การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม
วรปาตี สกุลไทย*
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์**

บทคัดย่อ
ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอาชญากรรมในอดีตที่ผ่าน
มา โดยการกระทําความผิดเป็ นไปในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งลักษณะและวิธกี ารในการกระทํา
ความผิด รวมทั้งมีความสลั บซั บซ้ อนมากขึ้น ทําให้ ยากต่ อการป้ องกันและปราบปราม ข้ อมู ล
ประวัติอาชญากรรม1 จึงเป็ นเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้ การดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็ นไปได้ ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดตาม
จับกุมตัวผู้กระทําความผิดให้ ได้ ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ตลอดจนนํามาใช้ ประโยชน์ใน
ขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ข้ อมูลประวัติอาชญากรรมจึงถือว่าเป็ นสิ่งสําคัญในทุกกระบวนการ
ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
วัตถุประสงค์ของการจัดทําข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม ก็เพื่อประโยชน์ในด้ าน
การสืบสวน ค้ นหาตัวผู้กระทําความผิด เพื่อให้ ทราบประวัติการต้ องโทษของผู้กระทําความผิด
การค้ นหาตัวผู้หลบหนีคดี ใช้ ประกอบการพิจารณาความผิด กําหนดบทลงโทษ ตลอดจนกําหนด
วิธีการในการลงโทษผู้กระทําความผิดนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อมูลดังกล่าวจะมาสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ จ ริ งดั งที่กล่ า วมานั้ น ก็จ ะต้ อ งมี การบริ ห ารจัด การข้ อมู ลทั้งหมดอย่ า งเป็ นระบบ
มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน เป็ นหนึ่งเดียว แต่ในปัจจุบันการจัดการข้ อมูลดังกล่าวของประเทศ
ไทยยังเป็ นการดําเนินการที่แต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบข้ อมูลเฉพาะส่วนที่ตนมีและจําเป็ นต้ อง
นํามาใช้ ประโยชน์แก่หน้ าที่รับผิดชอบของตนเท่านั้น มิได้ มีการบริหารจัดการข้ อมูลดังกล่าวอย่าง
เป็ นระบบ อีกทั้ง ยังไม่ มีกฎหมายรองรับในเรื่องดังกล่ าวนี้จะมีกแ็ ต่ เพียงระเบียบปฏิบัติภายใน
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น
การจัดทําข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถ
นํามาใช้ ประโยชน์แก่กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาได้ อย่ างเต็มที่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากการไม่ มี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ารในจัดการจัดการข้ อมูลต่าง ๆ อย่างเป็ นรูแบบ ประกอบกับไม่
*

นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
1
จาก ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับอาชญาวิทยา (น.136-142 ), โดยประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546, กรุงเทพฯ:
ประกายพรึก.
**

742

มีหน่วยงานผู้ทาํ หน้ าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง จึงทําให้ ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมมี
อยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ มีความมุ่งหมายในการจัดเก็บและนํามาใช้ ท่ี
แตกต่างกันออกไปมิได้ คาํ นึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทําข้ อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ทําให้ ขาดประสิทธิภาพในการนําไปใช้
ด้ วยสาเหตุดังที่ได้ กล่ าวมาข้ างต้ น จึงสมควรให้ มีการร่ างบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ขึ้นมาใช้ เพื่อกําหนดรูปแบบการพัฒนาข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่ งชาติและกําหนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้ มีหน่ วยงานที่ทาํ หน้ าที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดการ ประสานงาน เชื่อมโยง
ข้ อมู ล ตรวจสอบข้ อมู ลของประวัติอาชญากรรมทุ กประเภทให้ เป็ นข้ อมู ลอัน หนึ่ งอัน เดียวกัน
โดยตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งและเป็ นปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด เก็บ ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ นระบบ
แยกประเภทของข้ อมูล คํานึงถึงมาตรฐานการให้ ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้ าของข้ อมูล ตลอดจน
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐใช้ ข้อมูลที่ได้ ทาํ การจัดเก็บไว้ ทั้งนี้เพื่อรองรับ
การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ตลอดจนกําหนดขอบเขตการใช้ อาํ นาจ
หน้ าที่ของบุคลากรเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานภายในหน่ วยงานไว้ อย่ างชัดเจนบังคับแก่การจัดการ
ข้ อมูลประวัติอาชญากรรมอย่างเป็ นรูปแบบ โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่ใน
การอนุ ญาตหรื อไม่ อนุ ญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลแก่หน่ วยงานอื่นของรั ฐ ซึ่งจะต้ องมีหลั กเกณฑ์ท่ี
เคร่ งครัดในการอนุ ญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูล อีกทั้งมีการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการลบหรือทําลาย
ข้ อมูลประวัติอาชญากรรมสําหรับการกระทําความผิดบางประเภทความผิด โดยคํานึงถึงความ
ร้ ายแรงของความผิดที่ได้ กระทํา พฤติกรรมของผู้กระทําความผิดว่าเป็ นผู้กระทําความผิดติดนิสยั
หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้ โอกาสผู้กระทําความผิดกลับตนเป็ นคนดีและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
โดยปกติ ซึ่งประเทศไทยเองก็ควรมีการสร้ างระบบการคุ้มครองข้ อมูลในทํานองนี้เช่นกัน ทั้งนี้
เพราะข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมนั้นย่อมส่งผลกระทบในทางลบแก่การ
ดําเนินชีวิต หน้ าที่การงาน การประกอบอาชีพ และอาจทําให้ ไม่ได้ รับการยอมรับจากบุคคลทั่ว ๆ
ไปในสังคม และอาจเป็ นสาเหตุให้ กลับมากระทําความผิดซํา้ อีก ซึ่งมิได้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของการบังคับโทษทางอาญา เมื่อได้ กาํ หนดบทบัญญัติแห่ งกฎหมายขึ้นมาใช้ เพื่อกําหนดรูปแบบ
การจัดทําข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่ งชาติอย่างชัดเจนแล้ ว ย่อมส่งผลทําให้ สามารถ
พัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และทําให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการอํานวยความยุติธรรมทางอาญาได้ อย่างบูรณาการ

1. บทนํา
การจั ด ทํา ข้ อมู ล ทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรรมนั บ ว่ า มี ค วามสํา คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญา ไม่ ว่าจะเป็ นการดําเนินการสืบสวนสอบสวน ค้ นหาตัวผู้กระทํา
ความผิ ด เพื่ อ ให้ ท ราบประวั ติ ก ารกระทํา ความผิ ด การค้ น หาตั ว ผู้ ห ลบหนี ค ดี การพิ จ ารณา
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ความผิด การกําหนดบทลงโทษ ตลอดจนกําหนดวิธกี ารในการลงโทษผู้กระทําความผิดนั้น2 เป็ น
ต้ น ซึ่งถือเป็ นเครื่องมือสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ การอํานวยความยุติธรรมและการสร้ างความ
สงบเรียบร้ อยเกิดขึ้นได้ ในบ้ านเมือง3 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ข้ อมูลประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยทําอยู่ยังมีอปุ สรรคมากมาย เช่น ขาดประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้ อมูล4 การเชื่อมโยงข้ อมูลกันระหว่างหน่ วยงานที่มีความเกี่ยวข้ อง การนําข้ อมูลประวัติ
อาชญากรรมไปใช้ ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ การดําเนินการในส่วนนี้จึงขาด
หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการต่ า ง ๆ อั น จะช่ ว ยทํา ให้ การจั ด การข้ อ มู ล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และใน
ขณะเดียวกันก็อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลได้
