที่ 11 มีนาคม 2562         
ครั้งที่ 3 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแกน วันที่ 26 เมษายน 2562 
ครั้งที่ 4 : ภาคใต ณ จังหวัดสงขลา วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  
กลุมเปาหมาย รวมทั้งสิ้น 400 คน

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุม

1.
1.

เพื่อศึกษาทบทวนกฎหมายการคุมครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว        
ใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา การทบทวนความ
เหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558

2.

3.

เพื่อใหไดหลักการและแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวย      
การปองกันและปราบปรามการคาประเวณี

เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอการทบทวนกฎหมาย 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี

5
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเ วณี
พ.ศ. 2539

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2539 โดยมีผล            
ใชบังคับเมื่อพนกําหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  
(มีผลบังคับใช วันที่ 21 ธันวาคม 2539)

กฎหมายฉบับนี้ มุงแกไขปญหาการคาประเวณี เนื่องจากการกระทํา
ความผิดฐานการคาประเวณีในขณะนั้น มีสาเหตุสําคัญมาจากสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม ผูกระทําการคาประเวณีสวนมากเปนผูซึ่งดอยสติปญญาและ
การศึกษา  มีทั้งการกระทําตอบุคคลเพศเดียวกันและตางเพศ

สาระสาํคัญ

เนนที่สาเหตุที่ทําใหเกิดการคาประเวณี และมีเจตนารมณเพื่อลงโทษ 
ผูที่แสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี และผูที่เกี่ยวของ

มีคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.) และคณะกรรมการ
คุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด (ก.ค.อ.จังหวัด) เปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนกฎหมายนี้ใหมีประสิทธิภาพ

ใหอํานาจหนาที่คณะกรรมการฯ ในการกําหนดแนวทางในการคุมครอง
และพัฒนาอาชีพและประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการ  

ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี

7
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กลไกการดาํเนินงาน

ระดบัชาติ
• คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพ (ก.ค.อ.)

ระดบัจงัหวดั

• คณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพประจําจังหวัด
(ก.ค.อ.จังหวัด)

องค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองและพฒันาอาชพี (ก.ค.อ.)
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัปิ้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539

คณะกรรมการโดยตําแหนง 15 คน ประกอบดวย

คณะกรรมการโดยตําแหนง 15 คน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
โดยรัฐมนตรีแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 7 คน อยางนอย 5 คน ตองเปนองคกรเอกชน
ที่มีความรูและประสบการณดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี

ปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย

เปนประธาน

ผูแทนศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง

อธิบดี สค. อธิบดี
กรมการปกครอง

อธิบดี
กรมการจัดหางาน

อธิบดี
กรมการพัฒนาชุมชน

เลขาธิการ
กศน.

อธิบดี
กรมควบคุมโรค

7 2

1

3 4 5 6

8910111213

อธิบดี
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

เลขาธิการ
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

เลขาธิการ
สพฐ.

อธิบดีกรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน

ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ

14

ผูแทนคณะกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร

การพัฒนาสถานภาพสตรแีหงชาติ

เปนประธาน
15

ผอ.กองคุมครอง
และพัฒนาอาชีพ
เปนเลขานุการ

1 
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องค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองและพฒันาอาชพีประจาํจงัหวดั (ก.ค.อ. จงัหวดั)
ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัปิ้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539

คณะกรรมการโดยตําแหนง 13 คน ประกอบดวย

คณะกรรมการโดยตําแหนง 13 คน คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้ง จํานวนไมเกิน 7 คน อยางนอย 5 คน ตองเปนองคกรเอกชน
ที่มีความรูและประสบการณดานการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี

ผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธาน

พมจ. 
เปนเลขานุการ

ปลัดจังหวัด จัดหางานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด แรงงานจังหวัด อัยการจังหวัด

7 2

1

3 4 5 6

8910111213

ผกก.
ตํารวจภูธรจังหวัด

นพ.สาธารณสุข
จังหวัด 

ผอ.สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา

ประถมศึกษา

ผอ.สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
มัธยมศึกษา

ผอ.สนง.กศน.

มาตรการในการป้องกนัและแก้ ไขปญัหาการค้าประเวณี (4 P)

มาตรการ
การปองกัน

การสกัดกั้นการค าประเวณีข ามชาติ
สงเสริมการทองเที่ยวที่ปลอดบริการทางเพศ
การควบคุมสื่อลามก อนาจาร
การสงเสริมอาชีพในชุมชนแกเด็ก สตรีกลุมเสี่ยงตอการค าประเวณี
การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ คานิยมวัฒนธรรมที่เหมาะสม

มาตรการ
การคุ มครอง

การบําบัด ฟนฟู เยียวยา สงกลับภูมิลําเนา คืนสูครอบครัว
การพัฒนาบุคลากรผู ปฏิบัติงานในการดูแลผู เข ารับการคุ มครองและ
พัฒนาอาชีพ
การพัฒนาสถานที่รองรับให ได มาตรฐาน
การสร างเครือขายในการชวยเหลือ คุ มครองพิทักษสิทธิผู ค าประเวณี

11
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มาตรการในการป้องกนัและแก้ ไขปญัหาการค้าประเวณี (4 P)

มาตรการ
การดําเนินคดี

มาตรการ
การกําหนด
นโยบาย

ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการคุมครองและพัฒนาอาชีพระดับชาติ/
ระดับจังหวัด
ดําเนินมาตรการเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง
การพัฒนาฐานขอมูลกลุมเสี่ยงและผูเสยีหายจากการคาประเวณี
ปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคา
ประเวณีใหทันตอสถานการณปจจุบัน

กวาดลางจับกุม ดําเนินคดี และลงโทษผูกระทําความผิดอยางจริงจัง
จัดระเบียบสถานบริการ และพื้นที่เสี่ยงตอการคาประเวณี
เขมงวดตรวจสอบสถานบันเทิง สถานบริการ
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ความผิดตาม พ .ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
ตามกลุ่ ม ข้อหา  า 5 5 กลุ่ ม

กลุ่มที 1
ผูก้ระทาํการค้าประเวณีู

•• มาตรา 
ูู

รา 5 :เขาติดตอ ชักชวน แนะนําตัว ติดตาม หรือ
รบเราบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถานหรือกระทําการ
ดังกลาวในที่อื่นใด เพื่อการคาประเวณี  อันเปนการ
เปดเผยและนาอับอาย หรือเปนที่เดือดรอนรําคาญแก
สาธารณชน

•• มาตรา รา 6 :เขาไปมั่วสุมในสถานการคาประเวณี
เพื่อประโยชนในการคาประเวณีของตนเองหรือผูอื่น

•• มาตรา รา 7 :โฆษณาหรือรับโฆษณา ชักชวน หรือ
แนะนําตัวดวยเอกสาร สิ่งพิมพ หรือกระทําให
แพรหลาย ดวยวิธีใดไปยังสาธารณะในลักษณะ
ทีเ่ห็นไดวาเปนการเรียกรองหรือการติดตอเพื่อ
การคาประเวณีของตนหรือผูอื่น

กลุ่มที 2
เป็นผูจ้ัดหาูู

•• มาตรา รา 9  :จัดหา ลอไป หรือชักพาไปซึ่ง
บุคคลใดเพื่อใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณี
แมบุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไมวาการ
กระทําตางๆ อันประกอบเปนความผิดนั้น
จะกระทําภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร

•• มาตรา รา 12  :หนวงเหนี่ยว กักขัง กระทําดวย
ประการใดใหผูอื่นปราศจากเสรีภาพในรางกาย
หรือทํารายรางกาย หรือขูเข็ญดวยประการใดๆ
วาจะใชกําลังประทุษรายผูอื่น เพื่อขมขืนใจให
ผูอื่นนั้นกระทําการคาประเวณี
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กลุ่มที 3
เป็นเจ้าของหรือผูจ้ัดการสถานบริการ
• มาตรา รา 11  :เปนเจาของกิจการการคาประเวณี

ผูดูแล หรือจัดการกิจการการคาประเวณี หรือ
สถานการคาประเวณี หรือเปนผูควบคุมผูกระทํา
การคาประเวณีในสถานการคาประเวณี

กลุ่มที 4
มสี่วนรู้เห็นหรือสนับสนนุ

• มาตรา รา 10  :บิดา มารดา หรือผูปกครองของ
บุคคล ซึ่งมีอายุไมเกิน 18 ป รูวามีการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 9 ตอผูอยูในความปกครอง
ของตนและ มีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหมีการ
กระทําความผิดนั้น

• มาตรา รา 13  :บิดา มารดา หรือผูปกครองของ
ผูกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6
มาตรา 7 มีสวนรวมรูเห็นเปนใจใหบุคคลผูอยู
ในความปกครองกระทําการคาประเวณี

ความผิดตาม พ .ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
ตามกลุ่ ม ข้อหา  า 4 4 กลุ่ ม

• มาตรา รา 8  : กระทําชําเราหรือกระทําอื่นใดเพื่อ
สําเร็จความใครของตนเองหรือผูอื่น

กลุ่มที 5
ผูซ้ือบริการ

ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงานตามมาตรการป้องกนั
ปราบปรามและแก้ ไขปญัหาการค้าประเวณี

มาตรการ
การปองกัน

1. ขาดการบูรณาการระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ขาดการวิเคราะหกลุมเปาหมายและจัดลําดับ
ความเสี่ยงในการทํางานเชิงปองกัน
3. ไมมีแผนการปองกันการคาประเวณีแบบยั่งยืน
4. กฎหมายไมกําหนดใหองคกรในพื้นที่
ที่เกี่ยวของเขามามสีวนรวมในการแกไขปญหา

มาตรการ
การคุมครอง

1. ระบบการคัดกรอง สงตอ คุมครองชวยเหลือ
ไมชัดเจน ผูเสียหายอายุต่ํากวา 18 ป
เขารับการคุมครองในฐานะผูเสียหาย
จากการคามนุษยหรือตามพ.ร.บ.คุมครองเด็ก

