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สภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย
โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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.
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บทคัดยอ
งานวิจัยฉบับนี้เปนงานวิจัยที่มุงศึกษาถึงสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย โดย
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป ลาว) รวมถึงมาตรการการ
ชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคา มนุษยตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุ ษยป ค.ศ. 2015 วา มีการแบงหนา ที่
รับผิดชอบใหหนวยงานรัฐอยางไร ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง บทบาทหนาที่ และความเชี่ยวชาญพิเศษ
ของหน ว ยงานหรื อ ไม เพื่ อ เป น การรับ ประกั น การรั ก ษาสิ ท ธิ ผลประโยชนข องเหยื่ อ การค า มนุ ษ ย ให ไ ด ม ากที่ สุ ด
นอกจากนี้ ยังเปนการแสวงหาแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกดวย ซึ่งงานวิจัยนี้จะใชวิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
โดยจะศึกษากลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงปองกันความสงบ และ
ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว สปป ลาว ซึ่งจะมีการสัมภาษณ (Interview) เจาหนาที่หลายระดับ ไดแก วิชาการ
หัวหนาแผนก และอธิบดีกรม
ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยสวนใหญถือวาสอดคลองกับบทบัญญัติที่
ระบุไวในกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยในป ค.ศ. 2015 แตวายังมีบางหนวยงานที่ยังไมปฏิบัติตามบทบัญญัติ
กฎหมายทางดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย ซึ่งเกิดมาจากปจจัยหลัก 3 ประการ ดวยกัน ประการแรก
คือ การแบงหนาที่รับผิดชอบของบางหนวยงานตามกฎหมาย ยังมีบทบาทหนาที่ทับซอนกัน ประการที่สอง คือ การ
แบงหนาที่ยังไมเหมาะสมตามบทบาท หนาที่ และความชํานาญการพิเศษของหนวยงานเทาที่ควร และประการที่สาม
คือ ไมมีการติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ในระดับกระทรวงอยาง
จริงจัง ซึ่งทําใหการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยที่จําเปนตองอาศัยหลายหนวยงานและหลายภาคสวนเกิดมี
ปญหาการปฏิบัติงานที่กระจัดกระจาย 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.
ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย
...............ปจจุบันรัฐบาล สปป ลาว ใหความสําคัญและมุงเนนดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย อีกทั้งไดจัด
ใหการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยเขาในแผนงานระดับชาติ พรอมทั้งไดตรากฎหมาย นโยบาย คําสั่งแนะนํา
และขอตกลงตาง ๆ ที่เกี่ยวของการปองกันและปรามปรามการคามนุษย โดยเฉพาะการออกคําสั่งแนะนําของประธาน
คณะกรรมการตานการคามนุษยดานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการปองกันและปราบปราบการคามนุษยใหมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพทั่วประเทศ เนื่องจากวา ในป พ.ศ. 2561 สปป ลาวถูกจัดอันดับอยูท ี่ 3 (Tier 3 list)
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ของบัญชีการคามนุษยทั่วโลก และยังเปนประเทศตนทางของแรงงานที่ถูกคามนุษย อีกทั้งผูชาย ผูหญิง และเด็ก
สัญชาติลาวจํานวนไมนอยที่ถูกคาแรงงานตามประเทศชายแดน
...............สําหรับการชวยเหลือและการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยของ สปป ลาว รัฐบาลมีมาตรการนโยบายชวยเหลือ
เยียวยา และฟนฟู โดยตรากฎหมายวาดวยการตานการคามนุษย ป ค.ศ. 2015 เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานดานการ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยสามารถขับเคลื่อนไปอยางเปนระบบและเปนเอกภาพในทุกภาคสวน อีกทั้งทําให
การชวยเหลือ เยียวยา และฟนฟูเหยื่อการคามนุษยสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
...............ตามการแบงหนาที่รับผิดชอบของ 10 หนวยงานรัฐภายใตตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ.