นอกจากการไม่ มีบทบัญญัติแห่ งกฎหมายบังคับใช้ ในเรื่องการจัดการข้ อมูลประวัติ
อาชญากรรมแล้ ว อุปสรรคสํา คัญ อีกประการหนึ่ ง ได้ แ ก่ การไม่ มีหน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้ า ที่
รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง กล่าวคือ ไม่มีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบไว้ ในที่เดียวกัน การ
จัดทําข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยในปั จจุ บันยังเป็ นไปในลักษณะที่แต่ ละ
หน่วยงานทําการบันทึกไว้ เฉพาะส่วนที่หน่วยงานตนมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องและมีไว้ เฉพาะเพื่อนํามาใช้
เป็ นประโยชน์สาํ หรับภายในหน่วยงานตนเท่านั้น โดยจะมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่ทาํ หน้ าที่และรับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวมข้ อมูลอยู่ 4 หน่วยงานหลัก ๆ ด้ วยกัน ซึ่งได้ แก่
1) สํานักงานตํารวจแห่งชาติจะมีกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอาํ นาจหน้ าที่และ
ความรั บ ผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการให้ ค วามสนั บสนุ น ข้ อมู ล เก็บ รวบรวม บัน ทึกเรื่ องราว
รายละเอียดต่ า ง ๆ ของผู้ ก ระทํา ความผิด รวมทั้ง ตรวจสอบบุ ค คลและสิ่ง ของที่เกี่ย วข้ อ งใน
คดีอาญา เพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม
2) กรมคุมประพฤติ จะมีศูนย์ทะเบียนประวัติผ้ ูกระทําความผิด มีหน้ าที่หลัก
เกี่ยวกับการบันทึก เก็บข้ อมูลในส่วนของการดําเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง
แก้ ไขฟื้ นฟูและสงเคราะห์ผ้ ูกระทําผิดในชั้นก่อนฟ้ อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาล
มีคาํ พิพากษาตามที่กฎหมายกําหนด
3) ศาลยุ ติธรรม จะมีการจัดเก็บ รวบรวมข้ อมูลผู้กระทําความผิดในรูปแบบของ
สารบบทะเบียนคดี

2

จาก กฎหมายบังคับโทษจําคุกในประเทศไทย : การบังคับโทษจําคุก (น. 31-35). โดยธานี วรภัทธ์,2552,
กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์วิญญูชน.
3
ความหมายของคําว่านิติธรรม. โดยกําหนด โสภณวสุ.
สืบค้ นจาก http://www.patumcity.com/
upload/1307476549.
4
จาก อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์ (น. 32-36 ). โดยสุดสงวน สุธีสร, 2543, กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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4) กรมราชทัณ ฑ์ ก็ไ ด้ มี ก ารจั ด เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ต้ อ งขั ง ไว้ แ ยกต่ า งหากใน
ลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งการจัดเก็บข้ อมูลของกรมราชทัณฑ์เรียกว่าทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง
จะเห็นได้ ว่าระบบการจัดการข้ อมูลที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยมี
ลักษณะที่แตกต่างจากระบบการจัดการข้ อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างมาก และเห็นได้ ชัดเจนว่ามี
ลักษณะการทํางานที่แยกออกจากกันอย่ างสิ้นเชิงไม่ มีการทํางานในรูปแบบบูรณาการเป็ นหนึ่ง
เดี ย วอัน เป็ นการสิ้น เปลื อ งงบประมาณ บุ ค ลากรผู้ ป ฏิบั ติ ง าน ในบริ ห ารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเป็ นไปอย่างล่าช้ า ยุ่งยากซับซ้ อน และก่อให้ เกิดภาระค่าใช้ จ่ายจํานวนมากโดย
ไม่ จาํ เป็ น และในขณะเดียวกันหากพิจารณาในแง่ ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
เจ้ าของข้ อมูลอาจเป็ นการละเมิดสิทธิเสรี ภาพของเจ้ าของข้ อมูลเกินกว่ าความจําเป็ นที่จะต้ อง
นํามาใช้ เพื่อประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีกด้ วย
จากการศึกษาพบว่าการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้ อมูลประวัติอาชญากรรมของ
ประเทศไทยมีรูปแบบที่แตกต่ างกับประเทศต่ าง ๆ โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็ นสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็ล้วนแล้ วแต่ มี