2. กฎหมายไมไดกําหนดแนวทางการคุมครอง
ชวยเหลือผูเสียหายอายุเกิน 18 ป หากไม
สมัครใจเขารับการคุมครองและพัฒนาอาชีพ

การคุมครอง
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ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงานตามมาตรการป้องกนั
ปราบปรามและแก้ ไขปญัหาการค้าประเวณี

มาตรการ
การดําเนินคดี

1. กฎหมายลาหลังและมีบทลงโทษที่ไมรุนแรง
(จับ ปรับ ปลอย)

2. กฎหมายบังคับใชไมครอบคลุมการคาประเวณี
รูปแบบใหม (สาวไซดไลน ขายออนไลน) หรือ
แอบแฝง ตองใชวิธีการลอซื้อ

า

3. ผูบังคับใชกฎหมายขาดความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงาน

มาตรการ
การกําหนดนโยบาย

1. หนวยงานในคณะกรรมการคุมครองและพัฒนา
อาชีพไมครบถวน ครอบคลุมตอการจัดปญหา

2. แผนการดําเนินงานไมชัดเจนและไมครอบคลุม
ในทุกมิติ

กาหนดนโ

3. ขาดขอมูลในการวิเคราะหสถานการณปญหา
บางจังหวัดไมยอมรับวามีปญหาคาประเวณี
ในพื้นที่ของตนเอง จึงไมเกิดการเฝาระวัง
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ผูชวยศาสตราจารย ดร. มาตาลักษณ ออรุงโรจน หัวหนาคณะวิจัยและคณะ

โครงการพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองสวัสดิภาพสตรี
และครอบครัว : ทบทวนกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการคาประเวณี

2

โครงสรางสังคมและความรุนแรงของ
ปญหาการคาประเวณีในสถานการณปจจุบัน

1.1 โครงสรางสังคมไทยจากอดีดถึงปจจุบัน
1.1.1 ระบบปตาธิปไตย
1.1.2 ระบบศักดินา
1.1.3 ระบบผัวเดียวเมียเดียว

1.2 ความรุนแรงของปญหาการคาประเวณีในสถานการณปจจุบัน
1.2.1 ผลสํารวจ ในปพ.ศ. 2549 - 2550 ของคณะกรรมการ

พัฒนาระบบงานสํารวจสถานบริการทางเพศและผูใหบริการ



(1) ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา-ยุคกอนเลิกทาส 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2417)

(2) ยุคการเลิกทาส (พ.ศ. 2417) ถึง
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488)

3

(1) ยุคภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง
พ.ศ. 2550 (พ.ศ. 2489 – 2550 )
(2) ยุคโลกาภิวัฒน ( พ.ศ.2551- ปจจุบัน )

ชวงเวลากอนสงครามโลกครั้งที่ 2 TOPIC 02OOOOOOOOOOPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPIPPPPPP C CCC CCCCCCCCCCCCC 0

รูปแบบการคาประเวณีในประเทศไทย

ชวงเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

COMPARISON 02

1.1 แนวคิดการคาประเวณีเปนอาชญากรรม (Criminalization)

1.1.1 แนวคิดหามการคาประเวณี (Prohibitionist)

1.1.2 แนวคิดลมลางการคาประเวณี (Abolitionist)

1.2 แนวคิดการคาประเวณีไมใชอาชญากรรม (Decriminalization)

1.2.1 แนวคิดการจดทะเบียน (Regulation)

1.2.2 แนวความคิดการคาประเวณีเปนอาชีพ

4

1.แนวคิดนโยบายปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 2.1 หลักเกณฑการกําหนดความผิดทางอาญา 
2 .1 .1 .  หลัก เกณฑ ว าด วยการไม จํ า กัดหรื อ

หลักเกณฑแดนอิสระของเอกชน
2.1.2  หลักเกณฑวาดวยการจํากัดหรือหลักเกณฑ

แดนอิสระของเอกชน

2.2 แนวคิดนิติเศรษฐศาสตรกับปญหาการคาประเวณี

2. แนวคิดการกําหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี

แนวคิดพื้นฐานและการกําหนดความผิด
ทางอาญาเกี่ยวกับการคาประเวณี



5

การบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีในปจจุบัน 

1. กฎหมายทั่วไป
1.1.  กฎหมายตราสามดวง 
1.2.  ประมวลกฎหมายอาญา

2. กฎหมายเฉพาะ
2.1 ประกาศทองตราภาษีบํารุงถนน
2.2 พระราชบัญญัติปองกันสัญจรโรค ร.ศ. 127 (พ.ศ. 2451)
2.3 พระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2503
2.4 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 
2.5 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551

6

มาตรการคูขนานเพื่อแกไขปญหาการคาประเวณีในปจจุบัน
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กฎหมายการคาประเวณี

คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ภาพรวมของกฎหมายคาประเวณีรวมของกฎหมายคาประ
ในประเทศที่ศึกษา

ยุคกอนยุคกลาง การคาประเวณเีกิดขึ้นโดยทั่วไป ไมผิดกฎหมาย ไมมีการควบคุมใด ๆ 
ยุคกลาง ดวยความเชื่อทางศาสนาที่ขบัเนนเรื่องศีลธรรม ความผิดบาป ประกอบกับการเกิดโรคระบาดตาง ๆ ที่เกิด
จากการมีเพศสัมพนัธ การคาบริการทางเพศเริ่มถูกควบคุม มีกฎหมายควบคุมโรค บางประเทศสั่งปดสถานคา
บริการทางเพศ สังคมมองผูหญิงคาบริการทางเพศในทางไมด ีเปนสิ่งขัดตอศีลธรรมอันดขีองประชาชน บางประเทศ
การคาบรกิารทางเพศเปนสิ่งกฎหมาย ผูใหบริการทางเพศมีความผิด
หลังยุคกลาง เริ่มพบวามาตรการควบคมุตาง ๆ ไมไดทําใหการคาบริการทางเพศหมดไป หรือกระทั่งไมไดทําให
ลดลง แตกลับเพิ่มขึ้น ทั้งการกดปราบ ตองแอบซอนก็ทําใหแกไขปญหาโรคติดตอทางเพศสัมพนัธไดยาก
ศตวรรษที่ 19 – 20 ปญหาการคามนุษยเพือ่การคาบริการทางเพศ ผูหญิงและเด็กถูกทารุณกรรม ฯลฯ การมาของ
แนวคิดดานสิทธิมนุษยชน เสรีภาพในทางเพศ เสรีภาพในการประกอบอาชพี ฯลฯ ประกอบกับการแกไขปญหา
การคาบริการทางเพศแบบเดิม ๆ ไมบรรลุวัตถุประสงค หลายประเทศเริ่มเปดเสรีการคาบริการทางเพศ หรือ
กําหนดใหเปนอาชีพสุจริต ผูใหบริการทางเพศไมมีความผิด
ศตวรรษที่ 21 การคาบริการทางเพศไดรับการรับรองเฉกเชนอาชีพอื่น ผูใหบริการทางเพศไดรับการประกันสทิธิ 
และความคุมครอง ภายใตการกํากับดูแลของรัฐในบางเรื่อง เชน การตรวจและอบรมดานสุขภาพ    



ยุโรปจําแนกแนวนโยบายการคาบริการทางเพศซึ่งประเทศตาง ๆ นํามาใชออกเปน 4 กลุม 
Model 1 (Ban on prostitution) คือ กําหนดใหการคาบริการทางเพศเปนสิ่งผิดกฎหมาย 
Model 2 (Prohibition of the purchase of sexual services) หรือ Nordic/Swedish

Model คือ การเสนอขายบริการทางเพศโดยตัวมันเองไมเปนความผิด แตการซื้อบริการทางเพศ
เปนความผิด

Model 3 (Prostitution is legal, but unregulated) การคาประเวณีโดยตัวมันเองไดรับ
อนุญาต ผูคาบริการทางเพศและลูกคาไมมีความผิด แตกิจกรรมที่แสวงหาประโยชนอื่น ๆ จาก
การคาบริการทางเพศนั้นเปนความผิด

Model 4 (Prostitution is legal and regulated) แมการคาบริการทางเพศจะไดรับ
อนุญาต และไมผิดกฎหมาย แตยังคงถูกกํากับควบคุมโดยคําสั่ง หรือขอบังคับในบางเรื่อง

“
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี

(Germany)



หลักการพื้นฐาน และภาพรวมของหลกการพนฐาน และภาพรวมของ
การคาบริการทางเพศในเยอรมนี

กฎหมายอนุญาตใหมีการคาบริการทางเพศไดโดยสมัครใจ
อายุขั้นต่ําที่สามารถคาบริการทางเพศไดตามกฎหมาย คือ 18 ปบริบูรณ
ผูใชบริการทางเพศจากผูคาบริการทางเพศที่อายุต่ํากวา 18 ป มีความผิดอาญา (Art. 182 Abs.2 StGB)
การแสวงหาประโยชนจากการบังคับใหบุคคลคาบริการทางเพศ  การคามนุษย การลวงละเมิดทางเพศเด็ก
และผูเยาว ลวนตองหาม และผิดกฎหมายอาญา
ป 2002 บัญญัติกฎหมายรับรองใหการคาบริการทางเพศทั้งระบบไม “ขัดตอศีลธรรมอันดี” อีกตอไป 
(พระราชบัญญัติการคาบริการทางเพศ หรือ Prostitutionsgesetz – ProstG) 
ป 2017 บัญญัติกฎหมายกํากับควบคุมการคาบริการทางเพศผานการลงทะเบียนผูคาบริการทางเพศ และ
การขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการคาบริการทางเพศ (พระราชบัญญัติวาดวยการคุมครอง
ผูคาบริการทางเพศ หรือ  Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG)

กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการคา
บริการทางเพศ

ญทเกยวกบการคา
พศพศในสหพันธรัฐทางเพพศในสห

เยอรมนี
กฎหมายระดับสหพันธรัฐ

- ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (Strafgesetzbuch – StGB) 
- พระราชบัญญัติการคาบริการทางเพศ 2002 (Prostitutionsgesetz - ProstG)
- พระราชบัญญัติคุมครองผูคาบริการทางเพศ 2017 (Prostituiertenschutzgesetz

