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การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ดว้ ยมาตรการ“3P”
Resolving Human Trafficking with
the “3P” Paradigm
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บทคัดย่อ
การค้ามนุษย์หรือการค้าทาสในยุคใหม่ มิใช่ปรากฏการณ์ใหม่แต่อย่างใด การค้ามนุษย์
นั้นได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคเริ่มต้นของศตวรรษที่ 20  โดยการค้ามนุษย์เป็นปัญหาที่เจริญเติบโต
ในระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบประชากรทุกคนบนโลกใบนี้ ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีได้มีความส�ำคัญต่อ
ชีวิตคนเราแต่การค้ามนุษย์ได้มีเพิ่มมากขึ้นตามการเจริญเติบโตชองเทคโนโลยี หลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนาก�ำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
และพยายามหาหนทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ เมื่อเร็วๆ นี้ มาตรการ “3P” ซึ่งได้แก่
การปราบปราม (prosecution) การปกป้อง (protection)  และการป้องกัน (prevention) ได้
ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อต่อสู้และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โดยหลายประเทศที่ใช้มาตรการดังกล่าว
นี้สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทความนี้จะได้วิเคราะห์
ว่าท�ำไมมาตรการ “3P” สามารถเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บทความ
นี้ยังจะวิเคราะห์บทนิยามการค้ามนุษย์และสาเหตุของการค้ามนุษย์ทั้งในทางสากลและใน
ประเทศไทย ที่ส�ำคัญบทความนี้จะได้วิเคราะห์ว่าประเทศไทยได้ใช้มาตรการ “3P” ในการ
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แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือไม่และอย่างไร นอกจากนี้ยังจะได้วิเคราะห์ว่ามาตรการ “3P”
ควรมีการพัฒนาปรับปรุงหรือไม่และอย่างไรให้เหมาะสมกับประเทศไทย
ค�ำส�ำคัญ: การค้ามนุษย์  มาตรการ “3P”  ปราบปราม  ปกป้อง  ป้องกัน

Abstract
Human trafficking or modern-day slavery is not a new phenomenon.
Instead, it has happened since the beginning of the twentieth century. Human
trafficking is a growing global problem which affects all people around the world.
Even though modern technology has an important role in our lives, human
trafficking increases with the growth of technology. Many countries, especially
developing and least-developed countries, are having problems about human
trafficking and are trying to find effective solutions. Recently, the “3P” paradigm
– prosecution, protection, and prevention - has been raised to combat human
trafficking. Countries using this approach can successfully resolve human
trafficking.  This article will mainly address why the “3P” paradigm is an effective
solution.  It will discuss the definition of human trafficking, the causes of human
trafficking, and human trafficking circumstances in Thailand.  More importantly,
this article will also discuss whether and how Thailand uses the “3P” paradigm
to fight against human trafficking.
Keywords: Human trafficking, “3P” Paradigm, Prosecution, Protection, Prevention
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บทน�ำ
การค้ามนุษย์หรือการค้าทาสมิใช่เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด  แต่เป็นเรื่องคู่สังคมโลก
มานานนับกว่าพันปี(Gallagher.2010:13) แม้ว่าทุกวันนี้สังคมโลกจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
ไปมาก โดยเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวติ มนุษย์มากขึน้ แต่การค้ามนุษย์กย็ งั คงเพิม่ มากขึน้
อย่างต่อเนื่องและยังแอบแฝงเข้ามากับการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี(Mishra.2013:16) และ
ในปัจจุบันนี้ปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ใช่เป็นแค่ปัญหาอาชญากรรมระดับประเทศ แต่ได้กลายเป็น
ปัญหาอาชญากรรมระดับโลกที่ทุกประเทศได้ตระหนักถึง   นอกจากนี้การค้ามนุษย์ในปัจจุบัน
มีการด�ำเนินการเป็นขบวนการ หรือเครือข่ายด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ   โดยทั่วไปแล้วเหยื่อ
การค้ามนุษย์ส่วนมากมาจากกลุ่มประเทศด้อยพัฒนา และถูกน�ำไปขายต่อ น�ำส่ง หรือขนย้าย
ไปยังประเทศที่พัฒนาแล้ว(Gallagher.2010:423)   ถึงแม้ว่าการค้ามนุษย์เป็นธุรกิจที่ท�ำเงินได้
อย่างมหาศาลรองจากการค้าอาวุธและยาเสพติด(Rodriguez.2011:36) แต่ก็ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจสังคมและการเมือง ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งนับวัน
จะมีแต่เพิ่มมากขึ้น ทวีความรุนแรงมากขึ้นและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหลาย
ประเทศยังคงประสบปัญหาการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์(Shelley.2010:30) อาจเป็นเพราะ
กลุ่มประเทศเหล่านี้ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง ให้บทนิยามการค้า
มนุษย์อย่างคลาดเคลื่อน ขาดฐานข้อมูลหรือสถิติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ขาดกฎหมายที่เอาผิด
ผู้กระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างครอบคลุม หรือขาดมาตรการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งทางสหประชาชาติหรือยูเอ็น (United Nations) เป็นผู้มีบทบาท
ส�ำคัญในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์(Roth.2012:152) โดยได้ก�ำหนดแนวทางหรือมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้วย “3P“ อันได้แก่ “Prosecution”, “Protection” และ
“Prevention” ผ่าน พิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ (the
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons)(UN.2010:5)
โดยแนวทางหรือมาตรการดัง กล่าวสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้คือ “3ป” ซึ่งได้แ ก่
“ปราบปราม” (Prosecution) “ปกป้อง” (Protection) และ”ป้องกัน” (Prevention)  ที่ส�ำคัญ
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ เ ป็ น ต้ น แบบในการคิ ด ค้ น และใช้ แ นวทางหรื อ มาตรการ“3P”
(UN.2010:5) ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายในประเทศ ซึ่งก็ได้ประสบความส�ำเร็จเป็น
