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บทคัดย่อ 
 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอาชญากรรมในอดีตที่ผ่านมา 
โดยการกระท าความผิดเป็นไปในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งลักษณะและวิธีการในการกระท า
ความผิด รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ยากต่อการป้องกันและปราบปราม ข้อมูล
ประวัติอาชญากรรมจึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ           
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการ
ติดตามจับกุมตัวผู้กระท าความผิดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น  ตลอดจนน ามาใช้
ประโยชน์ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ข้อมูลประวัติอาชญากรรมจึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
ในทุกกระบวนการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม ก็เพื่อประโยชน์ในด้าน
การสืบสวน ค้นหาตัวผู้กระท าความผิด เพื่อให้ทราบประวัติการต้องโทษของผู้กระท าความผิด  
การค้นหาตัวผู้หลบหนีคดี ใช้ประกอบการพิจารณาความผิด ก าหนดบทลงโทษ ตลอดจนก าหนด
วิธีการในการลงโทษผู้กระท าความผิดนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะมาสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงดังที่กล่าวมานั้น ก็จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ  
มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน เป็นหนึ่งเดียว แต่ในปัจจุบันการจัดการข้อมูลดังกล่าวของประเทศไทย 
ยังเป็นการด าเนินการที่แต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตนมีและจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์แก่หน้าที่รับผิดชอบของตนเท่านั้น มิได้มีการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายรองรับในเร่ืองดังกล่าวนี้จะมีก็แต่เพียงระเบียบปฏิบัติภายใน
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น  

การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างเต็มที่  ทั้งนี้ เนื่องมาจากการไม่มี
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในจัดการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบ ประกอบกับไม่มี
หน่วยงานผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรง จึงท าให้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมมีอยู่
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ในลักษณะที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง  ๆ มีความมุ่งหมายในการจัดเก็บและน ามาใช้            
ที่แตกต่างกันออกไปมิได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการน าไปใช้ 

ด้วยสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงสมควรให้มีการร่างบทบัญญัติแห่งกฎหมายขึ้นมา
ใช้ เพื่อก าหนดรูปแบบการพัฒนาข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติและก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองการจัดการ ประสานงาน เชื่อมโยง
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลของประวัติอาชญากรรมทุกประเภทให้เป็นข้อมูลอันหนึ่งอันเดียวกัน  
โดยตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
แยกประเภทของข้อมูล ค านึงถึงมาตรฐานการให้ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูล  ตลอดจน
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐใช้ข้อมูลที่ได้ท าการจัดเก็บไว้ ทั้งนี้เพื่อรองรับ
การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ตลอดจนก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจ
หน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจนบังคับแก่การจัดการข้อมูล
ประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นรูปแบบ โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัด
ในการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล อีกทั้งมีการก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองการลบหรือท าลายข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมส าหรับการกระท าความผิดบางประเภทความผิด  โดยค านึงถึงความร้ายแรงของ
ความผิดที่ได้กระท า พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดว่าเป็นผู้กระท าความผิดติดนิสัยหรือไม่ ทั้งนี้ 
เพื่อให้โอกาสผู้กระท าความผิดกลับตนเป็นคนดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ       
ซึ่งประเทศไทยเองก็ควรมีการสร้างระบบการคุ้มครองข้อมูลในท านองนี้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะข้อมูล
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรมนั้นย่อมส่งผลกระทบในทางลบแก่การด าเนินชีวิต 
หน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ และอาจท าให้ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคม 
และอาจเป็นสาเหตุให้กลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ซึ่งมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับ
โทษทางอาญา เมื่อได้ก าหนดบทบัญญัติแห่งกฎหมายขึ้นมาใช้เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดท าข้อมูล
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติอย่างชัดเจนแล้ว ย่อมส่งผลท าให้สามารถพัฒนาทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอ านวย
ความยุติธรรมทางอาญาได้อย่างบูรณาการ 
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ABSTRACT 
 

The criminal problem in the present is different from the past. The nature and method 
of the present crime is more severe and complex. And this makes it harder to prevent and 
suppress. Hence, criminal history record information is an important tool in facilitating and 
quickening the procedure of preventing and suppressing crime, especially in tracking and 
catching the culprit. This is also including the facilitating of investigation. Thus, criminal history 
record information is deemed important in every procedure of criminal justice procedure.  

The purpose of the provision of criminal history record information is for the benefit 
of investigation, tracking the culprit, knowing the punishment record of the culprit, finding the 
fugitive, using for consideration of offence, establishing the punishment including setting method 
of punishment for the culprit. However, such information can be used as the aforementioned; it 
has to be managed systematically and has a clear uniform of information management. But in the 
present, the criminal history record information management in Thailand is what each agency 
manages separately: each agency is responsible only for the information in its possession and uses 
for its own benefit. To conclude, presently in Thailand, there is no criminal history record 
information management system yet. Furthermore, there is no law to support such matter, only a 
regulation within each agency.  

Currently, the provision of criminal history record information in Thailand has not 
fully facilitated the criminal justice procedure yet. This is because there is no law providing any 
format regarding rule or method of criminal history record information management. Also, there 
is no agency that is directly responsible for this matter. And those are the reasons why criminal 
history record information is scattered in between agencies. Moreover, the purpose of the 
recording and application thereof is different in each agency. Hence, we can say that the provision 
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of such information is not for the benefit of administration of criminal justice system. 
Consequently, the application of such information is still lack of effectiveness.  

With all the above mentioned reasons, it is appropriate to draft this law to establish 
the National Criminal History Record Information Centre and set out the objectives thereof.  
So, there would be an agency that is responsible in managing, coordinating, connecting, and 
examining every kind of criminal history record information in uniform. This can be achieved  
by means of keeping the information accurate and updated. Moreover, there should be  
an information management system and categorizing of information in accordance with  
the information’s owner protection standard including setting a rule in permitting other 
governmental organizations to use criminal history record information. This is for the benefit of 
the administration of criminal justice system. Furthermore, there should be a clear framework of 
the use of power by the officer working for the National Criminal History Record Information 
Centre in managing criminal history record information. This is especially for the officer who has 
a power to permit the disclosure of criminal history record information to other governmental 
organizations. Hence, it needs a strict rule in permitting the disclosure of such information. Also, 
there should be a rule of erasing criminal history record information for some criminal offences 
considering the degree of severity of such offences and the behavior of the offender. This is to 
give a second chance for an offender to change for the better and live normally in the society. 
Additionally, Thailand should have more of this kind of information protection because any 
information of criminal history record can have negative effects to the offender in term of living, 
working, not being accepted by people in the society. And this can lead to a repeated offending 
which is opposed to the purpose of the enforcement of criminal punishment. 
 In conclusion, if the provisions of law are established clearly in setting the form of 
national criminal history record information management, the development of criminal history 
record can become more systematic and effective. Moreover, it will be to the utmost benefit of the 
integration administration of criminal justice.  
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กิตติกรรมประกาศ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี วรภัทร์ เป็นอย่างสูง ที่ได้สละ
เวลาอันมีค่าอย่างยิ่งของท่านรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งท่านอาจารย์ได้เมตตาให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ เขียนในการจัดท าวิทยานิพนธ์ และติดตามความคืบหน้าในการเขียน
วิทยานิพนธ์ตลอดมา จนกระทั่งส าเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์เป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ซึ่งได้กรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทน์  และอาจารย์นัทธี จิตสว่าง  
ซึ่งได้รับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งหากปราศจากท่านทั้งสามนี้แล้ว วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ก็คง 
จะไม่สมบูรณ์ โดยท่านทั้งสามนี้ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่งของท่านให้ค าแนะน าและเพิ่มเติมข้อมูล  
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เขียนจนกระทั่งส าเร็จเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของผู้ เขียนที่ให้โอกาส  
ในการศึกษา ให้ค าแนะน า และเป็นก าลังใจที่ส าคัญให้กับผู้เขียนเสมอมา ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อน ๆ 
พี่ ๆ และน้อง ๆ สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปีการศึกษา 2554 ที่คอย 
ให้การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในเร่ืองการเรียนเสมอมา พร้อมทั้งขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่ห้องบัณฑิตทุกคนที่ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าในทุก ๆ เร่ือง ท าให้ผู้เขียน
สามารถท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดผลดีต่อการศึกษาวิชานิติศาสตร์อยู่บ้าง ผู้เขียนขอมอบคุณ
งามความดีของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้แก่ บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้แก่
ผู้เขียน แต่หากเกิดข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
 

       
 วรปาตี สกุลไทย 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความแตกต่างจากอาชญากรรมในอดีตที่      
ผ่านมา โดยการกระท าความผิดเป็นไปในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งลักษณะและวิธีการในการ
กระท าความผิด รวมทั้งมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ยากต่อการป้องกันและปราบปราม ข้อมูล
ประวัติอาชญากรรม1จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การด าเนินงานเกี่ยวกับ         
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการ
ติดตามจับกุมตัวผู้กระท าความผิดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น ตลอดจนน ามาใช้
ประโยชน์ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวน ข้อมูลประวัติอาชญากรรม จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในทุก
กระบวนการของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรม ก็เพื่อประโยชน์ในด้านการสืบสวน ค้นหาตัวผู้กระท าความผิด เพื่อให้ทราบ
ประวัติการต้องโทษของผู้กระท าความผิด การค้นหาตัวผู้หลบหนีคดี ใช้ประกอบการพิจารณา
ความผิด ก าหนดบทลงโทษ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการลงโทษผู้กระท าความผิดนั้น แต่อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะมาสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงดังที่กล่าวมานั้น ก็จะต้องมีการบริหาร
จัดการข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน เป็นหนึ่งเดียว แต่ในปัจจุบันการ
จัดการข้อมูลดังกล่าวของประเทศไทยยังเป็นการด าเนินการที่แต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบข้อมูล
เฉพาะส่วนที่ตนมีและจ าเป็นต้องน ามาใช้ประโยชน์แก่หน้าที่รับผิดชอบของตนเท่านั้น มิได้มีการ
บริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายรองรับในเร่ืองดังกล่าวนี้จะมีก็
แต่เพียงระเบียบปฏิบัติภายในเฉพาะของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น  

การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างเต็มที่  ทั้งนี้ เนื่องมาจากการไม่มี
กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในจัดการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบ ประกอบกับไม่มี
หน่วยงานผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรง จึงท าให้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมมีอยู่

                                                           
1  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (น.136-142), โดย ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546, กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. 
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ในลักษณะที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ มีความมุ่งหมายในการจัดเก็บและน ามาใช้ที่
แตกต่างกันออกไปมิได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
ยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการน าไปใช้  

การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ งต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการสืบสวนสอบสวน ค้นหาตัวผู้กระท า
ความผิด เพื่อให้ทราบประวัติการกระท าความผิด การค้นหาตัวผู้หลบหนีคดี การพิจารณาความผิด 
การก าหนดบทลงโทษ ตลอดจนก าหนดวิธีการในการลงโทษผู้กระท าความผิดนั้น2 เป็นต้น ซึ่งถือ
เป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การอ านวยความยุติธรรมและการสร้างความสงบเรียบร้อย
เกิดขึ้นได้ในบ้านเมือง3 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมที่ประเทศไทยท าอยู่ยังมีอุปสรรคมากมาย เช่น ขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล4 
การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง การน าข้อมูลประวัติอาชญากรรมไปใช้
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ การด าเนินการในส่วนนี้จึงขาดหลักเกณฑ์และ
มาตรการต่าง ๆ อันจะช่วยท าให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้  

นอกจากการไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบังคับใช้ในเร่ืองการจัดการข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมแล้ว อุปสรรคส าคัญอีกประการหนึ่ง ได้แก่ การไม่มีหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรง กล่าวคือ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบไว้ในที่เดียวกัน  
การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นไปในลักษณะที่แต่ละ
หน่วยงานท าการบันทึกไว้เฉพาะส่วนที่หน่วยงานตนมีหน้าที่เกี่ยวข้องและมีไว้เฉพาะเพื่อน ามาใช้
เป็นประโยชน์ส าหรับภายในหน่วยงานตนเท่านั้น โดยจะมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาที่ท าหน้าที่และรับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลอยู่ 4 หน่วยงานหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 
  

                                                           
2  จาก กฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย: การบังคับโทษจ าคุก (น.31-35), โดย ธานี วรภัทร์, 

2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
3  ก าหนด โสภณวสุ. ความหมายของค าว่านิติธรรม. สืบค้น 1 ตุลาคม 2556, จาก 

http://www.patumcity.com/upload/1307476549.  
4  จาก อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์  (น.32-36), โดย สุดสงวน สุธีสร, 2543, กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์. 
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1)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนข้อมูล  เก็บ รวบรวม บันทึกเร่ืองราว 
รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กระท าความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา 
เพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

2)  กรมคุมประพฤติ จะมีศูนย์ทะเบียนประวัติผู้กระท าความผิด มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับ
การบันทึก เก็บข้อมูลในส่วนของการด าเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมีค าพิพากษา
ตามที่กฎหมายก าหนด  

3)  ศาลยุติธรรม จะมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้กระท าความผิดในรูปแบบของ 
สารบบทะเบียนคดี 

4)  กรมราชทัณฑ์ ก็ได้มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังไว้แยกต่างหากในลักษณะ
เช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลของกรมราชทัณฑ์เรียกว่าทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง 

จะเห็นได้ว่าระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของประเทศไทย  
มีลักษณะที่แตกต่างจากระบบการจัดการข้อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างมาก และเห็นได้ชัดเจนว่ามี
ลักษณะการท างานที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงไม่มีการท างานในรูปแบบบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว
อันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเป็นไปอย่างล่าช้า ยุ่งยากซับซ้อน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น และ
ในขณะเดียวกันหากพิจารณาในแง่ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลอาจ
เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลเกินกว่าความจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้เพื่อประโยชน์
แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย 

จากการศึกษาพบว่าการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมของ
ประเทศไทยมีรูปแบบที่แตกต่างกับประเทศต่าง ๆ โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ก็ล้วนแล้วแต่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับแก่การจัดท าทะเบียนประวัติอาชญากรรมทั้งสิ้น และทุกประเทศ
ที่กล่าวมาก็มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล  ประสานงานเกี่ยวกับ
ข้อมูล และรับผิดชอบทุกเร่ืองที่เกี่ยวข้องการข้อมูลประวัติอาชญากรรมโดยตรง กล่าวคือ 

สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเร่ืองทะเบียนประวัติอาชญากร 
(Casier Judiciar) ไว้ชัดแจ้งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  โดยมีการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การลบข้อมูล ตลอดจนมีบท
ก าหนดโทษส าหรับผู้ท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดท าข้อมูลด้วย
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ระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลดังกล่าวมีการจัดรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีการจัดตั้งเป็น  “ศูนย์
ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติ” ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางทะเบียนประวัติของสาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส ยิ่งไปกว่านั้น ในปัจจุบันศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝร่ังเศสยัง
ได้รับความไว้วางใจและใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติอาชญากรเกี่ยวกับคดียุโรปแห่งชาติอีกด้วย  ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่าศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนี้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับในเร่ืองระบบการจัดเก็บ รวบรวมและรักษาข้อมูลประวัติอาชญากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงจนเป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และได้รับการยอมรับตลอดไปยังประเทศใกล้เคียง
ในภาคพื้นเดียวกันด้วย นอกจากนี้สาธารณรัฐฝร่ังเศสยังมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่พิเศษกว่า
ประเทศอ่ืน ๆ กล่าวคือ จะมีการแบ่งประเภทข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนประวัติทั่วไป และการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติพิเศษ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป และยังได้ท าการ
แบ่งแยกการจัดเก็บข้อมูลออกเป็นหลายระดับ5 เพื่อประโยชน์ในการประสานงานในด้านข้อมูลกับ
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนไว้อีกด้วย ทั้งนี้ การแบ่งแยกการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ระดับดังกล่าว 
เป็นการจ าแนกความส าคัญของข้อมูลที่อาจเปิดเผยได้  แก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ว่าข้อมูลใด
สามารถเปิดเผยให้แก่บุคคลใดหรือหน่วยงานใดได้บ้างนั่นเอง ซึ่งย่อมท าให้การน าข้อมูลไปใช้  
ไม่เกิดปัญหาและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อเจ้าของข้อมูลอันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพแก่เจ้าของข้อมูลอย่างเพียงพอ 

สหราชอาณาจักรมีการบัญญัติกฎหมาย  The Criminal law Act of 1967 ซึ่งวาง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดท าและรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรแห่งชาติ
โดยเฉพาะอย่างละเอียด ส่วนการจัดระบบการทะเบียนประวัติอาชญากรในสหราชอาณาจักรนั้น 
แบ่งออกเป็น ประเทศอังกฤษจะอยู่ในความรับผิดชอบของ The National Identification Bureau 
(NIB) ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ The National Collection of Criminal Records ส่วนใน 
สก๊อตแลนด์ (Scotland) และไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) จะมีส านักงานทะเบียนประวัติ
อาชญากรของตนเองแยกต่างหาก ซึ่งแม้ว่าจะยังมิได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเท่ากับใน
สาธารณรัฐฝร่ังเศสแต่ก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศในสหราชอาณาจักรก็ยังคงมีหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรไว้เป็นศูนย์กลางเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบในประเทศของตนได้อย่างบูรณาการ 
  

                                                           
5  The French Code Of Criminal Procedue Article 774. 
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ประเทศสหรัฐอเมริกามีการบัญญัติกฎหมาย The Law Enforcement Assistance Act of 
1965 ที่ใช้บังคับโดยตรงแก่การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม และยังมีกฎหมายที่บัญญัติ
ขึ้นส าหรับการคุ้มครองและรับรองสิทธิของเจ้าของข้อมูลไว้โดยเฉพาะอีกด้วย ได้แก่ The Security 
Clearance Information Act โดยบัญญัติห้ามมิให้ท าการเปิดเผยข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากร 
เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น และยังมีข้อยกเว้นอยู่ในกฎหมาย The Immigration Reform Act ที่อนุญาต
ให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าวที่มีประวัติการกระท าความผิดอาญา ส าหรับใช้ประโยชน์ใน
การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพลเมืองของประเทศ 6 ได้เท่านั้น ส่วนหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลโดยตรงของประเทศสหรัฐอเมริกา ก็จะมีศูนย์ข้อมูลอาชญากร
แห่งชาติ The National Crime Information Center (NCIC) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่เรียกว่า The Identification Division ของส านักงานสืบสวนสอบสวนกลาง (FBI)7  

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีการบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล  การใช้
อ านาจของเจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ของการป้องกัน การจัดเก็บ และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในขั้นตอนต่าง ๆ การให้สิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล การรักษาข้อมูล 
การลบข้อมูล ตลอดจนบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองการถูกละเมิดข้อมูลดังกล่าวด้วย ซึ่งมาตรการ
ทั้งหมดนี้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

จะเห็นได้ว่าในต่างประเทศจะมีมาตรการในการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมในรูปแบบที่ชัดเจน เป็นระบบ มีกฎหมายรองรับ และมีการประสานงานข้อมูลผ่าน
ทางหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพียงหนึ่งเดียว การจัดเก็บข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลไป
ยังที่ต่าง ๆ จึงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการท างานกันเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
เกิดความโปร่งใสและเป็นที่วางใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการ
บริหารงานยุติธรรมทางอาญาเท่านั้น จะไม่ถูกน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่างอ่ืน ซึ่งนอกจาก
จะท าให้การด าเนินการในกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วยังสามารถให้ความ
คุ้มครองและรับรองสิทธิเจ้าของข้อมูลได้อย่างเพียงพออีกด้วย 
   
  

                                                           
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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1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
1.  เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม วัตถุประสงค์ 

ตลอดจนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย 
2.  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทะเบียนประวัติ

อาชญากรรมของแต่ละหน่วยงานในประเทศไทย รวมทั้งบทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ในการบูรณาการร่วมกัน 

3.  เพื่อท าการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมของต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และประเทศที่ใช้
ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ตลอดจนหลักการสากลที่มีอยู่ เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 

4.  เพื่อศึกษาถึงการก าหนดรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันเป็นการน าไปสู่การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม และเพื่อหาแนวทาง 
ในการพัฒนาปรับปรุงการทะเบียนประวัติอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและ 
บูรณาการ โดยเสนอแนะแนวทางการน ามาใช้จริงในประเทศไทย 
 
1.3  สมมติฐำน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม ก็เพื่อประโยชน์ในด้าน
การสืบสวน ค้นหาตัวผู้กระท าความผิด เพื่อให้ทราบประวัติการต้องโทษของผู้กระท าความผิด  
การค้นหาตัวผู้หลบหนีคดี ใช้ประกอบการพิจารณาความผิด ก าหนดบทลงโทษ ตลอดจนก าหนด
วิธีการในการลงโทษผู้กระท าความผิดนั้น แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวจะมาสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้จริงดังที่กล่าวมานั้น ก็จะต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลทั้งหมดอย่างเป็นระบบ  
มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน เป็นหนึ่งเดียว แต่ในปัจจุบันการจัดการข้อมูลดังกล่าวของประเทศไทย
ยังเป็นการด าเนินการที่แต่ละหน่วยงานต่างรับผิดชอบข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตนมีและจ าเป็นต้อง
น ามาใช้ประโยชน์แก่หน้าที่รับผิดชอบของตนเท่านั้น มิได้มีการบริหารจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ อีกทั้ง ยังไม่มีกฎหมายรองรับในเร่ืองดังกล่าวนี้จะมีก็แต่เพียงระเบียบปฏิบัติภายใน
เฉพาะของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยใน
ปัจจุบันยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้อย่างเต็มที่  ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการในจัดการจัดการข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปแบบ ประกอบกับไม่มีหน่วยงานผู้ท าหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรง จึงท าให้ข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมมีอยู่ในลักษณะที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ มีความมุ่งหมายในการ
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จัดเก็บและน ามาใช้ที่แตกต่างกันออกไปมิได้ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ ท าให้ขาดประสิทธิภาพในการน าไปใช้ 

ด้วยสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงควรให้มีการร่างบทบัญญัติแห่งกฎหมายขึ้นมาใช้
บังคับแก่การจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นรูปแบบ และควรมีการจัดตั้งหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมโดยตรงเพียงแห่งเดียว เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ และสามารถน า
ข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์แก่การอ านวยความยุติธรรมทางอาญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของหน่วยงานรัฐในประเทศไทย อันได้แก่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุดส านักงานศาลยุติธรรม กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ 
เปรียบเทียบกับกฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
และสาธารณรัฐฝร่ังเศส เพื่อน าไปสู่การจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นรูปแบบ โดยมี
การจัดตั้งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมโดยตรงเพียงแห่งเดียว เพื่อก่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างบูรณา
การ และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์แก่การอ านวยความยุติธรรมทางอาญาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 
  การศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท าการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research)  
โดยรวบรวมข้อมูลและเอกสารภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษฉบับอ่ืน ๆ ตลอดจนศึกษา รวบรวมเอกสารและต ารากฎหมายของ
ต่างประเทศ รวมไปถึงกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศตามหลักสากลอันเกี่ยวกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
คดีอาญา หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ และประมวลระเบียบการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย รวมตลอดถึงบทความทางวิชาการ เอกสารรายงาน 
ทางวิจัย วิทยานิพนธ์ ต าราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบการศึกษาในครั้งนี้ 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็นมาของการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 

วัตถุประสงค์ ตลอดจนหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมใน
ประเทศไทย 

 2.  เพื่อท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมของแต่ละหน่วยงานในประเทศไทย รวมทั้งบทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ในการบูรณาการร่วมกัน   

3.  เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถท าการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมของต่างประเทศ ทั้งในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ และ 
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายซีวิลลอว์ ตลอดจนหลักการสากลที่มีอยู่ เพื่อน ามาศึกษาเปรียบเทียบกับ 
กฎหมายไทย 

4.  เพื่อท าให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดรูปแบบการ
จัดเก็บข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการน าไปสู่การพัฒนา
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและบูรณาการ โดยเสนอแนะแนวทางการน ามาใช้จริง
ในประเทศไทย 
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บทที ่2 
หลักการ แนวคิด ลักษณะส าคัญและทฤษฎีเกีย่วกับ 

การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึง หลักการและแนวคิดทฤษฎีที่เป็นสาระส าคัญของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา ในส่วนของระบบกฎหมายที่ เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินการต่าง  ๆ  
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่จะน าไปสู่ทิศทางหรือหลักวิชาการที่ต้องถือเป็นสาระส าคัญใน
การจัดเก็บข้อมูล อันจะน าไปสู่การบูรณาการข้อมูล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาข้อมูลประวั ติ
อาชญากรรมต่อไป ได้แก่ ลักษณะส าคัญของทะเบียนประวัติอาชญากรรม วัตถุประสงค์ของ 
การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม การจัดแบ่งรูปแบบกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และ 
การจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ท าการศึกษา อันเป็นส่วน
ของระบบข้อมูล รวมทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

 
2.1  ลักษณะส าคัญของการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม1 

ก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติอาชญากรรมนั้น ควรจะต้องมีการพัฒนาระบบ
การท าทะเบียนประวัติอาชญากรเสียก่อน เนื่องด้วยการจัดท าทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทย
ในปัจจุบัน อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และเป็นฐานข้อมูลที่แต่ละ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้าใช้ได้ แต่ต้องมีการท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ท ากับส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น จากการศึกษาผู้เขียนเห็นว่า ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติอาชญากรควรเป็นฐานข้อมูลที่อยู่ส่วนกลางที่ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถ
เข้าถึงได้ มิใช่เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น และเห็นว่าทุกหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมควรใช้ฐานข้อมูลประวัติอาชญากรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มี
การท าบันทึกประวัติที่แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะ ต ารวจกับอัยการ แยกกันเก็บ
ประวัติอาชญากร จนท าให้มีประวัติอาชญากรคนเดียวกันมี 2 ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน และอาจ
ท าให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดสองมาตรฐาน หรือเป็นช่องทางของเจ้าพนักงานในการ
                                                           

  1  จาก ทะเบียนประวัติอาชญากรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 10-14), โดย ทวีศักดิ์ ภักดีโต, 
2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ทุจริตเรียกรับประโยชน์จากผู้กระท าความผิดได้  โดยจะท าการศึกษาถึงความหมาย ลักษณะของ
ข้อมูล การบันทึกข้อมูล การรักษาความลับของข้อมูล และการคุ้มครองสิทธิ 

2.1.1 ความหมายของทะเบียนประวัติอาชญากร 
ทะเบียนประวัติอาชญากร (Crimnal record)  คืออะไรนั้นหาได้มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้ค านิยามแต่อย่างใดไม่ คงเป็นเพียงรูปแบบในทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นต้องหาค านิยามจาก
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525  

ค าว่า “ทะเบียน” หมายถึง บัญชีจดลักษณะจ านวนคน สัตว์ สิ่งของ ตลอดจนการงาน
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชน  

ค าว่า “ประวัต”ิ หมายถึง เร่ืองราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งของ 
ค าว่า “อาชญากร” หมายถึง ผู้ก่ออาชญากรรม  
ดังนั้น เมื่อรวมความหมายของค า  “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ย่อมหมายถึง  

การรวบรวมเร่ืองราวและความเป็นไปของผู้กระท าความผิดในคดีอาญาไว้เป็นหลักฐานโดย
หน่วยงานของรัฐ  

2.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่กระท าความผิดถือว่ามีความส าคัญที่สุดในระบบทะเบียน

ประวัติอาชญากร เพราะนอกจากจะใช้แยกเยอะตัวบุคคลแต่ละคนแล้วยังท าให้ทราบถึงประวัติของ
บุคคลแต่ละรายอีกด้วย ซึ่งประวัติของบุคคลนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วนคือ2 

ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย ชื่อ อายุ ต าหนิรูปพรรณ ต าหนิพิการ ลายสัก อุปนิสัยประจ าตัว 
ภาพถ่าย เชื้อชาติ สัญชาติ ลายพิมพ์นิ้วมือ บางประเทศได้มีการน าลายพิมพ์ DNA มาใช้ด้วย3 

ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย ที่อยู่ ที่เกิด ที่ท างาน สถานที่ที่ชอบไปเที่ยว ปรากฏตัว  
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับบุคคล และสถานที่ 
ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย ความรู ้การศึกษา อาชีพ พฤติกรรมเกี่ยวกับความประพฤติความ

โน้มเอียงไปทางความชื่อประเภทใด วิธีการในการกระท าความผิดถ้าเป็นผู้กระท าความผิดมาก่อน 

                                                           

  2  จาก “การทะเบียนประวัติอาชญากร,” ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ท.โต๊ะ อินทามระ 
(น. 32), โดย วิมล อินทามระ, 2522, กรุงเทพฯ: เจริญผล. 
  3  จาก “ลายพิมพ์ DNA กับการด าเนินคดีอาญา,” โดย รุ่งระวี โสขุมา, 2539, บทบัญฑิตย์, 52, 202. 
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2.1.3  การบันทึกข้อมูล4  
เนื่องจากจ านวนประชากรที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นการยากที่จะใช้ความจ า

ของมนุษย์ในการจดจ าข้อมูลของแต่ละบุคคล อีกทั้งข้อมูลของบุคคลมีความละเอียดอ่อนประกอบ
กับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะ
เป็นการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า การแปลงเพศ จึงเป็นสิ่งที่เกินความสามารถยากแก่การจดจ า
ประวัตขิองบุคคลคนหนึ่งได้อย่างละเอียดครบถ้วน ด้วยเหตุนี้การน าวิธีการทั้งหลักวิชาการและวิธี
ปฏิบัติงานเข้ามาช่วยจึงเกิดขึ้น กล่าวคือ มีการจดบันทึกประวัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการถ่ายภาพ
คนร้าย มีการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อเก็บรวมรวบหลักฐานในการพิสูจน์ตัวบุคคล เมื่อที่เก็บ
รวบรวมมีจ านวนมากขึ้นจึงมีการท าดัชนี ตลอดจนสารบบแฟ้มหรือสมุด เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการบันทึกข้อมูล ท าให้งานทะเบียนประวัติ
อาชญากรสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

2.1.4  การรักษาความลับของข้อมูล 
ข้อมูลของบุคคล ถือเป็นสิ่งส าคัญ การที่จะน าข้อมูลมาเปิดเผยโดยไม่ได้รับความ

ยินยอมจากผู้นั้นจะกระท ามิได้  ทั้งนี้ปรากฏในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  
พ.ศ. 25405 ได้กล่าวไว้ว่า หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
โดยต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้องและจ าเป็น  โดยเก็บข้อมูล
ข่าวสารโดยตรงจากเจ้าของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่จะกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย
โดยตรงของบุคคลนั้น อีกทั้งหน่วยงานของรัฐต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบในกรณีมีการให้จัดส่ง
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใด ซึ่งจะเป็นผลให้บุคคลทั่วไปทราบข้อมูลข่าวสารนั้นได้ เว้นแต่ 
เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานของรัฐแห่งนั้นหรือเป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยหรือเป็นการให้ซึ่งจ าเป็น
เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล ต่อศาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะขอข้อเท็จจริงดังกล่าว 

2.1.5 การคุ้มครองสิทธิ 
การคุ้มครองสิทธิของผู้กระท าความผิดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้รับ

การคุ้มครองทั้งกฎหมายภายประเทศและหลักกฎหมายสากลต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่าการน าข้อมูลของ
บุคคลใด ๆ มาเปิดเผยจึงกระท าไม่ได้  ยิ่งถ้าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดแล้ว ถือว่า 

                                                           

  4  “การทะเบียนประวัติอาชญากร,” ใน อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ท.โต๊ะ อินทามระ  
(น. 28-29). เล่มเดิม. 
  5  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. 
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มีความส าคัญมาก ฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลจะกระท าได้ต่อเมื่อมีกฎหมายเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ 
แต่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วย ซึ่งตามกฎหมายไทยจะได้รับการคุ้มครองโดย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กล่าวคือ สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมรับความคุ้มครอง รวมทั้งการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย  
ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของ
บุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทบมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน6 ฉะนั้น การจะน าข้อมูลบุคคลใด ๆ มาเปิดเผยจึงกระท าไม่ได้ ยิ่งถ้าเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท าความผิดแล้วถือว่ามีความส าคัญมาก ย่อมเป็นการละเมิดตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ดังนั้น การเปิดเผยข้อมูลจะกระท าได้เมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้ 
และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ส่วนการคุ้มครองตามหลักสากลจะกล่าวไว้ในหัวข้อ 
ต่อ ๆ ไป  
 
2.2  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 

การเกิดอาชญากรรมเป็นเหตุการณ์หรือการกระท าที่คนเป็นคนสร้างขึ้น  และคนอีก
เช่นกันเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพฤติกรรมนั้น  ๆ ว่าเป็นอาชญากรรม ดังนั้นการ
ก าหนดการประเมินเป็นผลโดยตรงจากคน การตีตราว่าพฤติกรรมใดคืออาชญากรรมนั้น จึงเป็น
เหมือนดาบสองคมแก่ผู้ที่จะรวบรวมข้อมูลอาชญากรรม การตีตราพฤติกรรมบางพฤติกรรมที่ว่าเป็น
อาชญากรรมนั้นไม่ได้อิงความหมายของอาชญากรรมทางกฎหมาย เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจ
สาระโดยละเอียดของกฎหมาย  

ความหมายของอาชญากรรมตามกฎหมายไทย 7 ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา  2  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา8 ได้วางหลักไว้ 3 ประการ ดังนี ้

1. จะไม่มีความผิดโดยไม่มีกฎหมาย 
2. จะไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย 
3. ศาลจะลงโทษอื่นนอกจากโทษในกฎหมายส าหรับความผิดนั้นไม่ได้ 

                                                           

  6  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540. มาตรา 35. 
  7  จาก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา (น. 16-18), โดย ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2546, กรุงเทพฯ: 
ประกายพรึก. 
  8  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 ความว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาต่อเมื่อได้กระท าการ 
อันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระท านั้นบญัญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าผิดนั้นตอ้ง
เป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย.” 
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ฉะนั้น การให้ค านิยามว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด หรือประกอบอาชญากรรมจะต้องมี
ความแน่นอนและสามารถเข้าใจได้โดยไม่ก ากวม ดังนั้นกฎหมายจึงก าหนดหรือนิยามการกระท าที่
ฝ่าฝืนกฎหมายที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องพิสูจน์ด้วยว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยแล้ว 
จึงจะพิพากษาลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลอาชญากรรมต่าง ๆ 
ของทางราชการจึงมีรากฐานมาจากค านิยามอาชญากรรมโดยกฎหมายแทบทั้งสิ้น 

ดังนั้น การศึกษาถึงการพัฒนาทะเบียนประวัติ อาชญากรรมต้องท าด้วยความ
ละเอียดอ่อนและกว้างขวาง จึงควรท าความเข้าใจข้อจ ากัดของข้อมูลทางอาชญากรรมอย่างแท้จริง 
และควรตระหนักในประเด็นส าคัญที่ว่าหน่วยที่รวบรวมข้อมูลทางอาชญากรรมเท่าที่มีอยู่ในสังคม
ทุกวันน้ี คือหน่วยงานที่บริหารงานยุติธรรม คือ ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ แต่ละหน่วยงาน
ต่างก าหนดสาระส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอาชญากรรมตามสาระของเนื้องานของตน  
ซึ่งเมื่อน าข้อมูลทางอาชญากรรมทั้งหมดมาศึกษาในภาพรวมจะพบข้อมูลที่แตกต่างกัน บางคร้ัง
ขัดแย้งกัน ท าให้เกิดความสงสัยและความเคลือบแคลงใจในข้อมูลของผู้ต้องขังคนเดียว แต่ถูก
จัดเก็บไว้ในหน่วยงานหลายแห่ง ข้อมูลที่มีอยู่จึงจัดเก็บแบบไม่เป็นระบบ เกิดความซ้ าซ้อนของ
ข้อมูลๆเดียว จึงส่งผลให้หน่วยงานต่างๆไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน  
ย่อมท าให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ 

การที่จะถือว่าข้อมูลเป็นทางการ (official data) ได้นั้น ต้องผ่านการยอมรับจาก
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ก าหนดความเหมาะสมของสาระในเนื้อหาข้อมูลนั้น ๆ 
เท่านั้น นอกจากนี้เรายังขาดข้อมูลที่ไม่ได้รายงาน หรือไม่ได้แจ้งความ (non reporting) จ านวน
มหาศาล เช่น คดีข่มขืน ผู้ถูกข่มข่มหรือผู้เสียหายเลือกที่จะไม่แจ้งความ เพราะอายสังคม กลัวคนที่
ใกล้ชิดรับไม่ได้ กลัวเป็นมลทินให้กับตัวเอง นอกจากนี้อาจมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกับ
ผู้ข่มขืน คือ ผู้กระท าความผิดอาจเสนอให้ค่าปลอบขวัญหรือค่าท าขวัญแก่ผู้เสียหาย เร่ืองจึงจบลง 
หรือกรณีการประทุษร้ายกันภายในครอบครัว สามีตบตีภรรยาได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าจะต้องไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลก็ตาม ภรรยาจะแจ้งต่อแพทย์ว่าหกล้มบ้าง ใบหน้ากระแทกกับบันไดบ้าง  
ตกบันไดบ้าง ล้มไปทับจึงโดนกระจกบาดบ้าง เป็นต้น ส่วนนี้จึงเป็นข้อมูลที่สูญหายไป โดยความ
สมัครใจของผู้เสียหาย บางคร้ังจึงท าให้เกิดคดีฆ่ากันภายหลัง เพราะความรุนแรงในครอบครัวจะยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ถ้าไม่มีการรักษาหรือแก้ไข9 

 

                                                           

  9  จาก อาชญาวิทยาและงานสังคมสงเคราะห์  (น. 32), โดย สุดสงวน สุธีสร , 2546, กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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เนื่องด้วยการจัดท าทะเบียนประวัติอาชญากรของประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในความ
รับผิดชอบของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเป็นฐานข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสามารถเข้าใช้ได้  แต่ต้องมีการท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ท ากับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการในด้านข้อมูล
อาชญากรรมที่ถูกต้องตรงกันทั้งระบบ ฐานข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรจึงควรเป็นฐานข้อมูลที่
อยู่ส่วนกลางที่ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้าถึงได้  มิใช่เป็นฐานข้อมูลที่ใช้
ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น และเห็นว่าทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมควรใช้
ฐานข้อมูลประวัติอาชญากรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการท าบันทึกประวัติที่แตกต่าง
กันในแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะ ต ารวจกับอัยการ แยกกันเก็บประวัติอาญากร จนท าให้มีประวัติ
อาชญากรคนเดียวกันมี 2 ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน และอาจท าให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้กระท า
ความผิดสองมาตรฐาน หรือเป็นช่องทางของเจ้าพนักงานในการทุจริตเรียกรับประโยชน์จาก
ผู้กระท าความผิดได้  
 
 2.3  วัตถุประสงค์ของการลงโทษ 

การลงโทษ10 คือ การปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ที่ได้รับการปฏิบัตินั้นต้อง
ได้รับผลร้าย เนื่องมาจากการที่บุคคลผู้นั้นได้ฝ่าฝืนแนวปฏิบัติอันเป็นกติกาของสังคม โดยที่รัฐจะ
เป็นผู้ท าหน้าที่จัดการให้ผู้กระท าผิดได้รับผลร้ายนั้น ๆ การลงโทษเป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกัน
สังคมจากผู้กระท าผิด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงโทษนั้นมีทฤษฎีที่ส าคัญ 2 ทฤษฎี11 คือ 

1. ทฤษฎีทดแทน (Retributive Theory) 
ทฤษฎีนี้ถือว่าที่ต้องมีการลงโทษก็เพื่อความยุติธรรม ผู้ใดกระท าผิดก็จะต้องรับโทษ

เป็นการทดแทน ซึ่งความคิดที่สนับสนุนทฤษฎีนี้มีมาแต่โบราณกาล โดยการลงโทษที่ชอบธรรม
ตามหลักของทฤษฎีทดแทนนั้น จะประกอบด้วยเงื่อนไข 3 ประการ คือ 

ประการแรก จะต้องกระท าเพื่อแก้ไขความเสียหายที่ผู้กระท าก่อให้เกิด หรือทดแทน
ความรู้สึกของผู้เสียหายที่สูญเสียไปเนื่องจากกระท าความผิด 

ประการที่สอง การลงโทษจะต้องกระท าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยผู้กระท าผิดต้อง
รับโทษจากการที่ตนได้กระท าผิด  

                                                           

  10  จาก “หลักกฎหมายอาญา: การลงโทษ” อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดธาตุทอง            
23 มีนาคม 2515. มรพ., โดย อุททิศ แสนโกศิก. 
  11  จาก ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาคหนึ่ง ว่าด้วยโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย  (น. 6), โดย  
ณรงค์ ใจหาญ, 2534, กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ์. 
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ประการสุดท้าย การลงโทษจะต้องได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของความผิด อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันทฤษฎีทดแทนไม่เป็นที่นิยม ด้วยเหตุที่ว่ากฎหมายอาญามีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการป้องกันและควบคุมการกระท าอันไม่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งการ
ลงโทษเพื่อทดแทนไม่อาจบรรลุถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าวได้ 

2. ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utilitarian Theories) 
ทฤษฎีนี้ถือว่าการลงโทษก่อให้เกิดผลดี โดยเชื่อว่าการลงโทษผู้กระท าผิดจะก่อให้เกิด

ผลดี อันจะท าให้อาชญากรรมลดลงอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ประการนี้ คือ  
ประการแรก การลงโทษจะมีผลยับยั้ง (Deterrence) มิให้มีการกระท าผิดอาญา โดยจะมี

ผลเป็นการยับยั้งทั้งแก่ตัวผู้กระท าผิด และแก่บุคคลทั่วไป 
ประการที่สอง การลงโทษจะมีผลเป็นการแก้ไข (Reformative effect) และฟื้นฟู

(Rehabilitative effect) ผู้กระท าผิด โดยท าให้ผู้กระท าผิดเปลี่ยนทัศนะคติ และค่านิยมที่เชื่อฟังและ
ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ประการสุดท้าย การลงโทษจะมีผลเป็นการตัดโอกาสมิให้ผู้นั้นกระท าผิด (Incapacitive 
effect) ผู้กระท าผิดจึงไม่มีโอกาสก่ออาชญากรรมขึ้นอีกในสังคม 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ได้รับโทษรู้สึกส านึกว่าการกระท าของตนเป็นการกระท าผิดอัน
เป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมส่วนใหญ่ไม่ประสงค์ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ต้องเข้าสู่กระบวนการ
แก้ไขพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นให้หมดไป เร่ืองนี้ในทางทฤษฎีหรือ
ปรัชญาการลงโทษได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษที่ส าคัญมีดังน้ี 

1. การลงโทษเพื่อเป็นการทดแทน 
2. การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ 
3. การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข 
4. การลงโทษเพื่อเป็นการตัดโอกาสกระท าความผิด12 
1.  การลงโทษเพื่อเป็นการทดแทน (Retribution) 
ตามวัตถุประสงค์ข้อนี้การลงโทษจะเป็นไปเพื่อความยุติธรรม ผู้ใดกระท าความผิดก็

จะต้องได้รับโทษเป็นการทดแทน หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือ การกระท าความผิดเป็นกรรมชั่ว  
เมื่อผู้ใดกระท าผิดก็ต้องชดใช้กรรมของตนโดยการรับโทษ นักปรัชญาชาวเยอรมัน Immanuel 
Kanal ได้ให้เหตุผลสนับสนุนความคิดตามทฤษฎีนี้ และยังมีความคิดว่า ถ้าสังคมไม่ลงโทษผู้กระท า
ความผิดก็เท่ากับสังคมยอมรับรองการกระท าของเขา และด้วยเหตุนั้นก็มีผลเสมือนว่าสังคมเป็น
                                                           

  12  From Clemens Bano llas Invitation to Corrections (pp. 71, 72.), by Allyn & Hacon, 2002, Bosion; 
USA. 
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ผู้สนับสนุนให้กระท าผิด และท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ Philosophy of Law ว่า “จะใช้การลงโทษ
เป็นเพียงเคร่ืองมือเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างอ่ืนไม่ได้ ไม่ว่าจะเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ลงโทษเอง
หรือแก่สังคมเป็นส่วนรวมก็ตาม การลงโทษในทุกกรณีจะต้องเน่ืองมาจากเหตุว่าบุคคลที่ถูกลงโทษ
ได้กระท าผิดเท่านั้น ทั้งนี้เพราะเป็นการไม่บังควรที่จะปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งเพียงเพื่อจะเป็น
เคร่ืองมือให้บังเกิดผลแก่บุคคลอ่ืน ทุกคนมีสิทธิในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในอันจะไม่ถูกปฏิบัติ
เช่นน้ัน” ความผิดที่ได้กระท าและโทษที่ได้รับจะต้องเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกัน 

ปัญหามีอยู่ว่าท าไมสังคมต้องเข้าไปลงโทษผู้กระท าผิด การที่รัฐเข้ามารับหน้าที่ลงโทษ
ผู้กระท าผิดเพื่อเป็นการทดแทนก็เพื่อป้องกันมิให้มีการแก้แค้นกันเอง ท าให้สังคมวุ่นวายเพราะจะมี
การแก้แค้นกันเองโดยไม่สิ้นสุดซึ่งแสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับความเป็นธรรม  โดยการลงโทษ
ผู้กระท าผิดให้ได้รับผลร้ายที่สาสมและทดแทนกันอย่างยุติธรรม วัตถุประสงค์ในการลงโทษข้อนี้
เป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ในทุกสังคม แม้ว่าจะเป็น
วัตถุประสงค์ที่ปัจจุบันเร่ิมที่จะลดความส าคัญลงเพราะสังคมมีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อ่ืนในการ 
ที่จะใช้ลงโทษผู้กระท าผิดมากขึ้น ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนกัน 
ก็มีจุดอ่อนหลายประการคือ13 

1.  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้พิจารณาถึงประโยชน์ในอนาคต คือไม่ได้
พิจารณาถึงว่าการลงโทษนั้นจะมีผลในการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดเกิดขึ้นอีกหรือไม่ 

2.  การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้ค านึงถึงความจ าเป็นของสังคม แต่ค านึงถึง
ความเหมาะสมของโทษกับความผิดที่กระท า  ฉะนั้นเมื่อได้ลงโทษผู้กระท าตามอัตราโทษแล้ว  
ก็ต้องปล่อยตัวออกมาทั้ง ๆ ที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่ 

3.  เป็นการยากมากที่จะวัดขนาดความรุนแรงของนักโทษกับความผิดว่ามีความเท่า
เทียมกันจริงหรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริง สังคมยังไม่สามารถมีมาตรการใด ๆ ที่จะลงโทษ
ให้ได้สัดส่วนกับความผิดอย่างแท้จริงได้ ปัญหาจึงเกิดว่าผู้กระท าผิดถูกลงโทษอย่างยุติธรรมหรือ
ผู้เสียหายได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่ 

การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนย่อมมีผลทั้งในด้านความกรุณาปราณี14 และมีส่วนที่
เรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นทดแทน อันท าให้สังคมส่วนใหญ่พอใจ ตลอดจนตัวผู้กระท าความผิดที่
ยินดีที่จะรับโทษตามสัดส่วนของความผิดที่ตนได้กระท าลง นอกจากนี้ยังมีผลในทางป้องกันสังคม

                                                           

 13  จาก หลักทัณฑวิทยา (น. 24-25), โดย นัทธี จิตสว่าง, ม.ป.ป., กรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์. 
  14  จาก ทฤษฎีอาญา (น. 89), โดย อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ, 2552, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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อีกด้วย เพราะว่าการใช้วิธีการลงโทษแบบนี้ย่อมมีผลทั้งในทางท าให้ผู้กระท าความผิดรู้ส านึกตัว
และท าให้บุคคลภายนอกเกรงกลัวต่อโทษนั้นด้วย 

แต่ทั้ งนี้ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนนั้นได้  
ลดความส าคัญลง แต่ก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้เพราะยังสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหายและประชาชน
ทั่วไปในการที่จะท าให้ผู้กระท าผิดได้รับการลงโทษเพื่อทดแทนให้สาสมกัน 

2.  การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่15 (Deterrence) 
มีหลักการว่า การลงโทษจะค านึงถึงแต่เพียงผลของการลงโทษต่อตัวผู้กระท าความผิด

เท่านั้นไม่ได ้แต่ต้องค านึงผลต่อประชาชนทั่วไปด้วย วัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระท าความผิด
ก็เพื่อประโยชน์ 2 ประการ คือ 

1.  มีผลแก่ตัวผู้กระท าความผิด ท าให้ผู้กระท าความผิดซึ่งถูกลงโทษมีความเข็ดหลาบ
ไม่กล้ากระท าความผิดอีก 

2.  เป็นตัวอย่างให้กับคนทั่วไปเห็นว่าเมื่อกระท าผิดแล้วจะต้องได้รับโทษ เพื่อคน
ทั่วไปจะได้ทราบจะได้เกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิดขึ้นบ้าง ท าให้เกิดความยับยั้งชั่งใจไม่กล้า
กระท าความผิดเช่นน้ันอีก 

การข่มขู่ดังกล่าวท าให้เกิดความกลัวที่จะถูกลงโทษ จะท าให้หลายคนไม่กล้ากระท า
ความผิดแล้ว ยังมีผลท าให้คนทั่วไปคิดว่าการกระท าความผิดเป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง 

การที่จะท าให้การลงโทษมีผลในการข่มขวัญและยับยั้งจะต้องท าให้การลงโทษนั้น  
เรย์ เจฟฟอรีย์ กล่าวไว้ว่าจะต้องมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที่เหมาะสม กล่าวคือ     
มีลักษณะ 4 ประการ16  

1.  การลงโทษต้องมีความแน่นอนในการน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ กล่าวคือเมื่อมี
การกระท าผิดเกิดขึ้นแล้วจะต้องท าให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมลงโทษไปได้
ยากซึ่งจะมีผลในการข่มขวัญและยับยั้งให้คนทั่วไปและผู้กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้า
เสี่ยงกระท าความผิดอีก เพราะท าผิดแล้วต้องถูกจับก็ไม่คุ้มค่า 

2.  การลงโทษจะต้องสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการกระท าผิดเกิดขึ้นแล้ว
จะต้องสามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วให้  “เห็นผลทันตา” จึงจะท าให้ผู้กระท า
ผิดและคนทั่วไปเห็นเป็นตัวอย่างว่าเมื่อกระท าผิดแล้วจะได้รับผลร้ายเช่นไร 

                                                           

  15  From Prison Law (pp. 415, 416), by Stephen Livingstone and Tim Owen, 1999, New York: Oxfort, 
& from Invitation to Corrections (pp. 28, 29), by Clemens Bartollas, 2002, Boston; USA.Allyn & Bacon. 
 16  หลักทัณฑวิทยา (น. 26-27). เล่มเดิม. 
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3.  การลงโทษต้องมีความเสมอภาค โดยที่ผู้กระท าผิดจะต้องถูกลงโทษเท่าเทียมกัน 
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลให้ผู้กระท าผิดหรือผู้ที่คิดจะท าผิดไม่มีโอกาสแก้ตัว  หรือหาทาง
หลีกเลี่ยงหรือหาข้อยกเว้นจากการถูกลงโทษถ้าท าผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้ง 
หากเมื่อมีการกระท าผิดแล้วบางคนได้รับโทษ  บางคนมีข้อยกเว้น ก็จะท าให้การลงโทษ 
ไม่ศักดิ์สิทธิ์ ท าให้ต่างหาช่องทางที่จะหลบหนีหรือหาข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับโทษท าให้ไม่มีความ
เกรงกลัวต่อโทษผู้เสียหายได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่ 

4.  การลงโทษจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและทัดเทียมกับความผิด หากบทลงโทษ
เบาเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าผิด ก็จะท าให้ผู้กระท าผิดและคนทั่วไป ไม่เกิดความเกรงกลัว
และคุ้มค่าที่จะเสี่ยงกระท าผิด แต่หากบทลงโทษหนักเกินไปก็จะท าให้ผู้กระท าผิดพยายามปกปิด
การกระท าผิดของตนเอง โดยการท าร้ายเหยื่อหรือท าให้เหยื่อได้รับผลร้ายมากขึ้น 

นักนิติศาสตร์ชื่อ “นายการดิเนอร์” ได้กล่าวไว้ว่า ในปัจจุบันเชื่อว่าการป้องปรามหรือ
การข่มขู่อาจมีผลได้ ถ้าน ามาใช้โดยค านึงถึงความกลัวของผู้ที่จะกระท าความผิดต่อการที่สังคมจะ
ไม่ยอมรับบุคคลผู้กระท าความผิดนั้นเอาไว้ร่วมสังคมด้วย และความกลัวต่อการที่จะถูกจับได้เพื่อ
น าไปลงโทษ แทนที่จะใช้ความกลัวต่อตัวโทษนั้นเองเป็นหลักส าคัญ 17 ดังนี้  พอจะเห็นได้ว่า  
องค์มติของกฎหมายอาญาในปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยดั้งเดิมในสาระส าคัญพอสมควร  
จากข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า ทฤษฎีที่มีมาแต่ดั้งเดิมได้ถูกขยายถูกดัดแปลงให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์และความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในปัจจุบัน 

3.  การลงโทษเพื่อลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไข18 (Rehalibitation) 
การลงโทษเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขนั้นมีแนวคิดว่า การลงโทษตามทฤษฎีปรับปรุง

แก้ไขประสงค์เพียงเพื่อจะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ได้กระท าผิดมาแล้ว  กลับมากระท าผิดซ้ าอีก
พยายามหาทางให้ผู้ที่ได้กระท าผิดมาแล้วเกิดความยับยั้งไม่กระท าผิดซ้ าขึ้นอีกซึ่งทฤษฎีนี้เกิดขึ้น
ภายหลังทฤษฎีที่ 1 และ 2 ที่กล่าวมาแล้ว แนวคิดทฤษฎีนี้เห็นว่าการท าให้ผู้กระท าผิดได้รับความ
ยากล าบาก หรือได้รับผลร้ายด้วยการลงโทษแต่เพียงอย่างเดียวไม่น่าจะท าให้คนประพฤติตัวดีขึ้น 
หรือส านึกในการกระท าที่ไม่ดีของตัวเอง ประกอบกับเห็นว่าการลงโทษเพื่อการข่มขู่ไม่มีผลเป็น
การป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดที่ได้รับโทษแล้วกลับใจไม่กระท าผิดซ้ าอีกไม่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้กระท า
ความผิดมีความสามารถที่จะกลับตัวเป็นคนดีได้เลย  

                                                           

  17  from “The purpose of Criminal Punishment,” by Gardiner, 1958, 21 Modern L. Rev. 117, 122. 
  18  Prison Law (p. 452) Op.cit. & Invition to Corrections (pp. 52-54). Op.cit. 
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4.  การลงโทษเพื่อเป็นการตัดโอกาสกระท าความผิดได้อีก19 (Incapacitation) 
เป็นวัตถุประสงค์หรือแนวคิดที่ท าให้ผู้กระท าความผิดหมดโอกาสกระท าความผิด  

อาจได้แก่ การจ าคุกผู้กระท าความผิดไว้ตลอดชีวิต จ าคุกมีก าหนดระยะเวลา การประหารชีวิต     
เป็นต้น โดยประสงค์จะก าจัดผู้กระท าความผิดให้ออกไปจากสังคมอย่างถาวรหรือชั่วคราวก็ตามอัน
เป็นการป้องกันให้คนในสังคมอยู่ได้อย่างปลอดภัย  ไม่ต้องหวาดระแวงภัยจากบุคคลนั้น  ๆ           
อีกต่อไป   
 
2.4  วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษจ าคุก20 

วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการบังคับโทษจ าคุกจะไม่เหมือนกันวัตถุประสงค์
ของการลงโทษที่มุ่งที่จะลงโทษให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลเป็นหลัก  หากแต่
วัตถุประสงค์ของการบังคับโทษเป็นการพัฒนาจากแนวความคิดในอดีตในการลงโทษเข้ามา           
สู่แนวคิดยุคใหม่ที่มีความเป็นเสรีนิยมในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดทั้งศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์มากขึ้น มุ่งที่จะปรับเปลี่ยน บ าบัดฟื้นฟูหรือแก้ไขพฤติกรรมของบุคคลที่บกพร่องในเร่ือง   
ต่าง ๆ ที่เป็นเหตุให้กระท าผิดกฎหมายอาญาอันเป็นกติกาสังคม ถึงขนาดไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกับคนในสังคมปกติได้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องน าคนลักษณะดังกล่าวนี้ไปปรับปรุงซ่อมแซม
แก้ไข ยกระดับความเจริญทางจิตใจและพฤติกรรม ให้อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานคนปกติในสังคม
นั้น ๆ ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้มีการด ารงชีวิตอนาคตโดยปราศจากการกระท าความผิด  และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม21 

วัตถุประสงค์ข้อนี้มุ่งเน้นการด ารงชีวิตในอนาคตโดยปราศจากการการกระท าความผิด 
และให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นข้อที่ส าคัญที่สุดและตรงต่อการบังคับโทษในทัณฑสถาน
ที่ว่า “เมื่อมีการลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดครบระยะเวลาแล้ว ผู้นั้นจะออกมาด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน  
ในสังคมอีกคร้ัง” ดังนั้นในหลายประเทศในโลก เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอังกฤษ 
เป็นต้น ต่างก็มีกฎหมายและหรือแนวนโยบายในการลงโทษจ าคุกที่จะต้องหลีกเลี่ยงผลเสียหายกับ
บุคคลในการบังคับโทษจ าคุก กล่าวคือต้องไม่ท าลายบุคลิกภาพของคนปกติและต้องสอดคล้องกับ

                                                           

 19  From Clemens Bartotlas. Invitation to Corrections (pp. 71-75), by Allyn & Bacon, 2002, Boston: 
USA., & from When Prisoners Come Home (pp. 64-65), by Joan Petersilia, 2003, New York: Oxford. 
  20  กฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย: การบังคับโทษจ าคุก (น. 33-37). เล่มเดิม. 
  21  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการเพื่อความความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ ค.ศ. 1976 แห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. มาตรา 2. 
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หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญอยู่บนพื้นฐานของการบังคับโทษ  หลักการความ
ใกล้เคียงของชีวิตภายในและภายนอกเรือนจ าเพราะนักโทษทุกคนมีโอกาสกลับเข้าสู่สังคมอีกคร้ัง 
หากการจ าคุกท าลายบุคลิกภาพของคนให้เสียไป การฟื้นฟูก็จะท าไม่ได้ผล สุดท้ายสังคมก็จะได้รับ
ความเสียหายอีกต่อไป 

2.  เพื่อเป็นการคุ้มครองสังคม22 
การบังคับโทษมุ่งที่จะคุ้มครองสังคม อันเป็นภารกิจเดียวกันกับภารกิจของกฎหมาย

อาญา ดังนั้นเมื่อปรากฏเป็นที่แน่ชัดแล้วโดยกระบวนการยุติธรรมทางอาญาว่าบุคคลใดเป็น
ผู้กระท าความผิดและศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกแล้ว ส่วนของการบังคับโทษก็จะจ ากัดเสรีภาพ
ของนักโทษผู้นั้นเพื่อเข้าสู่มาตรการในการแก้ไขในรูปแบบต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่สมควรโดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับความบกพร่องของนักโทษเป็นราย ๆ ไป ให้เป็นไปตาม
แผนการบังคับโทษ เมื่อบ าบัดรักษาเป็นปกติแล้ว จึงปล่อยบุคคลนั้นกลับเข้าสู่สังคม วัตถุประสงค์
ของการบังคับโทษจึงเป็นการคุ้มครองสังคมได้อย่างแท้จริง ถ้าหากได้กระท าอย่างมีประสิทธิภาพ
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ภารกิจของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากลั่นกรองเอาคนที่กระท าผิด
กฎหมายเข้ารับโทษจ าคุก ภารกิจของกฎหมายบังคับโทษจะท าการแก้ไขพฤติกรรมชั่วของคนที่ได้
กระท าผิดกฎหมายอาญาให้เป็นคนดีของสังคม 

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผู้กระท าผิดในปัจจุบัน แม้จะเป็นแนวทางที่ยอมรับกันใน
วงการราชทัณฑ์โดยทั่วไป แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยว่าจะได้รับผลตามวัตถุประสงค์เพียงไร เพราะการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ23 

(1)  ผู้กระท าผิดได้สูญเสียบุคลิกภาพไปแล้วโดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มี
บุคลิกลักษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใช้เวลาในเรือนจ าไม่นานในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้ฟื้นคืน
จิตส านึกที่ดีกลับมา และปรับตัวเข้ากับคนโดยทั่วไปในสังคมนั้นท าได้ยาก 

(2)  การลงโทษเพื่อการแก้ไขนั้น จะขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระท าผิด 
ไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนปกติทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามหลักของเบนเท็ม (Bentham) ที่ว่า 
“หลักการได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า” (Principle less eligibility) ทั้งนี้เพราะคนโดยทั่วไปจะเห็นว่า
เป็นการไม่เป็นธรรมที่ผู้กระท าผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนทั่วไป เช่น ผู้กระท าผิดจะได้รับ
การอบรมแก้ไขฝึกวิชาชีพ สวัสดิการ อาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน 
ในขณะที่คนทั่วไปในสังคมอีกจ านวนมากไม่ได้รับบริการดังกล่าว ความรู้สึกของคนทั่งไปดังกล่าว
เห็นว่าขัดกับหลักการแก้ไขฟื้นฟู 
                                                           

  22  From When Prisoners Come Home, by Joan Petersilia, 2003, New York; Oxford. 
  23  หลักทัณฑวิทยา (น. 30-31). เล่มเดิม. 
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(3) การแก้ไขฟื้นฟูเหมาะสมส าหรับผู้กระท าผิดบางประเภทเท่านั้น เช่นผู้กระท าผิด
คร้ังแรก ซึ่งได้กระท าผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดยพลั้งพลาด หรือท าไปเพราะความจ าเป็น 
การแก้ไขฟื้นฟูไม่ให้กระท าผิดซ้ าขึ้นอีกย่อมมีทางท าส าเร็จได้มาก แต่ส าหรับผู้กระท าความผิดที่
เคยกระท าผิดและถูกลงโทษมาหลายคร้ังแล้ว  หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกท าผิดติดนิสัย 
โอกาสที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตัวจะย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้น การแก้ไขฟื้นฟูจึงไม่สามารถท าให้
ผู้กระท าความผิดกลับตัวได้ทุกกรณีไป 

3.  เพื่อปรับปรุงแก้ไข บ าบัดพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย24 
เป็นการยกระดับสามัญส านึกและพฤติกรรมที่ไม่ดีของผู้กระท าความผิดให้ขึ้นมาอยู่ใน

ระดับปกติ โดยมีหลักการว่ามนุษย์เป็นประดิษฐกรรมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็นพิเศษให้สามารถ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้และสามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและพฤติกรรมได้ จึงต้องมีการส่งเสริม
คุณค่าในตัวบุคคล ส่งเสริมความสามารถของบุคคล ต้องแสดงผลลัพธ์ของความคิดและการกระท า
รวมทั้งผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจส าหรับความเป็นไปได้ที่จะหาเลี้ยงชีพเพื่อชดเชยจุดอ่อนหรือ  
สิ่งบกพร่องของแต่ละบุคคล ซึ่งการบ าบัดปรับปรุงแก้ไขนี้นักโทษแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน  
แต่จะต้องมีวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผนการบังคับโทษเป็นราย ๆ ไป อันจะยังผลสุดท้าย
ให้เกิดคือ เมื่อนักโทษพ้นโทษแล้วไม่กระท าความผิดซ้ าอีก  

วัตถุประสงค์ของการลงโทษและวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ  เป็นสิ่งที่ต้อง
น ามาใช้ผสมผสานร่วมกันอย่างเหมาะสมส าหรับการบังคับโทษจ าคุก ภารกิจของงานราชทัณฑ์ต้อง
ยึดถือวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษไว้เป็นหลักการอันส าคัญก่อน และการตรากฎหมายมาใช้
บังคับก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษอย่างชัดเจนด้วย  เนื่องจากเป้าหมาย
สุดท้ายของการบังคับโทษจ าคุกคือ สามารถที่จะเปลี่ยนอาชญากรให้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองและ
ทัศนคติให้มีความคิดอย่างเป็นปกติมากที่สุดก่อนปล่อยผู้นั้นออกสู่สังคมภายนอกเรือนจ าและ 
คาดว่าจะไม่มีการกระท าความผิดซ้ าอีก จัดว่าเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบังคับโทษจ าคุก      
ที่ส าคัญ อันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ 

 
 
 

 

                                                           

  24  จาก กฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย: การบังคับโทษจ าคุก (ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต), โดย ธานี วรภัทร์, 2552, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. อ้างถึงใน Invitation to Corrections, by 
Clemens Bartollas, 2002, Boston: USA. Allyn & Bacon. 
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2.5  หลักนิติธรรม (The Rule of Law)  
หลักนิติธรรม (The Rule of Law) เป็นค าที่เรียกในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศ

ภาคพื้นยุโรปเรียกว่า “หลักนิติรัฐ” (Legal State) ทั้งสองค านี้มีความหมายก็คือ “หลักแห่งกฎหมาย” 
อันเป็นแนวคิดที่ว่ากฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสังคมที่สืบทอดมาจากปรัชญากฎหมาย
ธรรมชาติ (The Natural Law Theory) โดยมีวิวัฒนาการขึ้นในประเทศอังกฤษจนกลายเป็นทฤษฎี
กฎหมายที่ส าคัญ  

เอ.วี.ไดซี่ นักกฎหมายชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง ได้อธิบาย “หลักนิติธรรม” ว่าหมายถึง
การปกครองที่ทุก ๆ คนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย ไม่มีผู้ใดอยู่เหนือกฎหมายหรือมีอภิสิทธิ์
ใด ๆ ทั้งสิ้น เสรีภาพของมนุษย์ต้องได้รับการยอมรับและนับถือ บุคคลจะมีความผิดเมื่อมีกฎหมาย
บัญญัติว่าเป็นความผิด บุคคลจะถูกลงโทษต้องกระท าโดยการพิจารณาพิพากษาของศาลสถิต
ยุติธรรมที่มีอ านาจอิสระและเด็ดขาดตามกฎหมายของรัฐ 

หลักนิติธรรมยังก่อให้เกิดทฤษฎีกฎหมายขึ้นอีกหลายทฤษฎี ปรัชญากฎหมายธรรมชาติ
ถือว่ากฎหมายขึ้นอยู่กับเหตุผลที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากปรัชญาบ้านเมือง (The Positive 
Law Theory) ที่ถือว่ากฎหมายเป็นค าบัญชาของผู้มีอ านาจสูงสุดของรัฐ  

หลักนิติธรรมในทางรัฐศาสตร์เป็นความหมายหนึ่งของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หมายถึงการปกครองโดยยึดหลักและภายใต้ขอบเจตของกฎหมายโดยกฎหมาย
จะต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน เพราะที่ปรากฏพบมีกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมีข้อบกพร่องสมควร
แก้ไขในความหมายนี้ไม่สนับสนุนให้ใช้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย เช่น การประชาทัณฑ์ หรือการตั้ง
ศาลเต้ีย (Kangaroo Court)25 

รัฐธรรมนูญที่จะเป็นหลักแห่งนิติรัฐได้นั้น  จ าต้องมีบทบัญญัติในประการส าคัญ
กล่าวถึงหลักประกันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน  เช่น เสรีภาพในร่างกาย                 
ในทรัพย์สิน ในการท าสัญญา และในการประกอบอาชีพ โดยนัยนี้รัฐจึงมีฐานะเป็นคนรับใช้ของ
สังคมโดยถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า การที่รัฐจะเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนได้นั้น ย่อมมีอยู่วิธีเดียว ก็คือ การที่รัฐยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายโดยเคร่งครัด
เท่านั้น  

                                                           

  25  วันชัย ม้าสุวรรณ. หลักนิติธรรม. สืบค้น 3 ตุลาคม 2556, จาก 
http://www.patumcity.com/upload/1307476549.  
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หลักเกณฑ์ที่จะพิจารณาว่าประเทศใดใช้หลักนิติรัฐ จะต้องมีลักษณะดังนี้26  
(1) ประเทศนั้น กฎหมายจะต้องบัญญัติรับรองในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาล่วงเกินสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หรือห้ามมิใช้ประชาชนใช้สิทธิ
และเสรีภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีความผิดในทางอาญา  

(2) ประเทศนั้น จะต้องแบ่งแยกขอบเขตอ านาจอธิปไตยไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ อ านาจ
นิติบัญญัติ อ านาจบริหาร และอ านาจตุลาการ โดยมีการควบคุมกลไกการใช้อ านาจของรัฐ หรือ
อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้อยู่ในกรอบอ านาจ และอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

(3) ประเทศนั้น ผู้พิพากษาจะต้องมีอิสระในการพิจารณาและพิพากษาคดี โดยไม่ถูก
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงจากอ านาจบริหาร และประการส าคัญจะต้องมีตุลาการศาลปกครองไว้ท า
หน้าที่ควบคุมการกระท าในทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

แนวความคิดเร่ืองนิติรัฐนี้เองก่อให้เกิด หลักนิติธรรม (The Rule of law) ขึ้นในระบบ
กฎหมายต่าง ๆ อันมีที่มาจากแนวคิดของอริสโตเติลที่ว่า การปกครองที่ดีไม่ใช่การปกครองโดย
ปุถุชน หากแต่เป็นการปกครองโดยกฎหมาย เพราะการปกครองโดยปุถุชนย่อมเสี่ยงต่อการ
ปกครองตามอ าเภอใจ ขณะที่การปกครองโดยกฎหมายเอ้ืออ านวยให้เกิดความเสมอภาค (equality) 
และเสรีภาพ (liberty) มากกว่า เพราะการปกครองโดยหลักนิติธรรม ทุกคนจะมีความเสมอภาคกัน
ในสายตาของกฎหมาย และมีเสรีภาพ คือ ปราศจากความหวาดระแวงว่าจะมีการใช้อ านาจตาม
อ าเภอใจโดยชนชั้นปกครอง แนวความคิดนี้จึงเป็นที่มาของ ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม (constitutionalism) 
ซึ่งในอีกแง่หนึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า Law and Order หรือ บ้านเมืองมีขื่อมีแป นั่นเอง  

ในทางปกครอง การปกครองโดยหลักนิติธรรมก็คือ หลักการที่ว่า บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ไม่ว่าจะเป็นโดยการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง  ต้องกระท าการภายใต้กฎหมาย และรัฐธรรมนูญการ
ปกครอง โดยใช้อ านาจภายในขอบเขตซึ่งกฎหมายก าหนดไว้ให้  ดังนั้น การปกครองโดยหลัก       
นิติธรรมในนัยที่จะให้เกิดความเป็นธรรมนั้น จะต้องมีการออกกฎหมายที่เป็นธรรมด้วย   

