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การศึ กษาวิ จัย เรื่ อง การเปรี ยบเที ยบระบบการบัน ทึ กและสื บคนขอมูล บุ คคลสู ญ หายเปd น
การวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อศึ กษาระบบและขั้ น ตอนการบั น ทึ ก และการสื บ คนบุ คคล
สูญหายของหนDวยงานหลักที่รับผิดชอบในประเทศไทย ศึกษาปuญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการบันทึกและสืบคนขอมูลบุคคลสูญหายและศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบรวมศูนยขอมูล
บุคคลสูญหายโดยผลการวิจัยพบวDา
1. มี ห ลายหนD ว ยงานของรั ฐ และองคกรอิ ส ระที่ มีบ ทบาทในการรั บ แจงและติ ด ตามบุ คคล
สูญหายโดยแตDละหนDวยงานมีฐานขอมูลเปdนของตนเองและมาตรฐานการบันทึกขอมูลที่แตกตDางกัน
2. ปuญหาและอุปสรรคของการบันทึกและสืบคนเพื่อติดตามบุคคลคือการขาดเอกภาพในการ
เชื่อมโยงขอมูลระหวDางหนDวยงานที่เกี่ยวของขาดกระบวนการทํางานที่เปdนมาตรฐานที่สามารถอางอิง
ขอมูลระหวDางกันโดยไมDตอทํางานซ้ําซอนและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหารจัดการ
3.จากการสัมภาษณและประชุมกลุDมยD อยตDา งเห็น ดวยที่ รัฐบาลควรที่จะเปdนแกนกลางใหมี
ระบบการบันทึกและสืบคนบุคคลสูญหายแหDงชาติ
คําสําคัญ: ระบบการบันทึกข3อมูล, บุคคลสูญหาย

http://forensic.rpca.ac.th/

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*บัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

62

ป[ที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558
Volume 1 Number 1 January - December 2015

Abstract
The Quantitative research on the Comparative Missing Person Recording System
has purposedto study on the Missing Person Recording Systemof main organization who
have been actively involving inrecording and following up of missing person in Thailand,
the issues and challenging faced by those main organization in recording and searching
of Missing Person and potential guideline in developing the National Missing Person
Recording System
The research shows that
1.There are several governance organizations and also private organizationswho
have been involved in recording ad following up of missing persons. Each of the
organization has its own database and different standard of data recording.
2. Key major challenges in recording and searching of missing person were that
there haves been no data integration or data exchanges among those related
organization, no standard practices in which each organizationcan refer in order to
avoiding repeated works and inefficient use of management resources.
3. From the focus group meeting and in depth interview, it was consensus that
