นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
ศูนย์ปฏิ บตั ิ การป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ )

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙)

คํานํา
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เห็ น ชอบนโยบาย
ยุท ธศาสตร์ และมาตรการในการป้ องกัน และปราบปรามการค้ า มนุษ ย์ พุท ธศัก ราช ๒๕๕๔๒๕๕๙ ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ องในการป้ องกั น และปราบปราม
การค้ ามนุษย์ ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ใช้ เป็ นแนวทาง
ในการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ร่วมกัน ตามหลักการบริ หารจัดการแบบ
มีส่วนร่ วมจากภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็ นการระดมสรรพกําลังและความคิดเห็นจากปั ญหา
และอุปสรรคในการทํางานทุกระดับ และให้ บรรลุความมุ่งหวังร่ วมกันตามเจตนารมณ์ของนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารทุกระดับ ให้ สอดคล้ องในทิศทางเดียวกัน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ในฐานะเจ้ าภาพหลักในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ขอขอบคุณหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้ องถิ่น ตลอดจนองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ให้ ความร่ วมมือ
เสนอแนะแนวคิด กําหนดประเด็นปั ญหา และนําเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดการปั ญหา
การค้ ามนุษย์ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า
ผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ จะได้ ใ ช้ ประโยชน์ จากนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙
ฉบับนี ้ ให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
พฤษภาคม ๒๕๕๓

สารบัญ
หน้ า

บทนํา

ส่ วนที่ ๑
ส่ วนที่ ๒

ส่ วนที่ ๓

ส่ วนที่ ๔
ภาคผนวก

ความเป็ นมา หลักการ และวัตถุประสงค์
ระยะเวลาของแผน และนิยามปฏิบตั กิ าร
สถานการณ์ การค้ ามนุษย์ และแนวโน้ ม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกัน
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการดําเนินคดี
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและบริ หารข้ อมูล
กลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์
กลไกการบริ หาร
แหล่งที่มาของงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล

๑-๔
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๑๔
๑๕
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๒๐
๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๒๑
๒) คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๒๒-๒๓
๓) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์
๒๔
๔) รายชื่อหน่วยงานที่เป็ นภาคี
๕) รายชื่อผู้จดั ทํา
๒๕

ÁÁÁ

๑

บทนํา
ความเป็ นมา หลักการ และวัตถุประสงค์
๑. คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เห็ น ชอบนโยบายและแผน
ระดับชาติเรื่ องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ ไขปั ญหาการค้ าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ ามชาติ
(พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๕๓) มีระยะเวลาดําเนินการ ๓ ระยะ คือ ระยะเริ่ มต้ น (พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๗) ระยะ
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘ –๒๕๕๐) และระยะ ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๓) เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องทัง้
ภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ใช้ เ ป็ นแผนแม่ บ ทในการกํ า หนดแนวทางการ
ดําเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแผนระดับชาติฯ เกิดการดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ โดยได้ กําหนด
แผนงานหลักเป็ นแนวทางในการดําเนินงานไว้ ๗ แผนงานคือ ๑)แผนการป้องกัน ๒)แผนการให้ ความ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง ๓) แผนการดําเนินงานทางกฎหมายและการปราบปราม ๔)แผนการส่งกลับและ
คืนสู่สงั คม ๕) แผนการจัดทําระบบข้ อมูล การติดตามและการประเมินผล ๖)แผนการพัฒนากลไกการ
บริ หาร และการจัดการ และ ๗) แผนประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในแต่ละแผนงานมีการ
กํ า หนดมาตรการในทางปฏิ บัติ ที่ ชัด เจน เป็ นระบบ และมี ก ระบวนการเชื่ อ มโยงอย่า งครบวงจร และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ได้ นํานโยบายและแผนระดับชาติฯ ดังกล่าว ไปสูก่ าร
ปฏิบตั ทิ งในระดั
ั้
บชาติและระดับจังหวัด เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องมีความรู้ความเข้ าใจตามนโยบายและ
แผนระดับชาติฯ มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้ องกับแผน และบูรณาการการดําเนินงานร่วมกัน
๒. รัฐบาลได้ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์และกําหนดนโยบายเรื่ องการ
ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทยให้ เป็ นวาระแห่งชาติ ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
เรื่ องการค้ ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ณ ทําเนียบรัฐบาล
๓. ประเทศไทยได้ ลงนามใน พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
Especially Women and Children) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๔๔ (ค.ศ. ๒๐๐๑) เพิ่มเติมอนุสญ
ั ญา
้ กษณะองค์กร (United Nations Convention
สหประชาชาติเพื่อต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ ที่จดั ตังในลั
against Transnational Organized Crime) ซึง่ ได้ กําหนดนิยามความหมายของการค้ ามนุษย์ ไว้ ดงั นี ้
“การค้ ามนุษย์” หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้ อยู่อาศัย หรื อการ
รับไว้ ซงึ่ บุคคลด้ วยวิธีการขูเ่ ข็ญ หรื อด้ วยการใช้ กําลัง หรื อด้ วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้ วยการลักพา
ตัว ด้ วยการฉ้ อโกง ด้ วยการหลอกลวง ด้ วยการใช้ อํานาจโดยมิชอบ หรื อด้ วยการใช้ สถานะความเสี่ยงภัย
จากการค้ ามนุษย์โดยมิชอบ หรื อมีการให้ หรื อรับเงิน หรื อผลประโยชน์เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความยินยอมของ
บุคคล ผู้มีอํานาจ ควบคุมบุคคลอื่น เพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์อย่าง
น้ อยที่สดุ ให้ รวมถึงการแสวงประโยชน์จากการค้ าประเวณีของบุคคลอื่นหรื อการแสวงประโยชน์ทางเพศ

