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เร่ือง 

บทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปญัหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง  
ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
โดย 
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นายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๘ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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ชื่องานวิจัย   บทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  
                      ประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธาน ี
ผู้วิจัย       นายสมปราชญ์  ปราบสงคราม      
หลักสูตร     นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๖๘ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา   อาจารย์จาดุร  อภิชาตบุตร   
 
  

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  ๑) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานเชิงพ้ืนที่ใน
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒) เพ่ือ
ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของอ าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมง ในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก ท้องถิ่นอ าเภอดอนสักหรือตัวแทน ผู้
ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสักหรือตัวแทน ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี
หรือตัวแทน ประมงอ าเภอดอนสักหรือตัวแทน ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน นายกสมาคม
ประมงอ าเภอดอนสักหรือตัวแทน และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
จ านวน ๑๐ คน 
 แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมี ๑ ฉบับ  ๓ ตอน คือ  ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง  วันที่ เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์ และสถานที่ที่สัมภาษณ์  
ตอนที่ ๒  ผลการศึกษาตามประเด็นรายละเอียดการสัมภาษณ์  ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยซึ่งบท
สัมภาษณ์เป็นลักษณะปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ ๑) หน้าที่และ
บทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ๒) ความคาดหวังกับบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ๓) การมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ตอนที่ ๓  ประเด็นรายละเอียด
เพ่ิมเติม ประกอบด้วย  ๑) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ๒) แนว
ทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในหลาย
ลักษณะ ประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะสร้างข้อมูลที่เป็น
ข้อสรุปชั่วคราว จากนั้นจะท าการเชื่อมโยงข้อสรุปย่อยต่างๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ และน าไปสู่



ข 
 
ข้อสรุปที่ใหญ่ขึ้น ๒) การวิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทข้อมูล โดยการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือ
ประเภท ตามลักษณะที่ข้อมูลนั้นมีอยู่ร่วมกันเป็นตัวจ าแนก  ๓) การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
ข้อมูล จากความเหมือนและความแตกต่างที่มีอยู่ ในคุณลักษณะ (Qualities) หรือคุณสมบัติ 
(Attributes) ของข้อมูล ๔) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความข้อมูล ( Interpretative Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยตีความจากข้อมูลที่มี 
 ผลการวิจัยพบว่า  (๑) บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ นายอ าเภอในฐานะผู้บริหารสูงสุดในพ้ืนที่
มีหน้าที่ อ านวยการ ก ากับดูแล ให้การบริหารงานและการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามกฎหมาย บทบาทที่กระท าจริง มีบทบาทในการท าหน้าที่ในการอ านวยการ วางแผน ประสานงาน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเฝ้าระวังตรวจตรา ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของบุคคลและ
สถานที่ต่างๆ ในพ้ืนที่ มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
ความเข้าใจรูปแบบของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง และบทบาทที่ถูกคาดหวังจากหน่วยงาน
ต่างๆ คาดหวังให้ นายอ าเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง โดยเปิดศูนย์บริการเพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการตลอดจนแรงงานต่างด้าวสามารถ
ปรึกษาปัญหาได้ (๒) ทุกหน่วยงานในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอ าเภอดอนสัก ในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านการประมง (๓) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส าคัญคือ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดข้อมูลที่ชัดเจน (๔) แนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน
คือ จัดท าแผน เสนอขอ บุคลากร งบประมาณ และจัดท าฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  
 
ค าส าคัญ   การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของนายอ าเภอดอนสัก  
              จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อ   ก 
กิตติกรรมประกาศ   ค 
สารบัญ    ง 
สารบัญตาราง    ฉ 
สารบัญภาพ  ช 
บทที่  ๑  บทน า   ๑ 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   ๑ 
๑.๒ ค าถามการวิจัย   ๗ 
๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย   ๗ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย   ๗                           
๑.๕ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง   ๘ 
๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะ   ๘ 
๑.๗ ผลที่คาดว่าจะได้รับ                                                                           ๑๐ 

บทที่  ๒  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   ๑๑ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ                             ๑๒ 
 ๒.๒ แนวคิดการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Approach)                 ๒๒ 

๒.๓ แนวคิดการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วม ๒๕ 
๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมง                                ๒๘ 
๒.๕ ข้อมูลบริบทของอ าเภอดอนสักสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี                     ๕๘ 

           ๒.๖ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                                              ๖๓ 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย                                                                         ๖๙ 

บทที่  ๓  วิธีด าเนินการศึกษา ๗๑ 
๓.๑ วิธีการศึกษาวิจัย                                                                               ๗๑ 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ผู้ให้ข้อมูล)                                                    ๗๑ 
๓.๓ วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ๗๒ 

 ๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย                                                               ๗๒ 
๓.๕ วธิีการวิเคราะห์ข้อมูล  ๗๓ 

 



จ 
 

สารบัญ  (ต่อ) 
 

หน้า 
บทที่  ๔  ผลการศึกษา ๗๔ 

๔.๑ รายละเอียดทั่วไปของข้อมูล                         ๗๔ 
 ๔.๒ รายละเอียดการสัมภาษณ์                                                                ๗๔
       ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้สัมภาษณ์)                                    ๗๔
  ตอนที่ ๒ ผลการศึกษาตามประเด็น                                                        ๗๕ 
 ตอนที่ ๓  ประเด็นรายละเอียดเพ่ิมเติม ประกอบด้วย                                   ๘๕ 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                       ๙๑ 
บทที่  ๕  สรุปและข้อเสนอแนะ    ๙๖ 

๕.๑ สรุปผลศึกษาวิจัย                                                                             ๙๖ 
๕.๒ ข้อเสนอแนะ                                                                                 ๑๐๒ 
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บทที่ ๑ 
 

บทน ำ 
 
๑.๑ สภำพปัญหำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ปัญหาการค้ามนุษย์ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ (Non –Traditional 
Security) และก าลังเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการ
กระท าที่ลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้เป็นเพียง “สินค้ำ” ที่มีการซื้อขาย และเอารัด
เอาเปรียบโดยไม่ค านึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจและความรู้สึก อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด การลักลอบเข้าเมือง  การค้าประเวณี (วารสารไทยคู่ฟ้า, 
๒๕๕๘, น. ๙) และที่ส าคัญในกฎหมายสิทธิมนุษยชนถือว่า การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมระหว่าง
ประเทศ จึงเป็นปัญหาที่นานาประเทศให้ความสนใจรวมทั้งประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและร่วมกัน
แก้ปัญหาดังกล่าว 

  TVPA (Trafficking Victims Protection Act) เป็นกฎหมายที่มีข้ึนเพ่ืออนุวัติการพันธกรณี  
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร  และพิธีสาร
เพ่ือป้องกัน ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์  โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพ่ิมเติมอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดย TVPA มีวัตถุประสงค์
หลักสามประการคือ การป้องกัน (Prevention) การคุ้มครอง (Protection) และการด าเนินคดี 
(Prosecution) และเปรียบเสมือนมาตรการก ากับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับ
อาชญากรรมการค้ามนุษย์ และเป็นเครื่องมือควบคู่กับการใช้วิธีทางการทูตเพ่ือกดดันประเทศต่างๆ 
ให้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและด าเนินนโยบายให้ประสานสอดคล้องกันเพ่ือบูรณาการในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับสากล 

  กฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Trafficking Victims Protection  
Act) หรือ TVPA ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์  (TIP 
Report) เป็นรายงานประจ าปีเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน  เพ่ือเสนอต่อรัฐสภาสหรัฐฯ เกี่ยวกับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์และการด าเนินการของรัฐบาลประเทศต่าง  ๆ ทั่วโลก จ านวนกว่า ๑๘๘ 
ประเทศ โดยจัดระดับเป็น Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch List และ Tier 3 ตามมาตรฐานขั้นต่ าใน
การขจัดการค้ามนุษย์ที่ระบุใน TVPA โดยเป็นการประเมินความคืบหน้าการด าเนินการของแต่ละ
ประเทศเปรียบเทียบกับการด าเนินการของประเทศนั้นๆ ในปีที่ผ่านมา โดยแต่ละ Tier หมายความ
ดังนี้  ๑) Tier 1 หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลด าเนินการโดยสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัด
การค้ามนุษย์ตาม TVPA  ๒) Tier 2 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า 
แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข  ๓) Tier 2 Watch List คล้ายกับ Tier 2 
แต่มีเหยื่อการค้ามนุษย์จ านวนมากหรือเพ่ิมขึ้นมาก หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ใช้ความพยายาม
เพ่ิมขึ้น ในการต่อต้านการค้ามนุษย์  ๔) Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับ
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มาตรฐานขั้นต่ า และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยสาคัญ  ประเทศที่อยู่ใน Tier 3 อาจถูกสหรัฐฯ 
พิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่
เกี่ยวกับการค้า (nonhumanitarian  and non-trade-related foreign assistance) รวมทั้งสหรัฐฯ 
อาจพิจารณาไม่ให้งบประมาณสนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศดังกล่าวในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม รวมทั้งสหรัฐฯ อาจคัดค้านความช่วยเหลือ (ยกเว้น
ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการค้า และบางความช่วยเหลือด้านการ
พัฒนา) ที่รัฐบาลประเทศดังกล่าวอาจได้รับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศ อาทิ กองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศและธนาคารโลก ทั้งนี้ มาตรการระงับความช่วยเหลือดังกล่าวจะมิได้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติทันทีที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้รับการประเมินให้อยู่ใน  Tier 3 เนื่องจากประธานาธิบดี
สหรัฐฯ (โดยปรึกษาหารือภายในกับหน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการ
ต่างประเทศ USAID เป็นต้น) สามารถใช้สิทธิในการยกเว้นมาตรการระงับความช่วยเหลือแก่ประเทศที่
ได้รับการประเมินให้อยู่ใน Tier 3 ดังกล่าวได้ หากประธานาธิบดีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่
สหรัฐฯ หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบทางอ้อมต่อประชากรกลุ่มที่มีความเปราะบางซึ่งรวมถึงสตรีและเด็ก 
โดยการพิจารณาดังกล่าวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะเป็นกระบวนการภายในของสหรัฐฯ เอง 

  นายจอห์น แครี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้เผยแพร่
รายงานประจ าปีสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ หรือ ที
ไอพี รีพอร์ท (Trafficking in Person Report :TIP Report) ประจ าปี ๒๐๑๔ โดยในรายงานระบุว่า 
ประเทศไทยถูกลดอันดับบัญชีกลุ่มที่ 2 (Tier 2 Watch List) ลงมาอยู่ในบัญชีกลุ่มที่ ๓ (Tier 3 
ภายหลังจากที่ไทยอยู่ในระดับ Tier ๒ Watch list เป็นระยะเวลาสี่ปีติดต่อกัน จัดเป็นกลุ่มประเทศที่
มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุดถือเป็นกลุ่มประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ขั้นต่ าตามกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ TVPA  และไม่ได้ใช้ความ
พยายามอย่างมีนัยส าคัญที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งการตกสู่กลุ่มท่ี ๓ Tier 3 อาจท าให้ประเทศ
ไทยสูญเสียความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในด้านต่าง ๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมและการค้า รวมทั้งอาจเผชิญหน้ากับการถูกสหรัฐอเมริกาคัดค้านความช่วยเหลือจาก
สถาบันส าคัญระหว่างประเทศ อาทิกองทุน การเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และเวิลด์ แบงก์ 
(หรือธนาคารโลก) รวมถึงความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ระหว่างประเทศ) อีกทั้ง
ล่าสุดคณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและ สหภาพยุโรป (EU) ได้แจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการเรื่องการขาดมาตรการที่เพียงพอในการต่อสู้กับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ( Illegal, Unreported  and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) เ พ่ือ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม โดยสหภาพยุโรปให้ความเห็นว่าประเทศไทยควรต้องพัฒนา
ระบบควบคุมการท าประมงแบบ IUU ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งด้านกฎหมายและการด าเนิน
มาตรการบังคับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งแม้ว่า IUU จะไม่ได้ระบุถึงมาตรการลงโทษเกี่ยวกับปัญหา
แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์โดยตรงก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมประมงระหว่างไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปหากไม่มี
การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนภายในหกเดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ า
ของประเทศไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม  
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  ประเทศไทยจึงได้หยิบยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง
และเร่งด่วนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.
๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายหลักในการแก้ไขปัญหา 
  การประมงทางทะเลถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศไทย ก่อให้เกิด
จ านวนแรงงานเกี่ยวกับการประมงถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ด้วยความที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญใน
การท าประมงมาตั้งแต่อดีต จึงท าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทะเล
รายใหญ่ของโลก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้จะลดลงเนื่องจากปริมาณสัตว์น้ าที่ลด
น้อยลง ซึ่ง สวนทางกับราคาน้ ามันที่เพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการแรงงานเพ่ือรองรับกับ
อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีอัตราที่สูง เนื่องจากสภาพการท างานที่หนักและต้องออกทะเลเป็นระยะ
เวลานานท าให้แรงงาน ส่วนใหญ่ปฏิเสธงานประมง โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ระบุว่า 
อุตสาหกรรมภาคประมงทะเลก าลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประเภทลูกเรือประมงถึง 
๑๐,๐๐๐ อัตรา มีลูกเรือใช้แรงงานอยู่ในเรือประมงสัญชาติไทย กลางทะเลประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน 
มีทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติโดยสัดส่วนแนวโน้มของแรงงานข้ามชาติสูงกว่าแรงงานไทย
หลายเท่าตัว อีกทั้งประเด็นปัญหาที่ส าคัญของแรงงานประมงทะเล คือ ลักษณะงานที่เสี่ยงอันตราย
และต้องอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลานานกว่าจะได้เข้าฝั่ง โดยเฉพาะเรือประมงสัญชาติไทยออกไปหา
ปลาในน่านน้ าต่างประเทศ อาทิมาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย กัมพูชา เมียนม่าร์เวียดนามรัสเซีย ติมอร์
ออสเตรเลีย และโซมาเลีย เป็นต้น จึงท าให้ต้องออกเรือไปจับปลากลางทะเลเป็นเวลานานเป็นเดือน
โดยไม่กลับเข้าฝั่ง ซึ่งในระหว่างอยู่กลางทะเลจะมีเรือเข้าไปถ่ายปลาเพ่ือมาขาย จากลักษณะการ
ท างานดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาทั้งจากการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมการละเมิดสิทธิแรงงาน และการค้า
มนุษย ์

  ประเทศไทยมีรายได้หลักจากสินค้าประมง ในขณะที่สภาพงานประมงเป็นงานเสี่ยง
อันตรายยากล าบาก และต้องใช้ชีวิตอยู่ในทะเลระยะยาว จึงเกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
และมีการแก้ ปัญหาด้วยการใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีอยู่ร้อยละ ๙๐ ของ
แรงงานประมงท้ังหมดแต่การขาดแคลนแรงงานประมงยังคงมีอยู่ เนื่องจากแรงงานต่างด้าวพร้อมที่จะ
ย้ายงานได้ตลอดเวลาทั้งการย้ายเรือและการเปลี่ยนอาชีพในขณะนี้และจากการด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงา ซึ่งติดตามประเด็นปัญหาการค้ามนุษย์และการละเมิด
สิทธิแรงงานภาคประมงทะเล ได้ประมวลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๑) การบังคับใช้แรงงานเด็ก 
อุตสาหกรรมประมงทะเลยังมีปัญหาการใช้แรงงานเด็ก  ทั้งแรงงานเด็กไทยและแรงงานเด็กจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน มีเด็กชายอายุต่ ากว่า ๑๖ ปี หลายคนที่ถูกล่อลวงและน าพามาท างานบน
เรือประมงหรือในกรณีของแรงงานข้ามชาติ แรงงานเด็กเป็นผู้ติดตามครอบครัวหรือญาติที่เป็นลูกเรือ
ประมงมาท างานบนเรือประมงด้วย ปัญหาส าคัญส าหรับแรงงานเด็กบนเรือประมง คือ ในต าแหน่งลูก
เรือประมงเป็นงานใช้แรงงานที่ทุกคนต้องท างานหนักเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่จึงท าให้เด็ก
ตกอยู่ในสภาพการถูกบังคับใช้แรงงานเหมือนแรงงานผู้ใหญ่คนอ่ืนๆ  ทุกคนจะมีหน้าที่เหมือนกัน 
ท างานในเวลาเดียวกัน พักผ่อนเท่ากัน และได้รับการปฏิบัติจากผู้ควบคุมเรือเสมือนแรงงานผู้ใหญ่คน
หนึ่ง เพราะในเรือมีอัตราลูกเรือจ ากัด  ดังนั้น แรงงานจึงจะต้องท างานเท่ากันและคุ้มค่าที่สุด ใน
ขณะเดียวกันสภาพการท างานที่หนัก พักผ่อนไม่เป็นเวลา และเสี่ยงอันตรายต่ออุบัติเหตุตลอดจนคลื่น
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ลมรวมถึงภัยธรรมชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้แรงงานเด็กบนเรือประมงถือว่าการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประเภทหนึ่ง  ๒) ปัญหาการค้ามนุษย์ นับว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมประมงทะเลด้วยสภาวะการขาดแคลนแรงงานจ านวนมากจึงท าให้เกิดขบวนการ
นายหน้าค้าแรงงานประมงเพ่ือจัดหาแรงงานประมงป้อนเข้าสู่ตลาดที่ขาดแคลน ทว่าด้วยความที่
แรงงานส่วนใหญ่เลือกที่จะท างานบนบกมากกว่างานในทะเล  จึงท าให้วิธีการของนายหน้าที่ใช้การ
ล่อลวง การใช้ยาสลบและการบังคับให้ช าระหนี้เป็นเครื่องมือในการน าพาแรงงานลงเรือประมง  โดย
ปัจจุบันค่าหัวแรงงานที่นายหน้าขายให้กับเรือประมงมีราคาตั้งแต่ ๖,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท นั่นหมายถึง
แรงงานที่ถูกล่อลวง ต้องท างานใช้หนี้ในสภาพที่ไม่เต็มใจในการท างาน โดยไม่สามารถขัดขืนหรือหนี
เพ่ือให้พ้นสภาพนั้นได้ เนื่องจากเรืออยู่กลางทะเลตลอด  ๓) ค่าตอบแทนในการท างานไปท างานสภาพ
การจ้างงานประมงทะเลซึ่งเป็นงานที่หนักและเสี่ยงอันตราย มีอัตราค่าตอบแทนที่ต่ ามาก โดยลักษณะ
การจ่ายค่าตอบแทนแรงงานของประมงทะเลมีอยู่ ๓ ประเภท คือ ๑) แบบเป็นเงินเดือน ๒) แบบแบ่ง
เปอร์เซ็นต์ในการขายปลาแต่ละรอบ ๓) แบบเป็นเงินเดือนและแบ่งเปอร์เซ็นต์โดยปัจจุบันอัตรา
ค่าตอบแทนแบบรายเดือนในพ้ืนที่ท่าเรือประมง เช่น สงขลา สมุทรสาคร สมุทรปราการและตรัง อยู่ที่
อัตราประมาณ ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ซึ่งผู้ประกอบการมักอ้างว่าลักษณะการท างานบนเรือประมงเป็น
งานที่กินอยู่พร้อม ลูกเรือไม่ต้องซื้ออาหาร และเช่าที่พักอาศัย ดังนั้น อัตราค่าจ้างแรงงานจึงอยู่ใน
อัตราที่ต่ า ซึ่งจากเหตุผลดังกล่าวท าให้แรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ เพราะอาหารและสถานที่พักผ่อน
มักไม่ถูกสุขอนามัย ตลอดจนเจ้าของเรือประมงจะให้ลูกเรือสามารถสั่งอาหารหรือของใช้ที่ต้องการได้  
โดยจะฝากสินค้าที่ลูกเรือสั่งซื้อมากับเรือขนถ่ายปลากลางทะเล ซึ่งอัตราค่าสินค้าดังกล่าวมีราคาแพง
เกินจริง เพราะบวกค่าขนส่งเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เงินเดือน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ของลูกเรือประมง
หลายคนจึงเหลือเดือนละไม่ถึง ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งตัวอย่างของแรงงานประมงหลายคนที่ท างานบนเรือ
มาเป็นปี เมื่อขึ้นฝั่งตัดบัญชีค่าจ้างแรงงานจึงเหลือเงินคนละไม่กี่พันบาทเท่านั้น ส่วนกรณีแบ่งค่าจ้าง
จากเปอร์เซ็นต์ในการขายปลานั้นก็มีสภาพไม่ต่างกัน เพราะลูกเรือไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าในความ
เป็นจริงขายปลาได้เงินจ านวนเท่าใดและหักลบกันก่ีเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น อัตราค่าจ้างแรงงานทั้งสองแบบ
จึงไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ๔) สัญญาการจ้างงาน ระบบการจ้างแรงงานของอุตสาหกรรมประมงทะเล 
ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายการดูแลและจัดหาลูกเรือประมงให้กับผู้ควบคุมเรือ  (ไต้ก๋ง) ดังนั้น ระบบ
การจัดการเรื่องเอกสารจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แรงงานประมงจ านวนมากออกเรือโดยไม่เคยมี
การเซ็นสัญญาการจ้างงาน ลูกเรือไม่ทราบค่าจ้างแรงงานที่ตนเองจะได้รับและระยะเวลาที่ต้องออก
เรือ ยิ่งเป็นแรงงานเด็กหรือแรงงานที่ถูกน าพามาโดยขบวนการค้ามนุษย์จะไม่ทราบแม้กระทั่งว่า
ตนเองจะไปออกเรือที่ไหนและจะได้กลับเข้า ๕) ชั่วโมงในการท างาน งานประมงเป็นงานในลักษณะ
พิเศษ มีช่วงเวลาในการท างานไม่เหมือนงานปกติทั่วไปกล่าวคือ  มีการท างานเป็นช่วงเวลาไม่
ต่อเนื่องกัน ลูกเรือประมงจะมีหน้าที่ปล่อยอวน เมื่อลากปลาขึ้นมาได้ ก็จะท าการคัดแยกปลาและซ่อม
อวนแล้วจึงปล่อยอวนอีกครั้ง เรียกว่า ๑ ลอย ใช้เวลาประมาณลอยละ ๒-๔ ชั่วโมง จากนั้นจะนอน
พักผ่อน ๒-๔ ชั่วโมง ก็จะท าการลากอวนขึ้นเรือและคัดแยกปลารอบใหม่วนเวียนกันอยู่แบบนี้ ดังนั้น 
การพักผ่อนจึงไม่ต่อเนื่อง ตลอดจนไม่มีเวลาหยุดงานที่ชัดเจน จึงท าให้แรงงานประมงอาจจะท างาน
เกินกว่าวันละ ๘ ชั่วโมง โดยพักผ่อนไม่เพียง ซึ่งเป็นเหตุแห่งการเกิดอันตรายในการท างานและอาจ
เจ็บป่วยได้ง่าย ๖) การรักษาพยาบาล การท างานในฐานะลูกเรือประมงโดยเฉพาะเรือประมงที่ออกไป
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จับปลานอกน่านน้ าเป็นเวลานานกว่า ๑-๕ ปี กว่าจะกลับเข้าฝั่ง ลูกเรือต้องอยู่ในภาวะตากแดดตาก
ฝนและโต้คลื่นลมจึงท าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ง่าย ประกอบกับลักษณะการท างานที่ต้องใช้แรงในการ
ลากอวนและยกของตลอดจนต้องใช้ของมีคมในการท างานอาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุบนเรือประมงได้  
ซึ่งจากการท างานช่วยเหลือลูกเรือประมงของมูลนิธิกระจกเงา พบว่า มีลูกเรือที่ประสบอุบัติเหตุบน
เรือประมงจ านวนมาก เช่น การถูกของมีคมบาด ถังดองปลาในเรือหล่นทับ เชือกที่ใช้ลากอวนบาดมือ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ทั้งการเจ็บป่วยจากสภาพร่างกายที่อ่อนล้า และการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุบน
เรือประมงไม่สามารถท าการรักษาพยาบาลได้มากนักนอกจากการท าแผลเบื้องต้น  หรือการให้ยา
บรรเทาปวดเท่านั้น การให้หยุดงานบนเรือประมงก็เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เนื่องจากบนเรือมีแรงงาน
จ านวนจ ากัด ทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันท างาน ถ้าขาดแรงงานไปสัก ๑-๒ คน จะท าให้ระบบการ
ท างานล่าช้า ดังนั้นลูกเรือที่เจ็บป่วยมักจะทนท างานต่อโดยไม่ได้รับการรักษาพยาบาลและการพักฟ้ืน   

  จากที่กล่าวมา ในขณะนี้ประเทศไทยก าลังเผชิญหน้ากับวิกฤติปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือ
น ามาเป็นแรงงานประมงอย่างมากอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงนั้นจ าเป็นที่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องสมาคมประมง ผู้ประกอบการประมงและตัวแรงงาน จ าเป็นต้องร่วมมือกันที่จะพยายาม
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายให้ถูกต้อง มีการปฏิบัติที่เข้มงวด โดยเฉพาะการตรวจแรงงานที่ต้อง
จริงจังและต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็กซึ่งถือเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ที่
เป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงเกิดขึ้นอีกต่อไป และในรายงานประจ าปี เรื่อง สถานการณ์การค้า
มนุษย์ฉบับดังกล่าว ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านส าหรับการค้า
ผู้ชาย ผู้หญิงและเด็ก เพ่ือการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี เหยื่อจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ซึ่งได้แก่ จีน เวียดนาม รัสเซีย อุซเบกิสถาน อินเดียและฟิจิ เต็มใจอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
บ่อยครั้งได้รับความช่วยเหลือจากญาติหรือคนในชุมชนหรือผ่านเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการที่ท า
หน้าที่จัดหาหรือลักลอบน าพาบุคคล ทั้งนี้ ประมาณการว่ามีแรงงานข้ามชาติในไทย ๒ ถึง ๓ ล้านคน 
ส่วนใหญ่มาจากพม่า ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของเหยื่อการค้ามนุษย์ในไทย ทั้งนี้ จากการประมาณการขั้น
ต่ าเหยื่อหลายหมื่นคนซึ่งเข้ามาในประเทศไทยถูกบังคับ ขู่เข็ญหลอกลวงให้เข้าสู่การใช้แรงงานหรือถูก
กดข่ีในอุตสาหกรรมทางเพศ สิ่งที่ส าคัญ คือ แรงงานที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในประเทศไทยถูกกดขี่ใน
ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมง  กิจการสิ่งทอระดับล่าง โรงงาน และการ
ท างานบ้าน และเหยื่อบางรายถูกบังคับให้เป็นขอทานข้างถนน  ทั้งนี้ ชายชาวพม่า กัมพูชาและไทย 
ตกเป็นเป้าหมายบังคับเกณฑ์แรงงานในเรือประมงสัญชาติไทยที่ล่องเรืออยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และใกล้เคียง ลูกเรือประมงบางคนอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และได้รับค่าแรงน้อยนิด 
พวกเขาต้องท างานวันละ ๑๘ ถึง ๒๐ ชั่วโมงต่อวัน และท างาน ๗ วันต่อสัปดาห์ และบางคนยังถูก
ข่มขู่และทุบตี ทั้งนี้ รายงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า ร้อยละ ๑๗ ของลูกเรือประมงที่ถูกส ารวจที่เริ่ม
ท างานในเรือประมงชายฝั่งซึ่งใช้เวลามากกว่า ๑ เดือนในทะเล มีประสบการณ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ
การถูกบังคับเกณฑ์แรงงาน บ่อยครั้งมีการข่มขู่ว่าจะตัดเงิน รวมทั้งการไม่จ่ายเงินค่าจ้างเต็มจ านวน  
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  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ คสช.ฉบับที่  ๖๘/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะท่ี ๑ เป็นการชั่วคราว โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดด้าน
การค้ามนุษย์ และขบวนการลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยให้ด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประชาคมโลก ตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
แรงงานและหลักการมนุษยธรรม เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค และมีมนุษยธรรม ประกอบกับรัฐบาล
ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการ
อย่างจริงจัง โดยการบูรณาการความร่วมมือในการท างานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาคมโลกเห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของประเทศไทยในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และลบล้างข้อกล่าวหาในรายงานสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา 

  จังหวัดสุราษฏร์ธานี เปรียบเสมือนเมืองหลวงของภาคใต้ตอนบน ที่มีความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการประมง
ทะเล โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสุราษฏร์ธานี ซึ่งมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 
สถานประกอบการต่างๆมีความต้องการแรงงานในอัตราการจ้างงานราคาถูกเป็นจ านวนมาก จึงเป็น
แรงผลักดันให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเข้า
มาท างานในพื้นที่มากขึ้น ทั้งแรงงานภาคกรรมกรก่อสร้าง เกษตรกรรม การประมง และภาคบริการใน
สถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามามีทั้งแรงงานที่
เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกลุ่มที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งกลุ่มหลังอาจท าให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบ และอาจตกเป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ได้ง่าย เนื่องจากแรงงานเหล่านี้จะจ ายอมต่อ
นายจ้างเพ่ือที่จะได้ท างานในประเทศไทยต่อไป 

  อ าเภอดอนสัก เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งอ่าวไทยตะวันออก
หรืออ่าวบ้านดอน ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ๖๒ กิโลเมตรและห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๑๒ กิโลเมตร  ที่ว่าการอ าเภอ ตั้งอยู่ ริมถนนสายบ้านใน-ขนอม ทาง
หลวง หมายเลข ๔๑๔๒ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสัก มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕๘ ตารางกิโลเมตร/
๒๘๖,๒๕๐ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง ลาดไปทางชายฝั่งทะเลตอนเหนือ ทางตอนใต้ และ
ตะวันออกเป็นแนวภูเขาสูง อุดมไปด้วย ทรัพยากรป่าไม้ ทางตอนกลางของตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม 
เหมาะแก่การเพาะปลูก ทางตอนเหนือเป็นที่ราบชายฝั่ง ทะเลดอนสักเป็นทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากร จึงมีอุตสาหกรรมแพปลา และการท าประมงอยู่มากมายซึ่งอ าเภอดอนสักมีแรงงานต่าง
ด้าวจ านวนมากที่เข้ามารับจ้างท างานในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอาชีพประมง ซึ่งมีทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบ 
และแรงงานที่ผิดกฎหมาย 

  นายอ าเภอในฐานะตัวแทนของรัฐบาลตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๓๔ ผู้ปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันป้องกัน



7 
 

 

และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ อีกทั้งเป็นผู้อ านวยการศูนย์บูรณาการและประสานการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๖๘/๒๕๕๖ 
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ จึงเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในพ้ืนที่ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและปกป้อง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งเพ่ือปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพ้ืนฐานของความเป็น
มนุษย์อันถือเป็นผลประโยชน์ร่วมที่ยั่งยืนของไทยและสังคมโลกบนพ้ืนฐานของ  human security 
approach สืบไป ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นนายอ าเภอเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา “บทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี” 
 
๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย   

  ๑.๒.๑ นายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีแนวทางและวิธีการบริหารจัดการงาน
เชิงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงอย่างไร เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้
ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
  ๑.๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานประมงมีหรือไม่ มีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์ 

  ๑.๓.๑  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานเชิงพ้ืนที่ในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมงของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
๑.๔ ขอบเขตกำรศึกษำ  

  ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

   เป็นการศึกษาวิจัยแนวทางการบริหารจัดการในพ้ืนที่ กรณี การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ตามบทบาทหน้าที่ของ
นายอ าเภอ  
 
  ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 

   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อ าเภอดอนสักสุราษฏร์ธานี โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างและตัวอย่าง
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ตามวัตถุประสงค์ (Purposive Sampling) ได้แก่ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง อ าเภอ
ดอนสัก ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสักหรือตัวแทน ประธานชมรมก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทนแทน ประมงอ าเภอดอนสัก ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
นายกสมาคมประมงอ าเภอดอนสัก และสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือ
ตัวแทน 
  
 ๑.๔.๓  ขอบเขตด้ำนกำรวิจัย 

   ผู้วิจัยใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In – Depth interview) แบบกึ่งมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   
 ๑.๔.๔  ขอบเขตด้ำนเวลำ 

   ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ – เมษายน 
๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๔ เดือน 
   
 ๑.๔.๕  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

   เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 
๑.๕ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  ในการศึกษาวิจัยบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี นั้น มีแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาวิจัยได้แก่ 
   ๑.๕.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทและบทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอ 
   ๑.๕.๒ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการงานในพ้ืนที่ 
   ๑.๕.๓ แนวคิดการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Governance) 

   ๑.๕.๔ แนวคิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
   ๑.๕.๕ ข้อมูลบริบทของอ าเภอดอนสักสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
   ๑.๕.๖ งานวิจัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
   ๑.๕.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 

  
๑.๖ นิยำมศัพท์เชิงปฏิบัติกำร 

   บทบำทของนำยอ ำเภอ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ซึ่งอยู่ในฐานะ
นายอ าเภอ โดยมีบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการภายในพ้ืนที่อ าเภอ
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ตั้งแต่น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 
จัดให้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ใน
การด ารงชีวิต ตลอดจนด าเนินการตามภารกิจที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้
กระท าการในพื้นท่ีด้วย 

  บัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๖ บัญญัติว่า “ผู้ใด
เพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย 
จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ 
ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่าง
อ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิด
ในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ (๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ จ าหน่ายพามาจากหรือส่งไป
ยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก ผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์” 

  กำรค้ำมนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้
ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใด ด้วยการลักพา
ตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวงด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย
จากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอม
ของบุคคลผู้มีอ านาจ ควบคุมบุคคลอื่นเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การแสวงประโยชน์
อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหา ประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวง
ประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท า
อ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกากร่างกาย 

  แรงงำนประมง ประกอบด้วย  แรงงานเด็ก แรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว แรงงานต่าง
ด้าวที่ถูกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

- แรงงานเด็ก หมายถึง ใช้แรงงานเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ 
- แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายในกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมี

สภาพของการมีพรมแดนที่แน่นอนในระบบรัฐชาติเริ่มเสื่อมถอยลงท าให้การแบ่งแยกระหว่างแรงงาน
ข้ามชาติกับแรงงานต่างด้าว อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์พราะเป็นแรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์ 

- แรงงานต่างด้าว หมายถึงผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยง
ตนเองในประเทศไทย 

- แรงงานต่างด้าวที่ถูกฎหมาย หมายผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่นายจ้างพาไป
ขึ้นทะเบียนให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย 

- แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หมายผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยที่หลบหนีเข้ามา
ท างานโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