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมายที่ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารจั ด ทํา ทะเบีย นประวั ติ อ าชญากรรมทั้ง สิ้น และทุ ก
ประเทศที่กล่าวมาก็มีหน่วยงานที่ทาํ หน้ าที่เป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บบันทึกข้ อมูล ประสานงาน
เกี่ยวกับข้ อมูล และรับผิดชอบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้ องการข้ อมูลประวัติอาชญากรรมโดยตรง กล่าวคือ
สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากร
(Casier Judiciar) ไว้ ชัดแจ้ งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีการกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบของการจัดเก็บข้ อมูล การเปิ ดเผยข้ อมูล การลบข้ อมูล ตลอดจนมีบท
กําหนดโทษสําหรับผู้ทาํ การฝ่ าฝื นบทบัญญัติดังกล่ าวไว้ อย่ างชัดเจน และมีการจัดทําข้ อมูลด้ วย
ระบบคอมพิ วเตอร์ โดยข้ อมู ลดังกล่ าวมีการจัดรวมไว้ ในที่เดียวกันโดยมีการจัดตั้งเป็ น “ศูนย์
ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่ งชาติ” ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางทะเบียนประวัติของสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ยิ่งไปกว่านั้น ในปั จจุบันศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ยังได้ รับความไว้ วางใจและใช้ เป็ นศูนย์ข้อมูลประวัติอาชญากรเกี่ยวกับคดียุโรปแห่งชาติอกี ด้ วย ซึ่ง
อาจกล่าวได้ ว่าศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสนี้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับในเรื่องระบบการจัดเก็บ รวบรวมและรักษาข้ อมูลประวัติอาชญากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงจนเป็ นที่น่าเชื่อถือไว้ วางใจได้ และได้ รับการยอมรับตลอดไปยังประเทศใกล้ เคียง
ในภาคพื้นเดียวกันด้ วย นอกจากนี้สาธารณรัฐฝรั่งเศสยังมีรูปแบบการจัดเก็บข้ อมูลที่พิเศษกว่า
ประเทศอื่น ๆ กล่าวคือ จะมีการแบ่งประเภทข้ อมูลออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ การจัดเก็บข้ อมูล
ทะเบียนประวัติท่วั ไป และการจัดเก็บข้ อมูลทะเบียนประวัติพิเศษ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีจัดเก็บ
รวบรวมข้ อมูล ตลอดจนวิธีการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับข้ อมูลที่แตกต่ างกันออกไป และยังได้ ทาํ การ
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แบ่งแยกการจัดเก็บข้ อมูลออกเป็ นหลายระดับ5 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานในด้ านข้ อมูลกับ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นไว้ อกี ด้ วย ทั้งนี้ การแบ่งแยกการจัดเก็บข้ อมูลออกเป็ น 3 ระดับดังกล่าว
เป็ นการจําแนกความสําคัญของข้ อมูลที่อาจเปิ ดเผยได้ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ว่าข้ อมูลใด
สามารถเปิ ดเผยให้ แก่บุคคลใดหรือหน่วยงานใดได้ บ้างนั่นเอง ซึ่งย่อมทําให้ การนําข้ อมูลไปใช้ ไม่
เกิด ปั ญ หาและไม่ ส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อ เจ้ า ของข้ อ มู ลอัน เป็ นการให้ ค วามคุ้ มครองสิท ธิ
เสรีภาพแก่เจ้ าของข้ อมูลอย่างเพียงพอ
สหราชอาณาจักรมีการบัญญัติกฎหมาย The Criminal law Act of 1967 ซึ่งวาง
หลั กเกณฑ์ต่ า ง ๆ ที่เกี่ยวกับ การจัด ทํา และรวบรวมข้ อมู ลทะเบี ยนประวั ติอาชญากรแห่ ง ชาติ
โดยเฉพาะอย่างละเอียด ส่วนการจัดระบบการทะเบียนประวัติอาชญากรในสหราชอาณาจักรนั้น
แบ่งออกเป็ น ประเทศอังกฤษจะอยู่ในความรับผิดชอบของ The National Identification Bureau
(NIB) ซึ่งข้ อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ ในระบบ The National Collection of Criminal Records ส่วนใน
สก๊อตแลนด์ (Scotland) และไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) จะมีสาํ นักงานทะเบียนประวัติ
