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บทคัดย่อ
นโยบายสาธารณะซึง่ เป็นนโยบายเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแนวทาง
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พบว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นผู้ก�ำหนดขึ้น
และผลักดันให้นโยบายนั้นๆ บรรลุเป้าหมาย ส่วนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นั้น
ควรด�ำเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพในการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยผลักดันมาตรการการ
ป้องกัน การด�ำเนินคดี การคุม้ ครองช่วยเหลือผูเ้ สียหาย และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลือ่ น
นโยบายการพัฒนาและบริหารข้อมูลให้มปี ระสิทธิผลตามพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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Abstract
Public policy, a policy on the prevention and suppression of human trafficking
and ways to prevent and suppress human trafficking found that public policy is what the
government is determined to push and vegetables such policies. mission complete The
guidelines for the prevention and suppression of human trafficking should be taken to
optimize the prevention and suppression of human trafficking by pushing measures to
prevent litigation protection for victims. And the development of mechanisms and
policy-driven data management, policy development and effectiveness of the law to
prevent and combat trafficking in 2551.
Keywords: Public policies, preventing and combating human trafficking
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๑. บทน�ำ

การค้ามนุษย์ถือว่าเป็นปัญหาส�ำคัญที่
รัฐบาลได้หยิบยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่ง
ชาติ ที่ ต ้ อ งแก้ ไ ขอย่ า งเร่ ง ด่ ว นการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการ
อย่างไรก็ยงั มีการลักลอบการค้ามนุษย์ ไม่วา่ จะเป็น
อาชญากรรมข้ามชาติที่ละเมิดกฎหมายและสิทธิ
มนุษยชนทัง้ ในรูปแบบการล่อลวงทางเพศ แรงงานเด็ก
แรงงานที่บังคับ ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมและ
ปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ จึงนับเป็นประเด็นที่มี
ความละเอียดอ่อนสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความ
สั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และการเมื อ งในวงกว้ า ง
ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และ
ปลายทาง ส�ำหรับการค้ามนุษย์ เพือ่ แสวงหาประโยชน์
ทางเพศและแรงงานบังคับ โดยเฉพาะอย่างยิง่ จาก
ชายแดน ปัญหาการค้ามนุษย์พบมากในหลาย
จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีต่ ดิ ชายแดน โดยขบวนการค้ามนุษย์
มีการท�ำงานเป็นเครือข่าย โดยการรับการส่งเป็นทอดๆ
โดยในการค้ามนุษย์ เป็นลักษณะของการชักจูงให้
เดินทางเข้ามาโดยผิดกฎหมาย และบางรายไม่
ตระหนักว่าตนเองตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
ดังนั้น รัฐบาลควรก�ำหนดนโยบายในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ต�ำบล
หมู่บ้าน ชุมชน ให้จริงจังมวลการศึกนสงเคราะห์า
นุการ ศป.ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับ
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ชาติ โดยให้ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา
การค้ามนุษย์ในอนาคต โดยมีแนวทางการก�ำหนด
นโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ดังจะได้น�ำเสนอดังต่อไปนี้
๑. ความหมายของนโยบายสาธารณะ
		 นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็นระดับใดในหน่วยงานใด ล้วน
มีกำ� เนิดมาจากความคิดอันเป็นกรอบน�ำทางว่าควร
จะท�ำอะไร เมือ่ ใด ทีไ่ หน โดยใคร และอย่างไร หาก
ปราศจากทิศทางที่แน่นอนชัดเจนในการด�ำเนิน
กิจกรรมของรัฐบาล ความคิดหรือเจตนาก็เกิดขึ้น
ก่อนเช่นเดียวกัน จากนั้นค่อยๆ พัฒนาชัดเจนขึ้น
กลายเป็นกรอบก�ำหนดทิศทางและแนวทางการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาล๑
		 Friedrich, c. J.๒ กล่าวถึง นโยบาย
สาธารณะ คือ ชุดของข้อเสนอ ที่เกี่ยวกับการ
กระท�ำของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ประกอบไปด้วย ปัญหาอุปสรรคและ
โอกาส ซึ่ ง นโยบายจะถู ก น� ำ เสนอเพื่ อ น� ำ ไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน การ
ก�ำหนดนโยบายนั้นมิได้เป็นการกระท�ำที่เกิดขึ้น
อย่างฉับพลันทันด่วน แต่นโยบายส่วนใหญ่จะต้อง
ผ่านการพิจารณาเป็นขั้นตอน ซึ่งจะมีฝ่ายบริหาร
เข้ามามีบทบาทอย่างส�ำคัญกับฝ่ายการเมืองในการ
ก�ำหนดนโยบาย
		 Dye, T. R๓ ได้ให้ความหมายของค�ำว่า
นโยบายสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลสามารถ

