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บทคัดยอ 

งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยท่ีมุงศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย โดย

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) รวมถึงมาตรการการ

ชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 วามีการแบงหนาท่ี

รับผิดชอบใหหนวยงานรัฐอยางไร ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง บทบาทหนาท่ี และความเช่ียวชาญพิเศษ

ของหนวยงานหรือไม เพ่ือเปนการรับประกันการรักษาสิทธิผลประโยชนของเหยื่อการคามนุษยใหไดมากท่ีสุด 

นอกจากน้ี  ยังเปนการแสวงหาแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกดวย ซึ่งงานวิจัยน้ีจะใชวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

โดยจะศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนเจาหนาท่ีของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงปองกันความสงบ และ

ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว สปป ลาว ซึ่งจะมีการสัมภาษณ (Interview) เจาหนาท่ีหลายระดับ ไดแก วิชาการ 

หัวหนาแผนก และอธิบดีกรม  

ผลการศึกษาเบ้ืองตนพบวา การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยสวนใหญถือวาสอดคลองกับบทบัญญัติท่ี

ระบุไวในกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยในป ค.ศ. 2015 แตวายังมีบางหนวยงานท่ียังไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ

กฎหมายทางดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย ซึ่งเกิดมาจากปจจัยหลัก 3 ประการ ดวยกัน ประการแรก 

คือ การแบงหนาท่ีรับผิดชอบของบางหนวยงานตามกฎหมาย ยังมีบทบาทหนาท่ีทับซอนกัน ประการท่ีสอง คือ การ

แบงหนาท่ียังไมเหมาะสมตามบทบาท หนาท่ี และความชํานาญการพิเศษของหนวยงานเทาท่ีควร และประการท่ีสาม 

คือ ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ในระดับกระทรวงอยาง

จริงจัง ซึ่งทําใหการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยท่ีจําเปนตองอาศัยหลายหนวยงานและหลายภาคสวนเกิดมี

ปญหาการปฏิบัติงานท่ีกระจัดกระจาย ไมไปตามทิศทางเดียวกัน และไมมีความเอกภาพตามกฎหมายวาดวยการตาน

การคามนุษยป ค.ศ. 2015 และทําใหการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยเกิดความลาชา ไมเกิดประสิทธิภาพ และไมเกิด

ประโยชนสูงสุดตอเหยื่อการคามนุษย และอาจทําใหการใชงบประมาณของรัฐบาลในการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษย

ไมสามารถเกิดประโยชนสูงสุดไดอีกดวย 
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Abstract          

 This research is to study about The Problems and the Prospects to Develop the Remedy for 

the Victims of Human Trafficking by Ministry of Labour and Social Welfare, Lao People’s Democratic 

Republic. This includes measurement of human trafficking remedy with regard to the based on the 

anti-human trafficking law in 2015 to understand how the state accountabilities are assigned to be in 

line with reality, role responsibility and specialities amongst the state agencies. This is to guarantee 

and maintain the right benefit as much as possible for those who are under threat of human trafficking 

activities. Moreover, this is also to maximize healing development to human exploiters for the Ministry 

of Labour and Social Welfare, Lao PDR. This qualitative research focuses officials within Ministry of 

Labour and Social Welfare, Ministry of National Security and Lao Woman Union as an example through 

the interview with focus on technical officers, head of divisions and directors General.  

The primary research result shows good alignment with the decree under the anti-human 

trafficking law in 2015. However, some state agencies are still not committed to follow the decree 

heal human exploiters. This arises from three concerns. Firstly, the role responsibilities assigned 

amongst state agencies are still not clear to hole the officials accountable. Secondly, the role 

responsibilities are not technically correct the right agencies and finally, there is no serious follow-up 

on the performance of the anti-human trafficking law in 2015 at the ministry level. The heal provided 

to human exploiters relying on agencies and sectors. These are lack of focus in action, no unity from 

the anti-human trafficking law in 2015 and this shows the heal of human exploiters to be ineffective 

with limited benefit provided to them and this would utilise the government budget uselessly for 

the purpose it claimed to spend. 

