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ค าน า 
 

 ปัจจุบันปัญหาคนหายภายในประเทศไทยก าลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหายตัว 
ไปโดยสมัครใจ  การขาดการติดต่อ  การถูกล่อลวงไปค้ามนุษย์  การ หายตัวไปด้วยอาการเจ็บป่วย  หรือ
การหายตัวไปด้วยภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ   ซ่ึงแต่ละครั้งที่เกิดปัญหาคนในครอบครัวสูญหาย พบว่า  ทาง
ครอบครัวไม่ทราบว่าควรจะด าเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างไร  จึงท าให้การติดตามคนหายเป็นไปอย่าง
ล่าช้า  ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์คนหายขึ้นในครอบครัว 
  ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  มูลนิธิกระจกเงา  ในฐานะที่ท าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้ค าปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและให้ความ
ช่วยเหลือคนหาย ได้ร่วมกับ  รศ.พ.ต.อ.หญิง ดร.พัชรา  สินลอยมา  และคณะ ในการจัดท าคู่มือการ
ติดตามและป้องกันเด็กสูญหาย ขึ้น  เพื่อเป็นการให้ความรู้ และค าแนะน าแก่ประชาชนในการติดตาม     
คนในครอบครัวที่สูญหายไปด้วยสาเหตุต่าง ๆ  แนวทางในการดูแลบุตรหลาน หรือผู้สูงอายุ เพื่อมิให้
เกิดการหายตัวซ้ าซ้อน  รวมถึงขั้นตอนในการด าเนินการ แจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ   การ
ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานด้านอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์แก่การติดตามคนหาย  และสถานที่หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ   ท่ีทางครอบครัวควรติดต่อประสานงาน 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป  ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลไปสู่การสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

คณะผู้จัดท า 
ธันวาคม 2552 
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บทน า 
 

สถานการณ์ของคนหายพลัดหลงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น เกิดในกลุ่มของเด็กและ
เยาวชน มิได้เกิดปัญหาเฉพาะในกลุ่มของผู้ใหญ่อย่างท่ีเคยมีความเข้าใจ เช่นในอดีต  ซ่ึงเมื่อเด็กและ
เยาวชนได้ออกจากบ้านไปตามค าชักชวนของบุคคลแปลก หน้าที่รู้จักกันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ        
หรือหายไปด้วยสาเหตุอ่ืน ๆ  ย่อมท าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ตกเป็นผู้ท่ีอยู่ในสภาวะเส่ียงต่อการถูก
น าไปแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง  ๆจากมิจฉาชีพ  เพราะจากประสบการณ์การท างานของศูนย์
ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์  มูลนิธิกระจกเงา  พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่เมื่อออกจาก
บ้านไปแล้ว  จ าเป็นต้องประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือน ารายได้มาเล้ียงดูตนเอง แต่ด้วยความที่
อายุยังน้อยประกอบกับไม่มีความรู้เพียงพอ  ท าให้ตัวเลือกของอาชีพแทบ ไม่มี จึงเป็นเหตุให้เด็กและ
เยาวชนกลุ่มนี้จะถูกเหล่ามิจฉาชีพล่อลวงไปในทางท่ีไม่ดีได้ง่าย 

จากเรื่องดังกล่าว  ท าให้เกิดประเด็นค าถามที่น่าสนใจขึ้นมา ดังนี้  
1. ท าอย่างไรให้มีกระบวนการติดตามหาตัวเด็กและเยาวชนที่หายออกจากบ้านให้พบโดยเร็ว  

ซ่ึงภาระหน้าที่ตรงส่วนนี้ไม่ควรเกิดจากการท างานของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหน่วยงานใด 
หน่วยงานหนึ่ง  แต่ควรเกิดจากความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ในการด าเนินการติดตามหาคนหาย     

2.  มาตรการป้องกันเพื่อมิให้เด็กและเยาวชนตัดสินใจหนีออกจากบ้าน ซ่ึงหากท าได้ ปัญหา
เด็กและเยาวชนหายออกจากบ้านก็จะหมดไป     

ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดมาตรการรองรับปัญหาเด็กและเยาวชนหายออกจากบ้าน ตามประเด็น
ค าถามในข้างต้น ทางคณะผู้จัดท าจึงท าการพัฒนาคู่มือการติดตามและป้องกันเด็กสูญหาย ซ่ึงเกิดจาก
การวิเคราะห์สาเหตุที่เด็กและเยาวชนหายออกจากบ้าน  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของ
บุคคลสูญหาย  พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อครอบครัวและหน่วยงานต่าง ๆ คณะผู้จัดท าจึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้นมา
ส าหรับการติดตามคนหาย เพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการของ
คนร้ายในการล่อลวงเด็ก การติดตามคนหายเบื้องต้น และการประสานงานเพ่ือขอความช่วยเหลือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบสวนหาตัวคนหายต่อไป 

คู่มือการติดตาม และป้องกันเด็กสูญหาย  ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ๆ ดังนี้ 
 สาเหตุของการหายหรือพลัดหลง  
 การติดตามคนหายประเภทแชทไลน์ทางโทรศัพท์ 
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 การติดตามคนหายประเภทเด็กติดเกมและแชทไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
 การติดตามคนหายประเภทลักพา 
 การติดตามคนหายประเภทสมองเส่ือม 
 ข้อสังเกตในการแจ้งเด็กหายในกรณีการกระท าความผิดฐานพรากเด็ก/ผู้เยาว์ 
 ค าแนะน าก่อนการไปแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ 
 ข้อปฏิบัติของครอบครัวเมื่อมีผู้หายไปจากบ้าน 
 ข้อคิดอื่นๆ ท่ีควรรู้ในการแจ้งความคนหาย 
 แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับคนหายพลัดหลง 
 หน่วยงานที่ครอบครัวคนหายควรประสานงานไปเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
 ข้อแนะน าในการดูแลบุตรหลาน หรือผู้สูงอายุ  
 หน่วยงานที่ควรประสานงานเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต         

 
สาเหตุของการหายหรือพลัดหลง 

1.  การล่อลวง หรือหลอกลวง    พฤติกรรมการกระท าผิดของคนร้าย ได้แก่ 
1) ชักชวนไปเที่ยวต่างจังหวัด ทัศนาจร ผู้ล่อลวงมักจะออกอุบายชักชวนไปบ้านญาติ 

บ้านเพื่อน หากเป็นบุคคลประเภทวัยรุ่นชายหนุ่มกับหญิงสาวอาจจะถูกชักน าไปในทางเส่ือมเสีย ครั้นเมื่อ
เกิดความเสียหายขึ้นก็จะไม่ยอมกลับบ้าน บางรายอาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมซ่ึงมีปรากฏอยู่เสมอ       
แต่ในบางรายแม้ไม่เกิดความเส่ือมเสียก็ไม่กล้ากลับบ้าน ด้วยเพราะเกรงกลัวผู้ปกครอง ต าหนิ 

2) ชักชวนไปหางานท า วิธีนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย  เพราะคนว่างงาน ก็อยากจะมีงานท า 
ในที่สุดก็ถูกชักน าไปขายเป็นโสเภณี เป็นหมอนวด ฯลฯ อันก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา  นับว่า
เป็นการผิดกฎหมายและศีลธรรม ซ่ึงในกรณีนี้ผู้ชักชวน อาจเป็นเพื่อนหรือญาติสนิทของคนหายเอง 

3) ลักพาไปเรียกค่าไถ่ ผู้ล่อลวงหรือคนร้ายอาจใช้วิธีต่าง ๆ 
เช่น วางยาสลบ ให้กินยา        นอนหลับ  ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือใช้อาวุธ
ตามแต่โอกาส คนร้ายจะน าตัวไปกักขังไว้แล้วหาวิธีการเรียกค่าไถ่ หาวิธี
ต่อรอง ส่วนใหญ่จะเรียกร้องต้องการเงินเป็นเครื่องแลกเปล่ียน แต่ใน
บางรายก็น าไปเพื่อการอนาจาร เป็นต้น 

2. พลัดหลง  หลงทาง  เกิดขึ้นจาก การเดินทางไปต่างจังหวัด หรือเดินทางจากต่างจังหวัด               
เข้ากรุงเทพฯ  การไปเที่ยวงานมหกรรมต่าง ๆ อาจท าให้เกิดพลัดหลงหรือหลงทางขึ้นได้ ซ่ึงเป็นเรื่อง
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ธรรมดา การได้รับอันตราย  เช่น คนหายออกจากบ้านไปได้รับอันตราย เกิดอุบัติเหตุรถชน ถูกสัตว์ท าร้าย 
ถูกชิงทรัพย์ ฯลฯ   รวมท้ังคนหายพลัดหลงท่ีเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 

1) ต้องคดี เช่น ในขณะที่หายไปนั้น  ปรากฏว่าถูกจับกุม ติดยาเสพติด เล่นการพนัน หรือ
ประกอบอาชญากรรมอ่ืนและถูกทางเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ 

2) สติฟั่นเฟือน หรือวิกลจริต  คนหายประเภทนี้จะหนีออกจากบ้านไป โดยไร้จุดหมาย  
บางรายไปได้รับอันตราย  เช่น ตกน้ าตาย  ฆ่าตัวตาย ถูกท าร้ายร่างกาย ฯลฯ 

3) คนหายมีความสมัครใจ เช่น คนหายที่เป็นหญิงหนีตามผู้ชายไปในท านองชู้สาว ไปมี
ครอบครัว ไปประกอบอาชีพส่วนตัว  เป็นต้น 

3. สาเหตุจากปัญหาส่วนตัว  
1) ระดับการศึกษา  คนหายส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่ า 

เช่น จบการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6  หรืออ่านออกเขียนได้ มีระดับสติปัญญา
ต่ า อ่อนต่อโลก  เชื่อคนง่าย จึงเป็นสาเหตุท าให้ถูกหลอกลวง 

2) ส่ิงแวดล้อมยั่วยวน เช่น การโฆษณายั่วยุกระตุ้นทางกามารมณ์ ได้แก่ หนังโป๊              
การแสดงโชว์ลามก  อนาจาร มีสถานเริงรมย์ อาบ อบ นวด บาร์ ไนต์คลับ อันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
เพศสัมพันธ์และปัญหาอาชญากรรม 

3) ความทะเยอทะยาน ได้แก่ ความฟุ้งเฟ้อ ความฟุ่มเฟือย ชอบหรูหรา  ชอบแต่งตัว  
ชอบเลียนแบบ ฯลฯ 

4) เบื่อหน่ายอาชีพเดิม เช่น การท านา ท าสวน ท าไร่ ซ้ าซากจ าเจ จึงคิดเปล่ียนอาชีพใหม่  
5) การคบเพื่อน  เพ่ือนที่ไม่ดีอาจชักน าไปในทางเส่ือมเสีย เช่น คบค้าสมาคมกับ เพื่อนที่   

เคยเป็นหมอนวด  เป็นโสเภณี ขายบริการทางเพศ ย่อมจะชักน าให้เพื่อนเส่ือมเสียตามไปด้วย 
6) ขาดการอบรมส่ังสอนจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง สาเหตุเช่นนี้จะท าให้

ครอบครัวขาดระเบียบวินัย ท าให้ครอบครัวแตกแยก แตกความสามัคคีอันเป็นเหตุท าให้สมาชิก         
ในครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดที่พึ่งทางใจ 

7) ห่างเหินต่อศาสนา  ทุกศาสนามีความมุ่งหมายสอนให้คนเป็นคน ดี  ส าหรับพุทธ
ศาสนาในปัจจุบันได้รับอิทธิพลอารยธรรมทางตะวันตกเข้ามาเผยแพร่  จึงมีแนวโน้มท าให้ศาสนา
ประจ าชาติของเราถูกลืมเลือน ท าให้คนส่วนใหญ่หันไปนิยมทางด้านวัตถุ หรือติดในวัตถุนิยม สาเหตุที่
ห่างเหินต่อศาสนาและสาเหตุอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวข้างต้นนับว่ามีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับกรณีคนหายทั้งส้ิน 

8) ความขัดแย้งภายในครอบครัว  อาทิเช่น  สามี ภรรยา มีปัญหาทะเลาะ เบาะแว้งกัน  
จนเป็นเหตุให้ภรรยา  ตัดสินใจพาบุตรหลบหนีสามีไป  เป็นต้น 
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4.  สาเหตุเกี่ยวกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
     ในที่นี้หมายถึงเศรษฐกิจภายในครอบครัวการครองชีพ การด ารงชีวิต หากครอบครัวใด

ประสบกับปัญหาบ้านแตกสาแหรกขาด ปัญหาการหย่าร้าง บิดามารดาทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ า
เพราะการเงินไม่พอจับจ่ายใช้สอย  ย่อมเป็นสาเหตุท าให้ครอบครัวไม่มีความสุข ได้รับความกดดันเกิด
ความคับแค้น อาจเป็นสาเหตุท าให้บุคคลในครอบครัวถือโอกาสหนีออกจากบ้านไป จึงเกิดคนหายขึ้น 
ซ่ึงสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจดังกล่าว 

5.  สาเหตุเกี่ยวกับปัญหาทางด้านการเมือง 
  ในที่นี้หมายถึง คนหายพลัดหลงท่ีไปเป็นผู้ก่อการร้าย หรือก่อความไม่สงบ โดยคนร้ายหรือ

ผู้ล่อลวงใช้กลอุบายกลวิธีต่าง ๆ เช่น ลักขโมยเด็กตามโรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ  หรือท าทีขอเด็กไปเล้ียง
เป็นบุตรบุญธรรม หรือขอซ้ือจากบิดามารดาท่ียากจนแล้วน าเด็กไปเล้ียงไว้หรือกักกันตัวไว้ คนร้ายจะใช้
วิธีอบรมส่ังสอนเด็กให้เกิดความเกลียดชัง และมีอุดมการณ์ที่รุนแรงเป็นปรปักษ์กับชาติบ้านเมือง หรือเป็น
ผู้ก่อการร้าย  คนหายพลัดหลง ที่ไปเป็นผู้ก่อการร้ายดังกล่าว จึงเป็นปัญหาส าคัญและเป็นภัยร้ายแรง
ระดับชาติ  บ่อนท าลายความมั่นคงของรัฐ 
 
การติดตามคนหายประเภทแชทไลน์ทางโทรศัพท์ 
 

เด็กติดแชทไลน์ทางโทรศัพท ์หมายถึง การที่คนหายเข้าไปสนทนากับบุคคลแปลกหน้าทาง
โทรศัพท์ จนกระทั่งถูกชักชวนให้ออกจากบ้าน ซ่ึงในอดีตเป็นการสนทนาผ่านระบบออดิโอเท็กซ์ หรือ 
1900 แต่ ณ ปัจจุบันบริการดังกล่าวได้ถูกปิดบริการไปแล้ว จึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการมาเป็นการสุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ไปยังหมายเลขต่าง ๆ ท่ีไม่รู้จัก  และการสนทนาผ่าน SMS ซ่ึงวิธีนี้ก าลังเป็นที่แพร่หลาย
ในหมู่เด็กวัยรุ่น โดยวิธีนี้ไม่ต่างจากการใช้บริการทาง MSN เมื่อส่งข้อความคุยกันสักระยะ คู่สนทนาจะ
มีการแลกเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์เพื่อสานสัมพันธ์ต่อไป  

 
กระบวนการติดตามคนหายกรณีเด็กติดแชทไลน์ทางโทรศัพท์ 
 การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน  
 1.  การตรวจสอบทรัพย์สิน/รูปพรรณ/เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของคนหาย 

    ในเบ้ืองต้น  ขอให้ครอบครัวหรือญาติคนหาย สอบถามจากบุคคลซ่ึงเป็น        
ผู้พบเห็นคนหายครั้งสุดท้ายเพื่อให้ทราบข้อมูลในส่วนรูปพรรณและเส้ือผ้าที่ผู้หายสวมใส่เป็นครั้ง
สุดท้ายเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นจุดสังเกตคนหาย 
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  2.  การหาเบาะแสจากห้องนอนของคนหาย คือ แนวทางค้นหาเบาะแสอีกทางหนึ่งใน
การติดตามหาคนหาย  เมื่อ เข้าไปยังห้องนอนของคนหายแล้ว ส่ิงท่ีควรตรวจสอบ เช่น 

  o ตู้เส้ือผ้าของคนหาย เพื่อตรวจสอบว่าคนหายมีการเก็บเส้ือผ้าไปด้วยหรือไม่  
หากมีเก็บเส้ือผ้า แสดงว่า  คนหายได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีในการหนีออกจากบ้าน และถ้าคนหายไม่เก็บ
เส้ือผ้าไป  มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินกับคนหาย  จึงท าให้คนหายไม่กลับ
บ้านตามปกติ  แต่ทั้งนี้การหายออกจากบ้านบางกรณีคนหายก็ไม่เก็บเส้ือผ้าหรือทรัพย์สินใด ๆ ไปด้วยเลย 

  o สมุด/หนังสือเรียนของคนหาย อาจจะท าให้พบเบาะแสส าคัญในการติดตาม
คนหาย เนื่องจากคนหายอาจจะจดหมายเลขโทรศัพท์  หรือที่อยู่ หรือชื่อคนที่รู้จักกันไว้ในเอกสาร
เหล่านั้น หรือจดหมายท่ีเขียนลาไว้ให้ครอบครัว ซ่ึงจะท าให้ครอบครัวทราบเบาะแสว่าคนหายหายออก
จากบ้านไปเพราะสาเหตุใด และอาจจะเชื่อมโยงกับแนวทางการติดตามคนหายด้วย 

  o จุดที่คนหายเคยวางทรัพย์สินหรือเงิน  เพื่อตรวจดูว่าคนหายได้มีการเก็บ
ทรัพย์สินไปหรือไม่ หากเก็บทรัพย์สินไปด้วยทั้งหมด หมายถึง  มีการเตรียมตัวที่จะออกจากบ้าน          
แต่หากไม่มีการน าทรัพย์สินติดตัวไป  นั่นอาจหมายถึงว่า  คนหายไม่มีการเตรียมตัวก่อนหายไป หรือ 
ไม่ได้ตั้งใจที่จะไป  

