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Nowadays, there are a significant number of criminals, who have reformed
and improved their behavior and expecting to reintegrate back into the society,
particularly youth offenders that should receive acceptance and opportunities from the
public. However, with the criminal record or the criminal background, these offenders
were loathed by the society, treated unfairly, and rejected. Consequently, it leads to the
lack of career opportunity, both in the private and government sector. Without proper
education, occupation, and financial support for a living, these individuals are unable to
live in the community civilly. They further become a burden to the society and the
nation.
Regarding all the reason mentioned above and the changed of the opinion
toward the continuation of the criminal record, that concern and gave importance to the
rehabilitation of the offenders, center on reforming their behavior to be a better person,
to unite back into the society. Besides, Thailand has now entered the association of the
Convention on the Rights of the Child, since the government aware of the issue and need
all children to be protected. Therefore, the nation should have taken the foreigner's

ค
measurement to eliminate the criminal record, to be a guideline and rationality support
of the law. Make use of the legislation concept and adopt the idea of removing the
criminal records to the Thai law. Hence, the offenders will be able to regain the rights
along with reducing the effects that could occur to the criminals and reintegrate back
into the society.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อมีการกระทาความผิ ดทางเพศหรืออาชญากรรมทางเพศเกิดขึ้น คดีดังกล่ าวจะเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม โดยบุคคลผู้มีอานาจฟ้องคดีอาญาต่อศาล คือ พนักงานอัยการ และผู้เสียหาย1
การดาเนินคดีอาญาโดยผู้เสียหาย ไม่ว่าการกระทาความผิดนั้นจะเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว
หรือคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งจะมีการร้องทุกข์ กล่าวโทษ หรือไม่ก็ตาม ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญาต่อ
ศาลโดยการยื่นคาฟ้องต่อศาลที่อยู่ในเขตอานาจ ซึ่งศาลจะไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าศาลเห็นว่าคดีมีมูลจะสั่ง
รับฟ้องไว้ และทาให้คดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม เมื่อพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่น
ฟ้องในคดีดังกล่าวอีก ผู้เสียหายหายสามารถยื่นคาร้องขอถอนฟ้องในคดีเดิมโดยอ้างในคาร้ องว่า
เพื่อที่จะไปยื่นคาร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ก็ได้
การด าเนิ น คดี อ าญาโดยพนั ก งานอั ย การเมื่ อ มี ก ารกระท าความผิ ด ทางเพศเกิ ด ขึ้ น และ
ความผิดดังกล่าวเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว พนักงานงานสอบสวนจะมีอานาจทาการสอบสวนได้ก็
ต่อเมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์ หรือมีการกล่าวโทษก่อนเท่านั้น แต่ในคดีอาญาแผ่นดินไม่ว่าผู้เสียหายจะมี
การร้ องทุกข์ห รื อจะมีบุ คคลอื่น กล่ าวโทษหรือไม่ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจทาการสื บสวน
สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความ
บริสุทธิ์ของผู้ต้องหาแล้ว พนักงานสอบสวนจะทาความเห็นว่า ควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่งไปพร้อมกับ
ส านวนยั งพนั กงานอัย การ ในชั้น พนักงานอัยการ ถ้าพนักงานอัยการเห็ นว่ ามี พยานหลั กฐานไม่
เพียงพอ ก็จะสั่งไม่ฟ้องโดยให้ยุติการสอบสวนหรือสั่งให้พนักงานสอบสวนทาการสอบสวนเพิ่มเติม
เมื่อสานวนดังกล่าวมีพยานหลักฐานต่าง ๆเพียงพอแล้ว พนักงานอัยการจะมีความเห็นควรสั่งฟ้อง คดี
1
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ก็จะเข้ามาสู่การพิจารณาของศาล ในชั้นศาล เมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาล โดยผ่านการพิจารณา
และสืบพยานในศาล จนกระทั่งศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจาเลยกระทาความผิดและพิพากษาลงโทษ
จาเลย เมื่อมีคาพิพากษาของศาลแล้ว จาเลยจะถูกขึ้นทะเบี ยนประวัติอาชญากรโดย กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งในทะเบียนประวัติอาชญากรจะมีการบันทึกข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมทั้งประวัติอาชญากรรม และทะเบียนประวัติอาชญากร
นั้นก็จะติดตัวผู้กระทาความผิดตลอดไป ไม่ว่าผู้นั้นจะได้รับโทษและพ้นโทษมานานแล้วเพียงใดก็ตาม
แม้ความมุ่งหมายของการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การลงโทษเพื่ อ ต้ อ งการให้ ผู้ ก ระท าความผิ ด เข็ ด หลาบไม่ ก ล้ า ที่ จ ะกระท าความผิ ด ซ้ า และใน
ขณะเดียวกัน ก็เป็น แก้ไขฟื้นฟูให้ ผู้กระทาความผิดกลั บคืนเข้าสู่สั งคมได้ กล่าวคือ การบังคับโทษ
เป็นไปเพื่อการลงโทษ และเพื่อประโยชน์แก่ผู้กระทาความผิดในขณะเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อ
บุคคลดังกล่าวได้กระทาความผิดและศาลมีคาพิพากษา ก็จะมีการขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากร ทาให้
บุคคลนั้นเมื่อพ้นโทษมาแล้ว ไม่สามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ อย่างปกติสุข เพราะคนในสังคมจะมอง
ว่าบุคคลที่มีคดีติดตัวนั้นเป็นคนไม่ดี หวาดกลัวว่าจะกระทาความผิดอีก และเมื่อบุคคลดังกล่ าวไป
สมัครงาน นายจ้างเอกชนก็จะไม่ยอมรับเข้าทางานเพราะเหตุที่ทะเบียนประวัติอาชญากร ส่วนภาครัฐ
ก็จะมีเงื่อนไขการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามคือ เคยถูก
พิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก จึงทาให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับโอกาสจากสังคมเท่าที่ควรจะเป็น
ประเด็นที่น่าพิจารณา ในปัจจุบันอารยประเทศได้ตระหนักถึงการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติ
อาชญากร โดยแนวความคิดในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปจากเป็นการแก้แค้นทดแทนต่อความผิด
ที่ผู้กระทาความผิดได้กระทาไปแต่เพียงอย่างเดียวอันเป็นที่มาของหลักที่ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”ซึ่ง
เป็นหลักของทฤษฎีการลงโทษ2 ไปเป็นต้องการที่จะให้ความสาคัญต่อตัวผู้กระทาผิดให้สามารถแก้ไข
ฟื้นฟู หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน และกลับตนเป็นคนดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้กระทาผิด
สามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้มากกว่าที่จะเป็นการแก้แค้นทดแทน 3 ดังจะเห็นได้จากอารยประเทศ
เหล่านั้นมีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้กระทาผิดที่ขอ
ลบทะเบียนประวัติอาชญากรกลับมามีสิทธิต่าง ๆอีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบที่บุคคลนั้น หรือสังคมจะ
ได้รับ และทาให้บุคคลนั้นสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ในที่สุด มากกว่าที่จะให้ผู้กระทาผิดที่กลับตน
เป็นคนดีแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ
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ประการแรก ในกรณีที่ผู้กระทาผิดกระทาความผิดโดยไม่มีวุฒิภาวะที่เพียงพอ หรือกระทา
ความผิดเพราะถูกสภาพแวดล้อมบีบบังคับ กระทาความผิดครั้ งแรก ตัวอย่างเช่น เด็กชายอายุ 17 ปี
กับเด็กหญิงอายุ 14 ปี เป็นแฟนกัน การที่เด็กชายกอดหรือจูบเด็กหญิงโดยเด็กหญิงยินยอม ทาให้การ
กระทาของเด็กชายเป็ นความผิดฐานอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา เป็นต้น ในกรณีที่
ผู้ กระทาความผิ ดเป็ น เด็ก หรื อเยาวชน ซึ่งยังไม่มีวุฒิ ภ าวะเพียงพอในการยับยั้งชั่งใจในการกระ
ความผิด ประกอบกับสถาบันครอบครัวไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เท่ าที่ควร และเยาวชนอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ดี หรือคบหากับกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีจึงได้กระทาความผิดขึ้น ซึ่งผู้ กระทากระความผิดที่ เป็นเด็กหรือ
เยาวชนนั้นเป็นอนาคตของชาติ และสามารถที่จะทาประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อีก
มากมาย
ประการที่สอง เมื่อบุคคลดังกล่าวได้รับโทษและพ้นโทษแล้ว แม้บุคคลดังกล่าวมีความคิดที่
จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม แต่ก็ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ เพราะเหตุที่คนในสังคมไม่ยอมรับ
ไม่ให้โอกาสบุคคลดังกล่าวเข้าทางาน เนื่องจากเกรงกลัวบุคคลที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว ซึ่ง
การกระทาดังกล่าวทาให้บุคคลดังกล่าวถูกกีดกันจากสังคม ไม่มีโอกาสที่จะประกอบสัมมาอาชีพ และ
ทาให้บุคคลนั้น มีโอกาสที่จะกระทาความผิดซ้าอีก ก่อให้ปัญหาและอุปสรรคต่อผู้กระทาผิด ซึ่งใน
ต่างประเทศไม่มีปัญหาและอุปสรรค เพราะว่าในต่างประเทศใช้วิธีการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
ดังนั้น จึงไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว ซึ่งในส่วนของประเทศไทย หากใช้วิธีการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรตามวิธีการของต่างประเทศปัญหาและอุปสรรคคงไม่เกิดขึ้น
จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ทาให้เห็นว่าทะเบียนประวัติอาชญากรเป็น
เสมือนกับดาบสองคมที่มุ่งจะคุ้มครองความปลอดภัย สวั สดิภาพ ความพาสุข และความสงบสุขของ
คนในสังคมเป็นส่วนใหญ่จากผู้กระทาความผิดที่จะหวนกลับไปกระทาความผิดซ้า โดยไม่คานึงถึง
ผลกระทบส่วนน้อยในกรณีผู้กระทาความผิดที่คิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่ผู้กระทาความผิดนั้นเป็นผู้เยาว์ ซึ่งผู้เยาว์นั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของประเทศ เป็นพลัง
ขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และมั่นคงต่อไปในอนาคต ประกอบกับความผิดที่
ได้กระทานั้นเกิดจากบุคคลดังกล่าวยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการยับยั้งชั่งใจ อยู่ในวัยคึกคะนอง หรือ
อาจเกิดจากสถาบันครอบครัวไม่ได้ ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร ขาดความรักความอบอุ่น หรือครอบครัวมี
ปั ญ หา อยู่ ใ นสภาพแวดล้ อ มหรื อ คบหากั บ กลุ่ ม เพื่ อ นที่ ไ ม่ ดี ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วสามารถที่ จ ะท า
ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้อีกมากมาย ทาให้เขาไม่ได้รับโอกาส เสียสิทธิต่าง ๆ และถูก
เลือกปฏิบัติจากสังคม ทาให้บุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มสูงที่จะกลับไปกระทาความผิดซ้าอีก ก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมาอีกมากมาย ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้ มุ่งศึกษากฎหมายการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศ โดยที่จะนามาตรการการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
รูปแบบหรือเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติอาชญากร ข้อยกเว้นการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
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กระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร และผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากรใน
ต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสาคัญของทะเบียนประวัติอาชญากร ตลอดจน แนวคิด
ทฤษฎีการลงโทษ และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้กระทาความผิด
(2) ศึกษารูปแบบ หลักการ และแนวความผิดในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย
เปรียบเทียบของต่างประเทศ
(3) ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหากฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทยว่าจะมี
รูปแบบ เงื่อนไข วิธีการ หรือข้อยกเว้น และใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อตัวผู้เยาว์
กระทาผิด
(4) เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรของผู้เยาว์จากการ
กระทาความผิดทางเพศให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

1.3 สมมติฐานการวิจัย
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากร จึงก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรค
ที่สาคัญต่อบุคคลผู้กระทาความผิดหรือก่ออาชญากรรมที่ศาลมีคาพิพากษาลงโทษแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับผู้เยาว์กระทาผิด ประกอบกับมีการขึ้นทะเบียนบุคคลดังกล่าวในทะเบียนประวัติอาชญากร
เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกกีดกัน และใช้ชีวิตในสังคมไม่ได้ จากการศึกษากฎหมายการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรของประเทศ ออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา พบว่ามีเนื้อหาสาระของ
กฎหมาย กระบวนการและกลไก ในการลบทะเบี ยนประวัติอาชญากร ที่มีป ระสิทธิและประสิทธิผล
ดังนั้นจึงเห็นสมควรการนาหลักการและเหตุผลในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศต่าง ๆ
ที่กล่าวมา มาเป็นแนวทางในการออกพระราชบัญญัติการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย
ซึ่งจะช่วยทาให้บุคคลที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวใช้ชีวิตในสังคมได้ และลดปัญหาที่จะก่อ
อาชญากรรมได้อีกด้วย

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษากฎหมายการลบทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรตามกฎหมาย
ต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทาให้ผู้กระทาความผิดที่กลับตนเป็นคนดี และกรณีผู้เยาว์กระทา
ผิด ให้กลับมามีสิทธิต่างๆอีกครั้ง ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ ซึ่ง
กฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของกหมายต่างประเทศได้แก่
1. Criminal Record Act 1991 ของประเทศออสเตรเลีย
2. Criminal Record Act R.S.C1985 ของประเทศแคนาดา
3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน Title 1 Chapter 55 ของมลรัฐเทกซัส
สหรัฐอเมริกาว่ามีรูปแบบและกระบวนการอย่างไร มาเป็นแนวทางในการออกกฎหมายการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย

1.5 วิธีการดาเนินการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง เอกสาร โดยอาศั ย ข้ อ มู ล เอกสารการค้ น คว้ า จาก
พระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย ประกอบกับ หนังสือ ตารา บทความ งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
การลบทะเบียนประวัติอาชญากรทั้งของไทย และต่างประเทศ เพื่อรวมรวบข้อมูลต่าง ๆแล้ววิเคราะห์
ว่าประเทศไทยควรจะมีแนวทางให้แก่ผู้กระทาความผิดที่ กลับตนเป็นคนดีในสังคมอย่างไร ซึ่งควร
เสนอให้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรโดยนารูปแบบ หลักการ และ
แนวความคิดกระบวนการในการลบทะเบียนประอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีของสังคมไทย

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
(1) ทาให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาและความสาคัญของทะเบียนประวัติอาชญากรหลักการ
ตลอดจนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการลงโทษ และทฤษฎีเกี่ยวกับผู้กระทาความผิด
(2) ได้รูปแบบ หลักการ และแนวความผิดในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของ
ต่างประเทศ
(3) สามารถวิเคราะห์หลักเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทยว่าควรจะมี
รูปแบบ เงื่อนไข วิธีการ หรือข้อยกเว้นอย่างไรบ้าง และใช้มาตรทางกฎหมายเพื่อลดผลกระทบ หรือ
เยียวยาผู้ที่กระทาความผิดที่ถูกขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรทางเพศโดยเฉพาะที่เป็นผู้เยาว์

6
(4) ได้เสนอแนะการกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรของ
ผู้เยาว์จากการกระทาความผิดทางเพศให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมโดยการลบทะเบียนประวัติอาชญา
กร

บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาความผิดและทะเบียนประวัติอาชญากร
ความผิดทางเพศ
เมื่อบุคคลใดถูกขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากร โดย กองทะเบียนประวัติอาชญากร ในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติแล้ว กล่าวคือ มีการกระทาความผิด ตลอดจนถูกพิพากษาลงโทษแล้ว บุคคล
ดังกล่าวจะถูกบันทึกข้อมูลการกระทาความผิด ชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ ลายพิมพ์นิ้วมือ และรูปถ่าย ลงใน
ฐานข้อมูล ในบทนี้จะกล่าวถึง หลักการ และแนวคิดทฤษฎีที่สาคัญของทะเบียนประวัติอาชญากร
ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ ตลอดจนแนวความคิดในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร ดังจะกล่าว
ต่อไปนี้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการกระทาความผิดและการลงโทษ
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้กระทาความผิดทางเพศ
การกระทาความผิดทางเพศ หรืออาชญากรรมทางเพศ นั้น โดยส่วนใหญ่ตัวผู้กระทาความผิด
จะเป็นบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตรูปแบบหนึ่ง ที่เรียกกันว่า กามวิตถาร ซึ่งหมายถึง การใช้กาลัง
บังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือ เป็นการล่วงละเมิดในทางเพศ เช่น การกอด จูบ ลูบ คลา
โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมด้วย โดยสามารถนาแนวคิด และทฤษฎีมาอธิบายได้ ดังนี้
2.1.1.1 ทฤษฎีความเป็นอันตรายของบุคคล
H.L.A. Hart ฮาร์ท (1907-1992) ซึ่งเป็นอดีตศาสตราจารย์ทางนิติปรัชญาแห่งมหาลัย
ออกซ์ฟอร์ ตได้ยกบทความบางตอนจากหนังสื อเรื่อง On Liberty ของ john Stuart Mill (18061873) มาอ้างในหนังสือของเขาว่า “เหตุผลในการใช้อานาจเหนือบุคคลในสังคมที่เจริญแล้วมีอยู่เพียง
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ประการเดียวเท่านั้นคือ เพื่อป้องกันภัยอันจะเกิดขึ้ นแก่บุคคลอื่น”4 จากบทความดังกล่าวชี้ให้เห็น
แนวคิดที่สาคัญว่า ไม่ใช่เฉพาะการกระทาที่เป็นอันตรายเท่านั้นที่สมควรจะกาหนดกฎเกณฑ์ให้มีความ
รับผิดทางอาญา หากแต่บทบัญญัติของกฎหมาย จะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และปราศจากความ
อยุติธรรม โดยปรากฏให้เห็นจากการที่บทบัญ ญัติของกฎหมายสามารถบรรลุผลในอันที่จะคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน ซึ่งรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องออกมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมความเป็น
อันตรายที่จะเกิดขึ้น5 โดยความเป็นอันตรายของบุคคลสามารถอธิบายได้ ดังต่อไปนี้6
2.1.1.2 แนวคิดด้านกฎหมายในการพิสูจน์ความเป็นอันตรายของบุคคล
การพิสูจน์ความเป็นอันตรายของบุคคล7 สามารถพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
ผู้กระทาในสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. พิจารณาด้านพฤติกรรมทางอาญา โดยพฤติกรรมทางอาญาก็เป็น
เครื่องบ่งชี้ความเป็นอันตรายได้ ความเป็นอันตรายแบ่งออกได้ 2 ประการ
1.1 ความเป็นอันตรายตามภาวะวิสัย (Objective Dangerous) คือ ความ
เป็นอันตรายในตัวมันเอง
1.2 ความเป็นอันตรายตามอัตตวิสัย (Subjective Dangerous) คือ ความ
เป็นอันตรายตามความรู้สึกของบุคคล ในที่นี้หมายถึง ความรู้สึกกลัว นั่นเอง ซึ่งวัดจากความรู้สึกของ
บุคคลอื่นทีม่ ีต่อพฤติกรรมนั้นนั่นเอง
ความเป็นอันตรายตามภาวะวิสัย หรือความเป็นอันตรายเนื่องจากสภาพของตัวมันเอง
เป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับว่า ความเป็นอันตรายนั้นเห็นควรที่จะต้องมีมาตรการมายับยั้ง หรือป้อง
ปราบ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องนามาประกอบก็คือความเป็นอันตรายตามอัตตวิสัย หรือความรู้สึก
4

สาธิมน มิลินทางกูร , ความรับผิดทางอาญาสาหรับกรณีการกระทาในลักษณะละเมิดสิทธิ
ส่วนตัวด้วยการแอบดู , (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2554), หน้า 47.
5 อรณิ ช า สวั ส ดิ ชั ย , มาตรการเพื่ อคุ้ ม ครองผู้ ถูกคุ กคามจากการเฝ้ า ติ ด ตามอย่ า งต่ อเนื่อง,
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550),หน้า 32.
6Helen Silving, Essay on mental incapacity andcriminal conduct, อ้ า งถึ ง ใน อรณิ
ชา สวัสดิชัย , มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ ถูกคุกคามจากการเฝ้ าติดตามอย่างต่อเนื่อง, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550), หน้า23-25.
7 อรณิ ช า สวั ส ดิ ชั ย , มาตรการเพื่ อคุ้ ม ครองผู้ ถูกคุ กคามจากการเฝ้ า ติ ด ตามอย่ า งต่ อเนื่อง,
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550),หน้า23.
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กลัวของบุคคล ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความเป็นอันตรายตามอัตตวิสัยเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์ ความรู้สึก หรือจิตใจ อันเป็นสิ่งที่จะต้องนามาประกอบการพิจารณา
ว่า ความรู้สึกกลัวของบุคคลต่อพฤติกรรมที่เป็นอันตรายนั้นถึงขนาดที่รัฐจะต้องออกกฎเกณฑ์มา
คุ้มครอง หรือป้องปราบ บุคคลจากความเป็นอันตรายดังกล่าว หรือไม่
2. พิจารณาลักษณะความร้ายแรงของพฤติกรรมทางอาญา เป็นสิ่งบ่งชี้ความ
เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกัน แม้มีการถกเถียงกันอยู่ว่า จะถือได้อย่างไรว่ าผู้ที่กระทาความผิดอาญาที่
ได้รับโทษ และพ้นโทษมาแล้ว จะหวนกลับไปกระทาความผิดอีก ไม่ว่าจะเป็นความผิดในรูปแบบเดิม
หรือความผิดที่รุนแรงมากขึ้น ซึ่งประเด็นในการพิจารณา อาศัยการควบคุม หรือตรวจสอบพฤติกรรม
ของบุ คคล เช่น ผู้ กระทาความผิ ด ที่มี แนวโน้ ม ที่จ ะกลั บ ไปกระทาความผิ ด อี ก ถือว่ามีความเป็ น
อันตราย ที่ควรจะออกมาตรการเพื่อป้องปราบ หรือยับยั้ง การกระทาความผิดดังกล่าว
3. พิจารณาองค์ประกอบด้านจิตใจของผู้กระทา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรม
ความเป็นอันตรายได้ประการหนึ่ง เช่น สภาพจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกนึกคิ ดของบุคคล มีผลต่อ
ความเป็นอันตราย ไม่ว่าจะเป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางด้านจิต หรือประสาท
4. การประเมินบุคลิ กภาพ พิจารณาลั กษณะภายนอกของผู้ กระทา เช่น
ผู้กระทาที่มีบุคลิกภาพก้าวร้าว หัวรุนแรง เป็นบุคคลอันธพาล หรือผู้ที่มีบุคลิกภาพผิดปกติในลักษณะ
ที่เป็นคนเก็บกดแยกตัวจากสังคม ย่อมมีแนวโน้มที่จะแสดงความเป็นอันตรายได้มากกว่าบุคคลทั่วไป
2.1.1.3 แนวคิดด้านการแพทย์ในการพิสูจน์ความเป็นอันตรายของบุคคล8
การพิจ ารณาความเป็ น อันตรายของบุ คคลโดยแนวคิด ทางการแพทย์นั้น ต้องมีก าร
พิจารณาองค์ประกอบหลายอย่างรวมกันเพื่อวินิจฉัยความเป็นอันตราย ดังนี้
1. พิ จ ารณาจากความผิ ด ที่ ก ระท า ซึ่ ง พิ จ ารณาจากแนวโน้ ม ที่ ผู้ ก ระท า
ความผิดจะกลับไปกระทาความผิดอีก ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่กระทาจะมีความรุนแรง หรือไม่ก็ตาม
โดยพิจารณาร่วมกันกับองค์ประกอบอื่น ๆด้วย เช่น ลักษณะของพฤติกรรมว่า การกระทานั้นเกิดโดย
ผู้กระทาความผิดเพียงคนเดียวหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งการกระทาที่เกิดโดยกลุ่มบุคคลย่อมแสดงให้เห็นถึง
ความน่าจะเป็นอันตรายมากกว่าการกระทาของบุคคลเพียงคนเดียว กรณีระดับความร้ายแรงของการ
กระทา โดยการกระทาที่ร้ายแรงสามารถแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางจิต และความเป็นอันตราย
กรณีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจกรณีผู้ติดยาเสพติด หรือติดสุรา การกระทาของวัยรุ่นหรือการ
กระทาของบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลเหล่านี้ย่อมปราศจากความยับยั้ง
8อรณิ ช า

สวัสดิชัย , มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่ อง,
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550),หน้า23-25.
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ชั่งใจในการกระทาความผิดจึงมีโอกาสที่จะกระทาความผิดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่ว ไป จึงมีความเป็น
อันตรายมากกว่า กรณีพฤติกรรมภายหลังการกระทา เช่น บุคคลที่ย่อมรับผิดต่อการกระทาความผิดที่
ได้กระทาไปย่อมแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันตรายที่น้อยกว่าบุคคลที่เพิกเฉยหรือรู้สึกยินดีต่อการ
กระทาของตน
2. พิจารณาจากพิจารณาจากประวัติการกระทาความผิด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน
ว่าการกระทาความผิดของบุคคลที่ผ่านมาสามารถเป็นตัวกาหนดการกระทาของบุคคลในภายหน้าได้
ผู้ที่เคยกระทาความผิดมาก่อนย่อมมีโอกาสสูงที่จะกระทาความผิดซ้าอีก โดยพิจารณาจาก ประวัติ
อาชญากรรม รูปแบบ หรือลักษณะของการกระทา และฐานความผิด ประวัติการกระทาความผิด
โดยมองว่าองค์ประกอบเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นอันตรายของบุคคลได้ อาจมีข้อยกเว้น
เช่น กรณีบุคคลซึ่งไม่เคยกระทาความผิด ไม่มีประวัติอาชญากรรมมาก่อน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้
ความกดดัน ถูกกดขี่ หรือข่มเหง สะสมเป็นเวลานาน จนในที่สุดก็อาจระเบิดออกมาโดยอาจตัดสินใจ
กระทาการอันเป็นอันตรายร้ายแรงก็เป็นได้
3. พิจารณาจากข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการพิจารณาในเรื่องอายุ เพศ สัญชาติ
เชื้อชาติ การศึกษา สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้กระทาความผิด บุคคลที่มีความเสี่ยงที่จะ
กระทาความผิดอาญา คือ บุคคลที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในการกระทาความผิดต่าง ๆ และ
กระทาความผิดที่เป็นอันตราย เช่น ข่มขืน อนาจาร ค้าประเวณี วางเพลิง ฆาตกรรม แล้วก็จะค่อย ๆ
ลดลงไปตามอายุที่เ พิ่มขึ้น หรือในด้านเพศ ก็พบว่าเพศชายมีโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงมากกว่าเพศ
หญิง หรือในด้านสถาบันครอบครัว หรือการสมรสที่ไม่ราบรื่น มีความแตกแยก ไม่ลงรอยกัน มีความ
ขัดแย้ง ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมที่ทาให้เด็กเป็นบุคคลที่มีอันตรายก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา
นอกจากนี้อุปนิสัยเฉพาะบุคคล พวกซาดิสม์ก็มีแนวโน้มที่จะกระทาความผิดได้ง่าย
4. การวินิจฉัยทางคลินิก เป็นการวินิจฉัยความเป็นอันตรายโดยการตรวจ
สุขภาพจิตและพัฒนาการของผู้กระทา เช่น ผู้กระทาซึ่งป่วยเป็นผู้บกพร่องทางจิต โรคจิต หรือจิตฟั่น
เฟือน ย่อมมีความเป็นอันตราย เนื่องจากลักษณะอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคลดังกล่าสามารถ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีเหตุผลจึงควรต้องควบคุมให้อยู่ในโรงพยาบาล หรือบุคคลที่ป่วย
เป็นโรคจิตประเภทหวาดระแวงเป็นเวลานานหลายปีก็มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายได้
จากทฤษฎีความเป็นอันตรายของบุคคลตามที่ได้กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ความเป็นอันตรายของบุคคลนั้น สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ และเรามีวิธีพิสูจน์ให้ทราบถึงความ
เป็นอันตรายได้ตามลักษณะ โดยความเป็นอันตรายของบุคคลที่กาหนดขึ้นมา ก็เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การคุ้มครองป้องกันคนในสังคมที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปจากการก่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคล
ที่มีความเสี่ ย งที่มีความเป็น อัน ตรายดังกล่ าว ในส่ ว นของภาครัฐที่มีห น้าที่ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และคุ้มครองประชาชนภายในรัฐให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข ก็
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ต้องพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ว่ามีความเป็นอันตรายหรือไม่ เป็นการสมควรที่ภาครัฐ
จะเข้าไปดาเนินการแทรกแซงโดยการออกกฎหมายล่วงล้าสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพื่อคุ้มครองสังคม
จากความเป็นอันตรายดังกล่าว
2.1.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาความผิดซ้า
การกระทาความผิด หรือการก่ออาชญากรรมโดยทั่ วไป มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดหลายทฤษฎี เช่น ความเป็นอันตรายของบุคคล ด้านความบกพร่องทางจิต โรคจิต หรือจิตฟั่น
เฟือน เป็นต้น โดยการกระทาความผิดซ้าสามารถอธิบายได้ดังนี้
2.1.2.1 ทฤษฎีตราบาป
ทฤษฎี ต ราบาป (The Labeling Theory) หรื อ ทฤษฎี ป ฏิ กิ ริ ย าของสั ง คม (Social
reaction theory) ผู้ ที่เสนอแนวคิดนี้เป็นคนแรกคือ การ์เบรียล ทาร์ด (Gabriel Tard) นักสั งคม
วิ ท ยาและนั ก อาชญาวิ ท ยาชาวฝรั่ ง เศส ผู้ เ สนอแนวคิ ด ที่ ว่ า แนวโน้ ม การก่ อ อาชญากรรมหรื อ
พฤติกรรมการก่ออาชญากรรมที่รุนแรง เกิดจากการตราบาปของคนในสังคม กระทาต่อผู้กระทา
ความผิดในครั้งแรก การปฏิบัติและปฏิกิริยาของสังคมต่อผู้กระทาความผิด ในฐานะที่เป็น “อาชญา
กร” อันเป็นการสร้างตาบาปติดตัวให้แก่ผู้กระทาความผิด เนื่องจากการตราบาปจะติดตัวบุคคลนั้นไป
ตลอดชีวิต
การตราบาปอาจเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้มีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมในครั้งต่อไป
ซึ่งอาจรุ น แรงยิ่ งขึ้น ด้ว ยการตราบาปจะติดตัว ผู้ นั้นไปตลอดชีวิตดังกล่ าวนั้น ถือเป็นการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดไปตลอดกาล นอกจากนั้นการตราบาปไม่ใช่เป็นเพียงการลงโทษจากสังคมเท่านั้น ยัง
เป็นการแสดงการไม่ยอมรับของสังคมต่อผู้มีพฤติกรรม ด้วยเหตุผลที่ว่า บุคคลเหล่านั้นเป็นคนเลว
และไม่สมควรคบค้าสมาคมด้วย ซึ่งการแสดงออก ดังกล่าว ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อบุคคลนั้น โดย
เป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ผู้นั้นมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้น และยิ่งถล่าลึกลงไปสู่การกระทาความผิดที่
รุนแรง เนื่องด้วยผู้นั้นไม่อาจกลับคืนสู่สังคมอยากปกติสุขได้อีกครั้งนั่นเอง9
2.1.2.2 ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง

9

L.ThomasWinfree, understandingCrimeTheory and Practice,(Belmont :
Wadsworth,2003),p.224.
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Edwin H. Sutherland เป็นผู้ก่อตั้งทฤษฎีนี้ โดยเขาเสนอแนวความคิดที่ว่า สาเหตุของ
การกระทาความผิดเกิดจากการเรียนรู้ 9 ประการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้10
1. พฤติกรรมของอาชญากรเกิดจากการเรียนรู้ กล่าวคือ ไม่ได้เกิดจากยีนส์
หรือพันธุกรรม แต่เกิดขึ้นโดยเรียนรู้จากจากการกระทาความผิดของบุคคลอื่น
2. พฤติกรรมของอาชญากรเกิดจากการเรียนรู้ระหว่างบุคคล โดย
กระบวนการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นภาษากาย หรือภาษาพูด
3. สิ่ งส าคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร คือ เป็นการเรียนรู้ หรือ
ฝึกอบรมรหว่างบุคคลที่สนิทสนม มีความใกล้ชิด หรือมีความเกี่ยวพันกัน
4. สิ่งที่ได้จากการเรียรู้ในการประกอบอาชญากรรม ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
4.1 เทคนิค หรือวิธีการต่างในการกระทาความผิด ซึ่งมีวิธีดังจะ
กล่าวต่อไปนี้
4.2 แรงจูงใจ แรงผลักดัน การหาเหตุผล และทัศนคติในการ
กระทาความผิด
5. แรงจูใจ และแรงผลักดัน เกิดจากการเรียนรู้ถ้อยคาในตัวบทบัญญัติของ
กฎหมายในเรื่องๆนั้น ซึ่งจะมีส่วนทีเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับบทบัญญัติของกฎหมายนั้น กล่าวอีก
นัยคือ ในสังคมจะมีกลุ่มบุคคลจะไม่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย และอีกจาพวก
หนึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย11
6. บุคคลหนึ่งจะกลายเป็นผู้กระทาความผิด เพราะเหตุที่ไม่มีความยาเกรง
หรือเกรงกลัวต่อกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย โดยหลักเกณฑ์ข้อนี้มีความสาคัญกับทฤษฎีการคบหาสมาคม
ที่แตกต่าง กล่าวคือ บุคคลจะกระทาความผิดเพราะได้เข้าไปคลุกคลี กับแบบแผนของอาชญากร และ
แยกตัวออกจากสังคมของบุคคลที่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย 12ส่งผลให้บุคคล
นั้นเลียนแบบพฤติกรรมจากสภาพแวดล้อมรอบตัวจนกลายเป็นอาชญากรในที่สุด
7. การเรี ย นรู้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อันได้แก่ ความถี่ ระยะเวลา
ความสาคัญ และความรุนแรง โดยเฉพาะกับความถี่ และระยะเวลาจะส่งผลอย่างมากต่อพฤติกรรม

10Ibid,pp.163-166.
11

พรชัย ขันตี, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์, พิมพ์ครั้งที่ 1
( กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ประกายพรึก,2556),หน้า 238.
12 ประธาน วั ฒ นวาณิ ช ย์ , ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ อาชญาวิ ท ยา, พิ ม พ์ ค รั้ ง นี้ 1 (
กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ประกายพรึก, 2546), หน้า238.

13
การเรียนรู้ ส่วนความสาคัญ หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลจะพัฒนาตั้งเยาว์วัย และคงอยู่ตลอดชีวิต
ส่วนความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วน และปริมาณที่แต่บุคคลได้รับ
8. กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรโดยการคบหาสมาคม โดยหลักการ
นี้ไม่ได้เกิดจากการเลียนแบบแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
9. พฤติกรรมของอาชญากรเป็นการแสดงออกซึ่งความต้องการ และค่านิยม
ทั่วไป ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าไม่สามารถอธิบายการเรียนรู้พฤติกรรมของอาชญากรได้อย่างแน่นอน เพราะ
บุคคลทั่วไปในสังคมที่มิได้กระทาผิดก็มีความต้องการ และค่านิยมเช่นเดียวกัน
จากทฤษฎีดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง สิ่งที่สังคมพยายามกีดกัน หรือไม่ใยดีต่อตัวผู้ที่กระทา
ความผิด หรือผู้ต้องโทษ โดยไม่ให้โอกาสแก่ผู้กระทาความผิดที่ยอมรับผิด และต้องการที่จะกลับตัว
เป็นคนดีของสังคม อาทิ ไม่ยอมรับเข้าทางานในหน่อยงานของภาครัฐ หรือเอกชน ไม่มีสิทธิทาง
การเมือง ไม่มีสิทธิได้รับการศึกษา เป็นต้น อันเป็นการกระทาที่ทาให้ผู้กระทาความผิดที่ กลับตัวเป็น
คนดีของสังคม ซึ่งเป็นกรณีที่ยังสามารถแก้ไขพฤติกรรมของผู้ กระทาความผิดได้ ทาให้เขาไม่สามารถ
กลั บ คื น เข้ า สู่ สั ง คมได้ และเมื่ อ ได้ รั บ ผลกระทบดั ง กล่ า ว หรื อ ถู ก กี ด กั น จากมาตรการทางสั ง คม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรม ทะเบียนประวัติอาชญากร จึงส่งผลให้ผู้กระทาความผิดที่
สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้กลายเป็นอาชญากรอย่างถาวร13

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทาความผิด
เมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น สังคมย่อมต้องหามาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการ
กับบุคคลที่กระทาความผิดที่ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม ซึ่งวิธีการที่มักจะนามาใช้ต่อผู้กระทาความผิด
ก็คือการลงโทษ ซึ่งการลงโทษมีวัตถุประสงค์มีดังต่อไปนี้14
2.1.3.1 ทฤษฎีแก้แค้นทดแทน
13SueTitusReid,

Crime and Criminology,10th ed. (New York : McGrawHill,Inc.,2003),pp.182-183.
14 ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายอาญาว่ า ด้ ว ยโทษและวิ ธี ก ารเพื่ อ ความปลอดภั ย ,พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน,2543),หน้า20-37.

14
ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้แค้นต่อการกระทาความผิดที่ผู้กระทาความผิดได้
กระทาไป15 หรือสิ่งที่ผู้กระทาได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย เพราะคนในสังคมมองว่าการแก้
แค้นทดแทนเป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม หรือมี ความยุติธรรมต่อตัวผู้เสียหาย หรือต่อสังคมส่วนรวมอีก
ด้วย16 โดยทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่มีมาแต่โบราณ และยังได้รับการยอมรับจากคนในสังคมอยู่ อันเป็น
ที่มาของหลักที่ว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”17 ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของทฤษฎีนี้
2.1.3.2 ทฤษฎีการป้องกันพิเศษ18
ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทาให้ผู้กระทาความผิดที่ได้รับการรับโทษ และพ้นโทษ
มาแล้วเข็ดหลาบ หรือเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะกระทาความผิดอีก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการ
ยับยั้ง หรือข่มขู่ตัวผู้กระทาความผิด ไม่ให้ผู้กระทาความผิดหวนกลับไปกระทาความผิดอีกในอนาคต19
ฉะนั้นการที่ผู้กระทาผิดมีประวัติอาชญากรรมติดตัว จึงถือเสมือนเป็นเครื่องเตือนใจให้กับผู้กระทา
ความผิด ให้ไม่กล้าที่กระทาความผิดอีก
2.1.3.3 ทฤษฎีการป้องกันทั่วไป20
ทฤษฎีนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต่างจากทฤษฎีแก้แค้นทดแทนที่มุ่งจะลงโทษแก่ตัวผู้กระทาผิด
แต่เพียงอย่างเดียว หากแต่การลงโทษจะเป็นสิ่งเตือนใจหรือเป็นเครื่องมือให้ประชาชนยับยั้งตนเอง
หรือไม่กล้าที่จะละเมิดต่อกฎหมาย และเมื่อใดที่มีการละเมิดกฎหมายก็จะได้รับผลร้ายตามมา

15

อุทิศ แสนโกศิก,กฎหมายอาญาภาค1, (กรุงเทพ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์,2525),หน้า

16

Wayne R. LaFave, Criminal, p.30.

17

Vgl. Roxin, อ้างถึงใน, สุ รสิ ทธิ์ แสงวิโ รจนพัฒ น์, งานวิจัยเรื่อง การใช้ดุล พินิจในการ

22-23.

ก าหนดโทษ, กลุ่ ม งานวิ จั ย และพั ฒ นา ส านั ก วิ ช าการศาลยุ ติ ธ รรม (สถาบั น วิ จั ย รพี พั ฒ นศั ก ดิ์ )
สานักงานยุติธรรม, 2548, หน้า. 15-16.
18

เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16.
19 ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายอาญาว่ า ด้ ว ยโทษและวิ ธี การเพื่ อ ความปลอดภั ย ,พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1
(กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์วิญญูชน,2543), หน้า28.
20

เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16.
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2.1.3.4 ทฤษฎีแบบผสมผสานที่เน้นการแก้แค้นทดแทน21
ทฤษฎีนี้เป็นการรวมแนวความคิดของทฤษฎีทั้งหมดที่กล่าวมา โดยวัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษเป็นทั้งเรื่องการแก้แค้นทดแทน การป้องกันพิเศษ และการป้องกันทั่วไป ซึ่งหลักสาคัญก็คือ
การแก้แค้น ทดต่อความผิ ดที่ผู้ กระทาผิ ด ได้ กระทาไป ส่ ว นวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปรับปรุ ง ตั ว
ผู้กระทาผิด ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการป้องกันพิเศษ และการป้องกันทั่วไปนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในลาดับ
ท้ายสุด
2.1.3.5 ทฤษฎีแบบผสมผสานที่เน้นการป้องกัน22
วัตถุประสงค์ของการลงโทษมีไว้เพื่อเป็นการป้องกัน กล่าวคือ แม้การลงโทษเป็นไปเพื่อ
คุ้มครองเสรีภาพของปัจเจกชนและคุ้มครองระเบียบของสั งคมก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีทฤษฎีนี้ยังให้
ความสาคัญต่อการยับยั้งมิให้เกิดการกระทาผิดอีก ทั้งยังเป็นการการแก้ไขฟื้นฟู หรือปรับปรุงตัว
ผู้กระทาผิดให้กลับตนเป็นคนดี และสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้
จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า วัตถุประสงค์หลักของการลงโทษในยุคแรกนั้นเป็นไปเพื่อ
การแก้แค้นทดแทนต่อความผิดที่ผู้กระทาได้ทาไปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่คานึงถึงผลกระทบ
ต่อตัวผู้กระทาผิด ต่อมาในยุคหลังเริ่มให้ความสาคัญต่อการแก้ไข ฟื้นฟู หรือปรับปรุงตัวผู้กระทาผิด
ให้กลับตนเป็นคนดี และสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้มากกว่าที่จะเป็นไปเพื่อการแก้แค้นทดแทนแต่
เพียงอย่างเดียว
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาความผิดของผู้เยาว์
2.1.4.1 คานิยามของผู้เยาว์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ให้คานิยามของผู้เยาว์ไว้โดยตรง แต่ได้กาหนด
ขอบเขตของความเป็นผู้เยาว์ไว้ใน 2 ประการ คือ
1. ขอบเขตของความเป็นผู้เยาว์โดยการบรรลุนิติภาวะ
2. ขอบเขตของความเป็นผู้เยาว์โดยการสมรส

21

เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16.

22

เรื่องเดียวกัน, หน้า 15-16.

16
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 ได้อธิบายความหมายของคาว่า “เด็ก
ผู้เยาว์ และเยาวชน ” ไว้ดังนี้
คาว่า “เด็ก”23 หมายความว่า คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนกว่าวัย
คาว่า “ผู้เยาว์”24 หมายความว่า บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุยังไม่
ครบยี่สิบปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
คาว่า “เยาวชน”25 หมายความว่า บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 18
ปีบริบูรณ์ และยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาครอบครัว ได้บัญญัติคานิยาม
ของคาว่า “เด็ก และเยาวชน” ไว้ดังนี้
คาว่า “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์
คาว่า “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 18 ปี
บริบูรณ์
2.1.4.2 ความหมายของคาว่าเด็กกระทาผิด
สาเหตุที่ต้องมีการแยกเด็กที่กระทาผิดออกจากผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่เพื่อมุ่งประสงค์ที่
จะรับรองและคุ้มครองให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมนอกเหนือจากการลงโทษ ดังนั้น ถ้าการพิจารณา
ลงโทษพิเคราะห์แต่เพียงการกระทาที่เป็นความผิดตามกฎหมายเท่านั้น โดยมิได้คานึงถึงตัวผู้กระทา
ผิดก็อาจจะสายเกินไป เด็กอาจกลายเป็นอาชญากรเต็มตัว ด้วยเหตุนี้ จึงต้องมีการพิจารณาคาว่า
“เด็กกระทาผิด”
ความหมายของคาว่า “เด็กกระทาผิด” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
1. เกณฑ์อายุ
ในอารยประเทศมี ก ารก าหนดเกณฑ์ อ ายุ ขั้ นต่ าให้ เ ด็ก มี ค วามรั บผิ ดทางอาญา และ
กาหนดเกณฑ์อายุขั้นสูงไว้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ที่จะใช้วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชน ด้วยเหตุนี้ การที่จะ
ใช้วิธีการสาหรับเด็กและเยาวชนผู้กระทาผิดจะต้องมีอายุขั้นต่าและขั้นสูงไม่เกิน กว่าที่กาหนด โดย
เกณฑ์อายุนี้ในแต่ละประเทศมีการกาหนดที่แตกต่างกัน
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพมหานคร : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), หน้า 442.
24 เรื่องเดียวกัน, หน้า 786.
25 เรื่องเดียวกัน, หน้า 961.
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โดยแต่ละประเทศยังใช้เกณฑ์อายุในการฟ้องคดีต่อศาลด้วย กล่าวคือ ถืออายุในขณะ
กระทาผิด ถืออายุในขณะถูกจับ ถืออายุในขณะถูกฟ้อง และขณะศาลพิพากษา โดยแต่ละประเทศได้
มีการบัญญัติกฎหมายไว้แตกต่างกัน ดังนี้
1.1 ถืออายุขณะกระทาผิด
โดยพิจารณาขณะกระทาผิดอายุอยู่ในเกณฑ์แล้ว ศาลคดีเด็กฯมีอานาจพิจารณา
พิพากษา โดยไม่คานึงถึง ขณะถูกจับ หรือถูกฟ้อง จะมีอายุเกินกว่าความเป็นเด็กหรือเยาวชนก็ตาม
ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย
1.2 ถืออายุขณะฟ้อง
พิจารณาขณะนาคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นเกณฑ์ แม้ขณะกระทาผิด หรือถูกจับอายุจะ
อยู่ในเกณฑ์ก็ตาม แต่เมื่อนาคดีมาฟ้องต่อศาลอายุเกิน ศาลคดีเด็กฯก็ไม่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
ต้องนาไปฟ้องต่อศาลธรรมดา ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาโดยส่วนใหญ่ ถืออายุขณะกระทาผิดเป็นเกณฑ์
แต่บางรัฐ อาทิเช่น มลรัฐเทกซัส ถือเกฯฑ์อายุขณะฟ้อง แต่ได้ขยายเกณฑ์อายุออกไปจนถึงอายุ 20 ปี
แต่ในบางรั ฐ มีข้อยกเว้น ในความผิ ดซึ่งมีโ ทษร้ายแรงถึงขั้นจาคุก ตลอกชีวิตหรือประหารชีวิต ถ้า
ผู้กระทาผิดมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ศาลคดีเด็กฯไม่มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดี
1.3 ถืออายุขณะศาลพิพากษา
พิจารณาอายุของผู้กระทาผิดเป็นเกณฑ์ในวันที่ศาลพิพากษา แม้ผู้กระทาผิดจะมี
อายุอยู่ในเกณฑ์ขณะกระทาผิดหรือขณะฟ้องก็ตาม แต่ในวันที่ศาลพิพากษาก็จะต้องมีอายุอยู่ในเกณฑ์
ด้วย ถ้าอายุเกินในวันที่ศาลพิพากษาศาลคดีเด็กฯไม่มีอานาจทาคาพิพากษาต้องโอนคดีไปยังศาล
ธ รรมดา ซึ่ ง ได้ แ ก่ ป ระเทศเมี ย นมาร์ ศรี ลั ง กา ปากี ส ถาน อิ น เดี ย (ยกเว้ น บอมเบ)
2. เกณฑ์การกระทาผิด
เมื่อพิเคราะห์ถึงคาว่า “เด็กกระทาผิด” ต้องพิจารณาปัจจัยทั้ง 2 อย่างประกอบกัน คือ
เกณฑ์อายุ และเกณฑ์การกระทา โดยเกณฑ์การกระทาของเด็กนั้นมีความหมายอย่างกว้างโดยรวมถึง
การกระทาความผิดทางอาญาและการประพฤติตนไม่สมควรด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 เด็กที่กระทาผิดอาญา
2.2 เด็กที่ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมไม่ได้ หรือที่เรียกว่ามีความผิดปกติตามสถานะ
ของบุคคล เช่น ประพฤติเสเพล หนีออกจากบ้าน โดดเรียน ไม่เคารพบิดามารดา เตร็ดเตร่อยู่ตาม
สถานที่ต่างๆ แสดงอากัปกิริยา วาจา หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เหมาะสม
2.3 เด็กที่ได้รับการสงเคราะห์หรืออุปการะเลี้ยงดูโดยสถานสงเคราะห์ ในกรณีที่เด็ก
ไม่ได้กระทาผิด แต่เป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือเป็นเด็กกาพร้า โดยถือว่าอยู่ในอานาจของศาลคดีเด็กฯ
ด้วย ได้แก่ เด็กอนาถา เด็กจรจัด เด็กกาพร้า เด็กยากจน เป็นต้น
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สาหรับประเทศไทยได้มีการกาหนดเกณฑ์ความผิดของเด็กไว้ในพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว มาตรา 11 มีหลักเกณฑ์
ดังนี้
1. การกระทาผิดกฎหมายอาญา
2. การกระทาซึ่งถือว่าเป็นความผิดของเด็กโดยเฉพาะ อันได้แก่เด็กซึ่งมี
ปัญหาทางความประพฤติ เด็กที่ประพฤติตนไม่สมควรแก่วัย เช่น ประพฤติเกเร เที่ยวเร่ร่อนไปในที่
สาธารณะ หนีโรงเรียน และรวมทั้งเด็กที่จาต้องได้รับความสงเคราะห์เนื่องจากกาพร้าบิดามารดา
หรือถูกทอดทิ้ง หรือเป็นเด็กพิการทางร่างกายจิตใจหรือสมองอันอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเด็กหรือ
ผู้อื่น พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 11 (4) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
132 และ 294 ปี พ.ศ. 2515
2.1.4.3 สาเหตุการกระทาผิดของเด็ก
เด็กและเยาวชนที่กระทาผิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ไม่ได้การดูแลเอาใจใส่ ขาดความ
รัก ความอบอุ่น ซึ่งเรียกว่า “เด็กมีปัญหา” โดยมีลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้านรุนแรง ชอบ
ใช้ความรุนแรง ประกอบกับมีพฤติกรรมก่อความเดือดร้อนของสังคม มั่วสุมอบายมุขต่างๆ ติดยาเสพ
ติด และสารเสพติด จนกระทั้งนาไปสู่การกระทาความผิดหรือก่ออาชญากรรมต่อไป
การที่เด็กกระทาผิดเกิดจากสาเหตุหลายสาเหตุประกอบกัน อาทิเช่น ปัญหาที่เกิดจาก
อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจของเด็ก ปัญหาครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมที่อยู่
รอบตัวเด็ก เป็นต้น โดยการแก้ปัญหาต้องเริ่มจากที่ต้นเหตุถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
ปัญหาเด็กกระทาผิดเป็นปัญหาที่สาคัญที่ต้องมีการศึกษาวิธีการแก้ไขสาเหตุแห่งการ
กระทาผิดของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
ครอบครัว และปัญหาภายในตัวเด็กเอง
การรู้และทราบถึงสาเหตุการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนจะส่งผลต่อแนวทางในการ
พิจารณาคดีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งในการควบคุมบาบัดแก้ไขพฤติกรรมและป้องกันการ
กระทาความผิดในอนาคต
สาเหตุการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
1. สาเหตุจากตัวเด็กและเยาวชนเอง
การที่ เ ด็ ก กระท าผิ ด ส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากปั ญ หาทางด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจที่ส่ งผล
กระทบต่อแรงผลักดันให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน กล่าวคือ
1.1 พันธุกรรม

19
1.1.1 สติปัญญาและจิตใจ สามารถถ่ายจากรุ่นไปสู้อีกรุ่นได้ ซึ่ง
ได้รับการยอมรับจากทางวิชาการ อาทิเช่น ปัญญาอ่อน จิตใจบกพร่ อง บุคลิกภาพทราม ความรู้สึก
ทางเพศที่ผิดปกติ อันเป็นมูลเหตุจูงใจให้เด็กกระทาผิดได้ง่าย26
1.1.2 ร่างกายและโรค ที่ได้รับถ่ายทอดจากพ่อแม่ อาทิ โรคเอดส์
กามโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ ทาให้เด็กมีปัญหา มีปมด้อย มีสภาพจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดและมี
ทัศนคติในแง่ลบ ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและต่อต้านบรรทัดฐานทางสังคม27
2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กที่มีความใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุด คือ ครอบครัว เพื่อ
บ้ า น ชุ ม ชน โรงเรี ย น เพื่ อ น รวมทั้ ง สภาพสั ง คม ได้ แ ก่ สภาพเศรษฐกิ จ การเมื อ ง วั ฒ นธรรม
สื่อสารมวลชน และสิ่งต่างๆ อีกมากที่หล่อหลอมเด็กจนเติบโตขึ้น
2.1 ครอบครัว
สถาบันครอบครัว นับเป็นสถาบันที่มีความส าคัญอันดับแรกในการหล่ อ
หลอมลักษณะนิสัย และเสริมสร้างบุคลิกภาพของเด็ก ถ้าครอบครัวบกพร่องจะส่งผลกระทบต่อเด็กที่
อาจจะชักนาให้เด็กกระทาผิดได้โดยง่าย กลับ กัน ถ้าครอบครัวมีความสุข พ่อแม่ให้ความรัก ความ
อบอุ่น ดูแลเอาใจใส่ เด็กจะเติบโตเป็นคนมีลักษณะนิสัยดี ประพฤติปฏิบัติชอบ และเป็นคนดีของ
สังคม หาก ครอบครัวบกพร่อง จะก่อให้ความสัมพันธ์แง่ลบภายในครอบครัว อันเป็นสาเหตุให้เด็ก
ขาดความรั ก ความอบอุ่น และการดูแลเอาใจใส่ จากพ่อแม่ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความสั ม พั นธ์
ภายในครอบครัวส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างมาก หากครอบครัวมีปัญหา และ
ปฏิสั มพัน ธ์ของสมาชิกในครอบครัว ไม่ดี พ่อแม่ทะเลาะกัน หรือทาร้ายทุบตีกัน หรือหย่าร้าง ซึ่ ง
เรียกว่า “บ้านแตก” (broken home) ก็จะทาให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว เกเร มีทัศนคติในแง่ลบ มั่ว
สุมยาเสพติดและอบายมุข จนกระทั้งกระทาผิด
2.2 การศึกษา
สถานศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่บ่งเพาะให้เด็กมีความรู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นไปตามคลองธรรม และหล่อหลอมให้เด็กเป็นคนดีต่อไป
26 ประภาค

อวยชัย, บทบาทของศาลคดีเด็กและเยาวชนกับความมั่นคงของชาติ, การเปิด
ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง (กรุงเทพ : โรงพิมพ์ศรีวิกรมาทิตย์ สถานฝึกอบรมบ้านกรุณา
,2526), หน้า 5-6.
27 สินทวี นันทวานิช, การแพทย์เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนกระทาผิด, รายงานศาลคดีเด็กและ
เยาวชนกลางและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง, (กรุงเทพ : กระทรวงยุติธรรม, 2501), หน้า 6567.
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แต่ในปัจจุบันสถานศึกษาไม่มีมาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมดูแล
นักเรียน นักศึกษาที่เพียงพอ เป็นเหตุให้มีทัศนคติที่ผิดตามรุ่นพี่ มีการยกพวกตีกัน ทาร้าย ฆ่ากัน
เพราะเหตุที่เป็นสถาบันคู่อริกัน ถ้าเด็กมีประสบการณ์ในแง่ลบจากสถานศึกษา หรือเรียนรู้พฤติกรรม
ต่าง ๆที่ไม่ดีมา ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งให้เด็กกระทาความผิดได้
2.3 การคบเพื่อน
เพื่อนมีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ถ้าคบเพื่อนไม่ดี มีความประพฤติ
ก้าวร้าว ก็จะชักนาให้เด็กดีๆกระทาผิดกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่น
จากครอบครัว จะรวบตัวกันและแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว รุ่นแรง จนถึงขั้นฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
การที่เด็กและเยาวชนกระทาความผิด ส่วนหนึ่งเกิดจากค่านิยมที่ผิดๆจาก
กลุ่มเพื่อนที่มองว่าการทาผิดเป็นสิ่งที่น่าการยกย่องและได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน
2.4 สภาพแวดล้อม
การกระทาความผิดของเด็กส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและชุ มชนที่อยู่
รอบตั ว เด็ ก ถ้ า สภาพแวดล้ อ มและชุ ม ชนไม่ ดี ก็ จ ะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การกระท าความผิ ด สู ง และ
พฤติกรรมของเด็กกระทะผิดมักจะไม่อยู่ติดบ้านแต่จะอยู่นอกบ้านโดยเที่ยวเตร็ดเตร่ไปตามแหล่ง
อบายมุขต่างๆ คบเพื่อนที่มีพฤติกรรมหรือมีความประพฤติไม่ดีโดยมักชวนกันไปมั่วสุม เสพยา เสพ
ของมึนเมา เล่นการพนัน โดยเพิกเฉยต่อการศึกษาเล่าเรียนหรืออยู่ในของศีลธรรมอันดี โดยเฉพาะใน
เมื อ งใหญ่ ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยแสงสี สิ่ ง ยั่ ว ยุ ต่ างๆ และมี แ หล่ ง อบายมุ ข ให้ มั่ ว สุ ม ท าให้ เด็ ก และเยาวชน
เลียนแบบค่านิยมหรือพฤติกรรมดังกล่าวนั่นและเห็นง่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
Taft และ England กล่าวว่า สภาพแวดล้อมมีผลต่อการกระทาความผิด
ของเด็กและเยาวชน กล่าวคือ ชุมชนแออัดที่มีความยากจน มักมีสภาพไร้กฎหมาย โดยคนในชุมชน
นั้นมักจะทาในสิ่งที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดต่อกฎหมาย เป็นแหล่งของผู้มีอิทธิพล เช่น บ่อนการพนัน การค้า
ยาเสพติด ซ่องโสเภณี28
2.5 สาเหตุทางเศรษฐกิจ
จานวนอาชญากรจะลดต่าลงเมื่อสังคมมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี แต่จานวนอาชญากรจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสังคมมีสภาวะทางเศรษฐกิจย่าแย่ ประชาชน
มีรายได้น้อย มีความเป็นอยู่ที่ไม่ดี ในครอบครัวส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางการเงิน เพราะมีรายได้ไม่
เพียงพอ จึงทาให้เด็กต้องออกไปทางานนอกบ้าน ขาดการศึกษา คบเพื่อนไม่ดี จึงนาไปสู่การกระทา
ผิดหรือก่ออาชญากรรมขึ้น
28 ประเทือง

