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คำนำ
ด้ ว ยศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรค้ ำ มนุ ษ ย์ แห่ ง ชำติ ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบ
จำกท่ ำ นปลั ด กระทรวงกำรพั ฒ นำสั ง คมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (นำยวิ เชี ย ร ชวลิ ต ) ได้ ริ เริ่ ม ให้ มี
โครงกำรวิจัยรำยงำนผลกำรศึกษำระบบฐำนข้อมูล ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ในประเทศ
ไทยขึ้น ซึ่ งผู้ เกี่ ย วข้ อ งต่ ำงเห็ น พ้ องต้ อ งกัน ว่ำ เรื่ องข้ อ มู ล สำรสนเทศ เป็ น เรื่อ งส ำคั ญ เพรำะต้ อ งใช้ในกำร
วำงนโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ตำมพระรำชบัญญัติ ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ค้ำมนุษย์ พ.ศ. 2551 และเป็นควำมต้องกำรของหน่วยงำนในประเทศ ต่ำงประเทศ และสหประชำชำติ
คณะวิจัยและเจ้ำหน้ำที่กระทรวงฯ ประกอบด้วย นำงสุจำรี สวงโท นำงสำวสุนีย์ ศรีสง่ำตระกูลเลิศ
และนำงสำวจำมีกร ปิ่น สุข ได้ปรึกษำหำรือกันแล้ว เห็นว่ำถ้ำดำเนินกำรวิจัยโดยวิธีกำรปรึกษำ คือ ศึกษำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ รวมมีข้อเสนอแนะแล้ว นำไปให้ ห น่วยงำนปฏิบัติ นำไปดำเนินกำร ไม่น่ำจะเป็นวิธีที่
เหมำะสม จึงใช้วิธี ที่เรียกว่ำ Participatory action research คือเมื่อได้ข้อวิเครำะห์และข้อคิดเห็นในแต่ละ
เรื่อง ก็นำไปปรึกษำหำรือกับผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติเป็นระยะๆ เพื่อให้ทรำบว่ำ เรื่องนั้นๆ มีควำมเป็นไปได้ ใน
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คณะวิ จั ย ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ ำ นที่ ช่ ว ยเหลื อ ในโครงกำรฯ นี้ (รำยนำมปรำกฏในภำคผนวก) และ
ใคร่ ขอขอบคุณ และขอเอ่ย นำมท่ ำนที่ ได้ก รุณ ำเป็ น ผู้ น ำของฝ่ ำยต่ ำงๆ ณ ที่ นี้ คือ นำงเสำวนี ย์ โขมพั ต ร
ผู้อำนวยกำรสำนักป้องกันและแก้ไขกำรค้ำหญิงและเด็ก กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศ
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ผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรดำเนินคดี รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิก ำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร ด้ำน
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(นำยวิเชียร ชวลิต) ที่ให้กำรสนับสนุนมำโดยตลอด
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ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่นๆ
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ภาคผนวก ค. 01

ตัวอย่างแบบสมุดทะเบียนคุมเลขคดีของศาล
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ภาคผนวก ง. 01

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ งการขออนุญ าตให้
คนต่ า งด้ า วบางจ าพวกอยู่ ใ นราชอาณาจั ก รเป็ น กรณี
พิเศษ สาหรับผู้เสียหายจากการกระทาผิดฐานค้ามนุษย์
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ภาคผนวก จ. 01

แบบสอบข้อเท็จจริงสาหรับผู้รับบริการบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สาหรับกรณีค้ามนุษย์
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ภาคผนวก จ. 02

แบบฟอร์มเนื้อหาสาหรับจัดทาระบบข้อมูล ด้านการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์ ข อ ง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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กิตติกรรมประกาศ
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ในฐานะหน่ว ยประสานงานหลั ก ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตระหนักว่า นอกจากการดาเนินงานตาม
นโยบายต่าง ๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แล้ว ยังมีสิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ การมี
และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพราะไม่ว่าพวกเรา “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” จะมีความพยายามดาเนินงาน
มากน้อยเพียงใด แต่หากการเก็บข้อมูล สารสนเทศทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพยังไม่เป็นระบบ มีความคลาด
เคลื่อน ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างทันท่วงที ก็จะส่งผลกระทบด้านลบต่อการ
ทางานและภาพลักษณ์ของประเทศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้ดาเนินโครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทยขึ้น บัดนี้ การดาเนินโครงการได้สาเร็จลุล่วงด้วยความกรุณา
จาก ดร. สายสุรี จุติกุล ในฐานะหัวหน้าโครงการ และนางสุจารี สวงโท ผู้ช่วยคณะวิจัย รวมถึงนางสาวสุนีย์
ศรีสง่าตระกูลเลิศ และนางสาวจามีกร ปิ่นสุข จากสานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ โดยได้เดินทางไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคในหลายพื้นที่
ด้วยตนเอง เพื่อเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านการค้ามนุษย์ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และให้ความใส่ใจทุ กสาระและทุกขั้นตอน นอกจากนี้
ยังได้ให้คาแนะนาปรึกษา ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่นาไปสู่การจัดทาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนต่อไปด้วย นอกจากนี้ คณะฯ ชุดนี้ได้ใช้วิธีเชิญชวนทุกท่านที่เกี่ยวข้องทั้ง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการปรึกษาหารือ ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทาเอกสาร
ฉบับนี้หลายครั้งและอย่างต่อเนื่อง ในกระบวนการปรึกษาหารือยังได้มีการตกลงร่วมกันที่จะดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และตามขั้นตอนที่ปรากฏในบทที่ 6
ในการนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ใคร่ขอขอบคุณพระคุณทุกท่าน
และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ กองบั ง คั บ การต ารวจน้ า ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศกลาง โดยเฉพาะ
พลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ที่ปรึกษา (สบ๑๐) พลตารวจตรี สุรพล ทวนทอง พันตารวจเอก ปัญญา
ปิ่นสุข พันตารวจเอก มนตรี สีทอง และร้อยตารวจเอก ชัยชนะ สุริยวงศ์
2. สานักงานอัยการสูงสุด โดยเฉพาะรองอัยการสูงสุด (นายตระกูล วินิจนัยภาค) อธิบดีอัยการ
ต่างประเทศ (นายวันชัย รุจนวงศ์) นายประวิทย์ ร้อยแก้ว และสานักงานต่างประเทศ
3. กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร โดยเฉพาะรองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร
(นายวิทัศน์ เตชะบุญ) ผู้อานวยการสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (นางเสาวนีย์ โขมพัตร)
ผู้อานวยการส่วน หน่วยงานหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๙ แห่ง บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว
4. กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยเฉพาะพันตารวจโท ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ และพันตารวจโท คมวิชช์
พัฒนรัฐ
-ก-
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5. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่า ราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์จังหวัด
ตลอดจนทีมสหวิชาชีพในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่ง รับทราบว่า คณะฯ เดินทางไป ณ ที่ใด ก็ได้รับการต้อนรับและให้
ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
กระทรวงฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานศาลยุติธรรม กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงแรงงาน กรมการกงสุล กรมองค์การระหว่างประเทศ สานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในจังหวัดขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ ระนอง
สงขลา สุราษฎร์ ธานี ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และโครงการความ
ร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (UNIAP) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง
กระทรวงฯ หวังว่าทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยในการจัดทาเอกสารวิจัยฯ ฉบับนี้ จะให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บังเกิดผลชัดเจนและสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2554-2559)
ขอขอบคุณทุกท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้หมด ณ ที่นี้ ที่กรุณาให้เวลาเพื่อสัมภาษณ์ ให้เอกสาร
และข้อสนเทศเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ และให้ความร่วมมืออย่างดี และขอขอบพระคุณ ดร. สายสุรี
จุติกุล และคณะฯ อีกครั้ง ที่ช่วยให้มีการจัดทาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เป็น
รูปธรรม และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทย และสนับสนุนนโยบายสาคัญของรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์

(นายวิเชียร ชวลิต)
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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บทที่ 1
ความนา วัตถุประสงค์ และวิธีการวิจัย
1. ความเป็นมาโดยย่อของการต่อต้านการค้ามนุษย์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
1.1 ประมาณปี พ.ศ. 2527 เกิดไฟไหม้ซ่องโสเภณีแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปรากฏว่ามีเด็กสาว
5 คนถูกล่ามโซ่ และตายในเพลิงไหม้ครั้งนั้น เหตุการณ์จึงปรากฏต่อสาธารณชนว่า มีเด็กถูกบังคับหน่วงเหนี่ยว
กักขังให้ค้าประเวณี รวมทั้งมีข่าวคราว และข้อมูลเกี่ยวกับ “การตกเขียว”เด็กสาวๆ จากภาคเหนือเข้าสู่ธุรกิจ
บริการทางเพศบ่อยครั้งขึ้น
ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายกับภาคเอกชนต่างๆ จึงร่วมกันรณรงค์
และแก้ไขพระราชบัญญัติปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2503 เพื่อมุ่งเน้นปราบปรามการค้าประเวณีเด็ก
1.2 ในช่วงปีพ.ศ.2534-2535 Countess Albina du Boisrouvray จาก Association Francois
Xavier Bagnoud (AFXB) จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ได้ติดต่อรัฐ มนตรีประจาส านัก
นายกรัฐมนตรี ในสมัย ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเหลือเด็ก และหญิงชาว
พม่าที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีในซ่องโสเภณีจังหวัดระนอง จึงได้มีการสั่งการให้กองปราบปราม กรมตารวจ
กระทรวงมหาดไทยเข้าช่วยเหลือ ได้เด็กและหญิงชาวพม่า จานวน 150 คน จึงส่งตัวเพื่อให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือที่บ้านเกร็ดตระการ ของกรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น
ทางราชการได้ให้ความช่วยเหลือและการคุ้มครองอย่างรอบด้านและบูรณาการ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน คือ WHO, UNICEF และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์ชีวิตใหม่ (เชียงใหม่) ภาคราชการ
เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสวัสดิการสังคมของประเทศพม่า สถานทูตพม่า
ประจาประเทศไทย นักข่าวจากประเทศฝรั่งเศส องค์กร AFXB ฯลฯ การดาเนินการร่วมกันในขณะนั้น
เป็นต้นแบบการช่วยเหลือผู้เสียหายแบบสหวิชาชีพอย่างครบวงจรที่ส่งผลให้ ผู้เสียหายสามารถกลับประเทศ
ภูมิลาเนาได้อย่างปลอดภัย และมีการดาเนินการให้เข้าสู่สังคมปกติได้ อย่างไรก็ดี ในขณะนั้น ยังไม่มีการเก็บ
ข้อมูลใดๆ อย่างเป็นระบบ มีเพียงแต่การถ่ายภาพผู้เสียหายพร้อมชื่อและชื่อสกุ ล ภูมิลาเนา ฯลฯ เพื่อนาไป
พิสูจน์สัญชาติในประเทศต้นทาง
1.3 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2532-2536 เป็นปีช่วงต้นๆ ของการเริ่มต้นงานต่างๆ ในสานักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และประสานงานสตรี แ ห่ ง ชาติ (กสส.) ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ในที่ สุ ด ได้ จั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจบริการทางเพศ รวมทั้งจัดเตรียมทานโยบายและแผนการ
ดาเนินงานระดับชาติ แต่ยังไม่มีการเก็บข้อมูลที่ชัดเจน
1.4 ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2542 มีเหตุการณ์หลักๆ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามธุ ร กิ จ ทางเพศ (พ.ศ. 2539-2543) และการปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 (ซึ่งปรับปรุงจากพระราชบัญญัติการค้าหญิงและเด็ก หญิง พ.ศ.
2471)
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นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการประสานงานเรื่องการแก้ไขปัญหาเด็กในธุรกิจบริการทางเพศ ได้
ย้ายจากที่ กสส. มาตั้งที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) สานัก
นายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2540 โดยดาเนินการต่อเนื่องด้านป้องกัน “การตกเขียว” รวมทั้งการลดการล่อลวง
เด็กเร่ร่อน เด็กไร้บ้าน และเด็กขอทานมิให้เข้าสู่การถูกค้ามนุษย์ ขณะนั้น มีข้อมูลเป็นส่วนย่อยจากการวิจัย
เฉพาะทาง และเฉพาะกลุ่มเพื่อใช้ประโยชน์บางส่วนในการจัดทาแผนฯ
1.5 ช่วงต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการลงนามในข้อตกลง (Memorandum of Understanding:
MOU) ระหว่างหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และได้ปรับปรุงเป็นฉบับที่สองที่ลงนามร่วมกันอีกครั้ง ณ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติในปี พ.ศ. 2546 เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารราชการแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังได้
มีการลงนามอีก 2 ฉบับ คือ ระหว่างองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยราชการกับองค์กร
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
จากนั้น ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยราชการในระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
การลงนามร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ รวม 7 ฉบับ และได้เริ่มการทางานในรูปแบบสหวิชาชีพ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1.6 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดับทวิภาคีระหว่างประเทศ เริ่มในปี พ.ศ. 2546 กับ
ประเทศกัมพูชา จากนั้น ได้มีการลงนามกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อาทิ ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เป็ นต้น
ข้อความในข้อตกลงบางฉบับ กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ในความเป็นจริง แต่ละประเทศยังไม่มีการจัด
ให้มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และเป็นระบบ
1.7 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระดับพหุภาคีระหว่าง 6 ประเทศ คือ กัมพูชา จีน พม่า
ลาว เวียดนาม และไทย ในปี พ.ศ. 2547 (Coordinated Mekong Ministerial Initiative against
Trafficking: COMMIT) โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ อย่างไรก็ตาม ในทานองเดียวกันกับระดับ
ทวิภาคี คือ ยังไม่มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศให้ชัดเจนอย่างเป็นระบบ แม้ว่าจะมีการกล่าวถึงความเป็นไปได้
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้ามนุษย์
1.8 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็นการปรับปรุงจากพระราชบัญญัติมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้า
หญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ไม่ใช่เพียงผู้หญิงและ
เด็ก) และลงโทษผู้กระทาผิดจากการค้ามนุษย์โดยถือเป็นคดีอาญา รวมทั้ง กาหนดฐานความผิดที่หลากหลาย
มากขึ้ น และมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ กฎหมายอี ก หลายฉบั บ เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ ค นเข้ า เมื อ ง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติ การค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีความเป็นมาต่อเนื่องกับ บันทึกความเข้าใจ (MOU) ทุกฉบับ และ
สอดคล้องกับพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) ภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations
Convention against Transnational Organized Crime)
นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลนั้น ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้กาหนดให้มกี ารรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจัด
ให้มีข้อมูลสารสนเทศ และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย
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1.9 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 เห็นชอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2554-2559 เพื่อให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ได้ตระหนัก
ถึงภัยและปัญหาของการค้ามนุษย์ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเด็นต่างๆ
5 ด้าน คือ การป้องกัน การดาเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย การพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการ
ขับเคลื่อน และการพัฒนาและการบริหารข้อมูล
1.10 การดาเนิน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ ได้ประสบความสาเร็จระดับหนึ่ง
ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา อาทิ การลดปริมาณของเด็กไทยที่ถูกล่อลวงหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณี การลดปริมาณ
เด็ ก ที่ ถูก ล่ อ ลวงหรื อ บั ง คับ ให้ ท างานประเภทต่ า งๆ ที่ ไ ม่เ หมาะสมกับ เด็ ก การจั ด การให้ มีก ารคุ้ม ครอง
ช่วยเหลือเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีพันธสัญญา
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และระหว่างประเทศในรูปแบบของทวิภาคี และพหุภาคี การมีทีมสหวิชาชีพ
การปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากล การขยายความร่วมมือ และการประสานงานระดับชาติ ระดับจังหวัด และ
ท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจเอกชน
1.11 อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเป็นจานวนมาก อาทิ แรงงานต่าง
ด้าวที่อาจตกเป็นเหยื่อด้านการค้ามนุษย์มีปริมาณเพิ่มขึ้นและหลากหลายประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ของรัฐ
บางกระทรวง บางหน่วยยังไม่ให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ แม้ว่าการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ได้กาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติแล้ว การขาดความร่วมมือและการประสานงานอีกหลายจุดทั้ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ การค้ามนุษย์ข้ามชาติสลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งในส่วนแรงงานต่างด้าวเข้า
มาในประเทศไทย และแรงงานไทยออกสู่ต่างประเทศ การไม่สามารถผลักดันให้ประเทศต้นทาง หรือพื้นที่
ต้นทางดาเนินการด้านป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ การขาดความร่วมมือและความเข้าใจของผู้เสียหายเกี่ยวกับ
การให้ความคุ้มครอง การให้ความร่วมมือในการเป็นพยาน และกระบวนการดาเนินคดี เป็นต้น
1.12 ในการดาเนินงานในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีความพยายามที่จะจัดทาโปรแกรมบันทึก
ข้อมูลเหยื่อการค้ามนุษย์รายบุคคลในปี 2545 โดยคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและจัดทาระบบการจัดเก็บ
ข้อมูล เรื่องการค้าหญิงและเด็ก คณะอนุ กรรมการฯ ได้จัดทาแบบส ารวจผู้เสี ยหาย มีทั้งหมด 15 หน้า
ครอบคลุมประวัติของผู้เสียหาย รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว เส้นทางการตกเป็นผู้เสียหาย ฯลฯ อย่า งไรก็ดี
แบบสารวจนี้ ยังไม่มีการนาไปปฏิบัติ
จากนั้น ในปี 2548 ได้มีความพยายามอีกครั้งหนึ่งในการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม
ฐานข้อมูลเพื่อติดตามคดีด้านการค้ามนุษย์ หรือ ระบบ Back bone โดยมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก (FACE)
โดยเอกสารฉบับนี้นาเสนอหัวข้อของข้อมูลที่ควรเก็บ แต่ในขณะเดียวกันมิได้ระบุวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าวและ
รายละเอียดอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ได้มีการออกแบบ webpage แต่หน่วยงานก็ยังมิได้นาไป
ปฏิบัติ
เมื่อปี 2552 คณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของไทย ได้พยายามจัดทารายละเอียดการบัน ทึกและรวบรวมข้อมูลของผู้เสี ยหาย ได้มีการ
ออกแบบฟอร์มเนื้อหาของข้อมูลที่ต้องการ แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนบุคลากรและมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจาก
กระทรวงยุติธรรม ขอให้ศึกษาเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อมูลที่หน่วยงานหลัก ได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอยู่แล้วบ้าง
และเพื่อดาเนินการวิเคราะห์สาระของข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงานภายในประเทศและใน
ต่างประเทศ เพื่อประกอบการพิจารณา ศปคม.แห่งชาติ จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาฯ ขึ้นในปี 2555 เพื่อให้
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การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศครบถ้วนและเป็นระบบ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ปรากฏในข้อ 4 ของบทที่ 1
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ปคม.
2. ความสาคัญของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2.1 การค้ามนุษย์เป็นการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ด้วยการล่อลวง บังคับ ขู่เข็ญ เอาคนลงเป็นทาส
เพื่อการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคล (ตามมาตรา 4 และ มาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ประเทศไทยมีพันธกรณีทางกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และ
ดาเนินการป้องกันและคุ้มครองผู้ เสียหาย เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ตามหลักสิทธิมนุษยชนในอนุสัญญาต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ลงนามและภาคยานุวัติไว้
2.2 ประเทศไทยประสงค์จะดูแลประชาชนไทย และผู้มาอาศัยในประเทศไทยทุกคนให้ได้รับการ
ป้องกันและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง รวมทั้งปรารถนาให้มีผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยให้น้อยที่สุด รัฐบาลไทยถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดาเนินการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาลดลงตามลาดับเพื่อความ
ปลอดภัยและผาสุกของปวงชน
2.3 ประเทศไทยคานึงถึงความยุติธรรมในสังคม และมีความประสงค์จะนาผู้กระทาผิดมาลงโทษ
ตามกฎหมาย กฎ และระเบียบที่มีอยู่ในประเทศไทย และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
3. ความสาคัญของข้อมูลสารสนเทศด้านการค้ามนุษย์
3.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 16 ให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการกาหนดนโยบาย
เกี่ย วกับการป้ องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งการกาหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการ รวมทั้ง
มาตรา 40 กาหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับ
สถานการณ์ จานวนคดี การดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการดาเนินงานในอนาคต
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ในการรายงานดังกล่าว มีความ
จาเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุม และทันต่อเหตุการณ์
3.2 อีกทั้ง พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 26 ได้
ก าหนดให้ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ส านั ก งานเลขานุ ก าร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์) ต้องจัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3.3 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรี ซึ่งต้องรายงานเป็นประจาและต่อเนื่อง ต่อคณะกรรมาธิการของสหประชาชาติทั้งสองชุดเกี่ยวกับการค้า
เด็ก และการค้าหญิง นอกจากนี้ อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 29 ว่าด้วยการใช้แรงงาน
บังคับ ค.ศ.1930 และ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ของการใช้ แ รงงานเด็ ก และองค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) มี กลุ่ ม การประเมิ น Independent
External Evaluation Unit (IEE) ซึ่งจะแสดงผลงานด้านนี้ของแต่ละประเทศให้ทั่วโลกได้รับทราบ จึงมีความ
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จาเป็น ต้องมีข้อมูล สารสนเทศให้เป็ นปัจจุ บัน ทันต่อเหตุการณ์ และสม่าเสมอ เพื่อรายงานความก้าวหน้า
เกี่ยวกับการดาเนินงานของประเทศไทย
3.4 สานักงานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations on
Drug and Crime: UNODC) ให้ความสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติของประเทศต่างๆ ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (United Nations Convention against
Transnational Organized Crime) ซึ่งมีพิธีสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์โดยตรง ข้อมูลสารสนเทศจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนเป็นส่วนสาคัญในการประเมินผลการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
3.5 สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย Trafficking Victims Protection Act of 2000 กาหนดให้
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report:
TIP Report) เป็นประจาทุกปี เพื่อเสนอต่อรัฐสภาตามกฎหมายดังกล่าว โดยจัดประเทศต่างๆ ไว้ ๔ ระดับ
(Tiers) คือ Tier 1 คือประเทศที่ป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อการค้ามนุษย์ และคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์
โดยสอดคล้อง (fully comply) กับมาตรฐานขั้นต่าตามกฎหมาย TVPA ของสหรัฐฯ Tier 2 คือ ประเทศที่
ดาเนิ น การโดยไม่ส อดคล้ องกั บ มาตรฐานขั้ นต่ าตามกฎหมายสหรั ฐ ฯ แต่ มี ความพยายามปรั บปรุ งแก้ ไ ข
(making significant efforts) และ Tier 2 Watch List คล้ายกับ Tier 2 แต่มีจานวนเหยื่อเพิ่มขึ้นหรือไม่มี
หลักฐานชัดเจนในการเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และ Tier 3 คือ ประเทศที่บังคับใช้
กฎหมายการค้ามนุษย์ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานและไม่มีความพยายามแก้ไข (not fully comply and not
making significant efforts) ซึ่งสหรัฐฯ อาจพิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่ มิใช่ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรมและการค้า (non-humanitarian, non-trade-related foreign assistance) อาทิ ความร่วมมือ
ทางทหาร ความร่วมมือด้านการศึกษา และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทู ต
สหรัฐฯ ประจาประเทศไทย จะขอรายงานและข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรัฐฯ ในการจัดทารายงานดังกล่าวเป็นประจาทุกปี เป็นการจัดทาตามคาร้องขอ
4. วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาวิจัยระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์
4.1 เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารเก็ บ และใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ และเนื้ อ หาสาระของข้ อ มู ล
สารสนเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน
4.2 เพื่อบ่งชี้สาระข้อมูลที่ต้องการเก็บและนาไปใช้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
4.3 เพื่อศึกษาและเสนอแนะรูปแบบการจัดระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศของประเทศ
5. วิธีและขั้นตอนการดาเนินงาน
ก. วิธีการศึกษาวิจัย
5.1 การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยปฏิบัติการด้วยการมีส่วนร่วม (participatory action research)
หมายความว่า ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ หรือให้ข้อคิด หรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ
เพื่อให้ ได้ข้อเสนอแนะที่ส ามารถน าไปดาเนินการได้ (มิใช่ผู้ ศึกษาวิจัยดาเนิ นการวิจัยพร้อมข้อเสนอแนะ
เสร็จสิ้นแล้วนาไปมอบให้ผู้เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ)
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5.2 ด้วยลักษณะการดาเนินงานข้างต้น ผู้ถูกสัมภาษณ์ และหน่วยงานต่างๆ อาจได้รับการสัมภาษณ์
มากกว่าหนึ่งครั้ง
5.3 จัดให้มีทีมวิจัยเป็นคณะทางานโดยร่วมทางานด้วยกันทุกขั้นตอน
5.4 ใช้วิธีการศึกษาจากทั้งเอกสาร สื่อต่างๆ และจากการสัมภาษณ์โดยตรง
5.5 เอกสารบางฉบับจะแนบท้ายในภาคผนวก
5.6 การศึ ก ษาวิ จั ย ฉบั บ นี้ จ ะมี ง านที่ ต้ อ งด าเนิ น การต่ อ ไปทั น ที เ พื่ อ ให้ ค รบวงจรตามปรากฏใน
ข้อเสนอแนะ (บทที่ 6)
ข. ขั้นตอนการดาเนินงานศึกษาวิจัย
5.7 จัดทาบัญชีรายชื่อหน่วยงาน/ส่วนงาน ภาคราชการ และองค์กรเอกชนในระดับประเทศ และใน
ระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน
5.8 ศึกษาอานาจ หน้าที่ และภารกิจของ 5.7 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเก็บ รวบรวมและการใช้ข้อมูล
สารสนเทศจากกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเอกสารคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
5.9 กาหนด (1) กลุ่มเป้าหมายเพื่อสัมภาษณ์ (2) พื้นที่ (3) สาระการสัมภาษณ์
5.9.1 กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับพื้นที่และส้วนกลาง รวมทั้งสิ้นประมาณ 260 คน (ภาคผนวก ช)
กลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ คือ
 ผู้บังคับบัญชาและพนักงานสอบสวนในสถานีตารวจ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาค
เช่น ผู้ กากับการสถานี ตารวจภูธร ผู้ บั งคับการตารวจภูธรจังหวัด ผู้ บัญชาการตารวจภูธรภาค ฯลฯ รวมทั้ ง
พนักงานสอบสวนของสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในส่วนภูมิภาค
 พนักงานอัยการ อัยการจังหวัด อธิบดีอัยการภาค
 หัวหน้าสานักงานศาลยุติธรรมจังหวัด
 พัฒ นาสั ง คมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดและเจ้า หน้า ที่ ผู้ อานวยการสถาน
คุ้มครองและพัฒ นาอาชีพและเจ้ าหน้ าที่ ผู้ปกครองสถานแรกรับและเจ้าหน้าที่ หั ว หน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวและเจ้าหน้าที่
 องค์กรเอกชนในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ ที่ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
กลุ่มเป้าหมายในส่วนกลาง คือ
 ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว และการป้องกัน
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(สตม.) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) และกองบังคับการ
ตารวจน้า (รน.)
 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
 อัยการของสานักงานต่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ในส่วนที่เกี่ยวกับศูนย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักแผนงานและงบประมาณ
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 สานักงานศาลยุติธรรม
 ผู้อานวยการสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และผู้อานวยการส่วนที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
5.9.2 พื้นที่ คือ ส่วนกลางที่เป็นสานักงานใหญ่ หรือแห่งชาติ และส่วนต่างจังหวัด คือ จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ระนอง สุราษฎร์ธานี และนนทบุรี
5.9.3 สาระการสัมภาษณ์ ครอบคลุมด้าน (1) ลักษณะข้อมูลสารสนเทศที่เก็บ รวบรวม และใช้
(2) วิธีการเก็บและบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (3) เส้นทางการเดิน และวิธีนาส่งของข้อมูลสารสนเทศ (4) การขอ
ตัว อย่ างวิธีการบัน ทึกข้อมูล (5) การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน (6) การประสานการเก็บ การ
รวบรวม และการใช้ข้อมูลสารสนเทศกับหน่วยงานอื่น (7) การได้รับข้อมูลย้อนกลับ และ (8) ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
5.10 การกาหนดข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่ต้องการใช้ จากเอกสารสื่อต่างๆ และการสัมภาษณ์ และ
การจั ดหมวดหมู่ รวมทั้ งประเภทของข้อมูล สารสนเทศ การนาหารือ กับผู้ เก็บ ผู้ รวบรวม และผู้ ใช้ข้อมู ล
สารสนเทศดังกล่าว
5.11 การจัดทาแผนภาพ (schematic presentation) ของเส้นทางเดินของข้อมูลสารสนเทศ และ
เสนอแนะการกาหนดจุดศูนย์รวมของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสามารถประมวลผล และวิเคราะห์ผลอย่างเป็น
ระบบได้
5.12 การระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดโดยการประชุมกลุ่มเฉพาะทาง (thematic
forum) เป็นระยะๆ กล่าวคือ (1) กลุ่มเฉพาะทางด้านการดาเนินคดี (2) กลุ่มเฉพาะทางด้านการคุ้มครอง
ผู้เสียหาย และด้านสังคม (ภาคราชการ) (3) กลุ่มเฉพาะทางด้านภาคเอกชน และ (4) กลุ่มเฉพาะทางด้านการ
จัดระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี
5.13 การปรึกษาหารือของคณะวิจัยทุกสัปดาห์เพื่อสรุปผลที่ได้ในระยะหนึ่ง ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อสนเทศที่ได้รับ จัดทาข้อเสนอแนะเป็นระยะๆ และวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง
5.14 การจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและจัดทาระบบฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปราม
การค้า มนุษ ย์ (แต่ง ตั้ง โดยคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการค้า มนุษ ย์ : ปคม.) เพื่อ รายงาน
ความก้าวหน้า และขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
5.15 การจัดทารายงานผลการศึกษาวิจัยเบื้องต้น และนาเสนอที่ประชุมที่เกี่ยวข้องชุดต่างๆ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
5.16 การนาเสนอข้อสรุป และข้อเสนอแนะให้ห น่วยงานหลักได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข และให้
ข้อคิดเห็น
5.17 การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ภาคภาษาไทย
5.18 การจัดแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมงานบรรณาธิการกิจ (editing)
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5.19 นาเสนอรายงานทั้งสองฉบับ (5.17 และ 5.18) ต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อนาเรียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ (ปคม.) เพื่อให้ความเห็นชอบและ
ดาเนินการต่อไป
6. หน่วยงานที่เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลสารสนเทศ
6.1 หน่วยงานภาคราชการ
6.1.1 หน่วยงานเกี่ยวกับการดาเนินคดี
6.1.1.1 สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้แก่ ระดับตร. ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และ
การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร.) ระดับกองบัญชาการ คือ สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (สทส.) กองบัญชาการตารวจภูธร/นครบาล (ภ./บช.น.) และศูนย์ปฏิบัติการตารวจชายแดน
ภาคใต้ (ศชต.) กองบัญชาการสอบสวนกลาง (บช.ก) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) สานักงานยุทธศาสตร์
ตารวจ (สยศ.) ระดับกองบังคับการ คือ กองแผนงานอาชญากรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.)
กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด /กองบังคับการตารวจนครนครบาล (บก.ภ จังหวัด/บก.น 1-9) กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.
สตม.) และ ระดับกองกากับการ คือ กลุ่มงานสอบสวน กองกากับการตารวจภูธร /กองกากับการตารวจ
นครบาล (สภ. /สน.)
6.1.1.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้แก่ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์
6.1.1.3 สานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้แก่ สานักงานต่างประเทศ (ศูนย์ต่อต้านการค้า
มนุ ษย์ ) ส านั กงานวิช าการ ส านั กงานคดีอาญา ส านั กงานคดีอาญากรุ งเทพใต้ ส านั กงานคดีอาญาธนบุ รี
สานักงานอัยการภาค และ สานักงานอัยการจังหวัด
6.1.1.4 สานักงานศาลยุติธรรม ได้แก่ สานักแผนงานและงบประมาณ
6.1.1.5 สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
6.1.2 หน่วยงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหายและด้านสังคม
6.1.2.1 บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง
6.1.2.2 สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 8 แห่ง และสถานแรกรับ 1 แห่ง รวมเป็น 9 แห่ง
ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารี
สวัสดิ์ จ.นครราชสีมา สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จ.พิษณุโลก สถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพภาคใต้ (บ้านศรีสุราษฎร์) จ.สุราษฎร์ธานี และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) 4 แห่ง จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดระนอง สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)
6.1.2.3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้แก่ สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง
และเด็ก
6.1.2.4 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สานักงานเลขานุการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)
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กงสุลใหญ่