  อ ำเภอดอนสัก จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่ง
อ่าวไทยตะวันออกหรืออ่าวบ้านดอน ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ๖๒ 
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กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นที่ราบชายฝั่ง ทะเลดอนสักเป็นทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร
จึงมีอุตสาหกรรมแพปลา ะการท าประมงอยู่มากมาย 
 
๑.๗ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  ๑.๗.๑  ท าให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของนายอ าเภอในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ในพ้ืนที่ 
  ๑.๗.๒  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแนวทางหรือวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเพ่ือให้การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงในพ้ืนที่อ าเภอ
ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรม 
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บทที่ ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  จากที่กล่าวไว้ในบทที่แล้ว ผู้วิจัยเห็นว่า นายอ าเภอในฐานะตัวแทนของรัฐบาลตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ผู้ปกครองดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในพ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และในฐานะพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ อีกทั้งเป็น
ผู้อ านวยการศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ 
ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ จึงเป็นกลไกส าคัญ
ในการบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศและปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งเพ่ือปกป้องคุณค่า
ทางเสรีภาพและศักดิ์ศรีขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์อันถือเป็นผลประโยชน์ร่วมที่ยั่งยืนของไทย
และสังคมโลก โดยอาศัยความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น า
ท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น และความร่วมมือของประชาชน  โดยนายอ าเภอต้องใช้ความสามารถในการ
ประสานงาน ทั้งในรูปแบบ นอกรูปแบบ และการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

  ในการศึกษาวิจัยบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี นั้น ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี 
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ และศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
นายอ าเภอ  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการวิจัย โดยเน้นที่การการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 
ซึ่งจากการค้นคว้าอย่างกว้างขวาง  จึงได้แบ่งแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้
ดังนี้ 
  ๑. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
  ๒. แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการงานในพ้ืนที่ 
  ๓. แนวคิดการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วม (Participatory  Governance) 

  ๔. แนวคิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
  ๕. ข้อมูลบริบทของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๖. งานวิจัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
  ๗. กรอบแนวคิดการวิจัย 
  ซึ่งได้กล่าวในรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 



12 
 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
   
 ความหมายของบทบาท  

  นักสังคมวิทยา นักจิตวิทยาและนักการศึกษา ได้ให้ความหมายของค าว่า บทบาท ไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  

  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒: ๖๐๒) ให้ความหมาย ว่า 
การท าท่าตามบท การท าตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู  

  เมสัน และแม็คอีชเชิร์น (๑๙๖๕,๖๐) ให้ความหมายว่า บทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งใด 
ต าแหน่งนั้น เป็นเรื่องการคาดหวังที่จะด ารงต าแหน่งนั้นปฏิบัติ โดยยึดบทบาทเป็นมาตรการในการ
ตรวจสอบที่จะเห็นว่าบุคคล ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นจะปฏิบัติอย่างไรภายนอกขอบเขตของตน 

  ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (๒๕๔๕: ๑๑๑) กล่าวว่า บทบาท คือการกระท าหรือพฤติกรรม ของ 
สมาชิกในกลุ่มที่อยู่ในสถานภาพนั้น ๆ ดังนั้นบทบาทจึงเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมตาม  ต าแหน่ง
หรือสถานภาพซึ่งเป็นไปตามความคาดหวังของสังคมหรือตามลักษณะของการรับรู้ บทบาทเป็นผลรวม
ของการแสดงออกตามสิทธิและหน้าที่ 

  พัทยา สายหู (๒๕๔๐,๔๘-๔๙) กล่าวว่า สถานภาพและบทบาทของบุคคลทางสังคม ใน 
ส านวนภาษาวิชาการของสังคมวิทยา ได้บัญญัติใช้ค าว่า สถานภาพ (ต าแหน่ง) และบทบาท (หน้าที่) 
โดยถือว่าในแต่ละขณะที่คนคนหนึ่งมีการกระท าทางสังคมเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับคนอีกคนหนึ่งนั้น 
ต่างงฝ่ายย่อมกระท าต่อกันไปตาม”ต าแหน่ง”และ”หน้าที่”ที่มีต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 

  สนธยา พลศรี(๒๕๔๕: ๑๒๕) ให้ความหมายว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าที่ของ
บุคคลตามสถานภาพหรือต าแหน่งฐานะที่ตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ท า ให้
คนที่อยู่ร่วมกันสามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  สมใจ ลักษณะ(๒๕๔๒: ๒๓๒) กล่าวถึง บทบาท คือ พฤติกรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง หน้าที่
หรือสถานะใด ๆ ในกลุ่มซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามต าแหน่งและหน้าที่ บทบาทนี้  อาจมี
ลักษณะเป็นทางการตามกฎระเบียบของกลุ่มรูปนัยที่จะก าหนดสิ่งที่บุคคลแต่ละบุคคลที่ครอง 
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ จะต้องคิด ตัดสินใจ ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในส่วนของตนและส่วนที่จะต้องติดต่อ 
สัมพันธ์กับผู้มีต าแหน่งหน้าที่อ่ืน ๆ ในกลุ่ม และอาจมีลักษณะไม่เป็นทางการที่เป็นความคาดหวัง ของ
สมาชิกในกลุ่มที่ต้องการให้ผู้มีหน้าที่หนึ่ง ๆ ต้องมีพฤติกรรมใดบ้าง  

  ปราโมทย์ คล้ายศิริ(๒๕๔๕: ๑๓) ให้ความหมายว่า บทบาท คือ พฤติกรรมของ บุคคลที่
แสดงออกตามหน้าที่ หรือต าแหน่งที่มีอยู่ให้เป็นที่รู้เห็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งพฤติกรรมที่แสดง ออกมานั้น
อาจตรงกับความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ได้ 
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   จารุพร เพ็งสกุล(๒๕๔๕: ๑๕) กล่าวถึงบทบาท หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่ แสดงตาม
ต าแหน่งหรือสถานะทางสังคมที่บุคคลนั้น ๆ ด ารงต าแหน่งอยู่ ซึ่งมีทั้งบทบาทที่ปฏิบัติ  จริง (Role 
Behavior) กับบทบาทตามความคาดหวังของบุคคลอ่ืน (Role Expectation) ซึ่งบางครั้ง อาจ
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับความคาดหมายของสมาชิกในชุมชน  

  ชาญ ค าวรรณ (อ้างถึงใน ประพัฒน์ วงศชมภู ๒๕๕๑ : ๑๔– ๑๕) ไดกล่าวว่าบทบาท
หมายถึง ขอก าหนดแหงพฤติกรรมระหวางบุคคลซึ่งผูกพันกับบุคคลประเภทตาง ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ
ตัวบางประการ “ประเภท” (Categories) ดังกลาวคือ “สถานภาพ” (Status) หรือ “ต าแหนง” 
(Position)  ทฤษฎีบทบาทไดใชสถานภาพ หรือ “ต าแหนง” เพ่ือหมายถึงสวนหรือองคประกอบตางๆ 
ของกลุ มทางสังคมที่ไดรับการจดทะเบียนและจากแนวคิดทฤษฎีบทบาทนั้นนักทฤษฎีบทบาท 
(Assumption) รวมกันอยูสองประการคือ ประการแรก “บทบาท” เปนสิ่งที่ตองเรียนรู้ในกระบวนการ
ปฏิสังสรรคทางสังคม  ประการที่สอง ในการปฏิสังสรรคกับคนอ่ืน บุคคลตองพิจารณาตนเองและคน
อ่ืนๆว่าเจาของสถานภาพบางชนิดและเขาไดใชสิ่งที่ไดเรียนรูอะไรเปน “ความคาดหวัง (Expectation)  
ซึ่งผูกพันกับสถานภาพนั้นๆ เปนเครื่องแนะแนวทางการกระท าของเขา แนวความคิดทางบทบาท     
แบงไดออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก ลักษณะแนวโครงสรางนิยม และลักษณะแนวปฏิสังสรรคสัญลักษณ
นิยม แนวโครงสรางนิยมมุงสนใจเนื้อหาโครงสรางและหนาที่ของสถานภาพทางสังคม การจัดระเบียบ 
และผลของบทบาทตางๆต่อระบบ กล่าวคือ บทบาทจะถูกมองวาเปนสิ่งที่ถูกก าหนดกฎเกณฑไวใน
สังคม ถูกคาดหวังไดวา บุคคลในสถานภาพใดควรมีบทบาทอยางไร เมื่อบุคคลเขาด ารงสถานภาพต่าง ๆ 
ตามที่เปนคานิยมบรรทัดฐานที่ก าหนดใหมีบทบาทพฤติกรรมนั้นๆ แนวปฏิสังสรรคใหความ ส าคัญกับ
ขบวนการซึ่งบุคคลจะท าความเขาใจไดวา บุคคลอ่ืนใหความคาดหวังกับตนเองอยางไร ในการที่จะมี
บทบาทในสังคมอันจะเกิดขึ้นจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตอกัน 

  เมื่อบุคคลได้ด ารงต าแหน่งในสังคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามต าแหน่งนั้น ๆ ต าแหน่ง 
เดียวกัน แต่ผู้ด ารงต าแหน่งคนละคนอาจมีบทบาทต่างกันไป เพราะต่างคนตางมีนิสัย  ความคิด 
ความสามารถ การอบรม ก าลังใจ มูลเหตุจูงใจความพอใจในสิทธิหน้าที่ สภาพของจิตใจ  ๑๒ และ
ร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ฉะนั้นบทบาทจึงเป็นเพียงรูปการ (aspect) ทางพฤติกรรมของ ต าแหน่ง จาก
การศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการปฏิบัติที่ได้ แสดงออกตามต าแหน่งหน้าที่
ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไป 
 
  ลักษณะและประเภทของบทบาท 

  ในการศึกษาลักษณะประเภทของบทบาท ได้มีผู้จ าแนกประเภทของบทบาทไว้อย่าง
หลากหลาย ดังนี้  

  Broom และSelznick (๑๙๗๓ : ๓๖ อ้างถึงใน จารุพร เพ็งสกุล, ๒๕๔๕ : ๑๓) ได้จ าแนก  
บทบาทออกเป็น 



14 
 

 

   ๑. บทบาทตามอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทในอุดมคติที่มีการก าหนดสิทธิ หน้าที่
ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีตัวบทกฎหมาย ระเบียบ ก าหนดให้กระท ากิจกรรมใน ต าแหน่งหน้าที่
นั้นๆ 

   ๒. บทบาทที่เป็นจริง (Performed Role) เป็นบทบาทที่บุคคลได้กระท าจริงซึ่งจะขึ้นกับ
การสังเคราะห์จากความเชื่อความหวังการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เข้ามาด ารง  ต าแหน่ง ทั้งยัง
ต้องพิจารณาถึงความกดดัน ขีดจ ากัดและโอกาสในแต่ละสังคมในระยะเวลานั้นๆ ด้วย  
  ๓. บทบาทท่ีควรปฏิบัติ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ผู้ด ารงต าแหน่งเชื่อ หรือ หวังว่า
ควรกระท าตามต าแหน่งที่ได้รับ แต่ยังไม่ได้กระท า ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติ  (ไม่มีอยู่
ในระเบียบ, กฎหมาย) และบทบาทที่กระท าจริง นอกจากนี้บทบาทที่ควรกระท ายัง  ขึ้นกับความ
แตกต่างขององค์กรความนึกคิด ประสบการณ์และการรับรู้ของผู้ด ารงต าแหน่งแต่ละคนด้วย  

   จกัรรัช ธีระกุล (๒๕๔๒: ๔๕-๔๖) ได้กล่าวถึง ประเภทของบทบาทมีองค์ประกอบ ดังนี้  
  ๑. ข้อบัญญัติของสังคม (Prescribed Role) หรือบทบาทอุดมคติบทบาทอุดมคติ จะ
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ให้กับต าแหน่งทางสังคม เช่น จะบอกให้ทราบถึงความคาดหวังต่อผู้เป็นพ่อและ
แม่ว่าสังคมมีไว้อย่างไร เขามีพันธะต่อใครอย่างไร และจะเรียกร้องจากใครได้แค่ไหน เพียงไร  
  ๒. บทบาทที่บุคคลเข้าใจ (Perceived Role) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความเชื่อที่บุคคลเข้าใจว่า
จะต้องท าในต าแหน่งเฉพาะของเขา รวมทั้งการตีความสถานการณ์ของบุคคลเองซึ่งไม่จ าเป็นจะต้อง
ตรงกับบทบาทอุดมคติในท านองเดียวกัน บุคคลซึ่งเราจะต้องติดต่อด้วยนั้นก็อาจแตกต่าง  กันในด้าน
แนวความคิดดังนั้นในการพิจารณาบทบาทที่บุคคลกระท าต่อกันนั้นไม่พึงสรุปเอาว่า บรรทัดฐานต่าง ๆ 
ของสังคมนั้นจะได้รับการยอมรับหรือเข้าใจจากบุคคลต่างๆ ไปในแนวเดียวกัน  
  ๓. บทบาทที่เป็นจริง (Actual Role) เป็นบทบาทที่บุคคลลงมือกระท าจริง ๆ ซึ่งสิ่ง ที่ 
บุคคลปฏิบัติจริงนั้นอาจเกินเลยไปกว่าความเชื่อทางสังคม ความคาดหมายของคนอ่ืนหรือ ความเข้าใจ
ของบุคคลเองแต่ข้ึนกับเงื่อนไขของบุคลิกภาพเฉพาะตัว และประสบการณ์ของเขาเอง ด้วย  

  ดิเรก พละเลิศ (๒๕๓๗ : ๒๕ อ้างถึงใน จารุพร เพ็งสกุล ๒๕๔๕ : ๓๒) ได้แบ่งประเภท
ของบทบาทตามภารกิจและความรับผิดชอบของผู้บริหารไว้เป็น ๒ ประเภท คือ  
  ๑. บทบาทที่จ าเป็นต้องกระท าหรือบทบาทตามกฎหมาย เป็นบทบาทที่เขียนไว้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรจะมีปรากฏอยู่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่ง นั้นๆ 
จ าเป็นจะต้องกระท าหรืองดเว้นกระท า ถ้าไม่กระท าหรืองดเว้นการกระท าจะต้องมีความผิด  
  ๒. บทบาทอันควรกระท า หรือบทบาทอันควรจะเป็น เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้  ตาม
กฎหมายแต่องค์กรหรือสังคมมุ่งหวังให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ควรปฏิบัติหรือควรกระท าแม้ว่า จะมิได้
ก าหนดไว้เป็นกฎหมายก็ตาม พวงเพชร  สุรัตนกวีกล (๒๕๔๒ : ๖๕ - ๖๖) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
ว่า บทบาท เป็นรูปธรรม เห็นได้จากการกระท าท่ีแสดงออกมา บทบาท มี ๓ ด้าน คือ  
  ๓. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่บทบาทอันก าหนดไว้ตามความคาดหวัง ของ
บุคคลทั่วไปในสังคมเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพ  นั้น ๆ 
ควรกระท าแต่อาจมีใครที่ท าหรือไม่มีใครท าตามนั้นก็เป็นได้  

  ๔. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทอันบุคคลคาดคิด ด้วย 
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ตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพและประสบการณ์ของ  แต่ละ
บุคคลด้วย  
  ๕. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual Role) เป็นการกระท าที่บุคคลปฏิบัติจริงขึ้นอยู่กับ
เหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย ท าให้การแสดงบทบาทแตกต่างกันไป  

  สงวนศรี วิรัชชัย (๒๕๒๗ : ๒๓ – ๒๔) กลาววา ถาพิจารณาใหลึกซึ้งจะพบบทบาทอยู  ๕ 
ลักษณะ คือ 
  ๑. บทบาทตามที่ก าหนด หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุม หรือองคการก าหนดไววาเปน 
รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหนงตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม กลุม หรือองคการนั้น ๆ 
  ๒. บทบาทที่ผู อ่ืนคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่ผู เกี่ยวของ
คาดหวังวา ผูอยูในต าแหนงจะถือปฏิบัติ 
  ๓. บทบาทตามความคิดของผูอยูในต าแหนง หมายถึง รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผูอยู
ใน ต าแหนงคิดและเชื่อวาเปนบทบาทของต าแหนงที่ตนด ารงอยู 
  ๔. บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูอยูในต าแหนงไดปฏิบัติหรือแสดงออกมา    
ใหเห็น ซึ่งมักจะเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิดของผูอยูในต าแหนง 
  ๕. บทบาทที่ผูอ่ืนรับรู หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู อ่ืนไดรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
บทบาทของผูอยูในต าแหนง ซึ่งมักจะมีการเลือกรับรูและรับรูที่ผิดไปจากความเปนจริงได 

  วินิจ เกตุข า และค าเพชร ฉัตรศุภสกุล (อ้างถึงใน จ าเนียร งามสงวน ๒๕๕๑ : ๕ – ๖) ได
แบ่งประเภทของบทบาทออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  ๑. บทบาทท่ีเขากันไดกับบุคลิกภาพสวนรวมของบุคคล หมายถึง บทบาทที่แสดงออกแลว 
ไม่ขัดกับความรูสึกของตนเองและไม่ผิดไปจากความคาดหมายของสังคมที่ก าหนดว่าเขาควรมีบทบาท
เช่นไร 
  ๒. บทบาทที่เข้ากันไมไดกับบุคลิกภาพสวนรวมของบุคคล หมายถึงบทบาทที่แสดงออก
มาแล้วขัดกับความรูสึกของตนและผิดไปจากความหมายของสังคมที่ก าหนดว่าเขาควรมีบทบาทเช่นไร 

  Linton (อ้างถึงใน พงษ์ธร ชุติมานันท์ ๒๕๕๑ : ๑๐) ไดใหแนวความคิดในเรื่องสถานภาพ 
(Status) และบทบาท (Role) เขาเห็นวาสถานภาพเปนนามธรรม หมายถึง ฐานะหรือต าแหนงจะเปน 
เครื่องก าหนดบทบาทของต าแหนงนั้น ๆ วาต าแหนงนั้นจะมีภารกิจอยางไรบาง ดังนั้นเมื่อมีต าแหนง 
เกิดขึ้น สิ่งที่ควบคูมากับต าแหนงก็คือบทบาทของต าแหนงซึ่งไมสามารถแยกออกจากกันได จนกลาว
ไดวาไมอาจจะมีบทบาทไดโดยปราศจากต าแหนง หรือไมอาจมีต าแหนงไดโดยปราศจากบทบาท 
บทบาทและต าแหนงควบคูกันเสมอ เปรียบเสมือนเหรียญ ถาดานหนึ่งของเหรียญคือต าแหนง อีกดาน 
หนึ่งของเหรียญก็คือบทบาทนั่นเอง 

  Parsons และ Shils (อ้างถึงใน พงษ์ธร  ชุติมานันท์  ๒๕๕๑ : ๑๐) กลาวว่า สถานภาพ
และบทบาทเปนหนวยของระบบสังคม โดยยอมรับวาสถานภาพและบทบาทเป็นคุณลักษณะของผู
แสดงในสังคมนั้นๆ บทบาท คอื การจัดระเบียบของผูเริ่มแสดงเปนการสรางและก าหนดการมีสวนรวม
ของเขาในกระบวนการที่มีการกระท ารวมกัน ซึ่งเปนการรวมความคาดหวังที่เกี่ยวกับตนเองและบุคคล
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อ่ืนที่เขามีความสัมพันธดวย สวนสถานภาพคือ ต าแหนงของผูแสดงภายในสถาบัน เปนต าแหนงของผู
แสดงภายในระบบสังคม ซึ่งอาศัยกลไกของสังคมเปนตัวก าหนด 

  Krech และคณะ (อ้างถึงใน พงษ์ธร  ชุติมานันท์  ๒๕๕๑ : ๑๐) ไดกลาววาบทบาทเปน 
แบบแผน ความตองการ เปาประสงค ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยมและการกระท าของสมาชิกที่ชุมชน
คาดหวังวา  จะตองเปนตามลักษณะของต าแหนงนั้น ๆ หรืออาจกลาวสั้น ๆ วาบทบาทคือสิทธิหนาที่
ในการกระท าของบุคคลหนึ่งที่มีตอบุคคลอ่ืนในสังคมตามสถานภาพของตนเอง 

  Berlo (อ้างถึงใน พงษ์ธร  ชุติมานันท์  ๒๕๕๑ : ๑๐– ๑๑) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะบทบาทไวดังนี้  
  ๑. บทบาทที่ถูกก าหนดไว (Role Prescriptions) บทบาทที่ก าหนดไวเป็นระเบียบอยาง
ชัดเจนวาบุคคลที่อยูในบทบาทนั้นจะตองท าอะไรบาง 
  ๒. บทบาทที่กระท าจริง (Role Descriptions)  คือ บทบาทที่บุคคลไดกระท าจริงเมื่ออยู
ในบทบาทนั้น ๆ 
  ๓. บทบาทที่ถูกคาดหวัง (Role Expectations) คือ บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู อ่ืนว่า
บุคคลที่อยใูนบทบาทนั้น ๆ ควรกระท าอยางไร 

  Lindersmith และคณะ (อ้างถึงใน พงษ์ธร  ชุติมานันท์  ๒๕๕๑ : ๑๑) กล่าวว่า บทบาท
ของคนใดคนหนึ่งจะตองประกอบดวยลักษณะดังนี้ 
  ๑. ตองเปนแบบหรือลักษณะเฉพาะของตนเอง 
  ๒. พฤติกรรมในสถานการณที่ก าหนดใหจะตองพอเหมาะกับลักษณะเฉพาะของตน 
  ๓. ภูมิหลังของการกระท าที่เกี่ยวของกับสิ่งอ่ืน ๆ จะเปนตัวชี้แนวทางในการกระท าที่จะ
เกิดข้ึน 
  ๔. ในการแสดงบทบาทนั้น ๆ จะตองมีการประเมินผลดวยตัวเองและผูอ่ืน 

  แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท ส่วนใหญ่จะพิจารณากันใน ๒ ลักษณะ คือ ลักษณะโครงสร้าง
ทางสังคม (Social Structure) และการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) ดังที่จีรพรรณ 
กาญจนจิตรา (อ้างถึงใน วสุพล คัณทักษ์ ๒๕๕๒ : ๑๓) ได้ให้นิยามบทบาทในลักษณะโครงสร้างทาง
สังคมไว้ว่า บทบาท หมายถึงต าแหน่งทางสังคมที่มีชื่อเรียกต่างๆ ซึ่งแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและ
กิจกรรมของบุคคลที่ครองต าแหน่งนั้น ส่วนลักษณะปฏิสัมพันธ์ทางสังคม บทบาท หมายถึงผลต่อเนื่อง
ที่มีแบบแผนการกระท าที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของบุคคล ซึ่งอยู่ในสถานการณ์แห่งการปฏิสัมพันธ์ 
นอกจากนั้น สุจิตรา สง่าเนตร (อ้างถึงใน วสุพล  คัณทักษ์ ๒๕๕๒ : ๑๓) ยังได้ขยายความเพ่ิมเติมถึง
บทบาทในลักษณะโครงสร้างทางสังคมว่า บทบาทจะถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้ในสังคม ถูก
คาดหวังไว้ว่าบุคคลในสถานภาพใดควรมีบทบาทอย่างไร เมื่อบุคคลเข้าด ารงในสภาพนั้นก็จะมีบทบาท
ตามที่สังคมคาดหวังไว้เช่นนั้น และบุคคลอ่ืนๆ ก็จะคาดหวังบทบาทของผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ 
ตามที่คิดว่าเป็นค่านิยมบรรทัดฐานที่ก าหนดให้มีบทบาทพฤติกรรมนั้น ส่วนบทบาทในลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะให้ความส าคัญกับกระบวนการที่บุคคลจะท าความเข้าใจได้ว่าบุคคลอ่ืนๆ ให้
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ความหมายและความคาดหวังกับตัวเองอย่างไร ในการที่จะมีบทบาทในสังคม อันจะเกิดขึ้นจากการที่
บุคคลมีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อกัน 
   
  ทฤษฎีบทบาท (Role Theory)  

  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คงไมสามารถที่จะละเลยการกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีบทบาท (Role 
Theory) ได การเขาใจทฤษฎีบทบาทจะท าใหสามารถวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยได ดังนั้นสมาชิกทุก
คน ในสังคม จึงควรที่จะเรียนรูบทบาทของกันและกันวาเมื่อไร เวลาไหน และที่ใด บุคคลควรจะแสดง
บทบาทอยางไรจึงจะเหมาะสมอันเปนที่พึงพอใจของทุกฝาย 

  ๑. ทฤษฎีบทบาทของ Ralph Linton Linton (อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ๒๕๔๕ : 
๑๑๕) กล่าวไว้ว่า ต าแหน่งหรือสถานภาพเป็นผู้ก าหนดบทบาท เช่น บุคคลที่มีต าแหน่งเป็นครูต้อง
แสดงพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ เป็นต้น ผู้ที่มีต าแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาทหรือไม่
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น บุคลิกของผู้สวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของสังคมนั้นด้วย  

  ๒. ทฤษฎีบทบาทของ Nadel  
  Nadel (อ้างถึงใน ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ๒๕๔๕: ๑๑๖) กล่าวว่า บทบาท คือส่วนประกอบ
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ๓ ลักษณะคือ  
   ๑. ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท เช่น ครูต้องพูดเก่งหรือมีอารมณ์ขัน 
   ๒. ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้เช่นเป็นครูต้องสอน หนังสือ 
เป็นแพทย์ต้องรักษาคนไข้ เป็นต ารวจต้องจับผู้ร้าย  

 ๓. ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย เช่น ครูต้องเป็นสมาชิกคุรุสภา เป็นต้น  
ถ้าก าหนดให้  
 P คือ บทบาท  

 A  คือ ส่วนประกอบที่ส่งเสริมบทบาท  
 b  คือ ส่วนประกอบที่มีผลส าคัญต่อบทบาทและขาดมิได้  
 c  คือ ส่วนประกอบที่เป็นไปตามกฎหมาย  

  ดังนั้นจึงเขียนเป็นสมการบทบาทได้ว่า 
    P = a + b + c + … + n  
  จากสมการอธิบายได้ว่า บทบาทต้องประกอบด้วยส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนอย่างน้อย ๓  

ส่วนขึ้นไปจนถึง n ส่วน  

  ๓. ทฤษฎีบทบาท-การไดรับ (Role-Taking) จอรด เฮอรเบิรต มีด (George Herbert 
Mead  (อ้างถึงใน พงษ์ธร  ชุติมานันท์  ๒๕๕๑ : ๑๒ – ๑๓) ไดแบงตน (Self) ออกเปน ๒ ส่วน คือ 
   (๑) ดานสถาบันมิติ ประกอบดวย 
    - สถาบัน ไดแก หนวยงานหรือองคการ ซึ่งจะเปน กรม กอง โรงเรียน 
โรงพยาบาลบริษัทรานคา หรือโรงงานตาง ๆ ที่มีวัฒนธรรมของหนวยงานหรือองคการนั้นครอบคลุมอยู 



18 
 

 

    - บทบาทตามหนาที่ สถาบันจะก าหนดบทบาท หนาที่ และต าแหนงตางๆให
บุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอยางเปนทางการ และมีธรรมเนียม(Ethics)การปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอ 
บทบาทอยู  
    - ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก เปนความคาดหวังที่สถาบัน 
หรือบุคคลภายนอกคาดวาสถาบันจะท างานใหบรรลุเปาหมายเชน โรงเรียนมีความคาดหวังที่จะตอง
ผลิตนักเรียน ที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีคานิยม(Values) ของสังคมครอบคลุมอยู 
   (๒) ดานบุคลามิติ ประกอบดวย 
    - บุคลากรแตละคนซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถาบันนั้นๆ เปนบุคคลในระดับต่างๆ 
เชน  ในโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมยอยที่ครอบคลุมต่างไป
จากวัฒนธรรมโดยสวนรวม 
    - บุคลิกภาพ หมายถึง ความรู ความถนัด ความสามารถ เจตคติ อารมณ และ
แนวคิด ซึ่งบุคคลที่เขามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกตางปะปนกันอยูและมีธรรมเนียมของแต
ละบุคคลเปนอิทธิพลครอบง าอยู 
    - ความตองการสวนตัว (Need-Dispositions) บุคคลที่มาท างานสถาบัน      
มีความตองการที่แตกตางกันไป บางคนท างานเพราะตองการเงินเลี้ยงชีพ บางคนท างานเพราะความ
รัก บางคนตองการเกียรติยศชื่อเสียง ความกาวหนา บางคนตองการการยอมรับ บางคนตองการความ
มั่นคงปลอดภัย เปนตน นอกจากนั้นยังมีคานิยมของตนเองครอบคลุมอยูดานสถาบันมิตินั้นจะยึดถือ
เรื่องสถาบันซึ่งมีบทบาทตางๆ เปนส าคัญ บทบาทที่สถาบันไดคิดหรือก าหนดไวจะตองชี้แจงให
บุคลากรในสถาบันไดทราบเพ่ือจะไดก าหนดการคาดหวังที่สถาบันไดก าหนดไวในบทบาทของตน
ออกมาตรงกับความตองการ ผลผลิตของสถาบันนั้น สวนในดานบุคลามิติ ประกอบด้วยตัวบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยูในสถาบันนั้น ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ ก็มีบุคลิกภาพที่เปนตัวเองที่ไมเหมือนกัน ในแต
ละคนตางก็มีความตองการในต าแหนงหนาที่การงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเปน 
สิ่งที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานเปนอันมาก ถาหากวาทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดี การบริหารงานนั้น
สามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมได (Social Behavior or Observed Behavior)  

  จากความหมายของบทบาท แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท จึงสรุปได วา 
บทบาทหมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ซึ่งอยู ในฐานะหรือต าแหนงหรือมีสถานภาพ
อย่างใดอยางหนึ่ง ซึ่งสังคมไดก าหนดใหมีหนาที่ตองปฏิบัติ บทบาทและสถานภาพเปนสิ่งที่ควบคูกัน
นั่นคือสถานภาพจะก าหนด วาบุคคลนั้นๆมีหนาที่ตองปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร สวนบทบาทเปนการ
ปฏิบัติตามหนาที่ที่สังคมไดก าหนดไวในแตละสถานภาพ การแสดงบทบาทจะสอดคลองกับบรรทัด
ฐานของสังคม ในสถานภาพหนึ่งๆบุคคลอาจจะ ตองแสดงบทบาทมากมาย 
   
  บทบาทของนายอ าเภอ 

  ประเทศไทยได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินออกเป็น ๓ ส่วน คือ ราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ได้จัดระเบียบการบริหารออกเป็น ๒ ระดับ คือ จังหวัดและอ าเภอ 
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  ฉะนั้น ในระบอบการปกครองของประเทศไทยจึงถือได้ว่าอ าเภอเป็นหน่วยบริการชั้นต้น      
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานของรัฐในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ โดยมีนายอ าเภอซึ่ง
สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารราชการของอ าเภอและเป็น
หัวหน้าปกครองบังคับบัญชาราชการในอ าเภอ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในส่วนกลางส่งมาประจ า
ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอในกิจการทั้งปวง โดยที่กฎหมายและระเบียบแบบแผนก าหนดไว้ 
เรื่องนี้ นายด ารง   สุนทรศารทูล อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ให้ค าขวัญผู้ที่จะด ารงต าแหน่ง
นายอ าเภอว่า “...เป็นต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบและภาระหน้าที่กว้างขวาง ข้าพเจ้าขอให้ท่าน
ทั้ งหลายพึงระลึกว่า นายอ า เภอนั้นมิ ใช่ เป็นแต่ เฉพาะตัวแทนของกรมการปกครองหรือ
กระทรวงมหาดไทยเท่านั้น แต่นายอ าเภอจะต้องเป็นตัวแทนผู้รับผิดชอบแผนกการต่างๆ ของทุก
กระทรวง ทบวง กรมที่ส่งมาประจ าอยู่อ าเภอด้วย และที่ส าคัญที่สุดคือ ความรับผิดชอบต่อประชาชน 
เพราะว่าท่านเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลคนแรกที่จะรับทุกข์ สุข ของราษฎรในพ้ืนที่เพ่ือมาบ าบัดแก้ไข
...” (อ้างถึงใน อุดม พัวสกุล ๒๕๓๕ : ๑๓ – ๑๔)  

  นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวบรรยายพิเศษให้กับนักเรียน
นายอ าเภอ รุ่นที่ ๗๓ และ รุ่นที่ ๗๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ส านักอธิการ
วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยแสดงให้เห็นว่านายอ าเภอ
นั้นมีบทบาทในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  ๑. บทบาทของนายอ าเภอ มีดังนี้ 
   - บทบาทในฐานะผู้บริหารในพื้นท่ี (Area Managing G๐verment) 
   - บทบาทในฐานะตัวแทนของรัฐบาล (Representative of Goverment) 
   - บทบาทในฐานะเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย 
(Moi & Dopa Officer) 
   - บทบาทในฐานะข้าราชการของแผ่นดิน (Civil Servant Officer) 
  ๒. บทบาทนายอ าเภอตามกฎหมาย มีดังนี้ 
   - การอ านวยการ ซึ่งหมายความว่า ตามกฎหมายใดที่มีส่วนราชการรับผิดชอบอยู่
แล้ว นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่เข้าไปอ านวยการ เพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนั้นๆ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
   - การด าเนินการ ซึ่งหมายความว่า ตามกฎหมายใดที่ระบุให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
นายอ าเภอ นายอ าเภอต้องมีหน้าที่ด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ฉบับนั้นๆ  
   - การก ากับดูแล ซึ่งหมายความว่า ตามกฎหมายฉบับใดที่ท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
ต้องด าเนินการ นายอ าเภอในฐานะผู้บริหารสูงสุดในพ้ืนที่ต้องมีหน้าที่ก ากับดูแล เพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามกฎหมาย 
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 ระเบียบ กฎหมายที่ก าหนดบทบาท อ านาจ และหน้าที่ของนายอ าเภอ 

  ๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ (รวมทั้งฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม)  

  บทบาท อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ม.ป.ป.) ปรากฏอยู่ใน
หมวด ๒ ของการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มาตรา ๖๑–๖๘ มีใจความโดยสรุป คือ 

  ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ ให้อ าเภอมีอ านาจ
หน้าที่ภายในเขตอ าเภอ ในการน าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม
ในสังคมจัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้
ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียงจัดให้มีการบริการภาครัฐ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพจัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน 
และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
จากกระทรวง ทบวง กรมและปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมายหรือที่มีกฎหมายก าหนด รวมถึงการประสานงานให้ชุมชนมีแผนชุมชน
รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด กระทรวง กรมต่างๆ และมีการ
ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 

  ให้อ าเภอหนึ่ง มีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการใน
อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอโดยมีปลัดอ าเภอ และหัวหน้าส่วนราชการประจ า
อ าเภอซึ่งกระทรวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้นายอ าเภอมีอ านาจบังคับบัญชา
ข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง กรมนั้นในอ าเภอนั้นด้วย 

  ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  ได้ก าหนดให้นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ ในการบริหาร
ราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติ
ตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการให้
เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วยรวมถึงการบริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและบริหารราชการตามค าแนะน า
และค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้ง
ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมายด้วยและให้การจัดการปกครอง
อ าเภอ นอกจากที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ ซึ่ง
หมายถึง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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  ในพระราชบัญญัตินี้ สรุปได้ว่า นายอ าเภอมีบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การบริหารราชการภายในพื้นที่อ าเภอตั้งแต่น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ 
ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย จัดให้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต ตลอดจนด าเนินการตามภารกิจที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือที่มีกฎหมายก าหนดไว้ให้กระท าการในพ้ืนที่ด้วย 
   
  ๒) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

  ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ตั้งแต่ระดับเล็กที่สุด
คือ หมู่บ้าน ต าบล กิ่งอ าเภอ และอ าเภอ โดยบทบาท อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอที่ปรากฏในการ
บริหารราชการอ าเภอในกฎหมายข้างต้นที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมมีใจความโดยสรุป คือ 

  ในอ าเภอหนึ่ง ให้มีพนักงานปกครองคณะหนึ่ง คือ กรมการอ าเภอ ประกอบด้วย 
นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ และสมุห์บัญชีอ าเภอ มีความรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองอ าเภอให้
เรียบร้อยซึ่งปัจจุบันอ านาจหน้าที่ ในส่วนนี้ ได้โอนเป็นอ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอแล้วตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  นายอ าเภอ (กรรมการอ าเภอ) มีอ านาจหน้าที่ภายในเขตอ าเภอของตน ได้แก่ การ
ปกครองดูแลท้องที่ หมั่นออกตรวจท้องที่ ดูแลทุกข์สุขของราษฎร ให้รับรู้ความเป็นไปในท้องที่นั้น 
จัดการป้องกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในท้องที่ การที่เกี่ยวกับความแพ่ง ความ
อาญา การป้องกันโรคร้าย การบ ารุงการศึกษา การบ ารุงการท าอาชีพ การค้าขาย ดูแลทางสัญจรไป
มาระหว่างกันของราษฎร การตรวจตรารักษาป่าไม้ และบรรดางานที่ต้องกระท าตามกฎหมายถ้า
กฎหมายหรือข้อบังคับมิได้ระบุไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดแล้วให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะท าการใน
อ าเภอนั้น รวมถึงรายงานราชการที่เกิดขึ้นในท้องที่ให้รัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทราบความเป็นไป
และข้อเท็จจริงต่าง ๆ  

  จากพระราชบัญญัติฉบับนี้ สรุปได้ว่า นายอ าเภอมีบทบาท อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในพ้ืนที่อ าเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลทุกข์สุขของราษฎรในพ้ืนที่ในทุก ๆ 
ด้าน และมีการระบุชัดเจนถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงงานอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องที่ก็
ให้อยู่ในความรับผิดชอบของนายอ าเภอด้วย 

  ดังนั้นจึงสรุปว่า บทบาทของนายอ าเภอ หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล ซึ่ง
อยู่ในฐานะนายอ าเภอ โดยมีบทบาท อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการภายใน
พ้ืนที่อ าเภอตั้งแต่น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไป
ตามกฎหมาย จัดให้มีการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม และเป็น
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ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ตลอดจนด าเนินการตามภารกิจที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่มีกฎหมาย
ก าหนดไว้ให้กระท าการในพื้นท่ีด้วย 
 
๒.๒ แนวคิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area-Based Approach) 
   
  ความหมาย “การบริหาร”  

  การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administatrae” หมายถึง 
ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
ค าว่า “minister”  ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมาย
ดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

  พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๕๔๖:๖๐๙) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การ
บริหาร หมายถึงออกก า ลังเช่นบริหารร่างกาย;ปกครองเช่นการปกครองท้องงถิ่น;ด าเนินการ,จัดการ
เช่นบริหารธุรกิจ;กล่าวแก้.(น.) ด ารัสสั่งเช่นราชบริหารค าแถลงไขเช่นพระพุทธบริหาร (ป.,ส. ปริหาร) 

  วิโรจน์ สารรัตนะ (๒๕๔๘ : ๑๒) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ  
ด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ เช่น การ  
วางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม ในกรณีหน้าที่ทางการบริหาร นักทฤษฎีอาจ จ าแนก
แตกต่างกัน เช่น Fayol จ าแนกเป็น ๕ หน้าที่คือการวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ  การ
ประสานงาน และการควบคุม ส่วน Gulick จ าแนกเป็น ๗ หน้าที่ คือ การวางแผน การจัด องค์การ 
การจัดบุคลากร การสั่งการ การประสานงาน การรายงาน และการงบประมาณ เป็นต้น  

  การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน 
หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือ บุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น  

 (๑) การบริหารนโยบาย (Policy)  
 (๒) การบริหารอ านาจหน้าที่ (Authority) 

    (๓) การบริหารคุณธรรม (Morality) 
    (๔) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) 
    (๕) การวางแผน (Planning)  

 (๖) การจัดองค์การ (Organizing)  
 (๗) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 

    (๘) การอ านวยการ (Directing)  
 (๙) การประสานงาน (Coordinating)  
 (๑๐) การรายงาน (Reporting)  
 (๑๑) การงประมาณ (Budgeting)  
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  เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า  
แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCORB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย และอาจให้
ความหมายได้อีกว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ 
เช่น  

 (๑) การบริหารคน (Man) 
    (๒) การบริหารเงิน (Money) 
    (๓) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
    (๔) การบริหารงานทั่วไป (Management) 
  (๕) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market)  

 (๖) การบริหารคุณธรรม (Morality) 
  (๗) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) 
  (๘) การบริหารเวลา (Minute)  

 (๙) การบริหารการวัดผล (Measurement) 
 ซึ่งเป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า ๙M แต่ละตัวมาเป็น
แนวทางในการให้ความหมาย 

 สุธี สุทธิสมบูรณ์ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (อ้างถึงใน วิบูลย์ เทพนรรัตน์, ๒๕๕๑ : ๒๒)  
ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัย
ปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัสดุ สิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน หรือ
อีกนัยหนึ่ง การบริหาร คือ การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยบุคคลอ่ืน 

 สมพงศ์ เกษมสิน (อ้างถึงใน วิบูลย์ เทพนรรัตน์, ๒๕๕๑ : ๒๓) การบริหาร คือ การใช้
ศาสตร์และศิลปะน าเอาทรัพยากรทางการบริหาร มาประกอบตามกระบวนการบริหารให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ธงชัย สันติวงษ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ กล่าวถึงลักษณะของงานบริหารจัดการไว้ ๓ ด้าน คือ  
 ๑. ในด้านที่เป็นผู้น าหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใด 
บุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเป็นผู้น าภายในองค์การ 
 ๒. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท า งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์การ และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 ๓. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องท าให้งานต่าง ๆ 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการ (management 
administration) การบริหารการพัฒนา (development administration) แม้กระท่ังการบริหารการ
บริการ (service administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ 
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และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ น ามาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ สอง มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (thinking) หรือการ
วางแผน (planning) การด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ สาม มีจุดหมาย
ปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้ง
ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้น
ต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชนเข้ามาใช้ในการ
บริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การประชาสัมพันธ์ การ
จูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้
ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, 
program, project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน  

 ค าว่า การบริหารและการบริหารจัดการ รวมทั้งค าอ่ืน ๆ อีก  เป็นต้นว่า การปกครอง 
(government) การบริหารการพัฒนา การจัดการ และการพัฒนา (development) หรือแม้กระทั่ง
ค าว่า การบริหารการบริการ (service administration) การบริหารจิตส านึกหรือการบริหารความรู้
ผิดรู้ชอบ (consciousness administration) การบริหารคุณธรรม (morality administration) และ
การบริหารการเมือง (politics administration) ที่เป็นค าในอนาคตที่อาจถูกน ามาใช้ได้ ค าเหล่านี้
ล้วนมีความหมายใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับผู้มีอ านาจในแต่ละยุคสมัยจะน าค าใดมาใช้โดยอาจมีจุดเน้น
แตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ทุกค าท่ีกล่าวมานี้เฉพาะในภาครัฐ ล้วน หมายถึง 
 (๑) การด าเนินงาน การปฏิบัติงาน แนวทาง (guideline) วิธีการ (method) หรอืมรรควิธี 
(means) ใด ๆ  
 (๒) ที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการบริหารราชการหรือ
ปฏิบัติงาน 
 (๓) ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 (๔) เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทาง (end หรือ goal) หรือการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม เช่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางเบื้องต้น (primary goal) คือ ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ หรือช่วยเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการให้เป็นไปในทิศทางที่ดี
กว่าเดิม หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุด (ultimate goal) คือ การพัฒนา
ประเทศที่ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขอย่างยั่งยืน เป็นต้น และทุกค าดังกล่าวนี้ อาจมอง
ในลักษณะที่เป็นกระบวนการ (process) ที่มีระบบและมีหลายขั้นตอนในการด าเนินงานก็ได้ 
 
 การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (Area-Based Approach)   

 การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ (Area-Based Approach)  หมายความถึง การบริหารจัดการ
ในแนวใหม่ ที่ด าเนินการจากฐานรากขึ้นสู่ข้างบน เป็นส่วนสะท้อนว่า แนวทางในการให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติราชการของรัฐอย่างแท้จริงนั้นควรเป็นอย่างไร โดยผู้ด าเนินการรับฟังเสียง
จากประชาชนและชุมชน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายของคนท างานซึ่งจะต้องแสวงหาวิธีการสนับสนุน



25 
 

 

การสร้างองค์ความรู้ในมิติต่างๆ และเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน โดยใช้"การวิจัยเป็น
เครื่องมือ"เพ่ือการบูรณาการในระดับชุมชนหรือพ้ืนที่ (Community/Area-Based Approach) จึง
เป็นแนวทางใหม่ที่เรียกได้ว่าเป็นการท างานแบบ "ฐานรากขึ้นสู่ข้างบน" อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม 
การสกัดความต้องการอันหลากหลายของชุมชนออกมาเป็นงานในระดับที่คณะท างานมีศักยภาพเพียง
พอที่จะตอบสนองได้เป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จขั้นต้น  บวกกับการชี้น าให้ชุมชนตั้งอยู่ในวิถีอันควรนั้น
เป็นจุดร่วมระหว่างคณะท างานที่จะต้องตกลงกับชาวบ้านให้เข้าใจว่า เรามิได้สามารถให้ได้ทุกอย่าง
ดังที่พวกเขาร้องขอ แต่เราจะให้ได้ในสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากชาวชุมชนมาร่วมกัน
ก่อให้เกิด สร้างให้มีข้ึนและรักษาให้ยั่งยืนโดยคนในชุมชนนั่นเอง 

 การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  คือการบริหารจัดการที่ลงไปท ากระบวนการในพื้นที่เป้าหมาย 
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาควิชาการ และองค์กรพัฒนา
เอกชน ให้มาร่วมแก้ไขปัญหาในเรื่องใหญ่ที่ทุกคนในพ้ืนที่เห็นว่าต้องแก้ไข และจะส าเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือของคนในพ้ืนที่ ในลักษณะท าไป ปรับไป เรียนรู้ไป เพ่ือพัฒนารูปแบบและกลไกการท างานที่
เอ้ือต่อการแก้ปัญหาโดยสามารถถอดวิธีการท างานเป็น ๖ ขั้นตอนคือ 

๑. การเตรียมความพร้อม 
๒. การพัฒนาเครื่องมือและวิทยากร 
๓. การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 
๔. การท าแผนและข้อเสนอภาคประชาชน 
๕. การบูรณาการแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖. การจัดการความรู้และขยายผล 
 

๒.๓ แนวคิดการบริหารการปกครองแบบมีส่วนร่วม  (Participatory  Governance) 
 
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ค าว่าการมีส่วนร่วม (Participation) ได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและมีความ
แตกต่างกันไปตามความเข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังนี้ 

 รุ่งทิพย์ ตั้งพานิชวงศ์ (2551 :11 )  กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึงการที่บุคคลหรือ
องค์คณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมคิด ร่วมวางแผน การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ 
ตลอดจนการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลการปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือและประสานงาน
ที่ดีเพ่ือให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อสถานศึกษาและ
นักเรียน  

 สุเทพ  สังกะเพศ (๒๕๕๐ : ๓๐) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ทุกคน
ในองค์กร ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา เพ่ือปฏิบัติกิจกรรมให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมก ากับ ติดตามประเมินผล 
ตลอดจนร่วมแก้ปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ 
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 ธวัช  เสือทรงศิล  (๒๕๕๓ : ๑๓ ) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (People 
Participation)  หมายถึงการด าเนินกิจกรรมใดๆในพ้ืนที่หนึ่งๆ ที่มีประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเข้ามามี
ส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนับตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมสนับสนุน ร่วมติดตาม
ประเมินผลการส่งเสริม สนับสนุน ชักน า และเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งบุคคล และกลุ่ม
บุคคล ชมรม สมาคมและองค์กรต่างๆ เข้าร่วมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการศึกษา ตลอดจนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบและส่วนร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกันด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ ส่วนหนึ่ง
ที่ท าให้กิจกรรมนั้นประสบความส าเร็จ 
 
 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะ
ช่วยสร้างความกระจ่างให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่
การมีส่วนร่วมของประชาชนน ามาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นค าตอบที่มีประสิทธิผล
ที่สุดได ้

 ๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้อง 
ใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่ค านึงถึงความ
ต้องการแท้จริงของประชาชนนั้น อาจน ามาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว เกิดความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด 
 ๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่าง
มั่นคงในระยะยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อ
โต้แย้งทางการเมืองและช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
 ๔. การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจท าให้ประชาชนมีความรู้สึก
ของการเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขาก็อยากเห็น 
มันเกิดผลในทางปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย 

 ๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา 
แสดงความต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการ
แบ่งฝ่าย ที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้ 
 ๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่
โปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิด
ความชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน 
 ๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเม่ือเจ้าหน้าที่ท่ี 
เกี่ยวข้องได้มาท างานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ ถึงความห่วง
กังวล และมุมมองของสาธารณชนต่อการท างานขององค์กร ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์
ปฏิกิริยาตอบสนองของสาธารณชนต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้ 
 ๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ 
ท าให้ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็น



27 
 

 

การฝึกอบรมผู้น า และท าให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคต 

 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี ๓ ประการ คือ 
 ๑. การมีอิสรภาพในการเข้าร่วม หมายถึง การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ 

 ๒. ความเสมอภาคในการเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ทุกคนที่เข้าร่วมต้องมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 ๓. ผู้เข้าร่วมต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง มีความเข้าใจในเรื่อง
นั้นแต่หากกิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย ก็จะต้องมีการ
พัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ 

 ระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และความละเอียดของการแบ่งเป็นส าคัญ โดยมีข้อพึงสังเกตคือ ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ า จ านวน
ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะมาก และยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามี
ส่วนร่วมก็จะลดลงตามล าดับ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด 
ได้แก่ 

 ๑. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุด และเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างผู้วางแผนโครงการกับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าวสาร และการแสดงนิทรรศการ เป็นต้น แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ 

 ๒. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าระดับแรก กล่าวคือ  
ผู้วางแผนโครงการจะเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินข้อดีข้อเสีย 
ของโครงการอย่างชัดเจนมากขึ้น เช่น การจัดท าแบบสอบถามก่อนริเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการ
บรรยายและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนั้น ๆ เป็นต้น 
 ๓. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการ
และประชาชน เพ่ือประเมินความก้าวหน้าหรือระบุประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ เช่น การจัดประชุม การจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

 ๔. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ผู้วางแผนโครงการกับประชาชนมี 
ความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินการโครงการ 
เหมาะที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้
กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การใช้อนุญาโตตุลาการเพ่ือแก้ปัญหาข้อ
ขัดแย้ง และการเจรจาเพ่ือหาทางประนปีระนอมกัน เป็นต้น 
 ๕. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับท่ีผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนร่วมกันด าเนิน 
โครงการ เป็นขั้นการน าโครงการไปปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 ๖. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือ 
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แก้ปัญหา ข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ แต่การลงประชามติจะสะท้อนถึงความ
ต้องการของประชาชนได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและการ
กระจายข่าวสารเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของประเด็นดังกล่าวให้ประชาชนเข้าใจอย่างสมบูรณ์และทั่ วถึง
เพียงใด โดยในประเทศที่มีการพัฒนาทางการเมืองแล้ว ผลของการลงประชามติจะมีผลบังคับให้
รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม แต่ส าหรับประเทศไทยนั้น รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้ ผลของการ
ประชามติมีทั้งแบบที่มีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก และแบบที่เป็นเพียงการให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี
ซึ่งไม่มีผลบังคับให้รัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด (มาตรา ๑๖๕) 

 จากความหมายและแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม เป็นการร่วมมือกันในการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผู้เข้าร่วมต้องมีความพร้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ และสามารถร่วมมือกัน
ตัดสินใจอันก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและองค์กรนั้นๆ 
 
๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมง 
 
 การค้ามนุษย์ : นิยามความหมาย 

 แถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เกี่ยวกับการค้า
หญิง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ได้ให้ค านิยามการค้าเพ่ือการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ว่า “การค้ามนุษย์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศครอบคลุมไป
ถึงหญิงซึ่งถูกข่มขู่และ/หรือถูกกระท าทารุณกรรมจากการค้ามนุษย์ ความยินยอมในเริ่มแรกอาจไม่
เกี่ยวข้องเนื่องจากบางคนเข้ามาอยู่ในวงจรการค้ามนุษย์โดยที่ทราบว่าจะท างานเป็นโสเภณี แต่ต่อมา
ถูกลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานและอยู่ในสภาพเยี่ยงทาส” (อ้างถึงในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญา
วิทยาและกระบวนการยุติธรรม, ๒๕๕๐ : ๖) 

 องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการย้ายถิ่น (International Organizational for Migration) 
ได้ก าหนดนิยามของตนขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยพิจารณาว่าการค้ามนุษย์นั้นเกิดขึ้น
เมื่อ “ผู้ย้ายถิ่นได้รับการจ้างงานอย่างผิดกฏหมาย (ถูกจัดหา ถูกลักพา ขาย เป็นต้น) และ/หรือถู ก
เคลื่อนย้าย ไม่ว่าจะภายในประเทศหรือข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ (และ)ในระหว่างส่วนใดของ
กระบวนการนี้ ตัวกลาง(นักค้ามนุษย์) ได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือผลประโยชน์อ่ืน โดยการใช้
อุบายหลอกลวง การบีบบังคับ และ/หรือการแสวงหาประโยชน์อื่นโดยการใช้อุบายหลอกลวง การบีบ
บังคับและ/หรือการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนภายใต้เงื่อนไขซึ่งละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ย้าย
ถิ่น”(อ้างถึงในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม, ๒๕๕๐ : ๖) 

 พิธีสารว่าด้วยการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้ให้การให้นิยามว่า การค้ามนุษย์ นั้น
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆดังนี้ (อ้างถึงในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม, 
๒๕๕๐ : ๗) 

 (ก) การจัดหา ขนส่ง โยกย้าย ให้พักอาศัย หรือรับบุคคล ด้วยวิธีการคุกคามข่มขู่ หรือการ
ใช้ก าลัง หรือการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืน การลักพา การฉ้อโกง การใช้อุบายหลอกลวง หรือการใช้
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อ านาจหรือสภาพที่อ่อนแอเปราะบางในทางมิชอบ หรือการให้หรือการได้รับเงินหรือผลประโยชน์
เพ่ือให้ได้ความยินยอมของบุคคลที่มีความควบคุมเหนือบุคคลอ่ืน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสวงหา
ประโยชน์ การแสวงหาประโยชน์จะรวมถึงอย่างน้อยที่สุดการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี
ของบุคคลอ่ืน  หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การใช้แรงงาน หรือบริการโดยกด
ขี่ทารุณ การเป็นทาส หรือการปฏิบัติอ่ืนที่คล้ายกับการเป็นทาส การตกอยู่ในสภาพเยี่ยงทาส หรือการ
ตัดอวัยวะออก 
 (ข) ในกรณีที่มีการใช้วิธีใดตามท่ีระบุในย่อหน้า (ก) ไม่จ าต้องน าความยินยอมของผู้ตกเป็น
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพ่ือการแสวงหาประโยชน์ที่ต้องการตามทีได้ระบุไว้ในย่อหน้าย่อย (ก) ของ
มาตรานี้มาพิจารณา 
 (ค) การจัดหา การขนส่ง การโยกย้าย การให้ที่พักอาศัย หรือการรับเด็กเพ่ือวัตถุประสงค์
ในการแสวงหาประโยชน์ จะถือว่าเป็น “การค้ามนุษย์” แม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับวิธีใดๆที่ได้ระบุไว้ในย่อ
หน้า (ก) ในมาตรานี้ 
 (ง) “เด็ก” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่มีอายุต่ ากว่า ๑๘ ปี 

 พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิง (GAATW) ได้น าเสนอนิยามของค าว่า “การค้ามนุษย์” 
ว่าหมายถึง การกระท าและความพยายามใด ๆ ที่เป็นการจัดหา ขนส่ง ล าเลียงภายในหรือข้าม
พรมแดน  การซื้อขาย การส่งต่อ หรือการรับ หรือกักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคล ด้วยการล่อลวง การบังคับ 
รวมทั้งการใช้การขู่ที่จะใช้ก าลัง  หรือใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหรือการผูกมัดด้วยภาระหนี้ สิน เพ่ือ
กักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลนั้นให้ตกอยู่ในภาวะจ ายอม ( เช่นในรูปแบบของงานรับใช้ในบ้าน งานบริการ
ทางเพศ หรืองานบริการการเจริญพันธุ์) ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีค่าจ้างก็ตาม  เพ่ือบังคับใช้แรงงาน หรือ
เป็นแรงงานติดหนี้ หรือท าให้ตกอยู่ในสภาพการท างานเยี่ยงทาสในชุมชนอ่ืนที่มิใช่ภูมิล าเนาที่บุคคล
นั้นอาศัยอยู่ในขณะที่เกิดการล่อลวง บังคับ หรือมีหนี้สินผูกมัดขึ้น (อ้างถึงในศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม, ๒๕๕๐ : ๗) 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑ แม้ไม่ได้ให้ความหมาย
ของค าว่า “การค้ามนุษย์” โดยตรง แต่ในมาตรา ๖ ระบุดังนี้ ผูใดเพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใช้ก าลังบังคบั ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้อ านาจโดยมิชอบ 
หรือโดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอ่ืนแกผูปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือใหผูปกครองหรือผูดู
แลใหความยินยอมแกผูกระท าความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

 (๒) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหนาย พามาจากหรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขังจัดให
อยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็กผูนั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

 จะเห็นได้ว่ากระบวนการนิยามความหมายของการค้ามนุษย์ของหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
นั้น มีจุดร่วมส าคัญ คือ นิยามการค้ามนุษย์ว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาและน าพามนุษย์และมี
การประพฤติปฏิบัติกับมนุษย์ในลักษณะของสินค้าที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน นอกจากนี้การค้ามนุษย์
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ยังมีค าส าคัญ (Key word) คือ การแสวงหาประโยชน์จากหญิงและเด็ก และหรือแรงงานข้ามชาติ/
แรงงานย้ายถิ่น (ทั้งหญิงและชาย) ทั้งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและแรงงาน 

 สรุปได้ว่า การค้ามนุษย์ หมายถึง การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือ
การรับไว้ซึ่งบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นใด ด้วย
การลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวงด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบหรือด้วยการใช้สถานะ
ความเสี่ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรือมีการให้ หรือรับเงิน หรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความยินยอมของบุคคลผู้มีอ านาจ ควบคุมบุคคลอ่ืนเพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์ การ
แสวงประโยชน์อย่างน้อยที่สุด ให้รวมถึงการแสวงหา ประโยชน์จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือ
การแสวงประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาสหรือ
การกระท าอ่ืนเสมือนการเอาคนลงเป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือการตัดอวัยวะออกาก
ร่างกาย 
 

 รูปแบบของการค้ามนุษย์ 

 ส าหรับประเด็นเรื่องรูปแบบของการค้ามนุษย์นั้น พันธมิตรทั่วโลกต้านการค้าหญิงเสนอว่า  
รูปแบบของการค้ามนุษย์นั้นมีรูปแบบมากมายและหลากหลาย  และเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน  เช่น (อ้างถึงใน พ.ม., ๒๕๕๐ : ๙-๑๐) 

๑. การค้ามนุษย์เพ่ืองานบริการทางเพศ : การค้ามนุษย์เพ่ืองานบริการทางเพศเช่น  การถูก
หลอกหรือบังคับให้ท างานบริการทางเพศโดยไม่สมัครใจ  การถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  การค้า
ประเวณี  การใช้ในสื่อลามก  และการค้ามนุษย์  การถูกกักขัง ถูกทารุณกรรมทั้งทางด้านร่างกาย  
จิตใจ  ทางเพศ เป็นต้น  โดยอาจจะปรากฏในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การถูกลักพาตัว  การซื้อขาย  หรือ
การบังคับให้เข้าสู่ตลาดทางเพศ 

 ๒. การค้ามนุษย์เพ่ือการรับใช้งานบ้าน : การค้ามนุษย์เพ่ือการรับใช้งานบ้าน  เป็นการท า
ให้หญิงและเด็กตกอยู่ในภาวะถูกผูกมัดด้วยภาระหนี้สินจากการกู้ยืมที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจ านวนสูง
จากผู้จัดหา  และเอเย่นต์  และถูกบังคับให้ท างานแก่นายจ้าง  แม้ในสภาพการท างานที่เสี่ยงและไม่
เหมาะสม  หญิงและเด็กที่ถูกค้าเพ่ือรับใช้งานบ้านอาจถูกบังคับให้ท างานในสถานประกอบธุรกิจของ
นายจ้างด้วย  เช่น  ในร้านอาหาร  โรงงาน  โดยรูปแบบของความรุนแรงมีตั้งแต่การยึดหนังสือเดินทาง  
การกักขัง หน่วงเหนี่ยว  และการห้ามติดต่อกับบุคคลภายนอก  การยึดค่าจ้าง  การให้ท างานเป็นเวลา
หลายชั่วโมง  การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น     
 ๓. การค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงาน : การค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงานนั้น  
ผู้หญิง  ผู้ชาย  และเด็ก  อาจถูกน าไปค้าเพ่ือการท างานในการเกษตร  งานก่อสร้าง  หรือการผลิต
อ่ืนๆ   โดยคาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างสูง  แต่กลับถูกกดค่าแรง  หรือไม่ได้รับค่าจ้าง  และต้องเผชิญกับ
การถูกแสวงหาประโยชน์ด้วยการบังคับทางร่างกาย  ทางจิต  และทางเพศหลากหลายรูปแบบ  โดย
แรงงานเหล่านี้อาจจะลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจาก
สถานภาพที่ผิดกฎหมายของตนเอง  และเกรงว่าจะถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนอกจากนี้  
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การค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้แรงงานนั้น  มีสาเหตุหนึ่งอันเนื่องมาจากการติดหนี้  หรือที่เรียกว่า  
แรงงานติดหนี้  (Debt  bonded  labor)  โดยการตกเป็นเหยื่อของกลโกงในการกู้เงินและถูกบังคับ
ให้ท างานหรือใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสม  เช่น  การถูกบังคับให้ใช้แรงงานหรือท างานเป็นเวลาหลาย
ชั่วโมง  รท างานโดยไม่มีวันหยุดและได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม  หรือได้รับค่าตอบแทนเพียง
เล็กน้อย  และแรงงานเหล่านี้จะไม่มีวันที่จะจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้หมด แต่หนี้สินดังกล่าวจะเพ่ิมจ านวน
ขึ้นต่อไป 
 ๔. การค้ามนุษย์ เ พ่ือให้ ไปเป็นขอทาน  :การค้ามนุษย์ เ พ่ือให้ไปเป็นขอทานเป็น
ปรากฏการณ์ที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ในอนุภูมิภาคแม่น้ าโขง  ทั้งผู้สูงอายุ  เด็ก  คนพิการได้ถูกจัดหามา
จากหมู่บ้านที่ห่างไกลในชนบทมาสู่เมืองใหญ่ในต่างประเทศ  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ตนไม่มีความเข้าใจในภาษา
ท้องถิ่นและไม่มีความคุ้นเคย  รวมถึงไม่รู้เส้นทางต่างๆ  ท าให้ตกอยู่ในภาวะที่ด้อยกว่า  และต้องอยู่ใน
สายตาของพวกนายหน้า  ซึ่งจะมารวบรวมเงินที่ได้จากการขอทาน  การถูกบังคับให้เป็นขอทานมี
ความเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 ๕. การค้ามนุษย์เพ่ือการแต่งงาน : การค้ามนุษย์เพ่ือการแต่งงานนั้น  ผู้ค้ามนุษย์อาจจะมา
ในรูปแบบของนายหน้าจัดหาคู่  และให้สัญญาว่าจะแนะน าให้รู้จักและได้แต่งงานกับคนที่เป็นผู้ที่
ประสบความส าเร็จ  และอาจจะถูกชักจูงให้เดินทางไปต่างประทศ  ซึ่งตนไม่มีความคุ้นเคยกับ
สภาพแวดล้อมใหม่  เช่น  ในด้านภาษา  วัฒนธรรมต่างๆ  และกลายเป็นบุคคลที่ตกอยู่ในสภาพเยี่ยง
ทาส  และอาจจะถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศ  การท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือตกอยู่ในสภาพ
การแต่งงานที่เยี่ยงทาส  การถูกทารุณกรรมทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และทางเพศ  เป็นต้นนอกจากนี้  
ยังปรากฏออกมาในรูปแบบของการที่เด็กและหญิงถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่มีทางเลือก  อันจะ
น าไปสู่การถูกบังคับให้ใช้ชีวิตเยี่ยงทาสควบคู่กับการตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรงงานทั้งทาง
ร่างกาย  จิตใจ  และทางเพศ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการประมงทะเลไทย 
 
 ๑. ความหมายของการประมงทะเล 

 “การประมง” หมายความว่า การท าการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การดูแลรักษาสัตว์ 
น้ าหลังการจับ หรือการแปรรูปสัตว์น้ า (พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๓)) 

 “ท าการประมง” หมายความว่า จับ ดัก ล่อ ยิง แทง ท าอันตราย ฆ่า หรือเก็บสัตว์น้ าในที่ 
จับสัตว์น้ าด้วยเครื่องมือท าการประมงหรือด้วยวิธีใด  ๆ (พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
มาตรา ๔ (๔)) 
 “ผู้ประกอบอาชีพการประมง” หมายความว่า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่ง
มีอาชีพเป็นผู้ประกอบการประมงเป็นอาชีพปกติ (พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔(๘)) 

 “เครื่องมือท าการประมง” หมายความว่า เครื่องกลไก เครื่องใช้ เครื่องอุปกรณ ์
ส่วนประกอบอาวุธเสา หลัก หรือเรือที่ใช้ท าการประมง๘ (พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 
มาตรา ๔ (๑๑)) 
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 “เรือประมง” หมายความว่า ยานพาหนะทางน้ าทุกชนิดที่ใช้ท าการประมง ขนถ่าย หรือ
เก็บรักษาสัตว์น้ าที่ได้จากยานพาหนะทางน ้าทุกชนิดที่ใช้ท าการประมง (พระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๑๒) 
 
 ๒. ปัญหาในการประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและการท าประมงทะเล 

  
 ธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล (๒๕๔๗ : ๑๖-๒๒) อุตสาหกรรมประมงของไทยได้มีการพัฒนาและ 

ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้ทรัพยากรสัตว์ทะเลในน่านน้ าไทยถูกจับเพ่ิมมากขึ้นอย่างมากมาย  จากที่
เคยจับได้เพียงไม่กี่แสนตัน/ปี ในช่วงก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๐  เพ่ิมเป็นมากกว่า ๒ ล้านตันในระยะเวลา
ประมาณ ๑๐ ปีต่อมา ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้ าจนเกินศักย์การผลิตและท าให้ทรัพยากรสัตว์น้ าเกิดสภาวะ
เสื่อมโทรมตามล าดับชาวประมงเริ่มรู้สึกว่าการจับสัตว์น้ าในแต่ละเที่ยวจะได้ปริมาณสัตวน้ าน้อยลง 
และต้องใช้ระยะเวลาท าการประมงนานขึ้น สัตว์น้ าที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจก็จับได้น้อยลง ส่งผลให้
ต้นทุนการท าประมงของชาวประมงสูงขึ้น แต่ผลตอบแทนได้ลดต่ าลงชาวประมงประสบกับภาวะ
ขาดทุน เพ่ือความอยู่รอดชาวประมงจ านวนหนึ่งต้องดิ้นรนเพื่อออกเรือไปท าการประมงนอกน่านน้ า 
 ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ การประมงไทยต้องประสบปัญหา เมื่อประเทศเพ่ือนบ้านได้เริ่ม
ประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (Exclusive Economic Zone) และใช้กฎหมายในเขตดังกล่าว จาก
การประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศต่าง ๆ จาก ๑๒ ไมล์ทะเล เป็น ๒๐๐ ไมล์ทะเล ท าให้
ชาวประมงไทยต้องประสบกับปัญหาการท าการประมงนอกน่านน้ าไทย เนื่องจากท าให้พ้ืนที่ท าการ
ประมงซึ่งเดิมเคยเป็นทะเลหลวงในบริเวณอ่าวไทยที่ชาวประมงไทยเคยท าการประมงไม่สามารถที่จะ
ท าการประมงต่อไปได้ เพราะเนื่องจากพ้ืนที่ท าการประมงซึ่งเดิมเคยเป็นทะเลหลวงได้ตกอยู่ภายใต้
สิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง โดยการประกาศขยายเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของรัฐดังกล่าว  จากการ
ประกาศเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของประเทศเพ่ือนบ้านมีผลกระทบอย่างมากต่อการประมงของไทย  ท า
ให้ต้องสูญเสียพ้ืนที่ท าการประมงในทะเลหลวงหรือน่านน้ าสากลไปกว่า ๗๗๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
ชาวประมงที่ยังคงท าประมงในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ยังผลให้
เรือประมงไทยจ านวนมาก 

