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บทคัดย่อ 

 
 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด แต่เมื่อเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิดจะมีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติอาชญากร โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอาทิ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก รวบรวมข้อมูลส่งไปยังส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงานของกระบวนการยุติธรรม ในชั้นสืบสวนสอบสวน การใช้ดุลพินิจในการเพิ่มโทษทาง
อาญา การบันทึกข้อมูลเช่นนี้จึงขัดแย้งกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนที่
พิจารณาแตกต่างกับผู้ใหญ่ กล่าวคือไม่อาจน าประวัติการกระท าความผิดคร้ังก่อนมาใช้เป็นเหตุเพิ่ม
โทษ อีกทั้งการกระท าความผิดลหุโทษหรือกระท าความผิดโดยประมาทตามประมวลกฎหมาย
อาญาถือว่าเป็นข้อยกเว้นในการเพิ่มเติมโทษผู้กระท าความผิด จึงไม่มีความจ าเป็นในการจัดเก็บ
ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวจึงส่งผลเสียต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนให้ถูกลิดรอนสิทธิ หรือ
เกิดอุปสรรค์ในการประกอบอาชีพการด าเนินชีวิตในอนาคต  
 ดังนั้น การตรากฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกเพื่อลบประวัติการกระท าความผิดส าหรับ
เด็กและเยาวชนซึ่งมีอยู่ในต่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาจึงมีความส าคัญผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางจากกฎหมายต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
ออสเตรเลีย มลรัฐเซาท์เวลส์ ประเทศแคนาดา ประเทศนิวซีแลนด์  พบว่า มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ของทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนไว้เป็นกฎหมายเฉพาะในรูปแบบ
พระราชบัญญัติประกอบด้วยการบันทึก การปกปิดไม่เปิดเผย ข้อยกเว้นของการปกปิดและ  
การท าลาย ตลอดจนได้ศึกษาถึงผลกระทบของการมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัว  
แม้เด็กและเยาวชนจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และไม่เคยกระท าความผิดซ้ าก็ตาม  

จากการศึกษาผู้วิจัย เห็นว่า  ประเทศไทยซึ่ง เข้า ร่วมในภาคีอนุสัญญาเกี่ ยวกับ 
การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน หากเด็กและเยาวชนกระท าความผิดตามมาตรฐานขั้นต่ าของ  
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กฎแห่งกรุงปักกิ่งหรือกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน กฎข้อ 8 การรักษาความลับซึ่งเน้นความส าคัญของการคุ้มครองสิทธิ  
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและให้ความคุ้มครองภายหลังที่เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่
สังคมด้วยซึ่งต้องเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดยไม่เผยแพร่
ข่าวสารที่อาจท าให้สามารถรู้ตัวผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการ
ตราบาป ตามกฎข้อ 21 ประวัติเด็กและเยาวชนจึงควรปกปิดไว้เป็นความลับและไม่ถูกน ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการด าเนินคดีส าหรับบุคคลคนเดียวกัน โดยตราไว้ เป็นกฎหมายในรูปแบบ
พระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนโดยก าหนดฐาน
ความผิดที่ได้รับการปกปิดไม่เปิดเผย โดยไม่กระทบต่อการพิจารณาคดีของกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา ซึ่งกฎหมายมุ่งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ได้รับการอบรวมสั่งสอนและสงเคราะห์  
ให้กลับมาเป็นพลเมืองดีสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมมากกว่าการลงโทษ 
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ABSTRACT 

 
Juvenile and Family and Their Cases Proceedings Act, B.E. 2553(2010) has intention 

to modify or reform and treat or heal child or juvenile offenders, however when a juvenile or 
child has committed an offense, there is a procedure to record such offense in the criminal record 
made by relating agencies, for example, the Department of Probation and the Department of 
Juvenile Observation and Protection. Such data would be compiled and forwarded to the Royal 
Thai Police. The Criminal Record Division which is the center of storage to be useful for 
coordination of the due process in the investigation and inquiry level and the discretion to 
increase the criminal penalties. Such data record is therefore contrary against the criminal justice 
or due process for children and juveniles who are differently considered from adults’ cases, i.e. 
the record of previous offense cannot be used as a cause to increase a punishment or penalty. 
Besides, the petty offense or misdemeanor by negligence under the Penal Code constitutes an 
exception being a cause to add punishment to offenders. It is therefore not necessary to store the 
data. Storage of such data may jeopardize the future of children and juveniles to be deprived from 
some right or cause a hurdle or obstacle in performing some occupation for their living in the 
future. 

Hence, law enactment about sorting or screening to remove or erase previously 
criminal record for juvenile offenders, practically applicable in some foreign countries, to avoid 
the consequent impact from entering a criminal justice process, is therefore important. The 
researcher had studied the legal guidelines of some foreign countries, including Australia in New 
South Wales Canada and New Zealand. It was found that there are criteria determinations of 
juvenile offenders’ criminal records in a specific law as an Act which consists of recording, 
concealment or non-revelation, exemption of concealment and destruction. The researcher had 
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also studied about the effects or impacts of criminal records which might be a stigma even the 
juvenile offenders would grow up and become adults and have not repetitively committed any 
offense. 

From the study, the researcher has a view that Thailand is a country which 
participates to be a party in the Convention on protection of juveniles’ rights. If they commit an 
offense regarded as the lower standard of Beijing’s Rule or the rule which is the lower standard of 
the United Nations on justice administration about juvenile cases, Article 8 of the Rule, 
Confidentiality, which emphasizes the importance of the protection of their rights in every step of 
the due process and the protection of juveniles after they have returned to society. It is necessary 
to respect the privacy rights of the juvenile offenders that the information must not be 
disseminated in a way that the public can possibly know the offenders who are juveniles or 
children to avoid the stigma process according to Article 21of the Rule. The juveniles’ criminal 
records should be concealed as a secret and shall not be used as a part in the proceedings for the 
same person. Whereby the law can be enacted in the form of an Act on sorting or screening of 
juvenile offenders’ criminal records by determination of the offense base which shall not be 
disclosed without prejudice to the case proceedings of the criminal justice process so that the law 
aims to help juvenile and children to be trained, educated and assisted to rehabilitate as good 
citizens and can equally coexist in society rather than punishment. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ประสบความส าเร็จตามความประสงค์ของผู้วิจัยได้ด้วยดี เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์อัจฉรียา ชูตินันทร์ รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้
ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ เสียสละเวลาในการดูแลการท าวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ และผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล ที่ได้กรุณาเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ประธาน  วัฒนวาณิชย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าชี้แนะแนวทาง 
ตลอดจนให้ข้อคิดและข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ขอขอบคุณมิตรสหายและพี่ ๆ น้อง พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงานและพนักงานบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ทุกท่าน ที่คอยให้ค าปรึกษา
และให้ความร่วมมือตลอดจนการให้ช่วยเหลือแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบคุณ พนักงานอัยการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  นิติกรกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน พนักงานธนาคารฝ่ายทรัพยากรบุคคลของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
ในการให้ความช่วยเหลือ ตอบแบบสอบถามท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถลุล่วงได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

และที่ขาดเสียมิได้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก ผู้ซึ่งให้โอกาส
ผู้วิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโท คอยสนับสนุน ให้ก าลังใจ ให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และ
เป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใด ๆ จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยด ี

หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาหรือในทางปฏิบัติได้ 
ผู้วิจัยขอมอบความดีครั้งนี้แด่ผู้มีพระคุณและคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่
ผู้วิจัย ผู้แต่งต ารา ผู้เขียนบทความทุก ๆ ท่านที่ผู้วิจัยได้ใช้เป็นข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ตลอดจน ผู้มีพระคุณของผู้วิจัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วทุกท่าน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในอดีตการใช้ปรัชญาที่มุ่งเน้นต่อการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ เช่น กฎหมายฮัมมูราบีแห่งราชอาณาจักรบาบิโลน (Babylon) ต่อมาเมื่อมีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม ปรัชญาที่มุ่งต่อการแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดมากกว่า
การลงโทษ ในสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมสังคมให้ความส าคัญกับการแก้ไขฟื้นฟูและช่วยเหลือ
กันมากกว่าจะมุ่งลงโทษโดยเห็นว่าเด็กและเยาวชนยังพอมีโอกาสที่จะเยียวยาแก้ไขฟื้นฟูกลับเป็น
พลเมืองดีได้ ทฤษฎีคุ้มครองสังคมของส านักคลาสสิกเน้นการคุ้มครองสังคมโดยการแก้ไข
ปรับปรุง อบรมบ่มนิสัยผู้กระท าความผิดมากกว่าการลงโทษ1 เห็นได้ว่าวิวัฒนาการแนวคิดเกี่ยวกับ
การลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนส่งผลให้การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดเปลี่ยนไป โดยมีเจตนารมณ์คุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน ซึ่ง 
ควรได้รับการศึกษาอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ2  

ในปัจจุบันการกระท าความผิดทางอาญาพิจารณาจากสถิติ 3 มี 51,128 คดี โดยเฉพาะ
อาชญากรรมซึ่งผู้กระท าความผิดคือเด็กและเยาวชน ต้องเข้าสู่กระบวนการทางอาญา รัฐในฐานะ
ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ย่อมต้องแสวงหามาตรการจัดการ
กับผู้กระท าผิด แม้ว่าผู้กระท าความผิดจะเป็นเด็กและเยาวชนผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อีกทั้งภาครัฐ
จะต้องรับผิดชอบในผลการกระทบจากการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน 

เมื่อเด็กและเยาวชนกระท าความผิด การด าเนินคดีจะแตกต่างจากการด าเนินคดีของ
ผู้ใหญ่ ในความเห็นของศาสตราจารย์คณิต ณ นคร ที่กล่าวว่า “การด าเนินคดีและการลงโทษเด็ก
และเยาวชน เป็นกรณีที่มุ่งต่อเด็กและเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาในเร่ืองของสถานะภาพของเด็กและ
                                                 

1  จาก กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 29), โดย พิชญา เหลืองรัตนเจริญ, 2555, กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

2  จาก ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 12), โดย พิชญ์สินี 
วงศ์ปราโมทย์, 2557, กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

3  รายงานข้อมูลสถิติกระบวนการยุติธรรม ประจ าปี 2550 – 2554. 
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เยาวชน ที่มุ่งจะให้การอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งด้านส่วนตัวและสังคมทั่วไปเพื่อให้เด็กและ
เยาวชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างปกติเฉกเช่นบุคคลธรรมดาทั่วไป”4 
แสดงให้เห็นได้ว่า รัฐมิได้มีจุดมุ่งหมายที่จะลงโทษ แม้ว่าการกระท าความผิดนั้นต้องได้รับโทษแต่
การด าเนินคดีต่อเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมแก้ไขปรับปรุงเด็กและเยาวชน
มากกว่าการลงโทษ เพราะเด็กเป็นวัยที่ต้องได้ รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา การเรียนรู้  
การปรับตัว การส่งเสริมพัฒนาการทางด้านจิตใจ การที่เด็กและเยาวชนซึ่งกระท าความผิดและ 
ผ่านขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เด็กและเยาวชนจะถูกตราว่าเป็นผู้เคยต้องโทษมาก่อน 
และในบางคร้ังสังคมยังตีตราเด็กและเยาวชนเหล่านั้น เป็นอาชญากร ทั้งนี้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น
จะถูกบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าผิดติดตัว เรียกว่า ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด  
ซึ่งถูกรวบรวมไว้ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร และถูกเรียกว่าทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็ก
และเยาวชนไปโดยปริยาย ประกอบด้วยประวัติเกี่ยวกับครอบครัวและภูมิหลังทางสังคม (family 
and social background) ประวัติการศึกษา (education history) ประวัติการท างาน (employment 
history) สภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตใจ  (Physical and mental condition) ใบบริสุทธิ์ 5 คือ  
ใบที่แสดงถึงเด็กและเยาวชนที่ได้รับโทษและพ้นโทษ หรือพ้นจากการควบคุมอบรมจากสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาแล้ว ซึ่งเด็กและเยาวชนต้องน าใบบริสุทธิ์ไปแจ้งแก่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อด าเนินการปกปิดประวัติการกระท าความผิด 
ด้วยตนเอง6 ถือได้ว่ารัฐสร้างภาระเป็นการซ้ าเติมแก่เด็กและเยาวชนและไม่มีการประชาสัมพันธ์
หรือแจ้งให้ทราบโดยทั่วไปให้ด าเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง  ทั้งนี้  การบันทึกข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันสังคมต้องการให้ผู้กระท าผิดส านึกในสิ่งที่ท าลงไปและ
เป็นเคร่ืองมือการด าเนินงานขององค์กรต ารวจและอัยการให้เกิดความสะดวกในสืบค้นประวัติ
อาชญากรรม เพื่อใช้ประกอบในการท าส านวนค าฟ้องและการใช้ดุลยพินิจของศาลในการลงโทษ 
การถูกบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนจึงเป็นการ
ประทับตราบาปแก่เด็กและเยาวชนทั้งในแง่ของความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของเด็ก อาจท าให้เด็กรู้สึก
อับอายไม่อาจปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นคนทั่วไปจากแรงกดดันภายนอกส่งผลถึงแรงกดดัน

                                                 
4  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 510), โดย คณิต ณ นคร ก, 2553, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
5  จาก ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึก

และอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547 ข้อ 38 ก่อนถึงก าหนดปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน ให้ศูนย์ฝึกและอบรมเตรียม
ความพร้อมก่อนปล่อยดังนี้ (1) จัดท าใบบริสุทธิ์เพื่อมอบแก่เด็กหรือเยาวชนในวันปล่อยตัว. 

6  ล้ า ง ป ร ะ วั ติ เ ด็ ก ท า ผิ ด  เ ปิ ด โ อก า สมี ชี วิ ต ให ม่ .  สื บ ค้ น  1 3  กุ ม ภ าพั น ธ์  2 5 5 8 , จ า ก 
http://www.socialwarning.m-society.go.th/socwarn/data/views.php?recordID=241 
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ภายในจิตใจท าให้เด็กและเยาวชนเกิดภาวะหลีกหนีสังคมและในกรณีเด็กกระท าความผิดซึ่งเป็น
ความผิดที่ไม่ร้ายแรงกระทบต่อความมั่นคงของชาติหรือจารีตประเพณีอันดีงามซึ่งยากแก่การ 
ให้อภัย การกระท าความท าผิดด้วยความประมาทเลินเล่อหรือพลั้งเผลอปราศจากเจตนาชั่วร้ายและ 
การกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงก าหนดอัตราฐานในฐานความผิดเกิด  5 ปีหรือเป็นความผิดลุโทษ  
การคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติการกระท าความผิดจึงมีผลเสียกระทบต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนมากว่า
ผลประโยชน์ของการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติการกระท าความผิด 

เมื่อศาลมีค าพิพากษาว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิด กระบวนยุติธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่เกี่ยวข้อง คือ สถานแรกรับและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จะออกใบบริสุทธิ์
เพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นพ้นความผิดทางอาญา แต่ในเชิงปฏิบัติยังไม่มีบทบัญญัติใดที่รัฐออกมา
รองรับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรรมให้แก่เด็กและเยาวชนในกรณีการกระท าผิดโดย
ประมาท ฐานความผิดที่กฎหมายก าหนดโทษต่ ากว่า 5 ปีซึ่งเป็นความผิดที่ไม่ร้ายแรงหรือความผิด
ลหุโทษ จึงเป็นสาเหตุประการหนึ่งท าให้เด็กและเยาวชนประสบปัญหาการถูกตัดสิทธิ์ในคุณสมบัติ
หรือเงื่อนไขในการสมัครงานตามสถาบันต่าง  ๆ การถูกจ ากัดสิทธิหรือตัดสิทธิในการสอบ  
ในหน่วยงานราชการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจบางแห่งซึ่งลักษณะงานต้องใช้ความระมัดระวังและ
ความรอบคอบ แม้บุคคลผ่านการทดสอบแต่มักไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ 
เพราะสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถสืบทราบถึงประวัติของบุคคลใน
การรับเข้าท างานเช่น การด ารงต าแหน่งอัยการ ผู้พิพากษา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ7 เป็นต้น ทั้งนี้ 
หากพบว่ามีทะเบียนประวัติด่างพร้อยหรือมีประวัติการกระท าความผิดติดตัว มักได้รับการรังเกียจ
จากสังคม กลายเป็นบุคคลที่สังคมไม่ให้การยอมรับแม้ว่า บุคคลนั้นจะได้รับการแก้ไขฟื้นฟูอันเป็น
หัวใจหลักของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่งแก้ไขฟื้นฟูต่อเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจ 
หรือผ่านระยะเวลาที่ก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ มาแล้วก็ตาม หากสังคมให้การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียม 
จ ากัดสิทธิต่าง ๆ อันบุคคลพึงได้รับ บุคคลเหล่านี้อาจหวนคืนสู่การกระท าความผิดและอาจกระท า
ความผิดที่ร้ายแรงขึ้น เพราะภายในจิตใจเกิดความกดดัน และมีความรู้สึกแค้นเคืองสังคม เพราะ
สังคมรังเกียจไม่ให้การยอมรับ 

                                                 
7  ระเบียบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)ซ่ึงเป็นรัฐวิสาหกิจ  ไม่รับผู้ที่มีประวัติ

อาชญากรรมหรือพฤติกรรมเส่ือมเสียเข้าท างาน. (อ้างถึงใน ทะเบียนประวัติกับหลักสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้
บริสุทธ์ิกรณีคดีไม่ถึงที่สุด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 3), โดย ธงไทย สุขกสิกร, 2556, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดในชุมชน (Community Based Correction)  
ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ มีประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยของผู้กระท า
ความผิด โดยการให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่อาชญากรโดยสันดานให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
ด้วยวิธีการต่าง ๆ จากสังคมจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุขและไม่หวนสู่การ
กระท าความผิดซ้ าอีก เป็นการตอบสนองในวัตถุประสงค์ของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและ
เยาวชนและเป็นหนทางสู่ความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 928 
มาตรา 939 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระท าความผิดส านึกในการกระท าของตนและเข็ดหลาบที่จะ  
ไม่กระท าความผิดซ้ าอีก แต่การเพิ่มโทษนั้นมีข้อยกเว้นไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 94  
ได้บัญญัติว่า “ความผิดซึ่งกระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษและความผิดซึ่งผู้กระท าได้กระท า
ในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีนั้น  ไม่ว่าจะได้กระท าในคร้ังก่อนหรือคร้ังหลัง  ไม่ถือว่า 
เป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษ” อีกทั้ง เมื่อเด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่หากมีการก่อ
อาชญากรรมซึ่งมีโทษทางอาญา การกระท าความผิดขณะที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนจะไม่ถูกน ามา
เปิดเผยต่อในกระบวนการยุติธรรม การคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติการกระท าความผิดจึงไม่มี
ประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแต่อย่างใด 

การกระท าความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง กล่าวคือ มีก าหนดโทษสูงสุดไม่เกิน 5 ปี 
ในแต่ละฐานความผิด ซึ่งเด็กและเยาวชนไม่มีเจตนา การกระท านั้นไม่ได้เกิดจากเจตนาชั่วร้ายโดย
สันดาน หรือมีเจตนากระท าความผิด หากแต่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดเพราะมีวุฒิภาวะน้อย 
ประสบการณ์ชีวิตน้อย รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่อาจประเมินสถานการณ์ในการใช้ความระมัดระวังเพื่อ
ลดความเสียหาย หรือป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ ชุมชนหรือรัฐที่มีบทบาท
ส าคัญในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมิให้กระท าความผิดซ้ า  รัฐซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบ
เรียบร้อยแก่ประชาชน ควรน ามาตรการต่างประเทศหรือออกกฎหมายมาบังคับใช้ในการคัดแยก
                                                 

8  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกถ้าและ 
ได้กระท าความผิดใด ๆ อีก ในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี  ภายใน เวลาห้าปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี  
หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลัง ถึงจ าคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นหนึ่งในสามของโทษ ที่ศาลก าหนด 
ส าหรับความผิดครั้งหลัง.” 

9  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 บัญญัติว่า “ผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุก ถ้าและ 
ได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จ าแนกไว้ในอนุ มาตรา ต่อไปนี้ ซ้ าในอนุ มาตรา เดียวกันอีกในระหว่างที่
ยังจะต้องรับโทษอยู่ก็ดี ภายใน เวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษก็ดี ถ้าความผิดครั้งแรกเป็นความผิด ซ่ึงศาลพิพากษา
ลงโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าหกเดือน หากศาลจะ พิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจ าคุกก็ให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นกึ่งหนึ่ง 
ของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดครั้งหลัง.” 
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ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกรณีการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงถึง
ขนาดเป็นภัยสังคมที่รุนแรงถึงขนาดกระทบต่อรัฐ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การแก้ไขฟื้นฟูเด็ก
และเยาวชนโดยภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมแทนการลงโทษเด็กและเยาวชนโดยแก้แค้นทดแทน 
และเป็นการที่รัฐตอบสนองต่อมาตรการขั้นต่ าของสหประชาชาติว่า  ด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนตามสิทธิขั้นพื้นฐานกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (The Beijing Rules)10  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการ 
คัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากรศึกษาเฉพาะกรณีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชนที่ไม่ร้ายแรง การเปิดเผยข้อมูลผู้กระท าความผิด ทั้งกฎหมายภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช้ทะเบียนประวัติอาชญากรเด็กและ
เยาวชนโดยประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ทางกฎหมาย 
ว่าด้วยการลงโทษเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา เป้าหมายและแนวคิดในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน 
ที่กระท าความผิดตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ในการคัดแยกทะเบียนประวัติของเด็กและ
เยาวชน 

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาตลอดจนผลกระทบ อันเกิดจากการเก็บบันทึกและเปิดเผย
ข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนและการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของประเทศไทย
และต่างประเทศ 

4. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนที่ เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ไว้ในในรูปแบพระราชบัญญัติ 
คัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิด โดยก าหนดให้มีหมวดเกี่ยวกับการกระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชน เป็นการเฉพาะ อีกทั้งก าหนดฐานความผิดที่สมควรให้ได้รับการคัดแยกเพื่อ 
ลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด  และก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องเพื่อ 
เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน และก าหนดหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

 
                                                 

10  จาก การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 31), โดย ยอดบุตร ก้อนแก้ว, 2556, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
ประเทศไทยมีกฎหมายเทียบเคียงเกี่ยวกับการลบล้างมลทินของผู้กระท าความผิด  คือ 

พระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 แต่เป็นเพียงการลบล้างโทษไม่ได้ลบล้างซึ่งความผิดของ
บุคคล ท าให้ยังคงมีประวัติอาชญากรรมติดตัว อีกทั้งการตราพระราชบัญญัตินี้จะตราขึ้นเฉพาะ
โอกาสพิเศษต่าง ๆ เท่านั้น อีกทั้งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการ
เปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนตลอดจนการคัดแยกเพื่อลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีประวัติ
การกระท าความผิดติดตัวเป็นข้อมูลของทางราชการ อันเป็นการสร้างตราบาปให้แก่เด็กและเยาวชน
และเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ได้รับการอบรมสั่งสอน
และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองที่ดียิ่งกว่าการลงโทษเพื่อกลับคืนสู่สังคมด าเนินชีวิตได้ 
เฉกเช่นบุคลคลทั่วไปมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกกีดกัน  