สรุปได้ว่า หลักนิติธรรม ก็คือ “การปกครองประเทศโดยกฎหมาย กล่าวคือ บุคคลเสมอ
ภาคกันในกฎหมาย บุคคลจักต้องรับโทษในการกระท าผิดอันใด ต่อเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่า  
การกระท านั้นเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และจะต้องได้รับการพิจารณาคดีจากศาลยุติธรรม  
ที่มีความเป็นอิสระในการชี้ขาดตัดสินคดี ไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเอง

                                                           

  26  ก าหนด โสภณวสุ. ความหมายของค าว่านิติธรรม. สืบค้น 1 ตุลาคม 2556, จาก 
http://www.patumcity.com/ upload/1307476549.  
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ก็ดี หรือระหว่างเอกชนกับรัฐก็ดี” อาจถือได้ว่าหลักนิติธรรมนั้น เป็นหลักส าคัญของนิติรัฐตลอดจน
เป็นรากแก้วของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยแท้27 

 
2.6  ทฤษฎีตีตรา (Labeling theory)28 

ทฤษฎีตีตรา  (Labeling theory)  หรือเ รียกอีกอย่ างว่า  “ทฤษฎีการประทับตรา”  
เป็นแนวคิดที่เน้นปฏิกิริยาของสังคมต่อผู้กระท าความผิดมากกว่าเน้นที่การกระท าความผิดของ
บุคคล นักทฤษฎีประทับตรากล่าวว่า เมื่อบุคคลใดได้ละเมิดบรรทัดฐาน สังคมจะตีตราว่าบุคคลนั้น
เป็นผู้กระท าผิด ท าให้บุคคลที่ถูกตีตรากลับตัวได้ยากซึ่งเท่ากับผลักดันให้พวกเขาไปกระท าผิด      
ซ้ าอีก  

ที่มาของทฤษฎีนี้ พัฒนามาจากแนวคิดของ Howard S. Becker29 นักสังคมวิทยาชาว      
ชิคาโก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีการกระท าตอบโต้ทางสังคม (Social reaction theory) ซึ่งมี
สาระส าคัญสรุปได้ว่า การกระท าใดใดก็ตามที่เรียกว่าเป็น “พฤติกรรมเบี่ยงเบน (deviant behavior)” 
โดยเนื้อแท้ของมันแล้ว ไม่ได้ขึ้นอยู่หรือผูกติดกับพฤติกรรมนั้นโดยตรง แต่เป็นแนวโน้มที่คน   
ส่วนใหญ่มีการประทับตราในเชิงลบให้กับพฤติกรรมนั้น ๆ ที่เขาเห็นว่าผิดแผกแตกต่างไปจาก
บรรทัดฐานที่สังคมคาดหวังหรือต้องการให้เป็น ดังนั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนในมุมมองของทฤษฎีนี้ 
จึงเน้นไปที่ปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อผู้กระท าผิดมากกว่าเน้ือหาสาระของการกระท านั้นโดยตรง 

แนวคิดดังกล่าวก็พอมีเหตุผลสนับสนุนอยู่  ดังจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมอย่างเดียวกัน     
ในสังคมหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งผิด ในขณะที่อีกสังคมหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นพฤติกรรมปกติ การปล้น
คนรวยแล้วน าทรัพย์สินที่ได้ไปช่วยเหลือคนจนของโจรสมัยก่อน แม้จะผิดกฎหมายแต่สังคมก็มอง
ด้วยความชื่นชม เมื่อพ้นโทษออกมาแล้วสังคมก็ยังให้การยอมรับก็มีตัวอย่างอยู่ให้เห็น การฆ่ากัน
ในสนามรบของทหาร ถูกยกย่องว่าเป็นสิ่งมีเกียรติ เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ ในขณะที่
วัยรุ่นยกพวกตีกันถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมเลวร้าย สตรีมีสามีคราวเดียวกันหลายคนถูกประณาม    
ในสังคมทั่วไป แต่ในกลุ่มชนที่ยอมรับวัฒนธรรมการมีครอบครัวแบบเมียเดียวหลายผัวหรือ 
“polyandry” เช่น ชาวธิเบตบางกลุ่มในเนปาลหรืออินเดีย  การกระท าเช่นนั้นก็มิใช่สิงผิดปกติ

                                                           

  27  แหล่งเดิม.  
28  จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ. พฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหาสังคม. สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2556 , จาก

http://www.eu.lib.kmutt.ac.th.  
29  สุข มีนุช. อาชญากรกับทฤษฎีการประทบัตรา. สืบคน้ 3  พฤศจิกายน 2556, จาก 

http://www.br.correct.go.th. 
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ส าหรับพวกเขาเลย สมัยหนึ่ง การสูบฝิ่นถือเป็นพฤติกรรมปกติ แต่ปัจจุบันกลายเป็นพฤติกรรมที่ผิด
กฎหมาย  

Lemert นักทฤษฎีการประทับตราได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบนไว้เป็น  
2 ประเภท ได้แก่การเบี่ยงเบนชั้นต้นและการเบี่ยงเบนชั้นที่สอง30 

การเบี่ยงเบนชั้นต้น (primary deviant) หมายถึง การกระท าผิดที่คนทั่วไปประพฤติ
ปฏิบัติกัน แต่ไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าผู้กระท าผิดเป็นคนเลว เช่น การกระท าผิดของพวกชนชั้นสูงที่
ฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือโกงภาษี  หรือการท าผิดของคนธรรมดาทั่วไปที่เกือบทุกคนเคยท าผิด
กฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาแล้ว แต่สังคมเพิกเฉยไม่ถือว่าเป็นความผิดที่จะต้องประฌามเหยียดหยาม 
เช่น การท าผิดกฎจราจร ได้แก่ ไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ฝ่าสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยปกติ
ในการกระท าผิดนั้นถ้าไม่ถูกสังคมประฌาม ผู้กระท าผิดมักไม่คิดว่าตนเป็นผู้เบี่ยงเบน แต่ถ้ากระท า
ความผิดแล้วคนในสังคมรู้และถูกประฌาม บุคคลนั้นจะกลายเป็นคนที่มีตราติดตัวว่าเป็นคนไม่ดี 
และท าให้รู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีจริง ๆ คนพวกนี้จึงมักกระท าผิดซ้ าอีกจนเป็นผู้เบี่ยงเบนโดยสมบูรณ์
ไปในที่สุด 

การเบี่ยงเบนชั้นที่ 2 (secondary deviant) หมายถึง การกระท าความผิดที่สังคมรับรู้และ
ลงโทษเอาผิดกับผู้ที่กระท า พร้อมทั้งตีตราว่าเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของ
สังคมหรือถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคม เป็นการกระท าผิดที่ถูกสังคมต่อต้านหรือ 
มีปฏิกิริยาโดยการตราหรือประณามผู้กระท าผิดว่าเป็นคนเลว คนไม่ดี ท าให้ผู้กระท าผิดรับรู้ว่าตน
เป็นผู้เบี่ยงเบน ซึ่งเป็นผลมาจากความกดดันของสังคมที่มีต่อบุคคล การตีตราของสังคมนั้นเป็นการ
ผลักดันให้บุคคลที่เคยท าความผิดมาคร้ังหนึ่งต้องกลายเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับตลอดไป  เช่น  
ในกรณีของนักโทษที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกมักจะหางานท าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีคนเชื่อใจว่าจะ
กลับตัวเป็นคนดีได้ คนเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องท าผิดซ้ าแล้วซ้ าอีก และอาจท าผิดร้ายแรงยิ่งขึ้น เพราะ
สังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าผิดได้กลับตัวเป็นคนดี 

นอกจากนั้นยังมีคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยกระท าผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเลย 
แต่บังเอิญโชคร้ายถูกกล่าวหาและสังคมตีตราว่าเป็นผู้กระท าผิดก็มี  เช่น ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตาย 
ขโมยของ ลักลอบเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาผู้อ่ืน การถูกกล่าวหา ถูกประณาม หรือถูกตราหน้า
เช่นน้ัน อาจเป็นผลท าให้ผู้บริสุทธิ์กลายเป็นผู้กระท าความผิดจริง ๆ ในภายหลังได้ 

 

                                                           
30  จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ. พฤติกรรมเบี่ยงเบนกับการเสียระเบียบในสังคม. สืบค้น 2 พฤศจิกายน 2556,  

http://www.udru.ac.th/website/attachment/elearning/02/21.pdf.  
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ทฤษฎีการประทับตราพยายามชี้ให้เห็นว่าสังคมนั้นมีส่วนท าให้บุคคลกลายเป็น
ผู้กระท าความผิดซ ้า เพราะไม่เปิดโอกาสให้คนแก้ตัว บางคร้ังคนมีอ านาจกระท าผิดก็ไม่ถูกลงโทษ 
ในขณะที่บางคนท าผิดเล็กน้อยก็ถูกลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างกว้างขวาง  
มีการน าไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดทั้งในด้านสังคมวิทยา อาชญาวิทยาและจิตวิทยา อย่างไรก็ตาม 
แนวคิดนี้ก็ถูกวิพากวิจารณ์อยู่ไม่น้อย โดยเห็นว่าแนวทฤษฎีนี้ ไม่ได้มีการน าเสนอแนวทางในการ
แก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร นอกจากจะแสดงความเห็นอกเห็นใจคน
ด้อยโอกาสในสังคมที่มักตกเป็นอาชญากรเท่านั้น แต่ถึงกระนั้น ทฤษฎีการประทับตรามีประโยชน์
ต่อวงการอาชญาวิทยามาก เพราะได้มีการน าแนวคิดไปปรับใช้ในการแก้ไขผู้กระท าความผิด 
โดยเฉพาะความผิดเล็กน้อยหรือความผิดคร้ังแรกที่ไม่ร้ายแรง  โดยให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาส 
แก้ตัว ในลักษณะการพิพากษาให้รอลงอาญาหรือการคุมประพฤติ  แม้ผู้ที่ถูกตัดสินจ าคุกไปแล้ว
ระยะหนึ่ง เมื่อมีความประพฤติดี มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าส านึกตระหนักในการกระท าผิด 
ก็มีการลดโทษให้ หรือพักการลงโทษ ปล่อยตัวก่อนก าหนดพ้นโทษจริงตามค าพิพากษาขอศาล 
รัฐบาลเองก็มีแนวนโยบายในการพัฒนาฝึกฝนอบรมผู้กระท าผิดทั้งในด้านความรู้  ความคิดและ
จิตส านึก ให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ลดการประทับตราของสังคม ซึ่งจะท าให้เขาสามารถปรับปรุง
ตัวและกลับเข้าสู่สังคมได้ตามปกติ ไม่ถล าลึกยอมรับตัวเองว่าเป็นอาชญากรโดยสันดานและ  
สิ้นหาทางที่จะเลือกเดินต่อไปในวันข้างหน้า  
 
2.7  หลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาทะเบียนประวัติประวัติอาชญากรรม 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมต่อโดยมีขั้นตอนตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหลายหน่วยงาน ซึ่งมีภารกิจและหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน
อาชญากรรม การสอบสวน ฟ้องร้อง การพิจารณาคดี หรือแม้กระทั่งการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าผิด 
แต่ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน คือ การสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เมื่อวิเคราะห์ถึง
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไทยในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญากระแสหลัก ได้แก่ ต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ และหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง อาจได้แก่ งานคุมประพฤติ งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น พบว่าใน
ปัจจุบันยังมีปัญหาที่น่าพิจารณา คือ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่าง ๆ ยังขาดข้อมูลที่ชัดเจน 
มีความเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดการก าหนดนโยบายในการ
บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังขาดการแสดงข้อมูล 
อันเป็นเคร่ืองวัดประสิทธิภาพของการท างานของกระบวนการยุติธรรม  ในลักษณะสังเคราะห์ 
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เป็นภาพรวม และกระบวนการยุติธรรมที่วิเคราะห์ได้ในแต่ละหน่วย ซึ่งระบบงานที่มีอยู่นั้นยังขาด
ความเชื่อมโยงที่ต่อเน่ืองและขาดการตรวจสอบกันระหว่างหน่วยงาน  

จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย พบว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาได้มีการจัดท าและจัดเก็บข้อมูลด้วยเหตุที่เห็นถึงความส าคัญของข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แต่การจัดท าและจัดเก็บยังอยู่ในรูปแบบที่ต่างฝ่ายต่าง 
ท าไปตามลักษณะเนื้องานของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งการก าหนดข้อมูล ประเภท
ลักษณะของเนื้อความที่ต้องจัดเก็บ ก็เป็นไปตามค านิยาม ความเข้าใจของแต่ละหน่วยงานที่จะ
ก าหนดผลที่ออกมา จึงท าให้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมของแต่ละหน่วยงานที่บางคร้ังเป็น
เร่ืองเดียวกันแต่กลับมีข้อมูลที่แตกต่างกัน และเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะขาดความเป็นเอกภาพในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่นั่นเอง  

2.7.1  การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย31 
การด าเนินงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีองค์กรที่มี

หน้าที่ด าเนินงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทั้งหมด 5 หน่วยงานคือ  
1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
2. ส านักงานอัยการสูงสุด 
3. ส านักงานศาลยุติธรรม 
4. กรมราชทัณฑ์ 
5. กรมคุมประพฤติ 
โดยแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบการน าเสนอ การเก็บรวบรวมที่แตกต่างกันออกไปใน

รูปแบบของหน่วยงานตนเอง ซึ่งผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมของแต่ละหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  

(1)  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ต ารวจถือได้ว่าเป็นองค์กรเบื้องต้นของรัฐในการด าเนินคดีอาญาและต ารวจมีอ านาจ

หน้าที่ด าเนินคดีอาญาได้โดยอิสระ เป็นเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอ านาจและหน้าที่รักษาความ

                                                           
31  จาก โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรมทางอาญา , โดย  

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2554,  กรุงเทพฯ: ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวง
ยุติธรรม. 
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สงบเรียบร้อยของประชาชน ท าการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย ซึ่งตน 
มีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปราม32  

ในการด าเนินการเจ้าพนักงานต ารวจจะมีอ านาจสืบสวนและอ านาจสอบสวน เป็นหลัก 
เมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมายพบว่า การเข้าสู่ระบบของงานต ารวจเกิดได้ 2 ทาง คือทางที่หนึ่ง 
เกิดจากการที่ประชาชนมาร้องทุกข์กล่าวโทษว่ามีการกระท าความผิดทางอาญาเกิดขึ้น  ทางที่สอง
เกิดขึ้นในกรณีความผิดซึ่งหน้า ที่เจ้าพนักงานต ารวจเป็นผู้พบการกระท าความผิดนั้น ในระบบ
กฎหมายก าหนดให้เมื่อมีการเร่ิมต้นคดีเจ้าพนักงานต ารวจต้องด าเนินการคือสืบสวนสอบสวนเพื่อ
หาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในด าเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด  และต้อง
ด าเนินคดีจนกว่าคดีจะออกจากระบบ โดยคดีในชั้นเจ้าพนักงานต ารวจนี้จะสามารถออกจากระบบ
ได้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบทบัญญัติกฎหมายดังนี้คือ  กรณีที่หนึ่ง หากพยานหลักฐาน
เพียงพอก็จะน าส่งพนักงานอัยการพิจารณาด าเนินคดีต่อ กรณีที่สอง การปล่อยตัวเมื่อสืบสวนแล้ว
ไม่พบพยานหลักฐานใดที่สามารถระบุหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้กระท าความผิด  กรณีที่สาม    
เมื่อการด าเนินคดีสิ้นสุดด้วยเหตุการลงโทษและมีผลการด าเนินคดีอาญาระงับในชั้นเจ้าพนักงาน
ต ารวจ เช่น การเปรียบเทียบปรับ เป็นต้น  

บทบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ต ารวจ ท าหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานใช้มาตรการ   
ต่าง ๆ ในทางอาญาได้หลายอย่าง เช่น การค้น การจับ การควบคุมตัว ฯลฯ มีอ านาจเปรียบเทียบ
ปรับ การขอหมาย มีความใกล้ชิดกับพยานหลักฐานทางคดีมากที่สุด โดยระบบของกฎหมายจึงมี
ตัวชี้วัดหลายข้อที่ต้องน าไปประยุกต์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมต่อไป เช่น   
การแสวงหาพยานหลักฐานด้วยมาตรการต่าง ๆ ในทางอาญา ต้องมีการตรวจสอบและการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการใช้อ านาจต่าง ๆ ของเจ้าพนักงานต ารวจ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการ 

การจัดเก็บข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พบว่า มีการจัดเก็บและแสดงข้อมูลเป็น
รายเดือน โดยจ าแนกตามฐานความผิด การรับแจ้ง การจับกุม และคดีเก่า โดยภาพรวม และ         
โดยจ าแนกตามส านักงานต ารวจต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด นอกจากนั้น ข้อมูล
ที่ถูกแสดงมากและย้อนหลังหลายปีคือ ข้อมูลเกี่ยวกับต ารวจจราจร แสดงความผิดฐานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวกับการจราจร มีการจ าแนกความเสียหาย ชนิดของรถ ฯลฯ มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการใช้งาน
ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหลัก โดยใช้เครือข่ายฐานข้อมูลของโครงการ POLIS รวบรวม
ข้อมูลโดยฝ่ายประมวลผลข้อมูลศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง  โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น  
3 กลุ่มงานได้แก่  
                                                           

32  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(16). 
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1) งานคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน 
2) งานคดีอาญาทั่วไป 
3) งานคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับคดีของส านักงานต ารวจแห่งชาติ สามารถแสดงข้อมูลได้อย่าง

ครบถ้วน ได้แก่ อัตราก าลัง ระดับชั้น งบประมาณ ในส่วนของรายงานประจ าปีของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ส่วนรายงานข้อมูลคดีอาญาต่าง ๆ นั้น ต้องพึ่งพาการรายงานข้อมูลคดีจากกอง
บังคับการ และสถานีต ารวจทั่วประเทศ ผ่านเครือข่าย POLIS ซึ่งเป็นระบบการบันทึกข้อมูล
อัตโนมัติ หรือ Client Server ท าให้มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้งานใน
หน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นอย่างดี  นอกจากนั้นในรายงานยังจัดท าข้อมูลตาม
ปีงบประมาณและตามปีปฏิทิน อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังกว่า 5 ปี ท าให้เห็น
ปรากฏการณ์สถานการณ์คดีต่าง ๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง แต่ไม่รวมข้อมูลคดีอาญาของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากระบบ 
POLIS มิได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายของหน่วยงานอ่ืนโดยตรง  

อย่างไรก็ตามระบบเครือข่ายการเก็บรวบรวมการรายงานข้อมูลอัตโนมัติหรือระบบ 
POLIS มีต้นทุนที่สูง ต้องอาศัยการสนับสนุนในเร่ืองบุคลากรและอุปกรณ์เครือข่ายจากหน่วยงาน
ภายนอก ด้วยเหตุนี้  หากหน่วยงานอ่ืนประสงค์จะเชื่อมต่อข้อมูลกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
อาจต้องมาท าบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านบุคลากรและงบประมาณ  เพื่อท าให้
โครงการเชื่อมต่อข้อมูลสามารถท าได้ 

(2)  ส านักงานอัยการสูงสุด  
 การจัดท ารายงานทางคดีของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ ส านักงานวิชาการ 

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมและจัดท ารายงานประจ าปี  ในรายงานน าเสนอ
ข้อมูลเป็นส่วน ๆ    

ข้อมูลที่แสดงสามารถชี้ให้เห็นภาพองค์กรอัยการให้เห็นถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นประชาธิปไตยตามหลักกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี กล่าวคือ รายงานของอัยการแจก
แจงข้อมูลขององค์กร ตั้งแต่การแบ่งส่วนราชการ อัตราก าลัง งบประมาณ ผลการด าเนินการต่าง ๆ 
แม้กระทั่งงานนอกงบประมาณ ข้อมูลคดีตามปีงบประมาณ และข้อมูลคดีตามปีปฏิทิน ข้อมูลคดี
เปรียบเทียบ และข้อมูลอ่ืน ๆ มีความชัดเจนที่เพียงพอต่อการตรวจสอบได้ Accountability จาก
หน่วยงานภายนอกและประชาชน เห็นได้จากผลการแพ้หรือชนะในการด าเนินคดี  ซึ่งอาจเป็น
ผลเสียต่อประสิทธิภาพของการท างานได้ แต่ส านักงานอัยการสูงสุดก็ได้แสดงข้อมูล โดยเฉพาะ
ข้อมูลเปรียบเทียบของส านักงานอัยการสูงสุดท าได้ครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งข้อมูลที่น าเสนอ ได้แก่ 
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ข้อมูลการรับส านวนฟ้อง (คดี/ราย) ข้อมูลการสั่งฟ้องและสั่งไม่ฟ้อง (คดี/ราย) ข้อมูลคดีที่อัยการสั่ง
ให้พนักงานสอบสวนท าส านวนมาใหม่หรือแจ้งให้หาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ข้อมูลการไกล่เกลี่ย
คดีในชั้นอัยการ ข้อมูลจ านวนคดีที่มีการใช้มาตรการทางเลือก ข้อมูลจ านวนคดีที่สั่งฟ้อง/ไม่ฟ้อง 
โดยอัยการสูงสุด และข้อมูลผลการด าเนินคดีอาญาของอัยการ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าส านักงานอัยการมีการจัดระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมาย
ที่ค่อนข้างละเอียดทั้งในการเข้าสู่ระบบและการออกจากระบบของงานอัยการ  ซึ่งเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย มีการจ าแนกข้อมูลตามฐานความผิด เช่นเดียวกับของศาล มีการแสดง
ข้อมูลที่เชื่อมต่อการท างานตามระบบกฎหมายแสดงออกมาเป็นข้อมูลในระบบได้อย่างดี เช่น 
ข้อมูลเร่ืองการใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย (พบเฉพาะรายงานของอัยการ) ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดใน
หลักการตรวจสอบการด าเนินการตามกฎหมายระหว่างองค์กร ดังนั้นส านักงานอัยการจึงมีรูปแบบ
การแสดงข้อมูลในองค์กรอย่างครบถ้วน ได้แก่ อัตราก าลัง ระดับชั้น งบประมาณ ผลงานในส่วน  
อ่ืน ๆ นอกจากนั้นในรายงานยังจัดท าข้อมูลตามปีงบประมาณและตามปีปฏิทิน อีกทั้งมีการแสดง
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังกว่า 5 ปี ท าให้เห็นปรากฏการณ์สถานการณ์คดีต่าง ๆ ที่เกิดความ
เปลี่ยนแปลง  

(3)  ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลยุติธรรม จัดท ารายงานข้อมูลคดีศาลทั่วราชอาณาจักรโดยส านักงาน

แผนงานและงบประมาณ ฝ่ายระบบข้อมูล ซึ่งจะท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการท างานขององค์กร
ศาลทั้งหมดกล่าวคือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา  

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์รายงานข้อมูลคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ของส านักงาน 
ศาลยุติธรรม พบว่า มีการน าเสนอรายงานข้อมูลคดีของศาลทั่วราชอาณาจักร จัดพิมพ์เป็น
เอกสารรายงานทุกปี โดยสรุปข้อมูลและจัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ของศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และศาล
อุทธรณ์ ภาค 1-9 ศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค ศาลภาษีอากร
กลาง ศาลเยาวชน และครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง และ ศาลล้มละลายกลาง ตลอดจนการด าเนินงานอ่ืนที่น่าสนใจ 

ในส่วนนี้การด าเนินคดีของศาลอาญาจะเป็นไปตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เป็นหลัก ซึ่งในชั้นนี้ปรากฏตัวชี้วัดค่อนข้างมาก ได้แก่ การตรวจสอบระหว่างองค์กร เช่นในเร่ือง
การใช้อ านาจศาลอนุมัติหมายอาญาต่าง ๆ อ านาจการพิจารณาพิพากษา ระยะเวลาในการด าเนินคดี
ในศาลชั้นต้น ประสิทธิภาพของศาลในการด าเนินการตามกฎหมายต่าง ๆ ค าสั่งระหว่างพิจารณาที่
มีผลต่อหลักประกันในทางอาญา ข้อมูลคดีที่ส านักงานศาลยุติธรรมน าเสนอ ได้แก่ บัญชีคนที่ 
ศาลพิพากษาลงโทษทั่วประเทศ บัญชีความอาญาอุทธรณ์ทั่วประเทศ บัญชีความอาญาฎีกา            
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ทั่วประเทศบัญชีความอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เว้นแต่คดีเปรียบเทียบ) ทั่วประเทศ 
บัญชีความอาญาปรากฏผู้ต้องหาที่ไม่ได้ส่งตัวมา (เฉพาะคดีเปรียบเทียบ) ทั่วประเทศ บัญชีความ
อาญาไม่ปรากฏผู้กระท าผิด ทั่วประเทศ บัญชีความอาญาที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องแต่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีความเห็นแย้ง บัญชีความอาญาที่แก้ต่างทั่วประเทศ ข้อมูล
ที่ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในชั้นพนักงานอัยการและข้อมูลที่ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยใน 
ชั้นศาล และข้อมูลที่ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในชั้นศาลและข้อมูลที่ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย
ในชั้นศาล เป็นต้น 

ดังนั้น ข้อมูลที่แสดงเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งแต่การเร่ิมเข้าสู่ระบบศาล 
มีการจ าแนกตามลักษณะต่าง ๆ เช่น การจ าแนกตามฐานความผิด มีการแสดงรายละเอียดของแต่ละ
ภาคและแต่ละศาล มีการจัดข้อหาสูงสุด 5 อันดับ มีการจัดท าข้อมูลการออกจากระบบศาล กล่าวคือ 
มีการแสดงข้อมูลจ านวนจ าเลยที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษในประเภทต่าง  ๆ ในชั้นอุทธรณ์ฎีกา        
มีการแสดงผลค าพิพากษา ยืน ยก กลับ แก้ ย้อน ถอนฟ้อง ซึ่งตรงกับระบบกฎหมาย เว้นแต่ ข้อมูล
การอนุมัติหมายอาญาต่าง ๆ ระยะเวลาการด าเนินคดีในศาลชั้นอุทธรณ์ และการด าเนินการบาง
มาตรการ เช่น การสั่งเกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย ที่ไม่ได้แสดงไว้ในระบบข้อมูล  

ส านักงานศาลยุติธรรมได้แสดงข้อมูลองค์กรอย่างครบถ้วน ได้แก่ อัตราก าลัง ระดับชั้น 
งบประมาณ ผลงานในส่วนอ่ืน ๆ นอกจากนั้นในรายงานยังจัดท าข้อมูลตามปีงบประมาณและตามปี
ปฏิทิน อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังกว่า 5 ปี ท าให้เห็นปรากฏการณ์สถานการณ์คดี
ต่าง ๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง และใช้ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศาลยุติธรรมทั่วประเทศทั้ง
สองวิธี ได้แก่ ระบบอัตโนมัติ หรือ Client Server Database และระบบ Manual คือการส่งรายงาน
เป็นกระดาษตาราง Microsoft Excel 

(4)  กรมราชทัณฑ์  
กรมราชทัณฑ์ได้จัดให้มีการด าเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ     

โดยศูนย์ทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง กองแผนงาน ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของผู้ต้องขังจากเรือนจ า/ 
ทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยใช้แบบการรายงานข้อมูลผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท 102 ก. และ
แบบการรายงานข้อมูลผู้ต้องขังทั่วประเทศ รท.103 (ตามคู่มือเจ้าพนักงานทะเบียนเรือนจ า ฉบับที่ 1  
พ.ศ. 2516)  

กรมราชทัณฑ์ได้จัดท ารายงานการด าเนินของรัฐต่อสาธารณะรายปี  จัดท าเป็น
ปีงบประมาณ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บุคคลจะเข้าสู่เรือนจ า มีผู้ต้องขัง 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ นักโทษ
เด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี เป็นการท างานร่วมกันของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479  
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ระบบกฎหมายของกรมราชทัณฑ์จะเป็นการเชื่อมต่อระบบของกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญากับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และกฎหมายฝ่ายบริหารอ่ืน ๆ ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติน้ี สภาพของกฎหมายมุ่งควบคุมตัวและการแก้ไขฟื้นฟู ตัวชี้วัดจึงเป็นไป
ในทางหลักประกันในทางอาญาในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการตรวจสอบการ
ท างานภายในหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเป็นส่วนมาก  รายงานมุ่งเน้นการอธิบาย             
การปฏิบัติการด้านต่าง ๆ  

การแสดงข้อมูลมุ่งเน้นข้อมูลในองค์กรอย่างละเอียดครบถ้วน ได้แก่  อัตราก าลัง 
ระดับชั้น ประเภทของบุคลากร งบประมาณ จัดแสดงงบการเงิน และผลงานในส่วนอ่ืน ๆ ส่วน
ระบบข้อมูลในทางกฎหมายจะแสดงจ านวนคนที่เข้าสู่ระบบของงานราชทัณฑ์  จ าแนกตามเพศ 
ลักษณะความผิด ก าหนดโทษ จ านวนคร้ังที่ต้องโทษ อายุ สัญชาติ ส าหรับการออกจากระบบ
ราชทัณฑ์จะแสดงข้อมูลการพักการลงโทษผู้ต้องขัง  

ฉะนั้นรายงานข้อมูลของกรมราชทัณฑ์จะแสดงข้อมูลในองค์กรอย่างครบถ้วน ได้แก่ 
อัตราก าลัง ระดับชั้น งบประมาณ ผลงานในส่วนอ่ืน ๆ นอกจากนั้นในรายงานยังจัดท าข้อมูลตาม
ปีงบประมาณและตามปีปฏิทิน อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังกว่า 5 ปี ท าให้เห็น
ปรากฏการณ์สถานการณ์คดีต่าง ๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง เว้นแต่ ข้อมูลผู้ต้องขังตายในเรือนจ า 
การหลบหนีที่คุมขัง การลดวันต้องโทษ และการปล่อยตัวตามก าหนดเวลา มิได้จัดแสดงไว้ 

นอกจากนี้ระบบเครือข่ายการเก็บรวบรวมการรายงานข้อมูลจากเรือนจ าทั่วประเทศ 
ยังไม่เป็นระบบ Client Server หรือระบบอัตโนมัติ ยังอาศัยการรายงานผ่านเอกสารกระดาษ หรือ
ไฟล์ Microsoft Excel อยู่ รองบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาระบบให้ทันสมัยต่อไป 

(5)  กรมคุมประพฤติ 
การคุมประพฤติเป็นงานที่อยู่ในสังกัดกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นส่วนที่

ต่อเชื่อมกับหน่วยงานหลักในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีภารกิจตามกฎหมายในการสืบเสาะ
และพินิจจ าเลย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และกฎหมายอ่ืน ๆ ด้วย เช่น นักโทษเด็ดขาด
ในกรณีพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ หรือตาม พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545  

ตามลักษณะของงานคุมประพฤติ เป็นส่วนที่กฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรการ
รองรับการด าเนินการจากหน่วยงานศาล กล่าวคือ ท างานสืบเสาะและพินิจ งานควบคุมและ
สอดส่อง ในการคุมประพฤติผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน คนที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ 
และตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งระบบของกฎหมายก็ท างาน
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เชื่อมต่อกันในทางกฎหมาย ตัวชี้วัดจึงมีในเร่ืองของสถานการณ์ปริมาณคดี  จ านวนที่แสดงการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและการผิดเงื่อนไข  

กรมคุมประพฤติมีการจัดเก็บรายงานข้อมูลคดีใน 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ข้อมูลคดีสืบเสาะสอดส่อง แบ่งเป็น คุมประพฤติผู้ใหญ่ คุมประพฤติเด็กและ

เยาวชน พักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ที่มาจากงานราชทัณฑ์ 
2) ข้อมูลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
ส่วนข้อมูลอย่างอ่ืนที่กรมคุมประพฤติจัดท า ได้แก่ ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติแทนการ

ลงโทษ ข้อมูลผู้ถูกคุมประพฤติหลังปล่อย ข้อมูลจ านวนผู้ผิดเงื่อนไขการคุมประพฤติ ข้อมูลจ านวน
ผู้พ้นคุมประพฤติด้วยดี และข้อมูลคดีสืบเสาะ เป็นต้น 

โดยภาพรวมจะแสดงข้อมูลการเข้าสู่ระบบการคุมประพฤติและการออกจากระบบการ
คุมประพฤติ ในส่วนแรกจะแสดงผลสถิติในภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของงานก่อน มีการจ าแนกพื้นที่
เป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจ าแนกตามกลุ่มภารกิจ หรือตามกฎหมาย แสดงข้อมูลเป็น
จ านวนเต็ม และค่าเฉลี่ย บอกปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วย และส่วนสุดท้ายจะเป็นผลการคุม
ประพฤติ ซึ่งคือข้อมูลส่วนที่ออกจากระบบคุมประพฤติตามกฎหมาย ส่วนข้อมูลรายละเอียดมีการ
แจกแจงข้อมูลการสืบเสาะและข้อมูลการสอดส่องต่าง ๆ ต่อส านักงานส่วนหรือจังหวัดต่าง ๆ และ
จ าแนกตามฐานความผิด และตารางแสดงการจ าแนกฐานความผิดกับส านักงานหรือจังหวัดต่าง  ๆ   
ที่มีการท างานคุมประพฤติทั้ง 9 ภาค ตลอดทั้งข้อมูลตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด พ.ศ. 2545 

รายงานข้อมูลของกรมคุมประพฤติแสดงข้อมูลขององค์กรอย่างครบถ้วน ได้แก่ 
อัตราก าลัง ระดับชั้น งบประมาณ ผลงานในส่วนอ่ืน ๆ นอกจากนั้นในรายงานยังจัดท าข้อมูลตาม
ปีงบประมาณและตามปีปฏิทิน อีกทั้งมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังจากปัจจุบัน 2 ปี  
ท าให้เห็นปรากฏการณ์สถานการณ์คดีต่าง ๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลง ยกเว้น ในรายงานจะไม่มีการ
แสดงข้อมูลขององค์กรทุกชนิด  

อีกทั้งระบบเครือข่ายการเก็บรวบรวมการรายงานข้อมูลจากเรือนจ าทั่วประเทศยัง 
ไม่เป็นระบบ Client Server หรือระบบอัตโนมัติ ยังอาศัยการรายงานผ่านเอกสารกระดาษ หรือไฟล์ 
Microsoft Excel อยู่ รองบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาระบบให้ทันสมัยต่อไป 
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จากการศึกษาประสิทธิภาพของการบูรณาการข้อมูลของทั้ ง  5 หน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย ผลปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้  
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 อุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
 

จากแผนผังดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า แต่ละหน่วยงานต่างมีกระบวนการจัดท ารายงาน
ข้อมูลประจ าปี หรือประจ าปีงบประมาณ และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีซึ่งปรากฏข้อมูล
เกี่ยวกับอัตราก าลังพลและงบประมาณทุกหน่วยงาน แต่สิ่งที่แตกต่างกันได้แก่ ศักยภาพด้านก าลังพล 
งบประมาณ องค์ความรู้ และการให้ความส าคัญขององค์กรต่อหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ 
บูรณาการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เท่ากัน และการจ าแนกประเภทของข้อมูลที่
แต่ละหน่วยงานเก็บรวบรวมที่แตกต่างกันและต่างคนต่างท า โดยมิได้มีการท าความร่วมมือเป็นการ
เฉพาะ ท าให้ข้อมูลประเภทเดียวกันที่แต่ละหน่วยงานเก็บรวบรวมมีความแตกต่างกัน ทั้งจ านวน
ยอดรวม และแนวคิดทฤษฎีในการเก็บข้อมูล ดังตัวอย่าง ข้อมูลคดีอาญาชั้นสอบสวน ข้อมูลคดีที่
ขึ้นสู่ศาล รวมทั้งข้อมูลคดีที่เสร็จสิ้น รายงานข้อมูลเหล่านี้ของต ารวจ อัยการ และศาล อาจไม่
ตรงกัน เพราะมีวิธีการเก็บและการนับที่ไม่เหมือนกัน แต่หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่
คดีเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
มีลักษณะงานที่ต้องด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลที่หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาตัดสินคดีที่
แตกต่างกัน จึงท าให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ข้อมูลจึงแยกออกไปต่างหาก
จากกัน จึงไม่มีความจ าเป็นต้องเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลระหว่างหน่วยงานเท่าใดนัก  

ขาด!!! 

กฎหมายก าหนดการ  
บูรณาการข้อมูลกลาง 

หรือแผนแม่บท 

และหน่วยงาน
ประสานงานกลาง 

ข้อมูลของ
ส านักงานศาล

ยุติธรรม 
ข้อมูลของ

ส านักงานอัยการ
สูงสุด 

ข้อมูลของ
ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ 

ข้อมูลของ 

กรมราชทัณฑ์ 

ข้อมูลของ 

กรมคุมประพฤติ 

ข้อมูลของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 

ข้อมูลของ
หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 
ปค. ป.ป.ส. ป.ป.ง. 
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อย่างไรก็ดี สิ่งที่ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมพึงกระท า ได้แก่ การแสวงหา
มาตรการร่วมกัน ในการประสานความร่วมมือด้านข้อมูล และการปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวม
รายงานข้อมูล โดยควรมีกฎหมายแม่บทเช่นเดียวกับการบูรณาการข้อมูลในต่างประเทศที่ได้
น าเสนอในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เพื่อก าหนดให้ทุกหน่วยงานประสานความร่วมมือ และร่วมกันท างาน
ในการเชื่อมต่อข้อมูล และพัฒนาคุณภาพในการจัดท ารายงานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น แต่ละหน่วยงานควรจัดท าระบบเครือข่ายเพื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน และเป็นมาตรการตรวจสอบการท างานด้านการบูรณาการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจากภาคประชาชนด้วย  

2.7.2  มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ประเทศไทยมีลักษณะการจัดเก็บข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมแยกต่างหากของแต่ละหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นศาล ส านักงานอัยการ ต ารวจ  
กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งในแต่ละหน่วยงานนั้นต่างมีกฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
รวมทั้งข้อปฏิบัติใช้บังคับในหน่วยงานตนเองเท่านั้น และเท่าที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาค้นคว้ามานั้น 
พบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทะเบียนประวัติอาชญากรรมดังนี้ 

2.7.2.1  ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับ
คด ี

ซึ่งได้กล่าวถึงตั้งแต่การที่พนักงานสอบสวนจัดให้มีลายพิมพ์นิ้วมือ33 ขึ้น เพื่อท าการ
ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นการสมัครงาน หรือการเข้ารับราชการ หรือแม้กระทั่งตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมก็สามารถท าได้ ฯลฯ อีกทั้งยังได้กล่าวถึงการคัดแยกและการท าลายแผ่นพิมพ์นิ้วมือ 
และรายการประวัติ หรือบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติอาชญากร ซึ่งสามารถ
ท าได้ตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้34 

1. มีหลักฐานแน่ชัดว่าตายแล้ว เช่น ใบมรณบัตร ใบชันสูตรพลิกศพ ฯลฯ 
2. ผู้เสียหายได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย 
3. คดีที่พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติการด าเนินคดีอาญา 
4. ศาลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้อง 
5. ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง 
6. พนักงานอัยการถอนฟ้องในชั้นศาล 

                                                           

 33  ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ข้อ 1. 
 34  ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี (ฉบับที่ 3 )  ข้อ 4. 

DPU



36 

7. เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท าความผิดยกเลิกความผิดนั้น 
8. เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ 
9. เมื่อมีค าพิพากษาของศาลร้ือฟื้นคดีขึ้นใหม่ว่าบุคคลนั้นมิใช่ผู้กระท าความผิด 
10. คดีลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าลหุโทษ หรือความผิดว่าด้วยกฎหมาย

จราจรทางบก หรือความผิดตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ก าหนดโทษปรับสถานเดียว 
11. คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด โดยศาลมิได้มีค าพิพากษา

ลงโทษถึงจ าคุกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการลงโทษ 
12. คดีตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เมื่อคณะอนุกรรมการ

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ปล่อยตัวผู้ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว 
2.7.2.2  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

พ.ศ. 2547  
พนักงานอัยการมีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยความยุติธรรม รักษาผลประโยชน์ของรัฐ 

และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พนักงานอัยการจึงเป็นตัวแทนของแผ่นดินในการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงในคดีอาญา ควบคุมการด าเนินคดีอาญาของรัฐ เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 35 โดยอยู่ภายในขอบเขตอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย ระเบียบ และค าสั่งของส านักงานอัยการสูงสุด36 

ส่วนกรณีการเก็บรักษาส านวนนั้น พนักงานอัยการจะเก็บรักษาส านวนทุกประเภทที่มี
ความเห็นและค าสั่งแล้ว เว้นแต่ส านวนไม่ปรากฏตัวผู้กระท าผิดและส านวนชันสูตรพลิกศพที่มีการ
ไต่สวนแล้ว ให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนเก็บรักษา แต่ให้เก็บส าเนาหนังสือน าส่งไว้เป็นหลักฐาน37 
ส่วนส านวนคดีอาญานอกจากส านวนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 38 ที่จะต้องส่งไปยัง
ส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้จัดการท าลายได้เมื่อพ้นก าหนดดังต่อไปนี้39 
  

                                                           

 35  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 5. 
 36  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 6. 
 37  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 17. 
 38  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 18. 
 39  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 19. 
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1.  ส านวนคดีอาญาตามสารบบ ส.1 ที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องหรือที่มี
อัตราโทษจ าคุกอย่างต่ าไม่ถึง 5 ปี ซึ่งจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง และศาลได้พิพากษาถึงที่สุด
ให้ลงโทษ ส านวนคดีอาญาตามสารบบ ส.3 ส านวนคดีอาญาตามสารบบ ส.2ก ส านวนคดีฟ้องด้วย
วาจาตามสารบบ ส.4 ส านวนคดีอาญาตามสารบบ ส.5 ที่ไม่รับแก้ต่างหรือรับแก้ต่างแต่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ส านวนคดีอาญาที่ร้ือฟื้นขึ้นพิจารณาใหม่และศาลได้มีค าพิพากษาถึง
ที่สุดแล้วให้เก็บรักษาไว้มีก าหนดสอง พ.ศ. …. 

2.  ส านวนคดีอาญาตามสารบบ ส.1 ที่จ าเลยให้การปฏิเสธ หรือที่มีอัตราโทษจ าคุก
อย่างต่ าต้ังแต ่5 ปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ซึ่งจ าเลยให้การรับสารภาพตามฟ้อง ส านวน
คดีอาญาที่รับแก้ต่างตามสารบบ ส.5 และคดีดังกล่าวศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ ให้เก็บ
รักษาไว้มีก าหนดสิบเอ็ด พ.ศ. …. 

3.  ส านวนคดีอาญาตามสารบบ ส.1และส.2 เฉพาะกรณีสั่งไม่ฟ้อง ส านวนคดีอาญา 
ซึ่งมีเงื่อนไขระงับคดีและพนักงานอัยการให้มีค าสั่งยุติการด าเนินคดี  ให้เก็บรักษาไว้ภายใน 
อายุความ 

การท าลายส านวนให้กระท าโดยการเผา หรือย่อยสลายท าลาย และให้บันทึกหลักฐาน
ในการท าลายไว้ด้วย 

ส่วนกรณีการยืมหรือคัดส าเนาส านวน 40 หากเป็นส านวนการสอบสวนคดีที่ เสร็จ
เด็ดขาดแล้ว ให้หัวหน้าพนักงานอัยการอนุญาตให้ยืมหรือคัดส าเนาไปได้ กรณีส านวนการ
สอบสวนคดีที่ยังไม่เสร็จเด็ดขาด และเห็นว่าไม่ขัดข้องหรือเสียหายแก่การด าเนินคดี ให้หัวหน้า
พนักงานอัยการอนุญาตให้ยืมหรือคัดส าเนาไปได้  กรณีส านวนการสอบสวนที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของพนักงานอัยการ หากเห็นว่าไม่เป็นการเสื่อมเสียความยุติธรรม ก็ให้หัวหน้าพนักงาน
อัยการอนุญาตให้ยืมหรือคัดส าเนาไปได้ 

อีกทั้งส านักงานอัยการยังได้มีการจัดท าระบบ บัญชีและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินคดีอาญาเพื่อผลในการตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินคดีให้เป็นไปตามแบบและ
วิธีการที่ส านักงานอัยการสูงสุดก าหนด41  
  

                                                           
40  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 20. 
41  ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21. 
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2.7.2.3  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความ
ละเอกสาร พ.ศ. 2552 

 (1)  การปลดท าลายส านวนความคดีแพ่ง 
ในบรรดาส านวนความในคดีแพ่ง ที่มิใช่คดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก อันถึงที่สุด

เกินกว่าสิบปี ให้จัดการปลดท าลายเสียทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นส านวนความคดีที่พิพาทกันเร่ืองที่ดิน  
ให้เก็บรักษาไว้แต่พยานเอกสาร แผนที ่ค าพิพากษาหรือค าสั่ง และค าบังคับเป็นส านวนความคดีที่มี
ค าขอให้ศาลออกค าบังคับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 309 ตรี แก้ไข
เพิ่มเติมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2548 ให้เก็บรักษาไว้แต่ 
ค าบังคับ42 ส่วนส านวนความคดีมโนสาเร่หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยากอันถึงที่สุดเกินกว่าสิบปีให้ท าลาย
เสียทั้งส านวน43 ส านวนความคดีประเด็นที่ศาลอ่ืนส่งมาขอให้จัดการสืบพยานให้ และได้สืบพยาน
เสร็จส่งประเด็นคืนแล้ว เมื่อมีอายุเกินกว่าห้าปี  ให้ท าลายเสีย44ส านวนความคดีไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทของส่วนหรือกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประจ าศาล หากไม่อาจยุติ
ได้โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เก็บรักษาไว้หนึ่งปี แล้วให้ท าลายเสีย   
ทั้งสิ้น45 ส่วนบรรดาสารบบความ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีรับส่งส านวน บัญชีหมาย ต่าง ๆ และ
หลักฐานการรับจ่ายเงิน เมื่อมีอายุเกินสิบปี ให้ท าลายเสีย46 และสารบบค าพิพากษา ค าพิพากษา หรือ
ค าสั่ง ให้เก็บรักษาไว้ตลอดไป เว้นแต่การจัดเก็บรักษาไว้ตลอดไปนั้นจะสามารถกระท าได้ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอ่ืนใดตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมก าหนด ก็ให้เก็บรักษาเอกสาร
ดังกล่าวไว้เพียงสิบปี แล้วท าลายเสีย47 
  

                                                           

 42  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 7. 
 43  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 8. 
 44  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 9. 
 45  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 10. 
 46  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 11. 
 47  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 12. 
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 (2)  การปลดท าลายส านวนความคดีอาญา 
ในบรรดาส านวนความในคดีอาญาอันถึงที่สุดเกินกว่าสิบปี  ให้จัดการ ปลดท าลายเสีย

ทั้งสิ้น48 เว้นแต่เป็นส านวนความคดีเร่ืองบุกรุกที่ดินให้เก็บรักษาไว้แต่พยานเอกสาร แผนที่ และ 
ค าพิพากษาหรือค าสั่ง เป็นส านวนความคดีที่ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลย เพราะปรากฏตามฟ้องว่า
จ าเลยร่วมกระท าความผิดกับบุคคลอ่ืน แต่ยังจับผู้ร่วมกระท าความผิดไม่ได้ และส านวนความที่
จ าเลยหลบหนีระหว่างพิจารณา หรือยังไม่ได้ตัวจ าเลยมาศาล ให้เก็บรักษาไว้ทั้งส านวน จนกว่าคดีจะ
ขาดอายุความตามกฎหมาย เป็นส านวนความคดีเร่ืองเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ พระบรมวงศานุวงศ์ 
และคดีส าคัญที่ประชาชนสนใจ ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมรายงานหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม 
เพื่อมีค าสั่งเกี่ยวกับการเก็บรักษาตามที่เห็นสมควร เป็นส านวนความคดีที่มีการถอนฟ้องให้เก็บ
รักษาค าสั่งศาลที่อนุญาตให้ถอนฟ้องไว้  และเป็นส านวนความคดีที่จ าเลยต้องโทษจ าคุกหรือ
ประหารชีวิต ให้เก็บรักษาหมายแจ้งโทษไว้  

ส านวนความคดีเร่ืองการบังคับคดีนายประกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ที่มีอายุเกินกว่าสิบปี นับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งปรับนายประกัน ให้ท าลายเสีย เว้นแต่หมาย
บังคับคดีให้เก็บรักษาไว้ต่อไปอีกสิบปี แล้วท าลายเสียทั้งสิ้น49 

ส านวนความคดีเร่ืองการขอหมายจับหรือหมายค้นตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณา
ความอาญา หรือส านวนไต่สวน ค าสั่ง หรือการด าเนินการตามกฎหมายอ่ืน ที่มีอายุเกินกว่า ห้าปี 
เมื่อได้รับรายงานผลการปฏิบัติตามหมายหรือค าสั่งศาลหรือกรณีหมายจับที่พ้นก าหนด อายุความ
แล้วให้ท าลายเสียทั้งส านวน เว้นแต่มีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ให้ด าเนินการ ปลดท าลาย
ทั้งสิ้น50 

ส านวนฝากขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนที่ไม่มีการฟ้องคดี  เมื่อมีอายุเกินกว่าห้าปี  
ให้ท าลายเสียทั้งส านวน51  

ส านวนความคดีประเด็นที่ศาลอ่ืนส่งมาขอให้จัดการสืบพยานให้ และได้สืบพยานเสร็จ
ส่งประเด็นคืนแล้ว เมื่อมีอายุเกินกว่าห้าปีให้ท าลายเสีย52 
                                                           

 48  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 13. 
 49  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 14. 
 50  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 15. 
 51  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 16. 
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ส านวนความคดีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของส่วนหรือกลุ่มงานไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทประจ าศาล หากไม่อาจยุติได้โดยกระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
ให้เก็บรักษาไว้หนึ่งปี แล้วให้ท าลายเสียทั้งสิ้น53 

บรรดาสารบบความ บัญชีนัดพิจารณา บัญชีสั่งขัง บัญชีรับส่งส านวน บัญชีหมายต่าง ๆ 
บัญชีของกลาง และหลักฐานการรับจ่ายเงิน เมื่อมีอายุเกินกว่าสิบปี ให้ท าลายเสีย54 และสารบบ 
ค าพิพากษา ค าพิพากษา ค าสั่ง และหมายแจ้งโทษจ าคุกหรือ ประหารชีวิตให้เก็บรักษาไว้ตลอดไป 
เว้นแต่การจัดเก็บรักษาไว้ตลอดไปนั้นจะสามารถกระท าได้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอ่ืนใด
ตามที่ส านักงานศาลยุติธรรมก าหนด ก็ให้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้เพียงสิบปี แล้วท าลายเสีย 55 

(3)  การด าเนินการปลดท าลายส านวนความและเอกสาร 
การด าเนินการปลดท าลายส านวนความและเอกสารต่าง ๆ ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
(ก)  ให้ผู้อ านวยการรายงานหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม เพื่อมีค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการปลดท าลายส านวนความและเอกสารตามระเบียบนี้เป็นประจ าทุกปี  
(ข)  เมื่อด าเนินการปลดท าลายส านวนความและเอกสารแล้ว หรือไม่มีส านวนความ

และเอกสารที่ต้องปลดท าลาย ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงชื่อในบันทึกการปลดท าลาย
ส านวนความและเอกสาร 

(ค)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าส่วนราชการศาลยุติธรรม 
เพื่อแจ้งส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรือส านักงานศาลยุติธรรมทราบ แล้วแต่กรณีภายในเดือน
มิถุนายนของทุกปี 

กรณีที่ส านวนความใดมีเงินค้างจ่ายเกินห้าปี ให้ชะลอการปลดท าลายส านวนความและ
เอกสารไว้ก่อน แล้วให้ส่งส านวนความและเอกสารนั้นไปยังงานการเงินและบัญชี  เพื่อท ารายงาน
เสนอข้าราชการตุลาการผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงให้ปลดท าลายส านวนความและเอกสารดังกล่าวได้  

                                                                                                                                                                      

 52  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 17. 
 53  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 18. 
 54  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 19. 
 55  ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการปลด ท าลายส านวนความละเอกสาร พ.ศ. 2552 
ข้อ 20. 
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ส านวนความหรือเอกสารใดที่เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมหรือหัวหน้าส่วน
ราชการศาลยุติธรรมมีค าสั่งให้เก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาหรือประวัติศาสตร์หรือ
ประโยชน์อ่ืนใด ให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งนั้นส่วนบรรดาเอกสารที่เก็บรักษาไว้ตามระเบียบนี้เกินกว่า
สิบปี และหัวหน้าส่วนราชการ ศาลยุติธรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไป  
ให้มีค าสั่งให้ปลดท าลายได้ 

2.7.2.4  กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ 
ในส่วนนี้ยังไม่มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติอย่างใดออกมารองรับ จึงยังไม่มี

กฎหมายที่สามารถเข้าควบคุม จัดท า ท าลาย หรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ต้องขังหรือผู้กระท าความผิด
แต่ประการใด 

 
2.8  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมตามหลักสากล 

โดยที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาคม
ระหว่างประเทศมาโดยตลอดในปี พ.ศ.1984 องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right 1984) เพื่อเป็นหลักประกันศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในชีวิตเสรีภาพจากการไม่ถูกทรมาน 
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งได้กลายเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติของ
ประเทศต่าง ๆ มานานกว่า 50 ปี ถึงแม้ว่าปฏิญญาจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายต่อประเทศต่าง ๆ
แต่หลักการเ ร่ืองสิทธิมนุษยชนและสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนต่าง  ๆ ที่องค์การ
สหประชาชาติก าหนดไว้ในภายหลัง เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักการพื้นฐานว่า
ด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังคดีอาญา และประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย 
เป็นต้น ซึ่งนานาอารยประเทศต่างยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าร่วมกัน ดังต่อไปนี้ 

2.8.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights (UDHR))  
สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองและประกาศใช้เมื่อวันที่  10 ธันวาคม 2491 

ซึ่งประเทศไทยได้ให้การรับรองในคร้ังนั้นด้วยสาระส าคัญของปฏิญญาสากลฉบับนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ได้รับรองสิทธิของผู้กระท าผิด
ไว้ดังต่อไปนี้ 
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1. ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล56  
2. บุคคลใดจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติ หรือลงทัณฑ์ด้วยความทารุณ โหดร้าย 

ไร้มนษุยธรรมหรือหยามเกียรติมิได้57 
3. ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ยอมรับทุกแห่งหนว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย58 
4. ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
กันจากการเลือกปฏิบัติใด อันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้ และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติ
ดังกล่าว59 

5.  “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย 
หรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
ของกฎหมายจากการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”60 

2.8.2  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ (Basic Principle for The Treatment of 
Prisoner) หลักการฉบับนี้ได้มีการรับรองและประกาศโดยที่ประชุมสมัชชาทั่วไป โดยมติที่ 45/111 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ.1990 

1. นักโทษทุกคนพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็น
มนุษย์61 

2. การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองของเชื้อชาติ  สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความคิดทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืน ๆ แหล่งก าเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทาง
ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือทางอื่นใดนั้นจะกระท ามิได้62 

3. ความรับผิดชอบของเรือนจ าในการคุมขังนักโทษและในการคุ้มครองสังคมให้
ปลอดภัยจากอาชญากรรมนั้นจะต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงสังคมในด้านอ่ืน ๆ 
ของรัฐและความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานของรัฐ ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาของ
สมาชิกทั้งหมดของสังคม63 
                                                           

56  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. ข้อ 3. 
57  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. ข้อ 5. 
58  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. ข้อ 6. 
59  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. ข้อ 7. 
60  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน. ข้อ 12. 
61  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ. ข้อ 1. 
62  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ. ข้อ 2. 
63  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ. ข้อ 4. 
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4. เว้นแต่ข้อจ ากัดซึ่งเป็นที่เห็นได้ว่ามีความจ าเป็นอันสืบเน่ืองจากข้อเท็จจริงว่าจะต้อง
จ ากัดอิสรภาพของนักโทษนั้น นักโทษทุกคนพึงได้รับการคุ้มครองในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งก าหนดโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิความ
เป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และพิธีสารตามสิทธิฉบับอ่ืน ๆ ซึ่งประเทศนั้น ๆ ได้ตกลงเป็น
ภาคี อีกทั้งนักโทษทุกคนพึงได้รับการคุ้มครองสิทธิอ่ืน ๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอนุสัญญาฉบับอ่ืน ๆ 
ขององค์การสหประชาชาติด้วย64 

5. นักโทษที่พ้นโทษแล้วพึงได้รับโอกาสและการปฏิบัติที่จะท าให้สามารถกลับไปใช้
ชีวิตในสังคมในภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยการมีส่วนร่วมและความช่วยเหลือของสังคม 
และองค์การต่าง ๆ ในสังคม ทั้งนี้โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เสียหายนั้นด้วย65 

6. หลักการทุกประการดังกล่าวข้างต้นพึงมีการปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม66 
 2.8.3  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังคดีอาญา 
(Standard of minimum Rule for the Treatment of Prisoners)  

กฎฉบับนี้รับรองโดยที่ประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม
และการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด คร้ังที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเจนีวา เมื่อปี ค.ศ.1955 และสภาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์การสหประชาชาติได้เห็นชอบแล้ว โดยมติที่ 663 ซี (24) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  
ค.ศ. 1957 และมติที่ 2076 (62) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1977 ได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 

(1) กฎมาตรฐานทุกข้อจะต้องใช้อย่างเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ   
การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ  สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิด 
ทางการเมือง หรือความคิดเห็นทางอ่ืน ก าเนิดทางชาติหรือสังคม สถานะทางทรัพย์สิน ก าเนิดหรือ
อ่ืนใดของผู้ต้องขัง67 

(2)  การลงทะเบียน 
 1) เรือนจ าทุกแห่งควรจัดให้มีสมุดทะเบียนบันทึกข้อมูลรายละเอียดของนักโทษ

แต่ละคนเกี่ยวกับ 
 (ก)  ลักษณะเฉพาะของนักโทษรายนั้น ๆ  
 (ข)  เหตุที่ต้องโทษและศาลที่พิพากษา 

                                                           
64  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ. ข้อ 5. 
65  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ. ข้อ 10. 
66  หลักการพื้นฐานว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษ. ข้อ 11. 
67  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. ข้อ 6. 
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 (ค)  วันเวลาที่รับเข้าเรือนจ าและก าหนดการปล่อยตัว 
 2) เรือนจ าจะรับตัวบุคคลใดเข้าจ าคุกมิได้หากยังไม่มีการลงบันทึกข้อมูล

รายละเอียดของค าสั่งจ าคุกที่ถูกต้องนั้น68  
(3)  นักโทษทุกคนตั้งแต่เวลาที่เข้าสู่เรือนจ านั้นพึงได้รับข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร

เกี่ยวกับข้อบังคับของเรือนจ าว่าด้วยการปฏิบัติต่อนักโทษส าหรับประเภทที่นักโทษคนนั้นถูกจัดอยู่
ในประเภทนั้น ระเบียบวินัยของเรือนจ า วิธีการแสวงหาข้อมูลและวิธีการร้องทุกข์ของนักโทษ 
โดยชอบตลอดจนข้อมูลส าคัญอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นแก่การท าให้นักโทษเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน 
รวมทั้งข้อแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปรับตัวในการใช้ชีวิตประจ าวัน69  

(4)  สิทธิในการแจ้ง เมื่อแรกรับเข้ามาในเรือนจ า ผู้ต้องขังมีสิทธิได้รับการแจ้งในเร่ือง
ระเบียบ ข้อบังคับในเรือนจ าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่เองหรือโดยการ 
ร้องขอของตน 

(5)  เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ ควรจะใช้วิธีการที่เหมาะสมทุกอย่าง ซึ่งรวมทั้งการเอาใจ
ใส่ทางศาสนาที่จะท าได้ในประเทศนั้น ๆ การศึกษาวิชาสามัญ การฝึกและแนะน าวิชาชีพ การสอบ
ประวัติทางสังคม ให้ค าปรึกษาในเร่ืองอาชีพ ทะนุบ ารุงร่างกายให้แข็งแรงและอบรมนิสัยให้ยึดมั่น
ในศีลธรรมจรรยา สิ่งดังกล่าวนี้จะต้องปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล
โดยรวบรวมประวัติในทางสังคมและทางประกอบอาชญากรรม ความสามารถและท่าทีทางกายและ
จิตอารมณ์ประจ าตัว ก าหนดโทษ ตลอดจนความคาดหวังจะด าเนินชีวิตภายหลัง ปลดปล่อยมา
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัย  

 1) ผู้ต้องขังทุกคนที่มีก าหนดโทษนานพอสมควร เมื่อรับตัวไว้แล้วผู้บัญชาการ
เรือนจ าควรได้รับรายงานเกี่ยวกับตัวผู้ต้องขังอย่างพร้อมมูลโดยเร็ว รวมทั้งรายงานของแพทย์และ
ถ้าตรวจทางจิตได้ก็ยิ่งดีกว่าผู้ต้องขังมีสภาพทางกายและจิตอย่างไร 

 2) รายงานและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องนี้ควรจะเก็บไว้ในแฟ้มเฉพาะตัวผู้ต้องขัง 
เป็นคน ๆ ไปทั้งจะต้องเก็บถึงเวลาปัจจุบัน และจัดแยกไว้ให้พอที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะหยิบยกมา 
พิจารณาได้ทันทีเมื่อต้องการ70  

(6)  ทางเรือนจ า หน่วยงานราชทัณฑ์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือนักโทษที่พ้นโทษ จะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้แก่นักโทษที่ก าลังจะได้รับ
การปล่อยตัวเพื่อให้นักโทษผู้นั้นสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมใหม่ได้  โดยสิ่งที่จ าเป็นและ

                                                           
68  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. ข้อ 7. 
69  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. ข้อ 35. 
70  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. ข้อ 66. 
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นักโทษควรได้รับการจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ เอกสารส าคัญและเอกสารประจ าตัว ที่พักอาศัยและงาน
ที่จะรองรับนักโทษผู้นั้น เสื้อผ้าในจ านวนที่พอเพียงและเหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล 
ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อให้นักโทษสามารถดูแลตนเองและกลับถึงภูมิล าเนาของตนได้ทันทีหลัง
ได้รับการปล่อยตัว71  
 (7)  ในการต่อสู้คดีของคนต้องขังระหว่างพิจารณาควรได้รับความช่วยเหลือทาง
กฎหมาย โดยมิคิดค่าตอบแทน และควรให้ที่ปรึกษากฎหมายของเขาได้เข้าพบปะปรึกษารูปคดี 
ตระเตรียมและให้ค าแนะน าเป็นความลับเท่าที่สามารถจะท าได้ ทั้งควรจะให้เขามีอุปกรณ์การเขียน 
ตามที่เขาประสงค์ การสนทนาระหว่างผู้ต้องขังและที่ปรึกษากฎหมาย (ทนายความ) ควรอยู่ใน
สายตาของเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเรือนจ าแต่ไม่จ าต้องได้ยินการสนทนาด้วย72  

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติปรากฏข้อเท็จจริงให้เห็นอยู่เนือง ๆ เกี่ยวกับการกระท าอัน
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือเป็นการรุกล้ าสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขังในประเทศต่าง ๆ 
โดยทั่วไปส าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน มีการกระท าในลักษณะต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ต้องขัง และน ามาซึ่งปัญหาในการ
ตรวจสอบและพิจารณาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์  ว่าการกระท านั้น ๆ เป็นการ
กระท าโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือในทางตรงกันข้ามเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัว
ของผู้ต้องขังซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลหรือไม่ 

2.8.4  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Code of 
Conduct for Law Enforcement Official) 

ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ได้ก าหนด
แนวทางไว้ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพึงปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตาม
กฎหมายตลอดเวลาเพื่อบริการชุมชนและเพื่อป้องกันคุ้มครองบุคคลทุกคนให้ปลอดภัยจากการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย โดยจะต้องทุ่มเทการท างานด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานของวิชาชีพนั้น73 

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้นจะต้อง
กระท าโดยเคารพและมุ่งคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนพิทักษ์รักษาสิทธิมนุษยชนของ
บุคคลทุกคน74

 

                                                           
71  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. ข้อ 81. 
72  ข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง. ข้อ 93. 
73  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 1. 
74  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 2. 
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3. เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะใช้ก าลังบังคับได้ต่อเมื่อมีเหตุจ าเป็น
อย่างยิ่ง และเฉพาะกรณีที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้น กล่าวคือ เป็นกรณีที่มีความ
จ าเป็นโดยชอบตามพฤติการณ์เพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือในการจับกุมผู้กระท าผิดหรือผู้ต้อง
สงสัยโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะใช้ก าลังบังคับในกรณีอ่ืน ๆ ไม่ได้โดยเด็ดขาด75 

4. ข้อมูลลับที่เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รู้มาจากการปฏิบัติการ
ตามหน้าที่นั้น ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเก็บเป็นความลับ เว้นแต่กรณีเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่หรือกรณีมี
ค าสั่งตามกระบวนการยุติธรรมก าหนดเป็นอย่างอ่ืนเท่านั้น  เนื่องจากความลับนั้นอาจมีความ
เกี่ยวพันกับชีวิตส่วนตัวของบุคคลอ่ืนหรืออาจเป็นเร่ืองที่กระทบต่อผลประโยชน์โดยเฉพาะชื่อเสียง
ของบุคคลอ่ืน จึงจ าเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ห้ามไว้ดังกล่าว76 

5. จะต้องไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนใดไปกระท าการ หรือยุ
ยงส่งเสริมหรือเพิกเฉยต่อการกระท าทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณ
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ แม้แต่กรณีที่เป็นค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษ เช่น ในภาวะสงครามหรือมีภัยคุกคามจากสงคราม ภัยคุกคามต่อ
ความมั่นคงของชาติ ความวุ่นวายทางการเมืองภายใน หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณชน  
ก็ไม่ให้น ามาใช้เป็นข้ออ้างที่จะให้ยอมรับเอาการกระท าทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่
เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นมาใช้77 

6. เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในการ
คุ้มครองดูแลบุคคลที่อยู่ในการคุมขังของตนให้มีสุขภาพดีและจะต้องจัดการให้บุคคลดังกล่าว
ได้รับการตรวจรักษาทันทีเมื่อมีอาการเจ็บป่วย78 

7. เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่กระท าการอันเป็นการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ อีกทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องคัดค้านและต่อต้านการกระท าอันทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบเหล่านั้นอย่างจริงจังด้วย การกระท าการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ 
ไม่ว่ารูปแบบใด เป็นสิ่งที่ขัดต่อวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หากรัฐ 
ไม่สามารถที่จะจัดการการลงโทษเจ้าหน้าที่ของตนที่ไปกระท าการอันทุจริตหรือประพฤติมิชอบต่อ
หน้าที่นั้นได้แล้ว ก็ย่อมเป็นการยากที่จะไปบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนทั่วไปได้79 

                                                           
75  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 3. 
76  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 4. 
77  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 5. 
78  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 6. 
79  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 7. 
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8.  เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพึงเคารพต่อกฎหมายและประมวล
ฉบับนี้ อีกทั้งมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและต่อต้านอย่างจริงจังต่อการล่วงละเมิดต่อ
กฎหมายหรือต่อประมวลฉบับนี้ด้วย เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้ใดมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าได้มีการล่วงละเมิดต่อกฎหมายหรือต่อประมวลฉบับนี้เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุ
เช่นน้ัน พึงรายงานเหตุดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา และในกรณีที่จ าเป็นพึงรายงานต่อหน่วยงานหรือ
องค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบหรือแก้ไขเยียวยานั้นด้วย80 
 
 
 
  
    
     
 

                                                           
80  ประมวลระเบียบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย. ข้อ 8. 
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บทที ่3 
การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมในต่างประเทศ 

 
ในบทนี้จะได้ท ำกำรศึกษำ  กำรบูรณำกำรข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรรม               

ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในต่ำงประเทศ ซึ่งจะศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    
กับกำรบูรณำกำรข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ หน่วยงำน       
ที่เกี่ยวข้อง กำรประสำนงำน ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ แนวทำงปฏิบัติ รูปแบบวิธีกำรในกำรจัดเก็บ
ข้อมูล กำรลบข้อมูล รวมทั้งข้อดีข้อเสียในกำรจัดเก็บข้อมูลของต่ำงประเทศ  ได้แก่ สหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจักร และสำธำรณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งผล
กำรศึกษำปรำกฏดังต่อไปนี้ 
 
3.1  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเป็นกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมที่มีบทบำท
ส ำคัญยิ่งต่อกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เพรำะเป็นกฎหมำยวิธีสบัญญัติซึ่งก ำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำสำรบัญญัติหรือกฎหมำยอำญำส่วนเนื้อหำและเป็น
กฎหมำยที่ก ำหนดควำมเกี่ยวพันระหว่ำงรัฐกับเอกชนและองค์กรของรัฐ ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
อำญำนั้นต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเท่ำนั้ น1 ทั้งนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทำงของหลักประกันในกฎหมำยอำญำ 2 (Die Garantiefunktion des Strafrechts) 
“nullum crimen, nulla poena sine lege” (No Punishment without law) ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (The Basic Law of the Federal Republic of ermany/Grundgesetz 
der Bundes Republik Deutschland) มำตรำ 103 (2) และประมวลกฎหมำยอำญำเยอรมัน (German 

                                                                        
1  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 40), โดย คณิต ณ นคร, 2548, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
2  จาก คุณธรรมท่ีกฎหมายมุ่งคุ้ มครองในการพยายามกระท าความผิดและการกระท าความผิดโดย

บันดาลโทสะ , ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยและกฎหมายเยอรมัน  (Rechtsgüterschutz beim 
Verbrechensversuch und dem Verbrechen aus Leidenschaft, vergleichende Untersuchung im thailändischen und 
deutschen Gesetz) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), โดย สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา , 2550, ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมณี: มหาวิทยาลัยแห่งกรุงบอนน์. 
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Criminal Code /Strafgesetzbuch) มำตรำ 1 “บุคคลจักต้องรับโทษในทำงอำญำ ต่อเมื่อกระท ำกำร
อันกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะกระท ำนั้นบัญญัติเป็นควำมผิดและบัญญัติโทษไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น”3 
หลักดังกล่ำวนี้สอดคล้องกับบทบัญญัติมำตรำ  39 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พ.ศ. 2550 และบทบัญญัติมำตรำ 2 ของประมวลกฎหมำยอำญำของประเทศไทย กล่ำวคือ 

1)  กำรห้ำมใช้กฎหมำยจำรีตประเพณีลงโทษทำงอำญำแก่บุคคล 
2)  กำรห้ำมใช้กฎหมำยใกล้เคียงยิ่งลงโทษทำงอำญำแก่บุคคล 
3)  กฎหมำยอำญำต้องบัญญัติให้ชัดเจนแน่นอน 
4)  กฎหมำยอำญำไม่มีผลย้อนหลัง 
กำรด ำเนินคดีอำญำของประเทศไทยใช้  “ระบบกล่ำวหำ” เช่นเดียวกับสหพันธ์

สำธำรณรัฐเยอรมนีและนำนำอำรยประเทศ อันเป็นระบบกำรด ำเนินคดีอำญำที่มีกำรแก้ไข
ข้อบกพร่องของกำรด ำเนินคดีอำญำตำมระบบไต่สวนที่ใช้อยู่เดิม  โดยมีกำรแยกหน้ำที่ในกำร
สอบสวนฟ้องร้อง ออกจำกหน้ำที่ในกำรพิจำรณำพิพำกษำคดีออกจำกกัน ในกำรด ำเนินคดีอำญำ
ระบบกล่ำวหำ “ผู้ถูกกล่ำวหำ” เป็น “คน” เป็น “ประธำนในคดี” และเป็นส่วนหนึ่งของวิธีพิจำรณำ
ควำมอำญำ4 ในกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอนจึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเคำรพและค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพ
ของผู้ถูกกล่ำวหำ ในกำรพิจำรณำควำมอำญำจึงมีหลักเกณฑ์ที่มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกเพื่อ
ประกันสิทธิและเสรีภำพให้แก่ผู้ต้องหำ กล่ำวคือ 

1) หลักกำรด ำเนินคดีอำญำโดยรัฐ (Public Prosecution/ Offizialklage) ถือว่ำรัฐเป็น
ผู้เสียหำยและเจ้ำพนักงำนของรัฐเป็นผู้มีหน้ำที่ด ำเนินคดีอำญำ แต่ก็เปิดโอกำสให้ผู้เสียหำยฟ้อง
คดีอำญำเองได้ 

2) หลักกำรค้นหำควำมจริงในเนื้อหำ (Inquisitions Principle/ Prinzip der materiellen 
Wahrheit) ถือว่ำทุกฝ่ำยมีหน้ำที่ต้องตรวจสอบค้นหำควำมจริง 

3) หลักฟังควำมทุกฝ่ำย (audiatur et altera pars) ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหำที่จะต่อสู้ได้อย่ำง
เต็มที่ ต้องได้รับแจ้งกำรถูกกล่ำวหำว่ำเป็นกำรกระท ำควำมผิดฐำนใด และต้องสอบสวนปำกค ำของ
ผู้ต้องหำก่อนท ำกำรฟ้องเสมอ 

4) หลักวำจำ (Oral Principle/ Mündlichkeitsgrundsatz) ในกำรด ำเนินคดีอำญำต้องมี
กำรสอบสวนกันในทุก ๆ เร่ือง เฉพำะสิ่งที่ได้กระท ำด้วยวำจำแล้วจึงจะสำมำรถยกมำวินิจฉัยในคดี 

                                                                        
3  Art. 103 (2) GG และ § 1 StGB (Keine Strafe ohne Gesetz) An act can be punished only if it was a 

punishable offense by law before the act was committed. [Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die 
Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.] 