  
  3.  การสืบค้นเบาะแสจากบุคคลแวดล้อม   ถือว่าเป็นเบาะแสส าคัญในการติดตาม      

คนหายจากการติดแชทไลน์  เนื่องจากคนหายไปในลักษณะดังกล่าวมักจะติดต่อกับเพื่อน ๆ ท่ีรู้จัก หรือ
ขอไปพักอาศัยกับคนรู้จัก รวมถึง คนหายอาจเคยเล่าเรื่องของบุคคลแปลกหน้าที่ก าลังคบหากัน ดังนั้น  
ครอบครัวคนหายควรไปสอบถามเบาะแสจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

 o สมาชิกในบ้าน คือ บุคคลที่มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับคนหายมาก
ที่สุด เนื่องจาก คนหายอาจเล่าหรือระบายเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง  ซ่ึงข้อมูลตรงจุดนี้อาจจะน ามาประมวล
เป็นเบาะแสได้ เช่น  คนหายอาจจะเคยเล่าถึงเพื่อนสนิท หรือเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันในการเล่นแชทไลน์ทาง
โทรศัพท์ ซ่ึงเมื่อน าข้อมูลต่างๆ  มาประมวลกันแล้ว อาจจะท าให้ทราบว่าคนหายอาจจะไปพักอาศัย    
อยู่กับใคร  

 o เพื่อนบ้าน คือ บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ครอบครัวคนหายควรเข้าไปสอบถาม
ข้อมูล เนื่องจากเพื่อนบ้านที่อาจพบเห็นคนหาย ขณะก าลังออกจากบ้าน  อาจจะท าให้ทราบว่าใครเป็น
คนมารับคนหาย หรือว่าคนหายไปเองตามล าพัง และเดินทางออกไปอย่างไร 
  o เพื่อนสนิทของคนหาย ถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคน
หายเนื่องจากคนหายไปนั้น อาจเคยเล่าเรื่องการเล่นแชทไลน์ให้เพื่อนสนิทฟัง หรือบางครั้งเพื่อนสนิท
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ของคนหายก็อาจจะเป็นกลุ่มท่ีเล่นแชทไลน์ด้วย ซ่ึงจะท าให้ครอบครัวคนหายทราบข้อมูลเกี่ยวกับคนที่
ล่อลวงคนหายไปว่าเป็นใคร ทั้งนี้ การสอบถามเพื่อนสนิทของคนหายนั้นทางครอบครัวไม่ควรไป
สอบถามเองโดยตรง แต่ควรให้อาจารย์ประจ าช้ัน หรือผู้ปกครอง เป็นผู้เรียกเด็กมาสอบถามเป็นรายคน 
จะได้รับค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงมากกว่า 
                        o อาจารย์ที่ปรึกษาของคนหาย  เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมที่
ทางครอบครัวไม่เคยรับรู้มาก่อน ดังนั้น ผู้ปกครองควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของคนหายว่ามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนหาย อย่างไร  เพราะส่ิงนี้อาจเป็นเบาะแสส าคัญในการประเมินหา
สาเหตุแห่งการหายตัวของคนหาย   
 
 การตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์      

 การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนหาย  ท าให้มีข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่
ติดต่อพูดคุยกับคนหายทางโทรศัพท์ก่อนที่จะหายตัวไป  ท้ังยังสามารถระบุได้ว่า บุคคลใดที่อาจเป็น     
ผู้ชักชวนคนหายออกไป ซ่ึงการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มีท้ังประเภทที่ครอบครัวคนหายสามารถ
ขอตรวจสอบกับผู้ให้บริการได้เองกับประเภทที่เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องด าเนินการตรวจสอบให้ 

 1. การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์บ้าน  
   การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์บ้านของคนหาย คือ  การขอตรวจสอบ

ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ย้อนหลังของหมายเลขโทรศัพท์บ้าน  เนื่องจาก คนหายอาจจะใช้โทรศัพท์บ้าน   
ในการติดต่อพูดคุยกับบุคคลที่ต้องสงสัย  ดังนั้น การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์บ้านของคนหาย  
จะท าให้ทราบว่าคนหายใช้โทรศัพท์ติดต่อกับหมายเลขใดบ้าง  โดยทางครอบครัวคนหายสามารถ
ด าเนินการได้เอง เนื่องจากเป็นสิทธ์ิของผู้รับบริการ ซ่ึงผู้ที่จะสามารถขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้  
คือ เจ้าของหมายเลขที่ยื่นขอหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว  โดยให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของหมายเลข
ดังกล่าว น าใบเสร็จรับเงินเก่า  ๆของหมายเลขนั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเป็นเจ้าของหมายเลข และน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนไปขอตรวจสอบข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการของเครือข่ายท่ีให้บริการ (ทรู หรือ  ทีโอที ) 

 2. การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ 
               2.1 กรณีที่โทรศัพท์มือถือจดทะเบียนในชื่อของผู้ปกครอง 
            ในกรณท่ีีเด็กใช้โทรศัพท์มือถือ ทางครอบครัวจะตอ้งขอให้เจ้าหน้าท่ี
ต ารวจช่วยตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้ ยกเว้นในกรณีที่ใช้ช่ือของผู้ปกครองหรือบุคคลอ่ืนเป็น              
ผู้ลงทะเบียนเลขหมายดังกล่าว ซ่ึงผู้มีช่ือเป็นผู้จดทะเบียนหมายเลขนั้น ๆ สามารถขอตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวได้เองทันที ณ ศูนย์บริการของเครือข่ายนั้น ๆ  โดยวิธีการตรวจสอบนั้นให้ตรวจข้อมูลการใช้
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นับแต่ช่วงเวลาก่อนที่คนหายได้หายไป  อาทิเช่น กรณีคนหายได้หายไป วันที่ 16 มกราคม ก็ให้ดูข้อมูล
การใช้โทรศัพท์ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่หายตัวไป โดยข้อสังเกตส าหรับเรื่องนี้ มี 2 กรณี 
  1. ให้ทางครอบครัว ดูที่หมายเลขล่าสุด เนื่องจากบุคคลดังกล่าว อาจ
เป็นคนที่ชักจูง หรือล่อลวงคนหายไป 
  2. ให้ทางครอบครัวดูว่าหมายเลขใดที่คนหายโทรศัพท์ติดต่อ
บ่อยครั้งและใช้ระยะเวลาการสน ทนานานที่สุด  เนื่องจากบุคคลดังกล่าว อาจเป็นคนที่ชักจูง หรือ
ล่อลวงคนหายไป 
  ซ่ึงหากมีหมายเลขที่ต้องสงสัยเป็นจ านวนมาก ให้จดบันทึกหมายเลขเหล่านั้น
ไว้  เพื่อที่ในเบ้ืองต้นทางครอบครัวจะได้ด าเนินการแยกหมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลที่ครอบครัวรู้จัก
ออกไป ส าหรับหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลแปลกหน้าที่ทางครอบครัวไม่ทราบนั้น ขอให้น าหมายเลข
ดังกล่าวไปปรึกษากับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เพื่อการสืบสวนติดตามคนหายต่อไป 
 
  2.2 กรณีที่โทรศัพท์มือถือจดทะเบียนในชื่อของคนหาย 

   ส่วนในกรณีที่โทรศัพท์มือถือดังกล่าวลงทะเบียนการใช้งานเป็นชื่อ
ของคนหายเอง ครอบครัวจะไม่สามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนตัว ซ่ึงเข้าข่าย
เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือจะต้องให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็น
ผู้ด าเนินการให้ โดยมีระเบียบการดังต่อไปนี้ 

   1) หนังสือขอความร่วมมือจากสถานีต ารวจ ลงนามโดย  นายต ารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ยศ ตั้งแต่ พันต ารวจเอก (ผู้ก ากับการ) ขึ้นไป  

   2) แนบเอกสารบันทึกทางคดี   
   3) ส่งเอกสารดังกล่าวเป็นจดหมายเท่านั้นไปท่ี  

   3.1 ถ้าเป็นเครือข่าย DTAC ให้ส่งจดหมายไปท่ีผู้อ านวยการ
กลุ่มกฎหมาย บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น อาคารชัย ช้ัน 15 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดี แขวง  
จอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1678 

   3.2  ถ้าเป็นเครือข่าย AIS ให้ส่งเอกสารไปที่โทรสาร
หมายเลข 0-2329-5376 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1175 , 0-27719000 

  3.3  ถ้าเป็นเครือข่าย  True ส่งหนังสือดังกล่าวไปทาง
โทรสาร หมายเลข 0-2643-8975 หรือประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ซ่ึงรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงท่ี คุณ
อทึก   อัศวนนท์ โทร 0-2699-3142 
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  3.4 ถ้าเป็นเครือข่าย Hutchให้ทางครอบครัวคนหาย 
ประสานงานขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1128,0-2288-8808 
 
 การตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ซ่ึงคาดว่าคนหายไป  
  1. การตรวจสอบบ้านเพื่อน  ซ่ึงคนหายอาจจะไปขออาศัยอยู่ด้วย โดยปกติแล้วจะอยู่
ไม่นานนัก และจะสับเปล่ียนไปนอนบ้านเพ่ือนคนอ่ืนๆ วิธีการตรวจสอบ ควรไปท่ีโรงเรียนของคนหาย 
เพื่อสอบถามที่อยู่ของเพื่อนจากอาจารย์ประจ าช้ัน  จากนั้นอาจจะไปสังเกตที่บ้านเพื่อนด้วยตนเอง  
เนื่องจากเพื่อนของคนหายอาจจะช่วยกันปกปิดข้อมูล การไปตรวจสอบตามบ้านเพื่อนของคนหายที่ต้อง
สงสัยว่าคนหายจะไปอยู่ด้วยนั้น  หากเป็นกรณีเพื่อนที่ครอบครัวไม่รู้จัก  หรือว่าบ้านของเพื่อนอยู่ใน
ชุมชนแออัด  หรือการไปตรวจสอบดังกล่าวอาจจะเกิดอันตราย  ครอบครัวคนหายควรไปขอความ
ช่วยเหลือยังสถานีต ารวจในเขตท้องท่ีนั้นๆ ตั้งอยู ่เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจเดินทางมาร่วมใน
การสอบถามข้อมูลด้วย 

 2. การตรวจสอบข้อมูลจากเบาะแสที่ได้มา   กรณีที่ทางครอบครัวทราบข้อมูล        
ชื่อ-นามสกุล หรือ ท่ีอยู่ของบุคคลที่ต้องสงสัยว่า พาคนหายไปนั้น ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดี  เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากได้รับการ ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน     
อาจมีการด าเนินการตรวจสอบยังที่พักของบุคคลต้องสงสัยได้ 
 
 การตรวจสอบข้อมูลที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  

 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก คือ สถานที่ควบคุมตัวเด็ก และเยาวชนที่ถูกศาลพิพากษา
ว่ากระท าความผิดจริง  และโดยหลักแล้วหากเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดแล้ว ถูกควบคุมตัวโดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ย่อมมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก เพื่อประสานงานไปหาครอบครัวให้
ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว แต่ ณ ปัจจุบันได้มีเด็กอีกหลายคนที่มิได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเอง 
เนื่องจากอับอาย กลัวโดนต าหนิ หรือมิอยากให้ผู้ปกครองเสียใจ จึงแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ท าให้           
ไม่สามารถประสานงานหาครอบครัว เพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวได้  ดังนั้น สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จึง
เป็นอีกสถานที่หนึ่งซ่ึงครอบครัวควรไปตรวจสอบ หลังจากที่ได้ตรวจสอบยังสถานที่มีเบาะแสหรือ
ต้องสงสัยหมดส้ินแล้ว  ให้ทางครอบครัวโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องเอกสาร หรือการด าเนินการ
ตรวจสอบดังกล่าว ที่หมายเลขโทรศัพท์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
ดูแลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กทั่วประเทศ  ที่เลขหมาย 0-2502-8011 หรือ 0-2502-8276 
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การติดตามคนหายประเภทเด็กติดเกมหรือแชทไลน์ทางอินเตอร์เน็ต 
 

เด็กติดเกม  หมายถึง การที่คนหายมีพฤติกรรมหมกมุ่นอยู่กับเกมออนไลน์ จนไม่สามารถ
แยกแยะโลกแห่งความจริง กับโลกเสมือนในเกมได้ หากเด็กมีพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากท าให้มี
ผลกระทบกับการเรียน การใช้ชีวิตประจ าวันของเด็กแล้ว บางรายจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น         
ถึงขนาดท าร้ายผู้ปกครองและขโมยทรัพย์สินเพื่อน าไปเปล่ียนเป็นเงินก่อนน าไปเล่นเกม ท้ังนี้ เด็กที่
หายไปเพราะมีพฤติกรรมติดเกมนั้น  สามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. เด็กที่ตัดสินใจออกจากบ้านเนื่องจากถูกทางครอบครัวขัดขวางมิให้เล่นเกม จึงตัดสินใจ
ออกไปใช้ชีวิตเร่ร่อน  และอาศัยการขอเงิน  เพื่อน ามาเล่นเกม 

2. เด็กที่ตัดสินใจออกจากบ้านเนื่องจากถูกคนแปลกหน้าที่รู้จักกันในเกมออนไลน์ ชักชวนให้
ออกจากบ้าน 

 
เด็กติดแชทไลน์ทางอินเตอร์เน็ต   หมายถึง การที่คนหายเข้าไปใช้บริการ สนทนาผ่านระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นระบบเครือข่ายท่ีอ านวยความสะดวกในการส่ือสารสนทนาระหว่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ด้วยกันในลักษณะการส่งข้อความโต้ตอบกัน โปรแกรมสนทนาท่ีเป็นที่นิยมนั้นคือ MSN , 
แคมฟอร์ก หรือ การสนทนาผ่านเกมออนไลน์ ซ่ึงโปรแกรมเหล่านี้ท าให้สามารถพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ได้โดยที่ไม่จ าเป็นต้องเห็นหน้ากันและกัน  โดยลักษณะในการสนทนาโต้ตอบกันนั้นจะใช้ภาพ
จินตนาการเป็นองค์ประกอบหลักแทบทั้งส้ิน ดังนั้นเม่ือผ่านการพูดคุยมาสักระยะหนึ่งคนหายก็จะถูก
ชักจูงหรือล่อลวงให้ออกจากบ้านเพื่อมาพบกับคู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่ง  ซ่ึงตรงจุดนี้  ท าให้เกิดช่องว่างใน
การที่อาชญากรจะเข้ามาเล่นแชทไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือล่อลวงเด็กหญิง  ซ่ึงยังขาดวุฒิภาวะในการ
กล่ันกรองและตัดสินใจ    

และในปัจจุบันมิได้มีแต่โปรแกรม MSN , แคมฟอร์ก หรือ การสนทนาผ่านเกมออนไลน์    
ยังมีช่องทางการสนทนาในบริการ Chat ของบางเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเป็นพิเศษโดยบริการนี้ออกมา
รองรับกลุ่มเด็กที่จ าต้องใช้บริการอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนที่มีการบล็อกโปรแกรม MSN ไว้ นอกจากนี้  
คนหายที่หายออกจากบ้านไปเพราะการติดแชทไลน์ทางอินเตอร์เน็ตนั้นย่อมต้องมีคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซ่ึง
เป็นผู้ชวนคนหายไปอย่างแน่นอน ดังนั้น การสืบสวนในการติดตามตัวคนหายนั้น  สามารถหาเบาะแส
จากบุคคลที่ติดต่อกับคนหายทางการแชทไลน์ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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กระบวนการติดตามคนหายกรณีเด็กติดเกมหรือแชททางอินเตอร์เน็ท 
  การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน  