6.1.3 หน่วยงานอื่นๆ ที่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหาย
6.1.3.1 กระทรวงแรงงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6.1.2.1 กระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สถาน

6.2 หน่วยงานภาคเอกชน
6.2.1 ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล จังหวัดสงขลา
6.2.2 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนอาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
6.2.3 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
6.2.4 หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย
(Anti-Trafficking Coordination Unit, Northern Thailand: TRAFCORD) จังหวัดเชียงใหม่
6.2.5 มูลนิธิโซเอ (ZOE) จังหวัดเชียงใหม่
6.3 หน่วยงานต่างประเทศ
6.3.1 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization: ILO)
6.3.2 คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ (UN Committee on the Rights of the
Child: CRC)
6.3.3 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (UN Committee on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)
6.3.4 สานักงานองค์การสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations
on Drug and Crime: UNODC)
6.3.5 องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for
Migration)
6.3.5 กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา
6.3.6 องค์การนานาชาติ และภาคเอกชนนานาชาติอื่นๆ
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บทที่ 2

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการดาเนินคดี
หน่ ว ยงานปราบปราม และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 สานักงานตารวจแห่งชาติ
ตอนที่ 1: ตารวจภูธรภาค 1-9 (ภ.1-9) /ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)/
กองบัญชาการตารวจนครบาล (น.)
ตอนที่ 2: สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
ตอนที่ 3: กองบังคับการตารวจน้า (บก.รน.)
ตอนที่ 4: กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
ตอนที่ 5: ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
ตอนที่ 6: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.)
ส่วนที่ 2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
ส่วนที่ 3 สานักงานอัยการสูงสุด (อส.)
ส่วนที่ 4 สานักงานศาลยุติธรรม
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แผนภาพที่ 1 : โครงสร้างสานักงานตารวจแห่งชาติ (เฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์)

ส่วนที่ 1
สานักงานตารวจแห่งชาติ

คาย่อและคาเต็มอธิบายแผนภาพที่ 1
ตร.
ศพดส.ตร.

สานักงานตารวจแห่งชาติ
ศูน ย์ พิ ทั กษ์ เ ด็ก สตรี ครอบครัว และป้ อ งกั น ปราบปรามการค้า มนุษ ย์ ส านัก งานต ารวจ
แห่งชาติ
-------------------------------------สทส.
สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศทก.
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
-------------------------------------ภ.1-9
ตารวจภูธรภาค 1-9
ศชต.
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภ.จว.
ตารวจภูธรจังหวัด
สภ.
สถานีตารวจภูธร
-------------------------------------บช.น.
กองบัญชาการตารวจนครบาล
บก.น.1-9
กองบังคับการตารวจนครบาล1-9
สน.
สถานีตารวจนครบาล
-------------------------------------บช.ก.
กองบัญชาการสอบสวนกลาง
บก.รน.
กองบังคับการตารวจน้า
บก.ปคม.
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
กก.1-6 บก.ปคม.กองกากับการ 1-6 กองบังคับการปรามปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
-------------------------------------สตม.
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
บก.สส.
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ตม.จังหวัด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
ด่าน ตม.
ด่านตรวจคนเข้าเมือง
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ตอนที่ 1
ตารวจภูธรภาค (ภ.)
ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
กองบัญชาการตารวจนครบาล (น.)
1.1 ระดับพื้นที่: สถานีตารวจภูธร (สภ.) และสถานีตารวจนครบาล (สน.)
สถานี ตารวจภูธ ร (สภ.) ทั่ ว ประเทศ และสถานี ต ารวจนครบาล (สน.) เป็น สถานที่ ต้ น ทางหรื อ
จุดเริ่มต้นของข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อเหตุเกิดตามมาตรา 4 และ 6 แห่งพ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จะมีการบันทึกข้อมูล ดังนี้
1.1.1 พนักงานสอบสวน พิจารณารับคดีและบันทึกข้อมูลคดีลงในสมุดสารบบการดาเนินคดีอาญา
ประจาสถานีตารวจ (สมุดเล่มปกสีแดง) ซึ่งภายหลังจะต้องติดตาม และบันทึกความคืบหน้าแต่ละขั้นตอน
ของคดี (ภาคผนวก ก. 01) และดาเนินการต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมทา
สานวนการสอบสวน แล้วส่งสานวนการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอัยการในพื้นที่รับผิดชอบ
อนึ่ ง พนั ก งานสอบสวนแต่ ล ะนายจะมี ส มุ ด คุ ม คดี อ าญา ประจ าตั ว พนั ก งานสอบสวน
(บันทึกข้อมูลการรับคดีของแต่ละนาย) ต่างหากอีกด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่ลงในสมุ ดสารบบ
การดาเนินคดีอาญาประจาสถานีตารวจ
1.1.2 เจ้ า หน้า ที่ค ดี ประจ าสถานีต ารวจ บันทึ ก ข้ อมูล คดีจ ากการรับคดี เ บื้องต้นของพนัก งาน
สอบสวน ลงในระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (Police Information System: POLIS) ทุกวัน
(ภาคผนวก ก. 02) ซึ่งจาแนกประเภทคดีตามความผิดเป็น 5 ประเภท คือ (1) คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ
(2) คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ (3) คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (4) คดีที่น่าสนใจ (5) คดีที่รัฐเป็น
ผู้เสียหาย
เจ้ า หน้ า ที่ ค ดี ป ระจ าสถานี ต ารวจจะใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการบั น ทึ ก ประเภทคดี ว่ า คดี ใ ดเป็ น
คดีค้ามนุษย์ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดประเภทคดีค้ามนุษย์ที่ชัดเจนจากส่วนกลาง (ภาคผนวก ก. 03)
1.2 ระดับจังหวัด
1.2.1 ตารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.) และกองบังคับการตารวจนครบาล 1-9 (บก.น.1-9) เป็นหน่วย
ตรวจสอบการบัน ทึกข้อมูล คดีร ะบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) และรับ รายงานข้อมูล
สถิติคดี บันทึกรายงานการจับ และบันทึกสรุปจานวน จากสถานีตารวจท้องที่ที่รับผิดชอบทุกเดือน เพื่อรวบรวม
และส่งต่อรายงานที่ได้รับทั้งหมด ให้หน่วยงานระดับกองบัญชาการ (ตารวจภูธรภาค 1-9 , ศูนย์ปฏิบัติการ
ตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองบัญชาการตารวจนครบาล) นอกจากนี้หน่วยงาน ระดับจังหวัด (ภ.จว.)/
กองบังคับการตารวจนครบาล 1-9 (บก.น.1-9) จะจับกุมหรือร่วมปฏิบัติการกับสถานีตารวจท้องที่ได้ ถ้าจับกุม
ผู้ต้องหาได้ จะดาเนินการส่งผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุรับไปสอบสวนดาเนินคดีต่อไป
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1.3 ระดับภาค
1.3.1 ต ารวจภู ธ ร (ภ.1-9) / ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต ารวจจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) /
กองบั ญ ชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) เป็ น หน่ ว ยตรวจสอบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล คดี ระบบสารสนเทศ
สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) ที่ได้รับจากระดับจังหวัด และรับรายงานข้อมูลสถิติคดี บันทึกรายงานการ
จับกุม และบันทึกสรุปจานวน จากตารวจภูธรจังหวัด (ภ.จว.)/กองบังคับการตารวจนครบาล 1-9 (บก.น.1-9)
เพื่อรวบรวมจานวนการรายงานที่ได้รับทั้งหมดส่งให้ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) ซึ่งมีรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เป็นผู้อานวยการศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว และ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.) และกองบังคับการปราบปรามการ
กระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ตามคาสั่งของสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่องการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย มีรายละเอียดแบบรายงานปรากฏตาม
ภาคผนวก ก. 04
1.4 สรุปปัญหา
การบันทึกข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ประสบปัญหา สรุปได้ คือ
1.4.1 ระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS)
1.4.1.1 เนื่องจากระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) เริ่มใช้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 และในขณะนั้น กรมตารวจอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย ดังนั้น เมื่อมีการตรากฎหมายใหม่
(พ.ร.บ.ป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ พ.ศ. 2551) จึงยังไม่มีการกาหนดให้ชัดเจนว่า คดีค้ามนุษย์
ควรอยู่ในอาชญากรรมประเภทใดใน 5 ประเภท ดังได้กล่าวมาแล้ว
1.4.1.2 ด้วยเหตุผลดังกล่าว เจ้าหน้าที่คดีประจาสถานีตารวจแต่ละคน จึงใช้ดุลยพินิจบันทึก
คดีค้ามนุ ษย์ล งในประเภทคดีเอง ซึ่งไม่ได้ เป็น แนวทางเดียวกัน เป็น ผลให้ การรวบรวมจานวนคดีมีความ
คลาดเคลื่อน
1.4.1.3 การบั น ทึ ก คดี ว่ า เป็ น คดี ค้ า มนุ ษ ย์ ห รื อ ไม่ นั้ น เมื่ อ ลงบั น ทึ ก ไปแล้ ว อาจมี ก าร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง เจ้าหน้าที่ฯ จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เมื่อส่งเข้าระบบสารสนเทศ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (POLIS) ไปแล้ว
1.4.1.4 จานวนคดีที่บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) เป็นการ
บันทึก “การรับคดี” เท่านั้น
1.4.1.5 ในกรณีที่มีฐ านความผิ ดอื่ นๆ ร่ ว มกั บคดี ความผิ ดฐานค้ ามนุ ษย์ เจ้าหน้าที่ ฯ ไม่
สามารถบันทึกข้อมูลฐานความผิดอื่นๆ ร่วมด้วยได้ในระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1.4.1.6 ระบบการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถบ่ ง ชี้ ผู้ เ สี ย หายที่ ถู ก กระท าซ้ า
(revictimization) และผู้ต้องหาที่กระทาความผิดซ้า
1.4.1.7 หลายๆ ครั้งที่ตัวเครื่องที่ใช้กับระบบ POLIS ในสถานีตารวจต่างๆ ไม่ทางาน
(break down) เจ้าหน้าที่ฯ จะต้องทดงานประจาวันไว้จนกว่าเครื่องจะทางาน ในกรณีเช่นนี้ ก็จะทาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับช่วงเวลาการรับคดีคลาดเคลื่อนไปบ้าง
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1.4.2 การบันทึกข้อมูลในสารบบการดาเนินคดีอาญาประจาสถานีตารวจ (สมุดเล่มปกสีแดง)
1.4.2.1 แม้ว่าในสารบบฯ ดังกล่าวมีรายละเอียด เช่น หมายเลขรับคดี วันและเวลารับคดี
ผู้เสียหาย ข้อหาของผู้ต้องหา ฯลฯ รวมทั้งการติดตามเพื่อบันทึกจนคดีแล้วเสร็จก็ตาม การบันทึกเหล่านี้
ใช้ระบบบันทึกด้วยลายมือเขียนลงในเอกสาร (manual) และต้องเฝ้าคอยติดตามเองเป็นกรณีๆ ไป
1.4.2.2 เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยเหนือ หรือจากหน่วยงานที่ร้องขอ เจ้าหน้า ที่ต้องกลับมาค้น
เรื่องเองจากสารบบฯ ทุกครั้งไป เป็นการเสียเวลาค่อนข้างมาก เป็นการทางานซ้า และเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
1.4.2.3 สานวนการสอบสวนที่ส่งอัยการจะถูกรวบรวมไว้ร่วมกับคดีอาญาอื่นๆ การสรุป จานวน
ส่งหน่ว ยบั งคับ บั ญชา (ระดับจั งหวัด ภาค และส านักงานตารวจแห่งชาติ) ทั้งในรูปสถิติและเนื้อหาสาระ
จะกระทาในรู ปเอกสาร และเมื่อมีการร้ องขอ เจ้าหน้าที่ฯ ก็จะต้องมาค้นเอกสารดังกล่ าวเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ต้องการ
1.4.2.4 ในสารบบที่บันทึก ไม่มีรายละเอียดของผู้เสียหาย เช่น เพศ อายุ ภูมิลาเนา ฯลฯ หรือ
เมื่อเป็นผู้ถูกกระทาซ้า (revictimization) ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้
1.5 ข้อเสนอแนะ
1.5.1 ในส่วนระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ: ระบบ POLIS (โปรดดูตอนที่ 6)
1.5.2 ในส่วนสมุดสารบบการดาเนินคดีอาญาประจาสถานีตารวจ (สมุดเล่มปกสีแดง)
1.5.2.1 เนื่องจากจะมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ : POLIS เป็น
ระบบสารสนเทศข้ อมู ล อาชญากรรม ส านั กงานตารวจแห่ ง ชาติ (Criminal Record Information
Management Enterprise System: CRIMES) พนักงานสอบสวนอาจต้องปรับเปลี่ยนวิธีบันทึกข้อมูลตามที่
จะได้กาหนดใหม่
1.5.2.2 การติดตามคดีจนถึงที่สุดเพื่อบันทึกในสมุดสารบบฯ อาจต้องมีการประสานงาน
ที่รวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้นกับพนักงานอัยการ หรือสานักงานอัยการสูงสุด เพื่อให้ข้อมูลในสารบบฯ ครบถ้วน
1.5.2.3 อาจต้องจัดการฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่คดีประจาสถานีตารวจด้านการบันทึก
ข้อมูล และจัดทาคู่มือการบันทึกข้อมูลเพื่อเพิ่มความชัดเจน และประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล
1.5.2.4 อาจต้องมีการสร้างวิธีการบันทึกที่บ่งชี้ผู้เสียหายที่ถูกกระทาซ้า และผู้ต้องหาที่กระทา
ความผิดซ้า
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ตอนที่ 2
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)
สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนคนต่างด้าว กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
2.1 ระดับจังหวัด
2.1.1 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด (ตม.จังหวัด) จานวน 49 แห่ง และด่านตรวจคนเข้าเมือง (ด่าน
ตม.) จานวน 4 แห่ง เมื่อจับกุมผู้กระทาผิดจะมีทางเลือกในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ (1) ส่งเรื่องให้
พนั กงานสอบสวนดาเนิ น คดี ณ สถานี ตารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ (สภ./สน.) หรือ (2) กองบังคับการสื บสวน
สอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) ดาเนินการเอง
2.1.2 มีการรวบรวมสถิติรายเดือนและรายปีเกี่ยวกับการผลักดันส่งกลับคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ออกนอกราชอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ได้รับมอบหมาย
2.1.3 ภารกิจ สาคัญที่ต้องดาเนินการ คือ การคัดแยกผู้ เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ ก่อนผลั กดัน
ส่งกลับคนต่างด้าวออกนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่เป็นผู้หญิงและเด็กจะดาเนินการคัดแยกทุกคน โดยถือเป็น
กลุ่มเสี่ยง ส่วนผู้ชายจะดาเนินการคัดแยกโดยสุ่มตัวอย่างทุกๆ สิบคนในบางพื้นที่ หรือคัดแยกทุกคน และ
รายงานผลการพบผู้เสียหายจากการคัดแยกไปที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
(บก.สส.สตม.)
หากพบผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จะบันทึกเป็นข้อมูลเชิงสถิติรายงานกองบังคับการสืบสวน
สอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) เพื่อรวบรวมและรายงานผู้บัญชาการสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (ผบช.สตม.) พร้อมส่งคดีให้พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการต่อไป
2.2 ส่วนกลาง
2.2.1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) เป็นหน่วยงาน
เดียวในสานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่มีอานาจทั้งสืบสวน และสอบสวนคดี ความผิดฐานค้ามนุษย์ และมีการ
บันทึกข้อมูลเช่นเดียวกับ สถานีตารวจท้องที่ คือ บันทึกคดีลงในสมุดสารบบการดาเนิน คดีอาญาประจา
หน่วยงาน (สมุดเล่มปกสีแดง) การบันทึกรับคดีลงในระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS)
พร้อมทั้งจัดทาสานวนส่งพนักงานอัยการ และรายงานสถิติการจับกุมและดาเนินคดีค้ามนุษย์ต่อผู้บัญชาการ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) ผู้อานวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปราม
การค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร) และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
2.2.2 บั น ทึ ก และรวบรวมสถิ ติ ก ารผลั ก ดั น ส่ ง กลั บ คนเข้ า เมื อ งโดยผิ ด กฎหมายออกนอก
ราชอาณาจักรไทยทั่วประเทศ โดยได้รับสถิติข้อมูลจาก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็น
รายเดือนและรายปี ส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่ร้องขอ
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2.3 สรุปปัญหา
2.3.1 ปัญหาที่พบเป็นปัญหาเดียวกันที่ปรากฏในข้อ 1.4.1 และ 1.4.2
2.3.2 ระบบข้อมูลปัจจุบันไม่สามารถบ่งชี้ผู้เสียหายที่ถูกกระทาซ้า (revictimization) ดังปรากฏใน
ข้อ 1.4.2.4
2.4 ข้อเสนอแนะ
2.4.1 โปรดดู ตอนที่ 1 ข้อ 1.5.1 และ 1.5.2
2.4.2 ควรมีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้กระทาผิ ดที่เป็นคนต่างด้าวลงในระบบของสานักงานตรวจคน
เข้าเมือง (สตม.) เพื่อสามารถบ่งชี้ผู้กระทาผิดซ้าในฐานความผิดค้ามนุษย์
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ตอนที่ 3
กองบังคับการตารวจน้า (บก.รน.)
3.1 สถานีตารวจน้า (ส.รน.)
สถานีตารวจน้า (ส.รน.) จานวน 39 สถานี จะตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ 24 ไมล์ทะเล โดยมีการ
ตรวจเรือเพื่อตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายทางทะเล ตรวจใบอนุญาตใช้เรือ เครื่องมือบนเรือ คนทางานบนเรื อ
โดยได้รับมอบอานาจจากกรมเจ้าท่าให้บังคับใช้กฎหมายการเดินเรือในน่านน้าไทย และรับผิดชอบกฎหมาย
คนเข้าเมือง กฎหมายสรรพสามิต และกฎหมายศุลกากร
3.1.1 เมื่อ พบการกระทาผิ ด และผู้ เ สี ย หายจากการค้ า มนุ ษย์ จะส่ ง เรื่อ งและผู้ เสี ย หายให้ ส ถานี
ตารวจภูธรในท้องที่ใกล้เคียง เพื่อให้พนักงานสอบสวนดาเนินคดี โดยบันทึกสถิติการช่วยเหลือและจับกุม
คดีค้ามนุษย์ และรายงานกองบังคับการตารวจน้า (บก.รน.) ทุกครั้ง ส่วนพนักงานสอบสวนจะดาเนินการ
บันทึกข้อมูลตามที่ปรากฏในตอนที่ 1 ข้อ 1.1
3.2 ส่วนกลาง
กองบั งคับ การตารวจน้า (บก.รน.) ปฏิบั ติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาและ
กฎหมายอื่นที่ได้รับมอบหมาย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาผลประโยชน์ทางทะเล ค้นหาและ
ช่วยเหลื อเรือ อากาศยาน และผู้ประสบภัยทางน้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เช่น เรือ อุป กรณ์ คนบนเรื อ
สาหรับหาพิกัดเรือและให้ความช่วยเหลือ
3.2.1 มีหน้าที่รวบรวมสถิติจากสถานีตารวจน้าในการช่วยเหลือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้เสียหาย และ
จับกุมผู้กระทาผิดคดีค้ามนุษย์ แล้วรายงานต่อศูนย์ พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้า
มนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร) และกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ (บก.ปคม.)
3.3 สรุปปัญหา
3.3.1 ไม่มีฐานข้อมูลสาหรับหาพิกัดเรือ ข้อมูลเรือพร้อมอุปกรณ์ และคนบนเรือเพื่อการช่วยเหลือ
การตรวจจับที่แม่นยา และรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
3.3.2 เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในเรื อ ตรวจการณ์ ข าดความรู้ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการค้ า มนุ ษ ย์ และ
การคัดแยกผู้เสี ยหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อช่วยเหลื อลูกเรือ อาจไม่สามารถจับกุมเครือข่ายในขบวนการ
ค้ามนุษย์ หรือมิอาจช่วยเหลือผู้ที่คาดว่าเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.3.3 ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางทะเล
3.4 ข้อเสนอแนะ
3.4.1 ควรมีการอบรมเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ประจาสถานีตารวจน้า (ส.รน.) ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายเบื้องต้น และจับกุมผู้กระทาผิด
3.4.2 ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปราม
การค้ามนุษย์ทางทะเลได้
3.4.3 พิจารณาเพิ่มศักยภาพให้หน่วยงานนี้ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทางทะเล
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ตอนที่ 4
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร หรือ
ตามที่ได้ รั บ มอบหมาย ปฏิ บั ติง านทะเบี ย นตามอ านาจหน้ าที่ที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้งการป้ องกั นและ
ปราบปรามอาชญากรรม และการกระทาความผิดที่เป็นภัยกับความมั่นคงของประเทศ
4.1 การดาเนินงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
4.1.1 การเริ่มต้นคดีค้ามนุษย์เป็นไปเช่นเดียวกับสถานีตารวจภูธร/สถานีตารวจนครบาล (สภ./สน.)
และกองบังคับการสืบสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) มีอานาจในการสืบสวน และ
สอบสวนดาเนินคดีทั่วประเทศ รวมทั้งมีการบันทึกการจับ บันทึกการรับคดีลงสมุดสารบบการดาเนินคดีอาญา
ประจาหน่วยงาน และติดตามความก้าวหน้า การบันทึกลงระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS)
รวมทั้งการทาสานวนสอบสวนส่งพนักงานอัยการ
4.1.2 รวบรวมสถิติคดีค้ามนุ ษย์ บันทึกการจับ และบันทึกสรุป จานวนคดีจากตารวจภูธรภาค 1-9
(ภ.1-9 ) ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) กองบัญชาการตารวจนครบาล (บช.น.) และ
สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพื่อประมวลสรุปเสนอเป็นสถิติการค้ามนุษย์ จานวนผู้ต้ องหา จาแนกตาม
เพศและสัญชาติ จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศและสัญชาติ และรูปแบบการค้ามนุษย์ ทั่ว
ราชอาณาจักร และมีการรายงานประจาปี
4.1.3 น าเสนอข้ อ มู ล ต่ อ ศู น ย์ พิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก สตรี ครอบครั ว และป้ อ งกั น ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) และส่งสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (สป.พม.) ตามที่ร้องขอและเป็นรายปี
4.2 สรุปปัญหา
4.2.1 มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเป็นครั้งคราวตามคาร้องขอ ทาให้กองบังคับการปราบปราม
การกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ต้องมีคาสั่งการจาก ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และ
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) (ภาคผนวก ก. 05) ไปยังสถานีตารวจ
ทั่วประเทศเป็นครั้งคราวเพื่อขอข้อมูล ทาให้เจ้าหน้าที่ฯ ใช้เวลาในการทางานมาก และต้องใช้วิธีค้นหาข้อมูล
จากเอกสาร (manually)
4.2.2 พบปัญหา ตามที่ปรากฏในข้อ 1.4.1, 1.4.2 และ 1.4.2.4
4.2.3 ขาด “โจทย์” ด้านสาระข้อมูลที่ต้องการเก็บจากหน่วยงานภายในสานักงานตารวจแห่งชาติ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตาม
ประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
4.2.4 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่ได้ทาให้เป็น “ระบบ” ที่ชัดเจน แน่นอน สม่าเสมอ เชิงรุก
ครอบคลุ ม ทั่ว ถึงและครบถ้วน อย่ างไรก็ดี ได้มีการริเริ่มตั้งแต่ตุล าคม 2555 ที่กองบังคับการปราบปราม
การกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) พยายามจัดเก็บข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น
4.2.5 เมื่อมีการเปลี่ยนนโยบายใหม่ จะมีการเปลี่ยนวิธีการเก็บข้อมูล ซึ่งทาให้ข้อมูลไม่เป็น “ระบบ”
และขาดความยั่งยืน
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4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 โปรดดู ตอนที่ 1 ข้อ1.5.1 และ 1.5.2
4.3.2 เนื่องจากหน่วยงานนี้ เป็นศูนย์รวมด้านการดาเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ จึงเห็นควรให้
บก.ปคม. ทาหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลและเป็น แม่ข่ายหรือเครื่องบริการเว็บ (server) ระบบฐานข้อมูล
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านการดาเนินคดี อันมีภารกิจในการประมวลข้อมูลสารสนเทศ
ที่ต้องการ สาหรับใช้หรือตามความต้องการของหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานใกล้ชิด
กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) และรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อหน่วยเหนือและรัฐบาลเป็นระยะๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินคดีด้านการค้ามนุษย์
4.3.3 เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการประสานข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานหลั ก อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะกั บ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ ซึ่งต้องดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
4.3.4 กาหนดวิธีการบ่ งชี้ หรือใช้ห มายเลขกากับคดี ที่ใช้ร่ว มกันระหว่างหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการ “ตามคดี” ในเส้นทางข้อมูลของการดาเนินคดีจนถึงศาล
4.3.5 จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการประมวลข้อมูลให้มีจานวนที่เพียงพอ เพื่อให้
ดาเนินการตามข้อ 4.3.2 และ 4.3.3 และจัดให้ได้รับการฝึกอบรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อให้
ดาเนินการได้อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
4.3.6 พัฒนาสาระข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินคดีค้ามนุษย์ที่ต้องการ ทั้งในด้านการจัดเก็บเป็น
ประจาและการศึกษาวิจัย
4.3.7 สานักงานตารวจแห่งชาติควรสนับสนุนด้านทรัพยากร อันได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และ
วิชาการ/เทคโนโลยีแก่ บก.ปคม. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมาย
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ตอนที่ 5
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ศพดส.ตร.) มีห น้าที่ในการบริหาร กากับ ควบคุม สั่ งการ เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านพิ ทั ก ษ์ เ ด็ ก สตรี ครอบครั ว และป้ อ งกั น ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ ข องหน่ ว ยปฏิ บั ติ ซึ่ ง ได้ แ ก่
หน่วยระดับกองบั ญชาการ/ตารวจภูธรภาค/ศชต. และหน่วยงานระดับกองบังคับการ ตารวจภูธ รจังหวัด
กองกากับการ และสถานีตารวจ
หน่วยปฏิบัติการหลัก ได้แก่ สถานีตารวจ (สภ./สน.) กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สานัก งานตรวจ
คนเข้าเมือง (บก.สส.สตม.) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้า มนุษย์ (บก.ปคม.)
จะรายงานข้อมูลสารสนเทศตามแบบ พดส.ตร.01 (ภาคผนวก ก. 05) พร้อมสาเนาบันทึกประจาวันรับคดี
สาเนาบันทึกจับกุม สาเนาบันทึกการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม และสาเนาบันทึกการจับกุมในความผิดฐานเดิม หรือ
สาเนาหนังสือสั่งการของพนักงานอัยการ และบันทึกการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม รวมทั้งรายงานการดาเนินคดีฐาน
ความผิดค้ามนุษย์เพิ่มเติม ตามแบบพดส.ตร.02 (ภาคผนวก ก. 06)
ในส่ ว นการรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศตามแบบที่ ก าหนด และการประมวลผล กองบั ง คั บ การ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ในฐานะเลขานุการ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) เป็นหน่วยดาเนินงาน
และรายงานต่อผู้อานวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.)

