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ปัญหาเด็กหาย

09

ในบริบทสังคมไทย

ปัญหาเด็กหายในประเทศไทย พบว่า สาเหตุ

ที่เด็กหายตัวจากบ้านมากที่สุด คือ เด็กที ่

สมัครใจหนีออกจากบ ้าน โดยคิดเป ็น 

ร้อยละ 77 ของสาเหตุเด็กหายทุกประเภท 

สะท้อนถงึความเปราะบางของสถาบนัครอบครัว  

ซึ่ ง เป ็นสถาบันหลักพื้ นฐานของสั งคม  

รองลงมา คือ เ ด็กกลุ ่มที่มีพัฒนาการ 

ทางสมองช้า พิการทางสมอง พิการทาง 

สติปัญญา พิการทางจิต และพลัดหลงแล้ว 

กลบัไม่ถูก ความตืน่ตวัเกีย่วกบัปัญหาเดก็หาย

ในประเทศไทยเปรียบเสมือนคลื่นกระทบฝั่ง  

ในยามที่สถานการณ์ รุนแรงคล ้ายพายุ  

สังคมก็จะตื่นตัวต่อปัญหา แต่เมื่อใดที่ลม

เงียบสงบ ปัญหาก็ยังด�ารงอยู ่ เมื่อมีพายุ 

ลูกใหม ่ก็จะมีการตื่นตัวอีกรอบ โดยยัง 

ไม่ปรากฏความชัดเจนของแนวทางในการ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการกับป ัญหา  

โดยเฉพาะการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

โดยตรงในการสืบสวนติดตามคนหาย 

กรณีน้องชมพู่	:	
คลื่นกระทบฝั่งที่ยังไม่มีคำาตอบ	

การหายตัวไปของน้องชมพู่ เด็กหญิงวัยเพียง 3 ขวบ จากบริเวณบ้านพัก

ในหมู่บ้านของจังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้สร้าง

กระแสสังคมที่โหมกระหน�่าต่อปัญหาเด็กหายในประเทศไทยอย่างมาก  

ภายหลังการหายตัวไป 3 วัน ทีมค ้นหาได ้พบร ่างของน ้องชมพู  ่ 

นอนเสียชีวิตอยู่บนภูเขาท้ายหมู่บ้าน ซ่ึงอยู่ห่างจากจุดที่น้องหายตัวไป

ประมาณ 2 กิโลเมตร การเสียชีวิตของน้องชมพู่ ท�าให้สื่อแทบทุกส�านัก

และทกุแพลตฟอร์มลงไปติดตามความคบืหน้าของคดี จนกลายเป็นกระแส

ดราม่าที่ได้รับความสนใจจากสังคมต่อเนื่องนานหลายเดือน 

ภาพ: https://www.mumkhao.com/view-5535 (ปรับ)
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ความน่าสนใจของคดีนี้ อาจเพราะเป็นเหตุการณ์เชิง

อาชญากรรมใหญ่ หลงัสถานการณ์คลายลอ็คดาวน์จาก

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท่ัวประเทศ ซึง่ก่อนหน้านัน้ 

หลายเดือนแทบไม่มีข ่าวอาชญากรรมใหญ่ๆ เลย  

ผู้สื่อข่าวจึงให้ความสนใจติดตามคดีกันอย่างครึกโครม 

จนเกิดการรับรู้ในวงกว้างถึงคดีน้องชมพู่ แม้แต่บุคคล

ใกล้ตัวของน้องชมพู ่ด ้วย และก้าวล่วงไปถึงแทบ 

ทกุส่วนของชุมชนทีเ่กดิคด ีมกีารวเิคราะห์ถงึตวัผูก่้อเหตุ  

โดยน�าเสนอข้อคิดเห็นมากกว่าข้อเท็จจริงของคดี  

จนเกิดผลกระทบต่อครอบครัวของเด็ก และความ

สมัพันธ์ของคนในชุมชน กล่าวได้ว่า ประเดน็เรือ่งปัญหา

เด็กหายได้กลายเป็นประเด็นรองของดราม่าที่ต่างฝ่าย

ต่างออกมาตอบโต้กันและกัน จนขยายเป็นประเด็น

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี ท�าให้ขาดการตระหนักถึงปัญหา

