คำถำมสำหรับกรณีคนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อม
ผู้นำเสนอ : นำยดำรงศักดิ์ ขวนขวำย นักนิติวิทยำศำสตร์ปฏิบัติกำร
ชื่อหน่วยงำน : กลุ่มติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม กองพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม
บทนำ
ปัญหำกำรติดตำมหำคนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อมมีควำมซับซ้อนและยำกลำบำกในกำรติดตำม เนื่องจำก
คนหำยมีจุดเด่น คือกำรสูญเสีย ควำมทรงจ ำและกำรตัดสิ นใจอย่ำงชัดเจน รวมถึงกำรหำยไปอย่ำงไร้ทิศทำงเป็น
เหตุกำรณ์ที่สำมำรถพบได้บ่อยครั้งหำกปล่อยให้เวลำล่วงเลยไป อำจทำให้โอกำสรอดชีวิตของคนหำยลดลง (IACP,
2011) เนื่องจำกควำมเสี่ยงสูงจะเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต จึงทำให้คนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อมมีควำมแตกต่ำงจำก
คนหำยในกรณีอื่น ๆ มำก เพรำะคนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่ อมสำมำรถกลำยเป็ นคนเร่ร่อน คนนิรนำม เพรำะไม่
สำมำรถบอกได้ ว่ ำ ตั ว เองเป็ น ใคร และมี โ อกำสเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ ถู ก ท ำร้ ำยร่ ำงกำยจนถึ ง ขั้ น เสี ยชี วิต กลำยเป็น
ศพนิรนำม สถำนกำรณ์คนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อมมีแนวโน้มสูงขึ้น จำกกำรสำรวจประชำกรไทยในปี 2560 มี
จำนวน 67.6 ล้ำนคน มีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไป 11.3 ล้ำนคน คิดเป็นร้อยละ 16.7 (สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2563)
พบว่ำ 10 % ของผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป มีอำกำรอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นสำเหตุอันดับหนึ่ง และจำกสถิติคนหำยที่มีอำกำร
สมองเสื่อมปี 2563 มูลนิธิกระจกเงำ คิดเป็นร้อยละ 12.8 จำกจำนวน 845 รำย โดยข้อมูลโครงสร้ำงประชำกรไทย
เข้ำสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงวัย อย่ำงสมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งมีโอกำสพบผู้มีอำกำรสมองเสื่อมถึงร้อยละ 10 ปัญหำของ
คนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อมเป็นควำมท้ำทำยต่อกระบวนกำรติดตำมคนหำย กำรศึกษำแนวทำงกำรตั้งประเด็น
คำถำมส ำหรั บ กำรสั มภำษณ์ข้อมูล คนหำยจำกญำติห รือผู้ แจ้งคนหำย คำถำมจะมีลั กษณะตรงประเด็นเกี่ยวกับ
กำรหำยมำกที่สุด สำมำรถช่วยกระตุ้นให้ ได้ระลึ กถึงรำยละเอียดและเหตุกำรณ์สำคัญที่นำไปสู่ กำรสู ญหำย เช่น
พฤติกรรม กิจวัตรประจำวัน สถำนที่ ที่คนหำยชอบไป กำรเดิน ทำงใช้วิธีเดิน เท้ำหรือโดยรถยนต์ เหตุกำรณ์ก่อน
กำรหำย เป็นต้น ประกอบกับข้อมูลรูปพรรณสัณฐำน เครื่องแต่งกำยล่ำสุด วัน เวลำ สถำนที่พบครั้งสุดท้ำย เพื่อนำ
ข้อมูล มำเชื่อมโยงกับ พฤติกำรณ์คดีและทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคนหำย รวมถึงช่ว ยในกำรวิเ ครำะห์ สถำนกำรณ์
กำรตรวจสถำนที่เกิดเหตุ กำรรวบรวมพยำนหลักฐำนและกำรวำงแผนค้นหำ ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลและพยำนหลักฐำน
เพิ่มเติมสำหรับติดตำมคนหำย
กองพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ปฏิบัติงำนภำยใต้
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ ำด้วยกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนติดตำมคนหำยและพิ สูจน์ศพนิรนำม พ.ศ. 2558
มีหน้ำที่ส่วนหนึ่งตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำรดำเนินกำรติดตำม
คนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำมของหน่วยงำนของรัฐต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำย
พิสูจน์คนนิรนำมและศพนิรนำม ซึ่งกำรศึกษำเกี่ยวกับประเด็นคำถำมสำหรับกำรสั มภำษณ์ข้อมูลกรณีคนหำยที่มี
อำกำรสมองเสื่อม มีประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรติดตำมและกำรตรวจพิสูจน์ทำงนิติวิทยำศำสตร์ ตลอดจน
นำไปสู่กำรพิสูจน์บุคคลและนำคนหำยกลับสู่ครอบครัวอย่ำงปลอดภัย
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แบบแจ้งคนหำย ประเทศไทย
“แบบแจ้งคนหำย” ของระบบฐำนข้อมูลกลำงในกำรจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหำยและกำรพิสูจน์
ศพนิรนำมของประเทศไทยที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ ที่ทำหน้ำที่เป็น สำนักงำนเลขำนุกำร
ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมคนหำยและกำรพิสูจน์ศพนิรนำม ประกอบด้วยข้อมูลคนหำยที่สำคัญ เช่น
ภำพถ่ำยหน้ำตรง ตำหนิรูปพรรณสัณฐำน เอกสำรเกี่ยวกับคนหำย กำรส่งต่อข้อมูล ข้อมูลคนหำยมีคำถำมเกี่ยวกับ
กำรสั น นิ ษ ฐำนว่ ำ คนหำยมี อ ำกำรสมองเสื่ อ ม เช่ น คนหำยหลงทำงหรื อ พลั ด หลง มี พั ฒ นำกำรทำงสมองช้ ำ
สติฟั่นเฟือน หรือมีอำกำรวิกลจริต ทำให้สำมำรถวิเครำะห์พฤติกรรมของคนหำย และตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร มีหน้ำเกี่ยวกับกำรคุ้มครองคนเร่ร่อน
คนสมองเสื่ อม ข้อมูล ดังกล่ ำวประกอบกับ มูล เหตุก่อนกำรหำย รวมถึงกำรสั มภำษณ์ประวัติกำรหำยตัว ซ้ำซ้อน
เกี่ยวกับสถำนที่พบตัว ครั้งที่ผ่ำนมำประกอบกับ คำถำมเบื้องต้น เช่น ที่อยู่ปัจจุบันของคนหำย วัน เวลำ สถำนที่หำย
กำรแต่งกำย เครื่องประดับ ทรัพย์สินของติดตัว ข้อมูลทำงกำรแพทย์ ข้อมูลจะเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจพิสูจน์บุคคลกับ
ฐำนข้อมูลคนหำยและศพนิรนำมของสถำบันนิติวิทยำศำสตร์ และนำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลกลำงในกำรจัดเก็บและ
สืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหำยและพิสูจน์ศพนิรนำม
พิธีสำรเฮอร์เบิร์ต The Herbert ประเทศอังกฤษ
“พิธีสำรเฮอร์เบิร์ต The Herbert” โดยตำรวจเวสต์ยอร์กเชียร์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ตำรวจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล ได้รวดเร็ว รวมทั้งประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรติดตำมคนหำย
ที่มีอำกำรสมองเสื่อม กำรบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคนหำย เช่น ยำที่ต้องใช้ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภูมิลำเนำเดิม
รูปถ่ำย เป็นต้น กำรส่งต่อข้อมูล สำมำรถทำอย่ำงรวดเร็วลดเวลำในกำรรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบฟอร์มประกอบด้วย
ประวัติคนหำย รูปพรรณสัณฐำน กิจวัตรประจำวัน งำนอดิเรก สถำนที่ชอบและไปเป็นประจำ ประวัติกำรหำย เช่น
สถำนทีพ่ บตัวครั้งที่ผ่ำนมำ สถำนที่เดินทำงไปและกลับ ขับรถได้หรือไม่ ประเภทและหมำยเลขทะเบียนรถ และข้อมูล
ทำงกำรแพทย์ เช่น ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดยำ ข้อมูลทำงกำรแพทย์สำมำรถแจ้งผู้อื่นรับทรำบเพื่อระมัดระวังหำกพบ
เจอคนหำย วิธีกำรเข้ำหำคนหำยทำได้อย่ำงไร ส่วนสุดท้ำยเป็นคำถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ก่อนหำยสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูล โดยให้ควำมสำคัญกับช่วงเวลำและกิจวัตรประจำวัน
แนวทำงกำรติดตำมคนหำยที่มีอำกำรอัลไซเมอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกำรติดตำมคนหำยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ให้มีประสิทธิภำพ โดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรรับแจ้งคดีคนหำยและควำมซับซ้อนของกระบวนกำรติดตำมคนหำย ประเด็นคำถำมสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลของคน
หำยอยู่ ในกำรรวบรวมพยำนหลั กฐำน เช่น วัตถุพยำน ภำพถ่ำยล่ ำสุ ด ข้อมูล รู ปพรรณสั ณฐำน เครื่องแต่ง กำย
เครื่องประดับ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงญำติกับคนหำย เวลำและสถำนที่พบครั้งสุดท้ำย คนสุดท้ำยที่เห็นคนหำย และ
กำรค้นหำเบื้องต้น ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น พฤติกรรม อุ ปนิสัย กิจวัตรประจำวัน กำรเดินทำง ควำมสนใจ สถำนที่สำคัญ
และสถำนที่ที่ชอบไป เจ้ำหน้ำที่ควรทรำบข้อมูลทำงเข้ำออกของคนหำยเพื่อเป็นเบำะแสในกำรคำดเดำเส้นทำง
2

คำถำมเริ่มต้นกำรสัมภำษณ์ข้อมูล ที่จะเริ่มจำกกำรสัมภำษณ์ทั่วไปและขยำยรำยละเอียดเพิ่มขึ้นตำมลำดับ
กำรสัมภำษณ์ผู้ที่พบเห็นคนหำย ไม่ควรสัมภำษณ์พยำนต่อหน้ำพยำนด้วยกัน เนื่องจำกมีแนวโน้มที่ ข้อมูลบำงส่วน
คลำดเคลื่อนและคล้อยตำมกัน กำรจดจำรำยละเอียดที่สำคัญอำจสูญหำยไป (IACP, 2011)
เทคนิคกำรสอบสวนและกำรสัมภำษณ์ สำหรับกำรค้นหำและป้องกันภัยให้กับคนหำย ประเทศสหรัฐอเมริกำ
เป็นกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมคนหำย โดยมีคำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรสั มภำษณ์ที่น่ำสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรสัมภำษณ์ในกำรสืบสวนขยำยผล เจ้ำหน้ำต้องสัมภำษณ์ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคนหำยและสำเหตุ
กำรหำย โดยมีตัวอย่ำงคำถำมดังต่อไปนี้
1) ควำมสำมำรถในกำรเดินทำง เช่น สำมำรถเดินหรือขับรถได้หรือไม่ สำมำรถเข้ำถึงยำนพำหนะได้หรือไม่
2) ควำมสำมำรถในกำรอยู่รอดของคนหำย เช่น คนหำยมีเงินติดตัวหรือไม่ คนหำยมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่
3) ควำมคิดและควำมต้องกำร เช่น คนหำยไปเดินเล่นหรือไม่ คนหำยพยำยำมค้นหำบุคคลหรือสิ่งของหรือไม่
คนหำยทิ้งข้อควำมไว้หรือไม่ คนหำยมีบันทึกส่วนตัวหรือไม่
4) ควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง เช่น คนหำยไม่ต้องกำรให้ใครพบจะซ่อนตัวและไม่ขำนตอบ มีปัญหำทำง
จิตใจ หรือกำรใช้ภำษำทีข่ ัดต่อกำรขำนรับ เช่น กำรพูดติดอ่ำง
5) ควำมสนใจและควำมชอบ เช่น คนหำยชอบสถำนที่คนพลุกพล่ำนหรือชอบอยู่คนเดียว คนหำยกลัวคน
ในเครื่องแบบหรือไม่ คนหำยชอบดื่มน้ำหรือไม่
6) เหตุกำรณ์ในอดีตและเหตุกำรณ์ล่ำสุด เช่น คนหำยคิดว่ำพวกเขำมีชีวิตอยู่ในอดีตและจะพยำยำมกลับไป
ยังที่อยู่อำศัยในอดีต (Young, 2005)
กำรปรับใช้และกำรพัฒนำสำหรับประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย ที่พบว่ำกำรเข้ำสู่สังคมของผู้สูงอำยุและควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรคสมองเสื่อมอำจจะเร็ว
กว่ำที่คิด ดังนั้นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรติดตำมคนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อมถือเป็ น
เรื่องสำคัญที่ไม่อำจมองข้ำม และต้องมีกำรปรับปรุงแบบแจ้งคนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อม โดยใช้แนวทำงคำถำม
ของแต่ละประเทศและประยุกต์ใช้ให้มีควำมเหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้ชี วิตและวัฒนธรรมของคนไทยให้กำรคำดเดำ
สถำนกำรณ์ที่มีควำมเป็ น ไปได้มำกที่สุ ด เช่น พฤติกรรมและอุปนิสั ย กิจวัตรประจำวัน ควำมสำมำรถในกำรใช้
ยำนพำหนะและกำรขนส่งสำธำรณะ เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำแบบฟอร์มกำรรับแจ้งคนหำยที่มีอำกำรสมองเสื่อมสำหรับ
คนไทยต่อไป
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