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
เพื่อลบหรือปกปิดประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ได้รับโทษหรือรอการลงโทษและผ่านขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือเด็กและเยาวชนที่พ้นข้อกล่าวหาว่ากระท าความผิด เพื่อป้องกัน
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อเด็กและเยาวชน และเป็นการสนองต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 นี ้
และอนุสัญญาสิทธิเด็กแห่งกรุงปักกิ่งในการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้น
เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงสมควรให้มีการตราพระราชบัญญัติการคัดแยก
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด โดยก าหนดให้มีหมวดเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน เป็นการเฉพาะ และก าหนดฐานความผิดที่สมควรให้ได้รับการคัดแยกเพื่อลบหรือปกปิด
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด อีกทั้งก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมกับประเทศไทย 

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะความรับผิดฐานกระท าโดยประมาท และ
ขอบเขตในความรับผิดอาญาที่มีโทษไม่ร้ายแรง กล่าวคือ โทษสูงสุดไม่เกิน 5 ปี การแก้ไขบ าบัด
ฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พุทธศักราช 2553 รวมทั้งหลักการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรและการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรกรณีการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ ตลอดจนศึกษาแนวคิดวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
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การลงโทษเด็กและเยาวชน อีกทั้งศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาเร่ืองนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใช้การวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ทฤษฎีทะเบียนประวัติ
อาชญากร และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลจากต าราและเอกสาร บทความ
ทางวิชาการ ค าพิพากษาของศาล วารสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อเท็จจริง เอกสารประกอบต ารา
กฎหมาย และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เอกสารวิชาการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ 
และสรุปผลการศึกษาหาข้อเสนอแนะต่อไป 

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบประวัติความเป็นมารวมถึงเป้าหมายและแนวคิดในการด าเนินคดีเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย ในการลบทะเบียนประวัติของเด็กและ
เยาวชน 

2.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการบันทึกทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน 

3.  ท าให้ทราบหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
และการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของประเทศไทยและต่างประเทศ 

4.  ท าให้ทราบถึงแนวทางการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนใน
ต่างประเทศและวัตถุประสงค์ของการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
วิเคราะห์เป็นแนวทางในการตรากฎหมายเกี่ยวกับการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง  
เท่าเทียมโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนใน 
ประเทศไทยให้มีความเป็นสากล 
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บทที ่2 
แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาวชน 

และหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทะเบยีนอาชญากร 
 

ทะเบียนประวัติอาชญาการกระท าความผิดเป็นสิ่งมี่มีมานานในประเทศไทย เมื่อเด็ก
และเยาวชนสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะถูกพิมพ์ลายนิ้วมือและถูกบันทึกไว้ที่สถานีต ารวจ 
กรมคุมความประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก และถูกรวบรวม แยกประเภท และจัดเก็บไว้ที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบดุลพินิจในการ
พิพากษาลงโทษต่อไป อย่างในก็ตามในปัจจุบันมีแนวคิดการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ด้วยเหตุผลว่าการมีซึ่งทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เป็นผลกระทบท าให้เด็กและเยาวชนมีประวัติ 
อันเป็นตราบาปติดตัวเป็นอุปสรรค์ต่อการเข้าสังคมและการด าเนินชีวิตประจ าวัน  แม้เด็กและ
เยาวชนจะเคยกระท าความผิดก็ตามแต่ ผู้นั้นก็สมควรได้รับการปฏิบัติในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะความผิดฐานการกระท าโดยประมาทของบุคคลผู้กระท าความผิด ซึ่งมีความอ่อนอายุ 
สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ประสบการณ์การเรียนรู้ การตัดสินใจแก้ไขสถานการณ์ การใช้ความ
ระมัดระวังที่ไม่สมบูรณ์เท่ากับผู้ใหญ่ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากประโยชน์ของทะเบียนประวัติต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและผลกระทบของการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติในฐานความผิดนี้
แล้ว ยังต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์การลงโทษ ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 
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2.1  แนวคิดและหลักในการด าเนินคดีเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน 
ค าว่า “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงที่พึงมีได้ใน

ฐานะที่เกิดมาและมีชีวิตรอดอยู่ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 151 หรือโดยสามัญส านึกของ
วิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเด็ก2 

หลักประโยชน์สุดของเด็กและเยาวชนปรากฏคร้ังแรกโดยศาลยุติธรรมประเทศอังกฤษ
ในคดี Blissets Case (ค.ศ. 1765) ซึ่งเป็นคดีที่ตัดสินเกี่ยวกับการใช้อ านาจปกครองบุตร โดย 
ค าพิพากษาของศาลตอนหน่ึงว่า “ถ้าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่เห็นด้วย ศาลจะกระท าบางสิ่งที่ปรากฏอัน
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดส าหรับเด็ก” (if the parties are disagreed, the court will do what shall appear best 
for the child) ซึ่งหลักเกณฑ์มรคดีดังกล่าวศาลได้ใช้ดุลพินิจในการด าเนินคดีโดยยึดหลักประโยชน์
สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ แต่การใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในคดีนี้ยังมิได้ให้ความหมายค าว่า 
“ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ศาลอังกฤษ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านได้
ความหมายของค าว่า “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” ไว้แตกต่างกันอาทิ 

Stewar W. Gagnon ได้กล่าวถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กโดยอาจสันนิษฐานได้ว่า  
เป็นวิธีการหรือเป็นมาตรการอย่างง่ายที่สุดที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เด็กมากที่สุด  อีกทั้งยัง 
เป็นการสนับสนุนต่อพัฒนาการของเด็กในทางสังคม กระบวนการรับรู้ และอารมณ ์

Navas Navarro ให้ความเห็นว่า ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมาย
ซึ่งมุ่งประสงค์ที่จะก่อให้เกิดความผาสุกแก่เด็กทั้งทางกายภาพ สุขภาพ และสถานะทางสังคม 

Renate Winter กล่าวว่า ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กที่กล่าวถึงในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กมีความหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว กล่าวคือ ผลประโยชน์ของเด็กจะต้องถูกน าน ามาพิจารณาเป็น
ล าดับแรก (Primary Consideration) แม้ผลประโยชน์ของบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะมีความส าคัญก็ตาม3 

                                                           
1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 บัญญัติว่า “สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอด

เป็นทารก และส้ินสุดลงเมื่อตาย 
  ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก.”  
2  จาก การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญา: ศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเกิด

จากการไม่โอนคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 14), โดย ปิยะวดี เดียวตระกูล, 2557, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 
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ส าหรับประเทศไทย ส าหรับประเทศไทย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ได้ให้ค าจ ากัด
ความ “ประโยชน์สูงสุดของเด็ก” หมายถึง สิทธิประโยชน์ของเด็กทั้งปวงที่พึงมีพึงได้ในฐานะที่เกิด
มาและมีชีวิตรอดอยู่ภายในกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  ค.ศ. 1989 ที่ให้การรับรองไว้ หรือ 
โดยสามัญส านึกของวิญญูชนทั่วไปย่อมเห็นได้ว่าเป็นสิทธิประโยชน์ของเด็ก  ดังนั้นในการตรา
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ก าหนดบทลงโทษแก่เด็กหรือกฎหมายก าหนดวิธีปฏิบัติต่อเด็ก 
ที่กระท าความผิดจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ โดยมีจุดเน้นที่การคุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็กมิใช่คุ้มครองสวัสดิภาพของสังคมโดยมองว่าเด็กเป็นตัวท าลายสวัสดิภาพสังคม4 

สังคมในปัจจุบันให้ความส าคัญกับเด็กมากขึ้น โดยมองว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
(Value Commodities) ที่จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองประกอบกับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
ซึ่งผลของการเล็งเห็นความส าคัญของเด็กเป็นการน าไปสู่แนวคิดที่ต้องการให้ความส าคัญแก่คุณค่า
ของเด็กมากยิ่งขึ้น หลักการว่าด้วยประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กนั้นมีพื้นฐานมาจากความต้องการของ
เด็กตามธรรมชาติ และความต้องการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural 
Construction) จึงกล่าวได้ว่าความต้องการของเด็กเพื่อน าไปสู่ประโยชน์สูงสุดส าหรับเด็กต้อง
พิจารณาจากหลาย ๆ แง่มุม ได้แก่ ความต้องการด้านสุขอนามัย ความต้องการปรับตัวทางสังคม 
ความต้องการในแง่ของการก าหนดวัฒนธรรม ตลอดจนความต้องการในการเป็นที่ยอมรับในสังคม
และใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียม ปราศจากการบรรทัดฐานทางสังคม5 

ดังนั้น ในการบัญญัติกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ก าหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิด หรือกฎหมายที่ก าหนดวิธีการลงโทษต่อเด็กและเยาวชนก็ย่อมจะต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กประกอบกับมีจุดมุ่งเน้นในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของ
เด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ6 

                                                                                                                                                                      
3  จาก การคุ้มครองสิทธิเด็กโดยผลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามมาตรา 3(1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 25-27), โดย จิราวัฒน์ แช่มชัยพร, 2551, กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

4  จาก “มาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” โดย 
วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ก, 2537 (กันยายน-ตุลาคม), วารสารดุลพาห, น. 19. 

5  การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญา: ศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเกิดจาก
การไม่โอนคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (น. 14). เล่มเดิม. 

6  จาก โครงการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการจัดให้มีสหวิชาชีพในการสอบปากค าเด็ก  ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ (น. 47-48), โดย มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, พเยาว์ ศรีแสงทอง, 
ชัชวาล เทียมถนอม, และ ปิติ โพธิวิจิตร, 2551, กรุงเทพฯ. 
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2.1.2  เป้าหมายการด าเนินคดีเด็กและเยาวชน 
กฎหมายเด็กและเยาวชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นการแสดงถึงความคุ้มครองสิทธิ

ของเด็กและเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิด โดยมุ่งที่จะแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนด้วยวิธีการที่ 
ไม่ต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ กล่าวคือ เป้าหมายของการด าเนินคดีของ
เด็กและเยาวชนคือมุ่งหวังจะให้การอบรมสั่งสอนให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านส่วนตัวและสังคม
โดยทั่วไป โดยมิได้มุ่งเน้นที่การลงโทษ แม้ว่าจะมีการลงโทษอยู่ด้วยก็ตาม7 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น เพื่อก าหนดวิธีการที่เหมาะสมกับการด าเนินการต่อเด็กหรือเยาวชน 
โดยมุ่งหมายที่การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้กระท ามากกว่าการลงโทษ แต่มาตรการเหล่านี้จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้จะต้องอาศัยบุคลากรของรัฐที่ท าหน้าที่ตั้งแต่สืบเสาะข้อเท็จจริง  การสอบสวน  
การคุมประพฤติ และการก าหนดเงื่อนไขในการใช้วิธีการส าหรับเด็ก ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมี
ความเข้าใจและรู้จักวิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขเด็กหรือเยาวชนให้เป็นคนดีต่อไป ดังนั้นถ้าบุคลากร
เหล่านี้ขาดการดูแลเอาใจใส่หรือไม่เข้าใจในความประสงค์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็จะขาดประสิทธิภาพไป8   
 2.1.3 การลงโทษและเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน 

การเปลี่ยนโทษ และการใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนในกรณีที่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวพิพากษาว่า เด็กและเยาวชนมีความผิดและลงโทษทางอาญา หรือใช้วิธีการเพื่อความ
ปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญา ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กและ
เยาวชนได้โดยการเปลี่ยนโทษจ าคุกหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยเฉพาะการกักกันเป็นการกักและ
อบรมซึ่งจะต้องกักและอบรมในสถานที่ที่มิใช่เรือนจ า เป็นเวลาตามที่ศาลก าหนดไม่เกินกว่าเวลาที่
ผู้นั้นมีอายุ 24 ปีบริบูรณ์หรือเปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นส่งตัวไปยังโรงเรียน หรือสถานฝึกและอบรม 
เป็นเวลาตามที่ศาลก าหนด แต่ไม่เกินกว่าเวลาที่ผู้นั้นมีอายุครบ 24 ปี บริบูรณ์ หรือเปลี่ยนโทษปรับ
เป็นการคุมความประพฤติ โดยก าหนดเงื่อนไขข้อเดียวหรือหลายข้อก็ได้ ถ้าศาลเห็นว่าใช้วิธีการ
ส าหรับเด็กและเยาวชนโดยการควบคุมตัวผู้นั้นไว้จะมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์แล้วควรจะควบคุมตัว
ผู้นั้นไว้ต่อไปก็ให้ศาลมีอ านาจระบุในค าพิพากษาให้ส่งตัวผู้นั้นไปจ าคุกไว้ในเรือนจ าตามเวลาที่
ศาลก าหนดก็ได้9 

                                                           
7  จาก กฎหมายวิธีพิจารราความอาญา (น. 594) , โดย คณิต ณ นคร ข, 2555, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
8  บทความการด า เนิ นคดี อ าญ าแก่ เ ด็ กและ เย าวชน .  สืบค้น  1 3  พฤษภาคม  2 558 ,  จ าก 

https://sites.google.com/site/tanaybo/bthkhwam/kar-danein-khdi-xaya-kae-dek-laea-yeawchn 
9  ประวัติความเป็นมา. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2558, จาก 

http://www.coj.go.th/mhkjc/system/history.html. 
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ก าหนดเวลากักและอบรมและการส่งเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจและอบรมนั้น 
ศาลจะก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าและขั้นสูงไว้ก็ได้  ซึ่งภายในระยะเวลาขั้นต่ าและขั้นสูงดังกล่าว  
ศาลจะปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนไปโดยปราศจากเงื่อนไขหรือภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ดังต่อไปนี้ก็ได้คือ 
ห้ามเด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใด ๆ อันเป็นเหตุจูงใจให้เด็กประพฤติชั่ว ห้ามออกจาก
สถานที่อยู่อาศัยในเวลาค่ าคืนเว้นแต่มีเหตุอันจ าเป็นห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่ศาลเห็น 
ไม่สมควร ห้ามกระท าการใด ๆ อันจะจูงใจให้ประพฤติชั่ว ให้ไปรายงานตัวต่อศาลหรือพนักงาน
คุมประพฤติเป็นคร้ังคราว และให้ไปศึกษาหรือประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ เมื่อศาลก าหนด
เงื่อนไขดังกล่าวแล้วให้พนักงานคุมประพฤติมีอ านาจสอดส่อง  ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชน 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขศาลมีอ านาจออกหมายเรียก หรือหมายจับเด็กหรือเยาวชนนั้นมาตักเตือน 
หรือส่งตัวไปกักและอบรมหรือส่งไปยังสถานฝึกและอบรม เป็นระยะเวลาจะเกินกว่า 1 ปี ก็ได้  
แต่ต้องไม่เกินก าหนดเวลาที่เหลืออยู่ เด็กหรือเยาวชนที่เคยถูกลงโทษจ าคุกเกินกว่า 2 ปี หรือเคยต้อง
ค าพิพากษาจ าคุกหรือเคยรับโทษอย่างอ่ืนตามค าพิพากษา  หรือโทษที่จะลงเป็นโทษอย่างอ่ืน
นอกจากโทษจ าคุก ศาลจะให้รอการก าหนดโทษ หรือรอการลงโทษก็ได้ หากเด็กหรือเยาวชน 
ถูกลงโทษปรับแต่ไม่ช าระค่าปรับศาลจะไม่สั่งกักขังแทนค่าปรับแต่จะส่งไปฝึกและอบรมในสถาน
พินิจฯ สถานศึกษา สถานแนะน าทางจิตในก าหนดไม่เกิน 1 ปี แทน10 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการ
เพื่อความปลอดภัย มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1.  กรณีที่ผู้กระท าความผิดมีอายุเกินกว่า  15 ปีในขณะกระท าความผิด เมื่อศาล
พิจารณาพิพากษาคดีลงโทษจ าคุก หากมีเหตุอันสมควรศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจเปลี่ยน
โทษจ าคุกเป็นการส่งตัวผู้กระท าความผิดนั้นไปควบคุม เพื่อฝึกอบรมในสถานที่ที่ศาลเห็นสมควร
ภายใต้ระยะเวลาที่ศาลก าหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าที่ผู้กระท าผิดนั้นมีอายุครบ 24 ปีบริบูรณ์11 

2.  กรณีที่ผู้กระท าความผิดมีอายุเกินกว่า 15 ในขณะกระท าความผิด เมื่อศาลพิจารณา
พิพากษาคดีลงโทษปรับ ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจเปลี่ยนโทษปรับเป็นการคุมความ
ประพฤต ิโดยศาลจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อควบคุมความประพฤติด้วยหรือไม่ก็ได้12 

                                                           
10  แหล่งเดิม 
11  การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญา:ศึกษาปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการ 

ไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา96แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 (น. 56). เล่มเดิม. 

12  จาก กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนและ
ครอบครัว (น. 230-235), โดย ประเทือง ธนิยผล, 2555, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
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การเปลี่ยนโทษทางอาญาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการ เพื่อความ
ปลอดภัยในเร่ืองของวิธีการลงโทษผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน อันเป็นอ านาจของศาล
เยาวชนและครอบครัว แต่ส าหรับผู้กระท าความผิดที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ศาลจะไม่มีอ านาจลงโทษ
ผู้กระท าความผิดดังที่กล่าวมาแล้ว ฉะนั้น ศาลจึงไม่มีอ านาจเปลี่ยนโทษ เนื่องด้วยศาลจะเปลี่ยน
โทษได้ ศาลจะต้องมีอ านาจลงโทษ และการเปลี่ยนโทษของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นเร่ืองของ
ดุลพินิจซึ่งมิได้มีบทบัญญัติใดมาบังคับ13  

ดังนั้น การเปลี่ยนโทษทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยจึงถือเป็นอ านาจพิเศษของศาลเยาวชนและครอบครัวที่น าวิธีการลงโทษมาปรับใช้แก่
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมกับ
ความรู้สึกรับผิดชอบของผู้กระท าความผิดในขณะกระท าความผิดเป็นรายบุคคลไป14 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีในการลงโทษกรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิด 
 2.2.1  หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคล  

การลงโทษ (Punishment) เป็นวัฒนธรรมทางเนติธรรมของแต่ละชนชาติ ซึ่งจะมีวิธีการ
ที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และกฎระเบียบทางสังคมของบ้านเมืองนั้น ๆ ซึ่ง
ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมที่ปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดตามค าพิพากษาของ
ศาล ซึ่งการลงโทษบางอย่าง เช่น โทษจ าคุก เป็นการลงโทษที่มีลักษณะเป็นการตัดออกจากสังคม
ชั่วคราว เพื่อลงโทษและปรับปรุงแก้ไขบุคคลนั้น แต่โทษจ าคุกอาจทดแทนด้วยทางเลือกอ่ืนได้ เช่น 
การคุมประพฤติ การรอการลงโทษ เป็นต้น ซึ่งเป็นทางเลือกที่ชอบด้วยกฎหมายแทนการลงโทษ
จ าคุก อีกทั้งเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผ้กระท าความผิดตามหลักแนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษด้วย15 

บันทึกกฎหมายฮัมมูระบี  (Hamurabi)  ซึ่งถือว่า เป็นกฎหมายฉบับแรกของโลก  
มีบทก าหนดโทษเด็กกรณีกระท าความผิดต่อครอบครัว อาทิ กรณีบุตรท าร้ายบิดา กฎหมายลงโทษ
ให้ตัดมือเด็กเสียทั้งสองข้าง แต่ในกรณีความผิดอ่ืน ๆ ยังไม่แน่ชัดว่าถูกลงโทษในครอบครัวหรือ

                                                           
13  จาก กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว (น. 214), โดย อัจฉรา ชูตินันทน์, 2552, 

กรุงเทพฯ. 
14  การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญา:ศึกษาปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการ 

ไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา96แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 (น. 57). เล่มเดิม. 

15  จาก มาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิดในคดีส่ิงแวดล้อม (เอกสารส่วนบุคคลในการ
อบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลช้ันต้น” รุ่นที่13) (น. 5), โดย อนันต์ ลิขิตธนสมบัติ, 2557. 
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ตามกฎหมายผู้ใหญ่ ต่อมามีกฎหมายทัลมุด (Talmude) เป็นกฎหมายชาวยิวได้ริเร่ิมการจ าแนกอายุ
ของเด็กและก าหนดโทษตามอายุและความรับผิดชอบของผู้กระท าในขณะกระท าความผิด  และ
กฎหมายไบแซนไทน์ของจัสติเนียน (Byzantine Code of Justinian) ก าหนดบทลงโทษของผู้กระท า
ความผิดให้เหมาะสมกับลักษณะความผิด เห็นได้ว่าในยุคโบราณการบัญญัติความรับผิดและ 
บทก าหนดโทษ ส่วนใหญ่แล้วให้ครอบครัวควบคุมเด็กและการลงโทษเด็กตกอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของบิดามารดาและครอบครัวของเด็ก สมัยโรมัน ศตวรรษที่ 12 กฎหมายจัสติเนียน 
มีบทบัญญัติก าหนดอายุของเด็กกับความรับผิดทางอาญา โดยบัญญัติว่า เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่มี
ความรับผิดทางอาญาโดยสันนิษฐานว่าเด็กอายุในเกณฑ์นี้ยังขาดความรู้สึกผิดชอบ กฎหมายอังกฤษ
ในยุคแรกจ ากัดความรับผิดส าหรับเด็กโดยห้ามลงโทษประหารชีวิตเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ต่อมา
ในปี ค.ศ. 1828 ได้มีการแยกการควบคุมเด็กที่กระท าความผิดออกจากการควบคุมผู้ใหญ่ 
โดยเด็ดขาด แต่การลงโทษนั้นยังไม่แตกต่างกันมากนัก กระบวนการปฏิบัติต่อเด็กของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรมยังไม่ค านึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนเท่าที่ควร16  

ปลายศตวรรษที่ 18 นักปรัชญาสาขาวิชาต่าง ๆ อธิบายว่าเด็กที่กระท าความผิดมักตก
เป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อม เด็กจึงควรได้รับความเห็นใจ โดยสังคมควรให้โอกาสไม่ควรตราหน้า
หรือตีตรา (Labeling Theory) อันจะผลักให้เด็กถล าลึกลงไปอีกกลายเป็นอาชญากรผู้ ใหญ่ในวัน
ข้างหน้า การก าหนดความรับผิดทางอาญานอกจากต้องเหมาะสมกับลักษณะความผิดแล้ว  ยังต้อง
พิจารณาถึงความรู้สึกผิดชอบในขณะกระท าด้วย เพราะผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนยัง
ขาดเจตจ านงอิสระ (Free Will) ฉะนั้น จึงควรได้รับการพิจารณาลดหย่อนผ่อนโทษ และการลงโทษ
ที่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล  (Individualization of Punishment) โดยเฉพาะ
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กยังต้องพิจารณาถึงอายุ  เพศ สภาพร่างกาย และจิตใจซึ่งมีความแตกต่าง
กันเป็นรายบุคคลประกอบด้วย ต่อมาได้ก าเนิดกฎแห่งกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นกฎมาตรฐานขั้นต่ าของ
องค์การแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมส าหรับเด็ก ซึ่งเป็นกฎที่พัฒนาขึ้นส าหรับ
การบริหารงานยุติธรรมที่เหมาะสมกับผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน และมีอนุสัญญา 
ว่าด้วยสิทธิเด็กขึ้นในปี ค.ศ. 1989 ซึ่งไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในวันที่ 27 มีนาคม 2835 (ค.ศ. 1992) 
และมีผลบังคับกับประเทศไทยในฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเมื่อวันที่  26 เมษายน 2535 
(ค.ศ. 1992) ซึ่งเน้นว่าการกระท าใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนให้ถือผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก ดังนั้น การก าหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศจึงช่วยให้