21

21

ตอนที่ 6
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.)
6.1 การดาเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกลาง (ศทก.)
6.1.1 ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศกลาง (ศทก.) ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (สทส.) รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ (Police
Information System : POLIS) เป็นระบบที่เก็บคดีอาญาทั้งประเทศ และจาแนกคดีตาม 5 ประเภท
ที่ได้กาหนดไว้แล้ว (ตอนที่ 1 ข้อ 1.1.2) ระบบที่ใช้อยู่จะเริ่มต้นตั้งแต่ การรับคดีและการดาเนินคดีไปจนถึง
คาพิพากษาของศาล
6.1.2 ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) กาลังจัดทาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม เรียกว่า
ระบบสารสนเทศข้อมูล อาชญากรรม ส านัก งานตารวจแห่งชาติ (Criminal Record Information
Management Enterprise System : CRIMES) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเสริมให้มีข้อมูล
ที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น และสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในการเก็บ ประมวล และใช้ข้อมูล
6.1.3 เกี่ยวกับข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลาง (ศทก.) จะได้เพิ่มความครบถ้วนของข้อมูล ตามสาระข้อมูลสารสนเทศที่กาหนดไว้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้ (บทที่ 6 ข้อ 4)
6.2 สรุปปัญหา
6.2.1 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ระบบระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) ปรากฏไว้
แล้วตามบทที่ 2 ตอนที่ 1 ข้อ 1.4.1
6.2.2 ระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) ยังขาดการประสานและเชื่อมโยง
กับหน่วยงานหลักที่เก็บข้อมูลสารสนเทศในการดาเนินคดีด้านการค้ามนุษย์ จึงทาให้ขาดศักยภาพของการใช้
ข้อมูลด้านนี้ได้อย่างครบถ้วนและเต็มที่
6.3 ข้อเสนอแนะ
6.3.1 ในการบั นทึกการรั บคดี ควรมีการกาหนดฐานความผิดค้ามนุษย์ให้ ชัดเจนและจาแนกไว้
ต่างหาก เช่น เป็นประเภทคดีอาญาอีกประเภทหนึ่ง (ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551) หรือเป็นหัวข้อย่อยภายใต้ประเภทใดประเภทหนึ่งของคดีอาญา (5 ประเภท) ตามที่ได้กาหนดไว้
6.3.2 ในหลาย ๆ กรณี ความผิดฐานค้ามนุษย์มักควบไปกับฐานความผิดอื่นซึ่งเป็นคดีอาญา ใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ฯ จึงควรบันทึกทุกฐานความผิดไว้ด้วยกันภายใต้คดีประเภทค้ามนุษย์
6.3.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของคดี จากประเภทค้ามนุษย์ไปเป็นประเภทอื่น หรือ
ในเชิงกลับกัน ตามพยานหลักฐานที่ได้รับเพิ่มเติมในขณะกาลังดาเนินคดี เห็นสมควรว่า ระบบสารสนเทศ
ของศูนย์ฯ น่าจะเพิ่มความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงประเภทคดี เพื่อเพิ่มความถูกต้องในการประมวลข้อมูล
สารสนเทศด้านคดีค้ามนุษย์
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6.3.4 ในศักยภาพของระบบใหม่ (CRIMES) และในฐานะที่เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูล (โปรดดูบทที่ 6
ข้อ 5.1.1) ควรกาหนดวิธีการบ่งชี้ หรือใช้หมายเลขกากับคดี ที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
“ตามคดี” ในเส้นทางข้อมูลของการดาเนินคดีจนถึงศาล
6.3.5 ในศักยภาพของระบบใหม่ (CRIMES) ควรต้องสร้างวิธีการบันทึกที่บ่งชี้ผู้เสียหายที่ถูกกระทา
ซ้า และผู้ต้องหาที่กระทาความผิดซ้า
6.3.6 เนื่องจากกองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
ได้รับมอบหมายให้เป็นจุดศูนย์รวมข้อมูลและเป็น แม่ข่ายหรือเครื่องบริการเว็บ (server) ระบบฐานข้อมูลการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ต้องมีข้อมูลเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงเห็นควรให้
ศูนย์ฯ นาส่ง (export) ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้ บก.ปคม. เพื่อให้ บก.ปคม. นาไปประมวล
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น ทั้งนี้ เพื่อนาไปจัดทารายงานต่างๆ ตามบท
ที่ 2 ตอนที่ 4 ข้อ 4.3.2
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ส่วนที่ 2
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แผนภาพที่ 2 โครงสร้างกรมสอบสวนคดีพิเศษ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกัน
และปราบปรามค้ามนุษย์)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สานักเทคโนโลยีและ
ศูนย์ข้อมูลการ
ตรวจสอบ

ศูนย์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ (ศคม.)
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศคม.)

1. อานาจหน้าที่
1.1 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เป็นหน่วยงานในระดับสานักคดี ขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
มีหน้าที่ ป้องกัน ปราบปราม และสืบสวนสอบสวนคดีการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งมีลักษณะ
เป็ น คดี พิเศษ ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารสอบสวนคดี พิเ ศษ พ.ศ. 2547 และกฎกระทรวงที่เ กี่ย วข้อ ง โดย
เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปราม รวมทั้งควบคุมคดี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ*
*หมายเหตุ คดีการค้ามนุษย์ที่ไม่ใช่คดีพิเศษอยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งในเรื่องนี้ได้มี
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยเรื่องความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
2. การรายงานข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ
2.1 ข้อมูลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนดาเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งกรม
สอบสวนคดีพิเศษดาเนินการ รวมถึงกรณีการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งจะเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศคม.)
2.2 ข้อมูลจากคดีพิเศษในความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินการ โดยจะ
เก็บข้อมูล รวมทั้งสาเนาการสืบสวนสอบสวน คาพิพากษา และเอกสารต่าง ๆ ไว้ที่ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ศคม.)
และรวบรวมผลการดาเนินการให้สานักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ไว้เป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่ง
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3. สรุปปัญหา
3.1 ยังไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลเกี่ยวกับคดีการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษกับศูนย์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศกลาง สานักงานตารวจแห่งชาติ แต่อย่างใด ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ใน
ระดับประเทศของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงไม่รวมข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เริ่มจัดทาให้เป็นฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบตามโครงการจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เรียกว่า โครงการ
TIPINFO ซึ่งจะเก็บ เอกสารข้อมูล การสืบสวนสอบสวนที่ศูนย์ต่อต้านการค้า มนุษย์ได้ดาเนินการไว้เป็น
ฐานข้อมูลเบื้องต้นในลักษณะการเก็บข้อมูลแบบ Stand Alone อย่างไรก็ตาม
3.3 ลักษณะการเก็บข้อมูลยังไม่ได้มีการรวบรวม วิเคราะห์ และรายงานเพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดได้
อย่างสม่าเสมอ
4.ข้อเสนอแนะ
4.1 เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถเข้าร่วมในระบบฐานข้อมูลระดับประเทศได้ จึงเห็นควร
ดาเนินการให้ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สามารถส่งข้อมูลมายังสานักงานตารวจแห่งชาติ ทั้ง 2 จุด คือ 1)
ระบบ POLIS หรือ CRIME และ 2) ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กาหนดมาให้
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (โปรดดูบทที่ 6 ข้อ 5 และข้อ 7 ประกอบ)
4.2 จัดให้มีชั้นความลับของข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งกาหนดว่าข้อมูลใดจะสามารถส่ง
ให้กับหน่วยงานอื่น ให้ได้ในชั้นใดหรือขั้นตอนใด
4.3 เนื่องจากกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเข้าระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ จึงต้องดาเนินการจัดให้มีแบบ
บันทึกข้อมูลที่กาหนดไว้ใช้ร่วมกัน และการฝึกอบรมบุคลากรร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศไปในทิศทางเดียวกันได้
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ส่วนที่ 3
สานักงานอัยการสูงสุด
แผนภาพที่ 3 โครงสร้างสานักงานอัยการสูงสุด (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์)

สานักงานอัยการสูงสุด

สานักงานวิชาการ

สานักงานอัยการภาค
1-9

สนง.คดีอาญา/สนง.คดีอาญา
กรุงเทพใต้/สนง.คดีอาญาธนบุรี

สานักงานอัยการ
จังหวัด

สานักงานต่างประเทศ
ศูนย์ต่อต้านการค้า
มนุษย์

1. อานาจหน้าที่และการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.1.1 อานาจหน้าที่ รับผิดชอบการดาเนินคดีอาญาที่อยู่ในเขตอานาจการพิจารณาของศาลยุติธรรม
อันเป็นที่ตั้งของสานักงานอัยการนั้นๆ โดยพนักงานอัยการจะทาหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ซึ่งจะรับสานวน
คดีอาญาจากพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง หรือสั่งให้งดการสอบสวนพร้อมเหตุผล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
1.1.2 การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาญา นิติกรหรือเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงใน “สารบบที่ส่งตัว
ผู้ ต้องหามาและสารบบฟ้อ งความอาญา” (สมุดเล่ ม ใหญ่ปกแข็ง) โดยมีการระบุ ข้อหาและความเห็ น ของ
พนักงานอัยการ รวมทั้งหัวข้ออื่น ๆ (ภาคผนวก ข. 01 : หัวข้อที่ปรากฏในสารบบที่ส่งตัวผู้ต้องหามาและ
สารบบฟ้องความอาญา
นอกจากนั้น สารบบการจาแนกคดีบนพื้นฐานเกี่ยวกับตัวผู้กระทาความผิด มี 4 ประเภท คือ
ส 1 คือ มีการบ่งชี้ตัวผู้กระทาความผิดอย่างชัดเจน
ส 2 คือ ไม่มีตัวผู้ต้องหา (รู้ตัวผู้ต้องหา แต่หลบหนีหรือจับไม่ได้)
ส 3 คือ สานวนมุมดา หมายถึง ไม่รู้ตัวผู้กระทาผิด
ส 4 คือ สานวนเปรียบเทียบปรับ
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1.1.3 การรายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับหญิงและเด็ก ส านักงานอัยการสู งสุ ดมีห นังสื อ
ที่ อส (สฝปผ.) 00/8/ว 235 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2547 เรื่อง “การจัดเก็บข้อมูลการดาเนินคดีอาญาความผิด
เกี่ ย วกับ หญิ ง และเด็ กที่ ต กเป็ น เหยื่ อ ของการกระท าผิ ด ” และมี เ อกสารแนบเป็ น แบบรายงานที่ก าหนด
(ภาคผนวก ข. 02) มีสาระเกี่ยวกับจานวนคดีที่สั่งฟ้อง จานวนผู้ต้องหา โดยให้สานักงานอัยการจังหวัดแต่ละ
แห่งส่งรายงานไปยังสานักงานอัยการภาคเป็นรายเดือน
เนื่ อ งจากการรายงานข้อ มูล ดังกล่ า วข้า งต้ นเกี่ ยวกับกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวล
กฎหมายอาญา พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า ประเวณี พ.ศ. 2539 และกฎหมายอื่ น
สานักงานอัยการสูงสุดจึงยังถือว่าข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แม้ว่าปัจจุบันจะมีการตรา
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แล้วก็ตาม ในส่วนของพระราชบัญญัติฉบับ
หลังนี้ สานักงานอัยการสูงสุดยังใช้แบบฟอร์มเดิมที่ได้ใช้อยู่แล้วในการรายงานคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
1.2 ระดับภาค
1.2.1 อานาจหน้าที่ อธิบดีอัยการภาค 1-9 ทาหน้าที่บริหาร เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของ
สานักงานอัยการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดทีร่ ับผิดชอบ
1.2.2 การบันทึกและรายงานข้อมูลสารสนเทศ
สานักงานอัยการภาคจะรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากทุกสานักงานอัยการจังหวัดในพื้นที่ ใน
รูปแบบเดียวกับที่สานักงานอัยการจังหวัดส่งไปยังสานักงานอัยการภาค (ภาคผนวก ข. 02) และสรุปรายงาน
เป็นรายเดือน ไปยังสานักงานอัยการสูงสุด ซึ่งจะส่งต่อไปยังสานักงานวิชาการ
1.3 ส่วนกลาง
1.3.1 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งขึ้นภายในสานักงานต่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด มี
อานาจหน้าที่ติดต่อและประสานงานกับ องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ใน
อานาจและหน้าที่ของอัยการสูงสุด โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการดาเนินคดีค้ามนุษย์ เช่น การสอบสวนคดีความผิด
นอกราชอาณาจักร ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา การส่งผู้ร้ายข้ามแดน และสนับสนุนความรู้
ด้านวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และดาเนินคดีค้ามนุษย์แก่พนักงานอัยการ และหน่วยราชการ
ต่าง ๆ
1.3.2 การบันทึกและรายงานข้อมูลสารสเทศ
ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์รวบรวมข้อมูลจากสานักงานอัยการภาค เพื่อจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ
ตามคาร้องขอเป็นครั้งคราวจากหน่วยงานที่ต้องการใช้ ข้อมูล อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอข้อมูลด้านการดาเนินคดี
เช่น จานวนคดีการค้ามนุษย์ที่รับจากพนักงานสอบสวน จานวนคดีที่ พนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล และ
จานวนคดีที่สั่งไม่ฟ้องข้อหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
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2. สรุปปัญหา
2.1 สานั กงานอัยการสู งสุ ดไม่มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดาเนินคดีการค้ามนุษย์ที่
ชัดเจนอย่างเป็นระบบ
2.2 ขาดการประสานข้อมูลด้านการดาเนินคดีอย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อาทิ
สานักงานตารวจแห่งชาติ และสานักงานศาลยุติธรรม
2.3 ยั งมี ความต้อ งการเกี่ ย วกับ วิธี และระบบการเก็บ ข้อ มูล ที่สั มพั นธ์ กับ การค้ ามนุษ ย์ร ะหว่า ง
ประเทศไทยและประเทศคู่กรณี
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ดาเนินการให้มีการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลข้อมูลสารสนเทศภายในสานักงานอัยการ
สูงสุดให้เป็นระบบที่สามารถเรียกข้อมูลใช้ได้ทันต่อความต้องการและครบถ้วน
3.2 จัดให้มีการประสานข้อมูล สารสนเทศกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
3.3 เกี่ยวเนื่องกับข้อ 3.1 และ 3.2 จัดให้มีแบบฟอร์ มการบันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และวิธี
ประมวลข้อมูลให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล
3.4 กาหนดวิธีการบ่งชี้หรือใช้หมายเลขกากับคดีที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
“ตามคดี” ในเส้นทางของข้อมูลการดาเนินคดีจนถึงศาล
3.5 จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่ องมือ และบุคลากรเฉพาะทางด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งจัดให้มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์
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ส่วนที่ 4
สานักงานศาลยุติธรรม
แผนภาพที่ 4 โครงสร้างสานักงานศาลยุติธรรม (เฉพาะที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์)
สานักงานศาลยุติธรรม

สานักอานวยการประจา
ภาค 1-9

สานักแผนงานและ
งบประมาณ

สานักอานวยการสานักงาน
ประจาศาลจังหวัด
76 จังหวัด

กลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ

1. อานาจหน้าที่และการรายงานข้อมูลสารสนเทศ
1.1 ระดับจังหวัด
1.1.1 อานาจหน้าที่ สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดมีอานาจหน้าที่แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ (1)
ส่วนคดีทาหน้าที่สนับสนุนการพิจารณาคดีของศาล และเกี่ยวกับธุรการคดีทั้งหมด (2) ส่วนช่วยอานวยการ ทา
หน้าที่ด้านเอกสาร และสนับสนุนการพิจารณาของศาล การลงระบบข้อมูล สถิติคดี/ข้อหาต่าง ๆ ระบบงานไป
ยังภาค แผนงาน และงบประมาณ
1.1.2 การบันทึกข้อมูลและการรายงาน สานักอานวยการประจาศาลจังหวัด จะบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดทะเบียนคุมเลขคดีของศาล พร้อมกับบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ (ภาคผนวก ค. 01) และรายงานไปยัง
สานักงานศาลยุติธรรมภาค โดยมีเนื้อหา อาทิ ประเภทคดี จานวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลชั้นต้น ฯลฯ
1.2 ระดับภาค
1.2.1 อานาจหน้าที่ สานักอานวยการประจาภาคมีอานาจหน้าที่รวบรวมสถิติ คดีในส่วนของแพ่ง
และอาญาในพื้นที่รับผิดชอบ
1.1.2 การบันทึกข้อมูลและการรายงาน สานักอานวยการประจาภาคจะส่งข้อมูลที่รวบรวมจาก
สานักอานวยการประจาศาลจังหวัดส่งไปยังสานักแผนงานและงบประมาณ สานักงานศาลยุติธรรม
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1.3 ส่วนกลาง
1.3.1 อานาจหน้าที่ สานักแผนงานและงบประมาณมีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับ
นโยบายศาลยุติธรรม กากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ บริหารจัดการ
รวมทั้งจัดทารายงานประจาปีของศาลยุติธรรมและสานักงานศาลยุติธรรม
ในสานักแผนงานและงบประมาณมีกลุ่มระบบข้อมูลและสถิติ ซึ่งมีอานาจหน้าที่รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากสานั กอานวยการประจาภาคและจังหวัด สาหรับการเก็บข้อมูลเฉพาะทางตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มิได้จาแนกไว้ต่างหากในการรายงานคดีทั่วไป
1.3.2 การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
นอกเหนือจากการรายงานและประมวลสถิติตามปกติแล้ว สานักแผนงานและงบประมาณยัง
มีการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างหากตามพระราชบัญญัติเฉพาะทาง เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ปีละ 2 ครั้ง ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.coj.go.th โดยมีหัวข้อ
รายงาน อาทิ จานวนผู้ต้องโทษจาแนกตามกลุ่มอายุและเพศ จานวนผู้ต้องโทษจาแนกตามกลุ่มฐานความผิด
และผลคาพิพากษา ฯลฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามความประสงค์ของคณะรัฐมนตรี
อนึ่ง สานักแผนงานและงบประมาณยังได้รายงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ตามที่หน่วยงานร้องขอเป็นครั้งคราว
2. สรุปปัญหา
2.1 ยังไม่มีข้อมูลเฉพาะทางตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ที่จาแนกไว้ต่างหาก
2.2 ยังไม่มีการประสานหรือส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบและสม่าเสมอไปยังหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 จัดให้มรี ะบบข้อมูลเฉพาะทางตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
จาแนกไว้ต่างหาก
3.2 จัดให้มีการประสานกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ข้อมูลแก่หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล
อย่างสม่าเสมอและเป็นระบบ อันอาจเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปี
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บทที่ 3
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ส่วนที่ 1 กระทรวงแรงงาน
ส่วนที่ 2 กระทรวงการต่างประเทศ
ส่วนที่ 3 กระทรวงมหาดไทย
ส่วนที่ 4 สานักงานปลัดกระทางการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)
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ส่วนที่ 1
กระทรวงแรงงาน
แผนภาพที่ 5 โครงสร้างกระทรวงแรงงาน (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการค้ามนุษย์)

กระทรวงแรงงาน

สานักงานจัดหางานจังหวัด

กลุ่มงานด้านการส่งเสริมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มภารกิจด้านการประกันความมั่นคงในการ
ทางาน

กรมการจัดหางาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

กองแผนงานและ
สารสนเทศ

สานักงานบริหาร
แรงงานไทยไป
ต่างประเทศ

สานักบริหาร
แรงงานต่างด้าว

สานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด

สานักคุ้มครอง
แรงงาน

1. กรมการจัดหางาน
1.1 สานักงานจัดหางานจังหวัด
1.1.1 อานาจหน้าที่
ส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ดมี ห น้า ที่ ป ฏิบั ติ การและประสานงานที่ อยู่ ใ นอ านาจหน้า ที่ข อง
กรมการจัดหางานในเขตพื้นที่จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อ
กรมการจัดหางาน
1.1.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 สานักงานจัดหางานจังหวัดทางานร่วมกับ สถานีตารวจภูธรในพื้นที่ (สภ.) ตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ฯลฯ
 ในบางจังหวัด จัดหางานจังหวัด ร่วมอยู่ในคณะทางานสหวิชาชีพ เพื่อดาเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
1.1.3 การบันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
บันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ ทะเบียนการทางานของแรงงานต่างด้าว สถิติการทางานของ
แรงงานต่างด้าว (เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา) และสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัด โดยรายงานทุกเดือน
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เข้าระบบ intranet เพื่อกองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน สรุปข้อมูลและสถิติรายงานต่ออธิบดี
กรมการจัดหางาน
สาหรับการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สานักงานจัดหางานจังหวัดอาจจัดส่ง
ให้สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ในกรณีที่เกิดเหตุในพื้นที่
1.1.4 สรุปปัญหา
ไม่มีความชัดเจนในอานาจหน้าที่ของสานักงานจัดหางานจังหวัดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด
1.1.5 ข้อเสนอแนะ
1.1.5.1 ควรมีก ารดาเนิ น การให้ มี ความชั ด เจนมากขึ้ น ด้า นอ านาจหน้ า ที่แ ละบทบาทของ
จัดหางานจังหวัดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ อาทิ การดูแลเรื่องสัญญาจ้าง บทบาทสาย/นายหน้าที่อยู่ในระบบและ
ไม่อยู่ในระบบ (เถื่อน/ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย) การตรวจสถานะของแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมาย ซึ่งเสี่ยง
ต่อการถูกค้ามนุษย์ ฯลฯ
1.1.5.2 ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ 9 ตุ ล าคม 2555 เห็ น ชอบให้ จั ดตั้ ง ศูน ย์ ป ระสาน
แรงงานประมงจังหวัด 7 แห่ง คือ สมุทรสาคร ระนอง ตราด ชุมพร ระยอง สงขลา และสตูล ดังนั้น จัดหางาน
จังหวัดในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัดจะต้องจัด
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลจานวนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์ประสานแรงงานประมง
จังหวัด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีตามระยะเวลาที่กาหนด
ศูนย์ฯ ดังกล่าวมิได้ดาเนินการในพื้นที่ 7 แห่งเท่านั้น แต่ครอบคลุม 22 จังหวัดที่มีการ
ประมง กล่าวคือ มีการดาเนินการไปยังกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งกลุ่ มจังหวัดดังกล่าวและอานาจหน้าที่จะ
กาหนดโดยคณะอนุกรรมการระดับชาติเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด
โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน และมีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น
จัดหางานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว จะมีส่วนในการบันทึกและเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน
1.1.5.3 ควรประสานสาระของข้อมูล วิธีการบันทึก และรวบรวมข้อมูลด้านกิจการของศูนย์ฯ
กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
1.2 กรมการจัดหางาน
ภายในกรมฯ มี 4 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกและรายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ ได้แก่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน สานักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สานัก
บริหารแรงงานต่างด้าว และกองแผนงานและสารสนเทศ
1.2.1 อานาจหน้าที่
กรมการจ้ดหางานมีหน้าที่พิจารณาอนุญาตการทางานของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย และในส่ ว นของผู้ ห ลบหนี เ ข้ า เมื อ งให้ ด าเนิ น การตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ห รื อ กฎระเบี ย บอื่ น ใด
ที่ประกาศใช้เพื่อการนี้ จัดทาทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ขออนุญาตทางาน ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการ
ทางานของคนต่างด้าว สาย/นายหน้า ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตรวจและพิจารณาระงับการเดินทางไป
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ต่างประเทศของคนไทยที่ต้องการไปหางานเพื่อป้องกันการถูกหลอกไปทางานในต่างประเทศ รวมทั้งจัดทา
รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานในภาพรวม
1.2.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทางานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ อาทิ จัด หางานจั ง หวั ด สถานี ตารวจภูธ ร เป็ นต้ น และ
หน่วยงานราชการส่วนกลาง อาทิ สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมการกงสุล ฯลฯ
1.2.3 การบันทึก ประมวลและรายงานข้อมูลสารสนเทศ
1.2.3.1 บัน ทึ ก ข้ อ มูล สารสนเทศ อาทิ ผลการตรวจสอบการท างานของคนต่ า งด้ า ว ตาม
พระราชบัญญัติการทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
1.2.3.2 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สารสนเทศ อาทิ จ านวนบริ ษั ท จั ด หางานที่ ท าผิ ด กฎหมาย จ านวน
คนหางานที่ถูกระงับการเดินทางเนื่องจากมีพฤติการณ์ถูกหลอกไปทางานในต่างประเทศ จานวนผู้ร้องทุกข์จาก
การทางานในต่างประเทศ เป็นต้น ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
1.2.3.3 ข้อมูลจากทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อรายงานต่ออธิบดีกรมการจัดหางาน และรายงาน
ไปยังสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามที่ร้องขอ
1.2.4 สรุปปัญหา
1.2.4.1 ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม อันสัมพันธ์กับการ
จัดหางาน
1.2.4.2 ในบางกรณี ไม่มีจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าว และ
แรงงานไทย ที่ไปทางานในต่างประเทศที่อยู่ในสภาพที่หมิ่นเหม่ต่อการถูกกระทาจากสาย/นายหน้า หรือสภาพ
การจ้างงานที่เลวร้าย ฯลฯ ที่ทาให้บุคคลนั้นตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
1.2.5 ข้อเสนอแนะ
1.2.5.1 ร่วมกับหน่วยงานที่ดาเนินคดีและช่วยเหลือคุ้ มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ กรมการกงสุล องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (IOM) ฯลฯ ในการจัดทาแบบตรวจแรงงาน แบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เพื่อใช้ใน
ระดับจังหวัด ระดับกรม และระดับชาติ
1.2.5.2 ประสานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ของ
ประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวจะได้สมบูรณ์และครบถ้วน
ยิ่งขึ้น
1.2.5.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด ตามข้อ 1.1.5.2
และ 1.1.5.3
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2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.1 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
2.1.1 อานาจหน้าที่
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รับผิดชอบปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด ส่งเสริม กากับ ดูแลนายจ้างและ
ลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทางานร่วมกับ สถานีตารวจภูธรในพื้นที่
(สภ.) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สานักงาน
แรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด กรมประมง กรมเจ้าท่า และทหารเรือ ฯลฯ
 ในบางจั งหวัด สวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็น กรรมการในศูน ย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) เพื่อดาเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ช่วยเหลือผู้เสียหายและเรียกร้องสิทธิให้แก่ผู้เสียหายที่เป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
2.1.3 การบันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
บันทึกการตรวจแรงงาน สภาพการจ้าง สภาพการทางานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
เพื่อดูแลให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สาหรับการบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจั งหวัด ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ถาม
เพิ่มเติมว่า ประสานข้อมูลหมายถึงอะไร มีการเก็บข้อมูล บันทึกข้อมูลไหม มีการส่งข้อมูลให้ใคร)
2.1.4 สรุปปัญหา
ยังมีการจัดเก็บข้อมูลน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งการส่งต่อข้อมูล
เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุด
2.1.5 ข้อเสนอแนะ
2.1.5.1 ควรประสานข้อมูลการตรวจแรงงานตามอานาจหน้าที่ที่สัมพันธ์กับการค้ามนุษย์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรการเพื่อป้องกั นการค้ามนุษย์และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงาน
2.1.5.2 เพิ่มความร่วมมือในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ประสานแรงงานประมง
จังหวัด ตามข้อ 1.1.5.2 และ 1.1.5.3 ในบทที่ 3 ส่วนที่ 1
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2.2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
2.2.1 อานาจหน้าที่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบปฏิบัติการและประสานงานกับหน่วยงานใน
สังกัด เช่น สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด ในการส่งเสริม กากับ ดูแลนายจ้าง
และลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานตารวจ
แห่งชาติ กองทัพเรือ (ศรชล.) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กรมการจัดหางาน กรมเจ้าท่า และกรมประมง ในการแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงาน
2.2.3 การบันทึก ประมวล และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการตรวจแรงงานจากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เพื่อ
รายงานต่ออธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และรายงานสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่ร้องขอ
2.2.4 สรุปปัญหา
2.2.4.1 ข้อมูลแรงงานที่จะนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีน้อย แม้ว่าจะมี
ข้อมูลการตรวจแรงงานแล้วก็ตาม
2.2.5 ข้อเสนอแนะ
2.2.5.1 ร่วมกับหน่วยงานที่ดาเนินคดีและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ กรมการกงสุล องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิ่นฐาน (IOM) ฯลฯ ในการจัดทาแบบตรวจสภาพการทางาน และแบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
เพื่อใช้ในระดับจังหวัด ระดับกรม และระดับชาติ
2.2.5.2 ประสานและร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล ของ
ประเทศด้า นการป้ อ งกั นและปราบปรามการค้ า มนุษ ย์ เพื่ อข้ อมู ล สารสนเทศดั งกล่ า วจะได้ส มบู รณ์ และ
ครบถ้วนยิ่งขึ้น
2.2.5.3 ร่วมมือและสนับสนุนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของศูนย์ประสานแรงงานประมง
จังหวัด ตามข้อ 1.2.5.3
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ส่วนที่ 2
กระทรวงการต่างประเทศ
แผนภาพที่ 6 โครงสร้างกระทรวงการต่างประเทศ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการค้ามนุษย์)