the Governance should be a leader in setting up National Missing Person Recording
System
Keywords:Recording System, Missing Person
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1. หลักการและเหตุผล
ปu ญ หาเกี่ ย วกั บ บุ ค คลสู ญ หายยั ง คงเปd น ปu ญ หาหลั ก ของนานาประเทศ (Luizet.al,
2009,p.255) รวมถึ งประเทศไทย ปu ญ หาคนหายกํ า ลั งทวี ความรุ น แรงมากยิ่ งขึ้ น ไมD วD า จะ เปd น การ
หายตัวไปโดยสมัครใจ การขาดการติดตDอ การถูกลDอลวงไปคามนุษย การหายตัวไปดวยอาการเจ็บปYวย
หรือดวยภัยพิบัติในรูปแบบตDาง ๆ (พัชรา สินลอยมา และคณะ,2552, หนา1) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
บุคคลสูญหายในแตDละวันมีจํานวนไมDนอยกวDา 100,000 รายโดยอัตรารอยละ 1 ของบุคคลสูญหาย
เปd น การหายสาบสู ญ อยD า งมี พิรุ ธ (RitterN., 2007,p 1.) จากปu ญ หาดั งกลD า วสํ า นั กงานศาลยุ ติ ธ รรม
ของสหรัฐอเมริกาไดเล็ งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับระบบการบันทึกจัดเก็ บ
ฐานขอมูลการพัฒนาระบบรวมศูนยขอมูลของบุคคลสูญหายและศพนิรนามของสหรัฐอเมริกาโดยระบบ
การบันทึกและการจัดเก็บขอมูลของบุคคลสูญหาย แหDงชาติของสหรัฐอเมริกา เรียกวDา Namus ยDอมา
จาก National Missing and Unidentified Person System
สํา หรับในประเทศไทย ปuญ หาบุ คคลสู ญ หายเปdน ปu ญหาที่ ทวี ความรุ นแรงมากขึ้น เรื่อย ๆ
ขอมูลจากศูนยขอมูลคนหายเพื่อตDอตานการคามนุษย มูลนิธิกระจกเงา เก็บสถิติขอมูลคนหาย ตั้งแตD
ป[ พ.ศ. 2546 ถึง 2552 พบยอดผูเสียหายรวมทั้งชายหญิงทั้งสิ้น 1,523 คน สามารถติดตามกลับได
953 รายคงเหลือที่อยูDระหวDางการติดตาม 570 รายโดยแนวโนมของการสูญหายในอนาคตคาดวDาจะมี
จํานวนมากขึ้นโดยกลุDมอายุของผูสูญหายคาดวDาจะเปdนกลุDมเด็กและเยาวชนนอกจากนี้จากรายงาน
ประจําป[ 2554 ของสถาบันนิติวิทยาศาสตร พบวDาจํานวนบุคคลสูญหายที่สถาบันรับแจงในระหวDางป[
พ.ศ. 2546 ถึง 2554 มีจํานวนรวม 409 ราย เฉลี่ ยป[ละ 45 ราย โดยมีการพบตั วหรือสDงคืน ศพเปd น
จํานวนรวม 201 รายเฉลี่ยป[ละ 22 รายหรือคิดเปdนอัตราสDงคืน รอยละ 48 คงเหลือที่กําลังดําเนินการ
ติดตามอยูD 208 ราย (สถาบันนิติวิทยาศาสตร [สนว.],2555, หนา 30)
ทั้งนี้การที่จะติดตามและบริหารจัดการปuญหาเกี่ยวกับบุคคลสูญหายไดดีจะตองอาศัยความ
รDวมมือจากหลายหนDวยงาน และความสามารถในการเชื่อมโยงขอมูลระหวDางกันอยDางไรก็ดีความรDวมมือ
ของหนDว ยงานตD า งๆในประเทศไทยยั งขาดความเปd น เอกภาพ ยั งไมD มีแนวทางความรD ว มมื อรD ว มกั น
หรือแผนการเชื่อมโยงขอมูลระหวDางกันที่เปdนรูปธรรม
Henderson, M & Henderson, P (1998) ไดทําการศึกษาถึงผลกระทบของบุคคลสูญหาย
ตDอชุมชนในประเทศออสเตรเลียโดยการสัมภาษณตัวแทนจากครอบครัวหรือเพื่อนของบุคคลที่ไดมี
การแจงตDอตํารวจวDาเปdนบุคคลสูญหายในจํานวน 270 ราย ผลการสํารวจปรากฏวDาทุก ๆ บุคคลสูญ
หายหนึ่งคน จะมีบุคคลเฉลี่ยอยDางนอย 12 คน (บางกรณีรวมถึงตัวบุคคลสูญหายดวย) ไดรับผลกระทบ