                                                           
16  จาก “ค าถาม-ค าตอบวิชากฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว” (น.165-166) , โดย อัจฉริยา ชูตินันทน์, 2557 (กุมภาพันธ์-เมษายน), วารสารนิติศาสตร์
ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2(3). 
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บรรดาประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการบัญญัติกฎหมาย รวมทั้งระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ าโดยค านึงถึงสวัสดิภาพและประโยชน์สูงสุดของเด็ก  
เป็นส าคัญ17 

ในประเทศไทยได้มีวิธีการพิเศษที่น ามาใช้แก่เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดโดย 
ให้ได้รับการสงเคราะห์เยียวยาและแก้ไขแทนที่จะถูกลงโทษจ าคุก ทั้งมีการให้การศึกษาอบรมและ
ฝึกฝนอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดีงามต่อไปแทนที่จะส่งตัวเด็กและเยาวชนไปคุมขัง
ไว้ในเรือนจ า เน่ืองด้วยประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กจึง
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นและเปิดด าเนินการคร้ังแรกเมื่อวันที่  28 มกราคม พ.ศ. 2495 โดย
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2494 จึงเป็นกฎหมายฉบับแรกที่เป็นจุดเร่ิมต้นของการแบ่งแยกกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ออกจากกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนโดยในคดีอาญามีบทบัญญัติที่ให้
ค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
บุคคล และลงโทษหรือใช้วิธีการให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเร่ือง  
แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะกระท าความผิดร่วมกัน18  

ดังนั้น การลงโทษให้เหมาะสมกับบุคคลจึงใช้หลักเกณฑ์อายุในการแบ่งแยกตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่ง
บัญญัติขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดให้ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับการด าเนิน
พิจารณาอย่างเหมาะสมแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ ตลอดจนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐให้
ปราศจากการใช้ความรุนแรงในการลงโทษ การถูกตีตราด้วยโซ่ตรวน ให้ได้รับการปฏิบัติที่
เหมาะสมและเป็นธรรม โดยค านึงถึงหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นประการส าคัญเพื่อให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อเด็กและเยาวชนในทุกรูปแบบโดยตราขึ้นเป็นพระราชบัญญัติฉบับนี้  
 2.2.2  หลักไม่มีโทษโดยไม่มีความชั่ว 

หลักความชั่ว ความชั่วในทางอาญานั้นไม่ได้หมายความถึงความชั่วในความหมายทั่ว ๆ ไป 
แต่หมายถึง การต าหนิได้ของการก าหนดเจตจ านง ซึ่งเมื่อได้พิจารณาโครงสร้างความรับผิดในส่วน
ของการครบองค์ประกอบความผิดและความผิดกฎหมายแล้ว ปรากฏว่าเป็นการกระท าผิดความชั่ว

                                                           
17  แหล่งเดิม. 
18  แหล่งเดิม. 
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จะถูกน ามาเป็นพื้นฐานของการลงโทษว่าจะลงโทษได้มากน้อยเพียงไร หรือจะยกเว้นโทษ19 ซึ่งการ
พิจารณาถึงความชั่วก็เพื่อจะได้ทราบว่าการกระท านั้นควรถูกต าหนิและต้องลงโทษหรือไม่หลักใน
การพิจารณาในเร่ืองความชั่วนั้นเป็นการพิจารณาที่ตัวผู้กระท า  เช่น อายุของผู้กระท าผิด จิตของ
ผู้กระท าผิด ความไม่รู้กฎหมาย เป็นต้น20 

การพิจารณาถึงตัวผู้กระท าจะพิจารณาว่าบุคคลนั้นได้กระท าลงไปโดยมีความรู้ผิดชอบ
หรือไม่ หรือสิ่งที่เขากระท าลงไปเป็นสิ่งที่สังคมจะต าหนิได้หรือไม่ หากสิ่งที่เขากระท าลงไปเกิด
จากความไม่รู้ผิดชอบ กฎหมายจะยกเว้นโทษให้  โดยถือว่าบุคคลนั้นไม่มีความชั่ว  (Schuld)  
ความไม่รู้ผิดชอบของบุคคลเกิดขึ้นจากความบกพร่องหลายลักษณะ อาทิ ความบกพร่องเร่ืองอายุ 
ความบกพร่องเร่ืองจิตของผู้กระท า ความบกพร่องเร่ืองความไม่รู้ข้อผิดถูก21 

1.  ความบกพร่องเร่ืองอายุ  
ในทางวิชาการถือว่าอายุของบุคคลมีผลต่อความรู้ผิดชอบ บุคคลที่มีอายุน้อยจะมีความรู้

ผิดชอบน้อยกว่าบุคคลที่มีอายุมาก ในทางกฎหมายจึงใช้เร่ืองอายุเป็นสิ่งก าหนดความบกพร่องใน
การที่จะถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา โดยมีแนวคิดว่าบุคคลผู้กระท าผิดที่มีอายุน้อย มีความรู้
ผิดชอบอย่างจ ากัด เมื่อกระท ากฎหมายบัญญัติเป็นความผิดกฎหมายจึงไม่เอาโทษเพราะถือว่า 
ขาดความชั่ว เช่น กรณีบุคคลที่มีอายุน้อยหรือบุคคลที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบปี หากกระท าความผิด 
กฎหมายจะไม่เอาโทษ หรือเว้นโทษให้แก่เด็กนั้น ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 7322 

2.  ความบกพร่องเร่ืองจิตของผู้กระท า 
กรณีบุคคลผู้กระท าความผิดในขณะที่ไม่รู้ผิดชอบเพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือ 

จิตฟั่นเฟือน กฎหมายจะไม่เอาโทษ หรือยกเว้นโทษให้แก่บุคคลนั้น โดยมีแนวคิดว่าบุคคลผู้กระท า
ผิดที่มีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่มีความรู้ผิดชอบในสิ่งที่ตนกระท าลงไป เมื่อกระท า
ในสิ่งที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดกฎหมายจึงไม่เอาโทษเพราะถือว่าไม่มีความชั่วทางจิต 
ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 6523  

                                                           
19  จาก หลักกฎหมายอาญา (น. 96), โดย แสวง บุญเฉลิมวิภาส, 2544, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
20  จาก เอกสารส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลช้ันต้น” รุ่นที่13  

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, โดย เจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย, 2557. 
21  จาก กฎหมายอาญาช้ันสูง (น. 15), โดย โกเมศ ขวัญเมือง, 2550, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
22  จาก ค าอธิบายชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาช้ันสูง  (น. 34), โดย ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน, 

2557, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
23  แหล่งเดิม. 
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มาตรา 65 ผู้ใดกระท าความผิดในขณะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเอง
ได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิตหรือจิตฟั่นเฟือน ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษส าหรับความผิดนั้น  
แต่ถ้าผู้กระท ายังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้าง หรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง ผู้นั้นต้องรับโทษ
ส าหรับความผิดนั้น แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้  

3.  ความบกพร่องเร่ืองความไม่รู้ข้อผิดถูก  
บางกรณีผู้กระท าไม่อาจรู้ข้อผิดถูกของการกระท านั้น กฎหมายก็ไม่เอาผิดหรือยกเว้น

โทษให้ดังเช่นที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 70 ซึ่งมาตรา 70 ผู้ใดกระท าตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงาน แม้ค าสั่งนั้นจะมิชอบด้วยกฎหมาย ถ้าผู้กระท ามีหน้าที่หรือเชื่อโดยสุจริตว่า 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ เว้นแต่จะรู้ว่าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย24 

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีแก้ไขฟื้นฟู 
ปัญหาเด็กและเยาวชนกระท าความผิด เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกสังคม ปัญหาเด็กและ

เยาวชนกระท าความผิดจึงเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องการแก้ไขโดย เร่งด่วน เพราะหากปล่อยไว้ 
จะกลายเป็น “ไม้แก่”ดัดยาก การกระท าความผิดก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามอายุและ
ประสบการณ์ ในที่สุดจะกลายเป็นอาชญากรในอนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เนื่องจากเล็งเห็น
ความส าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องการแก้ไขให้เติบโตเป็นคนดีในอนาคต กฎหมายจึงให้ความ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ มีวิธีการผ่อนผันบรรเทาโทษให้โอกาสกลับตัว โดยไม่ถือว่าการ
กระท าความผิดเป็นอาชญากรรม (Crime) แต่ให้เรียกว่า “การกระท าผิดของเด็ก” และไม่ถือว่าเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิดเป็นอาชญากร  หรือยุวอาชญากร (Criminal)25 แต่ให้เรียกว่า  
“เด็กกระท าผิด”26 ทั้งนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนได้กระท าความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กรม
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในฐานะหน่วยงานหลักของภาครัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การบ าบัด แก้ไข และฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เพื่อให้มีความพร้อมและสามารถด ารงตนอยู่ในสังคม 
ได้อย่างปกติสุข แต่ในขณะเดียวกันความปัญหาความบกพร่องพื้นฐานของสถาบันครอบครัวก็มิได้
ถูกขจัดให้หมดไป ในขณะที่เด็กและเยาวชนเมื่อได้รับการปล่อยตัวต้องกลับไปเผชิญกับปัญหาและ
สภาพแวดล้อมเดิม ย่อมมีโอกาสในการกระท าผิดซ้ า27  

                                                           
24  แหล่งเดิม. 
25  จาก วิจัยการศึกษาปัญหาที่ เป็นสาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  (น. 9), โดย  

สีรีย ์กาญจนวงศ์ และคณะ, 2549. 
26  จาก ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อนโยบายในการ  

น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบ าบัดแก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน, โดย บุศยา รามจักร, 2550. 
27  แหล่งเดิม. 
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ดังนั้น ชุมชนจึงเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนรองลงมาจาก
ครอบครัวควรได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบ หากสถาบันครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ใน
การดูแลเด็กและเยาวชนได้ ชุมชนจะต้องท าหน้าที่เสมือนครอบครัวในการดูแลเด็กและเยาวชน  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภัย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่ามาตรการเชิงลงโทษ  
ซึ่งกระบวนการยุติธรรมส าหรับผู้ใหญ่นั้นมักขาดศักยภาพในการตอบสนองความจ าเป็นของเด็ก
อย่างเหมาะสม และมักจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีต่อเด็กและสังคมในอนาคต 

ส านักคิดที่มีอิทธิพลต่อทางเลือกในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน 
แนวคิดของส านักคลาสสิค (Classical School) ในยุคนั้น ค าว่า “ความเป็นธรรมทาง

กฎหมาย” และความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย” การจ าขังบุคคลผู้ต้องโทษไม่มีการจ าแนกแยก
ประเภทระหว่างผู้กระท าความผิดคร้ังแรกกับผู้กระท าผิดติดสันดานระหว่างผู้เยาว์กับผู้ใหญ่ 
ผู้กระท าความผิดทั้งหลายต่างถูกจ าขังในสถานที่เดียวกัน ตามที่นักอาชญวิทยานามว่า ซีซาร์ เบ็คคาเรีย 
(Cesare Beccaria) ได้ให้ความเห็นว่า “ทุกคนควรเท่ากันในทัศนะของกฎหมาย”28 

แนวความคิดของส านักปฏิฐานนิยม (Positive School) ได้เปลี่ยนปรัชญาของการ
ลงโทษโดยการแก้แค้น(หรือลงโทษเพื่อยับยั้ง ข่มขู่) ของส านัก Classical มาเป็นแก้ไขให้การฟื้นฟู
จิตใจให้ผู้กระท าความผิดกลับตัวเป็นคนดีต่อไป  โดยถือแนวความผิด “เจตจ านงอิสระ” 
(Determinism) ถือว่าการกระท าของมนุษย์เกิดขึ้นโดยมี สิ่งอ่ืนมาชักจูง ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน
หรือภายนอกร่างกายของมนุษย์ที่อาจถูกบีบบังคับหรือบงการ มนุษย์ก็ไม่ควรรับผิดชอบในการ
กระท าของตนทั้งหมด เพราะเมื่อมนุษย์ไม่มีทางเลือกก็ไม่ควรรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีส่วนให้บุคคลกระท าความผิด ควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบแก้ไขด้วย29 

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าส านักปฏิฐานนิยมเน้นเร่ืองการแก้ไขผู้กระท าความผิด  ซึ่งเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลเป็นราย ๆ ไปตามความเหมาะสม อิทธิพลของส านักนี้จึงปรากฏให้เห็นชัดในเร่ือง
การปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดยเฉพาะการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว  
ซึ่งมีหลักเน้นเร่ืองการคุ้มครองแก้ไขเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี
มากกว่าการมุ่งปราบปราม ลงโทษเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท า
ความผิด จึงเป็นรากฐานในการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูโดยใช้สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในการ
บ าบัดแก้ไขและการบ าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดในชุมชน ซึ่งต้องค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ เป็นการป้องกันการกระท าความผิดซ้ า โดยเน้น

                                                           
28  จาก การปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกของศาลในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 12), โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง, 2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
29  แหล่งเดิม. (น. 14). 
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ปกป้องชุมชนไปพร้อม ๆ กับการแก้ไขเยียวยาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด เป็นการส่งเสริมให้
ผู้เสียหาย ครอบครัว และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือบทบาทในการช่วยเหลือผู้กระท าความผิด
กลับคืนสู่สังคมโดยไม่มีตราบาป เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต 
โดยไม่ถูกตัดโอกาส  
 2.2.4  ทฤษฎีตราบาป 

ทฤษฎีตราบาปหรือตราหน้านักอาชญาวิทยาชาวอังกฤษได้เขียนงานเขียน “การระบาย
สีสันแก่ความชั่วร้าย” โดยสาระส าคัญของทฤษฎีตราหน้านี้คือ แม้พฤติกรรมของผู้กระท าความผิด
สังคมมองว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย แต่ที่ร้ายยิ่งกว่าคือ การที่สังคมพยายามผลักดันให้ผู้กระท าความผิด 
ถล าลึกลงไปในทางที่ผิดเป็นภัยแก่สังคมมากยิ่งขึ้น โดยไม่ยอมเปิดโอกาสให้บุคคลที่ประพฤติผิด
กลับตนเป็นคนดี30 

ทาร์ต (Garbriel Tarde) นักอาชญาวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ชาวฝร่ังเศส ที่น าเสนอ
ทฤษฎีตราบาปหรือทฤษฎีตราหน้า โดยมีแนวความคิดว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเพราะสังคมเป็นผู้ตราบาป 
การตราบาปเกิดขึ้นเมื่อมีการกระท าความผิดคร้ังแรก และผู้กระท าความผิดได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนในสังคม สถาบันเหล่านี้เป็นผู้ก าหนดว่าบุคคลเหล่านี้ 
เป็นอาชญากร เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้กระท าความผิดก็ยอมรับตราบาปและเร่ิมก าหนดทิศทางแห่งความ
ประพฤติของตนในอนาคตให้สอดคล้องกับการรับรู้ของสังคมด้วยเหตุนี้อาชญากรรมจึงเกิดขึ้น
เพราะปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสังคม31  

ทฤษฎีตราบาปนั้น กระบวนการยุติธรรมทางอาญา (criminal justice) ไม่สามารถ
แก้ปัญหาอาชญากรรมได้ แต่เป็นต้นเหตุของอาชญากรรม (criminogenic)32 เพราะกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา คือ เคร่ืองมืออย่างดีในการแบ่งแยกคนดีกับคนเลวออกจากกัน บุคคลที่ถูกจับ 
(arrest) ถูกด าเนินคดี (trial) และถูกพิพากษา (conviction) จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนเลวของสังคม 
(social reaction) สังคมจึงปฏิบัติต่อบุคคลดังกล่าวไม่ดีเพราะเชื่อว่า บุคคลนั้นจะต้องสร้างปัญหา
ให้แก่สังคมอย่างแน่นอน เพื่อน ญาติมิตร จึงไม่อยากคบหาสมาคมด้วย งานก็หาได้ยากเพราะไม่มี

                                                           
30  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 98), โดย อัจฉรียา ชูตินันท์ ก, 2557, กรุงเทพฯ. 
31  แหล่งเดิม. 
32  จาก J R Lily and others, Criminological Theory: Context and Consequences 3rd, SAGE 

Publications, London 2002) 110. (อ้างถึงใน สกุลยุช หอพิบูลสุข (ผู้แปล). (ม.ป.ป.). กระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาส าหรับเด็กและเยาวชน (The Thai Juvenile Justice) บทความของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุม้ครองสิทธิ
ประชาชนระหว่างประเทศ. สืบคน้ 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558, จาก
http://www.humanrights.ago.go.th/files/Thai_juvenile_justice%281%29.pdf). 
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บุคคลใดอยากรับเข้าท างาน ผลคือบุคคลนั้นเกิดความรู้สึกแปลกแยก (alienate) และถูกกีดกันออก
จากสังคม (exclusion from society) ในที่สุดบุคคลนั้นจะยอมรับว่าตนเอง (Identity) เป็นคนชั่วคน
เลวตามที่สังคมตราหน้า33และกระท าความผิดเพื่อแก้แค้นสังคม 34 ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงเป็นการ
สนับสนุนให้มีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของบุคคลที่พ้นโทษ แต่กระบวนการ
ยุติธรรมได้สร้างตราบาปไว้ภายในจิตใจ และถูกเก็บเป็นประวัติอาชญากร เพื่อลดตราบาปที่เกิดขึ้น
รวมทั้งช่วยให้ผู้กระท าความผิดสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยที่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ถูกบั่นทอน  
 
2.3  ประวัติความเป็นมาทะเบียนประวัติอาชญากรในประเทศไทย 

ในสมัยโบราณ เมื่อมีผู้กระท าผิดบุคคลเหล่านั้นก็จะถูกลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ตาม
ความร้ายแรงของการกระท าความผิด แต่ไม่มีการจดบันทึกหรือท าเป็นทะเบียนประวัติอาชญากร 
คงมีเพียงการลงโทษที่เป็นการประจานหรือท าให้อับอาย ซึ่งการลงโทษดังกล่าวจะท าให้ทุกคนที่ได้
พบเห็นทราบว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่เคยกระท าความผิดนั้น  ๆ มาแล้ว ส าหรับประเทศไทยในซีกโลก
ตะวันตก จะใช้การประทับตราที่ท าด้วยเหล็กซึ่งเป็นรูปหรืออักษรที่เป็นเคร่ืองหมายบอกแสดง
ความผิดไปเผาไฟให้ร้อนจัดแล้วกดประทับบนใบหน้าหรือตามผิวหนังส่วนที่เห็นได้ชัดตาม
ร่างกาย เมื่อแผลไหม้ไฟหายก็จะเกิดเป็นแผลเป็น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความชั่วไปตลอดชีวิต 
ส าหรับรูปหรืออักษรที่ประทับเป็นรูปตัว R เป็นต้น35 

ส าหรับประเทศไทยในช่วงก่อนที่มีการใช้กฎหมายลักษณะอาญา วีธีการลงโทษโดย
การประจาน มักจะมีควบคู่ไปกับการลงโทษประหารชีวิต และการลงโทษทรมานร่างกายอ่ืน ๆ ซึ่ง
วิธีการลงโทษด้วยวิธีการประจาน ได้แก่36  

1)  การสัก มักจะกระท าบนใบหน้า โดยจะสักให้เห็นเด่นชัดและยากที่จะลบเลือน ซึ่ง
จะสักชื่อความผิดที่ได้กระท าลงไป อย่างไรก็ดีการลงโทษอย่างนี้ยิ่งท าให้ผู้ต้องโทษกลายเป็นผู้ร้าย
มากขึ้น เพราะเข้ากับสังคมไม่ได ้

                                                           
33  จาก A K Cohen, ‘Crime Causation: sociology Theories’ in S H Kadish (ed) Encyclopedia of Crime 

and Justice Volume I (The Free Press, New York 1983) 348. (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 
34  จาก J R Lity and others, (n8) 112. (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 
35  จาก อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา (น. 176),โดย ประเทือง ธนิยผล, และสุวิทย์ นิ้มน้อย, 2533, 

กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
36  จาก ทะเบียนประวัติอาชญากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 48), โดย ทวีศักดิ์ ภักดีโต, 

2543, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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2)  การใช้เฉลวไขว้ปะหน้า เป็นการลงโทษผู้กระท าความผิดฐานคบชู้สู่ชาย เคร่ืองมือ
ชนิดนี้ท าด้วยไม่ไผ่สาน ท าเป็นรูปห้าเหลี่ยมขึ้นไป และผูกติดกับใบหน้าของผู้กระท าผิดไว้  
แล้วทัดดอกชบาแดงหู ร้อยดอกชบาเป็นมาลัยใส่ศีรษะใส่คอ โดยมีนายฉะมองตีฆ้องน าหน้า
ประจาน 3 วัน อันเป็นการประจานผู้กระท าความผิดโดยตรง 

3)  การตระเวนบกตระเวนเรือ เป็นการน าเอาผู้กระท าความผิดใส่เคร่ืองพันธนาการ
ตระเวนไปทั่วทั้งทางบกและทางน้ า ประกาศให้ประชาชนทราบถึงความผิดที่ผู้ต้องโทษได้กระท า
ลงไป ซึ่งความผิดที่ต้องถูกลงโทษประจานอย่างนี้  ได้แก่ ความผิดกระท าอนาจาร ข่มขืนเด็กที่ 
ไร้เดียงสา เป็นต้น โดยก่อนตระเวนบกตระเวนเรือ ผู้ต้องโทษจะถูกเฆี่ยน 100 ที และหลังจาก
ตระเวน 3 วันแล้ว ก็ยังต้องถูกส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างหลวงด้วย 

4)  การใส่ขื่อคา จะใช้ประกอบกับการลงโทษอย่างอ่ืน เช่น โทษประหารชีวิต และ
โทษจ าคุก โดยอาจมุ่งผลในการป้องกันมิให้หลบหนี และขณะเดียวกันก็เป็นการประจานด้วย37  
แต่ในปัจจุบันนี้การลงโทษประจานได้ถูกยกเลิกไปหมดแล้ว ดังนั้น การที่จะทราบว่าบุคคลใดเคย
กระท าความผิดหรือไม่ จึงจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากระบบทะเบียนประวัติอาชญากร  

ระบบทะเบียนประวัติอาชญากรเร่ิมปรากฏมีขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยเมื่อปี 
 พ.ศ. 2543 โดยประเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงจัดตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้น 
ที่กองลหุโทษ โดยทรงสอนวิธีตรวจเส้นลายมือและวิธีเก็บพิมพ์ลายมือ ส าหรับตรวจลายพิมพ์นิ้ว
มือผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเพิ่มโทษผู้กระท าความผิดหลายคร้ังที่ไม่เข็ด
หลาบ ซึ่งเป็นต้นแบบและจุดเร่ิมต้นของการพิสูจน์ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้กระท าความผิดอาญาที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับผิดชอบในปัจจุบัน38  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติในสมัยที่มีฐานเป็นกรมต ารวจ เร่ิมเห็นความส าคัญของการน า
ทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในการสอบสวนเมื่อปี พ.ศ. 2475 ซึ่งในช่วงแรกได้รวมงานพิสูจน์
หลักฐาน และงานทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ด้วยกัน  โดยตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัด
ต ารวจสันติบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2576 ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ
กรมต่าง ๆ ในกระทรวงมหาดไทย โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก าหนดให้กองก ากับการ 3 กอง
ต ารวจสันติบาลมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิมพ์ลายนิ้วมือ บันทึกแผนประทุษกรรม พิสูจน์
หลักฐานบัญชีโจรผู้ร้าย และเนรเทศ39  

                                                           
37  จาก หลักทัณฑวิทยา (น. 102-103), โดย ประเสริฐ เมฆมณี, 2542, กรุงเทพฯ: พิธการพิมพ.์ 
38  ทะเบียนประวัติอาชญากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 48). เล่มเดิม. 
39  แหล่งเดิม. 
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คร้ันถึงปี พ.ศ. 2483 กรมต ารวจได้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมต ารวจใหม่ โดย
มีการจัดตั้งกองต ารวจสอบสวนกลางขึ้นมา และได้โอนงานด้านวิทยาการกองก ากับการ 3 กรม
ต ารวจสันติบาลขึ้นกับกองก ากับการสอบสวนกลาง โดยกองวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาได้ยก
ฐานะของกองต ารวจสอบสวนกลางขึ้นเป็นกองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง มีกองพิเศษดูแล
งานด้านทะเบียนประวัติอาชญากร เมื่อปี พ.ศ. 2497 กองพิเศษได้ถูกยุบไปรวมกับกองวิทยาการ ซึ่ง
มีฐานะเป็นกองบังคับการท างานด้านตรวจพิสูจน์วัตถุพยาน คร้ังถึงปี พ.ศ. 2508 ได้มีการยกฐานะ
กองพิสูจน์หลักฐานและกองทะเบียนประวัติอาชญากรขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ  
ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการต ารวจแบบส่วนกลาง โดยในปี พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีแบ่งส่วนราชการ
กรมต ารวจ ได้ก าหนดให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
วิทยาการต ารวจ40 

2.3.1 ความหมายและข้อมูลอาชญากรรมของทะเบียนประวัติอาชญากร 
บุคคลผู้กระท าความผิดเมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ต้องผ่านขั้นตอนการ

บันทึกลายพิมพ์นิ้วมือลงระบบตลอดจนการคัดแยกประเภทนั้นเพื่อรวบรวมประวัติ  การศึกษา 
ลักษณะการกระท าความผิด มูลเหตุจูงใจที่ได้กระท าความผิดตลอดจน ข้อมูลทางการแพทย์เกี่ยวกับ
ภาวะแห่งจิต ในหัวข้อนี้จึงได้อธิบายความหมายของการทะเบียนประวัติอาชญากร ความส าคัญของ
งานทะเบียนประวัติอาชญากร การบันทึกข้อมูลประวัติการกระท าความผิดตลอดจนวัตถุประสงค์
ของทะเบียนประวัติอาชญากร 

2.3.1.1  ความหมายของทะเบียนประวัติอาชญากร 
ค าว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” (Criminal record) ในการศึกษาหาความหมาย 

ไม่พบว่า มีบทบัญญัติฉบับใดให้ความหมายได้เป็นการเฉพาะ กล่าวได้ว่าเป็นค าศัพท์ที่ใช้เรียกใน
หน่วยงานของรัฐและเป็นที่เข้าใจกันของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อค้นหาความหมายของค านิยามจึงต้อง
ศึกษาจาก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ในการความหมาย ดังนี ้

ค าว่า “ทะเบียน”41 หมายถึง บัญชีจดลักษณะคน จ านวนสัตว์ หรือจ านวนสิ่งของ 
ตลอดจนการงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลบันทึกไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประชาชนพลเมือง 

ทะเบียนที่เกี่ยวกับคนซึ่งแสดงสถานะภาพตามกฎหมาย เช่นทะเบียนการเกิด ทะเบียน
การตาย ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส อันมีผลในทางกฎหมายและแสดงสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย

                                                           
40  แหล่งเดิม (น. 49). 
41  จาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (น. 515), โดย ราชบัณฑิตสถาน, 2546, 

กรุงเทพฯ: นานมีบุ้คส์. 