อาชญากรของตนเองแยกต่ างหาก ซึ่งแม้ ว่าจะยังมิได้ มีการเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่ างกันเท่ากับใน
สาธารณรั ฐฝรั่ งเศสแต่ กจ็ ะเห็นได้ ว่าในแต่ ละประเทศในสหราชอาณาจักรก็ยังคงมีหน่ วยงาน
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ เป็ นศูนย์กลางเพื่อใช้ ประโยชน์ในการ
ดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบในประเทศของตนได้ อย่างบูรณาการ
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบัญญัติกฎหมาย The Law Enforcement Assistance Act
of 1965 ที่ใช้ บังคับโดยตรงแก่การจัดทําข้ อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม และยังมีกฎหมายที่
บัญญัติข้ ึนสําหรับการคุ้มครองและรับรองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลไว้ โดยเฉพาะอีกด้ วย ได้ แก่ The
Security Clearance Information Act โดยบัญญัติห้ามมิให้ ทาํ การเปิ ดเผยข้ อมูลในทะเบียนประวัติ
อาชญากร เว้ นแต่เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น และยังมีข้อยกเว้ นอยู่ในกฎหมาย The Immigration Reform Act ที่
อนุ ญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างด้ าวที่มีประวัติการกระทําความผิดอาญา สําหรับใช้
ประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้ าเป็ นพลเมืองของประเทศ6 ได้ เท่านั้น ส่วนหน่วยงานที่มีอาํ นาจ
หน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้ อมูลโดยตรงของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะมีศูนย์ข้อมูล
อาชญากรแห่งชาติ The National Crime Information Center (NCIC) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เรียกว่า The Identification Division ของสํานักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI)7

5

The French Code Of Criminal Procedue Article 774.
From Criminal Records (pp. 61-64), by Bill Hebenton and Terry Thomas, 1993, Great Britain :
Athenaeum Press Ltd.
7
Ibid.
6
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สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้ อมูล การใช้
อํานาจของเจ้ าหน้ าที่ วัตถุประสงค์ของการป้ องกัน การจัดเก็บ และการนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์แก่
กระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาในขั้นตอนต่ าง ๆ การให้ สิทธิในการเผยแพร่ ข้อมู ล การรั กษา
ข้ อมูล การลบข้ อมูล ตลอดจนบทบัญญัติท่ใี ห้ ความคุ้มครองการถูกละเมิดข้ อมูลดังกล่าวด้ วย ซึ่ง
มาตรการทั้งหมดนี้ถูกบัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
จะเห็ น ได้ ว่ า ในต่ า งประเทศจะมี ม าตรการในการจั ด ทํา ข้ อมู ล ทะเบี ย นประวั ติ
อาชญากรรมในรูปแบบที่ชัดเจน เป็ นระบบ มีกฎหมายรองรับ และมีการประสานงานข้ อมูลผ่าน
ทางหน่วยงานผู้มีอาํ นาจหน้ าที่รับผิดชอบเพียงหนึ่งเดียว การจัดเก็บข้ อมูลและการเปิ ดเผยข้ อมูล
ไปยังที่ต่าง ๆ จึงสามารถควบคุ มได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ มีการทํางานกัน เป็ นเครื อข่ า ยอย่ า ง
ต่อเนื่อง เกิดความโปร่งใสและเป็ นที่วางใจได้ ว่าข้ อมูลดังกล่าวจะได้ รับการเก็บรักษาไว้ เพื่อใช้ ใน
การบริ หารงานยุ ติ ธรรมทางอาญาเท่านั้ น จะไม่ ถูกนํา ไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตัวอย่ างอื่น ซึ่ ง
นอกจากจะทําให้ การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้ วยังสามารถให้
ความคุ้มครองและรับรองสิทธิเจ้ าของข้ อมูลได้ อย่ างเพียงพออีกด้ วย อันนําไปสู่การพัฒนา
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กล่าวโดยสรุปได้ ว่า การจัดเก็บ บันทึกข้ อมูล การนําข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์หรือเปิ ดเผย
ด้ วยวิธใี ด ๆ ตลอดจนการลบข้ อมูลออกจากประวัตอิ าชญากรรม ย่อมมีผลกระทบทั้งในด้ านดีและ
ผลเสียด้ วย การพิจารณาหามาตรการในการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องต่าง ๆ เพื่อการจัดระเบียบ