ProstSchG)
กฎหมายระดับรัฐ

ขอบังคับของรัฐ (Landesverordnung) วาดวยการจํากัดพื้นที่คาบริการทางเพศ 
(Sperrbezirksverordnung)



สาระสําคัญของ ProstG
แนวคิดหลักของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือการยกเลิกสถานะของ “การขัดตอศีลธรรมอันดี” 
(Sittenwidrig) ของการคาบริการทางเพศที่เคยเปนมาในอดีต
มีเปาหมายในการปรับปรุงสถานการณดานสิทธิทางกฎหมายและสังคม (สุขภาพอนามัย เงื่อนไข
และสภาพการจาง) ของผูคาบริการทางเพศในประเทศเยอรมนีใหดีขึ้น
มาตรา 1 กําหนดวาผูคาบริการทางเพศสามารถตกลงทําสัญญาและมีผลผูกพันใชบังคับไดตาม
กฎหมาย และทั้งไมอนุญาตใหนายจางกําหนดลักษณะ วิธีการ หรือขอบเขตการใหบริการทาง
เพศมาบังคับผูคาบริการทางเพศซึ่งเปนลูกจาง 
มาตรา 2 บัญญัติใหสภานิติบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญาสองมาตรา คือ มาตรา 180a 
StGB การแสวงหาประโยชนจากผูคาบริการทางเพศ และมาตรา 181a Abs. 2 StGB การกระทํา
อันเปนแมงดา (Zuhälterei) เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูปและสอดคลองกับ ProstG
มาตรา 3 ProstG กําหนดวากฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับในวันที่ 1 มกราคม 2002 

สาระสําคัญของ ง ProstSchG

รัฐอธิบายวา มีเปาหมายเพื่อสงเสริมสทิธิในการตัดสินใจทางเพศดวยตนเองของผูคาบริการทางเพศใหมั่นคงขึ้น 
สรางหลักการพืน้ฐานเพื่อรับประกันสภาพและเงื่อนไขการทํางาน ลดอันตรายและความเสี่ยงตาง ๆ ใหกับการคา
บริการทางเพศ รวมทั้งปราบปรามความผดิที่เกี่ยวของอยางการคามนุษย การบังคับใหคาบริการทางเพศ ฯลฯ
สาระสําคัญ
- การลงทะเบียนภาคบังคับ (Anmeldepflicht für Prostituierte in Art. 3 ProstSchG) 
- การใหขอมูลเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ รวมทั้งชองทางในการขอรับคาํแนะนําหรือความชวยเหลือดานตางๆ ที่

จําเปนจากรัฐ (Art. 7-10 ProstSchG)
- หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตประกอบการใหกับผูประกอบธรุกิจคาบริการทางเพศ (Erlaubnispflicht für

alle Prostitutionsgewerbe in Art.12-23 ProstSchG)
ใบรับรองการลงทะเบียนจะไมออกใหผูคา หรือผูประสงคคาบริการทางเพศที่มีอายตุ่ํากวา 18 ป,  มีอายุยังไมถึง 
21 ป และมีบุคคลอื่นสนับสนุนใหคาประเวณีหรือตองคาประเวณีตอไป, ผูอยูในฐานะที่ถกูบังคับ หรือขมขูใหคา
บริการทางเพศหรือคาบริการทางเพศตอไป, ผูตั้งครรภ และกําลังจะคลอดภายในหกสัปดาห 



“
ประเทศเบลเยียม

(Belgium) 

ลักษณะทั่วไปของกฎหมายและลกษณะทวไปของกฎหมายและ
การคาบริการทางเพศในเบลเยียม

การขายและการซื้อบริการทางเพศในประเทศเบลเยียมไมเปนความผิดตามกฎหมาย 
สถานการคาบริการทางเพศ หรือการทําธุรกิจทุกรูปแบบที่ไดประโยชนจากการคาบริการทางเพศเปน
ความผิดตามกฎหมายอาญาระดับสหพันธรัฐ
นโยบายและขอกําหนดของรัฐบาลทองถิ่น (เขตการปกครองตางๆ) ที่ใชรับมือกับทั้งผูใหบริการทางเพศและ
สถานคาบริการทางเพศ ไมคอยสอดคลองนักกับกฎหมายอาญาสหพันธรัฐ
หลายเมืองในเบลเยียม โดยเฉพาะอยางยิ่ง Antwerp และ Ghent สามารถจัดการการคาบริการทางเพศได
อยางมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบ ขอบังคับเกิดขึ้นเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในธุรกิจประเภทนี้ และ
จํานวนหนึ่งไดผลดี ทั้งเปนที่ยอมรับของทั้งตัวผูคาบริการทางเพศเอง ผูใชบริการทางเพศ รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปในเมือง
ยานสถานบันเทิงและคาบริการทางเพศ (red light district - RLD) บางแหงในเบลเยียมไดรับการยอมรับวา
ดีที่สุดในโลก เพราะทั้งสะอาดและปลอดภัยกับผูใหบริการทางเพศ ผูใชบริการ และนักทองเที่ยว



การคาบริการทางเพศศ และการกํากับควบคุมใน น Antwerp  

รัฐบาลทองถิ่นไมเห็นดวยกับกฎหมายสหพันธที่กําหนดใหการแสวงหาประโยชนจากการคาบริการทางเพศ
เปนอาชญากรรม เพราะการกาํหนดเชนนี้จะทําใหการทําสัญญาเชาหองเพื่อคาบริการทางเพศยุงยากขึ้น
ป 1982 ที่เรียกกันวา “Curtain Regulation” เพื่อกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมในที่สาธารณะ
ของผูคาบริการทางเพศ และยังหามไมใหมีการคาบริการทางเพศในหองกระจกในเขตที่อยูอาศยัดวย
ป 1999 ภายหลังปรึกษารวมกันสามฝายทั้งฝายการเมือง องคกรเอกชน และภาคประชาชน รัฐบาลทองถิ่นก็
ออกนโยบายในการจัดระเบียบการคาบริการทางเพศ 4 ประการ

- จํากัดการคาบริการทางเพศใหอยูในพืน้ที่เฉพาะ (single use zone) ซึ่งตองยายพืน้ที่ดังกลาวออก
จากสวนของเมือง 
- ลดการรบกวนความสงบสุขในพืน้ที่สาธารณะ
- ปราบปรามองคกรอาชญากรรมที่อยูในธรุกิจการคาบริการทางเพศ และ 
- ปรับปรุงทัศนียภาพเมือง รวมทั้งสภาพการทํางานของผูคาบริการทางเพศ  

การคาบริการทางเพศศ และการกํากับควบคุมใน น Antwerp  

ป 2000 เมืองก็เริ่มจัดใหการคาบริการทางเพศในหองกระจก (window prostitution) ยายเขาไปอยู
ในเขตที่กําหนด (tolerance zone)
ป 2001 ผูคาบริการทางเพศที่คาบริการทางเพศบนถนนหรือสถานที่สาธารณะที่ Antwerp เปนสิ่ง
ตองหาม
บทบาทของตํารวจ Antwerp คือ เดินลาดตระเวนในพื้นที่อนุญาตแบบนอกเครื่องแบบ ทั้งกลางวัน
และกลางคืน มีอํานาจสั่งใหหยุดและคนตัวบุคคลที่อยูในพื้นที่เหลานี้ไดทันที ตรวจเยี่ยมตามหอง
ทํางานของผูคาบริการทางเพศเพื่อตรวจหนังสือเดินทางและใบอนุญาตใหอยูอาศัย
ป 2002 Antwerp เปดคลินิก (Ghapro) ภายในพื้นที่อนุญาตใหคาบริการทางเพศ ใหบริการปรึกษา
ดานสุขภาพ ตรวจและรักษาโรคฟรีใหกับผูคาบริการทางเพศแบบนิรนาม
ป 2006 สมาคมเบลเยียม (Belgian association) มอบรางวัลใหเมือง Antwerp สําหรับการพัฒนา
และสรางนวัตกรรมใหมเพื่อการฟ นฟูภาคการคาบริการทางเพศ



https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160915_02470028

“
ประเทศฝรั่งเศส

(France)



สถานการณกอนการปฎิรูปสถานการณกอนการ
กฎหมายในป ค

นการ
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นการ
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การ
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ฎรูปฎปราร
ศศ..2016

ผูประกอบอาชีพคาบริการทางเพศมีประมาณ 30,000 – 40,000 คน  93 % เปนชาวตางชาติ 
ผูคาบริการทางเพศกวารอยละ 51 ถูกกระทํารุนแรง รอยละ 38 ของผูคาบริการทางเพศถูก
ขมขืน ผูคาบริการทางเพศกวารอยละ 29 เคยคิดฆาตัวตาย จํานวนมากตองพึ่งยารักษา
ความเครียด ติดสุรา และยาเสพติด ผูคาบริการทางเพศที่เปนชายและกลุมคนขามเพศมีอัตรา
การติดเชื้อ HIV สูงกวาเพศหญิง
กําหนดใหการจัดตั้งสถานคาบริการทางเพศมีโทษทางอาญา
กําหนดใหผูซื้อบริการทางเพศที่เปนผูเยาว หรือคนที่อยูในสภาวะเปราะบาง เชน คนปวย คน
พิการ ตองรับโทษอาญา
บุคคลที่ดําเนินการเสนอขายบริการทางเพศแบบ passive ไมเปนความผิด
กําหนดความผิดอาญาแกบุคคลที่เปนธุระจัดหาผูคาบริการทางเพศใหแกผูซื้อ 

นโยบาย และมาตรการในยบาย และมาตรการ
กฎหมายใหม

ค.ศ.2011 สภาผูแทนราษฎรลงมติเอกฉันททําใหประเทศฝรั่งเศสปราศจากการคาบริการทางเพศ
กําหนดแผนแหงชาติเพื่อดําเนินการกระทําการคามนุษยในทุกรูปแบบ
เกิดรัฐบัญญัติวาดวยการตอตานระบบการคาบริการทางเพศ และเพื่อชวยเหลือผูประกอบอาชีพ 
2016 โดยมีสาระสําคัญคือ