ที่น่าพอใจ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส และ เนเธอร์แลนด์ ก็ประสบ
ความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยการใช้แนวทางหรือมาตรการดังกล่าวเช่นกัน
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ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “3P” เป็นแนวทางหรือมาตรการสากลที่ใช้ในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ในปัจจุบัน  
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หลายฉบับ
แต่กฎหมายหลักคือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
ถึงแม้ว่ามีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แต่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหา
การค้ามนุษย์อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ดังนั้นประเด็นที่ควรพิจารณาคือ สถานการณ์ค้ามนุษย์
ในประเทศไทยรุนแรงมากน้อยเพียงใด ประเทศไทยมีความเข้าใจถึงปัญหาการค้ามนุษย์ได้
มากน้อยเพียงใดและได้ใช้มาตรการ “3P” ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือไม่ รวมถึงการ
ปรับและพัฒนามาตรการ “3P” ให้เหมาะสมกับประเทศไทยอย่างไร

ความหมายการค้ามนุษย์
ในอดีตหลายประเทศไม่ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง หรือ ได้ให้
ค� ำ จ� ำ กั ด ความดัง กล่าวแต่ยัง คงมีคลาดเคลื่อนหรือไม่ได้ค รอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เป็ น การค้ามนุษ ย์ทั้ง หมด (UNODC.2006:44) ต่อมาภายหลัง พิธีส ารเพื่อการป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons) ได้ก�ำหนดนิยามการค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา 3 ย่อหน้า (a) ซึ่งได้
กล่าวว่า  “กระบวนการจัดหา ขนส่ง เคลื่อนย้าย ให้ที่ซ่อนเร้น พักอาศัย หรือรับบุคคล โดยวิธี
การข่มขู่ หรือใช้ก�ำลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่นๆ โดยการลักพาตัว ใช้อุบาย
หลอกลวง หรือการใช้อ�ำนาจ หรือความอ่อนแอของบุคคลในทางมิชอบ หรือการให้ หรือการรับ
ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์เพื่อให้ได้ความยินยอมของบุคคลที่ได้ควบคุมเหนือบุคคลอื่น
โดยเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าว
ให้รวมถึงการหาประโยชน์จากการค้าประเวณี หรือรูปแบบอื่นๆของการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ การบีบบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การเอาตัวเป็นทาส หรือการปฏิบัติเยี่ยงทาส และ
ให้รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะในร่างกาย“
บทนิยามดังกล่าวนี้ถือเป็นบทนิยามสากลและได้ถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ในหลายๆ ประเทศ
ในการก�ำหนดบทนิยามของการค้ามนุษย์ ซึ่งบทนิยามนี้ได้ถูกบัญญัติขึ้นโดยให้มีความหมาย
อย่างกว้างเพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกๆ การกระท�ำ  วิธีการ และวัตถุประสงค์ ที่อาจก่อให้เกิดเป็น
ความผิดฐานค้ามนุษย์ได้
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ดังนั้นจึงอาจพอสรุปได้ว่าการค้ามนุษย์มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. การกระท�ำ  ได้แก่ การเป็นธุระจัดหา ล่อไป ชักพาไป ซือ้ ขาย น�ำพามาจาก ส่งออกไป
รับไว้ หน่วงเหนี่ยว กักขัง หรือซ่อนเร้น
2. วิธีการ ได้แก่ การบีบบังคับ ลักพาตัว ล่อลวงชักจูง ยุยง ส่งเสริม ขู่เข็ญ ใช้ก�ำลัง
ท�ำร้าย ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดท�ำนองคลองธรรม หรือข่มขืนใจ
3. วัตถุประสงค์ คือการใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งรวมถึงการน�ำตัวไป
แสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ หรือการอนาจาร หรือการค้าประเวณี บังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาส
และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ (UN.2015)
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
ได้ให้บทนิยามการค้ามนุษย์ไว้ใน มาตรา 6 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยมาตรา 6 ได้บัญญัติว่า “ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท�ำ
การอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวงใช้
อ�ำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น
เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จาก
บุคคลที่ตนดูแล หรือ
2. เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก
ผู้นั้นกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
นอกจากนี้มาตรา 4 ได้บัญญัติความหมาย “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” โดย
หมายความว่า “การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือ
สื่อลามก การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาส การน�ำคนมา
ขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้าหรือการอื่นใดที่
คล้ายคลึงกันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม”
ดังนั้นจึงอาจพอที่จะกล่าวได้ว่าบทนิยามการค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา 6 และ 4 ของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มีความหมายสอดคล้องกับ
บทนิยามการค้ามนุษย์ของพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ (the
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons) โดยมาตรา 6 และ 4
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มีความหมายอย่างกว้างและเนื้อหาครอบคลุมเพียงพอที่จะสามารถก�ำหนดได้ว่าการกระท�ำ 
วิธีการ วัตถุประสงค์ เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ตามหลักมาตรฐานสากล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบบทนิยามการค้ามนุษย์

องค์ประกอบความผิด
การค้ามนุษย์

การกระท�ำ

วิธีการ

วัตถุประสงค์

บทนิยามการค้ามนุษย์ภายใต้
พิธีสารเพื่อการป้องกัน
บทนิยามการค้ามนุษย์
ปราบปรามและลงโทษ
ของประเทศไทยภายใต้
การค้ามนุษย์
พระราชบัญญัติป้องกันและ
(the Protocol to Prevent,
ปราบปรามการค้ามนุษย์
Suppress and Punish Trafพ.ศ. 2551
ficking in Persons)
จัดหา ขนส่ง เคลื่อนย้ายให้
เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ�ำหน่าย
ที่ซ่อนเร้น พักอาศัย รับบุคคล
พามาจาก หรือส่งไปยังที่ใด
ซื้อ ขาย หน่วงเหนี่ยว กักขัง
หน่วงเหนี่ยว กักขัง จัดให้อยู่
อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด
ข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ หรือด้วยการ ข่มขู่ ใช้ก�ำลังบังคับ ลักพาตัว