  1. การตรวจสอบทรัพย์สิน/รูปพรรณ/เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของคนหาย 
   ในเบ้ืองต้นขอให้ครอบครัวหรือญาติคนหาย สอบถามจากบุคคลซ่ึง

เป็นผู้พบเห็นคนหายครั้งสุดท้ายเพื่อให้ทราบข้อมูลในส่วนรูปพรรณและเส้ือผ้าที่ผู้หายสวมใส่เป็น      
ครั้งสุดท้าย เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นจุดสังเกตคนหาย 

 
   2. การหาเบาะแสจากห้องนอนของคนหาย  คือ แนวทางค้นหาเบาะแสอีกทาง

หนึ่งในการติดตามหาคนหาย เมื่อเข้าไปยังห้องนอนของคนหายแล้ว ส่ิงท่ีควรตรวจสอบ เช่น 
  o ตู้เส้ือผ้าของคนหาย   เพื่อตรวจสอบว่าคนหายมีการเก็บเส้ือผ้าไป

ด้วยหรือไม ่หากมีเก็บเส้ือผ้าแสดงว่า  คนหายได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีในการหนีออกจากบ้าน  และถ้า   
คนหายไม่เก็บเส้ือผ้าไป  มีความเป็นไปได้ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินกับคนหาย  จึงท าให้
คนหายไม่กลับบ้านตามปกติ แต่ทั้งนี้ การหายออกจากบ้านบางกรณี  คนหายก็ไม่เก็บเส้ือผ้าหรือ
ทรัพย์สินใด ๆ ไปด้วยเลย 

    o สมุด/หนังสือเรียนของคนหาย  อาจจะท าให้พบเบาะแสส าคัญใน
การติดตามคนหาย เนื่องจากคนหายอาจจะจดหมายเลขโทรศัพท์  หรือที่อยู่ หรือชื่อคนที่รู้จักกันไว้ใน
เอกสารเหล่านั้น หรือจดหมายท่ีเขียนลาไว้ให้ครอบครัวซ่ึงจะท าให้ครอบครัวทราบเบาะแสว่าคนหาย 
หายออกจากบ้านไปเพราะสาเหตุใด และอาจจะเชื่อมโยงกับแนวทางการติดตามคนหายด้วย 

    o จุดที่คนหายเคยวางทรัพย์สินหรือเงิน  เพื่อตรวจดูว่าคนหายได้มีการ
เก็บทรัพย์สินไปหรือไม่ หากเก็บทรัพย์สินไปด้วยทั้งหมด หมายถึง  มีการเตรียมตัวที่จะออกจากบ้าน   
แต่หากไม่มีการน าทรัพย์สินติดตัวไป  นั่นอาจหมายถึงว่า  คนหายไม่มีการเตรียมตัวก่อนหายไป หรือ 
ไม่ได้ตั้งใจที่จะไป  

  
   3.  การสืบค้นเบาะแสจากบุคคลแวดล้อม  ถือว่าเป็นเบาะแสส าคัญในการ

ติดตามคนหายจากการติดเกม หรือติดแชทไลน์  เนื่องจากคนหายไปในลักษณะดังกล่าว มักจะติดต่อกับ
เพื่อนๆ ท่ีรู้จัก หรือขอไปพักอาศัยกับคนรู้จัก รวมถึง  คนหายอาจเคยเล่าเรื่องของบุคคลแปลกหน้าที่ก าลัง
คบหากัน ดังนั้น ครอบครัวคนหายควรไปสอบถามเบาะแสจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

 o สมาชิกในบ้าน คือ บุคคลที่มีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับคนหาย
มากที่สุด เนื่องจาก  คนหายอาจเล่าหรือระบายเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง  ซ่ึงข้อมูลตรงจุดนี้อาจจะน ามา
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ประมวลเป็นเบาะแสได้ เช่น  คนหายอาจจะเคยเล่าถึงเพื่อนสนิท  หรือเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันในการเล่น   
แชทไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซ่ึงเมื่อน าข้อมูลต่างๆ มาประมวลกันแล้ว อาจจะท าให้ทราบว่าคนหายอาจจะ
ไปพักอาศัยอยู่กับใคร  

   o  เพื่อนบ้าน คือ บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ครอบครัวคนหายควรเข้าไป
สอบถามข้อมูล เนื่องจากเพื่อนบ้านที่อาจพบเห็นคนหาย ขณะก าลังออกจากบ้าน  อาจจะท าให้ทราบว่า
ใครเป็นคนมารับคนหาย หรือว่าคนหายไปเองตามล าพัง และเดินทางออกไปเช่นไร 
               o เพื่อนสนิทของคนหาย  ถือว่าเป็นตัวแปรส าคัญในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับคนหายเนื่องจากคนหายไปนั้น อาจเคยเล่าเรื่องการเล่นแชทไลน์ให้เพื่อนสนิทฟัง หรือบางครั้ง
เพื่อนสนิทของคนหายก็อาจจะเป็นกลุ่มท่ีเล่นแชทไลน์ด้วย  ซ่ึงจะท าให้ครอบครัวคนหายทราบข้อมูล
เกี่ยวกับคนที่ล่อลวงคนหายไปว่าเป็นใคร  ทั้งนี้  การสอบถามเพื่อนสนิทของคนหายนั้น  ทางครอบครัว
ไม่ควรไปสอบถามเองโดยตรง แต่ควรให้อาจารย์ประจ าช้ัน หรือผู้ปกครอง  เป็นผู้เรียกเด็กมาสอบถาม
เป็นรายคน จะได้รับค าตอบท่ีตรงกับความเป็นจริงมากกว่า 
                          o อาจารย์ที่ปรึกษาของคนหาย  เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มักจะมี
พฤติกรรมที่ทางครอบครัวไม่เคยรับรู้มาก่อน ดังนั้น ผู้ปกครองควรสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของ      
คนหายว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนหายอย่างไร เพราะส่ิงนี้อาจเป็นเบาะแสส าคัญในการ
ประเมินหาสาเหตุแห่งการหายตัวของคนหาย   
 
 การตรวจสอบข้อมูลในอินเตอร์เน็ต  

   การค้นหาข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ และจากเว็บไซต์ต่าง ๆ  ท่ีคน หายเคยเข้า
ไปเล่นหรือใช้งาน โดยการน า E-mail  ของคนหาย ไปค้นหาใน  www.google.com  ซ่ึงอาจท าให้ทราบ
ว่า คนหาย ได้เข้าไปใช้บริการใน  Hi5, Facebook และ MySpace หรือไม่ เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้      
เด็ก ๆ กล้าจะเขียน กล้าเล่าถึงความรู้สึกและความเป็นไปต่าง ๆ ในชีวิต ที่อาจไม่เคยเล่าให้ใครฟัง  หรือ
แม้แต่พ่อแม ่ซ่ึงอาจท าให้ได้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการสืบหาตัวคนหายต่อไป 

 
 การตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตที่บ้าน   

     ในกรณีที่ท่ีบ้านมีคอมพิวเตอร์ หรือโน๊คบุ๊คที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ต
ได้นั้น ขอให้ครอบครัวตรวจสอบคอมพิวเตอร์ หรือโน๊คบุ๊คที่คนหายใช้เป็นประจ าดังนี้ 

   1.  เปิดเครื่องแล้ว  คลิกที่  My Documents   
                  2.  เมื่อเปิดเข้าไปแล้ว  ให้คลิกที่  บันทึกการสนทนาของฉัน   

http://www.google.com/
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    3.  เมื่อเปิดเข้าไปจะพบรายงานการสนทนาของคนหาย กับเพื่อน   
ทางอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงจากข้อมูลตรงส่วนนี้ อาจท าให้ทราบว่าบุคคลที่ชักชวนคนหายออกไปเป็นใคร 
 

การตรวจสอบข้อมูลจากเพื่อนสนิทคนหาย 
    ในกรณีนี้ทางครอบครัว ควรสอบถามจากเพื่อนสนิทของคนหายว่า 
โดยปกติแล้วคนหายเข้าไปใช้บริการอินเตอร์เน็ตอะไรบ้าง  และรู้ E-mail หรือ Password ของคนหาย
หรือไม่ นอกจากนี้ อาจสอบถามเรื่องของบุคคลต้องสงสัยกับเพื่อนของคนหายด้วย 
 

  การตรวจสอบการโพสต์ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตของคนหาย    มีวิธีการ  ดังนี ้
    1. ให้น า E-mail ของคนหาย หรือบุคคลต้องสงสัยไปค้นหาใน 
www.google.com จะท าให้ทราบว่า เคยเข้าไปโพสต์ข้อความหาเพื่อนในอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ใดบ้าง 
หรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการของเว็บไซต์   ซ่ึงตรงจุดนี้จะท าให้ทราบข้อมูลของคนหาย และบุคคลที่
ต้องสงสัย   
    2.  หากพบว่า บุคคลต้องสงสัยเป็นสมาชิกเว็บไซต์ใด เว็บไซต์หนึ่ง 
ทางครอบครัวสามารถประสานงานหาเว็บมาสเตอร์ของเว็บไซต์ดังกล่าว เพ่ือขอทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับบุคคลต้องสงสัยได้  หลังจากนั้น ขอให้ทางครอบครัวแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงานสอบสวน
เจ้าของคดี  เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  หากได้รับการยืนยันว่าเป็น บุคคลเดียวกัน  อาจมีการ
ด าเนินการตรวจสอบยังที่พักของบุคคลต้องสงสัยได้ 
 
  การตรวจสอบข้อมูลในสถานที่ซ่ึงคาดว่าคนหายไป  

  1. การตรวจสอบบ้านเพื่อน   ซ่ึงคนหายอาจจะไปขออาศัยอยู่ด้วย โดยปกติ
แล้วจะอยู่ไม่นานนัก และจะสับเปล่ียนไปนอนบ้านเพ่ือนคนอ่ืนๆ วิธีการตรวจสอบ ควรไปท่ีโรงเรียน
ของคนหาย เพื่อสอบถามที่อยู่ของเพื่อนจากอาจารย์ประจ าช้ัน จากนั้นอาจจะไปสังเกตที่บ้านเพื่อนด้วย
ตนเอง เนื่องจากเพื่อนของคนหายอาจจะช่วยกันปกปิดข้อมูล การไปตรวจสอบตามบ้านเพื่อนของคนหายที่
ต้องสงสัยว่าคนหายจะไปอยู่ด้วยนั้น หากเป็นกรณีเพื่อนที่ครอบครัว   ไม่รู้จัก หรือว่าบ้านของเพื่อนอยู่
ในชุมชนแออัด  หรือการไปตรวจสอบดังกล่าวอาจจะเกิดอันตราย  ครอบครัวคนหายควรไปขอความ
ช่วยเหลือยังสถานีต ารวจในเขตท้องท่ีนั้นๆ ตั้งอยู ่เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจเดินทางมาร่วมใน
การสอบถามข้อมูลด้วย 

http://www.google.com/
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  2. การตรวจสอบที่ร้านเกม ในเบ้ืองต้นให้ครอบครัวไปตรวจสอบยังร้านเกม 
ที่คนหายชอบใช้บริการก่อน เพ่ือตรวจสอบว่า หลังจากหายตัวไปแล้วนั้น คนหายได้มาใช้บริการอีก
หรือไม่ หากคนหาย ยังคงมาใช้บริการอยู่มีความเป็นไปได้ว่า คนหาย อาจพักอาศัยอยู่ในละแวกบ้าน  
นอกจากนี้ ยังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนของคนหายที่รู้จักกันในร้านเกม  เพราะเพื่อน
ที่รู้จักกันในร้านเกม อาจเป็นผู้ให้ที่พักแก่คนหาย 

  3. การตรวจสอบที่วัด หากทางครอบครัวได้ตรวจสอบท่ีบ้านเพื่อนแล้วยังไม่
พบตัวคนหาย อาจลองตรวจสอบท่ีวัด  ซ่ึงอยู่ในละแวกใกล้เคียง เพราะคนหายอาจไปอาศัยหลับนอน 
และหาข้าวทานที่นั่นได้ 

  4. การตรวจสอบที่ตลาด  สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งชุมชนอีกแห่งท่ี        
คนหายอาจอาศัยเป็นที่หลับนอน และนั่งขอเงิน เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพต่อไป 
   5. การตรวจสอบบริเวณที่พบกลุ่มเด็กเร่ร่อน  กลุ่มเด็กเร่ร่อน  คือกลุ่มเด็ก   
ส่วนหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการร้านเกม และมีลักษณะของการมั่วสุม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่คนหายจะ
รู้จักหรือเป็นเพื่อนกับกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่เพิ่งจะเข้ามาเล่นเกมในร้าน และมีการชักชวนคนหายให้ออกมา
ใช้ชีวิตเร่ร่อนด้วยกัน 
               ทั้งนี้ การติดตามไปยังสถานที่ท่ีกลุ่มเด็กเร่ร่อนพักอาศัยอยู่นั้น  ทางครอบครัว
ไม่ควรไปตรวจสอบด้วยตัวเองตามล าพัง เพราะอาจเกิดอันตรายได้  ครอบครัวคนหายควรไปติดต่อยัง
สถานีต ารวจท้องท่ีนั้น ๆ ให้เจ้าหน้าที่สายสืบหรือสายตรวจลงพื้นที่ด้วย 

  6. การตรวจสอบข้อมูลจากเบาะแสที่ได้มา  กรณีที่ทางครอบครัวทราบข้อมูล 
ชื่อ-นามสกุล หรือ ท่ีอยู่ของบุคคลที่ต้องสงสัยว่า พาคนหายไปนั้น ให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่พนักงาน
สอบสวนเจ้าของคดี เพื่อท าการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว หากได้รับการยืนยันว่าเป็น  บุคคลเดียวกัน   
อาจมีการด าเนินการตรวจสอบยังที่พักของบุคคลต้องสงสัยได้ 
 
  การตรวจสอบข้อมูลที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  คือ  สถานที่ควบคุมตัวเด็ก และเยาวชนที่ถูกศาล
พิพากษาว่ากระท าความผิดจริง และโดยหลักแล้วหากเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดแล้ว ถูกควบคุม
ตัวโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ ย่อมมีการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเด็ก เพื่อประสานงานไปหาครอบครัว
ให้ได้รับทราบเรื่องดังกล่าว  แต่ ณ ปัจจุบันได้มีเด็กอีกหลายคน ที่มิได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตนเอง 
เนื่องจากอับอาย กลัวโดนต าหนิหรือมิอยากให้ผู้ปกครองเสียใจ จึงแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ท าให้           
ไม่สามารถประสานงานหาครอบครัว เพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าวได้  ดังนั้น สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จึง
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เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ซ่ึงครอบครัวควรไปตรวจสอบ หลังจากที่ได้ตรวจสอบยังสถานที่มีเบาะแส หรือ
ต้องสงสัยหมดส้ินแล้ว ให้ทางครอบครัวโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องเอกสาร หรือการด าเนินการ
ตรวจสอบดังกล่าว ที่หมายเลขโทรศัพท์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
ดูแลสถานพินิจและคุ้มครองเด็กทั่วประเทศ  ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2502-8011 หรือ 0-2502-8276 

 
การติดตามคนหายประเภทลักพาตัว 
 

ลักพาตัว หมายถึง การที่เด็ก หรือเยาวชน ถูกน าตัวมาจากผู้ปกครองโดยไม่มีเหตุอันควร และ
บุคคลที่พาตัวคนหายไปนั้นอาจไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด รวมถึง เป็นการพาไปเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์อย่างใด อย่างหนึ่ง   

เด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของคนร้าย ได้แก่ 1) เด็กชาย/เด็กหญิงท่ีมีลักษณะผิวพรรณดี                 
2) เด็กชาย/เด็กหญิง ท่ีลักษณะการแต่งกายท่ีดูมี ฐานะ  3)  เด็กชาย/เด็กหญิง ที่มีลักษณะเชื่อบุคคล         
แปลกหน้าโดยหว่านล้อมชักจูงได้ง่าย  กรณีการลักพาตัวเด็กนั้น สามารถกระท าได้หลายวิธี ตั้งแต่การ   
อุ้มเด็กขึ้นรถยนต์  หรือรถตู้ หรือคนร้ายอาจใช้วิธีอ่ืนเพื่อท าให้เด็กหลงเชื่อ  และยังท าให้บุคคลอ่ืน        
ไม่สงสัยตนเอง ซ่ึงคนร้ายส่วนใหญ่ จะกระท าการเพียงล าพัง มิใช่การก่อเหตุเป็นกลุ่มแก๊งค์แต่อย่างใด            
โดยวิธีการที่คนร้ายนิยมน ามาใช้ มีดังนี้ 
 1. ใช้วิธีการเข้ามาตีสนิทกับเด็ก  โดยการซ้ือขนมให้รับประทาน ซ้ือของเล่นให้ รวมถึงการ
ชักชวนให้เด็กไปเล่นเกม หรือพาไปเที่ยว  
 2. อ้างว่าผู้ปกครองของเด็กขอให้มารับกลับบ้านแทน  เนื่องจากผู้ปกครองของเด็ก           
ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถมารับได้  
 3. อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือสารวัตรนักเรียน  และกล่าวหาว่าเด็กได้กระท าความผิด     
จึงจะน าตัวเด็กไปสอบสวน  
 
