ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม 2017/ Benjamin Suomela

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริ หารจัดการชายแดน และเสริ มสร้างศักยภาพ
ด้านงานข่าวกรองของเจ้าหน้ าที่รฐั
ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการโยกย้ายถิน่ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็ นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทางของผูอ้ พยพ
จานวนมาก มีแรงงานฝีมอื ต่าจากประเทศเพือ่ นบ้านมากมายเดินทางเข้ามาประเทศไทยในลักษณะทีผ่ ดิ กฎหมาย บ่อยครัง้ ผูอ้ พยพได้รบั ความ
ช่วยเหลือจากผูล้ กั ลอบนาคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือนายหน้า โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ หางานทาและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ประเทศไทยได้ถกู ใช้เป็ นทางผ่านทีส่ าคัญในการลักลอบเข้าเมือง ผูล้ กั ลอบเข้าเมืองบางคนเดินทางมาประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายโดยใช้วซี ่า
นักท่องเทีย่ ว บางคนเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยเรือหรือข้ามพรมแดนมาจากประเทศเพือ่ นบ้าน การลักลอบเข้าเมืองของผูอ้ พยพมายัง
ประเทศไทยในสมัยแรกนัน้ เดินทางเข้าออกทัง้ ทางเครือ่ งบิน ข้ามพรมแดน หรือนังเรื
่ อเป็ นระยะเวลานานโดยใช้เอกสารการเดินทางปลอม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริ หารจัดการชายแดน และเสริ มสร้างศักยภาพด้านงานข่าวกรองของเจ้าหน้ าทีร่ ฐั
มี
จุดประสงค์เพือ่ สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานภาคีในระดับภูมภิ าคในการดาเนินการต่อต้านการลักลอบเข้าเมืองและการ ค้า
มนุษย์ เริม่ ดาเนินโครงการมาตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 และปจั จุบนั ดาเนินโครงการอยูใ่ นระยะที่ 3

ข้อมูลเบือ้ งต้น

ผู้ให้การสนับสนุน: รัฐบาลประเทศ
แคนาดา
ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2555 กรกฎาคม 2561 (ระยะที่ 3)
พื้นที่การทางาน: ประเทศไทย
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง โรงเรียนนายร้อยตารวจ ตารวจ
ท่องเทีย่ ว กองบังคับการปราบปรามการค้า
มนุษย์ สานักงานอัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้
กฎหมายของประเทศกัมพูชา มาเลเซีย
และเมียนมา

ความสาเร็จที่ผา่ นมา
ตารวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ จานวน 55 คน ผ่านการอบรม
ฯการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการคดีการ
ลักลอบขนคนเข้าเมือง/ค้ามนุษย์

เจ้าหน้าทีร่ ฐั จานวน 347 คน จาก 5 ประเทศ
ผ่านการอบรมเรื่องความร่วมมือระหว่าง

ตารวจตรวจคนเข้าเมืองและตารวจท่องเทีย่ ว
จานวน 129 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ตรวจสอบเอกสารเดินทาง สอนโดยผูท้ เ่ี ข้ารับ
อบรมหลักสูตรวิทยากรของไอโอเอ็ม

ครูผู สู้ อนทีเ่ ป็ นตารวจ จานวน 97 คน ผ่านการ
อบรมเรื่องการลักลอบเข้าเมืองและการค้า
มนุษย์เพื่อมาเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่นกั เรียน
นายร้อยตารวจ

ตารวจตรวจคนเข้าเมือง จานวน 56 คน
ผ่านการอบรมทางเทคนิคขัน้ สูง เทคนิค
การตรวจสอบหนังสือเดินทางและได้จดั ตัง้
เครือข่ายเพื่อการตรวจสอบเอกสาร

จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบเอกสารและผู้
เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองชายแดน รวม 8 แห่ง เช่น
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ดอนเมือง และด่าน
ตม.อรัญประเทศ สะเดา หนองคาย

ประเทศเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีการลักลอบ
เข้าเมืองและการค้ามนุษย์
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ภาพรวมโครงการฯ ระยะที่ 1 และ 2
การดาเนินกิจกรรมโครงการฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555-2556) และ 2 (พ.ศ. 2556-2557) นัน้ ไอโอเอ็ม
ประเทศไทย ประสบความสาเร็จในการริเริม่ แผนการจัดอบรม ยกตัวอย่างเช่น การประชุมเชิงปฏิบตั บิ ตั กิ าร
เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนเข้าเมืองในการระบุตวั บุคคลผูล้ กั ลอบเข้าเมืองหรือ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ตามชายแดน การประชุมเชิงปฏิบตั บิ ตั กิ ารทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารประสานงาน
ระหว่างพรมแดนของเจ้าหน้าทีใ่ นการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับการลักลอบเข้าเมือง
รวมถึงเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดทาข้อมูลการลักลอบเข้าเมืองเพือ่ เผยแพร่ผา่ นการศึกษาและการ

เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตม.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เรียนรู้
การใช้งาน Verifier TD&B อุปกรณ์ชว่ ยตรวจสอบเอกสารเดินทางและผู้
เดินทาง ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม

ระยะที่ 3
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริ หารจัดการชายแดน และเสริ มสร้างศักยภาพด้านงาน
ข่าวกรองของเจ้าหน้ าทีร่ ฐั ระยะที ่ 3 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2561) มีจดุ ประสงค์เพือ่ สนับสนุนการ
ทางานของรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอืน่ ๆ ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติในการปราบปรามการลักลอบขนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์
เป้ าหมาย 1: พัฒนากลไกในการสกัดกัน้ การลักลอบขนคนเข้าเมืองที่มีประสิ ทธิ ภาพและยังยื
่ น
•

จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบเอกสารเดินทางตามด่านตรวจคนเข้าเมือง 5 แห่ง พร้อมติดตัง้ เครื่องมือ
ตรวจสอบเอกสารและใบหน้าอย่างสมบูรณ์แบบ (Verifier TD&B)

•

จัดการฝึ กอบรมวิทยากร (Training of Trainer) เพื่อฝึกการสอนว่าด้วยเรื่องการตรวจสอบเอกสารเดินทาง
การใช้เครื่องมือ และการใช้งานข้อมูลทางชีวภาพขัน้ สูง จานวน 25 คน

•

พัฒนาหลักสูตรการสอนเรื่องการลักลอบเข้าเมืองตามแผนงานของกระบวนการบาหลี (Bali Process) ให้
เป็ นหลักสูตรมาตรฐาน ผ่านการจัดอบรมวิทยากร (Training of Trainer) ให้แก่ครูผสู้ อนทีเ่ ป็ นตารวจ
จานวน 30 คน เพื่อไปสอนเจ้าหน้าทีต่ ารวจหรือนักเรียนนายร้อยตารวจรุน่ ต่อไป

•

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและตารวจท่องเทีย่ ว จานวน 200 คน ภายใต้หวั ข้อการ
ตรวจสอบเอกสารเดินทางและบุคคลปลอมตัว

วิทยากรสาธิตเทคนิคการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ในการฝึกอบรม
การประสานงานและความร่วมมือระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมา
ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม

เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองตรวจสอบหนังสือเดินทาง ระหว่างการอบรม
วิทยากร (Training of Trainer) หลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทางและการใช้
งานข้อมูลไบโอเมทริกซ์ขนั ้ สูง ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม

เป้ าหมาย 2: เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการประสานงานให้ได้มาตรฐานสากลในการสืบสวนสอบสวนและ
ดาเนิ นคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบเข้าเมือง
•

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 4 ครัง้ ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสืบสวนสอบสวนข้ามพรมแดน
กรณีการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองประเทศไทย เมียนมา และ
มาเลเซียอย่างน้อย 120 คน

•

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 3 ครัง้ ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน และอัยการจานวน 90
นาย เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการรายกรณี (Case Management) เริม่ ต้นตัง้ แต่กระบวนการสกัดกัน้
จนถึงการดาเนินคดีตามกฎหมาย

เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ระดมสมอง
ในการแก้ไขโจทย์กจิ กรรมการสืบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ
ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม
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