กระทรวงการต่างประเทศ

กรมการกงสุล

สถานเอกอัครราชทูต

สถานกงสุลใหญ่

1. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
1.1 อานาจหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตทาหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์
ของชาติ และให้การคุ้มครอง รวมทั้งส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
สถานกงสุ ล ใหญ่ มี ห น้ า ที่ คุ้ ม ครองช่ ว ยเหลื อ คนไทยที่ พ านั ก อาศั ย ในต่ า งประเทศ และดู แ ล
ผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของคนไทย ณ ต่างประเทศ
หน่วยงานทั้งสองหน่วยนี้เป็นต้นทางในประเทศปลายทางของการช่วยเหลือคนไทยที่ตก/อาจตก
เป็นผู้สียหายจากกการค้ามนุษย์
1.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุ ลใหญ่ ทางานร่ว มกับกรมการกงสุ ล องค์กรเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประเทศนั้น ๆ
1.3 การบันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่บันทึกข้อมูลคนไทยที่มาขอรับความช่วยเหลือ โดย
สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ อาทิ ชื่อ -ชื่อสกุล เพศ รูปแบบของการถูกแสวงหา
ประโยชน์ อันมิชอบ สถานที่เกิดเหตุ ฯลฯ และรายงานข้อมูลดังกล่ าวของผู้เสียหายหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็น
ผู้เสียหาย ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ ผ่านกรมการกงสุล ก่อนดาเนินการส่งคนไทยกลับราชอาณาจักร
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1.4 สรุปปัญหา
1.4.1 แบบบั น ทึก ข้อมูล ผู้ ที่ค าดว่า จะเป็นผู้ เ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ไ ม่ได้ อยู่ในทิศทางเดี ยวกั น
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ด้วยกันเอง และระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่กับหน่วยงานราชการภายในประเทศไทยที่ทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
1.4.2 ในบางกรณี ขาดการประสานและส่ งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการในประเทศไทยที่ทา
หน้าที่ไปรับตัวผู้เสียหายหรืออาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ท่ าอากาศยานหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อจะได้ให้การคุ้มครองช่วยเหลือ และ/หรือการติดตามงาน/ติดตามคดี
2. กรมการกงสุล
2.1 อานาจหน้าที่
กรมการกงสุลมีหน้าที่ คุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์ และช่วยเหลือคนไทย และนิติบุ คคล
ของไทย รวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ ในส่วนของการคุ้มครองผู้เสียหายหรือผู้ที่อาจเป็น
ผู้เสียหาย มีกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์ เพื่อรับตัวผู้เสียหายดังกล่าว
2.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
ท างานร่ ว มกั บ ส านั ก ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการค้ า หญิ ง และเด็ ก กรมพั ฒ นาสั ง คม และ
สวัสดิการ (สปป.) กองบังคับ การปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ (บก.ปคม.) และสานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.3 การบันทึก ประมวล และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล รวบรวมรายชื่อคนไทยที่ได้รับการช่ว ยเหลือ และเดิน ทางกลั บ
ประเทศไทย จากการรายงานของสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุลใหญ่ โดยจาแนกตามประเทศปลายทาง
เพศ และรูปแบบของการค้ามนุษย์ รวมทั้งประมวลข้อมูลส่งให้สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่ร้องขอ
2.4 สรุปปัญหา
2.4.1 แบบบั น ทึก ข้อมู ล ผู้ ที่ คาดว่าจะเป็น ผู้ เสี ยหายจากการค้า มนุษย์ ไม่ไ ด้อยู่ ในทิ ศทางเดี ยวกั น
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ด้วยกันเอง และระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและสถาน
กงสุลใหญ่กับหน่วยงานราชการภายในประเทศไทยที่ทางานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ
ผู้ที่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหาย หรือผู้อาจเป็นผู้เสียหายไม่มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นในการจัดทาแบบบันทึก
ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
2.4.2 ในบางกรณี ขาดการประสานและส่ งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการในประเทศไทยที่ทา
หน้าที่ไปรับตัวผู้เสียหายหรืออาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ท่าอากาศยานหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อจะได้ให้การคุ้มครองช่วยเหลือ และ/หรือการติดตามงาน/ติดตามคดี
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2.4.3 เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งยังมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนและไม่พอเพียงในการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2.4.4 ยังไม่มีการประมวลข้อมูลสารสนเทศเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของภารกิจของกระทรวงการ
ต่างประเทศเอง
2.5 ข้อเสนอแนะ
2.5.1 จัดข้อมูลสารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ของประเทศ
2.5.2 จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการคัดแยกและการบันทึกข้อมูลและข้อเท็จจริงของ
ผู้เสียหาย รวมทั้งกาหนดแบบคัดแยกผู้เสียหายให้สอดคล้องกับมติของคณะกรรมการประสานและกากับการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (คณะกรรมการ ปกค.)
2.5.3 ปรับปรุงวิธีการส่งต่อข้อมูลข้อสารสนเทศเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถรับตัวและ
คุ้มครองผู้เสียหายจากต่างประเทศได้
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ส่วนที่ 3
กระทรวงมหาดไทย
แผนภาพที่ 7 โครงสร้างกระทรวงมหาดไทย (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการค้ามนุษย์)
กระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

(สานักบริหารการทะเบียน)

ที่ทาการปกครองอาเภอ

กองการต่างประเทศ

(ฝ่ายทะเบียนและบัตร)

กลุ่มงานประสานนโยบาย
ผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง

1.อานาจหน้าที่
กระทรวงมหาดไทยในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ ข้อ มู ล สารสนเทศด้ านการค้ า มนุ ษย์ มี ห น่ ว ยงานทั้ง ใน
ส่ ว นกลาง คื อ กลุ่ ม ประสานนโยบายผู้ อ พยพและหลบหนี เ ข้ า เมื อ ง กองการต่ า งประเทศ ในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และสานักบริหารการทะเบียน (สน.บท.) กรมการปกครอง และที่ทาการปกครอง
อาเภอ ซึ่งเป็ น ราชการบริห ารส่ว นภูมิภาค ในกรมการปกครอง โดยทั้ง 2 ส่วนดังกล่าว รับผิ ดชอบการ
ดาเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และบัตรประจาตัว
ประชาชน ซึ่งสนับสนุนการดาเนินการตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551
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2. การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.1 กองการต่างประเทศทางานร่วมกับสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2.2 ที่ทาการปกครองอาเภอทางานร่วมกับหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
9 แห่ง ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในการพิจารณาจัดทาทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
3. การบันทึก ประมวล และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
กองการต่างประเทศ แจ้งผลการอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ให้
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมทราบ ตามที่ส่งเรื่องมาขออนุญาต (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจาพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สาหรับผู้เสียหายจากการกระทาผิด
ฐานค้ามนุษย์ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ดังภาคผนวก ง. 01) และแจ้งข้อมูลให้ สป.พม. ทราบเป็นระยะๆ
พร้อมทั้งสาเนาเอกสารให้กรมการปกครอง (สานักบริหารการทะเบียน)
4. สรุปปัญหา
ยังไม่มีการส่งข้อมูลตามข้อ 3 ข้างต้น เข้าระบบฐานข้อมูล สารสนเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
5. ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประสานข้อมูลในส่วนนี้ ตามข้อ 3 ข้างต้น ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 โปรดดู ข้อ 4.2.7 และ ข้อ 6.2 ในบทที่ 6
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ส่วนที่ 4
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แผนภาพที่ 8 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการค้ามนุษย์)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด (77จังหวัด)
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงาน 2 ระดับในการ
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 คือระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ ส่วนกลาง ได้แก่ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ
1. ระดับจังหวัด
1.1 อานาจหน้าที่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปฎิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงาน
หลั ก ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด (ศปคม.จั ง หวั ด ) โดยมี ค าสั่ ง
คณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๓/๒๕๕๓ แต่งตั้ง
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คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบั ติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อดาเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัด และเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้า มนุ ษย์ แ ห่ ง ชาติ คณะอนุ กรรมการศูน ย์ปฏิ บัติ การป้อ งกั นและปราบปรามการค้ ามนุษย์ จัง หวั ด มี
ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น ประธานอนุ ก รรมการ และพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด เป็ น
อนุกรรมการและเลขานุการ ปฏิบัติงานป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกรณีเร่งด่วน โดยทางานในรูปแบบของทีมสหวิชาชีพ รวมถึงการจัดทา
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของจังหวัด เพื่อนาไปสู่การกาหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของจังหวัด
1.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) ทางานร่วมกับ
หน่วยงานในจังหวัด ได้แก่ สถานีตารวจภูธรในพื้นที่ (สภ.) กองบังคับการตารวจภูธรจังหวัด กองบังคับการ
ตารวจภูธรภาค ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สานักงานจัดหางาน
จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศในพื้นที่ฯลฯ
 ศูนย์ ปฏิบั ติการป้ องกันและปราบปรามการค้ามนุ ษย์จังหวัด ทางานร่วมกับ หน่ว ยงานใน
ส่วนกลาง เช่น ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ (หน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ส านั ก งานตรวจคนเข้าเมื อง กองบั งคั บ การปราบปรามการกระทาความผิ ดเกี่ย วกับ การค้ ามนุ ษย์ ) กรม
สอบสวนคดีพิเศษ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ
1.3 การบันทึก ประมวล และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) จะบันทึกจานวน
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น จานวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม
ตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้า มนุ ษ ย์ แ ห่ ง ชาติ (ศปคม.แห่ งชาติ ) ร้ อ งขอเป็น รายไตรมาส รวมทั้ ง จัด ทาเป็ น รายงาน
สถานการณ์และการดาเนิ นงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ประจาปี เสนอต่อปลัดกระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ จั งหวัด ผ่านศูนย์ป ฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์
แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ)
1.4 สรุปปัญหา
1.4.1 บางจังหวัดไม่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และไม่สามารถบ่งชี้สถานการณ์
การค้ามนุษย์ของจังหวัดได้
1.4.2 บางจังหวัดไม่มีการประสานส่งต่อข้อมูลการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัด และระหว่างจังหวัดกับส่วนกลาง
1.4.3 ข้อมูลสารสนเทศที่จังหวัดจัดเก็บเป็นครั้งคราว อาจมีความคลาดเคลื่อนได้
1.5 ข้อเสนอแนะ
1.5.1 ในการรายงานสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
จังหวัด เพื่อส่งต่อให้ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ขอให้
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คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดคานึงถึงข้อมูลที่จาเป็นและเกี่ยวข้องโดยตรง
และพยายามจัดเก็บอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทารายงาน
1.5.2 ควรประสานส่งต่อข้อมูลการค้ามนุษย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในจังหวัด
และระหว่างจังหวัดกับส่วนกลาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใน
จังหวัด
2. ระดับชาติ
2.1 อานาจหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงานรับผิดชอบใน
การดาเนิน งานตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ระดับชาติ 2 หน่ว ยงานคือ ส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์แห่งชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
2.1.1 สานักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (สานักงาน
เลขานุการ ปคม.) ทาหน้าที่ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551 คือ
(1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศในการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) เป็นสานักงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(ปคม.) และคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปกค.) ตาม
มาตรา 22
(3) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
(4) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(5) จัดให้มีข้อมูล สารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
(6) จัดทารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้
2.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) เป็นการ
ดาเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็น
ประธานอนุกรรมการ และข้าราชการของสานักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ตาม
คาสั่งคณะกรรมการประสานและกากับการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่ ๒/๒๕๕๕ เรื่อง
แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จั ง หวั ด มี อ านาจหน้ า ที่
อานวยการ สั่งการ และประสานงานในระดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกระดับ นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) ทั้งในส่วนของงบประมาณ และการให้คาแนะนา
ปรึกษาในการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัด
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2.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
 ส านั ก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ (ส านั ก งาน
เลขานุการ ปคม.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) ทางาน
ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด
 สานักงานเลขานุการฯ (สานักงานเลขานุการ ปคม.) และศูนย์ปฏิบัติการฯ (ศปคม.แห่งชาติ)
ท างานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในส่ ว นกลาง เช่ น กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
(สานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ กองบังคับ
การตารวจน้า) สานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
แรงงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่าง
ประเทศ ฯลฯ
2.3 การบันทึก ประมวล และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
สานักงานเลขานุการฯ (สานักงานเลขานุการ ปคม.) และศูนย์ปฏิบัติการฯ (ศปคม.แห่งชาติ) จะ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านการค้ามนุษย์ ที่ต้องใช้ประโยชน์ในการรายงาน เช่น จานวนผู้ เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง จานวนคดีและผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์
โดยประสานขอรับข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
จัดทาเป็นรายงานสถานการณ์และการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจาปี เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) รวมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานอื่น/
ประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา ตามที่หน่วยงาน/ประเทศนั้นร้องขอ
2.4 สรุปปัญหา
2.4.1 ไม่ ส ามารถรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศอย่ า งเป็ น ระบบได้ จ ากหน่ ว ยงาน ทั้ ง ในด้ า น
ดาเนินคดีและการคุ้มครองผู้เสียหาย เนื่องจากขาดตัวป้อน/นาเข้าข้อมูล อันเป็นผลมาจากยังไม่มีระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการบูรณาการ
2.4.2 ข้อมูลที่ได้ มีความคลาดเคลื่อน ไม่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ตามความต้องการ
2.4.3 ขาดบุคลากรเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือในการประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์
และจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และทันการณ์
2.5 ข้อเสนอแนะ
2.5.1 จั ด ให้ มี ข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ ป็ น ระบบและทั น การณ์ เพื่ อ เสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห ารในการ
ดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จึงได้ดาริให้มีโครงการนี้ ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่เป็น
ระบบทั้งหมด และ ศปคม. ต้องเป็นศูนย์รวมสาคัญที่จะมาประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทั้งระดับนโยบาย
และบริหาร โดยจัดสถานที่ให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ จัดบุคลากร และจัดฝึกอบรมให้บุคลากรของสานักงาน
เลขานุการฯ (สานักงานเลขานุการ ปคม.) และศูนย์ปฏิ บัติการฯ (ศปคม.แห่งชาติ) เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ดังกล่าวได้
2.5.2 จัดให้ มีการวิเคราะห์ และประมวลข้อมูล ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จังหวัด (ศปคม.จังหวัด) และส่งข้อมูลย้อนกลับไปยัง ศปคม.จังหวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในจังหวัด
2.5.3 จัดให้มีบุคลากรเฉพาะทางในการบันทึก ประมวล และจัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นระบบ ต่อเนื่อง และทันการณ์ และจัดอบรมแก่บุคลากรเฉพาะทางดังกล่าวให้สามารถปฏิบัติงานได้
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บทที่ 4

หน่วยงานภาครัฐด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านสังคม
แผนภาพที่ 9 โครงสร้างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการค้า
มนุษย์)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.)

-ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองผู้ ต กเป็ น เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์
ต่างชาติและกลุ่มเสี่ยง
-ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ชาวไทย
และกลุ่มเสี่ยง
-ส่ ว นพั ฒ นากลไกและระบบการด าเนิ น งานช่ ว ยเหลื อ และ
คุ้มครอง

1. สถานคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ บ้ า นเกร็ ด
ตระการ จ.นนทบุรี
2. สถานคุ้ ม ครองและพั ฒ นาอาชี พ บ้ า นนารี
สวัสดิ์ จ.นครราชสีมา
3. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว
จ.พิษณุโลก
4. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้าน
ศรีสุราษฎร์) จ.สุราษฎร์ธานี
5.-8. สถานคุ้ มครองและพัฒ นาอาชี พ(ชาย)
จ.ปทุมธานี จ.สงขลา จ.เชียงราย จ.ระนอง
9. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)
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บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
77 แห่ง

1. บ้านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ง (ในแต่ละจังหวัด)
1.1 อานาจหน้าที่
บ้านพักเด็กและครอบครัวมีหน้าที่ รับแจ้งเหตุผ่านหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ประชาบดี 1300 หรือ
รับแจ้งเหตุด้วยวิธีการอื่นใด และให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่หญิง/ชาย และเด็กที่สมควร
ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว รวมทั้งช่วยพนักงานสอบสวนในการแสวงหาข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาใน
การคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และหากพบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้ ส่งตัวผู้นั้นไปยัง
หน่วยงานหลักในการคุ้มครองต่อไป ในบางกรณี อาจให้ความร่วมมือในการดาเนินคดีด้วย
1.2 บุคลากรและการจัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
1.2.1 นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักพัฒนาสังคม รับแจ้งเหตุและเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้น
และดาเนินการช่วยพนักงานสอบสวนสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ หัวข้อข้อมูลที่ต้องการ
เช่น ชื่อ-ชื่อสกุล อายุ สัญชาติ เพศ อาชีพ สถานที่ทางาน ภูมิลาเนา ประวัติครอบครัว สภาพปัญหา ความ
ต้องการ และแผนการให้ความช่วยเหลือ ฯลฯ (ตัวอย่างปรากฏในภาคผนวก จ. 01)
1.2.2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจะสาเนาข้อมูลดังกล่าวส่ง 3 แห่ง คือ (1) หน่วยงานที่คุ้มครอง
ผู้เสียหายนั้น (2) รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(พมจ.) และ (3) สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.)
1.3 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
1.3.1 ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตารวจภูธร/นครบาล (สภ./
สน.) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.สตม.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ
1.3.2 ทางานร่วมกับองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง
1.4 สรุปปัญหา
1.4.1 เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เก็บข้อมูลต่างๆ และไม่มั่นใจในข้อมูลที่
บันทึกว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามความต้องการ หรือไม่
1.4.2 ไม่มีแบบที่เป็นมาตรฐานสาหรับทุกบ้านฯ
1.4.3 ขาดข้อมูลที่ครบถ้วนของผู้เสียหายคนไทยที่ส่งกลับจากต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถไปเยี่ยมบ้านหรือภูมิลาเนาในการติดตามผล
1.4.4 มีปัญหาพิเศษเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในบ้านพักเด็กและครอบครัว อัน
เนื่องมาจากการถูกคุกคามด้านความปลอดภัยจากผู้กระทาผิด หรือเครือข่ายผู้กระทาผิด
2. หน่วยงานหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 9 แห่ง
2.1 อานาจหน้าที่
หน่วยงานหลักในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
คุ้มครอง ฟื้นฟูศักยภาพ และพัฒนาอาชีพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตรอบด้านของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
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รวมทั้งส่งผู้เสียหายกลับภูมิลาเนา ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการกลับคืนสู่สังคม
ของผู้เสียหาย
2.2 บุคลากรและการจัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
2.2.1 นักสังคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา/นักพัฒนาสังคม ปฏิบัติหน้าที่ช่วยพนักงานสอบสวนใน
การคัดแยกผู้เสียหาย สอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคม ให้ความช่วยเหลือ และ
คุ้มครองผู้เสียหายตามที่กฎหมายกาหนด
2.2.2 หน่วยงานหลักในการคุ้ มครองฯ มีแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เสียหายและ
กิจกรรม/บริการที่ให้กับผู้เสียหาย แต่ละหน่วยงานจัดหัวข้อไม่เหมือนกัน
2.2.3 หน่วยงานฯ สรุปรายงานตามข้อ 2.2.2 ส่งต่อไปยังสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
หญิงและเด็ก (สปป.)
2.2.4 ปัจจุบันได้มีความพยายามจัดให้มีแบบบันทึกข้อมูล ไปในทางเดียวกัน และกาลังอยู่ใน
ขั้นทดลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ดาเนินการและทาการวิจัย (ตัวอย่างปรากฏใน
ภาคผนวก จ. 02)
2.3 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.3.1 ดาเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานีตารวจภูธร/นครบาล (สภ./
สน.) กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.สตม.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ ในการแสวงหาข้อสนเทศเพื่อ
ช่วยในการคัดแยกผู้เสียหาย และคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับการส่งตัวจากพนักงานสอบสวน รวมทั้งช่วยเตรียม
ผู้เสียหายในการดาเนินคดี
2.3.2 ประสานและร่วมมือกับด่านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพื่อรับผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์มาคุ้มครอง และการส่งผู้เสียหายกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิลาเนาของผู้นั้น
2.3.3 ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว ในการรับผู้เสียหายมาคุ้มครองฟื้นฟูตามที่กฎหมาย
กาหนด
2.3.4 รายงานสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) เกี่ยวกับกรณี (case)
และติดตามผลของกรณีนั้นๆ
2.3.5 ร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในการให้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เสียหายตามที่ร้องขอมาเป็นครั้งคราว
2.3.6 ร่ว มมือกับ ส านักงานทะเบียนอาเภอ และสานักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อประสานการ
จัดทาทะเบียนประวัติ และบัตรประจาตัวตามที่กฎหมายกาหนด
2.3.7 ร่วมมือกับสานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อประสานการขออนุญาตทางานในพื้นที่ตาม
มาตรา 37 ของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2.3.8 ร่วมมือกับพนักงานตรวจแรงงานจังหวัด สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
เพื่อประสานการเรียกร้องค่าจ้างแรงงานค้างจ่ายให้กับผู้เสียหาย
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2.3.9 ร่ ว มกั บ องค์ ก ารเอกชนในพื้ น ที่ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สี ย หาย และร่ ว มกั น กั บ พนั ก งาน
สอบสวนในการคัดแยกผู้เสียหาย
2.3.10 ประสานพนั กงานอัย การในการเรี ย กร้ อ งค่ าสิ น ไหมทดแทน และการยื่ น ค าร้ อ งขอ
สืบพยานก่อนฟ้องคดี
2.3.11 ประสานพนักงานเจ้ าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยการคุ้มครองพยาน เพื่อดาเนินการ
คุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
2.4 สรุปปัญหา
2.4.1 อาจมีความเหลื่อมกันระหว่างช่วงเวลาในการดาเนินการในข้อ 2.2.4 ของบทที่ 4 และข้อ
4.2 ของบทที่ 6 ที่มีข้อเสนอแนะด้านสาระของข้อมูล ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการปรับเวลาในการทดลองตามข้อ
2.2.4 และการดาเนินการตามข้อ 4.2 ข้างต้น
หมายเหตุ