๒
ในรู ปแบบอื่น การบังคับใช้ แรงงานหรื อบริ การ การเอาคนลงเป็ นทาสหรื อการกระทําอื่นเสมือนการ
เอาคนลงเป็ นทาส การทําให้ ตกอยูใ่ ต้ บงั คับ หรื อการตัดอวัยวะออกจากร่างกาย
๔. ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐ ซึง่ เป็ นระยะครึ่งแรกของนโยบายและแผนระดับชาติฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช ดําเนิน
โครงการวิจยั ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนงานหลักของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในระยะ ๓ ปี แรก (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๐) โดยมุ่งที่จะประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายและแผนระดับชาติฯ กับบริ บทต่าง ๆ ประเมินประสิทธิภาพของการบริ หาร
แผนและสัมฤทธิผลที่เกิดจากการดําเนินงานตามแผน เพื่อนําข้ อเสนอแนะที่ได้ มาปรับปรุงแผนในระยะครึ่ง
แผนหลัง ซึง่ ได้ ประเมินใน ๓ ประเด็นหลัก ได้ แก่
๔.๑ ความเหมาะสมของนโยบายและแผนระดับชาติฯ กับบริ บทต่างๆ พบว่า
ความหมายการค้ าหญิงและเด็กมีความครอบคลุมสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการบังคับหญิงและเด็กเข้ าสู่
การบริ การทางเพศ อย่างไรก็ตาม ควรปรับความหมายการค้ ามนุษย์ให้ สอดคล้ องกับร่ างกฎหมายที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาประกาศใช้
๔.๒ ประสิทธิ ภาพของการบริ หารแผน พบว่ามีการสร้ างกลไกการดําเนินงาน
ที่ เป็ นรู ปธรรมชัดเจนเป็ นระบบเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนมี หน่วยงานรองรั บการบริ หาร
จัดการเชิงนโยบายและการดําเนินงานทุกระดับในหลายหน่วยงาน และ
๔.๓ สัม ฤทธิ ผ ลที่ เ กิ ด จากการดํ า เนิ น งานตามแผน พบว่ า มี ก ารจัดทํ า บัน ทึ ก
ข้ อตกลงในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศและการจัดทําแผนปฏิบตั ิการ มีการอบรมให้ ความรู้
ในวงกว้ างเกี่ยวกับปั ญหาการค้ ามนุษย์ แต่ยงั มีข้อจํากัดในการขับเคลื่อนแผนงานในเรื่ องงบประมาณ
อัตรากําลัง ความรู้ความเชี่ยวชาญ และความเป็ นมืออาชีพในการปฏิบตั งิ าน
๕. กระบวนการ COMMIT (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against
Trafficking) เป็ นความร่ วมมือระดับรัฐมนตรี ระหว่างประเทศเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นํา้ โขง และเป็ นกระบวนการความร่ วมมือระหว่างรั ฐบาลหกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขง
คื อ กั ม พูช า จี น พม่ า ลาว เวี ย ดนาม และไทย โดยมี ก ารลงนามร่ ว มกัน เมื่ อ เดื อ นตุล าคม ๒๕๔๗
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๕.๑ เสริ มสร้ างให้ มีระบบและการบริ หารจัดการที่เข้ มแข็งในกระบวนการความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์
๕.๒ สร้ างระบบการแก้ ไขปั ญหาในระดับภูมิภาคอย่างเป็ นองค์รวม ซึ่งครอบคลุม
ปั ญหาการค้ ามนุษย์ ในทุกด้ าน โดยคํานึงถึงผู้ตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ เป็ นศูนย์ กลางในการ
ดําเนินการ
๕.๓ บ่ ง ชี แ้ ละมี ก ารนํ า โครงการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในประเทศหนึ่ ง มาเป็ น
แบบอย่างในการดําเนินงานต่อต้ านการค้ ามนุษย์ของประเทศอื่นตามความเหมาะสม และ

๓
๕.๔ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ โดยเริ่ มจากความเข้ มแข็งที่
มีอยูข่ องแต่ละประเทศในการจัดการกับปั ญหาการค้ ามนุษย์ เพื่อก่อให้ เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาค
นอกจากนี ้ ยังได้ มีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขงเพื่อต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓) โดยให้ ความสําคัญกับกิจกรรมหลัก ดังนี ้
- กิจกรรมการจัดฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพ
- กิจกรรมภายใต้ แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
- กิจกรรมความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี
- การดําเนินงานภายใต้ กรอบกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย โดยมุ่งเน้ น
กิจกรรมการดําเนินคดีตอ่ ผู้กระทําผิด ซึง่ ครอบคลุมถึงการบังคับใช้ กฎหมาย และกระบวนการยุตธิ รรม
- กิจกรรมการคัดแยกและคุ้มครองผู้เสียหายตลอดจนการคืนสูส่ งั คม
- กิ จ กรรมการป้ องกั น ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การขยายความร่ วมมื อ ไปยั ง
ภาคการท่องเที่ยว
๖. พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ได้ กําหนดความหมายของการค้ ามนุษย์ ไว้ ในมาตรา ๖ ว่า ผู้ใดเพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ กระทําการอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เป็ นธุระจัดหา ซื ้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรื อส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้ อยูอ่ าศัย หรื อการรับไว้ ซงึ่ บุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ กําลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้ อฉล หลอกลวง ใช้ อํานาจโดย
มิชอบ หรื อโดยให้ เงินหรื อผลประโยชน์ อย่างอื่นแก่ผ้ ูปกครองหรื อผู้ดูแลบุคคลนัน้ เพื่อให้ ผ้ ูปกครองหรื อ
ผู้ดแู ลบุคคลให้ ความยินยอมแก่ผ้ กู ระทําความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรื อ
๖.๒ เป็ นธุระจัดหา ซื ้อ ขาย จําหน่าย พามาจากหรื อส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้ อยูอ่ าศัย หรื อรับไว้ ซงึ่ เด็ก ผู้นนกระทํ
ั้
าความผิดฐานค้ ามนุษย์
นอกจากนี ้ ยังได้ กําหนดให้ สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ ๒ คณะ คือ
๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธาน (ตามมาตรา ๑๕) และ
๒) คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์ ที่มีรองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน (ตามมาตรา ๒๒)
ดังนัน้ เพื่อให้ กระบวนการต่อต้ านการค้ ามนุษย์มีประสิทธิภาพ และสามารถคุ้มครอง
ุ ภาพ จึงได้ นําข้ อจํากัดจากการดําเนินงานตามนโยบายระดับชาติ
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ได้ อย่างมีคณ
เรื่ องการป้ องกัน ปราบปรามและแก้ ไขปั ญหาการค้ า เด็ก และหญิ ง ภายในประเทศและข้ า มชาติ พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๓ และแผนปฏิบตั ิการอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขงเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ระยะที่ ๒ (๒๕๕๑๒๕๕๓) ภายใต้ กระบวนการ COMMIT และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียจากกระบวนการต่อต้ านการค้ ามนุษย์จากทุกภาค

๔
ส่วนทัว่ ประเทศมาจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
วัตถุประสงค์ ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์
๑. เพื่อเป็ นทิศทางในการป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ การพัฒนากลไกเชิง
นโยบายและการขับเคลื่อน รวมถึงการพัฒนาและบริหารข้ อมูล
๒. เพื่อส่งเสริ มความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
ระยะเวลาของแผน
แผนฉบับนี ้จะใช้ ระยะเวลาขับเคลื่อนการดําเนินงาน เช่นเดียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ
เรื่ องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ ไขปั ญหาการค้ าเด็กและหญิ งภายในประเทศและข้ ามชาติ (พ.ศ.
๒๕๔๖–๒๕๕๓) คือ ๖ ปี ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙
นิยามปฏิบตั กิ าร
เนื่ องจากแผนฉบับนีไ้ ด้ ใช้ หลักการวางแผนกลยุทธ์ และมีความหมายของกลุ่มเป้าหมาย
แตกต่างจากความหมายทัว่ ไป จึงได้ กําหนดนิยามสําหรับการดําเนินงาน ดังนี ้
๑. ประชาชนทัว่ ไป หมายถึง ผู้มีสญ
ั ชาติไทย
๒. กลุ่มเสี่ยง หมายถึง ผู้ที่มี หรื อ ไม่มี สัญชาติไทย แต่ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องการย้ ายถิ่น
หรื ออยู่ในสภาวะต้ องการมีรายได้ จากการทํางานที่มีสภาพการทํางานไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง หรื อ เป็ น
บุค คล/กลุ่ม บุค คลที่ ง่ า ยต่อ การถูก แสวงหาผลประโยชน์ และอาจเป็ นผู้เ สี ย หายจากการรั บ จ้ า งเป็ น
แรงงาน / การถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว
๓. เป้าประสงค์ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นสําคัญ หรื อ ปั จจัยสําคัญของกระบวนการ
ต่อต้ านการค้ ามนุษย์
๕. มาตรการ/กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางการจัดการ/วิธีการจัดการ
๖. เจ้ าภาพหลัก หมายถึง หน่วยงานบริหาร/ขับเคลื่อน/ประสานการทํางานของประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้ ภาคีเครื อข่ายสนับสนุน/ดําเนินการให้ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดร่วมกัน
๗. หน่วยงานสนับสนุน หมายถึง การจัดการกับประเด็นยุทธศาสตร์ จําเป็ นต้ องได้ รับความ
ร่วมมือในการดําเนินงานจากหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์
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๕

