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การศึกษา เร่ือง การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย เปนสวนหน่ึงของการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2 ป2553 สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคา
มนุษย และศึกษาปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการนํานโยบายการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจาก
การคามนุษยไปสูการปฏิบัติ ดําเนินการศึกษานโยบายและแผนระดับชาติ เร่ืองการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติ (พ.ศ. 2546 - 2553) เฉพาะแผนการให
ความชวยเหลือและคุมครอง และการดําเนินงานการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคา
มนุษย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปน
การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการ
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยใหมีประสิทธิผลมากขึ้น และเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและ
แผนระดับชาติใหเหมาะสมและมีประโยชนในการนําสูการปฏิบัติ

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ ดังน้ี
1. ความชัดเจนของเน้ือหาสาระของนโยบายและแผน พบวาลักษณะของนโยบาย มีความ

ชัดเจนดี ความสอดคลองของวัตถุประสงค มีการเรียงลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคที่ชัดเจน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานเดียวที่ใชกรอบนโยบายและแผน
ระดับชาติถายทอดสูการปฏิบัติ มีหนวยงานรับผิดชอบในทุกระดับจึงมีแนวทาง การดําเนินงานที่
ชัดเจนนําสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การดําเนินงานดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย มีการกําหนดหนวยงาน
รับผิดชอบชัดเจน มีอุปสรรคการทํางานของหนวยงานในพื้นที่จํานวนไมเพียงพอ ไมสะดวกตอการ
รองรับความชวยเหลือและลาชา บุคลากรมีความพรอมในระดับหน่ึง แตระดับพื้นที่บุคลากรไม
เพียงพอ ขาดความรูความชํานาญ การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณมีขอจํากัด วัสดุอุปกรณของ
หนวยงานในพื้นที่ขาดความพรอม มีปญหาการประสานงานบุคลากรขาดความรูเร่ืองกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการคามนุษย การติดตามประเมินผลอยูในเกณฑเหมาะสมในระดับหน่ึง

ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ไดแก กิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการคามนุษย กิจกรรมการพัฒนาศูนยการเรียนรูในการปองกันชวยเหลือและคุมครอง
หญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนเพือ่ปองกัน
การถูกลอลวง มีระบบและมีประสิทธิภาพเกินเปาหมาย ยกเวน การจัดศูนยการเรียนรูในการปองกัน
ชวยเหลือและคุมครองหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยควรมีเพิ่มขึ้น การอนุญาตใหทํางาน



จ

เปนการชั่วคราว ยังไมมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมเน่ืองจากตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ปญหาอุปสรรคการนํานโยบายและแผนระดับชาติ ป 2546-2553 ไปสูการปฏิบัติตองมีการ

ปรับนโยบายและแผนเน่ืองจากมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
พ.ศ.2551 รวมทั้งปญหาในตางประเทศ และมุมมองของสหรัฐอเมริกาในการจัดระดับการคามนุษย
ของประเทศไทย

4. การพัฒนายุทธศาสตรดานการคุมครองชวยเหลือ คณะรัฐมนตรีไดผานความเห็นชอบ ราง
นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระยะ 6 ป ขางหนา
(พ.ศ. 2554-2559) การดําเนินการขั้นตอไป คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคา
มนุษยประจําป ดานการคุมครองชวยเหลือ หนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ (กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงแรงงาน
นโยบายและแผนฉบับใหมมีความครอบคลุมทั้งดานมาตรฐาน  การบริการแบบครบวงจร การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน การสรางเครือขายในและตางประเทศ พัฒนาระบบลาม และมาตรฐานความปลอดภัยแก
เจาหนาที่ เปนการพัฒนาการคุมครองชวยเหลือที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาแบงเปน 2 ระดับ คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแก สราง
ความเขาใจเกี่ยวกับอาชญากรรมการคามนุษยและการหลบหนีเขาเมือง จัดเก็บขอมูลของผูเสียหายให
เปนระบบ ทบทวนผลการดําเนินงาน สรุปบทเรียนแบบมีสวนรวม เพื่อกําหนดนโยบายปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษย จัดต้ังศูนยการเรียนรูเพิ่มขึ้น สนับสนุนทรัพยากรแกหนวยงานทั้งอัตรากําลัง
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ พัฒนาระบบสวัสดิการความกาวหนาแกผูปฏิบัติงาน สรางชองทางการรับรู
ของประชาชนกลุมเสี่ยงเพื่อเขาถึงบริการคุมครองชวยเหลือ สรางความตระหนักใหทุกภาคสวน
ชวยกันดูแล แจงเบาะแส รวมมือกับภาครัฐในการปราบปรามและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
ผลักดันการอนุญาตใหคนตางดาวที่เปนผูเสียหายอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทํางานได
ตามกฎหมาย และทําความเขาใจรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

สรุปไดวา การดําเนินการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ซึ่งมีการถายทอด
นโยบายและแผนระดับชาติสูการปฏิบัติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม แมวาการดําเนินงานจะมีอุปสรรคอยู
บางในดานความชํานาญ ความรูของผูที่เกี่ยวของ และทรัพยากรสนับสนุนการดําเนินงาน เน่ืองจากตอง
บูรณาการการทํางานกับหลายหนวยงานในพื้นที่ ซึ่งมีความหลากหลาย จึงมีความจํา เปนที่จะตอง
พัฒนารูปแบบการคุมครองชวยเหลือเชิงระบบและการบริหารจัดการเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น กําหนด
ยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับปจจัยที่เกี่ยวของ จึงจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ตามเจตนารมณที่วางไว
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การศึกษา เร่ือง การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวย
ความรวมมือจากผูเกี่ยวของหลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งใหขอมูลเอกสารตางๆ และใหคําปรึกษา
ในการศึกษา เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเอกสาร และเปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลให
ความสําคัญ มีรายละเอียดของนโยบาย แผน กฎหมาย และแนวทางการดําเนินงานแบบบูรณาการ มี
รายละเอียดเชิงเทคนิคมาก จึงจําเปนตองขอคําปรึกษาและขอมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห
การศึกษาคร้ังน้ีมิอาจเสร็จสิ้นไดโดยสมบูรณหากไมไดรับความกรุณาจากเจาหนาที่ของหนวยงานที่
เกี่ยวของดังกลาว ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความรวมมือและมีสวนชวยใหการศึกษา เร่ือง
การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ลุลวงไปดวยดีไว ณ โอกาสน้ี
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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยถือเปนประเทศหน่ึงในภูมิภาคเอเชียและกลุมประเทศลุมแมนํ้าโขงที่ไดรับ

ผลกระทบจากปญหาการคามนุษย เน่ืองจากประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจดีกวา
ประเทศเพื่อนบาน มีการจางงานและทางเลือกในการประกอบอาชีพจํานวนมากประกอบกับ
ประเทศไทยมีนโยบายจดทะเบียนแรงงานตางชาติ จึงเปนปจจัยผลักดันใหมีการอพยพเขามาทํางาน
ในประเทศไทยและมีการลักลอบนําคนเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและการคามนุษยขามชาติ
โดยเฉพาะหญิงและเด็กมาเปนแรงงานในธุรกิจทางเพศ ประเทศไทยจึงกลายเปนแหลง แสวง
ประโยชนการคามนุษยในสถานะที่เปนประเทศตนทาง ประเทศทางผาน และประเทศปลายทาง

การคามนุษยมีผลตอหญิงและเด็กที่ถูกคาทั้งดานรางกาย จิตใจและสังคม เด็กที่ถูกบังคับ
เรรอนขอทานจะถูกทํารายรางกายเมื่อทํางานไมไดตามเงื่อนไข ถูกลวงละเมิดทางเพศจนถึงอาจพิการ
หรือเสียชีวิต บางรายไดรับคาชดเชยไมคุมกับสิ่งที่เสียไป กลุมผูถูกแสวงหาประโยชนทางเพศบางราย
ถูกลอลวงไปคาประเวณี บางรายสมัครใจไปคาประเวณี แตเมื่อไปแลวถูกทําใหตกอยูในเงื่อนไขของ
การเปนเหยื่ออยางไมเปนธรรม ถูกลวงละเมิดทางเพศทําใหเกิดปญหาบุตรที่ เกิดขึ้นตามมา ทางดาน
สังคม เชน เด็กที่ถูกสงกลับภูมิลําเนาอาจไมสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติเน่ืองจากความ
เสียหายทางรางกายและจิตใจ ทําใหถูกต้ังขอรังเกียจจากสังคม หลายกรณีเด็กไมไดอยูกับครอบครัว
ไมไดรับการศึกษา การเรียนรูทางสังคมที่ไมถูกตอง ไมรูสึกผูกพันกับครอบครัวและสังคม สงผลตอ
ปญหาพฤติกรรมระยะยาวกลายเปนกลุมปญหาทางสังคม กลุมมิจฉาชีพที่อาจเปลี่ยนเปนกลุมคามนุษย
เพื่อแสวงหาประโยชนจากผูอ่ืนตอไปหากไมไดรับการดูแล ผลกระทบตอรัฐที่เกี่ยวของทั้งประเทศตน
ทางและปลายทางกอใหเกิดคาใชจายในการปราบปรามการคามนุษยรวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
กฎหมายที่วาดวยการเรียกรองคาเสียหายทางอาญา คาใชจายในการสงกลับภูมิลําเนา คาใชจาย ใน
สถานสงเคราะห สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพในการชวยเหลือดูแล ฟนฟู บําบัด การสงกลับคืนสู
ครอบครัวและสังคม

สถานการณการคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็กสงผลกระทบตอประเทศไทยทั้งระดับปจเจก
บุคคล การคามนุษยเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลและบอนทําลายความมั่นคงปลอดภัยในประเทศชาติ
อีกทั้งในระดับนานาชาติ เปนที่จับตามองของนานาชาติ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
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จัดลําดับผลการดําเนินงานในเร่ืองน้ีของประเทศไทยอยูในกลุม Tier 2 คือ ประเทศที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายแตไมบรรลุมาตรฐานขั้นตํ่าระดับสากล แตไดพยายามปรับปรุงแกไขปญหาติดตอกันเปนปที่
3 หลังจากป 2547 ถูกจัดอยูในกลุม Tier 2 Watch List ในรายงานการลักลอบคามนุษย (Trafficking in
Persons Report) ประจําป 2550 ที่จัดทําและเผยแพรสําหรับประเทศที่ถูกจัดกลุมอยูในกลุม Tier 3 เปน
ประเทศที่ไมบรรลุตามมาตรฐานขั้นตํ่าและไมพยายามแกไขปญหา มี 16 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยอยู
ในกลุมดังกลาวมีโอกาสถูกสหรัฐอเมริกาลงโทษดวยการระงับความชวยเหลือ และในป 2552 ประเทศ
ไทยถูกปรับขึ้นมาอยูใน Tier 2 แตในป 2553 ถูกปรับลดลงไปอยูใน Tier 2 Watch List ซึ่งผลกระทบ
จากการจัดระดับของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศแลว
ยังสงผลกระทบตอภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งในรายงานสถานการณน้ีระงับความชวยเหลือและระงับซื้อ
สินคาที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กและการคามนุษยจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศ
แถบยุโรปที่มีการรวมกลุมทางการคาและเปดรับสมาชิกจากทั่วโลก ขอมูลที่ปรากฏใน TIP Report
ของสหรัฐฯเร่ืองการคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย ไดแก เหยื่อคามนุษยและเปนผูใหญตองถูกกักกันใน
สถานพักพิงของรัฐเปนเวลานานหลายป เหยื่อคามนุษยชายตางชาติไมไดรับอนุญาตใหพักอาศัย
ภายนอกสถานพักพิงของรัฐหรือออกจากสถานพักพิงกอนที่เจาหนาที่พรอมจะสงคนเหลาน้ีกลับ
ประเทศ ขั้นตอนในการสงตัวเหยื่อคามนุษยกลับประเทศระหวางเจาหนาที่รัฐบาลไทยและเจาหนาที่
รัฐบาลตางประเทศมักใชเวลานาน บางคร้ังทําใหคนเหลาน้ีตองอยูในสถานพักพิงของรัฐนานหลายป
และทําใหเหยื่อคามนุษยบางรายพยายามหลบหนีออกนอกสถานพักพิง รัฐบาลไมไดแจงใหเหยื่อ
การคามนุษยทราบเกี่ยวกับทางเลือกดังกลาวอยางเปนระบบ และในบางกรณี การที่เหยื่อคามนุษยตอง
อยูในสถานพักพิงเปนเวลานานกลับทําใหคนเหลาน้ีไมตองการใหความรวมมือในการสอบสวน
อุปสรรคดานภาษา ความหวาดกลัวที่มีตอพอคามนุษย ความไมเชื่อใจเจาหนาที่ของรัฐ กระบวนการ
ทางกฎหมายที่ลาชา และการไมสามารถทํางานหาเงินไดในชวงการพิจารณาคดี

ปญหาในภาพรวมของการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย คือ การขาดความ
เขาใจที่ถองแทของคําวา “การคามนุษย” และยังเกิดความสับสนและไมสามารถแยกแยะระหวาง
“ผูเสียหายจากการคามนุษย” กับ “ผูหลบหนีเขาเมือง” ได ทําใหผู เสียหายไดรับการปฏิบัติจาก
เจาหนาที่ของรัฐอยางไมเหมาะสมและไมเปนธรรม และสาเหตุที่พบวาผูเสียหายเขาสูกระบวนการคา
มนุษย ไดแก ขาดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะงาน สัญญาจาง การขอวีซา และประเทศที่จะ
เดินทางไป เชื่อขอมูลจากคนใกลชิด และนายหนาจัดหางานมากกวาขอมูลภาครัฐ เชื่อวาไปทํางาน
ตางประเทศมีรายไดดีกวาในประเทศ และสภาพแวดลอมของคนในหมูบาน /ชุมชนที่ประสบ
ความสําเร็จเปนแรงผลักดันใหคนอ่ืนในชุมชนเดียวกันอยากไปทํางานตางประเทศ สวนขอมูลจํานวน
ผูที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษยยังไมสามารถจัดเก็บใหเปนระบบได เน่ืองจากผูเสียหายจากการคา
มนุษยไมตองการเปดเผยตน หรือเปนพยาน เพราะเกรงกลัวอิทธิพลขององคกรอาชญากรร ม
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จึงไมแจงความดําเนินคดี หรือไมขอรับความชวยเหลือใด ๆ  รวมทั้งกังวลวาระยะเวลาของการ
ดําเนินคดีจะทําใหขาดโอกาสในการหางานหรือทํางาน อีกทั้งยังเปนอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับการ
ยายถิ่นขามประเทศ ซึ่งยังไมมีหลักฐานการเก็บบันทึกขอมูลเน่ืองจากการอพยพดังกลาวผานชองทางที่
ไมถูกตองตามกฎหมาย

ประเทศไทยไดดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการคามนุษยอยางตอเน่ือง มีการออกกฎหมาย
นโยบายและแผน ตลอดจนกลไกการทํางาน รัฐบาลมีกลไกสําคัญ คือ นโยบายและแผนระดับชาติ เร่ือง
การปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติ (พ.ศ.2546-2553) โดยเร่ิม
ดําเนินการต้ังแตป 2546 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดวยกลไกการทํางานระดับจังหวัด ระดับชาติ
ระดับประเทศ รณรงคเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนงานโครงการตามกรอบแนวทางแผน
และมาตรการที่กําหนด ประกอบดวย 7 แผนหลัก ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย อาทิ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงการตางประเทศ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข โดยแผนการใหความชวยเหลือและคุมครองเปนหน่ึงในแผนดังกลาวที่เปนภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดใหการชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหาย
จากการคามนุษย จัดบริการทางสังคม สงตอเขารับบริการที่เหมาะสม ฟนฟู พัฒนาอาชีพ ชวยเหลือให
เขาถึงบริการทางกฎหมาย พิทักษสิทธิประโยชนใหกลับคืนสูสังคมโดยปลอดภัย แมวาจะมีความ
พยายามเพื่อแกไขปญหาดังกลาวแลวก็ตามแตยังมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานอยูบาง จึงเห็นวา
การศึกษาการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยจะเปนประโยชนในการพัฒนาการดําเนินงาน
สามารถนําสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จตอไป

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อศึกษาการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย
1.2.2 เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการนํานโยบายการชวยเหลือคุมครองผูเสียหาย

จากการคามนุษยไปสูการปฏิบัติ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย คร้ังน้ี ไดกําหนดขอบเขตของ

การศึกษา ผูศึกษาดําเนินการศึกษา ดังน้ี
1.3.1 นโยบายและแผนระดับชาติ เร่ืองการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก

ภายในประเทศและขามชาติ (พ.ศ.2546-2553) โดยศึกษาแผนการใหความชวยเหลือและคุมครองใน
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สวนที่เปนภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยโดยการศึกษาจาก
เอกสาร ผลการดําเนินงาน เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.3.2 การดําเนินงานการชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 โดยศึกษาจากเอกสาร ผลการดําเนินงาน เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) โดยการคนควาจากเอกสาร ผลการดําเนินงาน

เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหโดยใชพรรณนาวิเคราะห (Descriptive
Analysis)

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.5.1 ผลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการ

ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยใหมีประสิทธิผลมากขึ้น
1.5.2 เพื่อเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและแผนระดับชาติใหเหมาะและมีประโยชนใน

การนําสูการปฏิบัติตอไป
1.5.3 เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเสียหายจากการคามนุษยใหไดรับการชวยเหลือและ

คุมครองใหเหมาะสม

1.6 นิยามศัพท
1.6.1 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงที่นํานโยบาย

การชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยไปปฏิบัติใหบรรลุผลสอดคลองกับนโยบายและแผน
ระดับชาติและบทบาทหนาที่ของหนวยงาน โดยคํานึงถึง ความชัดเจนของเน้ือหาสาระของนโยบาย
และแผน ความสอดคลองของวัตถุประสงค หนวยงานรับผิดชอบหลัก บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ การประสานงานการติดตามประเมินผล

1.6.2 การชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย หมายถึง รูปแบบการดําเนินการให
ความชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ซึ่งมี
กิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย การพัฒนาศูนยการเรียนรูใน
การปองกันชวยเหลือและคุมครองหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย และการฟนฟูและพัฒนา
ศักยภาพคนเรรอนเพื่อปองกันการถูกลอลวง

1.6.3 ปญหาอุปสรรค หมายถึง การที่หนวยงานหรือองคกรที่รับผิดชอบการชวยเหลือ
คุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยไดดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
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แลวเกิดผลกระทบตอการชวยเหลือคุมครองทําใหการแกไขปญหาตางๆ ไมบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายที่กําหนดไว



บทท่ี 2
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชแนวคิดทฤษฎี ประกอบดวย
2.1 แนวคิดทฤษฎี

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.3 สรุปกรอบแนวคิด

2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ

2.1.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
Thomas Day (1978:3 อางถึงในเจตน ธนวัฒน, 2539:40) ใหนิยามวา นโยบาย

สาธารณะ คือสิ่งใดก็ตามที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํา
Ira Sharkansky (1970:1 อางถึงในประชุม รอดประเสริฐ, 2539:40) กลาวา

นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลหรือองคกรของรัฐจัดทําขึ้น อาทิ การจัดบริการ
สาธารณะ การออกกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายตางๆ และ การจัดพิธีกรรมอันถือเปน
สัญลักษณของสังคม เปนตน

อมร  รักษาสัตย (2520:2) ไดใหความหมายของนโยบายสาธารณะ ในความหมาย
กวางวา หมายถึง ความคิดของรัฐบาลที่วาจะทําอะไรหรือไม อยางใด เพียงใด เมื่อใด โดยนาจะมี
องคประกอบ 3 ประการ (1) การกําหนดเปาหมายของสิ่งที่ตองการกระทํา (2) การกําหนดแนวทาง
ใหมๆ และ (3) การกําหนดการสนับสนุนตางๆ

2.1.1.2 ข้ันตอนนโยบาย
นโยบายสาธารณะยอมมีจุดเร่ิมตนและสิ้นสุดเชนเดียวกับกิจกรรมในรูปแบบอ่ืนๆ

จากจุดเร่ิมตนจนถึงสุดสิ้นสุดหรือแปรสภาพไปเปนนโยบายอ่ืน  หรือกิจกรรมอ่ืนน้ันนับรวมกันอาจ
เรียกไดวาเปนวงจรชีวิต (Life Cycle) ของนโยบายหรือเรียกไดโดยงายวาขั้นตอนนโยบาย ซึ่ง
นักวิชาการ แตละทานมักจะจัดแบงในรายละเอียดแตกตางกันไปแตโดยทั่วไป ประกอบดวย 3
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ขั้นตอนใหญ (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2533:34-35) กลาวคือ
ขั้นแรก การกําหนดนโยบาย (Policy Formulation) เปนขั้นตอนของการระบุ

ประเด็นปญหา การพัฒนาทางเลือก และการเสนอทางเลือก
ขั้นที่สอง การนํานโยบายปฏิบัติ (Policy Implementation) เปนการแปล

ความหมายนโยบายการรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวของ การวางแผนงาน การจัดองคการและการ
ดําเนินงาน

ขั้นที่สาม การประเมินผล (Policy Evaluation) เปนการตรวจสอบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ หากไมไดผลก็จะยกเลิก หรือมีขอผิดพลาดหรือเกิดผลกระทบ (Impacts) ในดาน
ลบก็จะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายเสียใหม

2.1.2 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
2.1.2.1 ความหมายการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
ประชุม รอดประเสริฐ (2529:52) กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง

กระบวนการในการถายทอดแนวคิดที่ไดรวบรวมไวแลวอยางมีระบบไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง และ
มีประสิทธิภาพโดยตองคํานึงถึง

1) กําลังคน (Manpower) ที่จะใชถือปฏิบัติในแตละโครงการ
2) แหลงสนับสนุน ทั้งทางดานทุนทรัพย
3) ความสัมพันธกับสถาบัน หนวยงาน และกลุมผูสนใจจากภายนอก
4) ประโยชนของกลุมบุคคล เปาหมายวา ไดรับประโยชนจากโครงการหรือ

นโยบาย
สมบัติ  ธํารงธัญวงศ (2540:45-46) ใหความหมายของการนํานโยบายไปสูการ

ปฏิบัติวา หมายถึง การนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยตองมีองคกร หรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ภายหลังจาการวางแผนเสร็จสิ้นขั้นตอนตอไป คือ การนําแผนไปปฏิบัติ จะตองมีองคการหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง หากยังไมมีองคกรรองรับก็ตองจัดองคกรขึ้นรองรับเพื่อนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุผล หากยังไมมีจะตองมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ในองคกรรับผิดชอบในการนํา
แผนไปปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบาทหนาที่ของแตละหนวยงาน การนําแผนไปปฏิบัติจะตอง
คํานึงถึงการจัดหาทรัพยากรตางๆ ทั้งดานงบประมาณบุคลากร อุปกรณใชสอยและปจจัยอ่ืนๆ ที่
จําเปนใหครบถวนเหมาะสม เพื่อเปนหลักประกันเบื้องตนวา การปฏิบัติตามแผนจะบรรลุผลสําเร็จ
ที่ตองการ ดังน้ี

1) การจัดต้ังองคการรับผิดชอบการนําแผนไปปฏิบัติ หรือมอบหมายองคการที่มี
อยูแลวรับผิดชอบการนําแผนไปปฏิบัติ การวางแผนเปนบทบาทที่สําคัญที่สุด แตการมีแผนที่ดีเพียง
อยางเดียวยังไมพอ การวางแผนจะมีคุณคาแทจริงตอเมื่อแผนน้ันไดรับการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล
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สําเร็จ ดังน้ัน หนวยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบจะตองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและ
ความสําคัญของแผนเปนอยางดี เพื่อนําแผนไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

2) การอบรมใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการนําแผนไปปฏิบัติ มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของแผน ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน รายละเอียด อยางชัดเจน จะทําใหผู
ปฏิบัตินําแผนไปปฏิบัติดวยความเขาใจอยางชัดเจน ทําใหผูปฏิบัติมีความมั่นใจที่จะนําแผนไป
ปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ การมอบหมายใหผูปฏิบัติโดยขาดความรูความเขาในที่ถูกตองและชัดเจน
อาจสงผลใหเกิดความลมเหลวไดโดยงาย จึงเปนเร่ืองที่ผูบริหารตองตระหนักตลอดเวลา

3) การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตอการนําแผนไปปฏิบัติ ทรัพยากรที่เหมาะสมตอ
การนําแผนไปปฏิบัติทั้งงบประมาณ บุคลากร อุปกรณใชสอยและอ่ืนๆ การนําแผนไปปฏิบัติตองมี
งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ ปจจัยเหลาน้ีจะทําใหการนําแผนไปปฏิบัติบรรลุอยางมีประสิทธิภาพ

4) ความมุงมั่นของบุคลากรที่นําแผนไปปฏิบัติ หากบุคลากรมีความรับผิดชอบไดรับ
การปลูกฝงใหมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ จะเปนพลังสําคัญตอการนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงตองใหความสนใจในการเสริมขวัญ กําลังใจและความมุงมั่น
ตอผูปฏิบัติ เพื่อใหผูปฏิบัติเห็นวาผลสําเร็จของการปฏิบัติตามแผน นอกจากจะทําใหองคการมี
ความกาวหนามั่นคงแลว ผูปฏิบัติทุกคนจะไดรับผลตอบแทนความกาวหนารวมกันเพระถือวาเปน
ผลงานรวมกัน

ปจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ สมรรถนะขององคการในการนําแผนไปปฏิบัติ
โดยเฉพาะคุณภาพบุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณการดําเนินการ ซึ่งมีผลตอความสําเร็จของการ
นําแผนไปปฏิบัติ หากมีความบกพรองของสมรรถนะองคการ นักวางแผนจะตองพิจารณาปรับปรุง
เพื่อการนําแผนไปปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จตามตองการ

นักวิชาการชาวตางประเทศใหความหมายการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดังน้ี
Edwards and Sharkansky (1978:293 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539:25) กลาววา การ

นํานโยบายไปสูการปฏิบัติครอบคลุมถึงกิจกรรมดังตอไปน้ี คือ การทําสัญญา การหาขอมูลขาวสาร
การกระจายขาวสาร การมอบหมายบุคลากร การปฏิบัติหนาที่ การจางบุคลากร การจัดต้ังองคการ

McLanghlin (1975 : 55 อางถึงใน ศุภชัย ยาวประภาษ, 2540; 89) ใหความเห็นวา การ
นํานโยบายไปปฏิบัติเปนกระบวนการขององคการที่ตอเน่ือง เปนพลวัตซึ่งไดรับการปรุงแตงและหลอ
หลอมโดยปฏิสัมพันธระหวางเปาหมายและกลยุทธของนโยบายกับสภาพขององคการที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายและกลยุทธที่กําหนดไวกับขอจํากัดเงื่อนไขและสภาพ
แทจริงของหนวยปฏิบัติ

สรุปไดวา “การนํานโยบายไปปฏิบัติ” หมายถึง การดําเนินการของบุคคลกลุม
บุคคลหรือองคการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงที่จะใหวัตถุประสงคและเปาหมายตามอาณัติของ
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นโยบายบรรลุสําเร็จโดยตรง ทั้งน้ีลักษณะการดําเนินการดังกลาวจะตองคํานึงถึงการจัดหา
ทรัพยากรตางๆ ทั้งดานงบประมาณ บุคลากร อุปกรณใชสอยและปจจัยอ่ืนที่จําเปนใหครบถวน
เหมาะสมและจะตองสังเกตและตรวจสอบไดจากปรากฏการณที่เปนจริง