ในการดาเนินการตามข้อ 2.2.4 นั้น ได้รับคาอธิบายเพิ่มเติมจาก สปป. ดังนี้
- ขณะนี้ขั้นตอนการดาเนินโครงการตามข้อ 2.2.4 อยู่ระหว่างการทดลองพัฒนาโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้อมูล และการจัดทาเป็นสารสนเทศที่ส นองต่อการใช้
ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
- อย่างไรก็ดี ในการดาเนินงานระยะต่อไป ได้มีการเร่งรัดปรับปรุงแบบฟอร์ม ให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอด้านสาระของข้อมูลตามข้อ 4.2 และจะทาการทดลองจัดเก็บให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในปี 2556 – 2557
หลังจากนั้นจะได้มีการประเมินผล ปรับปรุง พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย
ในปี 2557
2.5 ข้อเสนอแนะ
2.5.1 เพิ่มการประสานงานที่ชัดเจนระหว่างผู้ใช้และผู้ผลิตข้อมูล
2.5.2 เพิ่มการประสานงานระหว่างผู้ผลิตข้อมูลและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
ในระดับชาติ ที่กาลังดาเนินโครงการการจัดทาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทย และกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บและประมวลข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมทั้งให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
2.5.3 การสร้างแบบบันทึกและเก็บข้อมูล ควรคานึงถึง ข้อมูลกลางที่ต้องใช้ร่วมกัน (โดยเฉพาะ
ในระดับมหภาค หรือระดับชาติ) ที่เอื้อต่อความต้องการ ความสะดวก ความรวดเร็ว และความง่ายในการ
บันทึก รวบรวม ประมวลที่สามารถตามคดี และการเสนอผลเชิงสถิติที่ตีความได้ ฯลฯ รวมทั้งไม่เป็นงาน
ซ้าซ้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน
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3. สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.)
3.1 อานาจหน้าที่
สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประสาน
เครือข่ายในการดาเนินงานให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพหญิง ชาย และเด็กที่เป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ รวมทั้งการส่งกลับภูมิลาเนาของผู้เสียหายทั้งคนไทยและคนต่างด้าว เป็นแกนหลักในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า และระยะยาวในกรณีที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ตลอดจน
ผลักดันให้เป็นประเด็นสาธารณะ และสามารถบรรจุในวาระแห่งชาติของนโยบายรัฐบาลเพื่อนาไปสู่การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา และนาไปสู่การพัฒนาสังคม สานักฯ มี 3 ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสารสนเทศการค้า
มนุษย์ คือ (1) ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต่างชาติและกลุ่มเสี่ยง (2) ส่วนช่วยเหลือ
และคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ชาวไทยและกลุ่มเสี่ยง และ (3) ส่วนพัฒนากลไกและระบบการ
ดาเนินงานช่วยเหลือและคุ้มครอง
3.2 ส่วนงานจัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ
3.2.1 ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อต่างชาติและกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้บันทึกข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานหลักในการคุ้มครอง 9 แห่ง และได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วย
ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ และด้านสังคม ของภาครัฐ ในภาพรวม
3.2.2 ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อชาวไทยและกลุ่มเสี่ยง เป็นผู้บันทึกข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยทั้งที่เกิดเหตุในประเทศไทย และถูกส่งกลับจากประเทศ
ปลายทาง
3.2.3 ส่วนพัฒนากลไกฯ วางรูปแบบการจัดเก็บ บันทึก และรายงานข้อมูลสารสนเทศ และ
ประสานข้อมูล กับ หน่ วยงานหลั กในการคุ้มครอง 9 แห่ ง ในการดาเนิน การทดลองใช้และประมวลข้อมูล
สารสนเทศ
3.2.4 สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) สรุปสถิติเกี่ยวกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ทั้งคนไทยและคนต่างด้าว และรายงานตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
แห่งชาติร้องขอ และจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เสียหายคนไทยที่ส่งกลับจังหวัด หรือภูมิลาเนา แจ้งไปยังบ้านพักเด็ก
และครอบครัว รวมทั้งสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อเยี่ยมผู้เสียหาย
3.3 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.3.1 ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3.3.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ)
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.) เพื่อจัดส่งข้อมูลสารสนเทศ
ตามที่กฎหมายกาหนด
3.3.1.2 หน่ ว ยงานหลั กในการคุ้มครอง 9 แห่ง เพื่อติดตามการดาเนิ น งาน การให้
คาแนะนา และรับรายงานการคุ้มครองผู้เสียหายตามที่กาหนด
3.3.1.3 บ้ านพักเด็กและครอบครัว 77 แห่ ง ในการติดตามการดาเนิ น งาน การให้
คาแนะนา และรับรายงานการปฏิบัติงาน
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3.3.2 กองบังคับการปราบปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) และสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เพื่อนาคนไทยที่ เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากประเทศปลายทาง เข้าร้องทุกข์
กล่าวโทษ และช่วยพนักงานสอบสวนในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.3.3 กรมการกงสุล ในการรับคนไทยที่เป็นหรืออาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากประเทศ
ปลายทางที่เดินทางมาถึงสนามบิน พร้อมข้อมูลของบุคคลนั้น
3.3.4 สานักงานอัยการสูงสุด ในการร่วมพิจารณาค่าสินไหมทดแทน และประสานให้มีการ
สืบพยานล่วงหน้า
3.3.5 ประเทศต่าง ๆ ในการคุ้มครองช่วยเหลือและส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.3.6 องค์กรเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และช่ว ยเหลื อ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
3.4 สรุปปัญหา
3.4.1 ไม่มีการกาหนดแบบฟอร์มและรายละเอียดของการบันทึกข้อมูลเพื่อให้เป็นแบบเดียวกัน
3.4.2 ไม่มีการกาหนดวิธีการเก็บข้อมูล ว่าเป็นรายปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
3.4.3 ไม่มีบุคลากรด้านการบันทึกและประมวลเป็นการเฉพาะ เพื่อให้งานด้านนี้ดาเนินการไปได้
อย่างสมบูรณ์
จากปัญหาตามข้อ 3.4.1– 3.4.3 จึงไม่มีการรายงานข้อมูลสารสนเทศที่สม่าเสมอ
3.5 ข้อเสนอแนะ
3.5.1 จัดให้มีการกาหนดแบบบันทึกและสาระของข้อมูลโดยเฉพาะที่เป็นข้อมูลกลางให้ชัดเจน
ครบถ้วน และสมบูรณ์
3.5.2 กาหนดช่วงเวลาการสรุปข้อมูลเป็นรายปีของหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองทั้ง 9 แห่ง
3.5.3 จั ด ให้ มี บุ ค ลากรเพื่ อ ด าเนิ น การด้ า นนี้ และจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้
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บทที่ 5
ภาคเอกชน
1. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
2. ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
4. Anti-Trafficking Coordination Unit Northern Thailand (TRAFCORD)
5. มูลนิธิโซเอ (ZOE)
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ภาคเอกชน
ภาคเอกชนแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท อาทิ (1) ประเภทสถานคุ้มครองช่วยเหลือ มีที่พานักอาศัย
สาหรับผู้เสียหาย (2) ประเภทช่วยผู้เสียหายออกจากสถานประกอบการ หรือสถานอื่นใด แต่ไม่มีที่พานักอาศัย
(3) ประเภทอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ภาคเอกชนมีจานวนหนึ่งที่จดทะเบียนเป็นสถานรับเลี้ยง
เด็ก สถานแรกรับ สงเคราะห์ และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 และ/หรือที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ภาคเอกชนที่ให้ข้อสนเทศกับคณะวิจัยฯ คือ
1. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
1.1 ภารกิจ ขององค์การนี้ คือ การให้ ความช่ว ยเหลือแรงงานต่างชาติที่ทางานในประเทศไทย
โดยเฉพาะชาวลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ รวมทั้งเฝูาระวังการค้ามนุษย์ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย คือ คนทางาน
ในเรือประมง กลุ่มคนอาศัยตามแพปลา และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ฯ จะเข้าช่วยเหลือ
นาส่งโรงพยาบาล (กรณีได้รับบาดเจ็บ) และพาไปแจ้งความ และถ้าผู้เสียหายไม่ประสงค์แจ้งความจะให้เงินค่า
รถกลับบ้านตามความประสงค์ หากกลับภูมิลาเนาไม่ถูกจะพาไปส่งที่ด่าน เช่น ในกรณีคนพม่า จะส่งที่ด่านแม่
สอด หรือระนอง หรือกาญจนบุรี และในกรณีคนกัมพูชา จะส่งที่ด่านอรัญประเทศ หรือจัดส่ง ขึ้นรถตู้กลับ
ประเทศต้นทาง
1.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
1.2.1 สานั กงานพัฒนาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อช่วยส่งตัวผู้ ที่ได้
ช่วยเหลือไปบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
1.2.2 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อแจ้งเบาะแสให้ช่วยเหลือ และจับกุมผู้กระทาผิด
1.2.3 สถานีตารวจภูธร เพื่อให้การสนับสนุนล่าม
1.2.4 สถานพยาบาล/โรงพยาบาลของจังหวัด เพื่อส่งผู้เสียหายเข้ารับการรั กษาพยาบาลจาก
การขาดสารอาหาร จากอุบัติเหตุทางร่างกายบนเรือ เช่น ขาขาด และอื่นๆ
1.3 การบันทึกข้อมูล
1.3.1 เคยมีการบันทึกข้อมูลอยู่บ้างเกี่ยวกับผู้เสียหาย แต่เมื่อศูนย์ย้ายสถานที่ ข้อมูลจึงสูญหาย
จากการโยกย้ายส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้ทิ้งไป ขณะนี้ไม่สามารถค้นหาหลักฐานการบันทึกดังกล่าวได้ คงมี
แต่ประสบการณ์ที่บอกเล่าแก่คณะวิจัยฯ เช่น
 มีข่าวสารเชิงลึกจากการเข้าไปสังเกต และช่วยเหลือ เช่น ลู กเรือหรือผู้เสียหายฆ่า
ไต้ก๋งเพราะถูกทาร้ายทารุณ จะทิ้งเรือแล้วว่ายน้าหนีเข้ามาเพราะขับเรือไม่เป็น ในบางกรณี ผู้เสียหายจึงเป็น
ผู้กระทาผิดด้วย
 ลูกเรือหรือผู้เสียหายที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ประสงค์จะดาเนินคดีเพราะ
ตนเองก็มีความผิด เช่น เข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือหากเป็นคนไทย จะหนีทหาร หรือหนีการจับกุมจากคดีอื่น
 เจ้าหน้าที่ทางราชการกลัวการออกตรวจพื้นที่ในบางกรณี เพราะมีผู้ตามข่มขู่เนื่องจาก
นายหน้าฝุายพม่าไม่ต้องการให้มีการดาเนินคดี
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 มีการตกเป็นผู้เสียหายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เมื่อลูกเรือได้รับอนุญาตให้ขึ้นฝั่ง หรื อ
สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง จะมีการพาไปกินเหล้า ร้องเพลงในร้านอาหาร และจัดหาผู้หญิงให้ จึงเกิดค่าใช้จ่าย
ที่สูงจนลูกเรือไม่สามารถจ่ายได้ และถูกบังคับให้ทางานในเรือต่อเพื่อใช้หนี้ เป็นต้น
 ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือไม่ประสงค์จะให้ศูนย์แจ้งสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพราะผู้เสียหายเกรงกลัวการถูกทาร้าย หรือถูกฆ่าจากขบวนการนายหน้า จึงอยาก
กลับบ้านทันที
1.4 สรุปปัญหา
1.4.1 องค์กรฯ นี้อาจยังไม่เห็นประโยชน์ของการเก็บข้อมูลของผู้เสียหายเพื่อใช้ในกิจการของ
องค์กรฯ เอง
1.5 ข้อเสนอแนะ
1.5.1 องค์กรฯ น่าจะให้ความสนใจเพิ่มขึ้นในการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อช่วยดาเนินงาน
ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
2. ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2.1 ภารกิจขององค์กร คือ ปูองกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เช่น เป็นเด็กและเยาวชนจากครอบครัวที่มีประวัติการค้าประเวณี เป็นครอบครัวแตกแยก ครอบครัวยากจน
เร่ร่อน ไม่มีหลักแหล่ง ผู้ปกครองติดสิ่งเสพติด เด็กและเยาวชนขาดหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ตกสารวจ
หรือเป็นลูกคนอพยพ ชาวเขาที่ไม่มีสัญชาติ ครอบครัวอยู่ในสภาพแวดล้อมเลวร้าย เป็นผู้พิการทางสมอง
ฯลฯ ศูนย์ฯ ส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาสายสามัญ หรือสายอาชีพทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ควบคู่ไป
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างจิตสานึก และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีอาสาสมัครชาวไทยและชาว
ต่างประเทศทางานในศูนย์ฯ เพื่อดูแลกลุ่มเปูาหมาย
2.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
2.2.1 ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดเชียงราย ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
และช่วยเหลือในการสอบข้อเท็จจริง
2.2.2 ร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐในการรักษาพยาบาลเด็กและเยาวชน
2.3 การบันทึกข้อมูล ศูนย์ฯ จัดให้มีการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย
2.3.1 แบบฟอร์มประวัติ และแบบฟอร์มข้อเท็จจริงของผู้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการสายด่วน
เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
2.3.2 การรับแจ้ง case
2.3.3 เอกสารสาคัญเพื่อการรับเด็กออกจากโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อลูกหญิง
2.3.4 หนังสือยินยอมของผู้ปกครองให้เด็กเข้ารับการสงเคราะห์ในศูนย์ฯ
2.3.5 แบบฟอร์มสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือ case
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2.4 สรุปปัญหา
2.4.1 ไม่มีการประมวลข้อมูลโดยรวม
2.4.2 ในกรณีที่หน่วยงานอื่นร้องขอเป็นครั้งคราวและเร่งด่วน ทาให้ประสบปัญหาในการค้นหา
ข้อมูลและรวบรวมให้
2.5 ข้อเสนอแนะ
2.5.1 จัดให้มีการประมวลข้อมูลของศูนย์ฯ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด
2.5.2 อบรมบุคลากรให้สามารถดาเนินการประมวลข้อมูลของศูนย์ฯ ได้
2.5.3 ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในจังหวัด และ/หรือระดับชาติ
3. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง
3.1 ภารกิจ คือ การดาเนินงานโครงการปกปูองคุ้มครองเด็กและยุติการค้ามนุษย์ เป็นการดาเนินการ
ในอนุ ภ าคลุ่ มน้ าโขงในประเทศ จี น พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูช า และประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยได้
ดาเนินงานในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ แม่สาย แม่สอด สังขละบุรี อรัญประเทศ มุกดาหาร และระนอง โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครชุมชน เพื่อพัฒนาระบบการปกปูองคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และ
ให้ ค วามส าคัญกั บ คนที่เ ป็ น กลุ่ ม เสี่ ย งคือ กลุ่ มเด็ก เยาวชน คนไร้สั ญชาติ และแรงงานต่า งด้า ว โดยการ
สนั บ สนุ น และมี ส่ ว นร่ ว มของหน่ ว ยงานราชการ เอกชน และภาคประชาสั ง คม นอกจากนี้ มู ล นิ ธิ ฯ ยั ง
ดาเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ในการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นเด็ก ผู้หญิง จากการถูก
ทาร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์ รวมถึงมีโปรแกรมด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติอีกด้วย
3.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
3.2.1 ร่วมกับศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคม และร่วมเข้าช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้มีล่าม
3.2.2 เป็นส่วนหนึ่งของทีมสหวิชาชีพ ทางานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ชุมชน และองค์กรเอกชน
ในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดระนอง
3.3 การบันทึกข้อมูล
3.3.1 มีแบบบันทึกการรับแจ้งเหตุ การแจ้งคนหาย การส่งต่อผู้เสียหาย และแบบบันทึกการ
ติดตามช่วยเหลือผู้เสียหาย รวมถึงประวัติเครือข่ายอาสาสมัคร และเยาวชน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเก็บไว้ที่มูลนิธิฯ
3.4 สรุปปัญหา
3.4.1 ไม่มีการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด
3.5 ข้อเสนอแนะ
3.5.1 ควรมีแบบฟอร์มเกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และจัดทาแบบบันทึกดังกล่าวร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และควรจัดทาตั้งแต่จุดเริ่มต้นกรณีจนแล้วเสร็จถึงชั้นศาล (ถ้ามูลนิธิฯ มีความประสงค์จะ
ติดตามคดีไปถึงที่สุด)
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4. หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (Anti-Trafficking
Coordination Unit Northern Thailand : TRAFCORD)
4.1 ภารกิจขององค์กร คือ เป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชด้านการให้ความ
ช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย ซึ่งได้แก่ คนไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่เข้ามาทางานใน
ราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่อาศัยในราชอาณาจักร
ไทย หรือเคยมีภูมลาเนาอาศัยในราชอาณาจักร รวมทั้งการให้บริการทางสังคมและกฎหมายแก่บุคลดังกล่าว
4.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น
4.2.1 ร่วมกับศูนย์ประชาบดี 1300 เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
4.2.2 เป็นคณะทางานในทีมสหวิชาชีพ เพื่อประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือและคุ้มครอง
ผู้เสียหาย
4.2.3 ร่ ว มกั บ ส านั กงานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด ต่ า งๆ ในภาคเหนื อ
ตอนบน เพื่อรณรงค์และปูองกันการค้ามนุษย์ เพื่อไม่ให้บุคคลกลุ่มเสี่ยงตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์
4.2.4 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด เพื่อช่วยให้ข้อมูลในการคัดแยกผู้เสียหายในห้องกัก ตลอดจน
สนับสนุนให้มีล่ามในการดาเนินงาน
4.2.5 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับ การปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ (บก.ปคม.) และสถานีตารวจท้องที่เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายและติดตามคดี
4.3 การบันทึกข้อมูล
4.3.1 มีการบันทึกข้อมูลรายกรณีเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากTRAFCORD ความก้าวหน้า
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เสียหาย และการดาเนินคดี แต่มิได้ส่งต่อข้อมูลสารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัด หรือ ณ ที่อื่นใด
4.4 สรุปปัญหา
4.4.1 ไม่มีการส่งต่อ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
4.4.2 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนร่วมในการจัดทาแบบบันทึกข้อมูล
4.5 ข้อเสนอแนะ
4.5.1 ควรมีการจัดทาแบบบันทึกข้อมูลโดยให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทา
แบบบันทึกข้อมูลดังกล่าว
4.5.2 ควรจัดให้มีการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด สามารถส่งต่อและ
ประสานข้อมูลทั้งในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่ร่วมทางานด้วยกัน
5. มูลนิธิโซเอ (ZOE)
เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการช่วยเหลือ และสนับสนุนด้านบุคลากร รวมทั้งการเงินจากสหรัฐอเมริกา
5.1 ภารกิจขององค์กร คือการช่วยเหลือเด็กที่มีอายุต่ากว่า 17 ปี ที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
โดยจัดให้มีที่พักอาศัย บริการรอบด้านและครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการทางสุขภาพ จนถึงการช่วเหลือเรื่อง
การดาเนินคดี และส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้ามนุษย์
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5.2 การทางานร่วมกับหน่วยงานอื่น มีความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น สานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถานีตารวจภูธรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด
องค์บริหารจังหวัด และชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการปูองกัน และคุ้มครองเด็ก
5.3 การบัน ทึกข้อมูล มีการบันทึกข้อมูล สารสนเทศเป็น แฟูมประวัติ รายบุคคล ตั้งแต่การรับแจ้ง
เบาะแส การออกพื้นที่สืบค้นข้อเท็จจริง การคุ้มครองสวัสดิภาพ การบาบัดฟื้นฟู การส่งตัวคืนสู่สังคม และการ
ปูองกัน เช่น เชื่อของผู้แจ้ง ผู้รับแจ้ง ประวัติเด็ก และครอบครัว ประเด็นปัญหาที่เกิดกับเด็ก และการประเมิน
สภาพ นอกจากนี้ มีการบันทึกการเดินทางเก็บข้อเท็จจริง และบันทึกลักษณะการเลี้ยงดู ความสัมพันธ์กับ
เพื่อนบ้าน สภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน (สุขภาพกาย สุขภาพจิต และความปลอดภัย) และติดตามความก้าวหน้า
จนถึงการส่งกลับ โดยมีการสรุปและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเป็นรายปี (ภาคผนวก ฉ 01) ทั้งนี้ มูลนิธิฯ
อยู่ระหว่างการจัดทาระบบข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นข้อมูลด้านการสืบค้นข้อเท็จจริงเพื่อช่วยใน
การดาเนินคดี
5.4 ปัญหา
5.4.1 ยังไม่มีการประมวลข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถรายงานข้อมูลตามคาร้องขอของ
หน่วยงานอื่น
5.4.2 บุคลากรมีจานวนไม่เพียงพอในการบันทึกข้อมูลได้ทันทีทุกราย
5.5 ข้อเสนอแนะ
5.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มูลนิธิฯ จัดระบบการบันทึกและประมวลข้อมูลสารสนเทศให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน กับระบบที่จะจัดให้มีขึ้นในหน่วยงานหลักของภาครัฐที่ให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือผู้เสียหาย
5.5.2 ให้มีการฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ร่วมกับหน่วยงาน
หลักของภาครัฐ
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บทที่ 6

สรุปและข้อเสนอแนะ
1. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
1.1 เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ วิ ธี ก ารเก็ บ และใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ และเนื้ อ หาสาระของข้ อ มู ล
สารสนเทศในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของส่วนราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน
รวมทั้งปัญหาในการเก็บ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
1.2 เพื่อบ่งชี้สาระข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเก็บและนาไปใช้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
1.3 เพื่อเสนอแนะการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดระบบ
การประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และความเป็นไปได้ในการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
2. วิธีการศึกษาวิจัย
2.1 ใช้วิธีการวิจั ย เชิงปฏิบั ติการแบบการมีส่ ว นร่ ว ม (participatory action research) ซึ่ง
หมายความว่า มีการปรึกษาหารือกับบุคลากรในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ เพื่อให้มีการปรับปรุง
การดาเนินงานร่วมกันเป็นช่วงๆ ไปด้วย และเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการจัดให้มีการเก็บ การประมวล
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.2 ใช้วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงในภาคสนามโดยการสัมภาษณ์บุคลากร ทั้งที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับงาน (ภาคผนวก ช. 01 และ ช.02) รวมทั้งศึกษาการดาเนินงานภาคปฏิบัติ
ของหน่วยงานนั้นๆ ที่เกี่ยวกับการเก็บ การประมวล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
2.3 ใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ในการหารือเพื่อขจัดอุปสรรคบางประการที่ค้นพบ และ
เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน (ภาคผนวก ช. 03)
2.4 ใช้วิธีการจัดประชุมเฉพาะทาง (thematic forum) สาหรับกลุ่มบุคคลชุดต่างๆ เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับลักษณะงาน ปัญหาและอุปสรรคที่มี เพื่อนามาสู่ข้อยุติ และข้อเสนอแนะที่มีความเป็นไปได้ในการ
ดาเนินงาน (ภาคผนวก ช. 03)
2.5 ใช้ วิ ธี ก ารศึ ก ษาจากเอกสาร และสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา
2.6 ใช้วิธีจั ด ประชุมเฉพาะกิจ เพื่อดาเนินการศึกษาวิจัยและร่วมหารือ ด้านวิจัย ระหว่างกันอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อวางขั้นตอนการดาเนินงานและสรุปผล
2.7 คณะวิ จั ย ฯ น าเสนอผลการศึ ก ษาวิ จั ย ฉบั บ นี้ แ ก่ ค ณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาและจั ด ท าระบบ
ฐานข้อมูลในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดคาสั่ง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ปรากฏตามภาคผนวก ช. 04)
2.8 คณะวิจัยฯ เรียนปรึกษาหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงหลักในการนาเสนอด้าน
นโยบายและมาตรการที่ต้องดาเนินการต่อไป
2.9 ขยายผลการศึ กษาวิจั ย ฉบั บ นี้ เพื่อ เพิ่ มความเข้า ใจของหน่ ว ยงานที่ต้อ งใช้ข้อ มูล สารสนเทศ
รวมทั้ง ภาคเอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจัดประชุมชี้แจง
เช่น หน่วยงานที่ทางานด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี แรงงานเด็ก แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว รวมทั้งกลุ่ม
เปราะบางต่างๆ
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2.10 คณะวิจัยฯ จัดให้มีการศึกษาเฉพาะทาง 2 เรื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ คือ (1) การศึกษาวิจัยเส้นทาง รูปแบบ และวิธีการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ
(2) การท างานเป็ น การชั่ ว คราวของผู้ เ สี ย หายขณะพ านั ก ในสถานคุ้ ม ครองฯ (ตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2.11 คณะวิจัยฯ จัดให้มีการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อวางแผน
ขั้นตอนการออกแบบ การบันทึก และการประมวลข้อมูล การสร้างแม่ข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน รวมทั้ง
การจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.12 คณะวิจัยฯ จะแสวงหาและเสนอแนะแหล่งทรัพยากรในการสนับสนุนงบประมาณของรัฐ เพื่อ
ดาเนินการตามข้อ 2.10 และ 2.11
2.13 จัดให้มีการแปลเอกสารการศึกษาวิจัยฉบับนี้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานใน
สหประชาชาติ หน่ ว ยงานต่างประเทศ และกลุ่ มนานาชาติ เพื่อเสริ มความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการจั ดทา
ฐานข้อมูลในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
3. สรุปสภาพปัญหาโดยรวม (เกี่ยวกับการเก็บ การประมวล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ)
ก. สรุปปัญหาเกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูล
3.1 ข้อมูลที่จัดเก็บไม่ครบถ้ว นตามความต้องการของหน่วยงานนั้นๆ และในหลายกรณีไม่ครบถ้วน
สาหรับหน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศตามความประสงค์
3.2 ข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ขาดตอนเป็นช่วงๆ และไม่ครบวงจร อาทิ มี
จานวนการรับคดี แต่ไม่มีข้อมูลว่าในจานวนนั้นมีสัดส่วนเท่าใดที่คดีถึงที่สุด เป็นต้น
3.3 ในหลายกรณีพบว่าข้อมูลไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ไม่มีวิธีการที่ชัดเจนให้ผู้บันทึก
ข้อมูลปรับแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ซึ่ง “เป็นปัจจุบัน”ในที่นี้มิได้หมายถึง การบันทึกทุกวัน แต่หมายถึงในช่วงเวลา
หนึ่งๆ ที่สมควรจะต้องบันทึกตาม “เวลา”ที่เกิดขึ้น
3.4 มีบางหน่วยงานที่ไม่เก็บข้อมูลเลย หรือเก็บแล้วไม่มีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยเพิ่มประโยชน์ในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
3.5 เมื่อมี “ความต้องการข้อมูล เฉพาะเรื่อง” หรือ “ความต้องการข้อมูล เฉพาะช่ว งเวลานั้ น ๆ”
เกิดขึ้น จะไม่สามารถให้ข้อมูลตอบสนองได้ทันการณ์ การจัดทาข้อมูลให้ “ตามคาร้องขอ” ทาให้บุคลากรหรือ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องค้นหาข้อมูลดังกล่าวเป็นการครั้งคราว และในหลายกรณี มีความยากลาบากในการ
ค้นหา และเจ้าหน้าที่เองต้องใช้เวลามาก
3.6 วิธีการเก็บข้อมูลตามข้อ 3.5 ทาให้เกิดการผิดพลาด (error) ขึ้นได้ และทาให้การเสนอข้อมูลขาด
ความเชื่อถือจากผู้ได้รับหรือผู้ใช้ข้อมูล อันก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
3.7 ในการเก็บข้อมูลของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ผู้เสียหายเป็นรายเดียวกัน หมายเลขกากับคดี
นั้นๆ ใช้ต่างกันในแต่ละหน่วยงาน จึงทาให้ยากแก่การ “ตามคดี” ในเส้นทางข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศ
จนถึงที่สุดได้
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ข. สรุปปัญหาเกี่ยวกับการประสานและเชื่อมโยงข้อมูล
3.8 ขาดการประสานและเชื่อมโยงของการเก็บข้อมูล และสาระข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงาน
ที่เก็บข้อมูล ทาให้ข้อมูลไม่สัมพันธ์และต่อเนื่อง และทาให้ไม่สามารถได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ์เพื่อประโยชน์
ในการใช้
3.9 เนื่องจากขาดการประสานและเชื่อมโยงของการเก็บข้อมูลดังกล่าวในข้อ 3.8) ข้อมูลที่ได้จึงยาก
ในการจัดให้เป็นสารสนเทศที่วิเคราะห์และตีความได้
3.10 ในการเก็บข้อมูลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากขาดจุดศูนย์รวมข้อมูลที่ประสานเชื่อมโยงข้อมูลได้
จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีผู้เสียหายซ้า (revictimization) หรือผู้กระทาความผิดซ้า ซึ่งการกระทา
ซ้าดังกล่าวทัง้ สองประเภทน่าจะมีส่วนในการปรับปรุงวิธกี ารปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ค. สรุปปัญหาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
3.11 ลั ก ษณะการใช้ ข้ อ มู ล ในปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ เ พื่ อ ติ ด ตามงานภายในของแต่ ล ะหน่ ว ยงาน
โดยเฉพาะจาก “หน่วยเหนือ” จึงเป็นเหตุให้มีความจากัดในประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ
3.12 มีการปูอนข้อมูลกลับ (feedback) สู่หน่วยงานต้นทางน้อยมาก หน่วยงานต้นทางจึงเป็นผู้ส่ง
ข้อมูลมากกว่าเป็นผู้ใช้ข้อมูล และหน่วยงานปูอนข้อมูลไม่มีโอกาสได้ใช้ข้อมูลของตนเอง
3.13 ข้อมูลที่ต้องการใช้ในระดับชาติ หรือระดับมหภาค รวมทั้งเพื่อใช้ในระดับนานาชาติ ไม่ชัดเจน
ไม่ทันการณ์ และไม่มีการประมวลอย่างเป็นระบบเพื่อการนี้ ทาให้การใช้ข้อมูลสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ
3.14 ขาดการประสานและสื่อสารเรื่องความต้องการใช้ข้อมูลระหว่างผู้ใช้ข้อมูลและผู้เก็บข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝุายได้
ง. สรุปปัญหาเกี่ยวกับสาระของข้อมูลสารสนเทศ
3.15 ไม่มีการกาหนดสาระของข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการร่วมกันจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้
ข้อมูลเพื่อช่วยในการสร้างระบบฐานข้อมูล ทาให้หน่วยงานที่เก็บข้อมูลไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์
3.16 ขาดการจ าแนกประเภทสาระของข้อ มูล สารสนเทศที่ ต้อ งการเป็ น ประจ า (routine) และ
ต่อเนื่อง และประเภทที่ต้องการเป็นครั้งคราว ทาให้ผู้ที่เก็บข้อมูลเกิดความสับสนทั้งสาระและวิธีการเก็บ
3.17 ขาดการจาแนกข้อมูลสารสนเทศ ที่อาจต้องใช้วิธีวิจัยเฉพาะกิจ เฉพาะทาง ในการเก็บข้อมูล
สารสนเทศ
จ. สรุปปัญหาเกี่ยวกับกลไกร่วมเพื่อวิวัฒนาการการเก็บ ประมวล และใช้ข้อมูล
3.18 ขาดกลไกเพื่อติดตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
3.19 ขาดการคิดเชิงวิสัยทัศน์ในระยะยาวเพื่อวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้ านและครบวงจร
อันหมายรวมถึง การปูองกัน การคุ้มครอง และการดาเนินคดี ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค
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4. สรุปข้อเสนอแนะด้านการกาหนดข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
ก. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพื้นฐานเพื่อประกอบการพิจารณาในการกาหนด เก็บ ประมวล และใช้ข้อมูล
สารสนเทศ
พื้นฐานประกอบการพิจารณาในการกาหนด เก็บ ประมวล และใช้ข้อมูลสารสนเทศ ประกอบด้วย
(1) ข้อมูลสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ (1.1) ข้อมูลเชิงปริมาณ (quantitative data)
และ (1.2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) หรือข้อมูลแบบพรรณนาที่แจงนับได้ ในการ
รายงานข้อมูลอาจใช้ประเภทหนึ่งๆ หรือเป็นการประสมทั้งสองประเภทก็ได้
(2) ลักษณะการเก็บข้อมูลสารสนเทศ อาจได้มาจากแหล่งที่เป็น (2.1) ปฐมภูมิ คือ แหล่งต้นทาง และ
(2.2) ทุติยภูมิ คือแหล่งต่างๆ ถัดจากต้นทาง เช่น จากเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือที่ประมวลแล้ว เป็นต้น
(3) ในหลายกรณี อาจต้องใช้การศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
(4) ข้อมูลสารสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ (4.1) ระดับมหภาค (ข้อมูลที่อาจใช้ในระดับชาติ) และ
(4.2) ระดับจุลภาค (ข้อมูลรายละเอียดที่อาจใช้ในระดับหน่วยงาน)
(5) การเก็บข้อมูลสารสนเทศควรต้องพิจารณา (5.1) ความเที่ยงตรงอย่างสม่าเสมอ หรือความคงที่ของ
ข้อมู ล (reliability) และ (5.2) ความเชื่อถื อได้ของเครื่องมือ ที่ใช้ วัด หรือ ความเหมาะสมของ
เครื่องมือกับสิ่งที่จะวัด (validity)
(6) ข้อมูลสารสนเทศจะเพิ่มความหมายในการตีความ (interpretation) ถ้ามีการเก็บข้อมูลเป็นช่วงๆ
ตามระยะเวลาที่สม่าเสมอ (time series) ซึ่งจะช่วยให้ทราบความเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้ม
(trend) ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างกัน ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน หรือระยะเวลาหนึ่งๆ
ข.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสาระข้อมูลสารสนเทศหลักที่ต้องการเก็บ และใช้
สาระข้อมูลสารสนเทศหลักที่ต้องการเก็บ และใช้ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก คือ
(1) ข้อมูล สารสนเทศเกี่ย วกับ การดาเนินคดี โดยสรุป อัน ได้แก่ การรับ คดี การบ่งชี้ผู้ เสี ยหาย และ
ลักษณะการเสียหาย การระบุผู้กระทาผิดหรือผู้ ต้องหา ช่องทางหรือวิธีการที่ผู้กระทาผิดใช้ในการ
ดาเนินการ และฐานความผิด การส่งสานวนคดีไปยังอัยการเพื่อสั่งการ และคาพิพากษาของศาล
จนถึงที่สุด เป็นต้น
(2) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านสังคม โดยสรุป เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เสียหาย และผู้ต้องหา ช่องทางหรือวิธีการที่ทาให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บริการรอบ
ด้านที่ผู้เสียหายได้รับ รวมทั้งความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ด้านการเยียวยา และด้านการมีโอกาส
ได้ทางาน การส่งกลับภูมิลาเนา หรือสถานพานัก และการคืนสู่สังคมปกติ เป็นต้น
(3) ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการปูองกันและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมกับข้อ (1) และ
(2) โดยสรุป เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ หรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินการด้านต่างๆของแต่ละ
หน่วยงาน ข้อมูลเฉพาะทางเกี่ยวกับการทางานของศูนย์ประสานแรงงานประมงในระดับจังหวัด
ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการที่ใช้ในการรณรงค์หรือปูองกัน ข้อมูลเกี่ยวกับเจตคติและ
ค่านิยมของประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวและคนไทย
ฯลฯ
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4.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อของข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินคดี
4.1.1 จานวนการรับคดีการค้ามนุษย์ จาแนกตามจังหวัด
4.1.2 จานวนผู้เสียหาย (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี) จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3
ประเทศต้นทาง/ปลายทาง จังหวัดที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ลักษณะความเสียหายและรูปแบบของ
การค้ามนุษย์ ฐานความผิดของผู้กระทาผิดต่อผู้เสียหาย และคาสั่งของอัยการต่อสานวนคดีของผู้กระทาผิดต่อ
ผู้เสี ย หาย รวมทั้ง คาพิพากษาจนถึงที่สุ ด ของผู้ กระทาผิ ดต่อผู้ เสี ยหาย ทั้งนี้ ให้ บันทึก ชื่อและชื่อ สกุล ของ
ผู้เสียหายไว้ด้วย
4.1.3 จานวนผู้ต้องหา (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี) จาแนกตาม เพศ อายุ1 สัญชาติ2 อาชีพ
ภูมิลาเนา3 จังหวัดที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ฐานความผิด คาสั่งของพนักงานอัยการ รวมทั้งคา
พิพากษาจนถึงที่สุด ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้ต้องหาไว้ด้วย
4.1.4 จานวนผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัว และที่หลบหนีการประกันตัว
4.1.5 จานวนคดีที่ศาลมีคาพิพากษา (คดีแดง) จานวนผู้ต้องหาที่ถูกลงโทษ และคาพิพากษาลงโทษ
พิสัย (range) ของการลงโทษ รวมทั้งฐานนิยม (mode) ของคาพิพากษา และจานวนการรอลงอาญา ฯลฯ
4.1.6 จานวนคนต่างด้าวที่ถูกผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี)
จานวนและสัดส่วนของคนต่างด้าวที่ได้รับการคัดแยก จานวนและสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการคัดแยกแล้ววินิจฉัยว่า
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (จากจานวนคนที่ได้รับการคัดแยก)
สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดแยก และผู้ที่ได้รับการคัดแยกแล้ววินิจัยฉัยว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 จังหวัดที่เกิดเหตุ รวมทั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด/ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองที่ผลักดันส่งกลับ
4.1.7 จ านวนคนไทยที่ เป็ น ผู้ ต้ องหา และถูกด าเนิน คดี ในต่างประเทศ จ าแนกตาม เพศ อายุ 1
สัญชาติ2 อาชีพ ภูมิลาเนา3 พื้นที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ฐานความผิด รวมทั้งคาพิพากษาจนถึงที่สุด
ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้ต้องหาไว้ด้วย
4.1.8 จานวนคนไทยในต่างประเทศที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ถูกส่งกลับประเทศ
ไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ประเทศ
ปลายทาง และรูปแบบการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกส่งกลับไว้ด้วย
4.1.9 จานวนคนไทยที่ประเทศเพื่อนบ้านผลักดัน ส่งกลับเข้าราชอาณาจักรไทย และสัดส่วนที่เป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของจานวนทั้งหมด จาแนกตามเพศ อายุ1 และภูมิลาเนา3
4.1.10 จานวนคนต่างด้าวที่ประเทศเพื่อนบ้านผลักดัน ส่งกลับเข้าราชอาณาจักรไทย หรือผ่าน
ประเทศไทย และสัดส่วนที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของจานวนทั้งหมด จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2
และภูมิลาเนา3
1

อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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4.1.11 จานวนคดีที่ใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่เป็นเรื่อง
การค้ามนุษย์ และจานวนผู้ถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 อาชีพ
รวมทั้งจานวนทรัพย์สินที่ได้ยึด และยึดได้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้ถูกดาเนินคดีดังกล่าวไว้ด้วย
4.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อของข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านสังคม
4.2.1 ลักษณะและสภาพของผู้เสียหาย
จานวนผู้เสียหายคนไทยและคนต่างด้าวที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองของทางราชการ จาแนก
1
ตามเพศ อายุ สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน
ร้านหรือสถานบริการ ฯลฯ) วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ประเทศต้นทาง/ประเทศปลายทาง สถานะการเข้าเมืองที่
ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) และระยะเวลาที่พานักในสถานคุ้มครอง และเส้นทางที่ถูกนาพา
มายังสถานที่เกิดเหตุ รูปแบบหรือวิธีการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การได้รับการคุ้มครองเป็นพยาน
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 และการอนุญาตให้กลับคืนสู่ประเทศไทยสาหรับผู้
ที่มิได้มีสถานภาพเป็นคนไทย (มาตรา 39 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
4.2.2 บริการที่ผู้เสียหายได้รับ
จานวนผู้เสียหายที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองของทางราชการ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ
2
ภูมิลาเนา3 พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน ร้านหรือสถานบริการ
ฯลฯ) ประเทศต้นทาง/ประเทศปลายทาง สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว)
และบริการที่ได้รับขณะพานักในสถานคุ้มครองฯ อาทิ อาหาร สุขภาพอนามัย รวมทั้งการรักษาทางกายและ
ทางจิต การเยียวยา การฟื้นฟู การให้คาปรึกษา การพัฒนาอาชีพ การให้ความช่วยเหลือด้านการดาเนินคดี
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และบริการคืนผู้เสียหายกลับถิ่นที่อาศัย และคืนสู่สังคม ฯลฯ ทั้งนี้ ให้
บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสมาชิกในครอบครัวพานักอยู่ในสถานคุ้มครองด้วย ให้ระบุชื่อและชื่อ
สกุล เพศ อายุ สัญชาติ และความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย

-------------------------------------อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
1
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4.2.3 การเรียกร้องด้านการเงินของผู้เสียหาย
จานวนผู้เสียหายที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองของทางราชการ ที่ได้เรียกร้อง ได้รับตามคา
เรียกร้อง และไม่ได้รับ จาแนกตามคาเรียกร้องตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 กองทุนเพื่อการปู องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ 1 สัญชาติ 2
ภูมิลาเนา3 พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน ร้านหรือสถานบริการ
ฯลฯ) ประเทศต้นทาง/ประเทศปลายทาง สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว)
รวมทั้งจานวนเงินที่ได้รับ ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
4.2.4 จานวนผู้เสียหายที่ไม่ประสงค์จะดาเนินคดี สาเหตุที่ไม่ประสงค์จะดาเนินคดี จาแนกตามเพศ
อายุ สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน ร้านหรือ
สถานบริการ ฯลฯ) ประเทศต้นทาง/ประเทศปลายทาง สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่
เป็นต่างด้าว) บริการด้านการคุ้มครองที่ได้รับ โดยจาแนกตามหน่วยงานที่ให้บริการ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อ
และชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก จะต้องได้รับการคุ้มครองและต้องดาเนินคดีกับผู้กระทา
ผิดทุกรายโดยไม่มีการยกเว้น
1

4.2.5 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ประสงค์จะพานักในสถานคุ้มครองของทางราชการ
และเอกชน จาแนกสาเหตุที่ไม่ต้องการ สถานที่ที่ต้องการไปพานัก จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3
พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็น
ต่างด้าว) และบริการคุ้มครองที่อาจต้องการและหน่วยงานให้บริการ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของ
ผู้เสียหายไว้ด้วย
4.2.6 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากภาคเอกชน และ
องค์การระหว่างประเทศ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย
(ในกรณี ที่ เ ป็ น ต่ า งด้ า ว) พื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ (เขต/แขวง อ าเภอ จั ง หวั ด ฯลฯ) บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ฯลฯ (โปรดดู
รายละเอียดข้อ 4.2.1 และข้อ 4.2.2) ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
4.2.7 จ านวนผู้ เ สี ย หายที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นราชอาณาจั ก รและท างานได้ เ ป็ น การชั่ ว คราว
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551) จาแนกตามเพศ อายุ1
สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 จังหวัดที่เกิดเหตุ ข้อมูลการจ้างงาน (ค่าจ้าง ลักษณะงาน จังหวัดที่ทางาน ฯลฯ) และ
สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข ทั้งนี้
ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
-------------------------------------1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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4.2.8 จานวนผู้เสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ที่ได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ นอกเหนือจากที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติ ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อาทิ พระราชบัญญัติ คุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2484 ฯลฯ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 และจังหวัดเกิดเหตุ ทั้งนี้ ให้
บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
4.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ หัวข้อของข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และโดยอ้อมกับข้อ 4.1 และ 4.2
4.3.1 ผู้อยู่ในข่ายเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้เสียหาย และจานวนผู้ต้องหาตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ได้จากการตรวจแรงงาน จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3
สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) จังหวัดเกิดเหตุ และฐานความผิด (เฉพาะ
ผู้ต้องหา) ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของบุคคลดังกล่าวไว้ด้วย
4.3.2 จานวนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์ประสานแรงงานประมงจังหวัด
จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 สัดส่วนการเลิกจ้างจากจานวนผู้รับจ้างทั้งหมด รวมทั้งงบประมาณ
และแหล่งงบประมาณในการดาเนินการ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของแรงงานดังกล่าวไว้ด้วย
4.3.3 จานวนผู้ว่าจ้างและเจ้าของกิจการประมงที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์ประสานแรงงานประมง
จังหวัด จาแนกตามจังหวัด สัญชาติ2 และจานวนแรงงานของแต่ละกิจการประมง ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อ
สกุลของ ผู้ว่าจ้างและเจ้าของกิจการประมงไว้ด้วย
4.3.4 คดีและจานวนคนที่เผชิญปัญหาเกี่ยวกับการตีความนิยามการค้ามนุษย์เพื่อคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ จาแนกตามประเด็นการตีความเพื่อคัดแยกผู้เสียหายของหน่วยงาน
4.3.5 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน หรือต่อเดือน สาหรับผู้เสียหายขณะพานักในสถานคุ้มครองทั้ง
ของทางราชการและเอกชน และค่าใช้จ่ายในส่วนที่รวมและไม่รวมเงินเดือนบุคลากรในสถานคุ้มครอง จาแนก
ภาคราชการ และภาคเอกชน และจาแนกตามค่าใช้จ่าย (อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี ฯลฯ) และแหล่ง
งบประมาณ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
4.3.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับผู้เสียหายคนไทยจากต่างประเทศ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2
ภูมิลาเนา3 ประเทศปลายทาง และหนี้ที่ได้คืน และไม่ได้คืน (ในกรณีที่สอบข้อเท็จจริงภายหลังแล้ว พบว่าไม่
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์) และแหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
-------------------------------------อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
1
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4.3.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เสียหายต่า งด้าวจากประเทศไทยกลับประเทศต้นทาง จาแนกตามเพศ
อายุ สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 ประเทศต้นทาง และแหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหาย
ไว้ด้วย
4.3.8 งบประมาณจาก “กองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” จาแนกตามประเภท
การใช้จ่าย หน่วยงานที่ได้รับ ประเภทกลุ่มเปูาหมาย และจานวนเปูาหมาย
4.3.9 มาตรการที่เป็นรูปธรรมด้านการปูองกันการค้ามนุษย์ จาแนกตามหน่วยงานดาเนินการ และ
จานวนคนในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย จานวนผู้ได้รับข่าวสารด้านการปูองกัน หรือบริการอื่นที่เป็นรูปธรรม และ
จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 รวมทั้งผลกระทบแก่กลุ่มเปูาหมาย
4.3.10 แหล่งงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับการช่วยเหลือจากต่างประเทศ และชื่อหน่วยงาน
ราชการและเอกชนที่ได้รับ
1

4.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อของข้อมูลสารสนเทศด้านการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
4.4.1 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และหน่วยงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
4.4.2 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการคัดแยกผู้เสียหาย จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด
และหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
4.4.3 จานวนผู้ ได้รั บ การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทางานในรูป แบบสหวิช าชีพ เพื่อปูองกัน และ
ปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จ าแนกตามเพศ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ จั ด และหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม
งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
4.4.4 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจแรงงานที่สัมพันธ์กับการค้ามนุษย์ อาทิ การค้า
แรงงานเด็ก ฯลฯ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม งบประมาณ
และแหล่งงบประมาณ
4.4.5 จานวนเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการบันทึก เก็บ และประมวลข้อมูลสารสนเทศด้าน
การปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และหน่วยงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
-------------------------------------1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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4.4.6 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมด้านการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
จ าแนกตามเพศ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ จั ด และหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม งบประมาณ และแหล่ ง
งบประมาณ
4.4.7 จานวนล่ามที่ได้รับการฝึกอบรม ให้เข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการแปลภาษาต่างๆ ที่ใช้ในการ
ปฏิบั ติงานด้านการปู องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่ว ยงานที่จัด และ
หน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
4.4.8 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการในส่วนต่างๆ อาทิ ในส่วนของพนักงาน
สอบสวน พนักงานอัยการ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การจัดการรายกรณี (case management) ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และหน่วยงานที่ได้รับการฝึกอบรม
งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ
5. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งจุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ(ศรข.) ในเส้นทางการเก็บและการประมวล
ข้อมูล
ข้อเสนอแนะด้านนี้มีหลักการ ขอบข่าย (scope) และข้อจากัด (limitation) คือ
(ก) จะไม่เปลี่ยนแปลง “เส้นทาง”เดิม อันสัมพันธ์กับหน้าที่และภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ
(ข) กระทบให้น้อยที่สุดกับงานหรือระบบงานเดิม ซึ่งอาจทาให้การนาข้อเสนอแนะที่ปรากฏในฉบับนี้ไป
ดาเนินการได้ยาก หรืออาจเป็นไปไม่ได้
(ค) หลีกเลี่ย งการเก็บข้อมูลสารสนเทศซ้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานเพื่อประหยัดทรัพยากร แต่จะ
พยายามให้เสริมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(ง) ข้อเสนอแนะต้องไม่มีราคาแพงเกินกาลังและความสามารถของหน่วยงาน
(จ) คานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินงานขั้นต่อๆ ไป เฉพาะอย่างยิ่งทั้งระยะสั้น และระยะยาว
(ฉ) คานึงว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีความยั่งยืน (sustainability) ของโครงการนาร่อง และ/หรือ
โครงการสาธิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแนะในฉบับนี้
(ช) ทุกหน่วยงานจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของประเทศไทย
การจัดตั้งจุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศและแม่ข่าย
จากการเสวนาเฉพาะทาง และการเสวนาร่ วมกัน หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้ตกลงร่วมกัน ว่า จะแบ่ง
“เส้นทางเดิน” ของข้อมูลสารสนเทศเป็น 3 สายหลัก คือ (1) สายการดาเนินคดี มีจุดศูนย์รวมข้อมูล
สารสนเทศ 3 จุด (2) สายการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านสังคม มีจุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ 1 จุด และ (3)
สายข้อมูลสารสนเทศในภาพรวม มีจุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ 1 จุด รวมทั้งสิ้น 5 จุด คือ (โปรดดูแผนภาพ
ที่ 10 schematic presentation ประกอบ)
ในจุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศทั้ง 5 จุด มี 2 จุดที่มีลักษณะเป็นแม่ข่ายหรือเครื่องบริการเว็บ (web
server)
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2.ด้ านการคุ้มครองผู้เสียหายและด้ านสังคม

5.1 เส้นทางข้อมูลสารสนเทศสายที่ 1: การดาเนินคดี
สายนี้มีจุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศ 3 จุด คือ
5.1.1 จุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศที่ 1 อยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) สานักงาน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร (สทส.) สานักงานตารวจแห่งชาติ
ศูนย์ฯ นี้เป็นหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่แล้ว (โปรดดูแผนภาพที่ 1 ในบทที่ 2)
ข้อมูลด้านการค้ามนุษย์ นาเข้าโดยตรงจากหน่วยงานดังต่อไปนี้ คือ สถานีตารวจภูธร (สภ.)
สถานีตารวจนครบาล (สน.) สานักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวน (บก.สส.)
กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษ (DSI) และกองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์
(บก.ปคม.) ตามที่ได้กาหนดไว้ในระบบสารสนเทศ สานักงานตารวจแห่งชาติ (POLIS) และสารสนเทศข้อมูล
อาชญากรรม (CRIMES) ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งต่อ (export) ไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
5.1.2 จุดศูนย์รวมข้อมูล สารสนเทศที่ 2 อยู่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สานักงานตารวจแห่งชาติ
ข้อมูลที่เข้ามาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
ส่วนหนึ่งมาจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง (ศทก.) ดังได้กล่าวมาแล้วตามข้อ 5.1.1 อีกส่วนหนึ่งมาจาก
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการกงสุลเกี่ยวกับการส่งกลับผู้เสียหายคนไทยจากต่างประเทศ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในสารบบการดาเนินคดีอาญาของสานักงานตารวจแห่งชาติ ยังครอบคลุมข้อมูล
สารสนเทศไปจนถึงการพิจารณาของอัยการและคาพิพากษาของศาลจนถึงที่สุ ด ในการนี้ กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) จึงต้องประสานเพื่อนาเข้าข้อมูลสารสนเทศ
ดังกล่าวไว้ในแม่ข่ายให้ครบถ้วน จากศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานต่างประเทศ สานักงานอัยการสูงสุด
หน้ าที่ห ลั กเกี่ย วกับ ข้อ มูล สารสนเทศด้านการค้ามนุษย์ของกองบัง คับ การปราบปรามการ
กระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ (บก.ปคม.) คื อ เป็ น แม่ ข่ า ยหรื อ เครื่ อ งบริ ก ารเว็ บ (web
server) ระบบฐานข้อมูลการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการบันทึก เก็บ และประมวล
ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการในระดับชาติ และ/หรือสาหรับ รายงานต่างประเทศ รวมทั้งมีระบบนาส่งข้อมูล
สารสนเทศไปยังศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) สานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ/หรือจากหน่วยงานอื่นใดที่ร้องขอ
การเป็นแม่ข่ายหมายรวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ (hardware) โปรแกรม (software)
อัตรากาลังที่มีจานวนและคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกิจ และงบประมาณดาเนินงาน เพื่อให้การรายงานข้อมูล
สารสนเทศเป็นที่น่าเชื่อถือได้ในเวทีระหว่างประเทศ
5.1.3 จุดศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศที่ 3 อยู่ที่ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สานักงานต่างประเทศ
สานักงานอัยการสูงสุด (อส.)
ข้อมูล ในส่ ว นนี้ เกี่ย วกับ การดาเนินคดีใ นชั้น การพิจ ารณาของอัย การและศาล และจะต้อ ง
ประสานเพื่ อน าส่ งข้อมู ล สารสนเทศดังกล่ าวข้ างต้นให้ กับ กองบังคับ การปราบปรามการกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.)
หมายเหตุ: จุดศูนย์รวมข้อมูลทั้ง 3 จุด จะมีการประสานส่งต่อข้อมูลสารสนเทศระหว่างกันอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
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5.2 เส้นทางข้อมูลสายที่ 2: การคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านสังคม
5.2.1 จุดศูนย์รวมข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านสังคม: สานักป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้าหญิงและเด็ก (สปป.)
สายนี้มีจุดศูนย์รวมข้อมูลเพียงจุดเดียว คือ สานักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
(สปป.) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ต้น ทางของข้อมูล สารสนเทศด้านนี้ คือ จากนักสั งคมสงเคราะห์ ประจาหน่ว ยงานที่ให้การ
คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวม 9 แห่ง คือ (1) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ บ้านเกร็ด
ตระการ จังหวัดนนทบุรี (2) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีม า (3) สถาน
คุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก (4) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ (บ้าน
ศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี (5-8) สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) 4 แห่ง จังหวัดปทุมธานี สงขลา
เชียงราย ระนอง และ (9) สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลที่จะส่งมายังสานักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) จะผ่านส่วนงาน
ภายใต้ สปป. 2 หน่วยงาน คือ (1) ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต่างชาติและกลุ่ม
เสี่ยง และ (2) ส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์คนไทยและกลุ่มเสี่ยง
นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลที่ได้รับจากกรมการกงสุล ภาคเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่ทา
หน้าที่เสริมในการช่วยเหลื อและคุ้มครองผู้เสียหาย เช่น องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
(International Organization on Migration : IOM) เป็นต้น
สานักปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก (สปป.) โดยส่วนช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ต่างชาติและกลุ่มเสี่ยง ที่ปรากฏใน (1) ข้างต้น มีหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยงานที่ให้การ
คุ้มครองช่วยเหลือฯ 9 แห่ง และหน่วยงานอื่น เก็บ ประมวล และรายงานข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งนาส่งข้อมูล สารสนเทศไปยังศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.
แห่งชาติ) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ/หรือจากหน่วยงานอื่นใดที่
ร้องขอ
5.3 เส้นทางข้อมูลสายที่ 3: ข้อมูลสารสนเทศในภาพรวม
5.3.1 จุดศูนย์รวมข้อมูลภาพรวม: ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ
(ศปคม.แห่งชาติ)
สายนี้ มีจุ ดศูนย์ ร วมข้อมูล สารสนเทศอยู่ที่ ศูน ย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้า
มนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(สป.พม.)
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารฯ (ศปคม.แห่ ง ชาติ ) ท าหน้ า ที่ เ ป็ น แม่ ข่ า ยหรื อ เครื่ อ งบริ ก ารเว็ บ (web
server) ระบบฐานข้อมูลการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นที่รวมของข้อมูลสารสนเทศจากทุก
จุดศูนย์รวมข้อมูล และรวมไปถึงข้อมูลสารสนเทศต่างประเทศ นอกจากนั้น ศูนย์ปฏิบัติการฯ อาจรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศอื่นใด รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศจากการศึกษาวิจัย ที่เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์
และมาตรการในการดาเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
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การเป็นแม่ข่ายหมายรวมถึงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ (hardware) โปรแกรม (software)
อัตรากาลังที่มีจานวนและคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกิจ และงบประมาณดาเนินงาน เพื่อให้การรายงานข้อมูล
สารสนเทศเป็นที่น่าเชื่อถือได้ในเวทีระหว่างประเทศ
5.4 ความสาคัญของการประสานข้อมูลสารสนเทศระหว่างจุดศูนย์รวมข้อมูลทั้ง 5 จุด และแม่ข่ายทั้ง 2
แห่งนี้
5.4.1 ให้ใช้ระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
5.4.2 ให้มีกลไกเฉพาะทางเพื่อกากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน อานวยการ เพื่อให้ระบบฐานข้อมูลนี้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน (โปรดดูข้อ 7 บทที่ 6)
6. ข้อเสนอแนะด้านการกาหนดหน่วยงานเพื่อเก็บ และประมวลข้อมูลสารสนเทศ (ตามที่ปรากฏในข้อ 4
บทที่ 6)
6.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินคดี จาแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการดาเนินคดี จาแนกตามหน่วยงาน
ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
*6.1.1 จานวนการรับคดีการค้ามนุษย์ จาแนกตามจังหวัด (ข้อ 4.1.1)

*6.1.2 จานวนผู้เสียหาย (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี) จาแนกตามเพศ อายุ1
สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 ประเทศต้นทาง/ปลายทาง จังหวัดที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปีที่
เกิดเหตุ ลักษณะความเสียหายและรูปแบบของการค้ามนุษย์ ฐานความผิดของ
ผู้กระทาผิดต่อผู้เสียหาย และคาสั่งของอัยการต่อสานวนคดีของผู้กระทาผิดต่อ
ผู้เสียหาย รวมทั้งคาพิพากษาจนถึงที่สุดของผู้กระทาผิดต่อผู้เสียหาย ทั้งนี้ ให้
บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.1.2)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สภ./สน.
สตม.
บก.ปคม.
ศทก.ตร. DSI
บก.ปคม.
ศทก.ตร.
อส.

