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	 การจัดการความรู้	องค์ความรู้ที่	๔	เรื่อง	“แนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

ในการปอ้งกนัปราบปรามการคา้มนษุย์”	จัดทำาข้ึนมวีตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษารวบรวม	องคค์วามรู้ด้านการ 

บรูณาการความรว่มมอืดา้นปอ้งกนัปราบปรามการคา้มนษุย	์ระหวา่งกองคดีการคา้มนษุย	์กรมสอบสวน

คดีพิเศษ	กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสืบสวนและสอบสวนคดีค้ามนุษย์ในปัจจุบัน	ตลอดจนหน่วย

งานท่ีสนับสนุนด้านการดำาเนินคดี	ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อบูรณาการของหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้งโดยทัว่ไป	และศกึษาจากรายละเอยีดเก่ียวกับแนวทางและขัน้ตอนการตรวจคน้จบักมุ	สบืสวน

สอบสวนคดคีา้มนษุยท์ีก่รมสอบสวนคดพีเิศษรว่มบูรณาการการปฏบิตังิานกับหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ประกอบ

ด้วย	องค์กรภาคเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะ	(NGO)	กรมการปกครอง	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	กรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	หน่วยปฏิบัติการด้านความมั่นคง	ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (ศรชล.)	สำานักงานตรวจค้นเข้าเมือง	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	หน่วยร่วมปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม	ทีมคัดแยกผู้เสียหาย	พนักงานอัยการร่วม

สอบสวน	หนว่ยงานคุม้ครองพยาน	หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิารหรอืเกบ็รกัษาขอ้มลูตา่ง	ๆ 	โดยใชว้ธิกีารศีกษา	

ได้แก่	การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	การศึกษาจากตัวอย่างคู่มือค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	และ

การศกึษาเชงิคณุภาพโดยการใหข้อ้มลูของผู้ปฏบิติังานในกองคดีการคา้มนษุย	์โดยระดมความเห็นและ

จัดทำาการสนทนากลุ่ม	(Focus	Group)	ของหน่วยงานภายในสังกัดกองคดีการค้ามนุษย์	การศึกษาจาก

การสัมภาษณ์องค์ความรู้	โดยใช้เครื่องมือเป็นลักษณะคำาถามแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธี

การประสานงานพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น	รวมทั้งนำาผลกิจกรรมการถอดบทเรียนร่วม

กันกับหน่วยงานองค์กรที่ทำางานเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ผ่านมาเป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

	 ผลการศึกษาโดยสรุปพบว่า

	 วัตถุประสงค์ข้อที่	๑	แนวทางและขั้นตอนการบูรณาการความร่วมมือด้านป้องกันปราบปราม

การค้ามนุษย์ระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ	กับกองคดีการค้ามนุษย์ในปัจจุบัน	พบว่ามีรูปแบบการบูรณาการ

แบ่งออกเป็น	๔	ลักษณะ

	 	๑.	การบูรณาการที่เกิดจากแต่งตั้งหรือรับมอบอำานาจตามกฎหมาย	ได้แก่	การสนธิกำาลังเจ้า

หน้าทีเ่พือ่การสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ		ระหวา่งกรมสอบสวนคดพีเิศษกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง	ตามพ

ระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ	พ.ศ.๒๕๔๗	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	การบูรณาการด้านแรงงานของ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ตามคำาสั่งกระทรวงแรงงาน
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ท่ี ๓๓/๒๕๖๐ เรื่อง แตงต้ังพนักงานตรวจแรงงาน แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
เม่ือเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐอ่ืนไดรับแตงต้ัง ก็สามารถรวมดําเนินการหรือปฏิบัติในฐานะ
พนักงานตรวจแรงงานไดการบูรณาการดานปองกันปราบปรามการกระทําความผิดคามนุษย 
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูท่ี 
จะไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ี แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยการแตงต้ังใหเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนเขารวมดําเนินการโดยการ
แตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการปองกันปราบปรามการคามนุษย

 ๒. การบูรณาการการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐแบบท่ัวไปเปนการดําเนินการ
ขอความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเอง โดยมีหนังสือถึงภายนอกจากหนวยงานของรัฐ 
ท่ีขอความรวมมือไปยังหนวยงานของรัฐอีกหนวยงาน เพ่ือขอความรวมมือใหกระทําการอยางใด อาทิ 
การบูรณาการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๒๒/๑ กรมสอบสวนคดีพิเศษอาจขอใหหนวยงานของรัฐหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนใหความชวยเหลือ สนับสนุน หรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีได และหนวยงานหรือ
เจาหนาท่ีท่ีใหความชวยเหลือ สนับสนุน มีสิทธิไดรับคาใชจายหรือคาตอบแทนท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานได 

 ๓. การบูรณาการปฏิบัติงานดานงบประมาณในการปองกันปราบปรามแกไขปญหา
ค า มนุ ษย  ป ระ เทศ ไทย ได ร ะ ดับสรรพ กํ าลั ง คนและทรัพยากรและงบประมาณจาก 
ทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของ โดยต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบ
แผนบูรณาการงบประมาณจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย และใหจัดทํางบประมาณ
แบบบูรณาการเพ่ือแกไขปญหาการคามนุษยภายใตแผนงานบูรณาการจัดการปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย โดยมีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปนเจาภาพหลักในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป มีหนวยงานท่ีเก่ียวของตามแผนงานงบประมาณดังกลาว ประกอบดวย
หนวยงานระดับกระทรวง จํานวน ๙ กระทรวง และ ๑๒ หนวยงาน และหนวยงานท่ีไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จํานวน 
๒ หนวยงาน ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หนวยงานขององคกรอิสระ จํานวน ๑ หนวยงาน ไดแก สํานักงานอัยการสูงสุด

วัตถุประสงคของแผนงานบูรณาการ เพ่ือบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหทํางาน
ถูกตองตามกฎหมายและไดรับการคุมครอง รวมท้ังดําเนินการใหประชาชนกลุมเปาหมาย ไดแก 
สตรี เด็ก แรงงานไทย และแรงงานตางดาว ไดรับความปลอดภัยจากขบวนการคามนุษย สนับสนุน
การปองกัน การชวยเหลือและคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยใหพรอมคืนสูสังคม โดยบูรณาการ
ฐานขอมูลดานแรงงานตางดาว และดานการปองกันปราบปรามการคามนุษยระหวางหนวยงาน 
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เผยแพรความรูแกกลุมเปาหมาย และรณรงคจิตสํานึกแกสถานประกอบการและองคกรเครือขาย 
ในการปองกันแกไขปญหา รวมท้ังเพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดในรูปแบบ
ตางๆ อยางเขมงวดนอกจากนี้ การจัดทํางบประมาณงบประมาณเชิงบูรณาการดังกลาว ถือเปนกลไก
หนึ่ง ท่ีใชในการเชื่อมโยงภารกิจ และการดําเนินงานของสวนราชการและกระทรวงตาง ๆ  
เพ่ือชวยใหการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ลดปญหาความซํ้าซอนและการสิ้นเปลืองทรัพยากร 
รวมท้ังเพ่ือใหการบูรณาการนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยสามารถบรรลุ 
ผลสําเร็จดวยดี  
 แนวทางแผน บูรณาการด านการ ดํ า เนิ นค ดีค า มนุษย  แนวทา ง ท่ี  ๑ .๔  
เพ่ือปราบปรามและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินคดีคามนุษย ตัวชี้วัดท่ี ๑ รอยละ ๘๐ ของจํานวน
คดีท่ีมีความเห็นสอดคลองกันในชั้นพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีและชั้นอัยการ 
ซ่ึงมีหนวยงานรวมขับเคลื่อนแผนในบูรณาการดังกลาว จํานวน ๕ หนวยงาน ประกอบดวย  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน สํานักงานอัยการสูงสุด  
  ๔.การบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการคัดแยกผูเสียหายจากการคามนุษย โดยกําหนดแนวการคัดแยกผูเสียหาย ประกอบดวย  
ข้ันการเตรียมการกอนเขาปฏิบัติการข้ันการดําเนินการกอนสัมภาษณหรือคัดแยกผูเสียหาย ข้ันการ
ดําเนินการภายหลังการสัมภาษณคัดแยกผูเสียหายเบ้ืองตน การบูรณาการและเตรียมความพรอม
ของหนวยงานท่ีปฏิบัติ โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันทํางานในลักษณะทีมสหวิชาชีพและ 
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน 
ผูประสานงานดานภาษา (ลาม) และอัยการจังหวัด อาทิ การเขารวมรับฟงขอเท็จจริงท่ีไดจากการ
สัมภาษณเบ้ืองตน และรวมประชุมหารือวาการกระทําหรือพฤติกรรมดังกลาวเขาขายเปนความผิด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคามนุษยหรือฐานความผิดตามกฎหมายอ่ืน 
นอกจากนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของแตงต้ังหรือมอบหมาย ใหมีผูประสานงานกลาง ท้ังในระดับ
หนวยงานและระดับจังหวัดกระทรวงแรงงานสํารวจและจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสานงานดานภาษา 
(ลาม) จังหวัดละ ๕ คนหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถประสานเพ่ือขอรับการสนับสนุนได ท่ี 
กองตอตานการคามนุษย โทร. ๐๒ ๒๐๒ ๙๐๗๖ หรือศูนยชวยเหลือทางสังคม โทร. ๑๓๐๐
กระทรวงแรงงาน มีหนาท่ีจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสานงานดานภาษา (ลาม) เพ่ือสงเขารับการ
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ฝกอบรมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยและดําเนินการจัดหาเพ่ิมเติม 
ใหตามท่ีกําหนด 