บีบบังคับในรูปแบบอื่นๆ โดยการ ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ�ำนาจโดย
ลักพาตัว ใช้อุบายหลอกลวง หรือ มิชอบ หรือโดยให้เงิน หรือผล
การใช้อ�ำนาจ หรือความอ่อนแอ ประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง
ของบุคคลในทางมิชอบ
หรือผู้ดูแล เพื่อให้ความยินยอม
(ผิดท�ำนองคลองธรรม)
แก่ผู้กระท�ำผิด
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหา เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งรวมถึง
ซึ่งหมายความถึง การแสวงหา
การน�ำตัวไปแสวงหาผลประโยชน์ ประโยชน์จากการค้าประเวณี
ทางเพศ การอนาจาร การค้า
การผลิต หรือเผยแพร่วัตถุ หรือ
ประเวณี การบังคับใช้แรงงาน
สื่อลามก การแสวงหาประโยชน์
เยี่ยงทาส และการเปลี่ยนถ่าย
ทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ การ
อวัยวะ
เอาคนลงเป็นทาส การน�ำคน
มาขอทาน การบังคับใช้แรงงาน
หรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะ

อย่างไรก็ตาม บทนิยามการค้ามนุษย์ในมาตรา 6 และ 4 ของพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดรายละเอียดและความชัดเจนในบทนิยาม
ความหมายมากกว่าบทนิยามการค้ามนุษย์ของพิธีสารเพื่อการป้องกันปราบปรามและลงโทษ
การค้ามนุษย์ (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons)
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ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกๆ การกระท�ำความผิดค้ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในประเทศไทย
ตัวอย่างเช่น องค์ประกอบของ “วิธีการ” ค้ามนุษย์ ในมาตรา 6 ได้ระบุถึง “........โดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์ อย่างอื่นแก่ผู้ปกครอง หรือดูแลบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลให้
ความยินยอมแก่ผู้กระท�ำความผิด” ในขณะที่บทนิยามการค้ามนุษย์ของพิธีสารเพื่อการป้องกัน
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ (the Protocol to Prevent, Suppress and Punish
Trafficking in Persons) ไม่ได้ก�ำหนดรายละเอียดเอาไว้

รูปแบบการค้ามนุษย์
รูปแบบการค้ามนุษย์ในอดีตมีแค่เพียงการค้าทาสแรงงานเป็นหลักเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน
สังคมมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น รูปแบบการค้ามนุษย์จึงมีจ�ำนวนมากขึ้นและมีด้วยกันหลาก
หลายรูปแบบ(Hart.2009:6) โดยอาจจะพอแบ่งได้ดีดังต่อไปนี้
1. การค้าประเวณี หรือการขายบริการทางเพศ
การค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณี หรือการขายบริการทางเพศ เกิดขึ้นเป็น
จ�ำนวนมากในสังคม การค้ามนุษย์ในรูปแบบนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเหยื่อหรือผู้เสียหายทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ (Roth.2012:22) ซึ่งโดยมากเหยื่อหรือผู้เสียหายมักเป็นเด็กและสตรี
นอกจากนี้การค้ามนุษย์ในรูปแบบของการค้าประเวณีหรือการขายบริการทางเพศมักเกิดได้
ดังต่อไปนี้ เช่น เหยื่อถูกหลอกว่าจะหางานที่ดีและมีรายได้ตอบแทนสูงในต่างประเทศ เหยื่อ
ถูกหลอกว่าจะแต่งงานด้วย พ่อแม่ขายเหยื่อให้แก่ผู้กระท�ำความผิดค้ามนุษย์โดยตรง หรือ
เหยื่อถูกบังคับหรือลักพาตัวโดยผู้กระท�ำความผิดค้ามนุษย์ (World Bank.2009:6)
2. การถูกบังคับใช้แรงงาน
การค้ า มนุ ษ ย์ ใ นรู ป แบบการใช้ แรงงานมี ต ่ อ เนื่ อ งมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
โดยเหยื่อผู้ถูกบังคับใช้แรงงานมักท�ำงานเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม ในโรงงานอุตสาหกรรม
(Shelley.2010:164) หรือแม้แต่ประมงในทะเล ซึ่งยากต่อการตรวจสอบและค้นพบ เหยื่อ
ผู้ถูกบังคับใช้แรงงานเป็นได้ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก นอกจากนี้การค้ามนุษย์ในรูปแบบของ
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การบังคับใช้แรงงานนั้นโดยมากมักเกิดขึ้นในรูปแบบว่าเสนองานให้ท�ำที่ดีโดยมีค่าตอบแทนสูง
รวมถึงสวัสดิการดี (World Bank.2009:6) โดยเหยื่อผู้ถูกบังคับใช้แรงงานอาจเดินทางไปท�ำงาน
ยังต่างประเทศโดยมีวีซ่า หรือ ไม่มีวีซ่าก็ได้
3. การค้ามนุษย์ในเด็ก
มีเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีจ�ำนวนมากตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์   ที่ส�ำคัญเด็กอาจ
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ (Burke.2013:18) เพราะเด็กมีความแข็งแรง
ทางกายภาพ ความรู้ และประสบการณ์ในชีวิตน้อยกว่าผู้ใหญ่(Hart.2009:20) นอกจากนี้เด็ก
สามารถตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ได้ในรูปแบบของการค้าประเวณี หรือการใช้แรงงาน เช่น
การเป็นขอทาน เป็นต้น โดยวิธีการน�ำเด็กเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์อาจท�ำได้ดังต่อไปนี้คือ  
ชักจูง ล่อลวงเด็กโดยสัญญาว่าจะให้เงินหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (World Bank.2009:7)
และมีจ�ำนวนไม่น้อยที่เด็กต้องตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพราะความยากจน โดยผู้ปกครองขาย
เด็กให้แก่นายหน้าหรือผู้กระท�ำความผิดค้ามนุษย์เอง
4. การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของร่างกาย
การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของร่างกายเป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นน้อยกว่า
รูปแบบอื่นๆ แต่ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจ�ำเป็นที่ต้องให้ความสนใจ  โดยทั่วไป
แล้วการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ คือ การย้ายอวัยวะในร่างกายของคน ๆ หนึ่งไปสู่ร่างกายของคน
อีกคนหนึ่ง เพื่อทดแทนอวัยวะที่เสีย หรือขาดหายไป (Atasu-Topcuoglu.2015:32) อวัยวะ
ที่สามารถเปลี่ยนถ่าย ได้แก่ หัวใจ ตับ ไต ตา ปอด และล�ำไส้เล็ก ที่ส�ำคัญการเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะนั้นคนที่มีฐานะร�่ำรวยมีโอกาสได้รับการเปลี่ยนถ่ายมากกว่าคนยากจน อย่างไรก็ตาม
การค้ามนุษย์ในรูปแบบการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะของร่างกายอาจเกิดขึ้นได้ 3 แบบ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ค้ามนุษย์บังคับขู่เข็ญหรือหลอกเหยื่อให้สละอวัยวะ (2) เหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกให้ขาย
อวัยวะของตนแต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ และ (3)
อวัยวะของเหยื่อค้ามนุษย์ได้ถูกลักลอบเอาออกจากร่างกายโดยที่เหยื่อไม่ทราบ (UNGIFTHUB.