รายแรงอาจ ทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง ไดแกDดานอารมณดานสุขภาพดานการงานคุณภาพชีวิต
อารมณความสัมพันธและดานเศรษฐกิจนอกจากนี้คDาใชจDายที่เกี่ยวของกับการติดตามบุคคลสูญหาย
รวมถึงคDาใชจDายที่จําเปdนเรDงดDวนในการใหความชDวยเหลือรักษาดานสุขภาพและการจางงานคิดเปdนเงิน
เฉลี่ยตDอรายประมาณ 1,851 เหรียญดอลลDารออสเตรเลีย สําหรับบุคคลสูญหายที่ไดแจงตDอหนDวยงานที่
ไมDใชDตํารวจและประมาณ 2,360 เหรียญดอลลDารออสเตรเลีย สําหรับรายที่ไดแจงตDอตํารวจโดยที่ยัง
มิไดคํานึงผลกระทบในระยะยาวที่มีตDอครอบครัวและเพื่อนของบุคคลสูญหายนอกจากนี้ผลกระทบ
บางอยDางไมDสามารถคํานวณเปdนเงินได อาทิ ผลกระทบจากความเจ็บปวดทางอารมณหรือความสัมพันธเชDน
สูญเสียคูDรัก
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จากความสํ า คั ญ ของปu ญ หาดั งกลD า ว ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ กษาระบบและขั้ น ตอน
การบั น ทึ ก และการสื บ คนขอมู ล บุ ค คลสู ญ หาย รวมถึ งปu ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ งานจาก
หนDวยงานหลักที่ในประเทศไทย เพื่อชDวยใหการจัดทําแผนพัฒนาระบบรวมศูนยขอมูลบุคคลสูญ
2. วัตถุประสงค1
2.1 เพื่อศึกษาระบบและขั้นตอนการบันทึก และการสืบคนบุคคลสูญหาย ของหนDวยงานหลักที่
รับผิดชอบในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาปuญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกและสืบคนขอมูลบุคคล
สูญหาย
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบรวมศูนยขอมูลบุคคลสูญหาย
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เปdนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากขอมูลเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ ย วของเชD น รายงานและคูDมือการติ ด ตามและปl องกั น เด็ กสู ญหายขDา วทางหนั งสื อพิ มพบทความที่
ปรากฏในเว็ บไซตของหนD ว ยงานที่ เ กี่ ย วของทั้ ง ของราชการและเอกชนบทความทางวิ ช าการของ
ตDางประเทศ ประกอบการสัมภาษณเชิงลึกและการสนทนากลุDม โดยผลที่ไดจะนํามาวิเคราะหโดยใช
กระบวนการแบบวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) ประชากรและกลุDมตัวอยDางที่ใชในการศึกษา
ไดแกD หนDวยงานหลักที่รับแจงและติดตามบุคคลสูญหายไดแกD
3.1 ศูนยบริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม สํานักงานตํารวจแหDงชาติ
3.2 สํานักตรวจพิสูจนบุคคลสูญหาย สถาบันนิติวิทยาศาสตร
3.3 ศูนยชDวยเหลือสังคม (ศูนยประชาบดี) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
3.4 ศูนยขอมูลคนหายเพื่อการตDอตานการคามนุษย (มูลนิธิกระจกเงา)
กลุDมตัวอยDางคือตัวแทนของหนDวยงานที่จะเปdนผูตอบแบบสัมภาษณและเขารDวมสนทนากลุDม
(Focus group) ตองอยูDในระดับบริหารอยDางนอย 1 ทDาน และระดับเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยDางนอย 1 ทDาน
