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บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณ์ท่จี ะแก้ ไขและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด แต่เมื่อเด็กและ
เยาวชนกระทาความผิดจะมีการบั นทึกข้ อมู ลลงในทะเบียนประวัติอาชญากร โดยหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อ งอาทิ กรมคุมประพฤติ กรมพิ นิจและคุ้มครองเด็ก รวบรวมข้ อมู ลส่งไปยังสานั กงาน
ตารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งเป็ นศูนย์กลางในการจัดเก็บ เพื่อเป็ นประโยชน์
ต่อการประสานงานของกระบวนการยุติธรรม ในชั้นสืบสวนสอบสวน การใช้ ดุลพินิจในการเพิ่ม
โทษทางอาญา การบันทึกข้ อมูลเช่นนี้จึงขัดแย้ งกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสาหรับเด็กและ
เยาวชนที่พิจารณาแตกต่างกับผู้ใหญ่ กล่าวคือไม่อาจนาประวัติการกระทาความผิดครั้ง ก่อนมาใช้
เป็ นเหตุเพิ่มโทษ อีกทั้งการกระทาความผิดลหุโทษหรือกระทาความผิดโดยประมาทตามประมวล
กฎหมายอาญาถือว่าเป็ นข้ อยกเว้ นในการเพิ่มเติมโทษผู้กระทาความผิด จึงไม่มีความจาเป็ นในการ
จั ด เก็บ ข้ อ มู ล การจั ด เก็บ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจึ ง ส่ ง ผลเสี ย ต่ อ อนาคตของเด็ก และเยาวชนให้ ถู ก
ลิดรอนสิทธิ หรือเกิดอุปสรรค์ในการประกอบอาชีพการดาเนินชีวิตในอนาคต
ดังนั้น การตรากฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกเพื่อลบประวัติการกระทาความผิดสาหรับ
เด็กและเยาวชนซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจึ ง มีค วามสาคัญ ผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษาแนวทางจากกฎหมายต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย มลรั ฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศแคนาดาและประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า มีการกาหนด
หลักเกณฑ์ของทะเบียนประวัติการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนไว้ เป็ นกฎหมายเฉพาะใน
รูปแบบพระราชบัญญัติประกอบด้ วยการบันทึก การปกปิ ดไม่เปิ ดเผย ข้ อยกเว้ นของการปกปิ ด
และการทาลาย ตลอดจนได้ ศึกษาถึงผลกระทบของการมีทะเบียนประวัติการกระทาความผิดติด
ตัวแม้ เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็ นผู้ใหญ่และไม่เคยกระทาความผิดซา้ ก็ตาม
จากการศึ ก ษาผู้ วิ จั ยเห็น ว่ า ประเทศไทยซึ่ งเข้ า ร่ ว มในภาคี อ นุ สัญ ญาเกี่ ยวกั บ การ
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนกระทาความผิดตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎ
แห่งกรุงปั กกิ่งหรื อกฎอันเป็ นมาตรฐานขั้นต่าของสหประชาชาติว่าด้ วยการบริ หารงานยุติธรรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน กฎข้ อ 8 การรักษาความลับซึ่งเน้ นความสาคัญของการคุ้มครองสิทธิ
*

นักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

**
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ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและให้ ความคุ้มครองภายหลังที่เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่
สัง คมด้ ว ยซึ่ ง ต้ อ งคุ้ มครองสิท ธิค วามเป็ นส่ ว นตั ว ของเด็ก และเยาวชนที่ก ระท าความผิ ด โดย
ไม่เผยแพร่ ข่าวสารที่อาจทาให้ สามารถรู้ตัวผู้กระทาความผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยง
กระบวนการตราบาป ตามกฎข้ อ 21 ประวัติเด็กและเยาวชนจึงควรปกปิ ดไว้ เป็ นความลับและไม่