ศุภชัย ยาวะประภาษ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๓), หน้า ๑.
Friedrich, c. J., Man and his government, (New York : McGraw-Hill, 1963), p. 70.
๓
Dye, T. R., Understanding public policy, (Englewood Cliffs NJ : Prentice- Hall, 1984), pp. 1-3.
๑
๒
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เลือกที่จะกระท�ำหรือไม่กระท�ำก็ได้ ส�ำหรับส่วนที่
รัฐเลือก ทีจ่ ะกระท�ำนัน้ จะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ
ทัง้ หมดของรัฐบาลทัง้ กิจกรรมทีเ่ ป็นกิจวัตร และที่
เกิดขึ้นในบางโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรม
ทีร่ ฐั บาลเลือกทีจ่ ะกระท�ำบรรลุเป้าหมายด้วยดี ใน
การให้การบริการแก่สมาชิกในสังคมในส่วนทีร่ ฐั บาล
เลือกทีจ่ ะไม่กระท�ำก็ถอื ว่าเป็นสาระส�ำคัญของนโยบาย
และยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติ เป้าหมายของ นโยบาย
สาธารณะเพิ่มเติมอีก ดังนี้ ๑) สามารถท�ำการ
ประเมินผลกระทบต้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อนโยบาย
ได้ ๒) สามารถวิเคราะห์ถึงปรากฏการณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากนโยบายโดยขบวนการทางการเมือง
๓) สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ต่างๆ ที่เกิดจาก
นโยบายที่เป็นผลมาจากระบบการเมือง และ ๔)
สามารถท�ำการประเมินผลกระทบจากนโยบายทีม่ ี
ต่อสังคมทั้งในเชิงที่คาดคิด ประมาณการไว้แล้ว
และผลที่จะเกิดโดยไม่ได้คาดคิด
สรุปได้วา่ นโยบายสาธารณะ หมายถึง สิง่
ทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดเป็นแนวทางหรือแผนยุทธศาสตร์
ที่ก�ำหนดขึ้นและเลือกที่จะกระท�ำหรือไม่กระท�ำ
ก็ได้ เพื่อน�ำไปสู่เป้าหมายของส่วนรวมในเรื่องใด
เรือ่ งหนึง่ อย่างเหมาะสมทีจ่ ะกระท�ำหรือไม่ทำ� ก็ได้
โดยสิง่ นัน้ จะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทัง้ หมดของ
รัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และที่เกิดขึ้นใน

บางโอกาส ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาล
เลือกที่จะกระท�ำให้บรรลุเป้าหมายด้วยดีและเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ

๒. การค้ามนุษย์

ความหมายของการค้ามนุษย์ ในพระราช
บัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่ ๕ มิถนุ ายน
๒๕๕๑ ได้กำ� หนดความหมายของการค้ามนุษย์ ไว้
ในมาตรา ๖ ว่า ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ กระท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใด
๑. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พา
มาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้
อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก�ำลัง
บังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อ�ำนาจโดย
มิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอืน่ แก่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิดใน
การแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
๒. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พา
มาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้
อยูอ่ าศัย หรือรับไว้ซงึ่ เด็ก ผูน้ นั้ กระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์๔
		 การค้ามนุษย์๕ หมายถึง การจัดหา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก., (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๐.
๕
ช�ำนาญ จันทร์เรือง, ไทยกับการค้ามนุษย์. แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews. com/blog/
Detail/581932 [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙].
๔
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การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการ
รับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้
ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบ อืน่ ใด ด้วย
การลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อำ� นาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะ
ความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมี
การให้ หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพือ่ ให้ได้มาซึง่
ความยินยอมของบุคคลผู้มีอ�ำนาจ ควบคุมบุคคล
อื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์
การแสวงประโยชน์ อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการ
แสวงประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น
หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอืน่ การ
บังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาส
หรือการกระท�ำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส
การท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออก
จากร่างกาย ให้ถอื ว่าการจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ
การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่งเด็กเพื่อความ
มุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ เป็นการค้า
มนุษย์ แม้ว่าจะไม่มีการใช้วิธีการใดๆ ที่ระบุไว้
		 การค้ามนุษย์๖ คือ การจัดหา ขนส่ง
ส่งต่อ พามา ซ่อนเร้น หรือรับบุคคลโดยวิธีการ
บังคับ ข่มขู่ หรือการหลอกลวง หลอกล่อให้เชื่อ
ฉ้อฉล หรือการใช้อ�ำนาจเหนือกว่าโดยมิชอบ หรือ
เพราะบุคคลนั้นอยู่ในสถานการณ์เปราะบาง หรือ
ได้รับค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลนั้นเพื่อ
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ให้เกิดความยินยอมพร้อมใจและเพื่อให้มีอ�ำนาจ
ควบคุมเหนือบุคคลคนนั้น เพื่อน�ำไปสู่การขูดรีด
เอารั ด เอาเปรี ย บและแสวงหาผลประโยชน์ ใ น
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการเอาเปรียบทางเพศหรือ
จากการค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงานเยีย่ งทาส
หรือการค้าชิ้นส่วนของร่างกายของบุคคลคนนั้น
		 สรุปได้วา่ การค้ามนุษย์ หมายถึง การ
จัดหา ขนส่ง ส่งต่อ พามา ซ่อนเร้น หรือรับบุคคล
โดยวิธกี ารบังคับ ข่มขู่ หรือการหลอกลวง หลอกล่อ
ให้เชือ่ ฉ้อฉล หรือการใช้อำ� นาจเหนือกว่าโดยมิชอบ
เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์
จากบุคคลคนอื่นในรูปแบบต่างๆ หรือบังคับใช้
แรงงานหรือบริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือ
การกระท�ำอื่นเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การ
ท�ำให้ตกอยู่ใต้บังคับหรือท�ำให้สิ้นเสียซึ่งอิสรภาพ
โดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

๓. การน�ำนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ

		 การก� ำ หนดนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ๗
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็นชอบนโยบาย
และแผนระดับชาติ เรื่องการป้องกัน ปราบปราม
และแก้ปัญหาการค้าเด็กและหญิงภายในประเทศ

ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จงั หวัดสุรนิ ทร์. แหล่งทีม่ า : http:// www.surin-hb.
blogspot.com/2008/07/blog-post_6140.html [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙].
๗
Rainbow, นโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔๒๕๕๙. แหล่งทีม่ า : http://rungpet-1234.blogspot.com/2011/11/blog-post_09.html [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙].
๖
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และข้ามชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๕๓) ใช้เป็นแผน
แม่บทในการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานป้องกัน ต่อมา
รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการค้า
มนุษย์และก�ำหนดนโยบายเชิงป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นวาระ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ ท�ำเนียบ
รัฐบาล นอกจากนีป้ ระเทศไทยได้ลงนามในพิธสี าร
เพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์
เฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to prevent Suppress and punish trafficking in Persons Especially Woman and children) เมื่อวันที่ ๑๘
ธันวาคม ๒๕๔๔ มีความร่วมมือระดับรัฐมนตรี
ระหว่างประเทศ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุ
ภูมภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (กัมพูชา, จีน, พม่า, เวียดนาม
และไทย) และมี ก ารลงนามเมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม
๒๕๔๗ ตลอดจนมีการบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ นโยบาย
ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์ มี ๕ ข้อ คือ ๑) เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ๒) ให้
ความส�ำคัญและผลักดันมาตรการป้องกัน การ
ด�ำเนินคดีการคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนากลไก
เชิ ง นโยบายและขั บ เคลื่ อ นและการพั ฒ นาและ
บริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล ๓) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ๔)
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายเข้าถึงบริการ
ของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ๕) ผลักดันการ
ด�ำเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวดในการจัดการกับ
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ผูก้ ระท�ำผิดฐาน ค้ามนุษย์และองค์การอาชญากรรม
ข้ า มชาติ กลุ ่ ม ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ผู ้ ค ้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การก� ำ หนดนโยบายยุ ท ธศาสตร์ ก าร
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๑. ด้านการป้องกัน (Prevention) มี
เป้าประสงค์ให้ประชาชนตระหนัก และให้ความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ รวมทัง้
ให้ครอบครัวและชุมชนเอาใจใส่การดูแลบุตรหลาน
มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก
๒. ด้านการด�ำเนินคดี (Prosecution)
เพื่ อ ให้ ผู ้ เ ลี ย นแบบร่ ว มมื อ ในการด� ำ เนิ น คดี กั บ
ผู้กระท�ำความผิดและบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและ
ส�ำนักอัยการสูงสุด ศาล เป็นเจ้าภาพหลัก
๓. ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ เพื่อให้
ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองตาม
มาตรการที่ก�ำหนด โดยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงการต่ า ง
ประเทศ (กรมการกงสุล) ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กระทรวงแรงงาน
๔. ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและ
การขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
๕. ด้านการพัฒนาและบริหารข้อมูล เพือ่
บ่งชี้สถานการณ์ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน
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การติ ด ตามสถานภาพของผู ้ เ สี ย หายและการ
ติดตามการค้ามนุษย์ โดยมีสำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ
การน�ำนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ไปการปฏิบัติ
๑. จัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนินการตาม
แผนปฏิบตั กิ ารและแผนประสานงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้สอดคล้อง
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒. จัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนินการตาม
แผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
๓. จัดให้มแี ละก�ำกับการด�ำเนินการตาม
โครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับประชาชน
ทั่วไปเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
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๔. จั ด ให้ มี ก ารรายงานผลการติ ดตาม
และประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ
๕. ติดตามและจัดท�ำรายงานเกี่ยวกับ
การด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศการ
ให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เสนอต่อคณะกรรมการ๘
สรุปได้วา่ การน�ำนโยบายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบตั ิ เป็นอ�ำนาจหน้า
โดยตรงของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เป็นผู้ก�ำกับการดูแลให้นโยบาย
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย
สามารถสรุปเป็น ตารางนโยบายยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ ได้
ดังนี้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๙ ก., (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๒-๓๖.
๘
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ตารางแสดงนโยบายยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
ด้านการป้องกัน

เป้าหมาย
หน่วยงานรับผิดชอบ
ให้ประชาชนตระหนัก และ กระทรวงการพัฒนาสังคม
ให้ความร่วมมือในการเฝ้า และความมั่นคงของมนุษย์
ระวังปัญหาการค้ามนุษย์
รวมทัง้ ให้ครอบครัวและชุมชน
เอาใจใส่การดูแลบุตรหลาน

ด้านการด�ำเนิน คดี

บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งมี ต�ำรวจแห่งชาติและ ส�ำนัก
ประสิทธิภาพ
อัยการสูงสุดศาล