 
 การค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมง  

 การค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงจัดอยู่ในประเภทที่ ๓ การค้ามนุษย์เพ่ือการบังคับใช้
แรงงานซึ่งการค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมที่ละเมิดต่อสิทธิ เสรีภาพของบุคคล   
 สรุปได้ว่า แรงงานประมง  ประกอบด้วย แรงงานเด็ก แรงงานข้ามชาติ แรงงานต่างด้าว  
แรงงานต่างด้าวที่ถูกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 
 - แรงงานเด็ก หมายถึง ใช้แรงงานเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ 
 - แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายในกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีสภาพ
ของการมีพรมแดนที่แน่นอนในระบบรัฐชาติเริ่มเสื่อมถอยลงท าให้การแบ่งแยกระหว่างแรงงานข้าม
ชาติกับแรงงานต่างด้าว อาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เพราะเป็นแรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์ 
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 - แรงงานต่างด้าว หมายถึงผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่ประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเอง
ในประเทศไทย 
 - แรงงานต่างด้าวที่ถูกฎหมาย หมายผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่นายจ้างพาไปขึ้น
ทะเบียนให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย 
 - แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย หมายผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีสัญชาติไทยที่หลบหนีเข้ามา
ท างานโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตให้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 
 นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 
 
 การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงท่ีผิดกฎหมาย 

 แนวทางการแก้ปัญหาแรงงานประมง โดยเฉพาะประเด็นส าคัญ คือ “การค้ามนุษย”์  
ได้มีนักวิชาการหลายส่วนได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่า  ควรให้
ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป ฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และเรือประมงด าเนินการตามแนวทาง GLP 
ต้องมีการจัดระเบียบเรือประมงโดยการจดทะเบียนชาวประมงและผู้ประกอบการประมงให้มีใบ
อาชญาบัตรเรือออกใบอนุญาตการใช้เครื่องมือท าการประมงและส ารวจแรงงานประมง  โดยให้จัด
ระเบียบเรือประมงและการประมงทั้งหมดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกรมประมงต้องบังคับให้
แรงงานประมงทั้งหมดทั้งไทยและต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานประมงให้ถูกต้องภายใต้ศูนย์ประสาน
แรงงานประมง ควรจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ โดยการบันทึกข้อมูลชาวประมงและผู้ประกอบการ
ประมงเครื่องมือประมงและแรงงานประมง สนับสนุนให้มีการตรวจตราเรือประมงที่เข้า-ออก จากฝั่ง
เพ่ือตรวจสอบการท าประมง  และป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์  จัดท าการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการประมง 
และด าเนินการส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้น าเข้าและผู้บริโภคสินค้าประมงของ
ไทย ตลอดจนภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมง
ของไทย 

 ประเทศไทยหยิบยกปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและ
จริงจังตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ โดยมี พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (The Anti-
Trafficking in Persons Act ๒๐๐๘) เป็นกฎหมายแม่บทในการด าเนินการและได้ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) ที่ให้
ความส าคัญ ๕ ด้าน คือ การป้องกัน การด าเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ การพัฒนากลไกเชิง
นโยบายและการขับเคลื่อน การพัฒนาและการบริหารข้อมูล (กระทรวงการต่างประเทศ ,๒๕๕๘ : 
ออนไลน์) 

 ๑) กลไกการด าเนินงานในประเทศไทย 
 กลไกการด าเนินงานเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ระดับชาติ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ซึ่งมีนายก 



34 
 

 

รัฐมนตรีเป็นประธาน และ (๒) คณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ (ปกค.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ เพ่ือผลักดัน
นโยบายระดับชาติ นอกจากนี้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ ยังได้
มีการก าหนดให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีการใช้เงินทุนในสอง
ส่วน ได้แก่ การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และการด าเนินโครงการเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนสามารถเสนอโครงการ
เพ่ือขอใช้งบประมาณกองทุนฯ โดยเลขาธิการ   ของกลไกระดับชาติ รวมทั้งการบริหารกองทุนฯ อยู่
ในความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

 ในระดับจังหวัด มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับจังหวัด ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และในระดับ
หน่วยงาน หลายหน่วยงานได้จัดตั้งหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจเฉพาะ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการปราบปราม เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ภายใต้
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ภายใต้ส านักงานอัยการสูงสุด 
เป็นต้น 

 ทั้งนี้ รัฐบาลเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในกลไกทั้งในระดับชาติ โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติ และระดับจังหวัด โดยมี
องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญในกระบวนการคัดแยก
เหยื่อด้วย 

 ๒) การด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 เนื่องจากไทยอยู่ในสถานะประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของการค้ามนุษย์ 
นโยบายเพ่ือแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ให้ความส าคัญกับผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์เป็นหลัก (Victim-Centered) และมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานหลายด้านที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแสวงประโยชน์หรือการบังคับใช้แรงงาน การปราบปรามและด าเนินคดี
ขบวนการค้ามนุษย์ รวมถึงการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งนโยบายที่ไทยก าลังให้
ความส าคัญในปัจจุบัน   มีดังนี ้
 ๒.๑ การด าเนินงานเกี่ยวกับผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสมของไทย  เมื่อเดือน
กันยายน ๒๕๕๖  นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็นดังกล่าว โดยเน้นการ
เคารพหลักสิทธิมนุษยชน  และประสงค์ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดได้รับการจดทะเบียนและพิสูจน์
สัญชาติให้เรียบร้อยเพ่ือให้สามารถอยู่ท างานในไทยได้อย่างถูกต้องและได้รับสิทธิ/การคุ้มครองทาง
สังคมต่าง ๆ โดยรัฐบาลก าลังพิจารณาเรื่อง การปรับสิทธิด้านการรักษาพยาบาลแรงงานต่างด้าวจาก
เดิมที่มีอยู่ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการเตรียมตัวเข้าสู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียน 
 ๒.๒ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง ซึ่งมีการด าเนินงานที่
ส าคัญ ได้แก่ (๑) การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองซึ่งลักลอบท างานบนเรือประมงปี
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ละ ๒ เดือน (๒) จัดตั้งศูนย์ประสานแรงงานประมงใน ๗ จังหวัดน าร่อง (๓) การประกาศใช้แนว
ปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีส าหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้นในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง
และอาหารทะเลในประเทศไทย (Good Labour Practices Guidelines for Primary Processing 
Workplaces in the Shrimp and Seafood Industry of Thailand - GLP/PPW) เมื่อเดือนกันยายน 
๒๕๕๖ ซึ่งเน้นการขจัดการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก เสรีภาพในการสมาคม การเจรจา
ต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ การไม่เลือกปฏิบัติ ค่าจ้าง ชั่วโมงการท างาน 
ค่าชดเชย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานและสวัสดิการ และ  (๔) การ
เพ่ิมความเข้มข้นในการตรวจแรงงานประมง 
 ๒.๓ การช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยเน้นการด าเนินงานที่
การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดย (๑) อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวเพื่อ
ฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งการฝึกอาชีพและทักษะ  (๒) การอนุญาตให้ผู้เสียหายสามารถ
ออกไปท างานนอกบ้านพักเม่ือมีความพร้อม  (๓) การด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมให้กับผู้เสียหาย
จากภาครัฐ และจากผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 

 ทั้งนี้ ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเห็นชอบนโยบายยุทธศาสตร์ 
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคม ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกัน ตามหลักบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
เพ่ือเป็นการระดมสรรพก าลังและความคิดเห็นจากปัญหาและอุปสรรคในการท างานทุกระดับและให้
บรรลุความมุ่งหวังร่วมกันตามเจตนารมณ์ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๙ โดยมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ (ศปคม.แห่งชาติ) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานการขับเคลื่อนการด าเนินงานใน ๕ 
ด้าน คือ  
 ๑. การป้องกัน (prevention) 
 ๒. การคุ้มครอง (protection) 
 ๓. การด าเนินคด ี(prosecution) 
 ๔. การมีนโยบาย (policy) 
 ๕. การประสานความเป็นหุ้นส่วนในการแก้ไขปัญหา (partnership)  
 ซึ่งการแก้ไขปัญหาในแต่ละมิติควรที่จะต้องสอดรับกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

 ทั้งนี้  ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
คณะอนุกรรมการป้องกันคณะอนุกรรมการด าเนินคดี คณะอนุกรรมการคุ้มครองช่วยเหลือ 
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คณะอนุกรรมการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร
ข้อมูล เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนและบูรณาการการด าเนินงานตามมาตรการของแต่ละประเด็นในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รายงานผลต่อคณะกรรมการ ปคม. และคณะกรรมการ ปกค. 
ต่อไป 
 อนึ่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ (กนร.) (ภาคผนวก ก) และค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ (อกนร.) เพ่ือสนับสนุนการท างานของ กนร. (ภาคผนวก ข) ซึ่งหากพิเคราะห์แล้วจะ
เห็นว่า กนร. และ อกนร. มีความคล้ายคลึงกับ ปคม. และปกค. ภายใต้พระราชบัญญัติฯ หากแต่ กนร. 
และ อกนร. จัดตั้งขึ้นในสภาวการณ์พิเศษเพ่ือด าเนินภารกิจแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นการเร่งด่วน
และมีสถานะกึ่งชั่วคราว โดยสามารถยุบเลิกหรือปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ได้ตามความ
เหมาะสมเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ 

 ๓) การด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 กระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจที่เกี่ยวข้องในด้านการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายชาว
ไทยในต่างประเทศ ผ่านการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลทั่วโลก มีส่วนใน
กระบวนการก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการระดับชาติ และการด าเนินความร่วมมือในประเด็นการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี ซึ่งการ
ด าเนินงานระดับระหว่างประเทศท่ีส าคัญ มีดังนี้ 

 ๓.๑ ระดับทวิภาค 
 ๓.๑.๑ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและสตรีและการช่วยเหลือ
เ หยื่ อ ขอ งก า รค้ า มนุ ษย์  (MOU on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in 
Children and Women and Assisting Victims of Trafficking) ซึ่งไทยได้มีความตกลงกับกัมพูชา 
(ปี ๒๕๔๖) ลาว (ปี ๒๕๔๘) เวียดนาม (ปี ๒๕๕๑) และเมียนมาร์ (ปี ๒๕๕๒) โดยก าลังมีความริเริ่ม
ปรับเนื้อหาของ MOUเพ่ือให้เป็นปัจจุบันเพ่ือสามารถรองรับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป และอยู่ระหว่างการหารือเพ่ือจัดท ากรอบความร่วมมือกับอีกหลายประเทศที่มีความเป็นไปได้มา
กว่าจะเป็นต้นทางของผู้เสียหายในประเทศไทย และ/หรือปลายทางของคนไทยที่ตกเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย ์
 ๓.๑.๒ การจัดท าบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารส าหรับการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ (Memorandum of Cooperation between 
the Government of Japan and Thailand concerning the Exchange of Information for the 
Purpose of Preventing and Combating Trafficking in Persons) เพ่ือประโยชน์ในการสืบสวน
สอบสวนผู้ต้องสงสัยในคดีค้ามนุษย์ ขยายผลการจับกุมและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดทั้งในไทยและ
ญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนความร่วมมือทางกฎหมายระหว่างไทยกับญี่ปุ่น 
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  ๓.๑.๓ การจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง
แรงงาน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ในภาคแรงงาน โดยเฝ้าระวังการแสวงผลประโยชน์
โดยมิชอบจากการผลักดันแรงงานอพยพไปท างานในประเทศปลายทาง ซึ่งในปัจจุบันไทยมีความตกลง
ในลักษณะนี้กับอิสราเอล และก าลังอยู่พิจารณาร่างความตกลงกับบังกลาเทศ 

 ๓.๒ ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ 
 ๓.๒.๑ กระบวนการบาหลี  (Regional Ministerial Conference on People 
Smuggling,Trafficking in Persons and Related Transnational Crime-Bali Process) เป็นการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสมาชิก ๔๖ ประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์ ๑๙ ประเทศ มี Steering Group ซึ่งไทยเป็นสมาชิก สนับสนุน
การท างานของ ออสเตรเลีย และอินโดนีเซียในฐานะประธานร่วม โดยได้จัดตั้ง สนง.สนับสนุน ระดับ
ภูมิภาค (Regional Support Office–RSO) ที่กรุงเทพฯ เพ่ืออนุวัติกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 
(Regional Co-operation Framework–RCF) ซึ่งเปิดท าการเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการบาหลี ดังนี้ (๑) มีตัวแทนไทย (ดร.ชัชชม อรรฆภิญญ์ ส านักงาน
อัยการสูงสุด) เป็นผู้ประสานงานคณะท างานนโยบาย กรอบกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
(Coordinator of Bali Process activities on Policy and Law Enforcement Response)  (๒ )  ใ ห้
เงินอุดหนุนการด าเนินงานของ RSO และกระบวนการบาหลีระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงิน 
๓๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ  (๓) ริเริ่มกิจกรรมในกรอบกระบวนการบาหลี เช่น ร่วมกับออสเตรเลียเพ่ือ
จัดประชุมปฏิบัติการในหัวข้อการให้สัตยาบันและการด าเนินงานตามพันธกรณี ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (UNTOC) เมื่อปลายปี 
๒๕๕๕ ซึ่งจะได้มีการต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวในช่วงปี ๒๕๕๗ 
  ๓.๒.๒  อาเซียน 
 -  กลไกในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ 
ไทยเป็นภาคี ได้แก่ ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women  
and Children ปี ๒๕๔๗ ซึ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมาย การคัดแยกเหยื่อออกจากผู้กระท าผิด และการ
ก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงแก่ผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ และสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในเรื่องทางอาญาของภูมิภาคอาเซียน (The Treaty on Mutual Legal Assistance in 
Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries) ไทย ได้ ใ ห้ สั ต ย าบั น
สนธิสัญญาฯ เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพความร่วมมือในการ
ด าเนินคดีค้ามนุษย์ในอาเซียนได้อีกทางหนึ่ง 
 -  กลไกหลักในกรอบอาเซียนที่ก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดท า ได้แก่ 
Regional Plan of Action to Combat Trafficking in Persons ซึ่งไทยและสิงคโปร์ได้เริ่มผลักดัน
ใน  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ (SOMTC) ครั้งที่ ๑๒ ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพฯ ให้สอดคล้องและสะท้อนความพยายามระดับภูมิภาคเพ่ือสนับสนุนแผน
ระดั บ โ ล ก  UN  Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons และกา ร จั ดท า
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention on Trafficking in Persons) ซึ่งใน
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ระหว่างการประชุม AMMTC เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับแก้ร่าง
เอกสารทั้งสองฉบับ ทั้งนี้ โดยเป็นการเสริมความร่วมมือที่มีอยู่ในกรอบ Coordinated Mekong 
Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) 

 ๓.๓  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกรอบสหประชาชาติ 
 ๓.๓.๑  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime–UNTOC) 
ไทยลงนาม UNTOC  เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๓ รวมทั้งลงนามพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม 
และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children) และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการ
ลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก ทะเล และอากาศ (Protocol Against the Smuggling of 
Migrants by Land, Sea and Air) เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๔  ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ และพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์จากการค้า
ประเวณีการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอา
คนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า
หรือการอื่นใดท่ีคล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
 “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า การข่มขืนใจให้ท างานหรือให้บริการ
โดยท าให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของบุคคลนั้นเองหรือ
ของผู้อ่ืน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย หรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถขัดขืนได ้
 “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งมีการจัดโครงสร้างโดยสมคบกัน
ตั้งแต่สามคนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง และไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนมี
การก าหนดบทบาทของสมาชิกอย่างแน่นอนหรือมีความต่อเนื่องของสมาชิกภาพหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานที่มีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้น
ไปหรือกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลผู้มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
 “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และให้
หมายความรวมถึงข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสามซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 มาตรา ๕ ให้ประธานศาลฎีกา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มั่นคงของมนุษย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของตน 

 ให้ประธานศาลฎีกามีอ านาจออกข้อบังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ข้อบังคับประธานศาลฎีกา กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วให้ใช้บังคับได ้

 มาตรา ๖ ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้
อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิ
ชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 
 (๒) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขังจัดให้
อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
  
 มาตรา ๗ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดฐานค้า
มนุษย ์
 (๑) สนับสนุนการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 (๒) อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พ านักให้แก่ผู้กระท าความผิดฐานค้า
มนุษย ์
 (๓) ช่วยเหลือด้วยประการใดเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์พ้นจากการถูกจับกุม 
 (๔) เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์เพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ถูกลงโทษ 
 (๕) ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเพ่ือ
ประโยชน์ในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์  

 มาตรา ๘ ผู้ใดตระเตรียมเพื่อกระท าความผิดตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษหนึ่งในสามของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือกระท าความผิดตามมาตรา ๖ 
ต้องระวางโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษท่ีกฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
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 ถ้าผู้ที่สมคบกันกระท าความผิดคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระท าความผิดตามที่ได้สมคบกันผู้
ร่วมสมคบด้วยกันทุกคนต้องระวางโทษตามท่ีได้บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นอีกกระทงหนึ่งด้วย 
 ในกรณีท่ีความผิดได้กระท าถึงขั้นลงมือกระท าความผิด แต่เนื่องจากการเข้าขัดขวางของผู้
สมคบท าให้การกระท านั้นกระท าไปไม่ตลอด หรือกระท าไปตลอดแล้วแต่การกระท านั้นไม่บรรลุผล ผู้
สมคบที่กระท าการขัดขวางนั้นต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 
 ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งกลับใจให้ความจริงแห่งการสมคบต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดตามที่ได้มีการสมคบกัน ศาลจะไม่ลงโทษหรือลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  

 มาตรา ๑๐ ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๖ ได้กระท าโดยร่วมกันตั้งแต่สามคนขึ้นไป
หรือโดยสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง 
 ในกรณีที่สมาชิกขององค์กรอาชญากรรมได้กระท าความผิดตามมาตรา ๖ สมาชิกของ
องค์กรอาชญากรรมทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะที่กระท าความผิด และรู้เห็นหรือยินยอมกับการ
กระท าความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นแม้จะมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิดนั้นเอง 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าเพ่ือให้ผู้เสียหายที่ถูกพาเข้ามาหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักรตกอยู่ในอ านาจของผู้อ่ืนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
  
 มาตรา ๑๑ ผู้ใดกระท าความผิดตามมาตรา ๖ นอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษใน
ราชอาณาจักรตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยให้น ามาตรา ๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒ ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและ
กระท าการเป็นเจ้าพนักงาน โดยตนเองมิได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอ านาจหน้าที่กระท าการนั้น ต้องระวาง
โทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

 มาตรา ๑๓ ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาตัวแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงาน หรือกรรมการองค์กรต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้
ส าหรับความผิดนั้น 
 กรรมการ กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน และพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระท าความผิดใดตามพระราชบัญญัตินี้เสียเอง ต้องระวางโทษเป็นสามเท่า
ของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น  

 มาตรา ๑๔ ให้ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า 
“คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่า
การกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งนายก 
รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม 
การบ าบัดฟ้ืนฟู และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละ
หนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและผู้อ านวยการส านัก 
งานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุเป็นผู้ช่วย เลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่  

 มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
โครงสร้างของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๓) ก าหนดยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๔) ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศตลอดจน
การให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๕) สั่งการและก ากับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดท าข้อมูลแบบบูรณาการ เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมขององค์กร
ดังกล่าว 
 (๗) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุน 
 (๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนเพ่ือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๙) สั่งการและก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ปกค. 
 (๑๐) ด าเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา ๑๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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 มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อม
เสีย 
 (๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๗) ขาดการประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 มาตรา ๑๙ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้นายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
แทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
 มาตรา ๒๐ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติ
หน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  

 มาตรา ๒๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

 การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน 
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดคณะกรรมการ
ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง 

 มาตรา ๒๒ ให้มีคณะกรรมการประสานและก ากับการด าเนินงานป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์  เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปกค.” ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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แห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนแปดคน
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟ้ืนฟู
และการประสานงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละสองคน โดยต้ อง
เป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เป็นกรรมการ และมีรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ โดยอาจแต่งตั้งจากข้าราชการ
หรือภาคเอกชนก็ได้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

 มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการ ปกค. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาสังคมให้
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๒) จัดท าและก ากับการด าเนินการตามแผนงานและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๓) จัดให้มีและก ากับการด าเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๔) จัดให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะกรรมการ 
 (๕) ติดตามและจัดท ารายงานเกี่ยวกับการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การ
ให้ความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เสนอต่อคณะกรรมการ 

 (๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามมาตรา ๔๔ (๔) 
 (๗) จัดท าและก ากับแผนปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 
 (๘) ด าเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 มาตรา ๒๔ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา 
๒๑ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการประชุม
ของคณะกรรมการ ปกค. โดยอนุโลม  คณะกรรมการ ปกค. ต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละหกครั้ง 

 มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ได้ 
 ให้น ามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานโดยอนุโลม 
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 มาตรา ๒๖ ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท า
หน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. โดยให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. 
 (๒) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ในการด าเนินงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) จัดระบบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมทั้งช่วยเหลือเยียวยา
และคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพ 
 (๔) จัดให้มีการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) จัดให้มีข้อมูลสารสนเทศและการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 (๖) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. หรือตามที่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการ ปกค. มอบหมาย 
 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จัดงบประมาณและ
บุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน 
 (๒) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้า
มนุษย์เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นหญิงจะต้องให้หญิงอ่ืนเป็นผู้ตรวจ 
 (๓) ตรวจค้นยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือ
บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น 
 (๔) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพ่ือตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์ หรือเพ่ือพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย 
ซ่อนเร้น หรือท าลายไปเสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น 
 ในการใช้อ านาจตาม (๔) พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นและ
รายงานเหตุผลที่ท าให้สามารถเข้าค้นได้ รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้น
ไป ตลอดจนจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้น ถ้าไม่มีผู้
ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าว
ในทันทีที่กระท าได้ และหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นต้องด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือรองผู้ก ากับการต ารวจขึ้นไป หรือเป็น
ข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นส่ง
ส าเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้น บัญชีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
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กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอ านาจเหนือ
ท้องที่ท่ีท าการค้นหรือศาลอาญา ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน 
ในการด าเนินการตาม (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าแทนได้ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลใกล้เคียงเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตราย
แก่ผู้นั้นไม่ได้  

 มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

 มาตรา ๒๙ ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์และเพ่ือคุ้มครองป้องกันภัยแก่บุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราว
ได้แต่ต้องไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ทั้งนี้ ให้รายงานให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดี
พิเศษ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทราบโดยไม่ชักช้า 

 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องให้การคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้ เสียหายเกินกว่า
ก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือมีค าสั่งอนุญาต ทั้งนี้ ศาลจะ
อนุญาตได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยจะก าหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 
 การจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายอยู่ในความคุ้มครองเป็นการชั่วคราวตามมาตรานี้
ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในสถานที่อันสมควรซึ่งมิใช่ห้องขังหรือสถานคุมขัง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด  การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ให้ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด 

 มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอ่ืนใดซึ่งส่งทาง
ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอ่ืนใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาล
จังหวัดที่มีเขตอ านาจเพ่ือมีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสาร หรือข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอ่ืนใด
ประกอบกับเหตุผลและความจ าเป็น ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระท าความผิดหรือจะมีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย ์
 (๒) มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์จาก
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 
 (๓) ไม่อาจใช้วิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้ 
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 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยจะก าหนด
เงื่อนไขใดๆ ก็ได้ และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามค าสั่งดังกล่าวให้ความร่วมมือ
เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ ภายหลังที่มีค าสั่งอนุญาต หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความ
จ าเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไป ให้ศาลมีอ านาจเปลี่ยนแปลงค าสั่งอนุญาต
ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 ในการด าเนินการตามค าสั่งของศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจร้องขอให้บุคคลใด
ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียดผลการด าเนินการนั้น และให้ส่งบันทึกนั้นไปยังศาลที่มีค าสั่ง
โดยเร็ว 
 บรรดาเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ใน
การสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์เท่านั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด 

 มาตรา ๓๑ ก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พนักงานอัยการโดยตนเองหรือโดยได้รับค าร้องขอจากพนักงานสอบสวนจะ
น าผู้เสียหายหรือพยานบุคคลมายื่นค าร้องต่อศาล โดยระบุการกระท าทั้งหลายที่อ้างว่าได้มีการกระท า
ความผิดและเหตุแห่งความจ าเป็นที่จะต้องมีการสืบพยานไว้โดยพลันก็ได้ 
 ในกรณีที่ผู้เสียหายหรือพยานบุคคลจะให้การต่อศาลเอง เมื่อผู้เสียหายหรือพยานบุคคล
แจ้งแก่พนักงานอัยการแล้ว ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลโดยไม่ชักช้า 
 ให้ศาลสืบพยานทันทีที่ได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ในการนี้ หากผู้มีส่วนได้
เสียในคดีคนใดยื่นค าร้องต่อศาลแถลงเหตุผลและความจ าเป็นขอถามค้านหรือตั้งทนายความถามค้าน
เมื่อเห็นสมควรก็ให้ศาลมีค าสั่งอนุญาตได้ และให้น าความในมาตรา ๒๓๗ ทวิ วรรคสาม และวรรคสี่
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ถ้าต่อมามีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจ าเลยในการกระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในหมวด ๑ ก็
ให้รับฟังพยานดังกล่าวในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได้ 

 มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๓๓ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่อง
อาหาร ที่พักการรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม 
การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของผู้นั้น การ
ด าเนินคดีเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด โดยให้ค านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ ประเพณีวัฒนธรรมของ
ผู้เสียหาย การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
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การช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด าเนินการช่วยเหลือในแต่ละขั้นตอน และต้องรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย 
 การให้ความช่วยเหลือตามวรรคหนึ่ง อาจจัดให้บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับการดูแลใน
สถานแรกรับตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี สถานแรกรับตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก หรือสถานสงเคราะห์อื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้ 

 มาตรา ๓๔ เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย 

 มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้ เสียหายมีสิทธิและประสงค์ที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้พนักงานอัยการเรียกค่าสิน ไหมทดแทนแทน
ผู้เสียหายตามที่ได้รับแจ้งจากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 การเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง พนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือ
จะยื่นค าร้องในระยะใดระหว่างที่คดีอาญาก าลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้ 
 ค าพิพากษาในส่วนที่เรียกค่าสินไหมทดแทน ให้รวมเป็นส่วนหนึ่งแห่งค าพิพากษาใน
คดีอาญาและในกรณีที่ศาลสั่งให้ใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้ถือว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 
และให้อธิบดีกรมบังคับคดีมีหน้าที่ด าเนินการบังคับคดีตามค าพิพากษาในกรณีนี้ด้วย 

 ในการด าเนินกระบวนพิจารณาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่ง และการบังคับ 
คดีตามวรรคสามมิให้เรียกค่าธรรมเนียม และให้น าความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาบังคับใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๓๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหาย
ระหว่างที่อยู่ในความดูแลไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ านักอยู่ ณ ที่ใด ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการด าเนินคดี 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวของผู้เสียหายด้วย 
 ในกรณีที่ผู้เสียหายจะให้การหรือเบิกความเป็นพยานในความผิดฐานค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้ผู้เสียหายซึ่งเป็นพยานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน
ในคดีอาญา 
 ถ้าผู้เสียหายต้องเดินทางกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนา หรือถ้าบุคคลใน
ครอบครัวของผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานใน
ประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน และไม่ว่าจะกระท าผ่านสถานทูตหรือ
สถานกงสุลของประเทศนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม เพ่ือให้มีการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายและ
บุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่องในประเทศนั้น 

 มาตรา ๓๗ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้การ
รักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟู การเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย พนักงานเจ้าหน้าที่อาจด าเนินการให้มี
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การผ่อนผันให้ผู้เสียหายนั้นอยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการชั่วคราว และได้รับอนุญาตให้ท างานเป็น
การชั่วคราวตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ โดยให้ค านึงถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเป็นหลัก 

 มาตรา ๓๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นคนต่าง
ด้าวกลับประเทศที่เป็นถิ่นที่อยู่หรือภูมิล าเนาโดยไม่ชักช้า เว้นแต่บุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีถิ่น
ที่อยู่ ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหลักฐานเอกสารตาม
กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว 
 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคคลนั้น 

 มาตรา ๓๙ ในกรณีที่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ในต่างประเทศ หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีสัญชาติไทยจริงหรือไม่ หากบุคคลนั้นเป็นผู้มี
สัญชาติไทยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้บุคคลนั้นเดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ชักช้า และให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น 
 ในกรณีที่ผู้ เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวที่ ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ ใน
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือเป็นผู้ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
กรณีพิเศษจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก่อนออกนอกราชอาณาจักร สถานะของการ
ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่เป็นการชั่วคราวยังไม่สิ้นสุด เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความ
ถูกต้องของผู้เสียหายที่ถือเอกสารแล้ว หากผู้นั้นประสงค์จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้เสียหายนั้นเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า 
ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้นั้น และให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ ใน
ราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิมก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 
 ในกรณีที่ผู้เสียหายในต่างประเทศเป็นคนต่างด้าวและไม่มีเอกสารประจ าตัว แต่มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มีหรือเคยมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อ
ได้ตรวจพิสูจน์สถานะของการมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้นั้นแล้ว หากผู้นั้นประสงค์
จะกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้เสียหายนั้น
เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้
นั้นและให้ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้ตามสถานะและระยะเวลาที่เป็นอยู่เดิม
ก่อนออกไปนอกราชอาณาจักร 

 มาตรา ๔๐ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดท ารายงานประจ าปี
เกี่ยวกับสถานการณ์ จ านวนคดี การด าเนินการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการ
ด าเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๔๑ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ห้าม 
มิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามา ออกไปหรืออยู่ในราชอาณาจักร
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานฐาน
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ปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการติดต่อ ชักชวน แนะน าตัว ติดตามหรือรบ
เร้าบุคคลเพ่ือค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณี หรือความผิด
ฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว 

 มาตรา ๔๒ ให้จัดตั้งกองทุนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรียกว่า “กองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายส าหรับการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ประกอบด้วย 
 (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
 (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
 (๔) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 (๕) ดอกผลและผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุน 
 (๖) เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินของกองทุนหรือที่ได้จากการจัดหารายได้ 
 (๗) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น 
 
 มาตรา ๔๓ เงินและดอกผลที่กองทุนได้รับตามมาตรา ๔๒ ไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน 

 มาตรา ๔๔ เงินและทรัพย์สินของกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) การช่วยเหลือผู้เสียหายตามมาตรา ๓๓ 
 (๒) การคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๓๖ 
 (๓) การช่วยเหลือผู้เสียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถิ่น
ที่อยู่ตามมาตรา ๓๙ 
 (๔) การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปกค. ก าหนด 
 (๕) การบริหารกองทุน 

 มาตรา ๔๕ ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตัวแทนส านักงบประมาณ ตัวแทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนสามคน ในจ านวนนี้ต้องเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนจ านวนสองคนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ
ด้านการเงิน เป็นกรรมการ และให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่ง
ปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๔๖ ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา 
๒๕ มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุม
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ของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน
โดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๗ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๔ 
 (๒) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 
 (๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

 มาตรา ๔๘ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์  และการ
จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 มาตรา ๔๙ ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวน
ห้าคนประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การสังคมสงเคราะห์ และการประเมินผลด้านละ
หนึ่งคนและให้รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ให้น ามาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับกับการ
ด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของกองทุน โดยอนุโลม 

 มาตรา ๕๐ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
 (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 
 (๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใดมา
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เพ่ือให้คณะกรรมการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 รายงานผลการสอบบัญชีตามวรรคสอง ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอ
สภาตัวแทนราษฎรและวุฒิสภาทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 มาตรา ๕๒ ผู้ใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และ
ปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
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 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุเกินสิบห้าปี แต่ไม่ถึงสิบแปดปี
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่นบาท 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบห้าปี ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่แปดปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท 

 มาตรา ๕๓ นิติบุคคลใดกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสน
บาทถึงหนึ่งล้านบาท 
 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า
ของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าว
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกปีถึงสิบสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถึงสองแสนสี่หมื่น
บาท 

 มาตรา ๕๔ ผู้ใดขัดขวางการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง หรือการด าเนินคดี
ความผิดฐานค้ามนุษย์ เพ่ือมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 (๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพ่ือจูง
ใจให้ผู้นั้นไม่ไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้
ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือ
เบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๒) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระท าการอันมิชอบประการอ่ืน
เพ่ือมิให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไป
ศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ผู้นั้นให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้
ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ ในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง 
ปกปิด หรือซ่อนเร้น เอกสารหรือพยานหลักฐานใดๆ หรือปลอม ท า หรือใช้เอกสารหรือพยานหลักฐาน
ใดๆ อันเป็นเท็จในการด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการ กรรมการ ปกค. 
อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเจ้าพนักงาน
ในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
 (๕) ใช้ก าลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระท าการอันมิชอบประการอ่ืนต่อกรรมการ 
กรรมการ ปกค. อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเจ้าพนักงานในต าแหน่งตุลาการ พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๕๕ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติตามหน้าที่หรือกฎหมาย 
 (๑) รู้ว่ามีการยื่นค าขอเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๓๐ แล้ว
เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่ามีหรือจะมีการยื่นค าขอเพ่ือให้ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารดังกล่าวโดยประการที่น่าจะท าให้ผู้ยื่นค าขอสูญเสียโอกาสที่จะได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสารนั้น หรือ 
 (๒) รู้หรือได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๓๐ แล้วเปิดเผยแก่บุคคล
ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้รู้เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าว 

 มาตรา ๕๖ ผู้ใดกระท าการหรือจัดให้มีการกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 (๑) บันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงหรือสิ่งอื่นที่สามารถแสดงว่า
บุคคลใดเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าขั้นตอนใดๆ 
 (๒) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรือ
ในทางพิจารณาคดีของศาลที่ท าให้บุคคลอ่ืนรู้จักชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้เสียหายจากการกระท าความผิด
ฐานค้ามนุษย์หรือบุคคลในครอบครัวผู้เสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 
 (๓) โฆษณาหรือเผยแพร่ข้อความ ภาพหรือเสียง ไม่ว่าโดยสื่อสารสนเทศประเภทใด 
เปิดเผยประวัติ สถานที่อยู่ สถานที่ท างาน หรือสถานศึกษาของบุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระท า
ความผิดฐานค้ามนุษย์ 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระท าที่ผู้กระท าจ าต้องกระท าเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือผู้เสียหาย หรือผู้เสียหายยินยอมโดยบริสุทธิ์ใจ 
 
  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 มาตรา ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ “มาตรา ๑๓/๑ ผู้ใดแจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจให้ทราบว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าได้กระท าโดยสุจริต
ย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา” มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรค
หนึ่งของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

 มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนหน้า ๒๘เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก 
ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ “มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ปคม.” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการ ปกค. เป็นรองประธานกรรมการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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การท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดด
เด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกัน การปราบปราม การบ าบัดฟ้ืนฟูและการประสานงานระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ด้านละหนึ่งคน โดยต้องเป็นภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งเป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเลขานุการ 
และให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ านวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 มาตรา ๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ “(๒/๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ และก าหนดให้
สถานประกอบกิจการ โรงงานและยานพาหนะ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว”  

 มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๑ มาตรา ๑๖/๒ และมาตรา ๑๖/๓แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “มาตรา ๑๖/๑ ให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจออก
ประกาศก าหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และ
ยานพาหนะและประกาศก าหนดให้สถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะใด ๆ ต้องอยู่
ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๖/๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือพบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใน
สถานประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะตามมาตรา ๑๖/๑ หากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการโรงงาน หรือยานพาหนะ ดังกล่าวไม่สามารถชี้แจงหรือพิสูจน์ให้
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสองเชื่อได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่กรณีแล้ว 
ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสองมีอ านาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) ปิดสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว (๒) พักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการประกอบธุรกิจหรือ
โรงงาน (๓) ห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว (๔) ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือป้องกันมิให้มีการ
กระท าผิดเกิดขึ้นอีกหน้า ๒๙เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ทั้งนี้ 
การสั่งตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่เกินครั้งละสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้
ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับทราบค าสั่งในกรณีมีการออกค าสั่ง
ใด ๆ ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๕ วรรคสองแจ้งให้หน่วยงานซึ่งควบคุมสถาน
ประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบ และให้หน่วยงานดังกล่าวถือปฏิบัติตามนั้นการ
พิจารณาปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการส าหรับการ
ประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราวหรือการด าเนินมาตรการที่จ าเป็น
เพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นอีก ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งให้หน่วยงานรับทราบตามวรรค
สามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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 มาตรา ๑๖/๓ ให้แจ้งค าสั่งตามมาตรา ๑๖/๒ ต่อเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนินกิจการ
สถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะนั้นทราบเป็นหนังสือ ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น ภายในเจ็ด
วันนับแต่วันออกค าสั่งในกรณีที่ไม่มีผู้รับ ให้ปิดค าสั่งไว้ที่ภูมิล าเนาของผู้นั้นในที่เปิดเผย และให้ถือว่า
เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะ ได้รับแจ้ง
ค าสั่งนั้นแล้ว เมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันปิดค าสั่งในกรณีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ด าเนิน
กิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะไม่เห็นด้วยกับค าสั่งของคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสอง ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งจาก
คณะอนุกรรมการการอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
๒๕ วรรคสองค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด”  

 มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๒๕ คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการ ปกค. มอบหมายก็ ได้ ให้คณะกรรมการแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือท าการตามมาตรา ๑๖/๒ให้น ามาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม 
มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานโดยอนุโลม”  

 มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “(๖/๑) ค่าปรับตามที่กระทรวงการคลังอนุญาต ให้น าไปใช้ได้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้ของแผ่นดิน” หน้า ๓๐เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

 มาตรา ๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ “มาตรา ๕๓/๑ ถ้าการกระท าผิดตามมาตรา ๕๒ 
หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท า (๑) รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
แปดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ าคุกตลอดชีวิต  (๒) ถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิตมาตรา ๕๓/๒ เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือ
ผู้ด าเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตาม
มาตรา ๑๖/๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตร ี 
 ตามที่รัฐบาลได้ประกาศวาระแห่งชาติเรื่อง การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และมอบ
นโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการ
จังหวัดทุกจังหวัด โดยเน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง 
 โดยเฉพาะในส่วนของกระรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องน านโยบายดังกล่าวไป
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด ท าหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ร่วมกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก าหนดมาตรการส าคัญ ๗ ด้าน เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยึดถือปฏิบัติและ
บูรณาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือลดสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา
การค้ามนุษย์ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน (Demand/Supply) อย่างเป็นระบบและเป็นไปตามข้องสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี โดยมีมาตรการที่ส าคัญ ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. มาตรการป้องกัน ให้จังหวัดด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ            
ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเร่งด าเนินการจด
ทะเบียนแรงงานประมงใน ๒๒ จังหวัดชายทะเลให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการให้สถานะที่ถูกต้องกับ
ชนกลุ่มน้อยและบุคคลไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน และจะต้องเร่งรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกของรัฐ สถานประกอบการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมเป็นกลไกเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในชุมชนและสถาน
ประกอบการทุกประเภท 
 ๒. มาตรการสกัดกั้น เน้นป้องกันบริเวณแนวชายแดน เส้นทางเดินทางเข้าพ้ืนที่ชั้นใน 
โดยการจัดตั้งจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆที่คาดว่าขบวนการน าพาผู้หลบหนีเข้าเมืองจะใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงคนหลบหนีเข้าเมืองส่งไปยังจังหวัดต่างๆหรือผ่านต่อไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสกัดกั้น
การหลบหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทั้งทางบก ทางน้ า และทางทะเล และให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ระดับต าบล โดยพนักงานฝ่ายปกครองท าหน้าที่ส ารวจผู้หลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ในพ้ืนที่และจัดท า
ฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 ๓. มาตรการปราบปราม ให้ด าเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะ
แรงงานกลุ่มเสี่ยง อาทิ แรงงานประมง แรงงานในโรงงาน สถานประกอบการ และแรงานภาค
การเกษตร และต้องไม่ให้มีการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก การบังคับค้าประเวณี การน า
คนมาขอทาน หากพบการกระท าผิดให้ด าเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด 
 ๔. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเข้าถึงเครือข่ายค้ามนุษย์ในพื้นที่  โดยใช้
มาตรการด้านการข่าว เพ่ือขยายผลไปสู่ตัวการ นายทุน เครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งประสาน
การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์ ต้องประสานข้อมูลเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งสืบสวนหาข่าว ตามข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
อย่างจริงจังทุกกรณี 
 ๕. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารการค้ามนุษย์ โดยผ่าน
เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ประจ าต าบล 
หมู่บ้านและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
และรับแจ้งเบาะแสจากองค์กรอาสาสมัครภาคเอกชนในพื้นที่ (NGO) รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
จากภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ 
 ๖. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ กรณีพบว่า ผู้ใดเป็นเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์ ให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
อนุญาตให้ผู้เสียหายพ านักอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดีกับขบวน
การค้ามนุษย์ และให้มีสถานที่คุ้มครองหรือที่พักพิงของผู้เสียหายและดูแลช่วยเหลือเหยื่อจากการค้า
มนุษย์ตามมาตรฐานสากล 
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 ๗. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ให้ทุกจังหวัดยึดถือ
และปฏิบัติามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด โดยก าชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหา
ผลประโยชน์ โดยมิชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี หากตรวจสอบพบ ให้ลงโทษทางวินัยอย่าง
เด็ดขาด 
 นอกจากนี้ ได้ก าหนดมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ เพ่ือรณรงค์ให้หน่วยงาน องค์กร 
ทุกภาคส่วน ได้รวมพลังแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดจิตส านึกและตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังและแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของประเทศไทยที่จะด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 ส าหรับมาตรการด้านการแก้ไขปัญหา “กรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง”เน้นย้ าให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด ๒๒ จังหวัดชายทะเล เข้มงวดมิให้มีการใช้แรงงานทาสในกิจการประมงและกิจการ
ที่ต่อเนื่อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุญาตให้มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงตามที่ได้
กล่าวไปแล้ว รวมทั้งต้องด าเนินการควบคุมดูแลการท าประมงในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และกฎกติการะหว่างประเทศอีกด้วย 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพ่ิมเติมว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็น
เรื่องที่รัฐบาล ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง จึงได้เน้นย้ าให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และกลไกของ
กระทรวงมหาดไทยในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจะมีศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด อ าเภอ ท าหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้น
ทาง เชื่อว่าหากทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานได้ร่วมมืออย่างจริงจังปัญหาการค้ามนุษย์จะหมดไปจาก
สังคมไทยอย่างแน่นอน 

  
 ศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ 

 ศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ  
จัดตั้งตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง จัดตั้งศูนย์
บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ โดยมีองค์ประกอบ
และหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบ 
  ๑.๑  ปลัดจังหวัด      ที่ปรึกษา 
  ๑.๒  หัวหน้าส านักงานจังหวัด    ที่ปรึกษา 
  ๑.๓  นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด   ที่ปรึกษา 
  ๑.๔  นายอ าเภอ      ผู้อ านวยการ 
  ๑.๕  ผู้ก ากบัสถานีต ารวจภูธรในพื้นที่อ าเภอ  รองผู้อ านวยการ 
  ๑.๖  ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รองผู้อ านวยการ 
  ๑.๗  ตัวแทนส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง   
              ของมนุษย์จังหวัด     กรรมการ 
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  ๑.๘  ตัวแทนส านักงานแรงงานจังหวัด   กรรมการ 
  ๑.๙  ตัวแทนส านักงานจัดหางานจังหวัด   กรรมการ 
  ๑.๑๐ ตัวแทนส านักงานยุติธรรมจังหวัด   กรรมการ 
  ๑.๑๑ สาธารณสุขอ าเภอ     กรรมการ 
  ๑.๑๒ พัฒนาการอ าเภอ     กรรมการ 
  ๑.๑๓ ท้องถิ่นอ าเภอ     กรรมการ 
  ๑.๑๔ นายกเทศมนตรีทุกแห่งในอ าเภอ   กรรมการ 
  ๑.๑๕ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่ง  กรรมการ 
  ๑.๑๖ ก านันทุกต าบล     กรรมการ 
  ๑.๑๗ หน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรภาคเอกชน  
                             ที่เก่ียวข้อง โดยนายอ าเภอพิจารณาแต่งตั้ง  กรรมการ 
  ๑.๑๘ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง   กรรมการ/เลขานุการ 
  ๑.๑๙ ปลัดอ าเภอฝ่ายอ านวยความเป็นธรรม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 ๒. อ านาจหน้าที่ 
 ๒.๑ บูรณาการ สั่งการ ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานของศูนย์บูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 
 ๒.๒ จัดให้มีฐานข้อมูลของบุคคล สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่
อ าเภอ โดยให้มีการส ารวจและติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่
รับผิดชอบโดยให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม รวมทั้งก ากับ ดูแล แนะน าการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ให้มีการตรวจตราสถานที่เสี่ยงและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๓ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ประกอบการต่างๆ 
ประชาชนทั่วไป ผู้น าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ให้รับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ และสร้างความร่วมมือภาคประชาชนให้ช่วยกันป้องกัน
ไม่ให้คนไทยและคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการสร้างช่องทางให้ประชาชน
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยบูรณาการ
เครือข่ายศูนย์อ านวยความเป็นธรรมระดับหมู่บ้าน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับต าบล และศูนย์อ านวย
ความเป็นธรรมอ าเภอ ให้สามารถปฏิบัติงานน่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center 
(OSCC) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ๒.๔ จัดชุดสืบสวน ตรวจสอบข้อเท็จจริง ค าร้องเรียนของประชาชน และจัดชุด
ปราบปรามการค้ามนุษย์และทีมสหวิชาชีพ โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบาง
กรณีอาจมีล่ามร่วมคัดแยกผู้เสียหายและคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อ าเภอ 
และประสานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยใน
การสนับสนุนชุดปฏิบัติการปราบปราบการค้ามนุษย์ เพ่ือปฏิบัติการในภารกิจที่อาจเกินขีด
ความสามารถ 
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 ๒.๕ ให้นายอ าเภอในฐานะนายทะเบียนอ าเภอ รับผิดชอบและควบคุมการปฏิบัติงานขอ
ส านักทะเบียนในเขตอ าเภอ ในการรับรายงานตัวเพ่ือจัดท าทะเบียนประวัติ (ทร.๓๘)เอกสารรับรอง
รายงานทะเบียนประวัติคนต่างด้าว (ทร.๓๘/๑) และการจัดท าบัตรประจ าตัวคนต่างด้าวดังกล่าว 
(แรงงาน ๓ สัญชาติ) ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดท าบัตรประจ าตัว
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็วเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผ่อนผันให้ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่สามารถพ านักในราชอาณาจักร และท างานนอกสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพได้
เป็นการชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อ าเภอให้ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด และกระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะ ทั้งนี้ 
ให้รายงานเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้อ านาจตาม
กฎหมายสั่งปิดสถานประกอบการที่มีการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ทุกรายโดยเด็ดขาด 
 ๒.๗ ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 

 หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการแจ้งแนวทางการด าเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
 ๑. หนังสือภายนอก ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๗๕๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ภาคผนวก ค) 
 ๒. หนังสือภายนอก ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
 
๒.๕ ข้อมูลบริบทของอ าเภอดอนสักสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 ๒.๕.๑ ประวัติความเป็นมา ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี   
 พ้ืนที่ของอ าเภอดอนสัก เดิมเป็นต าบลดอนสัก และต าบลชลคราม อยู่ในเขตการปกครอง
ของอ าเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวอ าเภอกาญจนดิษฐ์ท าให้การติดต่อสื่อสารกับทาง
ราชการไม่สะดวก 
 วันที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๑๒   กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งเป็นกิ่งอ าเภอดอนสัก  มี
เขตการปกครอง ๒ ต าบล คือต าบลดอนสัก และต าบลชลคราม   ให้ตั้งที่ท าการกิ่งทีjต าบลดอนสัก  
ขึ้นอยู่กับเขตการปกครองของอ าเภอกาญจนดิษฐ์   
 วันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๑๒  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอ าเภอ
ดอนสัก โดยโอนต าบลไชยครามจากอ าเภอกาญจนดิษฐ์ไปข้ึนกับก่ิงอ าเภอดอนสัก   
 วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๑๔  ประกาศพระราชกฤษฎีกาในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่  
๘๘  ตอนที่ ๑๒๓  ให้กิ่งอ าเภอดอนสัก  ยกฐานะเป็นอ าเภอดอนสัก 
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 ค าขวัญอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 “เขาชะโงกเด่นสง่า    
   แหล่งประมงล้ าค่า   
                         เทียบท่าเฟอร์รี่   
                         น้ าตกสวยวิภาวดี 
                         บารมีหลวงพ่อจ้อย ” 
 ๒.๕.๒ สภาพทั่วไป 
 ๑)  ที่ตั้งและอนาเขตติดต่อ 
 อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ตั้งอยู่บนฝั่งอ่าวไทยตะวันออกหรืออ่าว
บ้านดอน  ห่างจากจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ  ๖๒  กิโลเมตร  และห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ ๗๑๒ กิโลเมตร ที่ว่าการอ าเภอดอนสัก ตั้งอยู่ริมถนนสายดอนสัก-บ้าน
ในทางหลวงหมายเลข ๔๑๔๒  อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลดอนสัก  มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕๘ ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ ๒๘๖,๒๕๐ ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ จดอ่าวไทยด้านอ าเภอเกาะสมุย 
 ทิศใต ้ จดอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ทิศตะวันออก จดอ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก จดอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี และอ่าวบ้านดอน 
  ๒) ลักษณะภูมิประเทศ  
 อ าเภอดอนสัก  มีพื้นท่ีเป็นที่ราบสูง ลาดไปทางชายฝั่งทะเลตอนเหนือ ทาง 
ตอนใต้ และตะวันออกเป็นแนวภูเขาสูง อุดมไปด้วย ทรัพยากรป่าไม้ ทางตอนกลางของตะวันตกเป็นที่
ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก ทางตอนเหนือเป็นที่ราบชายฝั่ง ทะเลดอนสักเป็นทะเลที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร จึงมีอุตสาหกรรมแพปลา และการท าประมงอยู่มากมาย 
 ๒.๕.๓  การปกครอง 
 ๑) การปกครองท้องที ่ ประกอบด้วย ๔ ต าบล ๔๑ หมู่บ้าน  
  (๑) ต าบลดอนสัก  มี  ๑๔  หมู่บ้าน 
  (๒) ต าบลปากแพรก มี  ๑๖  หมู่บ้าน 
  (๓) ต าบลชลคราม มี    ๖  หมู่บ้าน 
  (๔) ต าบลไชยคราม มี    ๕  หมู่บ้าน 

 ๒) การปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 (๑) เทศบาลเมือง จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๕ ต.ดอนสัก   
 (๒) องค์การบริหารส่วนต าบล ๔ แห่ง 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลไชยคราม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ 
   - องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖ 
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 ๒.๕.๔  จ านวนประชากร 

 ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนประชากรของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ต าบล 
จ านวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ดอนสัก (เขตเทศบาล) ๕,๘๙๖ ๖,๑๗๔ ๑๒,๐๗๐ 
ดอนสัก (นอกเขตเทศบาล) ๓,๗๕๐ ๓,๗๔๑ ๗,๔๙๑ 
ชลคราม ๑,๑๐๗ ๑,๑๒๖ ๒,๒๓๓ 
ไชยคราม   ๙๙๒ ๑,๐๔๗ ๒,๐๓๙ 

ปากแพรก ๖,๘๑๖ ๖,๘๗๒ ๑๓,๖๘๘ 
รวม ๑๘,๕๖๑ ๑๘,9๖๐ ๓๗,๕๒๑ 

  
 ๒.๕.๕ จ านวนและรายชื่อ ส่วนราชการประจ าอ าเภอ รัฐวิสาหกิจและองค์กรของรัฐ 

 ๑) ส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ 
 ๒) ส านักงานประมงอ าเภอ 
 ๓) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 ๔) ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 ๕) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 ๖) ส านักงานสรรพากรอ าเภอ 
 ๗) ส านักงานที่ดินส่วนแยกกาญจดิษฐ์-ดอนสัก 
 ๘) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
 ๙) ส านักงานวัฒนธรรมอ าเภอ 
 ๑๐) สถานีต ารวจภูธร 
 ๑๑) โรงพยาบาล 
 ๑๒) ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 ๑๓) แขวงการทาง 
 ๑๔) โรงเรียน 
 ๑๕) หน่วยสัสดีอ าเภอ 
 ๑๖) ที่ท าการไปรษณีย์ 
 ๑๗) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ๑๘) การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์ 
 ๑๙) ส านักงานบริการโทรศัพท์ 
 ๒๐) หน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี สฎ ๑ 
 ๒๑) เทศบาลเมืองดอนสัก 
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 ๒๒) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสัก 
 ๒๓) องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม 
 ๒๔) องค์การบริหารส่วนต าบลไชยคราม 
 ๒๕) องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 ๒๖) ธนาคารกรุงไทย 
 ๒๗) ธนาคารออมสิน 

 ๒.๕.๖ สภาพเศรษฐกิจ 
  ๑) จ านวนธนาคาร แยกเป็นธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และจ านวน
สินเชื่อ/สินเชื่อ มี ธนาคารพาณิชย์จ านวน  ๔  แห่ง 
 (๑) ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด 

 (๒) ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด 
 (๓) ธนาคารออมสิน 
 (๔) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 ๒) สถานประกอบการ  
 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  

 (๑) แพสินสุรีย์    
 (๒) แพนิติ     
 (๓) แพมนูญ    
 (๔) แพบุญล้อม    
 (๕) แพอาเกียร์    
 (๖) แพนอง    
 (๗) แพกุ้งนาง 
 (๘) แพโกแข่ง 
 (๙) แพโกนอง 
 (๑๐) แพธนากร 
 (๑๑) แพด า 
 (๑๒) แพอ๋อง 
 (๑๓) แพโกติ๋ม 

 ประเภทร้านที่พัก-อาหาร 
 (๑) สวนกล้วยไม้รีสอร์ท  

 (๒) สวนปาล์มรีสอร์ท  
 (๓) วังหินบังกะโล    
 (๔) วาเลนไทม์รีสอร์ท 
 (๕) ตาลเดี่ยวบังกะโล 
 (๖) จันผาบังกะโล 
 (๗) มลลดา รีสอร์ท 
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 (๘) ภูผา รีสอร์ท 
 (๙) กู๊ดวิว รีสอร์ท 

 (๑๐) ธาราวดี รีสอร์ท 
 (๑๑) ท้องอ่าว รีสอร์ท 

จ านวนแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ 

ตารางท่ี ๒ แสดงจ านวนแรงงานต่างด้าวในพื้นที ่อ าเภอดอนสัก 
 

ต าบล 
จ านวนแรงงานต่างด้าว 

รวมทุกสัญชาติ 
พม่า ลาว กัมพูชา 

เทศบาลต าบลดอนสัก ๙๐๑ ๔๒ - ๙๔๓ 
ต าบลดอนสัก ๑๑๙ ๓๖ - ๑๕๕ 
ต าบลชลคราม ๑ - - ๑ 
ต าบลไชยคราม ๕๖ ๔๖ - ๑๐๒ 
ต าบลปากแพรก ๒๓ ๔ - ๒๗ 
รวมทั้งหมด ๑,๑๐๐ ๑๒๘ - ๑,๒๒๘ 

 
คดีอาชญากรรม/ยาเสพติดในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 

 

 ตารางท่ี ๓ แสดงจ านวนคดีอาชญากรรม/ยาเสพติดในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
 

ฐานความผดิคดีอาญา 
 

ปี   ๒๕๕๗ ปี   ๒๕๕๘ ปี   ๒๕๕๙ 
รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม 
(ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) 

๑. ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่าวงกายและเพศ 
๑.๑ ฆ่าผู้อื่น ๗ ๕ ๕ ๑ - - 
๑.๒ ท าร้ายร่างกายผู้อื่นถึวแก่ความตาย - - ๑ ๑ ๑ ๑ 
๑.๓ พยายามฆา่ ๑ - ๔ ๔ ๑ ๑ 
๑.๔ ท าร้ายร่างกาย ๘ ๖ ๓ ๓ ๑ ๑ 
๑.๕ ข่มขืน ๒ ๑ - - ๑ ๑ 
๑.๖ อื่นๆ - - ๑ ๑ ๑ ๑ 

รวม ๑๘ ๑๒ ๑๔ ๑๐ ๑๒ ๙ 
๒. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
๒.๑ ลักทรัพย ์ ๑๑ ๙ ๙ ๔ ๑๕ ๙ 
๒.๒ ฉ้อโกง ๑ ๑ - - - - 
๒.๓ ยักยอกทรัพย ์ ๒ - ๒ - - - 
๒.๔ วิ่งราวทรัพย ์ - - ๑ ๑ ๑ ๑ 
๒.๕ ท าให้เสียทรัพย ์ - - ๑ - - - 

รวม ๑๔ ๑๐ ๑๓ ๕ ๑๖ ๑๐ 
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๓. ความผิดเกี่ยวกับ พรบ. ต่างๆ 
๓.๑ พรบ. ลิขสิทธ์ิ ๓ - - - ๑ ๑ 
๓.๒ พรบ. ป่าไม ้ ๒๐ ๔ ๑๗ - ๑๐ - 
๓.๓ พรบ. คอมพิวเตอร ์ - - ๑ ๑ ๑ - 
๓.๔ พรบ. ป่าสงวน - - - - ๑ - 
๓.๕ พรบ. คุ้มครองสัตว์ป่า - - - - ๑ - 

รวม ๒๓ ๔ ๑๘ ๑ ๑๔ ๑ 
๔. ความผิดที่รัฐป็นผู้เสียหาย 
๔.๑ ยาเสพติด - ๑๙๕ - ๑๗๑ - ๑๗๙ 
๔.๒ อาวุธปืน - ๒๙ - ๓๑ - ๒๔ 
๔.๓ การพนัน - ๑๔ - ๓๑ - ๑๕ 
๔.๔ หลบหนีเข้าเมือง - ๑ -   -   
๔.๕ การค้าประเวณ ี - ๒ - - - - 
๔.๖ เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ - - - ๑ - - 

รวม - ๒๔๑ - ๒๓๔ - ๒๑๘ 
รวมท้ังสิ้น ๓๒๖ ๒๖๗ ๓๑๔ ๒๖๓ ๒๕๖ ๒๒๑ 

ที่มา : สถานนีต ารวจภูธรดอนสัก ณ วันที่  ๒๕  ต.ค. ๒๕๕๙ 

๒.๖ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ๑. รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง แนวทางเสริมสร้าง
ศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : ศึกษาเปรียบเทียบ  Trafficking 
Victims Protection Act ๒๐๐๐ของสหรัฐอเมริกา และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑(ศิระ สว่างศิลปะ, ๒๕๕๗) 
 ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์     
ที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการระดับชาติ จัดท าความตกลงและความ
ร่วมมือในกรอบการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีภูมิภาค
และสากล ด าเนินนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงซึ่งเป็นภาคส่วน
ที่สุ่มเสี่ยงสูงต่อการค้ามนุษย์เนื่องจากมีสัดส่วนแรงงานภาคประมงเป็นแรงงานต่างด้าวถึงร้อยละ ๙๙ 
ด าเนินงานด้านการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สร้างความร่วมมือกับภาคประชา
สังคม รวมทั้งก าหนดแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ แม้จะยังไม่สามารถขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปในปัจจุบันเนื่องจากภูมิรัฐศาสตร์ของ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทาง ของเครือข่ายการค้า
มนุษย์อีกทั้งความสลับซับซ้อนของการค้ามนุษย์ซึ่งมักกระท าในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ ดังนั้น การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวจึงขึ้นกับความเข้มแข็งของระบบกลไกการบังคับใช้
กฎหมายและความเป็นบูรณาการในทุกมิติ การลดการทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการ
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ปรับขั้นตอนและกระบวนการด าเนินคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยค านึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ
ผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์เป็นส าคัญ นอกจากนั้น การเสริมสร้างความตระหนักรู้ ของ
ประชาชนและการดึงภาคธุรกิจผู้ประกอบการในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหาการค้ามนุษย์ 
(stakeholders) ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในลักษณะ public-private partnership และ 
corporate governance จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งภายใต้ human security approach ที่จะช่วย
เสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากปัญหาการค้า
มนุษย์ถือเป็น non-traditional threats ที่เป็น global issue อันเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทุกภาค
ส่วนของสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากล ซึ่งถือเป็นผลประโยชน์
ร่วมของไทยและสังคมโลกโดยรวม 

 ๒. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการและแนวแนะ เรื่องสิทธิมนุษยชนกับการค้ามนุษย์ 
ของส านักงานข้าหลวงใหญ่ด้านมนุษยชน ขององค์การสหประชาชาติ (OHCHR) 
 หลักส าคัญสูงสุดเรื่องสิทธิมนุษยชน 
 ๑. สิทธิของผู้ถูกค้าควรเป็นจุดศูนย์กลางของความพยายามทั้งมวลที่จะป้องกันและต่อต้าน
การค้ามนุษย์และเพ่ือปกป้องคุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดบริการแก้ไขหรือให้การชดเชยแก่เหยื่อ 
 ๒. รัฐมีความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศที่จะท าหน้าที่ป้องกันการค้า
มนุษย์ สืบสวน และสอบสวน ด าเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ค้า พร้อมทั้งช่วยเหลือและปกครองคุ้มครอง
ผู้ถูกค้า 
 ๓. มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์จะต้องไม่ส่งผลย้อนกลับที่ไม่ดีหรือเป็นผลเสียในด้าน
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะสิทธิของผู้ถูกค้า ผู้อพยพหรือย้ายถิ่น ผู้ถูกขับไล่หรือ
หนจีากประเทศของตน และผู้แสวงหาที่พ านักพักพิงหลบภัย 
 การป้องกันการค้ามนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายในการป้องกันการค้ามนุษย์ควรต้องกล่าวถึง อุปสงค์ท่ีเป็น
ต้นเหตุการค้าด้วย 
 ๑. รัฐและหน่วยงานระหว่างประเทศหรือนานาชาติ ควรรับประกันว่าการเข้าแทรกแซง
จะต้องค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เพ่ิมความเสี่ยงในการค้ามนุษย์ รวมถึงความไม่เท่าเทียมกัน ความยากจน 
และการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 

 ๒. รัฐควรมีหน้าที่และต้องเพียรพยายามบ่งชี้และแก้ไขมิให้มีส่วนราชการหรือข้าราชการ
ไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง หรือสมคบกันเพ่ือค้ามนุษย์ ควรต้องมีการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่หรือ
ข้าราชการ ผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ น าขึ้นสู่ศาลเพ่ือพิจารณา และหากถูก
พิพากษาว่าผิดจริง ควรต้องมีการลงโทษอย่างเหมาะสม 
 การปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือ 
 ๑. ผู้ถูกค้าไม่ควรต้องถูกกักกันตัว ถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินคดีจากการเข้าเมืองหรืออยู่
อาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศที่เป็นทางผ่านหรือประเทศปลายทาง หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมผิดกฎหมาย โดยที่การเกี่ยวข้องนี้เป็นผลโดยตรงจากการตกเป็นผู้ถูกค้า 
 ๒. รัฐควรให้แน่ใจว่ามีการปกป้องคุ้มครองมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ิมเติมโดยมิ
ชอบจากผู้ถูกค้า หรือมีการท าอันตรายผู้ถูกค้า ผู้ถูกค้าต้องได้รับการรักษาเยียวยาอย่างเหมาะสมทั้ง
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ทางร่างกายและจิตใจ โดยไม่ควรต้องตั้งเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวกับความสามารถหรือความเต็มใจของผู้
ถูกค้าในการให้ความร่วมมือในการด าเนินการทางกฎหมาย 
 ๓. ผู้ถูกค้าควรได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ขณะที่ผู้ต้อง
สงสัยอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา รัฐควรต้องให้การคุ้มครองและให้ที่พักชั่วคราว
แก่เหยื่อและพยานระหว่างการด าเนินการทางกฎหมาย 
 ๔. ควรมีการระบุหรือบ่งชี้ว่าผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์นั้นเป็นเด็กหรือไม่ ผลประโยชน์
ของเด็กต้องเป็นสิ่งส าคัญที่สุดตลอดเวลา ต้องมีการช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต้องให้ความส าคัญเต็มท่ีกับสภาพเสี่ยง สิทธิ และความต้องการของเด็ก 
 ๕. ควรมีการรับประกันความปลอดภัยในการส่งตัวผู้ถูกค้ากลับภูมิล าเนา (และถ้าเป็นได้ให้
เป็นไปโดยสมัครใจ) ทั้งจากประเทศต้นทางและปลายทาง ผู้ถูกค้าควรมีทางเลือกเชิงกฎหมายอ่ืน ๆ 
เกี่ยวกับการส่งกลับ ในกรณีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า การส่งตัวกลับนั้นเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ตก
เป็นเหยื่อ และ/หรือต่อความปลอดภัยของครอบครัว 
 
 การกระท าผิดทางอาญา การลงโทษ และการแก้ไขให้ถูกต้องรวมทั้งการชดเชย 
 ๑. รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอ่ืน ๆ เพ่ือให้การค้ามนุษย์เป็นคดีทาง
อาญา รวมทั้งการกระท าที่เป็นส่วนประกอบ และการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย ์
 ๒. รัฐควรสืบสวนสอบสวน ด าเนินคดีและมีการลงโทษในเรื่องความผิดฐานการค้ามนุษย์ 
รวมทั้งการกระท าที่เป็นส่วนประกอบ และการกระท าที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท าโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลอื่นที่มิใช่เจ้าหน้าที่รัฐ 
 ๓. รัฐควรให้แน่ใจว่า การค้ามนุษย์ ส่วนประกอบของการกระท าและการกระท าใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ถือเป็นการละเมิดทางกฎหมายข้ามแดนได้ภายใต้กฎหมายของประเทศและ
สนธิสัญญาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน รัฐควรให้ความร่วมมือเพ่ือให้แน่ใจว่าการด าเนินการข้ามแดนนี้
เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 
 ๔. การก าหนดโทษตามกฎหมายที่ได้ผลและได้สัดส่วนควรใช้ได้กับบุคคลและบุคคลตาม
กฎหมายที่มีความผิดในการค้ามนุษย์หรือส่วนประกอบการหรือการละเมิดที่เกี่ยวข้อง 
 ๕. ในกรณีที่เหมาะสม รัฐควรหยุดการเคลื่อนไหวหรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
และยึดทรัพย์สินของบุคคลและบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ทรัพย์สินที่ถูกยึดนั้น
ถ้าเป็นไปได้ควรน าไปใช้ในการสนับสนุนและชดเชยแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้านั้น 
 ๖. รัฐควรให้แน่ใจว่าผู้ถูกค้าสามารถเข้าถึงบริการการช่วยเหลือทางกฎหมายที่ได้ผลและ
เหมาะสม 
 แนวแนะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์ 
 แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 การละเมิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นทั้งสาเหตุและผลของการค้ามนุษย์ เมื่อเป็นดังนี้ จึงมี
ความส าคัญที่จะให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นศูนย์กลางของมาตรการใด ๆ เพ่ือป้องกัน
และยุติการค้ามนุษย์ มาตรการใดๆ ที่ต่อต้านการค้ามนุษย์ ต้องไม่ส่งผลเสียด้านสิทธิมนุษยชนและ
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ศักดิ์ศรีของบุคคล โดยเฉพาะสิทธิของผู้ถูกค้า ผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้ภัย และผู้แสวงหาที่พ านักพักพิง
หลบภัย 
 รัฐ องค์การระหว่างรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ 
 ๑. ให้มีความแน่ใจว่ามาตรการที่ใช้ในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์ ต้องไม่มี
ผลร้ายหรือผลเสียต่อสิทธิและศักดิ์ของบุคคล รวมถึงบุคคลผู้ถูกค้า 
 ๒.  มีการปรึกษาหารือกับฝ่ายงานยุติธรรมและกฎหมาย หน่วยงานสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติและหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการพัฒนา ปรับใช้ การปฏิบัติพร้อม
ตรวจสอบกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายและแผนงานต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ 
 ๓.  พัฒนาแผนปฏิบัติงานระดับชาติเพ่ือยุติการค้ามนุษย์ กระบวนการดังกล่าวควรสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และ/
หรือการช่วยเหลือผู้ถูกค้า กับหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔.  ดูแลเป็นพิเศษเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การไม่เลือกปฏิบัติต่อสตรีได้น ามาใช้อย่างเป็น
ระบบและบูรณการ ในมาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์และไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในการ
ด าเนินการใด ๆ  
 ๕.  ปกป้องคุ้มครองสิทธิของทุกคนโดยให้มีเสรีภาพในการเคลื่อนย้าย และให้แน่ใจว่า
มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ไม่ฝ่าฝืนสิทธินี้ 
 ๖.  ให้มีความแน่ใจว่ากฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ นโยบาย แผนงานและการแทรกแซง 
ไม่ส่งผลเสียหายต่อสิทธิของทุกคน รวมทั้งผู้ถูกค้าในการแสวงหาที่พักพิงเพ่ือให้พ้นจากการท าร้าย 
(อันเนื่องมาจากสถานภาพของตน) ตามข้อกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
หลักการการไม่ผลักดันกลับประเทศ 
 ๗.  สร้างกลไกเพ่ือติดตามผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ 
นโยบาย แผนงาน และการแทรกแซง ควรพิจารณาให้หน่วยงานอิสระด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ถ้า
มี) มีบทบาทร่วมด้วย ควรส่งเสริมหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่ท างานกับผู้ถูกค้า ให้มีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการใช้มาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์ต่าง ๆ ด้วย 
 ๘.  น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศอย่างละเอียด เกี่ยวกับมาตรการด้านการป้องกันและ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ในรายงานเป็นระยะ ๆ แก่กลไกด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ 
 ๙.  ให้แน่ใจว่าข้อตกลงเพ่ือความร่วมมือระดับทวิภาคหรือระดับภูมิภาค หรือระดับ
นานาชาติและกฎหมาย และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ไม่ส่งผลถึงสิทธิ หน้าที่หรือความ
รับผิดชอบต่างๆ ของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนกฎหมาย
มนุษยชนและกฎหมายการอพยพลี้ภัย 
 ๑๐.  ให้มีการช่วยเหลือทั้งทางเทคนิคการด าเนินงานและทางการเงินแก่รัฐและภาคส่วน
ประชาสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาและการปรับใช้กลยุทธ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ที่มีพ้ืนฐาน
จากสิทธิมนุษยชน 

