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โมเดลขอบขา่ยงานของปัญหาเด็กหาย 
 
มเีหตกุารณ์เด็กหายเกดิขึน้ทกุวันทั่วโลก น่าเสยีดายทีน่ีค่อืปัญหาระดับโลกซึง่ขาดวธิกีารรับมอืระดบัโลก 
แมว้า่ในปัจจบุนั ในบางประเทศจะมกีารจัดเตรยีมวธิกีารรับมอืกบัปัญหานีเ้พิม่ขึน้อยา่งมนัียสําคญั 
แตใ่นระดับโลกก็ยงัคงประสบปัญหา เนือ่งจากยงัขาดความเห็นชอบรว่มกนัเกีย่วกบัวธิกีารนยิามเด็กหาย 
มเีอกสารสทิธทิางกฎหมายระดับนานาชาต ิเชน่ อนุสญัญา UN วา่ดว้ยสทิธเิด็ก 
ไดใ้หคํ้าจํากดัความสากลเกีย่วกบัวธิกีารนยิาม "เด็ก" เอาไว ้
แตก่็ยงัขาดความเห็นชอบรว่มกนัในระดับโลกในสว่นทีค่ลา้ยกนัสําหรับวธิกีารนยิามคําวา่ "เด็กหาย" 
หรอืวธิกีารสบืสวนคดทีีเ่กีย่วกบัเด็กหายหรอืเด็กถกูลักพาตวั 
แนวคดิดังกลา่วจงึขึน้อยูบ่รบิทในประเทศและปัจจัยทีม่อีทิธพิลทางวัฒนธรรมและสงัคมเป็นสว่นใหญ ่
 
เพือ่สนับสนุนใหก้ารสบืสวน การจัดการ และการแกไ้ขปัญหาคดเีด็กหายมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
เราจําเป็นตอ้งมขีอบขา่ยงานของปัญหาเด็กหายในระดบัประเทศอยา่งเอาจรงิเอาจัง 
ขอบขา่ยงานดังกลา่วจะรวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัอยูเ่พยีงเรือ่งตา่ง ๆ ตอ่ไปนี:้ 
 
1) การออกกฎหมายระดบัประเทศทีม่นียิามของคาํวา่ "เด็กหาย" 
 
การกําหนดนยิามทีช่ดัเจนในระดับประเทศ1จะชว่ยสนับสนุนกระบวนการดําเนนิงานภายในเกีย่วกบัการรายงา
นเหตกุารณ์เด็กหาย และการสบืสวนคดดีังกลา่ว 
 
นยิามคําวา่ “เด็กหาย” ทีเ่สนอเพือ่ใหพ้จิารณา คอืบคุคลใด ๆ ทีอ่ายตํุา่กวา่ 18 ปี 
ซึง่ไมส่ามารถระบไุดว้า่อยูท่ีใ่ด 
 
คดเีด็กหายนัน้มหีลากหลายประเภท และแตล่ะหมวดหมูก่็ตอ้งการวธิกีารรับมอืทีแ่ตกตา่งกนั 
แตท่ัง้หมดตอ้งดําเนนิการในทันท ีดังนัน้ สิง่สําคญักค็อื ประเทศตา่ง ๆ 
จะตอ้งมกีารนําเอานโยบายระดับประเทศไปปฏบิตัใิช ้เพือ่อธบิายถงึวธิกีารสบืสวนแตล่ะคดทีีแ่ตกตา่งกนั 
ตัวอยา่งหมวดหมูไ่ดแ้ก:่ 
 

เด็กหนอีอกจากบา้นทีต่กอยูใ่นอนัตราย: 
เด็กทีเ่ดนิทางออกจากบา้นโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากพอ่แมห่รอืผูป้กครอง 
 
เด็กทีถ่กูสมาชกิครอบครวัลกัพาตวั: เด็กทีถ่กูพาตวัไป กกัขงัหน่วงเหนีย่ว 
หรอืปกปิดขอ้มลูวา่อยูท่ีใ่ด โดยพอ่แม ่สมาชกิคนอืน่ ๆ ในครอบครัว ผูป้กครอง 
หรอืตวัแทนของบคุคลเหลา่นี ้
ซ ึง่เป็นการลดิรอนสทิธใินการดแูลเด็กของพอ่แมอ่กีฝ่ายหนึง่หรอืสมาชกิครอบครัวคนอืน่ 
 
เด็กทีถ่กูผูท้ ีไ่มใ่ชส่มาชกิครอบครวัลกัพาตวั: 
เด็กทีถ่กูผูท้ีไ่มใ่ชส่มาชกิครอบครัวพาตัวไปดว้ยวธิกีารบงัคับขูเ่ข็ญและโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 
 