 กระบวนการติดตามคนหายกรณีลักพาตัว  
  การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน  

  1. การตรวจสอบทรัพย์สิน/รูปพรรณ/เสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกายของคนหาย 
   ในเบ้ืองต้น  ขอให้ครอบครัวหรือญาติคนหาย สอบถามจากบุคคลซ่ึง

เป็นผู้พบเห็นคนหายครั้งสุดท้ายเพื่อให้ทราบข้อมูลในส่วนรูปพรรณและเส้ือผ้าที่ผู้หายสวมใส่เป็นครั้ง
สุดท้าย เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นจุดสังเกตคนหาย 
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   2. การสืบค้นเบาะแสจากบุคคลแวดล้อม  หรือสถานที่เกิดเหตุ  ถือว่าเป็น

เบาะแสส าคัญในการติดตามคนหาย จะท าให้ครอบครัว คนหาย ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของ
คนในครอบครัว โดยการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบ้ืองต้น คือ การที่ครอบครัวคนหายกลับไปยัง
สถานที่ซ่ึงมีข้อมูลยืนยันว่าพบเห็นคนหายเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อดูลักษณะโดยรอบบริเวณดังกล่าว และหา
เบาะแสเพิ่มเติมจากประชาชนในบริเวณนั้น เนื่องจากพบว่าคนร้ายมักทิ้งหลักฐานหรือเบาะแสต่าง ๆ ไว้
ที่เกิดเหตุเสมอ เช่น คนร้ายอาจจะเคยเดินมาแถวบริเวณนั้นบ่อยครั้งเพื่อเตรียมการลักพาตัว ดังนั้น 
ชาวบ้านในบริเวณนั้นอาจจะทราบข้อมูลหรือจ ารูปพรรณของผู้ต้องสงสัยได้ ดังนั้น ครอบครัวคนหาย
ควรไปสอบถามเบาะแสจากบุคคลดังต่อไปนี้ 

   o เพื่อนบ้าน คือ  บุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ครอบครัวคนหายควรเข้าไป
สอบถามข้อมูล เนื่องจากเพื่อนบ้านที่อาจพบเห็นคนหาย ขณะก าลังออกจากบ้าน  อาจจะท าให้ทราบว่า
ใครเป็นคนมารับคนหาย หรือว่าคนหายไปเองตามล าพัง และเดินทางออกไปเช่นไร 

       o ร้านค้า หรือร้านอาหาร  คือ บุคคลอีกลุ่มหนึ่ง ที่อาจทราบรูปพรรณ
สัณฐานของคนร้าย  เนื่องจากว่า  ในกรณีที่คนร้ายล่อลวงโดยการหลอกล่อว่าจะพาเด็กไปซ้ือขนม หรือ
ของเล่นนั้น มีความเป็นไปได้ว่า ก่อนหน้านี้ คนร้ายอาจไปซ้ือขนมหรือของเล่นเพื่อหลอกล่อให้เด็กตายใจ 
ที่ร้านค้า หรือร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงอยู่เป็นประจ า 

 
 การแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ  

1.  การเตรียมเอกสารก่อนไปแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ การเตรียมเอกสารก่อนไป
แจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจนั้น นับว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นที่ทางครอบครัวคนหายควรเตรียมข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ ให้พร้อมก่อนการไปแจ้งความหรือประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการเดินทางไปแจ้งความที่สถานีต ารวจ จะท าให้ครอบครัว    
คนหายไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเอาเอกสารที่ขาดตกบกพร่องหรือที่ไม่ได้เตรียมมา เพื่อท าให้
การแจ้งความส าหรับการติดตามคนหายมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. การเตรียมข้อมูลก่อนการไปแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ การเตรียมข้อมูลก่อนการ
ไปแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ นับว่ามีความจ าเป็นอย่าง ยิ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ทราบข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับ    คนหาย เพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามคนหาย โดยข้อมูลที่ครอบครัวคนหายจ าเป็นต้อง
ทราบ คือ เหตุการณ์ก่อนที่คนหายจะหายไป ข้อมูลจากบุคคลที่พบเห็นผู้หายเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้
ทราบเบาะแสล่าสุดว่าคนหายเดินทางไปในทิศทางใด โดยข้อมูลส าคัญที่ครอบครัวคนหายควรทราบมาก
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ที่สุดในการหายประเภทลักพาตัวนี้ คือ รูปพรรณ เส้ือผ้า ท่ีคนหายสวมใส่ขณะที่หายไป เพื่อให้ทราบจุด
สังเกตของคนหายจากการมองของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ข้อมูลของผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะลักพาตัวผู้
หายไปก็มีความส าคัญมาก เนื่องจากจะเป็นเบาะแสส าคัญในการหาตัวคนร้ายว่าใครมีพฤติกรรมน่าสงสัย
ที่ลักพาตัวคนหายไป เพื่อให้เกิดแนวทางในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกทางหนึ่ง 

3.  การแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ  การแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ คือ ขั้นตอน
แรกที่ครอบครัวของคนหายควรไปด าเนินการหลังจากเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 
เนื่องจากคนหายในลักษณะนี้ เข้าข่ายเป็นเรื่องอาชญากรรมซ่ึงเป็นความผิดอาญา   ดังนั้น การติดตาม     
คนหายที่ถูกลักพาตัว จึงต้องแจ้งความที่สถานีต ารวจโดยด่วน เพ่ือให้เกิดกลไกในการสืบสวนสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยการแจ้งความกรณีคนหายถูกลักพาตัวนั้น เมื่อครอบครัวคนหายไปแจ้งความที่
สถานีต ารวจจะไม่ใช่การลงบันทึกประจ าวันกรณีคนหายเท่านั้น แต่ครอบครัวคนหายต้องเล่ารายละเอียด
และเหตุการณ์ทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเห็นว่าไม่ใช่การหายไปแบบธรรมดา แต่เป็นการลักพาตัวซ่ึง
เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องให้ความส าคัญในการติดตามตัวคนหาย  โดยในกรณีคนหายซ่ึงถูกลักพาตัวไปเป็น
เด็ก (อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี) กรณีดังกล่าวจะเป็นความผิดอาญาฐานพรากผู้เยาว์ ดังนั้น ครอบครัวเด็ก
ที่ถูกลักพาตัว จะต้องน าหลักฐานหรือพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กคนดังกล่าวถูกลักพาตัวไป
จริง เพื่อให้เรื่องดังกล่าวเป็นคดีอาญา ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
ดังกล่าวอย่างเต็มที่   

การแจ้งความกรณีลักพาตัวนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ต ารวจได้สอบปากค าและลงบันทึก
ประจ าวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ครอบครัวคนหายควรขอทราบชื่อ ยศ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจซ่ึงเป็นเจ้าของคดี เพื่อการประสานงานในการติดตามคนหาย ทั้งนี้ ครอบครัวคนหาย 
ควรสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย เพราะร้อยเวรเจ้าของคดีจะ
โอนเรื่องการสืบสวนให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ดังนั้น ครอบครัวคนหายควรสอบถามร้อยเวร
เจ้าของคดีด้วยว่า โอนเรื่องดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนท่านใด เพราะครอบครัวคนหายจะได้
ติดต่อประสานงานต่อไปในภายหลัง แต่ในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมา พบว่าในบางสถานีต ารวจการท างาน
ของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนไม่ค่อยประสานงานกันเท่าท่ีควร ท าให้กระบวนการใน
การสืบสวนล่าช้า วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ครอบครัวคนหายควรไปประสานงานกับนายต ารวจใน
ต าแหน่งรองผู้ก ากับการหรือสารวัตร เพื่อให้นายต ารวจระดับบังคับบัญชาทราบเรื่องและส่ังการไปยัง
พนักงานสอบสวนและฝ่ายสายสืบสวนในการติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว  
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 การวิเคราะห์คนร้าย/ผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัว  

 การติดตามหาคนหายกรณีถูกลักพาตัวนั้น คนในครอบครัว  ควรประเมินและวิเคราะห์
ว่าผู้ใดน่าจะเป็นคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัวคนหายไป เนื่องจากการตั้งข้อสันนิษฐานดังกล่าว
จะท าให้เราทราบแนวทางในการติดตามคนหายและท าให้มีส่วนช่วยในการท างานด้านสืบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจอีกทางหนึ่ง    การวิเคราะห์ผู้ต้องสงสัยนั้น  ครอบครัวคนหายอาจจะร่วมประเมินกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวน ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากครอบครัวคนหายจะทราบข้อมูล
หรือเบาะแสมากที่สุด  ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจฝ่ายสืบสวนจะมีความช านาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
แนวทางในการติดตามคนร้าย ผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัวคนหายอาจจะเป็นบุคคลดังต่อไปนี้  
 1.  บุคคลในครอบครัวคนหาย  คือ ผู้ต้องสงสัยอันดับแรกในการลักพาตัวคนหายไป  
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดและคนหายให้ไว้วางใจมากที่สุด ดังนั้นการเข้าถึงตัวหรือการล่อลวง
และจูงใจคนหาย จะท าได้แนบเนียนที่สุดกว่าบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในครอบครัวที่มีความ
ใกล้ชิดหรือสนิทสนมกับผู้หายเป็นพิเศษ ซ่ึงการลักพาตัวไปในลักษณะดังกล่าว อาจจะเพื่อบ าบัดอาการ
ทางจิตที่คนร้ายมีความรักบุคคลที่หายเป็นพิเศษ  ส่วนใหญ่กรณีดังกล่าวจะเกิดกับผู้หายท่ีเป็นเด็ก  ซ่ึง
ลักษณะการลักพาตัวโดยผู้ต้องสงสัยในครอบครัว จะใช้วิธีการล่อลวงเพื่อชักจูงให้คนหายไปด้วย  โดย
อาจจะออกอุบายในการพาไปซ้ือขนมหรือพาไปเที่ยว การลักพาตัวเด็ก โดยคนในครอบครัว ส่วนใหญ่
แล้วจะพาเด็กไปอยู่ด้วยและเล้ียงดูอย่างดี ซ่ึงการกระท าดังกล่าวจะท าให้เด็กไม่รู้ตัวว่าญาติของตัวเอง
ก าลังลักพาตัวมาจากครอบครัว แต่จะนึกว่าญาติพามาเที่ยว จึงท าให้เด็กไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือจาก
ใคร  การติดตามคนหายที่ถูกลักพาตัวไปโดยคนในครอบครัว  ควรสืบถามข้อมูลจากญาติทั้งหมด  
เนื่องจากคนร้าย มักจะติดต่อกลับไปยังญาติเสมอ เพื่อติดตามข่าวหรือขอเงิน ดังนั้น ครอบครัวคนหาย
ควรแจ้งไปยังญาติทุกฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ญาติทราบข้อมูลและเตรียมตัวรับสถานการณ์ที่
คนร้ายจะติดต่อกลับมา ท้ังนี้ ญาติที่ได้รับการติดต่อจากคนร้าย ควรพูดคุยกับคนร้ายเหมือนไม่มีอะไร
เกิดขึ้น เนื่องจากจะได้ไม่ท าให้คนร้ายกดดันจนตัดสินใจกระท าส่ิงท่ีไม่ดีต่อคนหาย และญาติควรพูดคุย
เรื่องท่ัวไป เพื่อหลอกถามแหล่งท่ีอยู่ หรือสถานที่ใกล้เคียงท่ีคนร้ายพาเด็กไป ทั้งนี้  หากคนร้ายต้องการ
ให้ครอบครัวส่งเงินไปให้ควรต่อรองให้มีการนัดพบกัน  และครอบครัวคนหายควรประสานงาน
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการวางแผนจับกุมตัวคนร้ายและช่วยเหลือเด็กต่อไป   

 2. บุคคลที่อยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้าย บุคคลที่อยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่เด็กจะหาย
ตัวไป คือ บุคคลส าคัญที่สามารถให้เบาะแสและข้อมูลเกี่ยวกับการหายไป  ตลอดจนอาจจะกลายเป็น        
ผู้ต้องสงสัยในการลักพาตัวเด็กไปในที่สุด บุคคลที่อยู่กับเด็กเป็นคนสุดท้าย ก่อนที่เด็กจะหายไปอาจจะ
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เป็นบุคคลภายในในครอบครัวหรือบุคคลภายนอกครอบครัวของคนหายก็ได้  ซ่ึงลักษณะพฤติกรรมที่
ปรากฏ คือ เมื่อคนหายหายตัวไป บุคคลดังกล่าวก็อาจจะหายตัวไปด้วย โดยไม่ทราบสาเหตุ หรือ ไม่ได้
หายตัวไป แต่มีพฤติกรรมหลบหน้าหลบตาครอบครัวคนหาย หรือมีอาการที่แสดงพิรุธจนเป็นที่สังเกต
ได้อย่างชัดเจน ในกรณีที่คนร้ายเป็นบุคคลภายนอกครอบครัว การลักพาตัวไปในลักษณะนี้ คนร้ายจะใช้
วิธีการล่อลวงหรือชักจูงใจ เพื่อให้คนหายไปด้วย หรือเป็นกรณีบังคับและหน่วงเหนี่ยวร่างกาย โดยการ
พาไปท่ีอ่ืน การสอบถามจากบุคคลที่ต้องสงสัยนั้น ควรให้เจ้าหน้าที่ต ารวจเรียกตัวบุคคลนั้นมาสอบสวน
จะเป็นการดีที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจจะมีเทคนิคและวิธีการในการสอบปากค าเพื่อเอาข้อเท็จจริง
จากผู้ต้องสงสัยได้ อีกทั้งเป็นการป้องกัน มิให้คนร้ายไหวตัวทัน 

 3. บุคคลที่ท าทีสนิทสนมกับคนหายเป็นพิเศษ บุคคลที่สนิทสนมกับคนหายเป็นพิเศษ
คืออีกบุคคลหนึ่งที่อาจเป็นผู้ลักพาตัวคนหายไป เนื่องจากบุคคลในลักษณะนี้  จะท าทีมาตีสนิทเพื่อให้   
คนหายและครอบครัวคนหายตายใจ  จากนั้นคนร้ายก็จะใช้ความสนิทสนมดังกล่าว ลักพาตัวคน
หายไป  บุคคลที่มีความสนิทสนมกับคนหายในลักษณะดังกล่าว  จะเป็นบุคคลภายนอกครอบครัว พบ
เห็นพฤติกรรมดังกล่าวบ่อยครั้ง ในลักษณะของผู้ใหญ่ที่ท าทีท่าว่ารักหรือเอ็นดูเด็กเล็กๆ เป็นพิเศษ  โดย  
ผู้ต้องสงสัยประเภทนี้ อาจจะมีความผิดปกติทางจิตที่รักใคร่เด็กเป็นพิเศษ หรือเป็นผู้ท่ีต้องการล่วงละเมิด
ทางเพศเด็ก   เป็นต้น  

 ถ้าผู้ต้องสงสัยหายตัวไปพร้อมกับคนหาย  อาจจะสันนิษฐานได้โดยในทันทีว่าผู้ต้อง
สงสัยอาจจะมีส่วนรู้เห็นในการกระท าความผิดดังกล่าว  แต่บางกรณี  ผู้ต้องสงสัยยังคงอยู่ในพื้นที่  
เนื่องจากได้น าคนหายไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปฝากไว้กับบุคคลอ่ืนแล้ว ซ่ึงผู้ต้องสงสัยอาจจะแสดงพิรุธหรือมี
พฤติกรรมหลบหน้าหลบตาครอบครัวคนหาย หรือไม่ได้ช่วยติดตามคนหาย ทั้งๆ ท่ีก่อนหน้านี้ ผู้ต้อง
สงสัยสนิทสนมกับคนหาย  การสอบถามข้อเท็จจริงดังกล่าวจากผู้ต้องสงสัย  ครอบครัว คนหายอาจจะ
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้เอง เพื่อสังเกตพิรุธและท่าทีของผู้ต้องสงสัยก่อน หลังจากนั้น เมื่อพบว่าผู้ต้อง
สงสัยมีพิรุธอย่างชัดเจน  จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต ารวจทราบเพื่อเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากค าต่อไป  