DPU



23 

ให้ความคุ้มครอง ในส่วนที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น ทะเบียนสัตว์พาหนะ ซึ่งตามกฎหมายก าหนดให้ขึ้น
ทะเบียน โดยจะออกตั๋วรูปพรรณให้ ทะเบียนสิ่งของ อาทิ ทะเบียนอาวุธปืน ทะเบียนรถยนต ์เป็นต้น  

ค าว่า “ประวัติ”42 หมายถึง เร่ืองราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
เช่น ประวัติศรีปราชญ์ ประวัติวัดมหาธาต ุเป็นต้น 

ค าว่า ”อาชญากร”43 หมายถึง ผู้ก่ออาชญากรรมหรือผู้กระท าผิดทางอาญาที่ศาลได้มี 
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดและได้รับโทษทางอาญา  

“อาชญากร”44 สามารถแยกความหมายได้อีก 2 แง่มุม 
(1)  ในแง่กฎหมาย อาชญากร หมายถึง บุคคลผู้กระท าความผิดที่ได้ผ่านขั้นตอน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญามาแล้ว  ได้แก่  การพิสูจน์ข้อกล่าวหา  การพิสูจน์ความผิด  
มีการสืบสวน สอบสวน รวมทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ จนน าไปสู่ขั้นตอนในการที่ศาล
จะพิจารณาพิพากษาลงโทษบุคคลนั้น เมื่อบุคคลนั้นถูกพิพากษาลงโทษ จึงจะถือว่าผู้นั้นเป็นอาชญา
กรอย่างแท้จริง 

(2)  ในแง่ของสังคมทั่วไป อาชญากรตามความหมายนี้  ไม่ต้องอาศัยกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เพียงแต่ใช้การตีความทางสังคมเป็นหลักว่าบุคคลเช่นใด ควรจะเป็นอาชญากร 
โดยอาจใช้ความรู้สึกของประชาชนเป็นเคร่ืองมือในการตีความว่าบุคคลใดสร้างความเสียหายให้แก่
สังคม บุคคลนั้นได้ชื่อว่า เป็นอาชญากร เช่น บุคคลผู้ค้ายาเสพติด หรืออาจจะอาศัยการตีความจาก
ความหมายในแง่มุมกฎหมาย กล่าวคือ อาศัยกระบวนการยุติธรรมทางอาญา แต่ไม่ถึงกับต้องรอให้
ศาลตัดสินคดี บุคคลนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรแล้ว ความหมายของอาชญากรในแง่สังคมทั่วไป 
ยังรวมไปถึงการที่สังคมเพิ่มความเข้มข้นหรือความชัดเจนในตัวอาชญากรมากขึ้นเร่ือย  ๆ อาทิ 
ความเป็นอาชญากรมีความเข้มข้นไม่มากนัก แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในชั้น 
เจ้าพนักงานต ารวจ ชั้นอัยการ ชั้นศาล และชั้นราชทัณฑ์ความเข้มข้นของการเป็นอาชญากรจะมีการ
เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ45  

                                                           
42  แหล่งเดิม. 
43  แหล่งเดิม. 
44  จาก การน ารูปแบบกระบวนการและนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย  (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 8),โดย จงสวัสดิ์  
พิสิฐพันพร, 2554, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

45  จาก อาชญาวิทยา และ ทัณฑวิทยา  (น.  20-22), โดย ปกรณ์ มณีปกรณ์ , 2553, กรุง เทพฯ:  
เอ็ม.ที.เพรส. 
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ค าว่า “อาชญากรรม”46 เป็นค านาม ไม่อาจตีความได้เป็นการเฉพาะ ต้องตีความจาก
แนวคิดของนักกฎหมาย นักสังคมวิทยา นักอาชญาวิทยา และนักจิตวิทยา ซึ่งจะตีความค าว่า
“อาชญากรรม” ได้แตกต่างกัน ดังนี ้ 

(1)  อาชญากรรมในแง่ของนักกฎหมาย ได้แก่ การกระท าหรือละเว้นการกระท าใด ๆ 
อันเป็นปฏิปักษ์ต่อบทบัญญัติ  หรือข้อห้ามแห่งกฎหมายมหาชน ซึ่งสาระส าคัญแห่งการ
ตีความหมายของปฏิปักษ์ต่อบทบัญญัติ หรือข้อห้ามแห่งกฎหมายมหาชน ซึ่งสาระส าคัญแห่งการ
ตีความหมายของอาชญากรรมตามความหมายในมาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่า
บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญา ต่อเมื่อได้กระท าการอันกฎหมายที่ใช้ขณะนั้นบัญญัติไว้ในกฎหมาย 
ถ้าตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังการกระท าเช่นนั้นไม่เป็นความผิดต่อไป ให้ผู้ที่
ได้กระท าการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระท าความผิด และได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษแล้ว  
ก็ถือว่าผู้นั้นไม่เคยต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดนั้นถ้ารับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษนั้นสิ้นสุดลง 
จากบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กฎหมายให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะได้มีการพิสูจน์ความคิดโดยกระบวนการพิจารณาของศาลตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(2)  อาชญากรรมในแง่สังคมวิทยา เป็นการมุ่งวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลที่แสดงหรือส่อเจตนาเป็นปฏิปักษ์ และภยันตรายต่อผลประโยชน์พื้นฐานแห่งความสงบ
เรียบร้อยของสังคม และมีเหตุผลเพียงพอที่รัฐจะได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติหรือแทรกแซงเพื่อควบคุม
และระงับพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมเหล่านั้นโดยชอบธรรม  ส าหรับการพิจารณาปัญหา
อาชญากรรมในทัศนะของสังคมวิทยา นอก จากจะขึ้นอยู่กับปัจจัยบรรทัดฐานประพฤติของบุคคล
ในบางคร้ังยังต้องพิจารณา ถึงปัจจัยพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สามารถควบคุมความรู้จักรับผิดชอบ
เคารพปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ค่านิยมทางสังคม รวมทั้งยินดีรับรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อ่ืนด้วยความสมัครใจ ยิ่ง ไปกว่าการใช้กฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นเงื่อนไขบังคับอันถือเป็นความ
ประพฤติที่ เกิดขึ้นจากความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผู้ปฏิบัติเองเป็นองค์ประกอบอันส าคัญ 

(3)  อาชญากรรมในแง่ชีววิทยา จิตวิทยาและจิตแพทย์ เห็นว่า อาชญากรรมเป็นผลเสีย
เนื่องมาจากความแตกต่างในโครงสร้างทางสรีรวิทยาและกรรมพันธุ์  รวมตลอดถึงความบกพร่อง
ในทางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความพิการ โรคภัยไข้เจ็บ ยาเสพติดให้โทษ 
โรคพิษสุราเร้ือรัง สติปัญญา การศึกษา แรงจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ สัญชาติญาณ เพศ อายุ และ
ความเจริญเติบโตทางร่างกาย ฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในลักษณะนี้จึงมุ่งไป 
                                                           

46  อุทิศ สุภาพ. (ม.ป.ป.). วิชาปัญหาอาชญากรรมและสังคม.  สืบค้น 5 มกราคม พ.ศ. 2558, จาก 
http://nuchypolicelady.blogspot.com/2012/05/blog-post.html. 
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ใน ด้านใช้หลักจิตวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมเป็นปัจจัยส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด โดยเฉพาะ
ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นการใช้หลักสังคมวิทยา จิตวิทยา จิตแพทย์
สมัยใหม่ปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดเป็นรายบุคคลและการบ าบัดทางจิตเป็นกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ 

(4)  อาชญากรรมในแง่นักอาชญากรรมวิทยา  เป็นการมุ่งพิจารณาถึงปรากฏการณ์
อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรในลักษณะสหวิทยาการ ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา จิตแพทย์และสังคมศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายอย่างใกล้ชิด และมุ่งความสนใจศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพปัญหา  พฤติการณ์ของ
ผู้กระท าผิดธรรมดาจิตผิดปกติ สถิติอาชญากรรม การวิจัยของอาชญากรรม ผลสะท้อนความ 
เสียหายของอาชญากรรมต่อสังคมและองค์กรอาชญากรรมต่อสังคม องค์การอาชญากรรม วิทยาการ
ว่าด้วยผู้ถูกท าร้ายอาชญากรรมเปรียบเทียบการจัดระบบบริหารและการประสานงานในหน่วยงาน
กระบวนการยุติธรรม รวมตลอดถึงทัศนคติความรู้สึกของชุมชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ การคุ้มครองป้องกันความเป็นธรรมกับสิทธิมนุษยชน และ 
แนวการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

“อาชญากรรมที่กระท าผิดโดยเด็กและเยาวชน” คือ อาชญากรรมที่กระท าผิดโดย  
ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี47 ในคดีอาญาให้ถืออายุเด็กหรือเยาวชนในวันที่กระท าความผิดได้เกิดขึ้น 
ดังนั้นหากเยาวชนบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม  
ก็มีผลเพียงท าให้เยาวชนนั้นพ้นสภาพจากการเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เท่านั้น แต่ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวยังถือว่าบุคคลนั้นเป็นเยาวชนอยู่48 

เมื่อรวมความหมายของค าว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ย่อมหมายถึง เอกสารที่
เกี่ยวกับการกระท าความผิด ข้อมูลส่วนตัว ประวัติอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเร่ืองราวความเป็นไปของผู้กระท า
ความผิดในคดีอาญา ที่มีการรวบรวมหลักฐานโดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย 

เมื่อรวมความหมายของค าว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” กับค าว่า “อาชญากรรมที่
กระท าผิดโดยเด็กและเยาวชน” ย่อมหมายถึง เอกสารที่เกี่ยวกับเร่ืองราวต่าง ๆ พยานหลักฐาน 
ทุกชนิดที่เด็กใช้หรือมีไว้ใช้ในการกระท าความผิด ประวัติอันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเด็กและ

                                                           
47  จาก พ.ร.บ. จัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 4 บัญญัติว่า 
  “เด็ก” หมายความว่า บุคลอายุเกิน 7 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ 
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์. 
48  จาก หลักกฎหมายการด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว (น. 21), โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2553,

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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เยาวชน อาทิ อายุ ชื่อผู้ใช้อ านาจปกครอง ใบรับรองแพทย์ มูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิด 
พยานหลักฐานทุกชนิดที่รวบรวมได้จากนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

2.3.1.2  ข้อมูลอาชญากรรม 
ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ข้อมูลมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดถือว่า 

มีความส าคัญที่สุดในระบบทะเบียนประวัติอาชญากร เพราะนอกจากจะใช้แยกแยะตัวผู้ใหญ่  
เด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดแล้วยังท าให้ทราบถึงประวัติการกระท าความผิด ของบุคคลแต่ละ
รายเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดในขั้นตอนการลงโทษและบังคับโทษ เพื่อ
ลดการก่ออาชญากรรมอันเป็นการกระท าความผิดซ้ า หรือการก่ออาชญากรรมนั้นได้กระท าในฐาน
ความผิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในปัจจุบันสังคมมีความซับซ้อนมากขึ้น เทคโนโลยีได้ถูกน ามาใช้
เพื่อเอ้ืออ านวยต่อความสะดวก จึงเกิดอาชญากรรมรูปแบบใหม่  ๆ มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นที่
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมจะน าเทคโนโลยีอันเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของอาชญากรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และสะดวกต่อ 
การสืบค้นหาข้อมูลในการติดตามตัวเด็กและเยาวชนในชั้นคุมความประพฤติ ตลอดจนพ้นจาก 
การบังคับโทษ  

2.3.2  ระบบของฐานข้อมูลและการปฏิบัติงานของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
2.3.2.1  ระบบของฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร 
ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร (Criminals Database Operating System) 

หรือ CDOS เป็นการใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการและระบบคอมพิวเตอร์ ในการชี้ชัดและระบุตัว
ผู้กระท าความผิดและน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสืบสวน
สอบสวน ทะเบียนประวัติอาชญากรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ใช้ในการตรวจสอบประวัติ
ผู้กระท าความผิด และใช้ในการพิจารณาในการลงโทษ ลดโทษหรือป้องกันปราบปราม ตลอดจน
ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า โดยปกติแล้วบุคคลธรรมดาสามารถจดจ าและแยกแยะ
คนร้ายได้เฉพาะภายในท้องที่ของตน เองเท่านั้น การจดจ าใบหน้าและลักษณะของคนร้ายทั้งหมด
โดยใช้ความทรงจ าของแต่ละบุคคล เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานสืบสวน
สอบสวน 

ปัจจุบัน "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" (e-Government) คือวิธีการในการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินการของภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน บริการงาน
ทางด้านข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ประชาชนได้รับ
การบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น มีความใกล้ชิดกับภาครัฐมากขึ้น อีกทั้งท าให้ประเทศมีความสามารถ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88
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ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ดีขึ้นด้วย ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานสอบสวน สามารถน าตัวผู้กระท า
ความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว49 

ระบบงานย่อยของระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร มีชื่อเรียกตามหน้าที่ของ
งานแต่ละประเภท50 คือ 

1)  ระบบข้อมูลหมายจับ 
2)  ระบบข้อมูลบุคคลพ้นโทษ 
3)  ระบบข้อมูลบัญชีประวัติการกระท าความผิด 
4)  ระบบข้อมูลแผนประทุษกรรม 
5)  ระบบข้อมูลประวัติอาชญากร 
1)  ระบบข้อมูลหมายจับ 
ระบบข้อมูลหมายจับ ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บันทึกและจัดเก็บข้อมูล

หมายจับของผู้ กระท าความผิด และแบบงดสืบจับเพื่อออกประกาศให้แก่สถานีต ารวจนครบาล 
สถานีต ารวจภูธรและตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาทั่วราชอาณาจักร ในการใช้ประกาศจับ
เพื่อติดตามตัวผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ระบบข้อมูลหมายจับ ยังสามารถให้บริการในการสืบค้น
ข้อมูลหมายจับ ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือพนักงานสืบสวนสอบสวนหรือเจ้าพนักงานในแผนกต่าง ๆ 
ภายในกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

2)  ระบบข้อมูลบุคคลพ้นโทษ 
ระบบข้อมูลบุคคลพ้นโทษ ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บันทึกและจัดเก็บ

ข้อมูลของบุคคลพ้นโทษโดยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนบุคคล ภูมิล าเนาของบุคคลพ้นโทษ 
จะกลับไปอาศัย รวมทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของบุคคลพ้นโทษ นอกจากใช้เก็บบันทึกประวัติ
บุคคลพ้นโทษแล้ว ระบบข้อมูลบุคคลพ้นโทษยังสามารถใช้ในการสืบค้นประวัติของบุคคลพ้น
โทษส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจและพนักงานสืบสวนสอบสวนรวมทั้งให้บริการแก่แผนกต่าง ๆ 
ภายในกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

                                                           
49  ดนัย ตังธนกานนท์. (2543). ความส าคัญของงานทะเบียนประวัติอาชญากร. สืบค้น 1 ธันวาคม 2558 ,

จาก http://www.dsi.go.th/view.aspx?tid=T0000267  
50  แหล่งเดิม. 
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3)  ระบบข้อมูลบัญชีประวัติการกระท าความผิด 
ระบบข้อมูลบัญชีประวัติการกระท าความผิดถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้

บันทึกประวัติของผู้กระท าความผิด หรือเก็บบันทึกประวัติผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับอาวุธ เฉพาะผู้ที่เคย
มีประวัติมาแล้วมากกว่า 1 คร้ัง น ามายุบรวมกันแล้วใช้อ้างอิงถึงกันได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน 
นอกจากนั้นระบบข้อมูลบัญชีประวัติการกระท าความผิดยังสามารถใช้ในการออกจดหมาย
สอบถามผลคดีและบันทึกผลคดีที่เข้ามา เพื่อช่วยให้ประวัติของผู้กระท าความผิดมีความสมบูรณ์
มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 

4)  ระบบข้อมูลแผนประทุษกรรม 
ระบบข้อมูลแผนประทุษกรรม ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บันทึกและ

จัดเก็บข้อมูลแผนประทุษกรรม และประวัติต าหนิรูปพรรณของผู้กระท าความผิด เพื่อประโยชน์ 
ในการให้ข้อมูลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าพนักงานสอบสวน ในการหาตัว
ผู้กระท าความผิดที่หลบหนีและติดตามตัวยังไม่ได้  การสืบค้นแผนประทุษกรรมโดยการค้นหา
วิธีการกระท าความผิดที่มีความเหมือนหรือคล้าย ๆ กันหรือสืบค้นตัวผู้กระท าความผิดที่มีลักษณะ
และความช านาญในการกระท าความผิดและ ต าหนิรูปพรรณที่คล้ายคลึงกัน 

ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บันทึก
และจัดเก็บประวัติของผู้ต้องหาผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับอาวุธและใช้ในการตรวจสอบประวัติของ
ผู้ต้องหา ผู้ขออนุญาตเกี่ยวกับอาวุธและผู้สมัครงาน รวมทั้งผู้ขออนุญาตในรูปแบบอ่ืน ที่ถูกจัดส่ง
เข้ามาจัดเก็บและสอบถามประจ าวัน  นอกจากนี้ระบบข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรยังมี
ความสามารถในการออกจดหมายสอบถามยังผลคดีและบันทึกผลคดี  เพื่อเป็นการแจ้งผลคดี 
ที่ถูกต้องและสมบูรณ์และเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม 

2.3.2.2  ลักษณะของทะเบียนประวัติและการปฏิบัติงานทางด้านการทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมของกองทะเบียนประวัติอาชญากร 

ทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งในหลาย ๆ แขนงของงานทางด้าน
วิทยาการที่จะสามารถอ านวยประโยชน์ให้ผลสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่  
ตลอดจนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานมักจะควบคู่ไปกับวิชาการทางด้านแบบพิมพ์ลายนิ้วมือ  แต่การพิมพ์
ลายนิ้วมือจะมีเทคนิควิชาการเฉพาะด้านซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานด้วยความช านาญ  
เป็นหลัก ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่ขั้นเร่ิมต้น จนถึงขั้นการลงโทษผู้กระท าความผิด 
โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมตัวของสถานพินิจ หรือถูกคุมประพฤติล้วนต้องถูก
บันทึกข้อมูลและถูกบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล  
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ลักษณะในการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนประวัติอาชญากร51 มีดังต่อไปนี้ 
(1)  มีลักษณะเป็นการเก็บข้อมูล คือ เป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จาก 

ทางพนักงานสอบสวนหรือต ารวจในท้องที่ โดยน ามาจัดเก็บเป็นบัตรสารบบหรือเป็นแฟ้มเรียงตาม
ค่ารหัสหรือหมายเลขทะเบียน หรือเรียงตามล าดับอักษรและส าเนียงหรือตามหลักวิธีการต่าง ๆ 
แล้วแต่กรณี ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ เอกสารแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ เอกสารรายงานแผนการประทุษ
กรรม รูปถ่ายผู้ต้องหา เอกสารหมายจับและต าหนิรูปพรรณของผู้กระท าความผิด เช่น ต าแหน่งไฝ 
ปาน กระ ความผิดปกติของอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เป็นต้น ต าหนิรูปพรรณทรัพย์สิน 
หรือแม้แต่ประวัติย่อของผู้อยู่ในสถานพินิจ หรืออยู่ในการตรวจสอบของกรมคุมประพฤติ ซึ่งอยู่ใน
การดูแล ตรวจสอบตลอดจนพ้นจากการคุมประพฤติหรือครบก าหนดระยะเวลาที่ศาลพิพากษา  
ให้อยู่ในความดูแลของสถานพินิจแล้วก็ตาม 

(2)  ลักษณะเป็นการตรวจสอบและแจ้งผล คือ ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้จะมีการตรวจสอบ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการแจ้งผลอยู่ตลอดเวลา วิธีการตรวจสอบข้อมูลส่วนใหญ่จะถูก
ตรวจสอบด้วยระบบดัชนีและลายพิมพ์นิ้วมือระบบ เอฟ.บี.ไอ นอกจากนี้ในปัจจุบันก็ได้มีการน า
เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในระบบการตรวจเก็บและตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้สะดวกและ
รวดเร็ว เช่น ไมโครฟิล์มและเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