ธนิยพล. กฎหมายเกี่ยวกับการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี
ครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2548),หน้า 9.
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2.6 สื่อมวลชน
ในโลกยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อสารมวลชน มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กที่ยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ ยังรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเลียนแบบค่านิยมที่
ผิดๆ
Willbur L. Schramm นักอาชญาวิทยาได้ศึกษาพบว่า “เด็กๆ ได้เรียนรู้
และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อมวลชนนานชนิดได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่ของ
ครอบครัว การอบรมของโรงเรียน และการคบหาสมาคม”29
2.7 ยาเสพติด
ยาเสพติดเป็นปัญหาสาคัญต่อการกระทาผิดหรือก่ออาชญากรรมของเด็ก
ปัจจุบันมีเด็กติดยาเสพติดและสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นและพบในเด็กที่มีอายุน้อยลงทุกทีซึ่งกระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ เพราะการค้ายาเสพติดในปัจจุบันอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย ประกอบกับเด็กและเยาวชนมีความอยากรู้อยากลองหรือถูกชักนาได้ง่าย
เมื่อตกเป็นทาสของยาเสพติดแล้ว ก็จะทาให้ร่างกายเสื่อมโทรม และก่ออาชญากรรมในที่สุด
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงระดับโลก เพราะยาเสพติดทาลาย
บุคคลในครอบครัว บุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิด รวมทั้ง สังคม และประเทศชาติอีกด้วย
ปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้เด็กมีลักษณะนิสัยก้าวร้าว มีพฤติกรรมรุนแรง
จนกระทั้งกระทาผิดหรือก่ออาชญากรรมนั้น เนื่องมาจากปัจจัยสาคัญๆ ดังนี้ ปัจจัยจากตัวเด็กเอง
สภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กที่บ่งเพาะตัวเด็กจนเติบใหญ่ ซึ่งสภาพแวดล้อมมีความสาคัญที่สุด และ
อยู่ ใกล้ ชิดตัว เด็กมากที่สุดคือ ครอบครัว เพื่อนสภาพที่อยู่อาศัย โรงเรียน เศรษฐกิจ สั งคม และ
สื่อสารมวลชน
เด็กที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยทั่วไปเรียกว่า “เด็กมีปัญหา”
ซึ่งการก่ออาชญากรรมหรือการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนจะมีมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
จานวนเด็กมีปัญหาที่อยู่ในสังคม
โครงสร้างและสภาพทางสังคมเป็นตัวกาหนดจานวนของเด็กมีปัญหาใน
สังคม กล่าวคือ ยิ่งสังคมพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าเพียงใด จานวนของเด็กมีปัญหาก็จะทวีจานวน
เพิ่มขึ้นไปด้วย
การที่เด็กและเยาวชนกระทาผิดหรือก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
เป็ น อั น ดั บ ต้ น ๆ นั้ น เนื่ อ งมาจากมี ฐ านะความเป็ น อยู่ ใ นครอบครั ว ที่ ค่ อ นข้ า งไม่ ดี ประกอบกั บ
สภาพแวดล้อมไม่ดี เด็กขาดความรักความอบอุ่นจึงต้องออกจากบ้าน ออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่มี
29 เรื่องเดียวกัน,หน้า
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ปัญหาด้วยกัน จนกระทั่งถูกชักชวนไปกระทาผิด เมื่อขาดโอกาสทางด้านการศึกษา งานที่ทาได้จึงมีไม่
มากและรายได้น้อย ทาให้มีความเสี่ยงต่อการกระทาผิดหรือก่ออาชญากรรมได้ง่าย
จากผลสารวจการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนโดยนักสังคมสงเคราะห์
พบว่า ส่วนใหญ่มาจากสภาพครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ สาเหตุจากการถูกชักนาหรือชักชวนจาก
เพื่อนฝูง และรวมถึงการเรียนรู้อาชญากรรมจากสื่อสารมวลชนและจากกลุ่มเพื่อนด้วยกัน
จึงสรุปได้ว่าการกระทาผิดของเด็กและเยาวชนมีหลายปัจจัยประกอบกับ
ซึ่งล้านแต่เป็นสิ่งไม่ดี ที่หล่อหลอมตัวเด็กจนเติบใหญ่ที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เด็กกระทาผิด
2.1.4.4 การป้องกันแก้ไข
ปัญหาเด็กกระทาผิดเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งที่สถาบันครอบครัว และภาครัฐ ต้องร่วมแรง
ร่ ว มใจกัน ขจั ดปั ญหา มิใช่เป็ น หน้ าที่ของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งแต่ เพีย งฝ่ ายเดียว ดังนั้น เมื่อเด็กเริ่ ม มี
พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง หรือจะกระทาผิดแล้ว สถาบันครอบครัว หรื อภาครัฐต้องหาสาเหตุแห่ง
ปัญหา และร่วมมือกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เด็กกลายเป็นอาชญากรเต็มตัว และลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคต
ศาลคดีเด็กและเยาวชนมี นโยบายคุ้มครองและแก้ไขเด็กและเยาวชนกระทาผิด โดยใช้
หลักจิตวิทยาในการบาบัด ฟื้นฟูพฤติกรรมมากกว่าการลงโทษ โดยมีการศึกษา ค้นคว้า เพื่อให้เข้าใจ
ถึงต้นตอของปัญหา แรงผลักดัน มูลเหตุจูงใจในการกระทาผิด แล้วนากลับมาบาบัด ฟื้นฟู แก้ไข
ผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน เมื่อเด็กและเยาวชนกระทาผิดจนคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้ว คดีดังกล่าว
เป็นปัญหาที่สายเกินแก้เพราะการฟ้องคดีต่อศาลเป็นวิธีทางแก้ไขปัญหาในบั้นปลาย ดังนั้น สถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และภาครัฐต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุก่อนที่ปัญหานั้นจะบานปลาย
อย่างไรก็ดี สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุด ถ้าสถาบัน
ครอบครัวมีความรักความอบอุ่น คนในครอบครัว มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เด็กได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่ เด็กก็จะเป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติ ซึ่งเป็นวิธีการ
ป้องกันไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือก่ออาชญากรรมได้ดีที่สุด
เด็กที่กาลังเข้าสู่วัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ย นแปลงทางร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ในช่วงนี้
ครอบครั ว ต้ อ งให้ ความสนใจเป็ น พิ เ ศษ แต่ก็ต้องไม่ เ ข้ มงวดหรื อบั ง คั บจนเกิ น ไปโดยต้ อ งใช้ วิ ธี ที่
เหมาะสมกับนิสัย ลักษณะ หรือพฤติกรรมของเด็กประกอบด้วย
เด็กที่ได้รับความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว เด็กก็จะมีความรู้สึกนึกคิดที่ ดี เป็นคนดี
ของสังคม รู้จักผิดชอบชั่วดี ห่างไกลยาเสพติด สารเสพติด การพนัน และอบายมุขต่างๆ โดยจะมุ่งเน้น
ไปที่การศึกษาเล่าเรียน หรือการเล่นกีฬามากกว่าเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัว
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ดังนั้น สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สามารถยับยั้ง ป้องกัน ไม่ให้เด็กกระทาผิดได้ดี
ที่สุด โดยการปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ให้ความรักความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่ ดีกว่าที่จะมาแก้ปัญหาใน
บั้ น ปลาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ลดการกระท าผิ ด หรื อ ปั ญ หาสั ง คมที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ไปในภายหน้ า
2.1.4.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาความผิดของผู้เยาว์
การก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชนเกิดจากปัจจัยหลาย ๆอย่างประกอบกัน โดยนัก
อาชญาวิทยามุ่งที่จะหาสาเหตุการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน และมาตรการป้องกันเยียวยา
เพราะเด็กและเยาวชน คือ ทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของประเทศ เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติ
บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไปในอนาคต
สาเหตุการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน นักอาชญาวิทยาได้แบ่งออกเป็น ๒ แนว
คือ นักอาชญาวิทยาที่เป็นจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยามุ่งที่จะหาสาเหตุอันเป็นปัจจัยภายในตัวของเด็ก
และเยาวชน ประกอบกับลักษณะทางร่างกายและจิตใจ เนื่องจากเป็นสาเหตุที่ทาให้เด็กและเยาวชน
กระทาความผิด ส่วนนักอาชญาวิทยาที่เป็นนักสังคมวิทยามุ่งที่จะหาสาเหตุอันเป็นปัจจัยภายนอกของ
ตัวเด็กและเยาวชน ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเด็กและเยาวชนอันส่งผลอันก่อให้เกิดการ
กระทาความผิด30โดยสามารถแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ31
1. ปัจจัยภายใน คือ ปัจจัยในการกระทาความผิดหรือการก่ออาชญากรรม มีสาเหตุมา
จากตัวของเด็กและเยาวชน ได้แก่ สาเหตุด้านชีวภาพ และด้านจิตใจ
1.1 สาเหตุด้านชีว ภาพ เป็นความผิ ดปกติ ทางด้ านร่ างกาย เช่น ความ
ผิดปกติทางด้านสมอง หรือต่อมต่าง ๆ โดยอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือจากโรค หรืออุบัติเหตุ ๆ เป็น
ต้น
1.2 สาเหตุทางด้านจิตใจ เป็นความผิดปกติทางด้านสภาพจิตใจ เช่น ความ
ผิดปกติทางจิตใจ มีความวิปริตทางความรู้สึก อารมณ์ โดยอาจเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือจากการเลี้ยงดู
หรือไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มีความรุนแรง ฯลฯ ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าวพบว่ า เด็กละเยาวชนที่กระทา

30 สง่า

ลีนะสมิต,กฎหมายเกี่ยวการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน, พิมพ์ครั้งที่ 2,(กรุงเทพฯ
:: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2517),หน้า 17.
31 ประเทือง ธนิยม, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา, พิมพ์ครั้งที่ 3 ( กรุงเทพฯ :: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2548),หน้า 105-108.
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ความผิดมีสาเหตุมาจากความผิดปกติทางด้านสภาพจิตใจ กล่าวคือ มีอารมณ์ที่ไม่ปกติ แปรปวน
หวั่นไหว หุนหัน รุนแรง และภาวะจิตใจที่ไม่ปกติ
2. ปัจจัยภายนอก คือ ปัจจัยในการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนมาจากสภาพ
สังคม โครงสร้างทางคม และสิ่งแวดล้ อม เป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันอันก่อให้เกิดการกระทาความผิด
ขึ้น คือ32
2.1 สิ่งแวดล้อมทางด้านครอบครัว สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐาน
และมีความสาคัญยิ่งต่อเด็กและเยาวชน เมื่อสถาบันครอบครัวไม่มีความมั่นคงแข็งแรง หรือมีปัญหา
เกิดขึ้น ก็จะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนอันเป็นสาเหตุของการกระทาความผิดได้ โดย เฟลค
กล่าวถึงลักษณะของครอบครัวที่ดีไว้ ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
2. บิดามารดาเข้าใจ และให้การสนับสนุนกับเด็กได้อย่างเต็มที่
3. สามารถที่จะสอนโดยสร้างทัศนคติที่ถูกต้องให้แก่เด็ก
4. ต้องให้ความสมบูรณ์แก่เด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
5. ต้องสามารถสู้ปัญหาของครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ส่วนลักษณะของครอบครัวที่จะก่อให้เด็กกระทาความผิด ซัทเธอร์แลนด์ ได้
กล่าวไว้ ดังนี้
1. ครอบครัวไร้ศีลธรรม
2. ครอบครัวที่ไม่มีบิดามารดาไม่ว่าจะถึงแก่กรรม หย่าร้างหรือว่า
แยกกันอยู่
3. บิดามารดาละเลยไม่เอาใจใส่
4. ครอบครัวที่มีอคติลาเอียง
5. ครอบครัวที่มีความเข้มงวดมากจนเกินไป
6. สภาพครอบครัวยากจน
ดังนั้น สถาบันครอบครัว มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการก่ออาชญากรรม หรือ
การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นสถาบันพื้นฐานสถาบันแรกในการบ่มเพาะ อม
รมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน จึงกล่าวได้ว่า ถ้าสถาบันครอบครัวไม่มีความมั่นคงแข็งแรง เกิดความขัดแย้ง
32

สานักงานตารวจแห่งชาติ,การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนปัญหาและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ, หน้า 10.
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หรือเกิดปัญหาขึ้น ก็จะส่งผลกระทบกระเทือนต่อเด็กและเยาวชน และนาไปสู่การก่ออาชญากรรม
หรือการกระทาความผิดได้ เช่น เด็กและเยาวชนเกิดในครอบครัวที่บิดาใช้ความรุนแรง ก็จะทาให้เด็ก
และเยาวชนมีพฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรง อันเป็นปัญหาสาคัญซึ่งจะนาปสู่การก่ออาชญากรรม
หรือการกระทาความผิดในอนาคตได้ ฉะนั้นแล้ว สถาบันครอบครัวที่ดีจะมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในอันที่
จะป้องกัน หรือยับยั้งการก่ออาชญากรรม หรือการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
2.2 โรงเรียน เป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนสาคัญรองลงมาจากสถาบัน
ครอบครัวในการถ่ายทอดความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิก ประกอบกับการอยู่ร่วมกันใน
สังคม จึงกล่าวได้ว่า สถาบันการศึกษาเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ในการบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้
เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม
ปัจจัยของโรงเรียนที่มีส่วนผลักดันให้เด็กกระทาความผิด คือ
1. เด็กขาดครูที่ดี
2. โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์การสอนที่เพียงพอ
3. เด็กไม่ได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล จึง ก่อให้เกิด
การแบ่งแยกกลุ่มนักเรียน
4. โรงเรียนขาดหลักเกณฑ์และการบริหารด้านสันทนาการ
5. เด็กขาดที่ปรึกษาและแนะแนว
2.3 การคบเพื่อน ก็เปรียบดังสุภาษิตที่ว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบ
บัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” จึงอาจกล่าวได้ว่า การที่เด็กและเยาวชน คบหาสมาคมกับ เพื่อนที่เป็นคน
ไม่ดี เพื่อนก็จะชักจูงให้กระทาในสิ่งที่ไม่ดี หรืออาจทาให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเลียนแบบกลุ่ม
เพื่อนที่ไม่ดีนั้นได้
2.4 สภาพแวดล้อมของชุมชน ส่งผลกระทบต่อการก่ออาชญากรรมหรือ
การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน เพราะว่า ชุมชุนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่นั้นมีวัฒนธรรม มี
สังคมประเพณีอย่างไร เด็กและเยาวชนก็จะมีพฤติกรรมเช่นนั้น มีข้อสังเกตว่า ถ้าเด็กและเยาวชนมี
สถาบันครอบครัวที่ดี มั่นคงแข็งแรง หรือสภาพครอบครัวอบอุ่น สภาพแวดล้อมของชุมชนที่ไม่ดีก็จะ
ไม่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนดังกล่าวมานัก แต่อย่างไรก็ตาม สภาพชุมชนก็ยังมีผลกระทบต่อ
บุคคลในชุมชนอยู่อย่างเป็นนัยสาคัญ ดังคาสุภาษิตที่ว่า “เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม” แสดงให้
เห็ น ว่าบุ คคลอาศัย อยู่ ในชุมชนที่มีวัฒ นธรรม มีสั งคมประเพณีแบบใด บุคคลในชุมชนก็จ ะต้ อ ง
ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นให้สอดคล้องกับสภาพชุมชน ไม่มีท างที่จะประพฤติปฏิบัติขัดแย้งกับสภาพ
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ชุมชน จึงกล่าวได้ว่า ถ้าสภาพชุมชนที่เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ก็จะทาให้เด็ก
และเยาวชนนั้นมีพฤติกรรมคล้อยตามชุมชน และก่ออาชญากรรมได้33
ทาฟท์และอิงแลนด์ได้กาหนดลั กษณะสภาพแวดล้อมไว้ 7 ประการ ที่มี
ลักษณะผลักดัน หรือสนับสนุนให้มีการกระทาความผิด34
1. ละแวกบ้านยากจน ครอบครัวตั้งอยู่หนาแน่นและมักจะมีการ
ฉกชิงวิ่งราว และการขโมยกันโดยทั่วไป
2. เป็นแหล่งสลัมที่มีความยากจน มีสภาพไร้กฎหมาย
3. แหล่งที่ถูกตัดขาดจากสังคม ขาดระเบียบ และมีความขัดแย้ง
กันทางวัฒนธรรมภายในแหล่งนั้นด้วย
4. เขตที่อยู่อาศัยที่อยู่กันอย่างหนาแน่น และขาดความสัมพันธ์กัน
เป็นส่วนตัว
5. เป็นเขตยากจน หรือเป็นเขตสลัมที่มีชนกลุ่มน้อยอยู่เพียงกลุ่ม
เดียว
6. เขตแห่งความเลวร้ายซึ่งตารวจเข้าป้องกัน ซึ่งตารวจเองก็ไม่
สามารถจัดการได้
7. เขตชนบทเสื่ อมโทรม ซึ่งเป็นแหล่ งหลบซ่อนของพวกแก็ ง ค์
คล้ายกับเมืองเถื่อน
2.5 สื่อสารมวลชน ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางสังคมที่เป็น
ทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นสิ่งเร้า เป็นตัวกระตุ้น หรือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกระทา
ความผิด หรือก่ออาชญากรรมได้ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อหลายประเภทด้วยกัน คือ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ และที่สาคัญที่สุดก็คือ “Internet” ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนใน
การที่จะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม หรือการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
2.1.4.6 ทฤษฎีการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
นักอาชญาวิทยามุ่งหาสาเหตุ และปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อการก่ออาชญากรรม
หรือการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน เพื่ออธิบายสาเหตุของการกระทาความผิด ไม่ว่าจะเป็น
33 ประเทือง

ธนิยม, อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา,หน้า 108.
34 สานักงานตารวจแห่งชาติ,การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนปัญหาและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตารวจ,หน้า 15.
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สาเหตุที่มาจากปัจจัยภายใน เช่น ด้านทางกาย ซึ่งอาจเกิดจากพันธุกรรม หรือด้านจิตใจ ซึ่งเกิดจาก
ความผิดปกติทางอารมณ์ ส่วนสาเหตุที่มาจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาพครอบครัว โรงเรียน การคบ
เพื่อน สภาพแวดล้อม และสื่อต่าง ๆเพื่อที่จะหาแนวทางในการเยียวยา ปรับปรุง และแก้ไขการก่อ
อาชญากรรมหรือการกระทาความผิดดังกล่าว โดนนาเสนอทฤษฎีที่มีหลักการสาคัญ ดังนี้35
1. ทฤษฎีโอกาสที่แตกต่าง (Different Opportunnity Theory)
ทฤษฎี นี้ ริ ช าร์ ด คลอเวิ ร ด และ ลอยด์ โอลิ น ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
“Delinquency and opportunity”36 พบว่า การเหลื่อมล้าทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม ทา
ให้ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ย ากจนขาดโอกาสต่ า ง ๆไม่ ว่ า จะเป็ น การศึ ก ษา การประกอบสั ม มาอาชีพ
ก่อให้เกิดความกดดันที่เรียกว่าสภาวะไร้กฎเกณฑ์ และส่งผลต่อการก่ออาชญากรรมและการกระทา
ความผิดขึ้น
ริชาร์ด คลอเวิรด และ ลอยด์ โอลิน แยกวัฒ นธรรมรองพื้นฐาน 3 กลุ่ม
คือ37
1. วัฒนธรรมรองที่นาสู่พฤติกรรมอาชญา (criminal subculture)
ซึ่งเริ่มต้นจากการกระทาความผิดเล็ก ๆน้อย ๆจนเคยชิน และพัฒนาไปสู่การกระทาความผิดที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น
2. วั ฒ นธรรมรองที่ มี ลั ก ษณะของความขั ด แย้ ง (conflict
subculture) เกิดจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีความก้าวร้าว รุนแรง เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
3. วั ฒ นธรรมรองในลั ก ษณะของการปลี ก ตั ว ออกจากสั ง คม
(retreats subculture) เป็นความล้มเหลวจากสมาชิกกลุ่มแรกและกลุ่มที่สอง กล่าวคือ ล้มเหลวใน
การกระทาความผิด และจากการเข้าร่วมกลุ่มจึงออกจากกลุ่ม และปลีกตัวจากสังคม
โครงสร้างทางสังคมมีส่วนสาคัญต่อการก่ ออาชญากรรมหรือการกระทา
ความของเด็กและเยาวชน ประกอบกับปัจจัยภายในตัวของเด็กและเยาวชน เช่น เด็กและเยาวชนอยู่

35 เทพ

สามงามยา,หลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดาเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้น
ศาล, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2550),หน้า 15-19
36 สุดสงวน สุธีสร,อาชญาและงานสังคมสงเคราะห์,พิมพ์ครั้งที่ 1 ( กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 82.
37 เทพ สามงามยา,หลักการพื้นฐานที่เหมาะสมในการดาเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนในชั้น
ศาล, หน้า 15-16.
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ในชุมชนแออัด ซึ่งในชุมชนดังกล่าวจะมีการขายและเสพยาเสพติด เมื่อเด็กและเยาวชนเห็นพฤติกรรม
ดังกล่าว ทาให้มีการเลียนแบบ หรือเอาแบบอย่างพฤติกรรมนั้น และสุ่มเสี่ยงที่จะก่ออาชญากรรมขึ้น
2. ทฤษฎีกลวิธีสร้างความเป็นกลาง (Techniques of Neutralization
Theory)
ทฤษฎีนี้ Gresham M. Skyes and David Matza อธิบายว่า การกระทา
ความผิดหรือการก่ออาชญากรรม โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นนั้น จะไม่มีความรู้สึกผิด หรือ
สานึกต่อการกระทาความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทาไป โดย Gresham M. Skyes and David Matza
เรียกว่า “กลวิธีสร้างความเป็นกลาง” โดยอธิบาย ดังนี้38
1. ปฏิเสธความรับผิดต่อการกระทาความผิด สาเหตุที่วัยรุ่นกระทา
ความผิดหรือก่ออาชญากรรม โดยบุคคลเหล่านั้นจะอ้างว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น ผลักดัน
หรือส่งเสริมให้เขากระทาสิ่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเขาไม่สามารถจะกระทาการที่มันขัดแย้งหรือเป็น
ปฏิปักษ์ต่อสภาพแวดล้อม หรือไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม หรือการกระทาของตนเองได้ ประกอบ
กับสาเหตุที่ว่า ครอบครัวขาดความอบอุ่น คบเพื่อนไม่ดี และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี
2. ปฏิเสธความเสียหาย เมื่อก่ออาชญากรรม หรือกระทาความผิด
วัยรุ่นจะอ้างว่าสิ่งที่กระทาไปนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเดือดร้อนต่อบุคคลอื่น เช่น การ
ทาลายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น ซึ่งผู้อื่นนั้นมีฐานะร่ารวย เขาก็จะมองว่าไม่ได้รับความเสียหายมากมาย
อะไร หรือสามารถซื้อทรัพย์สินใหม่มาทดแทนได้ หรือในส่วนของการชุลมุนต่อสู้โดยบุคคลตั้งแต่สอง
คนขึ้นไปด้วยความสมัครใจ เขาก็มองว่า เป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันระหว่างกลุ่มคน บุคคลอื่นไม่ได้รับ
ผลกระทบต่อการทะเลาะหรือต่อสู้นั้น
3. ปฏิเสธผู้ที่เป็นเหยื่อ โดยวัยรุ่นที่กระทาความผิดต่อบุคคลอื่น
เขาจะอ้างบุคคลนั้นสมควรได้รับผลของการกระทานั้นอยู่แล้ว เช่น วัยรุ่นทาร้ายและชิงทรัพย์ของ
บุคคลอื่น โดยอ้างว่าบุ คคลนั้น เป็ นคนเลว เคยทาร้ายคนและชิงทรัพย์ผู้ อื่นมาก่อน หรือการดู ถูก
เหยียดสีผิด หรือทาร้ายกลุ่มบุคคลที่รักร่วมเพศ ก็มักจะอ้างว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นพวกน่ารังเกียจ และ
ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่แล้ว
4. วัยรุ่นจะหันเห หรือเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่เขากระทาผิด
ไปยังบุคคลอื่น อันจะทาให้ง่ายต่อการปกปิดความผิด เช่น การโยนความผิด ใส่ร้าย หรือว่ากล่าวผู้อื่น
ว่าเป็นคนไม่ดี เพื่อปกปิดการกระทาความผิดของตน

38 เรื่องเดียวกัน,หน้า

16-17.
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5. มี ก ารกล่ า วอ้ า งเพื่ อ ความซื่ อ สั ต ย์ ข องกลุ่ ม วั ย รุ่ น จะมองว่ า
ความผิดที่ตนได้กระทาไปนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มเพื่อน กล่าวคือ เป็นสละประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ดังนั้ น จึ งกล่ าวได้ว่า “กลวิธีส ร้างความเป็น กลาง” เป็นข้อแก้ ตัว หรือ
ปฏิเสธความรั บ ผิ ดต่อการกระทา หรือการก่ออาชญากรรมที่ได้กระทาไป โดยอ้างเหตุว่ามาจาก
สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่ผลักดันให้กระทา หรืออ้างว่าผู้ที่ได้รับความเสียหาย ไม่เดือดร้อน หรือเป็น
บุคคลที่สมควรได้รับผลเช่นนั้นอยู่แล้ว ทาให้เด็กและเยาวชนมีแนวโน้ม หรือเสี่ยงต่อการเป็นอาชญา
กร โดยที่ไม่ได้มองว่าการกระทานั้นเป็นสิ่งผิด และสานึกต่อการกระทาของตนอย่างใดเลย
3. ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่าง
ทฤษฎีนี้ เอ็ดวิน เอช. ซัทเทอร์แลนด์39 อธิบายว่า การก่ออาชญากรรมเกิด
จากการที่บุคคลนั้นเรียนรู้พฤติกรรม หรือเลียนแบบพฤติกรรม รวมทั้งแรงผลักดันและแรงจูงใจจากผู้
ที่เป็นอาชญากร หรืออยู่ใกล้ชิดกับอาชญากร ซึ่งทฤษฎีนี้ประกอบด้วยหลักการสาคัญ 9 ประการ
1. พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้
2. พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากการเรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์
ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความสนิทสนม
3. การเรียนรู้พฤติกรรม รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ แรงผลักดัน และ
แรงจูงใจในการก่ออาชญากรรม
4. แนวทางของแรงจูงใจและแรงผลั กดัน เกิดจากการเรียนรู้ได้
หลายทางโดยเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายที่จะเลือกปฏิบัติและข้อกฎหมายที่จะละเมิด เพราะกฎเกณฑ์
ทางสังคมและกฎหมายบางทีก็ไม่สอดคล้องกัน หรือขัดแย้งกัน ซึ่งทาให้เกิดการโต้แย้งระหว่างทัศนคติ
ทางสังคม และกลายเป็นหลักการพื้นฐานของการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ๆ
5. การที่คนกลายเป็นอาชญากร เนื่องจากเขาเห็นว่าผลของการ
กระทาความผิดนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เขาพอใจ
6. การคบหาสมาคมที่แตกต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความถี่ เวลา และ
ความเข้มข้นของการคบหาสมาคมอันส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมอาชญากรรม
7. กระบวนการกระทาความผิด โดยสัมพันธ์กับแบบแผนของการ
กระทาความผิด และแบบแผนที่ต่อต้านการกระทาความผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้อื่น ๆ
39 พรชัย