ถูก น ามาเป็ นส่วนหนึ่ งในการดาเนิ น คดีสาหรั บบุ คคลคนเดียวกัน โดยตราไว้ เป็ นกฎหมายใน
รูปแบบพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนโดย
ก าหนดฐานความผิ ด ที่ ไ ด้ รั บ การปกปิ ดไม่ เ ปิ ดเผย โดยไม่ ก ระทบต่ อ การพิ จ ารณาคดี ข อง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งกฎหมายมุ่งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ ได้ รับการอบรวมสั่ง
สอนและสงเคราะห์ให้ กลับมาเป็ นพลเมืองดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมมากกว่าการ
ลงโทษ

1. บทนา
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การลงโทษผู้ ก ระท าความผิ ด ที่ เ ป็ นเด็ก และเยาวชน กฎหมาย
มีเจตนารมณ์ค้ ุมครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ให้ ได้ รับการศึกษาอบรมสั่งสอน
และสงเคราะห์ให้ กลับตัวเป็ นพลเมืองดีย่ิงกว่าการลงโทษ ทั้งด้ านส่วนตัวและสังคมทั่วไปเพื่อให้
เด็กและเยาวชนสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้ อย่างปกติเฉกเช่นบุคคลธรรมดา
ทั่วไป ไม่ ถูกรั งเกียจ บั่ นทอนศั ก ดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์หรื อเป็ นเหตุให้ สิทธิพลเมืองถูกลิ ดรอน
อีกทั้งยังสอดคล้ องต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กและเยาวชนและอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขั้นต่าของกฎแห่งกรุงปั กกิ่งหรือกฎอันเป็ นมาตรฐานขั้น
ต่ า ของสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมเกี่ ย วกั บ คดี เ ด็ก และเยาวชน กฎข้ อ 8
การรักษาความลับซึ่งเน้ นความสาคัญของการคุ้มครองสิทธิในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
และให้ ความคุ้มครองภายหลังที่เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมด้ วยซึ่งต้ องคุ้มครองสิทธิส่วนตัว
ของเด็กและเยาวชนที่ก ระทาความผิด โดยไม่ เ ปิ ดเผยข้ อมู ลที่อ าจทาให้ สามารถรู้ ตัว ผู้ ก ระทา
ความผิดที่เป็ นเด็กและเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการตราบาป ตามกฎข้ อ 21
การกระทาผิดของเด็กและเยาวชนมีสาเหตุมาจากหลายๆปั จจัย เช่น สติปัญญาและ
จิตใจ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพครอบครัว สภาพแวดล้ อม พฤติกรรมเลียนแบบ การเลี้ยงดูท่ี
ขาดความเอาใจใส่ ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ จัดทาข้ อมูลเชิงสถิติกรณีเด็กและ
เยาวชนที่กระทาความผิด พบว่าเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดมาจากครอบครัวที่มีบิดามารดา
อยู่ร่วมกัน คิดเป็ นร้ อ ยละ 17.16 เด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดมาจากครอบครั วที่มีบิดา
มารดาแยกกันอยู่ คิดเป็ นร้ อยละ 82.84 ทั้งนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนเข้ าสู่กระบวนการยุติธรรมถูก
บันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดเรียกว่า ทะเบียนประวัติการกระทาความผิด ซึ่ งหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ อง อาทิ สถานพิ นิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมความประพฤติ รวบรวมข้ อมูล
ส่ง ไปยัง ส านั ก งานตารวจแห่ ง ชาติ กองทะเบี ยนประวั ติ อ าชญากรให้ คั ด แยกประเภทข้ อ มู ล
ทะเบียนประวัติอาชญากร วั ตถุ ประสงค์เพื่ อป้ องกันสังคมต้ องการให้ ผ้ ู กระทาผิดสานึ กในสิ่งที่