- กําหนดใหผูคาบริการทางเพศเปนเหยื่อ ไมใชผูกระทําผิด และยกเลิกความผิดฐานชักชวน
- กําหนดใหผูซื้อผูใชบริการตองรับผิดอาญา 
- กําหนดบทลงโทษประเภทใหมเพื่อใชกับผูซื้อบริการคาบริการทางเพศ : การเขารวมอบรม 
- มาตรการในการคุมครอง และชวยเหลือผูคาบริการทางเพศเพื่อออกจากอาชีพ
- จัดตั้งกองทุน และหางบประมาณสูกองทุนเงินคาปรับ หรือการยึดทรัพยสินของขบวนการคามนุษย
- ปองกัน และสรางความเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อตอตานการคามนุษย
- ใหสิทธิพํานัก และทํางานชั่วคราวไมนอยกวา 6 เดือนแกชาวตางชาติที่คาบริการทางเพศ หากเขาสู
กระบวนการออกจากอาชีพคาบริการทางเพศ



“
ประเทศนิวซีแลนด
(New Zealand) 

หลักการพื้นฐานและมาตรการ
สําคัญในกฎหมาย

หามบุคคลอายุต่ํากวา 18 ป คาบริการทางเพศโดยเด็ดขาด
กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองผูคาบริการทางเพศอยางเปนการทั่วไป อาทิ 

- หามเชิญชวน หรือขมขูใหบุคคลอื่นคาบริการทางเพศ หรือแสวงหาประโยชนจากผูคาบริการทางเพศ 
- ใหสิทธิแกบุคคลในการปฎิเสธที่จะมีความสมัพนัธทางเพศตามสัญญาคาบริการทางเพศไดทุกเมื่อ

มาตรการเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัย 
- ผูประกอบธุรกิจคาบริการทางเพศตองใชมาตรการ และสนับสนุนการมีเพศสัมพนัธที่ปลอดภัย เชน 
ใหขอมูลสุขภาพแกผูคาบริการทางเพศ ดําเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงจากโรคติดตอ
- กําหนดใหผูคาบริการทางเพศ และผูใชบริการตองใชวธิีที่มีเพศสัมพันธอยางปลอดภัย
- กําหนดใหหนวยงานรัฐมีอาํนาจเขาตรวจสอบการใชมาตรการเพื่อความปลอดภัย



หลักการพื้นฐานและมาตรการ
สําคัญในกฎหมาย

การสรางระบบการขออนุญาตเปดสถานคาบรกิารทางเพศอยางถูกกฎหมาย (Brothel
operator certification system ) 
ควบคุมสถานคาบริการทางเพศที่ขนาดเล็กในลักษณะธุรกิจสวนตัว (Small owner –
operated brothels ( SOOBs.) 
จัดCommitteeตั้งคณะกรรมการวาดวยการปฎริูปการคาบรกิารทางเพศ ( Prostitution Law 
Review) 
กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลกิจการคาบรกิารทางเพศ 
กําหนดมาตรการทางกฎหมายตอบุคคลตางดาว เชน การหามออกใบอนุญาตเขาเมืองใหแก
คนตางดาวที่กับบุคคลที่ประสงคจะมาประกอบอาชีพคาบริการทางเพศ

“
สหราชอาณาจักร
(United Kingdom)



สาระสําคัญของง Policing and Crime Actสาระสาค
2009

คญขอะสาค
99 และ 

ง olicing and Crime Poญขอ
ะ ะ Sexual Offences Act 

Actrime 
ct ct 2003

ผูคาประเวณี หมายถึง บุคคลใด ๆ ซึ่งเสนอบริการทางเพศตอผูอื่นเพื่อใหไดมาซึ่งผลตอบแทนทางการเงิน
สถานคาประเวณี หมายถึง สถานที่ที่ใหอาศัย และรวมประเวณีซึ่งไมชอบกฎหมาย ทั้งนี้ ไมจําเปนตองเปน
สถานที่ที่จัดเตรียมไวอยูแลวเพื่อวัตถุประสงคในการคาประเวณี

- การเปนผูคาประเวณตีามปกติแบบสวนตัวไมผิดกฎหมาย
- กําหนดความผิดสําหรับผูคาประเวณใีนสถานคาประเวณ ีหากตนไมมีสวนเกี่ยวของในการจัดการหรือควบคุม

กําหนดความผิดสําหรับการขายบริการตามถนน
- ผูเดินเตร หรือผูเชิญชวนเพื่อเสนอขายบริการอยางผูคาประเวณีบนถนนหรือสถานที่สาธารณะอยางตอเนื่อง
- เปนความผิดเมื่อกระทํามากกวาหนึ่งครั้งในระยะเวลาสามเดือน
- คาปรับไมเกิน 1000 ปอนด การออกคําสัง่คุมประพฤติทางอาญา และการเขารับการบําบัดฟนฟู

กําหนดความผิดสําหรับบุคคลที่ดูแลรักษา จัดการ หรือการกระทําชวยเหลือในการจัดการสถานคาบริการ

“
ประเทศเนเธอรแลนด

(Netherlands)



สาระสําคัญของกฎหมายสาระสาคญขอ
วาดวยการคา

งกฎหมายญขอ
คาคาบริการทางเพศ

สิทธิของผูทํางานทางเพศ
หนวยงานผูมีอํานาจในทองถิ่นสามารถออกประกาศเพื่อควบคุมความปลอดภัย และเงื่อนไขการ
ทํางานในสถานคาบริการทางเพศ
ผูทํางานในทางเพศมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับผูประกอบวิชาชีพอื่นๆ
การตรวจสอบการดําเนินการ
ในการตรวจสอบ จะมีผูกํากับดูแลสถานคาบริการทางเพศเพื่อใหแนใจวามกีารปฏิบัติใหเปนไป
ตามเงื่อนไขสําหรับการอนุญาต สถานคาบริการทางเพศที่ไมปฏิบตัิตามขอบังคับมีความรับผิด 
โดยจะถูกใชมาตรการบังคับทางบริหาร เชน การชําระเงินคาปรับการเพิกถอนใบอนุญาตและการ
ปดกิจการ
สวนการกําหนดความผดิสําหรับการดําเนินธุรกิจโดยไมมีใบอนุญาตถูกตอง ผูดําเนินกิจการยอม
มีความผิดตาม the Economic Offences Act

สาระสําคัญของกฎหมายสาระสาคญขอ
วาดวยการคา

งกฎหมายญขอ
คาคาบริการทางเพศ

การปฏิเสธการอนุญาต
เจาหนาที่ทองถิ่นสามารถกํากับดูแลการกอสรางและสถานที่ตั้งสถานคาบริการทางเพศได โดยอาจ
ปฏิเสธหรือถอนใบอนุญาตสําหรับรูปแบบบางอยางของการคาบริการทางเพศ
เทศบาลอาจใช the zero option ปฏิเสธธุรกิจใหบริการทางเพศภายในทองที่ของพวกเขาได
ขอมูลทางทะเบียน
ตํารวจไมไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูลทางทะเบียนของผูทํางานทางเพศ ยกเวนบางกรณีเพื่อบังคับให
เปนไปตามกฎหมาย
รวมทั้งมีการจัดตั้งระบบควบคุมการลงทะเบียน (national register of escort services)
สวนผูทํางานเพศจะตองลงทะเบียนกับหนวยงานทองถิ่นของ โดยจะนําขอมูลเขาสูระบบคอมพิวเตอร
ของประเทศซึ่งผูที่จะเขาถึงขอมูลไดมีเฉพาะแตเจาหนาที่ผูมีอํานาจ



สาระสําคัญของกฎหมายสาระสาคญขอ
วาดวยการคา

งกฎหมายญขอ
คาคาบริการทางเพศ

กฎหมายคาบริการทางเพศในทางแรงงาน
กฎหมายแรงงานถูกนํามาปรับใชกับความสัมพนัธระหวางผูทํางานทางเพศกับนายจาง
ผูทํางานทางเพศจะไดรับขอมูลเกีย่วกับสทิธิและความเสี่ยงในการทํางาน วิธีถอนตัวออกจากงาน 
รายละเอียดการตดิตอสําหรับบริการสังคมสงเคราะหและตํารวจ
กฎหมายสวนใหญที่ใชกับภาคธรุกิจโดยทั่วไปจะนํามาปรับใชกับธุรกิจการคาบริการทางเพศดวยกฎหมายสวนใหญ
กฎหมายคา

ญทใชกบภาคธรกจโนใหญ
คาบริการทางเพศ

โดยทวไปจะนามาปรบใชกธรุกจโ
พศตอสิทธิประกันสังคม

ผูทํางานใหบริการทางเพศซึ่งถูกบังคับใหหยุดทํางานมีสิทธิไดรับผลประโยชนจากการวางงานตาม
กฎหมาย กรณีวางงานโดยสมัครใจก็มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ เชน สามารถลงทะเบียนเปนผูหา
งานได

“
ประเทศสิงคโปร
(Singapore)



