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บทคดัย่อ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขและเยียวยาเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิด แต่เมื่อเดก็และ

เยาวชนกระท าความผิดจะมีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติอาชญากร โดยหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอาทิ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเดก็ รวบรวมข้อมูลส่งไปยังส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากรซ่ึงเป็นศูนย์กลางในการจัดเกบ็ เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อการประสานงานของกระบวนการยุติธรรม ในช้ันสืบสวนสอบสวน การใช้ดุลพินิจในการเพ่ิม

โทษทางอาญา การบันทกึข้อมูลเช่นน้ีจึงขัดแย้งกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเดก็และ

เยาวชนที่พิจารณาแตกต่างกับผู้ใหญ่ กล่าวคือไม่อาจน าประวัติการกระท าความผิดคร้ังก่อนมาใช้

เป็นเหตุเพ่ิมโทษ อกีทั้งการกระท าความผิดลหุโทษหรือกระท าความผิดโดยประมาทตามประมวล

กฎหมายอาญาถือว่าเป็นข้อยกเว้นในการเพ่ิมเติมโทษผู้กระท าความผิด จึงไม่มีความจ าเป็นในการ

จัดเก็บข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจึงส่งผลเสียต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนให้ถูก   

ลิดรอนสทิธ ิหรือเกดิอุปสรรค์ในการประกอบอาชีพการด าเนินชีวิตในอนาคต  

ดังน้ัน การตรากฎหมายเกี่ยวกบัการคัดแยกเพ่ือลบประวัติการกระท าความผิดส าหรับ

เดก็และเยาวชนซ่ึงมีอยู่ในต่างประเทศ เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาจึงมีความส าคัญผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางจากกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ

ออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศแคนาดาและประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า มีการก าหนด

หลักเกณฑ์ของทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนไว้เป็นกฎหมายเฉพาะใน

รูปแบบพระราชบัญญัติประกอบด้วยการบันทึก การปกปิดไม่เปิดเผย ข้อยกเว้นของการปกปิด

และการท าลาย ตลอดจนได้ศึกษาถึงผลกระทบของการมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติด

ตัวแม้เดก็และเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และไม่เคยกระท าความผิดซ า้กต็าม  

จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่า ประเทศไทยซ่ึงเข้าร่วมในภาคีอนุสัญญาเกี่ยวกับการ

คุ้มครองสิทธิเดก็และเยาวชน หากเดก็และเยาวชนกระท าความผิดตามมาตรฐานขั้นต ่าของกฎ

แห่งกรุงปักกิ่งหรือกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม

เกี่ยวกับคดีเดก็และเยาวชน กฎข้อ 8 การรักษาความลับซ่ึงเน้นความส าคัญของการคุ้มครองสิทธิ

                                                 
*
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ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและให้ความคุ้มครองภายหลังที่เดก็และเยาวชนกลับคืนสู่

สังคมด้วยซ่ึงต้องคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดย 

ไม่เผยแพร่ข่าวสารที่อาจท าให้สามารถรู้ตัวผู้กระท าความผิดที่เป็นเดก็และเยาวชนเพ่ือหลีกเล่ียง

กระบวนการตราบาป ตามกฎข้อ 21 ประวัติเดก็และเยาวชนจึงควรปกปิดไว้เป็นความลับและไม่

ถูกน ามาเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินคดีส าหรับบุคคลคนเดียวกัน โดยตราไว้เป็นกฎหมายใน

รูปแบบพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนโดย

ก าหนดฐานความผิดที่ ได้รับการปกปิดไม่เปิดเผย โดยไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงกฎหมายมุ่งช่วยเหลือเดก็และเยาวชนให้ได้รับการอบรวมสั่ง

สอนและสงเคราะห์ให้กลับมาเป็นพลเมืองดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมมากกว่าการ

ลงโทษ 

1.  บทน า 

แนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าความผิดที่ เป็นเด็กและเยาวชน กฎหมาย 

มีเจตนารมณ์คุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของเดก็และเยาวชน ให้ได้รับการศึกษาอบรมสั่งสอน 

และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีย่ิงกว่าการลงโทษ ทั้งด้านส่วนตัวและสังคมทั่วไปเพ่ือให้

เดก็และเยาวชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างปกติเฉกเ ช่นบุคคลธรรมดา

ทั่วไป ไม่ถูกรังเกียจ บ่ันทอนศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือเป็นเหตุให้สิทธิพลเมืองถูกลิดรอน  