 

Keywords: Remedy for the Victims of Human Trafficking, Role responsibilities, Ministry of Labour and 

Social Welfare Lao PDR, the anti-human trafficking law in 2015. 

 

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาการวิจัย         

...............ปจจุบันรัฐบาล สปป ลาว ใหความสําคัญและมุงเนนดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย อีกท้ังไดจัด

ใหการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยเขาในแผนงานระดับชาต ิพรอมท้ังไดตรากฎหมาย นโยบาย คําสั่งแนะนํา 

และขอตกลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของการปองกันและปรามปรามการคามนุษย โดยเฉพาะการออกคําสั่งแนะนําของประธาน

คณะกรรมการตานการคามนุษยดานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐในการปองกันและปราบปราบการคามนุษยใหมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพท่ัวประเทศ  เน่ืองจากวา ในป พ.ศ. 2561 สปป ลาวถูกจัดอันดับอยูท่ี 3 (Tier 3 list) 
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ของบัญชีการคามนุษยท่ัวโลก และยังเปนประเทศตนทางของแรงงานท่ีถูกคามนุษย อีกท้ังผูชาย ผูหญิง และเด็ก

สัญชาติลาวจํานวนไมนอยท่ีถูกคาแรงงานตามประเทศชายแดน      

...............สําหรับการชวยเหลือและการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยของ สปป ลาว รัฐบาลมีมาตรการนโยบายชวยเหลือ 

เยียวยา และฟนฟู โดยตรากฎหมายวาดวยการตานการคามนุษย ป ค.ศ.  2015 เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานดานการ

ปองกันและปราบปรามการคามนุษยสามารถขับเคลื่อนไปอยางเปนระบบและเปนเอกภาพในทุกภาคสวน อีกท้ังทําให

การชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูเหยื่อการคามนุษยสามารถดําเนินงานไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ                  

...............ตามการแบงหนาท่ีรับผิดชอบของ 10 หนวยงานรัฐภายใตตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 

2015 มาตรา 62 ถึง มาตรา 71 ไดแบงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีแตกตางกันออกไป ซึ่งจะมีการยกเพียงบางหนวยงานท่ีเห็น

วามีหนาท่ีทับซอน ดังตอไปน้ี 

1) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ) มีหนาท่ีรับผิดชอบ

ฝกอบรมวิชาชีพระยะยาว พัฒนาฝมือแรงงาน จัดหางานใหผูถูกเคราะหรายจากการคามนุษย พรอมท้ังมีหนาท่ีดาน

สังคมสงเคราะหตอเหยื่อผูเคราะหราย อาทิ จัดหาท่ีพักพิงท่ีปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแล ใหคําปรึกษาดานอ่ืนๆ และสง

เหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคมตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

2) ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว (ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ) มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดหาท่ีพักพิงช่ัวคราวท่ี

ปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแลเหยื่อการคามนุษยข้ันพ้ืนฐาน ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ใหคําปรึกษา คําแนะนําทางดาน

กฎหมาย เปนผูปกปองสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของของเหยื่อ ตระเตรียมความพรอมใหแกผูถูกเคราะหราย

ตามข้ันตอนของการดําเนินคดี นอกจากน้ี ยังเปนตัวแทนใหแกเหยื่อในการดําเนินคดี การสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัว

และสังคมตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

3) กระทรวงยุติธรรม (ກະຊວງຍຸຕິທໍາ) มีหนาท่ีรับผิดชอบประสานงานกับกระทรวงปองกันความสงบและภาค

สวนท่ีเก่ียวของในการคนควา การสราง การปรับปรุง และการใหคําแนะนํา พรอมท้ังการโฆษณาเผยแพรดานกฎหมาย

และนิติกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของการตอตานการคามนุษย นอกจากน้ี ยังตองแนะนํา คนควา พิจารณาและบันทึกข้ึน

ทะเบียนเก่ียวกับการขอรับเอาเด็กท่ีถือสัญชาติลาวไปเปนลูกบุญธรรมของชาวตางประเทศ อีกท้ังใหคําปรึกษาและการ