2.1.2.2 ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
(1) ปจจัยทางดานเน้ือหาสาระของนโยบาย (Policy Content) ไดแก
(1.1) ลักษณะของนโยบาย
Van Meter และ Van Horn (1975:445-448 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539:28)

เสนอวา ความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบายน้ัน บางสวนจะขึ้นอยูกับประเภทของนโยบาย
นโยบายที่จะประสบความสําเร็จมากที่สุดก็คือ นโยบายที่เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆนอย
ที่สุด และมีความพองตองกันในวัตถุประสงคระดับสูง ถานโยบายเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงมาก
และมีความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคนอย โอกาสที่นโยบายน้ันจะประสบความสําเร็จในทาง
ปฏิบัติจะมีนอย

Mazmanian and Sabatier (1983:20-35 อางถึงในเอมอรไชยบัวแดง, 2539:21)
สรุปวา นโยบายที่มุงหวังจะใหบรรลุวัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยจะมี
โอกาสในการประสบความสําเร็จมากกวานโยบายที่มุงหวังการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง ความ
ยากงายของปญหาที่นโยบายมุงจะแกไขน้ันจะมีสวนกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของนโยบาย
ดวย ซึ่งลักษณะนโยบายจะประสบความสําเร็จไดจะตองมีลักษณะดังน้ี

- วัตถุประสงคชัดเจนและแนนอนและจัดลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคของ
นโยบายไวอยางดี ซึ่งจะชวยเปนแนวใหเจาหนาที่ผูดําเนินการไดยึดถือปฏิบัติตรงกัน

- ความถูกตองเหมาะสมของทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของนโยบาย
- การจัดสรรเงินอยางเพียงพอสําหรับหนวยงานที่จะรับไปปฏิบัติ
- การจัดสายงานการบังคับบัญชาและประสานงานภายในและระหวางหนวยงาน

ปฏิบัติ การกําหนดระเบียบปฏิบัติของหนวยงาน เปนตน
(1.2) วัตถุประสงคของนโยบาย
Van Meter และ Van Horn (1975:464-465 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539:30)) เห็น

วาวัตถุประสงคของนโยบายเปนสิ่งที่สําคัญ คือ การแยกแยะใหชัดเจนวา วัตถุประสงคที่กําหนดไวใน
นโยบายมีอะไรบาง เน่ืองจากวัตถุประสงคเปนเกณฑที่ใชในการประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงทําหนาที่เสมือนหน่ึงเปนกรอบกําหนดแนวปฏิบัติตางๆไว วัตถุประสงค
ยังเปนสวนขยายเปาหมายรวมของนโยบายใหชัดเจนยิ่งขึ้น

Mazmanian and Sabatier (1983:25 อางถึงใน เอมอร ไชยบัวแดง, 2539:22) ซึ่งเห็น
วา การที่นโยบายจะไดรับการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคมากนอยแคไหนน้ัน ขึ้นอยูกั บความ
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ชัดเจนของวัตถุประสงคของนโยบายน้ัน และนอกจากวัตถุประสงคของนโยบายจะตองกระจาง
แลว ยังจะตองสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกันดวย

Vepa (1980:50 อางถึงใน เอมอร ไชยบัวแดง, 2539:23) ไดทําการศึกษาโครงการจัด
โครงสรางพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของประเทศอินเดียในชวงทศวรรษ 1960 พบวา โครงการดังกลาว
ไมประสบผลสําเร็จก็เพราะวา โครงการกําหนดวัตถุประสงคไวหลายดาน แตไมไดจัดลําดับ
ความสําคัญของวัตถุประสงคที่จะบรรลุไว ทําใหเกิดความสับสนในการมอบหมายความรับผิดชอบ
เกิดความขัดแยงความลาชาในการปฏิบัติงาน ขาดการควบคุมและการประเมินผลความกาวหนาของ
โครงการ

(2) ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของนโยบาย (Policy Context) ไดแก
(2.1) การติดตอสื่อสาร
Edwards and Sharkansky (1978:295-297 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539:29) กลาววา

การติดตอสื่อสาร (Communication) การนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูกําหนดนโยบายจะตองเรียนรูวาควร
ทําอยางไร จะสั่งการไปยังผูใดจึงจะไดผลและคําสั่งจะตองมีความชัดเจนแนนอนเพราะถาคําสั่งไม
ชัดเจนจะทําใหผูปฏิบัติไมเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบาย การสื่อส ารระหวางองคการและ
หนวยงาน ดวยกันเองจะตองมีการสื่อสารที่ถูกตอง รวดเร็ว ตอเน่ือง มีประสิทธิภาพ ใหมีการสราง
ความสัมพันธทั้งในแนวต้ังและแนวนอน จะมีสวนสําคัญในการกําหนดความสําเร็จหรือลมเหลวของ
นโยบาย

(2.1) นโยบายสนับสนุนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
นโยบายที่ขาดการสนับสนุนอยางเต็มที่จากกลุมผลประโยชนและบุคคลที่สําคัญๆ

ในวงการรัฐบาลและรัฐสภา จะมีโอกาสอยางมากที่จะถูกโจมตีจากหลายๆ ฝาย เมื่อเสนอเขามาใน
กระบวนการทาง   นิติบัญญัติ และนโยบายน้ันจะถูกเปลี่ยนแปลงมักจะถูกแกไขใหผิดไปจาก
จุดมุงหมายเดิมจนบางคร้ังทําใหไมสามารถปฏิบัติตามเปาหมายที่วางไวเมื่อรางนโยบายได ซึ่ ง
แนวความคิดน้ีมาจากการรวบรวมผลงานการวิจัยของ Mazmanian and Sabatier (1983:31-34 อาง
ถึงใน ประชุม รอดประเสริฐ , 2539:26)

(2.3) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
Grindle (1980:3-34 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539:31) ผูซึ่งศึกษาการนํานโยบายไป

ปฏิบัติโดยเฉพาะในประเทศโลกที่สาม ไดชี้ใหเห็นในประเด็นหน่ึงวา ในประเทศโลกที่สามการนํา
นโยบายไปปฏิบัติจะมีความยากลําบากมาก เน่ืองจากมีเร่ืองการเมืองเขามาเกี่ยวของเปนเร่ืองของการ
ตัดสินใจวา ควรหรือไมควรทําอยางไร มีผลประโยชนเพื่อใหฝายตนไดผลประโยชน
จากการนํานโยบายไปปฏิบัติ เชนเดียวกับ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

(2.4) ความสามารถของหนวยปฏิบัติ
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- ประเภทของหนวยงาน
นโยบายที่ประสบความสําเร็จน้ันมักจะเปนนโยบายที่มอบหมายใหแกหนวยงานที่มี

อยูแลวและสนับสนุนนโยบายน้ัน และก็เปนหนวยงานที่มีกําลังคนและทรัพยากรอ่ืน ๆ พรอมอยูแลว
หรือไมก็ตองเปนหนวยงานที่ ต้ังขึ้นใหม โดยแรงผลักดันของกลุมการเมืองที่มีอํานาจขณะน้ัน
Mazmanian and Sabatier (1983: 27 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539: 24)

- ความเพียงพอของทรัพยากร
การนํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลดีน้ัน จะตองมีทรัพยากรสนับสนุนอันไดแก

จํานวนและคุณภาพของบุคลากร ขอมูลที่ทันสมัย การมอบอํานาจหนาที่ในการดําเนินงาน การ
จัดสรรงบประมาณ การใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานในระดับลาง (Edwards and
Sharkansky, 1987: 303-304 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน, 2539:25)

- ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ
Edwards and Sharkansky (1987: 303-304 อางถึงใน ศุภชัย ยาวประภาษ, 2533:36)

กลาววา ผูนํานโยบายไปปฏิบัติไมเพียงแตจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายที่จะตองปฏิบัติ
เทาน้ัน แตจะตองเปนผูมีทัศนคติที่จะนํานโยบายน้ันไปปฏิบัติใหบรรลุผลดวย โดยปกติผูนํานโยบาย
ไปปฏิบัติมักจะถูกครอบงําดวยความคิดที่วา ตัวนโยบายจะมีผลกับหนวยงานและจะใหผลประโยชน
สวนตัวมากนอยเพียงใด ดังน้ัน ผูปฏิบัติจะไมตอตานหากเขามีสวนรวมหรือรับรูนโยบายต้ังแตแรก
ความเขาใจของผูปฏิบัติที่มีตอวัตถุประสงคของนโยบาย ทิศทางของทัศนคติที่มีตอนโยบาย ความ
ผูกพันที่มีตอนโยบายที่ผูปฏิบัติเขาใจ เห็นดวย และมีความรูสึกผูกพัน ซึ่ง Mazmanian and Sabatier
(1983:147) มองวา ความลมเหลว ในการนํานโยบายไปปฏิบัติที่สําคัญก็คือ การขาดความเชื่อมโยงกัน
ระหวางผูกําหนดนโยบายไปปฏิบัติเปนบุคคลอีกกลุมหน่ึง จึงควรมอบหมายการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ใหอยูในมือของกลุมบุคคล ซึ่งมีเจตนารมณเชนเดียวกับกลุมที่กําหนดนโยบาย

- การกําหนดกลยุทธและการประสานงานในการนํานโยบายไปปฏิบัติ การกําหนด
กลยุทธของการนํานโยบายไปปฏิบัติควรจะต้ังอยูบนรากฐานของการปฏิบัติซึ่งงาย ไมซับซอน ซึ่งหาก
ใชกลยุทธที่ยุงยากซับซอนมากเทาใดในโอกาสที่จะประสบความลมเหลวยิ่งมีมาก (Pressman and
Wildavsky, 1979: 142 อางถึงในประชุม รอดประเสริฐ , 2539:31)

Mazmanian and Sabatier (1983: 27 อางถึงใน เจตน ธนวัฒน,2539: 33) เห็นวา การมี
ผูเกี่ยวของและหนวยงานเขามาอยูในกรรมการปฏิบัติตาง ๆ ใหไปในทิศทางเดียวกัน แมวา
หนวยงานและผูเกี่ยวของเหลาน้ันจะเห็นพองตองกันในเปาหมายของนโยบายแตก็มีความขัดแยง
กันในดานวิธีการ (Means) ที่จะบรรลุเปาหมายมีระดับความเรงดวนที่จะบรรลุเปาหมายตลอดจนมี
ทัศนภาพและวัตถุประสงคหลักของตนแตกตางกันไป เมื่อโครงการตองอาศัยผูปฏิบัติจํานวนมาก
ความเปนไปไดที่จะเกิดความขัดแยงและสรางความลาชา ทั้งโดยตรงและโดยออมใหกับโครงการก็
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มีเปนจํานวนมาก ยิ่งกวาน้ัน โอกาสที่การนํานโยบายไปปฏิบัติจะประสบความสําเร็จหรือไมน้ัน ยัง
ขึ้นอยูกับจํานวนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ ยิ่งมีมากเทาใดปญหาเกี่ยวกับความเห็นไมตรงกันและ
กอความลาชาก็มีมากขึ้นเทาน้ัน

2.2 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
วัลลภ พลอยทับทิม (2545 : 118–131) ศึกษาเร่ืองปญหาและผลกระทบตอความมั่นคง

แหงชาติของการคาหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย พบวา หญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อ
ของการคามนุษย จะสงผลกระทบในทุกระดับ ระดับครอบครัว คือ หญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อของ
การคามนุษย ผลกระทบในระดับประเทศ ดานความมั่นคงระหวางประเทศตามแนวชายแดน การ
ผลักดันสงกลับภูมิลําเนาตองอาศัยกระบวนการที่ เหมาะสม และไมเลือกปฏิบัติ เพื่อรักษา
ความสัมพันธระหวางประเทศขอเสนอแนะ คือ การประสานงานระหวางหนวยงานปฏิบัติตองมี
การปรับวิธีการทํางาน การฝกอบรมเจาหนาที่ใหเปนมืออาชีพ และมีการจัดต้ังกลุมเฝาระวังหรือ
สรางเครือขายในการทํางาน

นภา เศรษฐกร (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองทิศทางใหมในการปองกันแกไขปญหาการคา
มนุษย พบวา ดานการประสานนโยบาย การจัดโครงสรางขององคกร ยังไมเอ้ืออํานวยใหหนวยงาน
รับผิดชอบ สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขอจํากัดดานโครงสราง
สงผลตอการจัดหาทรัพยากรใหเหมาะสมกับเน้ืองาน และการสนับสนุนงานริเร่ิมใหม ๆ ดานการ
คุมครองสวัสดิภาพเหยื่อการคามนุษย พบวา ยังมีปญหา เจาหนาที่มีการโยกยายหมุนเวียนบอย ทํา
ใหการประสานงานไมตอเน่ือง บางหนวยงานขาดบุคลากรที่มีทักษะความรูความเข าใจในกฎหมาย
กลไกการทํางาน และความตระหนักในการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย และกระบวนการคืนสูสังคม
ของเหยื่อยังขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพ ตองเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทีมสห
วิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยคํานึงถึงการใหสิทธิพิเศษตามความเหมาะสม เพิ่มพูนศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
และพัฒนาระบบสงตอการชวยเหลือระหวางหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ปญหาการคามนุษยเปนปญหาที่ประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกใหความตระหนักเพราะถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรง มีรูปแบบการ
กระทําหลายลักษณะ เชน การบังคับใชบริการทางเพศ การบังคับใชแรงงานหรือบริการ ฯลฯ สงผล
กระทบตอสังคมในทุกระดับต้ังแตระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และปญหาการคามนุษย
นับวันจะทวีความรุนแรงและซับซอนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติงานเพื่อให
เกิดความเขาใจในความละเอียดออนของปญหา กฎหมาย กลไกการดําเนินงาน รวมถึงสิทธิมนุษยชน
ในการปฏิบัติงาน อาศัยความรวมมือจากภาคีทุกภาคสวนในการดําเนินงานปองกันและปราบปราม
การคามนุษยอยางตอเน่ืองและจริงจังตอไป
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2.3 สรุปกรอบแนวคิด
ในการศึกษาคร้ังน้ี มีกรอบแนวคิดในการศึกษาดังปรากฏในแผนภูมิ ที่ 2.3.1

