องค์ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน ประเทศไทย
โครงการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ง ด้ า นการบริ ห ารจัด การพรมแดน และเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพด้ า นงานข่ า วกรอง
ของเจ้ า หน้ า ที่ ร ฐั

© ไอโอเอ็ม 2017 / Reuben Lim

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
มีจุดประสงค์เพือ่ สนับสนุนการทางานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั และหน่วยงานภาคีในระดับภูมภิ าคในการดาเนินการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและ
การค้ามนุษย์ เริม่ ดาเนินโครงการมาตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 และปั จจุบนั ดาเนินโครงการอยูใ่ นระยะที่ 4 (เมษายน 2562 - มีนาคม 2565)
ความสาเร็จที่ผ่านมา

ข้อมูลโครงการฯ

ผู้ให้การสนับสนุน: รัฐบาลประเทศ
แคนาดา
ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2555 มีนาคม 2565
พื้นที่การทางาน: ประเทศไทย
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง: สานักงานตรวจคน
เข้าเมือง โรงเรียนนายร้อยตารวจ
กองบัญชาการตารวจท่องเทีย่ ว กองบังคับ
การตารวจน้ า สานักงานอัยการสูงสุด
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองประเทศกัมพูชา
ลาว มาเลเซีย และเมียนมา

ตารวจตรวจคนเข้าเมือง พนักงานสอบสวน
พนักงานอัยการ จานวน 89 คน ผ่านการ
อบรมฯเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการคดี
การลักลอบขนคนเข้าเมือง/ค้ามนุษย์
ตารวจตรวจคนเข้าเมืองและตารวจ
ท่องเทีย่ ว จานวน 732 คน เข้ารับการ
อบรมหลักสูตรตรวจสอบเอกสารเดินทาง
ตารวจตรวจคนเข้าเมือง จานวน 115 คน
ผ่านการอบรมทางเทคนิคขัน้ สูง เทคนิค
การตรวจสอบหนังสือเดินทางและได้จดั ตัง้
เครือข่ายเพื่อการตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าทีร่ ฐั จานวน 347 คน จาก 5 ประเทศ
ผ่านการอบรมเรื่องความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อสืบสวนสอบสวนคดีการลักลอบ
เข้าเมืองและการค้ามนุษย์
อาจารย์โรงเรียนนายร้อยตารวจ จานวน 110
คน ผ่านการอบรมเรื่องการลักลอบขนคนเข้า
เมืองและการค้ามนุษย์เพื่อมาเผยแพร่ความรู้
ให้แก่นกั เรียนนายร้อยตารวจ
จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบเอกสารและผู้
เดินทาง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติและ
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ฝึกอบรมฯ รวม
9 แห่ง เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ดอน
เมือง และด่านตม.อรัญประเทศ เป็ นต้น
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ภาพรวมโครงการฯ ระยะที่ 4
โครงการฯ

ระยะที่

4

มุ่งเน้ นการเสริ มสร้างศักยภาพเจ้าหน้ าที่ บงั คับใช้กฎหมายในการปราบปราม

ขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ผา่ นการเสริ มทักษะการตรวจสอบหนังสือเดิ นทางและ
สร้างความเข้าใจปถึงปัญหาอาชญกรรมดังกล่าว

ประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

ระหว่างหน่ วยงาน และจัดทางานวิ จยั เพื่อช่วยคุ้มครองกลุ่มเปราะบางที่ อาจเป็ นผูเ้ สียหายจากการย้ายถิ่ น
แบบไม่ปกติ
ผลลัพธ์ที่ 1: เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองเสริมสร้างศักยภาพในด้านการตรวจสอบเอกสารเดิ นทาง และมีเครือ่ งมือที่
มีประสิ ทธิ ภาพในการทางานเพื่อนต่อต้านกรณี ลกั ลอบขนคนเข้าเมือง
•

เผยแพร่คมู่ อื การตรวจสอบเอกสารเดินทางและส่งมอบเครื่องมือพกพาเพื่อการตรวจสอบเอกสารสาหรับเจ้าหน้าทีด่ า่ น
ตรวจคนเข้าเมือง

