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บทคัดยอ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาของการคามนุษย เพื่อศึกษาถึงรูปแบบที่
เหมาะสมของมาตรการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะหญิงและเด็กและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีตอมาตรการหรือรูปแบบของการใหความชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปน
เหยื่อของขบวนการคามนุษย กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรหรือเจาหนาที่ในองคกรภาครัฐและองคกรภาคเอกชนที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือหญิงและเด็กที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษย จํานวน 200 ราย เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได ดังนี้
1. กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 36-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สมรสแลว มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหนงหรือหนาที่การงานระหวาง 13-24 เดือน เคยมีประสบการณใน
การใหความชวยเหลือผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย และไมเคยมีประสบการณในการปองกันและปราบปรามการ
คามนุษย
2. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอรูปแบบหรือมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันและแกไข
ปญหาการคามนุษยไมแตกตางกันทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการปองกันและปราบปราม ดานการติดตามและประเมิน
ผล ดานการแพทยและการแกไขเยียวยา ดานสังคมสงเคราะหและการคุมครองสวัสดิภาพ อยูในระดับสูง สวน
มาตรการทางดานความรวมมือระหวางหนวยงานนั้น กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง
ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการปรับปรุงหรือแกไขกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ใชในการปอง
กันและปราบปรามการคามนุษยใหครอบคลุมในทุกประเด็นและมีความสอดคลองกับปญหาหรือสถานการณที่เกิด
ขึ้นในปจจุบัน นอกจากนี้ควรมีการประสานความรวมมือหรือมีการประสานงานรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยอยางจริงจัง รวมทั้งควรมีการประสานความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศในดานการปองกันและปราบปรามผูที่กระทําผิด ดานการดําเนินคดีกับผูที่กระทําผิด ดานการสงกลับผูที่
ตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยกลับภูมิลําเนา การใหความคุมครองในดานการใหความยุติธรรมดานกฎหมาย
เปนตน
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ABSTRACT
This investigation studied human trafficking, especially women and children, and
appropriated a model for preventing and solving human trade, focusing on Thailand, and
compared the government and private sectors in their help of victimized women and children.
There were 200 samples, who were all Criminal Justice officers or NGO members, and a
questionnaire was used in data collection. Statistical applications were percentage, mean, and
standard deviation. Findings were;
1. Most samples were female aged 30-40 years, held a bachelor’s degree, were
married and had worked in their position for 13-24 months. They had experience of helping
victimized women and children but no experience in prevention and suppression of human
trafficking.
2. Samples had high differences in ideas related to 4 appropriated models,
which were prevention and suppression, monitoring and evaluation, medicine and
rehabilitation, and social welfare and social protection, but had moderately different ideas to
the collaboration among government and private sector entities.
It is recommended that there should be an amendment to laws or an improvement
to the Acts of prevention and suppression of human trafficking, covering all issues and
corresponding to the existing problems and situation. In addition, there should be serious
collaboration or coordination among units involved in prevention and suppression of human
trafficking as well as collaboration with international organizations in preventing and
suppressing offenders, bringing about trials, expatriating victims of human trafficking, and
protecting victims through legal justice.
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