เด็กหลงทาง ไดร้บับาดเจ็บ หรอืหายตวัไปในลกัษณะอืน่ ๆ : 
เด็กทีห่ายตัวไปโดยมขีอ้เท็จจรงิไมเ่พยีงพอทีจ่ะระบสุาเหตกุารหาย 
 

                                           
1  หากระบบกฎหมายของสหพันธรัฐ/ประเทศ ไมอ่นุญาตใหม้กีารนยิามในระดับสหพันธรัฐ/ประเทศ 

ก็ควรมกีารออกกฎหมายในแตล่ะรัฐ จังหวัด ฯลฯ เพือ่กําหนดนยิามคําวา่ “เด็กหาย” 



ศนูยเ์ด็กหายและเด็กทีถ่กูลว่งละเมดินานาชาต ิ
 

หนา้ที ่3 จาก 8 
โมเดลขอบขา่ยงานของปัญหาเด็กหาย 

เด็กถกูทิง้หรอืเดนิทางโดยลําพงั: 
เด็กทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบัผูใ้หญซ่ึง่มหีนา้ทีเ่ป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎหมาย 
รวมถงึเด็กทีเ่ดนิทางตามลําพังโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 
เด็กทีพ่ลัดหลงเนือ่งจากเกดิเหตฉุุกเฉนิ เด็กทีอ่ยูใ่นสถานะผูล้ีภ้ยั และเด็กทีถ่กูทิง้ 
หรอืไมม่ผีูใ้หญค่อยดแูลเนือ่งจากเหตผุลอืน่ ๆ 

 
รายการนีไ้มไ่ดค้รอบคลมุหมวดหมูท่ัง้หมด 
และควรไดรั้บการพัฒนาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความจําเป็นและบรบิทในระดบัทอ้งถิน่ 
 
2) กลไกการรายงาน 
ประเทศตา่ง ๆ ควรจัดเตรยีมกลไกเอาไว ้
เพือ่ใหส้าธารณชนสามารถรายงานเหตกุารณ์เด็กหายไดอ้ยา่งสะดวก รวมถงึการใหเ้บาะแสในการทําคด ี
กลไกการรายงานเด็กหาย ควรมสีือ่/ขอ้มลูทีใ่หค้วามรูก้บัสาธารณชนเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 
โดยอาจเปิดสายดว่นโทรฟร ีและ/หรอืเปิดเว็บไซตท์ีบ่รหิาร/จัดการโดยเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ 
หรอืองคก์รพัฒนาเอกชน (NGO) ทีทํ่างานรว่มกบัหน่วยงานสบืสวน 
 
กลไกการรายงานควรทีจ่ะ: 

• พรอ้มใชง้านทัว่ประเทศทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 7 วันตอ่สปัดาห ์
• ไมค่ดิคา่บรกิาร 
• สามารถใชไ้ดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ ่และ 
• มเีจา้หนา้ทีซ่ ึง่ผา่นการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมคอยใหบ้รกิาร 

 
ไมค่วรมรีะยะเวลาเฝ้ารอกอ่นทีจ่ะรับรายงานเด็กหาย 
และควรใชแ้บบฟอรม์การรับรายงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพือ่บนัทกึการรายงานเด็กหายทัง้หมด 
ควรมกีารพจิารณาปฏบิตัใิชน้โยบายทีช่ว่ยปกป้องตัวตนของผูท้ีโ่ทรมารายงานเด็กหาย 
และเพือ่รักษาความลับของขอ้มลูทีร่ายงาน โดยพจิารณาตามความเหมาะสม 
 
ความยัง่ยนืในระยะยาวคอืหวัใจสําคญัตอ่ความสําเร็จของกลไกการรายงาน 
และควรคํานงึถงึเรือ่งนีต้ัง้แตช่ว่งกอ่ตัง้ ไมว่า่จะเป็นสายดว่นหรอืเว็บไซต ์
การองิกลไกการรายงานดว้ยโมเดลความรว่มมอืระหวา่งรัฐและเอกชน 
มศีักยภาพในการสนับสนุนการเขา้ถงึเทคโนโลยปัีจจบุนั และทรัพยากรอืน่ ๆ 
ทีส่ามารถชว่ยสนับสนุนกลไกการรายงานได ้
 
หลังจากทีเ่ริม่เดนิระบบกลไกการรายงานแลว้ ยงัสามารถใชเ้ป็นแพลตฟอรม์ในการจัดแคมเปญสรา้งการรับรู ้
โดยเนน้ย้ําไปทีค่วามสําคญัของความรว่มมอืจากสาธารณชน ตอ่ความสําเร็จของการสบืสวนคดเีด็กหาย 
 