 วัตถุประสงคขอท่ี ๒ เพ่ือสรางองคความรูในการบูรณาการดานการปองกัน
ปราบปรามการคามนุษยใหแกบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษผลการสังเคราะหประเด็นนี้  
เปนการนําเสนอถึงแนวทางและข้ันตอนการบูรณาการความรวมมือระหวางกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
กับหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการคามนุษย จํานวน ๑๖ 
หนวยงาน ประกอบดวยองคกรเอกชนดานการชวยเหลือพยานและผูเสียหาย (NGOs)  กรมการ
ปกครองหนวยงานดานนิติวิทยาศาสตร กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหนวยปฏิบัติการดาน
ความม่ันคง ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล สํานักงานตรวจคน
เขาเมือง ตํารวจทองท่ีท่ีรวมตรวจคนจับกุมหนวยรวมปฏิบัติการตรวจคนจับกุม ทีมคัดแยกผูเสียหาย
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย พนักงานอัยการรวมสอบสวน กอง
เทคโน โลยี และ ศูนย ข อ มูลการตรวจสอบสถาน คุ มครองผู เ สี ยหายจากการค ามนุษย  
หนวยคุมครองพยานหนวยงานในตางประเทศ โดยผลการศึกษาของแตละหนวยงาน สะทอน 
ใหเห็นวา แมวาแตละหนวยงานจะมีข้ันตอนและแนวทางการทํางานท่ีตางกัน ซ่ึงเนื่องมาจากบทบาท
หนาท่ีตามกฎหมายมีวัตถุประสงคตางกัน แตในดานของรูปแบบการทํางานบูรณาการสามารถ
ครอบคลุมนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาลไดท้ัง ๕ ดาน คือ ดานนโยบาย ดานการปองกัน  
ดานการดําเนินคดี ดานการคุมครองชวยเหลือ และดานความรวมมือหรือบูรณาการ ดังนั้น  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงมีภารกิจดานการดําเนินคดีคามนุษย แตในขณะเดียวกันพบวา 
กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจคลอบคลุมถึงเรื่องการปองกัน การคุมครองชวยเหลือและดานความ
รวมมือกับหนวยงานดังกลาวโดยในข้ันตอนกอนการสืบสวนสอบสวนและตรวจคนจับกุม เม่ือไดรับ
การแจงเบาะแสจากหนวยงานของรัฐหรือองคกรเอกชนดานการชวยเหลือพยานและผูเสียหาย 
(NGOs) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะตองเตรียมการประสานกับหนวยงานความม่ันคงหรือหนวยงาน
ในพ้ืนท่ี หนวยพิสูจนหลักฐาน ทีมงานสหวิชาชีพคัดแยกผูเสียหาย ลามแปลภาษา เพ่ือวางแผนและ
จัดทีมเขาปฏิบัติการหรือเขาทําการตรวจคนจับกุม ซ่ึงในขณะปฏิบัติการตรวจคนจับกุมแตละหนวย 
มีภารกิจท่ีรับผิดชอบจะเขาทําการตรวจคนบุคคลและสถานท่ี รวบรวมพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ
และทําบันทึกการตรวจคน ภายหลังการตรวจคนจับกุมทีมสหวิชาชีพจะทําการคัดแยกผูเสียหาย
เบ้ืองตน หากพบวามีผูเสียหายจากการคามนุษย และบุคคลดังกลาวยินยอมรับการชวยเหลือ  
สถานคุมครองผูเสียหายจะรับบุคคลดังกลาวไปอยูในความดูแล โดยใหการศึกษา ฟนฟูจิตใจ 
ฝกอาชีพและดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีจําเปน ในทางคดีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะรวบรวม
พยานหลักฐานและสงไปพิสูจนในหนวยงานตางๆ เชน ลายพิมพนิ้วมือ โทรศัพท คอมพิวเตอร 
เสนทางการเงิน ตรวจอายุของผูเสียหายจากมวลกระดูก เปนตน หากผูเสียหายเปนคนตางดาว  