•

ส่งมอบอุปกรณ์ชว่ ยตรวจสอบเอกสารเดินทางและเปรียบเทียบใบหน้าบุคคล หรือ Verifier TD&B ให้แก่ศนู ย์
ฝึกอบรมและพัฒนางานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเป็ นศูนย์กลางในการใช้งานสาหรับหน่วยงานภายในสานักงานตารวจ
แห่งชาติทงั ้ หมด

•

จัดฝึกอบรมสาหรับวิทยากรและผูเ้ รียนในการตรวจสอบเอกสารเดินทาง การใช้เครื่องมือ และเทคนิคการสัมภาษณ์ผู้
เดินทาง พร้อมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับเจ้าหน้าทีส่ บื สวน

ผลลัพธ์ที่ 2: หน่ วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถสนับสนุนการอบรมในบทบาทวิ ทยากรเผยแพร่ความรู้และสร้าง
ศักยภาพผู้เรียนเกี่ยวกับเทคนิ คการจัดการพรมแดน
•

ผลิตสื่อการเรียนออนไลน์เพิม่ เติมว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองในน่านน้ าให้แก่กองบังคับการตารวจน้ า
(เว็บไซต์ https://elearning.rpca.ac.th/) รวมถึงการเผยแพร่ส่อื การเรียนออนไลน์น้ใี ห้แก่ตารวจหน่วยงานอื่นได้
เข้าถึงและเรียนรูอ้ กี ด้วย

•

ฝึกอบรมว่าด้วยการต่อต้านต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ให้แก่เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและ
ตารวจท่องเทีย่ ว รวมถึงหลักสูตรการระบุและสกัดจับขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองให้แก่ตารวจน้า

ผลลัพธ์ที่ 3:

เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง ด่านตม.อรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว เรียนรูก้ ารใช้งาน Verifier TD&B อุปกรณ์ชว่ ย
ตรวจสอบเอกสารเดินทางและผูเ้ ดินทาง
ภาพถ่ายโดย: © IOM 2017

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ส่งมอบคู่มอื วิธกี ารปฏิบตั ใิ นการตรวจสอบ
หนังสือเดินทาง (พิมพ์ครัง้ ที่ 2) ห้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้า
เมือง 2 ภาพถ่ายโดย: © IOM 2019

เจ้าหน้ าที่บงั คับใช้กฎหมายเพิ่ มศักยภาพด้านความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานในการปราบปรามการ

ลักลอบขนคนเข้าเมือง รวมถึงให้ความคุ้มครองผู้เสียหายที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางอย่างเหมาะสม
•

จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารหลากหลายหน่วยงาน (Inter-Agency) ว่าด้วยการจัดการรายกรณี (Case Management)
สาหรับคดีการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร

•

จัดการอบรมเฉพาะทางด้านเทคนิคงานสืบสวนเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทจ่ี ดั ตัง้ ในลักษณะองค์กร และ
อาชญากรรมอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้แก่เจ้าหน้าทีส่ บื สวนจากหลายหน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ

เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองกาลังนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
เกีย่ วกับสถิตกิ ารจับกุมทีส่ นามบิน โดยใช้โปรแกรม Power BI
ภาพถ่ายโดย: © IOM 2020

ผลลัพธ์ที่ 4: เจ้าหน้ าที่บงั คับใช้กฎหมายตระหนักถึงการจัดการพรมแดนและการให้ความคุ้มครองผูย้ ้ายถิ่ นแบบไม่
ปกติ โดยเฉพาะเพศหญิ ง โดยคานึ งถึงหลักความเสมอภาคทางเพศและสิ ทธิ ขนั ้ พื้นฐาน
•

จัดอบรมว่าด้วยการจัดการพรมแดนโดยบูรณาการประเด็นเพศสภาพ (Gender Mainstreaming) และหลักการ
เคารพสิทธิมนุษชน (Human Rights) ในกลุ่มผูย้ า้ ยถิน่ โดยทีเ่ ปราะบาง โดยเฉพาะเพศหญิง

โทรศัพท์

เจ้าหน้าทีต่ ารวจน้าทากิจกรรมกลุ่มในการค้นหาสิง่ ของต้องสงสัย
ในห้องพัก ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรสกัดจับการ
ลักลอบเข้าเมืองทางน่านน้า ภาพถ่ายโดย: © IOM 2021
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