3) การสบืสวนคดเีด็กหายในทนัท ี
เวลาเป็นสิง่ทีสํ่าคญัเมือ่มกีารรายงานเด็กหาย เมือ่เกดิเหตกุารณ์เด็กหายขึน้ 
น่ันคอืสญัญาณทีบ่ง่บอกถงึประเด็นหรอืปัญญาอืน่ ๆ ทีแ่ฝงอยู ่ดังนี ้
ส ิง่สําคัญคอืการรับมอืจะตอ้งมกีารประสานงานกนัและดําเนนิการอยา่งดทีีส่ดุ 
เพือ่ใชเ้วลาแตล่ะชัว่โมงทีผ่า่นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ การวจัิยในสหรัฐอเมรกิาพบวา่ 
จากการวเิคราะหค์ดเีด็กหายทีจ่บลงดว้ยการฆาตกรรมทัง้หมด 735 คด ี76.2% ของเด็กทีต่ายนัน้ 
เกดิขึน้ภายในสามชัว่โมงแรกทีห่ายตวัไป2 ภายใตบ้รบิทนี ้การรายงานเด็กหายในทนัท ี
                                           
2  สํานักงานอัยการรัฐวอชงิตัน, การจัดการคดสํีาหรับการสบืสวนการฆาตกรรมเด็กหายปี 2006, ที ่7, 13, สามารถตรวจสอบไดท้ี ่

http://www.atg.wa.gov/child-abduction-murder-research  

 

http://www.atg.wa.gov/child-abduction-murder-research
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และไมม่รีะยะเวลาเฝ้ารอจงึเป็นสิง่ทีสํ่าคญัมาก ทัง้ทีร่ะบไุวใ้นนโยบายอยา่งเป็นลายลักษณ์อกัษร 
หรอืในทางปฏบิตั ิควรมกีารรับรายงานในทันท ีและเริม่ทําการสบืสวนโดยไมร่รีอใด ๆ 
แมว้า่กรณีเด็กหายสว่นใหญอ่าจถกูมองวา่เป็นการหนอีอกจากบา้น 
แตเ่ด็กเหลา่นีต้กอยูใ่นความเสีย่งอยา่งมากตอ่การถกูฆาตกรรม ขม่ขนืและลว่งละเมดิ 
รวมทัง้อาชญากรรมอืน่ ๆ อกีมากมาย 
 
สิง่สําคัญคอืจะตอ้งไมเ่สยีเวลาโดยเปลา่ประโยชน ์
เนือ่งจากความเสีย่งทีเ่ด็กจะไดรั้บอนัตรายจะเพิม่ขึน้เมือ่เวลาผา่นไปเรือ่ย ๆ 
 
4) กฎขอ้บงัคบัเก ีย่วกบัการเดนิทางขา้มพรมแดนพรอ้มกบัเด็ก 
สิง่ทีจํ่าเป็นอยา่งมาก คอืประเทศตา่ง ๆ 
จะตอ้งมกีฎขอ้บงัคบัทีช่ดัเจนและครอบคลมุเกีย่วกบัการขา้มพรมแดนพรอ้มกบัเด็ก 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานขณะเขา้และออกจากพรมแดน 
จะชว่ยป้องกนัและถว่งเวลาเหตกุารณ์ทีอ่าจเป็นการลักพาตวั และ/หรอืการคา้มนุษย ์
ซึง่อาจมสีว่นชว่ยในดา้นผลสบืเนือ่งทางแพง่และอาญา จากคนรา้ยทีพ่ยายามหลบหลกีระบบดงักลา่วอกีดว้ย 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานเหลา่นี ้อาจรวมถงึการเรยีกตรวจเอกสารหลกัฐานความสมัพันธร์ะหวา่งผูใ้หญแ่ละเด็ก 
การอนุญาตอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืการรับรองจากผูป้กครองทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
และขอ้กําหนดในการลงลายเซน็คู ่และการมายนืยนัดว้ยตัวเอง ขณะขอหนังสอืเดนิทางใหก้บัเด็ก 
 
นอกจากนี ้การปฏบิตัใิชร้ะบบฐานขอ้มลูทีล่งบนัทกึการเขา้และออกพรมแดนทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้เป็นไปได ้
ควรผสานระบบเขา้กบัทะเบยีนหรอืฐานขอ้มลูเด็กหาย) 
อาจเป็นเครือ่งมอืทีม่คีา่อยา่งยิง่สําหรับเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ 
 