ขันตี, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการงานวิจัยและนโยบายประยุกต์,
(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนสุเนตรฟิล์ม,2553), หน้า 217-218.
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8. พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกซึ่งความต้องการ หรือ
ค่านิ ย มทั่ว ๆไป แต่พฤติก รรมอาชญากรรมไม่ส ามารถแสดงออกซึ่ง ความต้ อ งการ หรือค่ า นิ ย ม
โดยทั่ ว ไปได้ เช่ น คนที่ ท างานก็ ต้ อ งการเงิ น หรื อ โจรที่ ลั ก ขโมย ชิ ง ทรั พ ย์ ผู้ อื่ น ก็ ต้ อ งการเงิ น
เช่นเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่า ความต้องการเงินไม่ได้ทาให้เป็นโจร
9. พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความต้องการและ
ค่านิยม โดยไม่ต้องอธิบายความต้องการ หรือค่านิยมนั้น เพราะว่าพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรมก็มี
ความต้องการและค่านิยมดุลเดียวกัน
จึ งสรุ ป ได้ว่า ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่ แ ตกต่ าง อธิบายว่า พฤติก รรม
อาชญากรรมนั้นเกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร ประกอบกับแรงจูงใจ แรงผลักดัน ในการ
ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เป็นอาชญากร อันก่อให้เกิดการกระทาผิด โดยไม่ได้ขึ้ นอยู่กับปัจจัยภายในของตัว
ผู้กระทาความผิด เช่น ทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ หรือส่วนปัจจัยภายนอก เช่น สภาพครอบครัว
โรงเรียน สภาพแวดล้อม ซึ่งทฤษฎีนี้มองว่าไม่มีส่วนในการก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือการกระทาผิด
แต่อย่างใด

2.2 หลักการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากร
ทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นระบบที่เกิดขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับประวัติ
อาชญากรรมของผู้กระทาความผิด ที่ได้ผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้ว เพื่อประโยชน์ใน
การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจว่าผู้กระทาความผิดอยู่ใด และเมื่อผู้กระทาความผิดกระทา
ความผิดซ้าอีก ก็ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ทันท่วงที และทะเบียนประวัติอาชญากรก็
จะถูกนามาพิจารณาในการเพิ่มโทษได้อีกด้วย โดยจะได้อธิบายความหมาย ความสาคัญของทะเบียน
ประวัติอาชญากร ดังนี้
2.2.1 คานิยามของทะเบียนประวัติอาชญากร
คาว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” นั้นไม่มีบทกฎหมายใดให้คาอธิบายเอาไว้โดยเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นคาที่ใช้นิยาม หรือเข้าใจกันในหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงาน จึงต้องอาศัย ความหมายใน
พจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 มาอธิบายความหมายของคาว่า “ทะเบียนประวัติ
อาชญากร” ดังนี้
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คาว่า “ทะเบียน”40 หมายความว่ า บัญชีจดลักษณะจานวนคน จานวนสัตว์ หรือจานวน
สิ่งของ ตลอดจนการงานต่าง ที่รัฐบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง
คาว่า “ประวัติ”41 หมายความว่า เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง
คาว่า “อาชญากร”42 หมายความว่า ผู้ก่ออาชญากรรม ผู้กระทาความผิดคดีอาญา
ดังนั้น เมื่อทราบถึงคานิยามดังกล่าวข้างต้นแล้ว คาว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ย่อม
หมายถึง ระบบข้อมูลที่รวบรวมเรื่อราว และความเป็นไปของผู้กระทาความผิดอาญาในคดีอาญา ไว้
เป็นพยานหลักฐานโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งกระทาความผิดถือว่ามีความสาคัญที่สุดในระบบฐานข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากร เพราะสามารถใช้แยกแยะบุคคลแต่ละประเภท และทาให้ทราบถึงประวัติของบุคคล
แต่ละราย ซึ่งประวัติของบุคคลสามารถแบ่งได้ 4 ส่วน43
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ตาหนิรูปพรรณ ตาหนิพิการ ลายสัก อุปนิสัยประจาตัว
ภาพถ่าย เชื้อชาติ สัญชาติ ลายพิมพ์นิ้วมือ บางประเทศได้มีการนาลายพิมพ์ DNA มาใช้ด้วย44
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ที่อยู่ ที่เกิด ที่ทางาน สถานที่ที่ชอบไปเที่ยว ปรากฏตัว
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบุคคล และสถานที่

40

ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1
(กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2546), หน้า 515.
41 เรื่องเดียวกัน, หน้า 665.
42

เรื่องเดียวกัน, หน้า 1361.

43

วิมล อินทามระ, การทะเบียนประวัติอาชญากร ในอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

พล.ต.ท. โต๊ะ อินทามระ, ( กรุงเทพ : เจริญผล ), หน้า 32.
44
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รุ่งระวี โสขุมา, ลายพิมพ์ DNA กับการดาเนินคดีอาญา พ.ศ.2539, บทบัญฑิตย์ (2552):
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ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย ความรู้ การศึกษา อาชีพ พฤติกรรมเกี่ยวกับความประพฤติความโน้ม
เอียงไปทางความเชื่อประเภทใด วิธีการในการกระทาความผิดถ้าเป็นผู้กระทาความผิดมาก่อน
2.2.3 การบันทึกข้อมูล
เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันจานวนประชากรมีอัตราเพิ่มมากขึ้น ยากแก่การแยกแยะ
ลักษณะและรูปพรรณสัณฐานของบุคคลแต่ละประเภท ประกอบกับเมื่อวิทยาศาสตร์การแพทย์นับวัน
ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้า และเข้ามามีส่วนสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแปลงเพศ และการศัลยกรรม
ต่าง ๆ ทาให้ไม่สามารถแยกแยะประเภท หรือลักษณะของบุคคลได้ เนื่องด้วยข้อมูลของบุคคลต้องใช้
ความละเอียดรอบครอบในการจัดเก็บอย่างมาก ฉะนั้นจึงต้องนาหลักวิชาการ และวิธีปฏิบัติงานเข้ามา
สนับสนุนหารบันทึกข้อมูลของบุคคล กล่าวคือ โดยการนาเทคโนโลยีต่าง ๆที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการ
จัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คอมพิวเตอร์ เข้ามาบันทึกประวัติของบุคคล รวบรวมภาพถ่าย
ผู้กระทาความผิด ลายพิมพ์นิ้วมือ ประวัติอาชญากรรม เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ตัว
บุคคล เมื่อมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.2.4 การรักษาความลับของข้อมูล
การนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดมาเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยมิได้รับอนุญาต ย่อมกระทามิได้
เพราะข้อมูลดังกล่าวมีความสาคัญที่ระบุตัวของบุคคลนั้น เช่น ประวัติอาชญากร ประวัติการทางาน
ฐานะทางการเงิน หรือสิ่งที่บอกลักษณะอื่นที่ทาหีรู้ตัวผู้นั้นได้ ไม่ว่าจะเป็น ลายพิมพ์นิ้วมือ หรือรูป
ถ่าย เป็นต้น ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254045ได้บัญญัติว่า
หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยจัดให้มีระบบข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจาเป็นเพื่อการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้สาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น และยกเลิกการจัดให้มีระบบดังกล่าวเมื่อหมดความจาเป็น โดยพยายามเก็บ
ข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของ
บุคคลนั้น อีกทั้งหน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมของตนต่อ
หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลมิได้ เว้น
แต่ การเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อนาไปใช้ตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น หรือเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อ หรือส่วนที่ทาให้รู้ว่าเป็น
ข้อมูลข่างสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ บุคคลใด หรือเพื่อป้องกันการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การสืบสวน การสอบสวน การฟ้องคดี ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใดก็ตาม หรือระงับอันตรายต่อชีวิต
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หรือสุขภาพของบุคคลต่อศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่มีอานาจตามกฎหมาย
ที่จะใช้ข้อเท็จจริงดังกล่าวได้
2.2.5 การคุ้มครองสิทธิ
ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะทาง
การเงิน ประวัติสุขภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ประวัติอาชญากรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญที่
จะต้องได้รับการรับรอง และคุ้มครองจากกฎหมายภายในของรัฐ และหลั กกฎหมายสากล กล่าวโดย
สรุปคือ การนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดมาเปิดเผย ย่อมกระทามิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ประวัติ
อาชญากรรม ซึ่งตามกฎหมายไทยมี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ที่ให้การ
รับรองและคุ้มครองโดย บัญญัติว่า สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติย ศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่
ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งการกล่าว หรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความ หรือภาพไม่ว่าด้วย
วิธีใดไปยั งสาธารณชน อัน เป็ น การละเมิด หรือกระทบถึงสิ ทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทบมิได้ เว้นแต่ จะมีบทบัญญัติของกฎหมายให้กระทาเช่นนั้น
ได้46 ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญ ใครจะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใดไปเผยแพร่มิได้
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็น ประวัติอาชญากรรมใด ๆไปเผยแพร่จึงไม่สามารถกระทาได้ ซึ่ง
ได้รับการรับรอง และคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 เว้นแต่จะ
อาศัยอานาจของกฎหมายให้กระทาได้
2.2.6 ลักษณะงานทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อผู้กระทาความผิดได้ผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนศาลมีคาพิพากษา
ลงโทษแล้ว กองทะเบียนประวัติอาชญากร ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ และ
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล เก็บบันทึกเรื่องราว ประวัติต่าง ๆ ลายพิมพ์นิ้วมือ และ
รูปประพรรณสัณฐานของผู้กระทาความผิด47 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเก็บข้อมูล

46
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.

พัชรา สินลอยมา, เอกสารประกอบคาสอนวิชาการทะเบียนประวัติอาชญากร โรงเรียน
นายร้อยตารวจ (นครปฐม : โรงเรียนนายร้อยตารวจ, 2551), หน้า 6-7.
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โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่กระทาความผิดไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากร
เพราะเป็นการช่วยแยกแยะตัวผู้กระทาความผิด และทาให้ทราบถึงประวัติ และลักษณะของความผิด
ที่ได้กระทา เช่น ประวัติผู้กระทาความผิด ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น
2. เป็นการตรวจสอบและแจ้งผล
เนื่ อ งจากงานทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรเป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล จึ ง ต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบและแจ้งผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการตรวจสอบข้อมูลมักจะใช้
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิผล
3. เป็นการออกประต่าง ๆโดยวัตถุประสงค์ของการประกาศ เพื่อนาข้อมูลต่าง ๆที่
จาเป็นต่อการสอบสวนของเจ้ าหน้ าที่ตารวจมาเก็บรวบรวมตามลักษณะของงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร เช่น ประกาศสืบจับ ประกาศรางวัลสินบนนาจับ ประกาศคนหายพลัดหลง เป็นต้น
2.2.7 ประโยชน์ของงานทะเบียนประวัติ
ทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถนาไปใช้กับการดาเนินการตามกระบวนยุติธรรมทางอาญา
ได้ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ตารวจ พนักงานอัยการ ศาล และราชทัณฑ์ โดยถูกนาไปใช้การสอบสวน การ
ฟ้องคดี การขอเพิ่มโทษ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับโทษ เป็นต้น
1. เจ้าหน้าที่ตารวจ
1.1 การสืบสวน
มาตรา 2 (10) แห่ ง ประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา
บัญญัติว่า “การสืบสวน หมายถึง การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจได้ปฏิบัติไปตามอานาจและหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะ
ทราบรายละเอียดแห่งความผิด”
ความมุ่งหมายของการสืบสวน คือ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
ฝ่ายปกครอง หรือตารวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ก่อนที่จะมีการกระทาความผิด
อาญาเกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้น
นั้นเอง โดยการใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรต่าง ๆ เช่น ประวัติอาชญากรรม ลักษณะ หรือ
รูปแบบของการกระทาความผิด เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
1.2 การสอบสวน
มาตรา 2 (11) แห่ ง ประมวลกฎหมายวิธี พิ จารณาความอาญา
บัญญัติว่า การสอบสวน หมายถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดาเนินการทั้งหลายอื่นตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทาไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะ
ทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทาความผิดมาฟ้องลงโทษ
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ความมุ่งหมายของการสอบสวน คือ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการทั้งหลายอื่น เกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระทาความผิดมาฟ้องลงโทษ ซึ่ง
การปฏิบัติตามที่กล่าวมาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจากที่มีการกระทาความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้ว
ในการรวบรวมพยานหลักฐานนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 131 บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลั กฐานทุกชนิด เท่าที่
สามารถจะทาได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูก
กล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทาความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุ ทธิ์ของผู้ต้องหา”
นอกจากนี้พนักงานสอบสวนยั งมีอานาจตรวจตัวผู้ เสียหาย ผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือ ที่ ทาง
รวมทั้งภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาด จาลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเท้าที่ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 13248 ได้วางหลักไว้ ฉะนั้นในการรวบรวมพยานหลั กฐาน
ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น ตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือของ
ผู้ต้องหา เพื่อที่จะทราบว่าผู้ต้องหาเคยกระทาความผิดมาก่อนหรือไม่ หรือตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ
จากศพ เพื่อติดตามจับกุมตัวผู้กระทาความผิดต่อไป49 เป็นต้น

2.3 อนุสัญญาสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อเด็กกระทาผิดและผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งถูกขึ้นทะเบียนประวัติ
อาชญากรแล้ว ทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นเสมือนตราบาปที่ส่งผลให้เด็กไม่สามารถกลับ คืนเข้าสู่
สังคม และก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ โดยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรนี้ถือได้ว่าเป็นการละเมิด
สิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วม
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาก็เพื่อต้องการให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงสิทธิเด็ก และต้องการให้เด็กได้รับการ

48

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 132 (1) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตัวตัว

ผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมภาพถ่าย แผนที่ หรือ
ภาพวาด จาลองหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเท้ากับให้บันทึกรายละเอียดทั้งหลายซึ่งน่าจะ
กระทาให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น.
49

กองบั ญ ชาการศึ ก ษา กรมต ารวจ, คู่ มื อ ต ารวจเล่ ม 7, ( กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์ คุ รุ ส ภา

ลาดพร้าว, 2539), หน้า 88.
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รับรอง คุ้มครองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพราะเหตุที่เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของ
ประเทศ เป็นกาลังขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยอธิบายได้ ดังนี้
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีที่มาจากหลักการสาคัญ 5 ประการ 50 คือ สิทธิพลเมือง การเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรม ที่ กาหนดไว้ในปฏิญญาแห่ งกรุงเจนีว าสาหรับเรื่องสวัสดิภาพและการ
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2466 โดยความพยายามของ สหภาพกองทุนช่วยเหลือเด็กระหว่าง
ประเทศ จนกระทั่ง อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กจัดทาขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2532
เพื่อให้มีผลใช้บังคับแก่รัฐที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา โดยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนี้เปิดกว้างให้ทุกรัฐ
สามารถเข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาได้โดยไม่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจหรือระบอบการเมืองการ
ปกครอง จึงถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้การรับรองคุ้มครองและพัฒนาสิทธิขั้น
พื้นฐานของเด็กอย่างแท้จริง อันเป็นหลักสากลที่น านาประเทศให้การรับรอง ซึ่งประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2535 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2535
วัตถุประสงค์หลักของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีดังนี้51
1. สิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิสากล และเป็นสิทธิเด็ดขาดไม่ใช่สิทธิที่รัฐ หรือให้ใครให้แก่เด็ก แต่เป็น
สิทธิที่เด็กมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่จะต้องได้รับการรับรองและคุ้มครองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
2. ในการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องคานึงถึงสิทธิเด็ก และประโยชน์สูงสุดของเด็ก
เป็นสาคัญในการพิจารณา
คาว่า “เด็ก” ตามอนุสัญญานี้ หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ากว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุ
นิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็ก ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเด็ กที่
กระทาผิดมีดังนี้
ข้อ 352

50

ระรินทิพย์ ศิโรรัตน์, อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก เรื่องการขายเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ความเกี่ยวพันของเด็กในความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ กระบวนการติดต่อร้องเรียน ( กรุงเทพฯ : สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ), หน้า 10.
51 วันชัย รุจนวงศ์, มาตรฐานการปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนตาม
มาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานและปฏิบัติต่อเด็ก
และเยาวชนที่กระทาผิด ( กรุงเทพฯ : กรมคุมประพฤติ, 2549), หน้า 2-3.
52 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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1. ในการกระทาทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไม่ว่าจะกระทาโดยสถาบันสังคมสงเคราะห์ของรัฐหรือ
เอกชน ศาลยุติธรรม หน่วยงานฝ่ายบริหาร หรือองค์กรนิติบัญญัติผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสิ่งที่
ต้องคานึงถึงเป็นลาดับแรก
2. รัฐภาคีรับที่จะประกันให้มีการคุ้มครอง และการดูแลแก่เด็กเท่าที่จาเป็นสาหรับความอยู่ดี
ของเด็ ก โดยค านึ ง ถึ ง สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องบิ ด ามารดา ผู้ ป กครองตามกฎหมาย หรื อ บุ ค คลอื่ น ที่
รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายด้วย และเพื่อการนี้จะดาเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ และบริหารที่
เหมาะสมทั้งปวง
3. รัฐภาคีจะประกันว่า สถาบัน การบริการ และการอานวยความสะดวกที่มีส่วนรับผิดชอบ
ต่อการดูแลหรือการคุ้มครองเด็กนั้น จะเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้โดยหน่วยงานที่มีอานาจ
โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย สุขภาพ และในเรื่องจานวนและความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่
ตลอดจนการกากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
ข้อ 4053
1. รัฐภาคียอมรับสิทธิเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือได้ว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมาย
อาญาที่จะได้รับการปฏิบัติต่อในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริ มความสานึกในศักดิ์ศรีและคุณ ค่า
ของเด็ก ซึ่งจะเสริมความเคารพของเด็กต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น และใน
ลักษณะที่ต้องคานึงถึงอายุของเด็กและความปรารถนาที่จะส่งเสริมการกลับคืนสู่สังคม และการมี
บทบาทเชิงสร้างสรรค์ของเด็กในสังคม
2. เพื่อการนี้และโดยคานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับตราสารระหว่างประเทศรัฐภาคีประกัน
ว่า
(ก) จะไม่มีเด็กคนใดถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถูกถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายอาญา โดยเหตุแห่ง
การกระทาหรืองดเว้นการกระทา ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายภายในหรือกฎหมายระหว่างประเทศใน
ขณะที่การกรทาหรือการงดเว้นการกระทานั้นเกิดขึ้น
(ข) เด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหาหรือตั้งข้อหาว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายหมายอาญาอย่างน้อยที่สุดจะ
ได้รับหลักประกัน ดังต่อไปนี้
(1) ได้รั บ การสั น นิษฐานว่าบริสุ ทธิ์ จนกว่าจะได้รับการพิสู จน์ว่ามีความผิ ดตาม
กฎหมาย
(2) ได้รับการแจ้งข้อหาทันทีและโดยตรง และในกรณีที่เหมาะสมโดยผ่านบิดามารดา
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และจะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม เพื่อ
การตระเตรียมและการต่อสู้คดีของเด็ก
53

เรื่องเดียวกัน
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(3) ได้รับการตัดสินโดยไม่ชักช้า โดยหน่วยงานหรือองค์กรทางตุลาการที่มีอานาจ
เป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพิจารณาความอย่างยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้มีความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายหรือทางอื่นที่เหมาะสม เว้นเสียแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าจะไม่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคานึงถึงอายุเด็กหรือสถานการณ์ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
(4) จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความหรือสารภาพผิด สามารถซักถามหรือซักค้านพยาน
และให้พยานของตนเข้ามามีส่วนร่วม และให้มีการซักถามพยานแทนตนภายใต้เงื่อนไขแห่งความเท่า
เทียมกัน
(5) หากพิจารณาว่าได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ก็ให้การวินิจฉัยหรือมาตรการใดที่
กาหนด โดยผลของการวินิจฉัยนั้นได้รับการทบทวนโดยหน่วยงานหรือองค์การทางตุลาการที่มีอานาจ
เป็นอิสระและเป็นกลางในระดับสูงขึ้นไป
(6) ให้มีความช่วยเหลือของล่ามโดยไม่คิดมูลค่า หากเด็กไม่สามารถเข้าใจหรือพูด
ภาษาที่ใช้อยู่
(7) ในทุกขั้นตอนของกรบวนการพิจารณาให้เคารพต่อเรื่องส่วนตัวของเด็กอย่างเด็ก
ที่
3. รั ฐ ภาคี จ ะหาทางส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารตรากฎหมาย ก าหนดกระบวนวิ ธี พิ จ ารณาจั ด ตั้ ง
หน่วยงานและสถาบัน ซึ่งจะใช้เป็นการเฉพาะกับเด็กที่ถูกกล่าวหา ตั้งข้อหา หรือถู กถือว่าได้ฝ่าฝืน
กฎหมายอาญา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
(ก) การกาหนดอายุขั้นต่าซึ่งเด็กที่มีอายุต่ากว่านั้นจะถูกถือว่าไม่มีความสามารถที่จะฝ่าฝืน
กฎหมายอาญาได้
(ข) เมื่อเห็นว่าเหมาะสมและเป็นที่พึงปรารถนา ให้กาหนดมาตรการที่จะใช้กับเด็กเหล่านั้น
โดยไม่ต้องอาศัยกระบวนการทางตุลาการ ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าสิทธิมนุษยชนและการคุ้ มครองตาม
กฎหมายจะได้รับการเคารพอย่างเต็มที่อยู่
4. การดาเนินการต่างๆ เช่น คาสั่งให้มีการดูแล แนะแนว และควบคุมการให้คาปรึกษา การ
ภาคทัณฑ์ การอุปาระดูแล แผนงานการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพและทางอื่น นอกเหนือจาการให้
สถาบันเป็นผู้ดูแล จะต้องมีไว้เพื่อประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เหมาะสมแก่ความ
เป็นอยู่ที่ดีของเด็กและได้สัดส่วนกับทั้งสภาพการณ์และความผิดของเด็ก
จากการศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จะเห็นได้ว่า การที่เด็กกระทาผิดและถูกขึ้นทะเบียน
ประวัติอาชญากรนั้น ขัดต่อหลักการที่ได้บัญญัติในอนุสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่เด็กสานึกผิดในสิ่งที่ตน
ได้กระทาไปและกลับตนเป็นคนดีแล้ว ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติใน ข้อ 3 วรรค 1 ที่ว่า การกระทา
ใดที่เกี่ยวกับเด็กจาต้องคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นลาดับแรก และใน ข้อ 40 วรรค 1 ที่ว่า
การปฏิบัติต่อเด็กจะต้องเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าของเด็ก คานึงถึงอายุของเด็กและการนาเด็ก
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กลับคืนสู่สังคม และด้วยเหตุที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแล้ว เห็นควร
ที่จะนามาตรการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศ มาเป็นแนวทางในการ
ออกกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย โดยกาหนดมาตรฐานในการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ให้เทียบเท่าหรือสูงกว่าที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กได้กาหนดไว้ เพื่อเป็นการประกันว่าเด็กจะได้รับการ
ปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คุณค่าและศักดิ์ศรีของเด็ก ในอันที่ จะลดผลกระทบกระทบต่อตัวเด็กในภายภาค
หน้า ซึ่งส่งผลให้เด็กสามารถกลับคืนสู่สังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

บทที่ 3
ศึกษาเปรียบเทียบการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยและต่างประเทศ
เมื่อผู้ กระทาความผิ ดถูกขึ้นทะเบียนประวัติ อาชญากร และได้ชื่อว่าเป็นบุคลที่มีประวั ติ
อาชญากรติดตัวแล้ว ทาให้บุคคลนั้น สูญเสียโอกาสต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา หรือการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ดังนั้น เมื่อไม่มีความรู้ หรือการประกอบอาชีพที่มั่นคง ก็จะทาให้บุคคลนั้นใช้
ชีวิตในสังคมไม่ได้ และหวนกลับไปกระทาความผิดอีก ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และมลรัฐเทกซัส
สหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะศึกษาแนวคิกและหลักการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

3.1 หลักการและเหตุผลของกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
การลบทะเบียนประวัติอาชญากรถือเป็นเรื่องใหม่ในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากทะเบียน
ประวัติอาชญากรแต่ก่อนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ตารวจในการป้องกัน ปราบปราม และ
รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม สาหรับศาล หรือผู้พิพากษาก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
โทษ หรือลดโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทาไป ฉะนั้นแล้ว จึงต้องทาการศึกษา
แนวคิดและหลักการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
3.1.1 ประเทศออสเตรเลีย
การลบทะเบียนประวัติอาชญากรของมลรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลียนั้น ปรากฏใน
พระราชบัญญัติ “Criminal Records Act 1991”ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้54
1.) วัตถุประสงค์เบื้องต้น คือ เพื่อที่จะลดผลกระทบแก่ผู้กระทาความผิดที่จะถูก
ตัดสินลงโทษ เฉพาะความผิดที่มีอัตราโทษ หรือเป็นความผิดเล็กน้อย ประกอบกับบุคคลนั้นได้ผ่าน
ขั้นตอนการคุมประพฤติ กล่าวคือ ศาลมีคาสั่งคุมประพฤติบุคคลนั้น โดยในระหว่างคุมประพฤติบุคคล
นั้นไม่ได้กระทาความผิดอื่นใดอีก เมื่อได้ผ่านขั้นตอนการคุมประพฤติแล้ว การตัดสินลงโทษจะยุติลง
และทาให้บุคคลนั้นไม่ถูกขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากร
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2.) นอกจากวัตถุประสงค์ข้อแรก ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเลิ กการตัดสินลงโทษ
รวมถึงการอภัยโทษด้วย
3.1.2 ประเทศแคนาดา
กฎหมายเกี่ ย วกั บ การลบทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรของประเทศแคนาดา ปรากฏใน
พระราชบัญญัติ “Criminal Records Act R.S.C 1985” ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์
ทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูล ทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยมี
หลักเกณฑ์ให้ผู้กระทาความผิดที่ได้รับการอภัยโทษ ประกอบกับมีการอบรมแก้ไขฟื้นฟู และได้รับการ
ปล่อยตัวแล้ว กลับมามีสิทธิต่าง ๆอีกครั้ง55
3.1.3 มลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา
การลบทะเบี ยนประวัติอาชญากรของมลรัฐ เทกซัส ประเทศสหรัฐ อเมริกา ปรากฏอยู่ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน Title 1 Chapter 55 โดยมีหลักการเพื่อที่จะให้ผู้กระทา
ผิดที่ขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรกลับมามีสิทธิต่าง ๆอีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบที่บุคคลนั้นจะ
ได้รับ โดยสามารถกล่าวอ้างได้ว่าทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นถูกลบไปแล้ว
3.1.4 ประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร แต่พอมี
กฎหมายที่เทียบเคียงได้คือ พระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุล ยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 56 แต่อย่างไรก็ดี การล้ างมลทินตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น ไม่ครอบคลุมถึงการลบทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย กล่าวคือการล้าง
มลทินนั้นมีผลเป็นเพียงการลบล้างโทษ แต่มิได้ลบล้างการกระทาความผิ ดแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้
ทะเบียนประวัติอาชญากรจึงไม่ถูกลบล้างไปโดยพระราชบัญญัติดังกล่าว
ในส่วนของการขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ
พ.ศ. 2547และระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 วางหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ประวัติ
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อาชญากรรมไว้ แต่ไม่มีการกาหนดถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่
ผู้กระทาผิดกลับตนเป็นคนดี พร้อมกลับคืนสู่สังคมไว้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ดังนี้
พระราชบั ญญัติ ตารวจแห่ งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 11 57 ส านักงานตารวจแห่ งชาติ มีผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าส่วนราชการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(4) วางระเบี ย บหรื อ ท าค าสั่ ง เฉพาะเรื่ อ งไว้ ใ ห้ ข้ า ราชการต ารวจหรื อ พนั ก งาน
สอบสวนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้อานาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาหรือกฎหมายอื่น
ระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจไม่เกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ 32
การพิมพ์ลายนิ้วมือ
พ.ศ. 2554
บทที่ 1
การปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ต้องหา จาเลย
ผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้รับการอบรม และศพ
ข้อ 1 พนักงานสอบสวนมีหน้าที่58
1.1 จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนี้
1.1.1 ผู้ ต้องหาคดีอาญาทุ กประเภท เว้ นแต่คดีล หุ โ ทษ คดีที่ มี
อัตราโทษไม่ สู ง กว่า ลหุ โ ทษ หรื อความผิ ด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยจราจรทางบก หรือความผิ ด ตาม
กฎหมายอื่นๆ ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับแล้ว
1.1.2 ศพซึ่งตายผิ ดธรรมชาติ หรือตายในระหว่ างอยู่ ในความ
ควบคุมของเจ้าพนักงาน
1.3 การกรอกข้อความลงบนแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือให้ปฏิบัติ ดังนี้
57
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1.3.4 ส าหรับคดีที่อยู่ในอานาจศาลแขวงให้ บันทึกคาว่า “ศาล
แขวง” แต่ถ้าผู้ต้องหารับสารภาพให้บันทึกคาว่า “รับสารภาพศาลแขวง” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านมุม
บนซ้ายของแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
ข้อ 2 กองทะเบียนประวัติอาชญากร มีหน้าที่
2.1 เมื่อได้รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหา หรือศพ จากพนักงานสอบสวน
ให้ปฏิบัติดังนี้
2.1.1 คัดเลือกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวน
บันทึกคาว่า “ศาลแขวง” ออกจากแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือประเภทอื่นๆ แล้วรีบตรวจสอบแจ้งผลภายใน
15 วันนับแต่วันที่รับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
สาหรับแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือที่บันทึกคาว่า “รับสารภาพศาล
แขวง” ซึ่งล่วงเลยการฟ้องคดีตามกฎหมาย ให้จัดเก็บไว้เป็นประวัติโดยไม่ต้องแจ้งผลการตรวจสอบ
บทที่ 2
การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตต่างๆ
ข้อ 1 หากการขออนุ ญาตทาการอย่า งใด หากมีกฎหมายหรื อระเบีย บของทาง
ราชการกาหนดคุณสมบัติให้ตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาต เพื่อที่จะได้ทราบประวัติต้องหา
คดีอาญา เมื่อหน่วยงานหรือตารวจท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลาเนาอยู่ จัดให้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วให้พิมพ์
ลายนิ้วมือผู้ขออนุญาตด้วยแบบพิมพ์ลายนิ้วมือตามแบบท้ายระเบียบนี้ แล้วส่งไปตรวจสอบยังกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร
ข้อ 2 เมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรตรวจสอบได้ผลประการใด ให้แจ้งผลการ
ตรวจสอบไปยังหน่วยงานหรือตารวจท้องที่ที่ส่งแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือมาให้ตรวจสอบทราบ
บทที่ 3
การพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ขอสมัครเข้ารับราชการ
หรือเข้าทางานในหน่วยงานต่างๆ
ข้อ 1 เมื่อสถานีตารวจท้องที่ได้รับหนังสือขอตรวจสอบประวัติการต้องหาคดีอาญา
ของผู้ มีภู มิล าเนาอยู่ ในท้องที่ ให้ พิมพ์ล ายนิ้ว มือผู้ ส มัครเข้ารับราชการหรือทางานด้วยแบบพิมพ์
ลายนิ้วมือตามแบบท้ายระเบียบนี้ แล้วส่งไปตรวจสอบยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร
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ข้อ 2 เมื่อกองทะเบียนประวัติอาชญากรตรวจสอบได้ผลประการใด ให้แจ้งสถานี
ตารวจท้องที่ตาม ข้อ 1 เพื่อรวบรวมผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือส่งไปยังหน่วยงานที่รับสมัคร
บุคคลเข้าทางานต่อไป
ดังนั้น จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรโดยเฉพาะ จึงเห็นสมควรที่จะนาแนวคิดและหลักการในการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรในต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญา
กรให้สอดคล้องกับรูปแบบ สภาพสังคมของประเทศไทยต่อไป

3.2 หลักเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติอาชญากร
ศึกษาหลักเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้กล่าวมา ว่า
มีหลักเกณฑ์ และรูปแบบในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างไร ประกอบกับบุคลที่อยู่ในเงื่อนไข
ที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย
3.2.1 บุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
บุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น ไม่ใช่ว่าผู้กระทาความผิดทุกคนสามารถขอลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรได้ แต่จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดเอาไว้ด้วย
3.2.1.1 ประเทศออสเตรเลีย
บุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามพระราชบัญญัติ “Criminal Records
Act 1991” ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรเอาไว้โดยตรง แต่เมื่อศึกษาพระราชบัญญัติทั้งฉบับแล้ว สามารถอธิบายได้ ดังนี้
1.) บุคคลนั้นต้องกระทาความผิดอาญา โดยไม่จากัดเฉพาะความผิดอาญาตามกฎหมาย
ของมลรัฐนิวเซาท์เวลล์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมายของมลรัฐนิว
เซาท์เวลล์เท่านั้น ด้วย59
2.) ผู้กระทาความผิดได้ถูกตัดสินลงโทษ และได้ผ่านขั้นตอนการคุมประพฤติแล้ว 60โดย
การตัดสินลงโทษ หมายถึง
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(2.1) การพิสูจน์ความผิดว่าบุคคลนั้นกระทาความผิดจริง โดยที่ยังไม่มีการ
ตัดสินลงโทษ
(2.2) การพิสูจน์ความผิดว่าบุคคลนั้นกระทาความผิดจริง และมีการกาหนด
ระยะเวลาคุมประพฤติ โดยผู้กระทาผิดมีความประพฤติดีตลอดระยะเวลาดังกล่าว
พระราชบั ญญั ติฉ บั บ นี้ มีผ ลใช้บั ง คับ กั บผู้ กระท าความผิ ดซึ่ ง ได้ ถู ก ตัดสิ นลงโทษก่ อ น
พระราชบั ญญัตินี้ มีผ ลใช้บั งคับ ซึ่งบุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติ อาชญากรนั้นต้ องไม่ ก ระท า
ความผิด ดังต่อไปนี้
1.) ความผิดที่มีอัตราโทษจาคุกเกินกว่า ๖ เดือนในคดีที่ถูกตัดสินลงโทษ
2.) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
3.) ความผิดที่กระทาโดยนิติบุคคล61
แต่อย่ างไรก็ ดี หากผู้ กระทาความผิ ด ซึ่ ง ไม่ ถู ก ตัด สิ นลงโทษ หรือได้รับการอภั ย โทษ
ประกอบกับไม่ได้กระทาความผิดตามที่กล่าวมาข้างต้น บุคคลนั้นจะไม่ถูกขึ้นทะเบียนประวัติอาชญา
กร
3.2.1.2 ประเทศแคนาดา
พระราชบัญญัติ “Criminal Records Act R.S.C 1985”ได้กาหนดคุณสมบัติของบุคคล
ที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ว่า จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษ ประกอบกับต้องเป็น
บุคคลสัญชาติแคนาดาที่ถูกตัดสินลงโทษ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะกระทาความผิดตามกฎหมายแคนาดา
หรือกฎหมายของประเทศอื่นก็ตาม62
แม้ว่าผู้กระทาความผิดจะเป็นผู้มีสัญชาติแคนาดาก็ต าม ก็ใช่ว่าจะยื่นคาขออภัยโทษได้
ทุกกรณี เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาร้องขออภัยโทษไว้ สาหรับ
ผู้กระทาผิด ดังนี้
1.) บุคคลที่กระทาความผิดต่อชีวิตร่างกาย เช่น ฆ่าผู้อื่น โดยผู้กระทาได้รั บโทษจาคุกไม่
ต่ ากว่ า 2 ปี ห รื อ กระท าความผิ ด ตามบั ญ ชี แ นบท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี ก ารด าเนิ น คดี แ บบ
Indictment เช่น การร่วมประเวณีกับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 16 ปีบริบูรณ์ การข่มขืน หรือพยายาม
ข่มขืน เป็นต้น หรือกระทาความผิดเกี่ยวกับการบริการที่มีโทษปรับเกินกว่า 2000 ดอลลาร์แคนาดา
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หรือต้องโทษกักขังเกินกว่า 6 เดือน ถ้าบุคคลนั้นต้องการขออภัยโทษต้องรอให้ระยะเวลา 10 ปี นับ
แต่วันที่การลงโทษสิ้นสุดลงได้ผ่านพ้นไป
2.) ถ้าเป็นความผิดอื่นนอกจากข้อ 1 บุคคลที่ต้องการขออภัยโทษต้องรอให้ระยะเวลา 3
ปีนับแต่วันที่การลงโทษสิ้นสุดลงได้ผ่านพ้นไป63
3.2.1.3 มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของมลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้
กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถยื่นคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ ๒ ประการ
ได้ แ ก่ ผู้ ก ระท าความผิ ด อาญา และบุ ค คลที่ ส ามารถยื่ น ค าร้ อ งขอแทนผู้ ก ระท าความผิ ด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.) ผู้กระทาความผิด64
ต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ ไ ด้ ก ระท าความผิ ด ตามกฎหมายอาญาและถู ก จั บ กุ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น
ความผิดเล็กน้อย หรือความผิดร้ายแรง โดยที่บุคคลนั้นได้ลงมือถึงขั้นพยายามกระทาความผิดแล้ว แต่
ศาลตัดสินให้พ้นโทษ หรือบุคคลนั้นได้รับโทษครบถ้วน หรือได้รับการอภัยโทษ และต้องประกอบด้วย
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1.1) ผู้กระทาผิดที่สามารถร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรต้องไม่มีข้อ
กล่าวหา หรือถูกบังคับโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญาร้ายแรง สาหรับผู้กระทาความผิดที่ถูก
กล่าวหา หรือถูกบังคับโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดอาญาร้ายแรง โดยข้อกล่าวหา หรือการถูก
บังคับโทษต้องถูกยกเลิก ประกอบกับระยะเวลาที่ถูกจากัดสิทธิได้ครบกาหนดก่อนที่จะมีการยื่นคา
ร้องขอให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหา หรือการถูกบังคับ
โทษได้ถูกยกเลิก เพราะเหตุที่บุคคลนั้นได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว หรือข้อกล่าวหา หรือการบังคับโทษ
ได้เกิดขึ้นด้วยความผิดพลาด ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือเหตุอื่นที่เชื่อได้ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้กระทาความผิด
(1.2) ผู้กระทาผิดได้รับการปล่อยตัว และหากมีข้อกล่าวหา ข้อกล่าวหานั้น
ต้องไม่มีผลในคาพิพากษาอันถึงที่สุด ประกอบกับต้องไม่มีข้อกล่าวหาอื่นใดอีก
(1.3) ผู้กระทาผิดต้องไม่ถูกศาลตัดสินลงโทษในการกระทาความผิดอาญา
ร้ายแรงในระยะเวลา ๕ ปีนับแต่ถูกจับกุม โดยบุคคลนั้นสามารถขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดย
เป็ น การยื่ น ค าร้ อ งขอของผู้ อ านวยการรั ก ษาความปลอดภั ย สาธารณะ(The Director of the
Department of Public Safety)
63 Criminal
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ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ก ระท าผิ ด มี ลั ก ษณะ หรื อ คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นที่ ส ามารถยื่ น ค าร้ อ งขอลบ
ทะเบี ย นประวั ติ อาชญากรและยื่ น ค าร้ อ งขอดั ง กล่ าวก็ต าม ศาลอาจใช้ดุ ล พินิ จ ไม่ อ นุ ญาตให้ ล บ
ทะเบียนประวัติอาชญากรก็ได้ หากเป็นความผิดอื่นอันมิใช่ความผิดอาญา ประกอบกับบุคคลนั้นถูก
ตัดสินลงโทษ หรือถูกกล่าวหาในความผิดอื่นใดอีก โดยที่ข้อกล่าวหานั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
แต่อย่างไรก็ตาม ศาลอาจอนุญาตให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้หากบุคคลนั้นไม่ถูกตัดสินลงโทษ
โดยศาลชั้นอุทธรณ์
2.) บุคคลที่สามารถยื่นคาร้องแทนผู้กระทาผิด65
บุคคลที่สามารถยื่นคาร้องขอแทนผู้กระทาผิดได้เฉพาะในกรณีที่ผู้กระทาผิดถึงแก่ความ
ตายและบุคคลนั้นมีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ศาลจะมีคาสั่งให้บุคคลที่ส่วนได้เสี ยกับ
ผู้กระทาผิดยื่นคาร้องขอแทนผู้กระทาความผิดได้ อันได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(2.1) ปู่ ย่า ตา ยาย
(2.2) บิดามารดา
(2.3) คู่สมรส
(2.4) พี่ชาย หรือพี่สาว
(2.5) บุตร
3.2.1.4 ประเทศไทย
บุคคลที่จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น คือ ผู้ที่กระทา
ความผิดและได้รับการลงโทษแล้ว โดยมีหลักการคือ เมื่อพระมหากษัตริย์มีความประสงค์ที่จะล้าง
มลทินให้แก่ผู้กระทาความผิดที่ได้รับการลงโทษแล้ว โดยการล้างมลทินนั้นเป็นการคืนสิทธิ สถานภาพ
ทางสังคมหรือทางกฎหมายให้แก่ผู้กระทาความผิด66 ให้สามารถกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง

3.2.2 ขั้นตอนและการดาเนินการในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
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ในส่วนนี้จะศึกษาถึงขั้นตอนและการดาเนินการในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรใน
กฎหมายต่างประเทศที่ กล่ าวมา ว่าแต่ล ะประเทศนั้น มี ขั้น ตอนและการดาเนิ นการในการขอลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรกันอย่างไรบ้าง
3.2.2.1 ประเทศออสเตรเลีย
พระราชบัญญัติ “Criminal Records Act 1991”ได้บัญญัติถึง บุคคลที่สามารถขอลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ว่า บุคคลนั้นจะผ่านขั้นตอนการคุมประพฤติมาแล้ว อันเป็นขั้นตอนที่
สาคัญตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งการคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หมายถึง
1.) การคุมประพฤติกรณีทั่วไป67
(1.1) ผู้กระทาผิดซึ่งถูกศาลตัดสินลงโทษ โดยได้ถูกคุมประพฤติเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 10 ปีนับแต่วันที่มีการตัดสินลงโทษบุคคลนั้น ประกอบกับบุคคลนั้น
ก.) ต้องไม่ถูกตัดสินลงโทษในความผิดอื่นใดอีกที่มีอัตราโทษจาคุก
และ
ข.) บุคคลนั้นต้องไม่ถูกตัดสินลงโทษจาคุกในการกระทาความผิด
ใด ๆ
(1.2) พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่การคุมประพฤติที่เกิดขึ้นก่อน ที่จะมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
(1.3) บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้68
ก.) เมื่อได้พิสูจน์ความผิด หรือพิสูจน์ตัวผู้กระทาผิดแล้ว โดยไม่ได้
มีการตัดสินลงโทษบุคคลนั้น
ข.) เมื่อได้พิสู จน์ความผิ ด หรือพิสู จน์ตัว ผู้ กระทาความผิ ด แล้ ว
ประกอบกับผู้ กระทาผิดมีความประพฤติเรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ศาลกาหนด หรือเข้าร่วมใน
โครงการที่ศาลกาหนด เช่น การอบรมแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติ หรือการบาบัดเพื่อกลับเข้าสู่สังคมอีก
ครั้ง เป็นต้น
ค.) เมื่ อ ได้ พิ สู จ น์ ค วามผิ ด หรื อ พิ สู จ น์ ตั ว ผู้ ก ระท าผิ ด แล้ ว และ
ผู้กระทาผิดได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ศาลกาหนดไว้
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(1.4) การคุมประพฤติกรณีความผิดเกี่ยวกับจราจร กับการคุมประพฤติใน
กรณีความผิดอื่น นั้น จะกาหนดระยะเวลาคุมประพฤติด้วยกันไม่ได้ กล่าวคือต้องเป็นการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับจราจรด้วยกัน แต่ก็มีข้อยกเว้น ดังนี้ 69
ก.) การไม่มีความสามารถในการขับรถ
ข.) การขับรถแบบอันตรายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ค.) การขับรถแบบอันตรายร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ง.) การขับรถแบบอันตรายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
จ.) การขับรถแบบอันตรายร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
สาหัส
ฉ.) การขับรถจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
ช.) การขับรถโดยมีเจตนาฆ่าผู้อื่น หรือทาร้ายร่างกายบาดเจ็บ
สาหัส
2.) การคุมประพฤติกรณีของศาลเด็กและเยาวชน70
(2.1) เมื่อศาลมีคาสั่งคุมประพฤติผู้กระทาผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนตาม
the Children (Criminal Proceedings) Act 1987 โดยกาหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีนับแต่วันที่ศาล
ตัดสินลงโทษบุคคลนั้น ประกอบกับบุคคลนั้น
ก.) ไม่ถูกศาลสั่งควบคุมตัว และ
ข.) ไม่ถูกตัดสินลงโทษในความผิดอื่นใดอีกที่มีอัตราโทษจาคุก และ
ค.) บุคคลนั้นต้องไม่ถูกตัดสินลงโทษจาคุกในการกระทาความผิด
ใด ๆ
(2.2) พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแก่การคุมประพฤติที่เกิดขึ้นก่อนจะมี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย
เมื่อผู้กระทาผิดได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมประพฤติที่ศาลกาหนดแล้ว ทา
ให้ผู้กระทาผิดไม่ถูกตัดสินลงโทษอย่างแท้จริง ฉะนั้นแล้วความผิดที่ไม่ถูกตัดสินลงโทษนั้น จะไม่นา
กลับมาพิจารณาตัดสินลงโทษได้อีก
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3.2.2.2 ประเทศแคนาดา
พระราชบั ญญัติ “Criminal Records Act R.S.C 1985”ได้กาหนดขั้นตอนการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ โดยผู้กระทาผิดจะต้องเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการอภัยโทษ และได้ผ่าน
ขั้นตอนการอภัยโทษมาแล้ว
การพิจารณาว่าผู้กระทาผิดสมควรได้รับการอภัยโทษ หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการอภัยโทษ โดยผู้กระทาผิดที่จะได้รับการอภัยโทษต้องมีลักษณะ ดังนี้71
1.) บุคคลผู้ยื่นคาร้องต้องมีความประพฤติดี และไม่ได้กระทาความผิดอื่นใดอีก
2.) ผู้ยื่นคาร้องจะต้องผ่านการฝึกอบรมแก้ไขฟื้นฟูให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
3.) คณะกรรมมีหน้ าที่ตัดสิ นว่าการอภัยโทษจะทาให้กระบวนการยุติธรรมเกิดความ
เสียหาย หรือไม่ ประกอบกับสิ่งต่าง ๆดังนี้
(3.1) ลักษณะ ความรุนแรง ระยะเวลาของการกระทาความผิด
(3.2) พฤติการณ์แวดล้อมของการกระทาความผิด
(3.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิดของผู้ยื่นคาร้อง
4.) เมื่อได้รับคาร้องขอแล้ว คณะกรรมการต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆดังนี้ด้วย72
(4.1) ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ยื่นคาร้องนับแต่วันถูกตัดสินลงโทษ
(4.2) ถ้าคณะกรรมการอภัยโทษจะปฏิเสธคาร้องขอ ให้คณะกรรมแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ยื่นคาร้องทราบถึงสิทธิในการแสดงความเห็น ซึ่งการแสดงความเห็นจะทาเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาก็ได้ และเมื่อคณะกรรมปฏิเสธคาร้องขอแล้ว ผู้ยื่นคาร้องสามารถยื่นคา
ร้องใหม่ได้ แต่ต้องรอให้ระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ถูกปฏิเสธคาร้องได้ผ่านพ้นไป
(4.3) เมื่ อ คณะกรรมการอภั ยโทษได้ รับ ข้ อ คิ ดเห็ นจากผู้ ยื่ น คาร้ องแล้ ว
คณะกรรมการต้องพิจารณาข้อคิดเห็นนั้นประกอบคาร้องภายในระยะเวลาอันสมควร ก่อนที่จะตัดสิน
คาร้อง
แม้ ว่ า ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ รั บ การอภั ย โทษแล้ ว ก็ ต าม ถ้ า หากมี ก รณี ดั ง ต่ อ ไปนี้ เ กิ ด ขึ้ น
คณะกรรมการอภัยโทษ สามารถยกเลิกการอภัยโทษได้73
1.) หากบุคคลนั้นกระทาความผิดและถูกตัดสินลงโทษอีกครั้ง
2.) มีหลักฐานว่าบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษมีความประพฤติที่ไม่ดี
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3.) มีหลักฐานว่าผู้ยื่นคาร้องปลอมเอกสาร หรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญใน
การพิจารณาคาร้อง
เมื่อคณะกรรมการอภัยโทษจะยกเลิกการอภัยโทษ คณะกรรมการต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาร้อง
ทราบถึงสิทธิในการแสดงความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งการแสดงความเห็นจะทาเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือโดยวาจาก็ได้ และคณะกรรมการต้องพิจารณาข้อคิดเห็นประกอบคาร้องภายในระยะเวลา
อันสมควร ก่อนยกเลิกการอภัยโทษ
3.2.2.3 มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
บุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ไม่ว่าผู้ยื่นคาร้องจะเป็นผู้กระทาความผิด
หรือผู้อานวยการกระทรวงสาธารณะก็ตาม ก็จะมีขั้นตอนการลบทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นอย่าง
เดียวกัน โดยอธิบายได้ดังนี้
1.) กระบวนการยื่นคาร้อง
เมื่อศาลตัดสินให้ผู้กระทาผิดพ้นโทษ ศาลมีหน้าที่ต้องให้คาแนะนาแก่ผู้กระทาผิดว่ามีสิทธิขอ
ลบทะเบี ย นประวัติอาชญากร โดยผู้ กระทาผิ ด หรือผู้ อานวยการกระทรวงรักษาความปลอดภั ย
สาธารณะ ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และยื่นต่อศาลที่ตัดสินคดีนั้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาล
ตัดสินให้พ้นโทษ ทั้งนี้ อัยการผู้กระทาผิดที่เป็นอัยการส่วนตัวหรืออัยการที่มลรัฐจัดหาต้องเตรียม
เอกสารเพื่อให้ศาลลงลายมือชื่อ74
เมื่อยื่นคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งจะต้องพิจารณาคาร้อง ประกอบข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1.) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทาความผิด ได้แก่ ชื่อ สกุล เพศ เชื้อชาติ วันเกิด
หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขประกันสังคม และที่อยู่ในขณะถูกจับกุม
2.) ข้อมูลเกี่ยวกับความผิด ได้แก่ ความผิดที่ถูกกล่าวหา วันที่กระทาความผิดตามที่
ถูกกล่าวหา วันที่ถูกจับกุม ชื่อของหน่วยงานที่ทาการจับกุม หมายเลขของคดีของคดีและศาลที่ตัดสิน
คดี
3.) รายชื่อหน่วยงานต่าง ๆตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ หน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมาย ราชทัณฑ์ ศาล อัยการ หน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ไขฟื้นฟู ศูนย์เก็บข้อมูลประวัติการกระทา
ความผิดของสหรัฐ มลรัฐส่วนกลาง และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆซึ่งผู้ยื่นคาร้องเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่จะ
ขอให้ลบอยู่ด้วย
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เมื่อศาลรับคาร้องขอลบทะเบี ยนประวัติอาชญากรแล้ว ศาลต้องพิจารณาคาร้องภายใน
๓๐ วันนับแต่วันที่ยื่นคาร้อง โดยศาลต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย75
2.) กระบวนการพิจารณาของศาล
เมื่อศาลพิจารณาคาร้องและมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติศาลต้องแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรทราบ ประกอบกับให้ศูนย์ข้อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรคืนประวัติอาชญากรของผู้ยื่นคาร้อง ทั้งนี้ ผู้ยื่นคาร้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
อุทธรณ์คาสั่งเป็นคดีส่วนแพ่งได้
คาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรของศาลจะต้องแนบคาตัดสินให้พ้นโทษ พร้อมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆดังนี้
1.) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ตั ว ผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ แ ก่ ชื่ อ สกุ ล เพศ เชื้ อ ชาติ วั น เกิ ด
หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ และหมายเลขประกันสังคม
2.) ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิด ได้แก่ ความผิดที่ถูกจับกุม วันที่ถูกจับกุม
หมายเลขของคดี และศาลที่ตัดสินคดี
เมื่อศาลมีคาสั่งอันถึงที่สุดให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร ให้เสมียนศาลส่งสาเนาคาสั่ง
พร้ อมทั้งรั บ รองความถู ก ต้ องให้ ศู นย์ ข้ อ มูล ทะเบีย นประวั ติ อ าชญากรแห่ ง กระทรวงรั ก ษาความ
ปลอดภัยสาธารณะ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทราบ
3.2.2.4 ประเทศไทย
ขั้น ตอนและวิธี การด าเนิน การล้ า งมลทิน ตามพระราชบัญ ญั ติล้ างมลทิ นในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น เกิด
จากแนวความคิดว่าการล้างมลทินนั้นเป็นไปเพื่ออภัยทานความผิดและโทษแก่ผู้กระทาความผิดอัน
เป็นความประสงค์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีการตราพระราชบัญญัติล้างมลทินออกมาเนื่ องใน
วโรกาส หรือมีเหตุการณ์บ้านเมืองที่สาคัญ เท่านั้น

3.3 ข้อยกเว้นการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
จากการศึกษาการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศมาแล้ว เห็นว่าแต่
ละประเทศนั้นมีแนวคิดที่จะให้ผู้กระทาผิดสามารถขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ หากได้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายของประเทศนั้น ๆแต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อยกเว้นในการขอลบทะเบียน
ประวัติอาชญากร ดังนี้
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3.3.1 ประเทศออสเตรเลีย
พระราชบั ญญัติ “Criminal Records Act 1991”ได้กาหนดข้อยกเว้นการของการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ แม้ผู้กระทาความผิดจะมีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านขั้นตอนการคุม
ประพฤติมาแล้วก็ตาม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับอาชีพ76
เจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ “Criminal Records Act 1991”ก าหนดให้ บุ ค คลบาง
จาพวกไม่สามารถขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ เนื่องจากการประอาชีพบางประเภทจาเป็นต้อง
พิจารณาถึงทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นสาคัญ ได้แก่
(1.1) บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง หรือจะประกอบอาชีพผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ตารวจ ครู
ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชน
(1.2) บุคคลที่ต้องการจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน
(1.3) บุคคลที่จะประกอบอาชีพพนักงานดับเพลิง หรือป้องกันไฟ หากบุคคลนั้นได้
ถูกตัดสินลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิง หรือพยายามวางเพลิง
2.) ข้อยกเว้นเกี่ยวกับกระบวนการก่อนชั้นศาล77
เมื่อศาลมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยข้อมูลที่จะถูกลบไปนั้นจะเป็นข้อมูลใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลเท่านั้น ถ้าหากเป็นข้อมูลก่อนการพิจารณาของศาลแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่
สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ าถึงได้ แต่ทั้งนี้ศาลต้องใช้ความระมัดระวังไม่ทาให้
ข้อมูลนั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่นคาร้อง
3.3.2 ประเทศแคนาดา
เมื่อมีการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแก่ผู้กระทาความผิดที่ได้รับการอภัยโทษแล้ว ส่งผลให้
ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
Criminal Records Act R.S.C 1985 ได้กาหนดข้อยกเว้นในกรณีดังนี้ให้ เปิดเผยข้อมูล ทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้
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1.) ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อประโยชน์แก่
กระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศแคนาดา และรวมถึงรัฐ
อื่นที่เป็นพันธมิตร หรือเกี่ยวข้องกับประเทศแคนาดา78
2.) ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรในส่วนที่เป็นประวัติการกระทาความผิด และข้อมูลการ
ปล่อยตัว อันได้แก่ ชื่อสกุล วันเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน สามารถเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้ เมื่อระหว่าง
การสืบสวน สอบสวนในที่เกิดเหตุปรากฏลายนิ้วมือที่สามารถระบุตัวบุคคล หรือในระหว่างการระบุ
ตัวบุคคลที่ถึงแก่ความตาย หรือบุคคลที่เสียความทรงจา79
3.3.3 มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ถึงแม้ว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน Title 1 Chapter 55 ได้กาหนดให้
ผู้กระทาความผิดสามารถขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ก็ตาม แต่อย่างไรก็ดีประมวลกฎหมาย
ดังกล่าวก็ได้บัญญัติข้อยกเว้นในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ ดังนี้80
1.) เมื่อมลรัฐพบว่าบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นอยู่ ในระหว่างการ
ตัดสิ น โทษในความผิ ดเกี่ย วกับ การทาธุรกรรม ประกอบกับมลรัฐ จะดาเนินกระบวนพิจารณาใน
ความผิดนั้น ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และอัยการซึ่งมีหน้าที่ใน
การสอบสวนความผิดสามารถเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร และข้อมูลอื่ น ๆที่จาเป็นต่อ
การสืบสวนสอบสวนได้
2.) เมื่อศาลมีคาสั่ งให้ ล บทะเบียนประวัติ อาชญากรแก่บุค คลใดแล้ ว ศาลอาจมีคาสั่ งให้
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และอัยการสามารถเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
ไว้ได้ เมื่อข้อมูลนั้นจาเป็นต่อการสืบสวน สอบสวน การดาเนิ นกระบวนพิจารณาของบุคคลอื่น หรือ
เพื่อประกอบการพิจารณาคดีอาญา หรือคดีแพ่งอื่น ๆ
3.3.4 ประเทศไทย
การล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น จะมีการตราพระราชบัญญัติออกมาเพื่อ
ล้างมลทินแก่ผู้กระทาความผิดที่พ้นโทษไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นโทษทางวินัย โทษที่ถูกสั่งให้ออกจาก
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ราชการ โทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดเพราะกระทาความผิดอาญา แต่ก็มีข้อยกเว้นไม่
ล้างมลทินแก่ความผิดอาญาที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