ข้ อมูลสําหรับการจัดทําทะเบียนประวัติอาชญากรรม จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาและในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของเจ้ าของข้ อมูล อย่างไรก็ดี ในปั จจุ บัน การ
ดําเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้ อมูลประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยทําอยู่นับว่ายังไม่มีความ
เหมาะสมและเป็ นการดําเนินงานในรูปแบบที่แตกต่างจากนานาอารยประเทศอยู่ค่อนข้ างมาก จึง
สมควรมีการปรั บเปลี่ยนวิธีการบริ หารจัดการข้ อมูลประวัติอาชญากรรมเสียใหม่ ประกอบกับ
สมควรให้ มีการบัญ ญัติกฎหมายขึ้น รองรั บในเรื่ องดังกล่ าวนี้ ด้ วย เพื่ อเป็ นจุ ด เริ่ มต้ น ของการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ ประเทศไทยมีระบบการจัดการข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่ดีและมี
ประสิทธิภาพสามารถนําข้ อมูลดังกล่ าวไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอํานวยความยุติธรรม
และบริหารงานในกระบวนการุติธรรมทางอาญาได้ อย่างบูรณาการ และเพื่อเป็ นแนวทางในการ
นําไปสู่การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพเช่ นเดียวกับประเทศต่าง ๆ
กล่าวคือ
(1) ผลักดันให้ มีการออกกฎหมายขึ้นเพื่อกําหนดรูปแบบการจัดตั้งศูนย์กลางข้ อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่ งชาติและกําหนดวัตถุ ประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์กลางข้ อมูล
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ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ แนวทางการบริหารงาน ตลอดจนอํานาจหน้ าที่ของบุคลากร
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไว้ อย่างชัดเจน กล่าวคือ
(1.1) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ลางข้ อมู ล ทะเบี ย นประวั ติ
อาชญากรรมแห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ท าํ หน้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบในเรื่ อ งเกี่ย วกับ การจั ด การ
ประสานงาน เชื่อมโยงข้ อมูล ตรวจสอบข้ อมูลประวัติอาชญากรรมทุกประเภทให้ เป็ นข้ อมูลอันหนึ่ง
อันเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในด้ านการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบอย่าง
บูรณาการ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม การคุ้มครองและ
รักษาสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลอย่างเป็ นธรรมและเป็ นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนทางอาญาของผู้ต้องขัง
(1.2) กําหนดแนวทางการบริหารงาน ในสาระสําคัญคือ ตรวจสอบข้ อมูลให้ มีความ
ถูกต้ องและเป็ นปั จจุ บัน มีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ แยกประเภทของข้ อมูลโดยคํานึงถึง
มาตรฐานการให้ ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้ าของข้ อมูล ตลอดจนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ หน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ของรั ฐใช้ ข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ทาํ การจัด เก็บ ไว้ ทั้ง นี้ เพื่ อ รองรั บ การบริ ห ารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ตั้งแต่ช้ันสืบทราบการกระทําความผิด ชั้นจับกุม สอบสวนความผิด
การพิจารณาพิพากษาอรรถคดี การกําหนดโทษ การบังคับโทษ รวมไปถึงขั้นตอนภายหลังพ้ นโทษ
แล้ ว ที่มีความจําเป็ นต้ องอาศัยข้ อมูลประวัติอาชญากรรมในการดําเนินงานแต่ละขั้นตอน อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะต้ องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาในการลบข้ อมูลประวัติ
อาชญากรรมออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรรมของศูนย์กลางทะเบียนประวัติอาชญากรรม
แห่ งชาติไ ว้ อย่ างเหมาะสมโดยคํานึ งถึงประโยชน์อันจํา เป็ นต่ อการบริ หารงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาประกอบกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้กระทําความผิดอาญาให้