ส่ วนที่ ๑
สถานการณ์ การค้ ามนุษย์ และแนวโน้ ม
กระบวนการค้ ามนุษย์ในประเทศไทยเป็ นการค้ ามนุษย์ที่มีรูปแบบจากการบังคับหญิงและ
เด็กไทยเข้ าสู่การบริ การทางเพศภายในประเทศ แต่เนื่องจากปั ญหาโรคเอดส์และการดําเนินการป้องกัน
ของไทยที่มีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ เด็กและหญิงไทยที่ถูกค้ าบริ การทางเพศมีจํานวนลดลง อย่างไรก็ตาม
รู ป แบบของการค้ า มนุษ ย์ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเป็ นการบัง คับ นํ า ไปขายบริ ก ารทางเพศในต่ า งประเทศมากขึ น้
ขณะเดียวกันก็มีหญิงจากต่างชาติที่ถกู บังคับมาค้ าบริ การทางเพศในไทยมากขึ ้นเช่นกัน จึงกล่าวได้ ว่า
ประเทศไทยมีสถานะความเกี่ ยวข้ องกับการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ าเด็กและหญิ ง เพื่อนํามาแสวง
ประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ คือ ๑) ประเทศต้ นทาง หมายถึง การเป็ นประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไป
ค้ าต่างประเทศ ๒) ประเทศทางผ่าน หมายถึง การเป็ นประเทศที่ใช้ เป็ นเส้ นทางผ่านของการนําเด็กและ
หญิงไปค้ าในประเทศอื่น และ ๓) ประเทศปลายทาง หมายถึง การเป็ นประเทศที่มีการนําเด็กและหญิงเข้ า
มาค้ าหรื อแสวงหาประโยชน์หรื อมีการล่วงละเมิดสิทธิ
การค้ ามนุษย์ ได้ ละเมิดศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์และความมัน่ คงของประเทศ เนื่องจาก
เป็ นการบังคับค้ าบริ การทางเพศ การบังคับใช้ แรงงานด้ วยการทารุ ณ ไร้ ความเมตตา หรื อถูกเอารัดเอา
เปรี ยบ การบังคับให้ เร่ ร่อนขอทาน รวมทังการลั
้
กพาตัวเพื่อแสวงประโยชน์ในทางผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
เด็กและหญิงเป็ นกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดที่ถูกแสวงประโยชน์ ถูกกดขี่ขูดรี ดแรงงานอย่างรุ นแรง อย่างไรก็ตาม
ข้ อ มูล จํ า นวนผู้ที่ ต กเป็ นผู้เ สี ย หายของการค้ า มนุษ ย์ ยัง ไม่ ส ามารถจัด เก็ บ ให้ เ ป็ นระบบได้ เนื่ อ งจาก
ผู้เสียหายไม่ต้องการเปิ ดเผยตน เกรงกลัวอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรม ไม่แจ้ งความดําเนินคดี รวมทัง้
ไม่ขอรับความช่วยเหลือใด ๆ อีกทังยั
้ งเป็ นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้ องกับการย้ ายถิ่นข้ ามประเทศ ซึ่งยังไม่มี
หลักฐานการเก็บบันทึกข้ อมูลเนื่องจากการอพยพดังกล่าวผ่านช่องทางที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ปั จจุบัน รู ปแบบของการค้ า มนุษ ย์ ได้ พัฒ นาไปจากเดิมและมี ค วามซับซ้ อ นมากยิ่ ง ขึน้
โดยมี ส าเหตุ จ ากกระแสโลกาภิ วัต น์ ที่ ทํ า ให้ เกิ ด สภาวะโลกไร้ พรมแดน เกิ ด ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า
ในเส้ นทางคมนาคม และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนนิยามหรื อคําจํากัดความทางกฎหมาย อาทิ
หลายประเทศทัง้ ในยุโรปและอเมริ กาได้ พิจารณาประเด็นเกี่ ยวกับการจ่ายค่าหัวหรื อนายหน้ าที่สูงเกิน
ความเป็ นจริ ง เป็ นผลผูก พัน ให้ ผ้ ูนัน้ มี ภ าระหนี ส้ ิน และจํ า ยอมถูก เอารั ด เอาเปรี ย บแรงงาน เป็ นการ
ค้ ามนุษย์รูปแบบใหม่ (Modern

Day

Slaves) นอกจากนี ้ ยังเกิดเครื อข่ายธุรกิจผิดกฎหมายที่มี

กระบวนการซับซ้ อนมากขึ ้น จนกลายเป็ นอาชญากรรมข้ ามชาติ จึงกล่าวได้ ว่า ปั จจัยหลักทางเศรษฐกิจ
คือ ความยากจนทําให้ เกิดการแสวงประโยชน์จากผู้ที่ต้องการหางานทําเพื่อรายได้ ที่ดีกว่า รวมทังปั
้ จจัย
ทางสังคมที่มีเจตคติ ค่านิยมพื ้นฐานและสิ่งแวดล้ อมที่เอารัดเอาเปรี ยบต่อเด็กและหญิง และปั จจัยอื่นๆ
เช่น การขาดโอกาสทางการศึกษาและการฝึ กอบรมอาชีพ การเข้ าไม่ถึงบริ การของรัฐ ช่องว่างของกฎหมาย
และการบังคับใช้ กฎหมาย ปริ มาณความต้ องการในการใช้ บริ การทางเพศ แรงงานเด็กและหญิงราคาถูกมี