3.4 ผลการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
จากการที่ศึกษาถึงหลักการ แนวคิด และข้อยกเว้นในการลบทะเบียนประวัติอาญากรของ
ต่างประเทศแล้ว ซึ่งต่อไปนี้จะได้อธิบายถึงผลการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
3.4.1 ประเทศออสเตรเลีย
ผลการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามพระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 นั้น
มีดังนี้
3.4.1.1 ผลการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อมีการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแก่บุคคลใดแล้ว จะส่งผลดังนี้81
1.) บุคคลนั้นสามารถปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความผิดที่ถูกตัดสินโทษได้
2.) คาถามที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดให้ถามได้ในกรณีที่ยังไม่มีการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากร
3.) เมื่อลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องห้ามเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษเท่านั้น กล่าวคือ ทะเบียนประวัติอาชญากรยังคงอยู่ แต่ห้ ามมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
4.) การกระทาที่ฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัตินี้ที่ได้กระทาลงก่อนมีการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
3.4.1.2 ผลการฝ่าฝืนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษ
การที่บุ คคลเข้าถึงข้อมูล ทะเบี ยนประวัติ อาชญากร และทาการเปิดเผยข้อมูล ซึ่ ง ถู ก
รวบรวมและเก็บรักษาไว้โดยหน่วยงานของรัฐ โดยที่บุคคลนั้นไม่มีอานาจหรือหน้าที่ที่จะกระทาเช่น
ซึ่งถือเป็นความผิด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้82
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1.) การเปิ ดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการตัดสิ นลงโทษให้ แก่ห น่ว ยงานซึ่ งมีห น้ าที่บัง คั บ ใช้
กฎหมาย อันเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทะเบียนประวัติอาชญากร
2.) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการเปิดเผย
โดยหอจดหมายเหตุ สถานที่เก็บรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ และห้องสมุด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการกระทาการตามหน้าที่ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณ
3.) หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษแก่หน่วยงานอื่น ๆซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หรือศาล
4.) การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ารวจแจ้ ง ข้ อ มู ล ทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรที่ ถู ก ลบไปแล้ ว ให้
หน่วยงานของตนหรื อนายจ้ างทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาสมัครงาน โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี การกระทาดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิด
3.4.1.3 ผลการได้ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษโดยไม่มีอานาจ
พระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่าบุคคลใดการทาการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิน
ลงโทษโดยหลอกลวงหรื อพยายามให้ ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บรักษาโดย
หน่วยงานของรัฐ การกระทานั้นถือเป็นความผิด
3.4.2 ประเทศแคนาดา
เมื่อผู้ยื่นคาร้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับการอภัยโทษโดยการพิจารณาของคณะกรรมการอภัยโทษ
แล้ว ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้
1.) ทะเบี ย นประวัติอาชญากรของบุคคลนั้นจะถูกแยกเก็บต่างหากจากทะเบียนประวัติ
อาชญากรของบุคคลอื่น นอกจากนี้สิทธิต่าง ๆของบุคคลนั้นจะกลับคืนมา รวมทั้งหนี้ สินและความรับ
ผิดต่าง ๆที่เกิดจากการกระทาความผิดได้ระงับสิ้นไป และการตัดสินลงโทษไม่มีผลต่อบุคคลนั้นอีก83
2.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ( The Minister of Public
Safety ) มีหน้าที่แจ้งให้ผู้ที่มีข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษ ให้จัดส่ง
ข้อมูลดังกล่าวแก่คณะกรรมการ ( The Commissioner of the Royal Canadian Mounted
Police )84

83 Criminal
84 Criminal

Records Act R.S.C 1985, Sec. 5.
Records Act R.S.C 1985, Sec. 6.

57
3.) ให้ปกปิดข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร รวมถึงการมีอยู่ของทะเบียนประวัติอาชญากร
หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตัดสินลงโทษ เว้นแต่เป็นการกระทาโดยรัฐมนตรี85
4.) ให้ ป กปิ ด ข้ อ มู ล การปล่ อ ยตั ว ของบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การอภั ย โทษ รวมถึ ง การมี อ ยู่ ห รื อ
ข้อเท็จจริงของข้อมูลการปล่อยตัว เว้นแต่เป็นการกระทาโดยรัฐมนตรีภายในกาหนดเวลาดังนี้86
(4.1) ห้ า มเปิ ด เผยตั้ ง แต่ ร ะยะเวลาเกิ น กว่ า 1 ปี นั บ แต่ ผู้ ก ระท าผิ ด ได้ รั บ การ
ปลดปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไข
(4.2) ห้ามเปิดเผยเมื่อผ่านพ้นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปีนับแต่แต่การปล่อยตัวโดยมี
การคุมประพฤติ
ผลการลบทะเบียนประวัติอาชญากรจะสิ้นสุดลง เมื่อมีเหตุดังจะกล่าวต่อไปนี้
1.) เมื่อบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษทาความผิด และถูกตัดสินลงโทษอีกครั้ง
2.) คณะกรรมการอภัยโทษมีพยานหลักฐานใหม่ว่าบุคคลที่ได้รับการอภัยโทษเป็นผู้ไม่สมควร
ที่จะได้รับการอภัยโทษ87
3.4.3 มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลจากการที่ศาลมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร มีดังต่อไปนี้
ผลต่อตัวบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร88
1.) เมื่อศาลมีคาสั่งอันถึงที่สุดให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ห้ามมิให้เปิดเผย การ
เก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
2.) บุคคลที่ศาลมีคาสั่ งให้ล บทะเบียนประวัติอาชญากรมีสิ ทธิปฏิเสธถึ งการมีอ ยู่ข อง
ทะเบียนประวัติอาชญากร รวมถึงการตอบคาถามในการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาล
3.4.3.1 ผลต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
1.) กระทรวงรักษาความปลอดภัยสาธารณะต้องแจ้งให้คาสั่งศาลให้ศูนย์ข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรสหรัฐทราบ เพื่อดาเนินการทาลายข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร หรือจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวแก่ศาลทั้งหมด
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2.) กระทรวงรักษาความปลอดภัยต้องแจ้งคาสั่งศาลให้หน่วยงานเอกชนที่ได้ระบุไว้ใน
คาสั่งให้ทราบ เพื่อดาเนินการทาลายข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
3.) เมื่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานรัฐได้ ทราบถึงคาสั่งศาลศาลที่ให้ลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรแล้วต้องจัดส่งข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรแก่ศาลทั้งหมด หากไม่สามารถจัดส่ง
ได้ให้ดาเนินการลบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรทั้งหมด หรือแต่บางส่วนที่แสดงถึงบุคคลที่ได้รับ
การลบทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งนี้ต้องทาลายทะเบียนประวัติอาชญากรที่เป็นข้อมูลสาธารณะ
ทั้งหมด89
4.) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่ได้มาจากการลบทะเบียนประวัติอาชญากร หรือ
การพิจารณาที่เกี่ยวกับธุรการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ศาลต้องลบข้อมูลบ่งบอกถึงบุคคลที่ได้การลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากร ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
5.) เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการปล่อยตัว ต้องให้คาแนะนาแก่บุคคลที่ถูก
ปล่อยตัวทราบถึงสิทธิในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งสาเนาบทบัญญัติดังกล่าว90
3.4.3.2 ผลการฝ่าฝืนคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร
1.) การที่เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของมลรัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๆของมลรัฐ ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการจับกุม และคาสั่งศาลที่ให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร จะมีความผิดต่อเมื่อเปิดเผยข้อมูล
อ้างหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว
2.) บุคคลที่ไม่จัดส่งข้อมูล หรือไม่ยอมลบข้อมูลทะเบียนประวัติ อาชญากรที่ศาลมีคาสั่ง
ให้ดังกล่าว ถือว่ามีความผิดอาญา91
3.4.4 ประเทศไทย
ผลการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 นั้น ถือว่าเป็นการลบล้างโทษให้แก่ผู้ที่เคย
กระทาความผิด ที่ได้รับการลงโทษแล้ว แต่ไม่มีผลเป็นการลบล้างการกระทาความผิดที่ได้กระทาไป
กล่าวคือ การกระทาความผิดกับโทษ ถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้น ทะเบียนประวัติอาชญากรของ
ผู้กระทาความผิดที่พ้นโทษไปแล้วจึงไม่ถูกลบล้างไปโดยพระราชบัญญัติล้างมลทิน
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3.5 การลบทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กหรือเยาวชนจากการกระทาความผิด
เมื่อมีการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแก่ผู้กระทาความผิดในกรณีทั่ว ๆไปแล้ว ในหัวข้อนี้จะ
ได้กล่าวถึงการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กหรือเยาวชนจากการกระทาความผิดทางเพศด้วย
ดังนี้
3.5.1 มลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
การลบทะเบี ย นประวัติอาชญากรในกรณีที่ผู้เยาว์กระทาความผิดนั้น ปรากฏในประมวล
กฎหมายครอบครัว Title 3 Chapter 58 Subchapter A ซึ่งมีหลักเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรที่แตกต่างไปจากการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแก่ผู้กระทาผิดในกรณีทั่วไป ดังนี้
ผู้ที่ประสงค์จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น ต้องยื่นคาร้องต่อศาลเช่นเดียวกับการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีทั่วไป ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้92
1.) จะยื่นคาร้องได้ต่อเมื่อระยะเวลา 2 ปีนับแต่คดีถึงที่สุดได้ผ่านพ้นไป หรือในกรณีที่ไม่มี
การด าเนิ น คดี ใ ห้ นั บ แต่ วั น อั น เป็ น กระบวนการสุ ด ท้ า ยได้ สิ้ น สุ ด ลง เมื่ อ คดี ถึ ง ที่ สุ ด หรื อ เป็ น
กระบวนการสุดท้าย เด็กหรือเยาวชนจะได้ทราบถึงสิทธิที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร พร้อม
สาเนาบทบัญญัติดังกล่าว
2.) ในระหว่างยื่นคาร้อง ผู้ร้องต้องไม่กระทาความผิดอื่นใดอีก รวมทั้งไม่ถูกดาเนินคดีใน
ความผิดอื่นด้วย
3.) เด็กหรือเยาวชนที่ได้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูการติดยาเสพติด ศาลมีหน้าที่ปกปิดทะเบียน
ประวัติอาชญากรโดยทัน ที แม้จะไม่มีผู้ยื่นคาร้องขอก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม อัยการ หรือกรมคุม
ประพฤติยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด วันที่เด็กหรือเยาวชนได้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟูก่อนผู้เยาว์นั้นมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ เมื่อเด็กหรือเยาวชนอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์
ต้องจัดส่งข้อมูลให้ศาลเพื่อปกปิดทะเบียนประวัติอาชญากร
4.) ในการยื่นคาร้องต่อศาลต้องมีข้อมูล ดังนี้
(4.1) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ยื่นคาร้อง อาทิ ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลยใบอนุญาต
ขับขี่ หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขประกันสังคม
(4.2) ข้อมูลเกี่ยวความผิด ข้อกล่าหา และวันที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา
5.) การลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีเด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดนั้น ใช่ว่าเด็ก
หรือเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระทาผิดจะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ในทุกกรณี เนื่องจากประมวล
92

Taxas Family Code Title 3 Chapter 58, Subchapter A, Sec. 58.003.

60
กฎหมายดังกล่าวได้กาหนดข้อยกเว้น ในกรณีที่กระทาความผิดร้ายแรงไม่สามารถลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรได้ อันได้แก่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ลักพาตัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็นต้น รวมทั้งกระทาผิด
ติดนิสัย
เมื่อมีการยื่นคาร้อง ศาลต้องพิจารณาคาร้อง ถ้าผู้ยื่นคาร้องสละสิทธิโดยทาเป็นลายลักษณ์
อักษรประกอบกับศาลและอัยการยินยอม ศาลจะไม่พิจารณาคาร้องนั้นก็ได้ เมื่อมีการพิจารณาคาร้อง
ศาลต้องแจ้งและส่งสาเนาคาร้องแก่ผู้ร้อง อัยการ และหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการปล่อยตัว
เมื่อศาลมีคาสั่งให้ปกปิดทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ส่งผลดังนี้93
1.) ทะเบียนประวัติอาชญากรที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับ ใช้
กฎหมาย อัยการ เสียนศาล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องจัดส่ง
ข้อมูลแก่ศาล ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาสั่ง หากไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้ เพราะเหตุที่ข้อมูล
ที่แสดงในคาร้องไม่ถูกต้อง หรือมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ต้องแจ้งศาลภายใน 60 วันนับแต่ได้รับคาสั่ง
เมื่อศาลได้รับแจ้งจากหน่วยงานแล้วให้ศาลแจ้งต่อผู้ยื่นคาร้องหรืออัยการทราบภายใน 60 วัน
2.) ตัวบ่งชี้ถึงทะเบียนประวัติอาชญากรต้องถูกทาลายภายใน 60 วันนับแต่ได้รับคาสั่งศาล
และหน่วยงานที่ทาลายตัวบ่งชี้ถึงทะเบียนประวัติอาชญากรต้องส่งหนังสือยืนยันถึงการทาลายให้ศาล
ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการทาลายด้วย
3.) บุคคลที่ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วจะไม่ ถูกดาเนินคดีอีก กับทั้งมีสิทธิ
ปฏิเสธข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศาล อัยการ เสมียนศาลต้อง
ปกปิดข้อมูลดังกล่าว
ข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากร ในกรณีที่ศาลมีคาสั่งให้ลบทะเบียน
ประวัติอาชญากร มีดังต่อไปนี้94
1.) คณะกรรมการคุม ประพฤติเยาวชนแห่ ง มลรัฐ (The Texas Juvenile Probation
Commission ) สามารถเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรได้
2.) เมื่อข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรมีความจาเป็นต่อเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆไม่
ว่าจะเป็น ศาล อัยการ เจ้าพนักงานคุมประพฤติ สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อเป็นการกระทาโดย
อาศัยอานาจตามกฎหมาย
3.) การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร โดยกรมยุติธรรมทางอาญาแห่งมลรัฐ
( The Texas Department of Criminal Justice ) และคณะกรรมาธิการคุมประพฤติเยาวชนแห่ง
มลรัฐ ซึ่งเป็นการกระทาโดยมีวัตถุประวัตถุประสงค์เพื่อ
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การวินิจฉัยโรค แบ่งประเภทผู้กระทาผิด หรือเก็บข้อมูลการกระทาผิด
4.) บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติการตามหน้าที่ สามารถขอตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรได้ แม้ไม่ได้รับอนุญาตจากศาลก็ตาม
การลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทาความผิดนั้น นอกจากการ
ห้ามเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ยังหมายความรวมถึงการทาลายข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากร เมื่อปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ โดยสามรถร้องขอต่อศาลให้ทาลายข้อมูลได้
1.) เมื่อเป็นการกระทาความผิดเล็กน้อย หรือไม่ร้ายแรงซึ่งมีอัตราโทษถึงจาคุก ประกอบกับผู้
ยื่นคาร้องมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์และไม่กระทาความผิดอื่นใดอีก
2.) เด็กหรือเยาวชนซึ่งศาลมีคาสั่งให้ควบคุมตัว ประกอบกับไม่มีมีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กหรือ
เยาวชนนั้นกระทาความผิด และอัยการไม่ได้เรียกข้อมูลกลับมาพิจารณาอีกครั้ง 95 ศาลจะมีคาสั่งให้
ทาลายทะเบียนประวัติอาชญากรได้ ทั้งนี้รวมไปถึงข้อมูลที่ อยู่ในระบบกระบวนการยุติธรรมของศาล
เยาวชน ( The juvenile Justice Information System ) ด้วย
เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ ล บทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล เอกสาร และข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ข้อมูลเหล่านี้จะมีวิธีการห้ามเปิดเผยและการทาลายข้อมูลที่แตกต่างกัน 96 แต่
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีข้อยกเว้นให้เปิดเผยข้อมูลได้เช่นเดียวกับข้อมูล
เอกสาร
1.) ข้อมูลที่จัดเก็บในรูปกระดาษ หรือไมโครฟิล์ม ต้องเก็บแยกต่างหากจากทะเบียนประวัติ
อาชญากรของผู้ใหญ่ หากเป็นข้อมูลที่จัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเดียวกั นกับผู้ใหญ่ต้องมีการ
ควบคุมที่แยกต่างหากจากกัน
2.) ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกส่งไปยังศูนย์จัดเก็บข้อมูลของมลรัฐ แต่จะถูกจัดเก็บในระบบท้องถิ่น
เท่านั้น
3.) หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของเยาวชน (a juvenile justice agency) หน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (a criminal justice agency) บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือเด็ก
สามารถขอตรวจสอบและคัดสาเนาข้อมูลได้ หากอัยการจะนาข้อมูลนั้นไปใช้เป็นหลักฐานในการ
ดาเนิ น กระบวนพิจ ารณา อัย การสามารถขอตรวจสอบและคัดส าเนาข้อมูล ได้ ทั้งนี้ศาลสามารถ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือเยาวชนได้ อั นได้แก่ ชื่อ เชื้อชาติ รูปถ่าย และการกระทาความผิด
แก่สาธารณชนได้ เมื่อข้อมูลดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนที่มีคาสั่งให้จับกุม หรือมี
หมายจับ
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4.) การทาลายข้อมูลนั้น บุคคลหรือหน่วยงานที่ครอบครองข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
สามารถทาลายข้ อ มูล ได้ แต่ต้องทาส าเนาข้ อ มูล ไว้ ในคอมพิว เตอร์ ไมโครฟิล์ ม หรือวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยข้อมูลจะถูกทาลายเมื่อเด็กหรือเยาวชนมีอายุครบ 18 ปี 21 ปีและ 31 ปี ตามที่
กฎหมายกาหนด
3.5.2 ประเทศออสเตรเลีย
ส าหรั บ ประเทศออสเตรเลี ย การลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่เด็กและเยาวชน
กระทาผิดนั้นยังไม่มีการกฎหมายออกมาบังคับใช้ ทั้งนี้ได้มีการเสนอแนวความคิดในการออกกฎหมาย
การลบทะเบี ย นประวัติอาชญากรสาหรับเด็กและเยาวชนโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของ
ออสเตรเลีย (Australian Law Reform Commission) ซึ่งปรากฏอยู่ใน ALRC 84
แนวความคิดหรือความมุ่งหมายสาหรับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนกระทาผิด คือ ต้องการให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
เล่าเรียน การประกอบสัมมาอาชีพ โดยไม่กลายเป็นอาชญากรเต็มตัวต่อไปในอนาคต97
มีความเห็ น ของหลายฝ่ ายเกี่ยวกับวิธีการในการลบทะเบียนประวัติอ าชญากรโดยมี ก าร
กาหนดหรือจากัดระยะเวลาในการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากร เช่น ให้ทะเบียนประวัติอาชญา
กรคงอยู่จนเด็กอายุ 18 ปี จึงจะมีสิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร หรือให้ทะเบียนประวัติ
อาชญากรคงอยู่ประมาณ 2 ถึง 3 ปี หลังจากมีการตัดสินลงโทษประกอบกับไม่มีการกระทาผิดอื่นใด
อีก หรือให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรเมื่อตัดสินลงโทษไปแล้ว 2 ปี หรือเมื่อเด็กและเยาวชนมีอายุ
ถึง 18 ปี แล้ ว แต่กาหนดเวลาใดจะถึ งก่ อน โดยการลบทะเบียนประวัติ อาชญากรอาจใช้วิ ธี ก าร
เหมือนกับกรณีทั่ว ไป กล่าวคือ ปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับความผิ ดที่ได้ กระทา โดยเด็กและ
เยาวชนต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดด้วย เช่น คดีนั้นได้ผ่านไปแล้วอย่างน้อย 5 ปี ส่วนโทษ
ที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น ต้องเป็นโทษจาคุกอย่างสูง 30 ปี โทษปรับ หรือบริการชุมชน
เป็นต้น เด็กหรือเยาวชนต้องไม่กระทาผิดอื่นใดอีกในระยะเวลา 5 ปีก่อนที่จะมีการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร98
ข้อยกเว้นการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่เด็กและเยาวชนกระทาผิด กล่าวคือ
ต้องไม่กระทาผิดร้ายแรง เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยจะไม่สามารถลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้
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ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรในความเห็นของฝ่ายเจ้าหน้ าที่ตารวจ99 ได้แก่ ข้อมูลส่วนนี้
ไม่สามารถลบได้ เพราะเจ้าหน้าที่ตารวจสามารถใช้พิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสม ในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนกระทาผิดในอนาคต แต่ไม่สามารถนามาเพิ่มโทษ รวมถึงจะใช้ในทางที่เป็นผลร้ายแก่เด็กหรือ
เยาวชนด้วย ส่วนความเห็นอีกฝ่ายมองว่าข้อมูลทะเบีย นประวัติอาชญากรของเจ้าหน้าที่ตารวจจะคง
อยู่เป็นเวลา 5 ปี และเมื่อครบระยะเวลาให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรโดยอัตโนมัติ แต่ต้องไม่มีการ
กระทาผิดอื่นใดอีก100
3.5.3 ประเทศแคนาดา
สาหรับประเทศแคนาดาไม่มีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนกระทาผิดไว้โดยเฉพาะ จึงใช้การลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีทั่วไปมาใช้กับกรณีที่
เด็กและเยาวชนกระทาผิด โดยเด็กและเยาวชนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด คือ ต้องเป็น
บุ คคลที่ได้รั บ การอภัย โทษโดยความเห็ น ของคณะกรรมการอภัยโทษมาแล้ ว ถึงจะมีสิ ทธิ ข อลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรได้
จากการศึกษาเปรี ย บเทียบการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในต่างประเทศที่ยกมาเป็น
กรณีศึกษาแล้วจะเห็นว่าจุดมุ่งหมายของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร คือ ให้ผู้กระทาผิดได้รับ
สิทธิตามกฎหมายกลับคืนมา สามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ โดยที่ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่สังคม
และอยู่ ร่ ว มในสั งคมได้ อย่ างปกติสุ ข โดยหลั กเกณฑ์ในการลบทะเบีย นประวัติ อาชญากร มีดังนี้
ประเทศออสเตรเลีย ได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร คือ จะต้อง
เป็นผู้กระทาความผิดที่ได้ถูกตัดสินลงโทษ และได้ผ่านขั้นตอนการคุมประพฤติแล้ว สาหรับประเทศ
แคนาดาได้กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร คือ จะต้องเป็นบุคคลที่
ได้รับการอภัยโทษ ประกอบกับต้องเป็นบุคคลสัญชาติแคนาดาที่ถูกตัดสินลงโทษ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
กระทาความผิดตามกฎหมายแคนาดา หรือกฎหมายของประเทศอื่นก็ตาม และสาหรับมลรัฐเทกซัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิไว้แค่เพียงว่าต้องเป็นผู้กระทาผิดเท่านั้น แต่
อย่างไรก็ตามต้องพิจาณาว่าเป็นบุคคลที่เข้าข้อยกเว้นหรือไม่ด้วย
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บทที่ 4
บทวิเคราะห์ปัญหาการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ทาให้ทราบว่า การที่
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร ทาให้การคงอยู่ของทะเบียน
ประวั ติ อ าชญากรก่ อ ให้ เ กิ ด ทั้ ง ผลดี แ ละผลร้ า ยดั ง นี้ ซึ่ ง ข้ อ ดี ข องทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรจะมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม อาทิเช่น ในชั้นเจ้าหน้าที่ตารวจใช้ทะเบียนประวัติอาชญากรในการ
สืบสวน สอบสวน ติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดาเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการสรุป
ส านวนการสอบสวนส่ งไปยั งพนั ก งานอัย การ ในชั้นพนักงานอัยการ เมื่อส านวนการสอบสวนมี
พยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือและมีน้าหนัก ทาให้การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการง่ายยิ่งขึ้น ในชั้นศาล
ทาให้ผู้พิพากษาใช้ทะเบีย นประวัติอาชญากรประกอบดุลพินิจในการกาหนดโทษให้เหมาะสมแก่
ผู้กระทาผิด โดยในส่วนข้อเสียของทะเบียนประวัติอาชญากร ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในจุลภาคและ
มหภาค ไม่ว่าจะมีผลกระทบต่อตัวผู้กระทาผิดที่กลับตนเป็นคนดี แล้ว ไม่สามารถกลับคืนสู่สังคมได้
เนื่องจากถูกสังคมตราหน้าว่าเป็น “อาชญากร” หรือผลต่อครอบครัวของผู้กระทาผิด และก่อให้เกิด
ปัญหาต่างๆ ดังนี้101

4.1 หลักเกณฑ์ในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย
เมื่อได้ทราบว่า ทะเบี ย นประวัติ อาชญากรก่อให้ เกิดผลกระทบต่างๆตามที่ได้กล่ ามาแล้ว
ข้างต้น ประกอบกับได้ศึกษาหลักเกณฑ์การลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศ
ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา และมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ฉะนั้นในส่วนนี้จะวิเคราะห์ให้เห็นว่า
กฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทย ควรกาหนดหลักเกณฑ์หรือมีทิศทางไปใน
รูปแบบอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ บุคคลที่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร หรือประเภท
ความผิดที่ขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร และรวมถึงข้อยกเว้นของการลบทะเบียนประวัติอาชญา
กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