สถานการณการคาคาบริการทางเพศ

ปจจุบัน การคาบริการทางเพศในประเทศสิงคโปรพบไดหลายรูปแบบ ตั้งแตการขายบริการในสถานบริการในเขตพื้นที่สีแดงทั้งหมด 4 เขต
พื้นที่ และมีสถานการคาบริการทางเพศทั้งหมดประมาณ 400 แหง โดยแตละแหงมีผูคาบริการทางเพศที่จดทะเบียนกับเจาหนาที่ตํารวจ 
นอกจากนี้ ยังมีผูคาบริการทางเพศอิสระ ในรูปแบบของเอสคอรต หรือการคาบริการทางเพศตามทองถนน หรือการขายบริการที่สามารถ
เรียกไดผานโทรศัพท (Call girls) หรือสื่อสังคมออนไลน โดยไมปรากฏชัดเจนวา บุคคลเหลานี้ไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ตํารวจหรือไม
ผูคาบริการนั้นมีทั้งชาวสิงคโปรและชาวตางชาติที่อพยพโยกยายถิ่นฐานเขามา และยังมีทั้งสตรีและสตรีขามเพศ
บทบัญญัติทั้งหลายไมไดถูกประมวลไวอยางเปนระบบระเบียบในกฎหมายฉบับเดียว และยังไมครอบคลุมปญหาการคาบริการทางเพศใน
หลาย ๆ มิติ เนื้อหาสาระบทบัญญัติตาง ๆ โดยรวมไมแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญไปจากกฎหมายการคาบริการทางเพศในหลายประเทศที่
ยังคงมิไดเปดใหมีการคาบริการทางเพศอยางเสรี สิ่งที่นาสนใจจึงไมไดอยูที่บทบัญญัติของสิงคโปร แตอยูที่แนวปฏิบัติของเจาหนาที่ที่มี
อํานาจในเรื่องการคาบริการทางเพศ 
เจาหนาที่ในคณะทํางานดานการคาบริการทางเพศมีแนวปฏิบัติวา จะอนุญาตใหมีการสถานบริการคาบรกิารทางเพศไดในเขตพื้นที่สีแดง
ทั้งสิ้น 4 อันไดแก Geyland, Flanders Square, Keong Saik Street และ Desker Road ผูประสงคจะเปดสถานบริการจะตองดําเนินการ
รองขอตอคณะทํางานดานการคาบริการทางเพศเพื่อใหเจาหนาที่ไดตรวจสอบ หากเจาหนาที่อนุญาต จะมีการอานกฎเกณฑที่ตองปฏิบัติ
ตามเพื่อใหผูนั้นนําไปปฏิบตั ิผูที่ประสงคจะเปดสถานบริการนั้น จะไดรับอนุญาตใหเปดเพียงแหงเดียวเทานั้น และผูขายบริการในสถาน
บริการจะตองขึ้นทะเบียนกับคณะทํางานดานการคาบริการทางเพศทั้งหมด โดยเจาหนาที่จะมีการออกตรวจสอบอยูเปนประจํา หากพบวามี
การกระทําที่ขัดตอกฎเกณฑขางตนแลว จะดําเนินการปดสถานบริการทันที โดยไมมีการดําเนินคดีแตอยางใด

วิวัฒนาการของกฎหมายววฒนาการของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการคาบริการทางเพศ

ป ค.ศ. 1870 มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยโรคติดตอ 

ป ค.ศ. 1896 มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการคุมครองสตรีและเด็ก

ป ค.ศ. 1913 มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยการคุมครองสตรีและเด็กฉบับใหม

ป ค.ศ. 1930 มีการแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยการคุมครองสตรีและเด็ก
ปจจุบัน แมวาการซื้อและการคาบริการทางเพศระหวางเพศตรงขามไมเปนสิ่งตองหามตามกฎหมายสิงคโปร แตการกระทํา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของนั้น มีบทบัญญัติตามกฎหมายตาง ๆ ที่ใชบังคับได
นอกจากนี้ มีแนวปฏิบัติวาเจาหนาที่จะอนุญาตใหเฉพาะแตสตรีเทานั้นที่คาบริการทางเพศ โดยผูที่ประสงคคาบริการใน
สถานบริการจะตองขึ้นทะเบียนกับคณะทํางาน โดยเจาหนาที่จะตรวจสอบอายุ และสัมภาษณเพื่อตรวจสอบวาไมไดถูก
บังคับขืนใจแตอยางใด และตรวจสอบดวยวาผูนั้นเขาใจปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับโรคตางๆ อันอาจเกิดได หลังจากไดรับ
อนุญาตแลว จะไดรับการขึ้นทะเบียนในโครงการติดตามตรวจสอบสุขภาพ (Medical Surveillance Scheme) ภายใตกรม
ควบคุมโรคติดตอทางเพศ กระทรวงสาธารณสุข และผูที่ไดรับอนุญาตแลวจะตองเขารับการตรวจสุขภาพเปนประจํา หาก
ตรวจพบโรคติดตอทางเพศ จะไดรับการรักษาทันที และตองหยุดการขายบริการ



“
ประเทศญี่ปุน

(Japan)

พระราชบัญญัติปองกันการคาประเวณี
วัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ 1. การลงโทษการกระทําที่เกี่ยวกับการคาประเวณี และ 2. คุมครองสตรีที่อาจะตก
เปนเหยื่อการคาประเวณี
กรอบความคิดพื้นฐานของพระราชบัญญตัิ คือ “แนวทางการลมเลิกการคาประเวณ”ี (abolitionism) กลาวคือ 
ไมไดกําหนดใหการคาประเวณเีปนความผดิในตัวเอง แตกําหนดใหการกระทําลักษณะอื่นที่เอื้อตอการคา
ประเวณีเปนความผิดทางอาญา (ผูซื้อ บุคคลที่สามที่แสวงหาประโยชนจากผูคาประเวณ)ี ซึ่งจะตางจาก “แนว
ทางการหามการคาประเวณี” (prohibitionism) ที่กําหนดใหการคาประเวณเีปนความผิดอาญาในตัวเอง และตาง
จาก “แนวทางการควบคมุการคาประเวณ”ี (regulationism) ที่อนุญาตใหมีการคาประเวณภีายใตการควบคุม
ของรัฐ เชน ในประเทศเนเธอรแลนด หรือ เยอรมนี
หลักการพื้นฐานไดแก การหามการคาประเวณี (มาตรา 3 “หามมิใหผูใดคาประเวณี หรือซื้อประเวณ”ี อยางไรก็
ตาม พระราชบัญญัติฉบับนี้ มิไดกําหนดใหการคาประเวณเีปนความผิดทางอาญา เพียงแตบัญญัติใหการกระทํา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการคาประเวณีเปนความผิดไวทั้งสิ้น 9 มาตรา 
มาตรา 2 “การคาประเวณ”ี หมายถึง “การรวมประเวณกีับผูอื่นโดยไมจาํเพาะเจาะจง และไดรับสินจางหรือ
ไดรับคํามั่นวาจะไดสินจาง” (แนวคําพิพากษาของศาลไปเปนในทางเดียวกันวา จะตองมีการสอดใสทางอวัยวะ
เพศระหวางชายกับหญิงเทานั้น )



มาตรการพิเศษ

พระราชบัญญัติปองกันการคาประเวณี ใหอํานาจแกศาลในการสั่งใหไปอยูใน
สถานพินิจสตรีเปนระยะเวลาหกเดือนดวยก็ได แตอยางไรก็ตาม จากรายงานของ
สภาทนายความแหงประเทศญี่ปุนในป ค.ศ. 2013 พบวา ในปจจุบัน สถานพินิจ
ในลักษณะเดียวกลาวคงเหลือเพียงแหงเดียวเทานั้น และระหวางป 2007 ถึง 2010
ไมมีรายงานของผูที่ถูกสงไปในสถานพินิจดังกลาวเลย
กําหนดใหจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศจัดตั้งศูนยใหคําแนะนําแกสตรี โดยเฉพาะแก
ผูเยาวที่อาจตกเปนเหยื่อจากการคาประเวณี โดยพิจารณาจากสภาพแวดลอม
ของผูเยาว และหากมีความจําเปน อาจจัดใหมีการตรวจสอบสถานการณภายใน
ครอบครัวของผูเยาว

“
แนวทางเบื้องตนที่มีความเปนไปได 
ในการนํามาปรับใชกับประเทศไทย



ทางออกสําหรับปญหาเกี่ยวกับการคาประเวณีในยุคสมัยปจจุบัน  คือการพยายามลดทอนความ
เปนอาชญากรรม (Decriminalisation) ลง และใหเปนอาชีพที่อยูในการกํากับดูแลโดยรัฐผานการ
ลงทะเบียนผูใหบริการทางเพศ
การรับรองสิทธิในการทํางาน และความปลอดภัยของคนทํางานทางเพศ 
การจัดเตรียมทางเลือกทางการเงินเพื่อไมใหมีผูใดถูกบงัคับใหคาประเวณเีพราะความยากจน 
จัดเตรียมขอมูล ชวยเหลือและสนับสนุนผูคาบริการทางเพศและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนทํางานทางเพศ
กําหนด red-light zone อาจชวยเพิ่มความปลอดภัยของผูใหบริการทางเพศได
ประวัติการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคาบริการทางเพศที่ถูกจับกุมในคดีอาญาที่ผานมาควรถูกลบออกไป
นโยบายการดูแลสุขภาพ (policy on health care)
เจาหนาที่มีหนาที่กํากับดูแลใหผูทํางานทางเพศไดรับความสะดวกในการเขาถึงการดูแลสุขภาพที่พรอมและไมมี
การแทรกแซง
นายจางมีหนาที่ปฏิบัตติามนโยบายทางเพศที่ปลอดภัย ทําใหแรงงานมีโอกาสไดรับประโยชนจากกิจกรรมดาน
ขอมูล และสนับสนุนใหมีผูทํางานไดรับการตรวจรักษากามโรค
การตรวจสุขภาพนั้นตองไมเปนการบังคับผูทํางาน ไมเสียคาใชจาย และไมระบุตัวตน

ภาษี และเงินสมทบประกันสังคม
ผูทํางานทางเพศและนายจางตองเสียภาษี นายจางมีหนาที่ในการสมทบเงินเขาระบบ
ประกันสังคมลูกจาง
การชวยเหลือเหยื่อคามนุษย
ผูตกเปนเหยื่อของการคามนุษย ผูที่ยื่นรองทุกขในเรื่องการคามนุษยหรือขอความชวยเหลือใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะไดรับใบอนุญาตพํานักชั่วคราวจนกวากระบวนการทาง
กฎหมายจะสิ้นสุดลง
ในกรณีมีการลงโทษ ผูนั้นมีสิทธิไดรับอนุญาตใหอยูอาศัยตอไป 
ในกรณีตัดสินวาไมมีความผิดผูนั้นมีสิทธิไดรับอนุญาตใหอยูอาศัยตอไปอยางนอยสามป หาก
การดําเนินคดียังคงดําเนินตอไปหลังจากผานไปสามปผูที่ตกเปนเหยื่ออาจไดรับอนุญาตใหอยู
อาศัยตอไป