2015 มาตรา 62 ถึง มาตรา 71 ไดแบงหนาที่รับผิดชอบที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะมีการยกเพียงบางหนวยงานที่เห็น
วามีหนาที่ทับซอน ดังตอไปนี้
1) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ) มีหนาที่รับผิดชอบ
ฝกอบรมวิชาชีพระยะยาว พัฒนาฝมือแรงงาน จัดหางานใหผูถูกเคราะหรายจากการคามนุษย พรอมทั้งมีหนาที่ดาน
สังคมสงเคราะหตอเหยื่อผูเคราะหราย อาทิ จัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแล ใหคําปรึกษาดานอื่นๆ และสง
เหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคมตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน
2) ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว (ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ິຍງລາວ) มีหนาที่รับผิดชอบจัดหาที่พักพิงชั่วคราวที่
ปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแลเหยื่อการคามนุษยขั้นพื้นฐาน ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ใหคําปรึกษา คําแนะนําทางดาน
กฎหมาย เปนผูปกปองสิทธิและผลประโยชนอันชอบธรรมของของเหยื่อ ตระเตรียมความพรอมใหแกผูถูกเคราะหราย
ตามขัน้ ตอนของการดําเนินคดี นอกจากนี้ ยังเปนตัวแทนใหแกเหยื่อในการดําเนินคดี การสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัว
และสังคมตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน
3) กระทรวงยุติธรรม (ກະຊວງຍຸຕ
ໍ າ) มีหนาที่รับผิดชอบประสานงานกับกระทรวงปองกันความสงบและภาค
ິ ທ
สวนที่เกี่ยวของในการคนควา การสราง การปรับปรุง และการใหคําแนะนํา พรอมทั้งการโฆษณาเผยแพรดานกฎหมาย
และนิติกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของการตอตานการคามนุษย นอกจากนี้ ยังตองแนะนํา คนควา พิจารณาและบันทึกขึ้น
ทะเบียนเกี่ยวกับการขอรับเอาเด็กที่ถือสัญชาติลาวไปเปนลูกบุญธรรมของชาวตางประเทศ อีกทั้งใหคําปรึกษาและการ
ใหความชวยเหลือดานกฎหมาย แนะนํา และจัดตั้งปฏิบัติคําพิพากษาคดีของศาลใหมีความถูกตองและมีความยุติธรรม
4) ศูนยกลางชาวหนุมประชาชนปฏิวัติลาว (ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕ
ິ ວັດລາວ) มีหนาที่รับผิดชอบใน
การโฆษณา ศึกษาอบรม สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับผลกระทบการคามนุษยใหแกวัยรุนลาวดวยหลายรูปแบบและวิธีการ
เพื่อปองกันไมใหตกเปนเหยื่อการคามนุษย นอกจากนี้ ยังตองสงเสริมใหวัยรุนลาวไดรับการศึกษา มีวิชาชีพ มีงานทํา
และมีรายได
5) ศูนยกลางสหพันธกรรมบานลาว (ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ) มีหนาที่รับผิดชอบในการปกปองสิทธิ
ผลประโยชนอันชอบธรรมของกรรมกรหรือแรงงานที่ยูในหนวยงานตาง ๆ อีกทั้งโฆษณา ศึกษาอบรมกรรมกรหรือ
แรงงานเพื่อมิใหตกเปนเหยื่อการคามนุษยไป
จากการแบงหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาว พบวา กฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ได
บัญญัติบทบาทหนาที่ของแตล ะหนวยงานโดยสวนใหญส อดคลองกับบทบาทหนาที่ห ลักของแตละกระทรวงหรื อ
หนวยงาน อยางไรก็ตาม ยังมีการแบงหนาที่รับผิดชอบบางหนวยงานยังไมชัดเจน กลาวคือ บางหนวยงานที่ไดรับ
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบมีบทบาทหนาที่ที่ทับซอนกัน เชน ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวกับกระทรวงยุติธรรม
มีความทับซอนกันในดานการใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกเหยื่อการคามนุษย ศูนยกลางชาวหนุมประชาชนปฏิวัติลาว
กับศูนยกลางสหพันธกรรมบานลาวมีความทับซอนกันในดานการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการคามนุษย กระทรวง
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แรงงานและสวัสดิการสังคมกับศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวมีความทับซอนกันในดานการฝกอบรมวิชาชีพ ดานการ