5) ฐานขอ้มลูทีค่รอบคลมุสําหรบัเด็กหายและเด็กทีไ่มส่ามารถระบตุวัตนได  ้
จะประสบการณ์ทีผ่า่นมา แสดงใหเ้ห็นวา่ทะเบยีนนัน้มปีระโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่ในการสบืสวนคดเีด็กหาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในกรณีทีเ่ด็กเดนิทางขา้มรัฐ/จังหวดั หรอืขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศ 
ดว้ยความคลอ่งตัวและความสามารถในการเชือ่มตอ่ทีส่งูขึน้บนโลกของเรา 
ความสามารถในการตดิตามเด็กเหลา่นี ้จงึมคีวามสําคญักวา่เดมิมาก ดว้ยเหตผุลดังกลา่ว ประเทศตา่ง ๆ 
จงึสมควรสรา้งระบบทะเบยีนระดับประเทศ ซึง่หน่วยงานกลางสามารถเขา้ใชง้านและจัดการได ้
เพือ่ใชใ้นการสง่ตอ่ขอ้มลูระหวา่งเขตอํานาจศาล พรมแดน และหน่วยงาน/สถาบนัตา่ง ๆ 
 
6) ระบบจดัการคดสีําหรบัจดัระเบยีบและบนัทกึขอ้มลูคด  ี
ระบบจัดการคดเีป็นสว่นทีสํ่าคัญสําหรับการทํางานของหน่วยงาน ในการจัดการคดเีด็กหาย 
ระบบจัดการคดทีีด่ ีตอ้งสามารถตดิตามขอ้มลูสําคญัตา่ง ๆ เชน่ จํานวนคดทีีอ่ยูร่ะหวา่งการสบืสวน 
เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบการสบืสวนแตล่ะคด ีสิง่ทีดํ่าเนนิการไปแลว้ในการสบืสวน และหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 
ระบบดังกลา่ว จะชว่ยเนน้ใหเ้ห็นเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ซ้ํา (กรณีทีเ่ด็กหายหลาย ๆ ครัง้) 
และจะสามารถเขา้แทรกแซงเพือ่รับมอืกบัเหตกุารณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
สิง่สําคัญคอื ประเทศตา่ง ๆ จะตอ้งมรีะบบจัดการคดทีีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
ซึง่มขีอ้มลูเกีย่วกบัคดมีากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเป็นไปได ้เพือ่รองรับการประสานงานระหวา่งฝ่ายตา่ง ๆ 
และลดความสบัสนและ/หรอืการทํางานซ้ําซอ้นใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ และทีสํ่าคัญเป็นพเิศษ คอืทกุหน่วย 
หน่วยงาน และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งไดรั้บขอ้มลูทีจํ่าเป็นเกีย่วกบัการสบืสวน 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทกุคนทีป่ฏบิตังิานในคดมีขีอ้มลูทีต่รงกนั 
 
ถา้เป็นไปได ้ระบบจัดการคดทีีว่า่นี ้ควรประกอบไปดว้ย: 

• ขอ้มลูทางชวีภาพ ไดแ้ก ่DNA, ลายนิว้มอื และประวตัทินัตกรรม 
ทัง้ของเด็กทีห่ายและสมาชกิในครอบครัว 
เพือ่เป็นการอา้งองิเปรยีบเทยีบในคดทีีอ่าจไมส่ามารถระบตุัวตนของเด็กดว้ยภาพได ้การทดสอบ 
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DNA จะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากในการชว่ยคลีค่ลายคดเีด็กหายทีเ่กดิขึน้เมือ่นานมาแลว้ 
หรอืทีเ่รยีกวา่ “คดทีีปิ่ดไมล่ง” คดปีระเภทนี ้มกัเป็นคดทีีค่ลีค่ลายไดย้ากทีส่ดุ 
เนือ่งจากจะไมส่ามารถหาหลักฐานใหมเ่พิม่ได ้
และคําใหก้ารของพยานก็มคีวามน่าเชือ่ถอืนอ้ยลงเมือ่เวลาผา่นไป 

• ขอ้มลูของเด็กทีไ่มส่ามารถระบตุัวตนไดท้ีบ่า้นเด็กกําพรา้ สถานสงเคราะห ์สถานรับเลีย้งเด็ก 
สถานเก็บศพ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

• การตรวจสอบภาคบงัคบัตามกําหนดเวลา ซึง่จะเป็นการอพัเดตขอ้มลูคดแีละการสบืสวน 
• การจัดหมวดหมูค่ดโีดยองิตามนยิามของ “เด็กหาย” 
• การตรวจสอบตามกําหนดเวลาของคดเีด็กหายทีเ่กดิขึน้เมือ่นานมาแลว้ 
• กจิกรรมเกีย่วกบัสือ่ และ 
• รายละเอยีดของพันธมติรฝ่ายอืน่ ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในคด ี

 
สิง่สําคัญคอืเจา้หนา้ทีท่กุคน จะตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมวธิกีารป้อนขอ้มลูเขา้และดงึขอ้มลูออกจากระบบ 
 