2015)
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สาเหตุของการค้ามนุษย์
โดยทั่วไปแล้วสาเหตุของการค้ามนุษย์มีพื้นฐานมาจากปัญหาความยากจน เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง (Hart.2009:15) นอกจากนี้การขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา  
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ปัญหาการเมือง
ความรุนแรงภายในประเทศ และปัญหาภัยธรรมชาติก็เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการค้า
มนุษย์ได้เช่นกัน (Mishra.2013:227-228) ส�ำหรับประเทศไทยนั้น สาเหตุหลักของการค้า
มนุษย์มีพื้นฐานมาจากปัญหาเศรษฐกิจ การขาดโอกาสทางสังคมและการศึกษา ดังนั้นเหยื่อ
การค้ามนุษย์จงึ พยายามหาหนทางย้ายถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย เพือ่ สภาพชีวติ ทีด่ กี ว่า มีรายได้เพิม่ มากขึน้
และมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น  แต่สุดท้ายคนกลุ่มนี้จึงตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้ค้ามนุษย์
โดยกลุ่มผู้ค้ามนุษย์อาจใช้หลากหลายวิธีการ เช่น การหลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จในการ
จัดหางานหรือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และลักลอบน�ำเหยื่อเข้าประเทศ
นอกจากนี้การเจริญเติบโตของเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต และโซเชียลมีเดีย ได้ถูกใช้
เป็นเครื่องมือในการค้ามนุษย์ (Palmiotto.2015:66-67) โดยข้อมูลข่าวสารโฆษณาต่างๆ บน
อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียนั้นได้เพิ่มความต้องการของคนให้เข้าไปท�ำงานยังต่างประเทศ
หรืออาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าและรายได้สูงกว่า (Dixon.2013) และมีคน
จ�ำนวนไม่น้อยได้ใช้อินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียในการหาคู่หรือหาเพื่อนใหม่เป็นชาวต่างชาติ  
ดังนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ใช้โซเชียลมีเดียในการหลอกลวงเหยื่อ
หรือผู้เสียหาย(UN.2010:188)  ตัวอย่างเช่น มีเหยื่อหรือผู้เสียหายการค้ามนุษย์ที่เป็นเพศหญิง
จ�ำนวนไม่น้อยถูกหลอกลวงผ่านเว็บไซด์หาคู่ชาวต่างชาติโดยหลอกให้หลงเชื่อ  และใช้การ
แต่งงานในการพาเหยื่อหรือผู้เสียหายเข้าประเทศ  แต่ต่อมาเหยื่อหรือผู้เสียหายได้ถูกบังคับให้
ค้าประเวณีในประเทศนั้น

มาตรการ “3P”
ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้นอาจกระท�ำได้โดยผ่านมาตรการ
”3ป” หรือ ”3P” ซึ่งได้แก่ (1) ปราบปราม (Prosecution) (2) ป้องกัน (Prevention) และ
(3) ปกป้อง (Protection) โดยมาตรการ ”3P” นี้ เป็นการผสมผสานกันระหว่างการปราบปราม
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ผ่านกระบวนการทางยุติธรรมกับการปกป้องคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน (UN.2010:5)   และยัง
รวมถึงวิธีการป้องกันระงับยับยั้งมิให้เกิดการกระท�ำความผิดขึ้นอีก เพราะการปราบปรามผ่าน
กระบวนการทางยุติธรรมเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการปกป้องคุ้มครองตามสิทธิมนุษยชน
ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ หรือ การป้องกันระงับยับยั้งเพียงอย่างเดียวโดยปราศจาก
การปราบปรามผ่านกระบวนการทางยุติธรรมก็ไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้เช่นกัน  
ดังนั้นการปราบปราม   ปกป้อง   และ ป้องกัน จึงต้องเป็นสิ่งที่ด�ำเนินการร่วมกันไปเพื่อแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างประสบผลส�ำเร็จสูงสุด
1. การปราบปราม (Prosecution) เป็นมาตรการระงับก�ำจัดการกระท�ำความผิด
การค้ า มนุ ษ ย์ ที่ มี อ ยู ่ ใ ห้ ห มดสิ้ น ไป ซึ่ ง หากไม่ มี ก ารก� ำ จั ด โดยการปราบปรามด� ำ เนิ น คดี
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ก็ยังคงมีอยู่ต่อไป การแก้ปัญหาก็ไม่สามารถท�ำได้ โดยทั่วไป
แล้วการปราบปรามนั้นเกี่ยวข้องกับการค้นหา จับกุม และด�ำเนินคดีอาญากับผู้กระท�ำความผิด
ฐานค้ามนุษย์(Palmiotto.2015:92) นอกจากนี้การปราบปรามยังรวมถึงกระบวนการออก
กฎหมายที่ลงโทษผู้กระท�ำผิดการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและรุนแรง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความผิดการค้ามนุษย์อย่างเข้มงวด  และในการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพนั้นมี
ความจ�ำเป็นที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้อ�ำนาจรัฐต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความผิดฐานค้ามนุษย์ (McCabe.2008:15) ที่ส�ำคัญพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องให้ความเชื่อมั่น
และความปลอดภัยแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่อการค้ามนุษย์ (Chesnay.2013:196) เพราะ
ส่วนมากแล้วคดีความผิดฐานค้ามนุษย์มักเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งท�ำให้เหยื่อหรือผู้เสียหายกลัวความไม่ปลอดภัยจึงไม่กล้าร้องทุกข์แจ้งความด�ำเนินคดี
ดังนั้นการปราบปรามนั้นจึงควรให้เหยื่อหรือผู้เสียหายมีความเชื่อมั่นในตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
และแน่ใจว่าพนักงานเจ้าหน้าทีม่ งุ่ เข้าท�ำการช่วยเหลือ ไม่ใช่ทำ� การจับกุมเหยือ่ แต่เพียงอย่างเดียว
2. การปกป้อง (Protection) เป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของ
บุคคลตามหลักสิทธิมนุษยชน (Morehouse.2009:72) เพราะบุคคลย่อมมีสิทธิในชีวิตและ
ร่างกาย สิทธิและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหว หรือ สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล การค้ามนุษย์จึงเป็นการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวของบุคคล นอกจากนี้
การปกป้องเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหาย
หรือเหยื่อการค้ามนุษย์ (Bennett & Hess.2006:297) เพราะผู้เสียหายหรือเหยื่อการ
ค้ามนุษย์นั้นมักได้รับผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายและจิตใจ จึงจ�ำเป็นต้องให้การช่วยเหลือ
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ซึ่งการช่วยเหลือเยียวยานั้นอาจท�ำได้โดย การฟื้นฟูทางกายและทางจิตใจแก่ผู้เสียหายหรือ
เหยื่อการค้ามนุษย์   จัดหาที่อยู่อาศัยพักพิง   จัดหาล่ามให้แก่ผู้เสียหาย ให้การศึกษาและสอน
ทักษะแก่ผู้เสียหายหรือเหยื่อ ให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่เหยื่อ (UNODC.2008:13)