อกีทั้งยังสอดคล้องต่ออนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็และเยาวชนและอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏบัิติต่อเดก็และเยาวชนตามมาตรฐานขั้นต ่าของกฎแห่งกรุงปักกิ่งหรือกฎอันเป็นมาตรฐานขั้น

ต ่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน กฎข้อ 8  

การรักษาความลับซ่ึงเน้นความส าคัญของการคุ้มครองสทิธใินทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม

และให้ความคุ้มครองภายหลังที่เดก็และเยาวชนกลับคืนสู่สังคมด้วยซ่ึงต้องคุ้มครองสิทธิส่วนตัว

ของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่อาจท าให้สามารถรู้ตัวผู้กระท า

ความผิดที่เป็นเดก็และเยาวชนเพ่ือหลีกเล่ียงกระบวนการตราบาป ตามกฎข้อ 21 

การกระท าผิดของเดก็และเยาวชนมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัย เช่น สติปัญญาและ

จิตใจ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพครอบครัว สภาพแวดล้อม พฤติกรรมเลียนแบบ การเล้ียงดูที่

ขาดความเอาใจใส่ ซ่ึงสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชนได้จัดท าข้อมูลเชิงสถิติกรณีเดก็และ

เยาวชนที่กระท าความผิด พบว่าเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิดมาจากครอบครัวที่มีบิดามารดา

อยู่ร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 17.16 เดก็และเยาวชนที่กระท าความผิดมาจากครอบครัวที่มีบิดา

มารดาแยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 82.84 ทั้งน้ี เมื่อเดก็และเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถูก

บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดเรียกว่า ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ซ่ึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง อาทิ สถานพินิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน กรมคุมความประพฤติ รวบรวมข้อมูล

ส่งไปยัง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากรให้คัดแยกประเภทข้อมูล

ทะเบียนประวัติอาชญากร วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันสังคมต้องการให้ผู้กระท าผิดส านึกในสิ่งที่ 

97



 3 

ท าลงไปและเป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานขององค์กรต ารวจและอัยการให้เกิดความสะดวกใน

สืบค้นประวัติอาชญากรรม เพ่ือใช้ประกอบในการท าส านวนค าฟ้องและการใช้ดุลยพินิจของศาล

ในการลงโทษ แต่มีข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการเพ่ิมโทษของบุคคลในฐาน

กระท าความผิดโดยประมาทหรือลหุโทษ อีกทั้งการกระท าความผิดคร้ังก่อนของเดก็และเยาวชน

จะไม่ถูกน ามาพิจารณาในเหตุเพ่ิมโทษของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามวัยวุฒิ การถูกบันทึกข้อมูล

ลงในทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนจึงเป็นการที่รัฐประทบัตราบาปให้แก่

เดก็และเยาวชนเป็นการสร้างอุปสรรค์ในการเข้าท างานและท าให้สิทธิของพลเมืองถูกลิดรอนด้วย

เหตุอันไม่เป็นธรรม แม้ว่าเด็กและเยาวชนจะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูอันเป็นหัวใจหลักของ

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ มุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูต่อเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ หรือผ่าน

ระยะเวลาที่ก  าหนดเง่ือนไขต่างๆมาแล้วกต็าม ประเทศไทยจึงควรน าหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการ

คัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิด หลักเกณฑ์การเปิดเผย

ข้อมูลผู้กระท าความผิดของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

เกดิขึ้นโดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางกฎหมายว่า

ด้วยการลงโทษเดก็และเยาวชน 

2.  แนวคิดและหลกัการพื้ นฐานเกีย่วกบัการลงโทษเด็กและเยาวชน 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกบัประโยชน์สงูสดุของเดก็และเยาวชน 

ประโยชน์สูงสุดของเดก็และเยาวชน หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเดก็ทั้งปวงที่พึงมีพึงได้

ในฐานะที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่ภายในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ ค.ศ.1989 ที่ให้การ

รับรองไว้ หรือโดยสามัญส านึกของวิญญูชนทั่วไปย่อมเหน็ได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเดก็ ดังน้ัน

ในการตรากฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ก  าหนดบทลงโทษแก่เด็กหรือกฎหมายก าหนดวิธี

ปฏบัิติต่อเดก็ที่กระท าความผิดจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเดก็เป็นส าคัญ โดยมีจุดเน้น

ที่การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กมิใช่คุ้มครองสวัสดิภาพของสังคมโดยมองว่าเด็กเป็นตัวท าลาย 