Thank you



 
สรุปผลภาพรวมจากการระดมความคิดเห็นในการประชุมกลุ่มย่อยในประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี จากประเด็นค าถาม 
ดังนี้ 
 

๑. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนการค้าประเวณีในประเทศไทย  
เพราะเหตุใด  

ผู้เข้าร่วมประชุมมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการลงทะเบียนการค้าประเวณี โดยมีเหตุผล ดังนี้ 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

- เพ่ือให้เป็นการประกอบอาชีพที่ถูกต้อง - ขัดกับวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมให้คนท าผิดศีลธรรม    
- เป็นการคุ้มครองผู้ลงทะเบียน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
สวัสดิการต่าง ๆ  

- เป็นการเปิดตลาดเสรี ส่งเสริมให้มีการค้าประเวณี
เพ่ิมข้ึน 

- ได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิมากขึ้น - ส่งผลให้เกิดปัญหาครอบครัวแตกแยกมากขึ้น 
- จะได้ทราบจ านวน สามารถจ าแนกกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
ประเภทได้ และสะดวกในการจัดระเบียบ 

- ไม่เป็นผลดีกับกลุ่มเด็ก เยาวชน 

- ได้ข้อมูลเชิงลึกและความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบอาชีพนี้ - มีปัญหาเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์หรือมี
นายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง 

- มีระเบียบแบบแผน แนวทางในการปฏิบัติ มีมาตรการ     
ในการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหา 

- เป็นการตีตรา ตอกย้ า ส่งผลกระทบต่อบุตร 

-  มีข้อมูลส าหรับวางแผนการช่วยเหลือต่อไปในอนาคต - ไม่มีความจ าเป็นที่จะสร้างกฎหมายใหม่ขึ้นมา  
แต่ควรที่จะบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ 

- ลดปัญหาการค้ามนุษย์และอาชญากรรม - มีกฎหมายที่สามารถใช้คุ้มครองและควบคุมพนักงาน
บริการอยู่แล้ว 

 - ยังไม่พร้อมส าหรับประเทศไทย ค้าประเวณีไม่น่า 
จะเป็นอาชีพได้ 

 - ผู้ค้าประเวณีจะไม่ไปการลงทะเบียนแน่นอน 
 - แรงงานที่อยู่ในสถานบริการ สามารถลงทะเบียน 

ในฐานะของลูกจ้างประกันสังคมได้ 
 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ ๔ 



-๒- 

๒. ท่านเห็นว่าหากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีแล้ว ประเทศไทยควรกําหนดให้  

มีการค้าประเวณีในรูปแบบใด ระหว่างการค้าประเวณีแบบอิสระ หรือแบบมีสถานประกอบการ 

ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรูปแบบสถานประกอบการ และแบบผสมผสาน ส่วนน้อยเห็นด้วยกับรูปแบบอิสระ 

แบบอิสระ แบบมีสถานประกอบการ แบบผสมผสาน 
- มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่ต้อง
แบ่งให้กับสถานประกอบการ 

- ได้รับผลประโยชน์มากกว่า  
มีนายจ้างเข้ามาดูแลเรื่องของ
สวัสดิการต่างๆ 

- ให้โอกาสได้มีสิทธิในการเลือก เพ่ือ
จะได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น 

- ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่จาก
สถานประกอบการ 

- เป็นหลักแหล่ง ง่ายต่อการตรวจสอบ 
ควบคุม เป็นการสะดวกต่อผู้ที่ใช้
บริการ และผู้ที่ให้บริการ 

- หากมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแล
ตนเอง  ก็สามารถท าแบบอิสระได้ แต่
ถ้าไม่มีศักยภาพเพียงพอก็มีทางเลือก
สังกัดสถานบริการได้  

 -  ในการเสียภาษี  รั ฐจะได้  ๒ ต่อ  
คือ จากผู้ให้บริการ และจากสถาน
ประกอบการ 

- หากมีการก าหนดชั่วโมงการท างาน 
ในสถานประกอบการ ก็จะสามารถ
บริหารจัดการเวลาในการท าแบบอิสระ
ได้ด้วย 

 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็ก 
ตรวจสอบง่ายขึ้นในเรื่องของ
สุขอนามัย คุณภาพการให้บริการ 

 

 -  ควบคุมปัญหาอาชญากรรมได้  
การค้าประเวณีที่ผิดกฎหมายจะลดลง 

 

 - อาจจะมีระบบประกันสังคม  และ
ระบบสวัสดิการต่างๆ ที่รัฐจัดให้ หรือ
เข้ามาดูแล 

 

 - มีการดูแลในเรื่องของสุขภาพ เหมือน
แรงงานในระบบ 

 

 - มีการออกใบรับรองควบคุมมาตรฐาน 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน
สถานที่ท างาน 

 

 - แบบอิสระไม่มีผู้คุ้มครองดูแลอาจจะ
ถูกละเมิดสิทธิ ถูกกระท าความรุนแรง 
จากผู้ใช้บริการ  

 

 

 

 



-๓- 

๓. ท่านคิดว่าควรจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร  

ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรจัดให้มีการควบคุมและตรวจสอบ 
- ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีมาตรการในการป้องกัน อุปกรณ์ถุงยางอนามัยต้องมีมาตรฐานไม่ฉีกขาดได้ง่าย 
ผู้ใช้บริการต้องสวมถุงยางอนามัยทุกครั้ง   มีการเฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
หรือโรคต่างๆ มีการตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด แต่มีบางคนเห็นว่าเรื่องการตรวจสุขภาพ จะต้องไม่เป็นการละเมิด
สิทธิ ห้ามบังคับตรวจเลือด  ควรที่จะให้ข้อมูลความรู้ว่าป้องกันอย่างไร 
- มีมาตรฐานการให้บริการ ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
- สิ่งแวดล้อม ที่พักในการให้บริการต้องสะอาด มีความปลอดภัย 
- จะต้องก าหนดวันหยุด ชั่วโมงการท างาน ค่าตอบแทน การแบ่งสัดส่วนที่เป็นธรรม 
- ให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแรงงานเพ่ิมข้ึน 
- ข้อมูลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงของผู้ที่ใช้บริการ ต้องสามารถตรวจสอบได้  
- มีการจัดโซนนิ่ง ซึ่งมี ๒ รูปแบบ คือ ๑) ห้าม คือก าหนดเฉพาะที่ที่ ไม่ให้ท า พ้ืนที่ อ่ืนสามารถท าได้หมด   
๒)  ให้ คือก าหนดเฉพาะพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ท า ส่วนที่อ่ืนที่ห้ามหมด ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ “ห้าม” เช่น ไม่สมควรที่
จะไปอยู่ในชุมชน วัดวาอาราม โบราณสถาน โรงเรียน หรือโรงพยาบาล ในส่วนของจังหวัดมี ๒  รูปแบบ  
คือ ๑) ก าหนดโซนเป็นพื้นที ่จังหวัดที่จะให้ท า และก าหนดจังหวัดที่ท าไม่ได้ เช่น พระนครศรีอยุธยา สุโขทัย  
มีโบราณสถานท าไม่ได้  ๒) ทุกจังหวัดท าได้ แต่ให้ท าเฉพาะบางโซนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้มีสถานบริการ
ทางเพศได้ทุกจังหวัด แต่ให้ก าหนดโซน และควรมีการท าประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คนในชุมชนก่อน 
- ต้องควบคุมเรื่องของอายุขั้นต่ าของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ โดยมีการเสนอ ๓ ช่วง ดังนี้ 
  ๑) อายุไม่ต ากว่า ๑๘ ปี ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
  ๒) อายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
  ๓) อายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปี ซึ่งอยู่ในช่วงเยาวชน   
ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผู้ให้บริการทางเพศควรมีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี 
 

๔. ท่านเห็นว่าควรจะมีการคุ้มครองผู้ค้าประเวณีในลักษณะใดบ้าง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- ควรที่จะเป็นกฎหมายในลักษณะเชิงคุ้มครอง การส่งเสริม การพัฒนาให้ผู้ขายบริการทางเพศสามารถยกระดับ
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ 
- เรื่องประกันสังคม อาชีพนี้มีลักษณะเฉพาะหลายอย่างคือ อายุงานสั้น การเข้าระบบประกันสังคมแบบทั่วไป  
ต้องใช้เวลา อาจใช้ไม่ได้ ต้องมีระบบพิเศษข้ึนมาดูแล หรือก าหนดให้ต้องประกันตนเอง 
- จะต้องก าหนดวันหยุด เรื่องค่าตอบแทน การแบ่งสัดส่วนที่เป็นธรรม 
- ให้ลงทะเบียนเป็นแรงงานลูกจ้างทั่วไป เหมือนพนักงานอาชีพอ่ืน ไม่ใช่การค้าประเวณี เพราะจะได้รับ 
การคุ้มครองและได้รับสวัสดิการอื่นๆ 
 
 
 
 
 



-๔- 

๕. บทลงโทษหรือมาตรการแทรกแซงควรจะมีลักษณะอย่างไร  มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- บทลงโทษควรจะมีทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการ และสถานประกอบการ 
- ควรมีบทลงโทษ ทั้งทางแพ่งและอาญา มีการเพิกถอนใบอนุญาต 
- ควรให้การขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เหมือนแรงงานทั่วไป  ไม่เป็น
อาชีพที่ถูกควบคุมหรือปราบปราม 
 
๖. มาตรการคู่ขนานควบคู่กับการออกกฎหมายการค้าประเวณี ควรมีอะไรบ้าง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

