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บทคดัย่อ 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกดิขึ้นในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอาชญากรรมในอดีตที่ผ่าน

มา โดยการกระทาํความผิดเป็นไปในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งลักษณะและวิธกีารในการกระทาํ

ความผิด รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้ น ทาํให้ยากต่อการป้องกันและปราบปราม ข้อมูล

ประวัติอาชญากรรม
1
 จึงเป็นเคร่ืองมือสาํคัญประการหน่ึงที่จะช่วยให้การดาํเนินงานเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปได้ง่ายและสะดวกรวดเรว็ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการติดตาม

จับกุมตัวผู้กระทาํความผิดให้ได้ผลและมีประสทิธภิาพมากย่ิงขั้น ตลอดจนนาํมาใช้ประโยชน์ใน

ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ข้อมูลประวัติอาชญากรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งสาํคัญในทุกกระบวนการ

ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

วัตถุประสงค์ของการจัดทาํข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม กเ็พ่ือประโยชน์ในด้าน

การสืบสวน ค้นหาตัวผู้กระทาํความผิด เพ่ือให้ทราบประวัติการต้องโทษของผู้กระทาํความผิด  

การค้นหาตัวผู้หลบหนีคดี ใช้ประกอบการพิจารณาความผิด กาํหนดบทลงโทษ ตลอดจนกาํหนด

วิธีการในการลงโทษผู้กระทาํความผิดน้ัน แต่อย่างไรกต็าม ข้อมูลดังกล่าวจะมาสามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ได้จริงดังที่กล่าวมาน้ัน กจ็ะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ  

มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน เป็นหน่ึงเดียว แต่ในปัจจุบันการจัดการข้อมูลดังกล่าวของประเทศ

ไทยยังเป็นการดาํเนินการที่แต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตนมีและจาํเป็นต้อง

นาํมาใช้ประโยชน์แก่หน้าที่รับผิดชอบของตนเท่าน้ัน มิได้มีการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่าง

เป็นระบบ อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายรองรับในเร่ืองดังกล่าวน้ีจะมีกแ็ต่เพียงระเบียบปฏิบัติภายใน

เฉพาะของแต่ละหน่วยงานเท่าน้ัน  

การจัดทาํข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถ

นํามาใช้ประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างเตม็ที่ ทั้งน้ี เน่ืองมาจากการไม่มี

กฎหมายกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธกีารในจัดการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นรูแบบ ประกอบกบัไม่

                                                        
*
 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 

1
 จาก ความรูเ้บ้ืองตน้เกีย่วกบัอาชญาวทิยา (น.136-142 ), โดยประธาน  วัฒนวาณิชย์, 2546,  กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. 
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มีหน่วยงานผู้ทาํหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองน้ีโดยตรง จึงทาํให้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมมี

อยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ มีความมุ่งหมายในการจัดเกบ็และนาํมาใช้ที่

แตกต่างกนัออกไปมิได้คาํนึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาํข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน

ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ทาํให้ขาดประสทิธภิาพในการนาํไปใช้ 

ด้วยสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสมควรให้มีการร่างบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ขึ้นมาใช้เพ่ือกาํหนดรูปแบบการพัฒนาข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติและกาํหนด

วัตถุประสงค์เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ทาํหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองการจัดการ ประสานงาน เช่ือมโยง

ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลของประวัติอาชญากรรมทุกประเภทให้เป็นข้อมูลอันหน่ึงอันเดียวกัน  

โดยตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

แยกประเภทของข้อมูล คาํนึงถึงมาตรฐานการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจน

หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐใช้ข้อมูลที่ได้ทาํการจัดเกบ็ไว้ ทั้งน้ีเพ่ือรองรับ

การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ตลอดจนกาํหนดขอบเขตการใช้อาํนาจ

หน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนบังคับแก่การจัดการ

ข้อมูลประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นรูปแบบ โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏบิัติงานที่มีอาํนาจหน้าที่ใน

การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นของรัฐ ซ่ึงจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่

เคร่งครัดในการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล อีกทั้งมีการกาํหนดหลักเกณฑ์เร่ืองการลบหรือทาํลาย

