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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด ไปปฏิบัติ และวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค ในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด 
รวมถึงแนวทางพัฒนางานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ โดยวิจัยจาก
ข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาจากหนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารของส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง และการวิจัยสนาม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจาก
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงาน
ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ส านักงานค้ามนุษย์ มีหน่วยงานยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ ข้อมูลคดถีูก
น ามาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญ มีการเผยแพร่ให้ประชาชนเฝ้าระวังไม่ให้ตก
เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ตลอดจนก ากับการสั่งคดใีห้เป็นไปทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ มีกอง
ด าเนินคดีแยกต่างหาก โดยน าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องมาเป็นหลักในการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่ค้นพบ ได้แก่ ด้านสมรรถนะ การตีความ
กฎหมายที่แตกต่างกัน การโยกย้ายต าแหน่ง ความร่วมมือกับหน่วยงานยังไม่ครบวงจร รวมถึง
งบประมาณที่ขาดแคลนต่อเนื่อง แนวทางพัฒนาจึงควรสร้างเสริมทักษะบุคลากรให้เป็นเสมือนครูของ
อัยการ ผลักดันความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล  
 
ค าส าคัญ: การค้ามนุษย์, การป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์, การน านโยบายไปปฏิบัติ  
 
บทน า 

                                                           
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง การน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและต่อตา้นการค้ามนุษยข์องส านักงานคดี
ค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด ไปปฏิบัติ 
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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 การค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมท่ีกระทบกับความมั่นคงท้ังภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ตลอดจนบั่นทอนและท าลายซึ่งสิทธิมนุษยชนอย่าง
ร้ายแรง กล่าวคือ เป็นการกระท าเพ่ือแสวงหาหรือให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเอง
โดยไม่ตระหนักหรือค านึงถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อาทิ การกระท าเพ่ือการตัดเอา
อวัยวะเพ่ือการค้า การขูดรีดทรัพย์ของบุคคลอื่น การบังคับแรงงานหรือบังคับบริการ และการ
ค้าประเวณ ีเป็นต้น ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างเผชิญกับปัญหานี้ โดยเห็นได้จากการจัดประชุมใน
ระดับต่าง ๆ เพ่ือหารือแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก าหนดให้การค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่ต้องป้องกัน
ปราบปรามและแก้ไขอย่างจริงจัง และต่อมาในวันที่ 3 เมษายน 2558 ได้ประกาศให้การป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานภาครัฐบูรณาการการท างาน รวมทั้ง
เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้
อย่างแท้จริง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐอย่างเด็ดขาด (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฎร, 2558, หน้า 1) ยังไม่
เพียงเท่านั้น ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อรัฐสภา (2562) นโยบายหลัก ข้อ 4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ความว่า “4.4 ส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบใหม่ อาทิ ความ
มั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความม่ันคงของมนุษย์” 
เป็นการเน้นย้ าให้เห็นได้ว่าประเทศไทยให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่าง 
บูรณาการให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงป้องกันและปราบปราม เพื่อพิทักษ์ซึ่งสิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองทุกคน 