ใหความชวยเหลือดานกฎหมาย แนะนํา และจัดตั้งปฏิบัติคําพิพากษาคดีของศาลใหมีความถูกตองและมีความยุติธรรม 

4) ศูนยกลางชาวหนุมประชาชนปฏิวัติลาว (ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ) มีหนาท่ีรับผิดชอบใน

การโฆษณา ศึกษาอบรม สรางจิตสํานึกเก่ียวกับผลกระทบการคามนุษยใหแกวัยรุนลาวดวยหลายรูปแบบและวิธีการ

เพ่ือปองกันไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษย นอกจากน้ี ยังตองสงเสริมใหวัยรุนลาวไดรับการศึกษา มีวิชาชีพ มีงานทํา 

และมีรายได 

5)  ศูนยกลางสหพันธกรรมบานลาว (ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการปกปองสิทธิ

ผลประโยชนอันชอบธรรมของกรรมกรหรือแรงงานท่ียูในหนวยงานตาง ๆ อีกท้ังโฆษณา ศึกษาอบรมกรรมกรหรือ

แรงงานเพ่ือมิใหตกเปนเหยื่อการคามนุษยไป 

จากการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว พบวา กฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ได

บัญญัติบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงานโดยสวนใหญสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีหลักของแตละกระทรวงหรือ

หนวยงาน อยางไรก็ตาม ยังมีการแบงหนาท่ีรับผิดชอบบางหนวยงานยังไมชัดเจน กลาวคือ บางหนวยงานท่ีไดรับ

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบมีบทบาทหนาท่ีท่ีทับซอนกัน เชน ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวกับกระทรวงยุติธรรม

มีความทับซอนกันในดานการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกเหยื่อการคามนุษย ศูนยกลางชาวหนุมประชาชนปฏิวัติลาว

กับศูนยกลางสหพันธกรรมบานลาวมีความทับซอนกันในดานการเผยแพรความรูเก่ียวกับการคามนุษย กระทรวง
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แรงงานและสวัสดิการสังคมกับศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวมีความทับซอนกันในดานการฝกอบรมวิชาชีพ ดานการ

พัฒนาฝมือแรงงานใหแกเหยื่อการคามนุษย ดานการรับเหยื่อจากประเทศปลายทางการคามนุษยกลับสู สปป ลาว และ

ดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม ดานการจัดหาท่ีพักพิงท่ีปลอดภัยใหแกเหยื่อการคามนุษย เปนตน ซึ่ง

การแบงหนาท่ีรับผิดชอบดังกลาวบางหนวยงานยังไมมีความเอกภาพดานการปฏิบัติงานและดานการจัดการ

งบประมาณการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย กลาวคือ การดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยยังมี

ลักษณะกระแจกกระจาย ไมเปนไปตามทิศทางเดียวกัน และยังไมเปนเอกภาพระหวางหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ี

เหมือนกัน  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยจะศึกษาภายใตขอบเขตบทบาทหนาท่ีของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

สปป ลาว เน่ืองจากปญหาดังกลาวอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางองคกรหรือหนวยงานดานการจัดแบงอํานาจ

หนาท่ีรับผิดชอบวาหนาท่ีใดเปนหนาท่ีหลักของหนวยงานใดแน กลาวคือ หนวยงานใดเปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพ

รองตามการแบงหนาท่ีรับผิดชอบภายใตกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 อีกท้ังอาจทําใหการ

ชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยไมเปนเอกภาพกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือระหวางหนวยงานของรัฐกับ

องคการจัดตั้งสากลในการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ทําใหการ

เยียวยาเหยื่อการคามนุษยเกิดความลาชาและไมเกิดประสิทธิภาพและไมเกิดประโยชนสูงสุดตอเหยื่อการคามนุษย 

นอกจากน้ี อาจทําใหการใชงบประมาณของรัฐบาลในการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยไมสามารถเกิดประโยชนสูงสุดได