แนวทางการปฏิบัติ
จัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนิน
การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
และแผนประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับส่วนกลางส่วนภูมภิ าค
ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และ
ประชาสังคม
จัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนิน
การตามแผนงานและแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงาน
จัดให้มีการรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลการ
ด�ำเนินงานตาม

ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ผูเ้ สียหายได้รบั การช่วยเหลือ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และคุ้มครองตามมาตรการ และความมั่นคงของมนุษย์
ที่ก�ำหนด
กระทรวงการต่างประเทศ
(กรมการกงสุล) ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวง
แรงงาน
ด้ า นการพั ฒ นากลไกเชิ ง ส่งเสริมและขยายความร่วม กระทรวงการพัฒนาสังคม จัดให้มแี ละก�ำกับการด�ำเนิน
นโยบายและการขับเคลื่อน มื อ กั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก และความมั่นคงของมนุษย์ การตามโครงการรณรงค์
ระดับทัง้ ในและต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และการให้ ก ารศึ ก ษากั บ
ประชาชนทั่วไป
ด้านการพัฒนาและบริหาร เพื่อบ่งชี้สถานการณ์ความ ต�ำรวจแห่งชาติ กระทรวง ติดตามและจัดท�ำรายงาน
ข้อมูล
ก้าวหน้าในการด�ำเนินงาน การพัฒนาสังคมและความ เกีย่ วกับการด�ำเนินการตาม
การติดตามสถานภาพของผู้ มั่นคงของมนุษย์
พันธกรณีระหว่างประเทศ
เสี ย หายและการติ ด ตาม
การให้ ค วามร่ ว มมื อ และ
ประสานงานกับต่างประเทศ
การค้ามนุษย์
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๔. แนวทางการป้องกันและปราบปราม ส�ำคัญขององค์การนอกภาครัฐและองค์การแรงงาน
ในด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและ
การค้ามนุษย์
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานทูตสหรัฐอเมริกา
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รายงานว่า๙
๑. ประเทศไทยควรเพิ่มความพยายาม
ในการด� ำ เนิ น คดี แ ละพิ พ ากษาลงโทษผู ้ ก ระท� ำ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้ที่ท�ำให้เหยื่อต้อง
ถูกบังคับใช้แรงงานในภาคธุรกิจการค้าและการ
ส่งออกของไทย
๒. ประเทศไทยควรพัฒนาและด�ำเนิน
งานขัน้ ตอนพิสจู น์อตั ลักษณ์เหยือ่ การค้ามนุษย์โดย
ให้ความส�ำคัญสูงกับสิทธิและความปลอดภัยของ
แรงงานทีเ่ สีย่ งตกเป็นเหยือ่ การค้ามนุษย์ พร้อมทัง้
เพิ่มความพยายามพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อการค้า
มนุ ษ ย์ ที่ อ ยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประชากรเสี่ ย งโดยเฉพาะ
แรงงานต่างด้าว ผู้ถูกเนรเทศและผู้อพยพ
๓. ไทยควรเร่งการสอบสวนคดีอาญา
กรณีที่การสอบสวนการใช้แรงงานบ่งชี้ว่ามีการ
บั ง คั บ ใช้ แ รงงาน ซึ่ ง รวมถึ ง การที่ น ายจ้ า งหรื อ
นายหน้าจัดหาแรงงานบังคับหนี้อย่างมีนัยส�ำคัญ
หน่วงเหนีย่ วการจ่ายค่าจ้างและยึดเอกสารเดินทาง
๔. ไทยควรยุตกิ ารด�ำเนินคดีอาญาข้อหา
หมิ่นประมาทต่อนักวิจัยหรือผู้สื่อข่าวที่รายงาน
เรื่องการค้ามนุษย์ และควรตระหนักถึงบทบาทที่