 4. ผู้ต้องสงสัยคนอื่น /คนร้ายที่ไม่รู้จัก  ผู้ต้องสงสัยคนอ่ืนคือคนร้ายท่ีครอบครัวคนหาย
อาจจะไม่เคยรู้จักหรือไม่เคยพบเห็นมาก่อนหน้านี้เลย  คนร้ายลักษณะนี้ คือ  คนแปลกหน้า  ที่อาจจะ      
เพิ่งเคยพบกับคนหายเป็นครั้งแรก แล้วจึงลักพาตัวคนหายไปทันที หรือเป็นคนที่เคยพบเห็นคนหายมา
ก่อนหน้านี้ และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคนหายมาระยะเวลาหนึ่ง เพื่อตีสนิทกับคนหาย โดยที่ครอบครัว
ของคนหายก็ไม่ทราบเรื่อง เช่น ครอบครัวที่ปล่อยให้เด็กไปวิ่งเล่นตามล าพังที่สวนสาธารณะ คนร้ายใน
ลักษณะนี้ เมื่อพบเห็นเด็ก จะไม่เข้ามาตีสนิททันที แต่จะสังเกตพฤติกรรมอยู่ห่างๆ  จนคนร้ายแน่ใจว่า  
ไม่มีผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวเด็กอยู่ในบริเวณนั้น จากนั้นคนร้ายจึงเข้ามาตีสนิทและชักจูง ล่อลวงเด็ก
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ไป ซ่ึงท าให้ครอบครัวคนหายไม่ทราบว่าบุตรหลานของตนเองถูกใครลักพาตัวไป  เพราะไม่เคยรู้จัก 
หรือไม่เคยพบเห็นคนร้ายมาก่อน ดังนั้น การหาข้อมูลหรือเบาะแสดังกล่าว ครอบครัวคนหายต้องเริ่มต้น
จากสถานที่ซ่ึงคนหาย ได้หายตัวไป เพราะคนร้ายต้องท้ิงเบาะแสบางอย่างไว้เสมอ 
 
 การตรวจสอบสถานที่ซ่ึงคาดว่าคนร้ายลักพาตัวจะพาคนหายไป  
 1. ที่พักของผู้ต้องสงสัย   คือ สถานที่หลักในการตรวจสอบ เนื่องจากว่าผู้ต้องสงสัย
อาจเคยพาคนหายมาพักที่นี่ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบด้วยว่า ผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวยังอยู่ที่บ้านพัก     
หรือไม่ได้  หากผู้ต้องสงสัยหายไปจากบ้านพักโดยไม่ทราบสาเหตุ อาจสันนิษฐานในเบ้ืองต้นได้ว่า      
ผู้ต้องสงสัยคือคนร้ายท่ีอาจจะลักพาตัวคนหายไปจริง ทั้งนี้ การไปตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ครอบครัว
คนหายควรไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
 2.  บ้านญาติ/บ้านเพื่อน ของผู้ต้องสงสัย  เป็นอีกสถานที่ซ่ึงควรไปตรวจสอบ 
เนื่องจากผู้ต้องสงสัยอาจจะน าคนหายไปหลบซ่อน หรือพาไปพักแรมในสถานที่ดังกล่าว การ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ควรสอบถามจากเพื่อนบ้านในละแวกนั้นด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลอีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากญาติและเพื่อนของผู้ต้องสงสัยอาจจะให้การที่บิดเบือนความเป็นจริง ท้ังนี้ การไปตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าว ครอบครัวคนหายควรไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  3. ท่ารถ / ท่าเรือ หรือสถานีขนส่งใกล้เคียง   คือ อีกสถานที่หนึ่งซ่ึงผู้ต้องสงสัยอาจจะ
เคยพาคนหายไปบริเวณดังกล่าว เพ่ือการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ การติดตามไปยังสถานที่เหล่านี้ 
เป็นการสะกดรอยข้อมูลตามหลังคนหาย เพราะอาจจะได้รับเบาะแสจากผู้เคยพบเห็น ซ่ึงการไป
สอบถามข้อมูลดังกล่าว ควรทราบข้อมูลรูปพรรณล่าสุดของคนหายและต้องน ารูปถ่ายของคนหายติดตัว
ไปด้วยเสมอ 
  4. ร้านค้า / ร้านสะดวกซ้ือบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุ  คือ สถานที่ซ่ึงมักจะได้
เบาะแสเกี่ยวกับคนหายและผู้ต้องสงสัย   เนื่องจากคนร้ายอาจจะเคยมาซ้ือของในร้านดังกล่าวก่อนหน้านี้ 
หรือพาคนหายเข้ามาซ้ือของในร้าน ซ่ึงข้อมูลตรงจุดนี้จะท าให้ทราบรูปพรรณของคนร้ายในเบ้ืองต้น 
และหากว่าคนร้ายพาคนหายเข้าไปยังร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงมีกล้องวงจรปิด จะท าให้เราทราบว่าคนร้ายเป็น
ใครจาก รูปถ่ายในกล้องวงจรปิดดังกล่าว ทั้งนี้ การไปติดตามตรวจสอบข้อมูลจากร้านค้าท่ีมีกล้องวงจร
ปิดนั้น จะต้องรีบด าเนินการไปสอบถามข้อมูลทันที เนื่องจากกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซ้ือ        
ส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลไว้ไม่นาน ดังนั้น ต้องรีบไปสอบถามข้อมูลดังกล่าวโดยเร็ว 
  5. ร้านอาหาร คือ อีกสถานที่หนึ่งซ่ึงผู้ต้องสงสัย อาจจะพาคนหายมารับประทาน
อาหารก่อนเพื่อเป็นอุบายในการล่อลวงไปที่อ่ืน หรือไม่ก็เป็นกรณีที่คนร้ายอาจจะเคยมาทานอาหาร 
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เพื่อดูลาดเลาก่อนการลงมือลักพาตัวคนหาย การสอบถามข้อมูลดังกล่าว นอกจากการน ารูปของคน
หายไปให้คนในร้านดูแล้ว ควรจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงคนแปลกหน้าที่เข้ามาทานอาหารในร้าน 
ซ่ึงอาจจะแสดงอาการผิดปกติจนสังเกตได้ เพื่อเป็นเบาะแสอีกด้านหนึ่งในการติดตามผู้ต้องสงสัย  
  6.  วัด  คือ อีกสถานที่หนึ่ง ซ่ึงคนร้ายมักจะพาคนหายท่ีเป็นเด็กไป ขอพักอาศัยนอน
และเพื่อไปขออาหารรับประทาน ส่วนใหญ่คนในวัดมักไม่สงสัยพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากอาจจะ   
คิดว่าเด็กและคนร้ายเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน จึงให้สถานที่พักแรมและอาหารรับประทาน  
  7. ห้างสรรพสินค้า  คือ สถานที่หนึ่งซ่ึงคนหายอาจจะถูกคนร้ายล่อลวงว่าจะพาไป
เที่ยวหรือซ้ือของให้และเมื่อพาคนหายไปเที่ยวแล้วจึงลักพาตัวคนหายไปยังสถานที่อ่ืน การตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าว ครอบครัวอาจจะขอดูกล้องวิดีโอวงจรปิดของห้างในเวลาใกล้เคียงกับท่ีคนหายหายตัว
ไป เพื่อตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บางครั้งครอบครัวคนหายอาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากทาง
ห้าง วิธีการแก้ไขปัญหา คือ การให้เจ้าหน้าที่ต ารวจติดต่อประสานงานไปยังห้างโดยตรง 
 
 การตรวจสอบข้อมูลที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  

 เนื่องจากว่า ในระหว่างท่ีคนหายถูกลักพาตัวไปนั้น อาจได้ไปร่วมกระท าความผิดกับ
คนร้าย  เป็นเหตุให้ถูกควบคุมตัวมาด าเนินคดี  ประกอบกับในระหว่างท่ีหายตัวไปนั้น  คนหายอาจโดน
ข่มขู่ว่า  หากเปิดเผยข้อมูล  จะไปท าร้ายครอบครัวของคนหาย  หรือเป็นกรณีที่คนหาย เกิดความรู้สึก
ผูกพันกับคนร้าย  จนยอมรับผิดและรับสมอ้างว่า ตนเอง เป็นญาติ หรือบุตรหลานของคนร้าย เพื่อมิให้
คนร้ายได้รับโทษในข้อหาอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น  ซ่ึงจุดนี้เองท่ีท าให้คนหาย ที่ยังเป็นเด็ก และเยาวชนอาจถูก
ควบคุมตัวที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก  ดังนั้น  สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จึงเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ซ่ึง
ครอบครัวควรไปตรวจสอบ  หลังจากที่ได้ตรวจสอบยังสถานที่มีเบาะแส หรือต้องสงสัยหมดส้ินแล้ว  
ให้ทางครอบครัวโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องเอกสาร หรือการด าเนินการตรวจสอบ เรื่อง ดังกล่าว            
ที่หมายเลขโทรศัพท์ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กทั่วประเทศ  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-8011 หรือ 0-2502-8276 
 
การติดตามคนหายประเภทสมองเสื่อม 
 

โรคสมองเส่ือม  คือ การที่ผู้ป่วยมีอาการเส่ือมของการท างานของสมองท้ังหมด ซ่ึงส่งผลให้
ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจ า ความรอบรู้ มีการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพ แต่
กลุ่มอาการสมองเส่ือมท่ีพบมากในผู้สูงอายุนั้น ต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้นหรือเป็นโรค
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สมองเส่ือม หากเป็นอาการสมองเส่ือมท่ีเกิดจากอายุท่ีเพิ่มขึ้นนั้น โดยมากจะสูญเสียความจ าเพียงอย่าง
เดียว ซ่ึงจะเป็นไปอย่างช้า ๆ โดยไม่มีผลต่อการท างานหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน แต่หากเป็นโรคสมอง
เส่ือมนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีเร็วกว่า และมีการสูญเสียของสมองส่วนอ่ืนร่วมด้วย จนผู้ป่วย             
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและมีชีวิตส้ันลง โรคในกลุ่มอาการสมองเส่ือมท่ีพบบ่อย คือ โรคอัลไซเมอร์ 

ความแตกต่างระหว่างอาการลืมปกติ และการป่วยด้วยโรคสมองเส่ือม คือ  คนสูงอายุท่ัวไป 
อาจมีอาการลืมได้บ้าง แต่ลืมแล้วจ าได้ แต่ผู้ป่วยโรคสมองเส่ือมจะจ าไม่ได้เลยว่ามีการปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ นอกจากนั้นผู้ป่วยจะมีการเปล่ียนแปลงทางบุคลิกภาพรวมด้วย เช่น แต่ก่อนอาจเป็นคนที่พิถีพิถัน
เรื่องการแต่งกาย แต่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางสมอง ผู้ป่วยจะไม่สนใจตนเอง ไม่ดูแลตนเองหรือผู้ป่วย
ที่เป็นคนเรียบร้อยอารมณ์ดี  อาจกลายเป็นคนโกรธเกรี้ยว ก้าวร้าว รุนแรง  หรือในทางกลับกันอาจยิ้ม
หรือหัวเราะตลอดเวลา ท้ังๆ ท่ีไม่ใช่เรื่องขบขัน ผู้ป่วยอาจหัวเราะ ยิ้ม ทานข้าวไปหัวเราะไป เป็นต้น 

เมื่อคนหายจากสาเหตุโรคสมองเส่ือมหายออกไปจากบ้านหรือพลัดหลงกับครอบครัวใน
สถานที่ต่างๆ เบื้องต้นครอบครัวหรือญาติคนหาย ควรตรวจสอบทรัพย์สิน รูปพรรณ  และเส้ือผ้าเครื่อง
แต่งกายท่ีผู้หายสวมใส่ก่อนที่จะหายไปเป็นอันดับแรก  เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นจุดสังเกตคนหาย
และวิเคราะห์เส้นทางในการติดตามคนหายต่อไป 

การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว คือ การหาข้อมูลจากบุคคลซ่ึงพบเห็นผู้หายเป็นครั้งสุดท้าย เนื่องจาก
ภายในบ้านบุคคลดังกล่าว จะเป็นผู้สามารถให้ข้อมูลล่าสุดและใกล้เคียงกับเวลาท่ีหายไปได ้ โดยเริ่มจาก
บุคคลซ่ึงเป็นผู้พบเห็นคนหาย ครั้งสุดท้ายเพื่อให้ทราบข้อมูลในส่วนรูปพรรณหรือเส้ือผ้าที่ผู้หายสวมใส่เป็น
ครั้งสุดท้าย หลังจากนั้น จึงไปสอบถามข้อมูลจากเพื่อนบ้าน ร้านค้า วินจักรยานยนต์รับจ้าง  หรือผู้ท่ีอาศัยอยู่
ตามบริเวณต่าง  ๆซ่ึงเป็นทางผ่านหรือเป็นบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่หาย เพื่อหาเบาะแสว่าคนหายเดินพลัด
หลงไปตามเส้นทางใด ทั้งนี้ การหาข้อมูลดังกล่าว ควรน ารูปถ่ายและควรมีข้อมูลทางรูปพรรณคนหาย เช่น 
เส้ือผ้าที่  คนหายสวมใส่ หรือจุดสังเกตที่เด่นชัดของคนหาย ซ่ึงคนที่สัญจรผ่านไปมาอาจพบเห็นและแจ้ง
เบาะแสดังกล่าวได ้

 
 กระบวนการติดตามคนหายกรณีโรคสมองเสื่อม  
  1.  การวิเคราะห์อุปนิสัยและพฤติกรรมของคนหาย   หมายถึง  การที่ครอบครัวของ     
คนหาย น าอุปนิสัย พฤติกรรม และการแสดงออกของคนหาย มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ถึงเบาะแส
ในการติดตามคนหาย โดยข้อมูลในส่วนนี้  ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากพฤติกรรรมและการ
แสดงออกของคนหาย จะเชื่อมโยงกับสถานที่ซ่ึงคนหายอาจจะพลัดหลงไป เช่น  
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             1.1  พฤติกรรมการขึ้นรถประจ าทางของคนหาย  คนหายประเภทโรคสมอง
เส่ือมท่ีครอบครัวไม่เคยพาขึ้นรถประจ าทาง  หรือไม่เคยปล่อยให้คนหายไปไหนมาไหนตามล าพัง มี
ความเป็นไปได้ว่า คนหายดังกล่าว จะใช้วิธีการเดินไปเรื่อยๆ เพราะไม่คุ้นเคยในการขึ้นรถ  และไม่รู้ว่า
จะขึ้นรถประจ าทางได้อย่างไร จึงเป็นผลให้คนหายพลัดหลงประเภทนี้  ใช้วิธีการเดินเท้าไปยังสถานที่
ต่างๆ ดังนั้น การติดตามหาคนหายประเภทนี้ ครอบครัวคนหายจะต้องกระจายก าลังคนกันออกติดตาม
ในเส้นทางต่างๆ รอบบริเวณที่พักหรือสถานที่ซ่ึงคนหายพลัดหลงไป เพราะคนหายอาจจะยังเดินอยู่ไม่
ไกลจากบริเวณดังกล่าวมากนัก ในทางกลับกัน หากคนหายเป็นบุคคลซ่ึงมีความคุ้นเคยกับการโดยสาร
รถประจ าทาง  อาจจะมีความเป็นได้ว่าคนหายอาจจะขึ้นรถประจ าทาง เพื่อหาทางกลับบ้าน  แต่ก็ไม่รู้
จุดหมายปลายทางว่าจะเดินทางไปที่ใด ดังนั้น  หากมีความเป็นไปได้ว่าคนหายจะขึ้นรถประจ าทาง  
ครอบครัวคนหายควรตรวจสอบว่ารถประจ าทางสายใดบ้างท่ีผ่านบริเวณบ้านหรือสถานที่ซ่ึง คนหาย
พลัดหลงไป ซ่ึงจะท าให้ทราบเบาะแสว่าควรจะไปตามคนหายที่ใดได้บ้าง 
            1.2  พฤติกรรมการเดินทางออกนอกบ้าน  คนหายประเภทโรคสมองเส่ือมท่ีไม่
เคยออกจากบ้านไปที่ไหนเลย มีความเป็นไปได้ว่า จะมีพฤติกรรมคุ้นชินกับบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือส่ิงปลูก
สร้างอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกับบ้านที่เคยอยู่ ดังนั้น คนหายประเภทโรคสมองเส่ือมท่ีมีพฤติกรรมเช่นนี้  
มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเดินพลัดหลงเข้าบ้านคนอ่ืน เพราะคนหายนึกว่าเป็นบ้านของตนเอง เนื่องจาก
มีความคุ้นชินกับส่ิงปลูกสร้าง ในกรณีดังกล่าวคนหายอาจจะถูกเจ้าของบ้านหลังนั้นๆ แจ้งต ารวจจับ ใน
ข้อหาบุกรุก หรือเจ้าของบ้านเห็นว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางสมองจึงอาจจะเรียกต ารวจมาควบคุมตัวไว ้
ครอบครัวคนหายจึงควรไปติดต่อที่สถานีต ารวจท้องท่ี และสถานีต ารวจในบริเวณใกล้เคียงทุกแห่ง เพื่อ
สอบถามว่าผู้หายถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีต ารวจหรือไม่ 
         1.3  คนหายที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้  คนหายประเภทโรคสมองเส่ือมท่ี      
ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ คนกลุ่มนี้อาจจะไม่กล้าขึ้นรถประจ าทาง เนื่องจากไม่รู้ว่ารถประจ าทางคันที่
พบเห็น  จะมุ่งหน้าไปท่ีไหน หรือ อาจจะก าลังเดินไปเรื่อยๆ เพื่อหาทางกลับบ้าน  แต่เนื่องจากอ่าน
หนังสือไม่ได้ จึงคิดว่าสถานที่ต่างๆ ที่ตนเองได้เดินไปเป็นทางกลับบ้าน แต่แท้จริงแล้วกลับกลายเป็น
การเดินไปเรื่อยๆ โดยไร้จุดหมาย ดังนั้น การวิเคราะห์พฤติกรรมของคนหายจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การประเมินสถานการณ์เบื้องต้นว่าคนหายจะเดินทางพลัดหลงไปที่ใดได้บ้าง 
 