๖
มากขึ ้น ฯลฯ ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกจึงได้ ให้ ความห่วงใยและดําเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาการค้ ามนุษย์ เพราะถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
เส้ นทางการค้ ามนุษย์ พบว่า เป็ นเส้ นทางที่ทบั ซ้ อนกับเส้ นทางของการลักลอบเข้ าออก
เมือง และทํางานเป็ นเครื อข่าย มีการรับ-ส่งหญิงและเด็กเป็ นทอดๆ ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ที่เป็ นหญิง
และเด็กต่างชาติ ส่วนใหญ่ มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื น้ ที่ ชายแดนหรื อจังหวัดใกล้ เคียง โดยถูกชักจูงจาก
นายหน้ าจัดหางานหรื อคนรู้ จักใกล้ ชิด ส่งต่อให้ ผ้ ูรับจ้ างนํ าพาข้ ามแดน และส่งต่อให้ นายหน้ าเพื่ อส่ง
ผู้เสียหายไปยังที่ตา่ ง ๆ ต่อไป ในการเดินทางไปต่างประเทศ อาจใช้ เส้ นทางบินทางอากาศหรื อทางรถยนต์
โดยใช้ หนังสือเดินทางจริ งของตน หรื อหนังสือเดินทางของผู้อื่นที่มีการตรวจลงตราในลักษณะติดตาม
คู่สมรสหรื อการท่องเที่ยว หรื อใช้ วิธีการผ่านหลายประเทศที่ไม่ต้องขอการตรวจลงตรา (VISA / Shore
pass) และอนุญาตให้ คนต่างด้ าวบางประเภทอยูใ่ นประเทศนัน้ ๆ ได้ ในระยะเวลาสัน้ ๆ จากนันจะพํ
้
านักใน
ประเทศปลายทางเกินกําหนด อย่างไรก็ตาม จากการติดตามข้ อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์
พบว่า มีเส้ นทางการค้ ามนุษย์ในหลายพื ้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก มุกดาหาร
สระแก้ ว กาญจนบุรี ระนอง สงขลา เป็ นต้ น
ตังแต่
้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้
ในวัน ที่ ๕ มิ ถุน ายน ๒๕๕๑- ธันวาคม ๒๕๕๒ สํ า นักงานตํา รวจแห่งชาติมีการจับกุมและดําเนิ น คดี
รวม ๑๓๙ คดี เป็ นการแสวงหาประโยชน์จากการค้ าประเวณี จํานวน ๗๘ คดี เป็ นการบังคับใช้ แรงงาน
หรื อบริ การ จํานวน ๔๐ คดี เป็ นการนําคนมาขอทาน จํานวน ๑๕ คดี และอื่นๆ อีก ๖ คดี อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลได้ ให้ การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทย ส่วนใหญ่มาจากประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า จีน และเวียดนาม และบางส่วนที่มิได้ ระบุสญ
ั ชาติแน่ชดั เป็ นจํานวน ๓,๗๖๖ ราย และ
ส่งกลับภูมิลําเนาเป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น ๒,๔๘๗ ราย (ระหว่างปี ๒๕๔๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑)
สําหรับผู้เสียหายหญิงไทย ได้ รับการช่วยเหลือกลับจากต่างประเทศ ระหว่างปี ๒๕๔๖๒๕๕๒ มีจํานวน ๑, ๒๓๐ ราย ส่วนใหญ่มาจากประเทศมาเลเซีย บาห์เรน ญี่ปนุ่ สาธารณรัฐแอฟริ กาใต้
อังกฤษ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สําหรั บชายไทยที่ เป็ นลูกเรื อประมง ได้ รับความช่วยเหลือจากประเทศ
มาเลเซีย อินโดนิเซีย ติมอร์ เวียดนาม ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ - กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๖๗ ราย
การดําเนินงานด้ านการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ รัฐบาลไทยให้ ความสําคัญ
และได้ ผลักดันการจัดทําบันทึกข้ อตกลงระหว่างประเทศทังในระดั
้
บทวิภาคี และพหุภาคีในอนุภมู ิภาคลุ่ม
แม่นํ ้าโขงเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ ๖ ประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา จีน พม่า ลาว เวียดนาม และไทย เพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการประสานงานการจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร รวมทังติ
้ ดตามประเมินผลเรื่ องการดําเนินงานป้องกัน
และแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ ได้ แก่
๑. บันทึกความเข้ าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
กัมพูชา เรื่ องความร่ วมมือทวิภาคีว่าด้ วยการขจัดการค้ าเด็กและหญิ ง และการช่วยเหลือเหยื่อของการ
ค้ ามนุษย์ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และมีข้อตกลงจัดทําโครงการร่วมกัน
ระหว่างสองประเทศ ใน ๓ เรื่ อง คือ ๑) เรื่ องกระบวนการส่งกลับและคืนสู่สงั คม เมื่อปี ๒๕๔๘ ได้ จดั ทํา

๗
แนวทางการดําเนินงานระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาว่าด้ วยการส่งกลับและคืนสู่สงั คมของเหยื่อการ
ค้ ามนุษย์ ๒) เรื่ องกระบวนการดําเนินคดี เมื่อปี ๒๕๔๙ ได้ จดั ทําแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และกัมพูชาด้ านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเรื่ องอาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์ และ ๓) เรื่ องการ
รายงานข้ อมูล ขณะนี ้ ประเทศไทยอยู่ร ะหว่า งเตรี ย มการจัดทํ า ระบบฐานข้ อมูลด้ า นการป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์
๒. บันทึกความเข้ าใจประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํา้ โขงว่าด้ วยความร่ วมมือต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์ ซึง่ รัฐบาลในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง ๖ ประเทศ ได้ แก่ กัมพูชา จีน พม่า ลาว เวียดนาม และ
ไทย ได้ ลงนามร่ วมกันในคราวประชุมระดับรัฐมนตรี (Coordinated Mekong Ministerial Initiative
Against Trafficking: COMMIT) เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ ณ สหภาพพม่า และที่ประชุมได้ เห็นชอบ
แผนปฏิบตั กิ ารอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๐) เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําไป
ปฏิบตั ิ ต่อมาในคราวประชุมเจ้ าหน้ าที่อาวุโส COMMIT ครัง้ ที่ ๕ และการประชุมระดับรัฐมนตรี COMMIT
ครัง้ ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยรัฐมนตรี ทงั ้ ๖ ประเทศได้ ลง
นามเอกสาร COMMIT Joint Declaration เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ และ
เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการอนุภมู ิภาคลุ่มแม่นํ ้าโขง ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑–๒๕๕๓) ประกอบด้ วยกิจกรรม
หลัก ๗ หัวข้ อ ๑) การอบรมและพัฒนาศักยภาพ ๒) แผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ ๓) ความร่วมมือทวิภาคีและ
พหุภาคี ๔) กรอบกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย ๕) การคัดแยกและคุ้มครองเหยื่อการค้ ามนุษย์
๖) มาตรการป้องกัน และ ๗) ความร่ วมมือในภาคการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศต่าง ๆ จะต้ องพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญและกําหนดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบตั กิ ารฯ เพื่อนําไปสูก่ ารปฏิบตั ติ อ่ ไป
๓. บันทึกความเข้ าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้ วยความร่ วมมือต่อต้ านการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก ลงนามเมื่อ
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ กรุ งเทพฯ นอกจากนี ้ ยังได้ เห็นชอบแผนปฏิบตั ิการฯ และแนวทางการ
ั นาเหยื่อการค้ ามนุษย์
ดําเนินงานว่าด้ วยความร่ วมมือระหว่างไทย-ลาวเกี่ยวกับการรับ-ส่ง และฟื น้ ฟูพฒ
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก เมื่อวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ จังหวัดมุกดาหาร ทังนี
้ ้ ฝ่ ายลาวเป็ นเจ้ าภาพ
จัดประชุมทวิภาคีเพื่อหารื อและพิจารณาแผนปฏิบตั ิการฯ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
ณ เมืองหลวงพระบาง
๔. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ว่าด้ วยความร่ วมมือในการขจัดการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็กและการช่วยเหลือเหยื่อ
การค้ ามนุษย์ ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ กรุงโฮจิมินห์ และได้ รับรองแผนปฏิบตั ิการร่ วมว่า
ด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ไทย-เวียดนาม เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ กันยายน ๒๕๕๑ ณ กรุงเทพฯ ประกอบด้ วย
้
างานร่วม การกําหนด
๕ แผนงาน ได้ แก่ ๑) การดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิการร่วม เช่น การจัดตังคณะทํ
หน่วยประสานงานกลาง และการจัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลทุก ๒ ปี ๒) การศึกษาสถานการณ์
การค้ ามนุษย์ ๓) การประสานความร่ วมมือในการดําเนินการจัดทําขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานที่เป็ นมาตรฐาน