และช่วยเหลือติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
3. การป้องกัน (Prevention) มาตรการป้องกันเป็นสิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ (Mishra.2013:296) เพราะการป้องกันเป็นมาตรการที่หยุดยั้งมิให้
การค้ามนุษย์จะเกิดมีขึ้นได้อีกในอนาคต เมื่อมีการป้องกันที่ดีและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วการค้ามนุษย์ก็คงไม่อาจเกิดขึ้นได้อีก ดังนั้นมาตรการปราบปรามและการป้องกันก็คงไม่
จ�ำเป็นเช่นกัน นอกจากนี้การป้องกันการค้ามนุษย์นั้นเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
เอกชน หรือประชาชน ซึ่งอาจพอสรุปได้ว่ามาตรการป้องกันนั้นเกี่ยวข้องกับบุคคล 3 ฝ่าย  
ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการค้ามนุษย์ (2) กลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ผลกระทบโดยอ้อม   (3) กลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ   และใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์(Mishra.2013:300)
3.1 กลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการค้ามนุษย์ ได้แก่ เหยื่อผู้เสียหาย
คู่ครอง  ญาติ พ่อแม่ พี่น้องของเหยื่อ และบุคคลอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเหยื่อ  โดย
การป้องกันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มนี้ ได้แก่ การป้องกันมิให้คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญเรื่องการค้า
มนุษย์อีก และอาจให้เหยื่อหรือผู้เสียหายมีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรง แก่บุคคลอื่นๆ  
เพื่อเฝ้าระวังและตระหนักถึงการป้องกันการค้ามนุษย์
3.2 กลุ่มบุคคลที่ได้รับกระทบโดยอ้อม   ได้แก่ ประชาชนทั่วไป มูลนิธิ หรือองค์กร
ต่างๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับเหยื่อโดยตรง โดยการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มนี้ ได้แก่
การให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์แก่ประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนได้รู้จักว่าการค้ามนุษย์
คืออะไร เข้าใจถึงความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาและหา
ทางป้องกัน  ส่วนมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ  อาจมีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่ประชาชน และให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เพื่อป้องกันมิให้การค้ามนุษย์เกิดขึ้น
3.3 ส่วนกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ๆ ได้รับอ�ำนาจ
ตามกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มนี้ คือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐใช้อ�ำนาจหน้าที่ป้องกันการค้ามนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทที่ส�ำคัญใน
การป้องกันการค้ามนุษย์ โดยภาครัฐควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์
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แก่ประชาชน เมื่อประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการค้ามนุษย์แล้ว ประชาชนก็จะมี
ความระมัดระวังตัวมากขึ้นและเฝ้าระวังมิให้การค้ามนุษย์เกิดขึ้น (Chesnay.2013:247) กลุ่ม
ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะหลอกลวงหรือชักจูงประชาชนให้เป็นเหยื่อการ
ค้ามนุษย์ได้ การให้ความรู้กับประชาชนนั้น อาจท�ำได้โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์แก่เด็กนักเรียนในห้องเรียน รวมถึงการรู้จักรักษาตัวรอดให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์   
หน่วยงานภาครัฐอาจให้ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก่ประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐอาจให้ความรู้เกี่ยวกับ
การค้ามนุษย์แก่แรงงานต่างด้าว โดยให้เข้าใจถึงปัญหาการค้ามนุษย์และอธิบายถึงสิทธิของ
แรงงานต่างด้าวในประเทศ และให้ความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะให้ความคุ้มครองแรงงาน
ต่างด้าวตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือแรงงานต่างด้าวในการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
นอกจากนี้มาตรการป้องกันการค้ามนุษย์อาจมีได้ดังต่อไปนี้ คือ (1) แก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคม (2) ลดอัตราการว่างงาน และเพิ่มการจ้างงานภายในประเทศ โดยให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม (3) เพิ่มความเข้มงวดกับมาตรการตรวจสอบคนเข้าเมือง (4) แก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (5) ให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวเช่นเดียวกับแรงงานภายในประเทศ
(6) สร้ า งระบบควบคุมและลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว (7) หามาตรการในการติดต่อ
ประสานงานกับต่างประเทศ และป้องกันการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้ามนุษย์
รวมถึงเพิ่มการติดต่อประสานงานในการปราบปรามการค้ามนุษย์ผ่านอินเตอร์เน็ต (8) ก่อตั้ง
ศูนย์ด�ำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ภายในประเทศเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัจจัย
และแนวโน้มของการค้ามนุษย์ (9) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บสะสมและแลกเปลี่ยนข้อมูลใน
การต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์และ (10) หามาตรการในการลดความต้องการ หรืออุปสงค์ใน
การใช้เหยื่อค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ (UNODC.2008:12-13)

สถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทย
ประเทศไทยถูกจับตามองในปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์อย่างมากในตลอดระยะเวลาที่
ปลายปีที่ผ่านมา  เพราะโดยสภาพทางภูมิศาสตร์นั้น ประเทศไทยถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มประเทศ
ที่ด้อยพัฒนา อันได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เช่น กลุ่มโรฮิงญา เป็นต้น  
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โดยประชากรในกลุ่มประเทศเหล่านั้น หรือชนกลุ่มน้อยเหล่านั้น มีความต้องการการอพยพ
ออกนอกพื้นที่หรือย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อไปหางานท�ำ  หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ยังประเทศอื่น