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4. ผลการวิจัย
4.1 ระบบและขั้นตอนการบันทึก และการสืบค3นบุคคลสูญหายของหน8วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในประเทศไทย
4.1.1 หน8วยงานหลักที่มีหน3าที่ในการรับจดแจ3ง บันทึกและติดตามบุคคลสูญหาย
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี 3 สิ ง หาคม2553 (สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี , 2553)
ไดระบุชัดเจนวDาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม ใหอยูDในอํานาจ
หนาที่ของสํานักงานตํารวจแหDงชาติโดยตรง ในการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
หนDวยงานอื่นถามีจะเปdนหนDวยงานสนับสนุนโดยปuจจุบันหนDวยงานของรัฐและองคกรอิสระที่ทําหนาที่
ในการรั บ แจงและติ ด ตามบุ ค คลสู ญ หายมี อยD า งนอยสี่ แ หD ง หลั ก ไดแกD สํ า นั กงานตํ า รวจแหD ง ชาติ ,
สํา นักตรวจพิ สูจ นบุ คคลสูญ หายภายใตสถาบั นนิ ติ วิทยาศาสตรกระทรวงยุติ ธรรม, ศู นยประชาบดี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และศูนยขอมูลคนหายเพื่อการตDอตานการคามนุษย
(มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา) โดยทุ ก หนD ว ยงานหลั ก ดั ง กลD า วไดกํ า หนดวD า กD อ นการรั บ จดแจงและบั น ทึ ก ใน
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สารบบคนหาย ญาติหรือผูมีอํานาจของผูเสียหายจะตองดําเนินการแจงความเปdนลายลักษณอักษรกDอน
เสมอ และปuจจุบันยังไมDมีแผนการทํางานที่ประสานกันหรือแผนการบูรณการรDวมที่ชัดเจน
อยDางไรก็ดีเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี วD า ดวยการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านติ ด ตามคนหายและพิ สู จ นศพนิ ร นาม
พ.ศ. 2558 โดยใหมีการจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม
เรียกโดยยDอวDา “คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจนศพนิรนาม”
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ 14 กําหนดวDาเมื่อหนDวยงานของรัฐใด ๆ ไดรับแจง
วD า มี คนสู ญ หาย ใหแจงขอมู ล ดั งกลD า วใหสํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบการติ ด ตามคนหาย
และการพิสูจนศพนิรนามทราบโดยเร็ว และในกรณีที่มีการแจงตDอสํานักงาน ใหสํานักงานรีบจัดเก็บ
ขอมูล และจั ดสD งตั วผู แจงพรอมขอมู ลดั งกลDา วไปยั งสถานีตํ ารวจใกลเคีย งทั นที เพื่อดํา เนิ นการตาม
อํา นาจหนาที่และหากสํ า นักงานพบตั ว คนหายกD อนก็ใหแจงการพบตั ว คนหายตDอหนD วยงานของรั ฐ
ที่ไดรับแจงคนหายนั้น
4.1.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข3องรับแจ3งและการสืบค3นบุคคลสูญหาย
จากการสัมภาษณปรากฏวDาหนDวยงานหลัก โดยเฉพาะหนDวยงานรัฐ อาทิ สํานักงาน
ตํารวจแหDงชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร และศูนยประชาบดี มีการอางอิงระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับ
คดีลักษณะที่ 14 บทที่ 3 เรื่องการดํา เนินการเกี่ยวกั บคนหายพลัดหลงและไดคืน ซึ่ งวิธีดํา เนินการ
ในสDวนที่เกี่ยวของกับคนหายพลัดหลง มีแนวปฏิบัติหลักกําหนดไวใน ขอ 405 วDา เมื่อมีผูมาแจงความ
เกี่ยวกับคนหายพลัดหลงใหผูมีหนาที่รับแจงรีบดําเนินการรับแจงและลงรายงานประจําวันหรือบันทึก
ขอความไวเปd น หลั กฐานแลวจั ด การกรอกขอความลงในรายงานตํ า หนิ รู ป พรรณคนหาย ตามแบบ
วท.12/1-ต.326 ทายระเบียบนี้พรอมกับใหซักถามสาเหตุแหDงการสูญหายจากผูแจงใหไดความละเอียด
ชัดเจนตามระเบียบ
4.1.3 สรุประบบและขั้นตอนการบันทึกและการสืบค3นบุคคลสูญหายของหน8วยงาน
หลักที่รับผิดชอบในประเทศไทย
จากการเขาระบบฐานขอมูลและสัมภาษณตัวแทนของหนDวยงานหลัก สามารถสรุป
ระบบและขั้นตอนการบันทึกหนDวยงานมีฐานขอมูลและวัตถุประสงคที่คลายและแตกตDางกัน ดังตาราง
สรุปตDอไปนี้

http://forensic.rpca.ac.th/

ตารางที่1 เปรียบเทียบระบบและขั้นตอนการบันทึกและการสืบค3นบุคคลสูญหายของหน8วยงานหลัก
ในประเทศไทย
สํานักงานตํารวจ
แห8งชาติ
หนDวยงานภายในที่
ทําหนาที่รับแจง
หรือรับเรือ่ งรอง
ทุกข
ชื่อระบบการสืบคน
บุคคลสูญหาย
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สํานักตรวจพิสูจน1
บุคคลสูญหาย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร1
ชื่อเว็บไซตระบบ
http://www.criminal.p http://www.mpic.go.th/
การสืบคนบุคคลสูญ olice.go.th/documents main/index.php
หาย
_all.php?doc_type_co
de=LSP&page=1&start
=0
วัตถุประสงคของ
1. บริการชDวยเหลือให
1.รับเรือ่ งราวรองทุกข
ระบบการสืบคน
คําปรึกษาแกDครอบครัวที่มี บุคคลสูญหาย
บุคคลสูญหาย
ญาติหายสาบสูญ
2. รวบรวมและทํา
2. เผยแพรDและ
ฐานขอมูลบุคคลสูญหาย
ประสานงานกับองคกร
3.ประสานงานกับหนDวยงาน
ตDางๆเมือ่ มีกรณีบุคคลสูญ ตDางๆในการรับแจงและการ
หายโดยเฉพาะบุคคลทีมี
ติดตามบุคคลสูญหายเชDน
ความเสี่ยงในการตกเปdน
กรมคุมครองสิทธิและ
เหยื่อการคามนุษย
เสรีภาพกรมสอบสวนคดี
พิเศษสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด
ขั้นตอนของระบบ
1.เขาไปที่เว็บไซต:
1. เขาไปที่เว็บไซต:
การสืบคนบุคคลสูญ http://www.criminal.p http://www.mpic.go.th/
หาย
olice.go.th/documents main/index.php
_all.php?doc_type_co 2. เลือกขอมูลบริการ
de=LSP&page=1&start (ดานบนขวาสุด) /ประกาศ
=0
หาญาติบุคคลสูญหาย
2. เลือกคนหายและศพนิ 3. เลือกบุคคลสูญหาย/
นาม(ดานบนขวา)
ขอมูลบุคคลสูญหาย (ขอมูล
ประกาศคนหายพลัดหลง เบื้องตน) คลิกดูขอมูล
3. เลือกคําวDา“ประกาศ” 4. เลือกดูขอมูลรายละเอียด
ของแตDละบุคคลขอมูล
ขอมูลบุคคลสูญหาย
บุคคลสูญหาย
สํานักงานตํารวจ
แห8งชาติ

ศูนย1ประชาบดี
กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย1
http://www.osccthailan
d.go.th/Front/

1. บริการชDวยเหลือให
คําปรึกษาแกDครอบครัวที่มี
ญาติหายสาบสูญ
2. เผยแพรDและ
ประสานงานกับองคกร
ตDางๆเมือ่ มีกรณีบุคคลสูญ
หายโดยเฉพาะบุคคลทีมี