๘
ในการคุ้มครองเหยื่อ ๔) ความร่วมมือด้ านการป้องกัน และ ๕) ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน จับกุม
ผู้กระทําผิด
๕. บันทึกความเข้ าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
ว่าด้ วยความร่ วมมื อเพื่ อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี และเด็ก ลงนามเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๕๒ ณ เมืองเนปิ ดอ ทังนี
้ ้ ทังสองประเทศได้
้
เห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารฯ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
แนวโน้ มที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคต
การลัก ลอบเข้ าเมื อ งโดยผิ ด กฎหมายของแรงงานข้ ามชาติ กั บ เรื่ อ งการค้ า มนุ ษ ย์
ที่ มี ความใกล้ เ คียงกัน เพราะคนกลุ่ม นี ม้ ี ความเสี่ยงสูง ที่ จะถูกแสวงประโยชน์ หรื อมี ความเต็มใจที่ จะ
เดินทางเคลื่อนย้ ายอย่างผิดกฎหมายโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยต่างๆ นับเป็ นความเสี่ยงที่ผ้ เู สียหาย
เองเต็มใจและไม่มีทางเลือก โดยเฉพาะแรงงานไร้ ฝีมือจากประเทศที่มีค่าแรงหรื อคุณภาพชีวิตตํ่ากว่า
ประเทศไทย ซึง่ คาดว่าประเทศไทยยังคงมีนโยบายรักษาอัตราการขยายตัวและลดความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลก และเมื่อเศรษฐกิจฟื น้ ตัวจากยอดการส่งออกมากขึ ้น ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมมีความ
ต้ องการแรงงานในการผลิตเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะแรงงานไร้ ฝี มือ เนื่องจากแรงงานมีฝีมือขาดแคลน และ
ระบบอุ ด มศึ ก ษาไทยยั ง ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาไม่ ต รงตามความต้ องการของตลาดแรงงาน จึ ง ส่ ง ผลให้
ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวมาใช้ เทคโนโลยีและพึ่งพิงแรงงานไร้ ฝีมือ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเปิ ดให้ มี
การจ้ างแรงงานข้ ามชาติ ๒ อาชีพ คือ กรรมกรและคนรับใช้ ในบ้ าน โดยนิยามว่า เป็ นงานที่ไม่ได้ ใช้ ความรู้
ใช้ กําลังกายทํางานซํ ้าๆ แรงงานข้ ามชาติจงึ ทํางานในประเภท
๑. ภาคเกษตร/สัตว์เลี ้ยง/ประมง ได้ แก่ คนงานในสวน คนงานในเรื อประมง แรงงานตาม
ฤดูกาล เช่น เลี ้ยงผึ ้ง ทํานา นาบัว นาเกลือ
๒. ภาคก่อสร้ าง
๓. ภาคการผลิ ตในโรงงานอุต สาหกรรม เช่ น โรงเลื่อ ย ทอผ้ า อาหารสัต ว์ กรรมกร
แบกหาม โรงงานแปรรูปไม้ โรงเลื่อย
๔. ภาคการค้ าปลีกและส่ง เช่น ขายพืชผลการเกษตร กิจการอาหาร ปั ม้ นํ ้ามัน นํา้ แข็ง
ขายของชํา เครื่ องแต่งกาย ขายของเก่า
๕. ภาคธุรกิจให้ บริ การ เช่น ที่พกั รี สอร์ ท ร้ านขายอาหาร ทําความสะอาด/จัดสวนใน
โรงแรม/รี สอร์ ท เรื อนําเที่ยว ให้ เช่าเก้ าอี ้ชายหาด
๖. ภาคขนส่ง เช่น แรงงานในโกดัง
๗. ภาคครัวเรื อน เช่น คนรับใช้ ในบ้ าน งานคัดแยกสิง่ ปฏิกลู เป็ นต้ น
ในขณะที่ คนไทยมีความสนใจที่จะย้ ายถิ่นไปทํางานในต่างประเทศ เช่น งานนวดแผน
โบราณ ทําสปา ค้ าประเวณี/ทํางานในแหล่งบันเทิง ทํางานประมง นอกจากนี ้ ยังมีบริ การจัดหาคู่สมรส
ระหว่างชายต่างชาติกบั หญิงไทย โดยผ่านตัวแทน รวมทังกรณี
้
หลอกลวงด้ วยวิธีการต่างๆ

๙
จึงกล่าวได้ ว่า สถานการณ์ การค้ ามนุษย์ มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึน้ เป็ นลําดับ องค์ การ
อาชญากรรมมีการปิ ดบังทุกวิถีทางด้ วยการซักซ้ อมผู้เสียหายมิให้ บอกว่าเป็ นเหยื่อเพราะว่าจะต้ องติดคุก
และใช้ ระยะเวลานานกว่าจะได้ กลับบ้ าน อนึ่ง ประเทศไทยยังคงมีสถานะเป็ นประเทศต้ นทาง ประเทศ
ทางผ่ า น และประเทศปลายทาง โดยผู้เ สีย หาย มี ทัง้ เด็ก ผู้ห ญิ ง สาว-มี อ ายุ และผู้ช าย ในรู ป แบบที่
ผู้เสียหายมีความสมัครใจเพื่อต้ องการมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น

ÁÁÁ

๑๐

ส่ วนที่ ๒
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
เพื่ อ ให้ การป้ องกั น และปราบปรามการค้ ามนุ ษ ย์ มี ทิ ศ ทางการจั ด การเท่ า ทั น กั บ
สถานการณ์และแนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นและสามารถขับเคลื่อนการบังคับใช้ กฏหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ การดําเนินมาตรการต่างๆ จึงได้ กําหนดนโยบาย และให้ ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ การ
กําหนดมาตรการ/กลยุทธ์ และการปฏิบตั ิงานร่ วมกันของภาคีเครื อข่ายมีความเหมาะสม สามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได้ ดังนี ้
นโยบาย
๑. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๒. ให้ ความสําคัญและผลักดันมาตรการการป้องกัน การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ
และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริ หารข้ อมูลอย่างมีประสิทธิผล
๓. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ครอบครัวและชุมชนเป็ นกลไกสําคัญในการป้องกันและแก้ ไข
ปั ญหาการค้ ามนุษย์
๔. ส่งเสริ มให้ ประชาชนทุกกลุม่ เป้าหมายเข้ าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง
๕. ผลักดันการดําเนินการอย่างจริ งจัง เข้ มงวด ในการจัดการกับผู้กระทําผิดฐานค้ ามนุษย์
้ ้ ค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
และองค์กรอาชญากรรมข้ ามชาติ กลุม่ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง ทังผู
กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุม่ ผู้ค้ามนุษย์ และกลุม่ ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
๒. กลุม่ เสี่ยง
๓. กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป
๔. กลุม่ ที่เป็ นภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่วน ทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
้
างประเทศ
ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมทังภายในและระหว่

๑๑

ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการป้องกัน
เป้าประสงค์
๑. ประชาชน ตระหนัก และให้ ความร่วมมือในการเฝ้าระวังปั ญหาการค้ ามนุษย์
๒. ครอบครัวและชุมชนเอาใจใส่ในการดูแลบุตรหลาน
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ประชาชนทัว่ ไป
๒. กลุม่ เสี่ยง
๓. ภาคีเครื อข่าย ได้ แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
๔. นักธุรกิจการท่องเที่ยว
มาตรการ/กลยุทธ์
๑. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ผา่ นสื่อทุกประเภท เพื่อให้ กลุม่ เป้าหมายเข้ าใจถึงการ
เคลื่อนย้ ายแรงงานอย่างปลอดภัย ความเสี่ยงของการค้ ามนุษย์ และให้ ความ
ร่วมมือในการเฝ้าระวังปั ญหาการค้ ามนุษย์
๒. สร้ างจิตสํานึก และเจตคติในเรื่ องสิทธิมนุษยชนและกระบวนการต่อต้ านการ
ค้ ามนุษย์ให้ แก่ภาคีเครื อข่าย และนักธุรกิจการท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมกลไกชุมชนให้ เข้ มแข็งในการเฝ้าระวังปั ญหาการค้ ามนุษย์
๔. ส่งเสริมความมัน่ คงในการดํารงชีวิตของสมาชิกในครอบครัว
๕. ผลักดันให้ มีการบรรจุเรื่ องสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และการค้ ามนุษย์ไว้ ในการ
เรี ยนการสอน ทังในและนอกระบบการศึ
้
กษาทุกระดับ
๖. ส่งเสริ มให้ มีการอบรมเผยแพร่ ความรู้ แก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อมิให้ ตกเป็ นผู้เสียหาย
จากการค้ ามนุษย์ข้ามชาติ
๗. จัดสรรทรัพยากร และรูปแบบการดําเนินงานป้องกันให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ของพื ้นที่ ทังสถานะต้
้
นทาง สถานะทางผ่านและสถานะปลายทาง
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าภาพหลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หน่วยงานสนับสนุน :
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ องค์กรภาคเอกชน ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน

๑๒
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการดําเนินคดี
เป้าประสงค์
๑. ความร่วมมือของผู้เสียหายในการดําเนินคดีกบั ผู้กระทําความผิด
๒. ประสิทธิภาพของการบังคับใช้ กฎหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้ค้ามนุษย์/ผู้กระทําผิด
๒. ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
๓. ผู้เกี่ยวข้ องกับขันตอนการดํ
้
าเนินคดี
มาตรการ/กลยุทธ์
๑. เสริ ม สร้ างศัก ยภาพและสมรรถนะแก่ บุค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดํ า เนิ น คดี
ทังทางแพ่
้
งและอาญา
๒. ผลักดันเรื่ องการต่อต้ านการค้ ามนุษย์ และการดําเนิน คดีไว้ ในหลักสูตรของ
โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ และสถาบันงานสอบสวน สถาบันเนติบณ
ั ฑิ ต และ
สถาบันวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง
๓.สนั บ สนุ น การปราบปรามผู้ กระทํ า ผิ ด และขบวนการอาชญากรรม ทั ง้
ภายในประเทศและข้ ามชาติอย่างจริ งจัง โดยการใช้ กระบวนการความร่ วมมือ
ระหว่า งประเทศในเรื่ อ งทางอาญา การให้ ความช่ ว ยเหลือ ทางอาญา การ
สืบพยานในต่างประเทศ การยึดอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศ และการนําตัว
ผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดี และการส่งผู้ร้ายข้ ามแดน
๔. ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาระบบเครื อข่ายด้ านกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมาย
๕. ผลักดันให้ มีการปรับปรุ ง/แก้ ไขกฎหมายที่ มีความคาบเกี่ ยวกับกระบวนการ
ค้ ามนุษย์พร้ อมทังกํ
้ าหนดโทษไว้ เป็ นความผิดฐานค้ ามนุษย์
๖. สนับสนุนการเข้ าเป็ นภาคีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้ านอาชญากรรม
ข้ ามชาติ
๗. ผลักดันร่ างกฎหมายว่าด้ วยองค์ กรอาชญากรรมข้ ามชาติให้ ประกาศใช้ เป็ น
กฎหมาย
๘. ผลักดันให้ มีองค์ กร/คณะที่ มีความเชี่ยวชาญในการดําเนินคดีการค้ ามนุษย์
เพื่ อ วิ นิ จ ฉัย และให้ คํ า แนะนํ า การดํ า เนิ น คดี ที่ มี ค วามยุ่ง ยาก ซับ ซ้ อ นและ
คาบเกี่ยวกับคดีอื่นๆ
๙. สนับ สนุน ให้ พ นัก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ศูน ย์ ปฏิ บัติก ารป้ องกัน และ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์จงั หวัด เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการสอบสวน

๑๓
๑๐. แก้ ไขกฎหมายการคุ้มครองตัวบุคคลซึง่ อาจตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
จาก ๒๔ ชัว่ โมง เป็ น ๗ วัน
๑๑. ทบทวนวิธีการและขันตอนการดํ
้
าเนินคดีให้ เป็ นไปตามบันทึกข้ อตกลงต่าง ๆ
๑๒. เร่ ง รั ด ให้ ดํ า เนิ น การตามกฎหมายเพื่ อ ให้ มี ร ะเบี ย บว่ า ด้ ว ยการกํ า หนด
ค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๓. สนับสนุนการใช้ ทรัพยากรด้ านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามจาก
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าภาพหลัก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด ศาล
หน่วยงานสนับสนุน :
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวง
การต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการคุ้มครองช่ วยเหลือ
เป้าประสงค์
ผู้เสียหายได้ รับการช่วยเหลือและคุ้มครองตามมาตรฐานที่กําหนด
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
๒. พยานและบุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับพยาน
๓. ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทังภายในและ
้
นอกประเทศ
มาตรการ/กลยุทธ์
๑. จัดทํามาตรฐานและคูม่ ือของประเทศในการช่วยเหลือ คุ้มครอง และส่งกลับ
๒. พัฒนาสมรรถนะของผู้ให้ บริ การและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้ องด้ านการคุ้มครอง
ช่ ว ยเหลื อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ าใจตามมาตรฐานที่ กํ า หนด และคุ้ มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
๓. ส่งเสริ มให้ มีหน่วยบริ การแบบครบวงจร ในพื ้นที่ที่เป็ นเส้ นทางการค้ ามนุษย์
ในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สนับสนุนให้ หน่วยงานที่ดําเนินการคุ้มครองพยาน สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ในการ
คุ้มครองพยานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่ง เสริ ม และสนับ สนุน ให้ มี ก ารจัด ตัง้ /จัด หาสถานคุ้ม ครองหรื อ สถานพัก พิ ง

๑๔
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ โดยองค์กรภาคเอกชนตามมาตรฐานที่กําหนด
๖.ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราชการส่วนท้ องถิ่นและชุมชนของผู้เสียหายในการ
ดูแลภายหลังการส่งกลับ
๗. ส่งเสริมการสร้ างเครื อข่ายอาสาสมัครคนไทยในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือและ
ดูแลผู้เสียหายก่อนการส่งกลับประเทศไทย
๘. พัฒนาระบบการให้ บริการล่ามเพื่อการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
๙. สร้ างมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับเจ้ าหน้ าที่ในการรักษาความลับของข้ อมูล
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าภาพหลัก :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
(กรมการกงสุล) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน
หน่วยงานสนับสนุน :
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงมหาดไทย องค์กรเอกชน
องค์กรศาสนา
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน
เป้าประสงค์
การส่งเสริ มและขยายความร่วมมือกับภาคีเครื อข่ายทุกระดับ ทังในและต่
้
างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
้
าง
ภาคีเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทังในและระหว่
ประเทศ
มาตรการ/กลยุทธ์
๑. เสริ มสร้ างความร่ วมมือสําหรับการเจรจาระดับทวิภาคีกับประเทศที่มีสถานะ
ต้ นทาง ทางผ่าน และปลายทางในเรื่ องการย้ ายถิ่นอย่างปลอดภัย การจัดส่ง
แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ การหาตลาดแรงงานสําหรับผู้หญิง
๒. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่างเครื อข่ายความร่ วมมือในระดับอนุภูมิภาคและ
ระดับภูมิภาคเพื่อต่อต้ านการค้ ามนุษย์ และการย้ ายถิ่นอย่างปลอดภัยอย่าง
แข็งขันและต่อเนื่อง
๓. เสริ มสร้ างและเพิ่มพูนความเป็ นหุ้นส่วนระหว่างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
ภูมิภาค