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ทาลงไปและเป็ นเครื่ องมือการดาเนินงานขององค์กรตารวจและอัยการให้ เกิดความสะดวกใน
สืบค้ นประวัติอาชญากรรม เพื่อใช้ ประกอบในการทาสานวนคาฟ้ องและการใช้ ดุลยพินิจของศาล
ในการลงโทษ แต่มีข้อยกเว้ นตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้ วยการเพิ่ มโทษของบุคคลในฐาน
กระทาความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ อีกทั้งการกระทาความผิดครั้งก่อนของเด็กและเยาวชน
จะไม่ถูกนามาพิจารณาในเหตุเพิ่มโทษของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามวัยวุฒิ การถูกบันทึกข้ อมูล
ลงในทะเบียนประวัติการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนจึงเป็ นการที่รัฐประทับตราบาปให้ แก่
เด็กและเยาวชนเป็ นการสร้ างอุปสรรค์ในการเข้ าทางานและทาให้ สิทธิของพลเมืองถู กลิดรอนด้ วย
เหตุ อั น ไม่ เ ป็ นธรรม แม้ ว่ า เด็ก และเยาวชนจะได้ รั บ การแก้ ไ ขฟื้ นฟู อั น เป็ นหั ว ใจหลั ก ของ
กระบวนการยุ ติ ธรรมทางอาญาที่มุ่ งแก้ ไ ขฟื้ นฟู ต่ อ เด็ก และเยาวชนจากสถานพิ นิ จ หรื อผ่ า น
ระยะเวลาที่กาหนดเงื่อนไขต่างๆมาแล้ วก็ตาม ประเทศไทยจึงควรนาหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ
คัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด หลักเกณฑ์การเปิ ดเผย
ข้ อมู ลผู้ กระทาความผิด ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่ อ เป็ นแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาที่
เกิดขึ้นโดยประยุกต์ให้ เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้ องกับเจตนารมณ์ทางกฎหมายว่า
ด้ วยการลงโทษเด็กและเยาวชน

2. แนวคิดและหลักการพื้ นฐานเกีย่ วกับการลงโทษเด็กและเยาวชน
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สงู สุดของเด็กและเยาวชน
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงที่พึงมีพึงได้
ในฐานะที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่ ภายในกรอบอนุ สัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 ที่ให้ การ
รับรองไว้ หรือโดยสามัญสานึกของวิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ ว่าเป็ นสิทธิประโยชน์ของเด็ก ดังนั้น
ในการตรากฎหมายไม่ ว่ า จะเป็ นกฎหมายที่ก าหนดบทลงโทษแก่ เ ด็ก หรื อ กฎหมายก าหนดวิ ธี
ปฏิบัติต่อเด็กที่กระทาความผิดจะต้ องคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็ นสาคัญ โดยมีจุดเน้ น
ที่ก ารคุ้ มครองสวั สดิ ภาพเด็ก มิ ใช่ ค้ ุ มครองสวั สดิ ภาพของสังคมโดยมองว่ า เด็ก เป็ นตั ว ทาลาย
สวัสดิภาพของสังคม (วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 2537: 19)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีแก้ ไขฟื้ นฟู
การลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดไม่ใช่การลงโทษโดยการแก้ แค้ น แต่เป็ น
การแก้ ไขให้ ก ารฟื้ นฟู จิ ตใจให้ ผ้ ู กระทาความผิดกลั บ ตัวเป็ นคนดีต่อไป โดยถือแนวความผิ ด
“เจตจานงอิสระ” (Free Will) ถือว่าการกระทาของมนุษย์เกิดขึ้นโดยมีส่งิ อื่นมาชักจูง ซึ่งอาจเป็ น
สิ่งที่อ ยู่ ภายในหรื อ ภายนอกร่ า งกายของมนุ ษย์ท่ีอ าจถู ก บี บ บั งคั บ หรื อบงการ มนุ ษย์กไ็ ม่ ควร
รับผิดชอบในการกระทาของตนทั้งหมด เพราะเมื่อมนุษย์ไม่มีทางเลือกก็ไม่ควรรับผิดชอบสังคม
และสิ่ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี ส่ ว นให้ บุ ค คลกระท าความผิ ด ควรเข้ า มามี ส่ ว นรั บ ผิ ด ชอบแก้ ไ ขด้ ว ย