สวัสดิภาพของสงัคม (วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล, 2537: 19) 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีแก้ไขฟ้ืนฟู 

การลงโทษเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิดไม่ใช่การลงโทษโดยการแก้แค้น แต่เป็น

การแก้ไขให้การฟ้ืนฟูจิตใจให้ผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดีต่อไป โดยถือแนวความผิด 

“เจตจ านงอสิระ” (Free Will) ถือว่าการกระท าของมนุษย์เกิดขึ้นโดยมีสิ่งอื่นมาชักจูง ซ่ึงอาจเป็น

สิ่งที่อยู่ภายในหรือภายนอกร่างกายของมนุษย์ที่อาจถูกบีบบังคับหรือบงการ มนุษย์กไ็ม่ควร

รับผิดชอบในการกระท าของตนทั้งหมด เพราะเมื่อมนุษย์ไม่มีทางเลือกกไ็ม่ควรรับผิดชอบสังคม

และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีส่วนให้บุคคลกระท าความผิด ควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบแก้ไขด้วย  

(ศิริชัย จันทร์สว่าง, 2544: 14) 
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2.3  การรับรับรองสทิธเิดก็และเยาวชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

การกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนจะไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม (Crime) ดั่งเช่น

การกระท าความผิดของผู้ใหญ่ และไม่เรียกเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดว่าอาชญากร 

(Criminal) แต่จะเรียกการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนว่า การกระท าผิดหรือพฤติกรรม

เบ่ียงเบน (Delinquency) และจะเรียกผู้กระท าความผิดว่า เดก็และเยาวชนที่กระท าผิด (Juvenile 

Delinquency) (บุญเพราะ แสงเทียน, 2546: 1-2) จึงกล่าวได้ว่า สิทธิ เดก็เป็นส่วนหน่ึงของ

สิทธิมนุษยชนแต่เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้อง คุ้มครองมากกว่าคนทั่วไปเน่ืองจาก

ความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญา ของเดก็เองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้อง

ได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ สหประชาชาติจึงได้พัฒนาการคุ้มครองเดก็ให้เป็นกฎหมาย

ระหว่างประเทศในรูปของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights of the Child 

1989) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองส่งเสริมให้เดก็และเยาวชนได้รบการกป้องดูแลโดยถือ

เป็น “สทิธติิดตัว” (inherent rights) ที่เดก็และเยาวชนมีติดตัวมาต้ังแต่เกดิ 

2.4  แนวคิดและทฤษฎีตีตราหรือการตราบาป 

ทฤษฎีตราบาปหรือตราหน้า นักอาชญาวิทยาชาวองักฤษได้สรุปสาระส าคัญของทฤษฎี

น้ีว่า แม้พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดสงัคมมองว่าเป็นสิ่งช่ัวร้าย แต่ที่ร้ายย่ิงกว่าคือ การที่สังคม

พยายามผลักดันให้ผู้กระท าความผิดถล าลึกลงไปในทางที่ผิดเป็นภัยแก่สังคมมากย่ิงข้ึน โดย 

ไม่ยอมเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประพฤติผิดกลับตนเป็นคนดี (อจัฉริยา ชูตินันท,์ 2557: 98) 

ทฤษฎีตราบาป (Labeling theory) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal 

justice) ไม่สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมได้ แต่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรม (criminogenic) 

กนั บุคคลที่ถูกจับ (arrest) ถูกด าเนินคดี (trial) และถูกพิพากษา (conviction) จะถูกตราหน้าว่า

เป็นคนเลวของสังคม สังคม (social reaction) จึงปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวไม่ดีเพราะเช่ือว่า 

บุคคลน้ันจะต้องสร้างปัญหาให้แก่สังคมผลคือบุคคลน้ันเกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienate) และ

ถูกกีดกันออกจากสังคม (exclusion from society) ในที่สุดบุคคลน้ันจะยอมรับว่าตนเองมี 

อัตตลักษณ์ (Identity) เป็นคนช่ัวคนเลวตามที่สังคมตราหน้าและกระท าความผิดเพ่ือแก้แค้น

สงัคม (สกุลยุช หอพิบูลสขุ, 2558: 3) 