4  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 57). เล่มเดิม. 
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5) หลักพยำนโดยตรง (Unmittelbarkeitsgrundsatz) ศำลต้องวินิจฉัยคดีตำมเหตุผลที่
ได้มำจำกชั้นสืบพยำนเท่ำนั้น 

6) หลักเปิดเผย (Öffenlichkeitsgrundsatz) ประชำชนเป็นเจ้ำของอ ำนำจอธิปไตย
สำมำรถควบคุมและตรวจสอบกำรท ำงำนของศำลได้  ทุกคนมีสิทธิเข้ำฟังในกำรพิจำรณำและ
สืบพยำน 

7) หลักควำมเป็นอิสระในกำรชั่งน้ ำหนักพยำน (Grundsatz der freien Beweiswürdigung) 
ก ำหนดให้กำรชั่งน้ ำหนักพยำนเป็นหน้ำที่ที่ศำลพึงกระท ำเองและกำรพิพำกษำลงโทษ จะกระท ำได้
เมื่อพิสูจน์ว่ำมีควำมผิดเกิดขึ้นจริงและจ ำเลยเป็นผู้กระท ำควำมผิดนั้น 

8) หลักยกประโยชน์แห่งควำมสงสัย5 (in dubrio pro reo) หำกมีควำมสงสัยเกิดขึ้นใน
ข้อเท็จจริงแห่งคดี ต้องยกประโยชน์แห่งควำมสงสัยนั้นให้เป็นผลดีกับผู้กระท ำผิด 

หลักเกณฑ์วิธีพิจำรณำควำมอำญำดังกล่ำวมำนี้  จะท ำให้กำรด ำเนินภำรกิจในกำร
คุ้มครองสังคมของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเป็นไปตำมหลักประกันสิทธิเสรีภำพ ซึ่งถือเป็น
เจตนำรมณ ์อันส ำคัญของกฎหมำยอำญำอีกด้วย 

จำกภำรกิจในกำรด ำเนินกระบวนยุติธรรมทำงอำญำของกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำม
อำญำที่ท ำให้กฎหมำยอำญำมีผลบังคับและท ำให้ภำรกิจของกฎหมำยอำญำส ำเร็จผลได้อย่ำงจริงจัง  
ส่วนหนึ่งของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำและเป็นตัวชี้วัดให้เห็น
ถึงรูปแบบกระบวนยุติธรรมทำงอำญำที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลอย่ำงแท้จริง ทั้งในส่วนของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและส่วนกฎหมำย คือ “ข้อมูลในกำรด ำเนินคดีอำญำ”  

“ข้อมูลในกำรด ำเนินคดีอำญำ” ซึ่งถูกจัดเก็บและรวบรวมโดยหน่วยงำนต่ำง  ๆ  
จะสะท้อนให้เห็นถึงระบบกำรท ำงำน ระบบกำรจัดเก็บและกำรบริหำรข้อมูล กำรน ำข้อมูลมำใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อดีข้อเสีย และเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงแนวทำงในกำรป้องปรำมอำญำกรรมที่
เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองชีวิตและเสรีภำพมำกกว่ำกำรปรำบปรำม ในสหภำพยุโรป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี  (Federal Republic of Germany/ Bundes Republik Deutschland)  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรเก็บข้อมูลเป็นอย่ำงมำก เพรำะข้อมูลดังกล่ำวเป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงสภำพ
สังคม สภำพควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  คุณธรรมและศีลธรรมของประชำชน 
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ประสิทธิภำพของกฎหมำยบ้ำนเมือง กำรอ ำนวย
ควำมยุติธรรมของระบบตุลำกำร แนวโน้มกำรเกิดอำชญำกรรมและแนวทำงกำรป้องกัน ตลอดจน
กำรลดจ ำนวนคดีอำญำที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ กำรบูรณำกำรข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำจะช่วย

                                                                        
5  แหล่งเดิม.  
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คุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของชนชำวเยอรมันในกำรด ำเนินชีวิตและปกป้องศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์
ตำมบทบัญญัติพื้นฐำนแห่งรัฐธรรมนูญ6 

 ในล ำดับต่อไปจะกล่ำวถึงหัวข้อกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำทะเบียนประวัติอำชญำกรรม  
ในส่วนของระบบกฎหมำยแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี มีดังต่อไปนี้  
 3.1.1  ระบบกำรบูรณำกำรข้อมูล 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ปกครองประเทศในรูปแบบของสหพันธ์สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ กล่ำวคือ มีกำรแบ่งอ ำนำจกำรบริหำรปกครองประเทศให้แก่มลรัฐต่ำง ๆ 
16 รัฐ (States/ Länder) ในกำรปกครองตนเอง นอกจำกรัฐบำลกลำงแห่งสหพันธ์ แต่ละรัฐมีรัฐบำล
ท้องถิ่นและมีเมืองหลวงเป็นของตนเอง มีผู้แทนของตน เพื่อกำรปกครองที่มีประสิทธิภำพและ
เข้ำถึงประชำชนได้อย่ำงแท้จริงเพรำะในหลำยรัฐมีควำมแตกต่ำงกันในเร่ืองของประวัติศำสตร์และ
ขนบธรรมเนียม อย่ำงไรก็ตำมทุกรัฐยังคงอยู่ภำยใต้กฎหมำยเดียวกันและมีกำรบริหำรงำนร่วมกัน
อย่ำงเป็นระบบทั้งด้ำนกำรสนับสนุน กำรลงคะแนนเสียงให้ควำมเห็นชอบ กำรประสำนงำน ตลอด
ทั้งกำรควบคุมและตรวจสอบซึ่งกันและกัน ทั้ง 16 รัฐต่ำงมีหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูลในกระบวนกำรยุติธรรมในด้ำนต่ำง ๆ และเป็นหน่วยงำนส ำคัญ
ที่สนับสนุนกิจกำรของสหพันธ์อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
 3.1.2  หน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรจัดเก็บข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูล 

สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี มีองค์กรของรัฐหลำยหน่วยงำนที่มีบทบำทหลักในกำร
จัดเก็บข้อมูลในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของสหพันธ์  ทั้งในรูปแบบของข้อมูลกำรกระท ำ
ควำมผิดโดยรวม กำรจ ำแนกตำมฐำนควำมผิด สถำนที่เกิดเหตุ อำวุธที่ใช้ในกำรกระท ำควำมผิด 
ลักษณะของผู้กระท ำควำมผิด เพศ อำยุ สถิติคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละรัฐ อีกทั้งยังมีหน่วยงำนพิเศษของรัฐ 
เอกชน สถำบันกำรศึกษำและสถำบันวิจัยซึ่งรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของ
ภำครัฐ แนวทำงปฏิบัติที่ส ำคัญ คือ ข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนเป็นข้อมูลที่เปิดกว้ำง ทุกภำคส่วนไม่ว่ำ
จะเป็นหน่วยงำนของรัฐ หน่วยงำนเอกชนหรือประชำชนสำมำรถรับรู้ได้โดยเปิดเผย  สำมำรถ
ตรวจสอบและน ำไปศึกษำค้นคว้ำ บูรณำกำรข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำง แต่ละรัฐสำมำรถใช้ข้อมูลจำก
ส่วนกลำง ไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบของเอกสำรที่เผยแพร่โดยรัฐ องค์กรหรือหน่วยงำนส่วนท้องถิ่น 
หนังสือทำงกำรหรือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยด้วยระบบ

                                                                        
6  Art. 1 (1) GG ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะถูกละเมิดมิได้ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งมวลของรัฐ  

ที่จะต้องเคารพและปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 [Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 

staatlichen Gewalt.]. 
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อินเตอร์เน็ต จำกเว็บไซต์ของกระทรวงและหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรศึกษำวิจัยถึงบทบำทและขอบเขต
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบกำรท ำงำนที่เกี่ยวเนื่องและ
สนับสนุนกันและกันอย่ำงเป็นระบบ หน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญในกำรจัดเก็บข้อมูลและบูรณำกำร
ข้อมูลในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำมีดังต่อไปนี้ 

1)  กระทรวงยุติธรรม (Federal Ministry of Justice/ Bundesministerium der Justiz7 
[BMJ]) 

กระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธ์เป็นตัวแทนของรัฐในกำรให้หลักประกัน และส่งเสริม
ควำมยุติธรรม สิทธิและประชำธิปไตยให้แก่ประชำชน ซึ่งถือว่ำเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส ำคัญ
อย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค 
  ภำรกิจหน้ำที่ของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหพันธ์ ได้แก่ 

(1)  ภำรกิจด้ำนงำนนิติบัญญัต ิ(Legislation) – กระทรวงยุติธรรมมีภำรกิจ ในกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยออกกฎหมำย ตรวจสอบร่ำงกฎหมำยจำกกระทรวงอ่ืนมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (The Basic Law / Grundgesetz)  

(2)  ภำรกิจด้ำนงำนปกครอง (Administrative) - กระทรวงยุติธรรมมีหน้ำที่จัดตั้ง
องค์กรทำงปกครอง ดูแลงำนงบประมำณของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม วำงเงื่อนไขให้แก่
องค์กร และท ำหน้ำที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบให้กำรบริหำรงำนตุลำกำรของทั้ง 16 รัฐด ำเนินไป
ภำยใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมำตรำ 308 “กำรใช้อ ำนำจปกครองและกำรปฏิบัติหน้ำที่ปกครอง 
เป็นของมลรัฐ เว้นแต่กฎหมำยนี้จะก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืนหรืออนุญำตไว้” และมำตรำ 929 “อ ำนำจ
ในกำรพิพำกษำเป็นของผู้พิพำกษำ องค์กรที่ใช้อ ำนำจ คือ ศำลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์ ศำลสูงแห่ง

                                                                        
7  Ministry of Justice of Germany. Retrieved February 27, 2014,  from 

http://www.simple.m.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_of_Germany. 
8  Art. 30 GG (Distribution of competence between the Federation and the States) The exercise of 

governmental powers and the discharge of governmental functions are incumbent on the States insofar as this 
Basic Law does not otherwise prescribe or permit. 

 [Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der 
Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.] 

9  Art. 92 GG (Court Organization) The judicial authority is vested in the judges; it is exercised by the 
Federal Constitutional Court, by the Supreme Federal Court, by the Federal courts provided for in this Basic 
Law and by the courts of the States. 
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สหพันธ์ ศำลสหพันธ์ที่ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยนี้ และศำลมลรัฐ” ภำรกิจในส่วนงำนปกครองนี้เป็นกำร
วำงโครงสร้ำงให้กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ เพรำะกระทรวงยุติธรรม
จะสนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรศำล คดีพิพำทที่น ำมำสู่ศำล และตัวบท
กฎหมำยให้แก่หน่วยงำนที่มีหน้ำที่เฉพำะซึ่งจะได้กล่ำวในล ำดับถัดไป 

2)  กระทรวงกิจกำรภำยใน (Federal Ministry of the Interior/ Bundesministerium des 
Innern10 [BMI]) 

กระทรวงกิจกำรภำยในมีบทบำทส ำคัญในกำรปกป้องและรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ภำยในประเทศ ก ำหนดนโยบำยส ำหรับบุคคลต่ำงชำติและผู้อพยพ ให้ควำมคุ้มครองบุคคลจำกกำร
ใช้ควำมรุนแรง กำรก่ออำชญำกรรมและกำรก่อกำรร้ำย ให้กำรบริกำรแก่สำธำรณะ และสนับสนุน
กำรปกครองภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี  

ภำรกิจหน้ำที่ของกระทรวงกิจกำรภำยในแห่งสหพันธ์ ได้แก่ 
(1)  ภำรกิจด้ำนกำรเมือง (Political goals) - ได้แก่ ภำรกิจในกำรวำงหลักกำรพื้นฐำน

เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับกำรด ำเนินนโยบำยทำงกำรเมืองภำยในประเทศ 
(2)  ภำรกิจด้ำนข้อมูลและข้อเท็จจริง (Data and facts) – ได้แก่ ภำรกิจในกำรชี้แจง 

ระบุเหตุผลเบื้องหลังของข้อมูลและข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในประเทศ พร้อมทั้ง
ระบุถึงแหล่งอ้ำงอิงและแหล่งศึกษำค้นคว้ำข้อมูลในเชิงลึก 

(3)  ภำรกิจด้ำนสื่อสิ่งพิมพ์และสถิติ  (Publications and statistics) – ได้แก่ ภำรกิจใน
กำรจัดตั้งและสนับสนุนองค์กรในหน่วยงำนของตนในกำรจัดท ำสื่อสิ่งพิมพ์  กำรรวบรวมข้อมูล
สถิติในทุก ๆ ด้ำนของประเทศ ทั้งทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว 
เทคโนโลยี และด้ำนอำชญำกรรม ซึ่งถือว่ำภำรกิจในส่วนนี้ของกระทรวงกิจกำรภำยใน เป็นภำรกิจ
หน้ำที่ที่สนับสนุนกำรบูรณำกำรข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำโดยตรงที่สุด 

(4)  ภำรกิจด้ำนกำรข่ำว (News) – ได้แก่  ภำรกิจในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับควำม
เปลี่ยนแปลง กำรพัฒนำ และข้อเท็จจริงที่ทันต่อควำมก้ำวหน้ำในขณะนั้น 

กระทรวงกิจกำรภำยในมีหน่วยงำนภำยใน 19 ส ำนักงำน งำนด้ำนกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูลสถิติเป็นภำรกิจหน้ำที่ซึ่งอยู่ภำยใต้ควำมรับผิดชอบของ 3 หน่วยงำน ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                                                                                             

  [Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das 
Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die 
Gerichte der Lander ausgeübt.] 

10  Ibid. 
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(1)  ส ำ นั ก ง ำ น อ ำ ชญ ำ วิ ท ย ำ แห่ ง ส หพั น ธ์  (Federal Criminal Police Office/ 
Bundeskriminalamt11 [BKA]) ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ เป็นหน่วยงำนหลักและมี
บทบำทส ำคัญที่สุดในกำรเก็บรวบรวบ วิเครำะห์และบูรณำกำรข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ 
เป็นหน่วยงำนขนำดใหญ่ที่มีหน่วยงำนย่อยซึ่งปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ในด้ำนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในหลำยด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนกำรด ำเนินคดีอำญำ ภำรกิจหลักของส ำนักงำนอำชญำวิทยำ 
คือ กำรต่อสู้กับอำชญำกรรมในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี โดยปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนของ
มลรัฐและหน่วยงำนพิเศษ ตลอดจนองค์กรอิสระ  

(2)  ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์  (Federal Statistical Office/ Statisches Bundesamt12 
[StBA]) ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์เป็นหน่วยงำนหลักที่ท ำหน้ำที่เก็บรวบรวมข้อมูลแห่งชำติ      
ทุก ๆ ด้ำนที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของชนชำวเยอรมัน  ทั้งในรูปแบบมหภำค คือ  
ข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงแห่งรัฐในด้ำนประชำกร กำรจ้ำงงำน กำรลงทุน กำรเลือกตั้งและบริกำร
สำธำรณะ และในรูปแบบจุลภำค คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชำชนโดยตรง เช่น 
กำรศึกษำ กำรประกอบอำชีพ กำรด ำเนินชีวิต สุขภำพ ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนั้นต้องมีคุณภำพกล่ำวคือ 
ถูกรวบรวมโดยวิธีที่ทันสมัย มีส ำนึกรับผิดชอบ เป็นกลำง ตรวจสอบได้ ผ่ำนกำรวิเครำะห์ กำร
ประเมินค่ำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงปรำศจำกกำรแทรกแซงจำกฝ่ำยใด ข้อมูลมีเพื่อกำรพัฒนำ
ประเทศและเปิดกว้ำงแก่ทุกฝ่ำย ทั้งฝ่ำยกำรเมือง ฝ่ำยปกครอง เศรษฐกิจและประชำชน ในส่วนที่
สนับสนุนกระบวนยุติธรรมทำงอำญำคือ ข้อมูลในหัวข้อแผนงำนควำมปลอดภัยของสังคม (Social 
Security Schemes)  

(3)  ส ำ นั ก ง ำนต ำ ร ว จ แห่ ง สหพั นธ์  (Federal Police / Bundespolizei [BPOL]) 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์เป็นตัวแทนของรัฐภำยใต้กำรควบคุมดูแลของส ำนักงำนอำชญำวิทยำ
แห่งสหพันธ์ (BKA) มีภำรกิจในกำรสืบสวนสอบสวน มีควำมรับผิดชอบต่อกำรบังคับใช้กฎหมำย
ในกำรด ำเนินคดีอำญำ ทั้งในคดีอำญำภำยในประเทศ คดีอำญำที่เป็นควำมผิดฉกรรจ์และคดีอำญำที่
มีรัฐต่ำงชำติเข้ำมำเกี่ยวข้อง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ เป็นอีกหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทส ำคัญ
อย่ำงยิ่งในกำรรวบรวม ด ำเนินกำร จัดเก็บและสังเครำะห์ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดหำ
ข้อมูลที่มีควำมเป็นกลำง เป็นอิสระและมีคุณภำพสูงให้แก่สำธำรณะ 

                                                                        
11  Bundeskriminalamt [BKA]. Retrieved December 25, 2013, From 

http://www.bundeskriminalamt.de 
12  Destatis Statistisches Bundesamt. Retrieved February 19, 2014, From http://www.destatis.de 
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3)  ต ำรวจมลรัฐบำเดน - เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden - Württemberg Police/ Polizei 
Baden - Württemberg13) 

ต ำรวจแห่งมลรัฐบำเดน - เวือร์ทเทมแบร์ก เป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรปกครองของ
คณะรัฐมนตรีแห่งมลรัฐ เป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐผู้ท ำหน้ำหน้ำที่ปกป้องคุ้มครองประชำชนและป้องกันกำร
เกิดอำชญำกรรม 

ภำรกิจหน้ำที่ของต ำรวจมลรัฐ มีดังนี ้
(1)  ภำรกิจด้ำนกำรคุ้มครองควำมมั่นคงปลอดภัยสำธำรณะและจัดระเบียบสังคม  - 

ต ำรวจแห่งมลรัฐบำเดนมีภำรกิจในกำรท ำหน้ำที่ให้ควำมคุ้มครองแก่ชีวิต เสรีภำพและทรัพย์สิน
ของประชำชน ตลอดจนดูแลสังคมให้อยู่ภำยใต้ควำมสงบเรียบร้อย หำกเกิดกำรกระท ำควำมผิดขึ้น
ย่อมมีหน้ำที่ต้องน ำตัวผู้กระท ำควำมผิดมำด ำเนินคดีภำยใต้หลักประมวลกฎหมำยอำญำและ
ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเยอรมัน 

(2)  ภำรกิจด้ำนงำนกฎหมำย - ต ำรวจแห่งมลรัฐบำเดนมีหน้ำที่ปฏิบัติงำนภำยใต้ขอบ
อ ำนำจที่กฎหมำยให้ไว้และและภำยใต้ขอบเขตแห่งกฎหมำย 

(3)  ภำรกิจด้ำนกำรให้ควำมร่วมมือในกำรป้องปรำมอำชญำกรรม - ต ำรวจแห่งมลรัฐ
บำเดนมีภำรกิจพิเศษนอกเหนือไปจำกกำรท ำหน้ำที่ต ำรวจดังที่กล่ำวมำ กล่ำวคือ มีหน้ำที่ในกำรให้
ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนยุติธรรมและฝ่ำยปกครองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของ
คดีอำญำและกำรบูรณำกำรข้อมูล และเผยแพร่ต่อสำธำรณะเพื่อให้ประชำชนรับรู้ถึงข้อมูลกำรเกิด
อำชญำกรรม และแนวทำงกำรหลีกเลี่ยงกำรตกเป็นเหยื่อในคดีอำชญำกรรม 

4)  ส ำนักงำนสถิติแห่งมลรัฐบำเดน - เวือร์ทเทมแบร์ก (Statisches Landesamt Baden - 
Württemberg14) ส ำนักงำนสถิติแห่งมลรัฐบำเดน มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรรวบรวม จัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลทุก ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนในรัฐบำเดน – เวือร์ทเทมแบร์ก 
 เช่น ด้ำนจ ำนวนประชำกร ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรงำน ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนพลังงำน และด้ำน
สังคมในลักษณะของกำรกระท ำควำมผิดอำญำ 

                                                                        
13  Polizei Baden – Württemberg. Retrieved November 12, 2013, from http://www.polizei-bw.de. 
14  Statisches Landesamt Baden – Württemberg. Retrieved November 15, 2013,  from 

http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de 
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5)  ส ำนักงำนสถิติและกำรจัดกำรข้อมูลแห่งรัฐไบเอิรน์  (Bayerisches Landesamt für 
Statistik und Datenverarbeitung15) - รวบรวมข้อมูลตัวเลขที่ เป็นทำงกำรของรัฐไบเอิร์นและ
สหพันธ์ 

6)  สถำบันสถิติแห่งเบอร์ลินและบรันเดนเบร์ก (State Statistical Institute Berlin-
Brandenburg/ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg16) - เป็นสถำบันที่ท ำหน้ำที่รวบรวม จัดท ำ 
วิเครำะห์และให้บริกำรข้อมูลแก่สำธำรณะ ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยอุตสำหกรรม 

7)  ส ำ นั ก ง ำ น ส ถิ ติ แ ห่ ง ม ล รั ฐ เ บ ร เ ม น  (Statisches Landesamt Bremen17) -  
เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รวบรวมและจัดท ำข้อมูลในด้ำนสังคมและเศรษฐกิจ 

8)  ส ำนักงำนสถิติแห่งรัฐฮัมบวร์กและชเลสวิก-โฮลชไตน์ (Statistische Amt für 
Hamburg und Schleswig-Holstein18) - เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลแก่
สำธำรณะ 

9)  ส ำ นั ก ง ำ น ส ถิ ติ แ ห่ ง รั ฐ เ ฮ ส เ ซ น  (Hessisches Statisches Landesamt19) -  
เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รวบรวมและให้บริกำรข้อมูลด้วยวิธีกำรสืบค้นที่ทันสมัย  ให้บริกำรแก่
ประชำชน หน่วยงำนของรัฐและเอกชนในข้อมูลที่เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง กฎหมำย 

10)  ส ำนักงำนสถิติแห่ง รัฐ เมคเคลนบวร์ก -ฟอร์ฟอมเมิ ร์น  (Statistisches Amt 
Mecklenburg-Vorpommern20) - เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รวบรวมและจัดท ำข้อมูลในทุกๆ ด้ำน 
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำค้นคว้ำในเชิงลึก 

11)  ศูนย์สถิติและเทคโนโลยีกำรติดต่อสื่อสำรแห่งรัฐนีเดอร์ซัคเซน (Landesbetrieb 
für Statistik und Kommunikations-Technologie Niedersachsen21 [LSKN]) - เป็นศูนย์กลำงส ำหรับ

                                                                        
15  Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung. Retrieved November 18, 2013,  from 

http://www.statistik.bayern.de 
16  State Statistical Institute Berlin-Brandenburg. Retrieved November 19, 2013,  from 

http://www.statistik-berlin-brandenburg.de 
17  Statisches Landesamt Bremen. Retrieved November 21, 2013,  from 

http://www.statistik.bremen.de 
18  Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. Retrieved November 25, 2013,  from 

http://www.statistik-nord.de 
19  Hessisches Statisches Landesamt. Retrieved December 8, 2013, from http://www.statistik-hessen.de 
20  Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern. Retrieved December 8, 2013, from 

http://www.statistik-mv.de 
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รัฐนีเดอร์ซัคเซนในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนประชำกร เศรษฐกิจ กำรจ้ำงงำน กำร
ประกันกำรว่ำงงำน 

12)  ศูนย์ข้อมูลและเทคนิคแห่งรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟำเลน (Information und Technik 
Nordrhein-Westfalen22 [IT.NRW]) - มีหน้ำที่ศึกษำและค้นคว้ำวิจัยข้อมูล และเป็นศูนย์กลำงในกำร
ให้บริกำรด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับรัฐและสหพันธ์ 

13)  ส ำนักงำนสถิติแห่งรัฐไรน์ลันด์-ฟัลส์ (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz23) 
ให้บริกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตควำมเป็นอยู่ด้ำนต่ำง ๆ และให้บริกำรห้องสมุดสำธำรณะ 

14)  ส ำนักงำนสถิติแห่งรัฐซำร์ลันด์ (Statistischen Amt Saarland24) - เป็นหน่วยงำนที่
ให้บริกำรข้อมูล ข้อมูลงำนวิจัยและให้บริกำรห้องสมุดส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำในสำขำสถิติศำสตร์ 

15)  ส ำนักงำนสถิติแห่งรัฐซัคเซน (Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen25)  
เป็นหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลในทุก ๆ ด้ำนไว้ให้บริกำรแก่สำธำรณะใน
รูปแบบของนิตยสำร ข้อมูลออนไลน์ 

16)  ส ำนักงำนสถิติแห่งรัฐซัคเซน-อันฮัลท์ (Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt26)  
เป็นหน่วยงำนกลำงของรัฐซัคเซน-อันฮัลท์ท ำหน้ำที่รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
กำรเมือง ประชำกร วิทยำศำสตร์ กำรสื่อสำร 

17)  ส ำนักงำนสถิติแห่งรัฐเธือริงเงน (Thüringer Landesamt für Statistik27) ท ำหน้ำที่
รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริง 

                                                                                                                                                                                                             
21  Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-Technologie Niedersachsen [LSKN]. Retrieved 

December 9, 2013, from http://www.lskn.niedersachsen.de 
22  Information und Technik Nordrhein-Westfalen22 [IT.NRW]. Retrieved December 14, 2013, from 

http://www.it.nrw.de 
23  Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz. Retrieved December 19, 2013,  from 

http://www.statistik.rlp.de 
24  Statistischen Amt Saarland. Retrieved December 26, 2013, from 

http://www.saarland.de/statistik.htm 
25  Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. Retrieved December 30, 2013,  from 

http://www.statistik.sachsen.de 
26  Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt. Retrieved December 30, 2013,  from 

http://www.statistik.sachsen-anhalt.de 
27  Thüringer Landesamt für Statistik. Retrieved Retrieved January 3, 2014, from 

http://www.statistik.thueringen.de 
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18)  ส ำนักงำนสืบสวนอำชญำกรรมศุลกำกร (The German Customs Investigation 
Bureau/ Zollkriminalamt28 [ZKA]) ส ำนักงำนสืบสวนอำชญำกรรมศุลกำกรเป็นหน่วยงำนภำยใต้
สังกัดกระทรวงกำรคลัง (German Finance Ministry/ Bundesministerium der Finanzen) 

ภำรกิจหน้ำที่ของส ำนักงำนสืบสวนอำชญำกรรมศุลกำกร มีดังนี ้
(1)  ภำรกิจด้ำนงำนศุลกำกร - เป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุน โดยกำรวำงระบบ

ฐำนข้อมูล ระบบกำรสืบสวนสอบสวนด้ำนอำชญำวิทยำ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอำชญำกรรม 
(2)  ภำรกิจด้ำนเศรษฐกิจ - เป็นศูนย์กลำงกำรเฝ้ำมองกำรเจริญเติบโตและสภำวกำรณ์

เปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ 
(3)  ภำรกิจด้ำนกำรป้องกัน - เป็นศูนย์กลำงในกำรให้กำรสนับสนุนควำมมั่นคง

ปลอดภัยทำงเศรษฐกิจของสหภำพยุโรปและกำรต่อต้ำนองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
(4)  ภำรกิจด้ำนกำรเผยแพร่ข้อมูลและเทคโนโลยี  - โดยกำรวำงแผนงำน ให้ควำม

ร่วมมือ และปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนด้ำนสถิติ  หน่วยงำนในส่วนนี้มีบทบำทส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล 

(5)  ภำรกิจด้ำนงำนกฎหมำยและกำรก ำกับดูแลองค์กรวิชำชีพ - ท ำหน้ำที่ดูแลและ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของหน่วยงำนรำชกำร ฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยปกครอง 

(6)  ภำรกิจด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือหน่วยงำนอื่น 
19)  หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนอิสระ นอกจำกหน่วยงำนหลักซึ่ง

สังกัดอยู่ภำยใต้กระทรวงกิจกำรภำยในนั้น ยังมีหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นองค์กรกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยต่ำง ๆ ที่มีภำรกิจและบทบำทในกำรสนับสนุนกำรจัดเก็บข้อมูล        
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบูรณำกำรข้อมูลกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ หน่วยงำนดังกล่ำวนี้
ได้แก่ 

 (1)  ศูนย์รวบรวมข้อมูลอำชญำกรรมและกำรลงโทษคอนสแตนซ์ (The Konstanz 
Repositories on Crime and Sanctioning/ Konstanzer Inventar Sanktionsforchung29 [KIS]) โ ด ย
มหำวิทยำลัยคอนสแตนซ์ (Universität Konstanz) - ศูนย์ข้อมูลภำยในมหำวิทยำลัยคอนสแตนซ์แห่ง
นี ้ให้บริกำรกำรสืบค้นข้อมูลทำงอำชญำวิทยำและอำชญำกรรม โครงสร้ำงกำรกระท ำควำมผิด และ
กำรพัฒนำรูปแบบของกำรกระท ำควำมผิดอำญำและกำรลงโทษในทำงปฏิบัติ 

                                                                        
28  The German Customs Investigation Bureau/ Zollkriminalamt [ZKA]. Retrieved January 3, 2014, 

from http://www.zoll.de 
29 The Konstanz Repositories on Crime and Sanctioning/ Konstanzer Inventar Sanktionsforchung 

[KIS]. Retrieved January 7, 2014, from http://www.uni-konstanz.de/rtf/kis/ 
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 (2)  ศูนย์รวบรวมข้อมูลแนวโน้มกำรเกิดอำชญำกรรมคอนสแตนซ์  (The 
Konstanz Repositories on Crime/ Konstanzer Inventar Kriminalitätsentwicklung30 [KIK]) โ ด ย
มหำวิทยำลัย คอนสแตนซ์ (Universität Konstanz) - ศูนย์ข้อมูลภำยในแห่งนี้ ให้บริกำรกำรสืบค้น
ข้อมูล แผนภูมิกำรกระท ำควำมผิดอำญำ ข้อมูลจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์และค ำพิพำกษำ
ของศำล 

 (3)  ศูนย์รวบรวมเอกสำรทำงอำชญำวิทยำ (KrimDok31) โดยมหำวิทยำลัยทือบิง
เง่น (Universität Tübingen) – ศูนย์อำชญำวิทยำแห่งมหำวิทยำลัยทือบิงเง่นนี้ ให้บริกำรเกี่ยวกับ
แหล่งอ้ำงอิงและบรรณำนุกรมของข้อมูลด้ำนอำชญำวิทยำ 

 (4)  สถำบันอำชญำวิทยำ (Institute for Criminology/ Institut für Kriminologie) 
โดยมหำวิทยำลัยทือบิงเง่น (Universität Tübingen) – สถำบันอำชญำวิทยำแห่งมหำวิทยำลัยทือบิง
เง่น เป็นสถำบันวิจัยในคณะนิติศำสตร์ มีภำรกิจในกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยและให้บริกำรสื่อกำรเรียน
กำรสอนเกี่ยวกับอำชญำวิทยำ กฎหมำยว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดของเด็กและเยำวชน กฎหมำย
บังคับโทษและกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ตลอดจนข้อมูลกำรศึกษำด้ำนอำชญำวิทยำ 

 (5)  หน่วยรำยงำนข้อมูลอำชญำกรรม  (Kriminalitätslageberichte) โดยกำร
สนับสนุนฐำนข้อมูลจำกส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) – หน่วยงำนนี้ให้บริกำรข้อมูล
และข้อมูลที่จัดท ำโดยส ำนักงำนอำญำวิทยำแห่งสหพันธ์และส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ 

 (6)  Krimpedia โดยมหำวิทยำลัยฮัมบวร์ก (Universität Hamburg) - เป็นกำร
ให้บริกำรในรูปแบบกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยฮัมเบร์ก ให้บริกำร
ข้อมูลเชิงทฤษฎีด้ำนอำชญำวิทยำ และกำรสัมมนำในด้ำนกฎหมำยอำญำ  

 (7)  สถำบันกฎหมำยอำญำต่ำงประเทศและระหว่ำงประเทศแมกซ์  พลังค์ (Max 
Planck Institute for Foreign and International Criminal Law / Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht32 เมือง Freiburg - สถำบันกฎหมำยอำญำแมกซ์ พลังค์ 
ให้บริกำรข้อมูลด้ำนงำนวิจัยเกี่ยวกับกฎหมำยอำญำเยอรมัน กฎหมำยอำญำของประเทศต่ำง ๆ และ

                                                                        
30  The Konstanz Repositories on Crime/ Konstanzer Inventar Kriminalitätsentwicklung [KIK]. 

Retrieved January 10, 2014, from http://www.uni-konstanz.de/rtf/kik/ 
31  KrimDok. Universität Tübingen. Retrieved January 14, 2014, from http://www.ifk.jura.uni-

tuebingen.de/krimdok/ 
32  Max Planck.Institute for Foreign and International Criminal Law. Retrieved February 17, 2014, 

from http://www.mpicc.de 
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กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ เป็นสถำบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงในกำร
ศึกษำศำสตร์ต่ำง ๆ และในทำงนิติศำสตร์คือ กฎหมำยอำญำ 

 (8)  ศู น ย์ ร วบรวมข้ อมู ล กฎหมำ ยอ ำญำ  (Strafrecht in aller Welt) โ ด ย
มหำวิทยำลัยมืนเช่น (Universität München) - เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลทำงกฎหมำยอำญำจำก
ประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก  

 (9)  Forensische Ressourcen โดยมหำวิทยำลั ยไมนซ์  (Universität Mainz) -  
เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบศำลยุติธรรม  

3.1.3  ระเบียบค ำสั่งและแนวทำงกำรปฏิบัติขององค์กร 
กำรจัดเก็บข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูลขององค์กรต่ำง ๆ ของรัฐบำลสหพันธ์อยู่ภำยใต้

กฎหมำยของหน่วยงำนที่ควบคุมดูแล และภำยใต้หลักกำรควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่ำง ๆ ทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ กฎเกณฑ์แห่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บข้อมูลของประเทศ
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีสำมำรถสรุปได้ ตำมรูปแบบกำรปฏิบัติงำนขององค์กรต่ำง ๆ ได้แก่ 

(1)  ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) ภำยใต้สังกัดกระทรวงกิจกำรภำยใน 
(Federal Ministry of the Interior/ Bundesministerium des Innern)  มีกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ภำยใต้ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์และควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กรของสหพันธ์และหน่วยงำนต ำรวจเกี่ยวด้วยข้อเท็จจริงทำงอำญำ ” (Law on the 
Bundeskriminalamt and the Co-operation between Federal and State Authorities in Criminal 
Police Matters (BKA Law/ BKAG) ปี ค.ศ. 1997 อันเป็นระเบียบข้อบังคับของกระทรวงกิจกำร
ภำยใน ซึ่งก ำหนดให้ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ เป็นผู้ดูแลระบบกำรจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล ให้ควำมร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงำนต ำรวจ หน่วยงำนของสหพันธ์และ
หน่วยงำนของทั้ง 16 มลรัฐ ตลอดจนองค์กรควำมร่วมมือแห่งสหภำพยุโรป ทั้งนี้ส ำนักงำนสถิติ
แห่งสหพันธ์ต้องท ำงำนภำยใต้กฎขององค์กรต ำรวจอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศ (International 
Criminal Police Organization [ICPO]) เพรำะเป็นหนึ่งในสมำชิกที่มีจ ำนวน 186 ประเทศทั่วโลก 

บทบัญญัติภำยใต้ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่ง
สหพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรของสหพันธ์และหน่วยงำนต ำรวจเกี่ยวด้วยข้อเท็จจริงทำง
อำญำ” ที่เกี่ยวเนื่องด้วยขั้นตอนและวิธีกำรบูรณำกำรข้อมูล ได้แก่ 

1)  มำตรำ 1 (1) BKAG วำงหลักว่ำ  สหพันธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ให้ปฏิบัติภำยใต้ควำมร่วมมือระหว่ำงสหพันธ์  และองค์กรของ
มลรัฐในกิจกำรที่เกี่ยวด้วยกำรกระท ำควำมผิดอำญำทั้งปวง 
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2)  มำตรำ 2 (1) BKAG วำงหลักว่ำ ส ำนักงำนอำชญำวิทยำเป็นองค์กรกลำงในกำร
ค้นหำและรวบรวมข้อมูลจำก มลรัฐ หน่วยงำนต ำรวจ หน่วยงำนของสหพันธ์เพื่อบูรณำกำรให้เกิด
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อกำรป้องกันและแก้ไขกำรกระท ำควำมผิด  เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กรต่อต้ำนอำชญำกรรมต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้กำรปฏิบัติงำน
ต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย์ และต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติในประมวล
กฎหมำยอำญำเยอรมัน (StGB) และรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี (GG) 

3)  มำตรำ 6 (1) BKAG วำงหลักว่ำ ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ต้องปฏิบัติ
ภำรกิจร่วมกับส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ในกำรให้ควำมคุ้มครองปลอดภัยแก่พยำนที่ให้ข้อมูล
ซึ่งน ำมำใช้เพื่อประโยชน์ในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ 

4)  มำตรำ 7 (1) BKAG วำงหลักว่ำ ส ำนักงำนอำชญำวิทยำมีหน้ำที่เก็บรักษำ แก้ไข
เปลี่ยนแปลง และน ำข้อมูลไปใช้ได้แต่เพียงเพื่อประโยชน์ของหน่วยงำนในกำรบูรณำกำรข้อมูลใน
กระบวนยุติธรรมทำงอำญำเท่ำนั้น 

5)  มำตรำ 8 (1) BKAG วำงหลักว่ำ ส ำนักงำนอำชญำวิทยำมีหน้ำที่จัดเก็บข้อมูล 
จ ำแนกได้ดังนี้ 

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลกำรกระท ำควำมผิดและลักษณะรูปพรรณสัณฐำนของ
ผู้กระท ำควำมผิด 

 2.  หมำยเลขคดีและรำยละเอียดกำรกระท ำควำมผิดที่มีกำรบันทึกไว้อย่ำงถูกต้อง
โดยเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 

 3.  ข้อมูลเวลำและสถำนที่ที่เกิดกำรกระท ำควำมผิด 
 4.  ลักษณะกำรกระท ำที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

เยอรมัน 
6)  มำตรำ 9 (1) BKAG วำงหลักว่ำ ส ำนักงำนอำชญำวิทยำสำมำรถเก็บข้อมูลคดีใน

ระดับชั้นศำลต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์ในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ ตลอดจนถึงชั้นกำรบังคับคดี 
กำรบังคับโทษ กำรบังคับให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำ และกำรใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัย 

(2)  ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์ (StBA) ด ำเนินงำนส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลภำยใต้ 
“กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์” (Federal Statistical Office Law/ 
Bundesstatistikgesetz [BStatG]) ปี ค.ศ. 1987 ซึ่งควบคุมให้กำรรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ตรงไปตรงมำ มีกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้มำอย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดเก็บข้อมูลที่
หลำกหลำยทั้งกำรส ำรวจแบบกลุ่ม กำรสัมภำษณ์ กำรเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยงำนอิสระอ่ืน ๆ 
เพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่มีมำตรฐำนเดียวกัน 
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บทบัญญัติภำยใต้ “กฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนของส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์”  
ที่เกี่ยวเนื่องด้วยขั้นตอนและวิธีกำรบูรณำกำรข้อมูล ได้แก่ 

1)  มำตรำ 1 วำงหลักว่ำ ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์มีภำรกิจในกำรวำงมำตรฐำนและ
หลักเกณฑ์ในกำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลให้มีควำมเป็นกลำง มีควำมเป็นภำวะวิสัยและเป็น
อิสระ ทั้งนี้มีหน้ำที่ต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของสหพันธ์และหน่วยงำนมลรัฐเพื่อท ำให้
สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมกับสังคมและประเทศชำติ 

2)  มำตรำ 2 (1) ให้ค ำนิยำมว่ำ ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์ เป็นหน่วยงำนอิสระซึ่งอยู่
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงกิจกำรภำยใน 

3)  มำตรำ 6 (1) วำงหลักให้กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำมำรถท ำได้โดยกำรสอบถำม
จำกหน่วยงำนที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือกำรท ำแบบสอบถำมกับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ในกำร
สอบถำมต้องมีควำมกระจ่ำงชัด โปร่งใสและเป็นกลำง มีควำมละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบและสำมำรถ
ตรวจสอบที่มำได้ 

(3)  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ (BPOL) ปฏิบัติภำรกิจภำยใต้ “กฎหมำยต ำรวจแห่ง
สหพันธ์” (Federal Police Law/ Gesetz über die Bundespolizei33 [BPoLG]) ปี ค.ศ. 1994 ซึ่งวำง
กฎเกณฑ์ไว้ในบทบัญญัติมำตรำ 1 ว่ำ เจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองแห่งสหพันธ์
ปฏิบัติงำนภำยใต้สังกัดกระทรวงกิจกำรภำยใน (Federal Ministry of the Interior) มีหน้ำที่ต้อง
ปกป้องคุ้มครองประชำชน หน่วยงำนต่ำง ๆ สังคมและประเทศชำติด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย และ
ให้กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์โดยจัดเก็บข้อมูลคดีตำมควำม
เป็นจริงในชั้นสอบสวนฟ้องร้องและรำยงำนข้อมูลที่ถูกต้อง 

มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรข้อมูลในสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนีต้องด ำเนินไปภำยใต้กฎเกณฑ์ที่องค์กรหลักได้ก ำหนดไว้  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องและ 
ไม่ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 

ส่วนในเร่ืองของแนวทำงปฏิบัติในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่ก ำหนดแนวทำงในกำรบูรณำกำรข้อมูลดังกล่ำวมำข้ำงต้น 
เป็นไปดังต่อไปนี้ 

1)  ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) 
ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์เป็นหน่วยงำนหลักที่มีบทบำทในกำรรวบรวม

ข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำโดยตรงที่สุด ระเบียบค ำสั่งในกำรรวมรวมข้อมูลจึงมีควำม

                                                                        
33  Federal Police Law/ Gesetz über die Bundespolizei -[BPoLG]). (1994). 

DPU



63 

ชัดเจนแน่นอนเสมือนประมวลกฎหมำยอำญำเยอรมัน (StGB) และสอดคล้องกับหลักประกันใน
กฎหมำยอำญำ อันเป็นเงื่อนไขให้แก่หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ว่ำข้อมูลใดจะสำมำรถรวบรวมและน ำมำ
ประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในคดีอำญำได้ โดยหลักแล้วคดีที่เกิดขึ้นที่จะสำมำรถใช้อ้ำงอิงได้ต้องเป็น
ข้อมูลคดีที่เป็นรูปธรรมซึ่งสำมำรถตรวจสอบประเด็นหลักต่อไปนี้ได้ 

(1)  “กำรกระท ำครบองค์ประกอบที่กฎหมำยบัญญัติ ” (Tatbestandmässigkeit)  
กำรกระท ำควำมผิดที่จะสำมำรถน ำมำรวบรวมเป็นข้อมูลได้ต้องเป็นกำรกระท ำที่ครบองค์ประกอบ
ที่กฎหมำยบัญญัติไว้ตำมโครงสร้ำงควำมผิดอำญำเยอรมัน ได้แก่  

 1. องค์ประกอบภำยนอก  (Objektiver Tatbestand) เช่น  ผู้ กระท ำควำมผิด  
กำรกระท ำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรกระท ำและผล องค์ประกอบอื่น ๆ และคุณธรรมทำงกฎหมำย  

 2. องค์ประกอบภำยใน (Subjektiver Tatbestand) เช่น เจตนำ ประมำท มูลเหตุ  
ชักจูงใจ 

(2)  “สถำนที่เกิดเหตุ” ต้องเป็นกำรกระท ำควำมผิดที่สำมำรถพิสูจน์และตรวจสอบ
สถำนที่เกิดเหตุได้ 

(3)  “เวลำเกิดเหตุ” ต้องสำมำรถพิสูจน์เวลำที่กำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้นได้โดยชัดแจ้ง 
ทั้งนี้มีกำรก ำหนดเงื่อนไขว่ำ กำรกระท ำควำมผิดที่จะสำมำรถน ำมำรวบรวมเป็นข้อมูลคดีได้ต้อง
เป็นคดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่ำงน้อย 1 ปี 

2)  ระเบียบในกำรรวบรวมข้อมูล (Regeln der PKS-Erfassung34) 
 (1)  หลักกำร (Grundsatz) 
กำรกระท ำที่โดยพื้นฐำนครบองค์ประกอบที่กฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นควำมผิด ถือเป็น

กำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย เป็นกำรกระท ำควำมผิดอำญำให้รวบรวมเป็นข้อมูลคดี 1 คด ี
คดีที่ปรำกฏชัดว่ำละเมิดต่อกฎหมำยของสหพันธ์รัฐให้รวบรวมเป็นข้อมูลคดี 1 คด ี

ทั้งนี้ต้องปรำศจำกควำมสงสัยในเหตุแห่งคดี 
 (2)  กำรกระท ำกรรมเดียวและกำรกระท ำกรรมเดียวในทำงธรรมชำติ  (Tateinheit 

und natürliche Handlungseinheit) 
กำรกระท ำกรรมเดียวและกำรกระท ำกรรมเดียวในทำงธรรมชำติให้รวบรวมเป็นข้อมูล

คด ี1 คด ีเช่น กำรใช้มีดเป็นอำวุธในกำรฆ่ำผู้อ่ืนถึงแก่ควำมตำย และท ำให้เสื้อสูทขำด เป็นควำมผิด
ฐำนฆ่ำผู้อ่ืนนับเป็น 1 คดี แต่เป็นกำรกระท ำกรรมเดียวจึงไม่นับกำรท ำให้ทรัพย์ของผู้อ่ืนเสียหำย
เป็นคดีท ำให้เสียทรัพย์ กำรใช้วัตถุระเบิดฆ่ำผู้อ่ืนเป็นเหตุให้มีผู้ถึงแก่ควำมตำย 5 คน เป็นควำมผิด

                                                                        
34  ตามระเบียบการบริหารข้อมูลสถิติคดีอาญาโดยส านักงานต ารวจ (PKS). 
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ฐำนฆ่ำผู้อ่ืน นับเป็น 1 คดี และกำรกระท ำกรรมเดียวในทำงธรรมชำติ เช่น กำรงัดประตูส ำนักงำน
เพื่อเข้ำไปลักทรัพย์ เป็นกำรกระท ำควำมผิดฐำนลักทรัพย์ นับเป็น 1 คด ี

 (3)  กำรกระท ำควำมผิดรูปแบบเดียวกันต่อเน่ือง (Gleichartige Folgehandlungen) 
กำรกระท ำควำมผิดรูปแบบเดียวกันในระยะเวลำต่อเนื่องกันให้รวบรวมเป็นข้อมูลคดี   

1 คด ีเช่น โรงงำนท ำกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แม่น้ ำเป็นระยะเวลำนำน เป็นควำมผิดฐำนท ำให้แหล่งน้ ำ
สกปรก นับเป็น 1 คด ี 

 (4)  กำรกระท ำกรรมเดียวผิดกฎหมำยหลำยบท (Tatmehrheit) 
กำรกระท ำกรรมเดียวผิดกฎหมำยหลำยบทหรือผิดตำมกฎหมำยหลำยฉบับให้รวบรวม

เป็นข้อมูลคดี 1 คดี แต่หำกเป็นกำรกระท ำต่อวัตถุหลำยสิ่งต่ำงสถำนที่เกิดเหตุ  แม้เป็นกำรกระท ำ
เดียวกันก็ให้นับเป็นข้อมูลคดีจ ำแนกไปตำมสถำนที่เกิดเหตุ เช่น ปล่อยลมยำงรถ 7 คันที่ศูนย์บริกำร
เช่ำรถ และอีก 5 คันต่ำงสถำนที่ทุกคน ให้นับเป็นข้อมูลคดี 6 คด ี

 (5)  หลัก เกณฑ์ ในคดีที่มี ลั กษณะพิ เศษ  (Regelung besonderer Fälle einschl. 
Vorrangregelung) 

ตำมประมวลกฎหมำยอำญำเยอรมันมีบทบัญญัติที่ก ำหนดให้กำรกระท ำจะเป็นควำมผิด
อำญำก็ต่อเมื่อ กำรกระท ำเข้ำเงื่อนไขที่กฎหมำยบัญญัติไว้เช่น  กำรหลอกลวง ต้องเป็นกำร
หลอกลวงจนผู้ถูกหลอกลวงหลงเชื่อและกระท ำกำรอันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทรัพย์สิน
หรือสิทธิใด ๆ กล่ำวได้ว่ำต้องครบองค์ประกอบของควำมผิดที่กฎหมำยบัญญัติ  จึงจะสำมำรถ
รวบรวมเป็นข้อมูลคดี 1 คด ีและกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดซึ่งต้องครบองค์ประกอบของ
ควำมผิดตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติด (Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln 
(BtMG)/ Law concerning the Trade with Narcotics) 

(6)  กำรรวบรวมข้อมูลเหยื่ออำชญำกรรม (Opfererfassung) 
กำรรวบรวมข้อมูลคดีในข้อ (1) ถึง (5) เป็นกำรรวบรวมจำกกำรกระท ำควำมผิดที่

ละเมิดต่อคุณธรรมทำงกฎหมำยส่วนบุคคล เมื่อบุคคลตกเป็นเหยื่ออำชญำกรรมจึงถือว่ำเป็นผู้ที่
ได้รับควำมเสียหำย จึงก ำหนดให้รวบรวมจ ำนวนบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อเป็นข้อมูลคดีด้วย 

(7)  กำรรวบรวมตัวเลขกำรกระท ำที่ต้องสงสัย (Tatverdächtigenerfassung) 
กำรกระท ำที่ต้องสงสัยหรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดหำกต่อมำเมื่อพิสูจน์ได้ให้

รวบรวมเป็นข้อมูลคดีได้ 
(8)  กำรรำยงำนและกำรแก้ไข (Berichtigung, Löschung) 
กำรรวบรวมและกำรแก้ไขข้อมูลคดีในแต่ละปี ต้องจ ำกัดอยู่เฉพำะข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง

ในปีที่ท ำกำรรวบรวมเท่ำนั้น 
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3) ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์ (StBA) 
เนื่องจำกกำรที่ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์เป็นหน่วยงำนกลำงซึ่งรวบรวมข้อมูลแห่ง

สหพันธ์ในทุก ๆ ด้ำนที่เกี่ยวด้วยควำมมั่นคงแห่งรัฐ ข้อมูลในส่วนน้ีจึงมีเป็นจ ำนวนมำกและมีควำม
หลำกหลำย กำรก ำหนดระเบียบในกำรรวบรวมข้อมูลจึงไม่มีรูปแบบที่เป็นค ำสั่งตำยตัว   แต่จะเป็น
ในรูปแบบที่แตกต่ำงไปตำมเนื้อหำและรำยละเอียดของข้อมูลแต่ละประเภท  ที่หน่วยงำน 
ผู้จัดเก็บรวบรวมเป็นผู้ก ำหนดเช่น ในด้ำนกำรจ้ำงงำน (Employment) ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนด้ำนแรงงำนและสังคมของสหพันธ์และมลรัฐ นำยจ้ำง และหน่วยงำนตรวจสอบและ
พิทักษ์สิทธิของลูกจ้ำง ในด้ำนกำรศึกษำ (Education) ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนด้ำน
กำรศึกษำกำรวิจัย มหำวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยอำชีพ และในด้ำนแผนงำนควำมปลอดภัยของ
สังคม (Social Security Schemes) ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนด้ำนกิจกำรภำยใน ด้ำน
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มำต้องน ำมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ให้มี
รูปแบบ โครงสร้ำง กำรเรียบเรียงข้อมูลและกำรน ำเสนอให้อยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน 

4)  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ (BPOL) 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลกำรปฏิบัติงำนเพื่อส่งมอบให้

แผนกสถิติคดีอำญำโดยส ำนักงำนต ำรวจ (PKS) ใช้ในกำรรวบรวมเป็นข้อมูลสถิติภำยใต้เงื่อนไข
เดียวกับส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ 

แนวทำงกำรปฏิบัติขององค์กร 
ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์ (StBA) และ

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ (BPOL) ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำโดยมี
แนวทำงหลักในกำรรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้และตรวจสอบได้เพื่อประโยชน์แห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมในส่วนหลัก และเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงำนอ่ืน ๆ ของสหพันธ์รวมถึง
ประชำชนและหน่วยงำนกำรศึกษำในส่วนรอง โดยทั้ง 3 หน่วยงำนต่ำงมีบทบำทในกำรรวบรวม
ข้อมูลแต่ละด้ำนตำมภำรกิจของตน ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) ท ำงำนโดยกำร
สนับสนุนของส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ (BPOL) โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงผู้ปฏิบัติและ 
ผู้จัดเก็บวิเครำะห์เข้ำด้วยกัน เพื่อหน่วยงำนทุกภำคส่วนสำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำนข้อมูลอันเป็น
มำตรฐำนเดียวกัน ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เข้ำถึงได้ง่ำย และตรวจสอบควำมถูกต้องได้ อีกทั้งแนว
ทำงกำรปฏิบัติงำนของทั้ง 3 องค์กรยังมีควำมเชื่อมโยงกับองค์กรอิสระและหน่วยงำนอ่ืน ๆ ในด้ำน
กำรให้บริกำรและเชื่อมต่อข้อมูลอีกด้วย  
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(1)  ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) แผนกสถิติคดีอำญำโดยส ำนักงำน
ต ำรวจ(Polizeiliche Kriminalstatistik [PKS]) เป็นหน่วยงำนภำยในสังกัดของส ำนักงำนอำชญำ
วิทยำแห่งสหพันธ์ที่ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูลภำยใต้ระเบียบค ำสั่งที่ก ำหนดขึ้นโดยควำมเห็นชอบ
ของส ำนักงำนอำชญำวิทยำ ข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองอย่ำงถูกต้องตำมเงื่อนไขจะ          
ถูกจัดเก็บรวบรวมที่ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ และให้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต        
ในเว็บไซต์ของส ำนักงำน ข้อมูลเหล่ำนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยแก่สำธำรณะโดยทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน ตลอดจนประชำชนทั้งชำวเยอรมันและประชำชนจำกทุกมุมโลกสำมำรถเข้ำไปใช้
บริกำรสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงกว้ำงขวำงไม่มีข้อจ ำกัด ในส่วนนี้ท ำให้ข้อมูลสำมำรถถูกน ำไปใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรง และน ำไปศึกษำค้นคว้ำวิจัยเพื่อก ำหนดตัวชี้วัด
และแนวโน้มกำรเกิดคดีอำญำในอนำคตต่อไป อีกทั้งเพื่อกำรวิเครำะห์หำข้อดีข้อเสียและวิธีกำรเพิ่ม
หลักประกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนให้มั่นคงแน่นอนยิ่งขึ้น  และยังสำมำรถถูก
ตรวจสอบได้โดยหน่วยงำนทุกฝ่ำย ทั้งส่วนของผู้ให้ข้อมูล ผู้ประเมินค่ำ และผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
อำชญำกรรมโดยตรง 

(2)  ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์  (StBA) กำรรวบรวมและกำรเผยแพร่ข้อมูลของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งสหพันธ์จะถูกรวบรวมไว้ภำยในศูนย์ข้อมูลกลำงของ GENESIS (General New 
Statistic Information System/ Gemeinsames Neues Statistisches Informations-System35) ซึ่ ง เป็น
ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่ทุกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ตลอดจนนักศึกษำและ
ประชำชนทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้จำกทั่วทุกมุมโลกผ่ำนกำรลงทะเบียนใช้งำนของ
เว็บไซต์ที่ศูนย์ GENESIS เปิดให้บริกำร  

(3)  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ (BPOL) รวบรวมข้อมูลกำรเกิดคดีเพื่อสนับสนุน
กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์  (BKA) โดยแผนกสถิติคดีอำญำ
โดยส ำนักงำนต ำรวจ (PKS) 

3.1.4  รูปแบบและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
ในส่วนนี้จะน ำเสนอถึงรูปแบบและล ำดับขั้นตอนกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรด ำเนินคดี

อำญำของส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์  (BKA) ซึ่งจัดท ำโดยแผนกสถิติคดีอำญำโดย
ส ำนักงำนต ำรวจ (PKS) และหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนกิจกำรยุติธรรม อำทิเช่น ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งสหพันธ์ (BPOL) ส ำนักงำนกิจกำรศำลยุติธรรมและส ำนักงำนอัยกำร พร้อมทั้งน ำเสนอบท
วิเครำะห์ประกอบแผนภูมิและแผนผัง  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภำพ 
                                                                        

35  General New Statistic Information System/ Gemeinsames Neues Statistisches Informations-System. 
Retrieved February 19, 2014, from http://www-genesis.destatis.de 
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ที่แท้จริงของข้อมูลตัวเลขของพฤติกรรมกำรละเมิดต่อกฎหมำยที่สมควรถูกลงโทษ กำรฟ้องร้อง
ด ำเนินคดี กำรด ำเนินกระบวนกำรในชั้นศำล กำรพิพำกษำลงโทษและกำรคุมประพฤติ ทั้งนี้ข้อมูล
ในระดับขั้นต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินกระบวนยุติธรรมทำงอำญำที่น ำเสนอในที่นี้เป็นข้อมูลล่ำสุดที่ถูก
รวบรวมและจัดเก็บในระหว่ำงปี พ.ศ. 2549 - 2550 (ค.ศ. 2006-2007) 

ดังนั้น ในกำรรวบรวมข้อมูลจะถูกจ ำแนกจำกแหล่งที่มำข้ำงต้นโดยหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบออกเป็นระดับขั้นต่ำง ๆ 4 ระดับ ต่อไปนี้ 

(1)  ระดับขั้นกำรเป็นควำมผิดอำญำและกำรถูกกล่ำวหำในชั้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 
(Crime and suspects - at police level) ในระดับขั้นนี ้กำรรวบรวมข้อมูลมำจำกกำรจดบันทึกของเจ้ำ
พนักงำนต ำรวจทั้งจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์  (BPOL) และส ำนักงำนต ำรวจของรัฐต่ำง ๆ 
ทั้ง 16 รัฐ 

  1)  คดีที่มีกำรจดบันทึก (Recorded Cases) กำรจดบันทึกตัวเลขคดีจะอยู่ภำยใต้
ระเบียบที่แผนกสถิติคดีอำญำโดยส ำนักงำนต ำรวจ (PKS) ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ในกำรจดบันทึกกำร
กระท ำควำมผิดไม่ได้เป็นกำรบันทึกแต่เฉพำะกำรกระท ำควำมผิดของประชำกรผู้มีสิทธิอยู่อำศัย
ภำยในประเทศตำมส ำมะโนประชำกรเท่ำนั้น แต่รวมถึงกำรกระท ำผิดอำญำโดยชำวต่ำงชำติด้วย 
ดังนั้นในกำรบันทึกตัวเลขผู้กระท ำควำมผิดในรัฐที่มีจ ำนวนประชำกร 100,000 คน อำจมีจ ำนวน
ตัวเลขผู้กระท ำควำมผิดสูงกว่ำจ ำนวนประชำกรได้ 

 2)  อัตรำกำรพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิด (Clear-up rates) 
ในขั้นตอนนี้จะรวบรวมจ ำนวนกำรกระท ำที่ผิดต่อกฎหมำยซึ่งมีกำรจับกุมผู้ถูก

กล่ำวหำและมีกำรพิสูจน์กำรกระท ำควำมผิดจำกกำรสืบสวบสอบสวนโดยเจ้ำพนักงำนต ำรวจ 
 3)  ผู้ต้องหำ (Suspects) 
กำรรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้จะรวบรวมจ ำนวนผู้ที่ถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ 

โดยให้ค ำจ ำกัดควำมของ “ผู้ต้องหำ” ว่ำหมำยถึง บุคคลที่ถูกสงสัยว่ำได้กระท ำกำรอันละเมิดต่อ
กฎหมำยและเจ้ำพนักงำนต ำรวจได้สืบสวนสอบสวนจนมีข้อมูลที่น่ำเชื่อถือเพียงพอแล้วว่ำบุคคล
นั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรกระท ำควำมผิด ข้อมูลที่รวบรวมโดยเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในระดับขั้นนี้
จะรวมถึงจ ำนวนผู้ต้องหำที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 14 ปีบริบูรณ์ซึ่งตำมประมวลกฎหมำยอำญำเยอรมันถือว่ำ
เป็นบุคคลที่ขำดควำมสำมำรถในกำรกระท ำควำมชั่วไว้ด้วย  (Schuldunfähigkeit)  ทั้งนี้กำรนับ
จ ำนวนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่แผนกสถิติคดีอำญำโดยส ำนักงำนต ำรวจ (PKS) ก ำหนดไว้ หำก       
ผู้ต้องสงสัยคนเดียวกระท ำควำมผิดกรรมเดียวแต่ผิดต่อกฎหมำยหลำยบท ให้นับเป็นข้อมูล 1 คด ี
หำกผู้ต้องสงสัยคนเดียวกระท ำควำมผิดหลำยกรรมอันผิดต่อกฎหมำยหลำยบทให้นับแยกเป็น 1 คดี
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ในแต่ละฐำนควำมผิด แต่ให้นับรวมเป็น 1 คดี ส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูลรวมกำรกระท ำควำมผิด
อำญำทั้งหมด 

กำรรวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลในระดับขั้นกำรเป็นควำมผิดอำญำและกำรถูก
กล่ำวหำในชั้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมสัมฤทธิ์ผลของระบบกฎหมำย 
มำตรฐำนในกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยในประเทศและควำมปลอดภัยให้แก่ประชำชนของ
ภำครัฐ รวมถึงประสิทธิภำพของกระบวนกำรยุติธรรมในกำรตรวจสอบ กำรด ำเนินกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมของเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเป็นตัวชี้วัดส ำคัญต่อกำรปรับปรุงและปฏิรูปให้กระบวนกำรยุติธรรมก้ำว
ทันควำมเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอำชญำกรรมและกำรกระท ำควำมผิดได้อย่ำงทันท่วงที 

(2)  ระดับขั้นกำรฟ้องคดี ในระดับขั้นตอนกำรฟ้องคดี  กำรรวบรวมข้อมูลมำจำก
หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอัยกำร และส ำนักงำนศำลยุติธรรมโดยแบ่งกำรจัดเก็บข้อมูลออกเป็น     
2 กลุ่มหลัก ดังนี้  

 1)  ควำมเห็นโดยพนักงำนอัยกำร (Decisions by Police Prosecution Office) 
ภำยหลังกำรสืบสวนสอบสวนคดีในชั้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจ คดีจะถูกน ำส่งต่อมำยัง

ส ำนักงำนอัยกำร พนักงำนอัยกำรมีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำในคดีที่เกิดขึ้นมีหลักฐำนเพียงพอที่จะเชื่อถือ
ได้ว่ำผู้ต้องหำได้กระท ำควำมผิดจริงตำมที่ถูกกล่ำวหำหรือไม่  หำกในกำรตรวจสอบพบว่ำกำร
กระท ำควำมผิดนั้นน่ำจะเกิดขึ้นจริง มีกำรระบุได้ว่ำบุคคลได้เป็นผู้เข้ำข่ำยว่ำกระท ำควำมผิด 
พนักงำนอัยกำรจะด ำเนินกำรท ำควำมเห็นสั่งฟ้องเพื่อส่งเร่ืองต่อไปยังชั้นศำล แต่หำกเป็นคดีอำญำ
เล็กน้อย คดีอำญำที่สำมำรถเปรียบเทียบปรับได้ที่ประจักษ์ชัดว่ำบุคคลใดเป็นผู้กระท ำควำมผิด 
พนักงำนอัยกำรสำมำรถปรับใช้โทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยลงแก่ผู้กระท ำควำมผิดได้โดยไม่ต้อง
อำศัยอ ำนำจศำล ทั้งนี้ต้องไม่ใช่ควำมผิดอำญำที่มีโทษจ ำคุกอย่ำงน้อย 1 ปี แต่หำกเป็นควำมผิด       
ที่กระท ำโดยเด็กและเยำวชน พนักงำนอัยกำรไม่มีอ ำนำจที่จะปรับใช้โทษเอง คดีอำญำที่เมื่อ
พิจำรณำแล้วควรใช้วิธีกำรฟื้นฟูผู้กระท ำผิดมำกกว่ำกำรลงโทษจ ำคุก หรือคดีที่มีพยำนหลักฐำนที่
ยืนยันกำรกระท ำของผู้กระท ำผิดไม่เพียงพอ หรือคดีที่พิสูจน์ได้ว่ำกำรกระท ำไม่เป็นควำมผิดอำญำ
ตำมบทบัญญัติมำตรำ 170 แห่งประมวลกฎหมำย วิธีพิจำรณำควำมอำญำเยอรมัน กระบวนกำรทุก
อย่ำงจะสิ้นสุดลงในชั้นอัยกำร ในกำรรวบรวมข้อมูลโดยส ำนักงำนอัยกำรและส ำนักงำนศำล
ยุติธรรมอำจมีควำมแตกต่ำงไปจำกชั้นต ำรวจที่เป็นกำรบันทึกข้อมูลของผู้ต้องหำหรือเหยื่อโดยตรง 
เพรำะเป็นกำรจดบันทึกตัวเลขกำรด ำเนินกระบวนกำรซึ่งในกำรด ำเนินกระบวนกำรท ำควำมเห็นสั่ง
ฟ้องหรือในขั้นตอนกำรพิพำกษำของศำลอำจมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกันหลำยคดีในกำรพิจำรณำคร้ังหนึ่ง
หรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลำยคนในกำรพิจำรณำคดีเดียว 
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2)  กำรบังคับใช้มำตรกำรควบคุมตัวชั่ วครำว  (Procedural coercive measures, 
particularly remand custody) 

ในชั้นอัยกำร พนักงำนอัยกำรมีอ ำนำจในกำรใช้มำตรกำรควบคุมชั่วครำว ทั้งนี้สำมำรถ
ใช้อ ำนำจได้ในกรณีต่อไปนี้ กรณีกลัวกำรหลบหนีของผู้ต้องหำ กรณีกลัวว่ำผู้ต้องหำจะก่อให้เกิด
อันตรำยต่อผู้เสียหำยหรือพยำนหลักฐำน กรณีผู้ต้องหำกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง และกรณีที่มี
ควำมเสี่ยงว่ำผู้ต้องหำจะไปกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก 

(3)  ระดับขั้นกำรพิพำกษำและกำรลงโทษในชั้นศำล  
ข้อมูลจ ำนวนคดีที่ศำลมีค ำพิพำกษำหรือมีค ำสั่งจ ำหน่ำยคดีจะถูกจัดเก็บรวบรวมไว้

โดยส ำนักงำนศำลยุติธรรม กล่ำวคือ เร่ิมต้นตั้งแต่คดีขึ้นสู่ศำลท้องถิ่น (Local Court/ Amtsgericht) ศำล
มลรัฐ (Regional Court/ Landgericht) ศำลสูงมลรัฐ (Higher Regional Court/ Oberlandesgericht) ไป
จนถึงศำลสูงแห่งสหพันธ์ (Federal Court of Justice) รวมถึงศำลเด็กและเยำวชน (Juvenile Court) 
ส ำหรับคดีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นเด็กและเยำวชน 

1)  กำรพิจำรณำในชั้นศำล (Court proceedings) ส ำนักงำนศำลยุติธรรมมีบทบำทหน้ำที่
โดยตรงในกำรรวบรวมจ ำนวนคดีที่เข้ำสู่กำรพิจำรณำของแต่ละชั้นศำล ตลอดจนข้อมูลคดีที่มีกำร
อุทธรณ์ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมำย 