ข้อมูลประวัติอาชญากรรมสาํหรับการกระทาํความผิดบางประเภทความผิด โดยคาํนึงถึงความ

ร้ายแรงของความผิดที่ได้กระทาํ พฤติกรรมของผู้กระทาํความผิดว่าเป็นผู้กระทาํความผิดติดนิสยั

หรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้โอกาสผู้กระทาํความผดิกลับตนเป็นคนดีและสามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสงัคมได้

โดยปกติ      ซ่ึงประเทศไทยเองกค็วรมีการสร้างระบบการคุ้มครองข้อมูลในทาํนองน้ีเช่นกนั ทั้งน้ี

เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมน้ันย่อมส่งผลกระทบในทางลบแก่การ

ดาํเนินชีวิต หน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ และอาจทาํให้ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่ว ๆ 

ไปในสังคม และอาจเป็นสาเหตุให้กลับมากระทาํความผิดซํา้อีก ซ่ึงมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของการบังคับโทษทางอาญา เม่ือได้กาํหนดบทบัญญัติแห่งกฎหมายขึ้นมาใช้เพ่ือกาํหนดรูปแบบ

การจัดทาํข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติอย่างชัดเจนแล้ว ย่อมส่งผลทาํให้สามารถ

พัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ มีประสทิธภิาพ และทาํให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อการอาํนวยความยุติธรรมทางอาญาได้อย่างบูรณาการ 

 

1. บทนาํ 

การจัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมนับว่ามีความสําคัญอย่างย่ิงต่อ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการดาํเนินการสืบสวนสอบสวน ค้นหาตัวผู้กระทาํ

ความผิด เพ่ือให้ทราบประวัติการกระทาํความผิด การค้นหาตัวผู้หลบหนีคดี การพิจารณา
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ความผิด การกาํหนดบทลงโทษ ตลอดจนกาํหนดวิธกีารในการลงโทษผู้กระทาํความผิดน้ัน
2
 เป็น

ต้น ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือสาํคัญอย่างหน่ึงที่จะช่วยให้การอาํนวยความยุติธรรมและการสร้างความ

สงบเรียบร้อยเกดิขึ้นได้ในบ้านเมือง
3
 อย่างไรกด็ี ในปัจจุบันการดาํเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกบั

ข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยทาํอยู่ยังมีอปุสรรคมากมาย เช่น ขาดประสทิธภิาพในการ

จัดเกบ็ข้อมูล
4
 การเช่ือมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง การนาํข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ การดาํเนินการในส่วนน้ีจึงขาด

หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ อันจะช่วยทําให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ และใน

ขณะเดียวกนักอ็าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อสทิธขิองเจ้าของข้อมูลได้  

นอกจากการไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับใช้ในเร่ืองการจัดการข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมแล้ว อุปสรรคสาํคัญอีกประการหน่ึง ได้แก่ การไม่มีหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่

รับผิดชอบในเร่ืองน้ีโดยตรง กล่าวคือ ไม่มีการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบไว้ในที่เดียวกัน การ

จัดทาํข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นไปในลักษณะที่แต่ละ

หน่วยงานทาํการบันทกึไว้เฉพาะส่วนที่หน่วยงานตนมีหน้าที่เกี่ยวข้องและมีไว้เฉพาะเพ่ือนาํมาใช้

เป็นประโยชน์สาํหรับภายในหน่วยงานตนเท่าน้ัน โดยจะมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาที่ทาํหน้าที่และรับผดิชอบจัดเกบ็ รวบรวมข้อมูลอยู่ 4 หน่วยงานหลัก ๆ ด้วยกนั ซ่ึงได้แก่ 

1) สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติจะมีกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอาํนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนข้อมูล เกบ็ รวบรวม บันทึกเร่ืองราว 

รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กระทาํความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องใน

คดีอาญา เพ่ือการสบืสวนสอบสวนและป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม 

2) กรมคุมประพฤติ จะมีศูนย์ทะเบียนประวัติผู้กระทาํความผิด มีหน้าที่หลัก

เกี่ยวกับการบันทึก เกบ็ข้อมูลในส่วนของการดาํเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง 

แก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้กระทาํผิดในช้ันก่อนฟ้อง ช้ันพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาล

มีคาํพิพากษาตามที่กฎหมายกาํหนด   

3) ศาลยุติธรรม จะมีการจัดเกบ็ รวบรวมข้อมูลผู้กระทาํความผิดในรูปแบบของ 

สารบบทะเบียนคดี 

                                                        
2
  จาก กฎหมายบงัคบัโทษจาํคกุในประเทศไทย : การบงัคบัโทษจาํคกุ (น. 31-35). โดยธานี วรภัทธ,์2552, 

กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์วิญญูชน. 