แผนภูมิ ท่ี 2.3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย

1. นโยบายและแผนระดับชาติ เร่ือง การ
ปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคา
หญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติ (พ.ศ.
2546 - 2553)
2. การดําเนินการคุมครองชวยเหลือ ผูเสียหาย
จากการคามนุษย ไดแก โครงการปองกันและ
แกไขปญหาการคามนุษย ประกอบดวย

- กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาการคา
มนุษย

- กิจกรรมการพัฒนาศูนยการเรียนรูในการ
ปองกันชวยเหลือและคุมครองหญิงและเด็กที่
ตกเปนเหยื่อการคามนุษย

- กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนา ศักยภาพคน
เรรอนเพื่อปองกันการถูกลอลวง

การคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย
จากการคามนุษย

ปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการนํา
นโยบายการคุมครองผูเสียหาย

จากการคามนุษยไปสูการปฏิบัติ



บทท่ี 3
ผลการศึกษา

ผลการศึกษา เร่ือง การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ในคร้ังน้ี ไดศึกษา
ประเด็นสําคัญ ดังน้ี

3.1 การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
3.1.1 สาระสําคัญของนโยบายและแผนระดับชาติ เร่ือง การปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหาการคาเด็กและหญิงภายในประเทศและขามชาติ (พ.ศ. 2546-2553) (กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย, 2553:2-15)

1) สาระสําคัญของนโยบาย
รัฐบาลมีนโยบายในการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง

โดยมีเจตนารมณที่ชัดเจน ดังน้ี
(1) ขจัดการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติโดยเด็ดขาด
(2) สนับสนุนใหมีการคุมครองปองกัน ปราบปราม แกไขปญหาการคาหญิงและ

เด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยทุกรูปแบบอยางตอเน่ืองทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด
ระดับประเทศและระหวางประเทศ ทั้งดานการปองกัน คุมครอง ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจใน
การจัดที่พักพิง การดําเนินการตามกฎหมาย การสงกลับสูครอบครัวหรือกลับสูประเทศภูมิลําเนา
สนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ

(3) สงเสริมสรางความรวมมือในการปองกัน ปราบปรามการคาหญิงและเด็กระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับที่สอดคลองกับอนุสัญญา ปฏิญญา พิธีสาร กฎหมายระหวางประเทศ

(4) สงเสริมใหประชาชน ครอบครัวที่มีหญิงและเด็กไดรับความรูเร่ืองสิทธิเด็ก
และสิทธิมนุษยชนเพื่อขจัดปญหาการคามนุษย สนับสนุนใหเด็กและหญิงไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เขาถึงบริการของรัฐ การศึกษา การฝกอาชีพเพื่อการพึ่งพาตนเองไดอยางเทาเทียมกัน

(5) ดําเนินการอยางจริงจังเขมงวดและขจัดผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
2) สาระสําคัญของแผนงานระดับชาติ มีดังน้ี
(1) วัตถุประสงคของแผน มีดังน้ี
- มีนโยบายและกลไกทุกระดับตังแตชุมชน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับ

ระหวางประเทศ ในการปองกัน ชวยเหลือคุมครอง การบังคับใชกฎหมาย การปราบปราม การสงกลับ
การบําบัดฟนฟูและบูรณาการเพื่อคืนสูสังคม แกไขปญหาใหสอดคลองกับอนุสัญญา ปฏิญญา พิธีสาร
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กฎหมายระหวางประเทศ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความตระหนัก ทักษะในการปฏิบัติงาน
- สงเสริมใหครอบครัว ชุมชน ประชาชนมีความรูความเขาใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน

สิทธิเด็ก สิทธิสตรี กฎหมาย มีสวนรวมในการแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง
- ชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ ฟนฟูรางกายจิตใจของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อ

การคามนุษยใหสามารถกลับคืนสูสังคม
- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ ดําเนินการบังคับใชกฎหมายแกผูกระทําความผิด
- สรางเครือขายการประสานการดําเนินงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ภายในประเทศและระหวางประเทศ
(2) สาระสําคัญของแผน
เปนลักษณะของแผนเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขเพื่อสรางกลไกการ

ประสานงาน และใชเปนแนวทางสนับสนุนใหการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในทุกระดับ
ใหมีความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนและมีทิศทางเดียวกัน โดยนํานโยบายระดับชาติไปสู
การจัดทําแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายและการติดตามประเมินผล

แผนดังกลาวกําหนดระยะเวลา 3 ระยะ คือ ระยะแรก ป 2546-2547 ระยะที่ 2 ป
2548-2550 ระยะที่ 3 ป 2551-2553 โดยมีองคประกอบ 7 แผนหลัก ไดแก 1) แผนการปองกัน 2)
แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง 3) แผนการดําเนินงานตามกฎหมายและการปราบปราม 4)
แผนการสงกลับคืนสูสังคม 5) แผนการจัดทําระบบขอมูล การติดตามและประเมินผล 6) แผนการ
พัฒนากลไกการบริหารงานและการจัดการ 7) แผนการประสานความรวมมือระหวางประเทศ ทั้งน้ี
แผนที่เกี่ยวของโดยตรงกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยซึ่งเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการ ไดแก แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง

แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง มุงเนนการใหบริการโดยจัดใหมีรูปแบบ
ที่เปนมาตรฐานและคุณภาพในการดูแลคุมครองเบื้องตน และมีความชัดเจนหรือมีขั้นตอนในการ
ใหความชวยเหลือ สงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเน่ือง สรางเครือขายการคุมครองเด็ก
และหญิง ประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศปลายทางที่เด็กและหญิงไทยถูก
นําไปคาเพื่อใหความชวยเหลือคุมครอง ประสานกับฝายไทยเปนระยะ สงเสริมการจัดต้ังเครือขาย
สงเด็กและหญิงกลับสูภูมิลําเนาและเครือขายปองกันไมใหกลับสูขบวนการคามนุษยอีก สนับสนุน
การรวมตัวของประชาชน องคกร หนวยงานที่เกี่ยวของในสังคม

นโยบายและแผนระดับชาติ เร่ือง  การปองกัน  ปราบปราม  และแกไขปญหาการคา
เด็กและหญิงภายในประเทศและขามชาติ (พ.ศ. 2546-2553) ในสวนของแผนการใหความชวยเหลือ
และคุมครอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดยึดถือ
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ปฏิบัติเปนทิศทางเดียวกันที่จะรวมกันปองกันใหความชวยเหลือคุมครองใหการดูแลฟนฟูที่มี
มาตรฐาน การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สรางเครือขาย สงกลับภูมิลําเนาดวยกลไกการจัดการเพื่อให
ใหกลับสูขบวนการคามนุษยอีก

การคุมครอง ชวยเหลือ ฟนฟู บําบัด รัฐบาลไทยไดดําเนินการ อาทิ
(1) มุงเนนใหความชวยเหลือ คุมครอง บําบัดฟนฟูทั้งดานรางกายและจิตใจ โดย

ไดจัดต้ังสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหเพื่อรับตัวชั่วคราว 104 แหง สําหรับดูแลผูเสียหายจาก
การคามนุษยทั้งคนไทยและตางชาติกอนสงตอไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพและสถาน
สงเคราะหซึ่งเปนหนวยงานหลัก 11 แหง เพื่อใหการคุมครอง ฟนฟู ปรับสภาพชวยเหลือดาน
กฎหมายโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือ การจัดบริการที่มีรูปแบบเปนมาตรฐานและมีคุณภาพในการ
ดูแลคุมครองใหการสงเคราะหดานปจจัยสี่ การศึกษา ฝกอบรมอาชีพและทักษะชีวิต การบริการให
คําแนะนําปรึกษาทางโทรศัพท หมายเลข 1300 รวมทั้งการปฏิบัติตอผูเสียหายในฐานะที่เปนเหยื่อ
การคามนุษยมิใชอาชญากรและไมเลือกปฏิบัติ โดยไดจัดทําโครงการพัฒนาสถานคุมครองและพัฒนา
อาชีพบานเกร็ดตระการ ซึ่งไดรับการยอมรับและความสนใจจากบุคคลสําคัญและองคกรระหวาง
ประเทศใหเปนศูนยการเรียนเพื่อเปนแบบอยางในการคุมครองชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษย

(2) ประสานความรวมมือเชิงรุกในการสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการคุมครองและ
ชวยเหลือเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยไปประสานงานกับหนวยงานในตางประเทศ
แลกเปลี่ยนประสบการณกับเจาหนาที่ในตางประเทศ โดยเมื่อป 2548 ไดสงเจาหนาที่ตํารวจและนัก
สังคมสงเคราะหไปประจํา ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในญ่ีปุนเปนเวลา 1 เดือน เพื่อหาแนวทาง
ปองกันและชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย

(3) สรางเครือขายชวยเหลือและคุมครองเด็กและหญิงกับสวนราชการที่เกี่ยวของ
องคกรเอกชน องคกรระหวางประเทศ และอาสาสมัคร เพื่อประสานการชวยเหลือและคุมครองเด็ก
และหญิงที่ประสบปญหาอยางมีเอกภาพ รวดเร็ว และเปนระบบ ปจจุบันมีอาสาสมัครใน 7 ประเทศ
ไดแก เดนมารก เนเธอรแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย และญ่ีปุน ซึ่งเปน
ประเทศปลายทาง

(4) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2548 เห็นชอบหลักเกณฑและ
เงื่อนไขในการใหความชวยเหลือเหยื่อจากการคามนุษยที่มิไดมีสัญชาติไทยในตางประเทศ โดยให
สวนราชการที่เกี่ยวของชวยเหลือและคุมครองเหยื่อตามหลักมนุษยธรรม และหากผานการตรว จ
พิสูจนสถานะวา มีใบสําคัญถิ่นที่อยูหรือมีเอกสารประจําตัวที่แสดงวามีภูมิลําเนาในราชอาณาจักรไทย
หรือเคยมีภูมิลําเนาหรือมีสถานะอยูอาศัยในราชอาณาจักรไทย จึงอนุญาตใหกลับราชอาณาจักรไทยได
โดยใหคงสถานะเดิม ซึ่งไมใชการใหสัญชาติไทยแกบุคคลน้ัน
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ตาราง 3.1 สถิติการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยชาวไทยกลับจากตางประเทศ

เดือน มิถุนายน 2551-ธันวาคม พ.ศ. 2552

ผลการชวยเหลือเพศหญิง จํานวนผูเสียหาย (คน)
ผูเสียหาย 57
ไมเขาขายตกเปนผูเสียหาย 130
รวมทั้งสิ้น 187

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เดือน ตุลาคม 2551-กันยายน พ.ศ. 2552

ผลการชวยเหลือเพศชาย จํานวนผูเสียหาย (คน)
ผูเสียหาย 53
ไมเขาขายตกเปนผูเสียหาย 14
รวมทั้งสิ้น 67

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ตาราง 3.2 จํานวยผูเสียหายจากการคามนุษยชาวไทยท่ีไดเขารับการคุมครอง ป 2551-2552

จํานวนผูเสียหาย ยอดยกมา
(คน)

รับเขา
(คน)

สงกลับ
(คน)

คงเหลือ
(คน)

ป พ.ศ. 2551 23 7 20 10
ป พ.ศ. 2552 10 6 8 8

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ตาราง 3.3 จํานวนผูเสียหายจากการคามนุษยชาวตางชาติท่ีไดรับการคุมครองป 2551-2552

ประเทศ
จํานวนผูเสียหาย (คน)

ป 2551 (5 มิ.ย.–ธ.ค. 2551) ป 2552 (1 ม.ค. –ธ.ค. 2552)
รับเขา พนอุปการะ รับเขา พนอุปการะ

ลาว 99 163 195 172
กัมพูชา 18 32 57 61
จีน - - 2 2
พมา 73 65 260 268
เวียดนาม 1 - 11 9
ไมระบุ
สัญชาติ

4 - 3 -

ชาติอ่ืนๆ - - 2 1
รวม 195 260 530 513

ที่มา : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จากรายงานการดําเนินการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยในชวงระหวางป 2551-2552 มีการชวยเหลือผูเสียหายระหวางเดือน
มิถุนายน 2551-ธันวาคม 2552 จํานวน 187 คน ระหวางเดือน ตุลาคม 2551-กันยายน 2552 จํานวน 67
คน ผูเสียหายชาวไทยที่ไดรับการคุมครอง ระหวางป 2551 จํานวน 30 คน ป 2552 จํานวน 16 คน
ผูเสียหายชาวตางประเทศที่ไดรับความชวยเหลือคุมครอง ไดแก ลาว กัมพูชา จีน พมา เวียดนาม ไม
ระบุสัญชาติ และอ่ืนๆ ระหวาง เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2551 จํานวนรับเขา 195 คน พนอุปการะ
จํานวน 260 คน ป 2552 ระหวางเดือนมกราคม-ธันวาคม 2552 จํานวนรับเขา 530 คน พนอุปการะ
จํานวน 513 คน

(5) การสงกลับและคืนสูสังคม รัฐบาลไทยประสานงานกับประเทศตางๆ ผาน
หนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน องคการระหวางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยใน
ตางประเทศ เพื่อใหความชวยเหลือหญิงและเด็กตางชาติที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยใหการฟนฟู
รางกาย จิตใจ แลวจึงประสานใหหนวยงานของประเทศตนทางที่เกี่ยวของสืบหาครอบครัว และ
ประเมินความพรอมเพื่อรับรองหญิงและเด็กกลับคืนรวมทั้งจัดการศึกษา การเพิ่มทักษะเพื่อการ
ประกอบอาชีพ อยางเปนระบบและตอเน่ือง รวมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อมิใหหญิงและเด็กกลับเขาสู
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วงจรการคามนุษยอีก
(6) ความรวมมือระหวางประเทศ
รัฐบาลไทยไดผลักดันและจัดทําบันทึกขอตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับทวิ

ภาคี และพหุภาคีในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงเพื่อตอตานการคามนุษย ๖ ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน
พมา ลาว เวียดนาม และไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการประสานงาน จัดทําแผนปฏิบัติการ รวมทั้ง
ติดตามประเมินผลเร่ืองการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยในระดับอนุภูมิภาค
ไดแก

- บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรกัมพูชา เร่ืองความรวมมือทวิภาคีวาดวยการขจัดการคาเด็กและหญิง และการ
ชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2546 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

- บันทึกความเขาใจประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงวาดวยความรวมมือตอตาน
การคามนุษย ซึ่งรัฐบาลในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน พมา ลาว เวียดนาม
และไทย ไดลงนามรวมกันในคราวประชุมระดับรัฐมนตรี (Coordinated Mekong Ministerial Initiative
Against Trafficking: COMMIT) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ณ สหภาพพมา

- บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วาดวยความรวมมือตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก ลงนามเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 ณ กรุงเทพฯ

- บันทึกขอตกลงระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม วาดวยความรวมมือระดับทวิภาคีเพื่อการขจัดการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็กและ
การชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย ลงนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 ณ กรุงโฮจิมินห

- บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพ
พมา วาดวยความรวมมือเพื่อตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ลงนามเมื่อวันที่ 24
เมษายน 2552 ณ เมืองเนปดอ

นอกจากน้ี อยูระหวางจัดทําบันทึกขอตกลงกับประเทศอ่ืนๆ เพิ่มเติม ไดแก จีน
พมา ญ่ีปุน แตมีความแตกตางกันในเร่ืองชื่อขิงบันทึกขอตกลง และรายละเอียดของการดําเนินงาน
ใหเหมาะสมกับประเทศคูภาคีน้ัน

การดําเนินการตามที่รัฐบาลไทยไดมีความพยายามที่จะปองกันปราบปรามการคา
มนุษยอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน แตยังพบวามีปญหาบางประการ อาทิ
การคัดแยกผูเสียหายในประชากรกลุมเสี่ยง ที่เปนผูอพยพ ผูไรสัญชาติ ผูไมมีหลักฐานทางทะเบียน
คนไทยในตางประเทศ การชวยเหลือแรงงานไทย กัมพูชา พมา ถูกสงลงเรือประมงและออกหาปลา
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต การชวยเหลือผูเสียหายจาการถูกแสวงประโยชนในรูปแบบตางๆ เชน
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อุตสาหกรรมอาหาร การทองเที่ยวและบริการ โรงงานขนาดยอย งานตามบาน รวมถึงการคุมครอง
ผูเสียหายจากขบวนการจัดหางานทั้งในประเทศและตางประเทศ การอนุญาตใหผูเสียหายมีอิสระ
ออกนอกบริเวณสถานคุมครอง สามารถทํางานหรือพักอาศัยในสถานที่ อ่ืนได การใหความ
ชวยเหลือดานกฎหมายในการโยกยายไปประเทศหรือสถานที่ปลอดภัย การอนุญาตใหผูเสียหาย
อาศัยอยูในประเทศและทํางานนอกสถานคุมครอง การจัดใหมีเจาหนาที่ที่สามารถสื่อสารภาษาที่
เกี่ยวของกับผูเสียหาย ระยะเวลาของขั้นตอนการสงตัวผูเสียหายกลับประเทศระหวางเจาหนาที่
รัฐบาลไทยและรัฐบาลตางประเทศ การขาดความรูและความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
หลายหนวยงาน

ทั้งน้ี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดําเนินการตามแผน
ระดับชาติ แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง โดยไดกําหนดยุทธศาสตรและจัดทําแผนปฏิบัติ
การของหนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายระดับชาติ มีการกําหนดแผนการดําเนินการในรูปของสห
วิชาชีพตามแผนการใหความชวยเหลือคุมครอง ซึ่งมีความชัดเจนในดานการใหความชวยเหลือ
คุมครองสวัสดิภาพ ฟนฟูรางกายจิตใจของเด็กและหญิงที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยการจัดบริการ
สังคมใหแกผูเสียหายโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ทํางานแบบบูรณาการกับหนวยงานหลายหนวยแนว
ทางการทํางานตามนโยบายและแผนระดับชาติ แผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง มีความ
สอดคลองกับภารกิจของกระทรวงในดานการใหบริการชวยเหลือคุมครองผูประสบปญหาทางสังคม
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการของหนวยงานเฉพาะเร่ืองโดยยึดตามหลักของนโยบาย
และแผนระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงคในการปองกัน ชวยเหลือ ฟนฟู และเสริมสรางศักยภาพแก
กลุมเปาหมาย อีกทั้งมีการแยกแยะกลุมเปาหมายในการใหความชวยเหลือ

3) กลไกการบริหารแผนสูการปฏิบัติ
รัฐบาลไดกําหนดกลไกการปฏิบัติมาตรการและเคร่ืองมือและจัดต้ังหนวยงานเพื่อ

รองรับการบริหารจัดการและประสานงานในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี
(1) กลไกดานการบริหารจัดการและประสานงาน หนวยงานหลัก คือกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย บริหารเชิงนโยบายและประสานความรวมมือในทุก
ระดับ ไดแก คณะกรรมการระดับชาติ แตงต้ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
คณะอนุกรรมการประสานการแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก คณะกรรมการทุกระดับมีการจัดต้ัง
ศูนยปฏิบัติการดานการคามนุษย ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย

(2) กลไกดานหนวยงานปฏิบัติ ไดแก
- สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการคามนุษย
- สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ซึ่งมีหนวยงานระดับภูมิภาค คือ
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด 75 จังหวัด ศูนย

ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามจังหวัด (ศปคม.จังหวัด) มีหนาที่ประสานงาน จัดหาที่พักชั่วคราว
ใหผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดเก็บขอมูล จัดทําแผนยุทธศาสตรแ ละ
ประสานการปฏิบัติ สงเสริมงานวิชาการ ประสานจัดหางบประมาณ ติดตามผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการระดับชาติ

สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ เปนหนวยงานกลางประสานเครือขายดําเนินงานใหความชวยเหลือคุมครองพัฒนาอาชีพ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย

บานพักเด็กและครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีหนวยงานทุกจังหวัด
ที่ใหความชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยตลอด 24 ชั่วโมง ใหบริการพื้นฐาน ตรวจสภาพ
รางกาย พิจารณาการใหความชวยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวร วมกับทีมสหวิชาชีพ สงคืน
ครอบครัวและสงตอไปยังหนวยงานอ่ืนที่เหมาะสม

สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จํานวน 7 แหง
ใหการดูแลตอจากสถานแรกรับในระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยคุมครองสวัสดิภาพชวยเหลือ

สถานสงเคราะห สถานแรกรับ สถานฝกอาชีพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 99
แหง ทั่วประเทศ

(3) กลไกการติดตามประเมินผลการทํางาน ระดับชาติ ไดแก คณะกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ติดตามผลการดําเนินงานเชิงนโยบาย คณะอนุกรรมการ
ประสานการแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กติดตามการดําเนินงานของหนวยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดําเนินการโดยกําหนดใหมี
กลไกการขับเคลื่อนในทุกระดับตามนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว โดยดําเนินการทํางานตาม
พ.ร.บ.คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ แตเน่ืองจากความแตกตางในลักษณะการ
ทํางานในพื้นที่ๆ มีความแตกตางกัน อีกทั้งเหตุที่เกิดจากการคามนุษยกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศ
จึงมีขอจํากัดของสถานรับบริการชวยเหลือที่อาจไมทั่วถึงเน่ืองจากสถานที่อาจหางไกลจากเหตุที่เกิด

4) เคร่ืองมือการปฏิบัติงาน
มีการจัดทําเคร่ืองมือการปฏิบัติงาน ไดแก แผนปฏิบัติการตามนโยบายและแผน

ระดับชาติ เร่ืองการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขาม
ชาติ พ.ศ.2548-2553 ประกอบดวย 7 แผนหลัก ในสวนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย คือ แผนการใหความชวยเหลือคุมครอง นอกจากน้ียังมีบันทึกขอตกลงและคูมือปฏิบัติงาน
และทําเนียบองคกรตอตานการคามนุษย
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5) ทรัพยากรการดําเนินงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีการบูรณาการงานดาน

การปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็กตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานไดทันทีสอดคลองกับความรูความชํานาญเฉพาะดานของบุคลากรโดยไม
ตองกําหนดกรอบอัตรากําลังใหม และใชงบประมาณของหนวยงานน้ันๆ โดยไมจําเปนตองขอ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

(1) กองทุน 500 ลานบาท สําหรับฟนฟูเยียวยาผูถูกกระทําจากกระบวนการคา
มนุษย โดยสนับสนุนแกหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของเปนคาใชจายในการครองชีพ คารักษาพยาบาล
เงินทุนประกอบอาชีพ คาพาหนะเดินทางกลับภูมิลําเนา คาอุปโภคบริโภค การจัดหาที่พักอาศัย

(2) อัตรากําลัง จัดสรรอัตรากําลังบุคลากรที่เกี่ยวของในสายงานตามโครงสราง
อัตรากําลังของหนวยงานในสังกัด ไดแก สํานักสงเสริมและพิทักษเด็ก สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาหญิงและเด็ก สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดมีการสนองตอบตอ
นโยบายและแผนระดับชาติโดยมีการเตรียมความพรอมหนวยงานและเจาหนาที่ สนับสนุน
งบประมาณเพื่อใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ซึ่งบุคลากรที่มีภารกิจโดยตรงมีความรูความ
เขาใจและความพรอม โดยไดรับการอบรมใหความรูในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพอยางตอเน่ือง
จัดสรรอัตรากําลังในสายงานตามโครงสรางอัตรากําลังของหนวยงานในสังกัดที่ไดรับมอบหมาย
สวนดานบุคลากรในระดับพื้นที่ไมใชผูปฏิบัติงานดานการคามนุษยโดยตรง ซึ่งมีหนาที่ประจําที่
ตองรับผิดชอบอยูแลวจึงเห็นวางานการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยเปนงานรองและผลัก
ภาระไปใหหนวยงานอ่ืน บุคลากรบางสวนเปนเจา ที่ใหมที่ยังขาดความรูความชํานาญและ
ประสบการณ มีภารกิจที่หลากหลายไมสามารถปฏิบัติงานการชวยเหลือในเชิงลึกได จํานวน
บุคลากรยังคงเปนขอจํากัดในการดําเนินงาน รวมทั้งขอจํากัดของวัสดุอุปกรณหรือคาใชจายที่
เกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงาน อาทิ พาหนะและนํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตน

6) การดําเนินงานการใหการคุมครองชวยเหลือผู เสียหายจากการคามนุษย
(กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2552:239-255)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดดําเนินการตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ ตามแผนการการให
ความชวยเหลือและคุมครอง โดยจัดบริการสังคมตางๆ ใหแกผูเสียหายจากการคามนุษยโดยยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน กําหนดใหสถานสงเคราะหทั่วประเทศ 99 แหง ดําเนินการคุมครองสวัสดิภาพ
ผูเสียหายในเบื้องตน และกําหนดใหหนวยงานหลัก 6 แหง ไดแก สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4
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แหง สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด จัดบริการทางสังคม
แกหญิงและเด็กทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ใหบริการปจจัย 4 การศึกษา ฝกอาชีพ การฟนฟู
สมรรถภาพทั้งรางกาย จิตใจ การชวยเหลือทางกฎหมาย การติดตามสงกลับครอบครัว มีหนวยงาน
ตนทางรองรับใหความชวยเหลืออยางตอเน่ือง จัดใหมีจุดรับแจงเหตุทางโทรศัพทสายดวน 1300
ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยดําเนินการโดยกําหนด
ยุทธศาสตรการสรางศักยภาพในการปองกันและฟนฟูจากภาวะเสี่ยงจากการคามนุษย มีโครงการ
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม คือ การปองกันและแกไขปญหา
การคามนุษย การพัฒนาศูนยการเรียนรูในการปองกันชวยเหลือและคุมครองหญิงและเด็กที่ตกเปน
เหยื่อการคามนุษย และการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนเพื่อปองกันการถูกลอลวง มีผลการ
ดําเนินงาน 113,767 คน จากเปาหมาย 104,380 คน และศูนยการเรียนรู 1 ศูนย ดังน้ี

1) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย ผลการดําเนินงาน 110,539 คน
จากเปาหมาย 102,380 คน คิดเปนรอยละ 107.97 ไดแก การประสาน อบรมสัมมนาเพื่อปองกันการคา
มนุษย การอบรมใหความรูเพื่อปองกันการถูกลอลวง ประชาสัมพันธใหขอมูลขาวสารแกนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป การชวยเหลือคุมครองผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยทั้งคนไทยและชาวตางชาติ และคน
ไรสัญชาติ 477 คน จากเปาหมาย 400 คน คิดเปนรอยละ 119.25 การพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายเพื่อ
ปองกันการถูกลอลวงโดยฝกอบรมระยะสั้นการฝกอาชีพ 6,336 คน จากเปาหมาย 6,000 คน

2) กิจกรรมการพัฒนาศูนยการเรียนรูในการปองกันชวยเหลือและคุมครองหญิง
และเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยพัฒนาสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานเกร็ดตระการ
จังหวัดนนทบุรีใหเปนศูนยการเรียนรู  โดยเปนแหลงศึกษาดูงาน หนวยงานตนแบบการจัด
สวัสดิการสังคมแกหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยที่ครบวงจร จํานวน 1 ศูนย

3) กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนเพื่อปองกันการถูกลอลวง โดย
ฝกอบรมใหความรูความเขาใจดานสิทธิและโอกาสในการดํารงชีวิตเพื่อเตรียมความพรอม
กลุมเปาหมายใหกลับสูสังคม จํานวน 3,228 คน จากเปาหมาย 2,000 คน คิดเปนรอยละ 161.40

ผลการดําเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมาย เปนการระดมสรรพกําลังของ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งระดับชาติ และระดับสากลในการประสานและดําเนินการใหความ
ชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยในรูปแบบตางๆ อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
ทั้งยังเปนการปองกันไมใหผูที่ตกเปนเหยื่อและเยาวชนกลุมเสี่ยงเขาสูกระบวนการคามนุษย

นอกจากน้ี การใหความชวยเหลือและคุมครองผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยไดยึด
หลัก การปฏิบัติตอผูเสียหายในฐานะที่เปนเหยื่อการคามนุษย มิใชอาชญากรโดยใหความชวยเหลือ
โดยไมเลือกปฏิบัติทั้งคนไทยและชาวตางชาติ และไรสัญชาติ มีหนวยงานคุมครองสวัสดิภาพ 7
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แหงในทุกภาค โดยใหบริการทางสังคมอยางครบวงจร ฟนฟูปรับสภาพ เยียวยา ชวยเหลือดานคดี
ฝกทักษะอาชีพ สงกลับครอบครัวและสังคมอยางปลอดภัย มีหนวยงานรับตัวชั่วคราว 104 แหงทั่ว
ประเทศ เพื่อใหการชวยเหลือเบื้องตนกอนสงไปหนวยงานหลัก ซึ่งสามารถชวยเหลือคุมครองผูตก
เปนเหยื่อการคามนุษย จํานวน 477 คน

การดําเนินงานโครงการและแผนปฏิบั ติการประจําปของหนวยงานตาม
แผนปฏิบัติการตามแผนนโยบายและแผนระดับชาติ เร่ือง การปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหา
เด็กและหญิงภายในประเทศและขามชาติ พ.ศ. 2546-2553 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยมีการจัดทําโครงการเกี่ยวของกับการปองกันปราบปรามและแกไขปญหาเด็กและ
หญิง ในสวนของแผนการชวยเหลือคุมครองมีผลการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนระบบ มาตรฐานการ
ใหบริการ โดยเฉพาะในลักษณะงานรองรับปญหาที่เกิดขึ้นในเชิงบูรณาการ การทํางานรวมกับ
หนวยงานอ่ืน มีผลการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม

การดําเนินงานดังกลาวมีกระบวนการทํางานของหนวยงานที่รับผิดชอบชัดเจนใน
รูปของสหวิชาชีพ โดยเฉพาะมีประสบการณทํางานตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 จึงสามารถ
เชื่อมโยงการทํางานในรูปแบบที่คลายคลึงกันได แตมีความแตกตางในการทํางานระหวาง
หนวยงานและสภาพปญหาในพื้นที่ มีคูมือการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทั้งน้ีหนวยงาน
ที่ดูแลชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ  ฟนฟูสภาพรางกายจิตใจของผูเสียหายยังมีอยูจํากัดไมเพียงพอ
และไมสะดวกตอการรองรับปญหาที่ตองการความชวยเหลือ และปญหาความลาชาในการทํางาน
อัตรากําลังและงบประมาณที่มีจํากัด การประสานงานระหวางหนวยงานในพื้นที่ที่ยังขาดความรู
ความเขาใจเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย และยังขาดการติดตามประเมินผลที่เปนระบบ
อยางตอเน่ือง

นอกจากน้ียังมีการดําเนินการในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการคามนุษย คือ เร่ืองการ
อนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551 โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี

1) อนุมัติหลักการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตใหคน
ตางดาวที่เปนผูเสียหายจากการกระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในราชอาณาจักรชั่วคราวเปนกรณี
พิเศษ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดฐานคามนุษย การรักษาพยาบาล การ
บําบัดฟนฟู การเรียกรองสิทธิของผูเสียหาย

2) มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และกระทรวงแรงงานรวมพิจารณากําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข การผอนผันใหผูเสียหาย
จากการคามนุษยอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และหลักเกณฑ เงื่อนไข การอนุญาตใหทํางาน
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ไดตามกฎหมาย
ทั้งน้ี คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ลงมติวา
1) อนุมัติในหลักการตามที่ พม. เสนอทั้ง 2 ขอ และให พม. และหนวยงานอ่ืนที่

เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป ทั้งน้ี ใหกระทรวงมหาดไทย
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงและประกาศไป
พิจารณาโดยดวนดวย

2) คณะรัฐมนตรีขอสังเกตวา การอนุญาตใหคนตางดาวที่เปนผูเสียหายจากการ
กระทําความผิดฐานคามนุษยอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทํางานไดตามกฎหมายน้ัน เปน
การดําเนินการตามหลักมนุษยธรรมเทาที่จําเปนและเปนการผอนผันเพียงชั่วคราวเทาน้ัน จึงขอให
กระทรวงการตางประเทศ พม. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของเรง
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่และกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหคนตางดาวดังกลาวสามารถเดินทางกลับ
ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไมชักชาจนเปนเหตุใหตองพิจารณาผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
ตอไปอีก

การดําเนินงานดังกลาวยังไมมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมเน่ืองจาก พ.ร.บ.ปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2522 ไมใชกฎหมายพิเศษจึงตองปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
คือ พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ.2552 พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ .2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดมีหนังสือถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงแรงงาน เพื่อทําความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี และออกกฎ
ระเบียบรองรับการปฏิบัติงานดวยแลว

3.2 ผลการศึกษาการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
จากการศึกษาการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย มีประเด็นสําคัญ คือ
3.2.1 ความชัดเจนของเน้ือหาสาระของนโยบายและแผน

(1) ลักษณะของนโยบาย
ลักษณะของนโยบายถือวามีความสําคัญที่จะทําใหนโยบายน้ันสําเร็จหรือลมเหลว

นโยบายที่จะประสบความสําเร็จ คือ นโยบายที่เรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ นอยที่สุด และมี
ความเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคมากที่สุด ในทางตรงกันขาม ถานโยบายเรียกรองใหมีการ
เปลี่ยนแปลงและเห็นพองตองกันในวัตถุประสงคนอย โอกาสที่นโยบายน้ันจะประสบความสําเร็จ
ในทางปฏิบัติจะมีนอย
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การดําเนินการคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ในภารกิจของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พบวา ลักษณะของนโยบายเปนนโยบายเรงดวน
ที่รัฐบาลใหความสําคัญที่แกไขปญหาแกกลุมที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยและมีผลกระทบตอสังคม
อยางจริงจังและใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย
โดยสาระสําคัญของแผนดังกลาวเปนลักษณะเปนแผนเชิงนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาเพื่อ
สรางกลไกการประสานงานและการดําเนินงานในทุกระดับใหมีความรวมมือในการดําเนินงานตาม
แผนใหเปนทิศทางเดียวกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ ษยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการสรางศักยภาพในการปองกันและฟนฟูจากภาวะเสี่ยงจากการคามนุษย จัดทําโครงการ
รองรับที่ชัดเจน คือ โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย และจัดทําแผนปฏิบัติการของ
หนวยงานที่สอดคลองกับนโยบายระดับชาติมีความชัดเจนครอบคลุมสภาพปญหาการคามนุษยที่
เกิดขึ้นจริง ดําเนินการในรูปของสหวิชาชีพตามระดับชาติ คือ แผนการใหความชวยเหลือคุมครอง ซึ่ง
มีความชัดเจนในดานการใหความชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ ฟนฟูรางกายจิตใจของเด็กและหญิงที่
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยใหสามารถกลับคืนสูสังคม โดยการจัดบริการสังคมตางๆใหแกผูเสียหายจาก
การคามนุษยโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน แมวาจะเปนการทํางานลักษณะใหมที่จะตองทํางานแบบ
บูรณาการประสานความรวมมือกับหนวยงานหลายหนวย แตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยไดใหความสําคัญในการดําเนินการตามแผนดังกลาว อีกทั้งแนวทางการทํางานตาม
นโยบายมีความสอดคลองกับภารกิจของกระทรวงและหนวยงานในการใหบริการชวยเหลือคุมครองผู
ประสบปญหาทางสังคม มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการของหนวยงานเฉพาะเร่ืองโดย
ยึดหลักนโยบายและแผนระดับชาติมีการแยกแยะกลุมเปาหมาย ลักษณะของนโยบายที่มีความชัดเจน
จึงทําใหสามารถถายทอดลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ

สรุปไดวา ลักษณะและสาระของนโยบายเปนนโยบายมีความชัดเจนดีสามารถ
ถายทอดลงสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ

(2) ความสอดคลองของวัตถุประสงค
วัตถุประสงคของแผนงานโครงการ มีการเรียงลําดับความสําคัญของวัตถุประสงค

ของแผนงาน โครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย มีการเรียงลําดับความสําคัญของ
วัตถุประสงคที่ชัดเจน คือ การปองกัน ชวยเหลือ ฟนฟู และเสริมสรางศักยภาพแกกลุมเปาหมา ยที่
ตกเปนเหยื่อการคามนุษยและกลุมเสี่ยงที่ชัดเจน ทําใหผูปฏิบัติมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีผล
ตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

3.2.2 การดําเนินงานดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
การผลักดันนโยบายและแผนระดับชาติไปสูการปฏิบัติในสวนของกระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีการขับเคลื่อนกลไกในระดับตางๆที่ชัดเจนเปนระบบ
และกระบวนการทํางานที่ชัดเจนสอดรับกัน โดยมีกระบวนการทํางานคุมครองชวยเหลือ ไดแก

(1) การชวยเหลือ คุมครอง
(2) ฟนฟู บําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจในสถานแรกรับและสถานสงเคราะห
(3) สงตอไปยังสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพเพื่อรับการคุมครอง ฟนฟู ปรับ

สภาพ
(4) ชวยเหลือทางกฎหมาย การจัดบริการดานปจจัยสี่ การศึกษา ฝกอบรมอาชีพ

และทักษะชีวิตเพื่อเตรียมสงกลับสูครอบครัวและสังคม
(5) มีบริการใหคําแนะนําปรึกษาทางโทรศัพท หมายเลข 1300
(6)ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
(7) สรางเครือขายชวยเหลือและคุมครองเด็กกับหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ

เร่ือง การปองกันปราบปรามและแกไขปญหาการคาเด็กและหญิงภายในประเทศและขามชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนหนวยงานอันดับแรกที่มีผลการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม การศึกษาการดําเนินงานดานการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
ในคร้ังน้ีไดศึกษาประเด็นสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ กลาวคือ ในเร่ืองความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก ความพรอมดานหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ และการประสานงาน ซึ่งมีผลตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี

3.2.2.1 ดานหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
การกําหนดหนวยงานหลักรับผิดชอบในการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ

นอกจากการวางแผนจะมีคุณคาแทจริงตอเมื่อแผนน้ันไดรับการนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ
หนวยปฏิบัติตองมีความรู ความเขาใจในวัตถุประสงคและความสําคัญของแผนเปนอยางดี เพื่อนํา
แผนไปปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

การดําเนินการดังกลาวไดมีการกําหนดหนวยงานหลักที่รับผิดชอบอยางชัดเจน
โดยมีการใหบริการตามประเภทของกลุมเปาหมายที่มีการแยกแยะคัดกรองเหยื่อ เชน ผูไดรับความ
เสียหาย กลุมเสี่ยง ใหบริการในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 7 แหง สถานสงเคราะห 2 แหง และ
หนวยงานต้ังรับใหความชวยเหลือ อาทิ บานพักเด็กและครอบครัว สถานสงเคราะห สถานแรกรับ
สถานฝกอาชีพ 99 แหงทั่วประเทศเพื่อสงตอใหหนวยงานหลักใหการชวยเหลือฟนฟูตอไป
โดยเฉพาะมีประสบการณทํางานตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินงานของทีมสหวิชาชีพจึง
สามารถเชื่อมโยงการทํางานในลักษณะที่คลายคลึงกันได อยางไรก็ดีผลสําเร็จของการนํานโยบาย
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ไปปฏิบัติยังขึ้นอยูกับการเชื่อมตอกลไกในทุกระดับอยางสอดรับกันเพื่อใหเกิดการดํา เนินงานและ
การบริหารในเชิงระบบและกระบวนการทํางานที่เปนอิสระคลองตัวเกาะติดสถานการณ มีรูปแบบ
การทํางานเชิงรุกไปพรอมๆ กับการทํางานเชิงรับ แตยังมีอุปสรรคในความแตกตางในการทํางาน
ระหวางหนวยงานในแตละพื้นที่ ขึ้นอยูกับปจจัยของหนวยงานและสภาพปญหาในพื้นที่ ทั้งน้ี
หนวยงานที่ชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพยังมีอยูจํากัดไมเพียงพอและไมสะดวกตอการรองรับ
ปญหาที่ตองการความชวยเหลือ และการดําเนินงานบางสวนมีความลาชา การที่มีผูเกี่ยวของและ
หนวยงานปฏิบัติจํานวนมากจะตองมีทิศทางเดียวกัน แมวาหนวยงานและผูเกี่ยวของเหลาน้ันจะเห็น
พองตองกันกับเปาหมายของนโยบาย แตมีความขัดแยงในวิธีการที่จะบรรลุเปาหมาย มีระดับความ
เรงดวนที่จะบรรลุเปาหมายตลอดจนมีวัตถุประสงคหลักของตนที่แตกตางกันไป เมื่อโครงการตอง
อาศัยหนวยงานหลายหนวยซึ่งจะเกิดปญหาเกี่ยวกับความเห็นไมตรงกันและกอใหเกิดความลาชาใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น

สรุปไดวา การดําเนินงานดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ได
นํานโยบายไปปฏิบัติ ดานความพรอมของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบมีการกําหนดหนวยงานหลัก
ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน แตยังมีอุปสรรคในความแตกตางในการทํางานระหวางหนวยงานในแตละ
พื้นที่ จํานวนไมเพียงพอและไมสะดวกตอการรองรับปญหาที่ตองการความชวยเหลือ และการ
ดําเนินงานบางสวนยังมีความลาชา

3.2.2.2 ดานบุคลากร
การจัดสรรบุคลากรที่มีความรูความเขาใจมีความสําคัญตอความสําเร็จของการนํา