 ส านักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งถือเป็นหน่วยงาน
กลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ตามประกาศคณะกรรมการอัยการ เรื่อง การ
แบ่งหน่วยงาน และการก าหนดอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในของส านักงานอัยการสูงสุด  
(ฉบับที่ 16) (2558) มีภารกิจหลักในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ การป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ใน
ทุกรูปแบบ และการจัดท าฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นเสมือนโซ่เส้นเดียวกับหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมอ่ืนที่มีการด าเนินภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

 จากความเป็นมาดังกล่าว ผู้วจิัยจึงสนใจที่จะศึกษาการน านโยบายการด าเนินงานป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด ไปปฏิบัติ ในฐานะหน่วยงาน
กลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบายป้องกันและปราบปราม
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การค้ามนุษย ์และน าผลที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ให้ดีขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการน านโยบายการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ไปปฏิบัติ ในฐานะหน่วยงานกลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้า
มนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนางานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
งานวิจัยฉบับนี้จะศึกษาเกี่ยวกับเฉพาะกรณีการน านโยบายการป้องกันและต่อต้าน

การค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด ไปปฏิบัติ และปัญหา อุปสรรคในการ
ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด เท่านั้น 

2. ขอบเขตด้านสถานที่  
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาเฉพาะในส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด เท่านั้น 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา   
งานวิจัยนี้ ใช้เวลาในการศึกษาตั้งแตเ่ดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มิถุนายน 2563 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดของการวิจัย ดังนี้ 
 งานวิจัยนี้มีความสลับซับซ้อนของตัวบทกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการค้า
มนุษย์ทีเ่กี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การตีความกฎหมาย และมิติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ จึงไม่สามารถ
ท าการศึกษาได้ครบถ้วนทุกแง่มุม ดังนั้น จึงมุ่งศึกษานโยบายการด าเนินงานป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษยเ์ฉพาะกรณีของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด ว่าสามารถน าไปปฏิบัติ
อย่างไร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม และศึกษาปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ เท่านั้น 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงการด าเนินงานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ในฐานะหน่วยงานกลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม 
 2. ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดี 
ค้ามนุษย์ 

3. เพ่ือให้ได้แนวทางพัฒนางานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ (Unobtrusive Research) โดยท าการวิจัยจาก
หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 
แผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ส านักงานคดีค้ามนุษย์ ตลอดถึงกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น และข้อมูล
รายงานการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยผู้วิจัยท าการการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตัวแทน (Focus group) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Participant observation) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยทั้ง 2 วิธี คือ การวิจัยจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ และการวิจัยสนาม พบว่า 
 การด าเนินการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นกลไกเชิงนโยบายของรัฐบาล ซึ่งส านักงานคดีค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงาน
กลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม บทบาทการต่อต้านจึงเป็นการยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายในการ
ด าเนินคดีอย่างจริงจังและเป็นธรรม เพ่ือสร้างความตระหนักถึงโทษหากกระท าความผิด ดังนั้น เมื่อ
ส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด ได้รับส านวนการสอบสวนจากส านักงานอัยการจังหวัด
หรือพนักงานสอบสวนทั่วประเทศ กรณีส าหรับคดีในราชอาณาจักร พนักงานอัยการจะด าเนินการ
เกี่ยวกับพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องและน าคดีขึ้นสู่ศาล ไม่มีอ านาจในการเข้าร่วมการ
สอบสวนคดี หากเป็นกรณคีดีนอกราชอาณาจักรพนักงานอัยการมีอ านาจเข้าไปร่วมในกระบวนการ
สอบสวน เพ่ือใช้พยานหลักฐานประกอบการตัดสินใจเสนอความเห็นการสั่งคดีนั้น ๆ ด้วย และเป็น
อ านาจของอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนในการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในคดีความผิดเกี่ยวกับการค้า
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มนุษย์ที่มีโทษตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเกี่ยวพันกับความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ส านักงานอัยการสูงสุด
, 2558) ด้านการป้องกันก าหนดให้ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในด้านที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยในการใช้ข้อมูลคดีร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ด้านการ
ป้องกัน อีกทั้งร่วมมือทางวิชาการเพ่ือป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เนื่องจากความ
ซับซ้อนของคดีค้ามนุษย์อันเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องมีกลไก
การบูรณาการในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ 
(ส านักงานอัยการสูงสุด, ส านักงานคดีค้ามนุษย์, 2562)  
 ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์  
 แม้จะมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานก็ตาม แต่ก็เกิดปัญหา อุปสรรค ในการ
ป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ คือ  
 1. ด้านสมรรถนะ พนักงานอัยการยังบกพร่องเรื่องของความรู้ความเชี่ยวชาญการตีความข้อ
กฎหมายและการวิเคราะห์คัดแยกผู้เสียหาย จากการโยกย้ายสับเปลี่ยนต าแหน่งอยู่บ่อย ๆ ท าให้ขาด
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการด าเนินคดีค้ามนุษย์  
 2. ด้านความร่วมมือ ยังไม่ถึงกับเป็นทางการและไม่ต่อเนื่อง แม้ว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผน
ต่าง ๆ จะก าหนดให้เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานก็ตาม ในทางปฏิบัติกลับขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น
ที่เป็นอุปสรรค เช่น ปัจจัยการโยกย้ายสับเปลี่ยนบุคลากรผู้ท าหน้าที่ประสานงาน ท าให้ไม่มีความ
ต่อเนื่องในการท างาน ปัจจัยด้านการสื่อสารที่ขาดความเข้าใจระหว่างระดับนโยบายและปฏิบัติ และ
ปัจจัยปัญหาขาดงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นต้น  
 3. ด้านการสั่งคดี มักจะได้รับส านวนจากส านักงานอัยการจังหวัดทั่วประเทศอย่างกระชั้นชิด
จะครบขังผู้สุดท้ายแทบทุกคดี ท าให้ต้องเร่งพิจารณาเนื่องจากถูกกดดันด้วยระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด และมักมีอุปสรรคเกี่ยวกับพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจ
พนักงานอัยการเข้าไปร่วมสอบสวนคดีตั้งแต่ต้น ประกอบกับการตีความกฎหมายของอัยการ 
ก็แตกต่างกัน  
 4. ด้านงบประมาณ ตั้งแต่ปี 2558 ส านักงานคดีค้ามนุษย์ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ อาจ
เกิดจากการสื่อสารระหว่างฝ่ายขอรับงบประมาณและฝ่ายจัดสรรงบประมาณท่ียังขาดความเข้าใจ
ภารกิจงานด้านการค้ามนุษย์อย่างรอบด้าน พฤติกรรมองค์การที่สร้างให้อัยการถนัดเฉพาะเรื่อง
ด าเนินคดี จึงไม่เห็นภาพว่าในบทบาทการป้องกันต้องใช้งบประมาณในการอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนให้ตระหนักและเฝ้าระวังไม่ให้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ และการอบรมเพ่ิมศักยภาพในการ
ด าเนินคดีค้ามนุษย์ให้กับผู้บังคับกฎหมายซึ่งผลมันเชื่อมโยงกัน  