กลุ่มคนเหล่านั้นจึงอพยพเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท�ำงาน หรือ เพื่อรออพยพย้ายไปยัง
ประเทศอื่น ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทางในการค้ามนุษย์(Keo.19:2013) ความหมายที่เป็นประเทศต้นทาง คือ ประเทศที่
เป็นแหล่งในการส่งเหยื่อการค้ามนุษย์ไปยังประเทศอื่น ประเทศทางผ่านคือ ประเทศที่ถูกใช้
เป็นเส้นทางการเดินทางของเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยเหยื่ออาจน�ำมาพักไว้เพื่อรอการน�ำส่งไป
ประเทศจุดหมายปลายทาง และประเทศปลายทางคือประเทศที่เป็นปลายทางของเหยื่อการค้า
มนุษย์ โดยเหยื่อจะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ หรือแสวงหาประโยชน์ในประเทศนั้นๆ
ส�ำหรับการค้ามนุษย์ภายในประเทศไทยนั้นมักเกิดขึ้นในรูปแบบของ แรงงานจากกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาหางานท�ำในประเทศไทยในรูปแบบของแรงงานภาคเกษตร แรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม แรงงานประมงและอาหารทะเล งานบริการต่างๆ งานท�ำความสะอาด
งานรับใช้ภายในบ้าน และแรงงานเหล่านี้มักถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง แรงงานบางกลุ่มยอม
เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แรงงาน
บางกลุ่มถูกกดขี่ ขูดรีด หลอกลวง บังคับให้เป็นขอทาน โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็กที่ถูกล่วง
ละเมิดทางเพศหรือถูกบังคับให้ค้าประเวณี จนกลายเป็นปัญหาสังคมและสิทธิมนุษยชนในเวลา
ต่อมา (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ.2556:10-11) นอกจากนี้ตาม
ข้อมูลประเภทคดีของส�ำนักงานอัยการสูงสุด รูปแบบการค้ามนุษย์ในประเทศไทยที่มีจ�ำนวน
มากที่สุดได้แก่ การค้าประเวณี การน�ำคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการ
เอาคนลงเป็นทาส (ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ.2558)
เมื่อเร็วๆ นี้ประเทศไทยถูกประเทศสหรัฐอเมริกาลดอันดับกลุ่มประเทศค้ามนุษย์ให้อยู่
ในกลุ่มที่ 3 (tier 3) ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่อยู่ในระดับ
เลวร้ายทีส่ ดุ ซึง่ การจัดลดอันดับในครัง้ นีส้ บื เนือ่ งมาจากประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าไม่ดำ� เนินการ
ป้องกันการค้ามนุษย์ตามมาตรฐานขั้นต�่ำของกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศสหรัฐอเมริกาพิจารณาจากรายงานและข้อมูลหลายๆ ด้าน เช่น
การเพิ่มขึ้นในการบังคับหรือหลอกลวงเหยื่อใช้แรงงานประมง การเพิ่มขึ้นในการค้าประเวณี
(U.S. Department of State. 2015) ดังนั้นประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประเมินว่าประเทศไทย
ยังคงมีการค้ามนุษย์อยู่เป็นจ�ำนวนมากและไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
อย่างจริงจัง นอกจากนี้กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (European Union) ให้ใบเหลืองเตือน
ประเทศไทยให้เร่งด�ำเนินการแก้ปัญหา และจัดการการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย การขาดการ
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รายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU) ที่
ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นที่ประเทศไทยต้อง (1) พิจารณาแก้ไข
พระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 (2) มีระบบควบคุมเฝ้าระวังเรือประมงที่อยู่ในน่านน�้ำไทย
และที่ออกไปท�ำประมงนอกน่านน�้ำอื่นๆ และมีการจดทะเบียนเรือประมง พร้อมทั้งท�ำสมุด
บันทึกการท�ำประมง  และ (3) การท�ำแผนระดับชาติเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์

การบังคับใช้มาตรการ “3P” ในประเทศไทย
1. มาตรการ “3P” ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลได้พยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วนและ
จริงจัง ที่ส�ำคัญมาตรการ “3P” นี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยพลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ได้ชี้แจงว่าได้มีการด�ำเนินการตามมาตรการ “3P” ในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามมาตรการ “3P” นั้นไม่ใช่ทฤษฎีใหม่ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาการ
ค้ามนุษย์ในประเทศไทยแต่อย่างใด โดยแท้จริงแล้วเนื้อหาของมาตรการ “3P” ได้ถูกบัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ไว้เป็นที่เรียบร้อย เพียงแต่
ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้เฉพาะเจาะจงใช้ค�ำว่า
“ปราบปราม” (Prosecution) “ปกป้อง” (Protection) และ “ป้องกัน” (Prevention) ไว้
อย่างชัดเจนเท่านั้น  
ส�ำหรับมาตรการปราบปรามภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ถูกก�ำหนดไว้ในหลายมาตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อ�ำนาจและ
ก�ำหนดหน้าที่แก่เจ้าพนักงาน ตัวอย่างเช่น มาตรา 27 ได้บัญญัติไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (1) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน
(2) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์
เมื่อผู้นั้นยินยอม แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิงจะต้องให้หญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ (3) ตรวจค้นยานพาหนะ
ใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการ
กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์อยู่ในยานพาหนะนั้น และ (4) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่
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ใดๆ เพื่อตรวจค้น ยึด หรืออายัด เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์
หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และหาก
เนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้าย ซ่อนเร้น หรือท�ำลายไป
เสียก่อน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษร้าย โยกย้าย หรือซ่อนเร้น”
นอกจากนี้มาตรการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยได้เพิ่มความรุนแรง
ในการเอาผิดผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์มากขึ้น จากเดิมมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดโทษให้ผู้กระท�ำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่สปี่ ถี งึ สิบปี และปรับตัง้ แต่แปดหมืน่ บาทถึงสองแสนบาท....