3
  ความหมายของคําว่านิติธรรม. โดยกาํหนด โสภณวสุ.  สืบค้นจาก http://www.patumcity.com/  

upload/1307476549.  

4
  จาก อาชญาวิทยาและงานสงัคมสงเคราะห์ (น. 32-36 ). โดยสุดสงวน  สุธีสร, 2543, กรุงเทพฯ: 

สาํนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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4) กรมราชทัณฑ์ ก็ได้มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังไว้แยกต่างหากใน

ลักษณะเช่นเดียวกบัหน่วยงานอื่น ๆ ซ่ึงการจัดเกบ็ข้อมูลของกรมราชทณัฑเ์รียกว่าทะเบียนประวัติ

ผู้ต้องขงั 

จะเหน็ได้ว่าระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยมี

ลักษณะที่แตกต่างจากระบบการจัดการข้อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างมาก และเหน็ได้ชัดเจนว่ามี

ลักษณะการทาํงานที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงไม่มีการทาํงานในรูปแบบบูรณาการเป็นหน่ึง

เดียวอันเป็นการสิ้ นเปลืองงบประมาณ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในบริหารงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาเป็นไปอย่างล่าช้า ยุ่งยากซับซ้อน และก่อให้เกดิภาระค่าใช้จ่ายจาํนวนมากโดย

ไม่จาํเป็น และในขณะเดียวกันหากพิจารณาในแง่ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของ

เจ้าของข้อมูลอาจเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลเกินกว่าความจาํเป็นที่จะต้อง

นาํมาใช้เพ่ือประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอกีด้วย 

จากการศึกษาพบว่าการดาํเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมของ

ประเทศไทยมีรูปแบบที่แตกต่างกับประเทศต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส 

สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กล้็วนแล้วแต่มี

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่การจัดทาํทะเบียนประวัติอาชญากรรมทั้งสิ้ น และทุก

ประเทศที่กล่าวมากมี็หน่วยงานที่ทาํหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเกบ็บันทกึข้อมูล ประสานงาน

เกี่ยวกบัข้อมูล และรับผดิชอบทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้องการข้อมูลประวัติอาชญากรรมโดยตรง กล่าวคือ 

สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเร่ืองทะเบียนประวัติอาชญากร 

(Casier Judiciar) ไว้ชัดแจ้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีการกาํหนด

หลักเกณฑ ์วิธีการ รูปแบบของการจัดเกบ็ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การลบข้อมูล ตลอดจนมีบท

กาํหนดโทษสาํหรับผู้ทาํการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดทาํข้อมูลด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลดังกล่าวมีการจัดรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์

ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติ” ซ่ึงทาํหน้าที่เป็นศูนย์กลางทะเบียนประวัติของสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส ย่ิงไปกว่าน้ัน ในปัจจุบันศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกบัคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝร่ังเศส

ยังได้รับความไว้วางใจและใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติอาชญากรเกี่ยวกบัคดียุโรปแห่งชาติอกีด้วย ซ่ึง

อาจกล่าวได้ว่าศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกบัคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝร่ังเศสน้ีมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ืองจนเป็นที่ยอมรับในเร่ืองระบบการจัดเกบ็ รวบรวมและรักษาข้อมูลประวัติอาชญากรที่มี

ประสทิธภิาพสงูจนเป็นที่น่าเช่ือถือไว้วางใจได้ และได้รับการยอมรับตลอดไปยังประเทศใกล้เคียง

ในภาคพ้ืนเดียวกันด้วย นอกจากน้ีสาธารณรัฐฝร่ังเศสยังมีรูปแบบการจัดเกบ็ข้อมูลที่พิเศษกว่า