 แนวทางท่ี ๒ การระบุหรือบ่งชี้ตัวผู้ถูกค้าและผู้ค้ามนุษย์ 
 การค้ามนุษย์มีความหมายมากกว่าการเคลื่อนย้ายบุคคลโดยมีการจัดการเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ ส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้ต่างไปจากการลักลอบส่งคนเข้าเมือง คือมีการใช้ก าลังการใช้
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อ านาจบังคับและหรือการหลอกลวงในบางขั้นตอนในกระบวนการหรือทุกขั้นตอน ซึ่งการหลอกลวง 
การใช้ก าลัง หรือการใช้อ านาจบังคับนั้น ๆ เป็นไปเพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์บางครั้งก็เห็นได้ชัด 
หรือบางครั้งก็พิสูจน์ได้ยากแม้จะมีการสืบสวนอย่างเต็มก าลัง การที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ถูกค้าอย่าง
ถูกต้องเป็นผลให้ผู้นั้นได้รับการปฏิเสธการมีสิทธิของตน ดังนั้นรัฐจึงต้องให้แน่ใจว่าการกระบุหรือบ่งชี้
ความเป็นผู้ถูกกระท าหรือตกเป็นเหยื่อของผู้นั้นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
 รัฐยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการระบุตัวผู้ค้า รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและ
แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ถูกค้า 

 รัฐ องค์การระหว่างรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี ้
 ๑. พัฒนาแนวแนะและวิธีการด าเนินงานให้ผู้มีอ านาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง และเจ้าพนักงาน 
เช่น ต ารวจ พนักงานตามด่าน พนักงานตรวจค้นเข้าเมือง และบุคคลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน 
สอบสวน กักตัว รับตัวและด าเนินการเรื่องผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพ่ือให้ระบุหรือบ่งชี้ตัวผู้ถูกค้า
มนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้อง 
 ๒. จัดการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่ผู้มีอ านาจของรัฐและเจ้าพนักงานในการระบุหรือบ่งชี้ตัว
ผู้ถูกค้าและให้ใช้แนวแนะและวิธีการด าเนินงานที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างถูกต้อง 
 ๓. ให้แน่ใจว่ามีการร่วมมือระหว่างผู้มีอ านาจที่ เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานและหน่วยงาน
ภาคเอกชนเพ่ือบ่งชี้และจัดการช่วยเหลือผู้ถูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น การจัดการและให้ความร่วมมือ
นี้ควรเป็นไปอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกิดผลสูงสุด 
 ๔. ระบุหรือก าหนดจุดที่เหมาะสมในการแทรกแซงเพ่ือให้แน่ใจว่าผู้อพยพและผู้ที่มี
แนวโน้มจะอพยพได้รับการเตือนภัยเกี่ยวกับอันตรายและผลอันจะตามมาอันเกิดจากการค้ามนุษย์
และให้ได้รับข้อมูลที่จ าไปใช้ได้ในการขอความช่วยเหลือหากจ าเป็น 

 ๓. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม,๒๕๕๐) 
 ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องจาก
เป็นปัญหาที่ “มนุษย์” ถูกลดทอนศักดิ์ศรีของความเป็นคนให้เป็นเพียง “สินค้า” ที่มีการซื้อขาย และ
เอารัดเอาเปรียบโดยไม่ค านึงถึงสภาพร่างกาย จิตใจและความรู้สึก ปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นเรื่อง
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการไร้ซึ่งมนุษยธรรม ทั้งนี้ “การค้ามนุษย์” (การท าให้มนุษย์กลาย 
เป็นสินค้า) นั้นมีมาตั้งแต่การค้าทาสในสังคมก่อนสมัยใหม่เพ่ือใช้เป็นแรงงานในกระบวนการผลิตแบบ
เกษตรกรรมและการสงคราม  และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึงยุคล่าอาณานิคม เช่น การล่าอาณานิคม
และการกวาดต้อนผู้คนมาเป็นทาส อันได้แก่การค้าทาสชาวผิวด าหรือชนเผ่าพ้ืนเมืองมาเป็นสินค้าเชิง
พาณิชย์โดยตรง ทั้งนี้มีความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งโฉมหน้าของสังคมโลกคือ 
นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มขึ้นในยุโรปตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต้นมามนุษย์ 
(โดยเฉพาะชาวพ้ืนเมือง/ชาวชนบท) ได้กลายเป็นแรงงาน (ทุน) ในการผลิตภาคอุตสาหกรรมใน
โรงงานต่างๆ จากความแร้นแค้นถูกเอารัดเอาเปรียบรวมไปถึงการถูกปฏิบัติเยี่ยงทาสได้ก่อให้เกิดการ
ต่อต้านเรียกร้องถึงสังคมที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นทั้งในเชิงของเรื่องสิทธิเสรีภาพและการแบ่งปัน
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด ารงชีพของมนุษย์ในสังคม 
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 ทว่าการตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นั้นได้มาพร้อมกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
โลกาภิวัฒน์ อันน ามาซึ่งการเอารัดเอาเปรียบข้ามรัฐ/ข้ามชาติในรูปแบบใหม่ผ่านกลไกการผลิตแบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมก้าวหน้าที่ประเทศผู้ได้เปรียบในการค้าระดับโลกแสวงหาแรงงานราคาถูก  
จากประเทศด้อยหรือก าลังพัฒนาให้ผลิตสินค้าของตนเมื่อมองในมิติดังกล่าวจึงมีผู้เสนอแนวคิด ว่า
ภาวะเช่นนี้เสมือนกับเป็นการล่าจักรวรรดินิยมแบบใหม่หรืออาณาจักรใหม่ (Empire) ที่มีบรรษัทข้าม
ชาติเป็นกลไกส าคัญ 
 อย่างไรก็ตามการอธิบายเชิงโครงสร้างขนาดใหญ่ (Macro Level) ดังกล่าวยังไม่อาจท าให้
เราเข้าใจได้ถึงปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ได้อย่างครบถ้วน/รอบด้านความพยายามศึกษาในแง่มุมของ
กระบวนการการค้ามนุษย์ในมิติเชิงสังคม/วัฒนธรรม/ความเชื่อ/ประเพณี/ค่านิยม ที่ฝังรากลึกอยู่ใน
ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับปัจเจก , ครอบครัว, และชุมชนที่
เน้นถึงมิติความไม่เท่าเทียมทางเพศและการ “พัฒนา”ที่มุ่งเน้นแต่เพียงความเจริญทางเศรษฐกิจอัน
ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้ชีวิตทั้งในชุมชนชนบทและเมืองล้วนเป็นแนวทางการศึกษาในเรื่อง
การค้ามนุษย์ท่ีส าคัญเช่นกัน 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 อรทัย จุลสุวรรณรักษ์ ๒๕๕๐  การค้ามนุษย์ในประเทศไทย  ผลการศึกษา พบว่า ๑) 
การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นมีสาเหตุจากความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ าโขง เนื่องจากมองว่าประเทศ
ไทยมีการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจมากกว่าประเทศรอบข้าง และมีความมั่นคงเสรีภาพทาง
การเมืองการปกครองเมื่อเทียบกับประเทศในแถบนี้ ๒) การค้ามนุษย์มีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ
นอกกฎหมาย และกลุ่มอิทธิพลผลประโยชน์ทั้งในประเทศ และข้ามประเทศ เพราะการค้ามนุษย์เป็น
ธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่สามารถด ารงอยู่ได้โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่ซ้อนทับกันกับธุรกิจ
นอกกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด เป็นต้น ซึ่งธุรกิจและผลประโยชน์ทับซ้อนของกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้
มีการจัดตั้งรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมดังกล่าว ๓) การอพยพเคลื่อนย้าย
แรงงาน และความต้องการแรงงานอย่างผิดกฎหมายมีความสัมพันธ์ที่สามารถก่อให้เกิดการค้ามนุษย์
ขึ้นได้จากการที่ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนในนโยบายเรื่องการจ้างงานของแรงงานต่างชาติ 
โดยเฉพาะในประเทศแถบลุ่มแม่น้ าโขง ก่อให้เกิดการรับจ้างขนย้ายแรงงานอย่างผิดกฎหมาย และเกิด
การเอารัดเอาเปรียบแรงงานอพยพเหล่านั้นจนกลายเป็นการค้ามนุษย์ 

 ปราณี โตสุวรรณ (๒๕๔๘) ได้ศึกษาเรื่อง”แนวทางการพัฒนาการประสานงานระหว่าง 
องค์กรเพ่ือช่วยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์”พบว่า มีความรู้ในการช่วยเหลือหญิง
และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ระดับปานกลางได้แก่ การค้นพบและสืบค้นข้อเท็จจริงการ
คุ้มครองฟ้ืนฟูและให้ที่พักอาศัย การส่งกลับภูมิล าเนา  ในขณะที่ลักษณะของการประสานงาน ได้แก่ 
การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กร การประสานงานเพ่ือการส่งต่อ และการปฏิบัติงานร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกันกับปัญหาและอุปสรรคการประสานงานทั้งด้านระบบข้อมูลบุคลากร และการ
บริหารงาน โดยเฉพาะระบบข้อมูลยังขาดการเผยแพร่ข้อมูลการช่วยเหลือหญิงและเด็กต่อสาธารณะ 
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 กนธีร์  สุทธิภูล (๒๕๕๐) ได้ศึกษาเรื่อง”ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ” พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาและอุปสรรคใน 
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ อายุการท างาน ชั้นยศ ระดับ
การศึกษาสูงสุด การได้รับ การได้รับการอบรม และความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ คือจ านวนบุตร และการได้รับค าอธิบายหรือชี้แจง 

 ทั้งนี้ ปรากฏการณ์/ปัญหาการค้ามนุษย์นั้นสามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้กว้าง ๆตาม
วัตถุประสงค์การค้าคือเพื่อน าไป/บังคับเป็นแรงงานและการค้าประเวณีทว่าการค้าท้ังสอง ประเภทนั้น
มิได้เป็นอิสระจากกันหากแต่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ทั้งนี้ยังต้องรวมไปถึงเหยื่อที่มี
ทั้งสตรี, เด็ก, และผู้อพยพข้ามชาติปัญหาการค้ามนุษย์ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งต่อตัวเหยื่อเอง , 
ครอบครัว, ชุมชน, สังคมและต่อระดับประเทศ (เช่น การกีดกันทางการค้าจากชาติตะวันตก เนื่องจาก
มีการค้ามนุษย์ในประเทศซึ่งเป็นเรื่องของการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของมนุษย์อันเป็นบรรทัดฐาน /
ข้ออ้างส าคัญของการค้าระหว่างประเทศในสังคมเสรีนิยม โลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน ) นั่นยิ่งท าให้ความ
พยายามในการแก้ปัญหาและการสร้างความเข้าใจต่อการค้ามนุษย์จึงยิ่งมีความซับซ้อน/ ซ้อนทับของ
เงื่อนไขบริบทต่าง ๆ มากข้ึนไปในหลายระดับ 
 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยบทบาทนายอ าเภอในการบริหารจัดการงานในพ้ืนที่ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีได้ก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัยตามแนวคิดของ Berlo (อ้างถึงใน พงษ์ธร  ชุติมานันท์  ๒๕๕๑ : ๑๐– ๑๑) ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังนี้ 
 (๑) บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ (Role Prescriptions) คือ บทบาทท่ีก าหนดไวเป็นระเบียบอย
างชัดเจนวาบุคคลที่อยูในบทบาทนั้นจะตองท าอะไรบาง 
 (๒) บทบาทที่กระท าจริง(Role Descriptions)  คือ บทบาทที่บุคคลไดกระท าจริงเมื่ออยู
ในบทบาทนั้น ๆ 
 (๓) บทบาทที่ถูกคาดหวัง(Role Expectations) คือ บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู อ่ืนว่า
บุคคลที่อยใูนบทบาทนั้น ๆ ควรกระท าอยางไร   
 ซึ่งสามารถเขียนก าหนดเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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ภาพ ๑.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- บทบาทนายอ าเภอ 
- บทบาทท่ีถูกก าหนด 
- บทบาทที่กระท าจริง 
- บทบาทท่ีถูกคาดหวัง 

ผลส าเร็จของนายอ าเภอในการบริหาร
จัดการงานในพ้ืนที่  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมงในพ้ืนที่อ าเภอ

ดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

แนวคิด 
- การบริหารจัดการและการบูรณาการ 
- การบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่  
- แนวคิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
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บทที่ ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

๓.๑ วิธีกำรศึกษำวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เพ่ือศึกษาบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของอ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี อย่างยั่งยืน โดยใช้ระเบียบงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑) ศึกษำจำกเอกสำร รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีที่น ามาเป็น
กรอบในการศึกษา เอกสารการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว 
 ๒) เก็บข้อมูลภำคสนำม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) แบบกึ่ง
โครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ จ านวน ๑๐  
คนโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้
สัมภาษณ์มีอิสระในการตอบและขยายความในจุดต่างๆ พยายามถามเจาะลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการ จึงน าข้อมูลมาเรียบเรียงวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค และน าเสนอเป็น
ข้อเสนอแนะต่อไป 

๓.๒ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง (ผู้ให้ข้อมูล) 

 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่โดยตรงในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ (Purposive Samping) จ านวน ๑๐  คน ดังนี้ 

 ๓.๒.๑ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๓.๒.๒ ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
 ๓.๒.๓ ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือตัวแทน 
 ๓.๒.๔ ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๓.๒.๕ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
 ๓.๒.๖ จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทนหรือตัวแทน  
 ๓.๒.๗ ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
 ๓.๒.๘ ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
 ๓.๒.๙ นายกสมาคมประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
 ๓.๒.๑๐ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือตัวแทน 
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๓.๓ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลด้วยตัวของผู้ศึกษาวิจัยเอง 
จากสถานที่ปฏิบัติราชการของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕ แห่ง คือ ที่ว่าการอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี, ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ศูนย์ราชการ
กระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี, สถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี และที่ท าการ
ก านันต าบลดอนสัก 
 
๓.๔ เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended) เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๑ ชุด ดังนี้ 
 ๓.๔.๑ แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและร่วมกับอ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงในพ้ืนที่ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 ๑) ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

  ๒) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า 
มนุษย์ด้านแรงงานประมง 
  ๓) ผู้น าชุมชนและผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โดยใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน ๑๐ ฉบับ รายละเอียดในแบบสัมภาษณ์จะประกอบ
ไปด้วย ๓ ตอน คือ 
  ตอนที่ ๑ เป็นรายละเอียดทั่วไปซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์, ต าแหน่ง, วัน/
เดือน/ปีที่ตอบแบบสัมภาษณ์ และสถานที่ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ พร้อมค าชี้แจงในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ 

 ตอนที่ ๒ เป็นประเด็นรายละเอียดการสัมภาษณ์ ภายใต้กรอบแนวคิดของการ
ศึกษาวิจัยซึ่งมีลักษณะเป็นค าถาม/ค าสัมภาษณ์แบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ถูกตอบแบบสัมภาษณ์
พิจารณาตอบข้อมูลตามความเป็นจริง โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ  การบริหาร
จัดการงานเชิงพ้ืนที่ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี 

  ตอนที่ ๓ เป็นประเด็นเพิ่มเติมซึ่งประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอ 
ในการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง เพื่อให้นายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานีแสดงบทบาทอย่าง
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานพ้ืนที่เชิงบูรณาการในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมง 
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๓.๕ วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลที่ได้จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต และข้อมูลทุติยภูมิ ใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลในหลายลักษณะ ประกอบด้วย 
 ๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จะสร้างข้อมูลที่เป็นข้อสรุป
ชั่วคราว จากนั้นจะท าการเชื่อมโยงข้อสรุปย่อยต่างๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ และน าไปสู่ข้อสรุปที่
ใหญ่ขึ้น 
 ๓.๕.๒ การวิเคราะห์โดยการจ าแนกประเภทข้อมูล โดยการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่หรือ
ประเภท ตามลักษณะที่ข้อมูลนั้นมีอยู่ร่วมกันเป็นตัวจ าแนก 
 ๓.๕.๓ การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล โดยการเปรียบเทียบจากความเหมือนและ
ความแตกต่างที่มีอยู่ในคุณลักษณะ (Qualities) หรือคุณสมบัติ (Attributes) ของข้อมูล 
 ๓.๕.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความข้อมูล ( Interpretative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยตีความจากข้อมูลที่มี 
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บทที่ ๔ 
 

ผลการศึกษา 
 

๔.๑ รายละเอียดทั่วไปของข้อมูล 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “บทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี” เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เพ่ือศึกษาบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของอ าเภอดอนสัก
จงัหวัดสุราษฏร์ธานี อย่างยั่งยืน โดยใช้ระเบียบงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์ ต าแหน่ง วันที่ 
เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์ และสถานที่ที่สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒  ผลการศึกษาตามประเด็นรายละเอียดการสัมภาษณ์  ภายใต้กรอบแนวคิดการ
วิจัยซึ่งบทสัมภาษณ์เป็นลักษณะปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 
  ๑. หน้าที่และบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๒. ความคาดหวังความคาดหวังกับบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๓. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ตอนที่ ๓  ประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย  
  ๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

๔.๒ รายละเอียดการสัมภาษณ์ 

 ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล (ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 ผู้ให้ข้อมูลจ านวน ๑๐ ราย ประกอบด้วย  
 ๑. ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๒. ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๓. ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๔. ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๕. พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๖. จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
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 ๗. ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๘. ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๙. นายกสมาคมประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี หรือผู้แทน 
 ๑๐. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือผู้แทน 

 ตอนที่ ๒ ผลการศึกษาตามประเด็น   
 ๑. หน้าที่และบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน 
แรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของนายอ าเภอในการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
กล่าวว่า“นายอ าเภอมีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ประมง ดังนี้ 
 ๑. บทบาทในฐานะพ่อเมืองหรือหัวหน้าผู้ปกครองบังคับบัญชาการราชการภายในอ าเภอ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองภายในเขตอ าเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เพ่ือให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม 
 ๒. บทบาทของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาซึ่งมีอ านาจในการจับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 
 ๓. บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑”  
 (นายวีรยุทธ  ขนุนนิล, สัมภาษณ์, ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบว่า นายอ าเภอมี
บทบาทหลักในการบูรณาการการานของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงเป็นประเด็นปัญหาที่มีหน่วยงานในระดับ
อ าเภอ หลายหน่วยงาน เช่น ประมงอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
นายอ าเภอต้องบูรณาการการท างานร่วมกัน เพ่ือให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน กล่าวคือ 
 ๑. บูรณาการข้อมูล จ านวนแรงงาน เรือประมง ผู้ประกอบการ ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. บูรณาการการป้องปรามปัญหา ร่วมกับกรมแรงงาน ต ารวจ ฝ่ายปกครองในท้องที่ 
 ๓. บูรณาการการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระยะยาวโดยเน้นการบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง และมีความยั่งยืนในระดับพ้ืนที่  ทั้งนี้ต้องมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณ และเครื่องมือในการท างานให้ดีกว่าการท างานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port 
In-Port Out : PIPO)”  
  (นายสุธีระ  ฤกษ์วัลย์, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 
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 รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าทราบ
ว่า นายอ าเภอมีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นายอ าเภอจะต้อง
บูรณาการส่วนราชการในสังกัดโดยการออกแผนปฏิบัติการทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอย่าง
จริงจังในพ้ืนที่จะต้องรวบรวมข้อมูลสถานประกอบการทุกแห่งที่อาจเกิดปัญหาการค้ามนุษย์เพ่ือเป็น
การป้องกัน” (พ.ต.ท.กิติศักดิ์  จารวรรณ, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า  
“นายอ าเภอ มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ดังนี้ 
 ๑. หน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เช่น ต ารวจ 
ทหาร ผู้ประกอบการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ เข้าด้วยกัน โดยก าหนดให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมายในทิศทางที่เหมือนกัน 
 ๒. เสนอแนวคิด วิธีการ การจัดการด้านการขึ้นทะเบียนแรงงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีวิธีการที่เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน และสามารถด าเนินการในระดับพ้ืนที่อ าเภอได้ 
 ๓. ครอบคลุมดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ 
 ๔. ควบคุม ดูแล นายหน้าแรงงานส่วนที่อาจจะมี (หรือมี) ในพ้ืนที่เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของ 
แรงงานในการขึ้นทะเบียน”   
 (นายอิศรา  ฤกษ์รักษ์ , สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

ผู้แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า“นายอ าเภอ 
เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่มีบทบาทหน้าที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยตรง 
ซึ่งปรากฏตามกฎหมาย และบาย ดังนี้  
 ๑) ตาม พ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้นิยาม พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง
หรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ และให้หมายความรวมถึงข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพล
เรือนสามัญระดับสามซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่ก าหนดในกฎกระทรวงเพ่ือให้ปฏิบัติการ
ตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ จากนิยามจะเห็นได้ว่านายอ าเภอเป็นพนักงานเจ้าหน้ าที่โดยต าแหน่ง ส่วน
ข้าราชการพลเรือน ระดับสามขึ้นไปนั้นจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน
จึงเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ นอกจากนี้ ในมาตรา ๒๗ วรรคสอง
ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ ยังให้อ านาจนายอ าเภอเป็นหัวหน้าในการเข้าตรวจค้นเคหะสถาน หรือสถานที่
ประกอบการในระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้นด้วย 
 ๒) มีบทบาทตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์อ าเภอ ลงนามในค าสั่งโดยนายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค าสั่งดังกล่าวได้
แต่งตั้งนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีบทบาทในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้
เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด จัดท าฐานข้อมูลของบุคคล 
สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้า
ในในสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ และการส รวมถึงก ากับติดตามการจัดท า ทร.๓๘ และ ทร. ๓๘/๑ 
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  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จึงเป็นภารกิจโดยกฎหมาย ที่นายอ าเภอต้อง
ด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพในการป้องกันได้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีความเข้าใจ
สภาพพ้ืนที่ใกล้ชิดปัญหา และมีเครือข่ายในการเฝ้าระวังอย่างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  อาสาสมัครรักษาดินแดน ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน” (นางรัชฎา รักขนาม, 
สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “นายอ าเภอ มีบทบาทส าคัญในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงในฐานะหัวหน้าปกครองในพ้ืนที่อ าเภอ ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดการงานในพ้ืนที่ การป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์  
 ด้านการป้องกัน ต้องปฏิบัติตาม พรบ.การค้ามนุษย์เพ่ือไม่ให้มีการกระท าที่เกี่ยวข้องกับ
การสรรหา ขนส่ง จัดส่ง โยกย้าย ลักลอบจ้าง กักขัง ให้ที่พักอาศัย หรือรับบุคคลด้วยวิธีการอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยการข่มขู่ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัวล่อลวง ฉ้อฉล ใช้อ านาจหรือต าแหน่งในทางมิชอบ 
ต่อบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อ หรือการให้เงินหรือผลประโยชน์หรือการก่อหนี้ผูกพันเพ่ือให้ผู้ปกครอง หรือ
ผู้ดูแลยินยอมให้บุคคลอยู่ใต้การควบคุมบังคับของผู้ค้ามนุษย์ อบรมส่งเสริมให้ผู้อยู่ในการปกครอง ทั้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบของการค้ามนุษย์ ภัยของการค้า
มนุษย์ที่มีผลต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติโดยรวม ให้รู้ถึงโทษของการกระท าผิดฐานการค้ามนุษย์ 
รู้ช่องทางให้การช่วยเหลือ เมื่อตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  การปฏิบัติงานมีการบูรณาการทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องกับกิจการประมง โดยการจัดตั้งคณะท างานในระดับอ าเภอและก ากับติดตามการปฏิบัตงาน
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 ด้านการแก้ไข จัดชุดปฏิบัติการออกตรวจการจัดกิจการประมง การตรวจสอบแรงงานที่
ผิดกฏหมาย การให้สวัสดิการคุ้มครองแรงงานโดยการประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วาง
มาตรการในการปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายให้จริงจังและยั่งยืน ต่อเนื่องสม่ าเสมอ”  (นายไพรัช  
ศิริพันธ์, สัมภาษณ์, ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  กล่าวว่า “นายอ าภอมีบทบาทและหน้าที่ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงตามล าดับ ดังนี้ 
 ๑. นายอ าเภอมีหน้าที่ดูแลราษฎรในพื้นที่อ าเภอทุกอาชีพ ให้มีอาชีพสุจริต มีรายได้และมี 
ความสุข 
 ๒. นายอ าเภอมีบทบาทในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับในการปกครอง
พ้ืนที ่
 ๓. นายอ าเภอต้องให้ความเป็นธรรมถูกต้อง ตามหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาลแก่ราษฎรใน 
พ้ืนที ่
 ๔. แรงงานประมงเป็นอาชีพหหนึ่งในการท ารายได้แก่ครอบครัวเพ่ือความสุข สมบูรณ์ของ
ทุกคนในครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน” (นายนันทชัย  ลิ้มสุรัตน์ สัมภาษณ์,  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “นายอ าภอมีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ 
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เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๑ มาตรา 
๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ และ ๑๐๖ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  ๒๔๕๗ และกฎหมายอ่ืนๆที่ เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ 
นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่ ” (นายจ าเนียร  ชุมทอง 
สัมภาษณ์,  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 นายกสมาคมประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  กล่าวว่า “นายอ าเภอ เป็นผู้ที่
มีบทบาทและหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ในท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบอยู่
แล้วแต่ในด้านแรงงานประมง ซึ่งในขณะนี้ได้กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ ถึงกับจะถูกพิจารณา
จากสหรัฐอเมริกา  ให้ระงับการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาการค้า
โดยจะกีดกันสินค้าส่งออกซึ่งไทยจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ดังนั้นนายอ าเภอ
นอกจากจะดูแลรับผิดชอบในเรื่องหลักๆ คือ เรื่องการรับรายงานตัวแรงงานต่างด้าวเพ่ือจัดท าประวัติ
และจัดท าประวัติแรงงานต่างด้าว (ทร.๓๘และ-ทร.๓๘/๑) รวมถึงการจัดท าบัตรประจ าตัวคนต่างด้าว
แล้วนายอ าเภอยังต้องมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ต ารวจ แรงงาน สวัสดิการ 
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานท าการออกวางแผนเพ่ือตรวจตราการจ้างแรงงาน การให้การคุ้มครอง
แรงงานในสถานประกอบการ เช่น แพปลา สถานแปรรูปสัตว์น้ าเบื้องต้น โรงงานอุตสาหกรรมผลิต
อาหารทะเลทั้งแช่แข็งและส าเร็จรูปตลอดจนเรือประมงซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเป็นหลักและ
เป็นแรงงานที่ถูกจับตามองในรื่องการค้ามนุษย์และหากพบว่าหน่วยงานใดมีการกระท าอันเป็นการ
ละเมิดกฎหมาย” (นายชุมพล แซ่ลิ้ม สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า“ทราบว่านายอ าเภอ  
มีบทบาทอย่างยิ่งในการป้องกันปกครองและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานทั้งในด้านประมงทะเล 
และด้านอ่ืนๆ เนื่องจากนายอ าเภอเป็นผู้บริหารสูงสุดในพ้ืนที่อ าเภอ เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดประชาชน 
มีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบันนี้องค์กรแรงงานระหว่างประเทศเห็น
ว่าอาชีพประมงเป็นอาชีพที่มีอันตราย เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ แรงงานที่มาท างานในภาค
ประมงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการค้ามนุษย์ เนื่องจากแรงงาน
ต่างด้าวมีปัญหาในการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อประสบปัญหาการที่จะ
เข้าถึงหน่วยงานที่จะให้การช่วยเหลือเป็นไปค่อนข้างยาก เพราะต้องท างานอยู่ในเรือประมงกลาง
ทะเล การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องมีเครือข่ายในการสอดส่องดูแล นายอ าเภอมีบุคลากรด้าน
ปกครองกระจายอยู่ทุกพ้ืนที่ อาทิเช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความใกล้ชิดประชาชน 
เข้าถึงทุกพ้ืนที่ในต าบล หมู่บ้าน จึงท าให้ทราบความเคลื่อนไหว และสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ได้เป็น
อย่างดี เมื่อพบข้อสงสัยว่าจะมีปัญหาการค้ามนุษย์ ก็สามารถแจ้งเบาะแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
เข้าปฏิบัติการได้ทันเหตุการณ์ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างทั่วถึง และรวดเร็ว”  
  (นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 
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 ๒. ความคาดหวังกับบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน เกี่ยวกับความคาดหวังกับบทบาทของนายอ าเภอใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
กล่าวว่า“นายอ าเภอในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานต้องเป็นแม่ทัพหลักในการขับเคลื่อน
การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการ ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการแก้ไข
ปัญหารวมทั้งการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการผู้ใช้แรงงานได้รับทราบถึงระเบียบกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ” (นายวีรยุทธ  ขนุนนิล, สัมภาษณ์,   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “คาดหวังว่า นายอ าเภอต้องเป็น
ผู้น าหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง กล่าวคือ 
 ๑. ผู้น าด้านความรู้ ด้านข้อมูล ข้อกฎหมาย และแนวทางในการแก้ปัญหาที่มีผลสัมฤทิ์จาก 
พ้ืนที่ ที่มีปัญหาใกล้เคียงกัน 
 ๒. ผู้น าด้านปฏิบัติ นายอ าเภอ จะเป็นผู้น าในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับ
แรงงาน ต ารวจ ฝ่ายปกครอง เพ่ือให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๓. ผู้น าด้านการพัฒนา ความรู้ การพัฒนาความพร้อมของบุคลากร ทั้งทางด้านกายภาพ  
ความรู้ ความก้าวหน้าในการท างานของเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจ าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย”์  
 (นายสุธีระ  ฤกษ์วัลย์, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “นายอ าเภอต้อง
เป็นหัวหน้าหลักในการบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือป้องกันการค้ามนุษย์” (พ.ต.ท.กิติศักดิ์  จารวรรณ, 
สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประธานชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “คาดหวัง
ว่าหากมีการด าเนินการอย่างจริงจัง นายอ าเภอซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครอง สามารถด าเนินการในพื้นที่
ได้อย่างเป็นระบบและลดการเกิดปัญหาค้ามนุษย์ได้อย่างแน่นอน” (นายอิศรา  ฤกษ์รักษ์ , สัมภาษณ์,  
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า“ข้าพเจ้ามี 
ความเห็นว่า ในสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยถูกจัดล าดับเป็นTier 3 ในปี 2557 และ 2558  
และเพ่ิงได้เลื่อนระดับมาเป็น Tier 2 watch list เมื่อปี 2559 ประเทศไทยยังคงถูกจับตาในประเด็น
ของการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคประมง แต่แรงงานภาคประมงของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานต่าง
ด้าว จึงเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องแก้ไขในระดับพ้ืนที่ ซึ่งนายอ าเภอควรมีบทบาทในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
  ๑) นายอ าเภอควรศึกษาและท าความเข้าใจบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ
ตามกฎหมายก าหนด 



80 
 

 