เด็กหายซึ่งเป็นประเด็นหลักที่สังคมควรให้ความส�าคัญ

ในเวลาต่อมา พล.ต.อ. สวุฒัน์ แจ้งยอดสขุ ผูบ้ญัชาการส�านกังาน

ต�ารวจแห่งชาติ ได้แถลงความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ (ณ วันที่  

2 ตลุาคม 2563)1 ว่า มกีารสมัภาษณ์บคุคล 384 ปาก สอบบคุคล 

เข้าส�านวน 120 ปาก สอบปากค�าความเห็นของผู้เช่ียวชาญ

ประกอบ 13 ท่าน มีวัตถุพยานหลักฐานส�าคัญในคดีส่งตรวจ

พิสูจน์ 113 ชิ้น ส่งตรวจดีเอ็นเอบุคคลเทียบกับวัตถุพยาน 154 

ตัวอย่าง โดยรวมส�านวนการสืบสวนสอบสวนกว่า 918 หน้า 

ประเมนิว่าจดุทีพ่บศพน้องชมพู่บนภเูหลก็ไฟ ไม่น่าทีเ่ด็กวยัเพยีง 

3 ขวบจะเดินมาด้วยตนเอง ประกอบกับพบเส้นผมของน้อง

ชมพู่จ�านวน 36 เส้นตกอยู่ข้างศพ ในลักษณะถูกของมีคมเฉือน  

ซ่ึงตัวเด็กไม่สามารถตัดผมด้วยตัวเองได้ จงึสนันษิฐานว่ามบีคุคล

พาน้องชมพู่ไป แต่ปัจจุบันหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะขอศาล

อนุมัติออกหมายจับผู้ใด2 จึงยังคงเป็นค�าถามของสังคมต่อไปว่า

ใครพาน้องชมพู่ไป และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เหตุใดท่ีท�าให้

เด็กเสียชีวิตอยู่บนนั้น 

ครอบครัว ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหาน้องชมพู่บนเขาภูเหล็กไฟ

ภาพ: https://www.amarintv.com/news/detail/32887
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ทำาความเข้าใจต่อปัญหา
การลักพาตัวเด็กในไทย

ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา ปัญหาการลักพาตัวเด็ก 

ในประเทศไทย มักไม่พบการก่อเหตุหรือแผน 

ประทุษกรรมในลักษณะกลุ ่มแก ๊ งขบวนการ  

ส่วนใหญ่ไม่พบการลกัพาตวัเดก็ในลกัษณะขบวนการ

ค้ามนุษย์ แต่การลักพาตัวเด็กในประเทศไทย  

ผู้ก่อเหตุมักก่อเหตุตามล�าพังด้วยตัวคนเดียว ซึ่งอาจ

เป็นได้ทั้งคนแปลกหน้าและคนใกล้ชิดท่ีเด็กคุ้นหน้า

จากข้อมูลการสืบสวนที่ผ ่านมา ผู ้ก ่อเหตุลักพา 

ตัวเด็ก มักมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง บางส่วนใช้ชีวิต 

กึ่งเร่ร่อนไร้บ้าน บางส่วนเป็นบุคคลพ้นโทษที่เคย 

ก่อเหตุกระท�าความผดิในคดทีางเพศหรอืคดอีาญาอืน่ 

มาก่อน โดยผู้ก่อเหตุในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์

อยู่สองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่ลักพาตัวเด็ก

เพือ่กระท�าทางเพศ โดยก่อเหตไุด้ทัง้กบัเดก็หญงิและ

เดก็ชาย กลุม่ทีส่อง คือ กลุม่ทีล่กัพาตวัเดก็ด้วยความ

เสน่หา กลุ่มนี้จะแยกย่อยเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะ

เป็นกลุ่มที่ลักพาตัวเด็กทารกเนื่องจากอยากมีบุตร 

อยากน�าเด็กไปเลี้ยงดูเป็นลูก ผู้ก่อเหตุมักเป็นหญิง

ที่ตั้งครรภ์แล้วแท้งบุตร หรือไม่สามารถมีบุตรได้

ด้วยตัวเอง กลุ่มที่สองจะลักพาตัวเด็กเพื่อน�ามาเป็น

เพื่อนเล่นด้วย ผู้ก่อเหตุลักษณะนี้มักเป็นผู้มีอาการ

ป่วยทางจิต พิการทางสติปัญญา พิการทางการรับรู้  

หรือพิการทางสมอง ซึ่งไม่มีเพ่ือนในวัยเดียวกันหรือ

ไม่สามารถเล่นกับคนในวัยเดียวกันได้ จึงใช้การ 

พูดคุยกับเด็ก และพาเร่ร่อนไปเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆ 