๑๕
๔. ดําเนินขันตอนการแก้
้
ไขกฎหมายและการบังคับใช้ กฎหมายเพื่อประเทศไทย
สามารถให้ สตั ยาบันพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons, Especially Women and Children)
๕. ทบทวนและประเมินสถานการณ์ การค้ ามนุษย์ทงภายในและภายนอกประเทศ
ั้
เพื่ อ พัฒ นากระบวนงานให้ ส อดคล้ อ งกับ สถานการณ์ แ ละพระราชบัญ ญั ติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พัฒ นามาตรการ และเพื่ อ ขจัด ปั จ จัย เสี่ ย งต่ อ
กระบวนการค้ ามนุษย์
๗. ส่งเสริ มศักยภาพให้ กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในการวางมาตรการ และ
การดําเนิ นงาน ร่ วมกับเครื อข่ายประชาคมที่ เกี่ ยวข้ องจากทุกภาคส่ว น เพื่ อ
ป้องกัน เฝ้าระวัง สืบเสาะ ติดตาม และช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็ นผู้เสียหายจากการ
ค้ ามนุษย์ รวมทัง้ การติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุมบุคคลหรื อนิติบุคคลผู้กระทํ า
ความผิดจากการกระทําผิดซํ ้า
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าภาพหลัก :
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยงานสนับสนุน :
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและบริหารข้ อมูล
เป้าประสงค์
การบ่งชีส้ ถานการณ์ ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงาน การติดตามสถานภาพของ
ผู้เสียหาย และการติดตามเส้ นทางการค้ ามนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุก ภาคส่ว นจากภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทังภายในและต่
้
างประเทศ
มาตรการ/กลยุทธ์
บประเทศและระดับจังหวัด
๑. ผลักดันให้ มีระบบข้ อมูลการค้ ามนุษย์ ทังในระดั
้
๒. สร้ างความร่วมมือให้ เครื อข่ายนําเข้ าข้ อมูลอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ

๑๖
๓. สร้ างกลไก/ระบบการรายงานของภาคีเครื อข่ายเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการประสาน
ความร่วมมือและส่งต่อ
๔. สนับสนุนการพัฒนาระบบ Software และระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ข้ อมูล
๕. พัฒ นาระบบการเชื่ อ มโยงข้ อ มูล ระดับ ประเทศและระหว่ า งประเทศเพื่ อ การ
ประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินคดี
๖. พัฒนาช่องทางให้ ประชาชนทั่วไปเข้ าถึงข่าวสารข้ อมูลที่ ควรรู้ ทัง้ สิทธิ บทบาท
หน้ าที่และกรณีที่ควรเฝ้าระวัง
๗. ส่งเสริ มการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของกระบวนการค้ ามนุษย์ ทัง้ ของประเทศ
ตามชายแดนและภูมิภาค
๘. พัฒนากลไก / ระบบข้ อมูลการเฝ้าระวังและการรับแจ้ งเบาะแสของอาสาสมัคร
ให้ ถกู ต้ องและน่าเชื่อถือ
๙. พัฒนาสมรรถนะและทักษะของผู้จัดระบบข้ อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อบ่งชี ้
สถานการณ์และติดตามกระบวนการค้ ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
๑๐. พัฒนาระบบการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐเพื่อสร้ างความร่วมมือกับภาค
ประชาชนในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์
๑๑. ส่งเสริ ม / สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้ อมูล/ข่าวสารระหว่างภาคีเครื อข่าย
ทังระดั
้ บภูมิภาค ระดับประเทศและระดับพื ้นที่
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าภาพหลัก :
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข

ÁÁÁ

๑๗

ส่ วนที่ ๓
กลไกการบริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ และแหล่ งที่มาของงบประมาณ
๑. กลไกการบริหาร
๑.๑ ระดับชาติ
ตามที่รัฐบาลไทยประกาศใช้ พระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๕๑ ได้ กําหนดให้ มีคณะกรรมการระดับชาติ ๒ คณะ
ประกอบด้ วย
๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปคม.)
ตามมาตรา ๑๕ แห่ ง พระราชบัญ ญัติป้ องกัน และปราบปรามการค้ า มนุษ ย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กํ า หนดให้
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และให้ มีอํานาจหน้ าที่ (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในการกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (๒) กําหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (๓) สัง่ การและกํากับดูแลให้ มีการศึกษาวิจยั และจัดทําข้ อมูลแบบ
บูรณาการเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๒) คณะกรรมการประสานและกํ ากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.) ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้ รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน และให้ มีอํานาจหน้ าที่ (๑) จัดทําและ
กํ ากับการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บัติก ารและแผนประสานงานของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ในระดับ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้ องถิ่น ชุมชน และประชาสังคม ให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (๒) จัดทําและกํากับการดําเนินการตามแผนงาน
และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ ยวข้ อง (๓) จัดให้ มีและกํากับการดําเนินการตาม
โครงการรณรงค์และการให้ การศึกษากับประชาชนทัว่ ไป (๔) จัดให้ มีการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
๓ ) กํ า ห น ด ใ ห้ มี ก ล ไ ก ใ น ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี แ ล ะ มี
คณะอนุกรรมการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทัง้ ๕ ประเด็น ยุทธศาตร์ ได้ แก่ คณะอนุกรรมการป้องกัน
คณะอนุกรรมการดํ า เนิ น คดี คณะอนุกรรมการคุ้ม ครองช่ว ยเหลื อ คณะอนุกรรมการพัฒ นากลไกเชิ ง
นโยบายและการขับเคลื่อน และคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริ หารข้ อมูล เพื่อทําหน้ าที่ขบั เคลื่อนและ
บูรณาการการดําเนินงานตามมาตรการของแต่ละประเด็นในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
รายงานผลต่อคณะกรรมการ ปคม. และ ปกค. และแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการเฉพาะกิจหรื อคณะทํางาน
ตามความเหมาะสมเพื่อให้ แต่ละภารกิจ/กิจกรรม บังเกิดความสําเร็จ

๑๘
๑.๒ ระดับพื ้นที่
คณะอนุกรรมการศูนย์ ปฏิบตั ิการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์จังหวัด
๗๕ จังหวัด ซึ่งแต่งตังโดยคณะกรรมการประสานและกํ
้
ากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการ
ค้ ามนุษย์ เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอํานวยการ สัง่ การ และ
ดําเนินการที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ภายในจังหวัด
๒. แหล่ งที่มาของงบประมาณ
๒.๑ กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ที่จดั ตังขึ
้ ้นในกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เพื่อเป็ นทุนใช้ จ่ายสําหรับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ (๑) ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์และคุ้มครองความปลอดภัยให้ แก่
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ (๒) ช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้ เดินทางกลับเข้ ามาในราชอาณาจักร
หรื อถิ่นที่อยู่ และ (๓) ช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนที่มีวตั ถุประสงค์
ด้ านการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ ตามระเบียบที่
คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ กําหนด
ที่มาของเงินกองทุนประกอบด้ วย งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี เงินบริ จาค เงินอุดหนุนจากต่างประเทศหรื อองค์การระหว่างประเทศ รวมถึงเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ ที่ได้ จากการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ ามนุษย์
๒.๒ งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณดํ า เนิ น การของส่ ว นราชการ และภาคี เ ครื อ ข่ า ยตามนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ คือ งบประมาณปกติของแต่ละส่วน
ราชการที่ได้ รับจัดสรรประจําปี และงบประมาณดําเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรระดับนานาชาติ
ที่สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์