ง



 
จ 

 

จะประสานงานกับหนวยงานของประเทศนั้นๆ เชน สถานฑูต องคกรภาคเอกชนดานการชวยเหลือ
พยานและผูเสียหาย เพ่ือใหการชวยเหลือในเรื่องตางๆ รวมถึงการสงตัวกลับประเทศตนทาง ดังนั้น 
การปองกันและปราบปรามการคามนุษย หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งไมสามารถดําเนินการได 
โดยลําพัง จําเปนตองบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเนื่องดวยปญหาการคา
มนุษยมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาตามสถานการณ เชน ปญหาการคามนุษยขามชาติ ปญหาการ
ลอลวงเด็กทางอินเตอรเน็ต ฉะนั้น ข้ันตอนการดําเนินดังกลาวอาจยังไมเพียงพอ และเหมะสมตอการ
เปลี่ยนแปลงไปของปญหา จึงจําเปนอยางยิ่งตองมีการใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนข้ันตอนและ
แนวทางในการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของดังกลาว ใหสอดคลองเทาทันกับ
สถานการณปญหาท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 วัตถุประสงคขอท่ี ๓ เพ่ือเสนอแนะหลักการและแนวทางการปรับปรุงการบูรณา
การความรวมมือปองกันปราบปรามการคามนุษยของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือสนับสนุนนโยบาย 
ยุทธศาสตรและมาตรการแกไขปญหาการคามนุษยของรัฐบาล ประเด็นนี้  

 ขอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติการ 
 ๑. ข้ันตอนการบูรณาการเพ่ือแกไขปญหาการคามนุษยของกองคดีการคามนุษย 
กับหนวยงานดังกลาวขางตน จําเปนตองประสานงานกันท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ  โดยสิ่งสําคัญคือควรเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีรวมมือกันทํางานโดยสรางความ
เขาใจเรื่องอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในชั้นสืบสวน ซ่ึงเปนเพียง 
ผูรวมจับกุมในฐานะผูชวยเจาพนักงานเทานั้น จําเปนตองบูรณาการกับหนวยบังคับใชกฎหมายและ
หนวยงานดานความม่ันคงเขาดําเนินการจับกุมในความผิดตามกฎหมายอ่ืนกอน นํามาคัดแยกเหยื่อ
และรับโอนมาเปนคดีพิเศษ  
 ๒.ควรสรางความเขาใจเรื่องการรักษาความลับราชการ ในทุกข้ันตอนท่ีปฏิบัติ 
ถือวาเปนความลับ เพราะหากเปดเผยจะสงผลกระทบตอการดําเนินคดีและคุมครองชวยเหลือ
ผูเสียหาย และสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันระหวางหนวยรวมบูรณาการ 
 ๓. การแสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานควรทําดวยความรัดกุมและรอบคอบ 
โดยเฉพาะเรื่องการลอซ้ือเพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐาน เรื่องการตรวจมวลกระดูกเพ่ือหาอายุของ
ผูเสียหาย ซ่ึงควรมีการดําเนินการอยางเปนข้ันตอนในชั้นสืบสวนและมีหลักฐานอ่ืนประกอบกอนท่ีจะ
แสวงหาพยานหลักฐานดวยวิธีดังกลาว เพ่ือแสดงใหเห็นวาเจาหนาท่ีของรัฐมิไดกลั่นแกลงและเพ่ือไม
ขัดตอหลักปฏิบัติเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน 
 ๔.  ทีมสหวิชาชีพควรมีความเชี่ ยวชาญในการคัดแยกผู เสี ยหายเบื้องตน  
และสามารถลงความเห็นท่ีมีหลักฐานเชื่อไดวา ผูท่ีไดรับการชวยเหลือเปนผูเสียหายจากการคามนุษย