โดยไม่มีวัตถุประสงค์ท่ีจะกระท�าทางเพศ แต่เด็ก 

อาจเกิดอันตรายจากสภาพพื้นท่ีและการใช้ชีวิตกับ

ผู้ก่อเหตุ ซ่ึงไม่มีศักยภาพในการปกป้องดูแลเด็กได้ 

ทั้งนี้ เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกลักพาตัว จะอยู่ใน

ช่วงอายุ 3-10 ขวบ ซึ่งเป็นวัยที่ล่อหลอกง่าย และ

ไม่สามารถต่อสู้ด้ินรนขัดขืนได้มากนัก

สถานการณ์เด็กหาย
ในประเทศไทย

แม้ว่าปัญหาเดก็หายจะปรากฏเป็นข่าวใหญ่อยูบ่่อยครัง้ แต่สถานการณ์

ภาพรวมเด็กหายในประเทศไทย จากสถิติการรับแจ้งเหตุของศูนย์

ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงา พบว่า ในระยะห้าปีล่าสุดมีสถิติการรับ

แจ้งเหตุเด็กหายลดลงทุกปี โดยในปี 2563 มีการรับแจ้งเด็กหายทั้งสิ้น 

224 ราย โดยเป็นเด็กผู้ชาย 86 ราย เด็กผู้หญิง 138 ราย พบตัวแล้ว 

204 ราย อยูร่ะหว่างการติดตาม 20 ราย มอีตัราการพบตัวทีร้่อยละ 913  

ปัญหาเด็กหายในประเทศไทยมีสถานการณ์คล้ายกับประเทศอื่น เช่น 

สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ สาเหตุที่เด็กหายตัวออกจากบ้านมากที่สุด คือ 

เด็กสมัครใจหนีออกจากบ้าน (run away) ในปี 2563 มีเด็กที่สมัครใจ

หนีออกจากบ้านในไทยทั้งสิ้น 177 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 ของสาเหตุ

เด็กหายทุกประเภท รองลงมา คือ เด็กกลุ่มที่มีพัฒนาการทางสมองช้า 

พิการทางสมอง พิการทางสติปัญญา พิการทางจิต พลัดหลงแล้วกลับ 

ไม่ถูก 27 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของสาเหตุเด็กหายทุกประเภท4  

ส่วนการลักพาตัวเด็กมบ้ีางแต่ไม่มากนกัในแต่ละปี ซ่ึงในทางสากลจะมี

หลกัคดิว่า ไม่ว่าเด็กจะหายไปจากสาเหตุใด ให้ประเมนิว่าอาจถกูลกัพาตวั  

หรอืมอีนัตรายไว้ก่อนเสมอ เพือ่ให้เกดิการตดิตามอย่างทนัท่วงที 

ตารางท่ี	1	สถิติเด็กหาย	ปี	2559-2563

ที่มา: มูลนิธิกระจกเงา
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เด็กกลุ่มเสี่ยงที่สมัครใจหนีออกจากบ้านจะอยู่ในช่วงอายุ 

10-15 ปีมากที่สุด5 เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ อยู่ในวัยที่

ตดิเพือ่น เข้าถงึเทคโนโลย ีและสามารถดแูลตวัเองได้ในระดับ

หนึ่งเมื่ออยู่นอกบ้าน สาเหตุที่เด็กสมัครใจหนีออกจากบ้าน 

ปัจจยัหลักมาจากปัญหาภายในครอบครวั ทัง้ความรุนแรงจาก

ทางร่ายกาย เช่น การโดนท�าร้ายทุบต ีลงโทษด้วยความรนุแรง  

ทั้งกระท�าแบบต่อเนื่อง หรือเพิ่งเคยกระท�า และความ

รุนแรงทางจิตใจ เช่น การดุด ่าว ่ากล่าว การใช้ค�าพูด 

เปรียบเทียบบุตรหลานกับเด็กคนอ่ืน การไม่แสดงเหตุผล 

ต่อค�าสัง่ หรอืการห้ามเดก็กระท�าบางสิง่ เช่น การยดึโทรศัพท์

ของเด็ก เพราะเห็นว่าบุตรหลานใช้เวลาอยู ่กับโทรศัพท์

ยาวนาน โดยไม่แสดงเหตุผลหรือตั้งกติกากันไว้ก่อน  

อีกปัจจัยหน่ึงที่ท�าให้เด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านในปัจจุบัน 