2)  กำรตัดสินและกำรพิพำกษำบุคคลจ ำแนกตำมประเภทควำมผิด (Persons judged 
and sentenced by category of crime) กำรตัดสินคดีและมีพิพำกษำในชั้นศำลจะให้น้ ำหนักกับควำม
รุนแรงของกำรกระท ำควำมผิดเป็นหลัก หำกกำรกระท ำควำมผิดมีอัตรำโทษเล็กน้อย ศำลอำจจัดให้
มีกำรประนีประนอมยอมควำมหรือให้ใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัยแทนกำรตัดสินลงโทษ 

3)  กำรพิพำกษำคดีที่ผู้ใหญ่กระท ำควำมผิด  (Sentencing of Adults) ในประเทศ
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีปัจจุบันมีอัตรำโทษสูงสุดตำมประมวลกฎหมำยอำญำเยอรมัน (StGB) 
คือ โทษจ ำคุกตลอดชีวิต เนื่องจำกได้ยกเลิกอัตรำโทษประหำรชีวิตแล้ว  หลักกำรสิ้นสุด
สงครำมโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1949 

4)  กำรพิพำกษำคดีภำยใต้รัฐบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดอำญำของเด็กและ
เยำวชน (Sanctions under juvenile criminal law) 

เด็กและเยำวชนเป็นผู้ที่ได้รับกำรสันนิษฐำนว่ำ กระท ำควำมผิดโดยปรำศจำกจิตใจที่
ชั่วร้ำย ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นเด็กและเยำวชน ซึ่งกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยอำญำว่ำด้วย
กำรกระท ำควำมผิดของเด็ก กฎหมำยอำญำมีควำมมุ่งหมำยในกำรแก้ไขพฤติกรรมโดยกำรให้
กำรศึกษำและใช้มำตรกำรพิเศษกับเด็กและเยำวชนเหล่ำนี้เพื่อเยียวยำจิตใจและปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดี
ให้เด็กสำมำรถกลับคืนสู่สังคมและด ำเนินชีวิตได้อย่ำงปกติต่อไป 
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(4)  ระดับขั้นกำรคุมประพฤติ (Probation) 
ระดับขั้นกำรคุมประพฤติ คือ กำรควบคุมดูแลผู้กระท ำควำมผิดด้วยกำรควบคุมควำม

ประพฤติในกำรด ำเนินชีวิตและดูแลสังคมภำยนอก โดยกำรป้องกันจำกบุคคลที่เคยกระท ำควำมผิด
มำก่อนและอำจมีแนวโน้มที่จะกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก กำรคุมประพฤติมีจุดมุ่งหมำยในกำรแก้ไข
พฤติกรรมของผู้กระท ำควำมผิด เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สำมำรถกลับตนเป็นคนดีและอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงปกติ  

3.1.5  ประสิทธิภำพของกระบวนกำรบูรณำกำรข้อมูลในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
กำรรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และมีควำมเป็นกลำงนั้น เป็นหัวใจของกำร

จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ เพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของกำร
เกิดอำชญำกรรม ทั้งในลักษณะของกำรกระท ำควำมผิด ผู้กระท ำควำมผิดและปัจจัยที่ส่งผลให้
บุคคลตัดสินใจกระท ำควำมผิด รวมถึงเป็นตัวสะท้อนภำพบทบำทหน้ำที่และประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำนขององค์หรือหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม และเพื่อเป็นตัวชี้วัดให้เห็นถึงสภำพ
ควำมเป็นอยู่และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในประเทศ กำรจัดรวบรวม
ข้อมูลจึงควรมีกำรปรับปรุงและพัฒนำให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมและก้ำวทัน
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ 

(1)  ข้อดีของระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
1) สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีแบ่งกำรปกครองออกเป็นมลรัฐต่ำง  ๆ 16 รัฐ 

(States/ Länder) โดยแต่ละรัฐมีหน่วยงำนของตนเองในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
2) หน่วยงำนของภำครัฐเป็นองค์กรหลักในกำรปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนย่อย

ในแต่ละมลรัฐและหน่วยงำนพิเศษ  
3) กำรจัดเก็บข้อมูลและกำรให้บริหำรเป็นไปอย่ำงมีระบบและมีประสิทธิภำพ

เพรำะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกิจกำรภำยใน 
4) ภำรกิจกำรจัดเก็บข้อมูลและขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรงกัน 
5) แผนกสถิติคดีอำญำโดยส ำนักงำนต ำรวจ (Polizeiliche Kriminalstatistik 

[PKS]) ซึ่งเป็นหน่วยงำนย่อยในส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์  (BKA) จัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำนับตั้งแต่ชั้นสอบสวนฟ้องร้องจนถึงชั้นบังคับโทษ 

6) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์เป็นตัวแทนของรัฐภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ
ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) 

7) มีองค์กรอิสระและหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำมีบทบำทร่วมในกำรสนับสนุน
กำรจัดเก็บข้อมูล เช่น องค์กรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยต่ำง ๆ  
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8) มีกำรวำงหลักเกณฑ์ในกำรจัดเก็บข้อมูลไว้อย่ำงชัดเจนแน่นอน เป็นรูปธรรม 
กล่ำวคือ ต้องเป็นกำรกระท ำครบองค์ประกอบที่กฎหมำยบัญญัติ สำมำรถระบุสถำนที่เกิดเหตุและ
เวลำเกิดเหตุได้แน่ชัด 

9) มีเงื่อนไขในกำรรวบรวมและน ำข้อมูลมำประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลในคดีอำญำ 
โดยวำงระเบียบค ำสั่งในกำรรวมรวมข้อมูลว่ำต้องมีควำมชัดเจนแน่นอนเสมือนประมวลกฎหมำย
อำญำเยอรมัน (StGB) และต้องสอดคล้องกับหลักประกันในกฎหมำยอำญำ  

10) ข้อมูลถูกอย่ำงสำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้ 
11) ข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีน้ ำหนัก เพรำะมำจำกองค์กรที่ได้รับกำรยอมรับและ

เชื่อถือ 
12) ข้อมูลถูกจัดให้บริกำรผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของส ำนักงำน 
13) ข้อมูลมีควำมน่ำ เชื่อถือตั้ งแต่ในชั้นสอบสวนฟ้อง ร้อง เพรำะมีกำร

ควบคุมดูแลโดยองค์กรอัยกำร ทั้งในกำรสอบสวนและกำรท ำส ำนวน เจ้ำพนักงำนต ำรวจเป็นเพียง
ผู้ช่วยของพนักงำนอัยกำรเท่ำนั้น 

14) ข้อมูลที่ถูกรวบรวมมีกำรน ำมำวิเครำะห์และปรับใช้กับมำตรกำรทำงสังคม
อย่ำงแท้จริง มิใช่เฉพำะแต่เก็บไว้ในห้องสมุดหรือสถำนที่สืบค้นข้อมูล 

(2)  ข้อเสียของระบบกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี 
1) อำจมีควำมซ้ ำซ้อนในด้ำนภำรกิจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เข้ำมำรับผิดชอบ 
2) สิ้นเปลืองงบประมำณในกำรส ำรวจและจัดเก็บ 
3) ข้อมูลที่มีเป็นจ ำนวนมำก อำจท ำให้ประชำชนขำดควำมสนใจในกำรสืบค้น

และอำจไม่สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
4) ข้อมูลบำงประเภทอำจมีผลต่อควำมมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  และ 

ไม่เหมำะสมที่จะเปิดเผยต่อสำธำรณะหรือเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต 
5) ข้อมูลส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจัดท ำเป็นภำษำเยอรมัน ท ำให้ยำกต่อกำรศึกษำ

เปรียบเทียบหรือศึกษำค้นคว้ำเพื่อประโยชน์ทำงวิชำกำร 
ส่วนในประเด็นเร่ืองควำมเชื่อถือได้ของข้อมูล ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยองค์กรต่ำง ๆ ใน

กระบวนกำรยุติธรรม อันได้แก่ ส ำนักงำนอำชญำวิทยำแห่งสหพันธ์ (BKA) ส ำนักงำนสถิติแห่ง
สหพันธ์ (StBA) และส ำนักงำนต ำรวจแห่งสหพันธ์ (BPOL) ที่เป็นองค์กรหลักในกำรท ำงำนเกี่ยว
ด้วยข้อมูลในกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ มีควำมน่ำเชื่อถือในควำมถูกต้องและตรงไปตรงมำ
เน่ืองมำจำกหลำยปัจจัยด้วยกัน 
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ประกำรแรก หน่วยงำนเหล่ำนี้เป็นหน่วยงำนที่ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวเลข
และข้อมูลคดีต่ำง ๆ เช่น ในกำรด ำเนินคดีอำญำชั้นก ำหนดคดี  (Erkenntnisverfahren) ซึ่งเป็น
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรทั้งหลำยของเจ้ำพนักงำน (พนักงำนต ำรวจ อัยกำร) มีแผนกสถิติคดีอำญำโดย
ส ำนักงำนต ำรวจ  (Police Criminal Statistic/ Polizeiliche Kriminalstatistik [PKS]) ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของพนักงำนอัยกำร เป็นหน่วยงำนภำยในที่ท ำหน้ำที่รวบรวมและรำยงำนข้อมูลที่ได้
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ในชั้นสอบสวนฟ้องร้อง 

ประกำรที่สอง ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยองค์กรของภำครัฐจะถูกตรวจสอบควำมถูกต้อง
จำกหน่วยงำนอิสระภำยนอกที่เป็นองค์กรกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยหรือสถำบันวิจัยต่ำง  ๆ เช่น 
หน่วยรำยงำนข้อมูลอำชญำกรรม (Kriminalitätslageberichte) สถำบันกฎหมำยอำญำต่ำงประเทศ
และระหว่ำงประเทศแมกซ์  พลังค์ (Max Planck Institute for Foreign and International Criminal 
Law) และศูนย์รวบรวมข้อมูลกฎหมำยอำญำ (Strafrecht in aller Welt) โดยมหำวิทยำลัยมืนเช่น 
(Universität München) หำกข้อมูลที่มีกำรศึกษำเปรียบเทียบแตกต่ำงไปจำกข้อมูลที่ได้รับจำกกำร
ศึกษำวิจัยอย่ำงเด่นชัด เจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนของรัฐจะถูกร้องเรียนและถูกตรวจสอบเพรำะถือ
เสมือนว่ำได้สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่สหพันธ์และหน่วยงำน  

ประกำรที่สำม ข้อมูลที่ถูกรวบรวมนั้นมีควำมเป็นระบบระเบียบและเปิดเผยต่อ
สำธำรณะ ผ่ำนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี กำรจัดท ำแผนผังและแผนภูมิสถิติในหลำกหลำยรูปแบบ 
และกำรจัดให้บริกำรระบบสืบค้นของมูลของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกิจกำรภำยในแห่ง
สหพันธ์ 

ประกำรสุดท้ำย ที่ท ำให้กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูลโดยหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของสหพันธ์มีควำมน่ำเชื่อถือ  คือ จิตส ำนึกพื้นฐำนของชนชำว
เยอรมันที่เป็นผู้รักควำมซื่อสัตย์ ปฏิเสธกำรคอร์รัปชั่นและบิดเบือนข้อมูล ไม่รับผลประโยชน์หรือ
อำมิสสินจ้ำงเกินหน้ำที่ เพรำะกำรมีจิตส ำนึกที่ถูกต้องท ำให้เกิดควำมเคำรพในสิทธิของตนเองและ
ของบุคคลอ่ืนในสังคม เกิดควำมเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และเกิดควำมส ำนึกในกำรซื่อตรง
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ซึ่งถึงแม้ว่ำเร่ืองดังกล่ำวนี้จะเป็นคุณธรรมส่วนที่หำมองเห็นได้ไม่  แต่เป็นสิ่ง
ซึ่งปลูกฝังอยู่ในรำกเหง้ำของชนชำติและท ำให้ผู้คนรักในกำรประกอบอำชีพอย่ำงสุจริตใจ  กำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำนภำยในกระทรวงต่ำง ๆ ภำยใต้กำรน ำของรัฐบำลสหพันธ์และรัฐบำลมล
รัฐจึงอยู่บนแนวทำงของควำมถูกต้องซื่อตรงและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ำมีควำมเชื่อถือได้ 
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3.1.6  มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรม 
โดยทั่วไปในเร่ืองกำรแก้ไขข้อมูล กำรลบ และปิดกั้นข้อมูลอยู่ในมำตรำ184 วรรค 536  

ส ำหรับกำรลบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกเก็บไว้ในไฟล์ได้มีกำรก ำหนดกฎระเบียบพิเศษไว้ใน
มำตรำ 184 วรรค 1 ส ำหรับมำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมใน
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรลบข้อมูลผู้ต้องขัง โดยก ำหนดให้ท ำกำรลบ
ข้อมูลได้เมื่อพ้นก ำหนดเวลำ 2 ปีนับแต่วันที่ปล่อยตัวผู้ต้องขังนั้น แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ให้อ ำนำจใน
กำรเก็บรักษำข้อมูลไว้ได้นำนกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด โดยจะต้องพิจำรณำเป็นรำยบุคคล
ไปเนื่องจำกมีเหตุผลพิเศษ และ5 ปีตำมกฎหมำยของรัฐหลังจำกปล่อยนักโทษ ซึ่งในบำเดน-เวิร์ท 
เทมเบิร์ก มีบำงข้อยกเว้นเช่นข้อมูลของกำรรับและกำรปล่อยตัวจะไม่ต้องถูกลบออกไป ถ้ำมัน
จ ำเป็นส ำหรับไฟล์นักโทษ (มำตรำ 184 วรรค 1   กฎหมำยอำญำ) รูปภำพที่ท ำตำมข้อก ำหนดต้อง
ถูกลบออกหลังจำกปล่อยนักโทษ สิ่งนี้จะต้องด ำเนินกำรทันที  ระยะเวลำกำรรอคอย 2 ปีไม่ได้
น ำมำใช้ในบำเดน-เวิร์ทเทมเบิร์ก ในขณะที่ในแฮมเบิก ระยะเวลำกำรรอคอย 5 ปีถูกน ำมำใช้         
ในกฎหมำยอำญำ รวมถึงกฎระเบียบที่พิเศษ ส ำหรับกำรบันทึกวิดีโอซึ่ งจะต้องลบออกหลังจำก  
4 สัปดำห์ 

มำตรำ 184 วรรค 2 รวมถึงกฎระเบียบพิเศษเกี่ยวกับควำมสมบูรณ์ของโฟลเดอร์ส ำหรับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล แทนกำรลบได้มีกำรจัดหำกำรอนุมัติกำรจ ำกัด เกี่ยวกับกำรส่งต่อและ
กำรใช้งำน ข้อมูลต้องหลังจำก 2 ปี หรือ 5 ปี ด้วยข้อยกเว้นของรำยละเอียดบำงอย่ำง (อำชญำกรรม
กำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และกำรท ำให้ถูกต้องของหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับถูกพิพำกษำจ ำคุกใน     
บำเดน เวิร์ทเทมเบิร์ก และ นีเดอร์ซัคเซิน) เพื่อป้องกันอันตรำยต่อคุก โฟลเดอร์นั้นจะต้องมีกำร  
ปิดกั้นอย่ำงเหมำะสม 

ตัวอย่ำง :  หำกนักโทษเข้ำมำในคุกอีกคร้ังหลังจำกไม่กี่ปีที่เกิดกำรปล่อยตัว ไฟล์ที่
เกี่ยวข้องนักโทษที่ถูกปิดกั้นหรือโฟลเดอร์สุขภำพสำมำรถน ำมำใช้อีกคร้ังโดยไม่จ ำกัด แต่ถ้ำ
โฟลเดอร์รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ใช้อีกต่อไปหรือกำรท ำให้ถูกต้องของหลักฐำนส่วนที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีกำรลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องนักโทษผู้นั้น 

ตำม มำตรำ 184 วรรค 3 ระยะเวลำกำรจัดเก็บข้อมูลของโฟลเดอร์นักโทษ ไฟล์สุขภำพ
และเอกสำรทำงกำรแพทย์จะถูกเก็บไว้ไม่เกิน 20 ปี ข้อจ ำกัดส ำหรับหนังสือนักโทษอยู่ที่ 30 ปี     
โดยอำจมีข้อยกเว้นเกิดขึ้นได้  
 
                                                                        

 36  กฎหมายว่าด้วยการบังคับโทษและวิธีการเพื่อความความปลอดภัยที่จ ากัดเสรีภาพ ค .ศ.1976 แห่ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี. มาตรา 184. 
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3.2  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ในสังคมที่มีกำรปกครองภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยที่มีผลเมืองอยู่เป็นจ ำนวนมำก

กำรจะทรำบว่ำใครมีประวัติกำรกระท ำควำมผิดมำก่อนหรือไม่อย่ำงไร เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหำ
พอสมควร ส ำหรับในประเทศสหรัฐอเมริกำ ปัญหำดังกล่ำวยิ่งยุ่งยำกมำกขึ้น เมื่อพลเมืองส่วนใหญ่
ของประเทศเป็นผู้อพยพมำจำกยุโรป และส่วนต่ำง ๆ ของโลก ซึ่งมีวัฒนธรรมและภำษำพูดดั้งเดิมที่
แตกต่ำงกัน แต่อย่ำงไรก็ตำมรูปแบบงำนทะเบียนประวัติอำชญำกรก็เร่ิมเกิดขึ้นในรัฐต่ำง ๆ ใน
สหรัฐอเมริกำ โดยระบบทะเบียนประวัติอำชญำกรแห่งแรกของสหรัฐอเมริกำเร่ิมขึ้นในปี  
ค.ศ. 1896 โดยมีรัฐนิวยอร์ค (New York) เป็นรัฐแรกที่จัดตั้งส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำน ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของงำนในกรมรำชทัณฑ์ มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรจัดท ำแฟ้มประวัติของนักโทษที่อยู่ใน
เรือนจ ำของรัฐ จนกระทั่งถึงปี 1927 จึงได้มีส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนกลำงเกิดขึ้น โดยในปี 1928 
ได้มีกำรออกกฎหมำยที่ก ำหนดให้องค์กรของรัฐท ำหน้ำที่พิมพ์ลำยนิ้วมือของทุกคนที่ถูกจับและ
ฟ้องร้องในควำมผิดร้ำยแรง และควำมผิดลหุโทษ โดยส ำเนำ ลำยพิมพ์นิ้วมือทั้งหมดจะถูกส่งไปยัง
แผนกพิสูจน์หลักฐำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงำนในกรมรำชทัณฑ์ มีอ ำนำจตำมกฎหมำยในกำรจัดท ำ
แฟ้มประวัติของนักโทษที่อยู่ในเรือนจ ำของรัฐ จนกระทั่งถึงปี 1927 จึงได้มีส ำนักงำนพิสูจน์
หลักฐำนกลำงเกิดขึ้น โดยในปี 1928 ได้มีกำรออกกฎหมำยที่ก ำหนดให้องค์กรของรัฐท ำหน้ำที่
พิมพ์ลำยนิ้วมือของทุกคนที่ถูกจับและฟ้องร้องในควำมผิดร้ำยแรง และควำมผิดลหุโทษ โดยส ำเนำ 
ลำยพิมพ์นิ้วมือทั้งหมดจะถูกส่งไปยังแผนกพิสูจน์หลักฐำนทำงทะเบียนและสถิติ (The Division of 
Criminal Identification Records and Statistics) ซึ่งต่อมำในปี 1954 ได้มีกำรแยกหน่วยงำนดังกล่ำว
เป็น 2 ส่วน คือ แผนกพิสูจน์หลักฐำน (The Division of Criminal Identification) และแผนกสืบเสำะ 
(The Division of Research) ส ำหรับกำรรวบรวมและจัดท ำข้อมูลในระยะแรกท ำด้วยมือทั้งหมด 
จนถึงปี ค.ศ. 1966 งำนทั้งหมดจึงถูกโอนไปอยู่ที่ The New York State Identification and 
Intelligence System (NYSIIS) ท ำให้แฟ้มทะเบียนประวัติทั้งหมด ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำร
บันทึกข้อมูล 

อนึ่งรูปแบบของระบบทะเบียนประวัติอำชญำกรยังปรำกฏในรัฐแคลิฟลอเนีย 
(California) เมื่อปี 1905 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรวบรวมลำยพิมพ์ลำยนิ้วมือ ส ำหรับใช้ในกำร
พิสูจน์ตัวบุคคลที่ถูกจับอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำผิดซ้ ำ ซึ่งกำรรวบรวมในช่วงแรกเป็นรูปแบบที่ท ำ
ด้วยมือ แต่ในปี ค.ศ. 1960 จึงได้มีกำรน ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ 

ในปี ค.ศ. 1965 มี 42 รัฐที่ได้พัฒนำระบบศูนย์เก็บรวบรวมทะเบียนประวัติอำชญำกร 
โดยระบบดังกล่ำวมีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก  แต่งำนพื้นฐำนหลักอันส ำคัญ 3 อย่ำง
ก็ยังคงมีอยู่อันประกอบด้วย งำนเกี่ยวกับลำยพิมพ์นิ้วมือ ดัชนีชื่อส ำหรับใช้ในกำรค้นหำหรือ 
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น ำข้อมูลออกมำและทะเบียนประวัติอำชญำกร อนึ่งในปีเดียวกันนี้ สภำคองเกสได้ผ่ำนกฎหมำยที่มี
ชื่อว่ำ The Law Enforcement Assistance Act of 1965 ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวออกมำเพื่อแก้ไข
ควำมสำมำรถของกฎหมำยของท้องถิ่นในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ออกโดยรัฐบำลกลำงส่งผลให้เกิด
ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐต่อรัฐบำลกลำง ท ำให้เกิดข้อเสนอให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนงำนกลำงที่ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรและเร่ืองรำวควำมเป็นไปขององค์กร
อำชญำกรรมทั้งหมด ท ำให้ส ำนักงำนสืบสวนสอบสวนกลำง The Federal Bureau of Investigation 
(FBI) เสนอรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติ The National Crime Information Center (NCIC) 
ซึ่งตั้งอยู่ในหน่วยงำนที่เรียกว่ำ The Identification Division ของส ำนักงำนสืบสวนสอบสวนกลำง 
(FBI)37 

กรณีกำรจัดเก็บและให้บริกำรข้อมูล อำจกล่ำวได้ว่ำศูนย์ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติของ
สหรัฐอเมริกำถูกจัดกำรและปฏิบัติงำนโดยส ำนักงำนสืบสวนสอบสวนกลำง (FBI) ซึ่งศูนย์ข้อมูล
อำชญำกรแห่งชำติ NCIC จะท ำกำรรวบรวมข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ที่ต ำรวจต้องกำรตัว, ทรัพย์ที่ถูกโจรกรรม, ทะเบียนประวัติอำชญำกร หรือที่เรียกว่ำ “rap sheets” 
ตลอดจนรำยชื่อของบุคคลที่ US Secret Service เห็นว่ำเป็นอันตรำยต่อชีวิตของประธำนำธิบดี หรือ
บุคคลส ำคัญของชำติ นอกจำกนั้นยังเป็นศูนย์ดัชนีพิสูจน์หลักฐำนระหว่ำงรัฐ (Triple 1) โดยศูนย์
ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติ NCIC เป็นศูนย์ที่รองรับกำรบังคับใช้กฎหมำย และกิจกำรต่ำง ๆ ใน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

นอกจำกศูนย์ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติแล้ว ยังมีแผนกพิสูจน์หลักฐำนที่ท ำหน้ำที่
รวบรวมลำยพิมพ์นิ้วมือและประวัติอำชญำกร แต่ข้อมูลในแผนกพิสูจน์หลักฐำนไม่สมบูรณ์เท่ำของ 
NCIC โดยในปี 1973 ได้มีกำรน ำระบบ The Automated Identification Division System (AIDS)  
มำใช้ โดยที่ระบบ AIDS ได้มีกำรพัฒนำไปควบคู่กับระบบ Triple 1 ที่ NCIC ซึ่งทั้ง 2 ระบบถูก
รวบรวมและจัดกำรโดย FBI38 

ส่วนกรณีกำรเปิดเผยข้อมูล ในระยะแรก มีกำรน ำทะเบียนประวัติอำชญำกรมำเปิดเผย
ภำยใต้หลักที่ว่ำสำธำรณะชนสำมำรถค้นหำควำมจริงจำกข้อมูลในทะเบียนประวัติอำชญำกรได้
ทั้งหมด ต่อมำสภำนิติบัญญัติในหลำย ๆ มลรัฐได้มีกำรตรำกฎหมำยที่ให้อ ำนำจแก่หน่วยงำน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของรัฐที่เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกร สำมำรถให้ข้อมูล
เกี่ยวกับทะเบียนประวัติอำชญำกรแก่ผู้ขอที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำได้
ในบำงกรณีเท่ำนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อบังคับที่ยอมให้ตรวจสอบข้อมูลได้เฉพำะผู้ที่จะเข้ำไป
                                                                        

37  Ibid 
38  Ibid. 
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ท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรือในงำนที่ต้องกำรควำมสุจริตสูงต่อมำสภำนิติบัญญัติได้ออกข้อยกเว้น
ทีละน้อยในกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอำชญำกร ปัจจุบันนี้สำมำรถตรวจสอบประวัติของ
บุคคลที่จะท ำงำนในสถำบันกำรเงิน หรือหน่วยงำนรักษำควำมปลอดภัยได้ด้วย อนึ่งในปี ค.ศ. 1985 
สภำคองเกรสได้ออกกฎหมำย The Security Clearance Information Act ก ำหนดให้ The National 
Security สำมำรถตรวจสอบทะเบียนของรัฐและท้องถิ่นได้ นอกจำกนั้นใน ปี ค.ศ. 1986 มีกำรออก
กฎหมำย The Immigration Reform Act ที่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่ำงด้ำวที่มีประวัติ
กำรกระท ำควำมผิดอำญำ ส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรคัดเลือกบุคคลเข้ำเป็นพลเมืองของประเทศ39 

3.2.1  ระบบกำรบูรณำกำรข้อมูล 
ด้วยเหตุที่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรม

แห่งสหรัฐที่อยู่ในฐำนะของหน่วยงำนรำชกำรระดับรัฐบำลกลำง  ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำร
ยุติธรรมจึงมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตำมแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่ก ำหนดโดย
กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ และนอกจำกนี้ ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมยังต้องปฏิบัติ
ตำมแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงบประมำณและกำรจัดกำร (67 FR 
84552) และรวมไปถึงแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำร
ยุติธรรมก ำหนดขึ้นเองอีกด้วย 

1)  แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ  
กล่ำวโดยละเอียด กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐได้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพ

ของข้อมูลข่ำวสำรเพื่อเป็นกำรตอบสนองควำมมุ่งหมำยที่ตนต้องกำรรับรองให้เป็นที่มั่นใจและท ำ
ให้เพิ่มขึ้นซึ่งคุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ กำรเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และควำมแท้จริงของข้อมูลที่
ได้มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ อีกทั้งยังได้มีกำรอธิบำยเพิ่มเติมไว้ในแนวทำงปฏิบัติฉบับนี้อีกว่ำ  
ให้หน่วยงำนที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะจัดให้มีขึ้นซึ่งเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับ
บุคคลผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรค้นหำหรือให้ได้มำซึ่งควำมถูกต้องแห่งข้อมูลข่ำวสำร  (ในกรณีที่
เป็นไปได้) ที่ได้มีกำรเผยแพร่โดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ หำกข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มีกำร
เผยแพร่นั้นมิได้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงยุติธรรม
แห่งสหรัฐและส ำนักงบประมำณและกำรจัดกำร 

แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐฉบับนี้ 
ได้มีกำรบัญญัติขึ้นให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของส ำนัก
งบประมำณและกำรจัดกำรฉบับลงวันที่  22 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 2002 อันหมำยควำมถึง ภำยใต้

                                                                        
39  Ibid. 
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ข้อก ำหนดในแนวทำงปฏิบัตินี้ องค์กรของรัฐทุกองค์กรที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติกำร
ท ำให้ลดลงซึ่งงำนเอกสำร ค.ศ. 199540 จ ำต้องพัฒนำและจัดพิมพ์แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพแห่ง
ตนและจะต้องจัดให้มีซึ่งวิธีทำงด้ำนกำรบริหำรเพื่อที่จะให้มีกำรร้องขอซึ่งควำมถูกต้องแห่งข้อมูล
ข่ำวสำรได้ กล่ำวโดยสรุป แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงยุติธรรม
แห่งสหรัฐฉบับนี้ ได้ก ำหนดขึ้นโดยค ำนึงถึงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแนวทำงปฏิบัติ
ของส ำนักงบประมำณและกำรจัดกำร (ที่จะกล่ำวถึงต่อไปในภำยหลัง) อย่ำงไรก็ดี อำจกล่ำวโดย
สรุปเบื้องต้นได้ว่ำ  กระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ มุ่งควำมสนใจรวมทั้งให้ควำมส ำคัญแก่
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ต่อไปนี้ 

(1)  มำตรฐำนขั้นต้นของคุณภำพ อันได้แก่ หน่วยงำนของรัฐใดที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่ง
พระรำชบัญญัติกำรท ำให้ลดลงซึ่งงำนเอกสำรจ ำต้องน ำมำตรฐำนขั้นต้นของคุณภำพดังที่ก ำหนดไว้นี้
ไปปรับใช้ อันได้แก่ กำรค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ กำรเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และควำมแท้จริง
ของข้อมูลที่ได้มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ อีกทั้งหน่วยงำนนั้น ๆ ด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมในอันที่
จะรวบรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรให้กลำยเป็นแนวทำง
ปฏิบัติของกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กร  

(2)  มีกระบวนกำรในกำรทบทวนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำร หน่วยงำนของรัฐใดที่อยู่
ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัติกำรท ำให้ลดลงซึ่งงำนเอกสำรจะต้องจัดให้มีกระบวนกำรในกำร
ทบทวนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรก่อนมีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ โดยยังคงค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ 
กำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จริง และควำมสมบูรณ์ของข้อมูล 

(3)  จัดให้มีกระบวนกำรสนับสนุนกำรร้องทุกข์ของประชำชน ทั้งนี้เป็นไปเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรท ำให้สะดวกขึ้นซึ่งกำรทบทวนโดยประชำชน หน่วยงำนต้องจัดให้มีขึ้นซึ่ง
เคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำรในอันที่จะอนุญำตให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ(บุคคลธรรมดำหรือองค์กร
ใดที่อำจจะใช้ หรือได้ประโยชน์ หรือได้รับควำมเสียหำยจำกกำรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นกรณีพิพำทอยู่) 
จะสำมำรถค้นหำ หรือให้ได้มำภำยในระยะเวลำอันเหมำะสม (หำกมีควำมเป็นไปได้) ซึ่งควำม
ถูกต้องแห่งข้อมูลที่ตนได้มำและได้มีกำรเผยแพร่โดยหน่วยงำนที่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมแนวทำง
ปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐและของส ำนักงบประมำณ
และกำรจัดกำร41  

                                                                        
40  Paperwork Reduction Act 1995, United States Commercial Code Chapter 35 Coordination of 

Federal Information Policy.  
41 United States Department of Justice, DOJ Information Quality Guidelines, Washington D.C. 

Retrieved February 8, 2014, from http://www.usdoj.gov/iqpr/dojinformationqualityguidelines.htm. 
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2)  แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงบประมำณและ 
กำรจัดกำร  

นอกเหนือจำกแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่ก ำหนดโดยกระทรวง
ยุติธรรมแห่งสหรัฐดังที่กล่ำวไว้โดยสังเขปข้ำงต้นแล้ว ส ำนักงำนสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมยัง
ตกอยู่ภำยใต้พันธะที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำร
ของส ำนักงบประมำณและกำรจัดกำรอีกด้วย 

เช่นเดียวกับที่มำและเหตุผลในกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูล
ข่ำวสำรของกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ แนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรของส ำนัก
งบประมำณและกำรจัดกำรได้ถูกก ำหนดขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
มำตรำ 515 แห่งพระรำชบัญญัติเงินทุนกำรจัดสรรทั่วไปโดยรัฐบำล ค.ศ. 2001 ที่บัญญัติให้ส ำนัก
งบประมำณและกำรจัดกำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติโดยกว้ำงแก่องค์กรของรัฐที่เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำร หรือเป็นผู้เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร โดยส ำนักงบประมำณและกำรจัดกำรจะต้องด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้ 

(1)  เป็นผู้ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อเป็นกำรรับรองและเป็นกำรท ำให้เพิ่มขึ้นซึ่ง
คุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ กำรเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง และควำมสมบูรณ์ของข้อมูล (รวมถึงข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนสถิติ) ที่ได้มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ 

(2)  ให้หน่วยงำนที่มีกำรเผยแพร่ข้อมูลสู่สำธำรณะจัดให้มีขึ้นซึ่งเคร่ืองมือในกำร
บริหำรจัดกำรส ำหรับบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรค้นหำ หรือให้ได้มำซึ่งควำมถูกต้องแห่ง
ข้อมูลข่ำวสำร (ในกรณีที่เป็นไปได้) ที่ได้มีกำรเผยแพร่โดยหน่วยงำน หำกข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มีกำร
เผยแพร่น้ันมิได้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่ก ำหนด 

(3)  จัดให้มีกำรรำยงำนตำมก ำหนดเวลำต่อผู้อ ำนวยกำรของส ำนักงบประมำณและ  
กำรจัดกำรซึ่งข้อมูลต่ำง ๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ จ ำนวนและลักษณะของค ำร้องทุกข์ที่หน่วยงำนได้รับ 
อันเกี่ยวเนื่องกับควำมถูกต้องแท้จริงของข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มีกำรเผยแพร่โดยหน่วยงำน และต้อง 
มีกำรรำยงำนเพิ่มเติมอีกว่ำหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรอย่ำงไรกับค ำร้องทุกข์นั้น ๆ 42 
  

                                                                        
42  Office of Management and Budget, Guidelines for Ensuring and Maximizing the Quality, Objectivity, 

Utility, and Integrity of Information Disseminated by Federal Agencies, Washington D.C: Executive Office of 
The President. Retrieved February 18, 2014, from 
http://www.whitehouse.gov/omb/fedreg/final_information_quality_guidelines.html. 
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3)  มำตรฐำนในงำนปฏิบัติงำนของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม 
ดังนั้น เพื่อด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรที่

ก ำหนดโดยกระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น รวมถึงแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพ
ของข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงบประมำณและกำรจัดกำร ที่ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติอย่ำงกว้ำง ๆ แก่
องค์กรของรัฐที่ท ำงำนด้ำนข้อมูล เพื่อเป็นกำรรับรอง และเป็นกำรสร้ำงคุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ 
กำรใช้ประโยชน์ได้จริง และควำมแท้จริงของข้อมูล ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมจึงได้มี
กำรก ำหนดแนวทำงปฏิบัติด้ำนคุณภำพของข้อมูลข่ำวสำรแห่งตนในส่วนรำยละเอียดของมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนเพื่อที่จะเป็นกำรรับรองถึงคุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ กำรเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง 
และควำมสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1)  มำตรฐำนในกำรปฏิบัติ งำนเกี่ ยวกับคุณภำพของข้อมูล  ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมทุ่มเทเพื่อกำรพัฒนำ กำรรักษำและคงไว้ กำรเผยแพร่ข้อมูลที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบทั้งปวงด้วยระดับควำมเชี่ยวชำญและมำตรฐำนด้ำนข้อมูลสูงสุด  

(2)  มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงของข้อมูล 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมให้ค ำมั่นสัญญำว่ำจะเพิ่มควำมเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริงของ
ข้อมูล ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลของส ำนักงำนสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมทุกคน เนื่องจำกเป็นที่เห็นได้
อย่ำงชัดเจนว่ำข้อมูลของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมนี้ได้มีกำรน ำมำอ้ำงอิงบ่อยคร้ัง   
ทั้งโดยผู้ก ำหนดนโยบำยของรัฐในทุก ๆ ระดับ สมำชิกของสื่อต่ำง ๆ ผู้ปฏิบัติ นักวิชำกำรและ
สำธำรณชนในแขนงอ่ืน ๆ ฉะนั้น เพื่อเป็นกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้ในวงกว้ำง 
ส ำนักงำนสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมจึงจัดให้มีขึ้นซึ่งข้อมูลโดยเร็ว 

(3)  มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล  ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมจะท ำให้เป็นที่มั่นใจได้ถึงควำมน่ำเชื่อถือในกำรน ำเสนอข้อมูลรวมถึง
กระบวนกำรในกำรสร้ำงข้อมูลนั้น ๆ ขึ้นด้วย ในกำรนี้ ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลนี้ได้รับกำร
ป้องกันโดยหลำยองค์ประกอบเพื่อเป็นกำรรับรองว่ำข้อมูลนั้น ๆ มีควำมเที่ยงตรง เชื่อถือได้และ
ปรำศจำกควำมโน้มเอียงใด ๆ และข้อมูลที่มีลักษณะดังกล่ำวนี้จะได้รับกำรน ำเสนออย่ำงเที่ยงตรง 
ชัดเจน สมบูรณ์และปรำศจำกควำมโน้มเอียงใด ๆ เช่นกัน ดังนั้น ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำร
ยุติธรรมจึงได้มีกำรจัดเตรียมข้อมูลด้วยควำมระมัดระวังตำมกระบวนกำรที่ได้รับกำรยอมรับ และ
ยังได้มีกำรพิสูจน์ควำมถูกต้องของข้อมูลนั้นโดยเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนสถิติแห่งกระบวนกำร
ยุติธรรม และระบบกำรป้องกันที่มีกำรก ำหนดไว้เพื่อเป็นกำรรับรองว่ำ ข้อมูลนั้นมิได้มีกำรเปิดเผย
ให้ตกอยู่ในควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นอันตรำยต่อข้อมูลก่อนที่จะมีกำรเผยแพร่ต่อสำธำรณะ 
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(4)  มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับควำมสมบูรณ์ของข้อมูล  ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมได้จัดให้มีกำรป้องกันควำมสมบูรณ์และแท้จริงโดยกำรจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูล
และกำรแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญำตเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำข้อมูลนั้นมิได้มีกำรเปิดเผยให้ตกอยู่ใน
ควำมเสี่ยงโดยควำมไม่ซื่อสัตย์หรือควำมไม่ถูกต้องใด ๆ นอกจำกนี้ ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำร
ยุติธรรมยังให้ค ำมั่นสัญญำเพิ่มเติมปกป้องและรักษำควำมลับและควำมเป็นส่วนบุคคลของบุคคล
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรรวบรวมข้อมูลนั้น ๆ  

4)  กลยุทธ์เพื่อกำรประสบควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย 
เพื่อที่จะประสบควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้

มีกำรจัดท ำข้อมูลและได้มีกำรสนับสนุนให้เกิดโปรแกรมให้ควำมช่วยเหลือต่ำง  ๆ เพื่อที่จะใช้เป็น
แนวทำงและใช้ในกำรให้ควำมรู้แก่ผู้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมและกำรบริหำรด้ำน
กระบวนกำรยุติธรรม ทั้งในระดับรัฐบำลกลำง ระดับรัฐและระดับท้องถิ่น โดยในกำรนี้ส ำนักงำน
สถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรก ำหนดกลยุทธ์เพื่อประสบควำมส ำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย
ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ข้อที่หนึ่ง จัดให้มีขึ้นซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมในระดับประเทศ พร้อมทั้ง
จัดให้มีขึ้นซึ่งองค์กรบริหำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมที่จะให้กำรช่วยเหลือในกำรตรวจวัดตลอด
ระยะเวลำและตลอดเขตพื้นที่ที่ก ำหนด 

กลยุทธ์ข้อที่สอง พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลโดยรัฐและหน่วยงำนท้องถิ่นและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของทุก ๆ รัฐและทุก ๆ องค์กรท้องถิ่นในกำรที่จะจัดให้มีขึ้นซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชญำกรรมและองค์กรบริหำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม 

กลยุทธ์ข้อที่สำม ท ำให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำสำธำรณชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำได้43 

5)  หลักกำรและแนวทำงปฏิบัติในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนระดับรัฐบำลกลำง (Principles 
and practices for a Federal statistical agency) 

แนวทำงปฏิบัติด้ ำนคุณภำพของข้อมูลที่ เป็นหลักปฏิบัติของส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมนี้เป็นผลสืบเนื่องจำกกำรประชุมของคณะกรรมกำรกำรวิจัยแห่งชำติ 
(National Research Council) ในวำระกำรประชุมอันเกี่ยวเนื่องกับหลักกำรและกำรปฏิบัติในฐำนะ
ที่เป็นหน่วยงำนระดับรัฐบำลกลำง (Principles and practices for a Federal statistical agency) ซึ่งใน

                                                                        
43  Bureau of Justice Statistics (2005), Bureau of Justice Statistics Strategic plan FY 2005-2008. U.S. 

Department of Justice, Washington D.C. Retrieved January 5, 2014, from 
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/principles.htm. 
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รำยงำนกำรประชุมฉบับนี้ได้มีกำรพิจำรณำเกี่ยวกับหลักกำรสำมข้อใหญ่ด้วยกันที่จะน ำไปปรับใช้
กับหน่วยงำนในระดับรัฐบำลกลำง ได้แก่ 1) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับนโยบำยต่ำง ๆ 2) ก่อให้เกิดควำม
น่ำเชื่อถือในระหว่ำงผู้ใช้ข้อมูล และ 3) ด ำรงไว้ซึ่งควำมไว้วำงใจระหว่ำงผู้จัดท ำข้อมูล กล่ำวโดย
สรุป ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งเห็นควำมส ำคัญของหลักเกณฑ์ต่ำง  ๆ เหล่ำนี้จึงได้
ยึดถือไว้เพื่อเป็นเคร่ืองมือแห่งตนในกำรที่จะใช้พัฒนำข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นสืบไป 

นอกจำกหลักกำรสำมข้อดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วในรำยงำนเกี่ยวกับหลักกำรและกำร
ปฏิบัติในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนระดับรัฐบำลกลำงยังได้มีกำรบันทึกแนวทำงปฏิบัติที่ส ำคัญอีก        
11 ข้อซึ่งองค์กรของรัฐที่ปฏิบัติหน้ำที่ เกี่ยวกับข้อมูลจ ำต้องยึดถือไว้  ดังนั้น ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมจึงได้ยึดถือแนวทำงดังกล่ำวนี้ไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติของตนเช่นกัน ได้แก่ 

1) ต้องมีกำรอธิบำยภำรกิจแห่งตนให้เป็นที่กระจ่ำงแก่ภำยนอก เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ในวงกว้ำง 

2) ต้องมีควำมเป็นเอกภำพอย่ำงแท้จริง 
3) ต้องมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มำกขึ้น 
4) ต้องเปิดกว้ำงต่อสำธำรณะเกี่ยวกับข้อมูลที่จัดท ำและรวบรวม 
5) ต้องมีกำรเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง  
6) ต้องให้ควำมร่วมมือพร้อมท ำงำนร่วมกันกับผู้ใช้ข้อมูล 
7) ต้องมีกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและยุติธรรมระหว่ำงผู้จัดท ำและผู้ซึ่งมอบให้ซึ่ง

ข้อมูล 
8) ต้องมีควำมรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเชี่ยวชำญและมีคุณภำพตำมมำตรฐำน 
9) ต้องมีโครงกำรวิจัยที่เข้มแข็งและพร้อมปฏิบัติกำรอยู่เสมอ 
10) ต้องมีกำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญของเจ้ำหน้ำที่ 
11) ต้องมีควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกับกับหน่วยงำนด้ำนอ่ืน ๆ  

3.2.2  หน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรจัดเก็บข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบูรณำกำรข้อมูลในกระบวนกำรยุติธรรม ได้แก่ ส ำนัก

สถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม (Bureau of Justice Statistics) อันเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำน
โครงกำรยุติธรรม (Office of Justice program) ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับและดูแลของกระทรวง
ยุติธรรมแห่งสหรัฐอเมริกำ เป็นส ำนักงำนซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่รับผิดชอบด้ำน
กำรรวบรวม วิเครำะห์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทั้งปวง 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 ธันวำคม ค.ศ. 1979 ภำยใต้กฎหมำยที่
ให้อ ำนำจในกำรก่อตั้ง ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรม ค.ศ. 1979 ซึ่งเป็น
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กฎหมำยฉบับที่มีกำรแก้ไขจำกพระรำชบัญญัติกำรควบคุมอำชญำกรรมและควำมปลอดภัยตำม  
ท้องถนน ค.ศ. 1968 นอกจำกนี้ อำจกล่ำวได้ว่ำ พระรำชบัญญัติกำรปรับปรุงกระบวนกำรยุติธรรม 
ค.ศ. 1979 นี้ ได้ก่อตั้งองค์กรในกำรที่จะรับผิดชอบ ดูแลในกำรจัดเก็บรวบรวม วิเครำะห์และ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำขึ้นใหม่อันเป็นกำรพลิกโฉมจำกองค์กรเดิมที่
รับผิดชอบในส่วนนี้ ได้แก่ องค์กรฝ่ำยบริหำรที่ให้ควำมช่วยเหลือในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย  
ที่จัดตั้งขึ้นภำยใต้อ ำนำจแห่งกฎหมำยฉบับเดิม ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรปรับปรุงกระบวนกำร
ยุติธรรม ค.ศ. 1979 ซึ่งเป็นกฎหมำยฉบับเดิมที่เคยให้อ ำนำจแก่หน่วยงำนต่ำง  ๆ ในกำรที่จะ
รับผิดชอบ ดูแลในกำรจัดเก็บรวบรวม วิเครำะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำ  

ควำมมุ่งหมำยหรือวัตถุประสงค์หลักของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมนี้ 
ทำงส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรก ำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องแก่วัตถุประสงค์ดังที่
บัญญัติไว้ในกฎหมำย กล่ำวคือ ประมวลกฎหมำยแห่งสหรัฐอเมริกำ หมวด 42 มำตรำ 373144  
ที่บัญญัติให้หน่วยงำนใด ๆ ที่จัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลจ ำต้องก ำหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมำยแห่ง
ตนให้สอดคล้องแก่วัตถุประสงค์ดังที่บัญญัติไว้ในกฎหมำย โดยควำมมุ่งหมำยหลักของส ำนักสถิติ
แห่งกระบวนกำรยุติธรรมนี้ ที่จะด ำเนินกำรให้ได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมจึงได้มีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์  ควำมมุ่งหมำยของส ำนักงำนในกำรที่จะ
ด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์ จัดพิมพ์และเผยแพร่อย่ำงถูกต้องแท้จริง ปรำศจำกควำมโน้มเอียง     
ใด ๆ และตรงตำมก ำหนดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรม ผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ ผู้เสียหำยทำง
อำญำ และกำรด ำเนินกำร กำรบริหำรเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมโดยรวมของฝ่ำยรัฐในทุก  ๆ 

                                                                        
44  42 USC §3731 วัตถุประสงค์หลักแห่งมาตรานี้ ได้แก่ การจัดให้มี และการส่งเสริม สนับสนุน  

การด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถิติเกี่ยวเนื่องกับ อาชญากรรม การกะท าความผิดของผู้เยาว์ 
และการด าเนินการด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซ่ึงรวมถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งด้วย นอกจากนี้  
ยังจัดให้มีการสนับสนุนเพื่อพัฒนาซ่ึงข้อมูลและระบบสถิติทั้งในระดับรัฐบาลกลาง ระดับรัฐ และระดับท้องถิ่น  
ทุกระดับเพื่อให้สามารถที่จะก าหนดวัดและเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับระดับที่เกิดขึ้นของอาชญากรรม และ  
การกระท าความผิดของผู้เยาว์ รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและกรณีอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอีกด้วย  

 ในการนี้ ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกรณีที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องด าเนินการให้ถึงขอบเขตอนั
สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการก่อตั้งองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานในระดับรัฐที่ให้ความช่วยเหลือใด ๆ ที่จะ
ด าเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และในการที่จะด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งมาตรานี้  หน่วยงานนั้น ๆ  
ต้องมุ่งความส าคัญไปที่ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น. 
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ระดับ มุ่งหมำยควำมส ำเร็จของส ำนักงำนไปที่กำรสนับสนุนและช่วยเหลือทุก  ๆ รัฐและทุก ๆ 
องค์กรท้องถิ่นปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งกำรเก็บบันทึกข้อมูลด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  
ที่จะเป็นประโยชน์ในกำรที่จะต่อต้ำนอำชญำกรรมที่ เกิดขึ้น  และท ำให้ เป็นที่มั่นใจได้ว่ำ
กระบวนกำรยุติธรรมนั้นจะเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเท่ำเทียมกันในทุก ๆ ส่วน45 

นอกจำกนี้ ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมยังได้อุทิศตนเพื่อที่จะพัฒนำซึ่งคุณภำพ
ของข่ำวกรองด้ำนอำชญำกรรมระดับชำติ  เพื่อท ำให้ดีขึ้นซึ่งคุณภำพของกำรสื่อสำรด้ำนข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและแพ่งอีกด้วย 

นอกเหนือจำกกำรพัฒนำคุณภำพของข่ำวกรองและกำรสื่อสำรโดยกำรที่จะด ำเนินกำร
รวบรวม วิเครำะห์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ อย่ำงถูกต้องแท้จริง ปรำศจำกควำมโน้มเอียงใด ๆ และตรง
ตำมก ำหนด เผยแพร่ข้อมูลทั้งปวงด้วยระดับควำมเชี่ยวชำญและมำตรฐำนสูงสุด ท ำให้ข้อมูลแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมมีควำมน่ำเชื่อถือ 

1)  พันธมิตรและผู้มีส่วนช่วยเหลือในกำรจัดท ำข้อมูล  (BJS Partnerships and 
Affiliations) อย่ำงไรก็ดี นอกจำกกรณีที่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมจะเป็นหน่วยงำนกลำง
ที่ส ำคัญที่สุดในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำซึ่งมีหน้ำที่ในกำรจัดเก็บ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำแล้ว ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมยังได้รับควำม
ช่วยเหลือจำกพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งหน่วยงำนอ่ืนที่มีส่วนช่วยเหลือในกำรจัดท ำข้อมูล
อันได้แก่หน่วยงำนดังต่อไปนี้อีกด้วย 

นอกจำกนั้น ยังมีสมำคมหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรบูรณำกำรข้อมูล ได้แก่ 
1)  สมำคมสถิติแห่งสหรัฐอเมริกำ (American Statistical Association (ASA))46 สมำคม

สถิติแห่งสหรัฐอเมริกำท ำหน้ำที่ในกำรเป็นหน่วยงำนที่ให้ค ำปรึกษำแก่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำร
ยุติธรรม อันได้แก่ ค ำแนะน ำด้ำนเทคนิค กำรทบทวนทฤษฎีและวิธีกำรต่ำง ๆ พร้อมทั้งแสดงควำม
คิดเห็นในผลงำนของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมหลำยผลงำนอีกด้วย  ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำ 
สมำคมสถิติแห่งสหรัฐอเมริกำแนะน ำและแสดงควำมคิดเห็นในกำรแก้ไขปรับปรุงกำรส ำรวจ

                                                                        
45  Greenfeld, Lawrence A. (2002), Data Quality Guideline for the Bureau of Justice Statistics. 

Washington D.C: U.S. Department of Justice. Retrieved January 5, 2014, from  
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/dataquality.htm. 

46  Bureau of Justice Statistics (2005), Bureau of Justice Statistics Strategic plan FY 2005-2008. 
Washington D.C: U.S. Department of Justice. Retrieved January 5, 2014, from 
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/principles.htm. 
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ระดับชำติเกี่ยวกับผู้ เสียหำยในคดีอำญำ (National Crime Victimization Survey) และกำรวิจัย
เกี่ยวกับอำชญำกรรมที่เกิดจำกควำมเกลียดชัง อีกทั้งกำรใช้ก ำลังของผู้บังคับใช้กฎหมำย 

2)  สภำสมำคมผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถิติระดับรัฐบำลกลำง  
3)  สมำคมผู้รวมตัวกันเพื่อพัฒนำด้ำนสังคมศำสตร์ (Consortium of Social Science 

Associations) 
4)  คณะกรรมกำรวิธีกำรด้ำนสถิติแห่งรัฐบำลกลำง (Federal Committee on Statistical 

Methodology)  
5)  กำรรวมตัวกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยเพื่อวิจัยด้ำนกำรเมืองและสังคม  (Inter-

university Consortium for Political and Social Research (National Archive of Criminal Justice 
Data)) 

6)  คณะกรรมกำรสถิติแห่งชำติซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยในสถำบันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ  
(Committee on National Statistics within the National Academy of Sciences) 

7) ส ำนักงำนควบคุมยำเสพติดและป้องกันอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (United 
Nations Office for Drug Control and Crime Prevention)  

2)  ข้อมูลจำกหน่วยงำนอ่ืน (Data from Other Sources) 
 (1)  รำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมของส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ 

(FBI’s Uniform Crime Report)47 
โครงกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมของส ำนักสอบสวนกลำงแห่ง

สหรัฐอเมริกำนี้ได้ เ ร่ิมด ำเนินกำรในปี  1929 โดยสมำคมหัวหน้ำต ำรวจระหว่ำงประเทศ  
(The International Association of Chiefs of Police) เพื่อที่จะตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประเทศที่ต้องกำรข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมที่เป็นรูปแบบเดียวกันและเชื่อถือได้ และต่อมำในปี 1930 
ส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำจึงได้เร่ิมเข้ำ รับผิดชอบด ำเนินกำรในกำรจัดรวบรวม 
จัดพิมพ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมเหล่ำนั้น  

นอกจำกนี้ ส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำยังมีกำรจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่
เป็นรำยปีด้ำนอ่ืนอีก อำทิ ข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่เกิดจำกควำมเกลียดชัง  (Hate Crime 
Statistics) และข้อมูลเกี่ยวกับผู้บังคับใช้กฎหมำยที่ถูกฆ่ำและถูกท ำร้ำยร่ำงกำย (Law Enforcement 
Officers Killed and Assaulted)  ซึ่ ง เป็นสิ่ งพิมพ์ที่มีกำรรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับ

                                                                        
47  Uniform Crime Reports, Federal Bureau of Investigation.  

Retrieved February 2, 2014, from http://www.fbi.gov/ucr/ucr.htm. 
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อำชญำกรรมบำงชนิดเป็นกรณีพิเศษ ได้แก่ อำชญำกรรมที่เกิดจำกควำมเกลียดชังในเผ่ำพันธุ์หรือ
เชื้อชำติที่แตกต่ำงและอำชญำกรรมที่เกี่ยวกับกำรฆ่ำและกำรท ำร้ำยร่ำงกำยผู้บังคับใช้กฎหมำย 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับเยำวชน (Juvenile Justice Statistics) 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมยังได้น ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับเยำวชนด้วยควำมร่วมมือของส ำนักกระบวนกำรยุติธรรมเยำวชนและ
ป้องกันกำรกระท ำควำมผิดโดยเยำวชน (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention) 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ได้ด ำเนินกำรรวบรวม วิเครำะห์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
ของเยำวชนออกสู่สำธำรณะในรูปของหนังสือสรุปข้อมูล  (Statistical Briefing Book (SBB))48  
โดยหนังสือสรุปข้อมูลนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลได้เข้ำถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนทำงเว็บไซด์
ของส ำนักกระบวนกำรยุติธรรมเยำวชนและป้องกันกำรกระท ำควำมผิดโดยเยำวชน ซึ่งผู้ใช้จะได้รับ
ควำมรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยเยำวชน รวมทั้งกรณีที่เยำวชนเป็นผู้เสียหำย
และกรณีที่ผู้เยำว์เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรม 

ระบบกำรเผยแพร่ข้อมูลนี้ได้รับกำรพัฒนำโดยศูนย์กระบวนกำรยุติธรรมเยำวชน
แห่งชำติ  (The National Center for Juvenile Justice)  ที่ ได้พัฒนำให้ระบบเผยแพร่ข้อมูลนี้ 
จัดเผยแพร่ข้อมูลอย่ำงตรงเวลำและมีควำมน่ำเชื่อถือเพื่อใช้ส ำหรับเป็นค ำตอบหรือบทสรุปให้กับ  
ผู้ร่ำงนโยบำย สื่อในแขนงต่ำง ๆ รวมทั้งบุคคลทั่วไป 

3)  ข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรเกี่ยวเนื่องกับองค์กรของรัฐ (FedStats)49 
FedStats หรือ One -Stop Federal Statistics Website ได้มีกำรรวบรวมและจัดท ำขึ้น

พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสำธำรณะตั้งแต่ปี 1997 โดยควำมพยำยำมของฝ่ำยบริหำรที่จะปรับปรุงและ
พัฒนำกำรบริกำรต่อผู้บริโภคพร้อมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภำพของกำรบริกำรให้มำกขึ้น ซึ่ง FedStats 
จะเป็นประโยชน์กับองค์กรหรือหน่วยงำนของส่วนกลำงและประชำชนทั่วไปในกำรที่จะท ำให้
ลดลงซึ่งเวลำและควำมพยำยำมอ่ืนใดในกำรเข้ำถึงข้อมูล โดยที่เว็บไซด์นี้นับได้ว่ำเป็นผลงำนจำก
ควำมพยำยำมร่วมกันของหลำยหน่วยงำนที่จะพัฒนำระบบข้อมูล โดยกำรน ำของสภำกำรรวมตัว
กันระหว่ำงองค์กรเพื่อก ำหนดนโยบำยด้ำนสถิติ (The Interagency Council on Statistical Policy) 

FedStats เป็นระบบที่เสนอกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำรเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ 
ที่จัดท ำโดยองค์กรของรัฐ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ ำต้องรู้มำก่อนล่วงหน้ำว่ำหน่วยงำนรัฐหน่วยงำนใด
น ำเสนอข้อมูลชุดไหน นอกจำกนี้ FedStats ยังมีระบบกำรสืบค้นที่สะดวกสบำยและยังมีช่องทำง

                                                                        
48  Statistical Briefing Book, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention. Retrieved 

February 22, 2014, from http://www.ojjdp.ncjrs.gov/ojstatbb/about.html. 
49  FedStates. Retrieved February 24, 2014, from http://www.fedstats.gov/. 
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กำรเชื่อมต่อไปยังหน่วยงำนที่น ำเสนอข้อมูล แนวโน้มควำมเป็นไปของข้อมูล มำกกว่ำ 100 องค์กร 
ไม่ว่ำจะเป็นองค์กรที่น ำเสนอข้อมูลด้ำนเศรษฐศำสตร์ จ ำนวนประชำกร อำชญำกรรม กำรศึกษำ 
กำรดูแลสุขภำพ ควำมปลอดภัยในอำกำศยำน กำรใช้พลังงำน และข้อมูลด้ำนอ่ืน ๆ อีกมำก  

3.2.3  ระเบียบค ำสั่งและแนวทำงกำรปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บข้อมูล 
1)  ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม 
ด้วยภำระหน้ำที่ที่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมนี้เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ

กระบวนกำรยุติธรรมที่ส ำคัญที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกำ ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม
จึงมีภำระหน้ำที่หลัก 3 ประกำรด้วยกัน ได้แก่  

(1)  ด ำรงไว้ซึ่งโครงกำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวข้องกับข้อมูลและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรด ำรงไว้ซึ่งชุดของข้อมูลที่เป็นข้อมูลหลักประมำณ 36 ชุด
ข้อมูล ซึ่งชุดข้อมูลที่กล่ำวมำนี้ได้มีกำรออกแบบในกำรจัดเก็บเพื่อให้จัดเก็บข้อมูลได้ครอบคลุม  
ทุกขั้นตอนของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ โดยชุดข้อมูลดังกล่ำวนี้จะมีกำรจัดพิมพ์และเผยแพร่
เป็นรำยปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มข้อมูล 4 กลุ่มเพื่อแสดงถึงข้อมูลของแต่ละขั้นตอนในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ อันได้แก่ (1) ผู้เสียหำยของกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำ (2) จ ำนวนประชำกรที่
อยู่ภำยใต้กำรดูและของกรมรำชทัณฑ์ (3) จ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำในระดับรัฐบำลกลำง 
(4) ข้อมูลด้ำนกำรด ำเนินคด ี

นอกจำกข้อมูลข้ำงต้นที่มีกำรรวบรวม  จัดพิมพ์ เป็นรำยปีแล้ว  ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมยังมีกำรด ำรงไว้ซึ่งชุดข้อมูลที่มีกำรรวบรวมและจัดพิมพ์เป็นระยะ ๆ อีกด้วย 
ซึ่งชุดข้อมูลเหล่ำนี้ครอบคลุมถึง  (1) กำรบริหำรจัดกำรขององค์กรซึ่งบังคับใช้กฎหมำยและ          
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในเรือนจ ำ  (2) วิธีปฏิบัติของพนักงำนอัยกำรและพนักงำนสอบสวน           
(3) ขั้นตอนกำรด ำเนินคดีในศำลระดับรัฐ (4) ปริมำณกำรกระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรง (5)ลักษณะ
ของประชำกรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุม ดูแลของกรมรำชทัณฑ์ (6) อัตรำกำรจ้ำงงำนและอัตรำกำรใช้
จ่ำยเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (7) ขั้นตอนในกำรด ำเนินคดีแพ่งในศำลระดับรัฐ  
(8) กำรศึกษำในกรณีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 

(1)  อำชญำกรรมและผู้เสียหำย50 
กำรส ำรวจข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมและผู้เสียหำย ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม

ได้ด ำเนินกำรส ำรวจในหลำย  ๆ รูปแบบเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง  ดังมี
รำยละเอียดกำรส ำรวจดังต่อไปนี้ 
                                                                        

50  Bureau of Justice Statistics, Bureau of Justice Statistics Data Collections. U.S. Department of 
Justice, Washington D.C. Retrieved March 7, 2014, from http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/collections.htm. 
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1) กำรส ำรวจในระดับเมืองหรือท้องถิ่นเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำและทัศนคติของ
ประชำกร (City-level Survey of Crime Victimization & Citizen Attitudes – 1998) 

2) กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรเข้ำรับกำรรักษำในห้องฉุกเฉินเนื่องจำกอำกำรบำดเจ็บอัน
เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรใช้ควำมรุนแรงโดยเจตนำ (Emergency Room Statistics on Intentional 
Violence – 1994)  

กำรรวบรวมข้อมูลในกรณีนี้ จะเป็นกำรรวบรวมข้อมูลอำกำรบำดเจ็บที่เกิดขึ้นจำกกำร
กระท ำโดยเจตนำ เช่น เกิดจำกควำมรุนแรงในครอบครัว กำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ กำรใช้ควำม
รุนแรงต่อเด็ก โดยกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำลหลำยแห่ง 

1) กำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้ เสียหำยในคดีอำญำ  (National Crime 
Victimization Survey (NCVS)) ประกอบด้วยกำรส ำรวจในกรณีดังกล่ำวต่อไปนี้ 

2) ค ำถำมเพิ่มเติมเพื่อส ำรวจเกี่ยวกับกำรก่ออำชญำกรรมต่อผู้พิกำร เพิ่มเติมคร้ังแรก
ในปี 2000 (Crimes Against Disabled questions added in 2000)  

3) ค ำถำมเพิ่มเติมเพื่อส ำรวจเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
คร้ังแรกในปี 2001 (Cybercrime questions added in 2001)  

4) ค ำถำมเพิ่มเติมเพื่อส ำรวจเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นจำกควำมเกลียดชัง  (Hate 
Crime) เพิ่มเติมในปี 1999 (Hate Crime questions added in 1999)  

5) กำรส ำรวจเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรติดต่อสื่อสำรกับพนักงำนสอบสวน: 
ส ำรวจเพื่อใช้ประกอบกับกำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยในอำญำ  (NCVs) (Police 
Public Contact Survey Supplement) 

6) กำรส ำรวจอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในโรงเรียน: ส ำรวจเพื่อใช้เป็นภำคผนวก (School 
Crime Supplement)  

7) กำรส ำรวจเกี่ยวกับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถำนที่ท ำงำน เพิ่มเติมคร้ังแรกในปี 
2002 (Workplace Violence Supplement – 2002)  

จำกกำรส ำรวจดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแสดงให้เห็นว่ำ  กำรส ำรวจในระดับประเทศ
เกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ (NCVs) นี้ เป็นกำรส ำรวจข้อมูลในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำย  
ในคดีอำญำ ที่ส ำนักงำนสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมเป็นผู้ท ำกำรส ำรวจ โดยมุ่งเน้นกำรส ำรวจ
ไปในระดับครัวเรือน จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับ
ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (NCVs) นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่ส ำคัญที่สุดเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ ซึ่งกำร
ส ำรวจดังกล่ำวนี้  ในแต่ละปีจะมีกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มผู้แทนซึ่งถือว่ำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงใน
ระดับประเทศจ ำนวนประมำณ 76,000 ครัวเรือน หรือประมำณ 135,300 รำย กำรเก็บข้อมูลนี้เป็น
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กำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ (1) อัตรำควำมถี่ในกำรเกิดอำชญำกรรม (2) ลักษณะของผู้เสียหำยใน
คดีอำญำ (3) ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหำยในคดีอำญำนั้น ๆ ทั้งหมดนี้เป็นกำรมุ่งส ำรวจเฉพำะ
ในประเทศสหรัฐอเมริกำเท่ำนั้น 

ข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจนี้ จะท ำให้ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมสำมำรถที่จะ
ประมำณควำมเป็นไปได้เกี่ยวกับจ ำนวนผู้เสียหำยโดยรวมไม่ว่ำจะเป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำ
ควำมผิดอำญำฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ กำรท ำร้ำยร่ำงกำยอันเนื่องมำจำกควำมผิดเกี่ยวกับเพศ  
กำรปล้นทรัพย์ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย กำรลักทรัพย์ กำรบุกรุกเข้ำไปในเคหะสถำนของผู้อ่ืน กำรลักทรัพย์
ประเภทยำนพำหนะ ขณะเดียวกันกำรส ำรวจนี้ยังมีส่วนช่วยให้ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม
ทรำบถึงข้อมูลในส่วนปลีกย่อยอื่น ๆ อำทิ จ ำนวนผู้เสียหำยที่เป็นเพศหญิง เป็นผู้สูงอำยุ เป็นผู้มีเชื้อ
ชำติอ่ืนเป็นผู้ที่อำศัยอยู่ในตัวเมือง หรือผู้เสียหำยในกลุ่มอ่ืน ๆ กำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับ
ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (NCVs) นี้ จะท ำให้ได้มำและทรำบถึงแหล่งข้อมูลระดับประเทศที่ใหญ่ที่สุด 
ซึ่งจะอธิบำยถึงผลกระทบของอำชญำกรรมและลักษณะของผู้กระท ำควำมผิด51    

(2)  กำรบังคับใช้กฎหมำย 
กำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยนี้ ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม

ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลรวมถึงจำกวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
1) กำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรเกี่ยวเนื่องกับสถำบันที่เปิดอบรมเกี่ยวกับกำรบังคับใช้

กฎหมำย (Census of Law Enforcement Training Academies) 
2) กำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรบังคับใช้

กฎหมำยทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น (Census of State and Local Law Enforcement Agencies)  
3) กำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรเกี่ยวเนื่องกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรบังคับใช้

กฎหมำยในระดับรัฐบำลกลำง (Federal Law Enforcement Agency Census) 
4) กำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่

บังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement Management & Administrative Statistics (LEMAS)) 
กำรรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้จะมีกำรด ำเนินกำรรวบรวมทุก ๆ 3 ถึง 4 ปี ซึ่งเป็นกำร

รวบรวมหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นมำกกว่ำ  3,000 หน่วยงำน 
เหล่ำนี้รวมถึงหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยที่มีเจ้ำพนักงำนอยู่ในสังกัดตั้งแต่  100 คนขึ้นไป และ
รวมถึงตัวแทนของหน่วยงำนที่มีขนำดเล็กที่ยินยอมเป็นกลุ่มตัวอย่ำง ข้อมูลที่มีกำรรวบรวมภำยใต้
หัวข้อนี้มุ่งเน้นกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน งบประมำณในกำรด ำเนินงำน
                                                                        

51  Bureau of Justice Statistics, Crime and Victims Statistics. U.S. Department of Justice, Washington 
D.C. Retrieved from http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/cvict.htm#Programs. 
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และกำรจัดกำร ภำระหน้ำที่ของลูกจ้ำงในองค์กรทั้งที่เป็นเจ้ำพนักงำนและเป็นพลเรือน เงินเดือน
และเงินพิเศษต่ำง ๆ ลักษณะด้ำนต่ำง ๆ ที่มีกำรก ำหนดเลือกไว้แล้วของเจ้ำพนักงำน อำวุธ
ยุทโธปกรณ์ นโยบำยเพื่อป้องกันควำมเสียหำย กำรศึกษำ และข้อบังคับเกี่ยวกับเร่ืองกำรฝึกอบรม 
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลข่ำวสำร ยำนพำหนะ ชุดอุปกรณ์เคร่ืองใช้พิเศษต่ำง ๆ และ
กิจกรรมเกี่ยวกับกำรดูแลควำมสงบเรียบร้อยในชุมชน 

1) กำรส ำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมที่รับผิดชอบด้ำนกำร
ตรวจสอบสำรพันธุกรรม (DNA) (Survey of DNA Crime Laboratories) 

2) กำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยซึ่งรับผิดชอบหน้ำที่อยู่ใน
มหำวิทยำลัยหรือวิทยำลัย (Survey of Campus Law Enforcement Agencies)  

3) กำรส ำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมที่รับผิดชอบด้ำนนิติเวช
ศำสตร์ (Survey of Forensic Crime Laboratories) 

4) กำรส ำรวจนโยบำยและวิธีปฏิบัติของต ำรวจจรำจรในระดับรัฐในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล เมื่ อมีกำรเ รียกยำนยนต์ให้หยุด เพื่ อตรวจ  (Survey of State Police Traffic Stop Data 
Collection Procedures)  

(3)  กำรฟ้องร้องด ำเนินคดีอำญำ 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน

อัยกำรทั่วประเทศสหรัฐอเมริกำทุก ๆ 2 ปี เพื่อด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนทรัพยำกร นโยบำยต่ำง 
ๆ และแนวทำงปฏิบัติของพนักงำนอัยกำรในระดับท้องถิ่น โดยมีกำรส ำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำงทั่ว
ประเทศ ได้แก่ หัวหน้ำพนักงำนอัยกำรในศำลระดับรัฐที่ท ำหน้ำที่ฟ้องร้องด ำเนินคดีจ ำนวน  
308 รำย  

กำรส ำรวจนี้จะท ำให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะท ำงำนและกำรด ำเนินงำน 
นอกจำกนี้ยังมีกำรรวบรวมข้อมูลในหัวข้อที่อยู่ในควำมสนใจ ณ ปัจจุบัน เช่น กำรใช้เทคนิคแบบ
ใหม่ในกำรฟ้องร้องบังคับคดี กำรก ำหนดมำตรกำรลงโทษระดับกลำง (Intermediate Sanction)52 