7) ระบบการแจกจา่ยภาพถา่ย 
แตล่ะหน่วยงานทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นคดเีด็กหาย 
ควรมวีธิกีารแจกจา่ยภาพถา่ยพรอ้มรายละเอยีดของเด็กทีห่ายใหก้บัสาธารณชน 
เพือ่ใหช้มุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการคน้หา และชว่ยเพิม่โอกาสในการคน้หาเด็ก 
ระบบการแจกจา่ยทีม่ปีระสทิธภิาพ จะชว่ยใหก้ารทําคดดีงักลา่วครอบคลมุในวงกวา้ง 
ชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีตํ่ารวจไดรั้บเบาะแสอนัล้ําคา่ 
และชว่ยใหส้าธารณชนไดรั้บขอ้มลูเกีย่วกบัเด็กทีห่ายอยา่งตอ่เนือ่ง จนกวา่จะเจอตวั 
 
ระบบแจกจา่ยภาพถา่ยควรเผยแพรท่ัง้ภาพถา่ยและขอ้มลูทีสํ่าคญัผา่นทาง: 

• เว็บไซต ์โซเชยีลมเีดยี และแอป 
• ภาพพักหนา้จอ, ฟีดขา่ว RSS และ Java แบนเนอร ์
• รายชือ่สําหรับแจกจา่ยขอ้มลูทีล่งทะเบยีนไวท้างอเีมลและแฟกซ ์และ 
• บรษัิทพันธมติรทีแ่สดงขอ้มลูบนหนา้จอโทรทศัน ์กระดานขา่ว หนา้จอแสดงขอ้มลูอืน่ ๆ 

ยานยนตส์าธารณะ ฯลฯ 
 
ทีสํ่าคญัคอืหน่วยงานจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองของเด็กทีห่าย หรอืหน่วยงานทีส่บืสวน 
และควรคํานงึถงึความเป็นสว่นตวัของเด็ก กอ่นทีจ่ะแจกจา่ยขอ้มลูไปยงัสาธารณชน 
เนือ่งจากมกีารพัฒนาเทคโนโลยใีหม ่ๆ ขึน้ในแตล่ะวัน สิง่สําคัญคอืหน่วยงานตา่ง ๆ 
จะตอ้งเตรยีมขัน้ตอนการดําเนนิงานสําหรับลบขอ้มลูอา้งองิถงึตวัเด็กออก ภายหลังจากทีค่น้พบตัวแลว้ 
 
ในสว่นหนึง่ของกลยทุธก์ารสบืสว่น ขณะพจิารณาวา่ควรใชส้ือ่เผยแพรข่อ้มลูคดสีูส่าธารณชนหรอืไม ่
สิง่สําคัญคอืการตัดสนิใจวา่การเผยแพรข่อ้มลูสูส่าธารณชนนัน้ เป็นผลดทีีส่ดุตอ่การสบืสวนหรอืไม ่
และควรมกีารพจิารณาวา่จะใชส้ือ่ประเภทใด (เชน่ สือ่ส ิง่พมิพ ์สือ่ดจิติอล/ออนไลน ์โซเชยีลมเีดยี) 
และจะใชใ้นขอบเขตทีม่ากนอ้ยเพยีงใด 
 
8) การรบัมอืและข ั�นตอนการดาํเนนิงานสบืสวน 
หน่วยงานใด ๆ – เจา้หนา้ทีตํ่ารวจหรอื NGO – ทีเ่ป็นผูรั้บรายงานเด็กหาย 
ควรมนีโยบายหรอืขัน้ตอนการปฏบิตังิานมาตรฐานจัดเตรยีมไว ้
เพือ่กําหนดวธิกีารรับมอืและขัน้ตอนการดําเนนิงานสบืสวน ซึง่รวมถงึ แตไ่มจํ่ากดัเพยีง: 

• การรับรายงานเด็กหาย รวมถงึรายละเอยีดของสิง่ทีเ่จา้หนา้ทีผู่รั้บรายงานควรดําเนนิการในทันท ี
• การสอบปากคําผูต้อ้งสงสยั สมาชกิในครอบครัว เพือ่น และพยาน 
• การพัฒนากลยทุธก์ารสบืสวน 
• การระบทุรัพยากรทีจํ่าเป็น 

และการตดัสนิใจเกีย่วกบัทรัพยากรทีส่ามารถใชใ้นการคน้หาเด็กทีห่ายได ้
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• การรวบรวมและจัดการกบัหลักฐานทางนติเิวช 
• การกําหนดขัน้ตอนการดําเนนิงานพเิศษ สําหรับเด็กทีห่ายในตา่งประเทศ 
• การกําหนดวธิกีารและชว่งเวลาในการเริม่ดําเนนิการตามระเบยีบการรับมอื และ 
• การจัดการการมสีว่นรว่มของสือ่ 

 
บคุลากรทีม่สีว่นสําคัญ ควรไดรั้บการฝึกอบรมเป็นประจําเกีย่วกบัการรับมอืและขัน้ตอนการดําเนนิงานเหลา่นี ้
 