 2.  การตรวจสอบในสถานที่ซ่ึงคาดว่าคนหายไป 

   2.1  การตวจสอบยังสถานที่ซ่ึงคนหายคุ้นเคย หรือไปเป็นประจ า  ขอให้ทางครอบครัว
ลองไปตรวจสอบยังสถานที่ดังกล่าว โดยการไปสอบถามบุคคลที่อยู่ในบริเวณนั้นว่า หลังจากที่หายตัว
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ไปนั้น คนหายได้มายังสถานที่นี้หรือไม่ หากไม่พบก็อาจฝากรูปของคนหายไว้ เพื่อประชาสัมพันธ์ต่อ 
เพราะมีความเป็นไปได้ว่า ในขณะที่ทางครอบครัวไปตรวจสอบนั้น คนหายอาจอยู่ในระหว่างการ
เดินทาง   

 2.2  การตรวจสอบที่บ้านเก่า หรือที่ท างานเก่าของคนหาย  เนื่องจากว่าผู้มีอาการ
สมองเส่ือม    ส่วนใหญ่มักจดจ าแต่เรื่องในอดีต จึงมีความเป็นไปได้ว่า การหายตัวไปนั้น เพ่ือที่จะ
เดินทางไปยังบ้านเก่า หรือที่ท างานเก่าของตนเอง 

          3.   การตรวจสอบที่โรงพยาบาลละแวกบ้าน  โรงพยาบาลใกล้เคียงกับบริเวณคนหายได้
พลัดหลงหายไปทุกแห่ง  คือ อีกสถานที่หนึ่งซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่าคนหายอาจจะถูกน าตัวไป
รักษาพยาบาล เนื่องจากคนหายประเภทโรคสมองเส่ือม ส่วนใหญ่จะเป็นสูงอายุ ซ่ึงมีความเป็นไปได้ว่า  
คนหายอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเป็นลมล้มพับในระหว่างท่ีก าลังเดินพลัดหลงอยู่จนพลเมืองดีหรือ
เจ้าหน้าที่ต ารวจน าส่งโรงพยาบาล  

ดังนั้นครอบครัวคนหาย จึงควรเรียงล าดับรายชื่อโรงพยาบาลใกล้บ้านทั้งหมด ทั้งของ 
รัฐและเอกชน  ตลอดจนโรงพยาบาลในเขตใกล้เคียงทุกแห่ง  เมื่อครอบครัวคนหายเรียงล าดับรายชื่อ
โรงพยาบาลใกล้เคียงครบทุกแห่งแล้ว  ให้โทรศัพท์ไปสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล
เหล่านั้น ท่ีเลขหมาย 1113 หรือ 1133 หรือ 1188  

 เมื่อได้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาลต่างๆ ครบเรียบร้อยแล้ว ให้ครอบครัว
คนหาย  โทรศัพท์ไปสอบถามยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลนั้นๆ  ว่ามีบุคคลที่มีลักษณะ
เดียวกันกับคนหายเป็นผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นๆ  หรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีประวัติ
ผู้ป่วยที่ใกล้เคียงกับคนหาย  ให้ฝากลักษณะรูปพรรณของคนหายและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของ
ครอบครัวคนหายไว้ เผื่อว่าคนหายอาจจะถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งนั้น ในภายหลัง 
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะได้ติดต่อกลับมายังครอบครัวได้ 
                        4. การตรวจสอบยังสถานีต ารวจ  เนื่องจากว่าในระหว่างท่ีหายตัวไปนั้น  อาจมีคนพเห็น    
คนหาย และน าตัวมาส่งยังสถานีต ารวจ เพื่อประสานงานติดตามครอบครัวต่อไป หรืออีกกรณีหนึ่ง    
คนหายอาจเดินเข้าไปยังบ้านของคนอ่ืน เนื่องจากหลงคิดว่าเป็นบ้านของตนเอง จึงถูกควบคุมตัวใน
ข้อหาบุกรุก  โดยให้ครอบครัวคนหาย สอบถามว่า  มีบุคคลที่มีลักษณะเดียวกันกับคนหายถูกควบคุม
ตัว หรือมีคนพาคนหายมาฝากไว้หรือไม่  ในระหว่างการติดตามหาครอบครัว   แต่ในกรณีที่ไม่มีบุคคล
ที่ใกล้เคียงกับคนหาย ให้ฝากลักษณะรูปพรรณของคนหายและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของครอบครัว
คนหายไว้ เผื่อว่าคนหายอาจจะถูกน ามาควบคุมตัวที่สถานีต ารวจแห่งนั้น ในภายหลัง  เจ้าหน้าที่จะได้
ติดต่อกลับมายังครอบครัวได้ 
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5. การตรวจสอบที่อู่รถโดยสารประจ าทาง  ในกรณีที่คนหาย สามารถขึ้นรถโดยสาร
ประจ าทางเองได้นั้น อาจจะมีความเป็นได้ว่าคนหายอาจจะขึ้นรถประจ าทาง เพื่อหาทางกลับบ้าน  แต่ก็
ไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะเดินทางไปที่ใด ดังนั้น หากมีความเป็นไปได้ว่าคนหายจะขึ้นรถประจ าทาง  
ครอบครัวคนหายควรตรวจสอบว่ารถประจ าทางสายใดบ้างท่ีผ่านบริเวณบ้าน แต่หากคนหาย              
ไม่สามารถขึ้นรถโดยสารประจ าทางได้เพียงล าพัง มีความเป็นไปได้ว่า คนหายดังกล่าว  จะใช้วิธีการ  
เดินไปเรื่อยๆ เพราะไม่คุ้นเคยในการขึ้นรถ 

6.  การตรวจสอบยังสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี   ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่รวบรวม  
คนหายพลัดหลงท่ีมีอาการสมองเส่ือม โดยเม่ือทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้รับคนหายไว้ในการดูแล และ    
ไม่สามารถติดต่อหาครอบครัวได้ ก็จะน าตัวมาฝากไว้ที่นี่ก่อน   
 7.  การตรวจสอบเร่ืองอุบัติเหตุ  และแผนกนิติเวชตามโรงพยาบาลต่างๆ เป็นการ
ตรวจสอบ อุบัติเหตุแบบคร่าว ๆ เผื่อในกรณีที่คนหายอาจประสบอุบัติเหตุ และถูกน าตัวส่งไปยัง
โรงพยาบาล แต่ทางเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอาจไม่สามารถสอบถามรายละเอียดของคนหาย 
เนื่องจากว่า คนหายอาจหมดสติ หรือเสียชีวิต   แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานใดแสดงตัว ท าให้ไม่
สามารถระบุตัวได้ว่าเป็นใคร ซ่ึงในส่วนนี้ ควรให้บุคคลในครอบครัวที่มีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็งในการ
โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูล และควรเป็นบุคคลที่สามารถบอกรูปพรรณและต าหนิของคนหายได้อย่าง
ชัดเจน แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลต่อไปนี้ที่ครอบครัวคนหายควรโทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูล ตาม
สถานที่ดังต่อไปนี้  
 

 มูลนิธิ 
 

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
1. มูลนิธิปอเต๊กตึ้ง   0-2226-4444-8 
2. มูลนิธิร่วมกตัญญู   0-2751-0951-3 
3. ศูนย์เอราวัณ (กรุงเทพ) 1646 
4. ศูนย์นเรนทร (ต่างจังหวัด) 1669 
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 แผนกนิติเวชตามโรงพยาบาลต่าง  ๆ
 

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
1.  โรงพยาบาลกลาง   0-2220-8000 
2. โรงพยาบาลต ารวจ   0-2252-9006 
3. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช   0-2534-7000 
4. โรงพยาบาลศิริราช   0-2419-7000 

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรต ิ 02-926-9042-5   
6. โรงพยาบาลรามาธิบด ี 0-2201-1145 
7. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์ 0-2252-8181-9 

 
 8. การตรวจสอบยังกรมราชทัณฑ์  อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางครอบครัวของคนหาย ควร
ด าเนินการตรวจสอบ  หลังจากที่ลองตรวจสอบตามสถานที่ได้แนะน าในข้างต้นหมดแล้ว  เนื่องจากว่า  
ในกรณีที่คนหาย  ท าร้ายร่างกายบุคคลอ่ืน  โดยคนหาย อาจหลงผิดว่า ก าลังโดนบุคคลดังกล่าวปองร้าย  
เป็นเหตุให้คนร้าย อาจถูกด าเนินคดีในข้อหาท าร้ายร่างกาย  จึงมีความเป็นไปได้ว่า คนหาย  อาจถูก
ควบคุมตัวในเรือนจ าแห่งใด แห่งหนึ่ง  ให้ทางครอบครัวโทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องเอกสาร หรือการ
ด าเนินการตรวจสอบดังกล่าว ที่หมายเลขโทรศัพท์ของกรมราชทัณฑ์ ท่ีเลขหมาย  0-2967-2222   
 
ข้อสังเกตในการแจ้งเด็กหายกรณีการกระท าความผิดฐานพรากเด็ก/พรากผู้เยาว์ 
 
    1.   ครอบครัวเด็กที่หายไปจะต้องหาข้อมูลของผู้ต้องสงสัยที่พรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปใน
เบื้องต้นเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าได้มีการกระท าความผิดโดยการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไปจริง  

2.  การแจ้งความที่สถานีต ารวจ  มิใช่การแจ้งความเรื่องเด็กหายธรรมดา  แต่การแจ้งความ
ดังกล่าว ต้องระบุว่าประสงค์จะด าเนินคดีในฐานความผิดพรากเด็ก/ผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 317 - 319 โดยต้องการน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  
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3.  ต้องน าบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับแจ้งความด้วย
ในฐานะพยาน ซ่ึงอาจจะเป็นบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอ่ืนที่รู้เห็นพฤติกรรมซ่ึงเป็นบุคคลที่มีความ
น่าเช่ือถือ  

4. ควรสอบถามและติดตามผลของการด าเนินคดี โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกหมายเรียก
ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากค า การเรียกสอบปากค าพยานเพิ่มเติม และการออกหมายจับผู้ต้องหา  

5. เมื่อทางครอบครัวทราบข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม  ต้องรีบแจ้งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
ทราบทันท ีเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน  

การแจ้งความกรณีเด็กหาย  ถือว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนมาก  ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะหายไปเพราะ
สาเหตุใดก็ตาม เนื่องจากมีความเส่ียงต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กที่หายไป  ทั้งนี้ จึงต้องน า
กลไกทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการติดตามเด็กกลับคืนสู่ครอบครัว การปรับข้อเท็จจริง
ให้คนหายเป็นผู้เสียหายจากการกระท าความผิดอาญา 

กรณีการแจ้งความเด็กหายนั้น ทางครอบครัวควรวิเคราะห์หรือจ าแนกสาเหตุการหายไปของ
เด็กในความปกครองเสียก่อนในเบ้ืองต้น  เพื่อน าข้อเท็จจริงดังกล่าวแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ทั้งนี้ 
การน ามาตรการทางด้านกฎหมายมาปรับใช้นั้น  ก็เพื่อท าให้เกิดผลในรูปของคดี หรือเพิ่มความส าคัญ
ของเรื่องดังกล่าวในกรณีที่ข้อเท็จจริงนั้นมิใช่คดีอาญา เช่น เด็กที่หายออกจากบ้านไปด้วยตนเองเพราะ
ติดเกม เป็นต้น 

สาเหตุที่ต้องมีการปรับข้อเท็จจริงให้เป็นคดีอาญานั้น  ก็เนื่องจากเป็นการเพิ่มอ านาจ
สอบสวนและอ านาจสืบสวนของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวเด็กให้กลับคืนสู่ครอบครัว 
 

ค าแนะน าก่อนการไปแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ 
1. ครอบครัวคนหายต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจน ว่า

คนหายได้หายออกจากบ้านไปจริง  โดยไม่มีกรณีสงสัยว่าติดธุระหรือไปท่ีอ่ืน ซ่ึงเป็นเหตุให้ต้อง      
กลับบ้านผิดเวลา  โดยข้อมูลดังกล่าวควรตรวจสอบจากเพื่อนสนิท หรือคนที่คิดว่าจะทราบความ
เคล่ือนไหวของผู้หายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขาดการติดต่อไป  

2. ควรตรวจสอบทรัพย์สินหรือส่ิงของส าคัญของผู้หาย ว่ามีการน าติดตัว ไปด้วยหรือไม ่
ตรวจสอบว่ามีการเก็บเส้ือผ้าหรือทิ้งหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น จดหมายส่ังลาไว้ด้วยหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลและ
พยานหลักฐานในการยืนยันว่าผู้หายได้หายออกจากบ้านไปจริง ๆ  

3. ควรตั้งสติ และล าดับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนการหายไป และเหตุการณ์ที่อาจมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการหายไป โดยครอบครัวอาจจะเขียนล าดับเหตุการณ์ลงในกระดาษ  เพื่อง่ายต่อการ
เรียงล าดับเหตุการณ์อย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจน อีกทั้งเมื่อเวลาไปแจ้งความ ท่ีสถานีต ารวจยังสามารถ
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น าข้อมูลดังกล่าวไปให้เจ้าหน้าที่ต ารวจอ่านได้ทันที  เพื่อป้องกันการให้ข้อมูลที่สับสน และอาจจะ      
ตกหล่นไปในประเด็นที่มีความส าคัญ 

ขั้นตอนของการแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ  
เมื่อเตรียมหลักฐานเอกสารต่าง ๆ พร้อมแล้ว ก็ด าเนินการแจ้งความตามขั้นตอน ดังนี้  
1. พบพนักงานสอบสวนเพื่อให้สอบถามรายละเอียดและสอบปากค าผู้แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของ

คนหาย เสมียนประจ าวันคดีท าการลงบันทึกประจ าวัน  
2. พนักงานสอบสวนมอบส าเนาบันทึกประจ าวันให้แก่ผู้แจ้ง (ในกรณีที่พนักงานสอบสวน

ไม่มอบส าเนาบันทึกประจ าวันดังกล่าวให้  ผู้แจ้งความต้องร้องขอ)  
3. ให้ผู้แจ้งขอชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของหนักงานสอบสวนที่รับแจ้งความไว้ด้วย 

ส าหรับการประสานงานเพ่ือสอบถามความคืบหน้าคดีดังกล่าว 
สามารถแจ้งความคนหายได้แม้จะยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง เนื่องจากส่วนใหญ่มักจะได้ ยินว่า ถ้า      

คนหายไปยังไม่ถึง 24 ชั่วโมงต ารวจจะไม่รับแจ้งความ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้ว  ความคิดนี้เป็นความ
เข้าใจที่คลาดเคล่ือน เนื่องจากตามข้อกฎหมายในระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีเรื่องคนหายพลัดหลง 
ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าต้องหายไปเกินกว่า 24 ชั่วโมง จึงจะสามารถแจ้งความได้แต่ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่
ต ารวจอาจใช้ดุลพินิจในการไม่รับแจ้งความได้ในกรณีที่ไม่สมควรแก่เหตุ เช่น การกลับบ้านคลาดเคล่ือน
จากเวลาปกติที่เคยกลับเพียง 2-3 ชั่วโมง ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากผู้หายอาจจะติดธุระหรือมีเหตุ
จ าเป็นเรื่องอ่ืนจึงท าให้กลับบ้านช้ากว่าปกติ  เป็นต้น  

ดังนั้น การแจ้งความคนหาย จึงสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาไม่จ าเป็นต้องหายไปครบ 24 ชั่วโมง  
แต่อย่างใด อีกทั้งถ้าเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น เด็ก คนชรา หรือผู้ป่วยที่มีอาการทางสมอง หายออกไปจาก
บ้าน สามารถแจ้งความเพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ทันที  