ขอบเขตของการค้ามนุษย์ในไทย ตลอดจนพยายาม
สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ให้ ป ระชาสั ง คมมี
ส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการเข้าใจและต่อต้าน
การค้ามนุษย์
๕. ไทยควรอนุญาตให้เหยือ่ การค้ามนุษย์
ทุกคนที่มิใช่เยาวชนซึ่งรวมถึงเหยื่อการค้ามนุษย์
เพื่อการค้าประเวณีให้เดินทาง ท�ำงานและพ�ำนัก
นอกเขตทีพ่ กั พิงได้ตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย
๖. ไทยควรเพิ่มบริการล่ามในหน่วยงาน
รัฐทีม่ หี น้าทีค่ มุ้ ครองแรงงานอพยพต่างชาติรวมทัง้
เพิม่ แรงจูงใจให้เหยือ่ ค้ามนุษย์รว่ มมือกับฝ่ายบังคับ
ใช้ ก ฎหมายในการสอบสวนและด� ำ เนิ น คดี ที่
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
๗. ไทยควรจัดตัง้ แผนกศาลทีด่ แู ลเรือ่ งนี้
โดยเฉพาะ หรื อ ก� ำ หนดมาตรการอื่ น ที่ จ ะเร่ ง
กระบวนการด�ำเนินคดีการค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดให้
มีบริการเฉพาะทางส�ำหรับเด็กที่เป็นเหยื่อการค้า
มนุ ษ ย์ เ พื่ อ การค้ า ประเวณี แ ละด� ำ เนิ น การที่
เหมาะสมเพื่อให้คดีของเด็กเหล่านั้นด�ำเนินการ
อย่างรวดเร็ว
๘. ไทยควรก�ำหนดกระบวนการทางศาล
ที่ให้ความส�ำคัญแก่การคุ้มครองพยาน จ�ำกัดการ
ให้ประกันตัวผู้ต้องหากระท�ำผิดด้านการค้ามนุษย์
เพื่อป้องกันการหลบหนี และบังคับใช้กฎหมายที่

สถานทูตสหรัฐอเมริกา, รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๕๗. แหล่งที่มา : http://
www.thai.bangkok.usembassy.gov/tipthaireport14-t.html. [๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙].
๙
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คุ ้ ม ครองเจ้ า หน้ า ที่ จ ากการถู ก ฟ้ อ งกลั บ ในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ ส�ำหรับการ
สัมภาษณ์เพื่อคัดกรองผู้อพยพ
๙. ไทยควรให้นักสังคมสงเคราะห์หรือ
องค์กรที่ให้บริการความช่วยเหลือแก่เหยื่อการค้า
มนุษย์เข้ามามีส่วนร่วมด้วยและการสัมภาษณ์ต้อง
ด� ำ เนิ น ในสถานที่ ที่ ป ลอดภั ย และมี ค วามเป็ น
ส่วนตัว
๑๐. ไทยควรด�ำเนินการและอนุมัติการ
สมัครขอสถานภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งใน
ระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัดอย่างรวดเร็ว
ตลอดจนเสนอทางเลือกที่ถูกกฎหมายทางอื่นให้
เหยื่ อ ค้ า มนุ ษ ย์ น อกเหนื อ จากการถู ก ส่ ง กลั บ
ประเทศต้นทางซึง่ จะท�ำให้คนเหล่านีต้ อ้ งเผชิญกับ
การถูกแก้แค้นหรือเผชิญกับชีวิตที่ยากล�ำบาก
๑๑. ไทยควรเพิ่มความพยายามในการยึด
ทรัพย์ผู้กระท�ำผิดและด�ำเนินเพื่อประกันว่าเงินที่
ได้ยดึ มานัน้ น�ำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของเหยือ่ โดยตรง
นอกจากนี้
๑๒. ไทยควรเพิม่ การรณรงค์สง่ เสริมความ
ตะหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบ ปรามการ
ค้ามนุษย์แก่นายจ้างและผู้ใช้บริการธุรกิจทางเพศ
ซึ่งได้แก่ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านประเวณี
รวมทั้งพยายามลดอุปสงค์ส�ำหรับแรงงานที่ถูก
แสวงประโยชน์