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 แนวทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของ ส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
มีดังนี้ 
 1. ด้านสมรรถนะ ควรต้องมีการสื่อสารที่ดี เพราะข้อมูลทางคดมีีมาก ควรเริ่มจากการสร้าง
องค์ความรู้ที่สอดประสานกันทั้งในด้านการป้องกันและต่อต้าน นอกจากการด าเนินคดี การตีความ
กฎหมาย พนักงานอัยการจะต้องเข้าใจสภาพจิตใจของผู้เสียหาย ส านักงานอัยการพิเศษฝ่าย
ยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ต้องให้ความส าคัญและหน้าที่เสริมสร้างทักษะ ส่งเสริมความ
เป็นมืออาชีพให้กับพนักงานอัยการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง น าสาเหตุและปัญหาทางปฏิบัติมาสรุป
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและต่อต้านการค้า
มนุษย์และเพ่ิมประสิทธิผลการด าเนินคดี ท าให้ประชาชน เหยื่อ รวมถึงผู้เสียหายมั่นใจและเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงาน 
 2. ด้านความร่วมมือ ควรผลักดันการแสวงหาความร่วมมือทั้งภายในหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ระดับบริหารหรือระดับ
นโยบาย เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการป้องกันและต่อต้าน การแสวงหาพยานหลักฐาน การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับเหยื่อหรือผู้เสียหายเพ่ือให้
เขาเห็นว่ากฎหมายสามารถช่วยน าผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ และให้ความร่วมมือกับเราเพื่อประโยชน์
ในคดี 
 4. ด้านการสั่งคดี ต้องยึดผู้เสียหายเป็นส่วนกลาง ท าให้ผู้เสียหายให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ สร้างความม่ันใจและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมให้กับเหยื่อ ผู้เสียหาย ให้เขาเห็น
ว่าอัยการสามารถช่วยน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ 
 
 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าว มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 1. การน านโยบายการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ไปปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางน  าของกระบวนการยุติธรรม มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี  
 ส านักงานคดีค้ามนุษย์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางน้ าของกระบวนการยุติธรรม มีด าเนิน
ภารกิจแบบคู่ขนานกันไปในเชิงนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งถือเป็น
นโยบายของภาครัฐ Mazmanian and Sabatier (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 
9) มีการก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานย่อยไว้ชัดเจนในการป้องกันการค้ามนุษย์ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานคดีค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ส านักงานอัยการสูงสุดซึ่งเป็น
แนวนโยบายของรัฐบาล ซึ่งก าหนดแนวทางโดยเฉพาะในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
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ก าหนดหลักเกณฑ์สั่งคดีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ส านักงานอัยการจังหวัดหรือพนักงาน
สอบสวนส่งส านวนคดีค้ามนุษย์ทั่วประเทศทั้งคดีในราชอาณาจักรและคดีนอกราชอาณาจักรมาสั่งที่
ส านักงานคดีค้ามนุษย์ เพื่อให้ติดตามผลได้ง่าย มีประสิทธิภาพ และหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่อาจจะ
ครอบง าจนส่งผลต่อการด าเนินคดี การวิเคราะห์ปัญหาจากการด าเนินคดี ด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือจัดโครงการเพ่ิมความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับพนักงานอัยการและผู้บังคับใช้กฎหมายอ่ืน เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บรรยายสร้างความรู้ประชาชนทั่วไปตามโอกาสต่าง ๆ เพ่ือให้ตระหนักและเฝ้าระวังการตกเป็น
ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ เพื่อการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อพิจารณาจะเห็นว่าการ
ด าเนินงานของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ สอดคล้องกับ วร
เดช จันทรศร (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2563, หน้า 17) ทีไ่ด้ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัตินโยบาย
เกี่ยวข้องกับ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเมืองซึ่งรวมไปถึงรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่ท าหน้าที่เป็นผู้ก าหนด
นโยบาย หน่วยงานหรือส่วนราชการที่รับนโยบายเพื่อมาปฏิบัติ ฝ่ายข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
กลไกลขับเคลื่อนนโยบาย และฝ่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ซึ่งคือผู้ที่กระท าความผิดฐานใน
คดีค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ  
อิงฟ้า สิงห์น้อย และรัฐชาติ ทัศนัย (2561, หน้า 617) ที่กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลต้องอาศัยกลไก
ระบบราชการเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้ความส าคัญการฝึกฝนข้าราชการให้
ตระหนักและให้ความส าคัญกับการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมและเห็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ ยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับ
การค้ามนุษยใ์นการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด สามารถพิสูจน์ความผิดและน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ
ฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยจะรับส านวนคดีค้ามนุษย์มาจากส านักงานอัยการจังหวัดหรือ
พนักงานสอบสวนทั่วประเทศ เพื่อพิจารณาพยานหลักฐานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแนวการ
พิจารณาของศาล คดีในราชอาณาจักรจะพิจารณาให้ความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องคดีต่อศาล หาก
เป็นคดีนอกราชอาณาจักรจะท าความเห็นเสนออัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเพ่ือพิจารณาสั่งคดี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีระพงศ์ วงษ์สมาน (2559) ที่สรุปว่า ประเทศไทยด าเนินการด าเนินการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย (Policy) 2) ด้านการด าเนินคดีและ
การบังคับใช้กฎหมาย (Prosecution) 3) ด้านการคุ้มครอง (Protection) 4) ด้านการป้องกัน 
(Prevention) และ 5) ด้านความร่วมมือ (Partnership)  
 
 2. ปัญหา อุปสรรค ในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
ส านักงานอัยการสูงสุด มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี  
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  1. ด้านสมรรถนะ พนักงานอัยการซึ่งเป็นกลไกหลักในการบังคับใช้กฎหมาย
ด าเนินคดี มีความบกพร่องเรื่องความเชี่ยวชาญในการตีความกฎหมายซึ่งคดีค้ามนุษย์ใช้กฎหมาย
หลายฉบับ ข้าราชการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานอัยการก็ไม่ได้รับการพัฒนาเมื่อเทียบกับ
หน่วยงานอื่นในสายงานเดียวกัน ประกอบกับการโยกย้ายอยู่ทุกปี จึงขาดผู้เชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ
ด้าน อีกทั้งพนักงานอัยการไม่มีความถนัดในเรื่องการวิเคราะห์ช่วยเหลือ การคัดแยกผู้เสียหาย ท าให้
การด าเนินคดีมีปัญหา สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุรงค์ บุญรัตนสุนทร (2561) ที่พบว่าเจ้าหน้าที่มัก
มองข้ามกระบวนการคัดแยกเหยื่อซึ่งมักจะยึดคติสมัครใจของผู้ถูกบังคับ ท าให้เหยื่อบางรายถูก
ต้องโทษเสียเองโดยไม่สามารถสาวไปถึงต้นตอของกระบวนการค้ามนุษย์ที่แท้จริงได้  
  2. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ไม่มีความต่อเนื่อง ยังไม่เป็นทางการ แต่ละ
หน่วยงานต่างฝ่ายต่างท าในหน้าที่ และต่างบังคับใช้กฎหมายของตน ไม่ได้สร้างองค์ความรู้ร่วมกันใน
การด าเนินคดี ผู้เสียหายก็มักไม่ให้ความร่วมมือกับอัยการและพนักงานสอบสวนในการสืบสวน
สอบสวนพยานหลักฐาน เช่น คดีค้าประเวณี ผู้เสียหายมักไม่ให้ความร่วมมือกับอัยการและพนักงาน
สอบสวน เนื่องจากบางกรณีมีการข่มขู่ไว้ หรือบางกรณีผู้เสียหายเต็มใจที่จะไปข้องเกี่ยวหรือเต็มใจ
เป็นผู้เสียหายเองตั้งแต่แรก แม้ภายหลังจะรู้ว่าถูกหลอกและอยากจะเอาผิด แต่ก็กลัวว่าตนจะผิด
กฎหมายไปด้วย  
  3. ปัญหาการสั่งคดี ส านักงานคดีค้ามนุษย์ รับส านวนคดีจากส านักงานอัยการ
จังหวัดหรือพนักงานสอบสวนส่งมาสั่ง เนื่องจากต่างจังหวัดมักจะยังไม่เชี่ยวชาญในเรื่องค้ามนุษย์  
อีกท้ังอาจมกีารครอบง าการสั่งคดีจากอิทธิพลต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม มักจะเหลือเวลากระชั้นชิดที่จะ