101

วาสนา รอดเอี่ยม, “การลบล้างคาพิพากษาลงโทษจาคุก”,หน้า 39-51

65

4.1.1 คานิยามของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อประเทศไทยควรที่จะมีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากร สิ่งที่สาคัญประการ
แรก คือ การกาหนดคานิ ย ามของคาว่า “การลบทะเบียนประวัติอาชญากร” เป็นอย่างแรก ซึ่ง
ความหมายของการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้นามาเป็นกรณีศึกษา
ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา และมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา ต่างได้ให้ความหมายหรือคา
นิยามของคาว่า “การลบทะเบียนประวัติอาชญากร” ในทานองเดียวกันคือ เป็นการปกปิดหรือไม่
เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร เพราะฉะนั้น ประเทศไทยควรจะมีการกาหนดคานิยามใน
การลบทะเบียนประวัติอาชญากร ให้มีความหมายเช่นเดียวกับต่างประเทศ กล่าวคือ เป็นการปกปิด
หรือไม่เปิดข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรด้วยเช่นกัน โดยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรนี้ยังคงถูก
เก็บรักษาไว้โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งบุคคลทั่วไปจะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่ศาลมีคาสั่งให้ลบนี้ ต้องถือเป็น
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มาตรา 15102 ที่หน่วยงานของรัฐ หรือ
เจ้ าที่ของรั ฐ ต้องมีคาสั่ งมิให้ เปิ ดเผยข้อมูล ทะเบียนประวัติอาชญากรที่ศาลสั่ งลบนี้ เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นให้เปิดเผยข้อมูลได้ โดยต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้สอดรับ กับ
หลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย
4.1.2 ปัญหาการกาหนดหลักเกณฑ์การขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อได้ทราบคานิยามคาว่า “การลบทะเบียนประวัติอาชญากร”แล้ว ในส่วนนี้ จะกล่าวถึง
บุคคลที่มีสิทธิลบทะเบียนประวัติอาชญากรว่าเป็นบุคคลประเภทใด เพื่อที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ว่า
บุคคลประเภทใดสมควรที่จะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายไทย อันเป็นการทา
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิต่างๆกลับคืนมาและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
4.1.2.1 บุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
การที่ พิ จ ารณาว่ า บุ ค คลที่ มี ลั ก ษณะ หรื อ คุ ณ สมบั ติ อ ย่ า งไรที่ จ ะได้ รั บ สิ ท ธิใ นการขอลบ
ทะเบี ย นประวัติอาชญากรของประเทศไทยนั้น ซึ่ง ในที่นี้ ต้องขอหยิบยกหลั กเกณฑ์ของกฎหมาย
ต่างประเทศมาเทียบเคียง ประกอบการวิเคราะห์ว่าประเทศไทยสมควรที่จะกาหนดถึงสิทธิของบุคคล
ดังกล่าวว่าควรจะเป็นอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ประเทศออสเตรเลี ย ได้ ก าหนดบุ ค คลผู้ มี สิ ท ธิ ข อลบทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร ไว้ ใ น
พระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 ซึ่งกาหนดให้ บุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษ และผ่านการ
คุมประพฤติมาแล้ว
ประเทศแคนาดา ได้กาหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลผู้มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้
ในพระราชบัญญัติ Criminal Records Act R.S.C 1985 ได้กาหนดให้ ผู้กระทาความผิดที่ได้รับการ
อภัยโทษ และเป็นบุคคลที่มีสัญชาติแคนาดา ประกอบกับมีการอบรมแก้ไขฟื้นฟู และได้รับการปล่อย
ตัวแล้ว
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาใน Title 1 Chapter 55 ของมลรั ฐ เทกซั ส
สหรัฐอเมริกา ตามกฎหมายนี้บุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรจะต้องถูกบังคับโทษ
ดังนั้น หากประเทศไทยจะมีการกาหนดบุคคลที่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ก็ควร
ที่จะกาหนดรายละเอียดดังนี้ สาหรับกรณีผู้กระทาผิดที่เป็นผู้ใหญ่ คือ บุคคลนั้นต้องถูกศาลพิพากษา
ลงโทษว่าได้กระทาผิดอาญา และพ้นโทษแล้ว ประกอบกับบุคคลนั้นต้องได้ ผ่านขั้นตอนการบาบัด
ฟื้นฟู หรือการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมตามกฎหมายกาหนดมาแล้ว มิใช่ว่าผู้กระความผิดสามารถที่จะ
ขอทะเบียนประวัติอาชญากรได้ทุกราย ทั้งนี้ ต้องคานึงถึง ฐานความผิดหรือประเภทของความผิด
ประกอบด้ว ย ดังเช่น ประเทศที่น ามาเป็นกรณีศึกษามีการกาหนดประเภทของความผิ ดหรือฐาน
ความผิดที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ โดยไม่ให้ สิทธิแก่ผู้กระทาผิดบางประเภทที่จะขอลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรได้
สาหรับกรณีผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กนั้นตามกฎหมายของมลรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกาได้กาหนด
หลักเกณฑ์การขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้เช่นเดียวกับกรณีผู้ใหญ่กระทาผิด ถ้าหากพิจ ารณา
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของเด็ก และการใช้มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้อง
คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสาคัญ ประกอบด้วยแล้ว จะเห็นว่าขัดกับหลักการของอนุสัญญา
และไม่สามารถคุ้มครองสิทธิของเด็กได้เท่าที่ควร ดังนั้น ประเทศไทยควรกาหนดหลักเกณฑ์การลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีที่เด็กกระทาผิดไว้เป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากผู้กระทาผิดที่เป็น
ผู้ ใหญ่ โ ดยกาหนดหลั กเกณฑ์ที่ผ่ อนปรนกว่า กล่ าวคือ ในขั้นตอนของการบาบัดฟื้นฟู หรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็ควรใช้มาตรการสาหรับเด็กโดยเฉพาะโดยใช้ระยะเวลาที่ เหมาะสมโดยอาจ
ใช้ร ะยะเวลาที่ น้ อยกว่ากรณีของผู้ ใหญ่ ก็ได้ หรือในกรณีที่เด็กกระทาความผิ ดเล็ กน้อย อาทิเช่น
ความผิดลหุโทษ ความผิดที่ยอมความได้ ประกอบกับอายุของเด็กขณะกระทาผิดไม่เกิน 13-14 ปี ก็
ควรมีมาตรการพิเศษในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรสาหรับบุคคลจาพวกนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม
ใช้ว่าเด็กจะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้ทุกกรณี โดยจะต้องคานึงถึงความผิดที่ได้กระทา หรือ
ฐานความผิดประกอบด้วยเช่นเดียวกับกรณีผู้ใหญ่กระทาผิด โดยรายละเอียดในส่วนนี้จะขออธิบายใน
ประเด็นถัดไป
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เมื่อกาหนดถึงคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ว่าจะต้องมี
ลั ก ษณะ หรื อ คุ ณ สมบั ติ เ ช่ น ไรแล้ ว สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ไม่ ยิ่ ง หย่ อ นไปกว่ า กั น ที่ จ ะต้ อ งน ามาพิ จ ารณา
ประกอบด้วยนั้น คือ ฐานความผิดหรือประเภทของความผิดที่ ผู้กระทาผิดนั้นไปกระทา ถ้าหากว่า
บุคคลนั้นกระทาความผิดร้ายแรง บุคคลนั้นจะไม่ได้รับสิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดย
ขอยกกรณีศึกษาตามกฎหมายประเทศมากล่าว ดังนี้
พระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 ของประเทศออสเตรเลีย กาหนดหลักเกณฑ์
ไว้ คือ ผู้กระทาผิดที่ถูกตัดสินลงโทษจาคุกเกิน 6 เดือน หรือกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ ไม่มีสิทธิขอ
ลบทะเบียนประวัติอาญากร
พระราชบัญญัติ Criminal Records Act R.S.C 1985 ของประเทศแคนาดา กาหนดเกณฑ์
ไว้ คือ ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือความผิดต่อชีวิตร่างกาย ไม่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร
นอกจากกาหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลที่มีสิทธิลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว อย่างไรก็
ตามต้องคานึงถึงประเภทหรือฐานความผิดประกอบด้วย ในส่วนของความผิดตามกฎหมายไทยนั้น
จะต้องพิจารณาจากประมวลกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาประกอบด้วย หาก
เป็นความผิดร้ายแรง กฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยต้องกาหนดห้ามบุคคลที่
กระทาความผิดเหล่านั้นด้วย ซึ่งความผิดร้ายแรงตามกฎหมายไทย มีดังนี้
1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
เป็ น ที่ทราบกัน ดีอยู่ แล้ ว ว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังปรากฏใน รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 2 ด้วย
เหตุที่สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
พลังสาคัญของชาติ ประเทศไทยมีชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของสังคม ซึ่งทา
หน้าที่ยึดโยงความสัมพันธ์ของคนในชาติให้เกาะเกี่ยวกันอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์
เป็นสถาบันที่มีรูปธรรม ประชาชนทุกคนรู้และเข้าใจความเป็นสถาบันได้ชัดเจน เป็นพลังที่ยั่งยืนของ
ประเทศไทยมาช้านาน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้คนในชาติรวมพลังกันนาพาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไป อย่างมีความมั่นคงแม้ในยามวิกฤต อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา
6 บัญญัติว่า องค์พระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้
ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใด ๆ มิได้ เพราะฉะนั้นหากมีการกระทาความผิด
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ บุคคลดังกล่าวก็จะไม่ได้รับในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
ด้วยเช่นกัน
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2. ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
การก่อการร้าย เป็นการใช้ความรุนแรงนอกกฎหมาย หรือขมขู่คุกคามด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
การลอบสังหาร การทรมาน การทาลายเพื่อจุ ดประสงค์ทางการเมืองบางอย่าง เพื่อให้บุคคลหรือ
องค์กรเสียขวัญ หรือเป็นวิธีการเพื่อได้มาซึ่งข้อมูล หรือทรัพย์สิน และอาจกล่าวโดยรวมคือการบังคับ
ขู่เข็ญอีกฝ่ายหนึ่งให้ยอมสวามิภักดิ์ต่ออานาจของกลุ่มก่อการร้าย ดังเช่น ปัญหาที่ประเทศไทยประสบ
อยู่ คือ การก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การเผาศาลากลาง เผาโรงเรียน วางระเบิด
สถานีรถไฟหรือสถานที่ต่างๆ การเรียกค่าคุ้มครอง และรวมถึงฆ่าเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร พระ
ผู้พิพากษา ฆ่าประชาชน เมื่อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายเป็นความผิดที่ ร้ายแรง จึงเห็นสมควรที่
จะไม่ให้ผู้กระทาผิดดังกล่าวมีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรได้
3. ความผิดเกี่ยวกับเพศ
อาชญากรรมทางเพศ เป็นการกระทาโดยผิดกฎหมายที่ผู้กระทาก่ออาชญากรรมทางเพศต่อ
ผู้อื่น โดยผู้กระทาผิดอาจกระทาตามลาพัง หรือร่วมกันกระทาผิดต่อชายหรือหญิง โดยผู้ถูกกระทานั้น
ไม่ได้เต็มใจ ได้แก่ ข่มขืน กระทาช าเรา หรือมี ลั กษณะโทรมหญิง กระทาช าเราเด็กหญิง กระทา
อนาจาร เป็นธุระจัดหาเด็กหญิง หรือหญิงเพื่อให้สาเร็จความใคร่ของผู้อื่น พาหญิงไปเพื่ออนาจาร
ดารงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี และค้าหรือทาให้แพร่หลายซึ่ง วัตถุหรือ สิ่งของลามก ซึ่ง
อาชญากรรมทางเพศเป็นอาชญากรรมที่คุกคามความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นระยะเวลานาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ อาชญากรรมทางเพศได้ทวีความรุนแรงและความถี่ขึ้น ดังที่สังเกตได้
จากข่ า วอาชญากรรมทางเพศ และการคุ ก คามทางเพศในรู ป แบบต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏอยู่ ต ามหน้า
หนังสือพิมพ์เกือบทุกวัน จนทาให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความหวาดกลัวในการใช้ชีวิตประจาวัน
ปัญหานี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านเราแต่เป็นปัญหาที่ลุกลามไปทั่วโลก ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นหากมี
การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศ บุคคลดังกล่าวก็จะไม่มีสิทธิที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
ดังนั้น การพิเคราะห์ว่าบุคคลใดสมควรที่จะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่นั้น
ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวจะกลับมามีสิทธิต่างๆอีกครั้ง
และสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ในที่สุด
4.1.2.2 ข้อยกเว้นในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
การลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทยก็ควรกาหนดข้อยกเว้นที่สามารถเปิดเผยทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ โดยในส่วนนี้ขอกล่าวถึงข้อยกเว้นตามกฎหมายของต่างประเทศพอสังเขป เพื่อ
นามาวิเคราะห์ว่าประเทศไทยควรที่จะกาหนดข้อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญา
กรไว้อย่างไรบ้าง ดังนั้น แม้ว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ หรือเงื่อนไขตรงตามที่กฎหมายกาหนด และ
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ได้รับสิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรก็ตาม แต่หากเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายก็สามารถ
เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรได้ มีรายละเอียด ดังนี้
ประเทศออสเตรเลียได้กาหนดข้อยกเว้น ที่สามารถเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากรได้ 2
ประการ ตามที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 คือ
ประการแรก ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ดังนี้
1. บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้ง หรือจะประกอบอาชีพผู้พิพากษา เจ้าหน้ าที่ตารวจ ครู ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็กหรือเยาวชน
2. บุคคลที่ต้องการจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชน
3. บุคคลที่จะประกอบอาชีพพนักงานดับเพลิง หรือป้องกันไฟ
ประการที่สอง เป็นข้อยกเว้นเกี่ยวกับกระบวนการก่อนชั้นศาล กล่าวคือ หากเป็นข้อมูลก่อน
การพิจารณาของศาลแล้ว ยังเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ แต่ทั้งนี้
ศาลต้องใช้ความระมัดระวังไม่ทาให้ข้อมูลนั้นเผยแพร่ต่อสาธารณชนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ยื่นคา
ร้อง
ประเทศแคนาดาได้กาหนดข้อยกเว้นในกรณีดังนี้ให้เปิด เผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
ได้ ซึ่งปรากฏตาม พระราชบัญญัติ Criminal Records Act R.S.C 1985 คือ
1. ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อประโยชน์แก่
กระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศแคนาดา และรวมถึงรัฐ
อื่นที่เป็นพันธมิตร หรือเกี่ยวข้องกับประเทศแคนาดา
2. ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรในส่วนที่เป็นประวัติการกระทาความผิด และข้อมูลการ
ปล่อยตัว อันได้แก่ ชื่อสกุล วันเกิด ที่อยู่ปัจจุบัน สามารถเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ตารวจได้ เมื่อระหว่าง
การสืบสวน สอบสวนในที่เกิดเหตุปรากฏลายนิ้วมือที่สามารถระบุตัวบุคคล หรือในระหว่างการระบุ
ตัวบุคคลที่ถึงแก่ความตาย หรือบุคคลที่เสียความทรงจา
ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญาใน Title 1 Chapter 55 ของมลรั ฐ เทกซั ส
สหรัฐอเมริกาบัญญัติข้อยกเว้นในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ ดังนี้
1. เมื่อมลรัฐพบว่าบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นอยู่ในระหว่างการ
ตัดสิ น โทษในความผิ ดเกี่ย วกับ การทาธุรกรรม ประกอบกับมลรัฐ จะดาเนินกระบวนพิจารณาใน
ความผิดนั้น ศาลจะมีคาสั่งอนุญาตให้หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และอัยการซึ่งมีหน้าที่ใน
การสอบสวนความผิดสามารถเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร และข้อมูลอื่น ๆที่จาเป็นต่อ
การสืบสวนสอบสวนได้
2. เมื่ อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ ล บทะเบี ยนประวัติ อ าชญากรแก่ บุค คลใดแล้ ว ศาลอาจมี ค าสั่ งให้
หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และอัยการสามารถเก็บรักษาข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร

70
ไว้ได้ เมื่อข้อมูลนั้นจาเป็นต่อการสืบสวน สอบสวน การดาเนินกระบวนพิจารณาของบุคคลอื่น หรือ
เพื่อประกอบการพิจารณาคดีอาญา หรือคดีแพ่งอื่น ๆ
ดังนั้น เมื่อได้ทราบถึงข้อยกเว้นตามกฎหมายต่างประเทศข้างต้นแล้ว การกาหนดข้อยกเว้น
ในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายไทยควรที่จะกาหนดข้อยกเว้น ดังนี้
หากมีกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์กระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับความ
มั่นคงของประเทศไทย และรวมถึงรัฐอื่นที่เป็นพันธมิตร หรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทย กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติส ามารถเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
ได้ อาทิเช่น
1. เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรได้ ถ้าหากว่าบุคคลที่
ขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วกระทาความผิดอีก ซึ่งทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถเข้าถึงข้อมูล
และทราบเบาะแสเกี่ยวกับตัวผู้กระทาผิด อาทิ ภูมิลาเนาของผู้กระทาผิด หรือของญาติพี่น้อง รวมถึง
ข้อมูลอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการติดตามจับกุมตัวบุคคลนั้นมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2. พนักงานอัยการใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรอ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ ถ้า
หากว่าบุคคลที่ขอลบทะเบียนประวัติอ าชญากรนั้นกระทาความผิดอีก ซึ่งจะส่งผลให้การพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลนั้นเป็นไปโดยง่าย
3. ศาลสามารถใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ในกรณีที่ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาพิพากษาคดี และรวมถึงการใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรในการ
เพิ่มโทษแก่ตัวผู้กระทาผิดได้ ในกรณีที่บุคคลที่ขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรกระทาความผิดซ้า
ทั้งนี้ ต้องกาหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สาคัญด้วย
ในกรณีดังต่อไปนี้ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ต้องเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญา
กร เมื่อหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างร้องขอ
1. ผู้พิพากษา เพราะ หน้าที่ของผู้พิพากษานั้น ต้องวางตัวเป็นกลางในการพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี และไม่เข้าไปแทรกแซงการดาเนินกระบวนพิจารณาของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยต้อง
ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตามกฎหมาย และนิติประเพณี ทั้งต้องแสดงให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วย103

103

ประมวลจริยธรรมข้าราชการตุลาการ ข้อ 1 หน้าที่ของผู้พิพากษา คือ “การประสาท
ความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดีซึ่งจักต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย
และนิติประเพณีทั้งจักต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยว่าตนปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งครัด
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2. พนักงานอัยการ เพราะ อัยการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยความเที่ยงธรรม ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม โดยมีเป้าหมาย เพื่ออานวยความยุติธรรมให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และเกิดประโยชน
สูงสุดแกประชาชน104
3. เจ้าหน้าที่ตารวจ เพราะ เจ้าหน้าที่ตารวจมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลทุกข์
สุข ตลอดจนสวัสดิภาพของประชาชน ทั้งด้านการป้องกันและปราบปราม รวมทั้งความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรด้วย105

ครบถ้วน เพื่อการนี้ผู้พิพากษาจักต้องยึดมั่นในความเป็นอิสระของตนและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่ง
สถาบันตุลาการ”
104 ประมวลจริ ย ธรรมข้า ราชการฝ่ ายอั ย การ และบุ ค ลากรของส านั กอั ย การสู ง สุ ด ข้อ 25
“ข้าราชการฝ่ ายอัย การพึง ให้ ความร่ว มมื อ ในการประสานงานระหว่างศาล ตารวจ ทนายความ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น และประชาชน โดยมีเป้าหมาย เพื่ออานวยความยุติธรรมให้เป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน”
105

พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ มาตรา 6 “สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รั กษาความปลอดภัย ส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัช ทายาทผู้ ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(2) ดูแลควบคุมและกากับการปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(3) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดทางอาญา
(4) รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย ความปลอดภั ย ของประชาชนและความมั่ น คงของ
ราชอาณาจักร
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของข้าราชการตารวจหรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
(6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดเพื่ อ ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ นให้ ก ารปฏิบั ติก ารตามอ านาจหน้ าที่ตาม
(1)(2)(3)(4) หรือ (5) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
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4. ครู เพราะ ครู เป็ น อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ ก และเยาวชนเป็ น อย่ า งมาก ครูจึ ง ต้ อ งมี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ กล่าวคือ ต้องอยู่ในกฎระเบียบทางศีลธรรม หรือหลักความ
ประพฤติ ของแต่ ล ะองค์ ก รวิ ช าชี พ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ นการปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และเป็ นต้ น แบบหรื อ
แบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ รวมทั้งพัฒนาบุคคลเหล่านั้นให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
5. ข้าราชพลเรื อน เพราะบุคคลผู้ ดารงตาแหน่งข้าราชการพลเรือนทุก ตาแหน่งมี ห น้ า ที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์สวนรวมและประเทศชาติด้วยความเที่ยงธรรม
มีความเป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิ
บาล106
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ขอ 8 “ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย
(2) ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่นโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุ คคลโดยไม่มี
อานาจตามกฎหมาย
(3) ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสั งคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถช้สิทธิ และเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(4) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์
วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝู งหรือผู้มีบุญคุณ และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(6) ไม่ลอก หรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา”
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6. ทนายความ เพราะ วิชาชีพทนายความเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม ที่มีหน้าที่ใน
การถ่วงดุลอานาจขององค์กรในกระบวนการยุติธรรม และรักษาผลประโยชน์ของคู่ความ รวมทั้งให้
คาปรึ กษาทางกฎหมาย ให้ การแก้ต่าง และการดาเนินกระบวนพิจารณาคดี โดยจะต้องยึดหลั ก
คุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ107
7. แพทย์ เพราะ ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะของความไม่มีอคติแบ่งแยก
ความเป็นผู้มีศีลธรรม ความสุภาพอ่อนโยน มีวิธีการคิดด้วยเหตุผลอย่างเป็นระบบ มีการตัดสิ นใจที่ดี
น่าเชื่อถือ มีความประพฤติดีงาม มีสติปัญญา สามารถแยกแยะความดีและความชั่ว นอกเหนือไปจาก
ตรวจค้น โรคและความผิ ดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่ งยา ให้ การรักษา รวมทั้ง ในด้านการส่งเสริม
สนับสนุน ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ108
ดังนั้น เมื่อบุคคลได้รับสิทธิในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ถ้าหาก
เข้าข้อยกเว้น ตามที่ กฎหมายกาหนด อาทิ มีความจาเป็นเพื่ อโยชน์ แห่ ง ความยุติธ รรม หรือเพื่ อ
ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงของประเทศ และรวมถึ ง การประกอบอาชี พ ที่ ส าคั ญ ต่ า งๆใน
กระบวนการยุติธรรม หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกั บเด็กและเยาวชน เป็นต้น กองทะเบียนประวัติอาชญา
กรต้องเปิ ดเผยข้อมูล ทะเบี ย นประวัติ อาชญากร ให้ แก่ห น่ว ยงานของรัฐ หรือนายจ้าง เมื่อบุคคล
ดังกล่าวร้องขอ
4.1.3 ผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อได้ว างหลั กเกณฑ์ก ารลบทะเบียนประวัติ อาชญากรของไทยว่าจะต้ องเป็น บุค คลที่ มี
ลักษณะ คุณสมบัติ หรือข้อยกเว้น โดยเทียบเคียงกับกฎหมายต่างประเทศที่นามาเป็นกรณีศึกษาแล้ว
โดยในส่วนนี้จะอธิบายถึงผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร และผลของการฝ่าฝืน รวมถึง
ข้อยกเว้นให้เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อมีการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแก่บุคคลใดแล้ว จะเกิดผลดังนี้
1. ผลต่อบุคคลที่ได้รับสิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
1.1 บุคคลที่ได้รับสิทธิในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร บุคคลนั้นสามารถ
ปกปิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาญากรได้ รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธถึงการมีอยู่ของทะเบียน
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ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พุทธศักราช 2529.
108 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พุทธศักราช 2549
ข้อ 6 “ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมย่อมไม่ประพฤติ หรือกระทาการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ”
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ประวัติอาชญากร และการตอบคาถามในการดาเนินกระบวนพิจารณาในศาลได้เช่นกัน ทั้งนี้ สิทธิ
ต่างๆของบุคคลนั้นจะกลับคืนมาอีกครั้ง
1.2 เมื่อได้รับสิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว บุคคลนั้นมีสิทธิเข้าถึง
ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรได้ อาทิ ขอตรวจสอบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากร ทั้งยังมีสิทธิแจ้งให้กองทะเบียนประวัติอาชญากรให้ทาการปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรของตนได้ด้วย
2. ผลต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
2.1 กองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ต้องปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งต้อง
แยกเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลนั้นต่างหากจากบุคคลอื่นด้วย แต่อย่างไรก็ตาม
ทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลนั้นยังคงมีอยู่ แต่บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้
3. ผลของการฝ่าฝืน
การที่บุคคลใดเข้าถึง และทาการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลที่ได้รับ
สิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยที่บุคคลนั้นไม่มีสิทธิ หรืออานาจหน้าที่ที่จะกระทาได้ให้
ถือว่าเป็นความผิด และมีโทษตามกฎหมาย เว้นแต่
3.1 เป็ น กรณีจ าเป็น เพื่อประโยชน์กระบวนการยุติธ รรม หรือเพื่อประโยชน์อัน
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทย และรวมถึงรัฐอื่นที่เป็นพัน ธมิตร หรือเกี่ยวข้องกับประเทศไทย
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติสามารถเปิดเผยข้อมูล ทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ และ
3.2 การขอตรวจคุณสมบัติของบุคคลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สาคัญ หรือมี
ความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เป็นต้น

4.2 กระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อผู้กระทาผิดที่ถูกตัดสินลงโทษและพ้นโทษแล้ว ประกอบกับบุคคลนั้นต้องได้ผ่านขั้นตอน
การบาบัดฟื้นฟู หรือการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมตามกฎหมายกาหนดมาแล้ว บุคคลนั้นจะมีสิทธิ ดังนี้
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1. กระบวนการยื่นคาร้อง
ผู้กระทาผิด หรือทายาท มีสิทธิยื่นคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรต่อที่ศาลที่ มีคา
พิพากษา ทั้งนี้อาจขอร้องให้ พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคาร้องแทนก็ได้ โดยผู้ร้องต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบคาร้องให้ครบถ้วน
เมื่อยื่นคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งจะต้องพิจารณาคาร้อง ประกอบข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ บุ ค คลผู้ ก ระท าความผิ ด ได้ แ ก่ ชื่ อ -สกุ ล เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนราษฎร์ และที่อยู่ในขณะถูกจับกุม
2. ข้อมูลเกี่ยวกับความผิด ได้แก่ ความผิดที่ถูกกล่าวหา วันที่กระทาความผิดตามที่
ถูกกล่าวหา วันที่ถูกจับกุม ชื่อของหน่วยงานที่ทาการจับกุม หมายเลขคดี และศาลที่ตัดสินคดี
3. รายชื่อหน่วยงานต่าง ๆตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ ศาล อัยการ
หน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ไขฟื้นฟู กองทะเบียนประวัติอาชญากร และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ซึ่งผู้ยื่นคา
ร้องเชื่อว่าจะมีข้อมูลที่จะขอให้ลบอยู่ด้วย
เมื่อศาลรับคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ศาลต้องพิจารณาคาร้องภายใน เวลา
อันสมควร โดยศาลต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
2. กระบวนการพิจารณาของศาล
เมื่ อ ศาลพิ จ ารณาค าร้ อ ง และมี ค าสั่ ง ให้ ล บทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร ศาลต้ อ งแจ้ ง ให้
หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และกองทะเบียนประวัติอาชญากรทราบ ทั้งนี้ผู้ยื่นคาร้อง หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องสามารถอุทธรณ์คาสั่งได้
คาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรของศาลจะต้องแนบ ข้อมูลต่าง ๆดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระทาความผิด ได้ แก่ ชื่อ-สกุล เพศ อายุ เชื้อชาติ หมายเลข
บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนราษฎร์
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาความผิด ได้แก่ ความผิดที่ถูกกล่าวหา วันที่ถูกจับกุม
หมายเลขคดี และศาลที่ตัดสินคดี
เมื่อศาลมีคาสั่งอันถึงที่สุดให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร ให้ส่งสาเนาคาสั่งพร้อมทั้งรับรอง
ความถูกต้องให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทราบผลกระทบของ
ทะเบียนประวัติอาชญากร
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4.3 ผลกระทบของทะเบียนประวัติอาชญากร
4.3.1 ผลกระทบต่อตัวผู้กระทาผิด
ในมุ ม มองของประชาชนในสั ง คมต่ อ บุ ค คลที่ มี ท ะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรติ ด ตั ว ว่ า เป็ น
“อาชญากร” โดยบุคคลเหล่านี้จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดี น่ารังเกียจ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือคบหา
สมาคมด้วย เพราะเหตุที่เกรงกลัวว่าบุคคลนั้นเคยกระทาผิดมาแล้ว ก็สามารถที่จะกระทาผิดอีกได้ อีก
ทั้งการที่ผู้กระทาผิดได้รับโทษจาคุกมาเป็นเวลานาน เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วก็ไม่อาจปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมภายนอกได้ ประกอบกับสังคมภายไม่ให้การยอมรับบุคคลดังกล่าว แม้ว่าบุคคลนั้นได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือกลับตนเป็นคนดีแล้วก็ตาม ทาให้บุคคลนั้นถูกเลือกปฏิบัติ
และเสียสิทธิต่างๆ ดังนี้109
4.3.1.1 เสียสิทธิในการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพ วิชาชีพ นอกจากอาศัยความรู้ ความสามารถแล้ว สิ่งที่สาคัญไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตัว ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้ หน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนให้ความสาคัญในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาทางานในตาแหน่งที่ สาคัญของ
หน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีเช็คคุณสมบัติโวยการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากร ถ้าหากว่าบุคคลนั้น
เคยต้องคาพิพากษาของศาลให้ จ าคุกหรือ มีทะเบียนประวัติอาชญากร บุคคลนั้นก็จะถูกตัดสิ ทธิ
หรือไม่ถูกรับเลือกให้เข้าทางาน ซึ่งอาชีพหรือวิชาชีพที่จากัดหรือตัดสิทธิ มีดังนี้
ก.) วิชาชีพครู
ครู ได้ชื่อว่าเป็น “แม่พิมพ์ของชาติ” ซึ่งหน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่สาคัญยิ่ง
ในการประสิทธิประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ เพื่อที่จะได้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป
นอกจากหน้าที่ในการบ่มเพาะความรู้แก่ศิษย์แล้ว ครูจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ด้วย ไม่ว่าจะ
เป็นการประพฤติปฏิบัติตัว และการวางตัว เพื่อให้ศิษย์เกิดความเชื่อ ความเคารพยาเกรง ดังนั้น จึงมี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 30 บัญญัติว่า
บุคคลที่จะรับราชการครูต้องไม่ มีลักษณะต้องห้าม คือ เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้
จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ110
109

วาสนา รอดเอี่ยม. การลบล้างคาพิพากษาลงโทษจาคุก. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524), หน้า 2
110 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547.