๕. สรุป

จากการได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะซึง่ เป็นสิง่ ทีร่ ฐั บาลได้กำ� หนดเป็นแนวทาง
หรื อ แผนยุ ท ธศาสตร์ ใ นการด� ำ เนิ น การเพื่ อ
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ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ โดยเฉพาะนโยบายเกีย่ วกับ
การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ แ ละ
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พบว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็น
ผู ้ ก� ำ หนดขึ้ น และผั ก ดั น ให้ น โยบายนั้ น ๆ บรรลุ
เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ ส่วนแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์นนั้ ควรด�ำเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ก�ำหนด คือ เพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้
ความส�ำคัญและผลักดันมาตรการการป้องกัน การ
ด�ำเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย และ
การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
นโยบายการพั ฒ นาและบริ ห ารข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิผล ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัว
และชุมชนเป็นกลไกส�ำคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
เป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม และ
ทัว่ ถึง และผลักดันการด�ำเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด
ในการจัดการกับผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์และ
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุม่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้
ผู ้ ค ้ า มนุ ษ ย์ และผู ้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษ ย์
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ ประกอบด้วย ควรเพิม่ ความพยายามในการ
ด�ำเนินคดีและพิพากษาลงโทษผู้กระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์โดยให้ความส�ำคัญสูงกับสิทธิและ
ความปลอดภัยของแรงงานทีเ่ สีย่ งตกเป็นเหยือ่ การ
ค้ามนุษย์ตลอดจนพยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อให้ประชาสังคมมีส่วนร่วมบังคับใช้กฎหมายใน
การสอบสวนและด�ำเนินคดีทเี่ กีย่ วกับการค้ามนุษย์
โดยจัดตัง้ แผนกศาลทีด่ แู ลเรือ่ งนีโ้ ดยเฉพาะก�ำหนด
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กระบวนการทางศาลที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ก าร
คุ้มครองพยาน จ�ำกัดการให้ประกันตัวผู้ต้องหา
กระท�ำผิดด้านการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันการหลบ
หนี ตลอดจนเสนอทางเลือกที่ถูกกฎหมายทางอื่น
ให้เหยื่อค้ามนุษย์นอกเหนือจากการถูกส่งกลับ
ประเทศต้นทางซึง่ จะท�ำให้คนเหล่านีต้ อ้ งเผชิญกับ
การถูกแก้แค้นหรือเผชิญกับชีวิตที่ยากล�ำบากเพิ่ม
ความพยายามในการยึดทรัพย์ผู้กระท�ำผิดรณรงค์
ส่งเสริมความตะหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น

๖. ข้อเสนอแนะ

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 ๑.๑ ก� ำ หนดให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ไปสูก่ ารปฏิบตั ริ ะดับจังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมูบ่ า้ น
และชุมชนให้ครอบคลุม
		 ๑.๒ ก�ำหนดแผนพัฒนากลไกเชิง
นโยบายและการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาและ
บริหารข้อมูลในการบัญญัติกฎหมายเพื่อพิจารณา
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ปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมในการน�ำไป
ปฏิบัติให้ประสบผลส�ำเร็จ
		 ๑.๓ ก�ำหนดนโยบายแผนยุทธศาสตร์
การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ใ ห้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
๒. ข้อเสนอแนะเชิงน�ำไปปฏิบัติ
		 ๒.๑ จัดให้มีการป้องกัน เฝ้าระวัง
เน้นความส�ำคัญด้านการข่าว โดยสร้างเครือข่ายใน
การป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
		 ๒.๒ จัดให้มกี ารเพิม่ ช่องทางรับเรือ่ ง
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสข่าวการค้ามนุษย์จัดการ
บังคับใช้กฎหมายและด�ำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับ
ผู้มีส่วนในการค้ามนุษย์
		 ๒.๓ จัดให้มีการคุ้มครองช่วยเหลือ
ผู้เสียหายและพยาน มีการตรวจสอบติดตามการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างใกล้ชิด
		 ๒.๔ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์สร้าง
การมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน
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