-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
*6.1.3 จานวนผู้ต้องหา (รายเดือน/รายไตรมาส/รายปี) จาแนกตาม เพศ อายุ1
สัญชาติ 2 อาชีพ ภูมิล าเนา 3 จังหวัดที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ฐาน
ความผิด คาสั่งของพนักงานอัยการ รวมทั้งคาพิพากษาจนถึงที่สุด ทั้งนี้ ให้บันทึก
ชื่อและชื่อสกุลของผู้ต้องหาไว้ด้วย (ข้อ 4.1.3)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บก.ปคม.
ศทก.ตร.
DSI
อส.

6.1.4 จานวนผู้ ต้องหาที่ได้รั บการประกันตัว และที่ห ลบหนีการประกันตัว
(ข้อ 4.1.4)

บก.ปคม.
DSI

6.1.5 จานวนคดีที่ศาลมีคาพิพากษา (คดีแดง) จานวนผู้ต้องหาที่ถูกลงโทษ และ
คาพิพากษาลงโทษ พิสัย (range) ของการลงโทษ รวมทั้งฐานนิยม (mode) ของ
คาพิพากษา และจานวนการรอลงอาญา ฯลฯ (ข้อ 4.1.5)
*6.1.6 จานวนคนต่างด้าวที่ถูกผลักดันส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร (รายเดือน/
รายไตรมาส/รายปี) จานวนและสัดส่วนของคนต่างด้าวที่ได้รับการคัดแยก จานวน
และสัดส่วนของผู้ที่ได้รับการคัดแยกแล้ววินิจฉัยว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
(จากจานวนคนที่ได้รับการคัดแยก)
สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดแยก และผู้ที่ได้รับการคัดแยกแล้ววินิจัยฉัยว่าเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 จังหวัดที่
เกิดเหตุ รวมทั้งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด/ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ผลักดันส่งกลับ
(ข้อ 4.1.6)
6.1.7 จานวนคนไทยที่เป็นผู้ต้องหา และถูกดาเนิน คดีในต่างประเทศ จาแนก
ตาม เพศ อายุ1 สัญชาติ2 อาชีพ ภูมิลาเนา3 พื้นที่เกิดเหตุ วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ
ฐานความผิด รวมทั้งคาพิพากษาจนถึงที่สุด ทั้งนี้ ให้บันทึก ชื่อและชื่อสกุลของ
ผู้ต้องหาไว้ด้วย (ข้อ 4.1.7)
*6.1.8 จานวนคนไทยในต่างประเทศที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่
ถูกส่งกลับประเทศไทย โดยกระทรวงการต่างประเทศ จาแนกตามเพศ อายุ 1
สัญชาติ2 ภูมิลาเนา 3 วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ ประเทศปลายทาง และรูป แบบ
การค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกส่งกลับไว้ด้วย (ข้อ 4.1.8)

อส.
บก.ปคม.
DSI
สตม.

กรมการกงสุล
อส.
สตช.
สปป.

-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
*6.1.9 จานวนคนไทยที่ประเทศเพื่อนบ้านผลักดัน ส่งกลับเข้าราชอาณาจักรไทย
และสัดส่วนที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของจานวนทั้งหมด จาแนกตาม เพศ
อายุ1 และภูมิลาเนา3 (ข้อ 4.1.9)
6.1.10 จานวนคนต่างด้าวที่ประเทศเพื่อนบ้านผลักดัน ส่งกลับเข้าราชอาณาจักร
ไทย หรื อ ผ่ านประเทศไทย และสั ดส่ ว นที่เ ป็นผู้ เ สี ยหายจากการค้า มนุษ ย์ของ
จานวนทั้งหมด จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 และภูมิลาเนา3 (ข้อ 4.1.10)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สตม.

*6.1.11 จานวนคดีที่ใช้พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ที่เป็น เรื่ องการค้ามนุ ษย์ และจานวนผู้ ถูกดาเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิ น
จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 อาชีพ รวมทั้งจานวนทรัพย์สินที่ได้ยึด
และยึดได้ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้ถูกดาเนินคดีดังกล่าวไว้ด้วย
(ข้อ 4.1.11)

ปปง.

สตม.

6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้เ สียหาย และด้านสังคม
หน่วยงาน

จาแนกตาม

ตารางที่ 2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการคุ้มครองผู้เสียหาย และด้านสังคม
ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
6.2.1 ลักษณะและสภาพของผู้เสียหาย : จานวนผู้เสียหายคนไทยและ คนต่าง
ด้าวที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครองของทางราชการ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2
ภู มิ ล าเนา 3 พื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ (เขต/แขวง อ าเภอ จั ง หวั ด ฯลฯ) สถานที่ เ กิ ด เหตุ
(โรงงาน ร้านหรือสถานบริการ ฯลฯ) วัน/เดือน/ปีที่เกิดเหตุ ประเทศต้นทาง/
ประเทศปลายทาง สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่าง
ด้าว) และระยะเวลาที่พานักในสถานคุ้มครอง และเส้นทางที่ถูกนาพามายังสถานที่
เกิดเหตุ รู ป แบบหรื อวิ ธีการตกเป็ นผู้ เสี ย หายจากการค้ ามนุษย์ การได้รับ การ
คุ้มครองเป็นพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546
และการอนุญาตให้กลับคืนสู่ประเทศไทยสาหรับผู้ที่มิได้มีสถานภาพเป็นคนไทย
(มาตรา 39 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
2551) ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.2.1)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สปป.

-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
6.2.2 บริการที่ผู้เสียหายได้รับ : จานวนผู้เสียหายที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครอง
ของทางราชการ จาแนกตามเพศ อายุ1 สั ญชาติ 2 ภูมิล าเนา 3 พื้นที่เกิดเหตุ
(เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน ร้านหรือสถานบริการ
ฯลฯ) ประเทศต้ น ทาง/ประเทศปลายทาง สถานการณ์ เ ข้ า เมื อ งที่ ถู ก หรื อ
ผิ ดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็ น ต่างด้าว) และบริการที่ได้รั บขณะพานักในสถาน
คุ้มครองฯ อาทิ อาหาร สุขภาพอนามัย รวมทั้งการรักษาทางกายและทางจิต
การเยียวยา การฟื้นฟู การให้คาปรึกษา การพัฒนาอาชีพ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านการดาเนินคดี การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และบริการคืนผู้เสียหาย
กลับถิ่นที่อาศัย และคืนสู่สังคม ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหาย
ไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้เสียหายมีสมาชิกในครอบครัวพานักอยู่ในสถานคุ้มครองด้วย
ให้ระบุชื่อและชื่อสกุล เพศ อายุ สัญชาติ และความสัมพันธ์กับผู้เสียหาย
(ข้อ 4.2.2)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สปป.

6.2.3 การเรียกร้องด้านการเงิน : จานวนผู้เสียหายที่พานักอยู่ในสถานคุ้มครอง
ของทางราชการ ที่ได้เรียกร้อง ได้รับตามคาเรียกร้อง และไม่ได้รับ จาแนกตาม
คาเรียกร้องตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทน และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่
จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 กองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุ ษย์ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 1 สั ญชาติ 2 ภูมิล าเนา 3 พื้น ที่เกิดเหตุ
(เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน ร้านหรือสถานบริการ
ฯลฯ) ประเทศต้น ทาง/ประเทศปลายทาง สถานะการเข้ าเมือ งที่ ถูก หรื อผิ ด
กฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) รวมทั้งจานวนเงินที่ได้รับ ปัญหา และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.2.3)

สปป.
กรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
สป.พม. (กองบริหาร
กองทุน)

-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
6.2.4 จ านวนผู้ เสี ย หายที่ไม่ป ระสงค์ จะดาเนินคดี สาเหตุที่ไม่ประสงค์จ ะ
สปป.
1
2
3
ดาเนินคดี จาแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ ภูมิลาเนา พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง
องค์กรเอกชน
อาเภอ จั งหวัด ฯลฯ) สถานที่เกิดเหตุ (โรงงาน ร้ านหรื อสถานบริ การ ฯลฯ)
สตช.
ประเทศต้นทาง/ประเทศปลายทาง สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย
DSI
(ในกรณีที่ เป็ น ต่างด้า ว) บริ การด้านการคุ้มครองที่ไ ด้รับ โดยจาแนกตาม
อส.
หน่วยงานที่ให้บริการ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย
องค์การระหว่างประเทศ
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก จะต้องได้รับการคุ้มครองและต้อง
ดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดทุกรายโดยไม่มีการยกเว้น (ข้อ 4.2.4)
6.2.5 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ไม่ประสงค์จะพานักในสถานคุ้มครอง
สปป.
ของทางราชการ และเอกชน จาแนกสาเหตุที่ไม่ต้องการ สถานที่ที่ต้องการไป
องค์กรเอกชน
1
2
3
พานั ก จาแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ ภูมิล าเนา พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง องค์การระหว่างประเทศ
อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็น
ต่างด้าว) และบริการคุ้มครองที่อาจต้องการและหน่วยงานให้บริการ ฯลฯ ทั้งนี้
ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.2.5)
6.2.6 จานวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจาก
สปป.
1
2
ภาคเอกชน และองค์ ก ารระหว่ า งประเทศ จาแนกตามเพศ อายุ สั ญ ชาติ
องค์กรเอกชน
3
ภูมิลาเนา สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) องค์การระหว่างประเทศ
พื้นที่เกิดเหตุ (เขต/แขวง อาเภอ จังหวัด ฯลฯ) บริการที่ได้รับ ฯลฯ (โปรดดู
รายละเอี ย ดข้ อ 4.2.1 และข้ อ 4.2.2) ทั้ง นี้ ให้ บั น ทึก ชื่ อ และชื่ อสกุ ล ของ
ผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.2.6)
กระทรวงมหาดไทย
6.2.7 จานวนผู้เสียหายที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทางานได้เป็น
กระทรวงแรงงาน
การชั่วคราว มาตรา 37 (พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
1
2
3
สปป.
พ.ศ. 2551) ชื่อและชื่อสกุล จาแนกตามเพศ อายุ สัญชาติ ภูมิลาเนา จังหวัด
ที่เกิดเหตุ ข้อมูลการจ้างงาน (ค่าจ้าง ลักษณะงาน จังหวัดที่ทางาน ฯลฯ) และ
สถานะการเข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) รวมทั้งปัญหา
อุป สรรค และการแก้ไ ข ทั้ง นี้ ให้ บั น ทึ กชื่ อ และชื่อ สกุ ล ของผู้ เ สี ย หายไว้ด้ ว ย
(ข้อ 4.2.7)
-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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6.2.8 จานวนผู้เสียหายที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ที่ได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ
นอกเหนือจากที่ปรากฏในพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 อาทิ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ. 2484 ฯลฯ จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 และ
จังหวัดเกิดเหตุ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.2.8)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงแรงงาน
สตช.
สปป.

6.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และโดยอ้อม
กับข้อ 6.1 และ 6.2 จาแนกตามหน่วยงาน
ตารางที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และ
โดยอ้อมกับข้อ 6.1 และ 6.2 จาแนกตามหน่วยงาน
6.3.1 ผู้อยู่ในข่ายเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้เสียหาย และจานวนผู้ต้องหาตาม
กระทรวงแรงงาน
พระราชบัญญัติปูองกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ได้จาก
การตรวจแรงงาน จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 สถานะการ
เข้าเมืองที่ถูกหรือผิดกฎหมาย (ในกรณีที่เป็นต่างด้าว) จังหวัดเกิดเหตุ และ
ฐานความผิ ด (เฉพาะผู้ ต้องหา) ฯลฯ ทั้งนี้ ให้ บั นทึกชื่อ และชื่อสกุล ของ
บุคคลดังกล่าวไว้ด้วย (ข้อ 4.3.1)
6.3.2 จานวนแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่ล งทะเบียนผ่านศูนย์
กระทรวงแรงงาน
1
ประสานแรงงานประมงจั งหวั ด ชื่อ และชื่ อสกุล จาแนกตามเพศ อายุ
สมาคมการประมง
2
3
สั ญ ชาติ ภู มิ ล าเนา สั ด ส่ ว นการเลิ ก จ้ า งจากจ านวนผู้ รั บ จ้ า งทั้ ง หมด
แห่งประเทศไทย
รวมทั้งงบประมาณ และแหล่งงบประมาณในการดาเนินการ ฯลฯ ทั้งนี้ ให้
บันทึกชื่อและชื่อสกุลของแรงงานดังกล่าวไว้ด้วย (ข้อ 4.3.2)
6.3.3 จานวนผู้ว่าจ้างและเจ้าของกิจการประมงที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์
กระทรวงแรงงาน
ประสานแรงงานประมงจั ง หวั ด ชื่ อ และชื่ อ สกุ ล จ าแนกตามจั ง หวั ด
สมาคมการประมง
2
สัญชาติ และจานวนแรงงานของแต่ละกิจการประมง ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อ
แห่งประเทศไทย
และชื่อสกุลของผู้ว่าจ้างและเจ้าของกิจการประมงไว้ด้วย(ข้อ 4.3.3)
-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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6.3.4 คดีและจานวนคนที่เผชิญปัญหาเกี่ยวกับการตีความนิยามการค้า
มนุ ษย์ เพื่อคัดแยกผู้ เสี ย หายจากการค้ามนุ ษย์ จาแนกตามประเด็น การ
ตีความเพื่อคัดแยกผู้เสียหายของหน่วยงาน (ข้อ 4.3.4)
6.3.5 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน หรือต่อเดือน สาหรับผู้เสียหายขณะ
พานักในสถานคุ้มครองทั้งของทางราชการและเอกชน และค่าใช้จ่ายใน
ส่ ว นที่ ร วมและไม่ ร วมเงิ น เดื อนบุ ค ลากรในสถานคุ้ มครอง จ าแนกภาค
ราชการ และภาคเอกชน และจาแนกตามค่าใช้จ่าย (อาทิ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดี ฯลฯ) และแหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุลของ
ผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.3.5)
6.3.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับผู้เสียหายคนไทยจากต่างประเทศ จาแนก
ตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 ประเทศปลายทาง และหนี้ที่ได้คืน
และไม่ได้คืน (ในกรณีที่สอบข้อเท็จจริงภายหลังแล้ว พบว่าไม่เป็นผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์) และแหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อและชื่อสกุล
ของผู้เสียหายไว้ด้วย (ข้อ 4.3.6)
6.3.7 ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้เสียหายต่างด้าวจากประเทศไทยกลับประเทศ
ต้นทาง จาแนกตามเพศ อายุ1 สัญชาติ2 ภูมิลาเนา3 ประเทศต้นทาง และ
แหล่งงบประมาณ ทั้งนี้ ให้บันทึกชื่อ และชื่อสกุล ของผู้เสียหายไว้ด้ว ย
(ข้อ 4.3.7)
6.3.8 งบประมาณกองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จาแนกตามประเภทการใช้ หน่วยงานที่ได้รับ ประเภทกลุ่มเปูาหมาย และ
จานวนกลุ่มเปูาหมาย (ข้อ 4.3.8)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สตช.
DSI
อส.
พม.
สปป.
องค์กรเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ

สปป.

สปป.
องค์กรเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ
สป.พม. (กองบริหารกองทุน)

-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
3
เนื่องจาก จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตีความคาว่า “ภูมิลาเนา” แตกต่างกัน ซึ่งใน
รายงานฉบับนี้ “ภูมิลาเนา” หมายถึง 1) สถานที่เกิด 2) สถานที่อยู่ประจา และ 3) สถานที่พานักก่อนออกมา
ยังสถานที่เกิดเหตุ
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ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สตช.
6.3.9 มาตรการที่เป็นรูปธรรมด้านการปูองกันการค้ามนุษย์ จาแนกตาม
พม.
หน่วยงานดาเนินการ และจานวนคนในแต่ละกลุ่มเปูาหมาย จานวนผู้ได้รับ
ข่าวสารด้านการปูองกัน หรือบริการอื่นที่เป็นรูปธรรม และจาแนกตามเพศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงแรงงาน
อายุ1 สัญชาติ2 รวมทั้งผลกระทบแก่กลุ่มเปูาหมาย (ข้อ 4.3.9)
กระทรวงการต่างประเทศ
ฯลฯ
6.3.10 แหล่งงบประมาณ และงบประมาณที่ได้รับจากการช่วยเหลือจาก ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ต่างประเทศ สาหรับหน่วยงานราชการ และเอกชน (ข้อ 4.3.10)
6.4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศด้านการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์
ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
6.4.1 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 จาแนก
ตามเพศ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ จั ด และหน่ ว ยงานที่ไ ด้ รับ การฝึ ก อบรม
งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ (ข้อ 4.4.1)

หน่วยงานเก็บ/รวบรวม
สป.พม.

6.4.2 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการคัดแยกผู้เสียหาย จาแนกตาม
เพศ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ จั ด และหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม
งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ (ข้อ 4.4.2)

สปป.
สตช.

6.4.3 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทางานในรูปแบบสหวิชาชีพ
เพื่ อ ปู อ งกั น และปราบปรามการค้ า มนุ ษ ย์ จ าแนกตามเพศ จั ง หวั ด
หน่ ว ยงานที่จั ด และหน่ว ยงานที่ได้รั บ การฝึ กอบรม งบประมาณ และ
แหล่งงบประมาณ (ข้อ 4.4.3)

สป.พม.

-------------------------------------หมายเหตุ
* หมายถึง ให้ดาเนินการจัดเก็บและประมวลผลเป็นลาดับแรก (priority)
1
อายุ ให้ บัน ทึกว่าต่ากว่าหรื อสู งกว่า 18 ปี (ตามความหมายของคาว่า “เด็ก” ในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551)
2
สัญชาติ ให้บันทึกตามเอกสารทางการ หรือคาบอกเล่าของผู้เสียหาย ในกรณีที่ไม่ทราบสัญชาติให้บอกภาษา
ที่ใช้ หรือถิ่นที่พานัก
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ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการ
6.4.4 จ านวนผู้ ไ ด้รั บ การฝึ ก อบรมด้า นการตรวจแรงงานที่สั มพั นธ์ กั บ
การค้า มนุ ษย์ อาทิ การค้าแรงงานเด็ก ฯลฯ จาแนกตามเพศ จั งหวั ด
หน่ ว ยงานที่จั ด และหน่ว ยงานที่ได้รั บ การฝึ กอบรม งบประมาณ และ
แหล่งงบประมาณ (ข้อ 4.4.4)

หน่วยงานเก็บ/รวบรวม
กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

6.4.5 จ านวนเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นการบั น ทึ ก เก็ บ และ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศด้านการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จ าแนกตามเพศ จั ง หวั ด หน่ ว ยงานที่ จั ด และหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การ
ฝึกอบรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ (ข้อ 4.4.5)

สป.พม.

6.4.6 จ านวนผู้ ได้รั บ การฝึกอบรมด้านการให้ความคุ้มครองช่ว ยเหลื อ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และ
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม งบประมาณ และแหล่ ง งบประมาณ
(ข้อ 4.4.6)
6.4.7 จานวนล่ามที่ได้รับการฝึกอบรมล่ามให้เข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับ
การแปลภาษาต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และ
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม งบประมาณ และแหล่ ง งบประมาณ
(ข้อ 4.4.7)

สปป.
สตม.
องค์กรเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ

6.4.8 จานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการในส่วนต่างๆ
อาทิ ในส่วนของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา การจัดการรายกรณี (case management)) ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ จาแนกตามเพศ จังหวัด หน่วยงานที่จัด และหน่วยงานที่
ได้รับการฝึกอบรม งบประมาณ และแหล่งงบประมาณ (ข้อ 4.4.8)

สตช.
DSI
อส.
พม.
องค์กรเอกชน
องค์การระหว่างประเทศ
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7. ข้อเสนอแนะด้านการจัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ :
การดาเนินงานเป็นรายละเอียด
7.1 การดาเนินงานด้านการจัดเก็บ จัดส่ง และประสานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ
7.1.1 ให้ มี ก ารตกลงกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ร วมข้ อ มู ล สารสนเทศ (ศรข.) และ
แหล่ ง ข้ อ มู ล สารสนเทศในการออกแบบ เพื่ อ จั ด เก็ บ (เช่ น ออกแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ตามหั ว ข้ อ ของข้ อ มู ล
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ตามข้อ 4 ในบทที่ 6 ฯลฯ) จัดส่ง รับข้อมูล และประมวลข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว
รวมทั้งการตกลงกันเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศได้อย่างครบถ้วน
และให้เส้นทางเดินของข้อมูลสารสนเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 บทที่ 6
7.1.2 ปรึกษาคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ใน 7.1.1 และ
วิธีการเพื่อให้ศูนย์รวมข้อมูลที่เป็นแม่ข่ายสามารถบ่งชี้ (identify) ชื่อผู้เสียหาย ชื่อผู้ต้องหา ระหว่างหน่วยงาน
ในการ “ตามคดี” ในเส้นทางข้อมูลของการดาเนินคดีจนถึงศาล
7.1.3 ปรึ ก ษาคณะผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศ (IT) เกี่ย วกั บวิ ธีป ระสานข้ อมู ล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งในกรณีจัดให้มีสาระข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมได้ภายหลัง
7.2 การด าเนิ น งานด้ า นการก าหนดและจั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ (hardware) และโปรแกรม
(software)
7.2.1 ปรึกษาคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อกาหนดอุปกรณ์เครื่องมือ
(hardware) และโปรแกรม (software) ที่ต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์
7.2.2 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือตามข้อ 7.2.1 เพื่อใช้ในหน่วยงาน ในจุดศูนย์รวมข้อมูล (ศรข.)
และจุดศูนย์รวมข้อมูลที่ทาหน้าที่เป็นแม่ข่ายหรือเครื่องบริการเว็บ (web server) เป็นเบื้องต้นทั้ง 2 แห่ง
อันได้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) และ ศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) เพื่อให้เริ่มงานได้
7.2.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือ (hardware) ดังกล่าวคือ
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ (อาทิ ประเภทตั้งโต๊ะ/พกพา) ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้น ได้แก่
CPU : Intel Core i5 14 inch WXGA (1366x768) LED Memory : 4 GB
DDR3 Hard Disk: 500 GB 5400 RPM DVD Writer Standard Camera
USB 2.0 : 1 port USB 3.0 : 1 port Wireless LAN Bluetooth LAN
(2) เครื่องพิมพ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ ความละเอียดในการพิมพ์ :
4800 x 1200 dpi
(3) เครื่อง Server ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ
Processor : Intel® Xeon® Processor E5-2620 (Six-Core 2.0GHz)
Cache : 15 MB L3 Cache Memory : 8GB (1x8GB) DDR3 RDIMM Disk
Bays : 8x 2.5" Hot-Swap SAS/SATA
(4) เครื่องสารองไฟฟูาสาหรับ Server ซึ่งมีกาลังไฟฟูา 1600 VA 960 Watts
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7.2.2.2 โปรแกรม (software) ดังกล่าว คือ จัดทาเป็นรูปแบบของ web application ที่ได้
พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งอาศัยกรอบการทางานของ Grails และใช้ภาษา Groovy ในการดาเนินการพัฒนา
เพื่อให้ได้ระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านการดาเนินคดีและด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ทั้งนี้ เมื่อ web
application ที่พัฒ นาแล้ว เสร็ จ จะติดตั้งไว้ที่ศูนย์รวมข้อมูล ที่ทาหน้าที่ เป็น แม่ข่ายทั้ง 2 แห่ งข้างต้น
นอกจากนั้ น อาจด าเนิ น การให้ มี โ ปรแกรมเพื่ อ ประมวลข้ อมู ล ในรู ป แบบที่จ ะใช้ใ นการวิจั ย ได้ด้ ว ย อาทิ
โปรแกรม Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) เป็นต้น
7.3 การด าเนิ น งานด้ า นการจั ด ให้ มี บุ ค ลากร การฝึ ก อบรม และการจั ด หลั ก สู ต รรวมทั้ ง คู่ มื อ
ฝึกอบรม
7.3.1 หน่วยงานกาหนดตัวบุคคลที่จะรับผิดชอบงานด้านการบันทึก เก็บ รวบรวม จัดส่ง และ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศ
7.3.2 จัดทาหลักสูตรประเภทต่างๆ และจัดทาคู่มือเพื่อฝึกอบรมและคู่มือในการใช้ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ (hardware) และโปรแกรม (software)
7.3.3 จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามข้อ 7.3.1 และ 7.3.2 ให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่าง
มีคุณภาพ
7.3.4 ติด ตามและประเมิ น ผลการฝึ กอบรมและปรั บปรุ ง หลั ก สู ต ร คู่ มื อ ต่า งๆ รวมทั้ ง วิธี ก าร
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
7.4 การดาเนินงานด้านการทดลอง และทดสอบการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
7.4.1 บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วตามข้อ 7.3 จะทดสอบและทดลองการทางาน
โดยมีการนิเทศจากคณะผู้เชี่ยวชาญฯ อย่างสม่าเสมอ และรายงานความก้าวหน้า
7.4.2 คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ติดตามการปฏิบัติงานจนบุคลากรดังกล่าวสามารถดาเนินการเองได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
7.4.3 คณะผู้เชี่ยวชาญฯ ติดตามการทดลอง และทดสอบการเก็บ บันทึก รวบรวม และประมวล
ข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูลที่ได้วางไว้ และปรับปรุงให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์
7.5 การดาเนินงานด้านกลไกในการวางแผน การปฏิบัติงาน และการติดตามผล
7.5.1 ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาออกแบบการบันทึกและประมวลผลข้อมูลด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.)
ตามคาสั่ง ที่ 1/2556 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
7.5.2 แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการอานวยการ โดยคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ (ปคม.) เพื่อทาหน้าที่กาหนดแผนงานด้านการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ให้ต่อเนื่อง โดยกาหนด
กรอบเวลาที่ชัดเจน กากับและปฏิบัติตามแผนฯ และติดตามผล เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ของระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศฯ รวมทั้งเสนอแนะ และรายงานเป็นระยะๆ ต่อคณะกรรมการฯ (ปคม.)
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7.6 การดาเนินงานด้านการศึกษาวิจัย
7.6.1 จัดให้ มีการศึกษาวิจั ยเฉพาะทางในเรื่องเร่งด่ว นที่เสริมการพัฒ นาการบันทึก เก็บ และ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศ อาทิ เรื่องรูปแบบของเส้นทางและรูปแบบของการการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ การทางานชั่วคราวของผู้เสียหาย: อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะ เหตุผลการให้ผู้ต้องหาประกันตัว
ผลจากการให้ประกันตัว และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
7.6.2 จัดให้มีแผนแม่บทด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการปูองกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาวิจัยดังกล่าว พร้อมทั้งนาผลการศึกษาวิจัย
มาเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
----------------------------------
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก. 01
หัวข้อในสมุดคุมคดีอาญา (สมุดเล่มปกแดง)
1. ชื่อผู้กล่าวหา
2. ชื่อผู้ต้องหา
3. ชื่อผู้จับ
4. ข้อหา
5. วันเดือนปี สถานที่เกิดเหตุ
6. วันเวลาถูกควบคุม
7. วันครบกาหนดควบคุม
8. การปล่อยชั่วคราว
9. การเสนอขอฝากขังต่อศาล
10. ผลการสอบสวน
11. เสนอต่อ หน.พงส. เมื่อใด
12. หน.พงส. สั่งอย่างใด
13. เสนออัยการเมื่อใด
14. ผลดีชั้นอัยการ
15. ผลดีชั้นศาล
16. พนักงานสอบสวน
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ภาคผนวก ก. 02
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ภาคผนวก ก. 03
- ตัวอย่าง แบบรายงานสถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม
ทั่วประเทศ
ระหว่างเดือน มกราคม – ธันวาคม ........ กับ มกราคม – ธันวาคม ...........
ม.ค. – ธ.ค. ....
ม.ค.-ธ.ค. ....
เปรียบเทียบรับแจ้ง
ประเภทความผิด
รับแจ้ง จับ
รับแจ้ง จับ +เพิ่ม/-ลด
%
1. คดีอุกฉกรรณ์และสะเทือนขวัญ
1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
1.2 ปล้นทรัพย์
1.3 ชิงทรัพย์
1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่
1.5 วางเพลิง
2. คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ
2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา
2.3 ทาให้ตายโดยประมาท
2.4 พยายามฆ่า
2.5 ทาร้ายร่างกาย
2.6ข่มขืนกระทาชาเรา
3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์
3.1 ลักทรัพย์
3.2 วิ่งราวทรัพย์
3.3 รีดเอาทรัพย์
3.4 กรรโชกทรัพย์
3.5 ชิงทรัพย์
3.6 ปล้นทรัพย์
ฯลฯ
4. คดีน่าสนใจ
4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์
4.2 โจรกรรมรถยนต์
4.3 ปล้น-ชิงรถโดยสาร
4.4 ปล้น-ชิงรถแทกซี่
4.5 ข่มขืนและฆ่า
4.6 ลักพาเรียกค่าไถ่
4.7 ฉ้อโกง
ฯลฯ
5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย
5.1 อาวุธปืน
5.2 การพนัน
5.3 ยาเสพติด
5.4 ปราบปรามการค้าประเวณี
5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก
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จับ
%