อีกดวย 

ดังน้ัน การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงเล็งเห็นความสําคัญถึงสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการเยียวยาเหยื่อ

การคามนุษยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตกฎหมายวาดวย

การตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 เปนอยางไร พรอมท้ังเปนการแสวงหาขอเสนอแนะในการแกไขสภาพปญหาและ

แนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยในบทบาทของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใหไดรับประสิทธิผล

และประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาการเยียวยาเหยื่อคามนุษยในบทบาทของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2.  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

3.  เพ่ือแสวงหาแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะเก่ียวกับสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาแกเหยื่อการคา

มนุษยตามบทบาทหนาท่ีของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งผูวิจัยใช

วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

1. ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ (Document Research) งานวิจัยวิทยานิพนธ บทความทางวิชาการ รายงาน

วิจัย ตําราทางวิชาการ ทฤษฎีตาง ๆ สื่อออนไลนท่ีนาเช่ือถือท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย และกฎหมายวาดวยการตาน

การคามนุษยป ค.ศ. 2015 

2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Interview) และสนทนากับเจาหนาท่ีท่ี 

สปป ลาว เก่ียวกับสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาแกเหยื่อการคามนุษย  

3. ศึกษาในชวงระยะป พ.ศ. 2551 ถึง 2561 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

เจาหนาท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เจาหนาท่ีกระทรวงปองกันความสงบ และเจาหนาท่ีศูนยกลาง

สหพันธแมหญิงลาว โดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Interview) ซึ่งการสัมภาษณดังกลาวจะประกอบมีเจาหนาท่ีหลาย

ระดับนับแตระดับ ไดแก วิชาการ หัวหนาแผนก และอธิบดีกรม 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีจะใชในครั้งน้ีจะใชการสัมภาษณ (Interview) เปนหลัก สวนทางดานเน้ือหาขอมูลท่ีทําการ

สัมภาษณเจาหนาท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เจาหนาท่ีกระทรวงปองกันความสงบ และเจาหนาท่ี

ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว คือ สภาพปญหาการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย ปญหาท่ีเปนอุปสรรค ขอ

ยุงยาก ขอจํากัด มาตรการชวยเหลือยาเหยื่อการคามนุษย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป 

ค.ศ. 2015 และแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย 

.............สถานท่ีท่ีใชดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

การดํา เ นินการวิจัยจะจัดทํา ท่ีมหาวิทยาลัยเ ชียงใหม  ดวยการรวบรวมขอมูลจากสํา นักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม หองสมุดคณะสังคม ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร และหองวิจัยมหาวิทยาลัย

มหาบัณฑิต การสืบคนขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงการ

สืบคนขอมูลท่ีเก่ียวของภายใน สปป ลาว เชน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงปองกันความสงบ 

ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว สํานักงานนายกรัฐมนตรี สภาแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ 

และมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว นอกจากน้ี มีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาหนาท่ีท่ี สปป ลาว ผูท่ีรับผิดชอบใน

การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย โดยกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเบ้ืองตนพบวา การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย 

โดยสวนใหญถือวามีความสอดคลองกับบทบัญญัติท่ีระบุไวในกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยในป ค.ศ. 2015 แต

วายังมีบางหนวยงานท่ียังไมปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายในการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคา

มนุษย ซึ่งน้ันเกิดมาจากปจจัยหลัก 3 ประการ ดวยกัน  
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1.  การแบงหนาท่ีรับผิดชอบของบางหนวยงานตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ยังมี

หนาท่ีรับผิดชอบท่ีทับซอนกัน ไมมีความชัดเจน กลาวคือ  

1) ตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษย ป ค.ศ. 2015 มาตรา 63 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการฝกอบรมวิชาชีพระยะยาว พัฒนาฝมือ

แรงงาน จัดหางานใหผูถูกเคราะหรายจากการคามนุษย พรอมท้ังมีหนาท่ีดานสังคมสงเคราะหตอเหยื่อผูเคราะหราย