คือ การถูกชักชวนโดยคนท่ีเด็กรู้จักในโลกออนไลน์ ซ่ึงเด็ก

ในวัยนี้เป็นวัยอยากรู้อยากลอง เป็นไปตามฮอร์โมนส์และวัย

เจริญพันธุ์ ในขณะที่ผู้ปกครองไม่ได้คุยเรื่องเพศศึกษากับเด็ก  

หรือบางรายไม่มีเวลาในการดูแลบุตรหลาน จนไม่รู้ว่าบุตร

หลานคุยกับใครอยู่ หรือมีความแตกต่างของช่วงวัย เช่น 

ครอบครัวที่ส่งบุตรหลานไปให้ผู้สูงอายุ ปู่ย่าตายายเลี้ยงด ู

ซึ่งมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันมากระหว่างเด็กกับผู ้ปกครอง  

การพูดคุยสื่อสารภายในครอบครัวท่ีจ�ากัดเหมือนคุย 

คนละภาษา ท�าให้เด็กคุยกับคนภายนอกครอบครัวมากกว่า

คนในครอบครัวตัวเอง เกิดความไว้วางใจคนที่เพิ่งรู้จักกัน 

ในโลกออนไลน์ หากครอบครวัมพีืน้ฐานปัญหาเดมิอยูก่่อนแล้ว  

จะท�าให้เด็กตัดสินใจหนีออกจากบ้านได้ง่ายข้ึน เพราะไม่มี

สิ่งยึดโยงหรือสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเพียงพอในครอบครัว 

ทั้งน้ี สังคมมองปัญหาเด็กสมัครใจหนีออกจากบ้านไว้อีก

สถานะหน่ึงทีแ่ตกต่างจากเดก็ถกูลักพาตวั กล่าวคอื สงัคมและ

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการรับแจ้ง 

และติดตามเด็กหาย ไม่ให้ความส�าคัญต่อเด็กที่สมัครใจหนี

ออกจากบ้านเท่าท่ีควร ด้วยมองว่า เด็กสมคัรใจออกจากบ้าน

ไปด้วยตัวเอง ถ้านอกบ้านไม่ดีพอ หรือเด็กตกระก�าล�าบากก็

อาจจะกลบับ้านมาเอง ซึง่แนวคดิท�านองนีเ้ป็นอปุสรรคส�าคญั

ต่อการคุ้มครองเด็ก 

ความเปราะบางของครอบครัว	:	
ปัจจัยสำาคัญของปัญหาเด็กหาย

การที่เด็กวัยรุ่นสมัครใจหนีออกจากบ้าน “สะท้อนถึงความ

เปราะบางของสถาบนัครอบครัว” ซ่ึงเป็นสถาบนัหลกัพืน้ฐาน

ของสังคม แต่เมือ่มองมมุกลับมาทีผู้่ปกครอง ซึง่อยูใ่นสถานะ

ที่ต้องต่อสู้ปากกัดตีนถีบกับสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้น ซ�้าเติม

ด้วยวิกฤติของโรคระบาดที่สั่นคลอนความมั่นคงในอาชีพ 

ท�าให้สถาบันครอบครัวมีภาวะความตึงเครียดปกคลุม  

การแสดงออกภายในครอบครวัจงึมกัเจอืปนไปด้วยแรงกดดนั

จากสภาพแวดล้อม กลายเป็นความรุนแรงภายในครอบครัว

แบบทีผู้่แสดงออกอาจไม่รู้ตัว และบรรยากาศทีค่นในครอบครวั

ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ เกิดการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่  