ในขณะทีพั่ฒนานโยบายและขัน้ตอนการดําเนนิงาน เกีย่วกบัการรายงานและการสบืสวนคดเีด็กหาย 
สิง่สําคัญคอืในแตล่ะการรับมอื จะตอ้งอยูภ่ายใตส้มมตุฐิานทีว่า่ เด็กกําลังตกอยูใ่นอนัตราย 
จนกวา่จะสามารถยนืยนัไดว้า่ไมเ่ป็นเชน่นัน้ เจา้หนา้ทีตํ่ารวจไมค่วรเพกิเฉยตอ่การรายงานเด็กหายทกุกรณี 
และควรเริม่ทําการสบืสวนในทันท ีโดยไมคํ่านงึถงึอาย ุเชือ้ชาต ิเพศ หรอืสถานการณ์ทีเ่ด็กหายตวัไป ดังนัน้ 
สิง่ทีข่าดไมไ่ดค้อืเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ นักสบื ผูส้อบสวนทกุคน-
ตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมวธิกีารรับมอืเมือ่มกีารรายงานเด็กหาย (เชน่ ควรมองหาสิง่ใด 
และควรถามคําถามใดจากผูต้อ้งสงสยั ครอบครัว เพือ่นบา้น และเพือ่น) 
หรอืควรมหีน่วยสบืสวนพเิศษเตรยีมพรอ้มไวสํ้าหรับปฏบิตังิาน 
 
9) ขอ้ตกลงรว่มกนัอยา่งเป็นทางการระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ 
ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการสบืสวนคดเีด็กหาย และการค ุม้ครองเด็กโดยรวม 
ขอ้ตกลงเหลา่นี ้ควรมกีารกําหนดบทบาทและความรับผดิชอบของแตล่ะองคก์ร 
รวมถงึเขตอํานาจการตดัสนิใจและหนา้ทีข่องแตล่ะหน่วยงานหรอืองคก์ร เพือ่ป้องกนัการทํางานซบัซอ้น 
และเพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะมกีารรับมอือยา่งครอบคลมุ 
 
ขอ้ตกลงเหลา่นีค้วรรวมถงึหน่วยงานรัฐและ NGO ทีป่ฏบิตังิานกบัเด็ก 
และ/หรอืเป็นผูใ้หก้ารสนับสนุนดา้นสทิธขิองเด็กดว้ย 
 
10) โปรแกรมความรว่มมอืของช ุมชน เพ ือ่ใหค้วามร ูก้ บัสาธารณ ชนในประเด็นตา่ง ๆ 
ทีเ่ก ีย่วกบัเด็กหาย 
ควรสนับสนุนใหพ้อ่แม/่ผูป้กครอง รายงานเด็กหายโดยเร็วทีส่ดุ 
และไมต่ัง้สมมตุฐิานเอาเองวา่เด็กจะกลับบา้นเองได ้แมว้า่เด็กจะเคยทํามาแลว้ในอดตี 
 
ควรแนะนําใหพ้อ่แม/่ผูป้กครองเกบ็ขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกบัเด็กเอาไว ้เชน่ ภาพถา่ย 
ขอ้มลูตดิตอ่แพทยแ์ละทันตแพทยท์ีม่ปีระวตักิารรักษาเด็ก และเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานรัฐ 
ซึง่สามารถใชย้ืน่ใหก้บัหน่วยงานสบืสวนไดภ้ายในหนึง่หรอืสองชัว่โมงแรก หลังจากทีเ่ด็กหายไป 
 
พอ่แม/่ผูป้กครองควรไดรั้บทราบถงึความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ 
การมสีว่นรว่มกบัชมุชนของเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ คอืหวัใจสําคัญของความสําเร็จของโปรแกรมชมุชน 
และบอ่ยครัง้ทีช่ว่ยใหส้ามารถคน้พบตัวเด็กทีห่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว เจา้หนา้ทีตํ่ารวจในหลาย ๆ ประเทศ 
จะเป็นผูนํ้าเสนอวธิกีารป้องกนัใหก้บัเด็ก ๆ ในโรงเรยีนทอ้งถิน่ และอาจแจกจา่ยชดุอปุกรณ์ระบตุัวตนเด็ก 
ซึง่จะประกอบไปดว้ยภาพถา่ยลา่สดุ ขอ้มลูสําคญัเกีย่วกบัเด็ก ลายนิว้มอื รวมถงึตวัอยา่งทางชวีภาพของเด็ก 
สําหรับใชใ้นการระบตุัวตนดว้ย DNA ในภายหลัง หากจําเป็น 
 