ความเสี่ยงในการตกเปdนเยื่อ
การคามนุษย
1. เขาไปที่เว็บไซต:
http://www.osccthailan
d.go.th/Front/
2. เลือกแจงขอความ
ชDวยเหลือ (ดานขวามือ)
สมัครสมาชิก (ลงทะเบียน)
3. รอทางศูนยตอบกลับเพือ่
ยืนยันการสมัครแลวกรอก
รายละเอียดบุคคลสูญหาย
4. ทางศูนยจะทําการบันทึก
และตอบกลับอีกครั้ง

ศูนย1ข3อมูลคนหาย
เพื่อการต8อต3านการค3ามนุษย1
http://web.backtohome.or
g/index.php?width=1366&
height=768
1.ใหคําปรึกษากรณีการหายตัว
ออกจากบานของคนในสังคม
2.เปdนศูนยกลางในการเผยแพรD
และประชาสัมพันธขอมูลคน
หาย
3. ประสานงานกับหนDวยงาน
ภาครัฐในการดําเนินการ
ติดตามคนหายตั้งแตD
กระบวนการชัน้ พนักงาน
สอบสวนและกระบวนการ
สืบสวนเพือ่ ติดตามตัวคนหาย
1. เขาไปที่เว็บไซต:
http://web.backtohome.or
g/index.php?width=1366&
height=768
2. เลือกเมนูฐานขอมูลคนหาย/
ดูประกาศคนหาย/ดูทั้งหมด
(หรือจะเลือกเชDนเด็กหายอัลไซ
เมอร
3. เลือกทีร่ ูป/ขอมูลบุคคลสูญ
หาย
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ที่มา: การประชุมกลุDมยDอยเมื่อวันที่ 30 เมษายน และ 8 กรกฎาคม 2558

4.2 ป…ญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกและสืบค3นข3อมูลบุคคลสูญหาย
จากการสัมภาษณ1และประชุมกลุ8มย8อย สามารถสรุปป…ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการบันทึกและ
สืบค3นข3อมูลบุคคลสูญหาย ในสาระสําคัญดังนี้
การบันทึกขอมูลในปuจจุบันมีหลายหนDวยงานเชDน กองทะเบียนประวัติอาชญากร, สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และมูลนิธิกระจกเงา ตDางบันทึก
ขอมูลของตนเองโดยไมDมีการเชื่อมโยงขอมูล ทําใหขอมูลกระจัดกระจายอยูDหลายหนDวยงาน ประชาชน
ไมDสามารถนําขอมูลไปใชไดโดยงDายขอมูลบางสDวนไมDมีการปรับปรุงใหเปdนปuจจุบัน สDงผลใหฐานขอมูล
ขาดความถูกตองจึงจําเปdนตองมีระบบที่เปdนศูนยกลางและการการปรับปรุงขอมูลควรใหมีผูรับผิดชอบ
หลักที่จะรับผิดชอบการทําฐานขอมูลบุคคลสูญหาย ทําใหหนDวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลที่ตรงกันและ
นDาเชื่อถือกรณีการประกาศตามหาบุคคลสูญหาย ควรคํานึงถึงหลักจริยธรรมและผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการนําเสนอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจมีตDอผูสูญหายที่ตDอมาพบตัวและสDงคืนสูDครอบครัว
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4.3 แนวทางในการพัฒนาระบบรวมศูนย1ข3อมูลบุคคลสูญหาย
จากการศึกษาระบบการบัน ทึกและสื บคนขอมูล บุคลสู ญหายของแตD ละหนD วยงานและ
จากการสัมภาษณและประชุมกลุDมยDอย ตDางเห็นดวยที่รัฐบาลควรที่จะเปdนแมDงานใหมีระบบการบันทึก
และสื บคนบุ คคลสู ญหายแหD งชาติ ที่ เปd น ศู นยรวมของขอมู ล บุคคลสูญ หาย รายงานการติ ดตามผล
ตลอดจนรายงานผลการสDงคืนบุคคลสูญหายคืนแกDครอบครัว
แนวทางและขอเสนอแนะที่ ไดจากผูบริ ห ารและเจาหนาที่ ของหนD วยงานหลั ก สํ า หรั บ