  ๒) สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาการค้ามนุษย์ว่ามีผลกระทบถึงการ
ประกอบอาชีพ รายได้ โดยประชาสัมพันธ์สถานการณ์ปัญหาและรูปแบบการค้ามนุษย์ และช่องทาง
การแจ้งเบาะแสให้ประชาชนในพ้ืนที่ทราบโดยอาศัยกลไกของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการเชื่อมข้อมูลถึงระดับชุมชน 
  ๓) ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ความรับผิดชอบในการเข้มงวด 
สืบเสาะ เฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพ้ืนที่ รวมถึงก ากับมิให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐในพ้ืนที่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับบุคคล หรือขบวนการค้ามนุษย์ 
  ๔) ท าความเข้าใจกับสถานประกอบกิจการประมง กิจการแปรรูปสัตว์น้ าให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย 
  ๕) สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดย
ตระหนักร่วมกันว่าการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นนโยบายที่ต้องขับเคลื่อน
และบูรณาการร่วมกัน (ม้าทุกตัวในคอกต้องวิ่ง) ไม่ใช่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
ตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้น เนื่องจากการค้ามนุษย์มีการกระท าเป็นกระบวนการมีความซับซ้อน
และรูปแบบที่หลากหลาย และเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง”  
  (นางรัชฎา รักขนาม, สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี   กล่าวว่า “คาดหวังว่า นายอ าเภอในฐานะผู้มีอ านาจ
สูงสุดในพ้ืนที่ จะสามารถบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้คนมีอาชีพ ป้องกันการกดขี่
แรงงาน และปราบปรามแรงงานที่ผิดกฎหมายที่เข้ามาในพ้ืนที่” (นายไพรัช  ศิริพันธ์, สัมภาษณ์,    
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี   กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความคาดหวังว่า
นายอ าเภอมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ดังนี้ 
 ๑. คาดหวังว่านายอ าเภอดูแลความเป็นธรรมในการควบคุม เวลา เงินเดือน สุขภาพของ 
แรงงานประมง 
 ๒. เป็นผู้ควบคุมนายจ้างซึ่งประกอบกิจการแพปลา ธุรกิจด้านการประมง เรือประมงต่างๆ 
 ๓.คาดหหวังว่านายอ าเภอปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานด้านประมงอย่างเคร่งครัด บังคับใช้
กฎหมาย 
 ๔. คาดหวังว่านายอ าเภอควรมีการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายถิ่นของแรงงานอย่าง
ถูกต้อง” 
  (นายนันทชัย  ลิ้มสุรัตน์ สัมภาษณ์,  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ข้าพเจ้ามีความคาดหวังว่า นายอ าเภอควรมี
บทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงคือ 
 ๑. ด้านการตรวจสอบ ก ากับติดตาม การออกประมงทะเล 
 ๒. ด้านการอ านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ 
 ๓. ควรมีการจัดท าทะเบียนแรงงานประมงท่ีถูกกฎหมาย 
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 ๔. ควรมีบทบาทในการเอาผิดกับผู้กระท าผิดในด้านแรงงานประมง 
 ๕. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๖. ให้นายอ าเภอมีบทบาทใน ศูนย์ PI-PO อย่างชัดเจน” 
 (นายจ าเนียร  ชุมทอง, สัมภาษณ์,  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 นายกสมาคมประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า“ข้าพเจ้ามีความ
คาดหวังว่า 
 ๑. นายอ าเภอควรจะได้มีการประสานกับผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว
เพ่ือที่จะได้ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม
อยู่ตลอดเวลา หรือเรื่องการดูแลสวัสดิการของแรงงานต่างด้าว โดยจัดให้มีการอบรม มีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่องของแรงงานต่างด้าว กฎหมายแรงงงานต่างด้าวมาบรรยายให้ความรู้ เพ่ือ
ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง อยู่ในกรอบของกฎหมาย และข้อก าหนดต่าง ๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาล  
 ๒. ควรจะเปิดศูนย์บริการเพ่ือให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ ตลอดจนแรงงานต่างด้าว 
สามารถเข้าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ และหาแนวทางการแก้ปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนได้  หาก
ปัญหาใดอยู่นอกเหนือความรับผิดความรับผิดชอบ ก็อาจจะเป็นผู้ประสานงาน กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้แก้ปัญหาต่อไป และควรจัดให้มีล่าม ส าหรับสื่อสาร เพ่ือจะได้รับทราบ
ข้อมูล ที่ถูกต้อง จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตรงจุด  
 ๓. นายอ าเภอควรลงพ้ืนที่ หรือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุดดูแลเพ่ือพบปะพูดคุยกับเจ้าของสถาน
ประกอบการหรือนายจ้าง อย่างสม่ าเสมอ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และยังเป็นการ
สอดส่องดูแล เพ่ือให้ทั้งผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงาน ปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบของกฎหมาย  
 ๔. ประสานกับทางโรงพยาบาลสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือดูแลป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
ซึ่งมาจากแรงงานต่างด้าว”  
 (นายชุมพล แซ่ลิ้ม สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “นายอ าเภอในฐานะ
ผู้บริหารสูงสุดในอ าเภอ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถทราบถึงปัญหา
และสถานการณ์ในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีควรมีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ประมง ดังนี้ 

 ๑. ให้ผู้น าในหมู่บ้าน ต าบล ตลอดจนประชาชนเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่องดูแล 
 ๒. ก ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ปกครองร่วมปฏิบัติงานกับ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก
เรือประมง (PI-PO) อย่างเข้มแข็งซึ่งในปัจจุบันนี้การปฏิบัติงานที่ศูนย์ PIPOเป็นการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น ทหารเรือ กรมประมง    
กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต ารวจน้ า เจ้าหน้าที่ปกครอง และ
สมาคมการประมง 

 ๓. สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ให้ทราบถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้วนแรงงาน 
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ประมงว่าจะส่งเสริมผลกระทบต่อตนเอง และประเทศชาติอย่างไรบ้าง เช่น จากการที่ประเทศไทยถูก
กล่าวหาว่ามีการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล ส่งผลกระทบต่อการกีดกันทางการค้า ท า
ให้ประเทศคู่ค้าต่อต้านไม่ซื้อสินค้าอาหารทะเลที่ไปจากประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออาชีพ
ประมงและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลในพื้นที่ด้วย” (นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์ สัมภาษณ์,  
๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ๓. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงาน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการ
สนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  
กล่าวว่า“ปลัดอ าเภอในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงดังนี้ 

 ๑. ในฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดินและ 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ 

 ๒. ในฐานะพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญาซึ่งมีหน้าที่ในการปราบปรามจับกุมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
 ๓. ในฐานะปลัดอ าเภอประจ าต าบลตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ 
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารราชการในเขตต าบลที่ตนเองรับผิดชอบ”  
 (นายวีรยุทธ  ขนุนนิล, สัมภาษณ์,   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ในฐานะท้องถิ่นอ าเภอ มีหน้าที่
ส่งเสริม ดูแล อปท. ในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมงแม้ไม่ใช่ภาระกิจหลักของ อปท  แต่การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนก็เป็นภาระกิจที่ อปท. ต้องหนุนเสริมการปฎิบัติหน้าที่ของนายอ าเภอ ดังนี้ 
 ๑. ประสานข้อมูลแรงงาน กับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่แรงงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 
 ๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมง 
 ๓. ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต าบล หมู่บ้าน 
 ๔. ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นภาคีเครือข่ายการท างานในระดับต าบล 
หมู่บ้าน ชุมชน”   
 (นายสุธีระ  ฤกษ์วัลย์, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 



83 
 

 

 รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  กล่าวว่า “สถานี
ต ารวจภูธรดอนสักเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในการบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
 ๑. การอ านวยความสะดวกในการเข้า – ท้องที่ ทุกพ้ืนที่ 
 ๒. สนับสนุนส่งเสริมก าลัง และบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ร่วมมือ ในการตรวจจับ จับกุม ผู้กระท าผิด”  
 (พ.ต.ท.กิติศักดิ์  จารวรรณ, สัมภาษณ์,  ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ใน
ฐานะเป็นก านันในท้องที่ สามารถให้ความสนับสนุนนายอ าเภอ ตามบทบาท ดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการตามค าสั่งนายอ าเภอ เช่น ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆท่ีมีแรงงาน 
 ๒. ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 
 ๓. รายงานสภาพปัญหาแรงงานให้ทราบ” 
 (นายอิศรา  ฤกษ์รักษ์ , สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

  ผู้แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ให้ความสนับสนุนในการปฏิบัติงานของ
นายอ าเภอในปัญหาแรงงานการค้ามนุษย์  โดยการสนับสนุนการด าเนินงานในฐานะหน่วยงาน
เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด  (ศปคม.จ.สฎ.)  ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่เลขานุการ ศปคม. 
ซึ่งต้องเชื่อมประสานในการด าเนินงานกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ รวมถึงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการโดยต าแหน่ง เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งสามารถ สนับสนุนการด าเนินงานของนายอ าเภอ
ได้ดังนี ้
  - สนับสนุนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ป้องกัน
การค้ามนุษย์ในระดับพ้ืนที่ อาทิ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในภาพรวมของประเทศและของจังหวัด 
และสถิติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ใน อกฎหมาย ระเบียบ 
            - ประสานการด าเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เมื่อเกิดกรณีได้รับ
แจ้งขอรับความช่วยเหลือ หรือแจ้งเบาะแสโดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอ าเภอ 
          - บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าเพ่ือป้องกันการ
กระท าผิดที่เก่ียวข้องกับการค้ามนุษย ์
            -ประสานสนับสนุนการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอ าเภอสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้” 
 (นางรัชฎา รักขนาม, ษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 
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 จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ในฐานะส านักงานจัดหางานมีฐานะเป็นนาย
ทะเบียนขึ้นทะเบียนการท างานของคนต่างด้าว สามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอ าเภอ 
ดังนี้ 
 ๑. ให้ข้อมูลทางทะเบียน (ชื่อ/ที่อยู่) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานในพื้นที่ 
 ๒. ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้
ก าหนดตามบทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอ”   
 (นายไพรัช  ศิริพันธ์, สัมภาษณ์,    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  กล่าวว่า “กรมประมงมีนโยบายในการเร่งรัด
กฎหมายว่าด้วยแรงงานประมงเพ่ือความชัดเจน มีหลักปฏิบัติอย่างถูกต้อง”  (นายนันทชัย  ลิ้มสุรัตน์ 
สัมภาษณ์,  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “กรณีการสนับสนุนหน่วยงานประมงเป็นหน่วยงาน
ทีต่้องให้การสนับสนุน การปฏิบัติงานของนายอ าเภอ ดังนี้ 
  ๑. ให้ความสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒. สนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ ตามค าสั่งนายอ าเภอ และส่วนราชการที่ร้องขอ” 
 (นายจ าเนียร  ชุมทอง สัมภาษณ์,  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๐ 

 นายกสมาคมประมง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ในหน่วยงานของ
ข้าพเจ้าได้ให้ความร่วมมือกับทางอ าเภอในทุกเรื่องที่ได้รับการประสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูล
เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ที่ประพฤติตนผิดกฎหมาย เช่น เสพยาเสพติด ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง ที่
หลอกลวงแรงงาน ให้ท างานโดยจ่ายค่าจ้างไม่ถูกต้อง หรือท าร้ายร่างกายแรงงาน การใช้แรงงานเด็กที่
อายุไม่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมาย” (นายชุมพล แซ่ลิ้ม สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ที่ผ่านมาได้
ประสานเจ้าหน้าที่ของอ าเภอให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยการประสานประมงอ าเภอดอนสักใน
การรวบรวมนายจ้าง ลูกจ้าง ในกิจการประมงทะเล เข้าร่วมรับการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎกระทรวง
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล พ .ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการชี้แจงว่านายจ้างจะต้อง
ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไรบ้าง เช่น ต้องจัดให้มีสัญญาจ้าง จ่ายค่าจ้างไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้าง การจัดเวลาพัก วันหยุด วันลา การน าลูกจ้างมารายงานตัว การดูแลใน
เรื่องความปลอดภัยในการท างาน การจัดสวัสดิการต่างๆให้แก่ลูกจ้าง ห้ามใช้แรงงานอายุต่ ากว่า ๑๘ 
ปี ในกิจการประมงทะเลและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเล ห้ามยึดบัตรประจ าตัวและเอกสาร
ส าคัญของลูกจ้าง ฯลฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากที่ว่าการอ าเภอดอนสักในการอ านวยความ
สะดวกจัดสถานที่ในการประชุม 
 ในการตรวจการใช้แรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ า และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล
(ล้ง แพปลา) เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ส านักงานฯ ร่วมตรวจกับทีม
เฉพาะกิจตามค าสั่ง ศปมผ. ซึ่งมีทหารเรือจากทัพเรือภาค ๒ เป็นหัวหน้าจุดตรวจ มีเจ้าหน้าที่จาก
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ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ร่วมตรวจการหน่วยงาน 
ดังนี้ จัดหางานจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต ารวจภูธร 
ประกันสังคมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด โดยในการลงพ้ืนที่ตรวจในแต่ละอ าเภอ มี
การประสานต ารวจในพื้นที่อ าเภอนั้นๆ ให้มีส่วนร่วมในการเข้าตรวจสถานประกอบการด้วย 
 ในการจัดท าหนังสือคนประจ าเรือ(Sea book) ของส านักงานประมงจังหวัด เจ้าหน้าที่
ของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักที่ร่วมสัมภาษณ์ลูกจ้างประมง
ทะเล เพ่ือคัดกรองป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นการร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ กรม
ประมง ทหาร และเจ้าหน้าที่ปกครอง” (นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สัมภาษณ์, ๒๖ มีนาคม 
๒๕๖๐) 
 
ตอนที่ ๓  ประเด็นรายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบด้วย  

 ๔. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกันปัญหา 
การค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

กล่าวว่า “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีดังนี้ 
 ๑. การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะด้านในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 ๒. นายอ าเภอไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ 
 ๓. อ าเภอไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์” 
 (นายวีรยุทธ  ขนุนนิล, สัมภาษณ์,   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ปัญหาในการปฏิบัติงานของ 
นายอ าเภอในด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี มีดังนี ้
 ๑.บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายยังไม่ชัดเจน ท าให้การสั่งการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่
สะดวกการติดตามงานค่อนข้างล าบาก 
 ๒.การสนับสนุนข้อมูล แนวทางการปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจและการ
บริหารงาน 
 ๓. บุคลากร งบประมาณ การสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บังคับบัญชายังไม่เพียงพอที่จะ
ท าให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 ๔. ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาอย่าง 
เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนในระยะยาว” 
 (นายสุธีระ  ฤกษ์วัลย์, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ปัญหาและ 
อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นท่ีของนายอ าเภอดอนสัก มีดังนี้ 
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 ๑. ด้านบทบาทหน้าที่ นายอ าเภอมีภาระงานทุกงานในท้องที่ท่ีต้องดูแล บ าบัดทุกข์  
บ ารุงสุข ให้กับประชาชน  
 ๒. ขาดก าลังของบุคลากร และงบประมาณในการปฏิบัติงาน 
 ๓. ขาดความชัดเจนในการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง” 
 (พ.ต.ท.กิติศักดิ์  จารวรรณ, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ปัญหา 
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอ มีดังนี้ 
 ๑. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ด้านแรงงานเนื่องจากนายอ าเภอ มีหน้าที่ในการ
ท างานครอบคลุมทุกด้านในพื้นท่ี ท าให้การแก้ปัญหาด้านแรงงานลดลงตามล าดับ 
 ๒. ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ๓. การรับสินบนของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่มีส่วนร่วมในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวซึ่งท าให้ ก านัน-  
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งท าหน้าที่ช่วยเหลือนายอ าเภอขาดข้อมูลด้านแรงงาน  
 ๕. รัฐไม่มีการปฏิบัติด้านแรงงานทุกพ้ืนที่อย่างจริงจัง” 
 (นายอิศรา  ฤกษ์รักษ์ , สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า  “ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เกิดจากสาเหตุ ดังนี้             
  ๑) ปัญหาความไม่เข้าใจในมาตรการ นโยบายบายของรัฐในการจัดระเบียบแรงงานประมง
ทะเลของเจ้าของเรือประมง สถานประกอบการ อ าเภอดอนสักเป็นอ าเภอที่ติดทะเล มีประชากร
ประกอบอาชีพประมงเป็นจ านวนมาก รัฐบาลก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติหลายด้านกับ ๒๒ 
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเล เพ่ือป้องกันการใช้แรงงานเด็ก แรงงานผิดกฎหมาย และเกี่ยวเนื่องถึง
การค้ามนุษย์ด้วย โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ PIPO เพ่ือควบคุมการเข้า – ออก ของเรือประมง 
รวมถึงแรงงานประมงที่อาจจะเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ถูกบังคับใช้แรงงานในเรือประมงโดยอยู่บนเรือใน
ทะเลไม่มีโอกาสกลับสู่ฝั่ง  และก าหนดให้มีการตรวจกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเล ทั้งแพปลา 
โรงงานแปรรูปสัตว์น้ าและก าหนดให้นายจ้างยื่นจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (Sea Book) ที่จะต้อง
ระบุลูกจ้างที่ประจ าเรือแต่ละล า แม้นายจ้างจะมีเรือหลายล าก็ไม่สามารถบริหารจัดการให้ลูกจ้างที่มี
อยู่ท างานในเรือล าอ่ืนนอกเหนือจากท่ีจดแจ้งทะเบียนเอาไว้ได้ นายจ้างต้องเริ่มมาจัดท าแฟ้มทะเบียน
ของลูกจ้างให้เป็นระเบียบ พร้อมต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่  มาตรการข้างต้น อาจสร้างความไม่
พอใจ ไม่เข้าใจ ต่อเจ้าของเรือประมง และเจ้าของสถานประกอบการ ที่มองว่าเป็นการเข้มงวด และ
ยุ่งยาก  เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลไทยไม่เคยมีการจัดระเบียบแรงงานในภาคประมง การด าเนินการ
ข้างต้นจึงเป็นเรื่องที่อาจจะสร้างปัญหาในระยะแรกให้กับอ าเภอที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเลได้ เช่น บางพ้ืนที่
อาจมีการประท้วงของเจ้าของเรือ สถานประกอบการ  
 ๒) ปัญหาแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดสุราษฏร์ธานีมีแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมาก
เนื่องจากความเจริญทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อความต้องการแรงงานต่างด้าว อ าเภอดอนสักก็เป็นอีก
อ าเภอหนึ่งที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะภาคประมง เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินการ
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จัดท าใบอนุญาตท างาน (บัตรสีชมพู) ของศูนย์ One Stop Service  จึงควรมีการตรวจตราว่าแรงงาน
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท างานท างานตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และตรวจสอบแรงงานที่เข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตท างาน เพ่ือป้องกันปัญหาอ่ืนๆ เช่น ปัญหาการเสี่ยงที่คนกลุ่มนี้จะตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การก่ออาชญากรรมที่ไม่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ส่วนบุคคลของคนกลุ่มนี้ได้” 
(นางรัชฎา รักขนาม, สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี   กล่าวว่า “ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 
 ๑. นายอ าเภอมีหน้าที่และภาระงานในความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการงานพ้ืนที่เป็น 

จ านวนมาก  
 ๒. มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน ท าให้การท างานเกิดความยุ่งยากไม่
ต่อเนื่อง” 
 (นายไพรัช  ศิริพันธ์, สัมภาษณ์,    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  กล่าวว่า “ปัญหาที่พบมีสาเหตุ ดังนี้ 
 ๑. แรงงานประมงของอ าเภอดอนสักมาจากหลากหลายพื้นที่ ท าให้การบริหารจัดการ 
ยุ่งยาก 
 ๒. เจ้าหน้าที่มีน้อยไม่เพียงพอกับแรงงานประมงท่ีมีมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติกับแรงงานต่างด้าว 
 ๔. แรงงานประมงมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนนายจ้างบ่อยครั้ง 
 ๕. ปัญหา ด้านสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ความสะอาด สุขลักษณะของแรงงานประมง 
 ๖. การปฏิบัติงานของนายอ าเภอ ควบคุมไม่ทั่วถึง 
 ๗. การปฏิบัติงานในทะเลบริหารจัดการยาก” 
 (นายนันทชัย  ลิ้มสุรัตน์ สัมภาษณ์,  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเรื่อง
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของนายอ าเภอ มี ดังนี้ 
 ๑. ความยุ่งยากในการบูรณาการงานในพื้นที ่
 ๒. ขาดบุคลากรและเจ้าหน้าที่” 
 (นายจ าเนียร  ชุมทอง สัมภาษณ์,  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 นายกสมาคมประมง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ปัญหาและอุปสรรค คือ 
 ๑. นายอ าเภอขาดความร่วมมือจากผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่
เป็นข้อเท็จจริง 
 ๒. นายอ าเภออาจจะขาดการติดตามในเรื่องของระบบ ระเบียบกฎหมาย เกี่ยวกับแรงงาน
ต่างด้าว ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 ๓. ทางอ าเภอขาดเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ 
ของแรงงานต่างด้าว ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ส าเร็จได้  ผู้ประกอบการหรือนายจ้าง  ตลอดจน
แรงงานต่างด้าว ต้องไปขอความช่วยเหลือจากจังหวัด”   
 (นายชุมพล แซ่ลิ้ม สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐)  

 ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “จากการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาและอุปสรรคที่รุนแรง เจ้าของเรือประมงในพ้ืนที่มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี มีความพยายามที่จะปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วย ทางอ าเภอดอนสักเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมงในท้องที่เป็นอย่างดี 
 อ าเภอดอนสัก มีเรือประมงจ านวนมาก ทั้งเรือประมงในพ้ืนที่ และเรือประมงต่างถิ่น 
ดังนั้นแรงงานในภาคประมงจึงมีจ านวนมากเช่นกัน ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว อาจจะมี
ปัญหาในการควบคุมดูแลให้ความคุ้มครองแรงงานไม่ถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็น เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีจ ากัด ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีภารกิจประจ าต้องปฏิบัติอยู่แล้ว อาจท าให้ไม่สามารถร่วม
ปฏิบัติงานได้ทุกครั้ง”  (นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 
 

 ๕. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้าน 
การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 
 ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

กล่าวว่า “แนวทางในการแก้ปัญหา ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.การบูรณาการความร่วมมือร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจริงจังใน 

การแก้ไขปัญหามิใช่การปล่อยปละละเลยให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอหรือฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายเดียว 
 ๒.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องส่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้นายอ าเภอเพ่ือเป็นข้อมูลในการ 

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 ๓.การใช้กลไกของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการสอดส่อง ดูแล รักษา ความสงบเรียบร้อยใน 

พ้ืนที”่ 
 (นายวีรยุทธ  ขนุนนิล, สัมภาษณ์,   ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “แนวทางในการแก้ปัญหาควรท า
ดังนี้ 
 ๑. ปรับปัญหาให้เป็นประเด็นหลัก (Hot ISSUE) ของจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือให้มีการ
ขับเคลื่อน ในการแก้ไขปัญหาพร้อมกันในอ าเภอและจังหวัดที่มีปัญหาการค้ามนุษย์เหมือนกัน 
(ผู้บังคับบัญชาต้องมอบนโยบายส าคัญ) 
 ๒. สร้างรูปแบบใหม่ๆ (MODEL) ในการแก้ไขปัญหาที่ไม่อาศัยระเบียบ กฎหมาย เพียง
อย่างเดียว ต้องอาศัยแนวคิด วิธีการใหม่ และเครือข่ายสังคมในการแก้ไขปัญหา 
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 ๓. การสร้างระบบในการติดตามแก้ไขปัญหา ที่มีผลเป็นรูปธรรมมีเป้าหมายเชิงปริมาณ 
เชิงคุณภาพที่วัดผลการท างาน  และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามล าดับ 
 ๔. การบริหารงานภายใต้ภาวะวิกฤตความเสี่ยงสูง  (Rish Managent) จ าเป็นมากในการ
ปรับใช้ ในการแก้ปัญหาแรงงานมนุษย์ ซี่งเกี่ยวโยงกับความมั่นคงทางแรงงาน และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และความม่ันคงทางการทหาร 
 (นายสุธีระ  ฤกษ์วัลย์, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “แนวทางในการ 
แก้ไขปัญหาและอุปสรรค ของนายอ าเภอ มีดังนี้ 
 ๑. จัดวางตัวบุคคลในการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวให้ชัดเจน ทุกพ้ืนที่ 
 ๒. มอบอ านาจให้นายอ าเภออย่างชัดเจน 
 ๓. บูรณาการงานและบทบาทของนายอ าเภอให้ครอบคลุมทุกเรื่องเพื่อให้มีการแก้ปัญหาที่
ต่อเนื่องและถาวร 

 ๔. จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้กฎหมายเก่ียวกับแรงงานร่วม 
รับผิดชอบโดยตรง” 
 (พ.ต.ท.กิติศักดิ์  จารวรรณ, สัมภาษณ์,  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประธานชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “แนว 
ทางการแก้ปัญหา คือ 
 ๑. ตรวจสอบแรงงานในพ้ืนที่ที่มีอยู่จริง ให้เป็นประจ าทุกเดือนหรือ ๓ เดือน 
 ๒. มอบหมายหรือให้ข้อมูล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล แก้ไขให้มากกว่า 
นี้รวมทั้งมีส่วนร่วมตั้งแต่การข้ึนทะเบียนแรงงาน” 
 (นายอิศรา  ฤกษ์รักษ์ , สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “ขอเสนอ 
แนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้      
  ๑) ประชาสัมพันธ์ และหาเวทีในการท าความเข้าใจกับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ า 
เจ้าของกิจการเรือประมง ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ๒) ด าเนินการตรวจ เฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง โดย
กลไกเครือข่าย อส. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
  ๓) จัดท าทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ โปร่งใส 
  ๔) ก าชับ มิให้เจ้าหน้าใต้บังคับบัญชาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์” 
 (นางรัชฎา รักขนาม, สัมภาษณ์,  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐)      

 จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี   กล่าวว่า “การแก้ปัญหาควรด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพียงพอ ก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบให้ชัดเจน 
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 ๒. ควรจัดท าฐานข้อมูลการใช้แรงงานประมงในพื้นที่ให้สอดคล้องกับทุกหน่วยงาน 
 ๓. มีการบูรณาการฐานข้อมูลด้านแรงงานประมงและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลทุกมิต”ิ 
 (นายไพรัช  ศิริพันธ์, สัมภาษณ์,    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐)  

 ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  กล่าวว่า “การแก้ปัญหา ควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑. ให้ความรู้แก่นายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานประมงอย่างถูกต้อง 
 ๒. มีการออกบัตรเฉพาะส าหรับแรงงานประมง” 
 (นายนันทชัย  ลิ้มสุรัตน์ สัมภาษณ์,  ๒๕  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ 
นายอ าเภอในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ภาครัฐควรมอบอ านาจให้นายอ าเภอมีอ านาจในการสั่งการโดยตรง 
 ๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 ๓. เมื่อมีปัญหาในพ้ืนที่ควรประสานขอความร่วมมือจากหลายหน่าวยงานโดยเร็ว” 
 (นายจ าเนียร  ชุมทอง สัมภาษณ์,  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 นายกสมาคมประมง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “นายอ าเภอควรมี 
แนวทางในการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 ๑. นายอ าเภอหรือชุดปฏิบัติงานลงพ้ืนที่ พบปะพูดคุย กับผู้ประกอบการ หรือนายจ้าง
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว 
ให้ค าชี้แนะแนวทางแก้ปัญหา การลงพ้ืนที่ เป็นการสร้างความมั่นใจ ความไว้วางใจ แก่ผู้ประกอบการ 
หรือนายจ้างและได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความจริง อันน าไปสู่การวางแผน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ได ้
 ๒. นายอ าเภอต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด  เพ่ือที่จะได้รับเรื่องราวที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือจะได้น ามาปฏิบัติ ให้ทันต่อสถานการณ์ 

 ๓. ควรจัดให้เจ้าหน้าที่ เป็นชุดปฏิบัติการในเรื่องของแรงงานต่างด้าว และส่งเข้าร่วมการ 
อบรม ประชุม ในเรื่องต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  เพื่อจะได้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่อ าเภอได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง” 
 (นายชุมพล แซ่ลิ้ม สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 

 ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี กล่าวว่า “แนวทางการ 
แก้ปัญหาอุปสรรคควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการประมง และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่ 
อย่างต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ให้บรรลุผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืน 
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 ๒. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
และบทก าหนดโทษของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ทั่วถึง ให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมาย 
เช่น โทษเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในกิจการประมง ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ิมอัตราโทษสูงขึ้น 
 กล่าวคือ กิจการประมงทะเล และกิจการเกี่ยวเนื่องกับการประมง ห้ามใช้แรงงานซึ่งเป็น
เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนถึงแปดแสนบาท ต่อลูกจ้าง
หนึ่ง หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ และถ้าหากลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือ
จิตใจหรือถึงแก่ความตายต้องระวางโทษปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน 
หรือจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่๕) พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

 ๓. ก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และควรมีการปฏิบัติงานใน 
ลักษณะเครือข่าย เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากร 

 ๔. ในฐานะเจ้าของพ้ืนที่ควรให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติงานหลักในการปฏิบัติงานหลัก 
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง”  
 (นางสาวนลินาสน์  เจตนานนท์ สัมภาษณ์,  ๒๖  มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 ๑. หน้าที่และบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 จากแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคล 
ซึ่งอยูในฐานะหรือต าแหนงหรือมีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งสังคมได้ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ      
โดยบทบาทและสถานภาพเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน นั่นคือสถานภาพจะก าหนดว่าบุคคลนั้นๆ มีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนบทบาทเป็นการตามหน้าที่ ที่สังคมได้ก าหนดไว้ในแต่ละะสถานภาพ ซึ่ง 
Berlo ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับบทบาทไว้ ๓ ประการคือ 
 (๑) บทบาทที่ถูกก าหนดไว้ (Role Prescriptions) คือ บทบาทที่ก าหนดไว้เป็นระเบียบ 
อยางชัดเจนว่าบุคคลที่อยใูนบทบาทนั้นจะต้องท าอะไรบ้าง 
 (๒) บทบาทที่กระท าจริง(Role Descriptions)  คือ บทบาทที่บุคคลได้กระท าจริงเมื่ออยู่
ในบทบาทนั้น ๆ 
 (๓) บทบาทที่ถูกคาดหวัง(Role Expectations) คือ บทบาทที่ถูกคาดหวังโดยผู้ อ่ืนว่า
บุคคลที่อยใูนบทบาทนั้น ๆ ควรกระท าอยางไร 

 จากแนวคิดบทบาทของนายอ าเภอ ในฐานะผู้บริหารพ้ืนที่ (Area Managing Goverment) 
นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่เข้าไปอ านวยการ เพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายอ าเภอในฐานะผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่ต้องมีหน้าที่ก ากับดูแล เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ตามแนวคิดของ Berlo ได้ดังนี ้
 ๑. บทบาทท่ีถูกก าหนดไว้ 
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  นายอ าเภอมีบทบาทส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งด้านแรงงาน 
ประมง และด้านอ่ืนๆเนื่องจากเป็นผู้บริหารสูงสุดในอ าเภอ ในฐานะหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา
ราชการภายในพ้ืนที่อ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งมีหน้าที่
ในการบริหารกิจการบ้านเมืองภายในเขตอ าเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีอ านาจในการ
สอบสวน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตามพระราช 
บัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติการ
ท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ พระราชก าหนดการ
ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติในพ้ืนที่  เช่น
บทบาทตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง 
การจัดตั้งศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ ค าสั่ง
ดังกล่าวได้แต่งตั้งนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีบทบาทในการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ ให้เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด จัดท าฐานข้อมูล
ของบุคคล สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ในระดับพื้นที่อ าเภอ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ และการแจ้งเบาะแส รวมถึงก ากับติดตามการจัดท า 
ทร.๓๘ และ ทร. ๓๘ /๑ ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา 
๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ และ ๑๐๖ เป็นต้น 

 ๒. บทบาทท่ีกระท าจริง 
 ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงและด้าน
อ่ืนๆ เป็นภารกิจโดยกฎหมาย ที่นายอ าเภอต้องด าเนินการโดยการบูรณาการการท างานของทุก
กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมงเป็นประเด็นปัญหาที่มีหน่วยงานในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด หลายหน่วยงานเข้า
มาเกี่ยวข้อง เช่น ประมงอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดหางานจังหวัด ประมงจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ฯลฯ นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการศูนย์บูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ จึงมีบทบาทในการท าหน้าที่ในการ
อ านวยการ วางแผน ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการเฝ้าระวังตรวจตรา ตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวของบุคคลและสถานที่ต่างๆในพ้ืนที่ มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบของการค้ามนุษย์  

 ๓. บทบาทที่ถูกคาดหวัง 
  จากแนวคิดเรื่องบทบาทนั้น  การสรางและก าหนดการมีสวนรวมในกระบวนการที่มีการ
กระท ารวมกัน ซึ่งเปนการรวมความคาดหวังที่เกี่ยวกับตนเองและบุคคลอ่ืนที่มีความสัมพันธดวย ซึ่ง
อาศัยกลไกของสังคมเปนตัวก าหนด ส่วนราชการที่มีส่วนร่วมมีความคาดหวังกับนายอ าเภอมาก 
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เนื่องจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงและด้านอ่ืนๆ มีผลกระทบต่อสังคมในภาพรวม ฉะนั้น
นายอ าเภอต้องเป็นผู้น าในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในพ้ืนที่อ าเภอ โดย
ต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันอย่างจริงจังการประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม ตรวจตรา 
  การที่มีความคาดหวังสูง เพราะในระดับอ าเภอนายอ าเภอเป็นผู้ปกครองสูงสุด มีหน้าที่
ก ากับ ดูแลราชการในระดับอ าเภอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ  นายอ าเภอควรเป็น
ผู้น าด้านความรู้ ข้อมูล ด้านกฎหมาย ผู้น าด้านการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ผู้น าด้านการพัฒนา
ความรู้ ความพร้อมของบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่  ควรมีนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะให้เป็นรูปธรรม คาดหวัง
ให้นายอ าเภอเป็นผู้น าหรือร่วมปฏิบัติการเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
นายอ าเภอจะต้องท างานด้านการอ านวยการ อ านวยความสะดวก ในการประสานงานและสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน ปราบปราม ตรวจตราเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว การกระท า
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง  ท าฐานข้อมูลต่างๆ ของแรงงานประมงและแรงงานอ่ืนๆ 
ส่งเสริมการท าประมงและการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย  ควรมีบทบาทในการเอาผิดกับผู้กระท าผิด 
นายอ าเภอควรมีบทบาทในศูนย์ PI-PO อย่างชัดเจน อ าเภอควรเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ อย่างจริงจัง โดยเปิดศูนย์บริการเพ่ือให้นายจ้างหรือ
ผู้ประกอบการตลอดจนแรงงานต่างด้าวสามารถปรึกษาปัญหาได้ 
   
 ๒. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 จากแนวคิดการบริหารจัดการงานในพ้ืนที่ เป็นการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพ้ืนที่ได้ ผู้บริหารนั้นจะต้องร่วมสร้างบรรยากาศ
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เป็นผู้น าในการเชื่อมโยงนโยบายและแผนมีการบูรณาการยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ สรรพก าลัง งบประมาณ และทรัพยากรในพ้ืนที่ และการท างานประสาน แสวงหาความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานจะต้อง
มีการสื่อสารที่ดี เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองและไกล่เกลี่ย รวมทั้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานในการ
บริหารการพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่อย่างชัดเจน สามารถบริหารจัดการ
ภารกิจบนพ้ืนฐานข้อมูลที่ทันสมัย มีการก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และมีระบบการก ากับติดตามตรวจสอบ 
 จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  สามารถท างาน
ร่วมกันโดยให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอ าเภอดอนสัก ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
การประมง โดย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้สนับสนุนนายอ าเภอในฐานะผู้
ช่วยเหลือนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗  ฐานะพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีหน้าที่ในการ
ปราบปรามจับกุมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ และในฐานะปลัดอ าเภอประจ าต าบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรานี, 
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ชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี สนับสนุนการปฎิบัติงานของ
นายอ าเภอด้วยการประสานความร่วมมือ ข้อมูลแรงงาน กับ อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการที่
เป็นภาคีเครือข่ายการท างานในระดับต าบล หมู่บ้าน ชุมชน  เจ้าหน้าที่แรงงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมง ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต าบล 
หมู่บ้าน และปฏิบัติตามค าสั่งของนายอ าเภอ มีการสนับสนุน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน และรายงานสภาพปัญหาแรงงานให้นายอ าเภอทราบ สถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี อ านวยความสะดวกในการเข้า–ท้องที่ ทุกพ้ืนที่  สนับสนุน  ส่งเสริมก าลัง และบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ในการตรวจจับ จับกุม ผู้กระท าผิด  พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี, ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี, สมาคมประมง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี, 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านการประมง ในระดับพ้ืนที่ ประสาน
การด าเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  สนับสนุนการให้ความรู้ กับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  สนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานประมงให้มีความชัดเจน ถูกต้อง  ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้าย
การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้าร่วมการตรวจการใช้แรงงานในกิจการแปร
รูปสัตว์น้ า และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล จัดท าหนังสือคนประจ าเรือ(Sea book) เพ่ือคัดกรอง
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นการร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ กรมประมง ทหาร และ
เจ้าหน้าที่ปกครอง โดยการสนับสนุนของทุกหน่วยงานเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึด
ระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติ   
 
 ๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ปัญหาและอุปสรรคสามารถรวบรวมได้ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายเฉพาะด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ขาดงบประมาณสนับสนุน ขาดข้อมูล
ที่ชัดเจนเกี่ยวกับจ านวนผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงานในพ้ืนที่  อ าเภอไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ บทบาทหน้าที่ตามกฎหมายยังไม่ชัดเจน ท าให้การสั่งการในส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องท าให้การติดตามงานค่อนข้างล าบาก  นายอ าเภอมีภาระงานทุกงานในท้องที่ที่ต้อง
ดูแล บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชน และมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน ท าให้การ
ท างานเกิดความยุ่งยากไม่ต่อเนื่อง ความไม่เข้าใจในมาตรการ นโยบายบายของรัฐในการจัดระเบียบ
แรงงานประมงทะเลของเจ้าของเรืองประมง สถานประกอบการ  
 
 ๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้าน
การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
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 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค นายอ าเภอต้องใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ 
คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้ข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง รวมทั้งการท างานในรูปแบบคณะ
กรรมการฯ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ  ให้มีอ านาจบังคับบัญชาหน่วยงานที่บูรณา
การการท างานร่วมกัน เพ่ือจัดท าแผนด าเนินการรวม ของทุกหน่วยงานจัดวางตัวบุคคลในการ
แก้ปัญหาเรื่องการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงอย่างชัดเจน และสร้างระบบในการ
ติดตามแก้ไขปัญหาทุกพ้ืนที่ จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการใช้กฎหมายเก่ียวกับแรงงานร่วมรับผิดชอบโดยตรง 
 มีการปฏิบัติตามแผนด าเนินการ ร่วมกันเสนอของบประมาณ การประชาสัมพันธ์ถึงโทษ
ภัยของการค้ามนุษย์ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ตระหนักรู้ นายอ าเภอเป็นผู้น าหรือ
ติดตามเร่งรัดในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง
ด าเนินการกับผู้กระท าความผิดฐานการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดโดยไม่หวั่นกลัวต่ออิทธิพล
การให้รางวัลหรือบ าเหน็จความดีความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานหรือมีความมุ่งม่ันในการท างาน 
 การจัดท าฐานข้อมูลบุคคลที่น่าสงสัย และสถานที่ที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ การจัด
ทีมส ารวจ เฝ้าระวังโดยให้ก านันผู้ใหญ่บ้านซึ่งใกล้ชิดพ้ืนที่ดูแล สุดท้ายคือการด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างจริงจัง 
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บทที่ ๕ 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและ
แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านการประมง โดยเน้นศึกษาถึงบทบาทของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ในการบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง 
รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
 มูลเหตุที่ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยท าการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็น
ปัญหาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของมนุษย์ เป็นปัญหาที่ “มนุษย์” ถูกลดทอนศักดิ์ศรีของ
ความเป็นคนให้เป็นเพียง “สินค้า” ที่มีการซื้อขาย และเอารัดเอาเปรียบโดยไม่ค านึงถึงสภาพร่างกาย 
จิตใจและความรู้สึก ซึ่งปัจจุบันมีรูปแบบที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อีกท้ังประเทศสหรัฐอเมริกาได้ปรับ
ลดความพยายามตอบสนองต่อการค้ามนุษย์ของประเทศไทยลงไปอยู่กลุ่มบัญชีที่ ๓ (Tier 3) ซึ่งเป็น
ระดับที่ต่ าที่สุด สถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสังคม
โลกเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในทางอ้อมต่อสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะสินค้าประมงด้วย 
นอกจากนี้ สหภาพยุโรป (EU) ได้ประกาศเตือนประเทศไทยให้ด าเนินการจัดให้มีมาตรการในการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) หากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดย
เร่งด่วนภายใน ๖ เดือน อาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าของประเทศไทยในอนาคตและ
ความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๖๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะท่ี ๑ เป็นการชั่วคราว โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดด้าน
การค้ามนุษย์ และขบวนการลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยให้ด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและประชาคมโลก ตามมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
แรงงานและหลักการมนุษยธรรม เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค และมีมนุษยธรรม ประกอบกับรัฐบาล
ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะต้องเร่งด าเนินการ
อย่างจริงจัง โดยการบูรณาการความร่วมมือในการท างานจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนโดย
ให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้ประชาคมโลกเห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของประเทศไทยในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และลบล้างข้อกล่าวหาในรายงานสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกา 
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 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดหน่วยในการศึกษา unit of analysis  สนใจที่จะ
ศึกษาบทบาทของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าอ าเภอดอนสัก จังหวัด 
สุราษฏร์ธานี เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่บนฝั่งอ่าวไทยตะวันออกหรืออ่าวบ้านดอน 
ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานีไปทางทิศตะวันออก ๖๒ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ ๔๕๘ ตาราง
กิโลเมตร/๒๘๖,๒๕๐ ไร่ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูง ลาดไปทางชายฝั่งทะเลตอนเหนือ ทาง
ตอนใต้ และตะวันออกเป็นแนวภูเขาสูง อุดมไปด้วย ทรัพยากรป่าไม้ ทางตอนกลางของตะวันตกเป็นที่
ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก ทางตอนเหนือเป็นที่ราบชายฝั่ง ทะเลดอนสักเป็นทะเลที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากร จึงมีอุตสาหกรรมแพปลา และการท าประมงอยู่มากมายซึ่งอ าเภอดอนสักมี
แรงงาน  ต่างด้าวจ านวนมากที่เข้ามารับจ้างท างานในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอาชีพประมง ซึ่งมีทั้งแรงงานที่
อยู่ในระบบ และแรงงานที่ผิดกฎหมายในอัตราการจ้างงานราคาถูกเป็นจ านวนมาก จึงเป็นแรงผลักดัน
ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเข้ามาท างานใน
พ้ืนที่มากขึ้น ซึ่งแรงงานด้านการประมงเป็นจ าพวกหนึ่งที่มักจะถูกเอาเปรียบจากกลุ่มนายจ้าง และ
ภาคบริการในสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดสุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลอก เอารัดเอาเปรียบ และตก
เป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ได้ง่าย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงในพ้ืนที่
อ าเภอดอนสักว่าเป็นไปอย่างไร ตลอดจนมีปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่อย่างไร และจะมี
แนวทางในการแก้ไขอย่างไร โดยมีวัตถุประสงค์ ๒ ประการคือ 
 ๑.  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการงานเชิงพ้ืนที่ในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมงของนายอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ๒. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 โดยศึกษาวิจัยในบริบทของบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านการประมงในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ 
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติลักษณะลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยโดยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In –terview) แบบกึ่งมีโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เจาะจงจากกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๑๐ คน โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีมีลักษณะปลายเปิด
เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี,ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรดอนสัก 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี  หรือผู้แทน,  ประธานชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานีหรือผู้แทน,  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือผู้แทน,  
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จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือผู้แทน,  ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี,  ประมงจังหวัด
สุราษฏร์ธานี,  นายกสมาคมประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี, สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานีหรือผู้แทน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตัวของผู้ศึกษาวิจัยเอง 
จากสถานที่ปฏิบัติราชการของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๕ แห่ง คือ ที่ว่าการอ าเภอดอนสัก, ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัด
สุราษฏร์ธานี,สถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
และท่ีท าการก านันต าบลดอนสัก 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะปลายเปิด (Open-ended) เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น ๑ ชุด ดังนี้ 
 แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและร่วมกับนายอ าเภอดอนสัก 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์จ านวน ๑๐ ฉบับ รายละเอียดในแบบสัมภาษณ์จะประกอบไปด้วย ๓ ตอน คือ 

 ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ ผู้ให้สัมภาษณ์  ต าแหน่ง   วันที่  
เดือน  ปี ที่สัมภาษณ์ และสถานที่ที่สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ ๒  ผลการศึกษาตามประเด็นรายละเอียดการสัมภาษณ์  ภายใต้กรอบแนวคิดการ
วิจัยซึ่งบทสัมภาษณ์เป็นลักษณะปลายเปิด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 
  ๑. หน้าที่และบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๒. ความคาดหวังความคาดหวังกับบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๓. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ตอนที่ ๓  ประเด็นรายละเอียดเพ่ิมเติม ประกอบด้วย  
  ๑. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
  ๒. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้น ากรอบแนวคิดของ Berlo มาวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยและแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่บทบาทของนายอ าเภอ ในฐานะผู้บริหารพื้นที่ 
(Area Managing Goverment) ได้ผลสรุปจากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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 ๑. หน้าที่และบทบาทของนายอ าเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้าน
แรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี    

  ๑.๑ บทบาทหน้าที่ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ 
 นายอ าเภอมีบทบาทส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งด้าน
แรงงานประมง และด้านอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นผู้บริหารสูงสุดในอ าเภอ ในฐานะหัวหน้าปกครองบังคับ
บัญชาราชการภายในพื้นท่ีอ าเภอตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชหารแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งมี
หน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองภายในเขตอ าเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีอ านาจในการ
สอบสวน จับกุม ปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราช บัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์  พ.ศ.๒๕๕๑ มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราช 
บัญญัติการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ พระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการน านโยบายไปปฏิบัติใน
พ้ืนที่ เช่นบทบาทตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๗๖๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์อ าเภอ ค าสั่งดังกล่าวได้แต่งตั้งนายอ าเภอเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ มีบทบาทในการก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานของศูนย์ฯ ให้เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด 
จัดท าฐานข้อมูลของบุคคล สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการค้ามนุษย์ ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ 
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าในในสถานการณ์ญหาการค้ามนุษย์  และการแจ้งเบาะแส รวมถึง
ก ากับติดตามการจัดท า    ทร.๓๘ และ ทร. ๓๘/๑ ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๑๑ มาตรา 
๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ และ ๑๐๖ เป็นต้น 

  ๑.๒ บทบาทหน้าที่ตามความเป็นจริง 
   นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการโดยการบูรณาการการท างานของทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ประมงเป็นประเด็นปัญหาที่มีหน่วยงานในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด หลายหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ประมงอ าเภอ สถานีต ารวจภูธร ก านัน ผู้ใหญ่บ้านจัดหางานจังหวัด ประมงจังหวัด
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เป็นต้น นายอ าเภอในฐานะผู้อ านวยการศูนย์บูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อ าเภอ จึงเป็นผู้การอ านวยการ วางแผน 
ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเฝ้าระวังตรวจตรา ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
บุคคลและสถานที่ต่างๆในพ้ืนที่ มีการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปให้
มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบของการค้ามนุษย์  
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  ๑.๓ บทบาทท่ีถูกคาดหวัง 
 ส่วนราชการต่างๆ มีความคาดหวังเป็นอย่างสูงว่านายอ าเภอจะด าเนินการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะในระดับอ าเภอ
นายอ าเภอเป็นผู้ปกครองสูงสุด มีหน้าที่ก ากับ ดูแลราชการในระดับอ าเภอประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ  นายอ าเภอควรเป็นผู้น าด้านความรู้ ข้อมูล ด้านกฎหมาย ผู้น าด้านการ
ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย ผู้น าด้านการพัฒนาความรู้ ความพร้อมของบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่ ควรมี
นโยบายในการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  
จัดชุดปฏิบัติการเฉพาะให้เป็นรูปธรรม คาดหวังให้นายอ าเภอเป็นผู้น าหรือร่วมปฏิบัติการเพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจแก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  นายอ าเภอจะต้องท างานด้านการอ านวยการ อ านวย
ความสะดวก ในการประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน ปราบปราม ตรวจ
ตรา เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวด้าว การกระท าเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง  มีฐานข้อมูล
ต่างๆ ของแรงงานประมงและแรงงานอ่ืนๆ ส่งเสริมการท าประมงและการใช้แรงงานที่ถูกกฎหมาย  
ควรมีบทบาทในการเอาผิดกับผู้กระท าผิด นายอ าเภอควรมีบทบาทในศูนย์ PI-PO อย่างชัดเจน อ าเภอ
ควรเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และเปิด
ศูนย์บริการเพื่อให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการตลอดจนแรงงานต่างด้าวสามารถปรึกษาปัญหาได้ 

 
 ๒. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในการสนับสนุนบทบาทของนายอ าเภอในด้านการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  

 หน่วยงานทุกหน่วยงานในพ้ืนที่อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี  สามารถท างาน
ร่วมกันในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของนายอ าเภอดอนสัก เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านการประมง โดย ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้สนับสนุนนายอ าเภอใน
ฐานะผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗  ฐานะพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งมีหน้าที่ในการ
ปราบปรามจับกุมและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ และในฐานะปลัดอ าเภอประจ าต าบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ ท้องถิ่นอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรานี, 
ชมรมก านัน - ผู้ใหญ่บ้านอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี สนับสนุนการปฎิบัติงานของ
นายอ าเภอด้วยการประสานความร่วมมือ ข้อมูลแรงงาน กับ อปท. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการที่
เป็นภาคีเครือข่ายการท างานในระดับต าบล หมู่บ้าน ชุมชน  เจ้าหน้าที่แรงงานกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานประมง ให้บริการสถานที่ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับต าบล 
หมู่บ้าน และปฏิบัติตามค าสั่งของนายอ าเภอ มีการสนับสนุน ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้น
ทะเบียน และรายงานสภาพปัญหาแรงงานให้นายอ าเภอทราบ สถานีต ารวจภูธรดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี อ านวยความสะดวกในการเข้า–ท้องที่ ทุกพ้ืนที่  สนับสนุน  ส่งเสริมก าลัง และบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน ให้ความร่วมมือ ในการตรวจจับ จับกุม ผู้กระท าผิด พัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์จังหวัดสุราษฏร์ธานี, จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี, ประมงอ าเภอดอนสัก จังหวัด
สุราษฏร์ธานี, ประมงจังหวัดสุราษฏร์ธานี, สมาคมประมง อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี, 
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สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการวาง
แผนการด าเนินงาน การประชาสัมพันธ์ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านการประมง ในระดับพ้ืนที่ ประสาน
การด าเนินงานคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือป้องกันการกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  สนับสนุนการให้ความรู้ กับพนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  สนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายว่า
ด้วยแรงงานประมงให้มีความชัดเจน ถูกต้อง  ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้าย
การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗ เข้าร่วมการตรวจการใช้แรงงานในกิจการแปร
รูปสัตว์น้ า และกิจการที่เกี่ยวเนื่องประมงทะเล จัดท าหนังสือคนประจ าเรือ(Sea book) เพ่ือคัดกรอง
ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นการร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ กรมประมง ทหาร และ
เจ้าหน้าที่ปกครอง โดยการสนับสนุนของทุกหน่วยงานเป็นการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึด
ระเบียบกฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติ   
 
 ๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้านการป้องกันปัญหา
การค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

  ๓.๑ บุคลากรของฝ่ายปกครองมีค่อนข้างจ ากัดและต้องปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของ
กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยด้วย แต่บางครั้งต้องปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
หน่วยงานอื่นจึงท าให้บุคลากรไม่เพียงพอ   

 ๓.๒ การขาดงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เช่น พาหนะ เครื่องมือเทคโนโลยี 
 ๓.๓ ขาดฐานข้อมูลบุคคล รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๔ บุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดองค์ความรู้ในความเข้าใจ การขาดความ

ตระหนักในบทบาทหน้าที่ หรืองาน ภารกิจของมหาดไทย 
  

 ๔. แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของนายอ าเภอในด้าน 
การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานประมงของอ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค นายอ าเภอต้องใช้กลไกของฝ่ายปกครองในพื้นที่ 
คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการให้ข้อมูลข่าวสาร การเฝ้าระวัง รวมทั้งการท างานในรูปแบบคณะ
กรรมการฯ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธานคณะกรรมการฯ  ให้มีอ านาจบังคับบัญชาหน่วยงานที่บูรณา
การการท างานร่วมกัน เพ่ือจัดท าแผนด าเนินการรวม ของทุกหน่วยงานจัดวางตัวบุคคลในการ
แก้ปัญหาเรื่องการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงอย่างชัดเจน และสร้างระบบในการ
ติดตามแก้ไขปัญหาทุกพ้ืนที่ จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการใช้กฎหมายเก่ียวกับแรงงานร่วมรับผิดชอบโดยตรง โดยมีแนวทาง ดังนี้  
  ๔.๑ การบูรณาการความร่วมมือร่วมกันโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจริงจัง 
ในการแก้ไขปัญหามิใช่การปล่อยปละละเลยให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอหรือฝ่ายปกครองเป็นฝ่ายเดียว 
  ๔.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องให้นายอ าเภอเพ่ือ 
เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
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   ๔.๓ สร้างระบบติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา  
   ๔.๔ ให้ความสนับสนุนหน่วยปฏิบัติงานหลักในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

   
๕.๒ ข้อเสนอแนะ (เพื่อการบริหาร และเพื่อการศึกษาวิจัย)  
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหาร 

 ๑) การจัดท าระบบฐานข้อมูลโดยในแต่ละอ าเภอควรมีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ ด้านแรงงานประมง ซึ่งครอบคลุมฐานข้อมูลในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในด้าน
แรงงานประมง พ้ืนที่ อาทิ จ านวนเรือประมง เข้า- ออก ในพ้ืนที่ ทะเบียนแรงงานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ทะเบียบนายจ้าง แลหรือผู้ประกอบการประมง เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่ตลอดจน
การเก็บรวบรวมสถิติคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการค้า
มนุษย์ในพ้ืนที่ เช่น กลุ่มผู้ที่เคยถูกจับกุมในข้อหาน าพา หรือกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจะเป็นนักค้า
มนุษย์ หรือนายหน้ารูปแบบต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จ ะเข้าสู่
กระบวนการค้ามนุษย์  ทั้งนี้การจัดท าฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
หน่วยงาน  
 ๒) การสร้างเครือข่ายในการท างานระดับพื้นที่ นอกจากการพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นคณะท างานในระดับอ าเภอแล้ว ในระดับพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นระดับต าบล ระดับ
ชุมชน/หมู่บ้าน จ าเป็นต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งมี
การสร้างและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครจากชุมชน เพ่ือท าหน้าที่ในการเฝ้าระวังปัญหาและ
ติดตามสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ในพ้ืนที่ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการคุ้มครองดูแลความ
ปลอดภัยแก่อาสาสมัครและเครือข่ายคณะท างาน เพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของกลุ่มคนท างาน 
 ๓) การให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ เกี่ยวกับการท างาน 
เพ่ือช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ตลอดจนการท างานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้าน
แรงงานประมงและด้นอื่นๆ แก่ภาคีองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานเนื่องจากผลการศึกษาในพื้นที่
สะท้อนให้เห็นว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามการค้ามนุษย์ กระบวนการในการท างานเพ่ือช่วยเหลือ
เหยื่อการค้ามนุษย์ ของหน่วยงานยังไม่กระจ่าง และเต็มไปด้วยความสับสนไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
มีผลโดยตรงต่อการขับเคลื่อนกระบวนการท างานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้าน
แรงงานประมงที่มีประสิทธิภาพ 
 ๔) การจัดให้มีสถานแรกรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ เพ่ือกัน/แยกเหยื่อออกจากกระบวนการ 
ต้องมีความพร้อมในเรื่องของการแก้ไข เยียวยาเหยื่อในเบื้องต้น อาทิ มีนักสังคมสงเคราะห์ และ
นักจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา และให้การเยียวยาในเบื้องต้น มีสถานที่ท าการของตนเองเป็นการ
เฉพาะ พร้อมทั้งมีคณะท างานที่ชัดเจน เป็นระบบ และอาจเป็นสถานพักพิงส าหรับผู้ที่เผชิญปัญหา
อ่ืนๆร่วมด้วย มีการประสานความร่วมมือในการท างานกับบ้านพักเด็กและครอบครัวในระดับจังหวัด 



103 
 

 

 ๕) การให้ความส าคัญกับการท างานกับกลุ่มแรงงานอพยพต่างชาติมีการให้ข้อมูลอย่าง
เพียงพอและเท่าทัน ซึ่งอาจจะป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมงได้ เช่น  
  - การจัดอบรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เรียนรู้ภาษาของแรงงานที่สามารถสื่อสาร
กับแรงงานได้ โดยตรง  
  - การให้ความรู้กับแรงงานเกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน 
  - การสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่มแรงงาน/ผู้อพยพในการแก้ไข
ปัญหา 
  - หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติต้องมีล่ามที่ได้มาตรฐาน
และมีความเป็นกลางเชื่อถือได้ 
  - การมีศูนย์เตรียมความพร้อมของแรงงานที่จะเข้ามาท างานใหม่ และมีการให้
ความรู้เบื้องต้นส าหรับการท างานในประเทศไทย 
  - อบรมให้ความรู้กับแรงงานในเรื่องสิทธิแรงงานและกฎหมายการจดทะเบียนเป็น
แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  - ช่วงการจดทะเบียนควรมีการประชาสัมพันธ์เป็นภาษาของแรงงานด้วย 
  - นายจ้างควรเป็นผู้ด าเนินการเองในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานและรับสมัคร
แรงงานเข้าท างาน โดยให้แรงงานเป็นผู้มาสมัครด้วยตนเอง โดยมีการประกาศเป็นภาษาของแรงงาน 
และควรมีล่ามประจ าโรงงาน  
 ๖) การให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการท างานกับองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) ในพ้ืนที่ เนื่องจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้มีศักยภาพในการท างานเชิงรุกถึง
ปัญหาได้ค่อนข้างดี เนื่องจากมีเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน เฉพาะเรื่อง ไม่ต้องแบกรับภาระหน้าที่
หลากหลายเช่นหน่วยงานราชการ ฉะนั้นการสร้างภาคีความร่วมมือในการท างานร่วมกับองค์กรพัฒนา
เอกชน จึงสามารถเติมเต็มกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี 
 ๗) การเข้มงวดในการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ได้แก่ 
  -  มีมาตรการในการเอาผิดนายหน้าและนายจ้างที่ละเลยการจดทะเบียนแรงงานที่
ถูกต้อง 
  - การแก้ไขกฎหมายการจดทะเบียนแรงงานสามารถตรวจสอบได้ และแรงงาน
สามารถด าเนินการ ได้ด้วยตนเอง (ท าให้ง่ายขึ้นเพื่อตัดช่องทางการหากินของนายหน้า) 
  - ปรับกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่มีระยะยาวแทนนโยบายแบบปีต่อปี 
  - กฎหมายในการเอาผิดกับนายจ้างหากละเลยการข้ึนทะเบียนแรงงานหรือการ
ละเมิดสิทธิแรงงาน ต้องมีบทลงโทษที่หนักมากข้ึน และปฏิบัติได้จริง  
  - ออกกฎหมายจับกุมผู้ตั้งตนเป็นนายหน้าจัดหางานผิดกฎหมาย การท าเอกสาร
ปลอมให้กับแรงงาน ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ 
  - ออกกฎหมายลงโทษคนที่ร่วมมือกับนายหน้าโดยการเอาผิดอย่างหนักรวมถึง
ผู้ประกอบการด้วยที่มักเอาเปรียบแรงงาน 
  - มีมาตรการในการลงโทษหากมีการยึดใบอนุญาตท างานของแรงงานถือว่านายจ้าง
และนายหน้าท าผิดกฎหมาย 
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 ๘. สร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์กับประชาชน และสร้างทัศนคติที่ดีใน 
การดูแลแรงงานข้ามชาติในฐานะที่เป็นเพ่ือนมนุษย์ 
   
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัย 

  ในการวิจัยในครั้งนี้ จ ากัดด้วยระยะเวลา ทั้งด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลา
ในการสัมภาษณ์ จึงท าให้ไม่สามารถกระจายตัวอย่างในการสัมภาษณ์ได้อย่างหลากหลาย หากมี
การศึกษาปัญหานี้จากมุมมองของนายจ้าง หรืออดีตนักค้ามนุษย์ รวมทั้งผู้ที่อยู่ในกระบวนการค้า
มนุษย์ จะท าให้ได้เติมเต็มความเข้าใจได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น 
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 การศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล  หลักสูตรนายอ าเภอ รุ่น ๖๙ กรมการปกครอง  
 กระทรวงมหาดไทย. 
วิรัช วิรชันิภาวรรณ. (๒๕๔๘). การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา  
 อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ. 
วิโรจน์  สารรัตนะ.(๒๕๔๖). การบริหารการศึกษา : หลกัการ ทฤษฏี หน้าที่ ประเด็นและ 
 บทวเิคราะห์.  พิมพค์รังท ี๔.  กรุงเทพฯ : ทิพยว์ิสุจน.์ 
วิบูลย์ เทพนรรัตน์. (๒๕๕๑). บทบาทนายอ าเภอในการบริหารงานแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา 
  อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่. เอกสารการศึกษาเชิงวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยการ 
  ปกครอง. 
ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (๒๕๔๕). จิตวิทยาสังคม:ทฤษฏีและปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ :  
 ส านักพิมพ์สุวีริยาสาส์น. 
ศิระ สว่างศิลปะ. (๒๕๕๗). รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) เรื่อง แนวทาง 

 เสริมสร้างศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทย : ศึกษา
เปรียบเทียบ Trafficking Victims Protection Act ๒๐๐๐ ของสหรัฐอเมริกา และ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑. สถาบันการ
ต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ. 

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม. (๒๕๕๐). รายงานฉบับสมบูรณ์ 
  โครงการวิจัย  เรื่อง กระบวนการเข้าสู่การค้ามนุษย์. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สงวนศรี วิรัชชัย. (๒๕๒๗). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
สนธยา พลศรี. (๒๕๔๕). หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โอเดียนสโตร์.  
สมใจ ลักษณะ. (๒๕๔๒). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: ศูนย์การพิมพ์สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา. 
ส านักนายกรัฐมนตรี. (๒๕๕๘). วารสารไทยคู่ฟ้า.เล่มที่ ๒๒. กรุงเทพฯ: ส านักโฆษก ส านักเลขาธิการ 
 นายกรัฐมนตรี 
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สุเทพ สังกะเพศ. (๒๕๕๐). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการมี 
 ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 อุบลราชธานีเขต ๑. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  อุบลราชธานี. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงการต่างประเทศ.(๒๕๕๘). การค้ามนุษย์. ค้นเมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐,  
  จาก http://www.mfa.go.th/main/th/issue/๙๘๙๔-การค้ามนุษย์.html  
กระทรวงมหาดไทย.(ม.ป.ป.).สาระส าคัญแนวทางการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ. ค้นเมื่อ ๑๒  
 มกราคม ๒๕๖๐,  จาก www.mahadthai.com/ceo๑/notice๑.doc.  
 
สัมภาษณ์ 
วีรยุทธ ขนุนนิล.(๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์,ปลัดอ าเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง.  
 อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี. 
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 ดอนสัก จงัหวัดสุราษฏร์ธานี.  
อิศรา  ฤกษ์รักษ์. (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์, ประธานชมรมก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน. อ าเภอดอนสัก. 
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี. 
รัชฎา  รักขนาม. (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์, นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ. ส านักงานพัฒนา 
 สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี. 
ไพรัช  ศิริพันธ์. (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์, จัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี. ส าน างานจัดหางาน 
 จังหวัดสุราษฏร์ธานี. 
นันทชัย ลิ้มสุรัตน์. (๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์, ประมงอ าเภอดอนสัก. ส านักงานประมงอ าเภอ 
 ดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี. 
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นลินาสน์  เจตนานนท์. (๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐). สัมภาษณ์, นักวิชาการแรงงานช านาญการพิเศษ. 
  ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี. 
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พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
พระราชบัญญัติปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๔ 
 
ค าสั่งและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
๑.  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๓/๒๕๕๗ ลงวนัที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒.  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๓. หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๗๕๘๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (ภาคผนวก ค) 
๔. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการ
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
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ภาคผนวก  ก 
ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน 
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ภาคผนวก  ข 
ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๗๕๘๘ 

ลงวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือกรมกำรปกครอง ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๓๐๗.๑/ว ๗๕๘๙ 

ลงวันที่ ๖ พฤษภำคม ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ 
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ภาคผนวก  จ 
แบบสัมภำษณ์ 
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 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๗๓/๒๕๕๗ 

เร่ือง  การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
 

 

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  
ทั้งระบบ  และปัญหาการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการบูรณาการ  ลดผลกระทบต่อ 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา  จึงให้ยกเลิกคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๕๙/๒๕๕๗   
และใช้คําสั่งดังต่อไปนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  (กนร.)  
ประกอบด้วย 

 ๑.๑ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานกรรมการ 
  และหัวหน้าฝ่ายความม่ันคง  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
 ๑.๒ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย) รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ ปลัดกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๔ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ 
 ๑.๕ ปลดักระทรวงกลาโหม   กรรมการ 
 ๑.๖ ปลัดกระทรวงมหาดไทย   กรรมการ 
 ๑.๗ ปลัดกระทรวงการคลัง   กรรมการ 
 ๑.๘ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   กรรมการ 
 ๑.๙ ปลัดกระทรวงยุติธรรม   กรรมการ 
 ๑.๑๐ ปลัดกระทรวงพาณิชย์   กรรมการ 
 ๑.๑๑ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
 ๑.๑๒ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
 ๑.๑๓ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กรรมการ 
 ๑.๑๔ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   กรรมการ 
 ๑.๑๕ ปลัดกระทรวงคมนาคม   กรรมการ 
 ๑.๑๖ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการ 
 ๑.๑๗ ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ กรรมการ 
 ๑.๑๘ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ   กรรมการ 
 ๑.๑๙ เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ   กรรมการ 



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

 ๑.๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ   กรรมการ 
  และสังคมแห่งชาติ 
 ๑.๒๑ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ กรรมการ 
  ปราบปรามการฟอกเงิน 
 ๑.๒๒ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการ 
 ๑.๒๓ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม กรรมการ 
  การทุจริตในภาครัฐ 
 ๑.๒๔ ผู้บัญชาการทหารบก   กรรมการ 
 ๑.๒๕ ผู้บัญชาการทหารเรือ   กรรมการ 
 ๑.๒๖ ผู้บัญชาการทหารอากาศ   กรรมการ 
 ๑.๒๗ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ   กรรมการ 
 ๑.๒๘ เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน กรรมการ 
  ราชอาณาจักร 
 ๑.๒๙ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ 
 ๑.๓๐ เสนาธิการทหาร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๓๑ เจ้ากรมยุทธการทหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๓๒ อธิบดีกรมการจัดหางาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. คณะกรรมการมีอํานาจดังนี้ 
 ๒.๑ เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  การบังคับใช้แรงงาน  และการใช้แรงงานเด็กต่อคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

 ๒.๒ อํานวยการ  กํากับดูแล  ติดตามผลการดําเนินการตามนโยบายการแก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าว  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  การดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ  
และรายงานผลต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ๒.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ยุทธศาสตร์  แผนงาน  โครงการ  และมาตรการที่เก่ียวข้อง
ก่อนนําเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 ๒.๔ พิจารณาสนับสนุนให้ทบทวนกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้อง  ให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๒.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตาม
ความจําเป็น 

 ๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย 



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 

๓. คณะกรรมการตามคําสั่งนี้  สามารถยุบเลิก  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ได้
ตามความเหมาะสม  เม่ือสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ   

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

คําส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๗๔/๒๕๕๗ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
 

 

เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว  
ทั้งระบบ  การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเอกภาพ  และ
เกิดผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงให้ยกเลิกคําสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๐/๒๕๕๗  และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์  (อกนร.)  เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์  (กนร.)  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. องค์ประกอบ 
 ๑.๑ เสนาธิการทหาร  ประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๒ อธิบดีกรมการจัดหางาน รองประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๓ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รองประธานอนุกรรมการ 
 ๑.๔ เสนาธิการทหารบก  อนุกรรมการ 
 ๑.๕ เสนาธิการทหารเรือ  อนุกรรมการ 
 ๑.๖ เสนาธิการทหารอากาศ อนุกรรมการ 
 ๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม อนุกรรมการ 
 ๑.๘ รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ   อนุกรรมการ 
 ๑.๙ ผู้อํานวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่  ๒ อนุกรรมการ 
  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร  
 ๑.๑๐ อธิบดีกรมการปกครอง อนกุรรมการ 
 ๑.๑๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุกรรมการ 
 ๑.๑๒ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ 
 ๑.๑๓ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อนุกรรมการ 
 ๑.๑๔ อธิบดีกรมประมง               อนุกรรมการ 
 ๑.๑๕ อธิบดีกรมเจ้าท่า                อนุกรรมการ 
 ๑.๑๖ อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
 ๑.๑๗ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อนุกรรมการ 
 ๑.๑๘ อธิบดีกรมอาเซียน  อนุกรรมการ 
 ๑.๑๙ อธิบดีกรมอนามัย  อนุกรรมการ 
 ๑.๒๐ ปลัดกรุงเทพมหานคร                              อนุกรรมการ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 
 

 ๑.๒๑ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ อนุกรรมการ 
  พิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้สูงอายุ 
 ๑.๒๒ ผู้บัญชาการสํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ อนุกรรมการ 
 ๑.๒๓ ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง อนุกรรมการ 
 ๑.๒๔ เจ้ากรมยุทธการทหาร อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๒๕ ผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ   อนุกรรมการและ 
  กรมยุทธการทหาร  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๒๖ ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว อนุกรรมการและ 
  กรมการจัดหางาน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒. อํานาจหน้าที่ 
 ๒.๑ เสนอแนะนโยบาย  มาตรการ  และแนวทางการดําเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  

การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  การบังคับใช้แรงงาน  และการใช้แรงงานเด็ก  ต่อคณะกรรมการ 
 ๒.๒ ประสานงาน  ติดตามการดําเนินงาน  ตามแผนปฏิบัติการ  การจัดทํารายงาน   

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒.๓ พิจารณากลั่นกรองแผนงาน  โครงการ  และมาตรการที่เก่ียวข้องก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ 
 ๒.๔ พิจารณาทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการและแก้ไข

ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์  ก่อนเสนอคณะกรรมการ
พิจารณา 

 ๒.๕ กํากับการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
รวมทั้งพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 ๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
๓. คณะอนุกรรมการตามคําสั่งนี้  สามารถยุบเลิก  หรือปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่  

ได้ตามความเหมาะสม  เม่ือสถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ   
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