3.  แนวคิดและหลกัการเกี่ยวกบัการคดัแยกทะเบียนประวติัอาชญากรของเด็ก

และเยาวชนทีก่ระท าความผดิ 

3.1  แนวคิดและทฤษฎีข่มขู่ยับย้ัง 

การคงไว้ซ่ึงทะเบียนประวัติอาชญากรเพ่ือเป็นการลงโทษหรือขู่ให้กลัวโทษหรือสร้าง

นิสัยหรือสอนศีลธรรมแก่ประชาชน ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สองประการ ประการแรกเพ่ือให้มีผล

ป้องกันแก่ตัวผู้กระท าความผิดเอง (Special Prevention) ท าให้เกิดความเขด็หลาบไม่กล้ากระท า

ผิดซ า้ ประการที่สองเพ่ือเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป (General Prevention) ให้บุคคลทั่วไปเหน็
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ว่าเมื่อกระท าผิดและได้รับโทษท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิดอีก (ปกป้อง ศรีสนิท, 

2553: 514) 

3.2  ประโยชน์ที่เกี่ยวกบักระบวนการยุติธรรม 

ทะเบียนประวัติอาชญากรถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาในด้านการสืบสวนการสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาพิพากษา การบังคับโทษ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ด้านการสืบสวนเพ่ือทราบรายละเอียด

ของความผิด ด้านการสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐาน การที่รัฐออกมาตรการบังคับ อาท ิ

การออกหมาย การรวบรวมพยานหลักฐานท าส านวนเพ่ือสั่งฟ้องไม่ฟ้อง (คณิต ณ นคร, 2553: 

510)  

3.3  ประโยชน์ที่เกี่ยวกบัการด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) 

หากเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ต้องหากระท าผิด เจ้าพนักงานกอ็าจไม่ฟ้อง

ผู้ต้องหาได้ เน่ืองจากทฤษฎีในการลงโทษในปัจจุบันได้เปล่ียนไป โดยการลงโทษควรให้เหมาะสม

กบัความผิด และความช่ัวของผู้กระท าผิดเพ่ือให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงตัวเอง 

ไม่กระท าความผิดซ า้ขึ้นอกี และเพ่ือให้เขาได้กลับเข้าสู่สงัคมได้ (คณิต ณ นคร, 2557: 38-39)  

4.  การคัดแยกทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดตาม

กฎหมายต่างประเทศ 

4.1  การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดตาม

กฎหมายของประเทศแคนาดา 

กฎหมาย The Youth Criminal Justice Act (YCJA) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

ต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นเยาวชนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูให้ยอมรับผิดและส านึก

ในการกระท า ตลอดจนการคืนสู่สงัคมของเดก็และเยาวชน อีกทั้งเดก็และเยาวชนมีสิทธิที่จะทราบ

ถึงสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตน รวมตลอดถึงสิทธิต่างๆอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการด าเนินกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาโดยไม่มีการปิดบังจากหน่วยงานภาครัฐ การปฏบัิติต่อเดก็และเยาวชนที่กระท า

ความผิดหรือหลังจากพ้นโทษแล้วน้ันต้องไม่ปฏิบัติเสมือนว่าบุคคลดังกล่าวเป็นอาชญากร ต้อง

มุ่งเน้นการช่วยเหลือพัฒนาพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดเพ่ือให้พร้อมกลับคืนสังคม  

พระราชบัญญัติ Criminal Record Act R.S.C.1985 ซ่ึงก าหนด หมวด เกี่ยวกับการ

ข้อมูลทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนไว้เป็นการเฉพาะ ท าให้เด็กและเยาวชนน้ันไม่ถูก 

ตัดสิทธิในการด าเนินชีวิตภายหลังจากพ้นโทษ และได้ก าหนดหลักการเปิดเผยหรือการเข้าถึง

ข้อมูลประวัติได้โดยแบ่งเป็นความผิดที่ร้ายแรง และความผิดที่ไม่ร้ายแรงให้ได้รับการปดปิด

ภายในระยะเวลาที่แตกต่างกนั 
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4.1  การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดตาม

กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย  

ประเทศออสเตรเลียมีพระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 ซ่ึงเป็นกฎหมาย

ที่รวบรวมประเดน็ต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรเอาไว้ รวมถึงการลบทะเบียนประวัติ

อาชญากร ซ่ึงการลบทะเบียนประวัติอาชญากรน้ี หมายถึง การไม่เปิดเผยข้อมูลการกระท า

ความผิด ในปัจจุบันคณะกรรมการปฏรูิปกฎหมายของออสเตรเลียยังมีแนวคิดในการลบทะเบียน

ประวัติการกระท าความผิดให้แก่เดก็และเยาวชนด้วย โดยได้เสนอแนะแนวทางใน ALRC 84 

ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาทเ์วลส ์ได้เลง็เหน็ความส าคัญในอนาคตของเดก็และ

เยาวชนโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการประกอบอาชีพ การถูกลิดรอนสิทธิของบุคล จึงได้ตรา

กฎหมายเกี่ยวกบัการลบทะเบียนประวัติของเดก็และเยาวชน รัฐบัญญัติคดีเดก็ (วิธีพิจารณาความ

อาญา) 1987 ว่าด้วยการลบทะเบียนประวัติและการท าลายแผ่นพิมพ์ลายน้ิวมือ  

4.2  การคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดตาม

กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์  

ประเทศนิวซีแลนด์มีพระราชบัญญัติลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด  

The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 โดยการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด

ตามกฎหมายน้ี หมายถึง การปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูลการกระท าความผิด ทั้งน้ีกฎหมายได้ก าหนด

คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการลบและก าหนดฐานความผิดให้เป็นข้อยกเว้นในการได้รับสิทธิ

ในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็นต้น ทั้งน้ีเดก็และ

เยาวชนจะต้องผ่านข้ันตอนการแก้ไขฟ้ืนฟูครบตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 

5.  วิเคราะห์การคดัแยกทะเบียนประวติัอาชญากรของเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผดิ และขอ้เสนอแนะ 

5.1  ผลกระทบของการคงไว้ซ่ึงทะเบียนประวัติอาชญากร 

ข้อมูลประวัติอาชญากรรมถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลต้องได้รับ

ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้นให้สามารถ

เปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมทะเบียนประวัติที่ถูกคัดแยกให้ออกจากสารบบแล้วกต็าม 

แต่ยังคงบันทกึไว้เป็นข้อมูลเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการตามความจ าเป็น แต่ทั้งน้ีฐานการกระท า

ความผิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมกยั็งคงถูกบันทึกอยู่ในระบบ ท าให้ผู้กระท า

ความผิดมตีราบาปติดตัวเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตในสงัคม  

(1)  ผลกระทบต่อครอบครัวผู้กระท าความผิด ซ่ึงตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษย์ชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Right 1948) ได้บัญญัติการรับรอง

คุ้มครองไว้ในข้อ12 เพ่ือคุ้มครองเกยีรติยศช่ือเสยีงของบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกดูหมิ่นหรือถูก

เกียจชังจากสังคม อีกทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
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พ.ศ. 2550 มีแนวคิดพ้ืนฐานว่าครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมเป็นพ้ืนฐานธรรมชาติ  และ

ย่อมมีสทิธทิี่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ  

(2)  ผลกระทบต่อตัวเดก็และเยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้องถูกตี

ตราว่าเป็นผู้เคยกระท าความผิด ถูกตั้งข้อรังเกียจและถูกกีดกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553 ที่ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเดก็และเยาวชนที่ควรได้รับการอบรมสั่งสอน 

และสงเคราะห์เดก็และเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ 

(3)  ผลกระทบต่อตัวบุคคลที่ มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว หนทางสู่การ

ประกอบอาชีพของบุคคลในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานของหน่วยงานเอกชนน้ันตามหลักการ

จัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Management) มีขึ้นเพ่ือสร้างความเช่ือมั่นต่อองค์กรหรือสร้าง

ความรู้สึกปลอดภัยภายในที่ท  างานและติดต่องาน โดยมีเอกสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลโดยเกณฑ์

การคัดเลือกจะค านึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กร  ตลอดจนการประกอบอาชีพ

บางอย่าง ซ่ึงก าหนดคุณลักษณะพิเศษให้ได้รับการยกเว้นในการสมัครเข้าท างาน โดยตราไว้ใน

รูปแบบกฎ ระเบียบ ค าสั่งของหน่วยงาน เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร 

ข้าราชการต ารวจ การสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ เป็นต้น 

5.2  แนวทางการลดปัญหาหรืออุปสรรค์จากการคงไว้หรือเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญา

กรของเดก็และเยาวชนที่กระท าความผิด 

ปัจจุบันกฎหมายที่ ใกล้เคียงกับการคัดแยะทะเบียนประวัติอาชญากรมีเพียง

พระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 ซ่ึงบุคคลที่ได้รับประโยชน์ไม่ใช่เดก็และเยาวชนโดยแท้  

อีกทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้การคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่าง