หากมกีารนําไปปฏบิตัใิชอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ การใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการรับมอืของเจา้หนา้ที ่
อาจชว่ยใหเ้จา้หนา้ทีตํ่ารวจสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลยิง่ขึน้ 
ซึง่จะชว่ยเพิม่โอกาสในการตามตัวเด็กไดอ้ยา่งรวดเร็วและประสบความสําเร็จ ในการพัฒนานโยบายดังกลา่ว 
สิง่สําคัญคอืการพจิารณาวา่ภาคเอกชนสามารถเขา้มามบีทบาทใดไดบ้า้ง รวมถงึขดีความสามารถของชมุชน 
NGO และ NGO จะสามารถรว่มงานกบัเจา้หนา้ทีตํ่ารวจไดอ้ยา่งไรบา้ง (เชน่ การรับเบาะแสจากสาธารณชน 
การแจกจา่ยภาพถา่ยของเด็กทีห่าย หรอืการใหค้วามรูก้บัสาธารณชนในประเด็นดังกลา่ว) 
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11) ระบบแจง้เตอืนเด็กหายอยา่งเรง่ดว่นในกรณ ีฉุกเฉนิ 
หลังจากทีม่กีารเตรยีมสว่นประกอบพืน้ฐานในการรับมอืคดเีด็กหายแลว้ 
ควรพจิารณาการนําระบบแจง้เตอืนเด็กหายอยา่งเรง่ดว่นในกรณีฉุกเฉนิมาใช ้
 
ตัวอยา่งเชน่ โปรแกรมแจง้เตอืน AMBER ในสหรัฐอเมรกิา 
ซึง่การเป็นความรว่มมอืภาคสมคัรใจระหวา่งเจา้หนา้ทีตํ่ารวจ ผูจั้ดรายการวทิยแุละโทรทัศน ์
หน่วยงานคมนาคม และฝ่ายอืน่ ๆ ทีร่ว่มงานกนัเพือ่จัดตัง้กระดานขา่วฉุกเฉนิขึน้สําหรับใชใ้นคดเีด็กหาย 
ทีร่า้ยแรงทีส่ดุ (มกีารใชง้านการแจง้เตอืน AMBER เพยีง 1% ของคดลีักษณะดังกลา่วในสหรัฐอเมรกิา) 
เป้าหมายคอืการกระตุน้ทัง้ชมุชนใหล้งมอืสนับสนุนการคน้หา 
และรับตัวเด็กทีห่ายคนือยา่งปลอดภยัไดใ้นทันท ีโดยการเผยแพรข่อ้มลูอยา่งละเอยีดเกีย่วกบัเด็กทีห่าย 
ผูต้อ้งสงสยัวา่จะเป็นผูล้กัพาตวั ยานพาหนะของผูต้อ้งสงสยั ฯลฯ 
 
ระบบแจง้เตอืนเด็กหายอยา่งเรง่ดว่นในกรณีฉุกเฉนิ ควรมกีารใชง้านภายใตก้ฎเกณฑท์ีเ่ครง่ครัด เชน่: 

• คดทีีเ่จา้หนา้ทีตํ่ารวจมเีหตผุลทีเ่ชือ่ถอืไดว้า่เด็กทีห่ายไปอายตํุ่ากวา่ 18 ปี 
• เด็กทีห่ายไปถกูลักพาตวัไป หรอืตกอยูใ่นอนัตรายทีอ่าจไดรั้บบาดเจ็บสาหสัหรอืเสยีชวีติ และ 
• มขีอ้มลูเกีย่วกบัตัวเด็กและ/หรอืผูต้อ้งสงสยัวา่เป็นผูล้กัพาตวั 

ทีล่ะเอยีดมากเพยีงพอทีส่าธารณชนจะสามารถระบตุัวได ้
 
แตส่ิง่สําคญัทีต่อ้งเนน้ย้ํา 
คอืระบบแจง้เตอืนเด็กหายอยา่งเรง่ดว่นในกรณีฉุกเฉนิเพยีงอยา่งเดยีวนัน้ไมเ่พยีงพอ ทีสํ่าคัญทีส่ดุ 
คอืเจา้หนา้ทีตํ่ารวจและหน่วยงานพันธมติรทีเ่กีย่วขอ้ง 
จะตอ้งมวีธิกีารรับมอืทีค่รอบคลมุเมือ่มกีารรายงานเด็กหาย 
แลว้จงึใชร้ะบบแจง้เตอืนเด็กหายอยา่งเรง่ดว่นในกรณีฉุกเฉนิมาเป็นสว่นเสรมิในการรับมอืคดเีด็กหายโดยรว
ม 
 
12) ขอบขา่ยงานการป้องกนั 
ควรมกีารพัฒนาและผสานขอบขา่ยงานการป้องกนัทีค่รอบคลมุเขา้กบัสว่นตา่งๆ 
และวธิปีฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด การจัดทําขอบขา่ยงานนี ้
ควรจัดทําขึน้โดยอาศัยความเขา้ใจอยา่งชดัเจนถงึปัญหาเด็กหายและการลักพาตวัเด็กเป็นแนวทาง 
ทัง้ในระดับประเทศและระดบัภมูภิาค รวมถงึผลกระทบทีเ่ด็กและผูใ้หญอ่าจไดรั้บจากประสบการณ์ดังกลา่ว 
 