พัฒนาฝมือแรงงานใหแกเหยื่อการคามนุษย ดานการรับเหยื่อจากประเทศปลายทางการคามนุษยกลับสู สปป ลาว และ
ดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม ดานการจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยใหแกเหยื่อการคามนุษย เปนตน ซึ่ง
การแบ ง หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบดั ง กล า วบางหน ว ยงานยั ง ไม มี ค วามเอกภาพด า นการปฏิ บั ติ ง านและด า นการจั ด การ
งบประมาณการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย กลาวคือ การดําเนินงานชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยยังมี
ลักษณะกระแจกกระจาย ไมเปนไปตามทิศทางเดียวกัน และยังไมเปนเอกภาพระหวางหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบที่
เหมือนกัน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะศึกษาภายใตขอบเขตบทบาทหนาที่ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สปป ลาว เนื่องจากปญหาดังกลาวอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางองคกรหรือหนวยงานดานการจัดแบงอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบวาหนาที่ใดเปนหนาที่หลักของหนวยงานใดแน กลาวคือ หนวยงานใดเปนเจาภาพหลักหรือเจาภาพ
รองตามการแบงหนาที่รับผิดชอบภายใตกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 อีกทั้งอาจทําใหการ
ชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยไมเปนเอกภาพกันระหวางหนวยงานของรัฐหรือระหวางหนวยงานของรัฐกับ
องคการจัดตั้งสากลในการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ทําใหการ
เยียวยาเหยื่อการคามนุษยเกิดความลาชาและไมเกิดประสิทธิภาพและไมเกิดประโยชนสูงสุดตอเหยื่อการคามนุษย
นอกจากนี้ อาจทําใหการใชงบประมาณของรัฐบาลในการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยไมสามารถเกิดประโยชนสูงสุดได
อีกดวย
ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงเล็งเห็นความสําคัญถึงสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการเยียวยาเหยื่อ
การคามนุษยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใตกฎหมายวาดวย
การตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 เปนอยางไร พรอมทั้งเปนการแสวงหาขอเสนอแนะในการแกไขสภาพปญหาและ
แนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษยในบทบาทของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใหไดรับประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาการเยียวยาเหยื่อคามนุษยในบทบาทของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
3. เพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาแกเหยื่อการคา
มนุษยตามบทบาทหนาที่ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งผูวิจัยใช
วิธีการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
1. ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ (Document Research) งานวิจัยวิทยานิพนธ บทความทางวิชาการ รายงาน
วิจัย ตําราทางวิชาการ ทฤษฎีตาง ๆ สื่อออนไลนที่นาเชื่อถือที่เกี่ยวของกับการคามนุษย และกฎหมายวาดวยการตาน
การคามนุษยป ค.ศ. 2015
2. การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Interview) และสนทนากับเจาหนาที่ที่
สปป ลาว เกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางพัฒนาการเยียวยาแกเหยื่อการคามนุษย
3. ศึกษาในชวงระยะป พ.ศ. 2551 ถึง 2561
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เจาหนาที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เจาหนาที่กระทรวงปองกันความสงบ และเจาหนาที่ศูนยกลาง