(3)  ลักษณะเป็นการออกประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศสืบจับ ประกาศรางวัลสินบนน า
จับ ประกาศต าหนิรูปพรรณทรัพย์ ประกาศคนหายพลัดหลง และประกาศคนตายไม่ทราบชื่อเป็นต้น 

2.3.3  ประโยชน์ของทะเบียนประวัติการกระท าความผิด 
ความมีอยู่ของทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาต่อเมื่อบุคคลที่พ้นโทษแล้ว กลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมอีกคร้ังหนึ่ง 
กระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นเร่ิมตั้งแต่ชั้นต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ในกรณีของเด็กและ
เยาวชนให้หมายรวมถึงสถานพินิจ และกรมคุมประพฤติที่ศาลสั่งให้ควบคุมเด็กและเยาวชน 

2.3.3.1  ประโยชน์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ส าหรับประโยชน์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นทะเบียนประวัติอาชญากร

จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่  การสืบสวนการสอบสวน การฟ้องคดี การพิจารณาพิพากษา  
การบังคับโทษ ดังได้กล่าวถึงเป็นล าดับ ดังนี้52 

                                                           
51  จาก เอกสารค าสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรภาควิชาวิทยาการต ารวจ กลุ่มงานวิชาการ

สืบสวนและสอบสวน กองบังคับการวิชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ (น. 6-7), โดย พัชรา สินลอยมา, 2551.  
52  ทะเบียนประวัติอาชญากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 14-16). เล่มเดิม. 
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(1)  ด้านการสืบสวน การสืบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(1) 
ได้ให้ค านิยามไว้ว่า “การแสวงหาข้อเท็จจริง และหลักฐานซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ  
ได้ปฏิบัติไปตามอ านาจแหละหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อที่จะทราบ
รายละเอียดแห่งความผิด” ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการสืบสวนจึงมีสองประการด้วยกันคือ53  

 (1.1)  เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
วัตถุประสงค์ประการแรกของการสืบสวนในอันที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชนนั้นแสดงว่าการสืบสวนสามารถที่จะกระท าได้ก่อนที่จะมีการกระท าความผิดอาญา
เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือ เป็นแนวทางส าหรับการแสวงหาข้อเท็จจริง  และ
หลักฐานเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลส าคัญที่ผู้มีหน้าที่สืบสวนควรทราบ54 ได้แก่
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากร หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น  
ผู้ที่เคยต้อโทษ ผู้ที่เคยประกอบอาชญากรรม ผู้ติดยาเสพติด ผู้ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เป็นต้น 

จึงเห็นได้ว่าข้อมูลเหล่านี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ า ซึ่งส านักงานต ารวจซึ่งมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับสารวัตรนักเรียนได้
ด าเนินการจัดต ารวจสายตรวจ เพื่อสังเกตพฤติกรรมเด็กและเยาวชนผู้ต้องสงสัย ซึ่งจากแหล่งข้อมูล
ดังกล่าวน ามาเป็นเบาะแสในการคาดหมายได้ว่าจะมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น  เมื่อใด เวลาใด 
สถานที่ใดอันเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ท าให้ง่ายต่อการป้องกันสังคมจากผลร้ายอันเกิด
จากการกระท าความผิดของบุคคลโดยจงใจ 

 (1.2)  การทราบรายละเอียดแห่งความผิด  
ส่วนวัตถุประการที่สองในอันที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดนั้นหมายถึง ในกรณีที่

มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นแล้ว พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจจะต้องสืบสวนเพื่อทราบ
รายละเอียดแห่งความผิดอันจะท าให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย และมีการสอบสวนคดีอาญาต่อเมื่อมี
ความผิดเกิดขึ้น ทะเบียนประวัตอาชญากรจะมีประโยชน์ต่อการสืบสวน55 

                                                           
53  จาก ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (น. 194), โดย หยุด แสงอุทัย, 2533, กรุงเทพฯ: 

ประกายพรึก. 
54  จาก การสืบสวนและสอบสวน  (น. 1), โดย สง่า ดวงอัมพร, และประดิษฐ์ กล้าณรงค์, 2533, 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
55  จาก เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาส าหรับพนักงานสอบสวนใหม่  (น. 285), โดย แสวง ธีรสวัสดิ์, 

พล.ต.ท. และคณะ, ม.ป.ป., ม.ป.ท.  
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(2)  ด้านการสอบสวน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) บัญญัติ
ว่า “การสอบสวนหมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอ่ืนตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้  ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา
เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อที่จะเอาตัวผู้กระท าความผิดมาฟ้องลงโทษ” 
การสอบสวนมีลักษณะส าคัญ 2 ประการ คือ56 

 (2.1)  การรวบรวมพยานหลักฐาน  พนักงานสอบสวนมีอ านาจรวบรวม
พยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะท าได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริง และพฤติกรรมต่าง ๆ 
อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อ รู้ตัวผู้กระท าความผิดและพิสูจน์ให้ เห็นคว ามผิด57  
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา 2 (11) และมาตรา 131. 

 (2.2)  การใช้มาตรการบังคับ กฎหมายได้ให้อ านาจไว้หลายประการในการรวบรวม
พยานหลักฐานอันได้แก่ การออกหมายเรียก หมายจับ หมายค้น หมายปล่อยชั่วคราว เป็นต้น  

เมื่อพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานต่า ง ๆ แล้วก็จะท าส านวนการ
สอบสวนไปยังพนักงานอัยการ58 เพื่อสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง จากส านวนสอบสวนจะเห็นว่า ทะเบียน
ประวัติอาชญากร หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ใบแดงแจ้งโทษ” เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีอยู่ในส านวน 
เพราะจะท าให้พนักงานสอบสวนทราบได้ว่า ผู้ต้องหาคนนั้นได้เคยต้องโทษ หรือต้องหามาแล้ว 
กี่คดี ขณะกระท าความผิดนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน ระยะเวลาพ้นโทษมาเกินก าหนดขอเพิ่มโทษแล้ว
หรือไม่ กรณีผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กหรือ เยาวชนให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวน ค ารับข้อที่
เคยต้องโทษของผู้ต้องหาจากลายพิมพ์นิ้วมือหรือเคร่ืองสแกนลายพิมพ์นิ้ วมือ และสารบบแผน
ประทุษกรรม กรณีพบศพไม่ทราบชื่อก็สามารถตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือศพอันเป็นเอกลักษณ์  
เพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้  

(3)  การฟ้องคดี เมื่อเด็กและเยาวชนเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดและถูกฟ้องคดี
โดยพนักงานอัยการต่อศาลเด็กและเยาวชน แต่มาตรการดังกล่าวให้เป็นมาตรการสุดท้าย เมื่อ 
                                                           

56  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 215), โดย คณิต ณ นคร, 2537 ค, กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
57  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2(11) บัญญัติว่า “การสอบสวน หมายความถึงการ

รวบรวมพยานหลักฐานและการด าเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติ  แห่งประมวลกฎหมายนี้ ซ่ึงพนักงาน
สอบสวนได้ท าไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัว
ผู้กระท าผิดมา ฟ้องลงโทษ” 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 131 บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวม
หลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะท าได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง  ๆ อันเกี่ยวกับ
ความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธ์ิของผู้ต้องหา.” 

58  จาก คู่มือพนักงานสอบสวน (น. 107), โดย สมพร พรหมหิตาธร, 2538, กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
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ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเด็กได้ด้วยวิธีการอ่ืนแล้วเท่านั้น59 ส่วนผู้เสียหายไม่อาจฟ้องเป็นจ าเลย
ต่อศาลได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการสถานพินิจ60 ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ผู้เสียหายใช้ศาล
เป็นเคร่ืองมือในการแก้แค้นเด็กและเยาวชน อันอาจขัดต่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งควรจะ
ได้รับการฝึกอบรม สั่งสอนและสงเคราะห์ให้กลับตนเป็นคนดี เมื่อเด็กและเยาวชนหรือผู้ต้องหาได้
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว ในการด าเนินคดีอาญาน้ันมีหลักที่ส าคัญอยู่ 2 หลัก คือ61  

 (3.1)  หลักการด าเนินคดีอาญาตามกฎหมาย (Legality Principle) เจ้าพนักงานศาล
มีหน้าที่ฟ้องร้องผู้ต้องหาต่อศาล ซึ่งแนวคิดในทางทฤษฎีทางอาญาหลักด าเนินคดีอาญาตาม
กฎหมายเป็นท านองเดียวกับความคิดในทางแก้แค้น  แต่อย่างไรก็ตามหลักด าเนินคดีอาญาตาม
กฎหมายก็มีข้อดีในแง่ที่ว่าเป็นหลักประกันความเสมอภาคต่อกฎหมายและป้องกันมิให้มีการใช้
อิทธิพลที่มิชอบด้วยความยุติธรรมต่อเจ้าพนักงาน 

 (3.2)  หลักด าเนินคดีอาญาตามดุลพินิจ (Opportunity principle) เจ้าพนักงานอาจ
ด าเนินการสอบวนได้ และหากว่าสอบสวนแล้วเห็นว่าผู้ต้องหากระท าผิด เจ้าพนักงานก็อาจไม่ฟ้อง
ผู้ต้องหาได้ด้วย ซึ่งหลักการด าเนินคดีอาญาตามดุลยพินิจเป็นหลักผ่อนคลายความเข้มงวดในการใช้
กฎหมาย และเนื่องจากทฤษฎีในการลงโทษในปัจจุบันได้เปลี่ยนไป  โดยการลงโทษควรให้
เหมาะสมกับความผิด และความชั่วของผู้กระท าผิดเพื่อให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสปรับปรุงแก้ไข
ปรับปรุงตัวเอง ไม่กระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก และเพื่อให้เขาได้กลับเข้าสู่สังคมได้  

(4)  การขอให้ศาลเพิ่มโทษ การขอให้ศาลเพิ่มโทษ เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานอัยการ
ต้องพิจารณาก่อนฟ้องคดี หากพนักงานอัยการไม่ร้องขอ ศาลก็ไม่สามารถเพิ่มโทษจ าเลยฐานไม่เข็ด
หลาบได้เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา192ได้บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ศาลมี
ค าพิพากษา หรือสั่งเกินค าขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง” ซึ่งการที่พนักงานอัยการจะขอให้ศาลเพิ่ม
โทษจ าเลยได้พนักงานอัยการจ าเป็นต้องมีข้อมูลจากทะเบียนประวัติอาชญากรที่สมบูรณ์  ซึ่งส่งมา
พร้อมกับส านวนการสอบสวน ดังนี้ในกรณีของเด็กและเยาวชนนั้นตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 94 ได้บัญญัติว่า “ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่ง
ผู้กระท าได้กระท าในขณะที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีนั้น ไม่ว่าจะได้กระท าในคร้ังก่อนหรือคร้ังหลัง 
ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษตามความในหมวดนี้” จึงเห็นได้ว่าพนักงานอัยการไม่อาจร้อง

                                                           
59  จาก ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547 ข้อ 175. 
60  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 

 มาตรา 99. 
61  จาก “ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของอัยการ,” โดย คณิต ณ นคร ง, 2525 (กันยายน), วารสารอัยการ, 

5(57), น. 38-39. 
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ขอให้ศาลเพิ่มโทษแก่เด็กและเยาวชนหรือบุคคลผู้กระท าความผิดซ้ าในฐานความผิดการกระท าโดย
ประมาทได้ 

(5)  การบวกโทษ การบวกโทษเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องพิจารณาก่อนฟ้องคดี ซึ่งการบวกโทษ
คือการน าโทษที่มีอยู่แล้ว กล่าวคือโทษที่มีการลงโทษไว้ หรือก าหนดโทษเพราะรอการก าหนดโทษ
ไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 5662 น ามาบวกกับโทษที่จะได้รับในคดีที่มีค าพิพากษาในคดีหลัง 
แม้ว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 จะมีบทบัญญัติว่า “เมื่อความปรากฏแก่ศาลเอง” ซึ่งท าให้
ศาลก าหนดโทษที่รอหรือบวกโทษที่รอไว้ในคดีแรกเข้ากับโทษจ าคุกในคดีหลังโดยพนักงาน
อัยการจะได้มีค าขอขึ้นมาเองก็ตาม แต่ถ้าหากว่าพนักงานอัยการได้บรรยายฟ้องและมีค าขอที่รวม
ลงโทษที่รอไว้ แม้จะมิได้อ้างมาตรา 58 เป็นค าขอต่อศาล ศาลก็ลงโทษที่รอไว้รวมด้วยได้ เพราะ
มาตรา 58 มิใช่บทมาตราที่บัญญัติความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 158(6)63 
ทั้งมิได้อยู่ในบังคับกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญามาตรา 19264 ที่มิให้พิพากษาเกินค าขอ หรือที่มิได้
กล่าวในฟ้อง แต่อย่างไรก็ตามทะเบียนประวัติอาชญากรก็ยังมีประโยชน์ต่อการฟ้องคดีของ
พนักงานอัยการเพราะท าให้ทราบว่าผู้กระท าความผดเคยกระท าความผิดและศาลได้รอการก าหนด
โทษหรือรอการลงโทษหรือไม่ 

(6)  การนับโทษต่อ การนับโทษต่อพนักงานอัยการต้องท าค าขอให้นับโทษต่อ แม้จะ
ไม่ต้องขอมาท้ายฟ้อง แต่ก็ต้องขอก่อนศาลพิพากษา อีกทั้งพนักงานอัยการจะต้องแสดงให้ปรากฏ
ว่าคดีเร่ืองอื่นนั้นมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกจ าเลยนี้แล้ว หากมีแต่ค าขอแต่ไม่มีค ารับของจ าเลยและ
ไม่มีหลักฐานว่าความจริงเป็นอย่างที่โจทก์ขอ ศาลก็พิพากษาตามที่โจทก์มีค าขอนั้นไม่ได้ ทั้งไม่ใช่
หน้าที่ของศาลที่จะตรวจสอบคดีที่โจทก์อ้างขอให้นับโทษต่อ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการ

                                                           
62  ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 วรรคแรก บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดซ่ึงมีโทษจ าคุก และ 

ในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับโทษจ าคุกมาก่อน หรือปรากฏว่าได้รับโทษ
จ าคุกมาก่อน แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ 
ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และส่ิงแวดล้อมของผู้นั้น 
หรือสภาพความผิดหรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว เห็นเป็นการสมควร ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้น มีความผิดแต่รอ
การก าหนดโทษไว้หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้แล้วปล่อยตัวไป เพื่อให้โอกาสผู้นั้นกลับตัวภายใน
ระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนด แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความ
ประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้.” 

63  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 158(6) บัญญัติว่า “อ้างมาตราในกฎหมายบัญญัติว่า
การกระท าเช่นนั้นเป็นความผิด. 

64  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคแรก บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พิพากษาหรือ 
ส่ังเกินค าขอหรือที่มิได้กล่าวในฟ้อง.” 
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แถลงให้ศาลทราบว่าศาลพิพากษาคดีก่อนอย่างไร ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรจะมีประโยชน์ต่อ
พนักงานอัยการในการตรวจสอบว่าศาลในคดีก่อนพิพากษาว่าอย่างไร  

(7)  การพิจารณาและพิพากษาคดี การพิจารณาเด็กต้องท าเป็นองค์คณะ ในการพิจาณา
พิพากษาเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด องค์คณะผู้พิพากษาต้องประกอบไปด้วย ผู้พิพากษา
อาชีพไม่น้อยกว่า 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอีก 2 คน ซึ่งอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นสตรี ดังนั้น 
จะต้องมีผู้พิพากษาอย่างน้อย 4 คนรวมกันจึงเป็นองค์คณะพิจารณาและพิพากษาคดีได้65 และในการ
พิจารณาศาลเยาวชนและครอบครัวต้องค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซึ่งควร
จะได้รับการอบรม สั่งสอน และสงเคราะห์ให้กับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษและในการ
พิพากษาคดีคดีนั้นให้ศาลค านึงถึง บุคลิกลักษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชน
ซึ่งแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป และลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้
เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชนและพฤติการณ์เฉพาะเร่ือง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะกระท า
ความผิดร่วมกัน66 

                                                           
65  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 

มาตรา 23 บัญญัติว่า “ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคน 
และผู้พิพากษาสมทบอีกสองคนซ่ึงอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี  จึงเป็นองค์คณะพิจารณาคดีได้ส่วนการท า 
ค าพิพากษาหรือค าส่ังของศาลนั้น ถ้าค าพิพากษาหรือค าส่ังจะต้องท าโดยองค์คณะพิจารณาคดีค าพิพากษาหรือ
ค าส่ังนั้นจะต้องบังคับตามคะแนนเสียงฝ่ายข้างมากของผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบที่เป็นองค์คณะพิจารณา
คดีนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้น าบทบัญญัติแห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม  

 ในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวใดจะต้องมีผู้พิพากษาสมทบเป็นองค์คณะหรือไม่ให้เป็นไป
ตามมาตรา 147.” 

66  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 
มาตรา 119 บัญญัติว่า “ ในการพิจารณาและพิพากษาคดีที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระท าความผิดให้ศาลที่มี
อ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงควรจะได้รับการ
ฝึกอบรม ส่ังสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้น 
ให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สภาพร่างกายและสภาพจิตของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงแตกต่างกันเป็นคน ๆ ไป และ
ลงโทษหรือเปลี่ยนโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์
เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระท าความผิดร่วมกัน.” 
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เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
อาจแบ่งได้ 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ67 

(6.1)  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กของประเทศไทยให้ความส าคัญกับ
การท าให้เด็กและเยาวชนกลับตัวเป็นคนดียิ่งกว่าการลงโทษเด็ก 

(6.2)  มาตรการที่จะใช้กับเด็กแต่ละคนไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน เพื่อให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของเด็กและเยาวชนแต่ละคน 

เจตนารมณ์ของกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎี
และกฎหมายระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นให้การคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชน ดังนี้  เพื่อให้บรรลุ
เจตนารมณ์ดังกล่าว กฎหมายได้ก าหนดให้เป็นให้เป็นหน้าที่ของสถานพินิจที่จะสืบเสาะและพินิจ
เร่ืองอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิตใจ อาชีพ และ
ฐานะของเด็กซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิด และของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กนั้น
อาศัยอยู่  ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กนั้น  รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิด  
เพื่อรายงานต่อศาล68 และข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นประเด็นที่ศาลจะต้องพิจารณาด้วย 69 ทั้งนี้  
เพื่อให้มาตรการที่ศาลใช้กับเด็กสอดคล้องกับสภาพปัญหาของเด็กแต่ละคน และช่วยให้เด็กเป็นคน
ดีและกลับคืนสู่สังคมได้ มาตรการที่ศาลใช้กับเด็ก ได้แก่ การจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูในชั้น

                                                           
67  สกุลยุช หอพิบูลสุข (ผู้แปล). (ม.ป.ป.). กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน (The 

Thai Juvenile Justice) บทความของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ. สืบค้น  
4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558, จากhttp://www.humanrights.ago.go.th/files/Thai_juvenile_justice%281%29.pdf 

68  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 
มาตรา 36(1) บัญญัติว่า “ให้สถานพินิจมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายอื่น และโดยเฉพาะ
ให้มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม 
สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซ่ึงต้องหาว่ากระท าความผิดและของบิดา 
มารดาผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึงเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน
นั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระท าความผิด เพื่อรายงานต่อศาลหรือเพื่อประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบที่กระทรวงยุติธรรมก าหนด.” 

69  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553 
มาตรา 115 บัญญัติว่า “ในการพิจารณาคดีที่เด็กหรือเยาวชนเป็นจ าเลย ให้ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัวถือว่าประวัติ อายุ เพศ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย สภาพจิต นิสัย อาชีพ 
และฐานะของจ าเลย ตลอดจนส่ิงแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับจ าเลย และของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซ่ึง
จ าเลยอาศัยอยู่ด้วย หรือบุคคลซ่ึงให้การศึกษา ให้ท าการงาน หรือมีความเกี่ยวข้องเป็นประเด็นที่จะต้องพิจารณาด้วย.” 
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พิจารณา การชะลอค าพิพากษา มาตรการคุมความประพฤติกรณีศาลพิพากษาให้ปล่อยตัวเด็ก 
มาตรการในค าพิพากษา 

2.3.3.2  ประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เนื่องจากทะเบียนประวัติอาชญากรหรือทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็ก

และเยาวชน รวบรวมประวัติส่วนบุคคลและประวัติการกระท าความผิด ดังนั้นเป็นอุปสรรค์ส าคัญ
ในการขออนุญาต ขอเดินทางไปต่างประเทศ และการขอแปลงสัญชาติได้ ในการประกอบอาชีพที่
ต้องการความซื้อสัตย์ อาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติธรรมดาทั่วไป ลักษณะงานที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ใช้บริการ และความปลอดภัยขององค์กรและเพื่อนร่วมงาน 
เช่น งานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับธนาคารและการเงิน วิศวกร งานรักษาความปลอดภัย ครูอาจารย์  
ผู้พิพากษา แพทย์รักษาโรค แพทย์ท าการผ่าตัด ซึ่งต้องท างานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและกับบุคคล
ทั่วไป ตลอดจนอาชีพรับราชการ การตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรว่าบุคคลนั้นเคยกระท า
ความผิดหรือไม่จึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการก่ออาชญากรรมขึ้น70  
 2.3.4 ทฤษฎีข่มขู่ยับยั้ง 

ทฤษฎีป้องปรามหรือข่มขู่ยับยั้ง บางกรณีเรียกว่า ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกัน 
(Preventive Theory) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดว่า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท าความผิดไม่สามารถ
เยียวยาได้ การลงโทษมีขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายแก่สังคมในอนาคต โดยลงโทษเพื่อข่มขู่ให้
ผู้กระท าผิดหรือบุคคลทั่วไปเกิดความเกรงกลัว หรือสร้างนิสัยหรือสอนศีลธรรมแก่ประชาชน เช่น 
ผู้กระท าความผิดจากอารมณ์รุนแรงซึ่งเกิดขึ้นชั่วคราว แม้ผู้กระท าไม่ท าผิดอีก แต่ก็จ าต้องลงโทษ
เพื่อมิให้สังคมเอาเยี่ยงอย่าง71  

Berker ได้ เสนอแนวคิด เ ร่ือง  “ รูปแบบทางเศรษฐศาสตร์ของอาชญากรรม ”  
(The economic model of crime) โดยเสนอว่า อาชญากรทุกคนล้วนแต่มีเหตุผลในการกระท า
ความผิดที่ว่า  “ผลประโยชน์คาดหมาย” (expected gain) ที่อาชญากรคาดหมายว่าจะได้รับมี
ความสัมพันธ์อย่างไรกับ “การลงโทษคาดหมาย” (expected punishment) ที่อาชญากรคาดหมายจะ
ได้รับ กล่าวคือ หากผลประโยชน์ที่อาชญากรจะได้รับมีปริมาณมากกว่าการลงโทษที่อาชญากรจะ
ได้รับอาชญากรนั้นจะประกอบอาชญากรรมขึ้น ในท านองตรงข้าม ถ้าผลประโยชน์ที่คาดหมาย 
มีปริมาณน้อยกว่าโทษที่อาชญากรจะได้รับ อาชญากรก็จะถูกยับยั้ง (deter) โดยกฎหมายและจะ 
ไม่ประกอบอาชญากรรมนั้น ดังนั้น ผลจากแนวคิดดังกล่าว หากรัฐไม่ต้องการให้มีอาชญากรรม