แนวทางการพัฒนาระบบรวมศูนยขอมูลบุคคลสูญหาย สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
4.3.1 ดานฐานขอมูล
1) ควรมีระบบฐานขอมูลที่เปdนศูนยกลางที่หนDวยงานอื่น ๆ สามารถใชงานรDวมกันได
และถามีการปรับปรุงขอมูล ควรปรับปรุงพรอมกันทุกหนDวยงาน เพื่อใหหนDวยงานที่เกี่ยวของมีขอมูลที่
ตรงกัน มีการแยกกลุDมของผูใชขอมูลคือ ผูใชขอมูลที่เปdนประชาชน, เจาหนาที่ตํารวจ และหนDวยงานที่
เกี่ยวของและกําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงตามระดับชั้นความลับของขอมูล และความจําเปdนในการปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมาย
2) ควรมี การปรั บ หนาเว็ บไซตใหมี ความนD า สนใจเชD น มี ตั ว หนั งสื อวิ่งชื่ อเรี ย กและ
จดจํางDาย มีเว็บไซตของหนDวยงานที่เกี่ยวของที่สามารถเชี่ยมโยงขอมูลระหวDางหนDวยงานได
3) ในฐานขอมูลซึ่งมีขอมูล ที่สําคัญของคนหาย ควรมีการปlองกันอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรในการนําเอาขอมูลไปแอบอางโดยมีการหมายเหตุวDา ถาใครนําขอมูลไปแอบอางโดยไมDได
รับอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ถามีการลงเลขประจําตัวบัตรประจําตัวประชาชนใน
ฐานขอมูลใหลงเหมือนบัตรเอทีเอ็มของธนาคารคือ ใหเผยแพรDบางสDวนเชDน 5560xxxxxxxxx หรือควร
จํากัดสิทธิเฉพาะเจาพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจเขาถึงขอมูล
4) ควรมีโปรแกรมที่สามารถแจงเตือนขอมูลคนหายทันทีเมื่อมีการแจงความที่สถานี
ตํารวจโดยเมื่อเจาหนาที่จดบันทึกขอมูลที่รับจากญาติที่แจงความแลวขอมูลดังกลDาวสามารถสDงเตือนไป
ยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรและศูนยพิสูจนหลักฐาน 1-10 หรือสถานีตํารวจทุกสถานี เพื่อกระจาย
ขอมูลในการติดตามใหรวดเร็ว
5) ควรมีระบบการคัดกรองเรื่องการรับแจงหรือบันทึกขอมูลซ้ํา เชDน พDอแมDมาแจงหาย
แลวมีญาติพี่นองมาแจงซ้ํา เพราะจะทําใหขอมูลซ้ํา และรายงานสถิติคลาดเคลื่อน
4.3.2 ดานการบันทึกและจัดเก็บขอมูล และประมวลผล
1) ในสD วนการบั น ทึ กขอมูล ควรรD ว มกั น กํ าหนดแบบมาตรฐานใหมี ขอมู ล ครบถวน
ตามความสําคัญและจําเปdนของผูใชงานหรือผูปฏิบัติหนาที่
2) การนํา เสนอขอมู ลเพื่ อการรายงานทางสถิติ รวมถึงการรายงานผลการติด ตาม
ควรกําหนดใหเปdนรูปธรรม และมีการนําไปใชอยDางจริงจังโดยหนDวยงานที่รับผิดชอบ รวมถึงเปdนสDวน
หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
3) เนื่องจากขอมูลที่บันทึกมีระดับชั้นความลับที่แตกตDางกัน ซึ่งอาจมีผลในทางการ
สืบสวน สอบสวนและติดตาม ดังนั้นการพิจารณาสิทธิในการเขาถึงขอมูล จึงควรไดรับการพิจารณา
อยDางระมัดระวังและรอบคอบ
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4.3.3 ดานศูนยรับแจงคนหาย
1) ควรมีศูนยรับแจงคนหายโดยตรง เพื่อใชเปdนศูนยกลางรับแจงคนหายโดยเฉพาะ
เพื่อสะดวกตDอประชาชนที่ จะมาติดตDองานภายในศูน ยคนหายจะตองมีเทคโนโลยีที่ส ามารถชDว ยให