สถานีต ารวจที่สามารถแจ้งความคนหายได้ กรณีที่เกี่ยวข้องด้วยความผิดทางอาญา  
1. สถานีต ารวจท้องท่ีที่เกิดเหตุ หรือท้องท่ีที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย  
2. สถานีต ารวจท้องท่ีซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของผู้หาย  
กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน 
1. สถานีต ารวจท้องท่ีที่เกิดเหตุ หรือท้องท่ีที่พบผู้หายครั้งสุดท้าย  
2. สถานีต ารวจทุกแห่งท่ีคาดว่าผู้หายจะอยู่ในท้องท่ีดังกล่าว  
กรณีคนหายทั่วไปแจ้งความไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
1. สถานีต ารวจท้องท่ีซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของผู้หาย  
2. สถานีต ารวจท้องท่ีซ่ึงเป็นภูมิล าเนาของครอบครัวผู้หาย  
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เอกสารที่ต้องเตรียมไปแจ้งความคนหายที่สถานีต ารวจ  
เอกสารของผู้แจ้งความ  
1. บัตรประจ าตัวประชาชน (หรือ) บัตรประจ าตัวข้าราชการ (หรือ) หนังสือเดินทาง กรณี

เป็นคนต่างชาต ิ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
เอกสารเกี่ยวกับคนหาย  
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
3. ภาพถ่ายคนหาย (ควรเป็นภาพท่ีถ่ายไว้ล่าสุด,มองเห็นลักษณะรูปร่างหน้าตาได้ชัดเจนที่สุด)  
4. ใบส าคัญทางราชการอ่ืน  ๆ(ถ้ามี) 

 
แนวทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับคนหายพลัดหลง 

เมื่อมีผู้มาแจ้งเกี่ยวกับคนหายให้พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจที่รับแจ้งความรีบด าเนินการ  
รับแจ้งลงรายงานประจ าวัน  จดต าหนิรูปพรรณกรอกข้อความลงในรายงานแบบแจ้งรูปพรรณคนหาย 
(แบบ วท.12/ต.326) พร้อมกับซักถามสาเหตุการหายให้ได้ความละเอียดชัดเจน แล้วด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่อไป โดยถ้าหน่วยงานที่รับแจ้งอยู่ในเขตนครบาล เมื่อรับแจ้งแล้วให้รีบแจ้งเหตุไปยังศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมส่ังการและส่ือสารข้อมูล กองบัญชาการต ารวจนครบาล และศูนย์สวัสดิภาพเด็ก 
เยาวชน และสตรี  กองบัญชาการต ารวจนครบาล  เพื่อติดตามหาตัวโดยไม่ชักช้า  แล้วให้ออกรายงาน
ต าหนิรูปพรรณคนหาย จ านวน 2 ฉบับ เก็บรวมเรื่องเข้าเล่มไว้ที่หน่วยรับแจ้ง 1 ฉบับ และส่งกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ฉบับ 

1) หากหน่วยงานที่แจ้งอยู่ในเขตภูธร  ให้ออกรายงานต าหนิรูปพรรณคนหาย  จ านวน 4 ฉบับ เก็บ
รวมเรื่องไว้ ณ ท่ีแจ้ง  1 ฉบับ ส่ง วิทยาการจังหวัด 1 ฉบับ ส่งกองก ากับการวิทยาการเขต1 ฉบับ และส่งไป
ยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร 1 ฉบับ 

2) ให้พนักงานสอบสวน หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง  รีบส่งรายงานต าหนิรูปพรรณคนหาย พร้อม
ด้วยรูปถ่าย (ถ้ามี) ไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  เพื่อประกาศสืบหา 

3) หากสงสัยว่าคนหายถูกล่อลวงลักพาไปในทางทุจริตให้รีบติดต่อกับต ารวจท้องท่ี ต ารวจ
ทางหลวง  ต ารวจรถไฟ  ต ารวจน้ า  เพื่อสกัดกั้นตามด่านหรือจุดหมายปลายทางท่ียานพาหนะจะพาคน
หายผ่านไปโดยเร็ว 
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4) ถ้าคนหายเกี่ยวกับการเมือง  รายงานด่วนถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 2 ชุด เพื่อ
พิจารณาให้ต ารวจสันติบาลสืบสวนติดตามเป็นกรณีพิเศษ 

5) หากสงสัยว่าคนหายจะถูกท าร้ายถึงตาย  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัว    ผู้แจ้งไปดูรูปถ่าย
หรือต าหนิรูปพรรณคนตายไม่ทราบชื่อ  ในส่วนกลางให้ดูที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส่วนภูมิภาค
ดูได้ที่ วิทยาการจังหวัดหรือ กองก ากับการวิทยาการเขต 

6) ให้หัวหน้าสถานีต ารวจมอบหมายให้ต ารวจคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบในการสืบสวนติดตาม
หาตัวคนหาย โดยให้ไปรู้จักกับบ้านผู้แจ้ง  หรือบ้านผู้ปกครองคนหายและเยี่ยมเยียนเป็นระยะทุก ๆ 7 วัน 
15 วัน 1 เดือน  2  เดือน และ  3  เดือน 

7) เมื่อครบก าหนด 3 เดือน แล้วยังไม่ได้ตัวคนหายคืนให้หัวหน้าสถานีต ารวจรายงานผลการ
สืบสวนติดตามแบบการสืบสวนติดตามคนหาย  (แบบ วท.12/2 , ต.326 ) โดยแจ้งไปยังกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร และถ้าเป็นส่วนภูมิภาคให้ส่งแบบการ สืบสวนติดตามคนหายเพิ่มเติมไปยัง วิทยาการ
จังหวัดและกองก ากับการวิทยาการเขต อีกด้วย 

8) ระหว่างท่ีสถานีต ารวจต่าง ๆ รับแจ้งคนหายไว้นั้น  ให้ก าชับผู้แจ้งด้วยว่า หากได้ตัวคนหายคืน
เมื่อใดให้รีบแจ้งถอนคืนโดยเร็ว  และเมื่อได้รับแจ้งถอนคืนแล้ว  ให้สถานีที่รับแจ้งท าการรับแจ้งถอน
คืนไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  และ วิทยาการจังหวัด, กองกับกับการวิทยาการเขตเพ่ือถอน
ประกาศสืบหาและระงับการสืบหา 

ในส่วนของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
 1. ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 1 กองทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบ  
โดยจะรับแบบแจ้งรูปพรรณคนหาย วท.12/1 – ต.326 แบบแจ้งผลการได้ตัวคนหาย คืน วท. 12/2 – ต.326 
และแบบสืบสวนติดตามคนหาย วท.12/3 – ต.326 
 2. ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงานต่าง ๆ 
 3. จัดพิมพ์ประกาศสืบหาคนหาย  ถอนประกาศสืบหาคนหายแล้วส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้ 
   ผู้บัญชาการต ารวจตรวจคนเข้าเมือง,ผู้บัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง, ผู้บังคับการ          
สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ, ผู้ก ากับการอ านวยการภาค 1 – 9, ผู้ก ากับการศูนย์สืบสวนภาค 1 – 9, 
ผู้อ านวยการกองหนังสือเดินทางต่างประเทศ, อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์, หัวหน้าสถานี
วิทยุกระจายเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์, หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงสามยอด, หัวหน้าสถานีวิทยุ ทหาร
อากาศ, ผู้ก ากับการ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมส่ังการและส่ือสารข้อมูล, ผู้ก ากับการศูนย์สวัสดิภาพเด็ก 
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เยาวชนและสตรี  กองบัญชาการต ารวจนครบาล , ผู้ก ากับการกองก ากับการสืบสวนนครบาล 1-9  และ       
ผู้ก ากับการวิทยาการเขต  
 4. หลังจากออกประกาศสืบหาคนหายไปแล้ว              
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ยังไม่ได้รับแจ้งผลการได้ตัวคนหาย
คืนหรือไม่จะด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ท าบัญชีรายชื่อคนหายเพื่อตรวจสอบกับ
สถานีต ารวจที่รับแจ้ง  พร้อมท้ังเตือนให้พนักงานสอบสวน
รายงานแบบการสืบสวนติดตามคนหาย วท. 12/3 – ต.326 
 4.2 ท าหนังสือถึงผู้ปกครองหรือผู้แจ้ง โดยสอบถามถึงการได้ตัวคนหายคืนหรือไม่      
หากพบตัวแล้วให้รีบไปแจ้งถอนกับสถานีต ารวจที่แจ้งหายไว้ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ / การรวบรวมคดีข้อมูลคนหาย / วิธีการติดตามคนหายให้ได้ผล 
1) กรณีมีผู้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ให้สายตรวจรีบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหายให้

เร็วและมากที่สุด แล้วรีบแจ้งรายละเอียดให้สถานีต ารวจช่วยกระจายข่าวค้นหาทันที จากนั้นให้ผู้แจ้ง  
ไปพบพนักงานสอบสวน 

2) กรณีพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งเองให้พนักงานสอบสวนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหายให้เร็ว
และมากที่สุด แล้วรีบแจ้งรายละเอียดให้ สถานีต ารวจช่วยกระจายข่าวค้นหาทันที และให้สาย ตรวจที่
รับผิดชอบพ้ืนที่ไปสืบสวนหาข้อมูลรายละเอียดจากจุดที่หายหรือบ้านของผู้หาย 

3) พนักงานสอบสวนลงประจ าวันรับแจ้ง แล้วด าเนินการดังนี้ 
(1) ท าตามระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับลักษณะที่ 14 บทที่ 3 
(2) ส่งข้อมูลไปในฐานข้อมูล SMS คนหายพลัดหลงของต ารวจใน  แต่ละพื้นที่ 
(3) ส่งข้อมูลให้มูลนิธิกระจกเงา , วิทยุชุมชน , TV , หนังสือพิมพ ์
(4) ถ้าเป็นในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งข้อมูลให้ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล (ศดส.บชน.) (02-629-9900) 
4) หัวหน้าสถานีต ารวจ ต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลคน

หาย ส่ังการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายแต่ละคนท าการสืบสวนค้นหา คนหาย โดยอาศัยสืบหาจาก
ฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ประกันสังคม, กรมการขนส่งทางบก , สถานพยาบาล,ทะเบียนราษฎร์, เรือนจ า, 
สถาบันนิติเวช ฯลฯ 

5) พนักงานสอบสวนส่งส าเนารายละเอียดการรับแจ้งเบื้องต้นให้กับ สารวัตรป้องกันปราบปราม 
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6) สารวัตรป้องกันปราบปราม ลงบัญชีคนหายของสถานีต ารวจ และตั้งแฟ้มส านวนการสืบสวน
คนหายก ากับหมายเลขแฟ้มให้ตรงหมายเลขในสารบัญแฟ้มคนหายประจ าสถานีต ารวจ 

7) สารวัตรป้องกันปราบปราม คอยรับรายงานจากฝ่ายต่างๆ ท่ีท าการสืบสวน เพ่ือรวบรวม
เข้าแฟ้มส านวนการสืบสวนคนหาย  เพื่อท าการวิเคราะห์หาสาเหตุการหาย ตลอดจนวางแผนและท าการ
สืบสวนหาตัวคนหายอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
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  ขั้นตอนการปฏิบัติ / การรวบรวมคดีข้อมูลคนหาย / วิธีการติดตามคนหายให้ได้ผล 

- พนักงานสอบสวนท าตามระเบียบเกี่ยวกับคดีลักษณะท่ี 14 บทท่ี 3 

- ส่งข้อมูลไปในฐานข้อมูล SMS คนหายพลัดหลง ส่งข้อมูลให้มูลนิธิ 
กระจกเงา 

- ส่งข้อมูลให้ ศดส.บช.น. (02-629-9900) 
 

พนักงานสอบสวน
รับแจ้ง 

 

พนักงานสอบสวน ลงประจ าวัน 

 

พนักงานสอบสวนแจ้งสายตรวจในเขตท่ีรับผิดชอบรีบไปตรวจสอบค้นหาข้อมูล 

(เพื่อให้ผู้แจ้งสบายใจในเบื้องต้น) 
 

เก็บรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคนหายจากผู้แจ้งให้มากท่ีสุด 

 

สวป./สว.สส ลงสารบัญบัญชีคนหายของ สถานีต ารวจภูธร และตั้งแฟ้มส านวนการ
สืบสวนคนหาย ก ากับหมายเลขแฟ้มให้ตรงหมายเลขในสารบัญ 

 

พนักงานสอบสวนส่งส าเนารายละเอียดการรับแจ้งเบื้องต้นให้กับ สวป.  
 

หน.สถานีต ารวจภูธรต้องนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 
คนหาย,สั่งการมอบหมายหน้าท่ีให้แต่ละฝ่ายแต่ละคน 

 

สวป./สว.สส คอยรับรายงานจากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีท าการสืบสวน เพื่อรวบรวมเข้าแฟ้มการ
สืบสวนและท าการวิเคราะห์หาสาเหตุการหาย  

และออกท าการสืบสวนเพื่อให้รู้หรือพบตัวคนหาย 
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หน่วยงานที่ควรประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 
 

  หน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
1. ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรีกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

รับผิดชอบคดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
0-2282-3892 
 

2. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค 1        
       (รับผิดชอบคดีในพื้นที่จังหวัดชัยนาท นนทบุรี ลพบุรี  
       สมุทรปราการ สระบุรี พระนครศรอียุธยา และอ่างทอง) 

0-2537-8578-97 

3. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค 2  
        (ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี) 

0-3822-3815,  
0-3827-6724 - 26  

4. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค 3  
        (ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา) 

0-4425-5275, 
0-4434-2878 

5. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค 4 
       (ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น) 

0-4324-4540 

6. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค 5  
        (ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่) 

0-5314-0000,  
0-5328-1866-71 

7. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค 6  
        (ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก) 

0-5536-8114-9 

8. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค7 
      (ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม) 

0-3424-3759 
 

9. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค8  
      (ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

0-7731-1298 

10. ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี ต ารวจภูธรภาค9  
      (ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา) 

0-7431-1161 

 12. ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีสถานีต ารวจนครบาลบางขุนเทียน  0-2415-0671 
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 สื่อวิทยุ และโทรศัพท์   

 ส่ือวิทยุ และโทรศัพท์ถือว่ามีความส าคัญอย่าง ยิ่งในการที่ครอบครัวคนหายที่มีสาเหตุมาจากการ
ถูกลักพาตัว ควรรีบประสานงานเพ่ือขอความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อติดตามคนหาย  
หรือสกัดกั้นคนร้าย เพราะส่ือวิทยุและโทรศัพท์มีผู้ฟัง ผู้ชมเป็นจ านวนมาก อีกทั้งกลุ่มผู้ฟัง ผู้ชมรายการ
ยังเป็นผู้สัญจรผ่านไปมาอยู่บนถนน เช่น กลุ่มผู้ขับรถแท็กซ่ี จึงท าให้ข้อมูลเกี่ยวกับคนหายท่ีประกาศ
ออกไป ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปอย่างท่ัวถึง  

 
รายการวิทย ุ โทรศัพท์สายด่วน โทรสาร เว็บไซต ์

จส.100 1137 0-2711-9159 www.js100.com 
สวพ. 91 1644  www.trafficbkk.com  
ร่วมด้วยช่วยกัน 1677  www.rd1677.com 
ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999   
ศูนย์วิทยุผ่านฟ้า 191   
ศูนย์วิทยุธนบุรี 0-2455-0088   
ศูนย์วิทยุ TAXI 1681  www.taxiradio.co.th 

 

 สื่อโทรทัศน ์   
 ส่ือโทรทัศน์  ถือว่าเป็นส่ือมวลชนอีกช่องทางหนึ่งในการที่ครอบครัว คนหาย  ควรติดต่อ
ประสานงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามคนหาย  เนื่องจากส่ือโทรทัศน์ 
เป็นส่ือที่คนทางบ้านสามารถรับชมได้ทั้งภาพและเสียง  อีกทั้งยังมีผู้ท่ีติดตามรับชมรายการทั่วทั้ง
ประเทศ ซ่ึงหากรูปภาพและเรื่องราวของคนหายได้เผยแพร่ผ่านส่ือโทรทัศน์ ย่อมเกิดผลดีในการรับแจ้ง
เบาะแสจากคนในสังคมท่ีเคยพบเห็นคนหายได้ 

รายการโทรทัศน ์ หมายเลขโทรศัพท ์ เว็บไซต ์
เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง 7  0-2691-7446 www.thairealtv.com 
ฝ่ายข่าวช่อง 3 0-2262-3333 www.thaitv3.com 
ฝ่ายข่าวช่อง 5 0-2270-1211 www.tv5.co.th 
ฝ่ายข่าวช่อง 7 0-22720201 www.ch7.com 
Modern 9 TV 02-201-6145 www.modernine.mcot.net 

http://www.js100.com/
http://www.trafficbkk.com/
http://www.rd1677.com/
http://www.taxiradio.co.th/
http://www.thairealtv.com/
http://www.thaitv3.com/
http://www.tv5.co.th/
http://www.ch7.com/
http://www.modernine.mcot.net/
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รายการโทรทัศน ์ หมายเลขโทรศัพท ์ เว็บไซต ์
สถานีวิทยุโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) 