สหพันธแมหญิงลาว โดยใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (Interview) ซึ่งการสัมภาษณดังกลาวจะประกอบมีเจาหนาที่หลาย
ระดับนับแตระดับ ไดแก วิชาการ หัวหนาแผนก และอธิบดีกรม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะใช ใ นครั้ ง นี้ จ ะใช ก ารสั ม ภาษณ (Interview) เป น หลั ก ส ว นทางด า นเนื้ อ หาข อ มู ล ที่ ทํ า การ
สัม ภาษณ เจ าหนา ที่ก ระทรวงแรงงานและสวั สดิ การสั งคม เจ าหนา ที่ก ระทรวงป องกัน ความสงบ และเจา หน า ที่
ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว คือ สภาพปญหาการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย ปญหาที่เปนอุปสรรค ขอ
ยุงยาก ขอจํากัด มาตรการชวยเหลือยาเหยื่อการคามนุษย รวมถึงการบังคับใชกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป
ค.ศ. 2015 และแนวทางพัฒนาการเยียวยาเหยื่อการคามนุษย
.............สถานที่ที่ใชดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล
การดํ า เนิ น การวิ จั ย จะจั ด ทํ า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ด ว ยการรวบรวมข อ มู ล จากสํ า นั ก หอสมุ ด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หองสมุดคณะสังคม ศูนยวิจัยและพัฒนากฎหมายคณะนิติศาสตร และหองวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาบัณฑิต การสืบคนขอมูลในระบบอินเทอรเน็ตจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทยและตางประเทศ รวมถึงการ
สืบคนขอมูลที่เกี่ยวของภายใน สปป ลาว เชน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงปองกันความสงบ
ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว สํานักงานนายกรัฐมนตรี สภาแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ
และมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว นอกจากนี้ มีการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ สปป ลาว ผูที่รับผิดชอบใน
การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย
สรุปผลการวิจัย
จากการวิ จัย สภาพป ญหาและแนวทางพัฒ นาการเยี ย วยาเหยื่อ การค า มนุ ษ ย โดยกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเบื้องตนพบวา การชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษย
โดยสวนใหญถือวามีความสอดคลองกับบทบัญญัติที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยในป ค.ศ. 2015 แต
วายังมีบางหนวยงานที่ยังไมปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายในการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคา
มนุษย ซึ่งนั้นเกิดมาจากปจจัยหลัก 3 ประการ ดวยกัน
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1. การแบงหนาที่รับผิดชอบของบางหนวยงานตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ยังมี
หนาที่รับผิดชอบที่ทับซอนกัน ไมมีความชัดเจน กลาวคือ
1) ตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษย ป ค.ศ. 2015 มาตรา 63 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ) มีหนาที่รับผิดชอบในการฝกอบรมวิชาชีพระยะยาว พัฒนาฝมือ
แรงงาน จัดหางานใหผูถูกเคราะหรายจากการคามนุษย พรอมทั้งมีหนาที่ดานสังคมสงเคราะหตอเหยื่อผูเคราะหราย
จากกรคามนุษย อาทิ จัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแลเหยื่อผูถูกเคราะหรายจากการคามนุษย ใหคําปรึกษา
ดานดานการรับเหยื่อจากประเทศปลายทางการคามนุษยกลับสู สปป ลาว และดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัว
และสังคม ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน
2) ตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษย ป ค.ศ. 2015 มาตรา 64 ศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว
(ສ