ประเทศอื่น ๆ กล่าวคือ จะมีการแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดเกบ็ข้อมูล

ทะเบียนประวัติทั่วไป และการจัดเกบ็ข้อมูลทะเบียนประวัติพิเศษ ซ่ึงแต่ละประเภทจะมีจัดเกบ็ 

รวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และยังได้ทาํการ
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แบ่งแยกการจัดเกบ็ข้อมูลออกเป็นหลายระดับ
5
 เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานในด้านข้อมูลกบั

บุคคลหรือหน่วยงานอื่นไว้อกีด้วย ทั้งน้ี การแบ่งแยกการจัดเกบ็ข้อมูลออกเป็น 3 ระดับดังกล่าว 

เป็นการจาํแนกความสาํคัญของข้อมูลที่อาจเปิดเผยได้ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ว่าข้อมูลใด

สามารถเปิดเผยให้แก่บุคคลใดหรือหน่วยงานใดได้บ้างน่ันเอง ซ่ึงย่อมทาํให้การนาํข้อมูลไปใช้ ไม่

เกิดปัญหาและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อเจ้าของข้อมูลอันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพแก่เจ้าของข้อมูลอย่างเพียงพอ 

สหราชอาณาจักรมีการบัญญัติกฎหมาย The Criminal law Act of 1967 ซ่ึงวาง

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทาํและรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรแห่งชาติ

โดยเฉพาะอย่างละเอียด ส่วนการจัดระบบการทะเบียนประวัติอาชญากรในสหราชอาณาจักรน้ัน 

แบ่งออกเป็น ประเทศองักฤษจะอยู่ในความรับผิดชอบของ The National Identification Bureau 

(NIB) ซ่ึงข้อมูลจะถูกจัดเกบ็ไว้ในระบบ The National Collection of Criminal Records ส่วนใน 

สกอ๊ตแลนด์ (Scotland) และไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) จะมีสาํนักงานทะเบียนประวัติ

อาชญากรของตนเองแยกต่างหาก ซ่ึงแม้ว่าจะยังมิได้มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกันเท่ากับใน

สาธารณรัฐฝร่ังเศสแต่กจ็ะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศในสหราชอาณาจักรกยั็งคงมีหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรไว้เป็นศูนย์กลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ดาํเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบในประเทศของตนได้อย่างบูรณาการ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบัญญัติกฎหมาย The Law Enforcement Assistance Act 

of 1965 ที่ใช้บังคับโดยตรงแก่การจัดทาํข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม และยังมีกฎหมายที่

บัญญัติขึ้นสาํหรับการคุ้มครองและรับรองสทิธิของเจ้าของข้อมูลไว้โดยเฉพาะอกีด้วย ได้แก่ The 

Security Clearance Information Act โดยบัญญัติห้ามมิให้ทาํการเปิดเผยข้อมูลในทะเบียนประวัติ

อาชญากร เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือประโยชน์แก่

หน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน และยังมีข้อยกเว้นอยู่ในกฎหมาย The Immigration Reform Act ที่

อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวที่มีประวัติการกระทาํความผิดอาญา สาํหรับใช้

ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพลเมืองของประเทศ
6
 ได้เท่าน้ัน ส่วนหน่วยงานที่มีอาํนาจ

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลโดยตรงของประเทศสหรัฐอเมริกา กจ็ะมีศูนย์ข้อมูล

อาชญากรแห่งชาติ The National Crime Information Center (NCIC) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานที่เรียกว่า The Identification Division ของสาํนักงานสบืสวนสอบสวนกลาง (FBI)
7
  

                                                        
5
 The French Code Of Criminal Procedue Article 774. 

6
 From Criminal Records (pp. 61-64), by Bill Hebenton and Terry Thomas, 1993, Great Britain : 

Athenaeum Press Ltd. 