ครบขังผู้ต้องหา ท าให้เกิดแรงกดดันในการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน อย่างเช่น ในคดี
ในราชอาณาจักรที่กฎหมายไม่ได้ให้พนักงานอัยการเข้าไปร่วมสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ต้น ท าให้มี
ปัญหาในการฟ้องคดี สอดคล้องกับที่ ณรงค์ ใจหาญ และคณะ (2560) ทีศ่ึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติ
พนักงานสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเพียงเฉพาะในส่วนที่ศาลลงโทษได้ ไม่เป็นไปตามกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 แต่ต่างกับคดีนอกราชอาณาจักรที่กฎหมายก าหนดให้พนักงาน
อัยการเข้าร่วมการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ต้นและให้เป็นอ านาจของอัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทน  
  4. ปัญหาด้านเจตคติ ระดับบริหารหรือระดับนโยบาย ตลอดจนบุคลากรส่วนใหญ่  
มีความเข้าใจบทบาทของส านักงานคดีค้ามนุษย์ ส านักงานอัยการสูงสุด เฉพาะในด้านการต่อต้าน
ด าเนินคดีเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วมีทั้งทางด้านการป้องกันควบคู่กัน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีค้ามนุษย์ด้วย  
  5. ด้านงบประมาณ หลังจากจัดตั้งส านักงานคดีค้ามนุษย์ ไม่ได้รับการจัดสรรงบ
ด าเนินงานเลย อาจเพราะการสื่อสารระหว่างส านักงานคดีค้ามนุษย์กับฝ่ายจัดสรรงบประมาณที่ยังไม่
เข้าใจกระบวนการภาพรวม และวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างให้อัยการถนัดในเรื่องการด าเนินคดีมากกว่า
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การของบประมาณ ท าให้การด าเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรติดขัด ต้องขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์กรพัฒนาเอกชน แต่ก็มีวัตถุประสงค์ในการให้งบประมาณ 
 สอดคล้องกับตัวแบบแนวคิดของ Van Metter and Van Horn ที่กล่าวว่าการปฏิบัติ
นโยบายจะส าเร็จมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับตัวแปร 6 ตัวแปร คือ  
 1. วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานของนโยบาย การป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยการ
บังคับใช้กฎหมายในด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด สามารถพิสูจน์ความผิดและน าผู้กระท าผิดมา
ลงโทษได้ 
 2. ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากรและความรู้ความสามารถ เครื่องมือเครื่องใช้ งบประมาณ  
 3. การติดต่อสื่อสาร เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย การเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้
บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อตระหนักและเฝ้าระวังไม่ตกเป็นเหยื่อ 
 4. ลักษณะทางกายภาพของหน่วยงาน มีปัจจัยย่อย ๆ ได้แก่ ส านักงานคดีค้ามนุษย์ 
ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีอิสระในการโยกย้ายบุคลากร การบริหาร
งบประมาณ ฯลฯ 
 5. สภาพทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การส่งส านวนคดีมาสั่งที่ส านักงานคดีค้ามนุษย์
ส่วนกลางเพ่ือหลีกเลี่ยงอิทธิพลที่จะเป็นอุปสรรคในการด าเนินคดี 
 6. ความร่วมมือและความเข้าใจในนโยบาย 
 
 3. แนวทางพัฒนางานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ของส านักงานคดีค้ามนุษย์ มีประเด็น
ที่น ามาอภิปราย ดังนี  
 1. ด้านสมรรถนะ การตีความกฎหมาย การสื่อสาร พนักงานอัยการในระดับบริหารหรือ
ระดับนโยบายซึ่งจะเป็นผู้การก าหนดทิศทางในการปฏิบัติงาน จนถึงระดับปฏิบัติต้องมีความเข้าใจ
บทบาทท้ังในด้านการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ สอดคล้องกับ ณภัคพงษ์ เฟ่ือขุนทด (2562) ที่
ระบุไว้ว่าสมรรถนะของหน่วยงานขึ้นอยู่กับการตระหนักรู้และสนใจของผู้บริหารซึ่งจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการป้องกันและแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน เพ่ือให้ปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านได้
อย่างองค์รวม ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ ต้องสร้างเสริมทักษะ
บุคลากรที่เป็นเสมือนครูของอัยการด้วยกันเอง เพ่ือให้ผู้ที่เข้ามารับต าแหน่งใหม่ได้ศึกษาจาก