(ศิริชัย จันทร์สว่าง, 2544: 14)
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2.3 การรับรับรองสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ
การกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนจะไม่ถือว่าเป็ นอาชญากรรม (Crime) ดั่งเช่น
การกระท าความผิ ด ของผู้ ใ หญ่ และไม่ เ รี ย กเด็ก และเยาวชนที่ก ระท าความผิ ด ว่ า อาชญากร
(Criminal) แต่จะเรียกการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนว่า การกระทาผิดหรือพฤติกรรม
เบี่ยงเบน (Delinquency) และจะเรียกผู้กระทาความผิดว่า เด็กและเยาวชนที่กระทาผิด (Juvenile
Delinquency) (บุญเพราะ แสงเทียน, 2546: 1-2) จึงกล่ าวได้ ว่า สิทธิ เด็กเป็ นส่วนหนึ่งของ
สิทธิมนุ ษยชนแต่ เ ด็ก เป็ นกลุ่ มชนที่ต้อ งการการปกป้ อง คุ้ มครองมากกว่ า คนทั่ว ไปเนื่ องจาก
ความสามารถของสภาวะทางร่ างกายและสติปัญญา ของเด็กเองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ ใหญ่ จึงต้ อง
ได้ รับการคุ้มครองเป็ นกรณีพิเศษ สหประชาชาติจึงได้ พัฒนาการคุ้มครองเด็กให้ เป็ นกฎหมาย
ระหว่ า งประเทศในรูป ของอนุ สัญญาว่ า ด้ วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child
1989) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อคุ้มครองส่งเสริ มให้ เด็กและเยาวชนได้ รบการกป้ องดูแลโดยถือ
เป็ น “สิทธิติดตัว” (inherent rights) ที่เด็กและเยาวชนมีติดตัวมาตั้งแต่เกิด
2.4 แนวคิดและทฤษฎีตีตราหรือการตราบาป
ทฤษฎีตราบาปหรือตราหน้ า นักอาชญาวิทยาชาวอังกฤษได้ สรุปสาระสาคัญของทฤษฎี
นี้ว่า แม้ พฤติกรรมของผู้กระทาความผิดสังคมมองว่าเป็ นสิ่งชั่วร้ าย แต่ท่รี ้ ายยิ่งกว่าคือ การที่สังคม
พยายามผลั ก ดัน ให้ ผ้ ู ก ระทาความผิ ดถลาลึ ก ลงไปในทางที่ผิดเป็ นภัยแก่ สังคมมากยิ่ งขึ้ น โดย
ไม่ยอมเปิ ดโอกาสให้ บุคคลที่ประพฤติผิดกลับตนเป็ นคนดี (อัจฉริยา ชูตินันท์, 2557: 98)
ทฤษฎี ต ราบาป (Labeling theory) กระบวนการยุ ติ ธ รรมทางอาญา (criminal
justice) ไม่สามารถแก้ ปัญหาอาชญากรรมได้ แต่เป็ นต้ นเหตุของอาชญากรรม (criminogenic)
กัน บุคคลที่ถูกจับ (arrest) ถูกดาเนินคดี (trial) และถูกพิพากษา (conviction) จะถูกตราหน้ าว่า
เป็ นคนเลวของสัง คม สัง คม (social reaction) จึ ง ปฏิบั ติ ต่ อบุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ ดีเ พราะเชื่ อ ว่ า
บุคคลนั้นจะต้ องสร้ างปัญหาให้ แก่สังคมผลคือบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienate) และ
ถู ก กี ด กั น ออกจากสั ง คม (exclusion from society) ในที่ สุ ด บุ ค คลนั้ น จะยอมรั บ ว่ า ตนเองมี
อัตตลักษณ์ (Identity) เป็ นคนชั่ วคนเลวตามที่สังคมตราหน้ าและกระทาความผิดเพื่ อแก้ แค้ น
สังคม (สกุลยุช หอพิบูลสุข, 2558: 3)

3. แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็ก
และเยาวชนทีก่ ระทาความผิด
3.1 แนวคิดและทฤษฎีข่มขู่ยับยั้ง
การคงไว้ ซ่ึงทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อเป็ นการลงโทษหรือขู่ใ ห้ กลัวโทษหรือสร้ าง
นิสัยหรือสอนศีลธรรมแก่ประชาชน ซึ่งก่อให้ เกิดประโยชน์สองประการ ประการแรกเพื่อให้ มีผล
ป้ องกันแก่ตัวผู้กระทาความผิดเอง (Special Prevention) ทาให้ เกิดความเข็ดหลาบไม่กล้ ากระทา
ผิดซา้ ประการที่สองเพื่ อเป็ นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป (General Prevention) ให้ บุคคลทั่วไปเห็น