7
 Ibid. 
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบัญญัติหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการจัดเกบ็ข้อมูล การใช้

อาํนาจของเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ของการป้องกนั การจัดเกบ็ และการนาํข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในข้ันตอนต่าง ๆ การให้สิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล การรักษา

ข้อมูล การลบข้อมูล ตลอดจนบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองการถูกละเมิดข้อมูลดังกล่าวด้วย ซ่ึง

มาตรการทั้งหมดน้ีถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศจะมีมาตรการในการจัดทําข้อมูลทะเบียนประวัติ

อาชญากรรมในรูปแบบที่ชัดเจน เป็นระบบ มีกฎหมายรองรับ และมีการประสานงานข้อมูลผ่าน

ทางหน่วยงานผู้มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบเพียงหน่ึงเดียว การจัดเกบ็ข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

ไปยังที่ต่าง ๆ จึงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทาํงานกันเป็นเครือข่ายอย่าง

ต่อเน่ือง เกิดความโปร่งใสและเป็นที่วางใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเกบ็รักษาไว้เพ่ือใช้ใน

การบริหารงานยุติธรรมทางอาญาเท่าน้ัน จะไม่ถูกนําไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวอย่างอื่น ซ่ึง

นอกจากจะทาํให้การดาํเนินการในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วยังสามารถให้

ความคุ้มครองและรับรองสิทธิเจ้าของข้อมูลได้อย่างเพียงพออีกด้วย อันนาํไปสู่การพัฒนา

ทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดเกบ็ บันทกึข้อมูล การนาํข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผย

ด้วยวิธใีด ๆ ตลอดจนการลบข้อมูลออกจากประวัตอิาชญากรรม ย่อมมีผลกระทบทั้งในด้านดีและ

ผลเสียด้วย การพิจารณาหามาตรการในการกาํหนดหลักเกณฑ์เร่ืองต่าง ๆ เพ่ือการจัดระเบียบ

ข้อมูลสาํหรับการจัดทาํทะเบียนประวัติอาชญากรรม จึงมีความสาํคัญอย่างย่ิงทั้งในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาและในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูล อย่างไรกด็ี ในปัจจุบัน การ

ดาํเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกบัข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยทาํอยู่นับว่ายังไม่มีความ

เหมาะสมและเป็นการดาํเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างจากนานาอารยประเทศอยู่ค่อนข้างมาก จึง

สมควรมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมเสียใหม่ ประกอบกับ

สมควรให้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้ นรองรับในเร่ืองดังกล่าวน้ีด้วย เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นของการ

ปรับปรงุและพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติอาชญากรรมที่ดีและมี

ประสิทธิภาพสามารถนาํข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอาํนวยความยุติธรรม

และบริหารงานในกระบวนการุติธรรมทางอาญาได้อย่างบูรณาการ และเพ่ือเป็นแนวทางในการ

นาํไปสู่การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับประเทศต่าง ๆ 

กล่าวคือ 

 (1) ผลักดันให้มีการออกกฎหมายขึ้นเพ่ือกาํหนดรูปแบบการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูล

ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติและกาํหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูล
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ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ แนวทางการบริหารงาน ตลอดจนอาํนาจหน้าที่ของบุคลากร

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ 

(1.1)  กําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติ

อาชญากรรมแห่งชาติ เพ่ือให้มีหน่วยงานที่ทาํหน้าที่ รับผิดชอบในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการ 

ประสานงาน เช่ือมโยงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมทุกประเภทให้เป็นข้อมูลอนัหน่ึง

อนัเดียวกนั เพ่ือประโยชน์ในด้านการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบอย่าง

บูรณาการ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม การคุ้มครองและ

รักษาสทิธขิองเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการคุ้มครองสทิธิ

มนุษยชนทางอาญาของผู้ต้องขงั 

 (1.2)  กาํหนดแนวทางการบริหารงาน ในสาระสาํคัญคือ ตรวจสอบข้อมูลให้มีความ

ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการจัดเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบ แยกประเภทของข้อมูลโดยคาํนึงถึง

มาตรฐานการให้ความคุ้มครองสทิธแิก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนหลักเกณฑก์ารอนุญาตให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ ของรัฐใช้ข้อมูลที่ได้ทาํการจัดเกบ็ไว้ ทั้งน้ีเพ่ือรองรับการบริหารงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ตั้งแต่ช้ันสืบทราบการกระทาํความผิด ช้ันจับกุม สอบสวนความผิด 

การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การกาํหนดโทษ การบังคับโทษ รวมไปถงึขั้นตอนภายหลังพ้นโทษ