ประสบการณ์ที่เคยเกิดข้ึน และมีคู่มือการสั่งคดีในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 2. ด้านความร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะในระดับบริหาร เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทั้งใน
ประเด็นของการสืบสวนสอบสวน แสวงหาพยานหลักฐาน การป้องกันและการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
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เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิผลและสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ หรือ
ผู้เสียหาย ท าให้ผู้เสียหายหรือเหยื่อเขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
คดี ความร่วมมือในการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายค้ามนุษย์ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อเฝ้า
ระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ สอดคล้องกับ ธนสุนทร สว่างสาลี และสมิหรา จิตตลดากร 
(2561) ทีไ่ด้ศึกษาป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เชิงบูรณาการในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว พบว่า 
ความร่วมมือของประชาชนในพ้ืนที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้คดีค้ามนุษย์ไม่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 3. ด้านการสั่งคดี บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด ยึดผู้เสียหายเป็นศูนยก์ลาง โดยสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม รวมถึงน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ เพื่อให้เกิดความเกรงกลัวและ
ควรด าเนินการควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์ 
 4. ด้านเจตคติ บุคลากรระดับนโยบายต้องตระหนัก เห็นความส าค ญและเข้าใจในการ
เสริมสร้างทักษะ วัฒนธรรมองค์กร และก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของการป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต้องสร้างทีมงานและส่งเสริมความกลมเกลียวในหมู่คณะและเห็นเป้าหมายการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้ทุกคนตอบสนองในการปฏิบัติงานป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ด้านสมรรถนะ พนักงานอัยการในระดับนโยบายซึ่งเป็นผู้การก าหนดทิศทางในการ
ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย ควรตระหนักในการผลักดันให้มีการเสริมสร้างทักษะ
ความรู้ทั้งในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ให้กับพนักงานอัยการในสังกัด เพ่ือประสิทธิผลใน
การด าเนินคดี และไม่เพียงแต่มีความรู้ในการมีการด าเนินคดีเท่านั้น แต่ควรมีค านึงถึงบทบาทด้านอ่ืน 
เช่น การป้องกันการตกเป็นเหยื่อ การคัดแยกผู้เสียหาย เป็นต้น การตีความกฎหมายต้องเป็น
มาตรฐานองค์ความรู้ของส านักงานคดีค้ามนุษย์เอง และจัดท าเป็นคู่มือการด าเนินคดีที่ผ่านการ
แสวงหาข้อยุติในการตีความข้อกฎหมายแล้ว เพื่อให้เป็นต าราหรือครูในการสอนงานส าหรับผู้ที่เข้ามา
รับต าแหน่งใหม่ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายยุทธศาตร์และฐานข้อมูลคดีค้ามนุษย์ควรศึกษาสาเหตุ
และปัญหาของการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในแต่ละข้ันตอน
มาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
  2. ด้านความร่วมมือ ควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการทั้งในประเด็นของการ
ป้องกัน ได้แก่ ร่วมกันให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปให้ตื่นตัวกับภัยคุมคามค้ามนุษย์ เป็นต้น และด้าน
การต่อต้าน ได้แก่ การสืบสวนสอบสวน แสวงหาพยานหลักฐาน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
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ร่วมกันให้มีประสิทธิผล อีกทั้งเพ่ือเป็นการด าเนินการเชิงรุกในการที่จะป้องกันและปราบปรามการ 
ค้ามนุษย์ 
  3. ด้านการสั่งคดี ควรยึดผู้เสียหายเป็นส่วนกลางในการด าเนินคดี ในคดีค้ามนุษย์
บางคดีความผิด ผู้เสียหายอาจตกเป็นเหยื่อมาก่อน เนื่องจากเป็นความสมัครใจที่จะเป็นผู้เสียหาย  
ในเวลาต่อมาจะพบว่าตนเองถูกหลอก จึงอยากท่ีจะให้กฎหมายเข้ามาช่วยเหลือ หากผู้เสียหาย
ไว้วางใจเจ้าหน้าที่และหันมาให้ความร่วมมือจะท าให้การด าเนินคดีมีพยานหลักฐานฐานเพ่ิมข้ึน 
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