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ว่าเมื่อกระทาผิดและได้ รับโทษทาให้ เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ ากระทาความผิดอีก (ปกป้ อง ศรีสนิท,
2553: 514)
3.2 ประโยชน์ท่เี กี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
ทะเบียนประวัติอาชญากรถูกนาไปใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาในด้ านการสืบสวนการสอบสวน การฟ้ องคดี การพิจารณาพิพากษา การบังคับโทษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้ อยของประชาชน ด้ านการสืบสวนเพื่อทราบรายละเอียด
ของความผิด ด้ านการสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน การที่รัฐออกมาตรการบังคับ อาทิ
การออกหมาย การรวบรวมพยานหลักฐานทาสานวนเพื่ อสั่งฟ้ องไม่ฟ้อง (คณิต ณ นคร, 2553:
510)
3.3 ประโยชน์ท่เี กี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle)
หากเจ้ าพนักงานสอบสวนแล้ วเห็นว่าผู้ต้องหากระทาผิด เจ้ าพนักงานก็อาจไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหาได้ เนื่องจากทฤษฎีในการลงโทษในปัจจุบันได้ เปลี่ยนไป โดยการลงโทษควรให้ เหมาะสม
กับความผิด และความชั่วของผู้กระทาผิดเพื่อให้ ผ้ ูกระทาผิดมีโอกาสปรับปรุงแก้ ไขปรับปรุงตัวเอง
ไม่กระทาความผิดซา้ ขึ้นอีก และเพื่อให้ เขาได้ กลับเข้ าสู่สงั คมได้ (คณิต ณ นคร, 2557: 38-39)

4. การคัด แยกทะเบี ย นประวัติ ข องเด็ ก และเยาวชนที่ ก ระท าความผิ ด ตาม
กฎหมายต่างประเทศ
4.1 การคั ดแยกทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรของเด็ก และเยาวชนที่ก ระทาความผิ ดตาม
กฎหมายของประเทศแคนาดา
กฎหมาย The Youth Criminal Justice Act (YCJA) ได้ กาหนดแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้กระทาความผิดที่เป็ นเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ ไขบาบัดฟื้ นฟู ให้ ยอมรับผิดและสานึก
ในการกระทา ตลอดจนการคืนสู่สงั คมของเด็กและเยาวชน อีกทั้งเด็กและเยาวชนมีสิทธิท่จี ะทราบ
ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตน รวมตลอดถึงสิทธิต่างๆอันเป็ นผลสืบเนื่องจากการดาเนินกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาโดยไม่มีการปิ ดบังจากหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทา
ความผิดหรือหลังจากพ้ นโทษแล้ วนั้นต้ องไม่ปฏิบัติเสมือนว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นอาชญากร ต้ อง
มุ่งเน้ นการช่วยเหลือพัฒนาพฤติกรรมของผู้กระทาความผิดเพื่อให้ พร้ อมกลับคืนสังคม
พระราชบัญญัติ Criminal Record Act R.S.C.1985 ซึ่งกาหนด หมวด เกี่ยวกับการ
ข้ อ มู ลทะเบี ย นประวั ติ ของเด็ก และเยาวชนไว้ เป็ นการเฉพาะ ทาให้ เด็กและเยาวชนนั้ น ไม่ ถู ก
ตัดสิทธิในการดาเนินชีวิตภายหลังจากพ้ นโทษ และได้ กาหนดหลักการเปิ ดเผยหรื อการเข้ าถึง
ข้ อมู ลประวั ติได้ โดยแบ่ งเป็ นความผิ ดที่ร้ ายแรง และความผิ ดที่ไม่ ร้ ายแรงให้ ได้ รั บการปดปิ ด
ภายในระยะเวลาที่แตกต่างกัน
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4.1 การคั ดแยกทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรของเด็ก และเยาวชนที่ก ระทาความผิ ดตาม
กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียมีพระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 ซึ่งเป็ นกฎหมาย
ที่รวบรวมประเด็นต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรเอาไว้ รวมถึงการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร ซึ่ งการลบทะเบี ย นประวั ติ อาชญากรนี้ หมายถึ ง การไม่ เปิ ดเผยข้ อมู ลการกระท า