แล้ว ที่มีความจาํเป็นต้องอาศัยข้อมูลประวัติอาชญากรรมในการดาํเนินงานแต่ละขั้นตอน อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้องมีการกาํหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข ระยะเวลาในการลบข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรรมของศูนย์กลางทะเบียนประวัติอาชญากรรม

แห่งชาติไว้อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์อันจําเป็นต่อการบริหารงานในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาประกอบกบัมาตรฐานการคุ้มครองสทิธมินุษยชนของผู้กระทาํความผิดอาญาให้

สมดุลกนั ไม่กระทบต่อด้านใดด้านหน่ึงจนมากเกนิไป ซ่ึงหากมีการจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้อง

และทนัต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและมีระบบการจัดเกบ็รักษา นาํไปใช้ ตลอดจนการทาํลายข้อมูลที่

มีรูปแบบที่ชัดเจนกย่็อมจะทาํให้การดาํเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีความ

ชัดเจน โปร่งใส และมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

(1.3)  อํานาจหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์กลางข้อมูล

ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ ซ่ึงในเร่ืองน้ีจะต้องมีกฎหมายวางหลักเกณฑ์กําหนด

ขอบเขตการใช้อาํนาจหน้าที่ในแต่ละส่วนงานไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏบิัติงานที่มี

อาํนาจหน้าที่ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นของรัฐเพ่ือใช้ในการ

ดาํเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงจะต้องมีหลักเกณฑท์ี่เคร่งครัดในการอนุญาตให้เปิดเผย

ข้อมูล ประกอบกับต้องมีหลักเกณฑ์ประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยเพ่ือเป็นการสร้าง

มาตรฐานการปฏบิัติหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานในศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติ

อาชญากรรมแห่งชาติให้มีความน่าเช่ือถือ เป็นที่ ไ ว้วางใจ และมีรูปแบบการทํางานที่ มี

ประสทิธภิาพอย่างแท้จริง 
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  (2)  การที่จะพัฒนากระบวนการจัดระเบียบข้อมูลเพ่ือการจัดทาํทะเบียนประวัติ

อาชญากรรมน้ี ควรเร่ิมต้นเสียจากการร่วมมือกันในหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ดาํเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ โดยสมควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูล

ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานที่มีอาํนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกบัข้อมูล

ทะเบียนประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะแต่เพียงหน่วยงานเดียว โดยจะมีหน้าที่เกี่ยวกบัการรับแจ้ง

ข้อมูลประวัติอาชญากรรม แล้วทาํการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะนาํมา

จัดเกบ็บันทึกข้อมูลลงสารบบทะเบียนประวัติอาชญากรรมของหน่วยงาน และการประสานงาน

และส่งออกข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความจาํเป็นต้อง

อาศัยข้อมูลดังกล่าวในการดาํเนินการ เช่นเดียวกับที่ประเทศต่าง ๆ ตามที่ได้ทาํการศึกษามาก็

ย่อมจะทาํให้เกดิการทาํงานที่เป็นระบบ ไม่ซํา้ซ้อนกนั ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และบุคลากร อกี

ทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน

การทาํหน้าที่ได้อย่างบูรณาการและมีประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นด้วย 

  (3)  ในการจัดเกบ็และบันทึกข้อมูลประวัติอาชญากรรม ควรจะมีการแบ่งแยก

ลักษณะหรือประเภทของการจัดเกบ็ข้อมูลไว้ด้วย กล่าวคือ แบ่งแยกการจัดเกบ็ข้อมูลออกเป็น

ประเภทที่มีความละเอียดมากและไม่ควรถูกเปิดเผยเน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ

ของเจ้าของข้อมูลน้ัน กับการจัดเกบ็ข้อมูลประเภทข้อมูลทั่วไปที่อาจเปิดเผยได้และไม่เป็นการ

กระทบต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือความ

สะดวกในการจัดเกบ็และการนาํข้อมูลมาใช้ และในขณะเดียวกนักเ็ป็นการให้ความคุ้มครองสทิธิ

เจ้าของข้อมูลอย่างเป็นธรรม ซ่ึงเป็นไปในลักษณะรูปแบบเดียวกบัการจัดเกบ็ข้อมูลในสาธารณรัฐ