                                                                        
52  มาตรการการลงโทษระดับกลาง (Intermediate Sanction) ได้แก่มาตรการการลงโทษที่ช่วยลดอัตรา

การกระท าความผิดซ้ า (Recidivism) ช่วยให้อัตราความหนาแน่นของนักโทษในเรือนจ าลดลง และช่วยประหยัด
งบประมาณในการใช้จ่ายอีกด้วย มาตรการการลงโทษระดับกลางนี้มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ อาทิ ค่ายฝึกอบรม 
(Boot Camps) มาตรการควบคุมดูแลแบบเข้มข้น (Intensive Supervision) โปรแกรมการกักขังที่บ้านและสอดส่อง
ดูแลโดยเครื่องมืออิเลกทรอนิกส์(House arrest and electronic Monitoring) การรายงานความประพฤติเป็นรายวัน 
(Day-Reporting Centers) การท างานบริการสังคม (Community Service) การลงโทษด้วยการชดใช้เป็นเงิน 
(Monetary Penalties) 
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กำรส่งคดีที่ผู้เยำว์เป็นผู้กระท ำผิดไปยังศำลอำญำ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับกำรข่มขู่และกำรท ำร้ำย
ร่ำงกำยอันเป็นผลมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

(4)  กระบวนกำรยุติธรรมในระดับรัฐบำลกลำง 
ในกำรรวบรวมข้อมูลส่วนนี้  ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้จัดตั้งโครงกำร

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม  (Federal Justice Statistics Program (FJSP)) ขึ้น  
โดยโครงกำรน้ีได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเป็นรำยปีเกี่ยวกับชั่วโมงกำรท ำงำน กิจกรรม ต่ำง ๆ และ
ผลสืบเนื่องใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับคดีอำญำในระดับรัฐบำลกลำง ซึ่งข้อมูลที่ส ำนักงำนสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมจัดรวบรวมเพื่อให้ได้มำนี้เป็นข้อมูลทุก ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ยุติธรรมในระดับรัฐบำลกลำง ได้แก่ จ ำนวนของบุคคลที่ถูกสืบสวน สอบสวน ถูกฟ้องร้อง
ด ำเนินคดี ถูกตัดสินลงโทษ ถูกกักขังหรือจ ำคุก ถูกพิพำกษำให้คุมประพฤติ ถูกปล่อยตัวก่อนกำร
พิจำรณำ และตกอยู่ภำยใต้ทัณฑ์บนหรือกำรควบคุมดูแลด้วยวิธีอ่ืนใด ควำมเห็นของพนักงำน
อัยกำรว่ำควรสั่งฟ้องคดีหรือไม่ (Initial Prosecution Decision) กำรส่งคดีต่อไปยังผู้พิพำกษำศำล
แขวงของศำลในระดับรัฐบำลกลำง กำรถำมค ำพยำนนอกศำล ผลสืบเนื่องจำกกำรพิพำกษำคดี 
ระยะเวลำของโทษที่ลงแก่จ ำเลยที่ถูกพิพำกษำว่ำกระท ำควำมผิด และระยะเวลำจริงที่รับโทษ 

(5)  ศำลและกำรพิพำกษำคดี 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับศำลและ

กำรพิพำกษำคดี โดยได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในเนื้อหำและวิธีดังต่อไปนี้ 
1) กำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรขององค์กรยุติธรรมซึ่งดูแลชนเผ่ำพื้นเมืองภำยใต้เขต

อ ำนำจศำลเฉพำะของชนเผ่ำพื้นเมืองอเมริกัน-อินเดียนและอลำสกัน (2002 Census of Tribal Justice 
Agencies in American Indian and Alaska Native Tribal Jurisdictions (CTJA02)) 

กำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรในกรณีนี้เป็นควำมพยำยำมแรกของกระทรวงยุติธรรมใน
กำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรยุติธรรมซึ่งดูแลชนเผ่ำพื้นเมือง ควำมรับผิดชอบขององค์กร และ
ปริมำณสูงสุดระหว่ำงชนเผ่ำอเมริกัน-อินเดียนและอลำสกันที่จะรวบรวมและรำยงำนข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับอำชญำกรรมในเขตอ ำนำจศำลนั้น ๆ โดยมุ่งเน้นควำมสนใจไปที่กำรพิสูจน์ ตรวจสอบ
เกี่ยวกับที่ประชุมด้ำนกำรยุติธรรมของชนเผ่ำที่ตั้งขึ้นเพื่อกำรระงับข้อพิพำท กำรปฏิบัติงำนพร้อม
ทั้งเจ้ำพนักงำนของศำลแห่งชนเผ่ำ องค์กรที่บังคับใช้กฎหมำย กระบวนวิธีในกำรบันทึกและเก็บ
ข้อมูล และวิธีปฏิบัติในกำรแจ้งควำมร้องทุกข์คดีอำญำ 

                                                                                                                                                                                                             

National Institute of Justice, Intermediate Sanctions in Sentencing Guidelines, Office of Justice 
Programs, U.S. Department of Justice, Washington D.C. Retrieved March 3, 2014, from 
http://www.ncjrs.gov/pdffiles/165043.pdf. 
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2) กำรส ำรวจกระบวนกำรยุติธรรมทำงแพ่งในศำลระดับรัฐ (Civil Justice Survey of 
State Courts) เป็นกำรรวบรวมข้อมูลอัตรำคดีแพ่งที่ขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำล โดยมีกำรเก็บข้อมูล
เป็นเวลำ 1 ปีจำกศำลที่มีเขตอ ำนำจในกรณีปกติมำกกว่ำ 75 เมือง ข้อมูลในส่วนนี้มุ่งรวบรวมด้ำน
ประเภทของคดี ผลเมื่อคดีสิ้นสุด ผลของค ำตัดสินของคณะลูกขุน ลักษณะของคู่ควำมแห่งคดี 
พร้อมทั้งตัวแทนด้ำนกฎหมำย วันที่มีกำรยื่นฟ้องคดีและกำรชี้ขำดตัดสินคดี 

3) แผนงำนกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรยุติธรรมในระดับประเทศ (National Judicial 
Reporting Program) (NJRP) แผนงำนรำยงำนข้อมูลนี้จัดท ำขึ้นทุก ๆ 2 ปี โดยด ำเนินกำรส ำรวจทั่ว
ประเทศจำกกำรสุ่มตัวอย่ำงจำกศำลชั้นต้นใน 300 เมือง กรณีควำมผิดอำญำร้ำยแรงที่มีกำรฟ้องร้อง
คดีขึ้นสู่ศำลชั้นต้นในระดับรัฐ ข้อมูลที่มีกำรรวบรวมจะมุ่งเน้นส ำรวจลักษณะของควำมผิดอำญำ
ร้ำยแรงนั้น ๆ ควำมผิดอำญำที่ได้มีกำรพิพำกษำลงโทษ ประเภทของโทษที่ศำลลงแก่ผู้กระท ำ
ควำมผิด และระยะเวลำที่ศำลก ำหนดแก่โทษนั้น ๆ  

4) กำรส ำรวจระดับประเทศเพื่อส ำรวจระบบกำรด ำเนินคดีอนำถำ (National Survey of 
Indigent Defense Systems) กำรส ำรวจนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรแล้วระหว่ำงปี 1999-2000 ซึ่งถือเป็น
กำรศึกษำแรกโดยส ำนักงำนสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำเกี่ยวกับกำรบริกำรด้ำน
คดีอำญำให้กับบุคคลอนำถำเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูล 100 เมืองที่จัดกำรบริกำรด้ำนคดีอำญำให้กับ
บุคคลอนำถำ และอีก 197 เมืองที่ไม่มีบริกำรด้ำนนี้ รวมถึงรัฐที่มีกำรสนับสนุนเงินเพื่อช่วยเหลือ
กำรด ำเนินคดีอำญำของบุคคลอนำถำ ข้อมูลที่มีกำรส ำรวจนั้นจะรวมไปถึงจ ำนวนเจ้ำหน้ำที่ของ
แผนงำนน้ัน ๆ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับโครงกำร และประเภทของคดีอำญำที่ได้รับกำรสนับสนุนกรณีเป็น
บุคคลอนำถำ 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของศำลในระดับรัฐ (State Court Processing 
Statistics: SCPS) ข้อมูลในส่วนนี้เดิมเคยได้รับกำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลจำกแผนงำนกำรรำยงำน
กระบวนกำรก่อนกำรพิจำรณำคดีในระดับประเทศ (National Pretrial Reporting Program: NPRP) 
จนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1994 ข้อมูลนี้จะเป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของ
บุคคลซึ่งถูกตั้งข้อหำว่ำกระท ำผิดอำญำร้ำยแรง โดยรวบรวมจำก 40 เขตอ ำนำจศำลซึ่งเป็นตัวแทน
ของ 75 เมืองใหญ่ เนื่องจำกเมืองต่ำง ๆ ดังกล่ำวนี้เป็นเมืองซึ่งมีอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมร้ำยแรง
สูงสุดในประเทศ แผนงำนนี้จะเร่ิมต้นเก็บข้อมูลนับตั้งแต่กำรฟ้องคดีผู้ต้องหำในคดีอำญำร้ำยแรงนี้
โดยพนักงำนอัยกำรจนกระทั่งมีกำรชี้ขำดคดีนั้น ๆ หรือจนกระทั่งครบก ำหนดเวลำ 12 เดือน 
แผนงำนน้ีจะมุ่งเน้นเก็บข้อมูลลักษณะของควำมผิดที่มีกำรจับกุม กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่
มีกำรน ำมำปรับใช้ขณะมีกำรจับกุม ก่อนกำรจับกุมรวมทั้งเมื่อมีกำรพิพำกษำลงโทษ กำรประกันตัว 
และกำรปล่อยชั่วครำวก่อนกำรพิจำรณำคดี  บันทึกกำรปรำกฏตัวต่อหน้ำศำล กำรจับกุมอีกคร้ัง 
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ในระหว่ำงมีกำรปล่อยชั่วครำวก่อนกำรพิจำรณำคดี ประเภทและผลภำยหลังของค ำตัดสินของศำล 
ประเภทและระยะเวลำของศำลที่ศำลลง 

6) โครงกำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับศำลในระดับรัฐ (State Court Statistics Project) มี
กำรส ำรวจโดยสถำบันกำรยุติธรรมแห่งรัฐและศูนย์กลำงแห่งชำติเพื่อศำลในระดับรัฐ (State Justice 
Institute and the National Center for State Courts) โดยน ำเสนอเกี่ยวกับจ ำนวนคดีในศำลชั้นต้น
และศำลอุทธรณ์ในระดับรัฐจำกทั้งหมด 50 รัฐ รวมทั้งเขตปกครองแห่งโคลัมเบียและเปอร์โตริโก 
ซึ่งข้อมูลจะมีกำรรำยงำนในรูปแบบของประเภทคดี  กำรฟ้องร้องคดี ขั้นตอนในกำรด ำเนินคดี  
กำรชี้ขำดคดีของศำลและควำมเห็นของศำลอุทธรณ์  ในกำรนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนคดีในศำล
อุทธรณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้แก่ คดีที่อุทธรณ์ตำมบทบัญญัติของกฎหมำยและคดีที่ศำลมี
ดุลพินิจให้อุทธรณ์ได้ คดีที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวและคดีเกี่ยวกับครอบครัว คดีเกี่ยวกับเด็กและ
เยำวชน คดีเกี่ยวกับกำรจรำจรและกำรฝ่ำฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน ๆ  

7) กำรส ำรวจองค์กรต่ำง ๆ ของศำลในระดับรัฐ (Survey of State Court Organization) 
กำรส ำรวจในส่วนนี้ มุ่งเน้นกำรส ำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศำลและผู้พิพำกษำ กระบวนกำร
คัดเลือกผู้พิพำกษำและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้พิพำกษำ หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำร โครงสร้ำง
ของคณะลูกขุนและศำล และในปัจจุบันได้มีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนของศำลที่มีเขต
อ ำนำจพิเศษซึ่งเพิ่มจ ำนวนขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรพิจำรณำคดีเกี่ยวกับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว กำรต่อสู้คดีของคนวิกลจริตและเกี่ยวกับระบบข้อมูลข่ำวสำรอัตโนมัติของศำล  

(6)  รำชทัณฑ์ 
1. กำรส ำรวจประจ ำปีเกี่ยวกับเรือนจ ำ (Annual Survey of Jails) 
2. โทษประหำรชีวิต (Capital Punishment) 
3. กำรส ำรวจจ ำนวนทัณฑสถำน (Census of Jails) 
4. กำรส ำรวจจ ำนวนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในทัณฑสถำนส ำหรับผู้ใหญ่ (Census 

of State & Federal Adult Correctional Facilities)  
5. กำรส ำรวจจ ำนวนหน่วยงำนที่ รับผิดชอบด้ำนทัณฑ์บนและคุมประพฤติ  

ในระดับรัฐและท้องถิ่น (Census of State & Local Probation & Parole Agencies) 
6. กำรส ำรวจจ ำนวนนักโทษที่เสียชีวิตในระหว่ำงคุมขัง (Deaths in Custody) 
7. กำรส ำรวจระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนรำชทัณฑ์ในระดับรัฐและ

รัฐบำลกลำงที่เกิดขึ้นใหม่ (Inventory of State & Federal Corrections Information Systems – 1998) 
8. แผนงำนที่จัดท ำขึ้นเพื่อรำยงำนข้อมูลด้ำนรำชทัณฑ์ทั่วประเทศ  (National 

Corrections Reporting Program) 
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9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องขังทั่วประเทศ (National Prisoner Statistics) 
10. กำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับกำรท ำร้ำยร่ำงกำยอันเนื่องมำจำกควำมผิด

ทำงเพศในผู้ต้องขัง (National Prisoner Survey of Sexual Assault)  
11. กำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกำรคุมประพฤติและทัณฑ์บน (Probation & Parole 

Data Surveys) 
12. กำรส ำรวจอัตรำกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำของนักโทษซึ่งต้องคดีอำญำควำมผิด

ร้ำยแรงในระหว่ำงคุมประพฤติ (Recidivism Survey of Felons on Probation) 
13. กำรส ำรวจอัตรำกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำของนักโทษซึ่งได้รับกำรปล่อยตัว 

(Recidivism Survey of Released Prisoners) 
14. ส ำรวจกำรใช้จ่ำยในทัณฑสถำนระดับรัฐ (State Prison Expenditures) 
15. กำรส ำรวจจ ำนวนผู้ ใหญ่ที่ อยู่ ระหว่ ำงทัณฑ์บน  (Survey of Adults on 

Probation) 
16. กำรส ำรวจข้อมูลทัณฑสถำนในเขตอินเดียน  (Survey of Jails in Indian 

Country (Component of Annual Survey of Jails)) 
17. กำรส ำรวจข้อมูลผู้ถูกกักกันในทัณฑสถำนระดับท้องถิ่น (Survey of Inmates 

in Local Jails) 
18. กำรส ำรวจข้อมูลสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ถูกกักกันในทัณฑสถำน

ระดับรัฐบำลกลำง (Survey of Inmates in Federal Correctional Facilities) 
19. กำรส ำรวจข้อมูลสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้ถูกกักกันในทัณฑสถำน

ระดับรัฐ (Survey of Inmates in State Correctional Facilities)  
(7)  กำรใช้จ่ำยและกำรจ้ำงงำน 

1. กำรส ำรวจข้อมูลผู้ช่วยผู้พิพำกษำ (Justice Assistance Data Survey (formerly 
Justice Expenditure & Employment Survey)) 

2. กำรส ำรวจข้อมูลกำรใช้จ่ำยและกำรจ้ำงงำนผู้พิพำกษำ (Justice Expenditure & 
Employment Extracts Series)  

(8)  ระบบบันทึกข้อมูลประวัติอำชญำกร 
1. ข้อมูลโดยย่อของกฎหมำยระดับรัฐเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและควำมปลอดภัย 

(Compendium of State Privacy and Security Legislation) 
2. โครงกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค ำขอมีอำวุธปืน (Firearm Inquiry Statistics 

Project (FIST)) 
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3. กำรส ำรวจปูมหลังในทันที (National Instant Background Check (NIC) Survey 
– 2001)  

4. กำรส ำรวจระบบสำรสนเทศเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรมในระดับรัฐ (Survey 
of State Criminal History Information Systems) 

5. กำรส ำรวจบทบัญญัติแห่งกฎหมำยในระดับรัฐเกี่ยวเนื่องแก่กำรซื้อขำย  
อำวุธปืน (Survey of State Procedures Related to Firearm Sales) 

2)  ส่งเสริมโครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรสนับสนุน 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรให้ทุนสนับสนุนโครงกำรส่งเสริมกำร

วิจัยหลำยโครงกำรซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อด ำเนินกำรวิจัยเกี่ยวกับประเด็นด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
ทำงอำญำซึ่งเป็นปัญหำอยู่ ณ เวลำปัจจุบันนี้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐ ท้องถิ่น และรัฐบำลแห่งชน
เผ่ำในกำรพัฒนำให้ดีขึ้น ซึ่งระบบข้อมูลด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมแห่งตน รวมถึงข้อมูลด้ำน
อำชญำกรรมโดยรวมที่บันทึกและรวบรวมโดยหน่วยงำนเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำง  
อำญำ (Criminal History)53 และประวัติอำชญำกรแต่ละบุคคล 

3)  รับรองควำมตรงต่อเวลำและควำมมีประสิทธิภำพซึ่งกำรเผยแพร่ข้อมูล 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลและสถิตสู่สำธำรณะทั้งใน

รูปแบบของเอกสำรและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยจัดให้มีโครงกำรในกำรเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมด           
5 โครงกำร ที่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นเพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำ

                                                                        
53  ข้อมูลด้านอาชญากรรมโดยรวมที่บันทึกและรวบรวมโดยหน่วยงานเกี่ยวแก่กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา (Criminal History) หมายถึง (1) ข้อมูลที่มีการรวบรวมโดยหน่วยงานเกี่ยวแก่กระบวนการยุติธรรม 
ทางอาญา ซ่ึงเป็นข้อมูลรายบุคคลที่ประกอบไปด้วยรูปพรรณสัณฐานของแต่ละบุคคล (Identifiable Description) 
หมายเหตุต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจับกุม การกักกัน ค าฟ้องคดีอาญาอุกฉกรรจ์ที่ยื่นโดยคณะลูกขุนที่มีลูกขุน 
12-33 คน (Indictment) ข้อกล่าวหาด้านอาญาอื่น ๆ การฟ้องร้องด าเนินคดีอาญาที่สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวนี้ 
รวมถึงการตัดสินให้พ้นผิด (Acquittal) การตัดสินลงโทษ (Sentencing) การควบคุมดูแลภายใต้กิจการของกรม
ราชทัณฑ์ และการปล่อยตัว (2) ข้อมูลด้านอาชญากรรมโดยรวมที่บันทึกและรวบรวมโดยหน่วยงานเกี่ยวแก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Criminal History) นี้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่ช้ีชัดถึงตัวบุคคล เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ  
ถ้าข้อมูลที่ชี้ชัดถึงตัวบุคคลนั้นไม่ได้แสดงให้เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างตัวบุคคลและกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา 

 Office of Attorney General, The Attorney General’s Report on Criminal History Background 
Checks. U.S. Department of Justice. Retrieved March 10, 2014, from 
http://www.usdoj.gov/olp/ag_bgchecks_report.pdf. 
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ข้อมูลที่รวบรวมและวิเครำะห์โดยส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมนี้จะเข้ำถึงสำธำรณชนได้ใน
วงกว้ำงที่สุดด้วยรูปแบบที่สะดวกสบำยและเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง 

4)  บทบัญญัติแห่งกฎหมำย หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่ควบคุมข้อมูล (Federal 
Legislation, Rules, and Regulations Governing BJS Statistics) 

ขั้นตอนและกระบวนกำรของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมในกำรที่จะรวบรวม 
วิเครำะห์ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลนั้นถูกก ำหนดให้เป็นไปตำมกำรควบคุมดูแลของรัฐบำลกลำง
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อที่จะเป็นกำรรับรองถึงคุณภำพ ควำมปลอดภัย และควำมจริงแท้ของข้อมูล ดังนั้น 
ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมจึงได้ปฏิบัติงำนภำยใต้ระเบียบข้อบังคับและตัวบทกฎหมำย
ต่ำง ๆ  

3.2.4  รูปแบบและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
ข้อมูลต่อไปนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอชุดของข้อมูลที่ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม

ได้ด ำเนินกำรรวบรวมและจัดพิมพ์ไว้รวมกัน ดังต่อไปนี้  
1)  อำชญำกรรมและผู้เสียหำย (Crime and Victims)54 
กรณีด้ำนล่ำงเป็นตัวอย่ำงของกำรบูรณำกำรข้อมูลของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำร

ยุติธรรมเกี่ยวกับแนวโน้มของอำชญำกรรมในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งจะน ำเสนอทั้งหมด 7 ด้ำน ที่ได้จำกกำร
ส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ  (NCVs) ประกอบกับข้อมูลที่ได้มำจำก
รำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม (Uniform Crime Reports)55 ที่รวบรวมโดยส ำนักสอบสวนกลำง

                                                                        
54  Bureau of Justice Statistics, Bureau of Justice Statistics Data Collections. U.S. Department of 

Justice, Washington D.C. Retrieved March 7, 2014, from  http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/collections.htm. 
55  Federal Bureau of Investigation, Uniform Crime Reports. U.S. Department of Justice, Washington 

D.C. Retrieved February 2, 2014, from http://www.fbi.gov/ucr/ucr.htm. 
  รายงานข้อมูลด้านอาชญากรรม (Uniform Crime Reports) นี้ เป็นรายงานอันเป็นผลมาจากแผนงาน

ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1929 โดยสมาคมหัวหน้าต ารวจนานาชาติ (The International Association of Chiefs of 
Police) เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการด้านข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เช่ือถือได้ และต่อมาในปี ค.ศ. 1930 
ส านักสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการรวบรวม จัดพิมพ์เผยแพร่
ซ่ึงข้อมูลด้านอาชญากรรม ในการนี้ ส านักสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาจะรวบรวมข้อมูลที่มีการแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่อองค์กร ที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมดังต่อไปนี้ 1) ฆ่าผู้อื่น 2) ข่มขืนกระท าช าเราโดยใช้
ก าลังบังคับ 3) ปล้นทรัพย์ 4) ท าร้ายร่างกายจนได้รับอันตรายสาหัส 5) บุกรุกเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อ
อาชญากรรม 6) การลักทรัพย์ 7) การลักทรัพย์ประเภทยานยนต์ 8) วางเพลิงเผาทรัพย์ 

 ในการนี้จะมีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายเดือนจากผู้บังคับใช้กฎหมายทั้งหลาย ทั้งในกรณีที่มีการ
รายงานเหตุการณ์นั้นโดยตรงมายังส านักสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาและที่มีการรายงานมายังหน่วยงาน
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แห่งสหรัฐอเมริกำ (Federal Bureau of Investigation) ได้แก่ 1) อัตรำกำรเกิดของอำชญำกรรมที่มี
ควำมรุนแรง (Serious Violent Crime) 2) อัตรำกำรเกิดของอำชญำกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Property 
Crime rates) 3) อำชญำกรรมที่เป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรง (Serious Violent Crimes) 4) เพศของ
ผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรง (Gender of Victims of Violent Crime) 5) อำชญำกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับอำวุธปืน (Firearm-related Crime) 6) กำรจับกุมอันเนื่องมำจำกควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
(Drug Arrests) 7) อัตรำกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน (Reporting to the Police)  

ซึ่งแผนงำนข้อมูลทั้งสองแผนงำนอัน56 ได้แก่ กำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับ
ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (NCVs) ประกอบกับข้อมูลที่ได้มำจำกรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม 
(Uniform Crime Reports) นี้ ล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรชี้วัดถึงจ ำนวน ประเภท
หรือลักษณะและผลกระทบของอำชญำกรรมในประเทศ อย่ำงไรก็ดี แต่ละแผนงำนต่ำงรวบรวม
และจัดกำรเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน อีกทั้งใช้วิธีกำรที่แตกต่ำง นอกจำกนี้ยังมุ่งเน้นในมุมมอง
อำชญำกรรมที่แตกต่ำงกันอีกด้วย ฉะนั้น ข้อมูลที่ผลิตโดยกำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับ
ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (NCVs) ประกอบกับข้อมูลที่ได้มำจำกรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม 
(Uniform Crime Reports) จึงเป็นข้อมูลที่เปิดช่องให้เห็นภำพในแนวกว้ำงเกี่ยวกับปัญหำด้ำน
อำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศมำกกว่ำข้อมูลที่ได้จำกแผนงำนใดแผนงำนหนึ่งเท่ำนั้น57 
  

                                                                                                                                                                                                             

กลางของแต่ละรัฐ อย่างไรก็ดี ทุกการรายงานที่เข้าสู่แผนงานรายงานข้อมูลด้านอาชญากรรมนี้จะถูกตรวจสอบ
โดยถ้วนทั่วในความเป็นเหตุเป็นผล ความแท้จริงของข้อมูล และความคลาดเคลื่อนซ่ึงอาจช้ีให้เห็นถึงความ
ผิดพลาดของข้อมูล และเมื่อตรวจสอบจนถ้วนทั่วแล้วหากพบค่าความผันแปรในระดับของอาชญากรรมอาจเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นได้ถึงกระบวนการที่ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง การรายงานหรือแจ้งความร้องทุกข์ที่ไม่สมบูรณ์ หรือ  
มีการเปลี่ยนแปลงซ่ึงขอบเขตในการใช้อ านาจ และเพื่อเป็นการช้ีให้เห็นถึงค่าความผันแปร รายงานประจ าเดือน
เหล่านี้จะถูกน ามาเปรียบเทียบกับรายงานที่หน่วยงานนั้น ๆ ได้มีการยื่นมาก่อนหน้านี้แล้วและเปรียบเทียบกับ
รายงานในเรื่องเดียวกันของหน่วยงานอื่น. 

56 Bureau of Justice Statistics, the Nation’s two Crime Measures. U.S. Department of Justice, 
Washington D.C. Retrieved March 11, 2014, from http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/pub/html/ntcm.htm. 

57  Art. 30  GG (Distribution of competence between the Federation and the States) The exercise of 
governmental powers and the discharge of governmental functions are incumbent on the States insofar as this 
Basic Law does not otherwise prescribe or permit. 

 [Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist Sache der 
Länder, soweit dieses Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zuläßt.] 
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(1) อัตรำกำรเกิดของอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรง 
 ในที่นี้อำชญำกรรมที่รุนแรงนั้นรวมถึงข่มขืนกระท ำช ำเรำ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำย 

และท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัสและกำรฆ่ำผู้อ่ืน ซึ่งข้อมูลด้ำนควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำ
ช ำเรำ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำยและท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัส  ยกเว้นกำรท ำร้ำย
ร่ำงกำยอันเกี่ยวเนื่องกับควำมผิดทำงเพศล้วนแต่ได้มำจำกกำรกำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ ยวกับ
ผู้เสียหำยในคดีอำญำ (National Crime Victimization Survey (NCVS)) ส่วนข้อมูลในควำมผิดฐำน
ฆ่ำผู้อ่ืนได้มำจำกรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม (Uniform Crime Reports) ที่รวบรวมโดยส ำนัก
สอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ (Federal Bureau of Investigation) ซึ่งส ำนักสอบสวนกลำงแห่ง
สหรัฐอเมริกำนี้จะเป็นหน่วยงำนที่รวบรวมข้อมูลจำกหลำยองค์กรที่บังคับใช้กฎหมำยในระดับ
ท้องถิ่นเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน 
โดยรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมนี้จะประกอบด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด  7 ฐำนควำมผิด ได้แก่ 
ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืน ข่มขืนกระท ำช ำเรำโดยกำรใช้ก ำลังบังคับ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำยจนเป็น
อันตรำยสำหัส บุกรุกเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก่ออำชญำกรรม กำรลักทรัพย์ และกำรลักทรัพย์
ประเภทยำนยนต์ 

อำชญำกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินในที่นี้หมำยควำมรวมถึง  ควำมผิดฐำนบุกรุกเพื่อ
วัตถุประสงค์ในกำรก่ออำชญำกรรม กำรลักทรัพย์ และกำรลักทรัพย์ประเภทยำนยนต์ โดยที่ข้อมูล
สถิติเกี่ยวเนื่องแก่อัตรำกำรเกิดของอำชญำกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ได้มำจำกกำรส ำรวจใน
ระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ (National Crime Victimization Survey (NCVS)) โดย
มุ่งไปที่กำรสัมภำษณ์แต่ละครัวเรือนจ ำนวน 77,200 ครัวเรือนในแต่ละปี รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวน 
134,000 รำย ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยกำรสัมภำษณ์นี้จะสอบถำมผู้ถูกสัมภำษณ์เหล่ำนั้น
เกี่ยวกับกรณีกำรที่ตนเคยตกเป็นผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือไม่  

(2) อำชญำกรรมที่เป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรง 
เกณฑ์หรือตัวชี้วัดเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมที่เป็นอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงนี้ได้มำจำก

แหล่งข้อมูล 2 แหล่งด้วยกัน ได้แก่ กำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ 
(National Crime Victimization Survey (NCVS)) ซึ่งเป็นกำรส ำรวจในระดับครัวเรือนนับตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1972 และได้มีกำรออกแบบกำรส ำรวจใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1993 โดยมุ่งไปที่กำรสัมภำษณ์แต่
ละครัวเรือนจ ำนวน 77,200 ครัวเรือนในแต่ละปี รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวน 134,000 รำย ซึ่งมีอำยุ
ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยกำรสัมภำษณ์นี้จะสอบถำมผู้ถูกสัมภำษณ์เหล่ำนั้นเกี่ยวกับกรณีกำรที่ตนเคย
ตกเป็นผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมหรือไม่  นอกจำกนี้รำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม (Uniform 
Crime Reports) ที่รวบรวมโดยส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ  (Federal Bureau of 
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Investigation) ยังเป็นอีกแหล่งข้อมูลที่มีกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นและกำร
จับกุมผู้กระท ำควำมผิดโดยพนักงำนสอบสวน โดยมุ่งเน้นถึงกำรกระท ำควำมผิดที่องค์กรบังคับใช้
กฎหมำยต่ำง ๆ ได้มีกำรรำยงำนมำยังส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ (Federal Bureau of 
Investigation) 

อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ว่ำแต่ละเกณฑ์นั้นจะมีควำมแตกต่ำงกัน  แต่ทั้งกำรส ำรวจใน
ระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ (National Crime Victimization Survey (NCVS)) และ
รำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม (Uniform Crime Reports) ต่ำงก็แสดงให้เห็นถึงอัตรำกำรเกิด
อำชญำกรรมที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงนี้ลดลงในในปีที่ผ่ำนมำ 

เกณฑ์ในกำรรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงนี้ได้แก่ 
1)  จ ำนวนอำชญำกรรมที่เป็นอันตรำยร้ำยแรงโดยรวม ซึ่งจ ำนวนโดยประมำณของ

ผู้เสียหำยที่มีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปจำกควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืนนี้มีกำรบันทึกไว้โดยพนักงำนสอบสวน 
และได้มีกำรบันทึกเพิ่มเติมโดยกำรส ำรวจถึงจ ำนวนผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกควำมผิดฐำนข่มขืน
กระท ำช ำเรำ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัส ทั้งกรณีที่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์
ต่อพนักงำนสอบสวนและไม่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ 

2)  จ ำนวนผู้เสียหำยจำกควำมผิดอำญำที่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน 
ซึ่งจ ำนวนโดยประมำณของผู้เสียหำยที่มีอำยุตั้งแต่  12 ปีขึ้นไปจำกควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืนนี้มีกำร
บันทึกไว้โดยพนักงำนสอบสวน และได้มีกำรบันทึกเพิ่มเติมโดยกำรส ำรวจถึงจ ำนวนผู้ได้รับควำม
เสียหำยจำกควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัส 
เฉพำะกรณีที่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน 

3)  จ ำนวนอำชญำกรรมทั้งปวงที่มีกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน ซึ่ง
จ ำนวนผู้เสียหำยนี้มำจำกควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืน ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำโดยใช้ก ำลังบังคับ 
ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัสนี้ รวมถึงที่มีกำรรำยงำนไว้ในรำยงำนข้อมูลด้ำน
อำชญำกรรม (Uniform Crime Reports) อีกด้วย อย่ำงไรก็ดี จ ำนวนดังกล่ำวนี้ไม่รวมถึงกำรปล้น
ทรัพย์จำกร้ำนค้ำและอำชญำกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหำยที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี 

4)  จ ำนวนผู้ถูกจับกุมจำกควำมผิดอำญำที่รุนแรง จ ำนวนผู้ถูกจับกุมนี้มำจำกผู้ที่ถูก
จับกุมในควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืน ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำโดยใช้ก ำลังบังคับ  ปล้นทรัพย์  
ท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัสที่มีกำรรำยงำนโดยองค์กรที่บังคับใช้กฎหมำยต่อส ำนัก
สอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ (Federal Bureau of Investigation) 
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(3) เพศของผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรง 
ในที่นี้อำชญำกรรมที่รุนแรงนั้นรวมถึงข่มขืนกระท ำช ำเรำ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำย 

และท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัสและกำรฆ่ำผู้อ่ืน ซึ่งข้อมูลด้ำนควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำ
ช ำเรำ ปล้นทรัพย์ และท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัสนี้ได้มำจำกกำรส ำรวจในระดับประเทศ
เกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ (National Crime Victimization Survey (NCVS)) ซึ่งเป็นกำรส ำรวจ
ในระดับครัวเรือนนับตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1972 และได้มีกำรออกแบบกำรส ำรวจใหม่อีกคร้ังในปี 
ค.ศ. 1993 โดยมุ่งไปที่กำรสัมภำษณ์แต่ละครัวเรือนจ ำนวน  77,200 ครัวเรือนในแต่ละปี  
รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวน 134,000 รำย ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยกำรสัมภำษณ์นี้จะสอบถำม 
ผู้ถูกสัมภำษณ์เหล่ำนั้นเกี่ยวกับกรณีกำรที่ตนเคยตกเป็นผู้ เสียหำยจำกอำชญำกรรมหรือไม่  
ส่วนข้อมูลในควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืนได้มำจำกรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรม  (Uniform Crime 
Reports) ที่รวบรวมโดยส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ (Federal Bureau of Investigation) 
ซึ่งส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำนี้จะเป็นหน่วยงำนที่รวบรวมข้อมูลจำกหลำยองค์กรที่
บังคับใช้กฎหมำยในระดับท้องถิ่นเพื่อให้ได้มำซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรม 

(4) อำชญำกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอำวุธปืน 
ในที่นี้อำชญำกรรมที่ รุนแรงนั้นรวมถึงข่มขืนกระท ำช ำเรำ  กำรท ำร้ำยร่ำงกำยที่

เกี่ยวเนื่องกับควำมผิดทำงเพศ ปล้นทรัพย์ และท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัส ซึ่งข้อมูลด้ำน
ควำมผิดฐำนข่มขืนกระท ำช ำเรำ กำรท ำร้ำยร่ำงกำยที่เกี่ยวเนื่องกับควำมผิดทำงเพศ ปล้นทรัพย์ และ
ท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับอันตรำยสำหัสนี้ได้มำจำกกำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยใน
คดีอำญำ (National Crime Victimization Survey (NCVS)) ซึ่งเป็นกำรส ำรวจในระดับครัวเรือน
นับตั้งแต่ป ีค.ศ. 1972 และได้มีกำรออกแบบกำรส ำรวจใหม่อีกคร้ังในปี ค.ศ. 1993 โดยมุ่งไปที่กำร
สัมภำษณ์แต่ละครัวเรือนจ ำนวน 77,200 ครัวเรือนในแต่ละปี รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวน 134,000 รำย 
ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป โดยกำรสัมภำษณ์นี้จะสอบถำมผู้ถูกสัมภำษณ์เหล่ำนั้นเกี่ยวกับกรณีกำร
ที่ตนเคยตกเป็นผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมหรือไม่ 

(3) กำรจับกุมอันเนื่องมำจำกควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
 ข้อมูลกำรจับกุมอันเนื่องมำจำกควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดนี้  ได้มำจำกรำยงำนข้อมูล

ด้ำนอำชญำกรรม (Uniform Crime Reports) ที่รวบรวมโดยส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ 
(Federal Bureau of Investigation) ซึ่งในที่นี้ได้มีกำรนิยำมศัพท์ไว้เป็นกำรเฉพำะหลำยค ำ ได้แก่  
กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด (Drug Abuse Violation) ได้แก่ ควำมผิดอำญำทั้งในระดับรัฐ
และระดับท้องถิ่นอันเกี่ยวกับกำรครอบครองยำเสพติดไว้อย่ำงผิดกฎหมำย กำรจ ำหน่ำย กำรเสพ  
กำรผลิต และกำรก่อให้เกิดขึ้นซึ่งยำที่มีสำรเสพติดเป็นส่วนประกอบ รวมถึงฝิ่น โคเคนและอนุพันธ์
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ที่ได้มำจำกฝิ่นและโคเคน กัญชำ สำรเสพติดทั้งหลำยที่มีกำรสังเครำะห์ขึ้น รวมถึงยำอ่ืนที่ไม่มีสำร
เสพติดเจือปนแต่มีลักษณะเป็นอันตรำย เช่น ยำที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสำทบำงชนิด (Barbiturate) 
นอกจำกนี้ค ำว่ำผู้เยำว์ (Juvenile) ยังมีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ หมำยถึงบุคคลที่มีอำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี
บริบูรณ์ ส่วนค ำว่ำ ผู้ใหญ ่(Adult) หมำยถึงผู้ที่มีอำยุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 

(7)  อัตรำกำรแจ้งควำมร้องทุกข์ต่อพนักงำนสอบสวน 
ในที่นี้อำชญำกรรมที่รุนแรงนั้นรวมถึงข่มขืนกระท ำช ำเรำ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย อันเป็น

ผลสืบเนื่องมำจำกควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ปล้นทรัพย์ ท ำร้ำยร่ำงกำยและท ำร้ำยร่ำงกำยจนได้รับ
อันตรำยสำหัส ส่วนอำชญำกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินในที่นี้หมำยควำมรวมถึง ควำมผิดฐำนบุกรุกเข้ำ
ไปในเคหะสถำนเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรก่ออำชญำกรรม กำรลักทรัพย์ และกำรลักทรัพย์ประเภท
ยำนยนต ์

ข้อมูลในส่วนนี้ได้มำจำกกำรส ำรวจในระดับประเทศเกี่ยวกับผู้เสียหำยในคดีอำญำ 
(National Crime Victimization Survey (NCVS)) ซึ่งเป็นกำรส ำรวจในระดับครัวเรือนนับตั้งแต่ปี 
ค.ศ. 1972 โดยมุ่งไปที่กำรสัมภำษณ์แต่ละครัวเรือนจ ำนวน  77,200 ครัวเรือนในแต่ละปี  
รวมทั้งหมดเป็นจ ำนวน 134,000 รำย ซึ่งมีอำยุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โดยกำรสัมภำษณ์นี้จะสอบถำม 
ผู้ถูกสัมภำษณ์เหล่ำนั้นเกี่ยวกับกรณีกำรที่ตนเคยตกเป็นผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมหรือไม่ 

2)  กำรบังคับใช้กฎหมำย (Law Enforcement)58 
1. กำรส ำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมที่รับผิดชอบด้ำนกำร

ตรวจสอบสำรพันธุกรรม (DNA) (Survey of DNA Crime Laboratories) 
2. กำรส ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงำนที่บังคับใช้กฎหมำยซึ่งรับผิดชอบหน้ำที่อยู่

ในมหำวิทยำลัยหรือวิทยำลัย (Survey of Campus Law Enforcement Agencies)  
3. กำรส ำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติกำรเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมที่รับผิดชอบด้ำน

นิติเวชศำสตร์ (Survey of Forensic Crime Laboratories) 
4. กำรส ำรวจนโยบำยและวิธีปฏิบัติของต ำรวจจรำจรในระดับรัฐในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลเมื่อมีกำรเรียกยำนยนต์ให้หยุดเพื่อตรวจ (Survey of State Police Traffic Stop Data 
Collection Procedures)  
  

                                                                        
58  Bureau of Justice Statistics, Bureau of Justice Statistics Data Collections. U.S. Department of 

Justice, Washington D.C. Retrieved Retrieved March 7, 2014, from 
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/collections.htm. 
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3)  กำรฟ้องร้องด ำเนินคดีอำญำ (Prosecution) 
ในกรณีต่อไปนี้จะเป็นกำรน ำเสนอข้อมูลของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับแนวโน้มกำร

ฟ้องร้องด ำเนินคดีอำญำในระดับรัฐบำลกลำงและกำรตัดสินลงโทษว่ำกระท ำควำมผิดซึ่งจะแบ่ง
กำรน ำเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลของคดีที่ขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลในระดับรัฐบำลกลำง 
2) คดีที่ขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลในระดับรัฐบำลกลำงที่มีกำรน ำเสนอโดยประเภทของควำมผิด
อำญำ 

(1)  ผลของคดีที่ขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลในระดับรัฐบำลกลำง (Outcomes of Federal 
court cases) 

นอกจำกนี้ ข้อมูลนี้ยังรวมถึงข้อมูลคดีทุกคดีที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้พิพำกษำศำล
ชั้นต้นในระดับรัฐบำลกลำงและควำมผิดอำญำสถำนเบำที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ช่วย  
ผู้พิพำกษำศำลชั้นต้นในระดับรัฐบำลกลำง (U.S. Magistrates or Magistrate judge)59 

นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 กำรรำยงำนข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับปีงบประมำณของรัฐบำลกลำงซึ่ง
เร่ิมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม ส่วนข้อมูลในปีก่อนหน้ำนี้ขึ้นอยู่กับปีปฏิทิน และในที่นี้ค ำว่ำ ตัดสินจ ำคุก
(Imprisoned) นี้หมำยควำมรวมถึงจ ำเลยที่ถูกตัดสินลงโทษจ ำคุกและบำงกลวิธีของกำรแก้ไข

                                                                        
59  U.S. Magistrates or Magistrate judges หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลาง ปฏิบัติ

หน้าที่ในลักษณะเดียวกับผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลาง ซ่ึงเขตอ านาจของผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้น
ในระดับรัฐบาลกลางนี้ได้มีการก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบกับได้รับมอบหมายโดยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นใน
ระดับรัฐบาลกลางที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละเขตอ านาจศาล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลางนี้
ได้รับการแต่งตั้งโดยเสียงข้างมากจากผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลางในแต่ละเขตอ านาจศาลเพื่อให้
ด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 8 ปีส าหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา และ 4 ปีส าหรับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพียงแค่  
นอกเวลา  

 หน้าที่ที่ส าคัญของผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลางคือ การเป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภาระ
ของผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลาง ดังนั้นผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลางจึงเป็น
ผู้รับผิดชอบภาระหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญา ณ เบื้องแรก จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับ
รัฐบาลกลาง เป็นเจ้าพนักงานคนแรกที่จ าเลยจะได้พบหลังจากผ่านกระบวนการจับกุมหรือการฟ้องคดีอาญาโดย
คณะลูกขุน มีอ านาจในการรับฟ้องคดีอาญา เป็นผู้พิพากษาในวันปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าศาลของจ าเลย มีค าส่ัง
ให้ด าเนินการพิจารณาคดี ให้วางประกัน ก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยช่ัวคราวหรือควบคุมตัวจ าเลยไว้ นอกจากนี้
ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลางยังมีอ านาจในการพิจารณาและตัดสินคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาของ
ศาลช้ันต้นในระดับรัฐบาลกลางทุกคดีถ้าคู่ความยินยอม ยกเว้นคดีอาญาอุกฉกรรจ์ รวมทั้งมีอ านาจในการออก
หมายเรียก หมายจับและหมายให้มาปรากฏตัวยังศาลได้อีกด้วย 

 The Federal Magistrate judges Association. Retrieved from http://www.fedjudge.org/.  
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ผู้กระท ำผิดโดยชุมชน (Community Corrections) เช่น กำรจ ำกัดบริเวณให้อยู่แต่ภำยในบ้ำน (Home 
Detention) จะ เห็นได้ว่ำสัดส่วนของจ ำเลยที่ศำลพิพำกษำลงโทษให้จ ำคุกนั้นสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง 

(2) จ ำนวนคดีที่ขึ้นสู่กำรพิจำรณำของศำลในระดับรัฐบำลกลำง: น ำเสนอโดยประเภท
ของกำรกระท ำควำมผิด (Federal Court Cases by Offense Type) 

ข้อมูลข้ำงต้นนี้มำจำกข้อมูลที่รวบรวมจำกหลำยแหล่ง ได้แก่ บทคัดย่อเกี่ยวกับข้อมูล
ของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม รำยงำนประจ ำปีและข้อมูลของกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำในระดับรัฐบำลกลำงประจ ำปีค.ศ. 2005 นอกจำกนี้ ข้อมูลนี้ยังรวมถึงข้อมูลคดีทุกคดีที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของผู้พิพำกษำศำลชั้นต้นในระดับรัฐบำลกลำงและควำมผิดอำญำสถำนเบำที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลชั้นต้นในระดับรัฐบำลกลำง  (U.S. Magistrates or 
Magistrate judge) นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 กำรรำยงำนข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับปีงบประมำณของรัฐบำล
กลำงซึ่งเร่ิมตั้งแต่วันที่  1 ตุลำคม ส่วนข้อมูลในปีก่อนหน้ำนี้ขึ้นอยู่กับปีปฏิทิน ในที่นี้ควำมผิด
เกี่ยวกับควำมสงบสุขของสำธำรณะ (Public Order Offenses) ให้หมำยควำมรวมถึง ควำมผิด
เกี่ยวกับอำวุธและกำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนอีกด้วย  

4)  กระบวนกำรยุติธรรมในระดับรัฐบำลกลำง (Federal Justice System) 
ในกำรรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมได้จัดตั้งโครงกำร

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม  (Federal Justice Statistics Program (FJSP)) ขึ้น  
โดยโครงกำรนี้ได้ด ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลเป็นรำยปีเกี่ยวกับชั่วโมงกำรท ำงำน กิจกรรมต่ำง ๆ และ
ผลสืบเนื่องใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับคดีอำญำในระดับรัฐบำลกลำง ซึ่งข้อมูลที่ส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมจัดรวบรวมเพื่อให้ได้มำนี้เป็นข้อมูลทุก ๆ ด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร
ยุติธรรมในระดับรัฐบำลกลำง อันได้แก่ จ ำนวนของบุคคลที่ถูกสืบสวน สอบสวน ถูกฟ้องร้อง
ด ำเนินคดี ถูกตัดสินลงโทษ ถูกกักขังหรือจ ำคุก ถูกพิพำกษำให้คุมประพฤติ ถูกปล่อยตัวก่อนกำร
พิจำรณำ และตกอยู่ภำยใต้ทัณฑ์บนหรือกำรควบคุมดูแลด้วยวิธีอ่ืนใด ควำมเห็นของพนักงำน
อัยกำรว่ำควรสั่งฟ้องคดีหรือไม่  (Initial Prosecution Decision) กำรส่งคดีต่อไปยังผู้พิพำกษำ 
ศำลแขวงของศำลในระดับรัฐบำลกลำง กำรถำมค ำพยำนนอกศำล ผลสืบเนื่องจำกกำรพิพำกษำคดี 
ระยะเวลำของโทษที่ลงแก่จ ำเลยที่ถูกพิพำกษำว่ำกระท ำควำมผิด และระยะเวลำจริงที่รับโทษ 

ข้อมูลดังกล่ำวมำข้ำงต้นเป็นกำรรวบรวมจำกส ำนักงำนเลขำธิกำรอัยกำรระดับรัฐบำล
กลำง(The Executive Office of U.S. Attorneys) หน่วยงำนดูแลกระบวนกำรก่อนกำรพิจำรณำคดี 
(The Pretrial Services Agency) ส ำ นั ก ง ำน เ ลข ำ ธิ ก ำ ร ศ ำล ยุ ติ ธ ร รมแห่ งสห รัฐอ เ ม ริ ก ำ  
(The Administrative Office of the U.S. Courts) คณะกรรมกำรควบคุมดูแลกำรพิพำกษำคดี (The 
U.S. Sentencing Commission) ส ำนักทัณฑสถำนแห่งรัฐบำลกลำง (The Federal Bureau of Prisons) 
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5)  ศำลและกำรพิพำกษำคดี (Courts and Sentencing) 
แนวโน้มควำมเป็นไปของกำรตัดสินลงโทษเกี่ยวกับควำมผิดอำญำอุกฉกรรจ์ในศำล

ระดับรัฐนั้นล้วนแล้วแต่ได้มำจำกกำรส ำรวจของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมซึ่งแสดงให้
เห็นถึงแนวโน้มของกำรตัดสินได้ในอนำคต ในที่นี้จะเป็นกำรน ำเสนอ 1) จ ำนวนของจ ำเลยใน
คดีอำญำอุกฉกรรจ์ที่ขึ้นสู่ศำลในระดับรัฐและถูกศำลตัดสินว่ำกระท ำควำมผิด (Convictions in State 
Courts) รวมถึง 2) ถูกศำลพิพำกษำลงโทษ (Sentences in State Courts) 

6)  รำชทัณฑ์ (Corrections)  
กำรส ำรวจเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลกำรถูกควบคุมตัวของผู้ต้องขัง  รวมถึงผู้ถูก

กักกันของส ำนักงำนรำชทัณฑ์นี้ มุ่งส ำรวจข้อมูลทั้งในด้ำนจ ำนวนผู้ต้องหำและผู้ถูกกักกัน จ ำนวน
เรือนจ ำ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในเรือนจ ำเพื่อควำมมุ่งหมำยที่จะได้มำซึ่งข้อมูลโดยรวมที่จะแสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มของกรณีต่ำง ๆ ต่อไปในอนำคต อันจะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข
ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น แผนภูมิด้ำนล่ำงนี้จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลของส ำนักสถิติแห่งกระทรวงยุติธรรมในด้ำนกำรควบคุมตัวผู้ต้องขังที่แสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 

(1)  จ ำนวนประชำกรของผู้ต้องขัง (Correctional Populations)  
(2)  จ ำนวนผู้ต้องขังในเรือนจ ำระดับรัฐจ ำแนกตำมประเภทของควำมผิด  (Prison 

population by conviction offense)  
(3)  อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนผู้ต้องขังโดยรวมในสหรัฐอเมริกำ (Incarceration rate)  
(4)  จ ำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับโทษประหำรชีวิต (Prisoners under sentence of death)  
(5)  จ ำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับโทษประหำรชีวิตจ ำแนกตำมเผ่ำพันธุ์  (Prisoners under 

sentence of death by race)  
(6)  จ ำนวนผู้ต้องขังที่ถูกประหำรชีวิตตำมค ำพิพำกษำ (Executions)  
(7)  อัตรำกำรฆ่ำตัวตำยและกำรฆ่ำผู้อ่ืนในเรือนจ ำ (Suicide and homicide rates)  
ในปี ค.ศ. 2007 มีประชำกรจ ำนวนมำกกว่ำ 7.3 ล้ำนคนถูกควบคุมตัวอยู่ภำยใต้กำร

ควบคุมของระบบรำชทัณฑ์ซึ่งรวมถึง  
1)  กำรคุมประพฤติ (Probation) ซึ่งนับเป็นค ำสั่งของศำลที่ให้มีกำรสอดส่อง ดูแลผู้ที่

ถูกศำลตัดสินว่ำกระท ำผิดโดยชุมชนหรือสำธำรณะชน โดยก ำหนดให้มีกำรควบคุม ดูแลโดย
ส ำนักงำนคุมประพฤติ ซึ่งในหลำย ๆ ครำวด้วยกันที่กำรควบคุมดูแลเป็นพิเศษนี้มีกำรก ำหนดให้
บุคคลนั้น ๆ ปฏิบัติตนอยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ที่ก ำหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษขณะที่อำศัยอยู่ในชุมชนนั้น ๆ  
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2)  เรือนจ ำ (Prison) ซึ่งเป็นกำรคุมขังจ ำเลยในระบบรำชทัณฑ์ระดับรัฐหรือรัฐบำล
กลำงเพื่อเป็นกำรรับโทษจ ำคุกที่สูงกว่ำ 1 ปี อย่ำงไรก็ดี ในบำงเขตอ ำนำจศำลระยะเวลำที่จ ำเลยต้อง
รับโทษจ ำคุกในเรือนจ ำน้ันอำจยำวนำนกว่ำ 1 ปีก็เป็นได ้ 

3)  ห้องขัง (Jail) ซึ่งเป็นกำรคุมขังผู้กระท ำผิดหรือจ ำเลยในห้องขังระดับท้องถิ่น
ระหว่ำงที่อยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำล (Pending Trial) รอรับกำรลงโทษตำมค ำพิพำกษำ 
(Awaiting Sentencing) รับโทษจ ำคุกที่โดยปกติแล้วจะต่ ำกว่ำ  1 ปี (Serving A Sentence That is 
Usually Less Than 1 Year) หรืออยู่ระหว่ำงรอกำรส่งตัวไปยังเรือนจ ำอ่ืนหลังจำกที่ศำลพิพำกษำว่ำ
มีควำมผิดแล้ว (Awaiting Transfer To Other Facilities After Conviction)  

4)  กำรปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขหรือทัณฑ์บน (Parole) ถือเป็นกำรควบคุมในชุมชนที่ถูก
จัดให้มีขึ้นระยะเวลำที่รับโทษกักขังหรือจองจ ำแล้ว ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้มุ่งรวบรวมเฉพำะข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขหรือทัณฑ์บนนี้หรือพ้นจำกเงื่อนไขที่ให้กำร
ปล่อยตัวนี้แล้ว รวมถึงผู้อยู่ภำยใต้ของกำรปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ อีกด้วย อันรวมถึงกำรปล่อย
ตัวผู้ถูกคุมขังหลังจำกมีกำรหักลบช่วงเวลำที่ประพฤติตนดีออกจำกระยะเวลำที่ต้องรับโทษจริงแล้ว  
(Mandatory Release)60 ซึ่งกำรปล่อยตัวนี้จะมีขึ้นภำยหลังจำกที่รับโทษจองจ ำในทัณฑสถำนมำ
ช่วงหนึ่งแล้ว  

7)  งบประมำณที่มีกำรใช้จ่ำยและกำรจ้ำงงำน (Expenditure and Employment) 
1. กำรส ำรวจข้อมูลผู้ช่วยผู้พิพำกษำ (Justice Assistance Data Survey (formerly 

Justice Expenditure & Employment Survey)) 

                                                                        
60  การปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังหลังจากมีการหักลบช่วงเวลาที่ประพฤติตนดีออกจากระยะเวลาที่ต้องรับโทษ

จริงแล้ว (Mandatory Release) นี้  เป็นการปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังแบบมีเงื่อนไขในการหักกลบลบกันระหว่าง
ระยะเวลาที่ต้องรับโทษจริงและระยะเวลาที่ผู้ต้องขังมีความประพฤติดีและมิได้กระท าผิดกฎระเบียบของเรือนจ า
อีกด้วย ตัวอย่างเช่น นักโทษ A ต้องโทษจ าคุกเป็นเวลา 4 ปีเนื่องจากมียาเสพติดจ านวน 2 กรัมไว้ในครอบครอง 
หลังจากที่รับโทษ 2 ปีแล้วและในระหว่าง 2 ปีนั้นนักโทษได้ประพฤติตนดีและมิได้กระท าผิดกฎระเบียบของ
เรือนจ ามาโดยตลอด ฉะนั้น ระยะเวลาที่ต้องรับโทษจ าคุกของเขาคือ โทษจ าคุกที่รับแล้วจริง 2 ปีรวมกับเครดิต
เวลา 2 ปีที่ประพฤติตนดี(คือช่วงเวลาเดียวกับที่รับโทษไปแล้ว) รวมเป็นระยะเวลา 4 ปีตามที่ศาลลง ในกรณีนี้จะมี
การใช้ดุลพินิจว่านักโทษ A จะได้รับการปล่อยตัวให้กลับไปอยู่ในสังคมแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ส านักงานคุมประพฤติหรือไม่ อีกทั้งนักโทษที่จะได้รับการปล่อยตัวในลักษณะนี้ได้จะต้องไม่มีการยื่นค าร้อง
ขอให้มีการปล่อยช่ัวคราวโดยมีทัณฑ์บน (Parole)มาแล้วด้วย ถ้ามีการใช้ดุลพินิจปล่อยตัวนักโทษ A แล้ว นักโทษ
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานคุมประพฤติต่อไปเป็นระยะเวลา 2 ปี (ตามเครดิตเวลา 2 ปีที่
ประพฤติตนดี) และจะต้องมีการรายงานตัวพนักงานคุมประพฤติ ตรวจสอบสารเสพติด รับใช้สังคม แล้วแต่กรณี. 
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2. กำรส ำรวจข้อมูลกำรใช้จ่ำยและกำรจ้ำงงำนผู้พิพำกษำ (Justice Expenditure & 
Employment Extracts Series)  

แนวโน้มของงบประมำณที่มีกำรใช้จ่ำยส ำหรับองค์กรเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมนั้น
สำมำรถแสดงได้ 2 ลักษณะ กล่ำวคือ 1) โดยควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน และ 2) โดยล ำดับชั้น
ขององค์กร 

งบประมำณที่มีกำรใช้จ่ำยโดยตรงโดยหน่วยงำนหลักด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  
อันได้แก่  พนักงำนสอบสวน รำชทัณฑ์และศำลยุติธรรมนั้นเพิ่มขึ้นโดยตลอด  โดยเฉพำะ
งบประมำณที่มีกำรใช้จ่ำยโดยพนักงำนสอบสวนน้ันเพิ่มจ ำนวนขึ้นมำกที่สุด 

8)  ระบบบันทึกข้อมูลประวัติอำชญำกร (Criminal Record Systems) 
ข้อมูลประวัติอำชญำกรน้ัน จะประกอบไปด้วยข้อมูลด้ำนกำรจับกุมทั้งหลำย และกำรชี้

ขำดตัดสินคดีอำญำของผู้กระท ำควำมผิดแต่ละบุคคล ดังนั้นข้อมูลประวัติอำชญำกรที่มีควำม
สมบูรณ์ ถูกต้องและเข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็วนั้นจะมีส่วนช่วยให้แต่ละรัฐนั้น  1) พิสูจน์ได้ใน
ทันทีทันใดว่ำบุคคลนั้น ๆ เป็นผู้มีประวัติอำชญำกรในรัฐใดรัฐหนึ่งหรือไม่ 2) มีส่วนช่วยเหลือเป็น
อย่ำงมำกในกำรห้ำมบุคคลที่กระท ำควำมผิดอำญำร้ำยแรงหรือบุคคลอ่ืน ๆ จำกกำรซื้ออำวุธปืน      
3) ช่วยในกำรตรวจสอบประวัติของบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบในกำรดูแลเด็ก  ผู้สูงอำยุหรือผู้พิกำร      
4) ช่วยในกำรพิสูจน์บุคคลเพื่อตรวจสอบประวัติว่ำเคยก่อควำมรุนแรงในครอบครัวหรือมี
พฤติกรรมที่เฝ้ำติดตำมและข่มขู่ (Stalking)61 หรือไม่ 5) มีส่วนช่วยในกำรตัดสินประเด็นเกี่ยวกับ
กำรปล่อยชั่วครำวและกำรควบคุมตัวผู้กระท ำควำมผิด และมีส่วนช่วยในกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี
อำญำที่เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพรวมถึงช่วยในกำรก ำหนดโทษเกี่ยวกับกำรกักขังหรือจ ำคุกได้
เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น และ 6) สำมำรถที่จะตรวจสอบปูมหลังได้ตลอดเวลำเพื่อเป็นกำรรักษำและ
ปกป้องควำมสงบสุขของสำธำรณะและควำมปลอดภัยของประเทศอีกด้วย 

นอกจำกนี้  ประวัติอำชญำกรนั้นจะถูกจัดเก็บรวบรวมโดยแต่ละรัฐและบันทึกใน
หน่วยงำนรับผิดชอบส่วนกลำง อย่ำงไรก็ดี เพื่อเป็นกำรสนับสนุนกำรแลกเปลี่ยนระหว่ำงรัฐด้ำน
ข้อมูลประวัติอำชญำกร ส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำจะเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  
ในกำรจัดให้มีและดูแลเกี่ยวกับระบบดัชนีในกำรพิสูจน์ระหว่ำงรัฐ (Interstate Identification Index 

                                                                        
61  ความผิดฐานติดตามและข่มขู่ (Stalking) หมายถึงการกระท าใด ๆ ก็ตามที่มุ่งตรงไปยังบุคคลใดบุคคล

หนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดความกลัวอย่างมีเหตุผลขึ้นได้ 
 The National Center for Victims of Crime, Analyzing Stalking Laws, Retrieved October 18, 2014, 

from http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=41531. 

DPU

http://www.ncvc.org/src/AGP.Net/Components/DocumentViewer/Download.aspxnz?DocumentID=41531


106 

(III), Index-Pointer System) ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูลบุคคลที่ถูกจับกุมในคดีควำมผิดอำญำ
อุกฉกรรจ์หรือควำมผิดอำญำร้ำยแรงฐำนอ่ืนดังที่ระบุไว้ในกฎหมำยระดับรัฐบำลกลำงและระดับรัฐ 

3.2.5  ประสิทธิภำพของกำรบูรณำกำรข้อมูลในสหรัฐอเมริกำ 
กำรน ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  โดยส ำนักสถิติแห่ง

กระบวนกำรยุติธรรม จะจัดท ำในรูปแบบของ สมุดประมวลข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำ (Sourcebook of Criminal Justice Statistics)62 เป็นแหล่งข้อมูลที่จัดท ำโดยส ำนักสถิติแห่ง
กระบวนกำรยุติธรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลมำกกว่ำ  200 แหล่งเกี่ยวกับหลำย ๆ ด้ำน
ของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในสหรัฐอเมริกำและมีกำรน ำเสนอมำกกว่ำ  1,000 ตำรำง
นับตั้งแต่ป ี1973 เป็นต้นมำ  

กำรน ำเสนอข้อมูลจะแบ่งกำรน ำเสนอเป็น 6 ส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกันได้แก่  
1)  ลักษณะเฉพำะของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice Characteristics)  
2)  ควำมเห็นของสำธำรณะ (Public Opinion)  
3)  อำชญำกรรมและผู้เสียหำย (Crime and Victims)  
4)  กำรจับกุมและกำรยึด (Arrests, Seizures)  
5)  ศำล กำรฟ้องร้องด ำเนินคดีอำญำและกำรตัดสินลงโทษ(Courts, Prosecution, 

Sentencing)  
6)  กำรปล่อยโดยมีทัณฑ์บน ที่คุมขัง ทัณฑสถำนและโทษประหำรชีวิต (Parole, Jails, 

Prisons, Death Penalty)  
จำกกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงละเอียดและรอบคอบท ำให้ได้ข้อสรุปเป็นที่แน่นอนว่ำใน

ประเทศสหรัฐอเมริกำนั้น ส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม (Bureau of Justice Statistics)  
เป็นหน่วยงำนกลำงที่มีควำมส ำคัญที่สุด ในกำรรวบรวมและบูรณำกำรข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรม 
ทั้งปวงในประเทศสหรัฐอเมริกำ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลด้ำนอ่ืนอันเกี่ยวข้องกับองค์กรเกี่ยวกับ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ได้แก่ ต ำรวจ อัยกำรและศำล จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรรวบรวมและ
บูรณำกำรข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมเป็นหน้ำที่หลักของส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรม 
(Bureau of Justice Statistics) ในกำรที่จะด ำเนินกำรรวบรวม วิ เครำะห์  จัดพิมพ์และเผยแผ่  
อย่ำงถูกต้องแท้จริง ปรำศจำกควำมโน้มเอียงใด ๆ และตรงตำมก ำหนดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชญำกรรม ผู้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ ผู้เสียหำยทำงอำญำ และกำรด ำเนินกำร กำรบริหำร
เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรมโดยรวมของฝ่ำยรัฐในทุก ๆ ระดับ โดยมุ่งหมำยควำมส ำเร็จของ
                                                                        

62  Sourcebook of Criminal Justice Statistics. Retrieved March 5, 2014, from 
http://www.albany.edu/sourcebook/index.html. 
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ส ำนักงำนไปที่กำรสนับสนุนและช่วยเหลือทุก ๆ รัฐ และทุก ๆ องค์กรท้องถิ่นปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่ง
กำรเก็บบันทึกข้อมูลด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในอันที่จะเป็นประโยชน์ในกำรที่จะ
ต่อต้ำนอำชญำกรรมที่เกิดขึ้น และท ำให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรยุติธรรมนั้นจะเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเท่ำเทียมกันในทุก ๆ ส่วน 

อย่ำงไรก็ดี นอกเหนือจำกส ำนักสถิติแห่งกระบวนกำรยุติธรรมที่นับเป็นหน่วยงำน
กลำงที่ส ำคัญที่สุดในกำรรวบรวมและบูรณำกำรเกี่ยวกับข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมแล้ว  ยังคงมี
หน่วยงำนด้ำนอำชญำกรรมอีกเพียงหน่วยงำนเดียวเท่ำนั้น ที่ด ำเนินกำรรวบรวมและบูรณำกำร
ข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมเช่นเดียวกัน คือ ส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ (The Federal 
Bureau of Investigation) แต่เป็นเพียงกำรรวบรวมข้อมูลภำยในองค์กรเท่ำนั้น  โดยจะจัดท ำใน
รูปแบบของรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมของส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ (FBI’s 
Uniform Crime Report) ซึ่งนับเป็นกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมจำกหน่วยงำนด้ำนต ำรวจ
ในทุกระดับชั้น ไม่ว่ำจะเป็นระดับเมือง รัฐหรือระดับรัฐบำลกลำงเพื่อที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อำชญำกรรมในมุมมองระดับประเทศ โดยหลักแล้ว ทุกองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนกำรยุติธรรม
ทำงอำญำต่ำงมีส่วนร่วมในกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมสู่ส ำนักสอบสวนกลำงแห่ง
สหรัฐอเมริกำ ดังนั้น หน่วยงำนเหล่ำนี้จะเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรส่งมอบให้ซึ่งรำยงำนโดยย่อ
ของควำมผิดอำญำฐำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมกับส่งมอบรำยงำนเกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิดอำญำที่
ถูกจับกุมด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนดังกล่ำวนั้น ๆ ยังต้องจัดส่งเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับ 
ผู้บังคับใช้กฎหมำยที่ถูกฆ่ำรวมถึงกำรถูกท ำร้ำยร่ำงกำยสืบเนื่องมำจำกอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นจำก
ควำมเกลียดชัง (Hate Crime) นอกจำกนี้ ในภำรกิจที่ส ำคัญสุดแล้ว องค์กรเหล่ำนี้จะต้องจัดส่ง
รำยงำนเกี่ยวกับอำชญำกรรมรำยเดือนเข้ำสู่ระบบกำรบันทึกข้อมูลอำชญำกรรมของส่วนกลำงในรัฐ
ของตน และหลังจำกนั้น หน่วยงำนที่รวบรวมข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมในระดับรัฐจะท ำกำรส่งต่อซึ่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรรมนั้น ๆ ด้วยกำรบันทึกให้เป็นไปตำมค ำจ ำกัดควำมเกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดอำญำที่ก ำหนดไว้ในคู่มือที่จัดท ำโดยส่วนกลำง ซึ่งกำรส่งต่อข้อมูลนี้จะเป็นกำรส่งต่อไปยัง
โครงกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมในระดับประเทศ  ของส ำนักสอบสวนกลำงแห่ง
สหรัฐอเมริกำ (FBI’s Uniform Crime Report) ส ำหรับรัฐใดก็ตำมที่ไม่มีระบบกำรรำยงำนข้อมูล
เกี่ยวกับอำชญำกรรมในระดับรัฐ องค์กรที่บังคับใช้กฎหมำยในรัฐนั้น ๆ จะต้องส่งมอบข้อมูล
เกี่ยวกับอำชญำกรรมโดยตรง แก่โครงกำรรำยงำนข้อมูลด้ำนอำชญำกรรมของส ำนักสอบสวนกลำง
แห่งสหรัฐอเมริกำในระดับประเทศ และในที่สุดแล้ว ส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ 
จะเป็นหน่วยงำนที่จัดหำให้ซึ่งแบบฟอร์มกำรรำยงำนต่ำง ๆ แบบรำยงำนอัตรำกำรเกิดขึ้นของข้อมูล
ต่ำง ๆ (Tally Sheet) หนังสือรวบรวมอัตรำกำรเกิดขึ้นของข้อมูลต่ำง  ๆ (Tally Books) พร้อม 
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ซองจดหมำยที่จ่ำหน้ำถึงส ำนักสอบสวนกลำงแห่งสหรัฐอเมริกำ โดยแบบกำรรำยงำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้
จะถูกจัดส่งให้แก่องค์กรที่บังคับใช้กฎหมำยซึ่งมีหน้ำที่ในกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับ
อำชญำกรรมซึ่งตั้งอยู่ในรัฐที่ไม่มีโครงกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวเน่ืองกับอำชญำกรรมในระดับรัฐ  

เมื่อด ำ เนินกำรรวบรวมข้อมูลเป็นที่ เ รียบร้อยแล้ว  ส ำนักสอบสวนกลำงแห่ง
สหรัฐอเมริกำจะเป็นผู้รวบรวม จัดพิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับอำชญำกรรมต่ำง ๆ เหล่ำนี้
ให้แก่หน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมถึงรัฐที่เข้ำร่วมโครงกำรกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับ
อำชญำกรรมและบุคคลอ่ืนทั่วไปที่มีควำมสนใจในข้อมูลอำชญำกรรมระดับประเทศ 

3.2.6  มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรม 
ในมลรัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกำ63 ก ำหนดกำรลบทะเบียนประวัติอำชญำกรรม

ไว้ใน Title 1 Chapter 55 (8)64 ของประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ตำมกฎหมำยนี้บุคคลที่
จะขอลบทะเบียนประวัติอำชญำกรจะต้องถูกบังคับโทษหรือมีข้อหำใดๆ เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดร้ำยแรง นอกจำกนี้กฎหมำยฉบับนี้ยังเปิดโอกำสให้บุคคลอ่ืนยื่นค ำร้องแทนบุคคลผู้กระท ำ
ควำมผิดได้ด้วย หำกบุคคลนั้นถึงแก่ควำมตำยไปแล้ว โดยบุคคลผู้กระท ำควำมผิดหรือผู้ยื่นค ำร้อง
แทนต้องยื่นค ำร้องต่อศำลที่พิจำรณำคดีภำยใน 30 วัน นับแต่วันที่ศำลพิพำกษำให้พ้นโทษ จำกนั้น
ศำลจะพิจำรณำค ำร้องว่ำสมควรลบทะเบียนประวัติอำชญำกรให้บุคคลนั้นไปหรือไม่  ส่วน
ข้อยกเว้นของกำรลบทะเบียนประวัติอำชญำกร คือ หำกเกี่ยวกับกำรสืบสวนสอบสวน หรือกำร
ด ำเนินกระบวนพิจำรณำก็สำมำรถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อศำลมีค ำสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอำชญำกร 
ห้ำมมิให้มีกำรเผยแพร่ เก็บรักษำ หรือกำรใช้ข้อมูลที่ศำลสั่งให้ลบแล้ว 
 
3.3  ประเทศสหราชอาณาจักร 

ในประเทศอังกฤษมีกำรรวบรวมจัดท ำข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดมำเป็นเวลำนำนแล้ว 
เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นกำรเอ้ือประโยชน์ และมีคุณค่ำในกำรสืบสวนสอบสวนและป้องกันอำชญำกร 
นอกจำกนั้นยังมีส่วนช่วยศำลในกำรก ำหนดบทลงโทษได้อย่ำงเหมำะสมอีกด้วย โดยมีกำรบัญญัติ
กฎหมำยขึ้นมำฉบับหนึ่งคือ The Criminal law Act of 1967 อันเป็นจุดเร่ิมต้นของกำรรวบรวม
ทะเบียนประวัติอำชญำกรแห่งชำติ (The National Collection of Criminal Records) ซึ่งตั้งขึ้นโดย 

                                                                        
63 จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร. การน ารูปแบบกระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวติัอาชญา

กรมาใช้ในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาของประเทศไทย. สืบคน้ 5 พฤศจิกายน 2556, จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/486952. 