จ



หรือไม่	เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือผู้เสียหายและป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ

	๕.	การรบัโอนคดอีาญาจากสำานกังานตำารวจแหง่ชาติมาเปน็คดพิีเศษ	ควรทำาด้วยความรวดเร็ว	เนือ่งจาก

มีกระบวนการรวบรวมพยานหลกัฐานและพสิจูนค์วามผดิในชัน้สบืสวนมาพอสมควรในระดบัท่ีเชือ่ไดว้า่

น่าจะมีการกระทำาความผิดค้ามนุษย์	กองคดีการค้ามนุษย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จึงมีการร้องทุกข์

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนในท้องท่ีเกิดเหตุ	ดังนั้น	ควรยกเว้นขั้นตอนการนำาเรื่องดังกล่าวเสนอ

ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นคดีพิเศษ	เพื่อให้กระบวนการดำาเนินคดีและช่วยเหลือผู้เสียหายเป็นไป

อยา่งรวดเรว็	และเพือ่ใหห้นว่ยงานทีร่ว่มบูรณาการเกดิความเชือ่มัน่ในการปฏบิติังานของกรมสอบสวน

คดีพิเศษ

	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	๑.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ควรสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบ

ปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง	โดยกองคดีการค้ามนุษย์ร่วมดำาเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

ระดับหน่วยงานภายใน	หน่วยงานภายนอกและหน่วยงานระหว่างประเทศ	เพ่ือให้สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

	๒.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ควรแก้ไขรายละเอียดของลักษณะของกระทำาความผิดตามที่กำาหนดในบัญชี

ท้ายประกาศ	กคพ.	(ฉบับที่	๗)	ฯ	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ให้สามารถ

รบัคดคีา้มนษุยเ์ปน็คดพีเิศษไดม้ากขึน้และรวดเร็วยิง่ขึน้	โดยเฉพาะหลักเกณฑ์เร่ืองจำานวนผู้กระทำาความ

ผิดที่กำาหนดตั้งแต่	๕๐	คนข้ึนไป	ซึ่งการกำาหนดหลักเกณฑ์ที่สูงเกินไป	ทำาให้ไม่สามารถรับคดีพิเศษได้	

ประกอบกับจากสถิติที่ผ่านมาคดีค้ามนุษย์มีผู้กระทำาความผิดหรือร่วมกระทำาความผิดโดยเฉลี่ย	๒	-	๓	

คน	และคดีสำาคัญอย่างเช่น	คดีสถาน	อาบ	อบ	นวด	วิคตอเรีย	ซีเครท	หรือคดีโรฮิงญา	มีกระทำาผิดมีไม่

ถึง	๕๐	คน	ดังนั้น	ควรกำาหนดผู้กระทำาผิดขั้นต่ำาโดยเฉลี่ยที่	๕	คน

	๓.	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	ควรจัดตั้งศูนย์บูรณาการปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด	โดยมอบหมาย

ให้ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษภาคเหนือ	ภาคตะวันออก	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคใต้	จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	เป็นหน่วยงานประสานและแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด	รวมทั้งเป็นหน่วยงานแจ้งเหตุ	เฝ้าระวัง

และป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ในระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี	และรายงานเหตุการณ์โดยตรง

ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ที่กำากับดูแลกองคดีการค้ามนุษย์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการ

แก้ไขปัญหาค้ามนุษย์	

ฉ