สมดุลกัน ไม่กระทบต่อด้ านใดด้ านหนึ่งจนมากเกินไป ซึ่งหากมีการจัดการข้ อมูลให้ มีความถูกต้ อง
และทันต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและมีระบบการจัดเก็บรักษา นําไปใช้ ตลอดจนการทําลายข้ อมูลที่
มีรูปแบบที่ชัดเจนก็ย่อมจะทําให้ การดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีความ
ชัดเจน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(1.3) อํา นาจหน้ า ที่ข องบุ ค ลากรเจ้ า หน้ า ที่ผ้ ู ป ฏิบั ติ ง านภายในศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล
ทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรรมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ในเรื่ อ งนี้ จะต้ อ งมี ก ฎหมายวางหลั ก เกณฑ์ก ํา หนด
ขอบเขตการใช้ อาํ นาจหน้ าที่ในแต่ละส่วนงานไว้ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มี
อํานาจหน้ าที่ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ เปิ ดเผยข้ อมูลแก่หน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อใช้ ในการ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะต้ องมีหลักเกณฑ์ท่เี คร่งครัดในการอนุญาตให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูล ประกอบกับต้ องมีหลักเกณฑ์ประกอบการใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ด้วยเพื่อเป็ นการสร้ าง
มาตรฐานการปฏิบัติหน้ าที่ของบุคลากรเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูปฏิบัติงานในศูนย์กลางข้ อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมแห่ ง ชาติ ใ ห้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ เป็ นที่ ไ ว้ วางใจ และมี รู ป แบบการทํา งานที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้ จริง
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(2) การที่จะพั ฒนากระบวนการจัดระเบี ยบข้ อมู ลเพื่ อการจัดทําทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมนี้ ควรเริ่ ม ต้ น เสีย จากการร่ ว มมื อ กัน ในหลาย ๆ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การ
ดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ โดยสมควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางข้ อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่ งชาติให้ เป็ นหน่ วยงานที่มีอาํ นาจหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้ อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะแต่เพียงหน่วยงานเดียว โดยจะมีหน้ าที่เกี่ยวกับการรับแจ้ ง
ข้ อมูลประวัติอาชญากรรม แล้ วทําการตรวจสอบข้ อเท็จจริงเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถูกต้ องก่อนจะนํามา
จัดเก็บบันทึกข้ อมูลลงสารบบทะเบียนประวัติอาชญากรรมของหน่ วยงาน และการประสานงาน
และส่งออกข้ อมูลไปยังหน่ วยงานต่ าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความจําเป็ นต้ อง
อาศัยข้ อมูลดังกล่ าวในการดําเนินการ เช่ นเดียวกับที่ประเทศต่ าง ๆ ตามที่ได้ ทาํ การศึกษามาก็
ย่อมจะทําให้ เกิดการทํางานที่เป็ นระบบ ไม่ซาํ้ ซ้ อนกัน ไม่ส้ นิ เปลืองงบประมาณ และบุคลากร อีก
ทั้งยังเป็ นการสร้ างความร่ วมมือกันระหว่างแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
การทําหน้ าที่ได้ อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้ วย
(3) ในการจัด เก็บ และบั น ทึก ข้ อมู ล ประวั ติ อ าชญากรรม ควรจะมี ก ารแบ่ ง แยก
ลักษณะหรือประเภทของการจัดเก็บข้ อมูลไว้ ด้วย กล่ าวคือ แบ่ งแยกการจัดเก็บข้ อมูลออกเป็ น
ประเภทที่มีความละเอียดมากและไม่ ควรถูกเปิ ดเผยเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของเจ้ าของข้ อมูลนั้น กับการจัดเก็บข้ อมูลประเภทข้ อมูลทั่วไปที่อาจเปิ ดเผยได้ และไม่เป็ นการ