77

ข.) การรับราชการ
ข้าราชการเป็นบุคคลผู้ทาการแทนพระมหากษัตริย์บริหารงานแผ่นดิน ซึ่ง
งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวมอันมีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญ หรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และทุกข์
สุ ข ของประชาชน ด้ ว ยเหตุ ที่ ก ล่ า วมา จึ ง ต้ อ งมี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ จ ะเข้ า รั บ ราชการ โดยมี
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36 บัญญัติว่า ห้ามมิให้บุคคลที่เคย
ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ111
ค.) วิชาชีพทนายความ
วิชาชีพทนายความนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม โดยทนายจะ
ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางกฎหมาย จัดทาเอกสาร ฟ้องคดีต่อศาล รวมถึงการดาเนินกระบวนพิจารณา
ต่างๆในศาล ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ได้กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
เป็นทนายความไว้ ดังนี้ มาตรา 36 บัญญัติว่า ต้องไม่เป็นบุคคลที่ต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึง
ที่สุดให้จาคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ112
ง.) วิชาชีพแพทย์
วิชาชีพแพทย์เป็นวิชาชีพที่ต้องมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพอันเป็นพื้นฐานของ
การให้ความดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อดารงไว้ซึ่งความไว้ว่างใจและการยอมรับนับถือจากสังคม บุคคลที่จะ
ประกอบวิช าชีพแพทย์ จึงต้องมีลักษณะตาม พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
มาตรา 32 บัญญัติว่า ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าอาจจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ113

4.3.1.2 เสียสิทธิทางการเมือง

111

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2551.
112 พระราชบัญญัติทนายความ พุทธศักราช 2528.
113 พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พุทธศกราช 2542.
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สิทธิทางการเมืองเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ แต่อย่างไรก็ดี
ถ้าหากเป็นบุคคลที่เคยต้องโทษจาคุกหรือมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว บุคคลนั้นจะไม่ได้รับ
ความรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย ถูกตัดสิทธิและเสียสิทธิทางการเมือง ดังนี้
ก.) การสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 98 114 บุคคลผู้มี
ลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(7) เคยได้รับโทษจาคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิ บปีนับถึงวันเลื อกตั้ ง
เว้นแต่ในความผิด อันได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข.) การสมัครรับเลือกตั้งหรือได้รับเสนอชื่อเป็นสมาชิกวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 108115 สมาชิก
วุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 98 (7)
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา แม้การขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากรแก่ผู้ กระทาผิ ดจะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการลงโทษตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ เพื่อการแก้แค้นทดแทนต่อ
ความผิ ดที่ผู้ กระทาได้ท าไปก็ ตาม แต่ในปัจจุบันแนวคิดดัง กล่ าวได้ เปลี่ ยนแปลงไปโดยหั น มาให้
ความส าคัญต่อตัว ผู้ กระทาผิ ดให้ ส ามารถปรับปรุง เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของตน และสามารถ
กลับคืนสู่สังคมได้มากกว่าที่จะเป็นไปเพื่อการแก้แค้นทดแทนต่อตัวผู้ กระทาผิดแต่เพียงอย่างเดียว จึง
ส่งผลให้การคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษทั้งนี้ เมื่อ
ผู้ กระทาผิ ดถูกขึ้น ทะเบี ย นประวัติอาชญากรแล้ว ทะเบียนประวัติอาชญากรก็จะติดตัว บุคคลนั้น
ตลอดไปซึ่งเป็ น การสร้ างตราบาปให้ แก่ ผู้ ก ระท าผิ ด ตามแนวคิดและทฤษฎีเ กี่ยวกับ การกระท า
ความผิดซ้า ซึ่งแสดงให้เห็นถึง สิ่งที่สังคมพยายามกีดกัน หรือไม่ใยดีต่อตัวผู้ที่กระทาความผิด หรือผู้
ต้องโทษ โดยไม่ให้โอกาสแก่ผู้กระทาความผิดที่ยอมรับผิด และกลับตัวเป็นคนดีของสังคม เมื่อได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว หรือถูกกีดกันจากมาตรการทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการยุติธรรม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560.
115 เรื่องเดียวกัน
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ทะเบียนประวัติอาชญากรจึงส่งผลให้ผู้กระทาความผิดที่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้กลายเป็นอาชญา
กรอย่างถาวร และก่อปัญหาต่างๆตามมา
4.3.2 ผลกระทบต่อส่วนรวม
แม้ทะเบียนประวัติอาชญากรจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้กระทาผิดในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
การถูกคนในสังคมรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และการเสียสิทธิต่างๆตาม
กฎหมาย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี ผลกระทบนี้ไม่ได้เป็นผลร้ายแค่ตัวผู้กระทาผิดเท่านั้น แต่ยังเป็น
ผลร้ายต่อทั้งครอบครัวของผู้กระทาผิด และประเทศชาติอีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
4.3.2.1 ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้กระทาผิด
การบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัวมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว นอกจากจะเป็นตรา
บาปแก่บุคคลนั้นแล้วที่จะถูกคนในสังคมรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับการยอมรับจากจาก
สังคมแล้ว อย่างไรก็ดี ผลกระทบนี้ก็ยังส่งผลไปถึ งครอบครัวของผู้กระทาผิดด้วย กล่าวคือ ประชาชน
ในสังคมจะพลอยติฉินนินทา รังเกียจเดียดฉันท์ หรือตราหน้าบุคคลในครอบครัว หรือในวงศ์ตระกูล
ของผู้กระทาผิดว่าเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ยังมีผลกระทบต่อการเข้าสังคม หรือการ
อยู่รวมกันในสังคม เพราะคนในสังคมเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ เกรงกลัวว่าบุคคลในครอบครัว หรือใน
วงศ์ตระกูลของผู้กระทาผิดอาจมีแนวโน้มที่สูงที่จะก่ออาชญากรรม หรือกระทาความผิดได้มากกว่า
บุคคลทั่วไป อาทิเช่น ถ้าลูกกระทาผิด ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น พ่อ -แม่ ก็จะถูกสังคมตาหนิติเตียนว่าเลี้ยงลูก
ไม่ดี หรือถูกด่าทอว่าเป็นคนไม่ดีตาม เนื่องจากเป็นผู้ที่บ่มเพาะ หรือปลูกสร้างจิตสานึกที่ไม่ดีให้แก่ลูก
นั้นเอง หรืออาจถูกรังเกียจ ถูกเลือกปฏิบัติตามไปด้วย และพลอยทาให้ญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูลด่าง
พร้อย หรือพลอยเสียชื่อเสียงตามไปด้วย
4.3.2.2 ผลกระทบต่อประเทศชาติ
ถ้ า หากบุ ค คลที่ มี ท ะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรติ ด ตั ว นั้ น เป็ น บุ ค คลที่ มี วิ ช าความรู้ มี
ความสามารถในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะนาความรู้ สามารถที่ตนเองมีไปใช้ในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ หรือพัฒนาประเทศชาติได้ ด้วยเหตุนี้ เมื่อบุคคลดังกล่าวไม่มีโอกาสที่จะนา
ความรู้ ความสามารถที่ตนมีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ อีกทั้งยัง
ทาให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหาย เพราะไม่มีโอกาสสร้างสรรค์งานให้ปรากฏ เมื่อขาดโอกาส
ขาดรายได้ จึงต้องกลายเป็นภาระแก่ครอบครัว และแก่รัฐที่จะต้องให้ความดูแลบุคคลเหล่านี้อีกด้ วย
แทนที่รัฐจะนาเงินงบประมาณในส่วนนี้ไปในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และเมื่อใดที่ปัญหาการก่อ
อาชญากรรมได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นปัญหาที่คุกคามความปลอดภัยของประชาชน และเป็น
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ภัยที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และความเชื่อ มั่น
ของต่างชาติ ทาให้ต่างชาติไม่กล้าที่จะเข้ามาลงทุนภายในประเทศ เป็นผลเสียต่อการท่องเที่ยวในด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม เพราะแสดงให้เห็นถึงความไม่มีเสถีย รภาพของรัฐบาลในการบริหารประเทศ เมื่อ
สูญเสียรายได้ตรงจุดนี้จึงทาให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจในมวลรวม และยากต่ อการที่จะ
สร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อประเทศอื่นๆอีกด้วยแม้ทะเบียนประวัติอาชญากรมีขึ้นเพื่อแก้ทดแทนต่อ
ความผิดที่ผู้กระทาผิดได้กระทาไป ตามหลัก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน อันเป็นวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษ แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ผลกระทบนี้ ยังเป็นโทษแก่บุคคล
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทาผิดอีกด้วย กล่าวคือ การที่บุคคลในครอบครัว หรือในวงศ์ตระกูลกระทา
ผิด และถูกขึ้นทะเบียนประวัติอาชญากร ผลกระทบนี้ยังส่งผลร้ายต่อครอบครัว และวงศ์ตระกูลของ
ผู้กระทาผิดด้วยนั้นเอง ด้วยเหตุนี้บุคคลในครอบครัว หรือในวงศ์ตระกูล ก็จะพลอยถูกติฉินนินทา โดน
ดูถูกจากสังคม หรือถูกตราหน้าว่าเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกัน และมีผลกระทบต่อการเข้า
สังคม หรือการอยู่รวมกันในสังคม เพราะเหตุที่คนในสังคมไม่ให้การยอมรับ และไม่ให้โอกาสบุคคล
เหล่านี้ที่กลับตนเป็นคนดีแล้ว มิหนาซ้ายังทาให้ครอบครัว และญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูลพลอยเสีย
ชื่อเสียงไปด้วย ทั้งนี้ ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ และความเชื่อมั่นของต่างชาติ ใน
กรณีที่ประเทศดังกล่าวมีอัตราเสี่ยงสูงต่อการก่ออาชญากรรม หรือมีการกระทาความผิดในรูปแบบ
ต่างๆ เพราะแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยว
การลงทุน ต่อระบบเศรษฐกิจภายในระเทศ หรือต่อการสร้างสั มพันธไมตรีต่อประเทศอื่นๆ และ
รั ฐ บาลยั งต่อเสี ย งบประมาณส่ ว นหนึ่งในการดูแลบุคคลดังกล่าวอีกด้วยแทนที่จะนางบประมาณ
ดังกล่าวไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
แนวคิดทฤษฎีที่นามาใช้วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ผู้กระทาผิดทางเพศ เพื่อวิเคราะห์ว่าความเป็นอันตรายของบุคคลนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ และมีวิธี
พิสูจน์ให้ทราบถึงความเป็นอันตรายได้ตามลักษณะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของทฤษฎีนี้ต้องการที่จะคุ้มครอง
ป้องกันคนในสังคมที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปจากการก่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากบุคคลที่มีความ
เสี่ยงที่มีความเป็นอันตรายดังกล่าว แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทาผิดซึ่งวัตถุประสงค์
ของการลงโทษนั้นต้องการที่จะให้ผู้กระทาผิด สานึกต่อการกระทาของตน ทั้งยังเป็นการแก้ไขฟื้นฟู
หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระทาผิดให้กลับตนเป็นคนดี และสามารถกลับคืนสู่สังคม
ได้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกระทาความผิดซ้า โดยทฤษฎีนี้แสดงให้ เห็นว่าการที่ผู้กระทาผิดเป็นบุคคลที่มี
ประวัติอาชญากรติดตัว เปรียบเสมือนเป็นการสร้างตราบาปให้แก่บุคคลนั้น ทาให้เขาถูกกีดกันจาก
สั งคม ไม่ได้รั บ โอกาสที่จ ะพิสู จ น์ ตนเอง เมื่อได้รับผลกระทาดัง กล่ าว จึงส่ งผลให้ บุคคลดังกล่ า ว
กลายเป็นอาชญากรถาวร และก่อสร้างปัญหาต่างๆตามมา และอนุสัญญาสิทธิเด็กในกระบวนการ
ยุติธรรม ด้วยเหตุที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เพื่อต้องการให้สังคมไทย
ตระหนักถึงสิทธิเด็ก และลดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้กระทาผิดที่เป็นเด็กที่มี
ประวัติอาชญากรติดตัวให้กลับมามีสิทธิต่างๆ และกลับคืนสู่สังคมได้ ซึ่งต้องอาศัยมาตรการในการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายต่างประเทศ มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดหลักเกณฑ์การ
ลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย ให้มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิเด็กให้เทียบเท่า หรือสูงกว่าที่
อนุสัญญาได้กาหนดไว้ เพื่อเป็นการประกันว่าเด็กจะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คุณค่า และศักดิ์ศรี
ของเด็ก ในอันที่จะลดผลกระทบกระทบต่อตัวเด็กในภายภาคหน้า ซึ่งจะส่งผลให้เด็กสามารถกลับคืน
สู่สังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป
จากการศึกษากฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกฎหมายต่างประเทศ จะเห็นว่า
ทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นส่งผลกระทบต่อตัวผู้กระทาผิด ในกรณีที่ผู้กระทาผิดนั้นสานึกต่อการ
กระทาของตนแล้ว ต้องการที่จะกลับตนเป็นคนดี หรือผลต่อครอบครัวของผู้กระทาผิด และผลต่อ
เศรษฐกิจของประเทศชาติ แม้ทะเบียนประวัติอาชญากรจะถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นประโยชน์ต่อ
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กระบวนการยุติธรรมในด้านต่างๆก็ตาม อาทิ เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถใช้ข้อ มูล ทะเบียนประวั ติ
อาชญากร ได้แก่ ประวัติของผู้กระทาผิด ลายพิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น ในการสืบสวน สอบสวนติดตาม
จับกุมตัวผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว ทาให้การสั่งฟ้องของพนักงานอัยการ
เป็ น ไปโดยง่าย และศาลสามารถใช้ท ะเบีย นประวั ติ อาชญากรประกอบดุ ล พิ นิจ ในการพิ จ ารณา
พิพากษาคดี รวมทั้งพิจารณาลงโทษหรือเพิ่มโทษให้เหมาะสมแก่ความผิดได้ก็ตาม ซึ่งประโยชน์ของ
ทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ เพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทน
ต่ อ ความผิ ด ที่ ผู้ ก ระท าได้ ก ระท าไป ขณะเดี ย วกั น ในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ลไกลทางกฎหมายใดๆ ที่
กาหนดให้ผู้กระทาความผิดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และกลับตนเป็นคนดีแล้ว สามารถกลับมา
มีสิทธิต่างๆ และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกล่าว จนทาให้บุคคลนั้นไม่สามารถกลับคืนเข้า
สู่สังคมได้ด้วยเหตุที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวและอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆตามมา
อีกทั้ง ประเทศต่างๆได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว และแนวความคิดในเรื่องของการคงไว้
ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรได้เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการที่จะให้ความสาคัญต่อตัวผู้กระทาผิดที่
สามารถแก้ไขฟื้นฟู หรือปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของตน และกลับตนเป็นคนดี มากกว่า ซึ่งจะส่งผลให้
ผู้กระทาผิดสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ แทนที่จะเป็นการแก้แค้นทดแทนแต่เพียงอย่างเดียว ดังจะ
เห็นได้จากบทความ งานวิชาการ จนกระทั่งได้มีการออกกฎหมายการลบทะเบียนประวัติ อาชญากร
ขึ้นบังคับใช้ในที่สุด โดยหลักการและเหตุผลของกฎหมายดังกล่าว คือ เพื่อที่จะให้ผู้กระทาผิดที่ขอลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรกลับมามีสิทธิต่าง ๆอีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบที่บุคคลนั้นหรือสังคมจะได้รับ
และทาให้บุคคลนั้นสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ในที่สุด มากกว่าที่จะให้ผู้กระทาผิดที่กลับตนเป็นคน
ดีแล้ว ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสบุคคลนั้นสามารถประกอบ
อาชีพบางอย่างได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐและนายจ้างจะไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร และตัวผู้กระทาผิดสามารถที่จะปฏิเสธถึงการมีอยู่ของทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ด้วย เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวมีรายได้เลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้ ไม่ก่อปัญหา
ไม่ก่อปัญหาสังคมตามมาและสามารถกลับคืนเข้าสู่สังคมได้ ด้วยเหตุนี้จึงมีจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนา
มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และมลรั ฐ
เทกซัส สหรัฐอเมริกา มาเป็นแนวทางในการออกกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย
ให้ มีความเหมาะสมกับ ความเป็น อยู่และสภาพสั งคมไทย ตลอดจนเพื่อลดผลกระทบที่เกิดแก่ตัว
ผู้กระทาผิด และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่สังคมในอนาคต ซึง่ สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
กาหนด คานิยามของคาว่า “การลบทะเบียนประวัติอาชญากร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับ
ต่ า งประเทศที่ ไ ด้ น ามาเป็ น กรณี ศึ ก ษาได้ แ ก่ ประเทศออสเตรเลี ย แคนาดา และมลรั ฐ เทกซั ส
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เป็นการปกปิดหรือไม่เปิดข้อมูลทะเบี ยนประวัติอาชญากรด้วยเช่นกัน โดย
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ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรที่ศาลมีคาสั่งให้ลบนี้ ต้องถือว่าเป็นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าที่ของรัฐต้องมีคาสั่งมิให้เปิดเผยดังกล่าวด้วย
เพื่อให้สอดรับหลักเกณฑ์ รูปแบบ และกระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมาย
ต่างประเทศ
กาหนดหลักเกณฑ์ บุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็นการ
พิจ ารณาว่าบุ ค คลนั้ น จะต้ องมีลั ก ษณะหรื อ คุ ณสมบัติ ตามที่ กฎหมายก าหนด ถึงจะมีสิ ทธิ ข อลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งนี้ต้องคานึงถึง ประเภทหรือลั กษณะของความผิด หรือฐานความผิ ด
ประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องไม่กระทาความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ด้วย โดยกฎหมาย
ต่างประเทศมีการกาหนดลักษณะหรือคุณสมบัติแตกต่างๆกันออกไป อาทิเช่น ประเทศออสเตรเลีย
บุ คคลที่มีสิ ทธิขอลบทะเบี ย นประวัติอาชญากรนั้น ต้องผ่ านขั้นตอนของการคุมประพฤติมาก่อ น
ประเทศแคนาดา บุคคลที่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการอภัย
โทษ และมลรั ฐ เทกซัส สหรั ฐ อเมริกานั้นไม่ได้กาหนดถึงลั กษณะหรือคุณสมบัติไว้ แต่เป็นการให้
ดุลพินิจแก่ศาลว่าผู้ร้องนั้นสมควรที่จะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่ ดังนั้น หาก
ประเทศไทยจะมีการกาหนดถึงบุคคลที่อยู่ในเงื่อนไขในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ก็ควรที่
จะกาหนดรายละเอียดดังนี้ คือ ต้องเป็นผู้กระทาผิดอาญาที่ถูกตัดสินลงโทษและพ้นโทษแล้ว ประกอบ
กับบุคคลนั้นต้องได้ผ่านขั้นตอนการบาบัดฟื้นฟู หรือการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมตามที่กฎหมาย
กาหนดมาแล้ว มิใช่ว่าผู้กระความผิดสามารถที่จะขอทะเบียนประวัติอาชญากรได้ทุกราย ทั้งนี้ ต้อง
คานึงถึงฐานความผิดหรือประเภทของความผิดประกอบด้ว ย หากเป็นความผิดที่มีโทษร้ายร้ายแรง
เช่น ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจัก ร ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย และความผิด
เกี่ยวกับเพศ ก็จะไม่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรเช่นกัน
กาหนดข้อยกเว้นในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร แม้บุคคลจะได้รับสิทธิในการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วก็ตาม หากเข้ายกเว้นตามกฎหมายก็สามารถที่จะเปิดเผยทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ โดยกฎหมายต่างประเทศได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ เช่น หากเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ และรวมถึงการประกอบ
อาชีพที่สาคัญ เป็นต้น ดังนั้น ประเทศไทยควรที่จะกาหนดข้อยกเว้นในขอลบทะเบียนประวัติอาชญา
กรด้วยเช่นกัน โดยให้สามารถเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรได้ ถ้ามีกรณีดังต่อไปนี้ หากมี
กรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์กระบวนการยุติธรรม หรือเพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
ไทย รวมทั้งการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ
ตารวจ ทนายความ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน เช่น ครู ผู้ช่วยครู หรือผู้ดูแลเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น
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2. วิเคราะห์ผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
เมื่อมีการลบทะเบียนประวัติอาชญากรให้แก่บุคคลใดแล้ว บุคคลนั้นสามารถปกปิ ด หรือไม่
เปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาญากรได้ รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธถึงการมีอยู่ของทะเบียนประวัติอาชญา
กร โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลต้องดาเนินการ
แยกเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลนั้นต่างหากจากบุคคลอื่นด้ วย และต้องไม่ทาให้
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ ทั้งนี้ สิทธิต่างๆของบุคคลที่ได้สิท ธิในการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
3. วิเคราะห์กระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
กฎหมายต่างประเทศกาหนดกระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร โดยการเปิด
โอกาสให้แก่ผู้กระทาผิดที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะครบถ้วน สามารถยื่นคาร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้
ศาลลบทะเบียนประวัติอาชญากรของตนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ประเทศไทยก็ควรที่จะวางหลักเกณฑ์
สาหรับกระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ดังนี้ โดยกาหนดให้บุคคลผู้กระทาผิด หรือ
ทายาท มีสิทธิยื่นคาร้องต่อศาล รวมทั้งร้องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคาร้องแทนก็ได้ โดยศาลจะ
พิจารณาคาร้องประกอบเอกสารทั้งหมดภายในเวลาอันสมควร และทาคาสั่งว่าผู้ร้องสมควรที่จะได้
สิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรหรือไม่ด้วย
4. ผลกระทบของทะเบียนประวัติอาชญากร
สาหรับผู้กระทาผิดที่มีประวัติติดตัว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะพ้นโทษมานานเพียงใดก็ตาม ข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรก็ยังคงติดตัวบุคคลนั้นตลอดไป โดยบุคคลเหล่านี้จะถูกตราหน้าว่าเป็นคน
ไม่ดี น่ารังเกียจ ไม่อยากยุ่งเกี่ยวหรือคบหาสมาคมด้วย เพราะเหตุที่เกรงกลัวว่าบุคคลนั้นเคยกระทา
ผิดมาแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวผู้กระทาผิด คือ เสียสิทธิในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ครู การรับ
ราชการ ทนายความ แพทย์ เป็นต้น เพราะอาชีพเหล่านี้ถือหลักคุณธรรม จริยธรรม และการประพฤติ
ปฏิบัติตัวเป็นสาคัญในการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางาน ซึ่งรวมถึงการทางานในภาคเอกชนที่ต้องอาศัย
ความไว้เนื้อเชื่อใจจากนายจ้างด้วย
สาหรับครอบครัวของผู้กระทาผิด แม้บุคคลอื่นในครอบครัวจะมิได้กระทาผิดด้วยก็ตาม เขา
เหล่านั้นก็จะถูกสังคมตาหนิ หรือตัดสินไปก่อนว่าเป็นคนไม่ดี ทาให้ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกรังเกียจ ทั้ง ยัง
พลอยทาให้ญาติพี่น้องและวงศ์ตระกูลเสียชื่อเสียงไปด้วย
สาหรับประเทศชาติ การที่ผู้กระทาผิด เป็นบุคคลที่มีวิชาความรู้ มีความสามารถในวิชาชีพใด
วิชาชีพหนึ่ง แต่ไม่สามารถที่จะนาความรู้ สามารถที่ตนเองมีไปใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพ หรือ
พัฒนาประเทศชาติได้ เป็นผลให้ประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนประเทศ มิหนาซ้า
บุคคลเหล่านี้ยังเป็นภาระที่สังคม และรัฐต้องให้การดูแลอีกด้วย
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5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติผู้เยาว์จากการ
กระทาผิดทางเพศ ผู้ศึกษาจึงนาเสนอข้อเสนอ ดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติ
ทะเบียนประวัติอาชญากร
พ.ศ.2561
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้กระทาผิดที่ขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรกลับมามีสิทธิต่าง
ตามกฎหมายอีกครั้ง และลดผลกระทบที่บุคคลนั้นจะได้รับ โดยสามารถกล่าวอ้างได้ว่าทะเบียน
ประวัติอาชญากรนั้นถูกลบไปแล้ว
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การลบทะเบียนประวัติอาชญากร” หมายความว่า เป็นการปกปิด หรือไม่เปิดเผยข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรที่ศาลมีคาสั่งลบ โดยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรนี้ยังคงถูกเก็บรักษาไว้
โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งบุคคลทั่วไปจะไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลนั้นได้
“อาชญากรรม” หมายความว่า การกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา
“ผู้เยาว์” หมายความว่า บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กล่าวคือ อายุยังไม่ครบยี่สิบปีบ ริบูรณ์
และยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส
มาตรา 5 การที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร บุคคลนั้นต้องถูกศาลพิพากษาลงโทษว่า
ได้กระทาผิดอาญาและพ้นโทษแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ผู้ ใ หญ่ ก ระท าผิ ด บุ ค คลนั้ น ต้ อ งได้ ผ่ า นขั้ น ตอนการบ าบั ด ฟื้ น ฟู หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
พฤติกรรมตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายกาหนด
(2) เด็ ก กระท าผิ ด บุ ค คลนั้ น ต้ อ งผ่ า นขั้ น ตอนการบ าบั ด ฟื้ น ฟู หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมตามที่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดโดยใช้มาตรการสาหรับผู้เยาว์โดยเฉพาะ หรือในกรณีที่
เด็กกระทาความผิดเล็กน้อย อาทิเช่น ความผิดลหุโทษ ความผิดที่ยอมความได้ ประกอบกับอายุของ

86
เด็กขณะกระทาผิดไม่เกิน 13-14 ปี ก็ควรมีมาตรการพิเศษในการขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร
สาหรับบุคคลจาพวกนี้ด้วย
มาตรา 6 บุคคลที่ได้รับ สิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว หากเข้ายกเว้นตาม
กฎหมาย กองทะเบียนประวัติ อาชญากร สานักงานตารวจแห่งชาติ สามารถที่จะเปิดเผยทะเบียน
ประวัติอาชญากรได้ ถ้ามีกรณีดังต่อไปนี้
(1) หากมีกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์กระบวนการยุติธรรม
(2) เพื่อประโยชน์อันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทย
(3) การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม หรือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน เป็นต้น
มาตรา 7 บุคคลที่ได้รับสิทธิในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร บุคคลนั้นสามารถปกปิด
หรื อไม่เปิ ดเผยข้อมูล ทะเบี ย นประวัติ อาญากรได้ และมีสิ ทธิขอตรวจสอบข้อ มูล ทะเบียนประวัติ
อาชญากรของตนได้เสมอ รวมทั้งมีสิทธิปฏิเสธถึงการมีอยู่ของทะเบียนประวัติอาชญากร ทั้งนี้ สิทธิ
ต่างๆ ของบุคคลดังกล่าวจะกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง
มาตรา 8 การยื่นคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากร ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
ผู้กระทาผิด หรือทายาท มีสิทธิยื่นคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรต่อที่ศาลที่มีคา
พิพากษา ทั้งนี้อาจขอร้องให้พนักงานอัยการเป็นผู้ยื่นคาร้องแทนก็ได้ โดยผู้ร้องต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบคาร้องให้ครบถ้วน
เมื่อศาลรับคาร้องขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว ศาลต้องพิจารณาคาร้องภายในเวลา
อันสมควร โดยศาลต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
มาตรา 9 เมื่อศาลพิจารณาคาร้องลบทะเบียนประวัติอาชญากรดังได้กล่าวมาในมาตราก่อนนี้
แล้ว และมีคาสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร ศาลต้องแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากรทราบ ทั้งนี้ผู้ยื่นคาร้อง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถอุทธรณ์คาสั่งได้
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