ภาคผนวก ก. 04
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ภาคผนวก ก. 05
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ภาคผนวก ก. 06
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ภาคผนวก ข. 01
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ภาคผนวก ข. 02
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ภาคผนวก ค. 01
-ตัวอย่าง-

ศาลจังหวัด...........................
คดี พรบ.ปราปรามการค้าประเวณี ณ วันที่ ..............................................
เลขคดีดา
ปี พ.ศ. 2550
......../2550

เลขคดีแดง

วันที่ตัดสิน

โจทก์

......../2550

ปี พ.ศ. 2551
......../2551
......../2551

ปี พ.ศ. 2552
......../2552
......../2552
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จาเลย

คาพิพากษา

ภาคผนวก ง. 01

99

99

100

100

ภาคผนวก จ. 01
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ภาคผนวก ช. 01

รายชื่อผู้แทนหน่วยงานที่ให้สัมภาษณ์ และ/หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา
1. นายอรรถพงศ์ วงศ์กระจ่าง
นักสังคมสงเคราะห์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
2. พ.ต.ท. นิติเวช มณีช่วง
สารวัตรสืบสวน 3
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 9
3. นายสุชาติ จันทลักษณะ
ผู้จัดการ
บ้านสุขสันต์
4. นายธเนศ สนิทวาที
จัดหางานจังหวัดสงขลา
สานักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
5. พ.ต.ท. ชาญ พิกุลหอม
สารวัตร
ตรวจคนเข้าเมืองด่านสิงขร
6. เรือเอกประพันธ์ บัวเผื่อนน้อย
ประจาแผนกยุทธการ
ทัพเรือภาคที่ 2
7. นายธุวานนท์ ดวงจักรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
8. นายสาธิต สาครรักษ์
นักพัฒนาสังคม
บ้านพักเด็กและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
9. ร.ต.อ. สมชาย ปรักมาส
รองสารวัตร
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
10. พ.ต.ต. ธีรภัทร ปิยะถาวร
สารวัตรปราบปราม
สถานีตารวจภูธรหนองใหญ่
11. ร.ต.ต. ประยูร ทีปรักษพันธุ์
รองสารวัตร(ปราบปรามทางน้า)
สถานีตารวจน้า 1 กองกากับการ 7 กองบังคับการตารวจน้า
12. ร.ต.ต. สาเริง หมู่ผึ้ง
รองสารวัตร(ปราบปรามทางน้า)
สถานีตารวจน้า 1 กองกากับการ 7 กองบังคับการตารวจน้า
13. นางโมหามัสสากี มูซอ
หัวหน้าบ้านพักเด็ก
บ้านพักเด็กและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
14. นายพงศ์ธวัช เอื้องพิสุทธิ์
อัยการประจาจังหวัดสงขลา
สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
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15. พ.ต.อ.ฐปกร เทิดรัตนพงศ์
พนักงานสืบสวนภูธรจังหวัดสงขลา
ภูธรจังหวัดสงขลา
16. นางสาวกมลพัฒน์ นนตรี
นักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
17. นางสาววารินี สาทมะ
นักพัฒนาสังคม
บ้านพักเด็กและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
18. พ.ต.ท. จักรพรรณ โชติบุตร
รองผู้กากับสถานีตารวจภูธรเมืองสงขลา
สถานีตารวจภูธรเมืองสงขลา
19. นายกฤษฎา สัตยานุรักษ์
นักพัฒนาสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสงขลา
20. นางสาวอภิศมา คงประดิษฐ์
นักพัฒนาสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสงขลา
21. นางสาวชมฤดี นาทะศิริ
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ
สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสงขลา
22. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
สานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดสงขลา
23. นางสาวสุนีย์รัตน์ ศิริรักษ์
นักพัฒนาสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
24. นายจรัส ชุมปาน
25. นางสาวชมฤดี นาทะศิริ
26. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร
27. นางสาวสุนีย์รัตน์ ศิริรักษ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
นักพัฒนาสังคม

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
28. นางสาวกมลพัฒน์ นนตรี
29. นางสาวซีลาวาตี วานิ
30. นางสาวมารีนี สาแม
31. นายวรรธนันท์ ศักดิ์ตระกูล

นักสังคมสงเคราะห์
นักสังคมสงเคราะห์
นักพัฒนาสังคม
นักสังคมสงเคราะห์

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดสงขลา
32. นายอาทิตย์ รักทอง
33. นายอรรถพล วงศ์กระจ่าง
34. นายสาธิต สาครรัตน์

ผอ. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จ.สงขลา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
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เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555
ตารวจภาค 5 และสานักงานตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
35. พ.ต.ต. จักรพรรณ โชติบุตร
สถานีตารวจภูธรเมืองสงขลา
36. พ.ต.อ. ศุภวัฒน์ ทับเคลียว
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
37. พ.ต.อ.ฐปกร เทิดรัตนพงศ์
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
38. พ.ต.ท.เอกภพ มุสิกปักษ์
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
39. ร.ต.ท.กัมปนาท ปานสุวรรณ
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
40. พ.ต.ท.นิติเวช มณีช่วง
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา
41. ด.ต. ชานาญ บัวศรี
ตารวจภูธรจังหวัดสงขลา

รองผู้กากับการสืบสวน
รองผู้บังคับการ
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
สารวัตรกองกากับการสืบสวน
รองสารวัตรกองกากับการสืบสวน
สารวัตรกองกากับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนภูธร 9
ผู้บังคับหมู่กองกากับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนภูธร 9

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555
สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา
42. นายพงศ์ธวัช เอื้องพิสุทธิ์
สานักงานอัยการจังหวัดสงขลา

อัยการประจาจังหวัดสงขลา

สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
43. ร.ต.อ. สมชาย ปรักมาส
44. ด.ต. หญิง สุดารัตน์ เชื้อทอง

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา

ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์) จังหวัดสงขลา
45. นายสุชาติ จันทลักขณา

ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา

สานักงานตารวจภูธรหาดใหญ่
46. พ.ต.ท. ธรรมรัตน์ เพชรหนองชุม
47. ร.ต.อ. ศรเพชร ตันติอมรชัยกุล
48. ร.ต.ต. สงกรานต์ วงศ์สุคนธ์

รองผู้กากับปราบปราม
พนักงานสอบสวน
รองสารวัตรสืบสวน
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จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย

1. นายปรีดา กุณามา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
2. นายพิชัย เขื่อนเพ็ชร์
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ปกครองจังหวัดเชียงราย
3. นายปโยธร ปงใจ
อัยการประจาจังหวัด งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย
สานักงานอัยการจังหวัดเชียงรายเชียงราย
4. พ.ต.ท. นิติกานต์ วงค์มุปิง
สารวัตรกองกากับการสืบสวน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
5. พ.ต.ท. พรรณ์ พรรธนภพ
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
6. พ.ต.ท. หญิง หทัยรัตน์ จุลศาสตร์
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
7. นางสาวดวงเดือน เนตรวงศ์
นักสังคมสงเคราะห์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
8. นายธนกร ชัยแสวง
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย
9. นางสาวอวยพร นันไชยกา
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
10. นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
11. นางสาวนันทวรรณ กันคา
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12. นางพรมาดา วงศ์หวัน
ศึกษานิเทศก์
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
13. นางรัชนี เซ๊อเหม่อ
ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
14. นางสาวทิหณา ตระกูลเยส่อ
ผู้ประสานงานโรงการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
15. นางนภาวรรณ เขตกัน
นักพัฒนาสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
16. นายเรืองชัย ตามรภาค
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 36
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17. นายกรรณิกา วัชรินทร์
ประธานกรรมการบริหารสานักงานยุติธรรม
สานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
18. นายประนอม จุลลางกูร
ผู้ช่วยผู้อานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 จังหวัดเชียงราย
19. นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย
นักสังคมสงเคราะห์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
20. นายกันตพงศ์ ท้าวคา
นักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
21. นายวิมล รักสกุล
ทนายความ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนจังหวัดเชียงราย
22. นางสาวนันท์นารี หลวงมอย
ประธานศูนย์
ศูนย์เพื่อน้องหญิง
23. นางสัญลักษณ์ เขมวัฒนา
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

สานักงานสถานีตารวจภูธรแม่สาย จังหวัดเชียงราย
24. พ.ต.ท. สาเภา สุทธพันธ์
สถานีตารวจภูธรแม่สาย
25. พ.ต.ท. วิเชียร ใหม่ไชย
สถานีตารวจภูธรเมืองเชียงราย
26. ร.ต.อ.พิบูลย์ ธนิตกุล
สถานีตารวจภูธรเมืองเชียงราย
27. พ.ต.ท. ทวีชัย จักรสาร
สถานีตารวจภูธรเทิง

พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการพิเศษ หัวหน้างานสอบสวน
พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการพิเศษ หัวหน้างานสอบสวน
พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการ
พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการ

-----------------------
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จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555
การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
1. นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เชียงใหม่
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
2. พล.ต.ต. ดารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
รองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค 5
ตารวจภูธรภาค 5
3. พ.ต.ท. หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
พนักงานสอบสวนผู้ชานาญการพิเศษ
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
4. นายนราธิป ธารากรสันติ
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
5. นางจัททร์ทิมา ขุนบารุง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
6. นางลัดดารัตน์ สุขกิจประเสริฐ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
สานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
7. นางวรพรรณี ดารงมณี
หัวหน้าสนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว จ.เชียงใหม่
สานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดเชียงใหม่
8. นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
9. นางสาวเพียงทอง ไชยวงศ์คา
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
10. นางพิศซิน วิเศษ
หัวหน้างานสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียง
11. นางรจิรา ชมพูพาน
นักวิชาการแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
12. นางวันทนา จันทร์เกตุ
นักวิชาการชานาญการพิเศษ
สานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
13. นางสาวสุรีย์พร งอนมาก
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
14. นางไพทิพย์ หนูพรหม
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
15. ร.ต.ต. ศุภาร ปิยะกุลไชย
รอง สว.ตม. จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานตรวงคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
16. นางสาวเดือน วงษา
ผู้จัดการมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
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17. นางวันดี ชื่นชูไพร
นักสังคมสงเคราะห์
มูลนิธิศูนย์ชีวิตใหม่
18. นางรสสุคนธ์ ทาริยะ
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
19. นายมนัสพร ภทรบุตร
นักพัฒนาสังคมชานาญการ
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
20. นายชิษณุพงษ์ วงค์อรินทร์
นักพัฒนาสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
21. ธวัชชัย พรมเสพสัก
นักพัฒนาสังคม
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
22. นายภาณุเนศ ตันรักษา
ประธานเครือข่ายสื่อเพื่อชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายสื่อเพื่อชุมชนจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานตารวจภูธรภาค 5 และสานักงานตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
23. พ.ต.อ. วีรชน บุญทวี
ผู้กากับการสืบสวน 3
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 5
24. พ.ต.ท. ชายชาญ เพ็ญไชยา
รองผู้กากับการสืบสวน
สถานีตารวจภูธรห้างฉัตร
25. พ.ต.ท. อภิชาติ หัตถสิน
สารวัตร ศูนย์พิทักษ์เด็กฯ จ.เชียงใหม่
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 5
26. พ.ต.ต. ชยกร มามุ่งปณิธาน
สารวัตร ฝอ.บก.สส.ภ.๕ช่วยราชการงานพิทักษ์เด็กฯ
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตารวจภูธรภาค 5
27. ร.ต.อ. มณฑป แสงจานง
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
28. พ.ต.อ. สมนึก ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
29. พ.ต.ท. ศิริปกรณ์ ใจงาม
รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์พิทักษ์เด็กฯ
สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
30. พ.ต.ท. หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์
พนักงานสอบสวน ผู้ชานาญการพิเศษ
สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
31. ร.ต.อ. หญิง ญาดา ตันกานนท์
พนักงานสอบสวน
สถานีตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สานักงานใหญ่ มูลนิธิชีวิตใหม่
32. Rev.Kit Ripley

ผู้อานวยการสานักงานใหญ่ มูลนิธิชีวิตใหม่
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เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานอัยการภาค 5
อธิบดีอัยการภาค 5

33. นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี
สานักอัยการภาค 5
34. นายวิศิษฎ์ ภู่วิทยพันธุ์
สานักอัยการภาค 5
35. นางสาวอาไพ คาไชย
สานักอัยการภาค 5
36. นายพูลศักดิ์ ศรีเจริญ
สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
37. นายกิตติคุณ จันทรสถาพร
สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
38. นางสาวปิยรัตน์ ปันเคหา
สานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

รองอธิบดีอัยการภาค 5
ผู้อานวยการสานักอานวยการ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดประจาสานักงานอัยการสูงสุด
ผู้อานวยการ สานักอานวยการ

กรมการกงสุล
39. นายนายธงชัย ชาสวัสดิ์

อธิบดีกรมการกงสุล

มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
40. นายเบน สวัสดิวัตน
41. นางสาวเดือน วงษา
42. นายธิติชัย ศรภักดี
43. นาสาวพรนิภา คาสม

ผู้อานวยการมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก
ผู้จัดการมูลนิธิ
นักกฎหมาย
นักสังคมสงเคราะห์

สานักงานศาลยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
44. นายชัยโรจน์ เตียวสุวรรณ
45. นางอนงค์ เจิมแหล่
46. นางชญาน์นันท์ บรรจง

นิติกรชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชานาญการพิเศษ
นิติกรปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
47. นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
48. นางสาววราลักษณ์ วงศ์กา

หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
นักสังคมสงเคราะห์
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สานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
49. พ.ต.อ. ประจักษ์ อวัยวานนท์
50. พ.ต.ท. ธนสร แตงแก้ว
51. ร.ต.ต. ทริช หน่อสุวรรณ
52. ด.ต. เจริญ พละพล

ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สารวัตรสืบสวน
รองผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บังคบหมู่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556
สานักงานมูลนิธิ ZOE International Ministries
53. น.ส.อรไท สายสิงห์ทอง
54. นายวิทยา สุนทรแดนไพร
55. นางลักขณา สะริม
56. นางสาธิต สิริว่องวัฒนกิจ
57. นางสาวกาญจนา มอกะละ
58. นางแครอล ฮาร์ท
59. นายไมเคิล ฮาร์ท
60. นายเกรก นาคามูระ
61. นายร็อบ แทงค์
62. นายทรงสถิต จงศิริวัฒณ์

ผู้ช่วยผู้อานวยการมูลนิธิ โซเอฯ คณะกรรมการเลขานุการ
ผู้จัดการฝ่ายช่วยกู้เด็ก (ภาคเหนือ)
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายช่วยกู้เด็ก
นิติกร
เจ้าหน้าที่สนาม
ผู้ก่อตั้ง สานักงานมูลนิธิ ZOE International Ministries
ผู้ก่อตั้ง สานักงานมูลนิธิ ZOE International Ministries
รองประธานฝ่ายช่วยกู้เด็ก (สากล)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ – ฝ่ายช่วยกู้เด็กประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ IT วิเคราะห์โครงการอาวุโส
-----------------------
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
1. พล.ต.ต. สุรพล ทวนทอง
รองผู้บังคับการตารวจป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด
2. พ.ต.ท. ศราวุฒิ บวรกิจประเสริฐ
สารวัตรกลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
3. นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ
ผู้อานวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ
สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมหารือผู้บริหารระดับนโยบาย
เรื่องระบบฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
1. นายวิเชียร ชวลิต
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
ที่ปรึกษา (สบ.10)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
4. พ.ต.อ. ปัญญา ปิ่นสุข
รอง ผบก. ปคม.
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
5. พ.ต.ท. เจษฎา ชมเชิงแพทย์
สว. กก. 6. บก. ปคม.
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
6. นายตระกูล วินิจนัยภาค
รองอัยการสูงสุด
กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
7. นายวันชัย รุจนวงศ์
อธิบดีอัยการ สานักงานต่างประเทศ
สานักงานอัยการสูงสุด
8. นายประวิทย์ ร้อยแก้ว
อัยการผู้เชี่ยวชาญ
สานักงานอัยการสูงสุด
9. พ.ต.ท. ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชานาญการพิเศษ
สานักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
10. นายวิทัศน์ เตชะบุญ
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
11. นางเสาวนีย์ โขมพัตร
ผู้อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
12. นายอนุสันต์ เทียนทอง
ผู้อานวยการสานักนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
13. นางทัศนลักษณ์ วงศ์สุริยศักดิ์
ผอ.ส่วนพัฒนากลไกลระบบการดาเนินงานช่วยเหลือคุ้มครอง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
-------------------------------
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ภาคผนวก ช. 02

กาหนดการสัมภาษณ์ในพื้นที่ 7 จังหวัด
กาหนดการสัมภาษณ์
เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดขอนแก่น
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
๑๑.๓๕ น.
- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปจังหวัดขอนแก่น
๑๒.๓๐ น.
- เดินทางถึงสนามบินจังหวัดขอนแก่น
๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น.
- บรรยายสรุปผลงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน โดย
คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑๖.๓๐–๑๗.๓๐ น.
- สัมภาษณ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
๑๔.๓๐–๑๕.๓๐ น.
- สัมภาษณ์อัยการจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้
ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑๕.๓๐–๑๖.๓๐ น.
- สัมภาษณ์หัวหน้าสถานีตารวจ พนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
๑๖.๓๐–๑๗.๓๐ น.
- สัมภาษณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น
๑๙.๐๐ น.
- เดินทางถึงสนามบินจังหวัดขอนแก่น
๒๐.๐๐ น.
- ออกเดินทางจากสนามบินจังหวัดขอนแก่นกลับกรุงเทพฯ
๒๑.๐๐ น.
- เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
-------------------------
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กาหนดการสัมภาษณ์
เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดสงขลา
วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

สัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัด
สงขลาและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา ศาลากลางชั้น ๑

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สัมภาษณ์หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ศาลากลางชั้น ๑

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สัมภาษณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุม
สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ศาลากลางชั้น ๑

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตารวจภาค ๙ พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา ศาลากลางชั้น ๑
สัมภาษณ์ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสงขลา พนักงานสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา ศาลากลางชั้น ๑
บรรยายสรุปผลงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
โดย คณะอนุ กรรมการศูน ย์ ปฏิ บัติ ก ารป้อ งกัน และปราบปรามการค้ า
มนุษย์จังหวัดสงขลา
ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒
สัมภาษณ์ผู้กากับการตารวจภูธรเมืองสงขลา พนักงานสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๒
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-๒วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สัมภาษณ์อัยการจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้
ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา ศาลากลางชั้น ๑
สัมภาษณ์ผู้อานวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (บ้านสุขสันต์)จังหวัด
สงขลา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สงขลา ศาลากลางชั้น ๑
สัมภาษณ์ผู้กากับการตารวจภูธรหาดใหญ่ พนักงานสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสถานีตารวจภูธรหาดใหญ่
สัมภาษณ์ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
ณ ห้องประชุมสถานีตารวจภูธรหาดใหญ่

---------------------------------
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กาหนดการสัมภาษณ์
เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๘.๐๐ น.
- ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปจังหวัดเชียงใหม่
โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG102
๐๙.๒๐ น.
- เดินทางถึงสนามบินจังหวัดเชียงใหม่
๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.
- บรรยายสรุปผลงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินงาน (รวมถึงระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์ของจังหวัด
เชียงใหม่) โดยคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่
๑๒.๐๐–๑๓.๓๐ น.
- สัมภาษณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องการค้ามนุษย์ การเก็บ
และใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกัน ณ ร้านอาหารลลิตา บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
๑๔.๐๐–๑๕.๐๐ น.
- สัมภาษณ์ผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค ๕ พนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่บันทึกคดี (ระบบ POLIS) ณ ห้องประชุมตารวจภูธร
ภาค ๕
๑๕.๐๐–๑๖.๐๐ น.
- สัมภาษณ์ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พนักงาน
สอบสวน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูล
การค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมตารวจภูธรภาค ๕
๑๖.๐๐–๑๗.๐๐ น.
- สัมภาษณ์หัวหน้าสถานีตารวจภูธรเมืองเชียงใหม่ พนักงาน
สอบสวนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเก็บและใช้ข้อมูลการค้า
มนุษย์ ณ ห้องประชุมสานักงานตารวจภูธรภาค ๕
๑๘.๐๐ น.
- พบปะผู้อานวยการสานักงานใหญ่ มูลนิธิชีวิตใหม่
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น.
- สัมภาษณ์อัยการจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
การเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ สานักงานอัยการจังหวัด
เชียงใหม่
๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น.
- สัมภาษณ์อธิบดีอัยการภาค ๕ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ
เก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์ ณ สานักงานอธิบดีอัยการภาค ๕
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กาหนดการสัมภาษณ์
เรื่องระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดตาก
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖
๑๐.๑๕ น.
- ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองไปอาเภอแม่สอด
๑๑.๓๐ น.
- เดินทางถึงสนามบินอาเภอแม่สอด
- เดินทางเข้าพัก
๑๔.๓๐–๑๖.๓๐ น.
- เยี่ยมชมค่ายผู้ลี้ภัยและหารือเรื่องการค้ามนุษย์
๑๗.๓๐–๑๙.๐๐ น.
- สัมภาษณ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก และคณะทางาน
ทีมสหวิชาชีพที่รับผิดชอบเรื่องการค้ามนุษย์ การเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
(ตารวจภูธรจังหวัด มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก และ
International Rescue Committee) พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ณ โรงแรมที่พัก
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น.
- เยี่ยมชมด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สอด และสัมภาษณ์เรื่องการคัดแยกผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ การเก็บและใช้ข้อมูลการค้ามนุษย์
๑๔.๓๐ น.
- เดินทางถึงสนามบินอาเภอแม่สอด
๑๖.๐๐ น.
- ออกเดินทางจากสนามบินอาเภอแม่สอดกลับกรุงเทพฯ
๑๗.๑๕ น.
- เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง
-------------------------
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การสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนกลาง จานวน 13 ครั้ง
ครั้งที่ 1

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7

วันที่ 9 สิงหาคม 2555
วันที่ 22 สิงหาคม 2555
วันที่ 23 สิงหาคม 2555
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 (เช้า)
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 (บ่าย)
วันที่ 24 สิงหาคม 2555 (บ่าย)

ครั้งที่ 8

วันที่ 22 กันยายน 2555

ครั้งที่ 9

วันที่ 6 ตุลาคม 2555

ครั้งที่ 10 วันที่ 18 ตุลาคม 2555
ครั้งที่ 11 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
ครั้งที่ 12 วันที่ 14 ธันวาคม 2555
ครั้งที่ 13 วันที่ 14 ธันวาคม 2555

สัมภาษณ์ผู้อานวยการสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง
และเด็ก
สัมภาษณ์ผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
สัมภาษณ์ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
สัมภาษณ์ผู้แทนสานักงานศาลยุติธรรม
สัมภาษณ์ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
สัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานแรกรับเด็กชายบ้านปากเกร็ด
สัมภาษณ์ผู้แทนสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัด
ปทุมธานี
สัมภาษณ์ผู้อานวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย)
จังหวัดปทุมธานี
สัมภาษณ์ พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และพันตารวจเอก
ปัญญา ปิ่นสุข
สัมภาษณ์ พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สัมภาษณ์ผู้อานวยการสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิง
และเด็กและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สัมภาษณ์ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ รอบที่ 2
สัมภาษณ์ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด รอบที่ 2

การประชุมหารือกลุ่มย่อยและประชุมเฉพาะทาง จานวน 12 ครั้ง
ครั้งที่ 1

วันที่ 7 ธันวาคม 2555

ครั้งที่ 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2555

ครั้งที่ 3

วันที่ 25 ธันวาคม 2555

ครั้งที 4

วันที่ 3 มกราคม 2556

ประชุมหารือกับผู้แทนสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในส่วนของการดาเนินคดี
ประชุมหารือกับผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในส่วนของ
การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ประชุมหารือผู้บริหารระดับนโยบาย
ประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับคณะอาจารย์ที่
รับผิดชอบด้านเทคโนลยี
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ครั้งที่ 5

วันที่ 4 มกราคม 2556

ประชุมหารือกับผู้บริหารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ครั้งที่ 6

วันที่ 18 มกราคม 2556

ประชุมหารือกลุ่มย่อยระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติ กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ และคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี

ครั้งที่ 7

วันที่ 22 มกราคม 2556

ครั้งที่ 8

วันที่ 25 มกราคม 2556

ประชุมหารือกับผู้อานวยการสานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
หญิงและเด็ก
ประชุมหารือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และองค์การ
ระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

ครั้งที่ 9

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ครั้งที่ 10 วันที่ 15 มีนาคม 2556

ประชุมหารือระหว่างสานักงานตารวจแห่งชาติ และคณะอาจารย์
ทีร่ ับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
ประชุมหารือกับพลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

ครั้งที่ 11 วันที่ 26-29 มีนาคม 2556

ประชุมหน่วยงานหลักที่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 12 วันที่ 8-10 สิงหาคม 2556

ประชุมหน่วยงานหลักที่ให้ความคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย ครั้งที่ 2

ประชุมคณะทางาน รวม 38 ครั้ง
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7
ครั้งที่ 8
ครั้งที่ 9
ครั้งที่ 10
ครั้งที่ 11
ครั้งที่ 12
ครั้งที่ 13
ครั้งที่ 14
ครั้งที่ 15
ครั้งที่ 16
ครั้งที่ 17

วันที่ 23 มิถุนายน 2555
วันที่ 11 กรกฎาคม 2555
วันที่ 24 กรกฎาคม 2555
วันที่ 19 สิงหาคม 2555
วันที่ 15 กันยายน 2555
วันที่ 16 กันยายน 2555
วันที่ 17 กันยายน 2555
วันที่ 23 กันยายน 2555
วันที่ 30 กันยายน 2555
วันที่ 6 ตุลาคม 2555
วันที่ 16 ตุลาคม 2555
วันที่ 18 ตุลาคม 2555
วันที่ 21 ตุลาคม 2555
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
วันที่ 2 ธันวาคม 2555
วันที่ 2 มกราคม 2556
วันที่ 5 มกราคม 2556
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ครั้งที่ 17
ครั้งที่ 18
ครั้งที่ 19
ครั้งที่ 20
ครั้งที่ 21
ครั้งที่ 22
ครั้งที่ 23
ครั้งที่ 24
ครั้งที่ 25
ครั้งที่ 26
ครั้งที่ 27
ครั้งที่ 28
ครั้งที่ 29
ครั้งที่ 30
ครั้งที่ 31
ครั้งที่ 32
ครั้งที่ 33
ครั้งที่ 34
ครั้งที่ 35
ครั้งที่ 36
ครั้งที่ 37
ครั้งที่ 38

วันที่ 19 มกราคม 2556
วันที่ 24 มกราคม 2556
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ 16 มีนาคม 2556
วันที่ 17 มีนาคม 2556
วันที่ 21 มีนาคม 2556
วันที่ 6 เมษายน 2556
วันที่ 7 เมษายน 2556
วันที่ 9 เมษายน 2556
วันที่ 11 เมษายน 2556
วันที่ 17 เมษายน 2556
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
วันที่ 2 มิถุนายน 2556
วันที่ 8 มิถุนายน 2556
วันที่ 9 มิถุนายน 2556
วันที่ 22 มิถุนายน 2556
วันที่ 30 มิถุนายน 2556
วันที่ 6 กรกฎาคม 2556
วันที่ 9 กันยายน 2556
วันที่ 4 ตุลาคม 2556
วันที่ 12 ตุลาคม 2556
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