64 Expunction of Criminal Records. Findlaw. Retrieved January 3, 2014,  from 
http://www.codes.lp.findlaw.com. 
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The National Identification Bureau (NIB) อย่ำงไรก็ตำมข้อมูลของบุคคลที่ต ำรวจในอังกฤษที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน คือ ระบบคอมพิวเตอร์ต ำรวจแห่งชำติ The Police National Computer (PNC), NIB ซึ่ง
จัดกำรโดยต ำรวจนครบำลโดยมีที่ตั้งอยู่บนชั้น 3 ของ New Scotland Yard ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล
เข้ำสู่ระบบ The National Collection of Criminal Records ส ำหรับสก๊อตแลนด์ (Scotland) และ
ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) จะมีส ำนักงำนทะเบียนประวัติอำชญำกรของตนเอง ส ำหรับ
ต ำรวจภูธรหรือต ำรวจท้องถิ่นบำงแห่งจะมีส ำนักงำนที่เก็บทะเบียนประวัติอำชญำกรของตนเอง 
เช่นกัน โดยที่ในระดับชำตินั้นเร่ิมมีกำรจัดท ำบริกำรที่เรียกว่ำ The National Criminal Intelligence 
Service (NCIS) ดังจะได้กล่ำวต่อไป65 

กำรรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ของต ำรวจแห่งชำติ The Police 
National Computer (PNC) เกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงกระทรวงมหำดไทยและต ำรวจในช่วงปี 
ค.ศ. 1960 แต่ได้สถำปนำรูปแบบดังกล่ำวขึ้นใน ปี ค.ศ. 1974 โดยที่ PNC1 จะรองรับรูปแบบของ
ระบบคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับอำชญำกร และกำรกระท ำผิดอำญำที่ต ำรวจสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำว
ได้ส ำหรับในระยะแรกของกำรใช้งำนเป็นกำรใช้ระบบ PNC1  ต่อมำมีกำรน ำระบบ PNC2 มำใช้ใน
เดือนพฤศจิกำยน ปี ค.ศ. 1991 แต่ข้อมูลบำงส่วนยังซ้ ำซ้อนกับระบบ PNC1 โดยระบบ PNC2  
จะรวบรวมข้อมูลยำนพำหนะที่ถูกขโมย, ข้อมูลบุคคลรวมทั้งบุคคลที่ต้องกำรตัว หรือหำยตัวไป 
และบุคคลที่ถูกห้ำมขับรถยนต์, ค ำพิพำกษำ, ลำยพิมพ์นิ้วมือ, ทรัพย์ที่ถูกโจรกรรม และค ำแนะน ำ
ส ำหรับต ำรวจ โดยรูปแบบของกำรใช้งำนระบบ PNC2 จะเพิ่มต้นขึ้นเมื่อต ำรวจร้องขอให้มีกำร
ตรวจสอบชื่ออำชญำกร จำกดัชนีชื่ออำชญำกร (CRO No.) ส ำหรับใช้ตรวจสอบโดยผ่ำนระบบ NIB 
โดยดัชนีชื่ออำชญำกรในระบบ PNC2 ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอำชญำกรเท่ำนั้น
แต่ยังให้บริกำรข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในหน่วยงำน NIB ด้วยแต่ทั้งนี้ข้อมูลในรำยละเอียดที่ส ำคัญยังคง
ต้องอำศัยข้อมูลในหน่วยงำน NIB 

ส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนแห่งชำติ The National Identification Bureau (NIB) เดิมเป็น
หน่วยงำนในส ำนักงำนทะเบียนประวัติอำชญำกรแห่งชำติเก่ำ The Old National Criminal Record 
Office แต่ได้แยกออกมำเป็นส ำนักงำน NIB ในปี 1980 โดยหน่วยงำน NIB ประกอบด้วยส ำนักงำน
ที่ส ำคัญอีก 2 ส ำนักงำนคือ ส ำนักงำนลำยพิมพ์นิ้วมือแห่งชำติ The National Fingerprint Office 
(NFO) และส ำนักงำนทะเบียนประวัติอำชญำกรแห่งชำติ The National Criminal Record Office 
(NCRO) ซึ่งหน่วยงำนทั้งสองจะรวบรวมทะเบี ยนประวัติกำรต้องโทษคดีอำญำ (criminal 

                                                                        
65  From Criminal Records (pp.12-26), by Bill Hebenton and Teryy Thomas, 1993, Great Britain: 

Athenaeum Press Ltd. 
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convictions) เพื่อน ำเสนอถึงรูปแบบกำรกระท ำผิด และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท ำผิดส ำหรับ
พนักงำนสอบสวน โดยหน้ำที่หลักของ NIB คือกำรให้บริกำรแก่ต ำรวจของประเทศอังกฤษเกี่ยวกับ 

1)   รูปพรรณของผู้ถูกจับที่ตรงกับลำยพิมพ์นิ้วมือ 
2)   รำยละเอียดของค ำพิพำกษำก่อนหน้ำนี้ของผู้ถูกจับ 
3)   รำยละเอียดของค ำพิพำกษำก่อนหน้ำซึ่งเคยปรำกฏในศำล 
4)   ประวัติของผู้ถูกจับที่เคยกระท ำมำก่อน เพื่อประโยชน์ในกำรสืบสวนสอบสวน 
นอกจำกทะเบียนประวัติที่จัดเก็บโดย The National Identification Bureau (NIB) แล้ว

สถำนีต ำรวจบำงสถำนียังมีกำรจัดเก็บประวัติเป็นของตน ซึ่งในจ ำนวนนี้มี 25 สถำนี ส่งส ำเนำ
ทะเบียนประวัติไปยัง NIB โดยระบบทะเบียนประวัติท้องถิ่นที่จัดเก็บโดยสถำนีต ำรวจเกือบ
ทั้งหมดเป็นระบบที่ท ำด้วยมือ ยกเว้น บำงสถำนีที่มีขนำดใหญ่ เช่น Greater Manchester ที่มีกำร
จัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 ได้มีกำรน ำระบบ The National Criminal Intelligence Service 
(NCIS) มำให้ข้อมูลแก่ต ำรวจ โดยระบบ NCIS จะรวบรวม วิเครำะห์ในเร่ืองควำมรู้เกี่ยวกับตัว
อำชญำกรร้ำยแรง และกำรกระท ำผิดหลัก ๆ ของเมือง ชำติ และระดับนำนำชำติ66 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิดที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ ถือว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับ 
โดยมีกฎหมำย The Data Protection Act 1998 ออกมำรับรอง โดยก ำหนดข้อยกเว้นให้ใช้ใน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำได้ ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลต่อต ำรวจ เมื่อปรำกฏว่ำกำรเปิดเผย
ดังกล่ำวเป็นไปเพื่อกำรป้องกันหรือสืบหำอำชญำกร หรือจับคนร้ำย ตลอดจนกำรฟ้องร้องด ำเนินคดี
กับผู้กระท ำผิดแต่มักปรำกฏอยู่เสมอว่ำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ระดับชำติของต ำรวจ 
หรือใช้อ ำนำจอันเกิดจำกต ำแหน่งหน้ำที่ไปใช้ในทำงที่ไม่เหมำะสม แทนที่จะใช้เพื่อควำมมุ่งหมำย
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตัวอย่ำง เช่น  กำรที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสอบถำมประวัติกำรกระท ำผิดของบุคคล 
บำงคนเคยมีประวัติกำรกระท ำผิดหรือไม่แล้วน ำข้อมูลดังกล่ำวไปให้แก่นำยจ้ำง ซึ่งบุคคลดังกล่ำว
ยื่นค ำขอสมัครงำนไว้เป็นเหตุให้นำยจ้ำงยกเลิกค ำขอหรือไม่จ้ำงงำน67 
 3.3.1  ระบบกำรบูรณำกำรข้อมูล 

สหรำชอำณำจักรมีกำรออกเอกสำรส ำคัญฉบับหนึ่ง  เรียกว่ำ “กระบวนกำรยุติธรรม
ส ำหรับประชำชนทุกคน” หรือ “Justice for All” ออกโดย CJS: Criminal Justice System หรือ
ส ำนักงำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของสหรำชอำณำจักร ภำยใต้กำรควบคุมของกระทรวง

                                                                        
66  Ibid. 
67  Ibid. 

DPU



111 

ยุติธรรมสหรำชอำณำจักร ซึ่งถือว่ำเป็นสมุดปกขำวของกระบวนกำรยุติธรรมของสหรำชอำณำจักร
ได้ประกำรหนึ่ง 

จุดมุ่งหมำยของสมุดปกขำว ได้แก่ ควำมปลอดภัยของสังคม ซึ่งหมำยถึง 
1) มีมำตรกำรทำงกฎหมำยที่จ ำเป็น ส ำหรับบังคับต่อผู้มีพฤติกรรมต่อต้ำนสังคม 

อำชญำกรรมยำเสพติด และควำมผิดอำญำร้ำยแรงอื่น ๆ  
2) มีกระบวนกำรยุติธรรมที่มุ่งคุ้มครองเหยื่ออำชญำกรรม ให้มีสัดส่วนที่เหมำะสมกับ

กำรคุ้มครองผู้ต้องหำ 
3) ออกมำตรกำรทำงกฎหมำยให้อ ำนำจต ำรวจและอัยกำรเพิ่ม เติม  เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมอำชญำกรรม 
และภำยใต้กำรก ำหนดของ Justice for All โครงสร้ำงของกระบวนกำรยุติธรรมของ 

สหรำชอำณำจักร ซึ่งได้แก่ดินแดนประเทศอังกฤษและเวลส์ กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำหลักจะ
ประกอบไปด้วยหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ ต ำรวจ อัยกำร ศำลมำจิสเตรท ศำลยุติธรรม ทนำยควำม 
เนติบัณฑิตยสภำ เรือนจ ำ ส ำนักงำนคุมประพฤติ กองนิติวิทยำศำสตร์ รวมไปถึงหน่วยงำนภำค
ประชำชนผู้ช่วยเหลือเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่พิจำรณำได้จำกแผนผังแสดงโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม  

เมื่อพิจำรณำถึงระบบกฎหมำย ประเทศอังกฤษและเวลส์ไม่มีประมวลกฎหมำยอำญำ 
แต่กฎหมำยอำญำที่ใช้นั้นเป็นกำรผสมกันระหว่ำงกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรและกฎหมำยจำรีต
ประเพณี กฎหมำยลำยลักษณ์อักษรนั้นผ่ำนกระบวนกำรทำงรัฐสภำเพื่อเสริมกฎหมำยที่หน่วยงำน
ของรัฐบำลประกำศใช้ และกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรดังกล่ำวอำจถูกตรวจสอบโดยรัฐสภำส่วน
กฎหมำยจำรีตประเพณีเป็นสิ่งที่ซึ่งถูกสร้ำงมำนำนหลำยศตวรรษ และถูกแปลและย่อในหนังสือ
กฎหมำย ควำมผิดที่ส ำคัญบำงประเภท เช่น ควำมผิดฐำนฆ่ำผู้อ่ืน เป็นควำมผิดตำมกฎหมำยจำรีต
ประเพณีแต่โทษที่จะลงนั้นบัญญัติอยู่ในกฎหมำยลำยลักษณ์อักษร แต่ละปีรัฐสภำได้ออกกฎหมำย
ซึ่งได้บัญญัติควำมผิดใหม่ ๆ ขึ้น และบ่อยทีเดียวที่เป็นอำญำฉบับใหม่ ได้มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนด้ำนยุติธรรมทำงอำญำออกมำใหม่ซึ่งจะท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญกับ
ระบบงำนด้ำนควำมยุติธรรมทำงอำญำ 

ในปี  ค .ศ . 1990 เ ป็ นปีที่ ฝ่ ำ ยนิ ติ บัญ ญัติ ออกกฎหมำยมำมำกอย่ ำ งผิ ดปกติ 
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมยุติธรรมทำงอำญำ ค.ศ. 1991 ได้ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำง
เด่นชัดเกี่ยวกับอ ำนำจพิพำกษำคดีด้วยกำรก ำหนดข้อสันนิษฐำนเพื่อให้มีกำรพิจำรณำลงโทษ
ประเภทอ่ืนนอกจำกโทษคุมขังมำกขึ้น และกำรไม่เน้นประวัติอำชญำกรรมในเวลำพิพำกษำคดี 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงมำกมำยเหล่ำนี้ได้ถูกยกเลิกในเวลำต่อมำ พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
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ควำมยุติธรรมทำงอำญำ ค.ศ. 1993 ถือได้ว่ำเป็นแบบอย่ำงของพระรำชบัญญัติในเร่ืองดังกล่ำว
เนื่องจำกเป็นที่รวมของบทบัญญัติใหม่ที่ครอบคลุมกว้ำงขวำง นับตั้งแต่กำรทบทวนปรับปรุงบท
ก ำหนดโทษส ำหรับควำมผิดฐำนขับขี่ยำนพำหนะอย่ำงอันตรำยน่ำหวำดเสียวเป็นเหตุ ให้มีผู้ถึงแก่
ควำมตำยไปถึงโทษส ำหรับกำรฟอกเงินในควำมเห็นของสำธำรณชนอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นมักจะ
ถูกถือว่ำเป็นปัญหำส ำคัญอันดับ 2 หรืออันดับ 3 ของประชำชนทั่วไปทีเดียว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ปัญหำอำชญำกรรมในหมู่วัยรุ่น และกำรขำดบทลงโทษต่อผู้กระท ำผิดวัยรุ่นอย่ำงเหมำะสม 

เมื่อพิจำรณำถึงอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐ พบว่ำแต่ละหน่วยงำนมีภำรกิจตำม
กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรมดังต่อไปนี้ 

1)  ต ำรวจ 
ต ำรวจมีดุลพินิจที่จะตักเตือนผู้กระท ำผิดภำยใต้เงื่อนไข 3 ประกำรดังนี ้
(1)  มีหลักฐำนเพียงพอที่จะฟ้อง 
(2)  ผู้กระท ำผิดต้องยอมรับว่ำได้กระท ำควำมผิดนั้น 
(3)  ผู้กระท ำผิดต้องยอมรับกำรตักเตือนนั้น 
ต ำรวจมีดุลพินิจเกี่ยวกับควำมผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจรำจร โดยกำรออก

ใบสั่งและปรับได้โดยไม่ต้องให้ศำลรับรู้ เว้นแต่ผู้ต้องหำจะให้กำรปฏิเสธ ส ำหรับคดีที่จะต้องฟ้อง
ต่อศำลนั้นจะต้องด ำเนินกำรโดยส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (Crown Prosecution Service)  

2)  พนักงำนอัยกำร 
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (Crown Prosecution Service) ก่อตั้งตำมพระรำชบัญญัติกำร

ฟ้องคดีควำมผิดทำงอำญำปี ค.ศ. 1985 คดีที่จะมำสู่กำรพิจำรณำของส ำนักงำยอัยกำรสูงสุดนั้น  
ต้องเป็นคดีที่เกินกว่ำอ ำนำจกำรตักเตือนของต ำรวจ และอำจต้องฟ้องศำลต่อไป ซึ่งศำลก็ได้มีกำรยก
ฟ้องคดีเป็นจ ำนวนมำก ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดอำจสั่งไม่ฟ้องคดี  เนื่องจำกพยำนหลักฐำน 
ไม่เพียงพอ หรือกำรฟ้องนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ  

3)  ศำล 
ในคดีที่มำสู่ศำล จ ำเลยจะรับสำรภำพเสียส่วนมำก ซึ่งในกรณีนี้ก็มีประเด็นในเร่ือง ค ำ

พิพำกษำอย่ำงเดียวเท่ำนั้น ส่วนในคดีที่จ ำเลยไม่รับสำรภำพ จะมีกำรด ำเนินกระบวนพิจำรณำคดี
แบบปฏิปักษ์เพื่อให้พนักงำนอัยกำรและทนำยจ ำเลยน ำพยำนเข้ำมำสืบ ในอดีตถือว่ำจ ำเลยมีสิทธิที่
จะไม่ให้กำร โดยไม่ได้หมำยควำมว่ำกำรไม่ให้กำรนี้เป็นกำรรับสำรภำพ แต่ปัจจุบันนี้ถือว่ำจ ำเลย
ไม่มีสิทธิดังกล่ำวแล้ว 

กระบวนกำรพิจำรณำคดีในศำลส่วนมำกจะกระท ำต่อหน้ำผู้พิพำกษำศำลแขวง 
(Magistrate) ซึ่งประกอบด้วยองค์คณะ 3 คน โดยยึดถือหลักกฎหมำยและกระบวนพิจำรณำตำม
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ค ำแนะน ำของเลขำนุกำรศำล (Justices Clerk) เลขำนุกำรศำลนี้จะต้องมีคุณสมบัติด้ำนกฎหมำยอย่ำง
เพียงพอและรับผิดชอบงำนบริหำรของศำลด้วย นอกจำกจะแนะน ำข้อกฎหมำยแล้ว เลขำนุกำรยังมี
อิทธิพลต่อศำลในกำรพิพำกษำและก ำหนดควำมหนักเบำของโทษด้วย 

ในเมืองใหญ่ ๆ ศำลแขวงจะมีงำนยุ่งมำก จึงได้แต่งตั้งผู้พิพำกษำเพิ่มขึ้นโดยให้ท ำงำน
เต็มวัน ได้รับเงินเดือนและต้องมีคุณสมบัติทำงกฎหมำยครบถ้วน อีกทั้งให้นั่งพิจำรณำคดีเพียงคน
เดียว ศำลแขวงซึ่งบำงคร้ังรู้จักในนำมของศำลชั้นต้น ได้พิจำรณำพิพำกษำคดีเป็นจ ำนวนถึง 98% 
ของคดีอำญำทั้งหมด ซึ่งคดีควำมผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ จะอยู่ในอ ำนำจของศำลแขวง 

ควำมผิดที่ ร้ ำยแรงมำกบำงประเภทอำจจะต้องพิจำรณำในศำล  Crown Court  
ส่วนควำมผิดร้ำยแรงที่สุดนั้นต้องพิจำรณำในศำล Crown Court ทุกคดี กำรพิจำรณำคดีในศำล 
Crown Court ใช้ ผู้พิพำกษำคนเดียวเป็นองค์คณะและใช้คณะลูกขุนจ ำนวน 12 คน ที่มีอำยุระหว่ำง 
18 ปี ถึง 70 ปี เป็นผู้ตัดสินว่ำจ ำเลยมีควำมผิดหรือไม่บำงอำชีพ (โดยเฉพำะอำชีพที่เกี่ยวกับกำร
บังคับใช้กฎหมำยและกำรบริหำรงำนยุติธรรม) จะได้รับยกเว้นไม่ต้องท ำหน้ำที่เป็นลูกขุน ค ำตัดสิน
ของคณะลูกขุนจะต้องเอกฉันท์ อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำลูกขุนมีคะแนนเสียงส่วนใหญ่ถึง 10 ต่อ 2 แล้วถือ
ว่ำใช้ได้ และกำรลงมติว่ำจ ำเลยมีควำมผิดนั้นต้องปรำศจำกข้อสงสัยอันสมควร 

ผู้พิพำกษำจะท ำหน้ำที่ก ำหนดบทลงโทษ ทุกคดีที่ส่งมำยังศำล Crown Court จะผ่ำน 
ศำลแขวงก่อน (ซึ่งในกรณีศำลแขวงจะท ำหน้ำที่เสมือนเป็นศำลชั้นต้นหรือศำลระดับแรก)  
ศำลแขวงจะตรวจสอบเบื้องต้นในคดีควำมผิดร้ำยแรงว่ำมีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะให้ศำล  
Crown Court พิจำรณำพิพำกษำหรือไม่ แต่บ่อยคร้ังที่กำรตรวจสอบจะท ำพอเป็นพิธีเท่ำนั้น แม้ว่ำ
ผู้ต้องหำจะสำมำรถหำพยำนหลักฐำนมำแสดงได้อย่ำงเต็มที่ก็ตำมว่ำคดีไม่ควรส่งไปยังศำล Crown 
Court ศำลหรือจ ำเลยสำมำรถที่จะเลือกให้มีกำรพิจำรณำคดีในศำล Crown Court ได้ ทั้ง ๆ ที่คดีนั้น
ตำมกฎหมำยแล้ว ศำลแขวงจะมีอ ำนำจพิพำกษำได้ก็ตำม ในบำงคดีที่ศำลแขวงมีกำรพิจำรณำคดี
แล้วและเห็นว่ำอ ำนำจพิพำกษำของศำลแขวงนั้นไม่เพียงพอที่จะลงโทษจ ำเลยให้เหมำะสมกับควำม
รุนแรงของกำรกระท ำผิดได้ก็จะส่งคดีนั้นไปให้ศำล Crown Court พิพำกษำ 

ศำลแขวงไม่อำจลงโทษจ ำคุกเกินกว่ำ 6 เดือน ในควำมผิดกรรมเดียว หรือจ ำคุกเกินกว่ำ 
12 เดือน ในควำมผิดทุกกรรม 

เด็กที่อำยุ 10 ปี หรือมำกกว่ำอำจต้องรับผิดทำงอำญำถ้ำในพฤติกำรณ์ของคดีนั้นแสดง
ว่ำเขำหรือเธอรู้ผิดชอบชั่วดี โดยทั่วไปเด็กที่อำยุตั้งแต่ 14 ปี ขึ้นไป ถึงจะต้องรับผิดทำงอำญำ คดีที่
จ ำเลยอำยุต่ ำกว่ำ 17 ปี จะต้องมีกำรพิจำรณำพิพำกษำในศำลเยำวชนซึ่งเป็นศำลแขวงที่ได้รับกำร
จัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษแยกจำกศำลทั่วไป มีข้อจ ำกัดบำงประกำรในกำรเปิดเผยชื่อเยำวชน 
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ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจำรณำในศำลเยำวชน คดีใดถ้ำผู้กระท ำผิดแม้มีอำยุต่ ำกว่ำ 17 ปี แต่ถ้ำ 
ถูกกล่ำวหำว่ำได้กระท ำผิดร่วมกับผู้ที่อำยุเกินกว่ำ 17 ปี คดีนั้นก็จะถูกส่งไปยังศำลแขวงตำมปกติ 

คดีที่พิพำกษำแล้วอำจได้รับกำรพิจำรณำทบทวนในชั้นอุทธรณ์  โดยอุทธรณ์จำกศำล
แขวงอุทธรณ์ไปยังศำล Crown Court และมำจำกศำล Crown Court ไปยังศำลอุทธรณ์ (แผนก
คดีอำญำ) ส่วนกำรอุทธรณ์ต่อไปยังสภำขุนนำง (House of Lords) จะท ำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับ
ข้อจ ำกัดบำงประกำร ในคดีอุกฉกรรจ์ที่ร้ำยแรงที่สุด ถ้ำอัยกำรสูงสุดเห็นว่ำโทษที่ศำล Crown Court 
พิพำกษำยังไม่รุนแรงเพียงพอ อัยกำรสูงสุดก็มีอ ำนำจที่จะส่งคดีนั้นไปยังศำลอุทธรณ์ให้พิจำรณำได้
ซึ่งศำลอุทธรณ์อำจจะยกค ำพิพำกษำเดิมและพิพำกษำใหม่ก็ได้  กลไกส ำคัญที่ได้ถูกก ำหนดขึ้นเพื่อ
ลดควำมแตกต่ำงของค ำ พิพำกษำของศำลแต่ละศำลคือ แนวทำงในกำรพิพำกษำของประธำน 
ศำลฎีกำ (Lord Chief Justice) เมื่อประธำนศำลฎีกำต้องกำรให้แนวทำงในกำรพิพำกษำเพื่อให้ 
ค ำพิพำกษำมีมำตรฐำนและอยู่ในระดับเดียวกัน ประธำนศำลฎีกำจะออกนั่งในศำลอุทธรณ์ (แผนก
คดีอำญำ) เพื่อฟังกำรพิจำรณำคดีเฉพำะเร่ืองและให้หลักทั่วไปรวมทั้งหลักที่จะใช้เฉพำะกับ  
บำงสถำนกำรณ์ ทั้งนี้เป็นกำรให้หลักเกณฑ์ในกำรพิพำกษำคดีในควำมผิดที่เหมือนกัน อย่ำงไรก็ตำม
นักกฎหมำยยังมีปัญหำสงสัยเกี่ยวกับขอบเขตที่แนวทำงในกำรพิพำกษำดังกล่ำวจะมีผลต่อ  
ค ำพิพำกษำของศำลโดยทั่วไป 

4)  กำรท ำงำนประสำนกันของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศอังกฤษ 
ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศอังกฤษนั้น ในเบื้องต้นต ำรวจจะท ำกำร

ตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิดอำญำ สืบเสำะและแสวงหำข้อมูลพยำนหลักฐำนต่ำง ๆ ในกำร
ประกอบอำชญำกรรมเพื่อน ำผู้ที่กระท ำผิดหรือถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรม  
มีหน้ำที่ในกำรปกป้องคุ้มครองสังคม มีอ ำนำจในกำรเข้ำจับกุมบุคคลผู้กระท ำควำมผิด และน ำเสนอ
พยำนหลักฐำนเข้ำสู่กำรพิจำรณำคดี ซึ่งด ำเนินกำรโดยพนักงำนอัยกำร เมื่อศำลด ำเนินกระบวน
พิจำรณำเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีค ำพิพำกษำ กรณีถ้ำกระท ำผิดจริงก็จะมีค ำสั่งลงโทษและก ำหนดสภำพ
บังคับระบุลงในค ำพิพำกษำนั้น  

ประเทศอังกฤษมีกระบวนกำรที่สำมำรถลดปริมำณคดีอำญำและปกป้องคุ้มครองสังคม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สำเหตุเนื่องจำกในประเทศอังกฤษมุ่งเน้นกำรป้องกัน
มำกกว่ำกำรแก้ไข มีกลไกกำรท ำงำน 2 ภำคส่วนผสำนกันคือ ภำยในกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำและนอกกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่งก็คือ ควำมร่วมมือของภำคสังคม กล่ำวคือ 

1. กำรป้องกันเบื้องต้น (Primary Prevention) พยำยำมสร้ำงแนวทำงในกำรป้องกัน
เยำวชนให้ออกห่ำงจำกอำชญำกรรมทุกประเภท มำตรกำรในกำรตรวจจับยำเสพติดที่มี
ประสิทธิภำพ  
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2. กระบวนกำรป้องกันอย่ำงทันที  (Immediate Prevention)  กำรสร้ำงสังคมให้
ปลอดภัยยิ่งขึ้น กำรปรำบปรำมองค์กรก่อกำรร้ำย 

3. กำรตรวจสอบ (Detection) เป็นมำตรกำรตรวจสอบกำรกระท ำควำมผิด กำรสืบเสำะ
ข้อมูลลักษณะกำรกระท ำควำมผิด สืบเสำะสถำนที่ เป้ำหมำยหรือแหล่งหลักฐำนกำรประกอบ
อำชญำกรรม กำรลงทุนกับงำนด้ำนต ำรวจ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้ำงมำตรกำรปกป้องเหยื่อมำกขึ้น 

4. อัยกำร (Prosecution) บริหำรจัดกำรให้เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำงำนระหว่ำง
ต ำรวจกับระบบของกระบวนกำรทำงอำญำ  ประสิทธิภำพของศำลในกำรบริหำรจัดกำร  
กำรพิจำรณำคดีที่ดีขึ้นและกำรสร้ำงควำมสมดุลของกำรพิสูจน์พยำนหลักฐำนที่แท้จริง 

5. กำรลงโทษ (Punishment) มีกำรก ำหนดโทษจำกศำลตำมค ำพิพำกษำที่เป็นที่ยอมรับ
ได้อย่ำงถูกต้องยุติธรรม มีกำรน ำกระบวนกำรลงโทษทำงเลือกมำใช้ 

6. กำรปรับพฤตินิสัย (Rehabilitation) กระบวนกำรปรับปรุงพฤตินิสัยโดยพยำยำมให้
สังคมมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเข้ำมำร่วมจัดกำรด้วย ควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงเรือนจ ำ
และกำรคุมประพฤติ กำรช่วยเหลือนักโทษให้เกิดทักษะในกำรท ำงำนและสำมำรถท ำงำนได้จริง 
 3.3.2  หน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรจัดเก็บข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูล 

กระบวนกำรยุติธรรมของประเทศอังกฤษนั้นจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวง
ยุติธรรม (Ministry of Justice) กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงำนรำชกำรของสหรำชอำณำจักรตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2550 ทั้งนี้สหรำชอำณำจักรได้มีกำรจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นในวันที่  9 พฤษภำคม  
พ.ศ. 2550 โดยเป็นกำรรวมส ำนักงำนลอร์ดแชนเซลเลอร์ให้เป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำน Home 
Office ซึ่งมีหน้ำที่ในกำรดูแลนโยบำยทำงกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ นโยบำยในกำรตัดสินคดี กำร
คุมประพฤติ เรือนจ ำ และกำรป้องกันกำรกลับมำกระท ำผิดซ้ ำ ซึ่งก่อนหน้ำปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 
ถ้ำเป็นในส่วนของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ (Criminal Justice System) จะมีหน่วยงำนอีก
หลำยหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก ำกับดูแลเฉพำะเร่ืองกันไป หน่วยงำนหลักที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล
งำนทำงด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของอังกฤษคือ ส ำนักงำน Home Office โดย Home 
Office นั้นเป็นหน่วยงำนรัฐบำลที่มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนภำยในและกำรวำงนโยบำยทำงอำญำ
ภำยในประเทศอังกฤษและเวลล์  ส ำนักงำนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท ำงำนร่วมกับส ำนักงำน 
ลอร์ดแชนเซลเลอร์ (Lord Chancellor’s Department, LCD) และร่วมกับส ำนักงำนอัยกำรของ 
ศำลครำวน์ (Crown Prosecution Service, CPS) เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรสืบสวน กำรฟ้อง  
กำรพิจำรณำคดี กำรตัดสินคดี และให้ควำมช่วยเหลือเหยื่อของกำรถูกกระท ำผิดอำญำ ส ำนักงำน 
Home Office ยังมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรท ำงำนของต ำรวจ คณะกรรมกำรกระบวนยุติธรรมของ
เยำวชน เรือนจ ำ และกรมคุมประพฤติ อีกด้วย 
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ในเร่ืองกำรรวบรวมข้อมูลทำงอำญำน้ันจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ ด้วยกัน นั่นคือ 
1)  กำรรำยงำนข้อมูลคดีอำญำประจ ำปี68 ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวง

ยุติธรรม (Ministry of Justice) 
กระทรวงยุติธรรมจะมีกำรรำยงำนข้อมูลแห่งชำติทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นกำรรำยงำนข้อมูลทำง

อำญำที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและเวลล์ ข้อมูลนี้ได้รับกำรจัดท ำโดยควำมร่วมมือของหน่วยงำน
สถิติแห่งสหรำชอำณำจักร69  

2)  กำรรำยงำนข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมในประเทศอังกฤษและเวลล์ โดย ส ำนักงำน 
Home Office 

นอกจำกกำรรวบรวมและรำยงำนข้อมูลคดีอำญำโดยกระทรวงยุติธรรม (Ministry of 
Justice) แล้ว ยังมีกำรรำยงำนข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมในประเทศอังกฤษและเวลล์โดย Home 
Office อีกด้วย ส ำนักงำน Home Office รำยงำนข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมโดยได้รวบรวมข้อมูล
โดย ส ำนักงำนส ำรวจอำชญำกรรมในอังกฤษ (British Crime Survey, BCS) และจำกกำรบันทึกกำร
เกิดอำชญำกรรมโดยต ำรวจ ส ำนักงำน Home Office ได้น ำข้อมูลจำกทั้งสองหน่วยงำนมำท ำกำร
ประมวลเปรียบเทียบและน ำเสนอให้ประชำชน ซึ่งกำรน ำข้อมูลจำกทั้งสองหน่วยงำนมำน ำเสนอ
นั้น จะท ำให้เห็นภำพของกำรเกิดอำชญำกรรมได้ชัดเจนมำกขึ้นซึ่งจะดีกว่ำกำรพิจำรณำข้อมูลจำก
หน่วยงำนเดียว 

ข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมของส ำนักงำน Home Office นี้แสดงให้เห็นถึงจ ำนวน
อำชญำกรรมในประเทศอังกฤษและเวลล์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรน ำไปใช้วำงแผนและพัฒนำ
นโยบำยทำงอำญำ นอกจำกนั้นรำยงำนฉบับนี้ยังแสดงถึงแนวโน้มของกำรเกิดอำชญำกรรม รวมถึง
มำตรกำรต่ำง ๆ ที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของส ำนักงำน Home Office และยังรำยงำนถึงข้อมูล
ในกำรแจ้งเตือนประชำชนเกี่ยวกับอำชญำกรรม 

3.3.3  กฎหมำยและแนวทำงกำรปฏิบัติขององค์กรจัดเก็บข้อมูล 
ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรรวบรวมและรำยงำนข้อมูล ได้แก่ 

UK Statistic Authority หรือ หน่วยงำนสถิติแห่งสหรำชอำณำจักร หน่วยงำนนี้เป็นหน่วยงำนอิสระ
ซึ่งด ำเนินกำรตำมภำรกิจของรัฐบำลเสมือนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของรัฐบำลขึ้นตรงต่อรัฐสภำ 
หน่วยงำนสถิติแห่งสหรำชอำณำจักรถูกจัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกำรบริกำรสถิติและ 

                                                                        
68  Criminal statistics annual report (NS)- Ministry of Justice, Retrieved February 12, 2014, from  

http://www.justice.gov.uk/publications/crimnalannual.htm. 
69  UK Statistic Authority. Retrieved November 13, 2013, from http://www.Statisticauthority.gov.uk  
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กำรจดทะเบียน พ.ศ. 2550 (The Statistics and Registration Service Act 2007) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที ่1 เมษำยน พ.ศ. 255170 

ในหน่วยงำนสถิติแห่งสหรำชอำณำจักร ยังมีหน่วยงำนที่เรียกว่ำ “ส ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ” (the Office for National Statistics, ONS) ที่ท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำน
สถิติแห่ง สหรำชอำณำจักร แต่เดิมนั้น ONS เป็นแผนกหนึ่งของ Treasury and an executive agency 
แต่หลังจำกมีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรบริกำรสถิติและกำรจดทะเบียน  พ.ศ. 2550 ขึ้น 
ONS จึงกลำยเป็นหน่วยงำนหนึ่งของหน่วยงำนสถิติแห่งรำชอำณำจักร71 

ส ำนักงำนสถิติแห่งรำชอำณำจักร (ONS) เป็นส ำนักงำนบริหำรของหน่วยงำนสถิติแห่ง 
สหรำชอำณำจักร หน่วยงำนนี้ไม่ได้เป็นหน่วยงำนของทำงฝ่ำยบริหำรแต่เป็นหน่วยงำนที่ต้อง
รำยงำนต่อรัฐสภำโดยตรง ส ำนักงำนสถิติแห่งรำชอำณำจักร (ONS) เป็นหน่วยงำนหลักในกำรเก็บ
รวบรวมและรำยงำนข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งประกอบไปด้วย: 

1. ส ำนักงำนนักสถิติแห่งชำติ  (the National Statistician) ซึ่งนักสถิติเหล่ำนี้จะท ำ
หน้ำที่เป็นผู้บริหำรและผู้ให้ค ำแนะน ำด้ำนสถิติของหน่วยงำนสถิติแห่งรำชอำณำจักรด้วย 

2. สถำบันสถิติแห่งชำติของสหรำชอำณำจักร (the UK’s National Statistics Institute, 
NSI) 

3. ส ำนักงำนใหญ่ของกำรบริกำรสถิติของรัฐบำล  (the Government Statistical 
Service, GSS) 

ONS ถือเป็นหน่วยงำนหลักของระบบกำรรวบรวมข้อมูลในสหรำชอำณำจักรและ 
เป็นหน่วยงำนหลักของรัฐบำลที่มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกำรส ำรวจ  และเป็นหน่วยงำนที่ท ำกำร
รำยงำนข้อมูลอย่ำงเป็นทำงกำร นอกจำกนี้หน่วยงำนนี้ยังท ำหน้ำที่ เป็นตัวแทนของสหรำช
อำณำจักรในกำรเข้ำร่วมกับระบบสถิติแห่งยุโรป (The European Statistical System, ESS)  

กำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของ ONS มีกำรก ำกับดูแลดังนี้: 
1.  คณะกรรมกำรส ำนักงำนสถิติจัดให้มีกำรก ำกับดูแลกำรท ำงำนของ ONS และ

ควบคุมทิศทำงของแผนกำรท ำงำนและวำงกรอบนโยบำยในภำพรวมทั้งหมดเพื่อให้  ONS สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้  

                                                                        
70  Ibid. 
71  Office for National statistics. Retrieved December 9, 2013, from  

http://www.ons.gov.uk/about/who-we-are/index.html. 
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2.  คณะผู้บริหำรจัดกำรของ ONS (the ONS Executive Management Group, EMG)  
มีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลและด ำเนินกำรบริหำรในแต่ละวัน คณะผู้บริหำรนี้จะประกอบไปด้วย 
นักสถิติ 

กำรท ำงำนของหน่วยงำนทั้งสองนี้ได้รับกำรร่วมมือจำกคณะท ำงำนอีกหลำยคณะที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบในแต่ละหน้ำที่ ในกรณีของ ONS คณะท ำงำนคณะอ่ืน ๆ มีหน้ำที่ในกำรตัดสินใจ
ในนำมของ EMG โดยประธำนกรรมกำรของแต่ละคณะมีหน้ำที่รำยงำน EMG ในประเด็นที่ต้องส่ง
ต่อไปยังคณะกรรมกำรส ำนักงำนสถิติส ำหรับกำรด ำเนินงำนในนำมของ  EMG คณะท ำงำน 
แต่ละคณะจะมีกำรประชุมกันทุกเดือน ในแต่ละคณะจะประกอบไปด้วยกรรมกำรบริหำรอย่ำงน้อย 
สำมคน 

3.3.4  รูปแบบและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
รูปแบบและวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลของ Home Office 
(1)  แนวทำงของส ำนักงำนส ำรวจข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมในอังกฤษ 

1. เป็นกำรออกแบบส ำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำงประชำกรอำยุ  16 ปี และมำกกว่ำนั้น
ซึ่งอำศัยอยู่ที่อยู่อำศัยส่วนบุคคลในประเทศอังกฤษและเวลล์ 

2. ส ำรวจประสบกำรณ์กำรประสบอำชญำกรรมด้วยตนเองและมุมมองต่อกำรเกิด
อำชญำกรรมของประชำชน 

3. รวมถึงกำรถำมค ำถำมเกี่ยวกับทัศนคติของประชำชนที่มีต่อหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับอำชญำกรรม (เช่น เกี่ยวกับพฤติกรรมต่อต้ำนสังคม เกี่ยวกับงำนของต ำรวจและกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำ) 

4. ส ำรวจเกี่ยวกับกำรใช้สำรเสพติด 
5. จัดให้มีมำตรกำรที่น่ำเชื่อถือมำกที่สุดส ำหรับเหยื่อจำกกำรเกิดอำชญำกรรม

และแนวโน้มของชำติ 
6. กำรส ำรวจของส ำนักงำนส ำรวจข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมนี้จะไม่กระทบต่อ

รำยงำนอำชญำกรรมต่อสำธำรณะหรือจะไม่กระทบต่อข้อมูลที่ต ำรวจจดบันทึก 
(2)  กำรจดบันทึกของต ำรวจ 
ข้อมูลของต ำรวจขึ้นอยู่กับตัวเลขที่ต ำรวจได้รำยงำนให้กับ Home Office 

1. ข้อมูลของต ำรวจจะครอบคลุมไปถึงอำชญำกรรมที่รำยงำนต่อต ำรวจและ  
จดบันทึกโดยต ำรวจ 

2. แนวโน้มของมำตรกำรที่ดีในกำรรำยงำนอำชญำกรรมที่มีประสิทธิภำพและ
รวมถึงกำรรำยงำนอำชญำกรรมที่ไม่ร้ำยแรงจนถึงอำชญำกรรมรุนแรง 
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3. ข้อมูลนี้จะเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงภำระงำนของต ำรวจได้เป็นอย่ำงดี   
เป็นกำรรำยงำนข้อมูลในพื้นที่เฉพำะ 

ในรอบระยะเวลำสี่ปีที่ผ่ำนมำ ทั้งข้อมูลจำก BCS และกำรจดบันทึกของต ำรวจนั้น
ค่อนข้ำงไปในทิศทำงเดียวกัน แนวโน้มตัวเลขของกำรจดบันทึกของต ำรวจแสดงให้เห็นถึงกำรมีผล
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนของต ำรวจ ในปี พ.ศ. 2545 ต ำรวจได้น ำมำตรฐำนกำรจดบันทึก
อำชญำกรรมแห่งชำติ72 มำปรับใช้ด้วยซึ่งท ำให้เห็นกำรพัฒนำอย่ำงสมบูรณ์และต่อเนื่องของกำรจด
บันทึกตัวเลขอำชญำกรรมอย่ำงเห็นได้ชัด 

แหล่งข้อมูลอ่ืนของข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร ยังท ำให้เห็นภำพกำรเกิดอำชญำกรรมที่
สมบูรณ์ขึ้น กำรฉ้อโกงเป็นตัวอย่ำงที่ดีตัวอย่ำงหนึ่งเนื่องจำกข้อมูลนี้ไม่มีกำรน ำมำรำยงำนไว้ใน
ข้อมูลของกำรจดบันทึกของต ำรวจและก็ไม่ได้รวมอยู่ในจ ำนวนกำรเกิดอำชญำกรรมในข้อมูลของ
ทำง BCS ดังนั้นมันจะเป็นประโยชน์มำกหำกมีกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวมำจำกทำงหน่วยงำนทำงด้ำน
เศรษฐกิจ APAC (สมำคมดูแลกำรจ่ำยเงินแห่งสหรำชอำณำจักร) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรสูญเสีย
ทำงเศรษฐกิจจำกกำรใช้เครดิตกำร์ดโดยฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในสหรำชอำณำจักร 

ประเภทอำชญำกรรมที่รวบรวมโดย BCS แตกต่ำงกับ ประเภทอำชญำกรรมที่มีกำรจด
บันทึกโดยต ำรวจอย่ำงไร 

1. แตกต่ำงกันในแง่กำรกระท ำควำมผิดจำกแหล่งข้อมูลสองแหล่งซึ่งได้รับแรงจูงใจ
จำกขอบเขตของกำรจดบันทึกจำกทั้งสองแหล่ง ตัวอย่ำงเช่น กำรจดบันทึกข้อมูลของต ำรวจนั้นรวม
เอำประสบกำรณ์จำกเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปีไว้ด้วย ซึ่ง BCS ไม่มีกำรรวบรวมข้อมูลดังกล่ำว 

2. อำชญำกรรมบำงเร่ืองอำจไม่มีกำรจดบันทึกหรือไม่มีกำรรำยงำน ซึ่งจำกจ ำนวน
อำชญำกรรมเกือบคร่ึงหนึ่งของกำรรวบรวมโดย BCS ไม่มีกำรรำยงำนไปยังต ำรวจ 

ตัวอย่ำงผลจำกกำรเก็บข้อมูลอำชญำกรรม 
  กำรรำยงำนข้อมูลของ Home Office 

ดังที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำ  Home Office มีกำรรำยงำนข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมใน 
สหรำชอำณำจักร ซึ่งกำรรำยงำนนี้เป็นกำรรำยงำนข้อมูลที่ได้มำจำกทั้งทำงส ำนักงำนส ำรวจข้อมูล
อำชญำกรรมในอังกฤษ (BCS) และจำกทำงกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมจำกทำงต ำรวจ 

ข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมของปี พ.ศ. 2550/2551 เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2549/2550 
ข้อมูลของส ำนักงำนส ำรวจข้อมูลอำชญำกรรมกับข้อมูลจำกกำรจดบันทึกของต ำรวจ

นั้นมีควำมแตกต่ำงกันในกำรครอบคลุมประเภทของอำชญำกรรม แต่จำกข้อมูลทั้งสองก็สำมำรถ
                                                                        

72  The National Crime Recording Standard (NCRS). Retrieved January 15, 2014, from  
http://www.gov.uk/...data/.../ncrs.pdf 
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ชี้ให้เห็นได้ว่ำตัวเลขกำรเกิดอำชญำกรรมทั้งหมดลดลงในรอบปีที่ผ่ำนมำ  ข้อมูลอำชญำกรรม
ทั้งหมดในข้อมูลของส ำนักงำนส ำรวจข้อมูลอำชญำกรรมลดลง 10% และข้อมูลของกำรจดบันทึก
ของต ำรวจลดลง 9% เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติตัวเลขในปี พ.ศ. 2549/255073  
 
ตารางท่ี 3.1 ตำรำงเปรียบเทียบข้อมูลจำก BCS และข้อมูลจำกกำรจดบันทึกของต ำรวจในปี  
พ.ศ. 2549/2550 
 

ข้อมูลจำก BCS 
↓ อำชญำกรรมทั้งหมดของ BCS ลดลง 10% 
คือ 10.1 ล้ำนเร่ือง 
↓ ข้อมูลอำชญำกรรมรุนแรงลดลง 12% 
→ ข้อมูลกำรบุกรุก- คงที่ 
↓ กำรกระท ำผิดเกี่ยวกับยำนพำหนะลดลง 
11% 
→ กำรลักขโมย- คงที่ 
↓ กำรขโมยของใช้อื่น ๆ ในบ้ำนลดลง 12% 
↓ คนเร่ร่อนลดลง 10% 
↓ ค ว ำ ม เสี่ ย ง ใ นก ำ รตก เป็ น เหยื่ อ ขอ ง
อำชญำกรรมลดลงจำก 24% เป็น 22% 

ข้อมูลจำกกำรจดบันทึกของต ำรวจ 
↓ ข้อมูลจำกกำรจดบันทึกของต ำรวจทั้งหมด 
ลดลง 9% คือ 5 ล้ำนคด ี
↓ กำรกระท ำควำมผิดต่อส่วนตัว ลดลง 8%  
↓ กำรกระท ำควำมผิดข้อหำฉกรรจ์ลดลง 12% 
คือ  
↓ กำรกระท ำควำมผิดทำงเพศ ลดลง 7% 
↓ กำรปล้น ลดลง 16%  
↓ กำรบุกรุก ลดลง 4%  
↓ กำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำนพำหนะ
ลดลง 14% 
↓ กำรเกิดควำมเสียหำยทำงอำญำ ลดลง 13% 
↑ กำรกระท ำควำมผิดเกี่ ยวกับยำเสพติด 
เพิ่มขึ้น 13% 

 
หมายเหตุ. ข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรมในประเทศอังกฤษและเวลล์นี้เป็นกำรรำยงำนส ำรวจข้อมูล
โดยเจ้ำหน้ำที่บริกำรข้อมูลของรัฐบำลภำยใต้หลักและแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ (the National Statistics Code of Practice) ข้อมูลเหล่ำนี้เป็นกำรรำยงำนโดยปรำศจำก
กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง 
 

                                                                        
73  Crime in England and Wales 2007/2008, A summary of the main findings, Home Office, National 

Statistics. Retrieved December 3, 2013, from http://www.gov.uk/.../home-office/.../statistics.  
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ผลจำกกำรเก็บข้อมูลอำชญำกรรมของสหรำชอำณำจักรในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ ตัว
เลขที่แสดงว่ำกระบวนกำรยุติธรรมในสหรำชอำณำจักรมีปัญหำ ได้แก่ ข้อมูลกำรน ำตัวผู้กระท ำ
ควำมผิดมำสู่กระบวนกำรยุติธรรม จ ำนวนผู้กระท ำควำมผิดที่ได้รับกำรประกันตัวมำกเกินไป  
กำรใช้เวลำด ำเนินคดีนำนเกินสมควร กำรที่กระบวนกำรยุติธรรมไม่สำมำรถเอำผิดผู้กระท ำ
ควำมผิดได้ และกำรที่สังคมเห็นว่ำกำรลงโทษยังไม่สำสมหรือมำกพอต่อควำมต้องกำร ด้วยเหตุนี ้
หลักกำรทั่วไปของกำรบูรณำกำร กำรท ำงำนของหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมของสหรำช
อำณำจักร เป็นไปดังต่อไปนี้ 

1) มำตรกำรที่ให้เกิดกำรตรวจตรำควบคุมอำชญำกรรมที่ดีขึ้น ซึ่งอำจกระท ำได้โดย
กำรปฏิรูปกำรท ำงำนขององค์กรต ำรวจ 

2) มำตรกำรที่ท ำให้ต ำรวจมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำกำรประกันตัวก่อนพิจำรณำ และ
ให้อ ำนำจอัยกำรในกำรอุทธรณ์กำรให้ประกันตัวผู้ต้องหำได้ 

3) กำรท ำงำนประสำนกันอย่ำงยิ่งระหว่ำงต ำรวจกับอัยกำร ที่ท ำให้กระบวนกำร
สอบสวนและกำรพิจำรณำสั่งฟ้องคดีมีประสิทธิภำพสูงสูด  และไม่ก่อให้เกิดควำมผิดพลำด
เน่ืองจำกมีพยำนหลักฐำนจำกกำรสอบสวนที่ไม่เพียงพอ 

4) ในกำรพิจำรณำส ำนวนคดีแต่ละคดีจะต้องพิจำรณำถึงสภำพแวดล้อมแห่งคดี
ประกอบไปด้วย เพื่อกำรยืนยันกำรกระท ำควำมผิดได้ดีขึ้น 

5) ในกำรพิจำรณำของศำลมำจิสเตรท ผู้พิพำกษำ และคณะลูกขุน ทุกฝ่ำยจะต้องได้
รับทรำบส ำนวนคดีและพยำนหลักฐำนประกอบคดีอย่ำงครบถ้วนโดยปรำศจำกกำรปกปิดซ่อนเร้น 
และ 

6) จะต้องเพิ่มปริมำณกำรควบคุมตัวบุคคลหรือผู้ต้องหำที่น่ำจะเป็นอันตรำยต่อสังคม 
โดยกำรเพิ่มกำรใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัยหรือกำรควบคุมในสถำนกักกัน (Detention) ให้มำกขึ้น 

และเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในกำรจัดกำรกับข้อมูลอำชญำกรรมที่เพิ่มขึ้น
ของ สหรำชอำณำจักร ให้สอดคล้องกับนโยบำยของ Criminal Justice System ข้ำงต้น สมุดปกขำว 
Justice for All จึงได้ก ำหนดนโยบำยของกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่ส ำคัญดังต่อไปนี้ 

ในชั้นต ำรวจ 
1) เพิ่มจ ำนวนก ำลังพลต ำรวจ 
2) เพิ่มงบประมำณในกำรปฏิบัติงำนของต ำรวจ 
3) จัดจ้ำงผู้ประกอบวิชำชีพนักสืบที่มีควำมเชี่ยวชำญมำร่วมปฏิบัติงำนด้วย 
4) จัดสัดส่วนของเวลำปฏิบัติงำนเพื่อกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมมำกกว่ำภำรกิจงำนอ่ืน 

และ 

DPU



122 

5) ใช้มำตรกำรที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
ในกำรแสวงหำตัวผู้กระท ำควำมผิดและพยำนหลักฐำน 

ในชั้นพนักงำนอัยกำร 
1) กำรปฏิบัติงำนร่วมกันระหว่ำงต ำรวจกับพนักงำนอัยกำร ในกำรแสวงหำควำมจริง

ในคดี 
2) พนักงำนอัยกำรต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของส ำนวนกำร

สอบสวนก่อนน ำคดีขึ้นสู่ศำล  
3) เพิ่มงบประมำณแก่หน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม เพื่อให้เกิดควำมสะดวก

คล่องตัวในกำรด ำเนินคดี 
4) จัดรูปแบบกำรก ำหนดอัตรำส่วนโทษล่วงหน้ำที่ชัดเจน และ 
5) เพิ่มอ ำนำจกำรลงโทษของศำลมำจิสเตรทในเร่ืองของกำรควบคุมตัว  ได้นำนถึง  

12 เดือน เพื่อประโยชน์ในกำรแสวงหำพยำนหลักฐำนและกำรพิจำรณำคดีขยำยผล 
ในชั้นกำรขอประกันตัว 
1) ให้อ ำนำจต ำรวจในกำรพิจำรณำเงื่อนไขในกำรควบคุมตัวบุคคลระหว่ำงประกันตัว 
2) ให้ศำลก ำหนดบรรทัดฐำนในกำรพิจำรณำไม่ให้ประกันตัวผู้ที่เคยกระท ำควำมผิด

และถูกลงโทษมำแล้ว หรือผู้ที่กระท ำควำมผิดซ้ ำระหว่ำงประกันตัวหรือคุมประพฤติ 
3) ให้อ ำนำจพนักงำนอัยกำรในกำรอุทธรณ์ค ำสั่งอนุญำตให้ประกันตัวของศำล 

มำจิสเตรทได้ 
4) ส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ควรพิจำรณำให้ควบคุมตัวผู้กระท ำ

ควำมผิดไว้ในที่คุมขัง ไม่ควรให้ประกันตัว 
ในชั้นกำรพิจำรณำคดีของศำล 
1) ศำลสำมำรถใช้มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรควบคุมตัวผู้กระท ำควำมผิด โดยเฉพำะ

ผู้กระท ำควำมผิดซ้ ำ 
2) ศำลสำมำรถด ำเนินคดีซ้ ำ ซึ่งเป็นกำรขัดต่อหลัก Double Jeopardy ได้ เมื่อกำรขยำย

ผลในกำรด ำเนินคดีค้นพบพยำนหลักฐำนชิ้นใหม่ 
3) ให้พยำนแห่งคดีสำมำรถขึ้นแถลงกำรณ์ในศำลได้มำกขึ้น 
4) ให้อัยกำรสำมำรถอุทธรณ์กำรพิจำรณำของคณะลูกขุนซึ่งกระท ำโดยมิชอบได้ 
5) เพิ่มอัตรำส่วนจ ำนวนประชำกรที่หมุนเวียนมำรับภำรกิจในกำรเป็นคณะลูกขุนให้ 

มำกขึ้น 
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ในชั้นบังคับโทษ 
1) เน้นกำรใช้มำตรกำรควบคุมตัวไว้ในที่คุมขัง ส ำหรับผู้กระท ำควำมผิดร้ำยแรง หรือ

ผู้ฝืนมำตรกำรคุมประพฤติหรือบริกำรสังคม 
2) ควรควบคุมตัวผู้กระท ำควำมผิดอุกฉกรรจ์และควำมผิดเกี่ยวกับเพศไว้คุมขัง  

นำนเท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรป้องกันอันตรำยต่อสังคมโดยรวม 
3) สำมำรถใช้มำตรกำรควบคุมตัวบุคคลได้มำกกว่ำหนึ่งอย่ำง เช่น ให้ท ำงำนบริกำร

สังคมพร้อมต้องรับกำรบังคับบ ำบัดกรณีผู้เสพยำเสพติด ทั้งนี้เท่ำที่จ ำเป็นต่อกำรปรับปรุงพฤตินิสัย
และกำรป้องกันสังคม 

4) ควรต้องออกแนวปฏิบัติเร่ืองกำรก ำหนดอัตรำส่วนโทษ (Sentencing Guidelines) 
มำบังคับใช้ 

5) เน้นกำรใช้มำตรกำรเปลี่ยนจำกคุมประพฤติเป็นกำรจองจ ำ (Custody Minus) กรณีที่
ผู้กระท ำควำมผิดไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขคุมประพฤติ 

6) จัดให้มีกระบวนกำรรองรับผู้พ้นโทษ (Custody Plus) เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมกับ
สู่สังคมส ำหรับผู้ต้องโทษจ ำคุกระยะสั้น  

7) น ำมำตรกำรควบคุมตัวสุดสัปดำห์หรือควบคุมเวลำกลำงคืน  (Weekend or 
Nighttime Custody) มำใช้ เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยแก่สังคม   
 3.3.5  ประสิทธิภำพของกำรบูรณำกำรข้อมูล ในประเทศสหรำชอำณำจักร 

ข้อมูลที่มีกำรรวบรวมโดย BCS มีประโยชน์ในกำรพัฒนำ เฝ้ำระวังและประเมิน
นโยบำยทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรลดปริมำณคดีอำญำ ข้อมูลนี้ยังมีประโยชน์ที่ท ำให้ทรำบ
กลุ่มเสี่ยงในกำรเกิดคดีอำญำ ทั้งนี้ จะท ำให้ทำงกำรสำมำรถวำงแผนนโยบำยในกำรป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ข้อมูลจำก BCS ท ำให้เกิดมำตรกำรในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรใช้อ ำนำจของ
ต ำรวจทั่วทั้งประเทศอังกฤษและเวลล์ นอกจำกนี้ยังมีประโยชน์ในกำรช่วยในด้ำนกำรคุมประพฤติ
และงำนด้ำนกำรศำลเพื่อให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้นอีกด้วย 

ข้อมูลของ BCS มีกำรรำยงำนเป็นประจ ำทุกปีในชื่อ “Crime in England and Wales” 
ซึ่งในรำยงำนนี้ยังมีกำรรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของสังคมและแนวโน้มของภูมิภำคซึ่งถือ
เป็นข้อมูลระดับชำติมีกำรรับผิดชอบกำรรำยงำนโดยส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  (Office for National 
Statistics, ONS) นั่นคือ จะเห็นได้ว่ำข้อมูลกำรรำยงำนข้อมูลของ BCS นี้ยังเป็นข้อมูลอย่ำงย่อที่ใช้
รำยงำนรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงในกำรใช้เพื่อตอบค ำถำมรัฐสภำเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเลือก
คณะกรรมกำรแต่ละกลุ่มอีกด้วย 
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กำรส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำกรนี้จะเป็นเหมือนสะพำนเชื่อมระหว่ำงประชำชน
กับรัฐบำล กำรส ำรวจที่ดีสำมำรถน ำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย ำเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และ
ประสบกำรณ์ของประชำชนซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้รัฐบำลสำมำรถวำงนโยบำยและกำรบริกำรเพื่อ
ตอบสนองให้ตรงควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี 

ข้อมูลของ BCS ถือเป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญมำกเพรำะข้อมูลนี้ท ำให้เรำสำมำรถ
มองเห็นภำพรวมของกำรเกิดคดีอำญำได้กว้ำงกว่ำข้อมูลจำกทำงต ำรวจแต่เพียงข้อมูลเดียว เนื่องจำก
ข้อมูลจำก BCS นั้นรวมเอำข้อมูลที่ไม่ได้มีกำรรำยงำน หรือ ไม่ได้มีกำรบันทึกในบันทึกของต ำรวจ 
ด้วยสำเหตุนี้เมื่อมีกำรพิจำรณำข้อมูลสถิติจำก BCS และจำกบันทึกของต ำรวจเข้ำด้วยกันก็จะ
สำมำรถท ำให้กำรบูรณำกำรข้อมูลมีประสิทธิภำพมำกขึ้นเพื่อให้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรวำงแผนใน
ระยะยำวเกี่ยวกับกำรเกิดคดีอำญำในประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ส่วนข้อเสียที่อำจเกิดขึ้นได้ของกำรบูรณำกำรข้อมูลในกระบวนกำรยุติธรรมของ 
สหรำชอำณำจักร ได้แก่ 

1) ข้อมูลที่มีกำรรำยงำนจำกทั้งทำง BCS และ จำกบันทึกของต ำรวจนั้น มีกำรใช้ค ำ
จ ำกัดควำมของประเภทของคดีอำญำที่แตกต่ำงกันอยู่บ้ำง ท ำให้เวลำเปรียบเทียบข้อมูล จึงอำจได้ตัว
เลขที่ไม่ตรงกันหรือมีควำมแตกต่ำงกัน เมื่อมีกำรน ำข้อมูลไปใช้จึงอำจท ำให้ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ 

2) กำรเก็บข้อมูลกำรส ำรวจของทำง BCS จะเป็นกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรที่มีอำยุ 
16 ปีขึ้นไป แต่จำกข้อเท็จจริงจะพบว่ำกำรเกิดคดีอำญำเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัย แม้จะอำยุ
ยังไม่ถึง 16 ปี ก็ตำม ท ำให้ข้อมูลของ BCS นั้นอำจจะไม่ตรงกับควำมเป็นจริง 

3) กำรเก็บข้อมูลกำรส ำรวจของ BCS เป็นกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและประสบกำรณ์
ของประชำกรที่อยู่อำศัยในประเทศอังกฤษและเวลล์เฉพำะประชำกรที่มีบ้ำนอยู่อำศัยเป็นหลัก
แหล่ง แต่มิได้มีกำรเก็บข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ตำมหอพัก หรือ บ้ำนพัก ต่ำง ๆ ท ำให้ข้อมูล
ที่ได้มำจำกประชำกรกลุ่มเดียวเท่ำนั้น 

ส่วนข้อเสนอแนะเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภำพของกำรบูรณกำรข้อมูลในประเทศ 
สหรำชอำณำจักร จำกกำรประมวลผลและกำรรวบรวมวรรณกรรม ผลปรำกฏว่ำ ในปี ค.ศ. 2006 
(พ.ศ. 2549) ทำงรัฐบำลได้จัดให้มีกำรท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรรำยงำนข้อมูลกำรเกิดอำชญำกรรม
แห่งชำติขึ้น โดยให้ คณะกรรมกำรสถิติ และ โปรเฟสเซอร์ แอนเดรีย สมิธ จัดท ำกำรวิเครำะห์
ดังกล่ำว ทั้งนี้จำกรำยงำนทั้งสองฉบับ มีกำรรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 
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1) ควรให้ส ำนักงำน Home Office และ ต ำรวจ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เปลี่ยน
แนวทำงกำรน ำเสนอข้อมูลให้เป็นในแนวทำงเดียวกันเพื่อจะได้น ำข้อมูลมำใช้ร่วมกันได้  เช่น  
กำรเปลี่ยนค ำจ ำกัดควำมของค ำว่ำ  “violent crime” หรือให้มีกำรเก็บข้อมูลกำรเกิดคดีอำญำที่
หลำกหลำยมำกขึ้นให้ครอบคลุมกับข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้น 

2) ควรมีกำรระบุควำมแตกต่ำงของข้อมูลจำกทำง BCS และ ข้อมูลที่ได้จำกกำรจด
บันทึกของต ำรวจว่ำมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงไร และใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนี้ 

3) ควรจัดให้มีกำรท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลและท ำกำรตรวจสอบข้อมูลเป็นประจ ำ
สม่ ำเสมอ 

4) ควรให้ BCS มีกำรขยำยฐำนข้อมูลกำรเก็บส ำรวจข้อมูล จำกเดิมที่มีกำรเก็บข้อมูล
จำกประชำกรที่มีอำยุเกิน 16 ปี เป็นกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรที่มีอำยุต่ ำกว่ำนั้นด้วย 

3.3.6  มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรม 
มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในสหรำชอำณำจักร   

อยู่ภำยใต้กฎหมำย The Data Protection Act 1984 ซึ่งกฎหมำยฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรอนุญำตให้ลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมได้ โดยก ำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งบัญญัติ
ว่ำ “ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ใดต้องไม่ถูกเก็บไว้นำนกว่ำที่จ ำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์นั้น” ทั้งนี้ เนื่องมำจำก เหตุผลด้ำนบุคลำกรผู้ดูแล งบประมำณ อำคำรสถำนที่ที่ใช้ใน
กำรเก็บรักษำ ประกอบกับกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของบุคคลนั่นเอง โดยกฎหมำย
ดังกล่ำวยังได้แบ่งประเภทของข้อมูลที่จะท ำกำรลบออกจำกทะเบียนภำยในระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ออกไป เช่น 

1) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของผู้ต้องขัง จะถูกท ำลำยทันทีเมื่อพ้น
ก ำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องขังนั้นเข้ำรับกำรรักษำเป็นคร้ังสุดท้ำย หรือเมื่ อผู้ต้องขังนั้นถึงแก่
ควำมตำย แต่ในกรณีที่เป็นกำรรักษำควำมผิดปกติทำงจิต ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกท ำลำยเมื่อพ้นก ำหนด 
20 ปีหลักจำกแพทย์มีควำมเห็นว่ำผู้ต้องขังนั้นหำยเป็นปกติแล้ว 

2) บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังที่ต้องค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
ให้ท ำลำยข้อมูลนั้นเมื่อพ้นก ำหนด 1 ปีนับแต่วันปล่อยตัวผู้นั้น แต่ถ้ำผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องค ำพิพำกษำ
ให้จ ำคุกตลอดชีวิตหรือผู้ต้องขังที่ต้องใช้วิธีกำรคุมขังแบบพิเศษ ให้ท ำลำยข้อมูลนั้นเมื่อพ้นก ำหนด 
6 ปีนับแต่วันปล่อยตัวผู้นั้น 

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย The Data Protection Act 1984 ได้ให้อ ำนำจในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลไว้ได้นำนกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด โดยจะต้องพิจำรณำเป็นรำยบุคคลไปเนื่องจำกมี
เหตุผลพิเศษ และผู้ที่มีอ ำนำจออกค ำสั่งนี้  ได้แก่ ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำหรือผู้ รักษำกำรแทน  
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ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ ด้วยเหตุผลในเร่ืองเกี่ยวกับวินัยและควำมมั่นคงในเรือนจ ำ รวมถึงเพื่อกำร
ป้องกันอำชญำกรรม และนอกจำกนี้ยังให้แพทย์เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งดังกล่ำวได้หำกกรณี
มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ในด้ำนประวัติกำรรักษำของผู้ต้องขังนั้นเอง เป็นต้น 

 
3.4   สาธารณรัฐฝร่ังเศส 

ทะเบียนประวัติอำชญำกรในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสเป็นเอกสำรที่เกี่ยวกับประวัติของ
ผู้กระท ำผิด โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้พิพำกษำได้ใช้ประโยชน์ในกำรตรวจสอบว่ำผู้กระท ำ
ผิดเคยมีประวัติกำรถูกลงโทษมำก่อนหรือไม่ ซึ่งถ้ำหำกมีอัยกำรมีใช้เป็นประเด็นที่จะน ำมำสู่กำร
วินิจฉัยในกำรฟ้องร้องคดี ในส่วนของผู้พิพำกษำสอบสวนก็จะใช้ในกำรวินิจฉัยว่ำจะใช้ควำม
เข้มงวดในกำรควบคุมอย่ำงไร อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้พิพำกษำในกำรเลือกใช้โทษได้อย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนใช้ในกำรตัดสินรอกำรลงอำญำหรือรอกำรลงโทษ และกำรลงโทษในกรณี
กระท ำผิดซ้ ำ ทะเบียนประวัติอำชญำกรเป็นเคร่ืองมือส ำคัญอันหนึ่งที่ขำดไม่ได้ ส ำหรับองค์กรที่ท ำ
หน้ำที่บังคับโทษ รวมทั้งองค์กรทำงปกครองบำงองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง74 

ส ำหรับแนวควำมคิดเร่ืองทะเบียนประวัติในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสเกิดขึ้นในปี 1850 โดย
นำยบอนด์เนอเวีย เดอร์มำซำนยี่ (Bonneville De Marsangy) โดยเขำเสนอกำรท ำบัตรที่บรรจุข้อมูล
กำรลงโทษ กำรจับกุม ไว้ในศำลที่ผู้นั้นเกิดวิธีกำรจัดกำรดังกล่ำวจะท ำให้สำมำรถตรวจสอบ
อำชญำกรรมและโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำมำรถน ำไปใช้ติดตำมร่องรอยของผู้กระท ำผิดได้ ซึ่งทะเบียน
ประวัติอำชญำกรในช่วงแรกเรียกว่ำ “บันทึกย่อเกี่ยวกับทะเบียนประวัติคดี” โดยมีจ่ำศำลท ำหน้ำที่
เป็นผู้บันทึกข้อมูล จำกผู้ที่ถูกศำลพิพำกษำลงโทษอุกฤษโทษ และมัธยโทษ ในบันทึกย่อเกี่ยวกับ
ทะเบียนประวัติคดีจะมีข้อมูลดังนี้ 1) ชื่อ 2) อำยุ 3) สัญชำติ 4) ควำมผิดและโทษ 

บันทึ กย่ อดั งกล่ ำวจะถู กส่ งไปยั ง  2  กระทรวง คื อ  กระทรว งยุ ติ ธรรมและ
กระทรวงมหำดไทย โดยจ่ำศำลจะเป็นผู้ท ำและจัดส่ง เมื่อนำนวันขึ้นเอกสำรดังกล่ำวเร่ิมมีมำกขึ้นท ำ
ให้ยำกแก่กำรค้นหำท ำให้ในช่วงคร่ึงหลังศตวรรษที่ 19 เร่ิมมีกำรปรับปรุงทะเบียนประวัติ โดยมี
กำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้จะเห็นได้จำกว่ำในช่วง ปี ค.ศ. 1899 – 1945 มีหนังสือเวียน กฎหมำยและ
ระเบียบข้อบังคับ ออกมำก ำหนดกลไกต่ำง ๆ เหล่ำนี้มำกมำยจนถึงปี 1945 มีกำรน ำหลักเกณฑ์เร่ือง
ทะเบียนประวัติอำชญำกรไปเพิ่มเติมในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ซึ่งกฎหมำย
ดังกล่ำวได้ก ำหนดถึงข้อมูลที่ได้รับ ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำในบัตรรวมทั้งจ ำนวน และรูปแบบ
ของทะเบียนที่จะมอบให้แก่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยไม่เปลี่ยนแปลงหลักกำรเดิมในเร่ืองนี้ส ำหรับบันทึก
                                                                        

74  Christian ELEK et Luarent RIEUNEAU, “Casier Judiciare,” Encyclopedia Dalloz, (PENAL I A-
CIN, 1997), 1-3. 
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ประวัติน้ันจะถูกเก็บไว้ที่ศำลที่จังหวัดผู้กระท ำผิดนั้นเกิด แต่ถ้ำไม่ทรำบสถำนที่เกิดของผู้กระท ำผิด 
หรือผู้กระท ำผิดเป็นชำวต่ำงชำติ จะมีกำรท ำทะเบียนประวัติอำชญำกรกลำง (casier judiciare 
central) ซึ่งภำยหลังเรียกว่ำ ทะเบียนประวัติอำชญำกรต่ำงชำติ (casier des étrangers) ซึ่งทะเบียน
ประวัติอำชญำกรชำวต่ำงชำติ จัดกำรโดยกระทรวงยุติธรรมโดยในตอนแรกอยู่ที่กรุงปำรีส (Paris) 
ต่อมำย้ำยไปที่ (Nates) โดยในช่วงแรกกำรจัดเก็บเป็นกำรท ำงำนโดยใช้กระดำษซึ่งเป็นระบบที่ท ำ
มำด้วยมือ ต่อในปี ค.ศ. 1982 จึงได้มีกำรจัดท ำข้อมูลด้วยระคอมพิวเตอร์ยกเว้นจังหวัดโพ้นทะเล 
(DOM) และ อำณำนิคม (TOM) ที่ยังใช้ระบบที่ท ำด้วยมือโดยข้อมูลดังกล่ำวมีกำรจัดรวมไว้ที่
เดียวกันจัดตั้งเป็น “ศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติ” ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงทะเบียน
ประวัติของสำธำรณรัฐฝร่ังเศส โดยมีผู้พิพำกษำประจ ำกระทรวงเป็นผู้อ ำนวยกำรซึ่งศูนย์ทะเบียน
ประวัติน้ีต่อมำยังเป็นศูนย์ข้อมูลประวัติอำชญำกรเกี่ยวกับคดียุโรปแห่งชำติ อำจกล่ำวได้ว่ำทะเบียน
ประวัติอำชญำกรในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและไม่มีทำงยุติกำรพัฒนำได้  
ดังจะกล่ำวต่อไปนี้ 
 3.4.1 กำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรรม 

ภำยหลังศำลมีค ำพิพำกษำ ในควำมผิดประเภทที่ต้องจดบันทึกข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
จ่ำศำลก็จะบันทึกข้อมูลในบัตรข้อมูล ซึ่งบัตรดังกล่ำวมีประโยชน์อย่ำงยิ่งโดยจะเป็นส่วนส ำคัญที่
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้กระท ำผิด กำรลงบัตรข้อมูลมีควำมละเอียดแตกต่ำงกัน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่ำวอำจเปิดเผยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ำจะเป็นข้อมูลระดับไหนเป็นอีกปัญหำหนึ่งอยู่ที่ว่ำ
ข้อมูลต้องกำรควำมสมบูรณ์มำกน้อยเพียงใด โดยบัตรข้อมูลที่จ่ำศำลท ำจะมีจ ำนวนเท่ำค ำพิพำกษำ
ในคดีอำญำโดยในบัตรจะมีรำยละเอียดดังน้ี 

ก.  ค ำพิพำกษำลงโทษอำญำส ำหรับควำมผิดอุกฤษโทษ75 (crimes) มัธยโทษ76 (Délits) 
และลหุโทษ77 (contraventions) ขั้น 5 ขึ้นไป ตลอดทั้งค ำพิพำกษำทุกประเภทไม่ว่ำจะมีกำรลงโทษ 
หรือไม่ก็ตำม นอกจำกนั้นยังบันทึกค ำพิพำกษำให้ใช้วิธีกำรเพื่อควำมปลอดภัยส ำหรับเด็กและ
ผู้ใหญ ่

                                                                        
75  ความผิดอุกฤษโทษ ได้แก่ความผิดที่มีโทษ ประหารชีวิต, จ าคุกตลอดชีวิต, กักขังตลอดชีวิต  

(เป็นโทษการเมือง, จ าคุกโดยมีก าหนดเวลา, กักขังโดยมีก าหนดเวลา (เป็นโทษการเมือง), ขับออกนอกประเทศ 
(เป็นโทษการเมือง). 