                                                           
70  ทะเบียนประวัติอาชญากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 32). เล่มเดิม. 
71  จาก ทางเลือกในการลงโทษจ าเลยในคดีอาญา: มาตรการลงโทษระดับกลาง (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) (น. 17), โดย ดล บุนนาค, 2554, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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เกิดขึ้นในสังคม รัฐสามารถท าได้เอง 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง รัฐต้องเพิ่มต้นทุนของอาชญากร
ในการประกอบอาชญากรรม หรือ ประการที่สอง รัฐต้องลดผลประโยชน์ที่อาชญากรจะได้รับ เช่น 
ตัดโอกาสในการที่อาชญากรจะได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม เป็นต้น72 

ทฤษฎีการลงโทษมีทัศนะว่าการลงโทษเป็นการขู่ให้กลัวโทษหรือสร้างนิสัยหรือสอน
ศีลธรรมแก่ประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สองประการ ประการแรกเพื่อให้มีผลป้องกันแก่ตัว
ผู้กระท าความผิดเอง (Special Prevention) ท าให้เกิดความเข็ดหลาบไม่กล้ากระท าผิดซ้ า ประการที่สอง
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป (General Prevention) ให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าเมื่อกระท าผิดและ
ได้รับโทษท าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระท าความผิดตาม 73 ซึ่งวิธีการลงโทษตามทฤษฎีการ
ลงโทษเพื่อป้องกันสามารถแยกพิจารณาได้ 3 ประการ คือ 

(1)  ปริมาณโทษตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกัน จากแนวทางคิดของเบนแธม  
เป็นทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันซึ่งเน้นปริมาณโทษเป็นหลัก โดยเอาปริมาณโทษเป็นเคร่ืองมือใน
การข่มขู่ไม่ให้บุคคลกระท าผิด 

(2)  ความแน่นอนและความรวดเร็วของการลงโทษ กล่าวคือ การลงโทษต้องมีความ
แน่นอนและรวดเร็ว ต้องด าเนินการจับตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษให้ได้  การพิจารณาพิพากษา
ต้องรวดเร็วเพื่อเป็นการตอกย้ าให้บุคคลทั่วไปเห็นว่าหากท าผิดแล้วย่อมถูกลงโทษ 

(3)  ใช้การลงโทษเป็นเคร่ืองมือให้คนอ่ืนกลัวโทษ ทฤษฎีนี้เห็นว่าควรแสวงหา
ผลประโยชน์จากการลงโทษ การลงโทษต้องกระท าโดยเปิดเผยและด้วยวิธีการที่รุนแรง74 

ตามแนวคิดของนิติเศรษฐศาสตร์ เป้าหมายหลักของระบบยุติธรรมทางอาญา คือ  
การป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรม (deterrence) ผ่านการก าหนดบทลงโทษ (sanction) ทางกฎหมาย 
ทั้งบทลงโทษที่ เป็นตัวเงิน (Monetary sanction) เช่น ค่าปรับ และบทลงโทษที่ไม่เป็นตัวเงิน 
(nonmonetary sanction) เช่น การจ าคุก การภาคทัณฑ์ การกักบริเวณ การประหารชีวิต การประจาน
ต่อสาธารณะ เป็นต้น ประเด็นหลักที่นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการป้องปรามอาชญากรรม  คือ  
หลักคิดว่าด้วยบทลงโทษทางอาญาที่เหมาะสม (optimal criminal sanction) ซึ่งเป็นแนวความคิด

                                                           
72  จาก “การวิเคราะห์โทษอาญาด้วยหลักนิติ เศรษฐศาสตร์ ,” โดย ปกป้อง  ศรีสนิท, 2553,  

วารสารนิติศาสตร์, 39(3), น. 514. 
73  จาก ความประสงค์ของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้กฎหมายลักษณะอาญา

และประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 43-44), โดย สหธน รัตนไพจิตร, 2527, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

74  แหล่งเดิม. (น. 48-53). 
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พื้นฐานในการหาค าตอบที่ว่า สังคมควรทุ่มเททรัพยากรในการลงทุนเพื่อจับกุมผู้กระท าความผิด  
มาลงโทษในระดับใดจึงเหมาะสม75 

เหตุที่ ต้องน านิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์มาใช้กับทฤษฎีการลงโทษ  เนื่องด้วย 
ผลประโยชน์และต้นทุนของการก่ออาชญากรรมอยู่บนพื้นฐานของความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
ในอนาคต กล่าวคือ การได้รับผลประโยชน์ของการก่ออาชญากรรมขึ้นอยู่กับความส าเร็จของการ
ปฏิบัติการ ซึ่งไม่แน่นอนว่าจะส าเร็จหรือไม่ ขณะที่ต้นทุนของการก่ออาชญากรรมขึ้นอยู่กับการ
ประเมินความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมมาด าเนินคดีและถูกลงโทษตามกฎหมาย ดังนั้น การประเมินผล
ประโยชน์และต้นทุนของอาชญากรจึงต้องเปรียบเทียบระหว่าง “ผลประโยชน์คาดคะเน” (expected 
benefits) กับ “ต้นทุนคาดคะเน” (expected costs) หากอาชญากรประเมินว่าผลประโยชน์คาดคะเนของ
การก่ออาชญากรรมสูงกว่าต้นทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรม ก็จะตัดสินใจประกอบ
อาชญากรรมขึ้น76  

Beck (1989) ชี้ว่า อาชญากรทั่วไปมีแบบแผนพฤติกรรมแบบเลือกชั่งน้ าหนักระหว่าง
ประกอบอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ โดยไม่ได้มีแบบแผนพฤติกรรมแบบเจาะจึงเลือกประกอบ
อาชญากรรมประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น โครงสร้างผลประโยชน์คาดคะเนและ
ต้นทุนคาดคะเนของอาชญากรรม ซึ่งแตกต่างกันตามอาชญากรรมแต่ละประเภท ย่อมส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของอาชญากร โดยอาชญากรแต่ละคนจะตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมประเภทที่
ให้ผลประโยชน์คาดคะเนสิทธิแก่ตัวเขาสูงสุด ทั้งนี้ ต้นทุนอาชญากรรมมีดังนี้77 

(1)  ค่าใช้จ่ายในการกระท าความผิด 
(2)  บทลงโทษ ซึ่งบทลงโทษต่ าโอกาสในการตัดสินใจกระท าความผิดย่อมมีสูงกว่า

บทลงโทษที่ร้ายแรงกว่า 
(3)  ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการเตรียมการ , ระยะเวลาที่ถูกจ าคุก รวมถึงการสูญเสีย

โอกาสในการท างาน 
(4)  ตราบาปติดตัว (Stigma Effect) เช่น การมีประวัติอาชญากร ซึ่งส่งผลกระทบด้านลบ

ต่อโอกาสในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตในภายภาคหน้า 

                                                           
75  จาก โครงการวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (Economic Analysis of Criminal 

Laws) รายงานฉบับสมบูรณ์ เล่มที่ 2 เรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรม
ปริทัศน์” (น.17), โดย ปกป้อง จันทวิทย์, 2554, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย. 

76  แหล่งเดิม. (น.19). 
77  แหล่งเดิม. (น.19-20). 

DPU



39 

จึงกล่าวได้ว่า อาชญากรเผชิญปัญหาการตัดสินใจเลือกว่าจะประกอบอาชญากรรมดี
หรือไม่ และจะประกอบอาชญากรรมใด มีขนาดความผิดเท่าใด ก่อให้เกิดความรุนแรงมากน้อย
เพียงใด นั้น ระบบการลงโทษทางอาญาที่เหมาะสมต้องสามารถป้องปรามพฤติกรรมการกระท า
ความผิดของอาชญากรได้ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มต้นทุนคาดคะเนของการก่ออาชญากรรม และ
ลดผลประโยชน์คาดคะเนของการก่ออาชญากรรม เป็นส าคัญ78 ดังนั้น เพื่อลดแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร โดยรัฐต้องผลักดัน
ให้ผู้ที่คิดก่ออาชญากรรมเลือกที่จะท างานสุจริตถูกกฎหมายแทนการหารายได้จากการกระท า
ความผิด การออกนโยบายสนับสนุนการรับบุคคลที่เคยกระท าความผิดและไม่มีประวัติการกระท า
ความผิดซ้ าอีกเข้าท างาน การออกนโยบายให้มีอาชีพรองรับให้กับบุคคลที่พ้นการกระท าความผิด
ได้มีงานท าภายหลังพ้นโทษ การมีนโยบายโครงการทุนการศึกษาต่อแก่ผู้พ้นโทษ เพื่อให้บุคคล 
น าศักยภาพมาใช้ทุนโดยการท างานให้แก่รัฐบาล 
 
2.4 การคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรของชาติในอนาคต หากได้รับการปกป้องและดูแลที่ดี
ย่อมเติบโตเป็นทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อประเทศชาติ  และเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การด าเนินคดีอาญาส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นกรณีที่มุ่งตัวเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดหรือต้องหาว่ากระท าความผิดเป็นส าคัญโดยค านึงถึงสภาพส่วนตัวของเด็กและเยาวชน 
และมุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งในด้าน
ส่วนตัวและการใช้ชีวิตในสังคมทั่วไป มิได้มุ่งหวังการลงโทษ การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน
จึงมีเป้าหมายเพื่อให้การอบรมสั่งสอนแก้ไขปรับปรุงเด็กและเยาวชน ให้โอกาสเด็กและเยาวชนใน
การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข79 ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการลบทะเบียน
ประวัติอาชญา อาทิ แนวคิดและมาตรการระหว่างประเทศในการคุ้มรองสิทธิเด็กและเยาวชน 
มาตรการระหว่างประเทศในการรับรองสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ   
การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ดังต่อไปนี้ 

                                                           
78  แหล่งเดิม. (น. 21). 
79  จาก กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (น. 449), โดย คณิต ณ นคร จ, 2546, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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2.4.1  แนวคิดและมาตรการระหว่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
2.2.1.1  แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
ค าว่า “เด็กและเยาวชน” โดยทั่วไปอาจหมายถึง บุคคลทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิง 

ที่อายุยังน้อย และจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ต้องการความช่วยเหลือ และการดูแลจากผู้ใหญ่ 
ซึ่งในการนิยามความหมายของค าว่า “เด็กและเยาวชนกระท าความผิด” (Juvenile Delinquent)  
ก็ย่อมอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะนิยาม80 และจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมาย
ในเร่ือง นัน้ ๆ เป็นส าคัญ81 แต่โดยทั่วไปนานาอารยะประเทศจะก าหนดหลักเกณฑ์อายุของบุคคลที่
อายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ในขณะกระท าความผิดในขณะฟ้องศาล หรือในขณะ
ศาลพิพากษาแล้วแต่กรณี82 โดยจะถือว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชนกระท าผิด และจะต้องได้รับ
ความคุ้มครองสิทธิภายใต้กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน อย่างไรก็ดี การกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนจะไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม (Crime) ดั่งเช่นการกระท าความผิดของ
ผู้ใหญ ่และไม่เรียกเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดว่าอาชญากร (Criminal) แต่จะเรียกการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนว่า การกระท าผิดหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Delinquency) และจะเรียก
ผู้กระท าความผิดว่า เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด (Juvenile Delinquency)83  

2.4.2  การรับรองสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
สิทธิเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหน่ึงของสิทธิมนุษยชน ซึ่งให้ความส าคัญว่าเด็กเป็นกลุ่ม

ชนที่ต้องการการปกป้อง คุ้มครองมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจากความสามารถของสภาวะทางร่างกาย
และสติปัญญา ของเด็กเองที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้
เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการและเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม
ต่อไป ในต่างประเทศจึงเร่ิมพัฒนาแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ในศตวรรษที่ 19  
มีการยอมรับว่าเด็กมีสถานะทางกฎหมายและเร่ิมพัฒนาแนวคิดในการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน 
กระทั่งปลายสงครามโลกครั้งที่ 1 ผลจากสภาวะสงครามท าให้เด็กจ านวนมากได้รับทุกข์ทรมานใน
หลาย ๆ ด้าน ที่ปรากฏตามประชาคมโลก ท าให้มีการตั้งสหภาพกองทุนช่วยเหลือเด็กระหว่าง
                                                           

80  จาก การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว:  เพื่อตอบสนองความคุ้มครองเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว (รายงานผลการวิจัย ) (น. 86), โดย วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ข, 2545, กรุงเทพฯ. 

81  จาก กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว (น. 54), โดย อัจฉรียา ชูตินันทน์ ข, 2552, 
กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 

82  จาก กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผดของเด็กและเยาวชน  (น. 8-9),โดย สง่า ลีนะสมิต, 2517, 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

83  จาก กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว แนวประยุกต์ (น. 1-2), โดย บุญเพราะ แสงเทียน ก, 
2546, กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์. 
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ประเทศ (Save the Children Fund International Union) โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนเหล่านั้น มีแนวคิดที่จะให้ความคุ้มครองเด็กและเยาวชนในทางระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่ง
ต่างจากเดิมที่ไม่เห็นความส าคัญในชีวิตความอยู่ของเด็กและเยาวชนเพราะถือว่าเด็กและเยาวชน
เป็นสมบัติของครอบครัวการดูแลจึงเป็นเร่ืองภายในครอบครัวหรือภายในประเทศเท่านั้น 84 ต่อมา
ประชาคมโลกจึงเร่ิมมีการกล่าวถึงแนวทางให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ซึ่ง
ปรากฏในเอกสารระหว่างประเทศโดยทั่วไป ดังนี้85 

2.4.2.1  สิทธิตามหลักสิทธิมนุษย์ชน  
ความเป็นสากลของสิทธิมนุษย์ชน เร่ิมจากความเชื่อที่ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษย์ชน ค.ศ.  1948 (Universal Declaration of Human Right U.N. 1948)  ได้ก่อตั้ งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมสิทธิและเสรีภาพขั้นมูลฐานที่ได้รับรองยอมรับอย่างเป็นสากลและทุกรัฐ 
ควรให้ความส าคัญที่จะส่งเสริมเคารพและรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษย์ชน สิทธิมนุษย์ชนมีความเป็น
สากลไม่แบ่งแยกซึ่ง เพศ วัย เชื้อชาติ ความทุพลภาพแห่งร่างกายและจิต ในกระบวนการยุติธรรม 
จึงต้องเคารพในหลักสิทธิมนุษย์ชนการบังคับใช้กฎหมายให้ตรงกับเจตนารมณ์ต้องค านึงถึง   
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้งความคิดและการกระท าที่ไม่มี
การล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศและตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  (Human Dignity) สิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวน
ของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้มิให้บุคคลอ่ืนมาล่วงละเมิดได้ การถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครอง และได้รับความยุติธรรมจากรัฐ  

สิทธิมนุษย์ชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีจุดก าเนิดแนวความคิดจากปรัชญา
ตะวันตก ส านักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Right Tradition) มองว่าสิทธิมนุษย์ชนเป็นสิทธิที่มีอยู่
แล้วตามธรรมชาติ  (Natural Right) ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ถือก าเนิด มนุษย์เป็นเพียงผู้ค้นพบ 
(Discover) จึงนิยามได้ว่ามนุษย์ไม่อาจสูญเสียสิทธิความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
ได้แก่ สิทธิในการศึกษา สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย 
และสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โธมัส เพน (Thomas Paine 
1737-1809) นักต่อสู้ทางการเมืองชาวอังกฤษที่ เรียกร้องเอกราชให้อเมริกา  ในปี ค.ศ. 1766  
เป็นบุคคลแรกที่ใช้ค าว่า “สิทธิมนุษย์ชน”  

                                                           
84  จาก กลไกระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก  (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 7), โดย อิงอร เจตนาเลิศ, 2541, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
85  การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ: ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 30). เล่มเดิม. 
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เมื่อพิจารณาแนวคิดสิทธิมนุษย์ชนของตะวันตกในเชิงประวัติศาสตร์แล้วล้วนประสงค์
ให้ได้มาซึ่งการยอมรับและเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนด้วยความยุติธรรมทางมโนธรรม  
จึงสะท้อนถึงสภาพความเป็นจริงในเชิงศีลธรรม (Moral Right) ซึ่งสะท้อนมาจากแนวคิดเร่ืองสิทธิ
มนุษย์ชน แนวคิดของเฟนเบิร์ค (Joel Feinberg) ซึ่งนิยามสิทธิมนุษย์ชนในแง่ข้อเรียกร้องทาง
ศีลธรรมที่ตั้งอยู่บนความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทั้ง(All primary human needs) โดยถือว่า
มนุษย์ล้วนมีสิทธิมนุษย์ชน เพราะทุกคนต่างก็มีความต้องการเยี่ยงมนุษย์ชนเช่นเดียวกัน (The same 
human needs) 

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
of Civil and Political Rights) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีเนื้อหาสาระเป็นการรับรองหลักการว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
หรือสิทธิมนุษยชนในปฏิญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิที่เรียกว่าสิทธิพลเมือง 
(Civil Rights) ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน เป็นการเน้นย้ าพันธมิตรของรัฐภาคีภายใต้ 
กฎบัตรสหประชาชาติในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองบัญญัติไว้เป็นหลักว่ามนุษย์ทุกคนพึงมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่  
(Right of life) เป็นสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย บุคคลใดจะพรากไปเสียมิได้ รัฐไทย
อยู่ในภาคีกฎบัตรสหประชาชาติ รัฐจึงมีหน้าที่ให้การสนับสนุนสิทธิเด็กและเยาวชนเพราะถือเป็น
พลเมืองของรัฐที่สมควรได้รับการดูแล  การคุ้มครอง ตลอดจนเติบโตเป็นพลเมืองวัยผู้ใหญ่  
ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ มีสิทธิและใช้สิทธิในการด ารงชีวิต หรือการใช้สิทธิ
ตามที่กฎหมายบัญญัติได้ โดยไม่ถูกกีดกันจากรัฐหรือจากสังคมภายนอก อาทิ สิทธิทางการเลือกตั้ง 
สิทธิการไม่เลือกปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ในการเข้าท างานหรือการศึกษาอันเป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กและเยาวชนพึงได้รับตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 
of the Child = CRC)  

2.4.2.2  การรับรองสิทธิเด็กตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
สิทธิ เด็กได้รับการรับรองในรูปแบบต่าง ๆ โดยองค์การสหประชาชาติมาเป็นเวลา

พอสมควรแล้ว และต่อมาได้พัฒนาน าหลักการต่าง ๆ มารวบรวมไว้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
ในรูปของอนุสัญญาคือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child = CRC) 
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989/2532 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 1990/2533 อนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กมีหลักการที่ส าคัญว่า เด็กทุกคนมีสิทธิต่าง ๆ ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและประเทศสมาชิก
ของอนุสัญญาฉบับนี้ต้องด าเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้
สิทธิของเด็กอย่างเต็มที่และ อย่างน้อยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาฯ ซึ่งได้รับการ
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ยอมรับทั่วโลกว่าข้อก าหนดต่าง ๆ ในอนุสัญญาฯ เป็นมาตรฐานขั้นต่ าในการดูแลคุ้มครองเด็ก 
ปัจจุบันอนุสัญญาฉบับนี้มีภาคีสมาชิกถึง 195 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในภาคีสมาชิก
อนุสัญญานี้เมื่อวันที่  27 มีนาคม 1992 และมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในฐานะเป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 199286 

สิทธิ เด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนแต่เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้อง 
คุ้มครองมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจากความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญา ของเด็กเอง
ที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ใหญ่จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พัฒนาการและเจริญเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ในประชาคมระหว่างประเทศเห็นความส าคัญ
ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในปี พ.ศ. 1924/2467 องค์การสันนิบาตชาติได้
ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือที่เรียกว่าปฏิญญาเจนีวา  (the Declaration of Geneva 1924)  
เมื่อมีการจัดตั้งองค์การสหประชาชาติได้มีการประกาศปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  
(the Universal Declaration of Human Rights) เมื่อปี 1948/2491 แล้ว ต่อมาในปี1959/2502 องค์การ
สหประชาชาติได้พัฒนาและประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (the United Nations Declaration on 
the Rights of the Child 1959) แต่ปฏิญญาไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ต่อมาจนถึงปี 
1989/2532 สหประชาชาติจึงได้พัฒนาการคุ้มครองเด็กให้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในรูปของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989) ซึ่งอยู่ในรูปแบบปัจจุบัน
ในปี 2000/2533 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child 1989)  
จึงถือว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับแรกที่ให้ความคุ้มครองและส่งเสริมชีวิตและการพัฒนา
ขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงและถือได้ว่าเป็นการก าหนดมาตรฐานสากลท าง
กฎหมายที่ต่างประเทศให้การยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครอง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ซึ่งเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว 
การศึกษา เป็นต้น สิทธิของเด็กนั้นไม่ใช่เร่ืองที่รัฐหรือใครให้กับเด็ก แต่เป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มี
ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งอนุสัญญาใช้ค าว่า “สิทธิติดตัว” (inherent rights) ดังนั้น เด็กจึงเป็นผู้มีสิทธิ 
ที่ไม่มีผู้ใดสามารถไปตัดทอนหรือจ ากัดการใช้สิทธิอันชอบธรรมของเด็กหรือละเมิดสิทธิของเด็กได้ 
ในการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก จะต้องค านึงถึงสิทธิเด็กและที่ส าคัญที่สุดคือต้องยึดถือ 
หลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (the best interest of the child) เป็นข้อพิจารณาในการด าเนินการ 
เป็นส าคัญ 
                                                           

86  อนุ สัญญาว่าด้ วย เด็ กสิทธิ เด็กและพรบ .คุ้ มครอง เด็ ก .  สืบค้น  20  เมษายน  2558 , จ าก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=432527 
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การคุ้มครองเด็กเป็นเร่ืองที่ส าคัญอย่างยิ่งในการรับประกันอนาคตที่รุ่งเรือง  ของชาติ 
หากปล่อยให้เด็กถูกท าร้ายด้วยวิธีการต่าง ๆ และเด็กที่เป็นแหล่งทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญที่สุดของ
ประเทศชาติถูกท าลายหรือ ท าให้เสียประสิทธิภาพเป็นจ านวนมาก เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นบุคคลที่
สังคมต้องใช้ทรัพยากรมาดูแลรักษา นอกจากนั้นหากทรัพยากรมนุษย์นี้ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและ
พัฒนาอย่างเต็มที่ และเหมาะสม รัฐจะขาดก าลังส าคัญที่จะเติบโตมาดูแลรักษาสังคมนั้นต่อไป  
ในอนาคต ดังนั้นการท านายอนาคตของประเทศใดประเทศหนึ่งว่าจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ า  
ในอนาคต สามารถท านายได้อย่างไม่ผิดพลาดโดยศึกษาจากวิธีการปฏิบัติ  การคุ้มครองและ 
การพัฒนาเด็กในสังคมนั้น ๆ ว่าได้ท าอย่างจริงจังเพียงใด และนอกจากการคุ้มครองแล้ว การศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน  อนาคต กฎหมาย
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบของอนุสัญญา และพิธีสารต่าง ๆ มีส่วนช่วยในการก าหนด
มาตรฐานที่รัฐจะต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและพัฒนาเด็กให้เติบโต
เป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต 

จากการศึกษาตราสารที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศในเร่ืองสิทธิเด็กแล้วจะเห็นได้   
ว่าแม้การคุ้มครองสิทธิเด็กที่เป็นสิทธิติดตัวของเด็กทุกคนมาตั้งแต่เกิดจะเป็น เร่ืองของทุกภาคส่วน
ของสังคม แต่ผู้มีบทบาทและหน้าที่ก าหนดมาตรการกลไกต่าง ๆ เพื่อให้การคุ้มครองเด็กให้เป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต่ าของอนุสัญญาฯ และพิธีสารต่าง ๆ คือ รัฐ เพราะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ รัฐจึงมีภาระ
ที่ต้องก าหนดมาตรการทั้งทางกฎหมาย ทางการบริหารและด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อให้การคุ้มครองเด็ก
เป็นไปอย่างได้ผลเต็มที่ 