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ได้เพิ่ม
โทษผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา๙ โดยก�ำหนดว่า “ถ้าการกระท�ำผิดตามมาตรา
52.....เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำ  (1) รับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่แปดปีถึงยี่สิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิต (2) ถึงแก่ความตาย
ต้องระวางโทษจ�ำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต”
ส� ำ หรั บ มาตรการปกป้ อ งและช่ ว ยเหลื อ ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในหมวด 4 ตั้งแต่มาตรา 33
ถึง มาตรา 41 ซึ่งเป็นมาตรการปกป้องและช่วยเหลือที่ส�ำคัญอันได้แก่ การให้ความช่วยเหลือ
แก่เหยื่อหรือผู้เสียหายในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ�ำบัดฟื้นฟูทางร่างกาย
และจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย การส่งกลับไป
ยังประเทศเดิมหรือภูมลิ ำ� เนาของผูน้ นั้ การด�ำเนินคดีเพือ่ เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ผเู้ สียหาย
โดยให้ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความแตกต่างทางเพศ อายุ สัญชาติ เชื้อชาติ
ประเพณีวัฒนธรรมของผู้เสียหาย   การแจ้งสิทธิของผู้เสียหายที่พึงได้รับการคุ้มครองในแต่ละ
ขั้นตอนทั้ง ระหว่าง และหลังการช่วยเหลือ ตลอดจนขอบเขตระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ช่วยเหลือ นอกจากนีย้ งั รวมถึง การให้สทิ ธิผเู้ สียหายทีจ่ ะเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนือ่ งมาจาก
การกระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ และ การให้ความคุ้มครองปลอดภัยแก่ผู้เสียหายไม่ว่าก่อน
หรือหลังการด�ำเนินคดี เป็นต้น
ส�ำหรับมาตรการป้องกันภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้ง แต่มาตรการป้องกันนั้นอาจพิจารณาได้จากอ�ำนาจ
หน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในมาตรา 16 ซึ่งได้แก่ การก�ำหนด
ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   การก�ำหนดแนวทาง
และก�ำกับดูแลให้มีการศึกษาวิจัยและจัดท�ำข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
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และปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือ การวางระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนองค์เอกชนที่มี
วัตถุประสงค์ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   และนอกจากนี้มาตรการป้องกัน
อาจพิจารณาได้จากอ�ำนาจและหน้าที่คณะกรรมการประสานและก�ำกับการด�ำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ในมาตรา 23 ซึ่งได้แก่ การจัดท�ำและก�ำกับการด�ำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการและแผนประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การจัดให้มีและก�ำกับการ
ด�ำเนินการตามโครงการรณรงค์และการให้การศึกษากับประชาชนทั่วไป และ  การติดตามและ
จัดท�ำรายงานเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ การให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกับต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยการด�ำเนิน
การตามนโยบายเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
อย่างไรก็ตามแม้ว่ามาตรการ “3P” ได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยก็ยังคงเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว
ยังคงไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเองยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการค้ามนุษย์อย่างชัดเจน (สุนทร เอกพันธ์ นิติ ผดุงชัย และ ไฉไล ศักดิ์วรพงศ์. 2556:85)
และปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในอดีตนั้น
การค้ามนุษย์เกิดขึ้นเพียงภายในประเทศ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็สามารถสืบสวนสอบสวน
เอาตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษได้ตามปกติ แต่ในปัจจุบันการค้ามนุษย์มีลักษณะเป็น
อาชญากรรมระหว่างประเทศ กล่าวคือมีผู้กระท�ำความผิดท�ำเป็นขบวนการและมีความ
เกี่ยวข้องในหลายประเทศ เจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ไม่สามารถด�ำเนินการจับกุมหรือสืบสวน
สอบสวนเอาตัวผู้กระท�ำความผิดทั้งหมดในต่างประเทศมาลงโทษได้ตามปกติ ดังนั้นจึงมีความ
จ�ำเป็นที่ต้องอาศัยกฎหมายหลายฉบับและหน่วยงานราชการอีกหลายฝ่ายในการด�ำเนินการ
ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน นอกจากนี้มาตรการปราบปราม
การค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็ยังคงไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างเต็มที่ เพราะ
ผู้กระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์ส่วนมากมักเป็นผู้มีอ�ำนาจหรือมีอิทธิพล และอาจใช้อ�ำนาจ
ข่มขู่หรือใช้วิธีการติดสินบนแก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้กระท�ำความผิดก็ยังคง
ลอยนวลและพร้อมที่จะกลับมากระท�ำความผิดฐานค้ามนุษย์อีก และมีจ�ำนวนอีกไม่น้อย
เช่นกันที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้ค้ามนุษย์เสียเอง ดังนั้นจึงอาจพอสรุปได้ว่า เมื่อพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แล้ว มาตรการ “3P” เองก็ไม่อาจใช้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน
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2. การพัฒนาและปรับใช้มาตรการ “3P” ในประเทศไทย
การประกาศใช้มาตรการ “3P” ของรัฐบาลหรือการมีพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ
กลุ่มสหภาพยุโรปมองว่า ประเทศไทยได้แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นที่น่าพอใจ   โดยแท้จริง
แล้วมาตรการ “3P” นั้นเป็นวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่หลักสากล
และยอมรับกันทั่วโลก และประเทศสหรัฐอเมริกาเองก็ใช้มาตรการ “3P” ในการพิจารณา
หรือประเมินว่าประเทศไทยได้มีความพยายามในแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือไม่ (U.S.