76  ความผิดมัธยโทษ ได้แก่ความผิดที่มีโทษ จ าคุกเกินกว่า 2 เดือน จนถึง 5 ปี, ปรับไม่เกินกว่า 25,000 
ฟรังก์. 

77  ความผิดลหุโทษขั้นที่ 5 คือความผิดที่มีโทษปรับ 400 – 10,000 ฟรังก์ จ าคุกตั้งแต่ 10 วันถึง 1 เดือน. 
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ข.  จำกค ำพิพำกษำในคดีอำญำ ยังบันทึกค ำชี้ขำดทำงวินัย หรือข้อชี้ขำดในคดีปกครอง
รวมทั้งค ำชี้ขำดบำงอย่ำงในเร่ืองควำมสำมำรถ หรือไร้ควำมสำมำรถ เช่น ค ำพิพำกษำเกี่ยวกับคดี
ล้มละลำย ค ำสั่งถอดถอนอ ำนำจปกครองบุตร ห้ำมหรือควบคุมกิจกรรมบุคคลนั้น ค ำพิพำกษำศำล
ต่ำงประเทศที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท ำผิด 

ค.   ข้อมูลเกี่ยวกับกำรออกหมำยจับ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับค ำพิพำกษำแต่ผู้นั้นหลบหนี
กำรลงโทษ รวมทั้งหลบหนีรำชกำรทหำร ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 มีผลต่อกำรด ำเนินคดีโดยเป็นจุดรวม
ข้อมูลที่ส ำคัญ โดยเฉพำะควำมประพฤติท ำให้ได้ประโยชน์จำกบันทึกประโยชน์ในกำรเพิ่มโทษ
กรณีท ำผิดซ้ ำ ตัดสิทธิทำงกำรเมือง หรือตัดสิทธิทำงแพ่ง 

ง.  ข้อมูลเกี่ยวกับวันต้องโทษ กำรลดโทษ กำรปล่อยชั่วครำวระหว่ำงพิจำรณำ  
กำรร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจำรณำใหม่ กำรช ำระค่ำปรับ ก ำหนดวันพ้นโทษ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับกำร  
ลบล้ำงควำมผิด หรือโทษให้แก่ผู้กระท ำผิดมีอยู่ 3 ประเภท คือ 

 1. กำรล้ำงมลทิน ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสกำรล้ำงมลทินมีผลท ำให้ผู้กระท ำผิดได้
สิทธิที่เสียไป อันเนื่องจำกกำรกระท ำผิดหรือกำรลงโทษ เช่น สิทธิในกำรใช้อ ำนำจปกครองสิทธิใน
กำรเป็นพยำนในศำล สิทธิในกำรเลือกตั้ง เป็นต้น หรือในกรณีที่กลับคืนมำ จะฟ้องหย่ำก็จะน ำเหตุ
ที่ผู้กระท ำผิดถูกล้ำงมลทินแล้วมำฟ้องหย่ำไม่ได้ แต่ถึงอย่ำงไรก็ตำมกำรล้ำงมลทินก็ไม่กระทบถึง
กำรกระท ำใดที่ได้กระท ำไปก่อนแล้ว เช่น กำรพ้นจำกต ำแหน่งหน้ำที่ กำรถูกถอดเคร่ืองรำชอิริยำ
ภรณ์ หรือกำรหย่ำก็จะยังคงมีผลตำมเดิม โดยที่กำรล้ำงมลทินจะมีผลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
เท่ำนั้น นอกจำกนั้นกำรล้ำงมลทินยังท ำให้ได้รับกำรระบุกำรล้ำงมลทินลงในทะเบียนประวัติ
อำชญำกร ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้กระท ำผิดกล่ำวคือ ถ้ำหำกไม่กระท ำผิดใหม่ขึ้นอีกจะถือว่ำ  
เป็นผู้กระท ำคร้ังแรกไม่ใช่ผู้กระท ำผิดอีก (recidive) และย่อมได้รับประโยชน์ในกำรที่ศำลจะใช้
วิธีกำรรอกำรลงโทษหรือรอกำรก ำหนดทำ อีกทั้งยังสำมำรถร้องขอให้มีกำรล้ำงมลทินได้78 

 2.  กำรนิรโทษกรรม ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสกำรนิรโทษกรรม มีผลเป็นกำรลบล้ำง
ผลของค ำพิพำกษำลงโทษทั้งหมด แต่ไม่อำจเรียกร้องขอคืนเงินค่ำปรับที่ได้ช ำระต่อศำลไปแล้ว
ก่อนกำรประกำศใช้กฎหมำยนิรโทษกรรม นอกจำกนั้น กำรนิรโทษกรรมีผลท ำให้ผู้กระท ำผิด  
ถูกลบประวัติกำรกระท ำผิดดังกล่ำวออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรท ำให้ไม่สำมำรถยื่นฟ้อง
ผู้กระท ำผิดในควำมผิด ดังกล่ำวได้อีก เพรำะศำลถือว่ำไม่เคยมีกำรกระท ำควำมผิดเกิดขึ้น (nonlive 

                                                                        
78  จาก การลบล้างค าพิพากษาลงโทษจ าคุก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 136), โดย วาสนา  

รอดเอี่ยม, 2524, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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a statuer) นิรโทษกรรมจึงเป็นเหตุผลที่ศำลอ้ำงถึงเพื่อมีค ำสั่งไม่ประทับฟ้อง (non recevoir) ถ้ำได้
ยื่นฟ้องต่อศำลแล้วก็ให้ศำลสั่งยกฟ้อง79 

 3.   กำรอภัยโทษ ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสกำรอภัยโทษมีผลเพียงกำรละเว้นไม่บังคับ
โทษตำมค ำพิพำกษำแต่ไม่มีผลเป็นกำรลบล้ำงค ำพิพำกษำ ดังนั้น ค ำพิพำกษำให้ลงโทษและผลของ
ค ำพิพำกษำยังคงมีอยู่ กล่ำวคือ ค ำพิพำกษำยังคงปรำกฏอยู่ในทะเบียนประวัติอำชญำกรแสดงว่ำเป็น
ผู้เคยต้องโทษมำแล้ว80 ดังนั้น ถ้ำผู้กระท ำผิดไปกระท ำควำมผิดขึ้นใหม่ ศำลก็สำมำรถเพิ่มโทษแก่
ผู้กระท ำควำมผิดดังกล่ำว ฐำนเป็นผู้กระท ำควำมผิดไม่เข็ดหลำยได้ หรือศำลจะลงโทษผู้กระท ำผิด
เลยโดยไม่รอดกำรก ำหนดโทษ หรือไม่รอกำรลงโทษ ก็ได้ 

อนึ่งบัตรข้อมูลที่จ่ำศำลท ำขึ้นนี้นอกจำกจะเก็บไว้ที่ศูนย์ข้อมูลแล้วยังมีกำรส่งให้
ผู้เกี่ยวข้องด้วยกล่ำวคือ ค ำพิพำกษำโทษ ในกรณีหลบหนีกำรคัดเลือกเข้ำรับรำชกำรทหำรจะมีกำร
ส่งยังไปยังกระทรวงกลำโหม ส่วนค ำพิพำกษำตัดสิทธิในกำรเลือกตั้งจะส่งไปยังหน่วยงำนตัดสิทธิ
กำรเลือกตั้ง และในกรณีที่มีกำรแลกเปลี่ยนทะเบียนกับต่ำงประเทศก็จะส่งข้อมูลไปยังกระทรวง 
ยุติธรรม 

3.4.2 กำรเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรรม 
โดยหลักแล้วกำรเปิดเผยข้อมูลจะท ำมิได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมประโยชน์อย่ำงหนึ่งของกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลก็เพื่อน ำข้อมูลมำเปิดเผยในบำงกรณี ด้วยเหตุนี้ทะเบียนประวัติอำชญำกร  
ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสจึงมีหลักกำรที่ส ำคัญ 2 ประกำรคือ 

1)   กำรป้องกันข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหำยไม่ว่ำจะเกิดจำกภยันตรำยประเภทใด
ข้อมูลจะมีอยู่ 2 ชุด ชุดหนึ่งเก็บที่ศูนย์ข้อมูลอีกชุดหนึ่งจะไม่เปิดเผยว่ำเก็บไว้ ณ ที่ใด เพื่อเป็นข้อมูล
ส ำรองในกรณีที่ข้อมูลชุดแรกช ำรุด หรือถูกท ำลำย 

2)   กำรรักษำควำมลับ เนื่องจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรต้องรักษำเป็นควำมลับจึงมี
ข้อห้ำมกำรล่วงรู้ข้อมูลไม่ว่ำโดยวิธีใดรวมทั้งกำรเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ด้วยยกเว้นกำรเปิดเผย
ตำมกฎหมำย ซึ่งประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสได้ก ำหนดให้มี
กำรแบ่งทะเบียนประวัติอำชญำกรเป็น 3 ระดับดังนี้ 
  

                                                                        
79  จาก “การนิรโทษกรรมในประเทศฝรั่งเศส,” โดย รังสิกร  อุปพงศ์, 2534 (พฤษภาคม), วารสารอัยการ, 

14(159), 33 – 37. 
80  From Dictionnaire de Droit, Tome II, Deuxieme Edition (p. 883), by Mme. S. Cornoit., 1966, Paris: 

Dalloz. 
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 (1) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 1 (BULLETIN NO.1) เป็นเอกสำรที่มี
ควำมสมบูรณ์ที่สุดในบรรดำทะเบียนประวัติศำสตร์ทั้งหมด ทั้งนี้เพรำะทะเบียนประวัติอำชญำกร 
หมำยเลข 1 จะบันทึกประวัติกำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำผิด และค ำพิพำกษำลงโทษผู้กระท ำ
ผิดทั้งหมดดังนั้นข้อมูลในทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 1 นี้จะให้เฉพำะผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินคดีอำญำในศำลเท่ำนั้น คือ พนักงำนสอบสวน อัยกำร และผู้พิพำกษำ ในกรณีที่ผู้กระท ำผิด
ไม่มีประวัติกำรกระท ำมำก่อน จะมีข้อควำมว่ำ “ไม่มีประวัต”ิ (nothing) ในทะเบียนประวัติน้ี81 

 (2)  ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 (BULLETIN NO.2) เป็นเอกสำรที่มี
ควำมสมบูรณ์รองลงมำ ทั้งนี้เพรำะทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 จะหลีกเลี่ยงกำรบันทึก
ข้อมูลอันน ำไปสู่กำรตอกย้ ำถึงควำมผิดที่ผู้กระท ำผิดเคยท ำมำก่อนในบำงอย่ำง ดังนั้น ข้อมูลใน
ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 จะไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงต่อไปนี้ คือ ค ำพิพำกษำให้ใช้กำรฝึก 
และอบรมส ำหรับเด็ก ค ำพิพำกษำคดีลหุโทษ กำรรอกำรลงโทษที่พ้นเวลำกำรลงโทษมำแล้ว 
อ ำนำจปกครอง ผู้เยำว์ ค ำพิพำกษำที่ถูกลบล้ำงไปแล้วอันเนื่องมำจำกกำรล้ำงมลทินข้อมูลใน
ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 นี้จะส่งมอบให้เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวกับธุรกำรศำลหรือ
เจ้ำหน้ำที่ทำงปกครองที่เป็นองค์กรมหำชน เช่น ส่งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกรณีที่สมัครเข้ำรับ
รำชกำร หรือขอเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ หรือกำรสอบสวนทำงวินัย ในกรณีที่ไม่มีประวัติกำรกระท ำ
ผิดมำก่อน จะมีข้อควำมว่ำ “ไม่มีประวัต”ิ (nothing) ในทะเบียนประวัติน้ี82 

 (3) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 3 (BULLETIN NO.3) เป็นเอกสำรที่มี
ควำมสมบูรณ์น้อยที่สุด ทั้งนี้เพรำะทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 3 จะไม่ปรำกฏข้อมูล
ต่อไปนี้ คือ ค ำพิพำกษำจ ำคุกสูงกว่ำ 2 ปี โดยไม่มีกำรรอกำรลงอำญำ เพื่อมิให้ข้อมูลดังกล่ำว  
ส่งผลร้ำยแก่ผู้กระท ำผิด เน่ืองจำกเอกสำรดังกล่ำวผู้กระท ำผิดสำมำรถขอน ำไปใช้สมัครงำนได้83 

3.4.3  กำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรม 
ข้อมูลต่ำง ๆ โดยหลักแล้วจะไม่มีกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติเลยด้วยเหตุนี้

ทะเบียนประวัติอำชญำกรในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสจึงได้รับกำรยอมรับว่ำเที่ยงตรง และเชื่อถือได้แต่
อย่ำงไรก็ตำมแนวคิดในกำรค ำนึงถึงกำรกลับคืนสู่สังคมก็ได้รับกำรยอมรับในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส
ด้วย ซึ่งส่งผลให้แนวควำมคิดดังกล่ำวปรำกฏในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำของ
สำธำรณรัฐฝร่ังเศส โดยให้มีกำรลบข้อมูลในทะเบียนประวัติอำชญำกรได้ในบำงกรณี เช่น  

                                                                        
81  The French Code Of Criminal Procedue Article 774. 
82  The French Code Of Criminal Procedue Article 775. 
83  The French Code Of Criminal Procedue Article 777. 
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ค ำพิพำกษำล่วงเลยมำ 40 ปี นับแต่วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำโดยบุคคลนั้นไม่ได้ไปกระท ำผิดอำญำขึ้น
ใหม่ หรือผู้ซึ่งถูกศำลพิพำกษำถึงแก่ควำมตำย หรือได้รับกำรนิรโทษกรรมหรือล้ำงมลทิน 

3.4.4 บทลงโทษ 
เนื่องจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรเป็นเร่ืองที่ส ำคัญ ดังนั้นกำรน ำชื่อของบุคคลอ่ืนมำ

แอบอ้ำงว่ำเป็นชื่อของตน เพื่อให้มีกำรบันทึกในทะเบียนประวัติอำชญำกร จะถูกลงโทษจ ำคุก  
6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 500 – 1,000 ฟรังก์84 หรือในกรณีที่มีผู้น ำชื่อ หรือยศที่ผิดมำใช้
เพื่อให้มีกำรค้นประวัติของบุคคลอ่ืนส่งมอบให้แก่ตนจะถูกลงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 10  วัน ถึง 2 เดือน 
และปรับต้ังแต่ 400 – 2,000 ฟรังก์85 

                                                                        
84  The French Code Of Criminal Procedue Article 780. 
85  The French Code Of Criminal Procedue Article 781. 
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บทที ่4 
วิเคราะห์มาตรการในการจัดระเบียบ 

ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
 

ในบทนี้ผู้เขียนจะท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์มำตรกำรในด้ำนกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ
อำชญำกรรมของประเทศไทยและในต่ำงประเทศ ได้แก่ สหรำชอำณำจักร ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
สำธำรณรัฐฝร่ังเศส และสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี โดยจะท ำกำรเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นควำม
แตกต่ำงและวิเครำะห์หำมำตรกำรที่เหมำะสมที่จะน ำมำแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำยตลอดจนรูปแบบในกำรพัฒนำทะเบียนประวัติอำชญำกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดเก็บรวบรวมข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม
และในขณะเดียวกันกำรเปิดเผยนี้ก็จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภำพของผู้ต้องขังมำกเกิน
ควำมจ ำเป็นและมำกกว่ำประโยชน์ที่จะเกิดแก่กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ ตลอดจนกำรลบ
ข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรม ให้มีรูปแบบที่ชัดเจนและสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์
ต่อกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทั้งระบบได้อย่ำงบูรณำกำรในประเทศไทยต่อไป 

 
4.1   ปัญหาการไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใช้บังคับ 

เนื่องจำกในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยโดยตรงที่จะน ำมำใช้
บังคับเกี่ยวกับกำรคุ้มครองข้อมูลผู้กระท ำควำมผิด จะมีก็แต่เพียงระเบียบข้อบังคับภำยในของบำง
แต่ละหน่วยงำนเท่ำนั้น ท ำให้ไม่สำมำรถจัดระบบข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิด
ทั้งระบบได้อย่ำงบูรณำกำร และไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรด ำเนินกำรในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ
ทั้งระบบ 

4.1.1  มำตรกำรในกำรจัดระเบียบข้อมูลประวัติอำชญำกรรมในกฎหมำยต่ำงประเทศ 
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ในเร่ืองมำตรกำรในกำรจัดระเบียบข้อมูลประวัติอำชญำกรรม

ของต่ำงประเทศนั้นจะพบว่ำในประเทศต่ำง ๆ ได้มีกำรให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรในกำร
จัดเก็บรวบรวม กำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์ต่อกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ ตลอดจนกำร
ลบหรือท ำลำยข้อมูลประวัติอำชญำกรรมค่อนข้ำงมำกและมีควำมเป็นระบบ สำมำรถน ำข้อมูลที่มี
อยู่มำใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทุกขั้นตอนได้อย่ำงบูรณำกำร โดยมีกำร
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บัญญัติกฎหมำยขึ้นใช้บังคับเพื่อควบคุมและบริหำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ กล่ำวคือ  
มีบทบัญญัติที่ก ำหนดขอบเขตและวิธีกำรในกำรจัดเก็บ  รวบรวมข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูล  
กำรลบข้อมูล ตลอดจนบทลงโทษส ำหรับผู้กระท ำกำรฝาำฝนนบทบัญญัตินั้นไว้ด้วย ตัวอย่ำงเช่น  
ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสก็ได้มีกำรบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเร่ืองทะเบียนประวัติอำชญำกร (Casier 
Judiciar) ไว้ชัดแจ้งในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 โดยมีกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร รูปแบบของกำรจัดเก็บข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูล กำรลบข้อมูล ตลอดจนมีบท
ก ำหนดโทษส ำหรับผู้ท ำกำรฝาำฝนนบทบัญญัติดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจน 

ส่วนในสหรำชอำณำจักร ในปัจจุบัน ได้มีกำรบัญญัติกฎหมำยขึ้นมำฉบับหนึ่ง  คือ  
The Criminal law Act of 1967 ซึ่งนับเป็นจุดเร่ิมต้นอย่ำงแท้จริงของกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูล
ทะเบียนประวัติอำชญำกรแห่งชำติ (The National Collection of Criminal Records) อย่ำงเป็นระบบ 

ในสหรัฐอเมริกำได้มีกำรปฏิบัติงำนโดยส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนซึ่งขณะนั้นเป็น
หน่วยงำนในกรมรำชทัณฑ์ แห่งรัฐนิวยอร์ค (New York) ได้จัดท ำและรวบรวมข้อมูลทะเบียน
ประวัติอำชญำกรเป็นแห่งแรกโดยยังไม่มีกฎหมำยรองรับอย่ำงเป็นรูปแบบ โดยมีเพียงกฎหมำยที่
บัญญัติให้อ ำนำจในกำรจัดท ำแฟ้มประวัติของผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ ำ  ซึ่งยังคงเป็นปัญหำในเร่ือง
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรอยู่พอสมควร จนกระทั่ง 
ในปี ค.ศ. 1928 ได้มีกำรออกกฎหมำยที่ใช้บังคับโดยตรงแก่ข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกร ซึ่งใน
ปัจจุบันสภำคองเกสได้ผ่ำนกฎหมำยที่มีชื่อว่ำ  The Law Enforcement Assistance Act of 1965  
ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญ โดยสรุปได้ว่ำปัจจุบันสหรัฐอเมริกำมีศูนย์
ข้อมูลอำชญำกรแห่ งชำติ  The National Crime Information Center (NCIC)  ซึ่ งอยู่ ในควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนที่เรียกว่ำ The Identification Division ของส ำนักงำนสืบสวนสอบสวน
กลำง (FBI)1 

ในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีก็เป็นประเทศหนึ่งที่ให้ควำมส ำคัญแก่เร่ืองข้อมูล
ผู้กระท ำควำมผิดไว้อย่ำงมำก ดังจะเห็นได้จำกกำรน ำเร่ืองนี้ไปบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำ 
โดยมีกำรบัญญัติไว้อย่ำงละเอียด ตั้งแต่หลักกำรพื้นฐำนของกำรจัดเก็บข้อมูล กำรใช้อ ำนำจของ
เจ้ำหน้ำที่  วัตถุประสงค์ของกำรป้องกัน  กำรจัดเก็บ และกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในขั้นตอนต่ำง ๆ กำรให้สิทธิในกำรเผยแพร่ข้อมูล กำรรักษำข้อมูล 
กำรลบข้อมูล ตลอดจนกำรคุ้มครองกำรถูกละเมิดข้อมูลดังกล่ำวด้วย 

                                                        
1  From Criminal Records (pp. 27-39), by Bill Hebenton and Teryy Thomas, 1993, Great Britain: 

Athenaeum Press Ltd. 
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จะเห็นได้ว่ำประเทศต่ำง ๆ ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบของกำรจัดระบบข้อมูลเพื่อกำร
ทะเบียนประวัติอำชญำกรรมของผู้กระท ำควำมผิดมำอย่ำงช้ำนำน โดยมีจุดเร่ิมต้นมำจำกกำร
ปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ข้อมูลนั้นเอง พัฒนำมำเป็นกำรออกกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับภำยใน จนกระทั่งออกเป็นกฎหมำยเฉพำะส ำหรับกำรใช้บังคับแก่เร่ืองกำร
จัดระบบข้อมูลเพื่อกำรทะเบียนประวัติอำชญำกรรมผู้กระท ำควำมผิดอย่ำงเป็นรูปแบบที่มีควำม
ชัดเจน ประกอบกับกำรมีหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองนี้โดยตรง อันจะท ำให้
กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรรมที่ได้ท ำกำรจัดเก็บรักษำไว้นั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทุกขั้นตอนอย่ำงบูรณำกำร มีระบบที่ชัดเจนและ
มีประสิทธิภำพสูง และในขณะเดียวกันก็ยังสำมำรถให้ควำมคุ้มครองสิทธิในข้อมูลแก่เจ้ำของข้อมูล
ได้อีกด้วย เนื่องจำกกำรจัดเก็บรักษำและน ำข้อมูลออกมำใช้นั้นจะต้องอยู่ภำยใต้บทบัญญัติแห่ง
กฎหมำยโดยผ่ำนทำงหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงเท่ำนั้น  กำรหำประโยชน์จำก
ข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรรมดังกล่ำวนอกเหนือจำกกระบวนกำรที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมำย
เฉพำะแล้วไม่อำจกระท ำได้โดยชอบ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีได้มีกำร
บัญญัติควำมผิดเกี่ยวกับกำรละเมิดข้อมูลดังกล่ำวไว้ในประมวลกฎหมำยอำญำเพื่อคุ้มครองข้อมูล
ดังกล่ำวมิให้ผู้ใดถูกละเมิด  

ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ กำรมีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยควบคุมกำรจัด
ระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน ย่อมเป็นหลักประกันให้แก่เจ้ำของข้อมูลได้ว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวจะ
ถูกจัดเก็บรักษำไว้อย่ำงเป็นระบบและนอกจำกกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำซึ่งเป็นกำรจ ำเป็นเพื่อประโยชน์ต่อกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของ
ประเทศชำติแล้ว ก็จะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกน ำมำใช้ประโยชน์ส่วนตนในทำงเอกชนเป็นที่เสียหำย
แก่เจ้ำของข้อมูลนั้นอย่ำงแน่นอน 

4.1.2  มำตรกำรในกำรจัดระเบียบข้อมูลประวัติอำชญำกรรมในประเทศไทย 
ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยออกใช้บังคับอย่ำงเป็นระบบ โดยปล่อย 

ให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนนั้น ๆ สร้ำงกฎระเบียบกติกำในกำรจัดเก็บ รวบรวม รักษำข้อมูล  
กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรลบหรือท ำลำยข้อมูล ขึ้นบังคับใช้เฉพำะภำยในหน่วยงำนของตนเอง
เท่ำนั้น ซึ่งในประเทศไทยก็มีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้กระท ำ
ควำมผิดและผู้ต้องขังอยู่เพียง 4 หน่วยงำนเท่ำนั้น บำงหน่วยงำนก็จะไม่มีกฎ ระเบียบภำยใน  
โดยอำศัยแต่เพียงวิธีกำรปฏิบัติและดุลพินิจของเจ้ำพนักงำนผู้รับผิดชอบเท่ำนั้น ส่วนหน่วยงำนที่มี
ระเบียบใช้บังคับเฉพำะภำยในหน่วยงำนก็เช่น  

DPU



135 

1) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของบุคคล  และ
ประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ จึงได้มีกำรออกระเบียบส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี2 

2) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม รักษำผลประโยชน์ของ
รัฐและคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น จึงได้มีกำรออกระเบียบ
ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด ว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีอำญำของพนักงำนอัยกำร พ.ศ. 2547 

3) ศำลยุติธรรม ได้มีกำรออกระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม ว่ำด้วย      
กำรปลดท ำลำยส ำนวนควำมและเอกสำร พ.ศ. 25523 ซึ่งระเบียบนี้ก ำหนดไว้เฉพำะเร่ืองกำร 
ปลดท ำลำยส ำนวนคดีแพ่งและคดีอำญำ และกำรด ำเนินกำรปลดท ำลำยเท่ำนั้น 

ส่วนส ำนักงำนคุมประพฤติ และกรมรำชทัณฑ์นั้น ไม่พบว่ำมีกำรออกกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือหนังสือเวียน เกี่ยวกับเร่ืองนี้ขึ้นใช้บังคับภำยในหน่วยงำนแต่อย่ำงใด 

จำกกำรที่ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยใดที่ก ำหนดเร่ืองกำรจัดระเบียบ
ข้อมูลประวัติอำชญำกรรมไว้ ดังนั้น กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำแต่ละขั้นตอน
โดยเฉพำะในส่วนกำรท ำหน้ำที่ขององค์กรที่รับผิดชอบและมีกำรด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผู้กระท ำ
ควำมผิดไว้ ย่อมกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลจำกกำรถูกน ำข้อมูลส่วนตัวใน
เร่ืองต่ำง ๆ ไปจัดเก็บ รวบรวม และอำจมีกำรเผยแพร่ไปยังบุคคลอ่ืน ๆ ได้โดยที่ไม่มีกฎหมำยใด
ก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ตลอดจนบทลงโทษไว้ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำกรณีดังกล่ำวเป็นเร่ืองที่มิได้ให้
ควำมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและไม่เป็นไปตำมหลักสำกลต่ำง ๆ ที่ใช้อย่ำงแพร่หลำยในปัจจุบัน 
เช่น หลักสำกลเพื่อกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ ำคุก (Body of Principles for the 
Protection 0f All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment) ข้อ 1 ที่ระบุว่ำ “บุคคล
ทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ ำคุกพึงได้รับกำรปฏิบัติในฐำนะมนุษย์และอย่ำงเคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็น
มนุษย์ของบุคคลนั้น” และอนุสัญญำแห่งยุโรปว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพ  
ขั้ นพื้ นฐ ำน  (Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales) ในข้อ 8 ที่ระบุว่ำ “บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับกำรเคำรพในชีวิตส่วนตัว  และ
ครอบครัว ที่อยู่อำศัยและกำรสื่อสำร กำรแทรกแซงกำรใช้สิทธิในชีวิตส่วนตัวของบุคคลโดย

                                                        
2  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติต ำรวจแห่งชำติ พ.ศ. 2547 ผู้บัญชำกำรต ำรวจ

แห่งชำติจึงได้วำงระเบียบไว้. ประกำศ ณ วันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2554.  ให้มีผลใช้บังคับทันที. 
3  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรศำลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มำตรำ 17(1) 

คณะกรรมกำรบริหำรศำลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) จึงได้ออกระเบียบนี้ไว้.  ประกำศ ณ วันที่ 31 สิงหำคม พ.ศ. 2552.   
ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกำศเป็นต้นไป.  
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องค์กรของรัฐจะกระท ำได้ก็เฉพำะแต่เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้กระท ำได้  และกำรแทรกแซง
ดังกล่ำวเป็นมำตรกำรที่จ ำเป็นในสังคมประชำธิปไตยต่อควำมปลอดภัยแห่งชำติ ควำมมั่นคงของรัฐ 
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและกำรป้องกันกำรกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำกำรคุ้มครองสุขภำพหรือจิตใจ หรือกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของบุคคลอ่ืน” 
แม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 เองก็ตำม ซึ่งได้บัญญัติไว้ใน
มำตรำ 35 ว่ำ “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนควำมเป็นอยู่ส่วนตัวย่อม
ได้รับควำมคุ้มครอง กำรกล่ำวหรือไขข่ำวแพร่หลำยซึ่งข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วยวิธีใดไปยัง
สำธำรณชน อันเป็นกำรละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียงหรือ
ควำมเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระท ำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ควำมคุ้มครองจำกกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตำมที่
กฎหมำยบัญญัติ” ซึ่งให้ควำมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของบุคคลทุกคน รวมถึงผู้กระท ำควำมผิด 
ผู้ต้องหำ จ ำเลย และผู้ต้องขังด้วย หำกจะกระท ำกำรอันเป็นกำรละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล 
รัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้อย่ำงชัดเจนว่ำจะต้องมีกำรบัญญัติกฎหมำยขึ้นมำรองรับ ซึ่งหลักเกณฑ์
ข้อน้ียังได้รับกำรยืนยันไว้ในมำตรำ 29 วรรค 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
2550 ที่บัญญัติว่ำ “กำรจ ำกัดสิทธิเสรีภำพของบุคคลตำมที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระท ำมิได้ เว้น
แต่โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยเฉพำะเพื่อกำรที่รับธรรมนูญนี้ก ำหนดไว้ และเท่ำที่
จ ำเป็น…” อีกด้วย 

ในกำรศึกษำคร้ังนี้ผู้ เขียนได้ท ำกำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกบุคลำกรของแต่ละ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรมคุมประพฤติ ศำลยุติธรรมและ
ส ำนักงำนอัยกำร ซึ่งทุกหน่วยงำนเห็นตรงกันว่ำสมควรจะมีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยรองรับอย่ำง
เป็นรูปแบบ เพรำะกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้มำนั้นสมควรจะต้องได้รับกำรตรวจสอบ และผ่ำน
กระบวนกำรกลั่นกรองอย่ำงมีประสิทธิภำพจนเชื่อได้ว่ำข้อมูลที่ได้รับมำนั้นถูกต้องแท้จริงและเป็น
ข้อมูลปัจจุบัน อีกทั้ง เพื่อป้องกันกำรร่ัวไหลของข้อมูลซึ่งอำจก่อให้เกิดควำม เสียหำยต่อ
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและตัวเจ้ำของข้อมูลได้ อย่ำงไรก็ดี กำรบริหำรงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทยยังมีปัญหำในเร่ืองกำรขำดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทำง
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำด้วยกันเองและขำดมำตรกำรทำงกฎหมำยที่จะน ำมำใช้บังคับอย่ำง
ชัดเจน ท ำให้แต่ละหน่วยงำนมีควำมคิดเห็นไปคนละทิศทำงและไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรไปใน
ทิศทำงเดียวกันได้และย่อมเกิดผลเสียต่อกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร
ได้อย่ำงบูรณำกำร 
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ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำกำรที่จะพัฒนำกระบวนกำรในด้ำนกำรจัดระเบียบข้อมูลประวัติ
อำชญำกรรมควรเร่ิมต้นเสียจำกกำรร่วมมือกันในหลำย ๆ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน
ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ โดยผลักดันให้มีกำรออกกฎหมำยขึ้นใช้บังคับร่วมกันเพื่อให้มี
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขตกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ กำรรวบรวมข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิดตั้งแต่
ต้นกระบวนกำร กล่ำวคือ กำรเป็นผู้ต้องหำจนกระทั่งถึงกระบวนกำรบังคับโทษและพ้นโทษไป
แล้ว ซึ่งควรได้รับกำรรับรองและคุ้มครองไว้โดยกฎหมำย มิใช่มีแต่เพียงระเบียบ ข้อบังคับภำยใน
หน่วยงำนเท่ำนั้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำหำกมีกำรบัญญัติกฎหมำยขึ้นมำรองรับเช่นนี้แล้วย่อมจะเป็น
จุดเร่ิมต้นของกำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในส่วนของกำรจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบอย่ำงบูรณำกำร 

 
4.2   ปัญหาเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ 

เน่ืองจำกประเทศไทยยังไม่มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนเฉพำะเพื่อท ำหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรจัดเก็บ รวบรวมและรักษำข้อมูลประวัติอำชญำกรรมอย่ำงเป็นระบบ จะมีก็แต่เพียงกำรจัดเก็บ
ข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิดที่แต่ละหน่วยงำนได้ท ำกำรบันทึกไว้ตำมหน้ำที่รับผิดชอบของตน
เฉพำะส่วน ซึ่งได้มำในระหว่ำงขั้นตอนหรือกระบวนกำรทำงกฎหมำยที่ตนมีอ ำนำจหน้ำที่
รับผิดชอบเท่ำนั้น และมีไว้เฉพำะเพื่อน ำมำใช้เป็นประโยชน์ส ำหรับภำยในหน่วยงำนตนเท่ำนั้น 
และกำรจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเช่นนี้ ประเทศไทยยังมีควำมแตกต่ำงกับนำนำอำรยประเทศ
ประเทศอยู่ค่อนข้ำงมำก ดังที่ผู้เขียนจะได้กล่ำวต่อไปนี้ 

4.2.1 หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวม และรักษำข้อมูลประวัติอำชญำกรรมใน
ต่ำงประเทศ 

จำกกำรศึกษำถึงหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวม 
และรักษำข้อมูลผู้ต้องขังในต่ำงประเทศ พบว่ำในแต่ละประเทศล้วนแต่จะมีหน่วยงำนเฉพำะที่มี
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรท ำหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวม และรักษำข้อมูลผู้กระท ำ
ควำมผิดโดยตรง เช่น ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสจะมีกำรจัดท ำข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูล
ดังกล่ำวมีกำรจัดรวมไว้ในที่เดียวกันโดยมีกำรจัดตั้งเป็น “ศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติ” 
ซึ่งท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงทะเบียนประวัติของสำธำรณรัฐฝร่ังเศส โดยมีผู้พิพำกษำประจ ำกระทรวง
เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำตินี ้ 

ในปัจจุบันศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสยังได้รับ
ควำมไว้วำงใจและใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติอำชญำกรเกี่ยวกับคดียุโรปแห่งชำติอีกด้วย ซึ่งอำจกล่ำว
ได้ว่ำศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสนี้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องจน
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เป็นที่ยอมรับในเร่ืองระบบกำรจัดเก็บ รวบรวมและรักษำข้อมูลประวัติอำชญำกรที่มีประสิทธิภำพ
สูงจนเป็นที่น่ำเชื่อถือไว้วำงใจได้ และได้รับกำรยอมรับตลอดไปยังประเทศใกล้เคียงในภำคพื้น
เดียวกันด้วย 

กำรจัดระบบกำรทะเบียนประวัติอำชญำกรในสหรำชอำณำจักรนั้น แบ่งออกเป็น 
ประเทศอังกฤษจะอยู่ในควำมรับผิดชอบของ The National Identification Bureau (NIB) ซึ่งข้อมูล
จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบ The National Collection of Criminal Records ส่วนในสก๊อตแลนด์ 
(Scotland) และไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) จะมีส ำนักงำนทะเบียนประวัติอำชญำกรของ
ตนเองแยกต่ำงหำก ซึ่งแม้ว่ำจะยังมิได้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงกันเท่ำกับในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส
ที่มีกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำตลอดไปยังประเทศใกล้เคียงในภำคพื้นเดียวกันด้วยนั้น แต่ก็จะเห็นได้ว่ำในแต่
ละประเทศในสหรำชอำณำจักรก็ยังคงมีหน่วยงำนเฉพำะส ำหรับดูแล จัดเก็บ รักษำข้อมูลทะเบียน
ประวัติอำชญำกรไว้โดยเฉพำะเพื่อใช้ประโยชน์ในระบบกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในประเทศ
ของตนได้อย่ำงบูรณำกำร 

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกำนั้น ในอดีตได้มีศูนย์เก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติ
อำชญำกรโดยเฉพำะของแต่ละรัฐ จนกระทั่งมีกำรออกกฎหมำย The Law Enforcement Assistance 
Act of 1965 ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวออกมำเพื่อแก้ไขควำมสำมำรถของกฎหมำยท้องถิ่นในกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยที่ออกโดยรัฐบำลกลำงส่งผลให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงมลรัฐต่อรัฐบำลกลำง ท ำให้
เกิดข้อเสนอให้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนงำนกลำงที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวัติอำชญำกรและเร่ืองรำวควำมเป็นไปขององค์กรอำชญำกรรมทั้งหมด ท ำให้ส ำนักงำนสืบสวน
สอบสวนกลำง The Federal Bureau of Investigation (FBI) เสนอรูปแบบศูนย์ข้อมูลอำชญำกรรม
แห่งชำติ The National Crime Information Center (NCIC) ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน
ที่เรียกว่ำ The Identification Division ซึ่งอยู่สังกัดของส ำนักงำนสืบสวนสอบสวนกลำง (FBI) 

4.2.2 หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่จัดเก็บ รวบรวม และรักษำข้อมูลข้อมูลประวัติอำชญำกรรม 
ในประเทศไทย 

ดังที่ผู้เขียนได้เกร่ินไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ำประเทศไทยยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบ จะมีก็แต่เพียงกำรจัดเก็บข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนซึ่งสำมำรถน ำมำใช้เป็นประโยชน์ได้
เฉพำะในหน่วยงำนนั้น ๆ เท่ำนั้น โดยจะมีหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำที่ท ำหน้ำที่
และรับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลอยู่ 4 หน่วยงำนหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 
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4.2.2.1  กองทะเบียนประวัติอำชญำกร (Criminal Records Division) เป็นหน่วยงำน
หนึ่งของส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนต ำรวจ ขึ้นตรงต่อส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกำรให้ควำมสนับสนุนข้อมูล  เก็บ รวบรวม บันทึกเร่ืองรำว 
รำยละเอียดต่ำง ๆ ของผู้กระท ำควำมผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องในคดีอำญำ 
เพื่อกำรสืบสวนสอบสวนและป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม 

4.2.2.2  ศูนย์ทะเบียนประวัติผู้กระท ำควำมผิด โดยอยู่ในควำมรับผิดชอบของกอง
วิชำกำรและแผนงำน กรมคุมประพฤติ มีบทบำทหน้ำที่หลักในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ คือ 
ด ำเนินกำรสืบเสำะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไขฟน้นฟูและสงเครำะห์ผู้กระท ำผิดในชั้นก่อน
ฟ้อง ชั้นพิจำรณำคดีของศำล และภำยหลังที่ศำลมีค ำพิพำกษำตำมที่กฎหมำยก ำหนด นอกจำกนี้ยังมี
อ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ รูปแบบ และวิธีกำรในกำรที่จะปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิดใน
ชุมชน ตลอดจนเสริมสร้ำง สนับสนุน และประสำนงำนระหว่ำงชุมชนและภำคประชำสังคมเข้ำมำ
มีส่วนร่วมและเข้ำร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรปฏิบัติต่อผู้กระท ำผิด ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่ำวจึงจ ำเป็น
จะต้องมีกำรจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระท ำควำมผิด โดยกำรจัดเก็บข้อมูล
เบื้องต้นของจ ำเลย ผู้ถูกคุมประพฤติ เกี่ยวกับประวัติเบื้องต้น ประวัติกำรกระท ำควำมผิดของบุคคล 

อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำในทำงปฏิบัติกรมคุมประพฤติจะได้มีกำรขอควำมร่วมมือและ
ประสำนงำนติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลกับกองทะเบียนประวัติอำชญำของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  แต่
กำรท ำงำนในส่วนนี้มิได้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่ำงหน่วยงำนหรือองค์กรแต่ละองค์กรอย่ำง
เป็นระบบ หรือกำรประสำนงำนที่มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่อย่ำงใด 

4.2.2.3  ศำลยุติธรรม กำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดของศำลยุติธรรมจะ
เป็นไปในรูปแบบของสำรบบทะเบียนคดี โดยแบ่งออกเป็นสำรบบควำม (หมำยถึงคดีที่อยู่ในชั้น
พิจำรณำของศำล) กับสำรบบค ำพิพำกษำ (หมำยถึงคดีที่ศำลได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งชี้ขำดตัดสิน
คด ีหรือจ ำหน่ำยคดีแล้ว) โดยกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดของศำลยุติธรรมของไทย 
จะมิได้มีกำรเชื่อมโยงประสำนงำนกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่น กองทะเบียนประวัติอำชญำกรของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแต่อย่ำงใด เว้นแต่ในกรณีที่จะส่งแนบเข้ำมำโดยมีวัตถุประสงส ำหรับใช้
เป็นพยำนหลักฐำนในส ำนวนควำมของคดีนั้น ๆ เท่ำนั้น 

4.2.2.4 กรมรำชทัณฑ์ ในส่วนของกรมรำชทัณฑ์เองก็ได้มีกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ผู้ต้องขังไว้แยกต่ำงหำกในลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ซึ่งกำรจัดเก็บ
ข้อมูลของกรมรำชทัณฑ์เรียกว่ำทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง  
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ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ เนื่องจำกเป็นกำรจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้กระท ำควำมผิดทำง
อำญำ ดังนั้นข้อมูลส่วนใหญ่จึงเป็นข้อมูลในท ำนองเดียวกัน รูปแบบกำรบันทึกข้อมูล กำรจัดเก็บ
ข้อมูลจึงมีลักษณะคล้ำยคลึงกันหรืออำจเป็นเร่ืองเดียวกัน หำกแต่ไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็น
ระบบไว้ในที่เดียวกัน และหำกหน่วยงำนหรือองค์กรใดประสงค์จะใช้ข้อมูลของบุคคลใดก็จะต้อง
ด ำเนินกำรขอใช้ข้อมูลจำกอีกหน่วยงำนหนึ่งเป็นกำรเฉพำะรำย หรืออำจเป็นกรณีของกำรจัดเก็บ
ข้อมูลที่ซ้ ำซ้อนกัน อันเป็นกำรสิ้นเปลืองงบประมำณ บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำน โดยใช่เหตุ และยังท ำให้
กำรท ำงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของไทยไม่เป็นระบบ และในขณะเดียวกันหำก
พิจำรณำในแง่ของกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพขั้นพื้นฐำนของเจ้ำของข้อมูลซึ่งแม้จะได้ชื่อว่ำเป็น
ผู้กระท ำควำมผิด ผู้ต้องหำ จ ำเลยหรือผู้ต้องขังก็ตำม บุคคลเหล่ำนี้ก็ยังต้องถือว่ำเป็นประชำชน
พลเมืองไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิเสรีภำพภำยใต้กำรรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยเช่นเดียวกันพลเมืองไทยคนอ่ืน ๆ ในสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่ำวผู้เขียนจึงเห็นว่ำ 
กำรที่ประเทศไทยไม่มีระบบกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงเป็นระบบท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน มีกำร
น ำไปใช้อย่ำงกระจัดกระจำย ไม่มีหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ อีกทั้งยังไม่มีกฎหมำยควบคุมเร่ือง
ดังกล่ำว อำจเป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลเกินกว่ำควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำมำใช้เพื่อ
ประโยชน์แก่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำอีกด้วย ซึ่งเมื่อได้พิจำรณำถึงวัตถุประสงค์หรือเหตุผล
ในกำรแทรกแซงสิทธิควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูลตำมหลักกำรสำกลแล้ว พบว่ำกำรที่
หน่วยงำนของรัฐจะมีอ ำนำจท ำกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของผู้กระท ำควำมผิดอำญำไว้นั้น 
ก็ด้วยควำมมุ่งหมำยเพื่อประโยชน์แก่สำธำรณชนส่วนรวม และเพื่อป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรม นั่นเอง แต่กำรจัดเก็บข้อมูลที่กระท ำอยู่ในปัจจุบันเป็นกำรจัดเก็บอย่ำงไม่เป็นระบบ
และกระจัดกระจำยอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำง ๆ ซึ่งเป็นกำรฟุามเฟนอย มิได้ค ำนึงถึงควำมมุ่งหมำยเพื่อ
ประโยชน์แก่สำธำรณชนส่วนรวมอย่ำงเพียงพอ หำกแต่เพียงค ำนึงถึงประโยชน์จำกกำรท ำงำน
เฉพำะภำยในหน่วยงำนนั้น ๆ เท่ำนั้น  

จำกที่ได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์มำผู้เขียนเห็นว่ำกำรด ำเนินคดีอำญำแก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งนั้น ควรจะต้องบูรณำกำรให้ทั้งกระบวนกำรมีควำมเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่เร่ิม
ตั้งต้นคดีจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนกำรบังคับโทษ มิใช่แบ่งแยกกำรท ำงำนกันออกเป็นส่วน ๆ 
เช่นน้ี ซึ่งในเร่ืองกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ำเป็นกำรท ำงำนใน
รูปแบบที่ซ้ ำซ้อนกัน ไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน อันจะส่งผลให้เกิดปัญหำด้ำนกำรจัดเก็บข้อมูล กำรรักษำ
ข้อมูล กำรเปิดเผยข้อมูล และกำรลบข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิดตำมมำ ดังที่ผู้เขียนจะได้กล่ำวใน
หัวข้อต่อไป 
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หำกวิเครำะห์เปรียบกับกำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติอำชญำกรของประเทศต่ำง ๆ 
ตำมที่ผู้เขียนได้ท ำกำรศึกษำมำทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่ำทุกประเทศจะมีกำรรวบรวมข้อมูลไว้
ในหน่วยงำนเดียวและสำมำรถน ำข้อมูลดังกล่ำวที่จัดเก็บไว้มำใช้ประโยชน์ในประบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำได้ทั้งระบบอย่ำงเป็นรูปแบบ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกับกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ของหน่วยงำนในประเทศไทยที่มีลักษณะแยกเป็นเอกเทศเฉพำะของแต่ละหน่วยงำน โดยแต่ละ
หน่วยงำนจะท ำกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ส ำหรับใช้ประโยชน์ภำยในหน่วยงำนของตนเองเท่ำนั้น  ไม่มี
กำรเชื่อมโยงและประสำนงำนกันทั้งที่ควำมจริงแล้วกำรด ำเนินกระบวรกำรยุติธรรมทำงอำญำทั้ง
ระบบควรจะต้องสอดคล้องและเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แต่ในประเทศไทยยังเป็นไปในรูปแบบกำร
แบ่งแยกกันอย่ำงชัดเจน 

อย่ำงไรก็ดี ในกำรศึกษำคร้ังผู้เขียนได้ด ำเนินกำรสอบถำมควำมเห็นจำกบุคลำกรใน
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ กรมคุมประพฤติ ศำลยุติธรรม
และส ำนักงำนอัยกำร ทุกหน่วยงำนมีควำมเห็นพ้องด้วยว่ำสมควรมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่
เฉพำะในกำรรับผิดชอบจัดเก็บ รวบรวม รักษำข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดเพื่อใช้ประโยชน์ใน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทั้งระบบ เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบข้อมูล กำรค้นหำข้อมูล 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  

  โดยส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแม้ว่ำจะเป็นหน่วยงำนที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติ
อำชญำกรรมอยู่แล้วแต่ก็ยังพบอุปสรรคในกำรค้นหำข้อมูลเพรำะข้อมูลต่ำง ๆ ไม่สำมำรถเชื่อมโยง
และจัดเก็บไว้ในที่เดียวกันได้  กำรน ำมำใช้จึงเกิดควำมล่ำช้ำและไม่ครบถ้วน (พ.ต.ท. พิษณุ   
สิทธิทูรย์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 13 สิงหำคม 2557.) 

  ส ำนักงำนศำลยุติธรรมเองก็เห็นชอบด้วยหำกจะมีกำรจัดตั้งศูนย์กลำงในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติอำชญำกรรมเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ และมีกำรเชื่อมโยง
ข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนมำไว้ในที่แห่งเดียว เพรำะจะท ำให้ข้อมูลของบุคคลคนหน่ึงสำมำรถกระจำย
ไปได้ทุกหน่วยงำนโดยอำศัยฐำนข้อมูลเดียวกันและตรงกัน หำกมีหน่วยงำนโดยตรงท ำหน้ำที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่ำงสมบูรณ์เสียตั้งแต่ต้นทำงก็ย่อมจะท ำให้หน่วยงำนปลำยทำงในกระบวนกำร
ยุติธรรมท ำงำนได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมมำกยิ่งขึ้น (นำงสำทิมำ ทองศรีจันทร์, กำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคล, 18 สิงหำคม 2557.) 

  ส่วนกรมคุมประพฤติมีควำมเห็นว่ำกำรมีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เฉพำะเป็นเร่ืองที่จ ำเป็น
และมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เน่ืองจำกในปัจจุบันนี้ยังไม่มีกำรจัดเก็บข้อมูลภำยในหน่วยงำนอย่ำงเป็น
ระบบ นอกจำกนี้กำรขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลก็มีควำมยุ่งยำก  ล่ำช้ำ 
ไม่ทันต่อก ำหนดเวลำในกำรด ำเนินคดีตำมที่กฎหมำยก ำหนดที่กรมคุมประพฤติต้องปฏิบัติ  เช่น 
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กำรเสนอข้อเท็จจริงต่อศำล กำรสืบเสำะ ไม่สำมำรถกระท ำได้ภำยในเวลำที่ก ำหนดและอำจได้รับ
ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน (นำงสำวบัวลำ สลีสองสม, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 16 สิงหำคม 2557.) 

  กรมรำชทัณฑ์เองโดยปกติก็มีกำรจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ว่ำจะเป็นรูปถ่ำย ประวัติทำง
สังคม ประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติกำรต้องโทษคดี และลำยพิมพ์นิ้วมือ เป็นต้น แต่ก็
ยังคงพบปัญหำเดียวกันนั่นก็คือกำรเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังหน่วยงำนต่ำง  ๆ ซึ่งมี
ควำมล่ำช้ำและได้ข้อมูลไม่ครบเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินคดีและยังพบว่ำบำงกรณีผู้ต้องขังไม่ให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดเก็บข้อมูลโดยเฉพำะผู้ต้องขังต่ำงชำติจึงท ำให้ไม่มีข้อมูลประวัติของบุคคล
ดังกล่ำวอยู่เลยและปัญหำอีกประกำรหนึ่งที่พบในกรมรำชทัณฑ์ก็คือกำรขำดแคลนงบประมำณและ
บุคลำกรในกำรท ำงำนในด้ำนนี้ท ำให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลซึ่งมีส่วนท ำให้ 
ไม่สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ได้อย่ำงบูรณำกำร (นำยณัชพน เทพทิพย์, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล,  
13 สิงหำคม 2557.) 

  นอกจำกนี้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเองก็ได้เสนอควำมเห็นไว้ในท ำนองเดียวกันว่ำกำร
จัดเก็บข้อมูลประวัติอำชญำกรรมอย่ำงเป็นรูปแบบก็เป็นเร่ืองที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็น เพรำะกำรที่
จะร่ำงค ำฟ้องเพื่อเสนอคดีต่อศำล พนักงำนอัยกำรก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องค้นหำข้อมูลประวัติกำร
กระท ำควำมผิดของผู้ต้องหำที่จะถูกฟ้องในคดีนั้น ๆ ว่ำผู้นั้นเคยกระท ำควำมผิด เคยต้องโทษ
หรือไม่ เพื่อประกอบกำรบรรยำยค ำฟ้องและค ำขอเพิ่มโทษ ลดโทษให้ผู้นั้น เพรำะโดยปกติ
พนักงำนอัยกำรไม่สำมำรถตรวจสอบ ค้นหำข้อมูลที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอ่ืน ๆ ได้ 
และแม้จะได้ข้อมูลมำก็ยังไม่ครบถ้วนเพรำะข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังไม่สมบูรณ์ หรือบำงหน่วยงำนก็ไม่
อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูลบำงเร่ืองแก่หน่วยงำนอ่ืน ข้อมูลที่พนักงำนอัยกำรจะน ำมำประกอบใน
ส ำนวนจึงมีเพียงแต่ข้อมูลในชั้นเจ้ำพนักงำนต ำรวจส่งขึ้นมำพร้อมส ำนวนนั่นเอง ดังนี้ หำกมีกำร
จัดตั้งศนูย์ข้อมูลที่เป็นระบบ ก็ย่อมจะเกิดควำมสะดวกในกำรขอใช้ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินคดีได้ 
(นำยสมนึก ทอแสงทอง, กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล, 13 สิงหำคม 2557.) 

หำกประเทศไทยมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่เฉพำะในกำรรับผิดชอบจัดเก็บ 
รวบรวม รักษำข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดเพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทั้งระบบ
ไว้เพียงแห่งเดียว โดยเป็นรูปแบบท ำนองเดียวกับประเทศต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำข้ำงต้น ก็ย่อมจะท ำให้ 
เกิดกำรท ำงำนที่เป็นระบบ ไม่ซ้ ำซ้อนกัน ไม่สิ้นเปลืองงบประมำณ และบุคลำกร อีกทั้งยังเป็นกำร
สร้ำงควำมร่วมมือกันระหว่ำงแต่ละองค์กรในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในกำรท ำหน้ำที่ได้
อย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วย 
 

 

DPU



143 

4.3   วิเคราะห์มาตรการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
ด้วยสำเหตุที่ข้อมูลประวัติอำชญำกรรมเป็นข้อมูลในเชิงลึกซึ่งบ่งบอกคุณสมบัติในแง่

ลบของเจ้ำของข้อมูลอันเกี่ยวกับประวัติ รูปแบบ วิธีกำรในกำรกระท ำควำมผิดอำญำของผู้นั้นซึ่งถือ
เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ควรถูกเปิดเผยโดยไม่จ ำเป็น  และเป็นสิทธิประกำรหนึ่ง  (un droitde 
l’homme) ที่ เจ้ำของข้อมูลพึงได้รับกำรรับรองและคุ้มครอง ซึ่งในปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Déclaration Universelle des Droits de l’ Homme) ก ำหนดไว้ในข้อ 12”4 และอนุสัญญำ
แห่งยุโรปว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน (Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales)5 ได้ก ำหนดไว้ในข้อ 8 โดยมี
เจตนำรมณ์เพื่อคุ้มครองเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ดังนี้ จึงเป็นที่มำที่ก่อให้เกิดหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของรัฐในอันที่จะปกป้องคุ้มครองข้อมูลดังกล่ำวไว้อย่ำงเป็นระบบระเบียบ  มิให้
บุคคลใดก้ำวล่วงละเมิดข้อมูลดังกล่ำวได้โดยง่ำย อีกทั้ง กำรที่รัฐจะมีอ ำนำจในกำรจัดเก็บข้อมูล
ของผู้ใดนั้นจะต้องมีเหตุผลอันเหมำะสมเพื่อประโยชน์สำธำรณะ และเพื่อป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมในสังคมเป็นเหตุผลหลักด้วย  

ในต่ำงประเทศก็มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบของกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรจัดท ำ
ทะเบียนประวัติอำชญำกรรมโดยมุ่งที่จะใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนิน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในแต่ละขั้นตอน  เช่น กำรสืบหำตัวคนร้ำย  กำรสอบสวน  
กำรพิจำรณำ กำรก ำหนดโทษ กำรหำมำตรกำรในกำรลงโทษที่เหมำะสมส ำหรับผู้นั้น เป็นต้น ซึ่งใน
ขณะเดียวกัน กำรน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้เพื่อประโยชน์แก่รัฐก็ยังต้องค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพในกำร
ให้ควำมคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่เจ้ำของข้อมูลให้ถูกกระทบกระเทือนแต่น้อยที่สุดเท่ำที่  
จะเป็นไปได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีวิธีกำรที่แตกต่ำงกันออกไปในรำยละเอียด ดังนี ้

 
 

                                                        
4  Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, J.O.19 février 1949 

Article 12 « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraries dans sa vie privée, sa famille, son domicile 
ou sa correspondence, ni d’atteintes à son honneur et  à sa péputation.Toute personne à droit à la protection de 
la loi contre de tells immixitions ou de tells atteintes. » 

5 Signée le 4 november 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953. Convention Européenne de la 
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales Article 8  
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4.3.1  มำตรกำรในกำรจัดเก็บข้อมูล เพื่อกำรพัฒนำทะเบียนประวัติอำชญำกรรมใน
ต่ำงประเทศ 

กำรจัดเก็บข้อมูลในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสจะมีกำรแบ่งประเภทของทะเบียนประวัติ
เกี่ยวกับคดีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติทั่วไป และกำรจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนประวัติพิเศษ ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะมีกำรด ำเนินกระบวนกำรจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนวิธีกำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่แตกต่ำงกันออกไป ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะขอกล่ำวถึงเฉพำะ
เร่ืองกำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติทั่วไป  และกำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติพิ เศษ  
ส่วนกระบวนกำรอ่ืน ๆ เช่น กำรเปิดเผยข้อมูล กำรลบข้อมูล เป็นต้น ผู้เขียนจะได้กล่ำวในหัวข้อ
ถัดไป 

กำรจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติทั่วไปในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส ดังที่ได้กล่ำวในข้ำงต้น
แล้วว่ำสำธำรณรัฐฝร่ังเศสได้มีกำรจัดท ำข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลดังกล่ำวมีกำรจัด
รวมไว้ที่เดียวกันโดยมีกำรจัดตั้งเป็นศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติ  ซึ่งเป็นศูนย์กลำง
ทะเบียนประวัติของสำธำรณรัฐฝร่ังเศส โดยมีผู้พิพำกษำประจ ำกระทรวงเป็นผู้อ ำนวยกำร และมี  
เจ้ำพนักงำนศำลเป็นผู้ท ำหน้ำที่บันทึกข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิด ข้อมูลทะเบียนประวัติทั่วไปนี้
สำมำรถเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ในบำงกรณี โดยจะแบ่งแยกกำรจัดเก็บข้อมูล
ออกเป็น 3 ระดับ เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนงำนในด้ำนข้อมูลกับบุคคลหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
นั่นเอง อันได้แก่ 

1) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 1 (BULLETIN NO.1) เป็นเอกสำรที่มีข้อมูล
ของผู้กระท ำควำมผิดที่มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด โดยจะมีกำรบันทึกประวัติกำรกระท ำควำมผิด และ
ค ำพิพำกษำลงโทษผู้กระท ำผิดไว้ทั้งหมด แต่หำกเป็นบุคคลที่ไม่เคยกระท ำควำมผิดและไม่มีประวัติ
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมำก่อน ในทะเบียนประวัติก็จะระบุไว้ว่ำ  “ไม่มีประวัติ” (nothing) 
ปรำกฏในทะเบียนประวัติน้ี6 

2) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 (BULLETIN NO.2) เป็นเอกสำรที่มีข้อมูล
ของผู้กระท ำควำมผิดที่มีควำมสมบูรณ์น้อยลงมำจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 1 โดยจะ
ไม่ปรำกฏประวัติกำรกระท ำควำมผิดคร้ังก่อน ๆ ในควำมผิดบำงฐำน ไม่ปรำกฏค ำพิพำกษำที่ให้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมแทนกำรลงโทษจ ำคุกหรือโทษกักขัง ไม่ปรำกฏค ำพิพำกษำในคดีที่ผู้กระท ำ
ควำมผิดเป็นเด็กไม่ปรำกฏค ำพิพำกษำคดีลหุโทษ ไม่ปรำกฏค ำพิพำกษำที่รอกำรก ำหนดโทษหรือ

                                                        
6  The French Code Of Criminal Procedue Article 774. 
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รอกำรลงโทษในคดีซึ่งพ้นระยะเวลำที่ให้รอไว้แล้ว ไม่ปรำกฏค ำพิพำกษำที่ผู้กระท ำควำมผิดได้รับ
กำรล้ำงมลทินไปแล้ว ในทะเบียนประวัติอำชญำกรประเภทนี้ 

3) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 3 (BULLETIN NO.3) เป็นเอกสำรที่มีข้อมูล
ของผู้กระท ำควำมผิดที่มีควำมสมบูรณ์น้อยที่สุด ซึ่งนอกจำกจะไม่ปรำกฏข้อมูลเช่นเดียวกับ
ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 แล้ว ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 3 นี้ยังไม่มีกำร
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดและค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดที่มีโทษจ ำคุกตั้งแต่ 
2 ปีขึ้นไปโดยไม่มีกำรรอกำรก ำหนดโทษหรือรอกำรลงโทษ 

ส่วนกำรจัดเก็บข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดของสหรำชอำณำจักรนั้น  ท ำกำรจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลด้วยระบบ The National Criminal Intelligence Service (NCIS) โดยอยู่ในควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนพิสูจน์หลักฐำนแห่งชำติ  The National Identification Bureau (NIB)  
ซึ่งเป็นกำรบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอำชญำกรและกำรกระท ำควำมผิดและประวัติกำรต้องโทษตำม 
ค ำพิพำกษำคดีอำญำทั้งหมด รวมตลอดจนจนถึงมีกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำ
ควำมผิดไว้ด้วย เช่น รูปพรรณของผู้กระท ำควำมผิด รำยละเอียดของค ำพิพำกษำคร้ังก่อน ๆ ของ
ผู้กระท ำควำมผิด ประวัติในกำรกระท ำควำมผิดทั้งหมด รวมถึงพยำนวัตถุที่ผู้กระท ำควำมผิดใช้ใน
กำรกระท ำควำมผิด ได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิด ทรัพย์ของกลำงของผู้เสียหำยที่ผู้กระท ำควำมผิด
ได้ไป เป็นต้น กำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำวมิได้มีแต่เฉพำะเร่ืองรำวเกี่ยวเนื่องกับกำรกระท ำควำมผิดแต่
ยังรวมไปถึงกำรบันทึกข้อมูลของบุคคลที่หำยตัวไป หรือบุคคลที่รัฐต้องกำรสืบหำตัว บุคคลที่ถูก
พักใช้ใบอนุญำตต่ำง ๆ ตลอดจนลำยพิมพ์นิ้วมือของบุคคลเหล่ำนั้นด้วย  

กำรจัดเก็บข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดของประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล
ของส ำนักงำนสืบสวนสอบสวนกลำง (FBI) ซึ่งศูนย์ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติ NCIC จะท ำกำร
รวบรวมข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ต ำรวจต้องกำรตัว ทรัพย์ที่ถูก
โจรกรรม ทะเบียนประวัติอำชญำกร หรือที่เรียกว่ำ “rap sheets” ตลอดจนรำยชื่อของบุคคลที่ US 
Secret Service เห็นว่ำเป็นอันตรำยต่อชีวิตของประธำนำธิบดี หรือบุคคลส ำคัญของชำติ นอกจำกนี้
ยังเป็นศูนย์ดัชนีพิสูจน์หลักฐำนระหว่ำงรัฐ (Triple 1) โดยศูนย์ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติ NCIC เป็น
ศูนย์ที่รองรับกำรบังคับใช้กฎหมำย และกิจกำรต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ นอกจำกนี้
ยังมีแผนกพิสูจน์หลักฐำนที่ท ำหน้ำที่รวบรวมลำยพิมพ์นิ้วมือและประวัติอำชญำกรเพื่อมำ
สนับสนุนข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอำชญำกรแห่งชำติ NCIC ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นอีกด้วย 

ส่วนในสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนีมีกำรกล่ำวถึงเร่ืองกำรจัดเก็บข้อมูลไว้ในมำตรำ 
183 แห่งประมวลกฎหมำยอำญำสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี โดยบัญญัติให้ท ำกำรจัดเก็บข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ในกำรน ำไปใช้งำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำได้ทั้งระบบ 
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โดยจะมีกำรจัดเก็บเป็นข้อมูลส ำหรับผู้ต้องขังแต่ละคนทั้งในด้ำนกำรรักษำพยำบำล ข้อมูลสุขภำพ 
ภำพถ่ำย บันทึกภำพและเสียงของผู้กระท ำควำมผิดหรือผู้ต้องขัง  และข้อมูลทั่วไปในเร่ืองอ่ืน ๆ 
ทั้งหมดเท่ำที่มีไว้ด้วย 

อันจะเห็นได้ว่ำแต่ละประเทศมีรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลในกำรจัดท ำทะเบียนประวัติ
อำชญำกรรมไว้อย่ำงเป็นระบบที่ชัดเจน มีกำรแบ่งแยกประเภทข้อมูลในกำรจัดเก็บไว้เป็นสัดส่วน 
อย่ำงเหมำะสมในหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบแต่เพียงหน่วยงำนเดียวเพื่อกำรน ำไปใช้
ประโยชน์แก่กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ 

4.3.2  มำตรกำรในกำรจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในประเทศไทย 
ประเทศไทยเองก็ได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้กระท ำควำมผิดไว้เช่นเดียวกัน แต่จะ

เป็นกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติผู้กระท ำควำมผิดในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำแต่ละขั้นตอนแยก
ต่ำงหำกจำกกันและใช้ชื่อเรียกที่แตกต่ำงกันออกไป มิได้รวบรวมข้อมูลไว้ในที่แห่งเดียวกันและ 
ไม่มีหน่วยงำนใดมีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงส ำหรับกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลดังกล่ำว  
หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งอำจมีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้เพียงเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนภำยใน
หน่วยงำนของตนเท่ำนั้น ดังจะกล่ำวในรำยละเอียดต่อไปนี้ 

4.3.2.1  กำรจัดเก็บข้อมูลของกองทะเบียนประวัติอำชญำกร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
เป็นกำรเก็บรวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่พนักงำนสอบสวนหรือเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจท้องที่ โดยน ำมำจัดเก็บเป็นบัตรสำรบบหรือเก็บแบบแฟ้มและจัดเรียงตำมรหัสหรือหมำยเลข
ทะเบียน หรือจัดเรียงตำมล ำดับตัวอักษร แล้วแต่ตำมหลักวิธีกำรต่ำง ๆ ซึ่งข้อมูลต่ำง ๆ ที่ท ำกำร
จัดเก็บได้แก่ เอกสำรแผ่นพิมพ์ลำยนิ้วมือ เอกสำรรำยงำนแผ่นประทุษกรรม รูปถ่ำยผู้ต้องหำ 
เอกสำรหมำยจับและต ำหนิรูปพรรณผู้กระท ำควำมผิด  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรสอบสวน  
โดยข้อมูลที่ท ำกำรจัดเก็บเป็นหลักใหญ่นั้น ได้แก่ ลำยพิมพ์นิ้วมือ ประวัติอำชญำกร ภำพคนร้ำย 
แผนประทุษกรรม ประกำศสืบจับ ผู้พ้นโทษ คนหำยพลัดหลง ทรัพย์สินหำย 