การทํางานสะดวกขึ้นมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวDางหนDวยงานที่เกี่ยวของและเปnดชDองทางใหสื่อไดเขาถึง
ขอมูลเบื้องตนของคนหายในหนDวยงานที่เกี่ยวของได
2) เพิ่ มชD องทางการประชาสัมพัน ธ อัน ไดแกD สื่อวิทยุโทรทั ศนหนั งสื อพิ มพแผD นพั บ
ใบปลิวเว็บไซตและชDองทางโซเชียลมีเดียตDาง ๆ ทั้งกรณีการแจงคนหาย การแจงแบะแส
3) เพิ่มระบบการใหบริการประชาชนเพิ่มชDองคนหาขอมูลบุคคลสูญหายในเว็บไซต
ที่เกี่ยวของ เชDน facebook และ Line เปdนตน
5. ข3อเสนอแนะ
5.1 ข3อเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช3
5.1.1 เพื่ อ ใหการปฏิ บั ติ ง านมี ม าตรฐานเปd น ที่ ย อมรั บ หนD ว ยงานรั ฐ ควรจั ด ทํ า คูD มื อ
การปฏิบัติงาน คูDมือการใชงานระบบฐานขอมูล และการจัดการฝWกอบรมใหแกDเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ควรมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ หรือคูDมือการปฏิบัติงาน และระบบการประเมิน
และติดตามผลตามระดับความเสี่ยงหรือความสําคัญของงานแตDละสDวน
5.1.2 ควรมีแผนการพัฒนาองคความรูของบุคคลากรที่เกี่ยวของอยDางตDอเนื่องใหเทDาทัน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสDงเสริมใหมีโครงการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณการดานกรติดตามและสืบคนบุคคลสูญหายกับประเทศที่พัฒนาเพื่อนําความรูและ
ประสบการณที่มีประโยชนมาพัฒนาการปฏิบัติงานและหนาที่ใหดียิ่งขึ้นอยDางตDอเนื่อง
5.1.3 ผูวิจัยเห็นวDาการทําความเขาใจเกี่ยวกับกรอบอํานาจ หนาที่ของสํานักงานตํารวจ
แหDงชาติ และ สถาบันนิติวิทยาศาสตรกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งหนDวยงานที่เกี่ยวของ มีความจําเปdน
ทั้งในระดับนโยบาย ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน โดยควรมีการจัดทําคูDมือการปฏิบัติงานเปdนลายลักษณ
อักษร เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกหนDวยมีความเปdนเอกภาพ และลดความสับสนของประชาชน
5.2 ข3อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต8อไป
5.2.1 เนื่ อ งจากปu ญ หาบุ ค คลสู ญ หายเปd น ไปปu ญ หาที่ ท วี ค วามรุ น แรงขึ้ น จึ ง ควร
ทํ า การศึ ก ษาระบบมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านในการติ ด ตามคนหายของตํ า รวจสากล (Interpol
Standard) ในประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาเพื่ อ นํ า มาใชในการปฏิ บั ติ ง านของผู มี ห นาที่ ที่ เ กี่ ย วของใน
ประเทศไทย
5.2.2 ปu ญ หาเกี่ ย วกั บ บุ คคลสู ญ หายและศพนิ ร นาม เปd น ปu ญ หาที่ มีความเกี่ ย วเนื่ อ ง
เชื่อมโยงและบางกรณีชDวยใหการติดตามสDงคืนคนหายที่เสียชีวิตใหแกDญาติ หากมีการบันทึกขอมูลศพ
นิรนามที่เปdนระบบ จึงเห็นควรศึกษาเปรียบเทียบขั้นตอนการบันทึกและการสืบคนศพนิรนามพรอม
ศึกษาปuญหาและอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบรวมศูนยขอมูลศพนิรนาม
ของประเทศไทย
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