- การให้ความรู้เรื่องการดูแลป้องกันตัวเอง  การอบรมเก่ียวกับสิทธิต่างๆ  
- การฝึกฝนทักษะอาชีพ จัดหาอาชีพเสริม จัดหางานให้ มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
- สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริการ  
- การจัดเก็บระบบข้อมูลที่เป็นความลับ 
- มีมาตรการในการควบคุมผู้ใช้บริการ 
- มีมาตรการในการควบคุมออนไลน์ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย  
- จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปรับทัศนคติมุมมอง 
- ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของการลงทะเบียน  
- ควรมีมาตรการในการปกป้องเด็กไม่ให้เข้าไปสู่การค้าประเวณี 
- ทบทวนพระราชบัญญัติสถานบริการที่ยังมีจุดอ่อน เช่น เรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายรูป ระบุตัวตนของ
พนักงานบริการ มีประวัติ แบบฟอร์มนี้อยู่ในสถานีต ารวจ เป็นการละเมิดสิทธิ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คร้ังที่ ๑  

ภาคกลาง 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี   
ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคกลาง  
พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี   และคณะวิทยากรจาก 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าเสนอผลการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อหลักการแนวทาง สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ี
ของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ เอกชน  ประชาสังคม เด็กและเยาวชน จ านวน ๘๐ คน   

 

 



    

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

        

 

     

 

 

 

  

     

     

 

 

 

 

 

คร้ังที่ ๒  

ภาคเหนือ 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี   
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานในพิธีเปิด นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิทยากรกลุ่มย่อยในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ค้าประเวณี เพ่ือน าแนวคิดที่ได้ไปปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของประเทศไทย  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากพมจ. หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ตัวแทนพนักงานบริการ (Sex Worker) รวมทั้งสิ้น 90 คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อ านวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี และคณะวิทยากร 
จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น าเสนอผลการศึกษากฎหมายของต่างประเทศ และประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อหลักการแนวทาง สาระส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
ของประเทศไทย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม เด็กและเยาวชน รวม 100  คน  

คร้ังที่ ๓  

 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี   
 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 



           

 

 
 

 
   

 

 
 

 

คร้ังที่ ๔  

ภาคใต้ 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี  
ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธานในพิธีเปิด นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อ านวยการ
กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นวิทยากรกลุ่มย่อยในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  
การค้าประเวณี เพ่ือน าแนวคิดที่ได้ไปปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีของประเทศไทย 
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนจากพมจ. หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการศึกษา สภาเด็กและเยาวชน ผู้สังเกตการณ์ รวม 100 คน 



 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคกลาง 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมพรีมา วงศ์อมาตย์ จังหวัดชลบุรี 
            

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุม แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจทั้งหมดจ านวน 35 ชุด 

1. เพศ 
เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 10 28.57 
ชาย 25 71.43 
รวม 35 100 

2. สถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

โสด 17 48.57 
สมรส 15 42.86 
หย่า 3 8.57 
หม้าย 0 0 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 35 100 

3. อายุ 
อายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อายุ 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี 7 20.00 
อายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี 15 42.86 
อายุ 45 ปี ไม่เกิน 60 ปี 12 34.29 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 1 2.85 
รวม 35 100 

4. ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

   

 

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษา 6 17.1๕ 
ปวช./ปวส. 1 2.85 
ปริญญาตรี 21 60.00 
ปริญญาโท 7 20.00 
ปริญญาเอก 0 0 

อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 35 100 



 

5. อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  (กรณีบุคคลภายนอก) 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
7. ระดับ (กรณีบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติในหน่วยงานราชการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการ 14 40.00 

พนักงานของรัฐ 10 28.57 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กพสจ. 0 0 

นักวิชาการ 0 0 
ธุรกิจส่วนตัว 0 0 

พนักงานเอกชน/รับจ้าง/ลูกจ้าง 2 5.71 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ 4 11.43 

นักเรียน/นักศึกษา 5 14.29 
อ่ืน ๆ 0 0 
รวม 35 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 16 45.71 
พมจ. 8 22.8๖ 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 0 0 
สถาบันการศึกษา 0 0 

มูลนิธิ 4 11.4๓ 
สภาเด็กและเยาวชน 5 14.2๙ 
สถานประกอบการ 0 0 

อ่ืน ๆ 2 5.71 
รวม 35 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร 0 0 
ช านาญการพิเศษ 2 5.71 

ช านาญการ 6 17.15 
ปฏิบัติการ 4 11.4๓ 
ช านาญงาน 1 2.86 
ปฏิบัติงาน 2 5.71 

ลูกจ้างประจ า 3 8.57 
พนักงานราชการ 2 5.71 

อ่ืน ๆ 15 42.86 
รวม 35 100 



 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมฯ 

ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
การบรรยาย “การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว  
: กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.31 0.47 86.20 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.40 0.50 88.00 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.20 0.58 84.00 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.11 0.53 82.20 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.20 0.53 84.00 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.37 0.60 87.40 พอใจมาก 

รวม 4.27 0.54 85.40 พอใจมาก 
การบรรยาย : หลักการ แนวทางและเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.49 0.51 89.80 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.37 0.49 87.40 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.31 0.58 86.20 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.09 0.61 81.80 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.26 0.56 85.20 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.43 0.50 88.60 พอใจมาก 

รวม 4.32 0.54 86.40 พอใจมาก 
การแบ่งกลุ่ม : รับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ แนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี  

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.49 0.51 89.80 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.46 0.51 89.20 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.31 0.47 86.20 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.26 0.51 85.20 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.26 0.56 85.20 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.34 0.54 86.80 พอใจมาก 

รวม 4.35 0.51 87.00 พอใจมาก 
เนื้อหา/รูปแบบ  
1. ความเหมาะสม/ครบถ้วนของเนื้อหา 4.40 0.50 88.00 พอใจมาก 
2. การจัดล าดับเนื้อหา/ความตอ่เนื่อง 4.26 0.56 85.20 พอใจมาก 
3. รูปแบบในการจัดประชุมฯ 4.34 0.54 86.80 พอใจมาก 
4. ช่วงเวลาในการจัดประชุมฯ 4.26 0.56 85.20 พอใจมาก 
5. เอกสารประกอบการประชุมฯ 4.43 0.50 88.60 พอใจมาก 
6. การอ านวยความสะดวก/ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.40 0.60 88.00 พอใจมาก 
7. ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ โดยภาพรวม 4.40 0.50 88.00 พอใจมาก 

รวม 4.36 0.54 87.20 พอใจมาก 
                   

 

1.00 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ไม่พอใจ 
                     1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อยที่สุด 
                     2.50 - 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อย 
                     3.50 - 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
                     4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 



 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคเหนือ 

วันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ 
            

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุม แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจทั้งหมดจ านวน 36 ชุด 

1. เพศ 
เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 26 28.57 
ชาย 10 71.43 
รวม 36 100 

2. สถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

โสด 17 47.22 
สมรส 15 41.66 
หย่า 0 0 
หม้าย 2 5.56 
อ่ืนๆ 2 5.56 
รวม 36 100 

3. อายุ 
อายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อายุ 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี 3 8.33 
อายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี 21 58.33 
อายุ 45 ปี ไม่เกิน 60 ปี 10 27.78 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 2 5.56 
รวม 36 100 

4. ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

   

 

 

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษา 2 5.56 
ปวช./ปวส. 0 0 
ปริญญาตรี 17 47.22 
ปริญญาโท 15 41.66 
ปริญญาเอก 0 0 

อ่ืน ๆ 2 5.56 
รวม 36 100 



 

5. อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  (กรณีบุคคลภายนอก) 

 

 

 

 

 

  

  

 

7. ระดับ (กรณีบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติในหน่วยงานราชการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการ 12 33.33 

พนักงานของรัฐ 5 13.89 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กพสจ. 1 2.78 

นักวิชาการ 1 2.78 
ธุรกิจส่วนตัว 3 8.33 

พนักงานเอกชน/รับจ้าง/ลูกจ้าง 7 19.44 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ 3 8.33 

นักเรียน/นักศึกษา 2 5.56 
อ่ืน ๆ 2 5.56 
รวม 36 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 13 36.11 
พมจ. 6 16.67 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 2 5.56 
สถาบันการศึกษา 1 2.78 

มูลนิธิ 8 22.22 
สภาเด็กและเยาวชน 2 5.55 

อ่ืน ๆ 4 11.11 
รวม 36 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร 4 11.11 
ช านาญการพิเศษ 5 13.89 

ช านาญการ 3 8.33 
ปฏิบัติการ 3 8.33 
ช านาญงาน 0 0 
ปฏิบัติงาน 0 0 

ลูกจ้างประจ า 4 11.11 
พนักงานราชการ 3 8.33 

อ่ืน ๆ 14 38.90 
รวม 36 100 



 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมฯ 

ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
การบรรยาย “การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว  
: กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.28 0.61 85.00 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.11 0.66 82.20 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.19 0.88 83.80 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.17 0.80 83.40 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.11 0.74 82.20 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.11 0.66 82.20 พอใจมาก 

รวม 4.17 0.62 83.40 พอใจมาก 
การบรรยาย : หลักการ แนวทางและเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.39 0.60 87.20 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.19 0.67 83.80 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.28 0.70 85.60 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.28 0.70 85.60 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.25 0.60 85.00 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.33 0.53 86.60 พอใจมาก 

รวม 4.29 0.54 85.80 พอใจมาก 
การแบ่งกลุ่ม : รับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ แนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี  

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.33 0.53 86.60 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.31 0.62 85.20 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.39 0.55 87.80 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.31 0.52 85.20 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.33 0.53 86.60 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.42 0.55 88.40 พอใจมาก 

รวม 4.35 0.47 87.00 พอใจมาก 
เนื้อหา/รูปแบบ  
1. ความเหมาะสม/ครบถ้วนของเนื้อหา 4.19 0.62 83.80 พอใจมาก 
2. การจัดล าดับเนื้อหา/ความตอ่เนื่อง 4.28 0.61 85.60 พอใจมาก 
3. รูปแบบในการจัดประชุมฯ 4.28 0.61 85.60 พอใจมาก 
4. ช่วงเวลาในการจัดประชุมฯ 4.03 0.74 80.60 พอใจมาก 
5. เอกสารประกอบการประชุมฯ 4.28 0.61 85.60 พอใจมาก 
6. การอ านวยความสะดวก/ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.25 0.65 85.00 พอใจมาก 
7. ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ โดยภาพรวม 4.31 0.58 85.20 พอใจมาก 