4.3.2.2  กำรจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ทะเบียนประวัติผู้กระท ำควำมผิด ซึ่งอยู่ในควำม
รับผิดชอบของกองวิชำกำรและแผนงำน กรมคุมประพฤติ มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บส ำนวน
ประวัติผู้กระท ำควำมผิดที่ผ่ำนงำนคุมประพฤติด้วยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีกำรจัดเก็บและ
รวบรวมประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกคุมประพฤติ รวมถึงข้อมูลที่ได้จำกกำรสืบเสำะและ
พินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไขฟน้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติ โดยจะมีกำรบันทึกประวัติของผู้ถูกคุม
ประพฤติแต่ละรำยลงในทะเบียนประวัติซึ่งมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ได้แก่ รหัสส ำนักงำนคุมประพฤติ 
เลขทะเบียนและชื่อจริง ชื่อรอง ชื่อสกุลของผู้ถูกคุมประพฤติ ฐำนควำมผิด ประเภทของคดีที่ถูกคุม
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ประพฤต ิศำลที่พิจำรณำคดีและมีค ำพิพำกษำ ค ำพิพำกษำของศำลตลอดจนเอกสำรและรำยละเอียด
ต่ำง ๆ ในคดี ผลกำรคุมประพฤติ เป็นต้น 

4.3.2.3   กำรจัดเก็บข้อมูลของศำลยุติธรรม มีกำรจัดท ำสำรบบของผู้กระท ำควำมผิดไว้
โดยแบ่งออกเป็นคดีที่ศำลยังไม่ตัดสิน (ทะเบียนคดีด ำ) และคดีที่ตัดสินแล้วหรือมีค ำพิพำกษำหรือ
ค ำสั่งชี้ขำดตัดสินคดี หรือมีค ำสั่งจ ำหน่ำยคดี (ทะเบียนคดีแดง) โดยจะบันทึกตำมล ำดับวันและเวลำ
ที่ได้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งเช่นว่ำน้ัน 

4.3.2.4   กำรจัดเก็บข้อมูลของกรมรำชทัณฑ์ ได้มีกำรจัดท ำทะเบียนประวัติรำยตัว
ผู้ต้องขัง โดยเมื่อมีกำรรับตัวผู้ต้องขังเข้ำมำในเรือนจ ำจะจัดให้มีกำรกรอกประวัติผู้ต้องขังนั้น  
พิมพ์ลำยนิ้วมือ ถ่ำยรูป ตรวจร่ำงกำยผู้ต้องขังในเวลำแรกรับตัว ตลอดจนรวบรวมหมำยศำลและ
เอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรถูกจ ำคุกไว้ นอกจำกนี้ ในเวลำที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ ำซึ่ง
จะมีกำรแบ่งชั้นผู้ต้องขัง เจ้ำพนักงำนเรือนจ ำก็จะมีกำรบันทึกควำมประพฤติของผู้ต้องขังทั้งใน
ส่วนดีและส่วนเลวไว้ในทะเบียนประวัติรำยตัวนี้ด้วย หำกต่อมำผู้ต้องขังถูกย้ำยไปคุมขังที่เรือน
จ ำอ่ืน ๆ ก็จะต้องส่งทะเบียนประวัติรำยตัวนี้ไปพร้อมกับตัวผู้ต้องขังเพื่อ เก็บรักษำไว้ที่เรือนจ ำที่
ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัวอยู่นั้นด้วย ส่วนกรณีที่ผู้ต้องขังพ้นโทษแล้ว เรือนจ ำที่ผู้ต้องขังถูกควบคุมตัว
จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องขังออกมำพร้อมทั้งส่งทะเบียนปะวัติรำยตัวผู้ต้องขังไปยังศูนย์พิมพ์ลำยนิ้วมือ
กรมรำชทัณฑ์ ซึ่งอยู่ในที่ท ำกำรเรือนจ ำกลำงคลองเปรม กรุงเทพมหำนครต่อไป 

จะเห็นได้ว่ำรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติอำชญำกรรมที่ท ำอยู่ในประเทศไทย มีกำร
ท ำงำนที่แยกต่ำงหำกจำกกันเป็นเอกเทศโดยเฉพำะของหน่วยงำนผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนใน
กำรด ำเนินกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ เมื่อมีกำรส่งตัวผู้กระท ำควำมผิดเพื่อด ำเนินคดีในแต่ละ
ขั้นตอน มิได้มีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของกำรสะสมและรวบรวม เพิ่มเติมข้อมูลของผู้กระท ำ
ควำมผิดไว้ด้วยกันในที่เดียว แต่จะเป็นไปในรูปแบบของกำรจัดเก็บข้อมูลใหม่นับแต่ผู้กระท ำ
ควำมผิดเข้ำมำสู่ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำน และลักษณะของข้อมูลก็จะเป็นกำร
จัดเก็บรวบรวมไว้เฉพำะในส่วนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเฉพำะในหน่วยงำนหรือขั้นตอนของ
ตนเองเท่ำนั้น เช่น ในศำลยุติธรรมก็จะมีเพียงส ำนวนคดีที่ผู้กระท ำควำมผิดถูกฟ้อง  กำรพิจำรณำ 
และค ำพิพำกษำ ในชั้นคุมประพฤติก็จะมีเพียงค ำสั่งหรือค ำพิพำกษำของศำลที่ถูกส่งไป และข้อมูล
ส่วนใหญ่ก็จะได้จำกกำรสืบเสำะพินิจและคุมประพฤติที่เจ้ำหน้ำที่คุมประพฤติเก็บรวบรวมไว้
เท่ำนั้น และในชั้นบังคับคดีเองก็เช่นกัน คือจะมีเพียงค ำพิพำกษำและหมำยจ ำคุกจ ำเลยเท่ำนั้นที่ถูก
ส่งไปยังเรือนจ ำที่จ ำเลยถูกควบคุมตัวไว้ ทั้งนี้ ในหมำยจ ำคุกและค ำพิพำกษำ ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง
เรือนจ ำไม่ปรำกฏรำยละเอียดของพฤติกรรมของจ ำเลยในกำรกระท ำควำมผิด  ประวัติกำรกระท ำ
ควำมผิดและสำระส ำคัญที่จะต้องใช้ในกำรบังคับโทษให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรบังคับ
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โทษจ ำคุกของแต่ละคน เช่น สังคม สภำพแวดล้อม พฤตินิสัย กำรศึกษำประวัติกำรกระท ำควำมผิด
คร้ังอื่น ๆ เป็นต้น 

จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ดังกล่ำว ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำประเทศไทยควรมีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดอำญำให้มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียว
โดยมีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติอำชญำกรรมไว้ที่ศูนย์กลำงจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติ
อำชญำกรรมแห่งชำติเพียงแห่งเดียว และให้เป็นหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบเฉพำะเร่ืองนี้
โดยตรงทั้งนี้อำจเร่ิมด ำเนินกำรจำกกำรให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีกำรจัดเก็บข้อมูลไว้อยู่ก่อนแล้วส่ง
ข้อมูลมำยังศูนย์ข้อมูลที่รับผิดชอบเพื่อท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลนั้น ๆ ก่อนที่จะท ำ
กำรจัดเก็บเข้ำสู่ระบบข้อมูล ในกรณีที่หน่วยงำนตั้งแต่สองหน่วยงำนขึ้นไปส่งข้อมูลที่ตนมีอยู่เร่ือง
เดียวกันมำยังศูนย์ข้อมูลแต่ปรำกฏว่ำข้อมูลที่ส่งมำนั้นมีควำมคลำดเคลื่อนไม่ตรงกัน ศูนย์ข้อมูล
จะตอ้งด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องก่อนท ำกำรจัดเก็บลงสำรบบ ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นข้อมูลที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ และสำมำรถน ำมำใช้ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในทุกขั้นตอนอย่ำง
บูรณำกำร นอกจำกนี้ภำยหลังที่ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแท้จริงแล้วควรจะมีกำร
แบ่งแยกลักษณะหรือประเภทของข้อมูลที่ท ำกำรจัดเก็บไว้ด้วย กล่ำวคือ ควรมีกำรแบ่งแยกกำร
จัดเก็บข้อมูลออกเป็นประเภทที่มีควำมละเอียดมำกและไม่ควรถูกเปิดเผยเนื่องจำกอำจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลนั้น กับกำรจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลทั่วไปที่อำจเปิดเผยได้และ
ไม่เป็นกำรกระทบต่อสิทธิเสรีภำพส่วนบุคคลของเจ้ำของข้อมูลมำกเกินสมควร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ควำมสะดวกในกำรน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ อีกทั้งยังเป็นกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเจ้ำของข้อมูล
อย่ำงเป็นธรรมไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเป็นไปในลักษณะรูปแบบเดียวกับกำรจัดเก็บข้อมูลใน
สำธำรณรัฐฝร่ังเศสนั่นเอง 
 
4.4   วิเคราะห์มาตรการในการน าข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรรมไปใช้ประโยชน์ แก่
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ดังที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้นว่ำกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของไทยยังไม่เป็นระบบและไม่มี
หน่วยงำนที่รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรง จึงส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่กระจัดกระจำย ไม่เป็นระบบ และ
ไม่มีกฎหมำยรองรับ ท ำให้ขำดประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บ รวบรวม ตลอดจนกำรน ำข้อมูลดังกล่ำว
ไปใช้หรือเปิดเผย ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภำพของเจ้ำของข้อมูล ทั้งนี้แม้เจ้ำของข้อมูล
ดังกล่ำวจะเป็นผู้กระท ำควำมผิด ผู้ต้องหำ จ ำเลย หรือผู้ต้องโทษในคดีอำญำ บุคคลเหล่ำนี้ก็ยังคงอยู่
ภำยใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน มีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ มสีิทธิและเสรีภำพในอันที่จะได้รับควำม
คุ้มครอง รับรอง สิทธิของตนเช่นเดียวกับประชำชนพลเมืองทั่ว ๆ ไปในสังคม ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำ
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กฎหมำยต่ำงประเทศพบว่ำในแต่ละประเทศจะมีมำตรกำรในกำรเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่ำงกันออกไป 
ดังนี ้

4.4.1  มำตรกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำใน
ต่ำงประเทศ 

ในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส จะมีมำตรกำรในกำรน ำข้อมูลที่ท ำกำรจัดเก็บรวบรวมไว้อย่ำง
เป็นระบบไปใช้ประโยชน์หรือส่งออกไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีควำมเป็นระบบ ระเบียบ และมีรูปแบบที่ชัดเจน โดยมีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบโดยตรง คือ ศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติ  และตำมที่ได้กล่ำวไปแล้วว่ำ
กระบวนกำรจัดเก็บข้อมูลของศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสนั้นจะ
มีกำรแบ่งแยกประเภทข้อมูลเพื่อควำมสะดวกในกำรเปิดเผยหรือน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เหมำะสมเท่ำที่จ ำเป็นและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ด้วยในขณะเดียวกัน กล่ำวคือ ข้อมูลที่มี
ควำมส ำคัญหรืออำจมีผลกระทบในทำงลบแก่เจ้ำของข้อมูลโดยไม่จ ำเป็นจะถูกเก็บรักษำไว้เป็น
ควำมลับและได้รับกำรคุ้มครองป้องกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยหลักแล้วกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว
จะกระท ำมิได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมวัตถุประสงค์ส ำคัญของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนีก้็เพื่อน ำข้อมูลมำใช้
เป็นประโยชน์แก่กำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในขั้นตอนต่ำง  ๆ และนับเป็น
สิ่งจ ำเป็นต่อกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำ ด้วยเหตุนี้ ทะเบียนประวัติอำชญำกรในสำธำรณรัฐ
ฝร่ังเศสจึงได้มีกำรแบ่งประเภทข้อมูลประวัติอำชญำกรรมตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูล ทั้งนี้ ก็
เพื่อเป็นกำรคุ้มครองป้องกันและรักษำควำมลับของเจ้ำของข้อมูลนั้นไว้ ในขณะเดียวกันด้วย โดยมี
กำรแบ่งประเภทข้อมูลประวัติอำชญำกรรมตำมล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลไว้ ดังนี ้

1) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 1 (BULLETIN NO.1) เป็นเอกสำรที่มีข้อมูล
ของผู้กระท ำควำมผิดที่มีควำมสมบูรณ์มำกที่สุด ข้อมูลประเภทนี้จะสำมำรถน ำมำใช้เปิดเผยได้
เฉพำะในชั้นพิจำรณำคดีของศำลเท่ำนั้นเน่ืองจำกเป็นข้อมูลที่มีควำมละเอียดมำกที่สุด 

2) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 2 (BULLETIN NO.2) เป็นเอกสำรที่มีข้อมูล
ของผู้กระท ำควำมผิดที่มีควำมสมบูรณ์น้อยลงมำจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข  1 ซึ่งจะ 
ไม่ท ำกำรบันทึกข้อมูลอันเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดคร้ังก่อน  ๆ ที่ผู้กระท ำผิดเคยท ำมำ  
ข้อมูลประเภทนี้จะสำมำรถน ำมำใช้เปิดเผยแก่เฉพำะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของศำลในด้ำนธุรกำร 
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนทำงปกครอง องค์กรมหำชน เพื่อประโยชน์ในด้ำนกำรคัดเลือกและ
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พิจำรณำคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ำรับรำชกำร หรือกำรสอบสวนทำงวินัยข้ำรำชกำร หรือใช้
ประกอบกำรพิจำรณำในเร่ืองกำรขอเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ เป็นต้น7 

3) ทะเบียนประวัติอำชญำกรหมำยเลข 3 (BULLETIN NO.3) เป็นเอกสำรที่มีข้อมูล
ของผู้กระท ำควำมผิดที่มีควำมสมบูรณ์น้อยที่สุด โดยข้อมูลประเภทนี้จะสำมำรถน ำมำใช้เปิดเผยแก่
หน่วยงำนทั่วไปได้  เช่น กำรพิจำรณำรับสมัครบุคคลเข้ำท ำงำนในหน่วยงำน องค์กร หรือ
บริษัทเอกชน ได้เป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรคุ้มครองสิทธิของบุคคลผู้กระท ำควำมผิดมิให้
ได้รับผลร้ำยจำกกำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวมำกเกินไป 

ส่วนมำตรกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ  
ในสหรำชอำณำจักร ซึ่งหน่วยงำนผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ได้แก่ ส ำนักงำนพิสูจน์
หลักฐำนแห่งชำติ (The National Identification Bureau - NIB) เป็นกำรจัดกำรโดยมีกำรน ำระบบ 
The National Criminal Intelligence Service (NCIS) มำให้ข้อมูล ซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้ควำม
คุ้มครองในเร่ืองกำรเปิดเผยข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้กระท ำควำมผิดไว้โดยเฉพำะ  คือ The Data 
Protection Act 1984 ออกมำรับรองโดยก ำหนดหลักเกณฑ์ห้ำมมิให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของ
ผู้กระท ำควำมผิด แต่ก็มีข้อยกเว้นที่จะสำมำรถน ำมำเปิดเผยได้ กล่ำวคือ ข้อมูลที่มีกำรบันทึกจัดเก็บ
ไว้นั้นสำมำรถน ำมำเปิดเผยแก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมอำชญำกรรม และสำมำรถน ำมำเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในชั้นพิจำรณำคดีในศำลได้
เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำ พิพำกษำอรรถคดี ตลอดจนกำรก ำหนดบทลงโทษและวิธีกำรลงโทษ 
อย่ำงไรก็ตำม ยังพบว่ำข้อมูลดังกล่ำวไม่มีกำรแบ่งแยกประเภทล ำดับควำมส ำคัญของข้อมูลที่ท ำกำร
จัดเก็บรวบรวมเช่นในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส จึงอำจท ำให้เกิดปัญหำในเร่ืองกำรน ำข้อมูลที่มีอยู่
ดังกล่ำวไปเปิดเผยโดยไม่จ ำเป็นและอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อสิทธิของเจ้ำของข้อมูลได้  
นอกจำกนี้ ยังอำจมีกำรละเมิดสิทธิของเจ้ำของข้อมูลโดยกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทำงมิชอบ
หรือประโยชน์ของเอกชนนอกเหนือจำกควำมจ ำเป็นในกำรบริหำรงำนยุติธรรมทำงอำญำที่
กฎหมำยบัญญัติให้ควำมคุ้มครองไว้ เช่น มีกำรน ำข้อมูลในทะเบียนประวัติผู้กระท ำควำมผิดไป
เปิดเผยแก่บริษัทเอกชนหรือหน่วยงำนอ่ืนซึ่งมิได้รับอนุญำตและเป็นกำรฝาำฝนนต่อบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย อันเป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลและมีผลกระทบต่อหน้ำที่กำรงำนของบุคคลนั้น
โดยมิชอบ  

ในประเทศสหรัฐอเมริกำในระยะแรกนั้นมำตรกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำไม่มีข้อห้ำมหรือจ ำกัดกำรน ำไปใช้เปิดเผยแต่อย่ำงใด โดยมีกำรน ำ

                                                        
7  The French Code Of Criminal Procedue Article 775. 
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ข้อมลูทะเบียนประวัติอำชญำกรมำเปิดเผยเป็นกำรทั่วไป ภำยใต้หลักที่ว่ำสำธำรณชนสำมำรถค้นหำ
ควำมจริงจำกข้อมูลในทะเบียนประวัติอำชญำกรได้ทั้งหมด แต่ในระยะต่อมำได้มีกำรออกกฎหมำย 
The Security Clearance Information Act ขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเจ้ำของข้อมูล โดยบัญญัติห้ำมมิให้
ท ำกำรเปิดเผยข้อมูลในทะเบียนประวัติอำชญำกร แต่มีข้อยกเว้นให้ท ำกำรเปิดเผยได้เฉพำะเพื่อ
ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำหรือประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐ
เท่ำนั้น และยังมีข้อยกเว้นอยู่ในกฎหมำย The Immigration Reform Act ที่อนุญำตให้เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลต่ำงด้ำวที่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำ ส ำหรับใช้ประโยชน์ในกำรคัดเลือก
บุคคลเข้ำเป็นพลเมืองของประเทศ8 ได้เท่ำนั้น 

ส่วนมำตรกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำใน
สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ตำมประมวลกฎหมำยอำญำของสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี ในมำตรำ 
185 ได้ก ำหนดให้ผู้ต้องขังหรือเจ้ำของข้อมูลนั้นมีสิทธิทรำบและเข้ำถึงข้อมูลของตนเองได้  
ทุกประเภท โดยเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวกับวันต้องโทษ วันพ้นโทษ แผนกำรบังคับโทษ เป็นต้น เพรำะ
ข้อมูลนี้ถือว่ำมีควำมส ำคัญและกระทบต่อควำมเป็นอยู่ภำยในเรือนจ ำของผู้ต้องขัง  โดยจะมี
ก ำหนดให้ผู้ต้องขังในเรือนจ ำสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของตนเองได้เดือนละ 1 คร้ัง ส่วนบุคคลภำยนอก
อำจขอทรำบข้อมูลได้โดยกำรขออนุญำต ทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับเจ้ำของข้อมูลนั้น
ตำมกฎหมำย นอกจำกนี้  จะต้องได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนด้ำนกฎหมำย  หำกข้อมูลนั้นจะ 
ไม่ส่งผลกระทบแก่ผู้ต้องขังก็อำจอนุญำตได้ตำมควำมเหมำะสม 

จำกกำรศึกษำวิเครำะห์มำตรกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่กระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำในต่ำงประเทศ ผู้เขียนเห็นว่ำมำตรกำรของสหรำชอำณำจักรและประเทศ
สหรัฐอเมริกำนั้น แม้จะมีกฎหมำยรองรับและมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงอย่ำงเป็นระบบ แต่ก็
ยังไม่มีควำมสมบูรณ์เท่ำที่ควรและยังไม่สำมำรถให้ควำมคุ้มครองเจ้ำของข้อมูลได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเท่ำกับระบบกำรจัดกำรในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสที่มีกำรแบ่งประเภทข้อมูลที่จะเปิดเผย
ไว้อย่ำงเป็นระบบซึ่งท ำให้เจ้ำของข้อมูลไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภำพตำมกฎหมำยและสำมำรถให้
ควำมคุ้มครองสิทธิเจ้ำของข้อมูลอย่ำงเหมำะสม 
  

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

Athenaeum Press Ltd. 
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4.4.2  มำตรกำรในกำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์แก่กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของ
ประเทศไทย 

เนื่องจำกประเทศไทยยังไม่มีกำรจัดระบบในเร่ืองเกี่ยวกับกำรทะเบียนประวัติ
อำชญำกรรมอย่ำงเป็นระบบ และไม่มีกฎหมำยรองรับ จึงท ำให้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงำนจัดเก็บ
รวบรวมไว้นั้น อยู่ในอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบโดยเฉพำะของแต่ละหน่วยงำน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงำนจะใช้ดุลพินิจประกอบระเบียบปฏิบัติภำยในหน่วยงำนของตนในกำรพิจำรณำว่ำข้อมูลใด
สมควรเปิดเผยหรือไม่ แก่บุคคลใดได้บ้ำงเท่ำนั้น อีกทั้ง ยังไม่มีกำรแบ่งประเภท ล ำดับควำมส ำคัญ
ของข้อมูลไว้เช่นในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส จึงท ำให้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงำนมีอยู่นั้นกระจัดกระจำย  
ไม่สมบูรณ์ และมีปัญหำในเร่ืองกำรละเมิดสิทธิเจ้ำของข้อมูลโดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลของเจ้ำของ
ข้อมูลโดยมิชอบ ทั้งกำรที่ไม่มีหน่วยงำนหรือองค์กรใดท ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับข้อมูล
เช่นนี้ ย่อมเป็นกำรยำกต่อกำรควบคุมดูแลมิให้ข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัญหำ
ส ำคัญที่กระทบสิทธิของเจ้ำของข้อมูลอย่ำงมำก  

และแม้ว่ำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 เองจะได้มีกำรบัญญัติ
คุ้มครองสิทธิในเร่ืองนี้ไว้แล้ว ตำมมำตรำ 359 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้ควำมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพ
ของบุคคลทุกคนในเร่ืองเกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนควำมเป็นอยู่ส่วนตัว กำรกล่ำวหรือไขข่ำว
แพร่หลำยซึ่งข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วยวิธีใดไปยังสำธำรณชน กำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบจำก
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนย่อมไม่อำจกระท ำได้ทั้งนี้  ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่เนื่องจำก
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยใดบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองสิทธิดังกล่ำวตำมที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ได้ให้อ ำนำจไว้แต่อย่ำงใด จึงท ำให้ในปัจจุบันยังไม่สำมำรถที่จะให้ควำมคุ้มครองและรับรองสิทธิ
ดังกล่ำวได้อย่ำงแท้จริง และมีกำรน ำข้อมูลของผู้กระท ำควำมผิดมำเปิดเผยด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อย่ำง
ไม่เหมำะสมและเป็นกำรละเมิดสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้ำของข้อมูล ผู้เขียนจึงมีควำมเห็นว่ำสมควร
ให้มีกำรจัดระเบียบข้อมูลโดยจัดท ำกำรทะเบียนประวัติอำชญำกรรมและมีหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่ำวแต่เพียงหน่วยงำนเดียว โดยสร้ำงระบบกำรเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน

                                                        
9  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 35 “สิทธิของบุคคลในครอบครัว 

เกียรติยศ ช่ือเสียง ตลอดจนควำมเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับควำมคุ้มครอง 
 กำรกล่ำวหรือไขข่ำวแพร่หลำยซ่ึงข้อควำมหรือภำพไม่ว่ำด้วยวิธีใดไปยังสำธำรณชน อันเป็นกำร

ละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ช่ือเสียง หรือควำมเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท ำมิได้  
เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะ 

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรแสวงประโยชน์โดยมิชอบจำกข้อมูลส่วนบุคคลที่
เกี่ยวกับตน ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ.” 
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ข้อมูลไปยังหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำในทุก
ขั้นตอนให้เป็นรูปแบบบูรณำกำร ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชำติ
ของสำธำรณรัฐฝร่ังเศส ซึ่งเป็นตัวอย่ำงประเทศที่มีกำรด ำเนินงำนในเร่ืองนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ทั้งนี้ โดยพิจำรณำถึงอนุสัญญำแห่งยุโรปว่ำด้วยกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภำพขั้นพื้นฐำน
ซึ่งได้รับรองและคุ้มครองสิทธิในควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลไว้โดยชัดแจ้งในข้อ  8 และปฏิญญำ
สำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (The Universal Declaration of Human Rights 1948) ซึ่งได้
วำงหลักประกันขั้นพื้นฐำนในกำรรับรองและคุ้มครองข้อมูลไว้ ประกอบด้วยดังนี้ 

(1) หลักข้อจ ำกัดในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ต้องชอบด้วย
กฎหมำยและต้องใช้วิธีกำรที่เป็นธรรมและเหมำะสม โดยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นต้องให้
เจ้ำของข้อมูลรู้เห็น รับรู ้หรือได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล 

(2) หลักคุณภำพของข้อมูล ข้อมูลจะต้องถูกต้อง สมบูรณ์ หรือท ำให้เป็นปัจจุบันหรือ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

(3) หลักกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรจัดเก็บ ต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ว่ำข้อมูลที่มี
กำรเก็บรวบรวมนั้น เก็บรวมรวมไปเพื่ออะไร พร้อมทั้งก ำหนดระยะเวลำที่เก็บรวบรวมหรือรักษำ
ข้อมูลนั้น ตลอดจนกรณีที่จ่ำเป็นต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
ว่ำนั้นไว้ให้ชัดเจน 

(4) หลักข้อจ ำกัดในกำรน ำไปใช้ สำระส ำคัญคือ ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะต้องไม่มีกำร
เปิดเผย ท ำให้มีหรือปรำกฏในลักษณะอ่ืนใด ซึ่งไม่ได้ก ำหนดไว้โดยชัดแจ้งในวัตถุประสงค์ของ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่จะได้รับควำมยินยอมจำกเจ้ำของข้อมูล หรือโดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

(5) หลักกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยข้อมูล สำระส ำคัญคือ จะต้องมีมำตรกำรใน
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงภัยใด ๆ ที่
อำจจะท ำให้ข้อมูลนั้นสูญหำย เข้ำถึง ท ำลำย ใช้ ดัดแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยโดยมิชอบ 

(6) หลักกำรเปิดเผยข้อมูล สำระส ำคัญคือ ควรมีกำรประกำศนโยบำยฯ ให้ทรำบโดย
ทั่วกัน หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนำแนวนโยบำยหรือแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวกับข้อมูล  
ส่วนบุคคล ก็ควรเปิดเผยหรือประกำศไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งให้ข้อมูลใด ๆ ที่สำมำรถระบุเกี่ยวกับ
หน่วยงำนของรัฐผู้ให้บริกำร ที่อยู่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลด้วย 

(7) หลักกำรมีส่วนร่วมของบุคคล สำระส ำคัญคือ ให้บุคคลซึ่งเป็นเจ้ำของข้อมูลได้รับ
แจ้งหรือยืนยันจำกหน่วยงำนของรัฐที่เก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลทรำบว่ำ  “หน่วยงำนของรัฐ 
นั้น ๆ ได้รวบรวมข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวหรือไม่ ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม” 
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(8) หลักควำมรับผิดชอบ สำระส ำคัญคือ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องปฏิบัติตำม
นโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสอบถำมบุคลำกรในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทำง
อำญำ ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลที่มีอยู่ภำยในหน่วยงำนของตนจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
เนื่องจำกเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ไม่ว่ำหน่วยงำนที่มำขอใช้ข้อมูลนั้นจะน ำไปใช้เพื่อประโยชน์
ต่อกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมทำงอำญำหรือไม่ก็ตำม และไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำนหรือหลักเกณฑ์
ใด ๆ ในกำรที่จะให้หรือไม่ให้ข้อมูลแก่หน่วยงำนอ่ืน ๆ เช่น หำกมีหน่วยงำนอ่ืน ๆ มำขอทรำบ
ข้อมูลจำกส ำนักงำนศำลยุติธรรม ทำงส ำนักงำนศำลยุติธรรมก็จะต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ 
กลั่นกรองข้อมูลก่อนโดยจะพิจำรณำว่ำสำมำรถให้ได้หรือไม่ซึ่งเป็นกำรใช้ดุลพินิจของเจ้ำหน้ำที่
โดยไม่มีหลักเกณฑ์หรือมำตรฐำนใด ๆ รองรับ จำกนั้นก็จะต้องได้รับอนุญำตอีกชั้นหนึ่งจึงจะ
น ำไปใช้ยังหน่วยงำนอื่น ๆ ได้ เน่ืองจำกมีควำมกังวลในเร่ืองกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิมิให้ถูกล่วง
ละเมิดนั่นเอง อันจะเห็นได้ว่ำกำรด ำเนินกำรเช่นนี้ นอกจำกจะไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ มำรองรับแล้ว 
ยังไม่อำจอ ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ทุกฝาำยได้อย่ำงแท้จริง 

จำกกำรศึกษำมำตรกำรของต่ำงประเทศ จะมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรน ำข้อมูล
ประวัติอำชญำกรรมไปใช้ประโยชน์แก่รัฐไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐำนใน
กำรรับรองและคุ้มครองข้อมูลมิให้น ำออกไปใช้ในทำงอ่ืนที่ไม่เหมำะสมและมิใช่เพื่อประโยชน์แก่รัฐ 
ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกำรด ำเนินกำรเร่ืองนี้อย่ำงเป็นระบบขั้นตอน และไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ  
มำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในทำงใดได้มำก
น้อยเพียงใด จึงสมควรท ำกำรศึกษำมำตรกำรของสำธำรณรัฐฝร่ังเศสที่มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล
อย่ำงเป็นระบบ แบ่งเป็นประเภทต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถแยกแยะควำมส ำคัญของข้อมูลแต่ละ
ประเภทที่ได้จัดเก็บไว้ในกำรเปิดเผยแก่หน่วยงำนหรือบุคคลใด ได้โดยไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
เสรีภำพของเจ้ำของข้อมูลมำกจนเกินขอบเขตควำมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
4.5   มาตรการในการลบข้อมูลออกจากการทะเบียนประวัติอาชญากรรม 

กำรลบข้อมูลของผู้ต้องขังก็ถือว่ำเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีควำมส ำคัญ ภำยใต้หลักกำรที่ว่ำ
บุคคลทุกคนย่อมต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภำพโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะในเร่ืองที่จะก่อให้เกิดควำม
เสียหำยหรือส่งผลในทำงลบ ย่อมจะต้องได้รับควำมคุ้มครองมิให้ถูกละเมิดได้โดยง่ำย แต่ในทำง
กลับกัน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอำชญำกรรมก็ยังมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกเช่นเดียวกันซึ่งมีควำมจ ำเป็น
ในกำรที่จะน ำมำใช้เพื่อป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมและมีประโยชน์อ่ืน ๆ ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำอีกมำกมำย ซึ่งเป็นไปตำมทฤษฎีกำรลงโทษ กล่ำวคือ เมื่อบุคคลใดถูกบันทึก

DPU



155 

ข้อมูลลงในทะเบียนประวัติอำชญำกรรม ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นเสมือนเคร่ืองเตือนใจให้บุคคลนั้น
เกิดควำมเข็ดหลำบไม่กล้ำกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก ซึ่งเป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรลงโทษเพื่อเป็นกำร
ข่มขู่ผู้กระท ำควำมผิด นอกจำกนี้ยังเป็นตัวอย่ำงให้บุคคลทั่วไปเห็นว่ำหำกกระท ำควำมผิดจะต้อง
ได้รับโทษและส่งผลเสียในด้ำนต่ำง ๆ ตำมมำเช่นนี้ ก็จะเกิดควำมเกรงกลัวไม่กล้ำกระท ำควำมผิด 
อันเป็นไปตำมวัตถุประสงค์กำรลงโทษเพื่อเป็นกำรป้องกันสังคม 10 เป็นต้น แต่อย่ำงไรก็ตำมใน
ขณะเดียวกัน ก็จะต้องค ำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง วัตถุประสงค์ของกำร
ลงโทษเพื่อแก้ไขผู้กระท ำควำมผิด และกำรเปิดโอกำสให้ผู้กระท ำควำมผิดได้กลับคืนสู่สังคมตำม
ทฤษฎีตีตรำควบคู่ไปด้วย ดังนี้ จึงต้องหำเหตุผลที่มีควำมเหมำะสมและมีน้ ำหนักมำกเพียงพอใน
กำรที่จะเก็บรักษำข้อมูลนั้นไว้ในระบบทะเบียนประวัติอำชญำกรรมต่อไป หรือมิฉะนั้นก็จะต้องมี
เหตุผลที่จะอ้ำงขึ้นเพื่อกำรท ำลำยหรือลบข้อมูลนั้นออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรม มิให้ข้อมูล
ดังกล่ำวถูกน ำมำใช้ได้อีกต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อน ำเหตุผลมำชั่งน้ ำหนักให้เกิดควำมสมดุลกันระหว่ำง
ผลดีและผลเสียที่จะได้รับจำกกำรเก็บรักษำข้อมูลไว้กับกำรท ำลำยหรือลบข้อมูลนั้นเสีย 

จำกกำรศึกษำพบว่ำประเทศต่ำง ๆ มีมำตรกำรในกำรลบข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดที่
แตกต่ำงกันออกไป โดยจะค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของบุคคลควบคู่
ไปกับประโยชน์ของข้อมูลในทะเบียนประวัติอำชญำกรรมที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ ดังนี ้

4.5.1  มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในต่ำงประเทศ 
มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในสำธำรณรัฐฝร่ังเศส

นั้น ในระยะแรกข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับคดีโดยหลักแล้วจะไม่มีกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติ 
แต่อย่ำงไรก็ตำมในระยะต่อมำแนวคิดในกำรค ำนึงถึงกำรกลับคืนสู่สังคมก็ได้รับกำรยอมรับใน
สำธำรณรัฐฝร่ังเศสด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้แนวควำมคิดดังกล่ำวปรำกฏในประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำของสำธำรณรัฐฝร่ังเศส โดยก ำหนดให้มีกำรลบข้อมูลในทะเบียนประวัติ
อำชญำกรได้ในบำงกรณี กล่ำวคือ ทะเบียนประวัติอำชญำกรในสำธำรณรัฐฝร่ังเศสจะถูกท ำลำยใน
กรณีที่มีกำรล้ำงมลทินให้แก่ผู้กระท ำควำมผิด กำรนิรโทษกรรม กรณีที่ค ำพิพำกษำล่วงเลยมำเป็น
เวลำ 40 ปี นับแต่วันที่ศำลมีค ำพิพำกษำและผู้ต้องค ำพิพำกษำนั้นไม่ได้ไปกระท ำผิดอำญำขึ้นใหม่  

                                                        
10  กฎหมายอาญาว่าด้วยโทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย (น. 28). เล่มเดิม. 
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หรือผู้ซึ่งถูกศำลพิพำกษำนั้นได้ถึงแก่ควำมตำยซึ่งจะท ำให้ผู้กระท ำควำมผิดไม่มีประวัติกำรกระท ำ
ควำมผิดอยู่ในทะเบียนประวัติอำชญำกรรมอีกต่อไป11 

มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในสหรำชอำณำจักร อยู่
ภำยใต้กฎหมำย The Data Protection Act 1984 ซึ่งกฎหมำยฉบับนี้ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรอนุญำตให้ลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมได้ โดยก ำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งบัญญัติ
ว่ำ “ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกำรจัดกำรตำมวัตถุประสงค์ใดต้องไม่ถูกเก็บไว้นำนกว่ำที่จ ำเป็นเพื่อ
วัตถุประสงค์นั้น” ทั้งนี้ เนื่องมำจำก เหตุผลด้ำนบุคลำกรผู้ดูแล งบประมำณ อำคำรสถำนที่ที่ใช้ใน
กำรเก็บรักษำ ประกอบกับกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของบุคคลนั่นเอง โดยกฎหมำย
ดังกล่ำวยังได้แบ่งประเภทของข้อมูลที่จะท ำกำรลบออกจำกทะเบียนภำยในระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน
ออกไป เช่น 

1) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของผู้ต้องขัง จะถูกท ำลำยทันทีเมื่อพ้น
ก ำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ผู้ต้องขังนั้นเข้ำรับกำรรักษำเป็นคร้ังสุดท้ำย  หรือเมื่อผู้ต้องขังนั้นถึงแก่
ควำมตำย แต่ในกรณีที่เป็นกำรรักษำควำมผิดปกติทำงจิต ข้อมูลดังกล่ำวจะถูกท ำลำยเมื่อพ้นก ำหนด 
20 ปีหลักจำกแพทย์มีควำมเห็นว่ำผู้ต้องขังนั้นหำยเป็นปกติแล้ว 

2) บันทึกข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังที่ต้องค ำพิพำกษำให้ลงโทษจ ำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป 
ให้ท ำลำยข้อมูลนั้นเมื่อพ้นก ำหนด 1 ปีนับแต่วันปล่อยตัวผู้นั้น แต่ถ้ำผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องค ำพิพำกษำ
ให้จ ำคุกตลอดชีวิตหรือผู้ต้องขังที่ต้องใช้วิธีกำรคุมขังแบบพิเศษ ให้ท ำลำยข้อมูลนั้นเมื่อพ้นก ำหนด 
6 ปีนับแต่วันปล่อยตัวผู้นั้น 

อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำย The Data Protection Act 1984 ได้ให้อ ำนำจในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลไว้ได้นำนกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด โดยจะต้องพิจำรณำเป็นรำยบุคคลไปเนื่องจำกมี
เหตุผลพิเศษ และผู้ที่มีอ ำนำจออกค ำสั่งนี้  ได้แก่  ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำหรือผู้ รักษำกำรแทน 
ผู้บัญชำกำรเรือนจ ำ ด้วยเหตุผลในเร่ืองเกี่ยวกับวินัยและควำมมั่นคงในเรือนจ ำ  รวมถึงเพื่อกำร
ป้องกันอำชญำกรรม และนอกจำกนี้ยังให้แพทย์เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรออกค ำสั่งดังกล่ำวได้หำกกรณี
มีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุผลเพื่อประโยชน์ในด้ำนประวัติกำรรักษำของผู้ต้องขังนั้นเอง เป็นต้น 

มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมในสหพันธ์สำธำรณรัฐ
เยอรมนี มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรลบข้อมูลผู้ต้องขัง โดยก ำหนดให้ท ำกำรลบข้อมูลได้เมื่อพ้น
ก ำหนดเวลำ 2 ปีนับแต่วันที่ปล่อยตัวผู้ต้องขังนั้น แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ให้อ ำนำจในกำรเก็บรักษำข้อมูล
                                                        

11  อย่ำงไรก็ตำม กำรอภัยโทษตำมกฎหมำยของสำธำรณรัฐฝรั่งเศสมิได้มีผลเป็นกำรลบล้ำงควำมผิดและ
ค ำพิพำกษำ ดังนั้น ประวัติกำรกระท ำควำมผิดของผู้กระท ำควำมผิดที่ได้รับกำรอภัยโทษไปแล้ว ยังคงมีปรำกฏอยู่
ในทะเบียนประวัติอำชญำกร มิได้ถูกลบหรือท ำลำยไปแต่อย่ำงใด. 
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ไว้ได้นำนกว่ำระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด โดยจะต้องพิจำรณำเป็นรำยบุคคลไปเนื่องจำกมีเหตุผล
พิเศษ ซึ่งมำตรกำรในเร่ืองกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมของสหพันธ์
สำธำรณรัฐเยอรมนีจะมีลักษณะคล้ำยคลึงกับ กฎหมำย The Data Protection Act 1984 ของสหรำช
อำณำจักรนั่นเอง 

4.5.2  มำตรกำรในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมของประเทศไทย 
ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วว่ำประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยในเร่ืองกำรจัด

ระเบียบข้อมูลเพื่อกำรทะเบียนประวัติอำชญำกรรมโดยเฉพำะอย่ำงเป็นรูปแบบ ซึ่งรวมถึงมำตรกำร
ในกำรลบข้อมูลออกจำกทะเบียนประวัติอำชญำกรรมด้วย จะมีก็แต่เพียงระเบียบส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี  ลักษณะที่ 32 กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ  
พ.ศ. 2554 บทที่ 4 ซึ่งเป็นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเร่ืองกำรคัดแยกและท ำลำยแผ่นพิมพ์
ลำยนิ้วมือ และรำยกำรประวัติหรือบัญชีประวัติ ซึ่งเป็นเร่ืองเฉพำะหน่วยงำนของส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ เท่ำนั้น โดยก ำหนดให้ผู้บังคับกำรกองทะเบียนประวัติอำชญำกรมีอ ำนำจในกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน เพื่อท ำกำรพิจำรณำลบข้อมูลทุกประเภทออกจำกฐำนข้อมูล
ประวัติอำชญำกร ภำยใต้หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ดังนี้12 

1) มีหลักฐำนแน่ชัดว่ำผู้นั้นตำยแล้ว เช่น ใบมรณบัตร ใบชันสูตรพลิกศพ หรือแบบ
รับรองรำยกำรทะเบียนคนตำยจำกฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ กรมกำรปกครอง เป็นต้น 

2) ผู้เสียหำยได้ถอนค ำร้องทุก ถอนฟ้อง หรือยอมควำมกันโดยถูกต้องตำมกฎหมำย 
3) คดีที่พนักงำนอัยกำรมีค ำสั่งเด็ดขำดไม่ฟ้อง  หรือสั่งยุติกำรด ำเนินคดีอำญำ  

ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรด ำเนินคดีอำญำของพนักงำนอัยกำร 
4) ศำลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง 
5) ศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ยกฟ้อง 
6) พนักงำนอัยกำรถอนฟ้องในชั้นศำล 
7) เมื่อมีกฎหมำยออกใช้ภำยหลังกำรกระท ำควำมผิดยกเลิกควำมผิดนั้น 
8) เมื่อมีกฎหมำยยกเว้นโทษ 
9) เมื่อมีค ำพิพำกษำของศำลร้ือฟน้นคดีขึ้นพิจำรณำใหม่ว่ำบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท ำ

ควำมผิด 

                                                        
12  ระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ว่ำด้วยประมวลระเบียบกำรต ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32  

กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือ พ.ศ. 2554 บทที่ 4 ข้อ 1.   
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10) คดีลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตรำโทษไม่สูงกว่ำคดีลหุโทษ หรือควำมผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก หรือควำมผิดตำมกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่ก ำหนดให้มีโทษปรับสถำนเดียวซึ่ง
พนักงำนสอบสวนได้ท ำกำรเปรียบเทียบปรับหรือศำลมีค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษปรับ  
สถำนเดียว 

11) คดีอำญำที่มีข้อหำว่ำเด็กหรือเยำวชนกระท ำควำมผิดโดยศำลมิได้มีค ำพิพำกษำ
ลงโทษถึงจ ำคุก หรือมีกำรเปลี่ยนโทษเป็นวิธีกำรส ำหรับเด็กและเยำวชน หรือค ำสั่งให้รอกำร
ลงโทษหรือรอกำรก ำหนดโทษโดยก ำหนดเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติ หรือภำยหลังปล่อยตัว แต่
ศำลมีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้ก ำหนดเงื่อนไขกำรคุมควำมประพฤติต่อและสำมำรถพ้นกำร 
คุมควำมประพฤติด้วยดีตำมระยะเวลำที่ศำลก ำหนด เป็นต้น  

12) คดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกรฟน้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เมื่อคณะอนุกรรมกำร
ฟน้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้ปล่อยตัวผู้ผ่ำนกำรฟน้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดแล้ว 

อันจะเห็นได้ว่ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำลบข้อมูลตำมระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ว่ำด้วยประมวลกฎระเบียบกำรต ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี มิได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ให้มีควำมครอบคลุมไป
ถึงข้อมูลทุกประเภทที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้ท ำกำรบันทึกไว้  กล่ำวคือ ระเบียบดังกล่ำวนี้ 
กล่ำวไว้เฉพำะกรณีของลำยพิมพ์นิ้วมือ แต่ในกำรจัดเก็บข้อมูลประวัติอำชญำกรรมนั้นต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลส ำคัญหลำยประกำร อีกทั้งระเบียบดังกล่ำวไม่มีฐำนะเป็นบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำยจึงไม่สำมำรถน ำมำใช้บังคับได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ประกอบกับเป็นเพียงระเบียบภำยใน
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติเท่ำนั้น มิได้มีผลใช้บังคับแก่ทุกหน่วยงำนที่มีกำรจัดเก็บบันทึกข้อมูลไว้
ในลักษณะเดียวกัน  

อย่ำงไรก็ตำมปัญหำนี้สืบเนื่องมำจำกกำรไม่มีหน่วยงำนหรือองค์กรที่มีอ ำนำจหน้ำที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรจัดเก็บรวบรวมรักษำข้อมูลโดยเฉพำะ ดังนี้ แม้หำกว่ำส ำนักงำนต ำรวจจะได้
ท ำกำรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติต่อไปก็ไม่ท ำให้กระบวนกำรเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองข้อมูลมีประสิทธิภำพและเป็นไปในรูปแบบบูรณำกำรได้อย่ำงในประเทศต่ำง ๆ ที่ผู้เขียน
ได้ยกตัวอย่ำงมำ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวย่อมจะส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อกำรที่ผู้กระท ำควำมผิด
กลับคืนสู่สังคมอย่ำงแน่นอน ทั้งนี้ เมื่อได้ท ำกำรศึกษำถึงกฎหมำยประเทศต่ำง ๆ แล้วผู้เขียนมี
ควำมเห็นว่ำทุกประเทศตำมที่ได้ท ำกำรศึกษำมำนั้น ล้วนแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมำยก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร ในกำรลบข้อมูลผู้กระท ำควำมผิดไว้อย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังมีหน่วยงำนที่
รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรงเพียงหน่วยงำนเดียว ซึ่งท ำให้กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลประวัติ
อำชญำกรรมเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกำรด ำเนินกำรในทุกขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ 

DPU



159 

กำรที่ประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงำนหรือองค์กรใดท ำหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับ
ข้อมูลประวัติอำชญำกรรมเช่นนี้ ย่อมเป็นกำรยำกต่อกำรควบคุมดูแล โดยอำจมีกำรลบข้อมูล
ทะเบียนประวัติของผู้กระท ำควำมผิดโดยมิชอบ อันจะท ำให้ข้อมูลขำดหำยไป ขำดควำมสมบูรณ์ 
และเกิดควำมไม่น่ำเชื่อถือ ประชำชนทั่วไปเกิดควำมไม่ไว้วำงใจ และที่ส ำคัญคือจะเป็นอุปสรรค
ขัดขวำงกำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำอย่ำงเป็นระบบอีกด้วย  

ในขณะเดียวกันหำกพิจำรณำในแง่มุมของกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิของเจ้ำของข้อมูล 
เห็นว่ำหำกไม่มีมำตรกำรในกำรลบข้อมูลเสียเลยก็ย่อมจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภำพ
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยแก่เจ้ำของข้อมูลได้เช่นกัน กล่ำวคือ ข้อมูลนั้นอำจส่งผล
กระทบในทำงลบแก่หน้ำที่กำรงำน กำรประกอบอำชีพ และอำจท ำให้ไม่ได้รับกำรยอมรับจำก
บุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคม ไม่สำมำรถเข้ำกับคนในสังคมได้ และอำจส่งผลไปถึงกำรที่ผู้นั้นไม่อำจ
กลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมได้ อันจะเป็นสำเหตุให้กลับมำกระท ำควำมผิดซ้ ำอีก ซึ่งหำกเป็น
เช่นน้ีก็ย่อมเป็นเร่ืองที่มิได้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรบังคับโทษทำงอำญำ 

จำกกำรสอบถำมบุคลำกรในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทำงอำญำ ไม่ว่ำ
จะเป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  กรมคุมประพฤติ ศำลยุติธรรม และส ำนักงำนอัยกำร ซึ่ง 
ทุกหน่วยงำนเห็นตรงกันว่ำควรจะมีมำตรกำรในกำรลบข้อมูลประวัติอำชญำกรรมด้วย เพรำะถือว่ำ
เป็นกำรให้โอกำสผู้กระท ำควำมผิดได้เร่ิมต้นชีวิตใหม่อย่ำงไร้มลทิน  สำมำรถเข้ำท ำงำนตำม
ศักยภำพที่มีอยู่โดยไม่ถูกกีดกัน และด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้เป็นปกติ 

จำกกำรศึกษำวิเครำะห์มำทั้งหมดนี้ อำจกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ กำรจัดเก็บ บันทึกข้อมูล 
กำรน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนกำรลบข้อมูลออกจำกประวัติ
อำชญำกรรม ย่อมมีผลกระทบทั้งในด้ำนดีและผลเสียด้วย กำรพิจำรณำหำมำตรกำรในกำรก ำหนด
หลักเกณฑ์เร่ืองต่ำง ๆ เพื่อกำรจัดระเบียบข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำทะเบียนประวัติอำชญำกรรม จึงมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งทั้งในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำและในเร่ืองกำรคุ้มครองสิทธิของเจ้ำของ
ข้อมูล จึงจ ำเป็นต้องให้หน่วยงำนทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนในกระบวนกำร
ยุติธรรมทำงอำญำทั้งระบบเข้ำมำมีส่วนร่วมกันในกำรเสนอแนะและท ำให้ข้อมูลต่ำง ๆ ได้รับกำร
รวบรวมจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ โดยมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยเฉพำะและมีกฎหมำยรองรับอย่ำง
เป็นรูปแบบ ซึ่งจะท ำให้ระบบกำรจัดเก็บ รวบรวม กำรเปิดเผยข้อมูล กำรลบข้อมูล ตลอดจนกำร
จัดกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประวัติอำชญำกรรมได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถอ ำนวยควำมยุติธรรมและสร้ำงมำตรฐำนให้แก่กำรบริหำรงำนในกระบวนกำรยุติธรรมทำง
อำญำได้ทั้งระบบอย่ำงบูรณำกำร และเพื่อเป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรพัฒนำทะเบียนประวัติ
อำชญำกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและสมบูรณ์แบบในอนำคตอีกด้วย 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   บทสรุป 

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการอ านวย
ความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่คนในสังคมและสร้างความสงบเรียบร้อยขึ้นในบ้านเมือง ซึ่งมาตรการ
ในการจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้
การอ านวยความยุติธรรมและการสร้างความสงบเรียบร้อยเกิดขึ้นได้ในบ้านเมือง  อย่างไรก็ดี  
ในปัจจบุัน การด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยท าอยู่ยังมี
อุปสรรคมากมาย เช่น การขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่าง
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง การน าข้อมูลประวัติอาชญากรรมไปใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มี
กฎหมายบังคับใช้ การด าเนินการในส่วนน้ีจึงขาดประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันการกระท าโดย
มิชอบอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้  ซึ่งผู้ เขียนได้จ าแนกปัญหาและ
อุปสรรคประการส าคัญออกเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  การไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใช้บังคับ 
ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กระบวนการในการจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับ

ประวัติอาชญากรรม หากจะมีก็เป็นเพียงระเบียบภายในหน่วยงานผู้รับผิดชอบที่ใช้บังคับกันภายใน
หน่วยงานตนเท่านั้น จากการค้นคว้าพบว่ามีเพียงระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดีซึ่งใช้บังคับเฉพาะในส านักงานต ารวจแห่งชาติและก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลไว้เพียงบางประเภทเท่านั้น  มิได้ครอบคลุมถึงข้อมูลทุกประเภทที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติท าการรวบรวมไว้ด้วย  

จากที่ได้ท าการศึกษามานั้นพบว่าในประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณรัฐฝร่ังเศส 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จะมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นใช้บังคับ
เพื่อควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีบทบัญญัติที่ก าหนดขอบเขตและ
วิธีการในการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การลบข้อมูล โดยเฉพาะในสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี มีการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัตินั้นไว้ด้วย ซึ่งเป็น
การแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศต่าง ๆ ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการในการจัดเก็บ
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รวบรวม การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา ตลอดจนการลบหรือ
ท าลายข้อมูลประวัติอาชญากรรมค่อนข้างมาก ซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยมีการด าเนินการที่ไม่มี
กฎหมายรองรับจึงท าให้การประสานงานท าได้ค่อนข้างยาก และเกิดการติดขัดในการบริหารจัดการ 
ไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีความเห็นว่าหากมีการบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับใช้แก่การจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน ย่อมท าให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจน โปร่งใส และมีการท างานที่เป็นระบบแบบแผน และ
ในขณะเดียวกันก็ย่อมจะเป็นหลักประกันให้แก่เจ้าของข้อมูลได้ว่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บรักษา
ไว้อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ นอกจากการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประเทศชาติแล้ว ข้อมูลนี้ก็จะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกน ามาใช้ประโยชน์ในทางที่มิชอบเป็นที่เสียหาย
แก่เจ้าของข้อมูลนั้นอย่างแน่นอน 

5.1.2  การไม่มีหน่วยงานผู้มีอ านาจรับผิดชอบโดยตรง 
ประเทศไทยยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

จัดเก็บ รวบรวมและรักษาข้อมูลประวัติอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ จะมีก็แต่เพียงการจัดเก็บข้อมูล
ของผู้กระท าความผิดที่แต่ละหน่วยงานได้ท าการบันทึกไว้ตามหน้าที่รับผิดชอบของตนเฉพาะส่วน 
ซึ่งได้มาในระหว่างขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายที่ตนมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น  
และมีไว้เฉพาะเพื่อน ามาใช้เป็นประโยชน์ส าหรับภายในหน่วยงานตนเท่านั้น ได้แก่ 

5.1.2.1   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะมีกองทะเบียนประวัติอาชญากร มีอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนข้อมูล เก็บ รวบรวม บันทึกเร่ืองราว 
รายละเอียดต่าง ๆ ของผู้กระท าความผิด รวมทั้งตรวจสอบบุคคลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องในคดีอาญา 
เพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

5.1.2.2   กรมคุมประพฤติ จะมีศูนย์ทะเบียนประวัติผู้กระท าความผิด มีหน้าที่หลัก
เกี่ยวกับการบันทึก เก็บข้อมูลในส่วนของการด าเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง 
แก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระท าผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล และภายหลังที่ศาลมี
ค าพิพากษาตามที่กฎหมายก าหนด   

5.1.2.3   ศาลยุติธรรม จะมีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้กระท าความผิดในรูปแบบของ
สารบบทะเบียนคดี 

5.1.2.4   กรมราชทัณฑ์ ก็ได้มีการจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผู้ต้องขังไว้แยกต่างหากใน
ลักษณะเช่นเดียวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลของกรมราชทัณฑ์เรียกว่าทะเบียนประวัติ
ผู้ต้องขัง 
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อันจะเห็นได้ว่าระบบการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมของประเทศไทยมี
ลักษณะที่แตกต่างจากระบบการจัดการข้อมูลของประเทศต่าง ๆ อย่างมาก และเห็นได้ชัดเจนว่ามี
ลักษณะการท างานที่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงไม่มีการท างานในรูปแบบบูรณาการเป็นหนึ่งเดียว
อันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเป็นไปอย่างล่าช้า ยุ่งยากซับซ้อน และก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น และ
ในขณะเดียวกันหากพิจารณาในแง่ของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลอาจ
เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลเกินกว่าความจ าเป็นที่จะต้องน ามาใช้เพื่อประโยชน์
แก่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีกด้วย 

5.1.3  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
การจัดเก็บข้อมูลอาชญากรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นไปในรูปแบบที่แต่ละ

หน่วยงานท าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกไว้เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานตนเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้ในภายหน้า ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกประเภท
ข้อมูลที่มีความส าคัญมากน้อยออกจากกัน ท าให้เกิดผลเสียหากมีการน าข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย  

จากการศึกษาพบว่ากฎหมายของสาธารณรัฐฝร่ังเศสซึ่งมีจุดเด่นในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก กล่าวคือ ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสจะแบ่งประเภทของทะเบียน
ประวัติเกี่ยวกับคดีออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติทั่วไป และ 
การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติพิเศษ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีการด าเนินกระบวนการจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนวิธีการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลนี้ที่แตกต่างกันออกไป และยังได้ท าการ
แบ่งแยกการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานในด้านข้อมูลกับ
บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนไว้อีกด้วย ทั้งนี้ การแบ่งแยกการจัดเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ระดับดังกล่าว 
เป็นการจ าแนกความส าคัญของข้อมูลที่อาจเปิดเผยได้  แก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ว่าข้อมูลใด
สามารถเปิดเผยให้แก่บุคคลใดหรือหน่วยงานใดได้บ้างนั่นเอง ซึ่งย่อมท าให้การน าข้อมูลไปใช้ ไม่
เกิดปัญหาและไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อเจ้าของข้อมูลอันเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
แก่เจ้าของข้อมูลอย่างเพียงพอ 

5.1.4 การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
ปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติรองรับและไม่มี

หน่วยงานผู้มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองการจัดการข้อมูลโดยตรงจึงส่งผลให้ข้อมูลที่มีอยู่
กระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวบรวม ตลอดจนการน าข้อมูล
ดังกล่าวไปใช้หรือเปิดเผย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลมากเกินความ
จ าเป็นเพื่อการอ านวยความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
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5.1.5  การลบหรือท าลายข้อมูลออกจากประวัติอาชญากรรม 
ปัญหาอีกประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล  

ได้แก่ มาตรการในการลบข้อมูล โดยหลักการตามสิทธิมนุษยชนที่ว่าบุคคลทุกคนย่อมได้รับความ
คุ้มครองในการที่จะไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะในเร่ืองที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายหรือส่งผลในทางลบ ย่อมจะต้องได้รับความคุ้มครองมิให้ถูกละเมิดได้โดยง่าย ประกอบกับ
วัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อแก้ไขผู้กระท าความผิด และการเปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้
กลับคืนสู่สังคมตามทฤษฎีตีตราซึ่งมีแนวความคิดว่าไม่ควรมีการเก็บบันทึกข้อมูลของบุคคล
ผู้กระท าความผิดไว้นานเกินสมควรแต่ควรเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสเร่ิมต้นชีวิตใหม่
กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและได้รับการให้อภัยจากคนในสังคมโดยเปิดโอกาสและยอมรับ 
ผู้ที่เคยกระท าความผิดและต้องโทษอาญาให้มีโอกาสเข้าร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสร้าง
ประโยชน์แก่สังคมเช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนทั่ว ๆ ไปในสังคมนั่นเอง ในทางกลับกัน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้กระท าความผิดก็ยังมีความส าคัญอย่างมากเช่นเดียวกันในการที่จะป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและมีประโยชน์อื่น ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอีกมากมาย ดังนี้ จึงต้องมีการ
ชั่งน้ าหนักระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลกับประโยชน์สาธารณชนในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมควบคู่กันไปด้วย เช่นเดียวกับการเก็บรักษาข้อมูลของประเทศ
ต่าง ๆ ที่จะมีมาตรการในการลบข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความส าคัญของ
ข้อมูลโดยจะมีการพิเคราะห์ชั่งน้ าหนักระหว่างการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลกับ
ประโยชน์สาธารณชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมควบคู่กันไป ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
มาตรการในการลบข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศไทย อันได้แก่ ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วย
ประมวลกฎระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิใน
ด้านข้อมูลของผู้กระท าความผิดได้อย่างครอบคลุม อีกทั้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาลบข้อมูลตาม
ระเบียบดังกล่าวก็มิได้ให้ความส าคัญแก่เร่ืองการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลอย่าง
เพียงพอและสมบูรณ์ กล่าวคือ ระเบียบดังกล่าวนี้ กล่าวไว้เฉพาะกรณีของลายพิมพ์นิ้วมือ แต่ในการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลต้องประกอบด้วยข้อมูลส าคัญหลายประการ และแม้ว่าส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะได้ท าการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
ก็ไม่อาจท าให้กระบวนการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลมีประสิทธิภาพและเป็นไปในรูปแบบ  
บูรณาการได้อย่างเหมาะสมเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ท าการศึกษาถึงกฎหมายประเทศต่าง ๆ 
แล้ว จะเห็นได้ว่าทุกประเทศตามที่ได้ท าการศึกษามานั้น ล้วนแต่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการลบข้อมูลผู้กระท าความผิดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่
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รับผิดชอบในเร่ืองนี้โดยตรงเพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งท าให้การจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้กระท าความผิดได้มากกว่า 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากประเทศไทยยังไม่มีการจัดการในเร่ืองข้อมูลผู้กระท าความผิดอย่างเป็นระบบ 
และไม่มีกฎหมายรองรับ จึงท าให้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บรวบรวมไว้นั้น อยู่ในอ านาจ 
หน้าที่  และความรับผิดชอบโดยเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะใช้ดุลพินิจ
ประกอบระเบียบปฏิบัติภายในหน่วยงานของตนในการพิจารณาว่าข้อมูลใดสมควรเปิดเผยหรือไม่  
แก่บุคคลใดได้บ้างเท่านั้น อีกทั้ง ยังไม่มีการแบ่งประเภทของข้อมูลไว้  จึงท าให้ข้อมูลที่แต่ละ
หน่วยงานได้ท าการจัดเก็บรวบรวมไว้นั้นกระจัดกระจาย ไม่สมบูรณ์ และมีปัญหาการเปิดเผยข้อมูล
ของเจ้าของข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยไม่เหมาะสมอันเป็นการกระทบสิทธิของ
เจ้าของข้อมูลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งการที่ไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรใดท า
หน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับข้อมูลอย่างชัดเจนเช่นนี้ ย่อมเป็นการยากต่อการควบคุมดูแลมิให้
ข้อมูลถูกเผยแพร่ออกไปโดยมิชอบ ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้น และ
แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เองจะได้มีการบัญญัติคุ้มครองสิทธิใน
เร่ืองนี้ไว้แล้วแต่เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองสิทธิดังกล่าว
ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้อ านาจไว้แต่อย่างใด จึงท าให้ในปัจจุบันยังไม่สามารถที่จะให้ความ
คุ้มครองและรับรองสิทธิดังกล่าวได้อย่างแท้จริง และมีการน าข้อมูลของผู้กระท าความผิดมาเปิดเผย
ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างไม่เหมาะสมและเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางเบื้องต้นเพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การปรับปรุงและพัฒนาให้ประเทศไทยมีระบบการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมที่ดี
และมีประสิทธิภาพสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการอ านวยความ
ยุติธรรมและบริหารงานในกระบวนการุติธรรมทางอาญาได้อย่างบูรณาการ 

5.2.1  ผลักดันให้มีการออกกฎหมายขึ้นเพื่อก าหนดรูปแบบการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมแห่งชาติและก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ กลางข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ แนวทางการบริหารงาน ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ 

(1)  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ 
เพื่อให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับผิดชอบในเร่ืองเกี่ยวกับการจัดการ ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมทุกประเภทให้เป็นข้อมูลอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชน์ใน
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ด้านการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบอย่างบูรณาการ การอนุญาตหรือ 
ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม การคุ้มครองและรักษาสิทธิของเจ้าของข้อมูล
อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางอาญาของ
ผู้ต้องขัง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาทะเบียนประวัติอาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2)  แนวทางการบริหารงาน ในสาระส าคัญคือ ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แยกประเภทของข้อมูลโดยค านึงถึงมาตรฐานการให้
ความคุ้มครองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนหลักเกณฑ์การอนุญาตให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐใช้
ข้อมูลที่ได้ท าการจัดเก็บไว้ ทั้งนี้เพื่อรองรับการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้ง
ระบบ ตั้งแต่ชั้นสืบทราบการกระท าความผิด ชั้นจับกุม สอบสวนความผิด การพิจารณาพิพากษา
อรรถคดี การก าหนดโทษ การบังคับโทษ รวมไปถึงขั้นตอนภายหลังพ้นโทษแล้ว ที่มีความ
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลประวัติอาชญากรรมในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งจะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระยะเวลาในการลบข้อมูลประวัติอาชญากรรมออก
จากทะเบียนประวัติอาชญากรรมของศูนย์กลางทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติไว้อย่าง
เหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์อันจ าเป็นต่อการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประกอบกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้กระท าความผิดอาญาให้สมดุลกัน  
ไม่กระทบต่อด้านใดด้านหนึ่งจนมากเกินไป ซึ่งหากมีการจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องและทันต่อ
สภาพการณ์ปัจจุบันและมีระบบการจัดเก็บรักษา น าไปใช้ ตลอดจนการท าลายข้อมูลที่มีรูปแบบที่
ชัดเจนก็ย่อมจะท าให้การด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยมีความชัดเจน 
โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถให้ความคุ้มครองป้องกัน
สิทธิของเจ้าของข้อมูลในอันที่จะต้องถูกน าข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาเพียงเท่าที่มีหลักเกณฑ์ในกฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น  

(3)  อ านาจหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์กลางข้อมูลทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ ซึ่งในเร่ืองนี้จะต้องมีกฎหมายวางหลักเกณฑ์ก าหนดขอบเขตการใช้
อ านาจหน้าที่ในแต่ละส่วนงานไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีอ านาจหน้าที่ใน
การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อใช้ในการด าเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูล 
ประกอบกับต้องมีหลักเกณฑ์ประกอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม
แห่งชาตใิห้มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และมีรูปแบบการท างานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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5.2.2   ผู้เขียนมีความเห็นว่าการที่จะพัฒนากระบวนการจัดระเบียบข้อมูลเพื่อการจัดท า
ทะเบียนประวัติอาชญากรรมนี้ ควรเร่ิมต้นเสียจากการร่วมมือกันในหลาย ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบ โดยสมควรมีการจัดตั้งศูนย์กลาง
ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติให้เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมโดยเฉพาะแต่เพียงหน่วยงานเดียว โดยจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการรับ
แจ้งข้อมูลประวัติอาชญากรรม แล้วท าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนจะ
น ามาจัดเก็บบันทึกข้อมูลลงสารบบทะเบียนประวัติอาชญากรรมของหน่วยงาน และการ
ประสานงานและส่งออกข้อมูลไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีความ
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินการ เช่นเดียวกับที่ประเทศต่าง ๆ ตามที่ได้ท าการศึกษา
มาก็ย่อมจะท าให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ ไม่ซ้ าซ้อนกัน ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ และบุคลากร  
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างแต่ละหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน
การท าหน้าที่ได้อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย 

5.2.3   ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลประวัติอาชญากรรม ควรจะมีการแบ่งแยกลักษณะหรือ
ประเภทของการจัดเก็บข้อมูลไว้ด้วย กล่าวคือ แบ่งแยกการจัดเก็บข้อมูลออกเป็นประเภทที่มีความ
ละเอียดมากและไม่ควรถูกเปิดเผยเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลนั้น  
กับการจัดเก็บข้อมูลประเภทข้อมูลทั่วไปที่อาจเปิดเผยได้และไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและ 
การน าข้อมูลมาใช้ และในขณะเดียวกันก็เป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
ซึ่งเป็นไปในลักษณะรูปแบบเดียวกับการจัดเก็บข้อมูลในสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั่นเอง 

5.2.4   การน าข้อมูลประวัติอาชญากรรมไปใช้ประโยชน์ก็ควรจะเร่ิมต้นจากการแบ่งประเภท
การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ตามล าดับความส าคัญเป็นหลายระดับ เพื่อประโยชน์ในการเปิดเผย
ข้อมูลออกสู่หน่วยงานภายนอกที่มาขอไปเพื่อน าไปใช้ในการด าเนินการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานนั้น ๆ ให้กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้  
ทั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมใน
บ้านเมือง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งการแบ่ง
ประเภทข้อมูลตามล าดับความส าคัญเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ข้อมูลประเภทใดออกสู่
หน่วยงานใดได้หรือไม่เพียงใดนั้น เป็นไปตามรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมของศูนย์ทะเบียนประวัติเกี่ยวกับคดีแห่งชาติของสาธารณรัฐฝร่ังเศสนั่นเอง  
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีข้อก าหนดหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายมารองรับและก าหนด
ประเภทและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลตามล าดับความส าคัญ รวมถึงก าหนดบทลงโทษส าหรับการ
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น าข้อมูลผิดประเภทออกเปิดเผยแก่หน่วยงานที่ไม่มีสิทธิขอใช้ข้อมูลนั้น เพื่อให้มีมาตรการบังคับ
อย่างจริงจังอันจะเป็นการสร้างมาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือและเป็นที่
ไว้วางใจ อีกทั้งยังสามารถให้ความคุ้มครองป้องกันสิทธิของเจ้าของข้อมูลให้ถูกกระทบกระเทือน
น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  

5.2.5  ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์เร่ืองการลบหรือท าลายข้อมูลประวัติอาชญากรรมส าหรับ
การกระท าความผิดบางประเภทความผิด โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความผิดที่ได้กระท า 
พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดว่าเป็นผู้กระท าความผิดติดนิสัยหรือไม่  ทั้งนี้ เพื่อให้โอกาส
ผู้กระท าความผิดกลับตนเป็นคนดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติ  จากการศึกษามา
ในบทที่ 3 ก็จะพบว่าทุกประเทศที่มีการจัดต้ังศูนย์กลางทะเบียนประวัติอาชญากรรมจะมีการจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบภายใต้หลักเกณฑ์ที่มีกฎหมายรองรับ รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์การลบข้อมูล
ไว้ด้วย หากแต่รายละเอียดอันเป็นเงื่อนไขที่จะลบข้อมูลออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรรมของ
แต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งค านึงถึงสภาพความร้ายแรงของความผิดที่กระท า
และผลกระทบอันเกิดแก่สังคมโดยรวมเป็นหลัก  ประเทศไทยเองก็ควรมีการสร้างระบบการ
คุ้มครองข้อมูลในท านองนี้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากรรม
นั้นย่อมส่งผลกระทบในทางลบแก่การด าเนินชีวิต หน้าที่การงาน การประกอบอาชีพ และอาจท าให้
ไม่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่ว ๆ ไปในสังคม ไม่สามารถเข้ากับคนในสังคมได้ และอาจส่งผล
ไปถึงการที่ผู้นั้นไม่อาจกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมได้  อันจะเป็นสาเหตุให้กลับมากระท า
ความผิดซ้ าอีก ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็ย่อมเป็นเร่ืองที่มิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับโทษ
ทางอาญา 
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ประวัติผู้เขียน 

ชื่อ – นามสกุล  วรปาตี สกุลไทย 
ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2550  นิติศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน นักบริหารงานคลังและพัสดุปฏิบัติการ  

 ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ DPU
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