การศึกษาเร่ืองสิทธิของเด็กจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาถึงวิธีการ ปฏิบัติต่อเด็ก
หรือการคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทยปัจจุบันว่าในแต่ละ  ประเด็นนั้น ประเทศไทยได้
ด าเนินการคุ้มครองเด็กเข้าตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 
ในการคุ้มครองสิทธิเด็ก คือ มาตรการทางกฎหมายซึ่งต้องพิจารณาควบคู่กับวิธีการปฏิบัติที่เป็นอยู่  
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่ง เป็นกฎหมายที่ส าคัญที่สุดของไทยได้ เน้นใน  เร่ือง 
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลรวมทั้งสิทธิเด็กด้วยและได้บัญญัติหลักการ ส าคัญ ๆ หลายประการตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ว่าด้วยสิทธิเด็กไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์
ว่าประเทศไทยมีเจตจ านงที่จะคุ้มครองสิทธิเด็กและ เป็นการก าหนดว่ากฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ
เร่ืองเด็กจะต้องคุ้มครองสิทธิเด็กตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนด
คุ้มครองสิทธิเด็กไว้ในมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองสิทธิเด็กเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ดังนี ้ 
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มาตรา 31 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย87  
มาตรา 43 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสอง

ปีที่รัฐจะ ต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย88 
มาตรา 53 เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับการคุ้มครองโดยรัฐจากการ

ใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม89 
มาตรา 80 รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง

และชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน90 
2.4.3  การคัดแยกทะเบียนประวัตกิารกระท าความผิด 

2.4.3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิด 
การมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัวเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด  

ท าให้เป็นอุปสรรคหนึ่งในการกลับมามีชีวิตในสังคมอีกคร้ังหนึ่ง  และอาจเป็นหนทางให้เด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นแรงงานส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ 
เลือกที่จะกระท าความผิดซ้ าได้ เพราะสังคมและรัฐยังไม่มีมาตรการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่
เด็กและเยาวชนอย่างเต็มก าลัง ท าให้เด็กและเยาวชนซึ่งจะเจริญเติบโตในอนาคตไม่ได้รับโอกาสใน
การเร่ิมต้นชีวิตใหม่จากสังคม ดังนั้นในหัวข้อนี้จะได้ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร ได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุในการกระท าความผิดซ้ า และทฤษฎีการลงโทษเกี่ยวกับการ
ลบทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ดังต่อไปนี้ 

1)  การลงโทษเพื่อเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด (Rehabilitation)91 
ทฤษฎีนี้เน้นการแก้ไขหรือบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิดเป็นรายบุคคล  โดยวิธีการ

ลงโทษตามวัตถุประสงค์นี้อาจไม่ใช่การลงโทษที่แท้จริง เพราะมิได้ท าให้ผู้ที่ได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงเกิดความยากล าบากแต่ประการใด92 กล่าวคือ วิธีการลงโทษตามวัตถุประสงค์นี้เป็นการ
แก้ไขหรือเยียวยารักษาจิตใจของผู้กระท าความผิดให้ลดความรู้สึกที่ต้องการฝ่าฝืนกฎหมาย และหัน
กลับมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความสามารถในการยับยั้ง

                                                           
87  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32. 
88  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49. 
89  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 53. 
90  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 80. 
91  การน ารูปแบบกระบวนการและนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 36). เล่มเดิม. 
92  From Criminal Law (p. 28), by Wayne R. LaFave. เล่มเดิม. (น.36). 
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มิให้ตนเองกระท าความผิดอีกต่อไป โดยการพยายามหลีกเลี่ยงมิให้ผู้กระท าความผิดประสบกับ 
สิ่งที่จะท าลายคุณลักษณะประจ าตัวของเขา เช่น การใช้มาตรการเลี่ยงโทษจ าคุกต่าง ๆ อาทิ93 การรอ
การก าหนดโทษหรือการรอการลงโทษ โดยไม่ต้องให้ผู้นั้นได้รับการลงโทษจ าคุกอย่างจริงจัง 

การที่มีแนวความคิดลบทะเบียนประวัติอาชญากรให้กับบุคคลที่พ้นโทษมาแล้ว จะเห็น
ได้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงโทษนี้  เพราะเมื่อลบทะเบียนประวัติอาชญากรให้กับผู้พ้น
โทษแล้วจะท าให้บุคคลนั้นมีโอกาสในการด าเนินชีวิตเป็นปรกติ อีกคร้ังหนึ่ง และพร้อมที่จะ 
แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้เป็นคนดีของสังคมด้วย  

2)  การลงโทษเพื่อเป็นการท าให้ความสัมพันธ์ของคู่กรณีกลับคืนดี (Restoration) 
การลงโทษแบบนี้ถือว่าเป็นการลงโทษแนวล่าสุด โดยมีแนวคิดว่า เมื่อเกิดการกระท า

ความผิดจะมีบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งรวมถึงสังคมด้วย ดังนั้นจึงควรให้ผู้กระท าความผิด  
ผู้ได้รับความเสียหาย รวมถึงบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระท าความผิดได้มาพูดคุยกัน 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญของรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาเป็นผู้ประสานงาน ผู้กระท าความผิดจะได้
ทราบถึงผลของสิ่งที่ตนเองได้กระท าลงไป และทุกฝ่ายจะได้ตกลงกันว่าจะท าอย่างไรกับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีการที่จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระท าความผิด  ผู้ได้รับความ
เสียหาย รวมถึงสังคมยังคงเหมือนเดิม เพราะข้อตกลงนั้นจะเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย กล่าวคือ 
ผู้กระท าความผิดก็เต็มใจรับผิดชอบกับสิ่งที่ตนเองกระท าลงไป ผู้ได้รับความเสียหายก็ได้รับการ
ชดเชยเป็นที่พอใจของตนด้วย94 ซึ่งการที่ให้โอกาสบุคคลที่กระท าความผิดได้รับการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากร หลังจากที่พ้นโทษแล้ว จะเป็นการสร้างความพอใจให้กับทุกฝ่าย  กล่าวคือ 
ผู้เสียหายได้รับการชดเชยและเห็นแล้วว่าบุคคลที่กระท าความผิดได้รับการลงโทษ ส่วนบุคคลที่
กระท าความผิด เมื่อพ้นโทษแล้วก็ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร 

แม้ว่าทะเบียนประวัติอาชญากรจะมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุติธรรม ทั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจ พนักงานอัยการ ศาล และราชทัณฑ์ กล่าวโดยสรุปคือ
ทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถใช้เป็นหลักฐานในการเพิ่มโทษ หรือลงโทษบุคคลผู้กระท า
ความผิดให้หนักขึ้น หากบุคคลนั้นกระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก แต่การที่บุคคลมีทะเบียนประวัติ
อาชญากร หรือ ข้อมูลการกระท าความผิดติดตัว ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกหลายประการ 
ทั้งผลกระทบต่อตนเองในการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เพราะมีกฎหมายจ ากัดห้ามไว้  

                                                           
93  อาชญาวิทยา และ ทัณฑวิทยา (น. 261). เล่มเดิม. 
94  จาก Prison Fellowship International. (2008). Restorative justice briefing paper. p 1. (อ้ างถึงใน  

การน ารูปแบบกระบวนการและนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 37). เล่มเดิม). 
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ซึ่งอาจจะเป็นผลให้บุคคลนั้นกระท าความผิดซ้ าได้  รวมถึงผลกระทบต่อครอบครัวที่พลอยเสีย
ชื่อเสียงไปด้วย และที่ส าคัญยังมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย เพราะฉะนั้น
จะได้ท าการศึกษากฎการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในต่างประเทศว่ามีวิธีการ  รูปแบบอย่างไร 
เพื่อจะได้น ามาวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศไทยจะมีการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากร หากเป็นไปได้จะได้น าแนวความคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพ
ของสังคมไทยต่อไป95 

 
2.5  ความรับผิดและโทษทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

2.5.1  การกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน  
2.5.1.1  ความหมายการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  
ตามพจนานุกรมทางกฎหมายของแบล็ก96 Black (Black’s Law Dictionary) ให้ค าจ ากัด

ความของค าว่า “Delinquent child” หมายถึง “An infant of not more than specified age, who had 
violated any law, or who is incorrigible” หมายความว่า ผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินที่ก าหนดไว้  ซึ่งได้ 
ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ หรือซึ่งแก้ไขเยียวยาไม่ได้  

บุญเพราะ แสงเทียน97 ให้ความหมายของค าว่า การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน
นั้นจริงกับค าว่า Juvenile Delinquent ในภาษาอังกฤษและในทางด้านอาชญากรรมและทัณฑวิทยา 
(Criminology and Penology) ไม่ถือว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดเป็นอาชญากรเช่นเดียวกับการ
กระท าผิดของผู้ใหญ่ และการกระท าผิดของเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายไทยนั้น  หมายถึง  
การกระท าผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนที่มีโทษอาญา และการกระท าผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวที่จะพิพากษาหรือ 
มีค าสั่ง 

ดังนั้น จึงเห็นไดว้่าการจ ากัดความหมายของค าว่า “เด็กกระท าความผิด” ในแง่กฎหมาย
นั้นแยกอธิบายได้โดยมีข้อพิจารณาจากเกณฑ์อายุและเกณฑ์กระท าความผิด  

                                                           
95  แหล่มเดิม. 
96  กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว (น. 18-19). เล่มเดิม. 
97  จาก ค าอธิบายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน (น. 1-2), โดย บุญเพราะ แสงเทียน ข, 

2540, กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 

DPU



48 

2.5.1.2  สาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 1)  ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม (Socio-Cultural Factors)  
เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการเลียนแบบสูง  ฉะนั้นหากสิ่งแวดล้อมไม่ดี 

ก็จะเป็นแบบอย่างให้เด็กและเยาวชนในสังคมมีพฤติกรรมที่ไม่ดี โดยพิจารณาหลาย ๆ สาเหตุ อาทิ 
สาเหตุจากประชากรเพิ่มขึ้น รัฐไม่สามารถจัดบริการได้ทั่วถึง ไม่มีงานท า ไร้ที่อยู่อาศัย เด็กและ
เยาวชนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ปัญหาไม่มีพัฒนาการชองการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
สภาพถิ่นที่อยู่อาศัยมีสิ่งแวดล้อมที่ชั่ว (Bad surrounding) ครอบครัวอยู่ในชุมชนแออัด มีแนวโน้มที่
จะเป็นที่ซ่องสุมของพวกมิจฉาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะยาเสพติด ประกอบกับพื้นฐานทางจิตใจของ
เด็กและเยาวชนที่มีความอ่อนไหวแปรปรวนง่ายไม่สามารถแยกแยะถึงความเหมาะสม ประกอบกับ
มีพฤติกรรมเลียนแบบสิ่งที่ไม่ถูกต้องทีละน้อยจนถึงขั้นกระท าความผิด 98 

 2)  ปัจจัยจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
เด็กและเยาวชนกระท าความผิดมีสาเหตุมาจากการคบเพื่อน  (Bad companionship) 

เน่ืองจากเป็นวัยที่ต้องการมีเอกลักษณ์ของตนเอง จึงได้รับอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งเข้ามามีบทบาท
แทนที่ครอบครัวในกระบวนการทางสังคม (socialization) ต้องการการมีบทบาท พฤติกรรม
เรียกร้องความสนใจ ความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนจึงง่ายต่อการถูกชักจูง หรือ 
ตกเป็นเคร่ืองมือของอาชญากรอาชีพ จนในที่สุดกลายเป็นผู้ที่กระท าความผิด99 

 3)  สาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ 
ประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ จากปัญหาดังกล่าวส่งผล

กระทบถึงเด็กและเยาวนที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน มีความรู้สึกและทัศนคติที่ไม่ดีว่าตนไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในสังคม ซึ่งมีส่วนในการผลักดันหรือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนในครอบครัวที่เกิด
ในครอบครัวที่มีสถานะทางเศรษฐกิจไม่ค่อยดี กระท าความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งขยาย
ขอบเขตการกระท าความผิดไปสู่การกระท าความผิดฐานอ่ืน ๆ100 

 4)  ปัจจัยอันเป็นสาเหตุจากความบกพร่องทางครอบครัว 
เด็กและเยาวชนเป็นช่วงวัยที่ต้องการความรักความอบอุ่น การอบรมบ่มนิสัยจากบุคคล

ในครอบครัว เด็กและเยาวชนที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีดี ย่อมมีภูมิคุ้มกันในการตัดสินใจกระท า
ความผิดมากกว่า เด็กและเยาวชนที่ถูกทารุณกรรม ถูกละเลยส่งผลให้มีพฤติกรรมที่รุนแรงโดย

                                                           
98  จาก กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและเยาวชน  (น.5), โดย ประธาน วัฒนวาณิชย์, 2530, 

กรุงเทพฯ: เจริญผล. 
99  แหล่งเดิม. 
100  แหล่งเดิม. 
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ขึ้นอยู่กับลักษณะของการทารุณกรรม เช่น เด็กที่ถูกท าร้ายร่างกายจะท าผิดรุนแรงบ้างเล็กน้อย 
ในขณะที่เด็กที่ถูกละเลยทอดทิ้ง จะกระท าผิดรุนแรงมากกว่า ครอบครัวที่ขาดการควบคุมดูแล  
ขาดทักษะการเป็นพ่อแม่ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในเด็กได้ แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุ
การกระท าความผิด มิใช่มีเฉพาะครอบครัวที่มีความบกพร่อง แต่สามารถเกิดขึ้นได้กับครอบครัวที่
สมบูรณ ์อาทิ การตั้งความหวังกับเด็กและเยาวชนสูงเกินไป น าไปสู่การกดดันเด็ก เด็กและเยาวชน
ได้รับแรงกดดันจึงระบายออกมาด้วยพฤติกรรมที่ก้าวร้าว น าไปสู่การกระท าความผิด101 

 5)  ปัจจัยอันเป็นสาเหตุจากความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพของ
เด็กและเยาวชน  

สติปัญญาและประสบการณ์น้อย ท าให้เกิดความเขลารู้เท่าไม่ถึงการณ์ (Ignorance) 
ปกติแล้วเด็กและเยาวชนยังมีสติปัญญาและประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตด้อยกว่าผู้ใหญ่ จึงมัก 
ถูกชกจูงให้กระท าความผิดได้ง่าย และเมื่อพิจารณาจากสัญชาตญาณ ความต้องการธรรมชาติ ซึ่ง 
หากเด็กและเยาวชนไม่มีการควบคุม หรือยับยั้งอารมณ์ ส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศที่เบี่ยงเบน  
มีการแสดงออกในทางก้าวร้าวรุนแรง เช่น การกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิตร่างกาย102 

2.5.2  หลักเกณฑ์ในการก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 
2.5.2.1  เกณฑ์อายุเด็กและเยาวชน 
บุคคลผู้จะขึ้นชื่อว่าเด็กหรือเยาวชนได้กระท าความผิดนั้น ต้องพิจารณาจากเกณฑ์อายุ

เป็นตัวชี้ว่าบุคคลนั้นเป็นเด็กหรือเยาวชน ซึ่งในการก าหนดเกณฑ์อายุดังกล่าวนั้นมีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายหลายฉบับและแต่ละพระราชบัญญัติได้ก าหนดเกณฑ์อายุไม่เท่ากัน แต่ในกรณีที่เด็กและ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิดหรือต้องหาว่ากระท าความผิดและได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
เด็ก และเยาวชนนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งเมื่อพิจารณาความตามมาตรา 4103 แล้วจะเห็นได้
ว่าการพิจารณาถึงอายุของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญาต้องพิจารณาโดยสอดคล้อง
กับความรู้สึกผิดชอบของผู้กระท าในขณะกระท าความผิดนั้นด้วย  ทั้งนี้เป็นไปตามประมวล
                                                           

101  จาก สาเหตุการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกับมาตรการแก้ไขเชิงรุก  (เอกสารวิชาการ 
ส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลช้ันต้น”รุ่นที่ 10 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ปี 2555) (น. 11), โดย อรอุมา วชิรประดิษฐพร, 2555. 

102  แหล่งเดิม. 
103  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553,

มาตรา 4 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์  
 “เยาวชน” หมายความว่า บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์.” 
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กฎหมายอาญา มาตรา 73104 มาตรา 74105 มาตรา 75106 ดังนั้นในปัจจุบันค าว่า “เด็ก” หมายถึง  
บุคคลที่อายุไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ และ “เยาวชน” หมายถึงบุคคลที่อายุเกินกว่าสิบห้าปีบริบูรณ์ 

พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ. 2553 มาตรา 4 ประกอบความรับผิดของบุคคลในทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
73 ถึงมาตรา 75 ให้นิยามค าว่า “เด็ก” และ “เยาวชน” โดยพิจารณาจากเกณฑ์อายุของบุคคลที่กระท า
ผิดอาญาเท่านั้น การบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสในทางแพ่งจึงไม่น ามาเป็นข้อพิจารณา ดังนั้น 
ไม่ว่าบุคคลนั้นจะบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสทางแพ่งก็ตาม ถ้าบุคคลนั้นอายุยังไม่ถึงสิบแปดปี
บริบูรณ์ กฎหมายถือว่ายังเป็นเยาวชนอยู่และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติฉบับนี้107  

นิยาม “การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน” มีความหลากหลายในการจ ากัดความ
ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองเด็กและเยาวชนในสังคมนั้น ๆ ซึ่งสามารถสรุปความหมายเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนได้ดังนี้ 

พจนานุกรมทางกฎหมายของแบล็ก (Black’s Law Dictionary) ให้ค าจ ากัดความของ 
ค าว่า “Delinquent child” ว่า “An infant of not more than specified aga, who has violated any law, 
or who is incorrigible” ซึ่งหมายความว่าผู้เยาว์ที่มีอายุไม่เกินที่ก าหนดไว้ ซึ่งได้ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ 
ซึ่งการกระท านั้นไม่สามารถแก้ไขเยียวยาได้  

บุญเพราะ แสงเทียน กล่าวว่า การกระท าผิดของเด็กและเยาวชน หมายถึง “การกระท า
ความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่มีโทษทางอาญาและการกระท าผิด
กฎหมายอ่ืน ๆ ซึ่งบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวที่จะพิพากษาหรือ  
มีค าสั่ง” ซึ่งเป็นการให้ความหมายโดยเทียบค าว่า “Juvenile Delinquency”108 

                                                           
104  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 73 บัญญัติว่า “เด็กอายุไม่เกินสิบปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติ

เป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ 
  ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวเด็กตามวรรคหนึ่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

เด็กเพื่อด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น.” 
105  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 74วรรคแรก บัญญัติว่า “เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปี 

กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษฯ.” 
106  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 75 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบห้าปีแต่ต่ ากว่าสิบแปดปี กระท าการ

อันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและส่ิงทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่ควรจะ
วินิจฉัยว่าสมควรจะพิพากษาลงโทษหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรจะพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตามมาตรา 74 
หรือถ้าศาลเห็นสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง.” 

107  กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว (น. 54-55). เล่มเดิม. 
108  กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว แนวประยุกต์ (น. 1). เล่มเดิม. 
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การให้ความหมายดังที่ได้กล่าวมานี้  จึงมีความสอดคล้องกับมุมมองทางด้าน 
อาชญวิทยาและทัณฑวิทยา (Criminologe and Penologe) ที่ไม่ถือว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าเป็น 
“อาชญากร” (Criminal) แต่ถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นเพียง “พฤติกรรมเบี่ยงเบน109” (Beviant 
behavior) เท่านั้น  

2.5.2.2  การพิจารณาพิพากษาการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ในกรณีของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดหรือถูกกล่าวว่ากระท าความผิดนั้น 

กระบวนการยุติธรรมต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ เพราะปรัชญาหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย คือ ในคดีอาญามุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็ก
และเยาวชน ในการพิจาณาคดีให้ศาลค านึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพและภาวะแห่งจิตของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งแตกต่างเป็นคน ๆ ไป ในการประกอบการพิจาณาการกระท าความผิดแม้ว่าการกระท า
ความผิดนั้นจะได้ข้อเท็จจริงว่ากระท าโดยมีเจตนาหรือไม่ก็ตาม การพิพากษาตัดสินต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ  

ตัวอย่าง กรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดโดยประมาท คดีด าหมายที่ 1233/2554 
พนักงานอัยการฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง น.ส.แพรวา (นามสมมติ) ต่อ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในความผิดฐานขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ
บาดเจ็บสาหัส และถึงแก่ความตาย และฐานใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถยนต์ เป็นต้น  

2.5.3 ความผิดที่กระท าโดยไม่ร้ายแรงกับความผิดที่เป็นการก่ออันตราย 
องค์ประกอบทางจิตใจของผู้กระท าความผิด ถือเป็นส่วนส าคัญในการน ามาพิจารณาถึง

ความรับผิดทางอาญาของบุคคล ซึ่งการที่ผู้กระท าจะต้องรับผิดทางอาญานั้นจะต้องมีจิตใจที่ 
น่าต าหนิได้ ซึ่งได้บ่งบอกไว้โดยปริยายในบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น มีเจตนร้ายโดยรู้ โดยตั้งใจ 
ซึ่งแสดงถึงภาวะจิตใจที่น่าต าหนิ110 แตกต่างจากความผิดที่เป็นการก่อการร้ายซึ่งเป็นการกระท า
ความผิดโดยเจตนา ความผิดอาญาร้ายแรงตามกฎหมายไทย มิได้ให้ความหมายค าว่าอาชญากรรม
ร้ายแรง ว่ามีลักษณะอย่างไร แต่มีการก าหนดอัตราโทษอย่างต่ าคือจ าคุกตั้งแต่  5 ปีขึ้นไปหรือโทษ
สถานหนักกว่านั้น ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานจากโจทก์จนกว่าจะเชื่อแน่ว่าจ าเลยได้กระท า
ความผิดจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 176 จึงกลายเป็นความเข้าใจ

                                                           
109  บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์. (2546). ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กประวัติ

ความเป็นมา. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2558, จาก http://www.coj.go.th/mhkjc/system/history.html 
110  จาก กรณีปัญหาการเพิ่มอัตราโทษการกระท าความผิดโดยประมาทในคดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณี 

ขับรถโดยประมาท (เอกสารในการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลช้ันต้น” รุ่นที่ 13) (น.12), โดย 
เจตยน์พัฒน์ วารีเจริญชัย, 2557. 
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โดยนัยว่าความผิดร้ายแรงตามกฎหมายไทยคือความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างต่ า ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
การที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นนั้น เพราะหากพิจารณาในแง่ของอัตราโทษตามที่กฎหมายมาตรานี้
ก าหนดแล้ว กฎหมายไทยยอมรับว่าอัตราโทษที่ก าหนดไว้ให้จ าคุกตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไปเป็นอัตราโทษ
ที่หนักและเป็นความผิดร้ายแรง จึงจ าเป็นที่ศาลจะต้องรับฟังพยานหลักฐานโจทก์  หรือต้อง 
สืบพยานหลักฐานจนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษ111 

