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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การค้ ามนุษย์ในปัจจุบนั ของประเทศไทย และ 2) วิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ข้นั ต้ นของประเทศไทย ในการจัดการกับปัญหาการค้ ามนุษย์ ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์การค้ ามนุษย์ประจาปี ค.ศ.2016 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การค้ ามนุษย์ประจาปี
ค.ศ.2016 ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับ 188 ประเทศทั่วโลก พบว่าสถานการณ์การค้ ามนุษย์ของโลกในปัจจุบนั
แบ่งออกเป็ น 4 ระดับตามผลการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานขั้นต่า ประกอบด้ วยเทียร์ 1, 2, 2 ซึ่งต้ องจับตามอง และระดับต่าสุด
เทียร์ 3 อาจถูกระงับความช่วยเหลือด้ านต่างๆจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในเทียร์ 3 ติดต่อกัน 2 ปี คือ ค.ศ.
2014 และ 2015 ทาให้ สหรัฐดาเนินนโยบายกีดกันการนาเข้ าสินค้ าของไทย 4 รายการ ค.ศ.2016 ประเทศไทยขยับขึ้นสู่
เทียร์ 2 ซึ่งต้ องจับตามอง เป็ นผลจากรัฐบาลปัจจุบนั ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5Ps ที่กาหนดไว้ โดยรัฐบาลชุดก่อนได้ อย่างเป็ น
รูปธรรมจานวน 3 ด้ าน ดังนี้ 1) ด้ านนโยบาย การแก้ ไขกฎหมายด้ านการค้ ามนุษย์ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ 2) ด้ าน
การบังคับใช้ กฎหมาย ด้ วยการตรากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อการบังคับใช้ ท่มี ปี ระสิทธิภาพ และ 3) ด้ านการคุ้มครอง ด้ วยการ
ปฏิบตั ติ ่อเหยื่อบนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชนสากล แม้ ว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจะเป็ นรูปธรรมเพียง
3 ด้ าน แต่เป็ นความสาเร็จขั้นต้ นของรัฐบาลในการออกแบบแนวนโยบายที่สอดคล้ องกับสถานการณ์และเกณฑ์ช้ วี ัด
คำสำคัญ: รายงานสถานการณ์การค้ ามนุษย์ การจัดการกับปัญหาการค้ ามนุษย์ หลักสิทธิมนุษยชนสากล เทียร์ 3
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Abstract
This study aims to 1) study current situation of trafficking in persons and 2) to analyze Thailand’s initial
success in dealing with human trafficking problem in TIP Report 2016. The researcher applies qualitative research
using documentary study including “TIP Report 2016” and annual statistics of human trafficking cases from both
public and private sectors. This study reveals that the current situation of human trafficking of 188 member
countries worldwide can be divided into 4 tiers. These are tier 1, tier 2, tier 2 watch list and tier 3, the lowest.
Among the members, Thailand was ranked in tier 3 in two consecutive years of 2014 and 2015, causing 4 products
to be banned by USA. In 2016 Thailand released tier 3 and moving up to tier 2 watch list because Thai government
has concretely steered 5Ps strategy. The best practices of Thai government strategic policy are the prevention and
deducing human trafficking problem which include three dimensions; 1) Policy, trafficking law has been improved
suited for situation changes; 2) Prosecution, passing new laws for efficiency prosecution; and 3) Protection,
protecting victims based on the international principles and standard of human rights. The 5Ps strategy is Thailand’s
initial strategic policy designation to deal with human trafficking problem.
Keywords: TIP Report, Human Trafficking Improvement, Rule of Universal Human Rights, Tier 3.