ความผิด ในปัจจุบันคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของออสเตรเลียยังมีแนวคิดในการลบทะเบียน
ประวัติการกระทาความผิดให้ แก่เด็กและเยาวชนด้ วย โดยได้ เสนอแนะแนวทางใน ALRC 84
ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้ เล็งเห็นความสาคัญในอนาคตของเด็กและ
เยาวชนโดยเฉพาะประเด็น เรื่ อ งการประกอบอาชี พ การถู ก ลิ ด รอนสิท ธิข องบุ ค ล จึ ง ได้ ต รา
กฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชน รัฐบัญญัติคดีเด็ก (วิธีพิจารณาความ
อาญา) 1987 ว่าด้ วยการลบทะเบียนประวัติและการทาลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ
4.2 การคั ดแยกทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรของเด็ก และเยาวชนที่ก ระทาความผิ ดตาม
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิ ว ซี แ ลนด์ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ล บทะเบี ย นประวั ติ ก ารกระท าความผิ ด
The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 โดยการลบทะเบียนประวัติการกระทาความผิด
ตามกฎหมายนี้ หมายถึง การปกปิ ดไม่เปิ ดเผยข้ อมูลการกระทาความผิด ทั้งนี้กฎหมายได้ กาหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้ รับการลบและกาหนดฐานความผิดให้ เป็ นข้ อยกเว้ นในการได้ รับสิทธิ
ในการลบทะเบียนประวัติการกระทาความผิด เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็ นต้ น ทั้งนี้เด็กและ
เยาวชนจะต้ องผ่านขั้นตอนการแก้ ไขฟื้ นฟูครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้ วย

5. วิเคราะห์การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระทา
ความผิด และข้อเสนอแนะ
5.1 ผลกระทบของการคงไว้ ซ่ึงทะเบียนประวัติอาชญากร
ข้ อมูลประวัติอาชญากรรมถือว่ าเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องได้ รับ
ความยินยอมจากเจ้ า ของข้ อมู ลก่อนเปิ ดเผย เว้ น แต่กฎหมายได้ กาหนดข้ อยกเว้ น ให้ สามารถ
เปิ ดเผยได้ โดยไม่ต้องได้ รับความยินยอมทะเบียนประวัติท่ถี ูกคัดแยกให้ ออกจากสารบบแล้ วก็ตาม
แต่ยังคงบันทึกไว้ เป็ นข้ อมูลเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการตามความจาเป็ น แต่ท้งั นี้ฐานการกระทา
ความผิดที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมก็ยังคงถูกบันทึกอยู่ในระบบ ทาให้ ผ้ ูกระทา
ความผิดมีตราบาปติดตัวเป็ นอุปสรรคต่อการดาเนินชีวิตในสังคม
(1) ผลกระทบต่ อ ครอบครั วผู้กระทาความผิด ซึ่ งตามปฏิญ ญาสากลว่ าด้ วยสิทธิ
มนุ ษย์ชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Right 1948) ได้ บั ญ ญั ติก ารรั บ รอง
คุ้มครองไว้ ในข้ อ12 เพื่อคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัวไม่ให้ ถูกดูหมิ่นหรือถูก
เกีย จชั ง จากสัง คม อีก ทั้งพระราชบั ญ ญั ติค้ ุ มครองผู้ ถู ก กระทาด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว
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พ.ศ. 2550 มีแนวคิดพื้ นฐานว่ าครอบครัวเป็ นหน่วยรวมของสังคมเป็ นพื้นฐานธรรมชาติ และ
ย่อมมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ
(2) ผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้ องถูกตี
ตราว่าเป็ นผู้เคยกระทาความผิด ถูกตั้งข้ อรังเกียจและถูกกีดกัน ซึ่งไม่สอดคล้ องต่อเจตนารมณ์
ของพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. 2553 ที่คานึ งถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนที่ควรได้ รับการอบรมสั่งสอน
และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนให้ กลับตัวเป็ นพลเมืองดีย่ิงกว่าการลงโทษ
(3) ผลกระทบต่ อ ตั ว บุ ค คลที่ มี ท ะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรติ ด ตั ว หนทางสู่ ก าร
ประกอบอาชีพของบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเข้ าทางานของหน่วยงานเอกชนนั้นตามหลักการ
จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Management) มีข้ ึนเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือสร้ าง
ความรู้สึกปลอดภัยภายในที่ทางานและติดต่องาน โดยมีเอกสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลโดยเกณฑ์
การคัดเลื อ กจะคานึ งถึ งผลกระทบหรื อความเสียหายต่อองค์กร ตลอดจนการประกอบอาชี พ
บางอย่าง ซึ่งกาหนดคุ ณลักษณะพิ เศษให้ ได้ รับการยกเว้ นในการสมัครเข้ าทางาน โดยตราไว้ ใน
รูปแบบกฎ ระเบียบ คาสั่งของหน่วยงาน เช่น ข้ าราชการพลเรือน ข้ าราชการครู ข้ าราชการทหาร
ข้ าราชการตารวจ การสมัครเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลูกจ้ างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นต้ น
5.2 แนวทางการลดปัญหาหรือ อุปสรรค์จากการคงไว้ หรือเปิ ดเผยทะเบียนประวัติอาชญา
กรของเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิด
ปั จ จุ บั น กฎหมายที่ ใ กล้ เคี ย งกั บ การคั ด แยะทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากรมี เ พี ย ง
พระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 ซึ่งบุคคลที่ได้ รับประโยชน์ไม่ใช่ เด็กและเยาวชนโดยแท้
อีก ทั้ง กฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เด็ก และเยาวชนให้ ก ารคุ้ ม ครองเด็ก และเยาวชนที่อ ยู่ ร ะหว่ า ง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่ยังไม่ครอบคลุ มไปถึงภายหลั งจากที่เด็กและเยาวชนที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการพ้ นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่อย่างใด เมื่อได้ ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
การคัดแยกทะเบียนประวัติการกระทาความผิดสาหรับเด็กและเยาวชนในต่างประเทศเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการตราพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคล

6. บทสรุป
จากการศึกษาเพื่ อให้ เด็กและเยาวชนได้ รับการคุ้มครองโดยคานึงถึงหลักประโยชน์
สูงสุดของเด็กและเยาวชนจึงเสนอให้ มีพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรใน
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และสอดคล้ องกับสภาพสังคมในประเทศไทย
ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ตราพระราชบั ญ ญั ติ ก ารคั ด แยกทะเบี ย นประวั ติ อ าชญากร โดยก าหนด
หมวดเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชนไว้ เป็ นการเฉพาะ
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เนื่องจากบุคคลผู้ได้ รับผลกระทบจากการมีประวัติอาชญากรติดตัวคือบุคคลที่พ้นจากกระบวนการ
ยุติธรรมได้ รับผลกระทบได้ เช่นกันโดยไม่จากัดวัยวุฒิ
2) นอกจากนี้ควรกาหนดฐานความผิดที่สามารถดาเนินการให้ ลบได้ จากการศึกษา
เห็นว่าฐานความผิดที่สมควรให้ ได้ รับการลบทะเบียนประวัติได้ น้ันต้ องเป็ นฐานความผิดอาญาที่