แผนไปปฏิบัติอยางยิ่ง ความมุงมั่นของบุคลากรที่นําแผนไปปฏิบัติ หากบุคลากรมีความรับผิดชอบ
ไดรับการปลูกฝงใหมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ จะเปนพลังสําคัญตอการนําแผนไปปฏิบัติให
บรรลุผล

การบริหารจัดการดานบุคลากรพบวา บุคลากรมีความพรอมในระดับหน่ึงเน่ืองจากมี
การเตรียมความพรอม ใหความรูความเขาใจตอนโยบาย แผนงานโครงการ มีการอบรมใหความรู
ทีมสหวิชาชีพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอเพื่อใหเปนผูมีความชํานาญแบบมืออาชีพในการคุมครอง
ชวยเหลือผูเสียหาย แมวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะจัดสรรอัตรากําลัง
รองรับแผนปฏิบัติการตามนโยบายดังกลาวโดยการใชบุคลากรในสายงายตามโครงสรางอัตรากําลัง
ของหนวยงานในสังกัดที่ไดรับมอบหมาย แตยังมีปญหาอุปสรรคดานบุคลากรในระดับพื้นที่ไมใช
ผูปฏิบัติงานดานการคามนุษยโดยตรง สวนใหญมีหนาที่ทําประจําที่ตองรับผิดชอบอยูแลวจึงถือวา
งานการชวยเหลือผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยเปนงานรองไมใหความสําคัญและผลักภาระไปให
หนวยงานอ่ืนรับผิดชอบแทน และบุคลากรบางสวนเปนเจาที่ใหมที่ยังขาดความรูความชํานาญและ
ประสบการณเทาที่ควรและมีภารกิจที่หลากหลายทําใหไมสามารถปฏิบัติงานการชวยเหลือในเชิงลึก
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ได อีกทั้งจํานวนบุคลากรที่ไมเพียงพอในการดําเนินงาน ซึ่งเปนอุปสรรคหน่ึงของการดําเนินงาน
ดังน้ันความมุงมั่นและความพรอมของบุคลากรที่นําแผนไปสูการปฏิบัติถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง
เพราะเปนพลังสําคัญในการนําแผนไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจึงควรให
ความสนใจในการเสริมขวัญกําลังใจและความมุงมั่นตอผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผูปฏิบัติงานเห็นวาผลสําเร็จ
ของการปฏิบัติตามแผนนอกจากทําใหองคกรมีความกาวหนามั่นคงแลว ผูปฏิบัติงานทุกคนจะไดรับ
ผลตอบแทนความกาวหนารวมกันเพราะถือวาเปนผลงานรวมกัน

สรุปไดวา บุคลากรมีความพรอมในระดับหน่ึง แตยังมีปญหาอุปสรรคบางใน
ระดับพื้นที่บุคลากรยังไมเพียงพอ และขาดความรูความชํานาญ ซึ่งเปนอุปสรรคหน่ึงของการ
ดําเนินงาน

3.2.2.3 ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ
การจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตอการนําแผนไปปฏิบัติที่สําคัญที่ทําใหสําเร็จตาม

วัตถุประสงค คือ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอสอดคลองกับระยะเวลา ซึ่งเปนปจจัย
ที่จะทําใหการนําแผนไปปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จ

ในทางปฏิบัติพบวาแมวากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจะ
มีแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายและแผนระดับชาติชัดเจน แตสําหรับหนวยงานชวยเหลือที่ไมใช
ภารกิจตรงกับการชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยมีขอจํากัดดานงบประมาณ มีผลตอความ
คลองตัวในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ

การดําเนินงานตามแผนงานโครงการในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ 4 แหง
สถานสงเคราะห 2 แหง และหนวยงานต้ังรับใหความชวยเหลือ 99 แหงทั่วประเทศน้ัน ความพรอม
ดานวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปฏิบัติงานเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ที่จะทําใหการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จ พบวา มีหลายหนวยงานทีมีค วามพรอม แตมีบาง
หนวยงานยังขาดความพรอมดานวัสดุอุปกรณบาง เชน หนวยงานในพื้นที่ที่ไมใชหนวยงานที่มี
ภารกิจโดยตรงกับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง พาหนะในการนําสง
ผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย เปนตน

สรุปไดวา การจัดสรรทรัพยากร ดานงบประมาณยังมีขอจํากัดทําใหการปฏิบัติงาน
มาคลองตัวเทาที่ควร สวนดานวัสดุอุปกรณของบางหนวยงานในพื้นที่ยังขาดความพรอมทําใหไม
สามารถสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวของและแกไขปญหาการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.2.2.4 การประสานงาน
การประสานงานถือวามีส วนสําคัญในการนํานโย บายไปสู การปฏิบัติให

บรรลุผลสําเร็จ จึงตองมีรูปแบบการชวยเหลือสงตอที่ชัดเจน โดยมีการประสานงานในทุกระดับ
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ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในลักษณะสหวิชาชีพ แตเนื่องจากกระบวนการทํางานมีขอจํากัด
เน่ืองจากบุคลากรของบางหนวยงานยังขาดความเขาในความรูเร่ืองกฎหมายที่เ กี่ยวของกับการคา
มนุษย ทําใหไมสามารถชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งตองมี การอบรมใหความรู การ
ประชาสัมพันธเผยแพรความรูเร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยใหหนวยงานและ
ประชาชนไดเขาถึงขอมูลเพื่อชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยไดทันทวงที

สรุปไดวา ยังมีปญหาดานการประสานงานในบางหนวยงานเนื่องจากบุคลากรยัง
ขาดความเขาในความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย ทําใหไมสามารถชวยเหลือได
อยางมีประสิทธิภาพ

3.2.2.5 ดานการติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลถือวาเปนประเด็นสําคัญตอการพัฒนาและปรับปรุงการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดําเนินการที่ผานมามีการติดตามประเมินผลเปนระยะ โดยมี
การติดตามประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด และประเมินผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและแผนระดับชาติ เร่ือง การปองกันปราบปรามและแกไขปญหากา รคาเด็กและหญิง
ภายในประเทศและขามชาติ เพื่อใหไดทราบปญหาอุปสรรคในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่ผานมา

สรุปไดวา ดานการติดตามประเมินผล อยูในเกณฑเหมาะสมในระดับหน่ึง
จากผลการดําเนินงานดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย โดยมี

ผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม ดังน้ี
(1) กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย บรรลุเกินเปาหมาย รอยละ

119.25
(2) กิจกรรมการพัฒนาศูนยการเรียนรูในการปองกันชวยเหลือและคุมครองหญิง

และเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย พบวามีเพียงศูนยเดียว
(3) กิจกรรมการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพคนเรรอนเพื่อปองกันการถูกลอลวง

บรรลุเกินเปาหมาย คือ รอยละ 161.40
สวนในเร่ืองการอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว ตามมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ยังไมมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมเน่ืองจาก พ.ร.บ.
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2522 ไมใชกฎหมายพิเศษจึงตองปฏิบัติงานตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ

สรุปไดวา ผลการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพเกินเปาหมาย
ยกเวน การจัดศูนยการเรียนรูในการปองกันชวยเหลือและคุมครองหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อ
การคามนุษย ควรมีเพิ่มขึ้น และการอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว ยังไมมีการดําเนินการที่เปน
รูปธรรมเน่ืองจากตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
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3.3 ปญหาอุปสรรคดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย
แมจะมีการนํานโยบายสูการปฏิบัติขางตนจะไดผลระดับหน่ึง แตในการดํา เนินการตาม

นโยบายและแผนระดับชาติ ป 2546 - 2553 จําเปนจะตองมีการปรับนโยบายและแผนเน่ืองจาก
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 ไดมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2551 ซึ่งสาระสําคัญของกฎหมายไดกําหนดการชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจา
การคามนุษยอยางชัดเจน ไดแก การพิจารณาใหความชวยเหลือบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายอยาง
เหมาะสมในทุกดาน การดําเนินคดีเพื่อเรียกรองคาสินไหมทดแทนใหกับผูเสียหาย การดูแลใน
สถานแรกรับหรือสถานสงเคราะหอ่ืนๆ การชวยเหลือทางกฎหมาย การคุมครองความปลอดภัย การ
ผอนผันใหผู เสียหายอยูในประเทศและอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย การ
ชวยเหลือบุคคลผูมีสัญชาติไทยที่ตกเปนผูเสียหายในตางประเทศ การคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
และชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย

ดังน้ัน นอกจากปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายและแผนระดับชาติ ป 2546-2553 ไปสู
การปฏิบัติตามที่ไดกลาวแลว ปญหาการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในชวงคาบ
เกี่ยวกับการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ยังมีอีกหลาย
ประการ ทั้งปญหาในประเทศ ปญหาในตางประเทศ และมุมมองของสหรัฐอเมริกาในการจัดระดับ
การคามนุษยของประเทศไทย รวมทั้งปญหาทางกฎหมายในการดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ผูเสียหาย ซึ่งประเด็นของการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายพอจะประมวลปญหา ดังน้ี

3.3.1 ปญหาการคัดแยกผูเสียหายในประชากรกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะผูอพยพ ผูไรสัญชาติ ผู
ไมมีหลักฐานทางทะเบียน รวมทั้งผูตกเปนผูเสียหายที่ เปนคนไทยในตางประเทศ ซึ่งพบวา
หนวยงานไทยไมไดคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษยในหลายกรณี

3.3.2 ปญหาการชวยเหลือแรงงานไทย กัมพูชา พมา ถูกสงลงเรือประมงและออกหาปลา
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งพบวาบางรายไมไดเขาฝงนานถึง 2-3 ป ไมไดรับคาจางและถูก
บังคับและทํารายรางกาย

3.3.3 ปญหาการชวยเหลือผู เสียหายจาการถูกแสวงประโยชนในรูปแบบตางๆ อาทิ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแชแข็ง อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ โรงงานผลิตเสื้อผาขนาด
ยอยและงานตามบาน รวมถึงการคุมครองผูเสียหายจากขบวนการจัดหางานทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งพบวาถูกบังคับใชแรงงานเยี่ยงทาสและมีหน้ีสินผูกพันมหาศาล

3.3.4 การอนุญาตใหผูเสียหายที่เปนผูใหญมีอิสระที่จะไปไหนมาไหนออกนอกบริเวณ
สถานคุมครอง สามารถทํางานหรือพักอาศัยในสถานที่อ่ืนได รวมทั้งการใหความชวยเหลือดาน
กฎหมายในการโยกยายไปประเทศหรือสถานที่ปลอดภัยจากการถูกขมขูหรือไดรับความยากลําบาก
รวมถึงการอนุญาตใหผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศและทํางานนอกสถานคุมครอง ซึ่งพบวาแมจะมี
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ความพยายามจากประเทศไทย แตยังไมสามารถนําสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมได
3.3.5 ปญหาการจัดใหมีเจาหนาที่ที่สามารถสื่อสารภาษาที่เกี่ยวของกับผูเสียหาย ซึ่งจะ

สื่อสารและใหขอมูลกับผูเสียหายและกลุมเสี่ยงชาวตางชาติโดยเฉพาะดานแรงงานดวย
3.3.6 ปญหาขั้นตอนการสงตัวผูเสียหายกลับประเทศระหวางเจ าหนาที่รัฐบาลไทยและ

รัฐบาลตางประเทศ มักใชเวลานาน ทําใหผูเสียหายตองอยูในสถานพักพิงของรัฐหลายปและบาง
รายจึงพยายามหลบหนีออกนอกสถานพักพิง

3.3.7 ปญหาขาดความรูและความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของอันเน่ืองมาจากการ
ชวยเหลือคุมครองผูเสียหายตองเกี่ยวพันกับหลายหนวยงาน ซึ่งตองใชความรูจากสหสาขาอาชีพ
และกฎหมายใหมที่ประกาศใช

3.4 การพัฒนายุทธศาสตรดานการคุมครองชวยเหลือ
เน่ืองจากนโยบายและแผนการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและ

ขามชาติ พ.ศ. 2546-2553 กําลังจะสิ้นสุดลงในป 2553 คณะกรรมการปองกันและปราบกรามการคา
มนุษย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดมีมติแตงต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร
และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระยะ 6 ป ขางหนา (พ.ศ. 2554-2559) โดยการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวน โดยคณะรัฐมนตรีไดผานความเห็นชอบ ราง นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระยะ 6 ป ขางหนา (พ.ศ. 2554-2559) ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ ซึ่งนโยบาย ยุทธศาสตร ประกอบดวยประเด็น
ยุทธศาสตรที่สําคัญ 6 ดาน คือ ดานการปองกัน ดานการดําเนินคดี ดานการคุมครองชวยเหลือ ดานการ
พัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และดานการพัฒนาและบริหารขอมูล การดําเนินการขั้น
ตอไป คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยประจําป โดยเฉพาะกรณีการ
คุมครองชวยเหลือ ซึ่งไดกําหนดเปาประสงค คือ ผูเสียหายไดรับการชวยเหลือและคุมครองตาม
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีกลุมเปาหมายไดแก ผู เสียหายจากการคามนุษย พยานและบุคคลที่ มี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยาน รวมทั้งคดีเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกประเทศ

มาตรการ/กลยุทธ ที่สําคัญ คือ
3.4.1 จัดทํามาตรฐานและคูมือของประเทศในการชวยเหลือ คุมครอง และสงกลับ
3.4.2 พัฒนาสมรรถนะของผูใหบริการและพัฒนาองคกรที่เกี่ยวของดานการคุ มครอง

ชวยเหลือใหมีความรูความเขาใจตามมาตรฐานที่กําหนด และคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการ
คามนุษย
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3.4.3 สงเสริมใหมีหนวยบริการแบบครบวงจร ในพื้นที่ที่เปนเสนทางการคามนุษยในการ
ชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.4.4 สนับสนุนใหหนวยงานที่ดําเนินการคุมครองพยาน สามารถปฏิบัติหนาที่ในการ
คุมครองพยานไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.4.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดต้ัง/จัดหาสถานคุมครองหรือสถานพักพิงผูเสียหาย
จากการคามนุษย โดยองคกรภาคเอกชนตามมาตรฐานที่กําหนด