กระทบต่ อสิทธิเสรี ภ าพส่ ว นบุ คคลของเจ้ าของข้ อมู ลมากเกินสมควร เป็ นต้ น ทั้งนี้ เพื่ อ ความ
สะดวกในการจัดเก็บและการนําข้ อมูลมาใช้ และในขณะเดียวกันก็เป็ นการให้ ความคุ้มครองสิทธิ
เจ้ าของข้ อมูลอย่างเป็ นธรรม ซึ่งเป็ นไปในลักษณะรูปแบบเดียวกับการจัดเก็บข้ อมูลในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสนั่นเอง
(4) การนําข้ อมูลประวัติอาชญากรรมไปใช้ ประโยชน์กค็ วรจะเริ่มต้ นจากการแบ่ ง
ประเภทการจัดเก็บและบันทึกข้ อมูลไว้ ตามลําดับความสําคัญเป็ นหลายระดับ เพื่อประโยชน์ใน
การเปิ ดเผยข้ อมูลออกสู่หน่วยงานภายนอกที่มาขอไปเพื่อนําไปใช้ ในการดําเนินการต่าง ๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้ กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของเจ้ าของข้ อมูลน้ อยที่สดุ ที่จะ
เป็ นไปได้ ทั้งนี้เพื่อรั กษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมในบ้ านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ซึ่งการแบ่งประเภทข้ อมูลตามลําดับความสําคัญเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ ข้อมูลประเภทใด
ออกสู่หน่ วยงานใดได้ หรือไม่ เพียงใดนั้น เป็ นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการข้ อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมของศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่ งชาติของประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง ซึ่ง
หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้ องมีข้อกําหนดหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายมารองรับและกําหนดประเภท
และรูปแบบการจัดเก็บข้ อมูลตามลําดับความสําคัญ รวมถึงกําหนดบทลงโทษสําหรับการนําข้ อมูล
ผิดประเภทออกเปิ ดเผยแก่หน่ วยงานที่ไม่ มีสิทธิขอใช้ ข้อมูลนั้น เพื่อให้ มีมาตรการบังคับอย่ าง
จริ งจังอันจะเป็ นการสร้ า งมาตรฐานการดํา เนิ นงานอย่ างมีประสิทธิภาพ น่ า เชื่ อถือและเป็ นที่
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ไว้ วางใจ อีกทั้งยังสามารถให้ ความคุ้มครองป้ องกันสิทธิของเจ้ าของข้ อมูลให้ ถูกกระทบกระเทือน
น้ อยที่สดุ เท่าที่จาํ เป็ นเท่านั้น
(5) ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์เรื่องการลบหรือทําลายข้ อมูลประวัติอาชญากรรม
สําหรั บการกระทําความผิดบางประเภทความผิด โดยคํานึงถึงความร้ ายแรงของความผิดที่ได้
กระทํา พฤติกรรมของผู้กระทําความผิดว่ าเป็ นผู้ กระทําความผิดติดนิสัยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่ อให้
โอกาสผู้ กระทําความผิด กลั บตนเป็ นคนดีและสามารถดํารงชี วิตอยู่ ในสังคมได้ โดยปกติ จาก
การศึกษาพบว่าในต่างประเทศที่มีการจัดตั้งศูนย์กลางทะเบียนประวัติอาชญากรรมจะมีการจัดการ
ข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบภายใต้ หลักเกณฑ์ท่ีมีกฎหมายรองรั บ รวมถึงกําหนดหลักเกณฑ์การลบ
ข้ อ มู ล ไว้ ด้ วย หากแต่ ร ายละเอี ย ดอั น เป็ นเงื่ อ นไขที่ จ ะลบข้ อ มู ล ออกจากทะเบี ย นประวั ติ
อาชญากรรมของแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งคํานึงถึงสภาพความร้ ายแรงของ
ความผิดที่กระทําและผลกระทบอันเกิดแก่สังคมโดยรวมเป็ นหลัก ประเทศไทยเองก็ควรมีการ
สร้ างระบบการคุ้ มครองข้ อมู ลในทํานองนี้ เช่ น กัน ทั้งนี้เพราะข้ อมูลต่ าง ๆ ที่มีอยู่ ในทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมนั้นย่อมส่งผลกระทบในทางลบแก่การดําเนินชีวิต หน้ าที่การงาน การประกอบ
อาชีพ และอาจทําให้ ไม่ ได้ รับการยอมรับจากบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคม ไม่ สามารถเข้ ากับคนใน
สังคมได้ และอาจส่ งผลไปถึงการที่ผ้ ู น้ั นไม่ อาจกลับตัวเป็ นพลเมืองดีของสังคมได้ อันจะเป็ น
สาเหตุ ใ ห้ ก ลั บ มากระทํา ความผิ ด ซํ้า อีก ซึ่ ง หากเป็ นเช่ น นี้ ก็ย่ อ มเป็ นเรื่ อ งที่มิ ไ ด้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษทางอาญา
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