ความรักความอบอุ่นในครอบครัวจึงลดน้อยลงตามสภาพ  

เดก็จงึหนัไปหาความรกัและการรบัฟังปัญหาจากทีอ่ื่นโดยเฉพาะ 

ในโลกออนไลน์ และบางคนตดัสนิใจหนอีอกจากบ้านในท่ีสุด

ในขณะที่หลายครอบครัวเป็นครอบครัวเล้ียงเดี่ยว หรือ

ครอบครัวที่ต้องเข้ามาท�างานในเมือง จึงจ�าเป็นต้องส่งเด็กไป

ให้ปู่ย่าตายายช่วยเลีย้งด ูซึง่จะมปัีญหาความแตกต่างกันของ

ช่วงวัยและพื้นฐานด้านเทคโนโลยี จึงท�าให้ผู้ปกครองไม่เท่า

ทันหรือเข้าไม่ถึงการใช้โทรศพัท์หรือการติดต่อสือ่สารของเดก็  

หรือบางครอบครัวทิ้งให้เด็กอยู ่กับเครื่องมือสื่อสารทั้งวัน 

เพราะไม่สามารถพดูคยุหรอืสร้างกจิกรรรมร่วมกนัภายในบ้านได้  

ท�าให้เด็กมีความเส่ียงในการถูกล่อลวงหรือชักจูงจากบุคคล

ภายนอกได้โดยง่าย ในขณะเดียวกนัการแสดงออกภายในบ้าน

ทีเ่ดก็รูส้กึว่าไม่มตีวัตน ไม่มใีครสนใจ เป็นผลให้เดก็จ�านวนมาก 

ภาพ: https://ktiv.com
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ผลกระทบเม่ือเด็กหายออกจากบ้าน	

ผลกระทบของเด็กที่หายออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการถูก

ลกัพาตัว พลดัหลงกลบับ้านไม่ถูก หรอืสมคัรใจหนีออกจากบ้าน  

มีหลายมิติ นับตั้งแต่การหายตัวไปของเด็ก ผู้ปกครองต้อง

หยุดงานขาดรายได้ หลายกรณีต้องมีการค้นหาติดตาม  

ใช้เงนิจ�านวนมากทัง้ค่าอาหารและค่าเดนิทาง มกีารกูห้นีย้มืสนิ 

เพื่อใช้ระหว่างการตามหาบุตรหลาน ปัญหาทางเศรษฐกิจ 

ในระดับครอบครัวจะส่งผลกระทบยาวนานต่อเนื่องเพราะ

ต้องหาเงินมาใช้หนี้ และเกิดความตึงเครียดภายในครอบครัว

ซ�้าอีก กลายเป็นโทษว่าใครเป็นคนท�าให้เด็กหายจากบ้าน 

กระทบความสมัพนัธ์ของคนในครอบครวั จนหลายครอบครัว

ต้องหย่าร้างกัน 

ในขณะที่มิติด ้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็ก  

นับเป็นเร่ืองที่ต้องตระหนักถึงอย่างยิ่ง เด็กหายออกจากบ้าน

หลายรายเสียชีวิตจากฆาตกรรมหรืออุบัติเหตุ เด็กที่สมัครใจ

หนีออกจากบ้านอาจถกูกระท�าทางเพศ หรอืหากมเีพศสมัพันธ์

โดยสมคัรใจ กจ็ะมีแนวโน้มไม่มกีารป้องกนัหรือป้องกนัไม่ถูกวีธี  

น�ามาซึ่งปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และปัญหาการยุติการ 

ตั้งครรภท์ี่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ การมเีพศสมัพนัธ์ในหลายกรณี

การจัดการปัญหาคนหาย	

เมื่อย้อนกลับมาดูที่กระบวนการจัดการปัญหา การรับมือ

ต ่อป ัญหาเด็กหายและคนหายในประเทศไทยยังไม ่มี

ประสิทธิภาพเท่าที่ควร การด�าเนินการกรณีต่างๆ เป็นไป

ตามกระแสสังคม กรณีใดเป็นข่าวดังก็จะได้รับการทุ่มเท 

สรรพก�าลงัอย่างเตม็ที ่ส่วนกรณใีดไม่เป็นข่าว การด�าเนนิการ 

ของรัฐ จะอยู่ในลักษณะด�าเนินการตามสภาพ ในขณะที่

ต้นทางของกระบวนการยุติธรรม คือ ต�ารวจ มักปฏิเสธ 

การรับแจ้งความ โดยอ้างว่ายังหายตัวไปไม่ครบ 24 ชั่วโมง  

ซ่ึงในความเป็นจริงไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก�าหนดไว้ว่า 