3.4.6 สงเสริมการมีสวนรวมของราชการสวนทองถิ่นและชุมชนของผูเสียหายในการดูแล
ภายหลังการสงกลับ

3.4.7 สงเสริมการสรางเครือขายอาสาสมัครคนไทยในตางประเทศเพื่อชวยเหลือและดูแล
ผูเสียหายกอนการสงกลับประเทศไทย

3.4.8 พัฒนาระบบการใหบริการลามเพื่อการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย
3.4.9 สรางมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับเจาหนาที่ในการรักษาความลับของขอมูล
ผูรับผิดชอบ ประกอบดวย
เจาภาพหลัก : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการ

ตางประเทศ (กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงแรงงาน
หนวยงานสนับสนุน : กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย

องคกรเอกชน องคกรศาสนา
ดวย นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยใน

ระยะ 6 ป ขางหนา (พ.ศ. 2554-2559) ขางตน มีมาตรการ/กลยุทธ ที่ครอบคลุมการดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งดานมาตรฐานการบริการแบบครบวงจร การมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในการดูแลผูเสียหายหลังการสงกลับ การสรางเครือขายทั้งในและตางประเทศ พัฒนา
ระบบลามเพื่อใหบริการและคุมครองผูเสียหาย และมาตรฐานความปลอดภัยแกเจาหนาที่ซึ่งจะเปน
การพัฒนาการคุมครองชวยเหลือที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น

ดังน้ัน ในการจัดทําแผนปฏิบัติการดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย โดยยึดตามหลักของ
มาตรการ/กลยุทธ ดังกลาว มาใชประกอบการพิจารณาจากสภาพปญหาอุปสรรคทั้งในอดีตและ
ปจจุบันของการดําเนินการดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายเพื่อใชเปนประเด็นในการวางแผน
แกไขและพัฒนาการดําเนินการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจาการคามนุษยอยางเปนรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป



บทท่ี 4
สรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษา เร่ือง การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

การคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย และศึกษาปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการนํา
นโยบายการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยไปสูการปฏิบัติ โดยดําเนินการศึกษา
นโยบายและแผนระดับชาติ เร่ืองการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็กภายในประเทศ
และขามชาติ (พ.ศ. 2546 - 2553) เฉพาะแผนการใหความชวยเหลือและคุมครอง และการดําเนินงาน
การชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปนการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) ผลการ
ดําเนินงานและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงานการ
ชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยใหมีประสิทธิผลมากขึ้น และเสนอแนวทางพัฒนานโยบายและ
แผนระดับชาติที่มีประโยชนในการนําสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกผูเสียหายจากการคามนุษย
ใหไดรับการชวยเหลือและคุมครองใหเหมาะสม

สรุปผลการศึกษา ไดดังน้ี
4.1.1. ความชัดเจนของเน้ือหาสาระของนโยบายและแผน

4.1.1.1 ลักษณะของนโยบาย
มีความชัดเจนดีดานการใหความชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพ ฟนฟูใหสามารถ

กลับคืนสูสังคม จัดบริการสังคมตางๆ บูรณาการประสานความรวมมือกับหนวยงานหลายหนวย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดสนองตอบนโยบายและสามารถถายทอดลง
สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ

4.1.1.2 ความสอดคลองของวัตถุประสงค
มีการเรียงลําดับความสําคัญของวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการปองกันชวยเหลือ

การฟ นฟู และเสริมสรางศักยภาพแกกลุ มเปาหมาย ทําใหผู ปฏิบัต ิม ีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ

จากผลการศึกษา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปน
หนวยงานเดียวที่ใชกรอบนโยบายและแผนระดับชาติถายทอดสูการปฏิบัติ  อีกทั้งมีการจัดต้ัง
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หนวยงานรับผิดชอบในทุกระดับจึงมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนสามารถนําสูก ารปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ

4.1.2 การดําเนินงานดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย
การศึกษาการดําเนินงานดานการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยใน

คร้ังน้ีไดศึกษาประเด็นสําคัญในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ไดแก
ความพรอมดานหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ ดานบุคลากร ดานงบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการ
ประสานงาน ซึ่งมีผลตอการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี

4.1.2.1 ดานหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
การดําเนินงานดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ไดนํา

นโยบายไปปฏิบัติ ดานความพรอมของหนวยงานหลักที่รับผิดชอบมีการกําหนดหนวยงานหลักที่
รับผิดชอบอยางชัดเจน มีการแยกแยะคัดกรองโดยใหบริการในสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ
สถานสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัว สถานแรกรับ สถานฝกอาชีพ แตยังมีอุปสรรคในความ
แตกตางในการทํางานระหวางหนวยงานในแตละพื้นที่ จํานวนไมเพียงพอและไมสะดวกตอการ
รองรับปญหาที่ตองการความชวยเหลือ และการดําเนินงานบางสวนยังมีความลาชา

4.1.2.2 ดานบุคลากร
บุคลากรมีความพรอมในระดับหน่ึง แตยังมีปญหาอุปสรรคบางในระดับพื้นที่

บุคลากรยังไมเพียงพอ และขาดความรูความชํานาญ ซึ่งเปนอุปสรรคหน่ึงของการดําเนินงาน
4.1.2.3 ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ
การจัดสรรทรัพยากร ดานงบประมาณยังมีขอจํากัดทําใหการปฏิบัติงานมา

คลองตัวเทาที่ควร สวนดานวัสดุอุปกรณของบางหนวยงานในพื้นที่ยังขาดความพรอมทําใหไม
สามารถสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวของและแกไขปญหาการชวยเหลือคุมครองผูเสียหายจากการคา
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ

4.1.2.4 ดานการประสานงาน
พบวายังมีปญหาดานการประสานงานในบางหนวยงานเน่ืองจากบุคลากรยังขาด

ความเขาในความรูเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคามนุษย ทําใหไมสามารถชวยเหลือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4.1.2.5 ดานการติดตามประเมินผล
ดานการติดตามประเมินผล อยูในเกณฑเหมาะสมในระดับหน่ึง
ผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย เปนไปอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพเกินเปาหมาย ยกเวน การจัดศูนยการเรียนรูในการปองกันชวยเหลือและ
คุมครองหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยควรมีเพิ่มขึ้น
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4.1.3 ปญหาอุปสรรคดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย
ปญหาการนํานโยบายและแผนระดับชาติ ป 2546 - 2553 ไปสูการปฏิบัติตองมีการปรับ

นโยบายและแผนเน่ืองจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 กําหนดการชวยเหลือคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจาการคา
มนุษย อาทิ การพิจารณาใหความชวยเหลือบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายอยางเหมาะสม การดําเนินคดีเพื่อ
เรียกรองคาสินไหมทดแทนใหกับผู เสียหาย การดูแลในสถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห การ
ชวยเหลือทางกฎหมาย การคุมครองความปลอดภัย การผอนผันใหผูเสียหายอยูในประเทศและ
อนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราวตามกฎหมาย การชวยเหลือบุคคลผูมีสัญชาติไทยที่ตกเปน
ผูเสียหายในตางประเทศ การคุมครองสิทธิของผูเสียหายและชวยเหลือจากกองทุนเพื่อการปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย

นอกจากน้ี ยังมีปญหาอ่ืนทั้งในประเทศ ตางประเทศ และมุมมองของสหรัฐอเมริกาในการ
จัดระดับการคามนุษยของประเทศไทย ปญหาทางกฎหมายในการดําเนินการเพื่อประโยชนของ
ผูเสียหาย ประมวลปญหา ดังน้ีปญหาหนวยงานไทยไมไดคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย ปญหา
การชวยเหลือแรงงานไทย กัมพูชา พมา ถูกสงลงเรือประมงและออกหาปลาแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ปญหาการชวยเหลือผูเสียหายในรูปแบบตางๆ การอนุญาตใหผูเสียหายที่เปนผูใหญมีอิสระ
ออกนอกบริเวณสถานคุมครอง สามารถทํางานหรือพักอาศัยในสถานที่อ่ืน ความชวยเหลือดาน
กฎหมายในการโยกยายไปประเทศหรือสถานที่ปลอดภัย ใหผูเสียหายอาศัยอยูในประเทศและ
ทํางานนอกสถานคุมครอง ปญหาการจัดใหมีเจาหนาที่ที่สามารถสื่อสารภาษาที่เกี่ยวของกับ
ผูเสียหาย ปญหาความลาชาของขั้นตอนการสงตัวผูเสียหายกลับประเทศ และปญหาขาดความรู
และความรวมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวของ

4.1.4 การพัฒนายุทธศาสตรดานการคุมครองชวยเหลือ
นโยบายและแผนการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็กภายในประเทศและขามชาติ

พ.ศ. 2546-2553 จะสิ้นสุดลงในป 2553 คณะรัฐมนตรีไดผานความเห็นชอบ ราง นโยบาย ยุทธศาสตร
และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระยะ 6 ป ขางหนา (พ.ศ. 2554-2559) ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตร 6 ดาน คือ
ดานการปองกัน ดานการดําเนินคดี ดานการคุมครองชวยเหลือ ดานการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลื่อน และดานการพัฒนาและบริหารขอมูล การพัฒนายุทธศาสตรดังกลาวจะเปนการพัฒนาที่มี
ความครอบคลุมและสามารถแกไขปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานในชวงนโยบายและแผนฉบับกอน
ดังกลาวขางตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การดําเนินการขั้นตอไป คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยประจําป การนํานโยบายและยุทธศาสตรดังกลาวสูการปฏิบัติจะ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานแกหนวยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกรณีการคุมครองชวยเหลือ
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เปาประสงค คือ ผูเสียหายไดรับการชวยเหลือและคุมครองตามมาตรฐานที่กําหนด โดกลุมเปาหมาย
ไดแก ผู เสียหายจากการคามนุษย พยานและบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกับพยาน รวมทั้งคดี
เครือขายที่เกี่ยวของทั้งภายในและนอกประเทศ

หนวยงานเจาภาพหลัก ไดแก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง
การตางประเทศ (กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงแรงงาน สวนหนวยงานสนับสนุน
ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย องคกรเอกชน องคกรศาสนา

ดวย นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระยะ 6
ป ขางหนา (พ.ศ. 2554-2559) ขางตน มีมาตรการ/กลยุทธ ที่ครอบคลุมการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งดานมาตรฐาน  การบริการแบบครบวงจร การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการดูแล
ผูเสียหายหลังการสงกลับ การสรางเครือขายทั้งในและตางประเทศ พัฒนาระบบลามเพื่อใหบริการและ
คุมครองผูเสียหาย และมาตรฐานความปลอดภัยแกเจาหนาที่  ซึ่งจะเปนการพัฒนาการคุมครอง
ชวยเหลือที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น ดังน้ัน แนวทางการพัฒนางานในระยะตอไป คือ การจัดทําแผนปฏิบัติ
การดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหาย โดยยึดตามหลักของมาตรการ/กลยุทธ ดังกลาว พิจารณา
ประกอบกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินการดานการคุมครองชวยเหลือผูเสียหายที่ผานมา เพื่อการ
วางแผนแกไขและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพตอไป

4.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา เร่ือง การคุมครองชวยเหลือผู เสียหายจากการคามนุษย ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะดังน้ี
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

4.2.1.1 สรางความเขาใจเกี่ยวกับอาชญากรรมทั้งเร่ืองการคามนุษย และการ
หลบหนีเขาเมือง เพื่อใหเจาหนาที่สามารถดําเนินคดีไดโดยถูกตอง รวมทั้งใหผูเสียหายจากการคา
มนุษยไดรับการชวยเหลือคุมครองอยางเหมาะสมและเปนธรรม จัดเก็บขอมูลของผูเสียหายใหเปน
ระบบ เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายและแนวทางการใหความชวยเหลือคุมครองใหไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด

4.2.1.2 ทบทวนผลการดําเนินงาน สรุปบทเรียนแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
เพื่อกําหนดแนวทางการนํานโยบายปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยสูการปฏิบัติ

4.2.1.3 จัดต้ังศูนยการเ รียนรู เพิ่มขึ้น  เพื่อ เปนรูปแบบการดํา เนินงานที่มี
ประสิทธิภาพแกหนวยงานที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง

4.2.1.4 สนับสนุนทรัพยากรตางๆ ใหแกหนวยงานทั้งดานอัตรากําลัง งบประมาณ
วัสดุอุปกรณในทุกระดับเพื่อเกื้อหนุนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น
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4.2.1.6 พัฒนาระบบสวัสดิการและความกาวหนาแกผูปฏิบั ติงานเพื่อเปน
แรงจูงใจและเห็นคุณคาของการปฏิบัติงาน

4.2.1.5 สงเสริมสนับสนุนการรณรงคเผยแพรขอมูลขาวสารทางสื่อทุกรูปแบบให
ทุกหนวยงานและประชาชนตระหนักและรวมมือดําเนินการอยางมีสวนรวม

4.2.1.6 ผลักดันเร่ืองการอนุญาตใหคนตางดาวที่เปนผูเสียหายจากการกระทํา
ความผิดฐานคามนุษยอยูในราชอาณาจักรและไดรับอนุญาตใหทํางานไดตามกฎหมาย และทําความ
เขาใจรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการ
4.2.2.1 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติควรใหผูบริหารและผูปฏิบัติไดมีสวนรวม

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยยึดเปาหมายหลักรวมกัน
4.2.2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหมีทักษะ

การคิดและการจัดการเชิงระบบเพื่อบูรณาการทํางานกับทีมสหวิชาชีพ
4.2.2.3 พัฒนากลไกการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการคา

มนุษยในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
4.2.2.4 พัฒนาระบบการติดตามผลใหมีความตอเน่ืองและเปนระบบ
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