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงภายหลังจากที่เดก็และเยาวชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากการพ้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่อย่างใด เม่ือได้ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับ

การคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับเดก็และเยาวชนในต่างประเทศเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการตราพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคล  

6.  บทสรุป 

 จากการศึกษาเพ่ือให้เดก็และเยาวชนได้รับการคุ้มครองโดยค านึงถึงหลักประโยชน์

สูงสุดของเดก็และเยาวชนจึงเสนอให้มีพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรใน

ประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และสอดคล้องกับสภาพสังคมในประเทศไทย 

ในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

1)  ตราพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากร  โดยก าหนด  

หมวดเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเดก็และเยาวชนไว้เป็นการเฉพาะ 

102



 8 

เน่ืองจากบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากการมีประวัติอาชญากรติดตัวคือบุคคลที่พ้นจากกระบวนการ

ยุติธรรมได้รับผลกระทบได้เช่นกนัโดยไม่จ ากดัวัยวุฒิ  

2)  นอกจากน้ีควรก าหนดฐานความผิดที่สามารถด าเนินการให้ลบได้ จากการศึกษา

เหน็ว่าฐานความผิดที่สมควรให้ได้รับการลบทะเบียนประวัติได้น้ันต้องเป็นฐานความผิดอาญาที่ 

ไม่ร้ายแรงกระทบถึงความม่ันคงของชาติหรือเป็นการกระท าที่โหดร้ายทารุณผิดวิสัยที่บุคคลซ่ึงมี

ความบกพร่องในวุฒิภาวะอนัเกดิจากความเยาว์วัยจะพึงกระท าได้  

(1) ฐานความผิดอาญาที่มีโทษจ าคุกในอัตราช้ันสูงไม่เกิน 5 ปี ซ่ึงครอบคลุม

ถึงการกระท าความผิดโดยประมาท การกระท าความผิดลหุโทษ การกระท าความผิดที่ศาล

พิพากษาให้รอการลงโทษ  

(2)  การกระท าความผิดที่ฐานความผิดอาญามีโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี  

ซ่ึงไม่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ  และไม่ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรง

ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสาธารณะหรือทรัพย์สนิของแผ่นดิน 

(3) การกระท าความผิดที่เดก็และเยาวชนได้เข้ารับการอบรมสั่งสอน แก้ไข

ฟ้ืนฟูหรือได้รับการเยียวยาแล้วและไม่พบการกระท าความผิดซ า้ในฐานความผิดเดิมอกี 

(4)  ก าหนดหลักเกณฑข้์อยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติเดก็และ

เยาวชน แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด แต่

กฎหมายต้องก าหนดข้อยกเว้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดด้วยเพ่ือ

เป็นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม 

(5) การก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติการกระท า

ความผิดของเดก็และเยาวชน โดยก าหนดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แผนกกองทะเบียนประวัติ

อาชญากรเป็นผู้จัดเกบ็ คัดแยกฐานความผิด ให้ด าเนินการปกปิดไม่เปิดเผยประวัติ โดยก าหนด

ฐานความผิดร้ายแรงให้เป็นข้อยกเว้นสามารถเปิดเผยโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของประวัติได้  

(6) ในการรองรับพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงาน

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปกปิดประวัติการกระท าความผิดเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

กับเด็กและเยาวชน อาทิ ผู้ปกครอง ญาติสามารถตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดได้  

เป็นการสอบทานการปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่น าไปสู่การปรับปรุงหน่วยงาน และเป็นการรักษา

สิทธิของบุคคล ตลอดจนก าหนดบทลงโทษบุคคลที่เผยแพร่หรือเปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากร

เป็นการเฉพาะนอกเหนือจากบทลงโทษตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

กระท าโดยไม่เข้าข้อยกเว้นให้เปิดเผยและไม่ได้รับความยินยอมจากเดก็และเยาวชนให้เปิดเผยซ่ึง

ข้อมูลดังกล่าว 

ดังน้ัน เพ่ือให้เดก็และเยาวชนที่ผ่านพ้นข้ันตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม 

ทางอาญา ได้รับการเยียวยาทางสังคม เพ่ือลดอุปสรรค์และการถูกลิดรอนสิทธิของบุคคล  

รัฐจึงควรให้โอกาสโดยการตราพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติให้แก่เดก็และเยาวชนที่
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กระท าความผิด ให้บุคคลได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้และด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับ

สงัคมได้อย่างสงบสขุอกีคร้ังตามข้อเสนอแนะข้างต้น 
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