ไม่ร้ายแรงกระทบถึงความมั่นคงของชาติหรือเป็ นการกระทาที่โหดร้ ายทารุณผิดวิสัยที่บุคคลซึ่งมี
ความบกพร่องในวุฒิภาวะอันเกิดจากความเยาว์วัยจะพึงกระทาได้
(1) ฐานความผิดอาญาที่มีโทษจาคุกในอัตราชั้นสูงไม่เกิน 5 ปี ซึ่งครอบคลุม
ถึ ง การกระท าความผิ ดโดยประมาท การกระท าความผิ ดลหุ โ ทษ การกระท าความผิ ด ที่ศ าล
พิพากษาให้ รอการลงโทษ
(2) การกระท าความผิ ด ที่ ฐ านความผิ ด อาญามี โ ทษอย่ า งสู ง ไม่ เ กิ น 5 ปี
ซึ่ ง ไม่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คงของประเทศชาติ และไม่ ถื อ ว่ า เป็ นการก่ อ อาชญากรรมร้ า ยแรง
ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสาธารณะหรือทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน
(3) การกระทาความผิ ดที่เ ด็กและเยาวชนได้ เข้ า รั บการอบรมสั่งสอน แก้ ไข
ฟื้ นฟูหรือได้ รับการเยียวยาแล้ วและไม่พบการกระทาความผิดซา้ ในฐานความผิดเดิมอีก
(4) กาหนดหลักเกณฑ์ข้อยกเว้ นในการเปิ ดเผยข้ อมูลทะเบียนประวัติเด็กและ
เยาวชน แม้ กฎหมายจะเปิ ดโอกาสให้ บุคคลได้ รับการลบทะเบียนประวัติการกระทาความผิด แต่
กฎหมายต้ องกาหนดข้ อยกเว้ นให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทะเบียนประวัติการกระทาความผิดด้ วยเพื่อ
เป็ นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม
(5) การกาหนดหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับทะเบียนประวัติการกระทา
ความผิดของเด็กและเยาวชน โดยกาหนดให้ สานักงานตารวจแห่งชาติ แผนกกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรเป็ นผู้จัดเก็บ คัดแยกฐานความผิด ให้ ดาเนินการปกปิ ดไม่เปิ ดเผยประวัติ โดยกาหนด
ฐานความผิดร้ ายแรงให้ เป็ นข้ อยกเว้ นสามารถเปิ ดเผยโดยได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของประวัติได้
(6) ในการรองรับพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องประสานงาน
ในการเผยแพร่ ประชาสัมพั นธ์เกี่ยวกับการปกปิ ดประวัติการกระทาความผิดเพื่ อให้ ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ อง
กับ เด็ก และเยาวชน อาทิ ผู้ ป กครอง ญาติ ส ามารถตรวจสอบประวั ติ ก ารกระท าความผิ ด ได้
เป็ นการสอบทานการปฏิบัติหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่นาไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน และเป็ นการรักษา
สิทธิของบุคคล ตลอดจนกาหนดบทลงโทษบุคคลที่เผยแพร่ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลประวัติอาชญากร
เป็ นการเฉพาะนอกเหนือจากบทลงโทษตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กระทาโดยไม่เข้ าข้ อยกเว้ นให้ เปิ ดเผยและไม่ได้ รับความยินยอมจากเด็กและเยาวชนให้ เปิ ดเผยซึ่ง
ข้ อมูลดังกล่าว
ดังนั้ น เพื่ อ ให้ เ ด็ก และเยาวชนที่ผ่า นพ้ นขั้ น ตอนสุดท้ า ยของกระบวนการยุ ติธรรม
ทางอาญา ได้ รั บ การเยี ย วยาทางสัง คม เพื่ อ ลดอุ ป สรรค์ แ ละการถู ก ลิ ด รอนสิท ธิข องบุ ค คล
รัฐจึงควรให้ โอกาสโดยการตราพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติให้ แก่เด็กและเยาวชนที่
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กระทาความผิด ให้ บุคคลได้ มีโอกาสแสดงศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้และดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ
สังคมได้ อย่างสงบสุขอีกครั้งตามข้ อเสนอแนะข้ างต้ น
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