ÁÁÁ

๑๙

ส่ วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๔๐
กําหนดให้ จัดทํารายงานประจําปี เกี่ ยวกับสถานการณ์ จํานวนคดี การดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางการดําเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และเพื่อประโยชน์ ในการปรับปรุ งวิธีการบริ หารการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์จากทุกภาคส่วน จึงสมควรมีกลไกการติดตามและประเมินผลร่ วมกันเป็ นระยะ กล่าวคือ
ระยะ ๑ ปี ระยะ ๓ ปี (ครึ่ งแผน) และระยะ ๖ ปี เมื่อสิ ้นสุดระยะการบริ หารนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์

ÁÁÁ

๒๐

ภาคผนวก
๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (มาตรา ๑๕)
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รองนายกรัฐมนตรี
๓. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหม
๔. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
๕. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๖. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
๗. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย
๘. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
๙. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน
๑๐. นางสายสุรี จุตกิ ลุ
๑๑. พลตํารวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
๑๒. นายวันชัย รุจนวงศ์
๑๓. นางสุวจี จันทร์ ถนอม กู๊ด
๑๔. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๑๕. อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงู อายุ
อํานาจหน้ าที่ปรากฏอยูใ่ นหน้ า ๑๗

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑
๒) คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (มาตรา ๒๒)
๑. รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ
๓. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรรมการ
๖. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๗. ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
กรรมการ
๘. ปลัดกระทรวงแรงงาน
กรรมการ
๙. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑๑. อัยการสูงสุด
กรรมการ
๑๒. ผู้บญ
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ
กรรมการ
๑๓. อธิบดีกรมการปกครอง
กรรมการ
กรรมการ
๑๔. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๕. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรรมการ
๑๖. เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
กรรมการ
๑๗. เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการ
๑๘. ปลัดกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๑๙. นางสายสุรี จุตกิ ลุ
กรรมการ
๒๐. นายประวิทย์ ร้ อยแก้ ว
กรรมการ
๒๑. นางศรี ศกั ดิ์ ไทยอารี
กรรมการ
๒๒. พันเอก (พิเศษ) นรินทร์ พรรณรายน์
กรรมการ
๒๓. พลตํารวจโท ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
กรรมการ
๒๔. นางสุดารัตน์ เสรี วฒ
ั น์
กรรมการ
๒๕. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
๒๖. นางสาวพิศวาท สุคนธพันธุ์
๒๗. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
กรรมการและเลขานุการ

๒๒
๒๘. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒๙. ผู้อํานวยการสํานักป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ าหญิงและเด็ก
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อํานาจหน้ าที่ปรากฏอยูใ่ นหน้ า ๑๗

๓) คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์
อนุกรรมการที่ปรึกษา
๑. นางสายสุรี จุตกิ ลุ
๒. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ประธานอนุกรรมการ
๓. รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๔. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๕. ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๖. ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
อนุกรรมการ
๗. ผู้แทนกรมการกงสุล
๘. ผู้แทนกรมการจัดหางาน
อนุกรรมการ
๙. ผู้แทนกรมการปกครอง
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑๐. ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ
๑๑. ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
อนุกรรมการ
๑๒. ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑๓. ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๔. ผู้แทนกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถิ่น
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
๑๕. ผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ
๑๖. ผู้แทนสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง
อนุกรรมการ
๑๗. ผู้แทนสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
๑๘. ผู้แทนสํานักงานส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์ เด็ก เยาวชน
อนุกรรมการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงู อายุ
๑๙. ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด
อนุกรรมการ
๒๐. ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
อนุกรรมการ
การค้ ามนุษย์

๒๓
๒๑. ผู้แทนโครงการความร่วมมือสหประชาชาติวา่ ด้ วยการต่อต้ าน
การค้ ามนุษย์ ประจําประเทศไทย
๒๒. ผู้แทนมูลนิธิผ้ หู ญิง
๒๓. ผู้แทนมูลนิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทย
๒๔. ผู้แทนมูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์ สทิ ธิเด็ก
๒๕. ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
๒๖. นางนภา เศรษฐกร
๒๗. นางสุวจี จันทร์ ถนอม กู๊ด
๒๘. นางสาวสุวิจิตร ศาตะมาน
๒๙. นางสาวสุนีย์ ศรี สง่าตระกูลเลิศ
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๓๐. นางสาวจามีกร ปิ่ นสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๓๑. นายตฤณ ศรี วงศ์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อํานาจหน้ าที่
๑. ทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติ เรื่ องการป้องกัน ปราบปรามและแก้ ไขปั ญหาการ
ค้ าเด็กและหญิงภายในประเทศและข้ ามชาติ (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓)
๒. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
(พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
๓. จัด ทํ า และประสานการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บัติ ก ารให้ สอดคล้ องกั บ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
๔. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ ามนุษย์ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙)
๕. รายงานผลการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ ามนุษย์ ให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ทราบ
๖. แต่งตังคณะทํ
้
างานเพื่อพิจารณาหรื อดําเนินการอย่างหนึง่ อย่างใดตามที่คณะอนุกรรมการ
พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์มอบหมาย
๗. ดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องได้ ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
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๒๔
๔) รายชื่อหน่ วยงานที่เป็ นภาคี
หน่วยงานภาครัฐ
๑. กระทรวงการต่างประเทศ
๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๔. กระทรวงมหาดไทย
๕. กระทรวงยุตธิ รรม
๖. กระทรวงแรงงาน
๗. กระทรวงวัฒนธรรม
๘. กระทรวงศึกษาธิการ
๙. กระทรวงสาธารณสุข
๑๐. สภาความมัน่ คงแห่งชาติ
๑๑. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๒. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑๓. สํานักงานอัยการสูงสุด
๑๔. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (องค์กรอิสระ)
องค์กรภาคเอกชน
๑. มูลนิธิผ้ หู ญิง
๒. มูลนิธิศภุ นิมิตแห่งประเทศไทย
๓. มูลนิธิศนู ย์พิทกั ษ์ สทิ ธิเด็ก
๔. มูลนิธิกระจกเงา
๕. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
๖. ศูนย์กฎหมายภูมิภาคลุม่ แม่นํ ้าโขง
๗. มูลนิธิพฒ
ั นาการคุ้มครองเด็ก
องค์กรระหว่างประเทศประจําประเทศไทย
๑. โครงการความร่วมมือสหประชาชาติวา่ ด้ วยการต่อต้ านการค้ ามนุษย์
ประจําประเทศไทย (UNIAP)
๒. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF)
๓. โครงการต่อต้ านการค้ ามนุษย์แห่งภูมิภาคเอเชีย(ARTIP)
๔. องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน (IOM)
๕. องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
๖. สํานักงานองค์การสหประชาชาติวา่ ด้ วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)

๒๕
๕) รายชื่อผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
๑. นายวัลลภ พลอยทับทิม
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒. นางกานดา วัชราภัย
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
คณะบรรณาธิการ
๑. นายสามารถชาย จอมวิญญา
ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๒. นางสุจารี สวงโท
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๓. นางสาวสุนีย์ ศรี สง่าตระกูลเลิศ
หัวหน้ าศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์แห่งชาติ
๔. นางสาวจามีกร ปิ่ นสุข
นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ
๕. นายตฤณ ศรีวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
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