ต้องหายตัวไปครบ 24 ชั่วโมงก่อน ถึงจะแจ้งความได้  

การประวิงเวลาดังกล่าว ยิ่งท�าให้เกิดความสูญเสีย จากความ

ไม่ทันท่วงทีและความไม่ใส่ใจ แม้ปัจจุบันส�านักงานต�ารวจ 

แห่งชาติจะได้ออกหนังสืออย่างเป็นทางการหลายครั้ง 

ให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งเหตุคนหายทันทีโดยห้ามยก

เงื่อนไขเวลามาปฏิเสธการรับแจ้งความ แต่ทัศนคติและ

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ยังเป็นปราการด่านแรกที่ท�าให้การ

บริหารจัดการปัญหาคนหายไม่มีประสิทธิภาพ 

เลือกที่จะสร้างโลกเสมือนจริงในโลกออนไลน์ ด้วยการ 

พดูถงึเรือ่งเพศโดยเปิดเผยหรอืการถ่ายภาพด้วยการแต่งกาย

ที่วาบหวิว เพื่อเรียกร้องความสนใจจากคนในโลกออนไลน์  

ซึ่งกลายเป็นพื้นท่ีที่มีคนสนใจหรือท�าให้เด็กรู้สึกว่าตนเอง 

มีตัวตน อันน�ามาสู่ปัญหาการถูกหลอกลวงในที่สุด

ถกูถ่ายภาพหรือคลปิวดีิโอขณะมเีพศสมัพนัธ์ไว้ และคลปิดงักล่าว 

ถูกน�ามาแบล็กเมล์ หรือถูกปล่อยเพื่อประจานเด็กในโลก

ออนไลน์ อนัน�ามาซึง่ปัญหาและผลกระทบต่อการด�าเนนิชีวติ

ของเดก็ภายหลงัการกลบับ้านแล้ว ดงันัน้ การหายตวัออกจาก

บ้านของเด็กไม่ว่าจะเป็นกรณใีด ย่อมมผีลกระทบเกดิขึน้เสมอ

ในระดับมหภาค เมื่อเกิดปัญหาเด็กหายเกิดขึ้น การค้นหา

ติดตามโดยทรัพยากรของครอบครัวและของรัฐ มีต้นทุน 

ค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก เช่น กรณีการหายตัวไปของเด็ก 2 ขวบ 

ในไร่อ้อยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปี 2561 มีการน�าก�าลัง

เจ้าหน้าที่ร่วมค้นหาหลายชุดนับพันคน ใช้เฮลิคอปเตอร์บิน 

ค้นหา ใช้เครือ่งจกัรในการขดุบ่อน�า้ ใช้นกัประดาน�า้เสีย่งชีวติงม 

ใต้น�า้หลายจดุ6 การด�าเนนิการเหล่านี ้ในทางบรหิารจัดการถอื

เป็นต้นทนุทีม่ค่ีาใช้จ่าย หากประเมนิมลูค่าการด�าเนนิการของ

ทกุหน่วยทีล่งพืน้ทีจ่ะพบว่ามมีลูค่าสงูมาก เมือ่เทยีบกับต้นทนุ

การท�างานเชิงป้องกันหรือการสร้างระบบเพื่อรองรับปัญหา 
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ในด้านโครงสร้างการจัดการปัญหา 

คนหายของส� า นั ก ง านต� า รวจ

แห่งชาติ อยู ่ในรูปแบบของคณะ

กรรมการบริหารจัดการคนหาย

และศพนิ รนาม  (คบคน .ตร . )  

ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลเชิงนโยบาย  

แต่ไม่มบีทบาทมากนกั มกีารประชมุ

หารือกันปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ส่วนใน

ระดับปฏิบัติการ ยังไม่มีหน่วยงาน 

โดยตรงในการสืบสวนติดตาม 

คนหาย มี เพียงกองบังคับการ 

ปราบปรามการค้ามนษุย์และกองก�ากบัการสวัสดภิาพเดก็และสตรี  

ที่ช ่วยสืบสวนติดตามเด็กหายบ้างในกรณีที่คาบเกี่ยวกับคดี 

ค้ามนษุย์หรอืเป็นคดทีีม่กีารกระท�าความผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม  