Department of State. 2015)  ส่วนการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่
กับว่ารัฐบาลนั้นได้มุ่งเน้นหรือใช้บังคับมาตรการ “3P” อย่างเข้มงวดและจริงจังมากน้อย
เพียงใด หากรัฐบาลใช้บังคับมาตรการ “3P” อย่างจริงจังเหมือนกับประเทศที่ประสบความ
ส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รัฐบาลก็น่าจะประสบความส�ำเร็จในแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์ได้เช่นกัน เพราะกลไกการท�ำงานของมาตรการ “3P” นั้นคือ หยุดยั้งการค้ามนุษย์ที่มี
อยู่ให้หมดสิ้นไป ปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อให้กลับคืนดังเดิม และระงับการ
ค้ามนุษย์ที่จะมีขึ้นมิให้เกิดขึ้นอีก  นอกจากนี้ภาคประชาชนและเอกชนควรต้องให้ความร่วมมือ
กับรัฐบาลในการปฏิบัติตามมาตรการ “3P” หรือกฎหมายที่รัฐบาลได้ก�ำหนด  เพราะมาตรการ
“3P” นั้นเป็นวิธีการปฏิบัติที่จะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมมือและประสานงานจาก
ทุกฝ่ายเช่นกัน
การบังคับใช้มาตรการ “3P” ไม่ควรขึ้นอยู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แต่เพียงอย่างเดียว รัฐบาลควรก�ำหนดรายละเอียด
หรือวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 นอกจากนี้รัฐบาลควรยกระดับมาตรการปราบปรามให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มความเข้มงวดในการจับกุม สืบสวน สอบสวน หรือด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำความ
ผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ป้องกันมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้กระท�ำความผิด
ควรเพิ่มความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างต�ำรวจและอัยการในการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำ
ความผิด ส่วนมาตรการปกป้องคุ้มครองหรือเยียวยาเหยื่อหรือผู้เสียหาย รัฐบาลอาจมีความ
จ�ำเป็นต้องเพิ่มที่พักอาศัยให้แก่เหยื่อหรือผู้เสียหายมากขึ้น และรัฐบาลควรให้ความช่วยเหลือ
เหยื่อหรือผู้เสียหายอย่างเร่งด่วนด้วยความเท่าเทียมกัน ปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติของ
เหยื่อหรือผู้เสียหาย ที่ส�ำคัญทุกๆ กระทรวงหรือหน่วยงานควรมีส่วนเกี่ยวข้องและให้ความ
ร่วมมือในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อหรือผู้เสียหาย มิใช่ให้ตกเป็นภาระหน้าที่ของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะการปกป้องและช่วยเหลือมี
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ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ เช่น การฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ   ควรให้กระทรวงสาธารณสุข
เข้ามามีส่วนร่วม หรือการช่วยเหลือจัดหางานก็ควรให้กระทรวงแรงงานเข้ามามีส่วนร่วม
หากทุกๆ กระทรวงหรือหน่วยงานให้ความร่วมมือและมีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อว่ามาตรการปกป้อง
คุ้มครองหรือเยียวยาจะมีความส�ำเร็จอย่างสูง   และในส่วนมาตรการป้องกันนั้นรัฐบาลควรต้อง
เร่งด�ำเนินการสร้างมาตรการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรัฐบาลควรวางแผนระยะยาวในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลควร
เร่งแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยจัดให้มีการควบคุมหรือลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
ให้ท�ำงานถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหากมีการช่วยเหลือและควบคุมแรงงานต่างด้าวให้ได้
ท�ำงานถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็จะเป็นการป้องกันมิให้นายหน้าหรือกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ฉวย
โอกาสกับแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะน�ำไปสู่การค้ามนุษย์อีกต่อไป

สรุป
ในปัจจุบันนี้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาระดับสังคมโลกที่ทุกๆ ประเทศต่างให้ความ
สนใจและหาหนทางแก้ไข มาตรการ “3P” ซึ่งได้แก่ “ปราบปราม” (Prosecution) “ปกป้อง”
(Protection) และ “ป้องกัน” (Prevention) จึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยมาตรการนี้ถือว่าเป็นมาตรการสากลและยอมรับกันทั่วโลก โดยมาตรการ
“3P” นี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการระงับยับยั้งการค้ามนุษย์ที่มีอยู่ให้หมดสิ้นไปและ
ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อหรือผู้เสียหายให้กลับมีสภาพดังเดิม รวมถึงการหาทางแก้ไขมิให้การค้า
มนุษย์เกิดขึ้นอีกในอนาคต  
ส�ำหรับประเทศไทยนั้นประสบกับปัญหาการค้ามนุษย์มาโดยตลอด และเมื่อเร็วๆ นี้
รัฐบาลได้จัดให้ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างจริงจัง โดยมีกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหัวเรือใหญ่ในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและได้ใช้
มาตรการ “3P” ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามหลักสากล แต่ในความเป็นจริงมาตรการ
“3P” ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือทฤษฎีใหม่ส�ำหรับประเทศไทยแต่อย่างใด เพราะเนื้อหาสาระของ
มาตรการ “3P” นี้ได้อยู่ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
เป็นที่เรียบร้อยอยู่ก่อนแล้ว  อย่างไรก็ตามล�ำพังเพียงแค่การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 แต่เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
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การค้ามนุษย์ได้ รัฐบาลจ�ำเป็นต้องก�ำหนดมาตรการ “ปราบปราม” “ปกป้อง” และ “ป้องกัน”
เพิ่มเติมขึ้นอีก และที่ส�ำคัญที่สุดรัฐบาลต้องบังคับใช้มาตรการ “3P” อย่างเข้มงวดและจริงจัง
ในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งหน่วยงานทุกฝ่ายไม่ว่าภาคเอกชนหรือประชาชนควรให้ความ
ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการใช้มาตรการ “3P” แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
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