หากเป็นไปได ้ขอบขา่ยงานการป้องกนั ควรมสีว่นประกอบหลักตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี:้ 

• แคมเปญสรา้งการรับรูข้องสาธารณชน 
เพือ่สรา้งการรับรูแ้ละใหข้อ้มลูชมุชนเกีย่วกบัการมอียูข่องบรกิารและทรัพยากร 

• แคมเปญใหค้วามรูแ้ละสรา้งการรับรู ้ทีจั่ดขึน้ตามสถานศกึษาทกุระดับ 
โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นนักเรยีนและคร ู

• การฝึกอบรมเจา้หนา้ทีป่ระจําพรมแดน และหน่วยงานบงัคับใชก้ฎหมายอืน่ ๆ 
ใหท้ราบถงึสญัญาณทีอ่าจบง่ชีว้า่เป็นการลกัพาตวัและการคา้มนุษย ์
รวมถงึลักษณะของเหยือ่และคนรา้ย และ 

• กลไก/เครือ่งมอืทางกฎหมาย เชน่ คําสัง่ในการดแูลเด็ก คําสัง่คุม้ครองความปลอดภยั 
และการเก็บรักษาหนังสอืเดนิทางโดยฝ่ายทีเ่ป็นกลาง 
เครือ่งมอืเหลา่นีส้ามารถชว่ยป้องกนัและถว่งเวลาการลกัพาตัวเด็กโดยพอ่แมไ่ด ้

 
แคมเปญสรา้งการรับรูใ้หก้บัสาธารณชน จะใหข้อ้มลูกบัผูใ้หญแ่ละเด็ก เกีย่วกบัแนวโนม้ความเสีย่งตา่ง ๆ 
โดยอาศัยสือ่มุง่เนน้ความปลอดภยัแบบระบเุป้าหมาย เชน่ การรณรงคด์ว้ยโปสเตอร ์สือ่สําหรับการอา่น 
และเกมเพือ่การศกึษา ซึง่มปีระโยชนอ์ยา่งมากสําหรับทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่า่จะเป็นภาคเอกชน 
และประชาสงัคม รวมถงึหน่วยงานตํารวจ 



ศนูยเ์ด็กหายและเด็กทีถ่กูลว่งละเมดินานาชาต ิ
 

หนา้ที ่8 จาก 8 
โมเดลขอบขา่ยงานของปัญหาเด็กหาย 

เพือ่สรา้งความรว่มมอืและถา่ยทอดขอ้ความวธิกีารป้องกนัในรปูแบบทีส่อดคลอ้งกนัถงึชมุชน 
สือ่เหลา่นีค้วรใหคํ้าแนะนํากบัผูป้กครองและเด็ก ถงึวธิกีารระมดัระวังตวัและหลกีเลีย่งอนัตราย 
รวมถงึวธิปีฏบิตัดิา้นความปลอดภยัพืน้ฐาน เชน่ การไมเ่ปิดประตหูรอืรับของขวญัจากคนแปลกหนา้ 
การใหข้อ้มลูสว่นบคุคลผา่นทางโทรศัพทห์รอือนิเทอรเ์น็ต 
หรอืการหลกีเลีย่งยานพาหนะทีเ่ขา้มาใกลข้ณะอยูร่มิถนน นอกจากนี ้
ควรสนับสนุนใหพ้อ่แมจั่ดเตรยีมขอ้มลูลา่สดุและขอ้มลูระบตุัวตนของเด็ก ไดแ้ก ่
ประวัตกิารรักษาและประวัตทิันตกรรม (ถา้เป็นไปได)้ เอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานรัฐ ภาพถา่ย ฯลฯ 
หากเป็นไปได ้ใหร้วบรวมลายนิว้มอืและตวัอยา่งทางชวีภาพไวด้ว้ย 
พอ่แมค่วรสนับสนุนใหล้กูของตนทอ่งจําชือ่และนามสกลุของตนเอง ทีอ่ยู ่ชือ่และนามสกลุของพอ่แม ่
รวมถงึขอ้มลูตดิตอ่ และแหลง่ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสําหรับใชใ้นกรณีฉุกเฉนิ 
อาจมกีารออกแบบคําแนะนําเพิม่เตมิสําหรับแตล่ะทอ้งทีโ่ดยเฉพาะ เชน่ การหนอีอกจากบา้น 
การสรา้งความไวใ้จทางออนไลน ์การคา้มนุษย ์การลักพาตวัโดยพอ่แม ่และกรณีอืน่ ๆ 
 
 