ູ ນກາງສະຫະພັນແມ່ິຍງລາວ) มีหนา ที่รับผิดชอบจัดหาที่พักพิงชั่วคราวที่ป ลอดภัย บําบัดฟนฟู ดูแลเหยื่อการค า
มนุ ษ ย ขั้ น พื้ น ฐาน ฝ ก อบรมวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ให คํ า ปรึ ก ษา คํ า แนะนํ า ทางด า นกฎหมาย เป น ผู ป กป อ งสิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชนอันชอบธรรมของของเหยื่อการคามนุษย ตระเตรียมความพรอมใหแกผูเคราะหรายตามขั้นตอนของการ
ดําเนินคดี นอกจากนี้ ยังเปนตัวแทนใหแกเหยื่อในการดําเนินคดี ดานการรับเหยื่อจากประเทศปลายทางการคามนุษย
กลับสู สปป ลาว และดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม ตามขอบเขตความรับผิดชอบของตน
กลาวโดยรวมคือ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวสวนใหญมี
หนาที่รับผิดชอบที่มีความทับซอนกันในดานการฝกอบรมวิชาชีพใหแกเหยื่อการคามนุษย ดานการรับเหยื่อจากประเทศ
ปลายทางการคามนุษยกลับสู สปป ลาว ดานการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม และดานการจัดหาที่พักพิงที่
ปลอดภัยใหแกเหยื่อการคามนุษย ซึ่งแสดงใหเห็นวาการกําหนดหรือการแบงหนาที่รับผิดชอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยตามกฎหมายยังไมมีความชัดเจนเทาที่ควร
2. การแบงหนาที่ยังไมเหมาะสมตามบทบาท หนาที่ และความชํานาญการพิเศษของหนวยงานเทาที่ควร
กลาวคือ ตามหลักการ การจัดตั้งเคลื่อนไหว และบทบาทของกระทรวงแรงงงานและสวัสดิการสังคมแลวมีหนาที่
รับผิดชอบทางดานแรงงาน ดานสวัสดิการสังคม ดานสังคมสงเคราะห และดานการพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน ดังนั้น
กําหนดหรือการแบงหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ควรจะมีการอางอิงตามบทบาท
หนาที่หลัก ชํานาญการ ความเชี่ยวชาญของหนวยงานนั้นๆ สภาพการดําเนินงานโดยรวมไมมีการจัดตัง้ แกนนําในการ
ปฏิบัติงานกับผูรวมงานจากองคกรอื่น
3. ไมมีก ารติ ดตามผลการปฏิบัติ หนาที่ ตามกฎหมายว าดว ยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ในระดั บ
กระทรวงอยางจริงจัง
นอกจากนี้ ยังพบวาทางดานการติดตอประสานงานระหวางคูรวมงานการชวยเหลือเหยื่อเยียวยาการคามนุษย
ยังไมเปนระบบ ตางฝายตางทํางาน ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และไมความเอกภาพกัน ในบางกรณีที่มีการรับแจง
จากประเทศปลายทางการคามนุษยวาจะมาการสงเหยื่อการคามนุษยกับคืนสู สปป ลาว ตามสายงานหรือคูภาคีของ
ฝายใดฝายหนึ่ง จะเห็นวาหนวยงานที่ไดรับแจงจะมีการประสานงานตอหนวยงานอื่นที่มีหนาที่รับผิดชอบเหมือนกัน ใน
ระยะเวลาที่ลาชาไมทันตอสภาพการณ อันทําใหมีการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานโดยฝายเดียว
อีกทั้งในกรณีที่มีจะจัดหาที่พักพิงที่ปลอดภัยใหแกเหยื่อการคามนุษย การคัดแยกเหยื่อเพื่อเขารับการฝกอบรม
ฝมือ แรงงานหรื อวิช าชี พใหแ กเ หยื่อ การค ามนุษ ย หรือ การส งเหยื่อ กลั บคื นสู ครอบครัว และสั งคม ยั งพบว า การ
ปฏิบัติงานยังเกิดปญหาในการติดตอประสานงานระหวางคูรวมงานที่มีความลาชาและไมปฏิบัติไปตามกฎหมายวาดวย
การตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลถึงการนําใชงบประมาณของรัฐในการดูแลฟนฟู เหยื่อการคา
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มนุษยอาจไมไดรับผลประโยชนสูงสุด รวมถึงการใหสิทธิผลประโยชนที่เหมาะสมในการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคา
มนุษย การติดตาม ตรวจตราเหยื่ออยางใกลชิดภายหลังที่ไดมีการสงเหยื่อกลับคืนสูครอบครัวและสังคม
อภิปรายผล
จากการศึ กษาพบว า การชว ยเหลือเยียวยาเหยื่อ การค ามนุ ษยโ ดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิ การสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวนใหญถือวามีความสอดคลองกับบทบัญญัติที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยการ
ตานการคามนุษยในป ค.ศ. 2015 แตยังมีบางหนาที่รับผิดชอบที่มีความทับซอนกับหนวยงานหรือภาคสวนอื่น ซึ่งจะทํา
ใหบางหนวยงานมีหนาที่รับผิดชอบที่ทับซอนไมสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายในการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อ
การคามนุษยไดอยางเหมาะสม
การแบงหน าที่รั บผิดชอบตามกฎหมายวาด วยการตา นการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ที่ไ มขัดเจน สงผลใหไ ม
สามารถระบุไดวาหนวยงานใดที่จะเปนฝายรับผิดชอบหรือเจาภาพหลักและฝายใดเจาภาพรองในการชวยเหลือเยียวยา
เหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะยังไมมีขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม ตามกฎหมายวาดวยการ
ตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ในระดับกระทรวง
จากปญหาที่กลาวมาขางตนอาจทําใหเกิดขอขัดแยงระหวางองคหนวยงานหรือองคกร และการชวยเหลือ
เยียวยาเหยื่อการคามนุษยเกิดความลาชา ไมเปนไปตามทิศทางเดียวกัน ไมเกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนไมเกิดประโยชน
สูงสุดตอเหยื่อการคามนุษย และทําใหการใชงบประมาณของรัฐบาลในการชวยเหลือเหยื่อการคามนุษยไมสามารถเกิด
ประโยชนสูงสุดได นอกจากนี้จะทําใหเกิดเปนชองวางใหแกเจาหนาที่รับผิดชอบบางคนสามารถฉวยใชอํานาจ หนาที่
ตําแหนง และชองวางของกฎหมายเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแกตัวเอง ครอบครัวและเพื่อนรวมงานได
ขอเสนอแนะ
1. เสนอแนะใหมีการทบทวนหรือปรับปรุงหรือแกไขบทบาท หนาที่รับผิดชอบของบางสวนหนวยงานที่มีความ
ทับซอนกันตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 โดยเฉพาะหนาที่รับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมและศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาวใหมีความสอดคลองตามบทบาท หนาที่ และความเชี่ยวชาญของ
หนวยงานใหชัดเจนมากขึ้น
2. เสนอแนะใหมีการสรางกลไกแกไขการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามกฎหมายวาดวยการตานการคามนุษยป
ค.ศ. 2015 ในดานการชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยหรือมีการวางแผนรวมมือระหวางคูรวมงาน
3. เสนอแนะใหมีการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน ระเบียบการ หรือบันทึกความเขาใจ (MOU) กันระหวาง
หนวยงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกับศูนยกลางสหพันธแมหญิงลาว เกี่ยวกับวิธีการ การประสานงาน
รวมมือในดานการใหความชวยเหลือเยียวยาเหยื่อการคามนุษยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
4. เสนอแนะใหมี ก ารจั ด การประชุ ม ประจํ า ไตรมาสและการประชุม ประจํ า ป ระหว า งหน ว ยงานของรั ฐ ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการคามนุษ ย โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการตา นการค ามนุษย ระดับชาติ เพื่อ เปนการ
แลกเปลี่ยนดานความรู ดานความสามารถ ดานประสบการณ และตลอดจนวิธีแกไขอุปสรรค ขอจํากัดตาง ๆ เพื่อน
เปนขอมูลกําหนดแผนงานยุทธศาสตรการดําเนินงานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยทั้งระยะสัน้ และระยะยาว
ในอนาคต
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5. เสนอแนะใหมีการฝกอบรมดานความรูความสามารถ ความตระหนัก และความเขาใจทางดานกฎหมายวา
ดวยการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 ใหแกบุคลากรหรือเจาหนาที่พนักงานของรัฐ โดยเฉพาะเจาหนาที่รับผิดชอบ
ดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
เอกสารอางอิง
່ໍ ຕ
กฎหมายการตานการคามนุษยป ค.ศ. 2015 (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ
ຸ ດ ີ ປ 2015)
້ ານການຄ
້ າມະນ
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