เมื่อปี 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ

การรับแจ้งเหตุ การติดตามคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม  

โดยให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการหรือแม่งาน คือ  

การรวมฐานข้อมลูคนหาย คนนรินาม และศพนรินาม ให้เป็นฐาน

ข้อมลูเดยีวกนัทัง้ประเทศ เพือ่ให้ทราบสถานการณ์คนหายท่ีแท้จรงิ7

นอกจากกระบวนการรับแจ้งความคนหายแล้ว การประสานงาน

ฝ่ายสืบสวนเพื่อลงพื้นที่สืบสวนติดตามคนหายอย่างทันท่วงที  

นับว่าเป็นกระบวนการส�าคัญ ท่ีพนักงานสอบสวนควรด�าเนิน

การประสานงานหลังการรับแจ้งความทันที แต่มักพบปัญหาว่า  

เมื่อครอบครัวคนหายแจ้งความคนหาย มักได้รับเพียงส�าเนา

การแจ้งความเพียงแผ่นเดียว โดยไม่มีการประสานหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องทั้งการสืบสวนและประชาสัมพันธ์ นี่เป็นเหตุผลส�าคัญที ่

ครอบครวัคนหายรูส้กึว่าไม่ได้รบัการช่วยเหลอืเท่าทีค่วร จงึร้องทกุข์ 

ไปยังสื่อมวลชน หรือเอ็นจีโอ เช่น มูลนิธิกระจกเงา หรือ  

มูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี เป็นต้น เอ็นจีโอและสื่อมวลชน 

ในประเทศไทย จึงมีบทบาทเป็นตัวกลางในการประสานความ 

ช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นช่องว่างของหน่วยงานราชการทีข่าดประสทิธิภาพ 

โดยท�าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ประสานงาน สืบเสาะข้อเท็จจริง 

ท�าการประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามหา 

คนหายที่มีประสิทธิภาพขึ้น

ค้น...	คน...	หาย

ปัญหาเด็กหาย คนหาย เป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน และ

ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงล�าพัง 

สถาบนัครอบครวัถอืเป็นปราการด่านแรกในการเฝ้าระวงั 

ป้องกันการเกิดปัญหานี้ แต่ล�าพังเพียงครอบครัวเอง 

ก็ไม่อาจต้านทานสภาพแวดล้อม ความกดดันจาก

ภายนอกบ้านได้ คนในสังคมจึงมีส่วนร่วมส�าคัญในการ

เป็นหุน้ส่วนเฝ้าระวงัและป้องกนัเหต ุเมือ่พบเหตผิุดปกติ

ต้องรบีแจ้งเบาะแสไปยงัเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง องคาพยพ 

ของสังคมจึงมีความส�าคัญต่อการป้องกันแก้ไขปัญหา 

เดก็หายและคนหาย ในอกีด้านหนึง่ ปัญหานีม้คีวามจ�าเป็น 

ที่ภาครัฐควรมีหน่วยงานในระดับปฏิบัติการโดยตรงที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญและมีฐานข้อมูลที่เป็นระบบและ

น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ควรมี

หน่วยงานโดยตรงทีท่�าหน้าท่ีรบัแจ้ง สบืสวนสอบสวนคด ี

คนหายเหมือนในต่างประเทศ นอกจากนี้ประเทศไทย

ควรบัญญัติกฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับการบริหารและ

จัดการปัญหาคนหาย เพื่อให้หน้าที่ อ�านาจ แนวทางการ

ปฏบิตัทิีช่ดัเจนกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง มกีระบวนการท่ี

ชัดเจนต่อการจัดการปัญหาคนหาย คนนิรนาม และศพ

นิรนาม ซึ่งอยู่ในกลุ่มปัญหาเดียวกัน และมีหน่วยงาน

โดยตรงตามกฎหมายในการบริหารจัดการปัญหานี้

“รถเมล์... ตามหาเด็กหาย” เครื่องมือหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หาเบาะแสของเด็กหาย
ภาพ: https://www.thairath.co.th/news/local/687931