ฝร่ังเศสน่ันเอง 

 (4)  การนําข้อมูลประวัติอาชญากรรมไปใช้ประโยชน์กค็วรจะเร่ิมต้นจากการแบ่ง

ประเภทการจัดเกบ็และบันทึกข้อมูลไว้ตามลาํดับความสาํคัญเป็นหลายระดับ เพ่ือประโยชน์ใน

การเปิดเผยข้อมูลออกสู่หน่วยงานภายนอกที่มาขอไปเพ่ือนาํไปใช้ในการดาํเนินการต่าง ๆ ตาม

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานน้ัน ๆ ให้กระทบกระเทอืนสทิธเิสรีภาพของเจ้าของข้อมูลน้อยที่สดุที่จะ

เป็นไปได้ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมในบ้านเมือง และเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ซ่ึงการแบ่งประเภทข้อมูลตามลาํดับความสาํคัญเพ่ืออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ข้อมูลประเภทใด

ออกสู่หน่วยงานใดได้หรือไม่เพียงใดน้ัน เป็นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียน

ประวัติอาชญากรรมของศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติของประเทศฝร่ังเศสน่ันเอง ซ่ึง

หลักเกณฑด์ังกล่าวจะต้องมีข้อกาํหนดหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายมารองรับและกาํหนดประเภท

และรปูแบบการจัดเกบ็ข้อมูลตามลาํดับความสาํคัญ รวมถึงกาํหนดบทลงโทษสาํหรับการนาํข้อมูล

ผิดประเภทออกเปิดเผยแก่หน่วยงานที่ไม่มีสิทธิขอใช้ข้อมูลน้ัน เพ่ือให้มีมาตรการบังคับอย่าง

จริงจังอันจะเป็นการสร้างมาตรฐานการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเช่ือถือและเป็นที่
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ไว้วางใจ อกีทั้งยังสามารถให้ความคุ้มครองป้องกนัสทิธิของเจ้าของข้อมูลให้ถูกกระทบกระเทอืน

น้อยที่สดุเท่าที่จาํเป็นเท่าน้ัน  

 (5) ควรมีการกาํหนดหลักเกณฑเ์ร่ืองการลบหรือทาํลายข้อมูลประวัติอาชญากรรม

สาํหรับการกระทาํความผิดบางประเภทความผิด โดยคาํนึงถึงความร้ายแรงของความผิดที่ได้

กระทาํ พฤติกรรมของผู้กระทาํความผิดว่าเป็นผู้กระทาํความผิดติดนิสัยหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือให้

โอกาสผู้กระทาํความผิดกลับตนเป็นคนดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ จาก

การศึกษาพบว่าในต่างประเทศที่มีการจัดตั้งศูนย์กลางทะเบียนประวัติอาชญากรรมจะมีการจัดการ

ข้อมูลอย่างเป็นระบบภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายรองรับ รวมถึงกาํหนดหลักเกณฑ์การลบ

ข้อมูลไว้ด้วย หากแต่รายละเอียดอันเป็นเง่ือนไขที่จะลบข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติ

อาชญากรรมของแต่ละประเทศกจ็ะมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงคาํนึงถึงสภาพความร้ายแรงของ

ความผิดที่กระทาํและผลกระทบอันเกิดแก่สังคมโดยรวมเป็นหลัก ประเทศไทยเองกค็วรมีการ

สร้างระบบการคุ้มครองข้อมูลในทาํนองน้ีเช่นกัน ทั้งน้ีเพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทะเบียน

ประวัติอาชญากรรมน้ันย่อมส่งผลกระทบในทางลบแก่การดาํเนินชีวิต หน้าที่การงาน การประกอบ

อาชีพ และอาจทาํให้ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคม ไม่สามารถเข้ากับคนใน

สังคมได้ และอาจส่งผลไปถึงการที่ผู้น้ันไม่อาจกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ อันจะเป็น

สาเหตุให้กลับมากระทาํความผิดซํ้าอีก ซ่ึงหากเป็นเช่นน้ีก็ย่อมเป็นเร่ืองที่มิได้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษทางอาญา 
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