จากกรคามนุษย อาทิ จัดหาท่ีพักพิงท่ีปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแลเหยื่อผูถูกเคราะหรายจากการคามนุษย ใหคําปรึกษา

ดานดานการรับเหยื่อจากประเทศปลายทางการคามนุษยกลับสู สปป ลาว และดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัว

และสังคม ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

 2) ตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษย ป ค.ศ. 2015 มาตรา 64 ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว 

(ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ) มีหนาท่ีรับผิดชอบจัดหาท่ีพักพิงช่ัวคราวท่ีปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแลเหยื่อการคา

มนุษยข้ันพ้ืนฐาน ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ใหคําปรึกษา คําแนะนําทางดานกฎหมาย เปนผูปกปองสิทธิและ

ผลประโยชนอันชอบธรรมของของเหยื่อการคามนุษย ตระเตรียมความพรอมใหแกผูเคราะหรายตามข้ันตอนของการ

ดําเนินคดี นอกจากน้ี ยังเปนตัวแทนใหแกเหยื่อในการดําเนินคดี ดานการรับเหยื่อจากประเทศปลายทางการคามนุษย

กลับสู สปป ลาว และดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน 

กลาวโดยรวมคือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวสวนใหญมี

หนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความทับซอนกันในดานการฝกอบรมวิชาชีพใหแกเหยื่อการคามนุษย ดานการรับเหยื่อจากประเทศ

ปลายทางการคามนุษยกลับสู สปป ลาว ดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม และดานการจัดหาท่ีพักพิงท่ี

ปลอดภัยใหแกเหยื่อการคามนุษย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการกําหนดหรือการแบงหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยตามกฎหมายยังไมมีความชัดเจนเทาท่ีควร 

2.  การแบงหนาท่ียังไมเหมาะสมตามบทบาท หนาท่ี และความชํานาญการพิเศษของหนวยงานเทาท่ีควร 

กลาวคือ ตามหลักการ การจัดตั้งเคลื่อนไหว และบทบาทของกระทรวงแรงงงานและสวัสดิการสังคมแลวมีหนาท่ี

รับผิดชอบทางดานแรงงาน ดานสวัสดิการสังคม ดานสังคมสงเคราะห และดานการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน ดังน้ัน

กําหนดหรือการแบงหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ควรจะมีการอางอิงตามบทบาท 

หนาท่ีหลัก ชํานาญการ ความเช่ียวชาญของหนวยงานน้ันๆ สภาพการดําเนินงานโดยรวมไมมีการจัดตัง้แกนนําในการ

ปฏิบัติงานกับผูรวมงานจากองคกรอ่ืน 

3.  ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ในระดับ

กระทรวงอยางจริงจัง  

นอกจากน้ี ยังพบวาทางดานการติดตอประสานงานระหวางคูรวมงานการชวยเหลอืเหยื่อเยียวยาการคามนุษย

ยังไมเปนระบบ ตางฝายตางทํางาน ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และไมความเอกภาพกัน ในบางกรณีท่ีมีการรับแจง

จากประเทศปลายทางการคามนุษยวาจะมาการสงเหยื่อการคามนุษยกับคืนสู สปป ลาว ตามสายงานหรือคูภาคีของ

ฝายใดฝายหน่ึง จะเห็นวาหนวยงานท่ีไดรับแจงจะมีการประสานงานตอหนวยงานอ่ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเหมือนกัน ใน

ระยะเวลาท่ีลาชาไมทันตอสภาพการณ อันทําใหมีการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานโดยฝายเดียว 

อีกท้ังในกรณีท่ีมีจะจัดหาท่ีพักพิงท่ีปลอดภัยใหแกเหยื่อการคามนุษย การคัดแยกเหยื่อเพ่ือเขารับการฝกอบรม

ฝมือแรงงานหรือวิชาชีพใหแกเหยื่อการคามนุษย หรือการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม ยังพบวา การ

ปฏิบัติงานยังเกิดปญหาในการติดตอประสานงานระหวางคูรวมงานท่ีมีความลาชาและไมปฏิบัติไปตามกฎหมายวาดวย

การตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลถึงการนําใชงบประมาณของรัฐในการดูแลฟนฟู เหยื่อการคา
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มนุษยอาจไมไดรับผลประโยชนสูงสุด รวมถึงการใหสิทธิผลประโยชนท่ีเหมาะสมในการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคา

มนุษย การติดตาม ตรวจตราเหยื่ออยางใกลชิดภายหลังท่ีไดมีการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม  
 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาพบวา การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนใหญถือวามีความสอดคลองกับบทบัญญัติท่ีระบุไวในกฎหมายวาดวยการ

ตานการคามนุษยในป ค.ศ. 2015 แตยังมีบางหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความทับซอนกับหนวยงานหรือภาคสวนอ่ืน ซึ่งจะทํา

ใหบางหนวยงานมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีทับซอนไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายในการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อ

การคามนุษยไดอยางเหมาะสม 

การแบงหนาท่ีรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยปค.ศ. 2015 ท่ีไมขัดเจน สงผลใหไม

สามารถระบุไดวาหนวยงานใดท่ีจะเปนฝายรับผิดชอบหรือเจาภาพหลักและฝายใดเจาภาพรองในการชวยเหลือเยียวยา

เหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะยังไมมีข้ันตอนการติดตามผลการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม ตามกฎหมายวาดวยการ

ตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ในระดับกระทรวง 

จากปญหาท่ีกลาวมาขางตนอาจทําใหเกิดขอขัดแยงระหวางองคหนวยงานหรือองคกร และการชวยเหลือ

เยียวยาเหยื่อการคามนุษยเกิดความลาชา ไมเปนไปตามทิศทางเดียวกัน ไมเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนไมเกิดประโยชน

สูงสุดตอเหยื่อการคามนุษย และทําใหการใชงบประมาณของรัฐบาลในการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยไมสามารถเกิด

ประโยชนสูงสุดได นอกจากน้ีจะทําใหเกิดเปนชองวางใหแกเจาหนาท่ีรับผิดชอบบางคนสามารถฉวยใชอํานาจ หนาท่ี 

ตําแหนง และชองวางของกฎหมายเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแกตัวเอง ครอบครัวและเพ่ือนรวมงานได 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  เสนอแนะใหมีการทบทวนหรือปรับปรุงหรือแกไขบทบาท หนาท่ีรับผิดชอบของบางสวนหนวยงานท่ีมีความ

ทับซอนกันตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 โดยเฉพาะหนาท่ีรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคมและศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวใหมีความสอดคลองตามบทบาท หนาท่ี และความเช่ียวชาญของ

หนวยงานใหชัดเจนมากข้ึน 

2.  เสนอแนะใหมีการสรางกลไกแกไขการปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป 

ค.ศ. 2015 ในดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยหรือมีการวางแผนรวมมือระหวางคูรวมงาน 

3.  เสนอแนะใหมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบการ หรือบันทึกความเขาใจ (MOU) กันระหวาง

หนวยงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกับศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว เก่ียวกับวิธีการ การประสานงาน

รวมมือในดานการใหความชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

4.  เสนอแนะใหมีการจัดการประชุมประจําไตรมาสและการประชุมประจําประหวางหนวยงานของรัฐท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับการคามนุษย โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการตานการคามนุษยระดับชาติ เพ่ือเปนการ

แลกเปลี่ยนดานความรู ดานความสามารถ ดานประสบการณ  และตลอดจนวิธีแกไขอุปสรรค ขอจํากัดตาง ๆ เพ่ือน

เปนขอมูลกําหนดแผนงานยุทธศาสตรการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยท้ังระยะสัน้และระยะยาว

ในอนาคต 
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5.  เสนอแนะใหมีการฝกอบรมดานความรูความสามารถ ความตระหนัก และความเขาใจทางดานกฎหมายวา

ดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ใหแกบุคลากรหรือเจาหนาท่ีพนักงานของรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีรับผิดชอบ

ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
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