02-6182323-40 www.prd.go.th 

รายการสถานีประชาชน 
ช่อง TPBS 
 

02-791-1835-7  
โทรสาร 02-791-1676-7  

www.thaipbs.or.th/people  

รายงานร่วมมือร่วมใจ  
ช่อง NBT  

02-2752053  

รายการวันนี้ที่รอคอย ช่อง 9  089-6800843  
 
 บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ าจังหวัด และสถานสงเคราะห์ 

 บ้านพักเด็กและครอบครัวประจ าจังหวัด และสถานสงเคราะห์ทั้ง  2 แห่ง ก็เป็นสถานที่ท่ี         
ทางครอบครัวต้องประสานงานไป เนื่องจากในกรณีคนหายที่เป็นเด็กนั้น จะพบว่า มีเด็กส่วนหนึ่งที่ถูก
เจ้าหน้าที่ต ารวจส่งมาอยู่ในการดูแลของนักสังคมเคราะห์ประจ าบ้านพัก เพื่อสอบถามรายละเอียดของคน
หาย ก่อนประสานงานให้ครอบครัวมารับตัว  แต่พบว่ามีหลายราย ท่ีตัดสินใจปกปิดข้อมูลของตนเอง 
เนื่องจากว่าไม่กล้ากลับบ้าน ด้วยรู้สึกอับอาย หรือหวาดกลัวจากถูกลงโทษจากผู้ปกครอง 
 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์โทรสาร 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกระบี ่ 0-7561-2323 0-7561-2323 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-7693 0-3451-7693 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด กาฬสินธ์ุ 0-4381-2254, 0-4381-2456 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดก าแพงเพชร 0-5579-9141 05-5579-9141 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ขอนแก่น 0-4342-1280 0-4342-1279 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด จันทบุร ี 0-3932-7577 0-3932-7577 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ฉะเชิงเทรา 0-3853-5737 0-3853-5736 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ชลบุรี 0-3824-0220 0-3824-0135,  

0-3823-4430 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ชุมพร 0-7750-6782, 0-7757-4525 0-7757-4525 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด เชียงราย 0-5391-8157 0-5378-7325 
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บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด เชียงใหม่ 0-5312-1036 0-5312-1164 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ตรัง 0-7522-4396, 0-7522-4375 0-7558-2715 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ตราด 08-6152-4118 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ตาก 0-5551-6747 0-5551-4487 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด นครปฐม 0-3427-2534 0-3427-2534 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด นครพนม 0-4251-2376 0-4251-2376 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด นครราชสีมา 0-4422-2798 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

0-7535-7990 0-7535-7990 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด นครสวรรค ์ 0-5625-7313-7 0-5625-7313 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด นนทบุร ี 0-2582-1267 0-2582-1266 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด นราธิวาส 0-7353-2670-1 0-7353-2671 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด บุรีรัมย ์ 0-4460-2673-4 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ปทุมธานี 0-2577-2372 0-2577-4955 
บ้านพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

0-3260-4735 0-3260-4735 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ปัตตานี 0-7331-2206 0-7331-3703 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด พะเยา 0-5444-5223 0-5444-5223 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด พังงา 0-7648-6814-6 - 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด พัทลุง 08-9198-3930 - 

บ้านพักเด็กและครอบครัว  
จังหวัดพิษณุโลก 

08-9960-6171 - 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด เพชรบูรณ์ 08-1972-6681 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด แพร่ 0-5459-8006 0-5459-8034 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ภูเก็ต 0-7624-0140 0-7621-4369 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด มหาสารคาม 0-4372-1210 0-4372-1210 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด มุกดาหาร 0-4266-0553 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด แม่ฮ่องสอน 0-5361-2297 - 
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บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ยโสธร 0-4571-4633 0-4571-4632 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ยะลา 0-7322-8413 0-7322-8412 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ร้อยเอ็ด 08-6242-9456 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ระนอง 0-7561-2323-4 0-7561-2323 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ระยอง 0-3868-4895 0-3868-4895 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ราชบุร ี 0-3233-8532-3 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ลพบุรี 0-3642-5322 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ล าพูน 08-5039-1098 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด เลย 0-4281-2449 0-4281-2499 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด ศรีษะเกษ 0-4561-7834 0-4278-9124 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สกลนคร 0-4271-2072 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สงขลา 0-7433-3745-6 0-7433-3747 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สตูล 0-7477-2068 0-7477-2172 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สมุทรปราการ 0-2463-5929 0-2462-6422 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สมุทรสาคร 0-3445-7551 0-3445-7551 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สระแก้ว 0-3724-2435-6 0-3724-2436 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สระบุรี 0-3622-0890-1 0-3636-3147 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สุโขทัย 0-5561-0790-91,  

08-1971-4357 
0-5561-0790 

บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สุพรรณบุรี 0-3552-3713-4 0-3552-3713-4 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สุราษฎร์ธานี 0-7728-9188 0-7728-9188 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด สุรินทร์ 0-4451-5018 0-4451-5018 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด หนองคาย 0-4249-5091 0-4249-5229 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด หนองบัวล าภู 08-6855-4547 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด อุดรธานี 0-4224-8596 0-4224-6516  

ต่อ 50308 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด อุตรดิตถ์ 08-1952-0012 - 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด อุบลราชธาน ี 0-4524-2641 0-4524-2641 
บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัด อ านาจเจริญ 0-4545-1996, 08-6865-4946 - 



 40 

 ในขณะที่คนหายเป็นผู้สูงอายุนั้น ถ้าระยะเวลาท่ีหายตัวออกจากบ้านได้ผ่านมา 1-2 เดือนแล้ว     
มีความเป็นไปได้ที่คนหาย ได้อยู่ในพื้นที่เดิมที่หายตัวออกมา ท าให้มีความเป็นได้ว่า คนหาย อาจพลัด
หลงมาในพื้นที่จังหวัดอื่น จนกระทั่งมีคนพบเห็น และน าตัวไปฝากไว้ยังสถานสงเคราะห์ในจังหวัดนั้น  ๆ
 

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง 
(ขอนแก่น) 

0-4323-7334 0-4333-7533 

สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
บางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 

0-3852-8291 0-3852-8290 

สถานสงเคราะห์คนพิการ 
การุณยเวศม์ (ชลบุร)ี 

0-3824-1741-2 0-3824-1766 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 
(ชลบุร)ี 

0-3824-1373 0-3824-0879 

สถานสงเคราะห์เด็กชายเชียงใหม่ 0-5312-1157-9 0-5312-1160 
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
(เชียงใหม)่ 

0-5312-1161-3 0-5312-1162 

สถานสงเคราะห์บ้านเมตตา (นครราชสีมา) 0-4492-2667 0-4492-2666 ต่อ 13 
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา 0-4424-2552 , 

0-4427-2512 
0-4427-0111 

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงภาคใต้ 
(นครศรีธรรมราช) 

0-7537-6226-7 0-7537-6227 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช 0-7535-6166 0-7531-0374 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (นนทบุรี) 0-2584-7254-55 0-2584-7254-55 

สถานแรกรับคนไร้ที่พ่ึงนนทบุรี 0-2583-0044 0-2584-3295 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญา (หญิง)ปากเกร็ด 

0-2853-4246 0-2583-4246 ต่อ 555 

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญา (ชาย)ปากเกร็ด 

0-2583-8426 0-2583-2888 
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สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด 

0-2583-2532 0-2583-8396 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมอง
และปัญญาปากเกร็ด (บ้านเฟื่องฟ้า) 

0-2583-6815 0-2583-4000 

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด 0-2583-8343 0-2583-4002 
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด 0-2583-8314 0-2583-3000 
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส 0-7353-2331 0-7353-2054 
สถานสงเคราะห์บ้านกึ่งวิถีชาย (ปทุมธานี) 0-2577-1864 0-2577-2254 
สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิง 
บ้านกึ่งวิถี (ปทุมธานี) 

0-2577-2898 0-2904-7348 

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงชายธัญบุรี 0-2577-1312 0-2577-2306 

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงหญิงธัญบุรี 0-2577-1148 0-2577-3275 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต 0-2577-1172 0-2577-2348 
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช 0-2577-3823 0-2577-1267 
สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ 0-3261-9176 0-3255-4388 
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี 0-7346-0134 0-7331-2278 
สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึวังทอง 
(พิษณุโลก) 

0-5531-1271 0-5531-2802 

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงกุ่มสะแก 
(เพชรบุรี) 

0-3242-5416 0-3242-7803 

สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา 0-7327-4488 - 
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ
ปัญญาจังหวัดราชบุรี 

0-3222-9397 0-3232-8236 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา 0-7433-3223 0-7433-3832 
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ 
พระประแดง 

0-2462-5232 0-2463-3525 

สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พ่ึงทับกวาง 
(สระบุรี) 

0-3635-7320 0-3627-3064 

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัด สระบุรี 0-3626-6708 0-3626-6708 
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สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย 0-4240-7387 0-4249-5095 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี 0-4212-0051 0-4212-0251 

 

 หน่วยงานหรือมูลนิธิที่ครอบครัวคนหายควรไปติดต่อเพื่อติดตาม  คนหาย  
 

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์ เว็บไซต ์
สอบถามเด็กหาย  กรมต ารวจ 0-2282-3892  
โครงการจัดการความรู้ด้านการสืบสวนคดี
คนหายในประเทศไทย  

 www.thaimissing.com 

ศูนย์ประชาบดี  กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

1300 www.call1300.net 

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา 

0-2941-4194  ต่อ 104 
www.backtohome.org 
 

 
 
ข้อแนะน าในการดูแลบุตรหลาน หรือผู้สูงอายุ 
 
  1. ควรปรับเปล่ียนวิธีการเล้ียงดูบุตรหลาน โดยไม่ปล่อยปละละเลย เข้มงวดหรือกดดันให้    
บุตรหลานอยู่ในกรอบท่ีก าหนดไว้จนเกินไป โดยเปิดโอกาสให้เขาได้เลือกส่ิงท่ีต้องการเองได้บ้าง     
ในกรณีที่ ไม่ท าให้เกิดความเสียหาย 
  2.  เด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง ไม่ควรปิดกั้น แต่ควรเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดเห็น
ในเรื่องนั้น ๆ  เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ทราบเท่าทันความคิดของเด็ก อาทิเช่น ในกรณีที่ทางครอบครัว    
นั่งดูข่าว หรือละคร แล้วมีฉากที่ไม่เหมาะสมนั้นไม่ควรปิดหรือเปล่ียนช่องในทันที ให้ลองถามเด็กว่า    
มีความคิดเห็นต่อข่าวหรือละครฉากนั้นอย่างไร หลังจากนั้นทางครอบครัวอาจอธิบายต่อว่าส่ิงท่ีเห็น
เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร  
  3.ในกรณีที่ผู้ปกครองของเด็กมีเพียง บิดา หรือมารดา เท่านั้น ให้ผู้ปกครองช้ีแจงให้เด็กทราบ
ว่า เหตุใดสถานะครอบครัวจึงเป็นเช่นนี้   และแสดงให้เด็กเห็นว่า แม้จะมีเพียงบิดา หรือมารดาท่ีคอย
ดูแลเขาเพียงล าพัง ก็ไม่ได้ท าให้เขาด้อยกว่าเพื่อน ๆ   เพราะเขาได้รับความรัก ความห่วงใย ไม่ต่างจาก
เด็กคนอ่ืน ๆ 

http://www.backtohome.org/
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4. ในกรณีที่เด็กท าผิดพลาด ผู้ปกครองควรใช้วิธีพูดคุย เพื่อให้เด็กได้ชี้แจงก่อนว่า เหตุใดจึงเกิด
ข้อผิดพลาดเช่นนี้ ท้ังให้เขาคิดว่า ควรแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไร ซ่ึงเรื่องนี้ ท าให้เด็กมีโอกาสวิเคราะห์
ข้อเสียของตนเอง อันเป็นประโยชน์แก่การตัดสินใจเรื่องอ่ืน ๆ ในอนาคต   
  5. เด็กในวัย  13 – 18 ปี  มีความต้องการเป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม  จึงมักจะเรียกร้องความ
สนใจทางวาจา การแต่งกาย หรือพฤติกรรมด้านอ่ืนๆ ซ่ึงอาจท าให้ครอบครัวรู้สึกว่า  เด็กมีพฤติกรรมที่
เปล่ียนไปอย่างไม่เหมาะสม แต่ที่จริงเป็นการปรับเปล่ียนไปตามความสนใจตามวัยของเด็กเท่านั้น      
ในเรื่องนี้ผู้ปกครองอาจเป็นฝ่ายชวนเริ่มต้น ชวนคุยเรื่องการแต่งตัวของเขา  การเรียน การคบหาเพื่อน
ต่างวัย  เมื่อผู้ปกครองรับฟังแล้ว  อาจให้ค าแนะน า ในเรื่องต่าง ๆ  แทนต าหนิเรื่องท่ีเด็กเล่า เพราะเด็ก
จะรู้สึกกลัวจนไม่กล้าบอกให้ผู้ปกครองฟัง   
  6. ในกรณีของผู้สูงอายุนั้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคสมองเส่ือมด้วยนั้น ทางครอบครัวควร
จัดให้มีคนดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุ ออกไปข้างนอกเพียงล าพัง เพราะท่านอาจไม่
สามารถจดจ าทางกลับบ้านได้ 
  7.  ทางครอบครัวควรหาเวลาฝึกให้ผู้สูงอายุจดจ าการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน อาทิเช่น การ
รับประทานอาหาร การอาบน้ า หรือการออกก าลังกาย โดยให้ท่านกระท าซ้ า ๆ บ่อย ๆ จนท่านสามารถ
จดจ า และท าได้เอง          
 8. ทางครอบครัว ควรฝึกการเรียนรู้เรื่อง ๆ ใหม่แก่ผู้สูงอายุด้วย โดยเริ่มจากกิจวัตรประจ าวัน 
อาทิเช่น การเปล่ียนเส้นทางใหม่ๆ เพื่อไปซ้ือของท่ีร้านอาหาร หรือซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ืนๆ บ้าง หรือการ
ลองท างานฝีมือที่ไม่เคยท ามาก่อน 
   9. ทางครอบครัว ควรหากิจกรรมที่เป็นการฝึกสมองของผู้สูงอายุ อาทิเช่น การเล่นหมากรุก 
เพื่อให้สมองของท่านได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้น แม้จะไม่ท าให้หายจากโรคสมองเส่ือม แต่ก็ท าให้ท่านมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น จนถึงขั้นที่อาจดูแลตนเองได้ นอกจากนี้ ยังต้องให้ความรักให้ความอบอุ่นแก่ท่าน    
และท าให้ท่านรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว 
 
หน่วยงานที่ควรประสานงานเพื่อขอค าปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต 
 
 ในกรณีที่ทางครอบครัวได้พบตัวคนหายแล้ว  นอกจากการด าเนินคดีก็ยังมีเรื่องของการดูแล
สภาพจิตใจของคนหาย  ซ่ึงคนหายมักจะไม่เปิดใจกับครอบครัวโดยตรง เนื่องจากความอับอายหรือกลัว
โดนต าหนิ  ฉะนั้น  ทางครอบครัว ควรประสานงานไปหาจิตแพทย์โดยตรง เพื่อนัดหมายให้คนหาย
ได้รับค าปรึกษาจากจิตแพทย์  ซ่ึงการพบกับจิตแพทย์นั้น อาจท าให้ครอบครัวรู้ว่า คนหายมีความคิด 
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ความรู้สึกอย่างไร  อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  เพื่อให้คนหาย และครอบครัวสามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้  ท้ังนี้ ยังรวมถึงกรณีคนหายที่ออกจากบ้านไปเพราะติดเกม หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวด้วย 
 

ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท ์
1. กรมสุขภาพจิต 0-2951-1300-29 
2. บริการด้านจิตวิทยา 0-2245-4601-5  ต่อ 4701, 4703 
3. สายด่วนวัยรุ่น 0-2276-5141-5 ,0-2275-6993-4 
4. สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร ์ 0-2246-1195 
5. โรงพยาบาลศรีธัญญา 0-2526-3342 
6. โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา 0-2437-0200-8 
7. โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ 0-2384-3381-3 
8. โรงพยาบาลสวนปรุง  จ.เชียงใหม่  0-5327-6153 ,0-5327-6750 
9. โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ 0-4259-3109-12 
10. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น 0-4322-7422 ,0-4322-5103 ต่อ 218 
11. โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา 0-4434-2677 
12. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ   จ.อุบลราชธานี 0-4531-2550 ,0-4528-1048 
13. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   จ.สุราษฎร์ธานี 0-7731-1444 ,0-7731-1455 ,0-7731-1308 
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