โครงการเสริม สร้า งความเข้มแข็ง ด้า นการบริห ารจัด การชายแดน และเสริม สร้า งศัก ยภาพด้า นงานข่า ว
กรองของเจ้า หน้ า ที่ร ัฐ

ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม 2017 / Benjamin Suomela

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

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการชายแดน และเสริมสร้างศักยภาพด้านงานข่าวกรองของเจ้าหน้าทีร่ ฐั
มีจุดประสงค์เพือ่ สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานภาคีในระดับภูมภิ าคในการดาเนินการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและ
การค้ามนุษย์ เริม่ ดาเนินโครงการมาตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 และปจั จุบนั ดาเนินโครงการอยูใ่ นระยะที่ 4 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2565)
ข้อมูลโครงการฯ

ผูใ้ ห้การสนับสนุน: รัฐบาลประเทศแคนาดา
ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2555 มีนาคม 2565
พืน้ ทีก่ ารทางาน: ประเทศไทย
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง: สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง โรงเรียนนายร้อยตารวจ ตารวจ
ท่องเทีย่ ว สานักงานอัยการสูงสุด เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้
กฎหมายของประเทศกัมพูชา มาเลเซีย
และเมียนมา

โทรศัพท์

ความสาเร็จทีผ่ า่ นมา
ตารวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ จานวน 89 คน ผ่านการ
อบรมฯเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการคดี
การลักลอบขนคนเข้าเมือง/ค้ามนุษย์

เจ้าหน้าทีร่ ฐั จานวน 347 คน จาก 5 ประเทศ
ผ่านการอบรมเรื่องความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีการลักลอบ
เข้าเมืองและการค้ามนุษย์

ตารวจตรวจคนเข้าเมืองและตารวจ
ท่องเทีย่ ว จานวน 238 คน เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทาง
สอนโดยผูท้ เ่ี ข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยากร

อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตารวจ จานวน 110
คน ผ่านการอบรมเรื่องการลักลอบขนคนเข้า
เมืองและการค้ามนุษย์เพื่อมาเผยแพร่ความรู้
ให้แก่นกั เรียนนายร้อยตารวจ

ตารวจตรวจคนเข้าเมือง จานวน 56 คน
ผ่านการอบรมทางเทคนิคขัน้ สูง เทคนิค
การตรวจสอบหนังสือเดินทางและได้จดั ตัง้
เครือข่ายเพื่อการตรวจสอบเอกสาร

จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบเอกสารและผู้
เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดน รวม 8 แห่ง
เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ดอนเมือง
และด่านตม.อรัญประเทศ เป็ นต้น

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่ นฐาน (IOM) สานักงานประจาประเทศไทย
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ภาพรวมโครงการฯ ระยะที่ 4
โครงการฯ ระยะที่ 4 มุง่ เน้นให้เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าทีร่ ะดับอาวุโส-กลาง ในการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์
และลักลอบขนคนเข้าเมือง อีกทัง้ ยังสานต่อความสาเร็จจากกิจกรรมทีผ่ า่ นมา เช่น การส่งมอบเครือ่ งมือแก่เจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนเข้าเมืองและพัฒนาคูม่ อื การเรียนเพื่อตรวจจับเอกสารเดินทางปลอม
ผลลัพธ์ท่ี 1: เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองเสริมสร้างศักยภาพในด้านการตรวจสอบเอกสารเดินทาง และมีเครือ่ งมือทีม่ ี
ประสิทธิภาพในการทางานเพื่อนต่อต้านกรณีลกั ลอบขนคนเข้าเมือง
•

เผยแพร่คมู่ อื การตรวจสอบเอกสารเดินทางและส่งมอบเครือ่ งมือพกพาเพือ่ การตรวจสอบเอกสารสาหรับเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจคนเข้าเมือง

•

ส่งมอบอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบเอกสารเดินทางและเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล หรือ Verifier TD&B ให้แก่ศนู ย์
ฝึกอบรมและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการใช้งานสาหรับหน่วยงานภายในสานักงาน
ตารวจแห่งชาติทงั ้ หมด

•

จัดฝึกอบรมสาหรับวิทยากรและผูเ้ รียนในการตรวจสอบเอกสารเดินทาง การใช้เครือ่ งมือ และเทคนิคการสัมภาษณ์
ผูเ้ ดินทาง พร้อมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับเจ้าหน้าทีส่ บื สวน

ผลลัพธ์ท่ี 2: หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถสนับสนุนการอบรมในบทบาทวิทยากรเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้าง
ศักยภาพผูเ้ รียนเกีย่ วกับเทคนิคการจัดการพรมแดน
•

ผลิตสือ่ การเรียนออนไลน์เพิม่ เติมสาหรับหลักสูตรการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ให้แก่
โรงเรียนนนายร้อยตารวจ (เว็บไซต์ https://elearning.rpca.ac.th/) รวมถึงการเผยแพร่สอ่ื การเรียน
ออนไลน์น้ีให้แก่ตารวจหน่ วยงานอื่นได้เข้าถึงและเรียนรูอ้ กี ด้วย

•

ฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ (สอนโดยวิทยากรผูไ้ ด้รบั การ
อบรมจากโครงการฯ ระยะที่ 3) ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและตารวจท่องเทีย่ ว รวมถึงหลักสูตรการระบุและ
สกัดจับขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองให้แก่ตารวจน้า

ผลลัพธ์ท่ี 3: เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายเพิม่ ศักยภาพด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามการลักลอบ
ขนคนเข้าเมือง รวมถึงให้ความคุม้ ครองผูเ้ สียหายทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
•

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหลากหลายหน่วยงาน (Inter-agency) ว่าด้วยการจัดการรายกรณี (Case

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตม.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เรียนรู้
การใช้งาน Verifier TD&B อุปกรณ์ชว่ ยตรวจสอบเอกสารเดินทางและ
เปรียบเทียบใบหน้าบุคคล ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม

วิทยากรสาธิตเทคนิคการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายจากการค้ามนุ ษย์ในการ
ฝึกอบรมการประสานงานและความร่วมมือระหว่างพรมแดนไทย-เมียนมา
ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบหนังสือเดินทาง ระหว่างการอบรม
วิทยากร (Training of Trainer) หลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทางและการ
ใช้งานข้อมูลไบโอเมทริกซ์ขนั ้ สูง ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม

Management) สาหรับคดีการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุ ษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ใน

ลักษณะองค์กร
•

จัดการอบรมเฉพาะทางด้านเทคนิคงานสืบสวนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร
และอาชญากรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ บื สวนจากหลายหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ

ผลลัพธ์ท่ี 4: เจ้าหน้าทีบ่ งั คับใช้กฎหมายของไทยตระหนักถึงวิธกี ารรับมือ ให้ความคุม้ ครองและดูแลผูย้ า้ ยถิน่ แบบไม่
ปกติทเ่ี ป็ นเพศหญิงอย่างเหมาะสม
•

จัดทาวิจยั ด้านมิตทิ างเพศทีส่ ง่ ผลต่อความเปราะบางของผูย้ า้ ยถิน่ โดยเฉพาะเพศหญิง ค้นหาข้อท้าทาย แนวทาง
ปฏิบตั งิ านต่อกลุ่มผูย้ า้ ยถิน่ เปราะบางเหล่านี้ และให้ขอ้ เสนอแนะ

โทรศัพท์

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ ระดม
สมองในการแก้ไขโจทย์กจิ กรรมการสืบสวนคดีอาชญากรรมข้ามชาติ
ภาพถ่ายโดย: ไอโอเอ็ม
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