รวม 4.23 0.76 84.60 พอใจมาก 
                   

 

1.00 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ไม่พอใจ 
                     1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อยที่สุด 
                     2.50 - 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อย 
                     3.50 - 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
                     4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 



 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  จังหวัดขอนแก่น 
            

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุม แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจทั้งหมดจ านวน 64 ชุด 

1. เพศ 
เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 51 79.69 
ชาย 13 20.31 
รวม 64 100 

2. สถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

โสด 19 29.69 
สมรส 36 56.25 
หย่า 5 7.81 
หม้าย 4 6.25 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 64 100 

3. อายุ 
อายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อายุ 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี 6 9.38 
อายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี 16 25.00 
อายุ 45 ปี ไม่เกิน 60 ปี 33 51.56 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 9 14.06 
รวม 64 100 

4. ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

   

 

 

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษา 18 28.13 
ปวช./ปวส. 4 6.25 
ปริญญาตรี 19 29.69 
ปริญญาโท 17 26.56 
ปริญญาเอก 1 1.56 

อ่ืน ๆ 5 7.81 
รวม 64 100 



 

5. อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  (กรณีบุคคลภายนอก) 

 

 

 

 

 

  

  

 

7. ระดับ (กรณีบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติในหน่วยงานราชการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการ 22 34.37 

พนักงานของรัฐ 10 15.63 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กพสจ. 10 15.63 

นักวิชาการ 0 0 
ธุรกิจส่วนตัว 9 14.06 

พนักงานเอกชน/รับจ้าง/ลูกจ้าง 0 0 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ 1 1.56 

นักเรียน/นักศึกษา 5 7.81 
อ่ืน ๆ 7 10.94 
รวม 64 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 20 31.25 
พมจ. 17 26.57 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 8 12.50 
สถาบันการศึกษา 5 7.81 

มูลนิธิ 1 1.56 
สภาเด็กและเยาวชน 3 4.69 
สถานประกอบการ 1 1.56 

อ่ืน ๆ 9 14.06 
รวม 64 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร 3 4.69 
ช านาญการพิเศษ 5 7.81 

ช านาญการ 10 15.63 
ปฏิบัติการ 2 3.12 
ช านาญงาน 3 4.69 
ปฏิบัติงาน 6 9.38 

ลูกจ้างประจ า 2 3.12 
พนักงานราชการ 4 6.25 

อ่ืน ๆ 29 45.31 
รวม 64 100 



 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมฯ 

ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
การบรรยาย “การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว  
: กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.38 0.48 87.60 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.44 0.56 88.80 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.44 0.56 88.80 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.08 0.74 81.60 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.38 0.54 87.60 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.47 0.5 89.40 พอใจมาก 

รวม 4.36 0.56 87.20 พอใจมาก 
การบรรยาย : หลักการ แนวทางและเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.50 0.5 90.00 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.45 0.53 89.00 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.44 0.56 88.80 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.13 0.7 82.60 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.27 0.57 85.40 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.47 0.5 89.40 พอใจมาก 

รวม 4.38 0.56 87.60 พอใจมาก 
การแบ่งกลุ่ม : รับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ แนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี  

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.41 0.55 88.20 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.34 0.54 86.80 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.39 0.52 87.80 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.17 0.52 83.40 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.36 0.51 87.20 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.44 0.53 88.80 พอใจมาก 

รวม 4.35 0.53 87.00 พอใจมาก 
เนื้อหา/รูปแบบ  
1. ความเหมาะสม/ครบถ้วนของเนื้อหา 4.33 0.67 86.60 พอใจมาก 
2. การจัดล าดับเนื้อหา/ความตอ่เนื่อง 4.36 0.60 87.20 พอใจมาก 
3. รูปแบบในการจัดประชุมฯ 4.38 0.66 87.60 พอใจมาก 
4. ช่วงเวลาในการจัดประชุมฯ 4.31 0.72 86.20 พอใจมาก 
5. เอกสารประกอบการประชุมฯ 4.44 0.66 88.80 พอใจมาก 
6. การอ านวยความสะดวก/ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.47 0.56 89.40 พอใจมาก 
7. ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ โดยภาพรวม 4.56 0.55 91.20 พอใจมาก 

รวม 4.41 0.63 88.20 พอใจมาก 
                   

 

1.00 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ไม่พอใจ 
                     1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อยที่สุด 
                     2.50 - 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อย 
                     3.50 - 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
                     4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 



 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการทบทวนกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคใต้ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
            

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมการประชุม แบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจทั้งหมดจ านวน 60 ชุด 

1. เพศ 
เพศ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
หญิง 47 78.33 
ชาย 13 21.67 
รวม 60 100 

2. สถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

โสด 25 41.67 
สมรส 27 45.00 
หย่า 7 11.67 
หม้าย 1 1.66 
อ่ืนๆ 0 0 
รวม 60 100 

3. อายุ 
อายุ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

อายุ 18 ปี ไม่เกิน 25 ปี 7 11.67 
อายุ 25 ปี ไม่เกิน 45 ปี 24 40.00 
อายุ 45 ปี ไม่เกิน 60 ปี 23 38.33 

อายุ 60 ปีขึ้นไป 6 10.00 
รวม 60 100 

4. ระดับการศึกษา 

 

 

 

 

 

   

 

 

การศึกษา จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
มัธยมศึกษา 13 21.67 
ปวช./ปวส. 7 11.67 
ปริญญาตรี 24 40.00 
ปริญญาโท 12 20.00 
ปริญญาเอก 0 0 

อ่ืน ๆ 4 6.66 
รวม 60 100 



 

5. อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๖. หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  (กรณีบุคคลภายนอก) 

 

 

 

 

 

  

  

 

7. ระดับ (กรณีบุคคลภายใน/บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติในหน่วยงานราชการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาชีพ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ข้าราชการ 16 26.66 

พนักงานของรัฐ 6 10.00 
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กพสจ. 6 10.00 

นักวิชาการ 0 0 
ธุรกิจส่วนตัว 13 21.67 

พนักงานเอกชน/รับจ้าง/ลูกจ้าง 6 10.00 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิ 0 0 

นักเรียน/นักศึกษา 7 11.67 
อ่ืน ๆ 6 10.00 
รวม 60 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

หน่วยงานราชการ 24 40.00 
พมจ. 10 16.67 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 5 8.33 
สถาบันการศึกษา 4 6.67 

มูลนิธิ 0 0 
สภาเด็กและเยาวชน 2 3.33 
สถานประกอบการ 4 6.67 

อ่ืน ๆ 11 18.33 
รวม 60 100 

หน่วยงาน/กลุ่ม/องค์กรที่/ท่านสังกัด  
(กรณีบุคคลภายนอก) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

ผู้บริหาร 4 6.67 
ช านาญการพิเศษ 1 1.67 

ช านาญการ 11 18.33 
ปฏิบัติการ 6 10.00 
ช านาญงาน 0 0 
ปฏิบัติงาน 2 3.33 

ลูกจ้างประจ า 2 3.33 
พนักงานราชการ 2 3.33 

อ่ืน ๆ 32 53.34 
รวม 60 100 



 

 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดประชุมฯเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการทบทวนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ภาคใต้ 

ประเด็นในการประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. ร้อยละ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
การบรรยาย “การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและครอบครัว  
: กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี” 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.06 0.51 81.00 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.03 0.59 80.60 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.03 0.46 80.60 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 3.97 0.56 79.40 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 3.80 0.56 76.00 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.09 0.48 81.80 พอใจมาก 

รวม 4.00 0.53 80.00 พอใจมาก 
การบรรยาย : หลักการ แนวทางและเนื้อหาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.16 0.5 83.20 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.08 0.65 81.60 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.08 0.54 81.60 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.00 0.63 80.00 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 3.94 0.63 78.80 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.14 0.59 82.80 พอใจมาก 

รวม 4.07 0.59 81.40 พอใจมาก 
การแบ่งกลุ่ม : รับฟังความคิดเห็นต่อหลักการ แนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการค้าประเวณี  

 

1. ความรู้ในเนื้อหาของวิทยากร 4.14 0.56 82.80 พอใจมาก 
2. กระบวนการในการถ่ายทอดชัดเจน นา่สนใจ และเข้าใจงา่ย 4.05 0.53 81.00 พอใจมาก 
3. การบริหารเวลาของวิทยากร 4.06 0.57 81.20 พอใจมาก 
4. การตอบข้อซักถาม 4.00 0.54 80.00 พอใจมาก 
5. การน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการปฏบิัติงาน 4.02 0.58 80.40 พอใจมาก 
6. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อวิทยากร 4.14 0.56 82.80 พอใจมาก 

รวม 4.04 0.56 80.80 พอใจมาก 
เนื้อหา/รูปแบบ  
1. ความเหมาะสม/ครบถ้วนของเนื้อหา 3.98 0.53 79.60 พอใจมาก 
2. การจัดล าดับเนื้อหา/ความตอ่เนื่อง 4.03 0.57 80.60 พอใจมาก 
3. รูปแบบในการจัดประชุมฯ 4.03 0.55 80.60 พอใจมาก 
4. ช่วงเวลาในการจัดประชุมฯ 4.02 0.58 80.40 พอใจมาก 
5. เอกสารประกอบการประชุมฯ 4.05 0.57 81.00 พอใจมาก 
6. การอ านวยความสะดวก/ประสานงานของเจ้าหน้าที่ 4.13 0.5 82.60 พอใจมาก 
7. ความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ โดยภาพรวม 4.05 0.5 81.00 พอใจมาก 

รวม 4.05 0.54 81.00 พอใจมาก 
                   

 

1.00 - 1.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  ไม่พอใจ 
                     1.50 - 2.49   หมายถึง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อยที่สุด 
                     2.50 - 3.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจน้อย 
                     3.50 - 4.49   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมาก 
                     4.50 - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ  พอใจมากที่สุด 