จากการศึกษาประมวลกฎหมายอาญาของไทย พบว่าความผิดอาญาที่โทษจ าคุก 4 ปี 
และจ าคุก 4 ปี ขึ้นไปมีเป็นจ านวนมาก อาทิ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับความยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับ
ชีวิตร่างกายที่ผู้กระท าผิดมีเจตนา ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นต้น  
 2.5.4 ความสามารถในการท าความชั่วของเด็กและเยาวชน 

การพิจารณาและพิพากษาคดีของเด็กและเยาวชนและครอบครัวมิได้มุ่งแต่เพียงการ
พิจารณาถึงการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเท่านั้น แต่ศาลเยาวชนและครอบครัวจะต้อง
ค านึงถึงสาเหตุของการกระท าความผิดด้วย รวมถึงวิธีการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด สวัสดิภาพ
ตลอดจนอนาคตของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้กลับเป็นพลเมืองดี 
ด้วยเหตุนี้หลักการที่ใช้ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดจะใช้วิธีการแก้ไขแทนการลงโทษ 
หลักการนี้เป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วทุกประเทศ โดยสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (the United Nations Declaration on the Rights of the Child 1959) เมื่อวันที่  20 พฤศจิกายน 
2502 ข้อ 2 ความว่า112  

“เด็กมีความส าคัญมาก จึงควรได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ดังนั้นเมื่อเด็กและ
เยาวชนกระท าความผิด จึงไม่ควรถูกลงโทษแบบเดียวกับผู้ใหญ่ ทั้งนี้เพราะเด็กกระท าความผิดด้วย
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและปัจจัยอ่ืนไปบีบบังคับ  ดังนั้น จึงเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบันแล้วว่า ความผิดที่เด็กกระท านั้นแตกต่างกับความผิดที่ผู้ใหญ่กระท า
ทั้งในแง่เจตนาและการกระท า”  

                                                           
111  จาก การก าหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญาสหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรม 

ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 66), โดย กมลศักดิ์ หมื่นภัคดี, ร้อยต ารวจโท, 2552, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

112  จาก การปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกของศาลในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด   
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น.9-10), โดย ศิริชัย จันทร์สว่าง, 2544, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ดังนั้น เมื่อศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาคดีเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด
อาญาแล้วเสร็จ ศาลจะท าการประชุมเพื่อท าค าพิพากษาว่าจ าเลยกระท าความผิดจริงหรือไม่   
สมควรลงโทษหรือใช้วิธีการอย่างไรซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีอ านาจในการลงโทษทางอาญา
หรือเปลี่ยนโทษทางอาญาและใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนได้ 

2.5.4.1  ความสามารถในการกระท าความชั่วของเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 
กรณีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีกระท าความผิดตามกฎหมาย ซึ่งในทางกฎหมายถือว่าบุคคล

นั้นยังไม่รู้เดียงสาโดยสิ้นเชิง113 และการกระท าความผิดนั้นไม่เป็นความผิดอาญาเนื่องจากเป็นการ
กระท าที่กฎหมายถือว่าหรือสันนิษฐานว่าปราศจากความสามารถในการท าชั่ว  (Schuldfahigkeit) 
โดยมิได้พิจารณาถึงขนาดความเฉลียวฉลาด (intelligence) ของผู้กระท าความผิดประกอบด้วย114 

2.5.4.2  ความสามารถในการกระท าความชั่วของเยาวชน 
กรณีผู้กระท าความผิดมีอายุเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ซึ่งในทางกฎหมายถือว่า 

เป็นบุคคลที่อาจมีความสามารถในการท าชั่ว  (Schuldfahigkeit)115 โดยศาลจะต้องพิจารณาถึง
ความรู้สึกผิดชอบและสิ่งอ่ืนทั้งปวงเกี่ยวกับตัวบุคคลนั้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและสาเหตุอ่ืนที่ 
ท าให้บุคคลนั้นกระท าความผิดเป็นรายบุคคลไป กล่าวคือ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชน
นั้นมีความสามารถในการท าชั่ว (Schuldfahigkeit) ให้ศาลมีอ านาจลงโทษทางอาญาหรือจะใช้
วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตามมาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้ อย่างไรก็ดี หากศาลจะ
ลงโทษทางอาญาจะต้องลดมาตราส่วนโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดลงกึ่งหนึ่งด้วย116 

อนึ่ง หลักการลงโทษบุคคลโดยปราศจากความชั่วไม่ได้หรือหลักไม่มีโทษ โดยไม่มี
ความชั่ว (nulla poena sine culpa) ซึ่งมีความหมายว่า จะมีการลงโทษบุคคลโดยปราศจากความชั่ว 
(Schuld) ไม่ได้และจะลงโทษบุคคลนั้นเกินกว่าความชั่ว (Schuld) ของบุคคลนั้นไม่ได้ ฉะนั้น  
หลักไม่มีโทษ โดยไม่มีความชั่ว (nulla poena sine culpa) คือ หลักการลงโทษให้เหมาะสมกับ

                                                           
113  จาก ประมวลกฎหมายอาญา:หลักกฎหมายและพื้นฐานการเข้าใจ (น. 296), โดย คณิต ณ นคร ฉ, 

2556. 
114  จาก กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (น. 290), โดย คณิต ณ นคร ช, 2556, กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
115  แหล่งเดิม. 
116  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 75 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบส่ีปี แต่ยังไม่เกินสิบเจ็ดปี กระท าการ

อัน กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ให้ศาลพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบและส่ิงอื่น ทั้งปวงเกี่ยวกับผู้นั้น ในอันที่จะควร
วินิจฉัยว่าสมควรพิพากษาลงโทษผู้ นั้นหรือไม่ ถ้าศาลเห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษก็ให้จัดการตาม มาตรา 74 
หรือถ้าศาลเห็นว่าสมควรพิพากษาลงโทษก็ให้ลด มาตรา ส่วนโทษที่ ก าหนดไว้ ส าหรับความผิดลงก่ึงหนึ่ง.” 
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บุคคล (Individualization of Punishment) นั่นเอง ซึ่งการที่บทบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ลดมาตรา
ส่วนโทษให้แก่ผู้กระท าความผิดก็เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว117 

กรณีผู้กระท าความผิดอายุตั้งแต่  18 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ซึ่งในทางกฎหมายถือว่าเป็น
บุคคลที่ เป็นผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการท าชั่ว  (Schuldfahigkeit) ฉะนั้น  
การกระท าของบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่จึงเป็นการกระท าที่มีความชั่ว (Schuld) และผู้กระท าจะต้องมี
ความรับผิดทางอาญาส าหรับการกระท าของตน118 บทบัญญัติกฎหมายจึงก าหนดให้ศาลมีอ านาจ
ลงโทษทางอาญาและใช้ดุลพินิจในการลดมาตราส่วนโทษได้ 1 ใน 3 หรือกึ่งหนึ่ง119 หรือใช้วิธีเพื่อ
ความปลอดภัยได้ทุกชนิด แต่ไม่มีอ านาจที่จะไม่ลงโทษโดยใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนตาม
มาตรา 74 แห่งประมวลกฎหมายอาญาได้120 
 

                                                           
117  แหล่งเดิม. 
118  กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (น. 291). เล่มเดิม. 
119  ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 76 บัญญัติว่า “ผู้ใดอายุกว่าสิบเจ็ดปี แต่ยังไม่เกินยี่สิบปี กระท าการ 

อันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด ถ้าศาลเห็นสมควร จะลด มาตรา ส่วน โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นลง
หนึ่งในสามหรือกึ่งหนึ่งก็ได้.” 

120  การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญา:ศึกษาปัญหาผลกระทบอันเกิดจากการ 
ไม่โอนคดีเด็กหรือเยาวชนตามมาตรา96แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2553 (น. 55). เล่มเดิม. 
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บทที ่3 
การคัดแยกทะเบียนประวัติกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ 

 
เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติเมื่อกระท าความผิดและเข้าสู่กระบวนการทางอาญา 

ต้องถูกบันทึกประวัติและลายพิมพ์นิ้วมือในทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ส่งผลกระทบให้
เด็กและเยาวชนขาดโอกาสต่าง ๆ อันพึงได้รับ และเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่
บัญญัติขึ้นเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาส อาทิ โอกาสทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและการศึกษาเป็นจุดเร่ิมต้นสิ่งแรกที่เด็กและเยาวชนจะน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
ที่สุจริต มีเกียรติอันสังคมให้การยอมรับ หรือการขาดโอกาสในการประกอบอาชีพที่สุจริต 
เมื่อสังคมให้การปฏิเสธและไม่ยอมรับเด็กหรือบุคคลที่มีประวัติการกระท าความผิดติดตัว จึงเป็น
สาเหตุส าคัญให้เด็กและเยาวชนหรือบุคคลที่เคยกระท าความผิดในวัยเด็ก  เลือกกระท าความผิดซ้ า 
เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของทะเบียนประวัติการกระท าความผิดในแต่ละประเทศ ตลอดถึง
การจัดเก็บข้อมูล  การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดในแต่ละประเทศ อันได้แก่  
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐเซาท์เวลส์ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

 
3.1  ประเทศแคนาดา 
 3.1.1  หลักเกณฑ์การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

The Youth Criminal Justice Act 2002 หรือ YCJA1 ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายใน
ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 เพื่อรองรับในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนของประเทศ
แคนาดาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กฎหมายฉบับนี้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชน ทั้งในฐานะเหยื่อ พยานหรือผู้กระท าความผิดในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา คือ ในชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาคดีและชั้นหลังค าพิพากษา  
เมื่อเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้วย่อมถูกบันทึกข้อมูล  ประวัติการก่อ
อาชญากรรมไว้เป็นการเฉพาะ ท าให้เด็กและเยาวชนมีประวัติติดตัวและเป็นมลทินตลอดไป 

                                                                        
1  Department of justice Canada, The Yount Criminal Justice Act 2002. (อ้างถึงใน การใช้ดุลพินิจของ

ศาลในการก าหนดโทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 51). เล่มเดิม). 
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นิยามความหมายของค าว่า  เด็กและเยาวชนนั้นพิจารณาจาก The Youth Criminal 
Justice Act 2002 (YCJA) ซึ่งได้นิยามเด็กและเยาวชนไว้ภายใต้มาตรา 2 นิยามค าว่า “เด็ก” หมายถึง
บุคคลที่มีอายุไม่ถึง 12 ปีบริบูรณ์2 และ “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 
18 ปีบริบูรณ์3 อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 13 ขอประเทศแคนาดา ได้ก าหนดให้เด็ก
อายุไม่ถึง 12 ปี เมือ่กระท าความผิดทางอาญาไม่ต้องรับผิด4 

ทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิในประเทศแคนาดานอกเหนือจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วยังมี
แนวนโยบายตามกฎหมาย The Youth Criminal Justice Act (YCJA) ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
ต่อผู้กระท าความผิดที่เป็นเยาวชนไว้ในมาตรา 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอาชญากรรมที่เกิด
จากการกระท าผิดของเยาวชนซึ่งเน้นการแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูผู้กระท าความผิดอันเกิดจากการยอมรับ
ผิดและส านึกในการกระท าของผู้กระท าความผิดเอง การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม เคารพถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ แบ่งเพศ เชื้อชาติ วัฒนธรรม
และภาษา การกระท าของรัฐต้องมองระยะยาวโดยค าถึงถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ครอบครัว 
และชุมชน ตลอดจนการคืนสู่สังคมของเด็กและเยาวชน ดังนั้นเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้กระท า
ความผิดจึงควรทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตน รวมตลอดถึงสิทธิต่าง ๆ อันเป็นผลสืบเนื่องจาก 
การด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยไม่มีการปิดบังจากหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติต่อ
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดหรือหลังจากพ้นโทษแล้วนั้นต้องไม่ปฏิบัติเสมือนว่าบุคคล
ดังกล่าวเป็นอาชญากร ต้องมุ่งเน้นการช่วยเหลือพัฒนาพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดเพื่อให้
พร้อมกลับคืนสู่สังคม ภายหลังจากที่มีการประกาศใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาซึ่ง 
มาเห็นผลในปี ค.ศ. 2007 หลังจากมีการบังคับใช้กฎหมาย The Youth Criminal Justice Act (YCJA) 
มาแล้ว 4 ปี ซึ่งมาตรการดังกล่าวเห็นผลได้ว่าลดการกระท าความผิดซ้ าและปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

                                                                        
2  The Youth Criminal Justice Act 2002. Section 2 ได้บัญญัติไว้ “Child” means a person who is or, in 

the absence of evidence to the contrary, appears to be less twelve years old.” 
3  The Youth Criminal Justice Act 2002. Section 2 ได้บัญญัติ ไว้ “young person” means a person who 

is or, in the absence of evidence to the contrary, appears to be twelve years old or older, but less than eighteen 
years old and, if the context requires, includes any person who is charged under this Act with having committed 
an offence while he or she was a young person or who is found guilty of an offence under this Act.” 

4  The Youth Criminal Justice Act 2002. Section 13 states ได้บัญญัติไว้ “No person shall be convicted 
of an offence in respect of an act or omission on his or her part while that person was under the age of twelve 
years.” 
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ลดลงมาก โดยเฉพาะคดีความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การกระท าความผิดโดยประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ เป็นต้น5 
 3.1.2  มาตรการทางกฎหมายในการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน 

ประเทศแคนาดามีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร มีชื่อว่า 
“Criminal Record Act R.S.C.1985” เป็นกฎหมายที่รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าผิด
ทั้งหมด ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบุคคลทั่วไป แต่ส าหรับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด การบันทึก
ข้อมูลนั้นกฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ มีชื่อว่า Loi Sur Le Système De justice Pénale Pour 
Les Adolescents6 ในส่วนของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร มีขึ้นเพื่อปล่อยตัวผู้กระท าความผิด 
ซึ่งได้รับการอบรมแก้ไขฟื้นฟูเรียบร้อยแล้ว ท าให้เด็กและเยาวชนนั้นไม่ถูกตัดสิทธิในการด าเนิน
ชีวิตภายหลังจากพ้นโทษ 

ตามพระราชบัญญัติการกระท าความผิดอาญาของเยาวชน ศาลเยาวชน คณะกรรมการ
หรือศาลใด ๆ อาจเก็บบันทึกของคดีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมายใด ๆ ที่ถูกกล่าวหา
ว่ามีการกระท าโดยเยาวชน และอาจจะเก็บไว้โดยกองก าลังต ารวจที่รับผิดชอบในการสืบสวน 

บุคคลหรือองค์กรอาจเก็บบันทึกที่เป็นผลมาจากมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาต่อเนื่องจากการพิจารณาหรือการบริหารงานของศาลเยาวชนบันทึกของเยาวชนจะไม่ถูก
ท าลายโดยอัตโนมัติเมื่อเยาวชนมีอายุ 18 ปี ถ้าเยาวชนนั้นได้ถูกพบว่ากระท าผิดในความผิดลหุโทษ 
(A Summary Conviction Offence)7บันทึกนั้นสามารถเข้าถึงได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามปี
หลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาคดี ถ้าเยาวชนได้ถูกพบว่ากระท าผิดในความผิดอุกฉกรรจ์ (Indictable 
Offence)8 บันทึกสามารถเข้าถึงได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีหลังจากพิจารณาคดีเสร็จสิ้น  
ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาที่บันทึกนั้นสามารถเข้าถึงได้จะไม่ค านึงถึงอายุของเยาวชน 

กรณีความผิดที่ ร้ายแรงหรืออาชญากรรมร้ายแรง  เรียกว่า Serious Violent offence 
หมายถึง คดีที่มีฐานความผิดก าหนดอัตราโทษอย่างสูงเกินกว่า 5 ปีและมีอัตราโทษจ าคุกเกินกว่า 2 ปี 

                                                                        
5  From Makarenko Jay. Op.cit. (p.1) อ้างถึงใน กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ 

ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด JUDICIAL PROCESS FOR THE JUVENILE ACCUSED (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) (น. 153), โดย พิชญา เหลืองรัตนเจริญ, 2555, กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

6  Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Publié par le ministre de la Justice. 
7  หมายถึง ความผิดที่สามารถพิจารณาคดีได้โดยเร็วและไม่ต้องพิจารณาคดีโดยลูกขุนซ่ึงมักจะมีโทษ

ปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือทั้งจ าทั้งปรับ. 
8  หมายถึง ความผิดที่ต้องมีการฟ้อง ไต่สวนและพิจารณาโดยลูกขุน. 
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หากปรากฏต่อศาลว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริง  ศาลสามารถใช้ดุลพินิจ
ในการลงโทษทางอาญาแบบเดียวกับผู้ใหญ่ได้  (Adult Sentence) ต่อเมื่อศาลเห็นว่าการใช้การ
ลงโทษหรือใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน (Youth Sentence) ไม่เพียงพอหรือไม่อาจใช้วิธีการ
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด ในการแก้ไขเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกกลับตนเป็นคนดีได้  ซึ่งมี
ฐานความผิดดังต่อไปนี้9 

(1)  มาตรา 231 (first degree murder) ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนาโดยไตร่ตรองไว้ก่อน  
(2)  มาตรา 235 (second degree murder) ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น 
(3)  มาตรา 239 ความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อ่ืน 
(4)  มาตรา 232 มาตรา 234 มาตรา 236 ความผิดฐานไม่มีเจตนาฆ่า แต่ท าร้ายผู้อ่ืน

จนถึงแก่ความตาย  
(5)  มาตรา 273 ความผิดฐานขม่ขืนกระท าช าเราจนผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัส 
ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไม่ร้ายแรง เรียกว่า Serious Offence หมายถึง คดีที่มี

ฐานความผิดภายใต้กฎหมายของรัฐสภาซึ่งก าหนดอัตราโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี10  
ตัวอย่างเช่น ถ้าเยาวชนถูกพบว่าผิดจริงในความผิดลหุโทษ (A Summary Conviction 

Offence) ตอนอายุสิบเจ็ดปีและเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีเมื่อพวกเขาอายุสิบแปดปีแล้ว  บันทึกของ
เด็กและเยาวชนจะยังคงสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อยสามปีต่อมากล่าวคือจนกว่าเด็กและเยาวชน  
จะอายุยี่สิบเอ็ดหรือมากกว่า ถ้าเยาวชนได้ถูกพบว่ากระท าผิดในความผิดอุกฉกรรจ์ (indictable 

                                                                        
9  Youth Criminal Justice Act s.c. 2002, c.1 ได้บัญญัติไว้ “serious violent offence means an offence 

under one of the following provisions of the Criminal Code: 
(a)  section 231 or 235 (first degree murder or second degree murder); 
(b)  section 239 (attempt to commit murder); 
(c)  section 232, 234 or 236 (manslaughter); or 
(d)  section 273 (aggravated sexual assault). 
violent offence means 
(a)  an offence committed by a young person that includes as an element the causing of bodily harm; 
(b)  an attempt or a threat to commit an offence referred to in paragraph (a); or 
(c)  an offence in the commission of which a young person endangers the life or safety of another 

person by creating a substantial likelihood of causing bodily harm.” 
10  Youth Criminal Justice Act s.c. 2002,  c.1 ไ ด้ บั ญญัติ ไ ว้  “ serious offence means an indictable 

offence under an Act of Parliament for which the maximum punishment is imprisonment for five years or more. 
(infraction grave).” 
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offence) บันทึกการกระท าความผิดจะสามารถเข้าถึงได้เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี กล่าวคือจนกระทั้ง
เด็กและเยาวชนอายุยี่สิบสามปีหรือมากกว่า11  

หากเยาวชนกระท าความผิดอื่นในขณะที่บันทึกการกระท าผิดกฎหมายเดิมยังคงมีผลอยู่
ระยะเวลาสิ้นผลของบันทึกจะต้องขยายออกไปอีก หากเยาวชนกระท าความผิดอ่ืนอีกภายหลังจาก 
อายุ 18 ปี แต่ในขณะนั้นบันทึกการกระท าความผิดเหล่านั้นยังคงมีผลอยู่ บันทึกการกระท าความผิด
ในฐานะเยาวชนเหล่านั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของบุคคล
ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่12 

เมื่อบันทึกการกระท าความผิดของเยาวชนถูกปิดแล้วจะถูกท าลายหรือส่งไปยัง 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติของแคนาดาหรือคลังจังหวัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าการจัดเก็บ บันทึกจะ
ถูกเก็บไว้เพื่อใช้ส าหรับวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น การวิจัยและสถิติแต่จะไม่สามารถใช้เพื่อระบุ
การกระท าความผิดของเยาวชนได้อีก13 

                                                                        
11  Youth criminal justice act Article 119(2). 
12  Youth criminal justice act Article 119(9) “If, during the period of access to a record under any of 

paragraphs (2)(g) to (j), the young person is convicted of an offence committed when he or she is an adult, 
 (a)  section 82 (effect of absolute discharge or termination of youth sentence) does not apply to the 

young person in respect of the offence for which the record is kept under sections 114 to 116; 
 (b)  this Part no longer applies to the record and the record shall be dealt with as a record of an 

adult; and 
 (c)  for the purposes of the Criminal Records Act, the finding of guilt in respect of the offence for 

which the record is kept is deemed to be a conviction” 
13  Youth criminal justice act Article 128 (Disposition or Destruction of Records and Prohibition on 

Use and Disclosure) “(1) Subject to sections 123, 124 and 126, after the end of the applicable period set out in 
section 119 or 120 no record kept under sections 114 to 116 may be used for any purpose that would identify 
the young person to whom the record relates as a young person dealt with under this Act or the Young 
Offenders Act, chapter Y-1 of the Revised Statutes of Canada, 1985. 

 (2)  Subject to paragraph 125(7)(c), any record kept under sections 114 to 116, other than a record 
kept under subsection 115(3), may, in the discretion of the person or body keeping the record, be destroyed or 
transmitted to the Librarian and Archivist of Canada or the archivist for any province, at any time before or 
after the end of the applicable period set out in section 119. 

 (3)  All records kept under subsecชtion 115(3) shall be destroyed or, if the Librarian and Archivist 
of Canada requires it, transmitted to the Librarian and Archivist, at the end of the applicable period set out in 
section 119 or 120. 
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ประเทศอ่ืน ๆ นั้นไม่สามารถเข้าถึงบันทึกการกระท าความผิดของเยาวชนได้ยกเว้น 
ในกรณีที่จ ากัดมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าประเทศอ่ืนได้เก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้แล้ว พวกเขาอาจตัดสินใจ 
ที่จะเก็บไว้ในไฟล์ของพวกเขาหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเข้าถึง เฉพาะในแคนาดาที่จะปิดบันทึก
การกระท าความผิดของเยาวชนภายหลังจากระยะเวลาหนึ่ง14  

 
3.2  ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีพระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991 ซึ่งเป็นกฎหมายที่
รวบรวมประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรเอาไว้  รวมถึงการลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรด้วย ซึ่งการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนี้  หมายถึง การไม่เปิดเผยข้อมูลการกระท า
ความผิดเช่นเดียวกัน โดยบุคคลที่จะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรต้องถูกตัดสินลงโทษ
และผ่านการคุมประพฤติมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นไม่ให้บุคคลได้รับการลบทะเบียนประวัติ

                                                                                                                                            

 (4)  The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police shall remove a record from the 
automated criminal conviction records retrieval system maintained by the Royal Canadian Mounted Police at 
the end of the applicable period referred to in section 119; however, information relating to a prohibition order 
made under an Act of Parliament or the legislature of a province shall be removed only at the end of the period 
for which the order is in force. 

 (5)  Despite subsections (1), (2) and (4), an entry that is contained in a system maintained by the 
Royal Canadian Mounted Police to match crime scene information and that relates to an offence committed or 
alleged to have been committed by a young person shall be dealt with in the same manner as information that 
relates to an offence committed by an adult for which a record suspension ordered under the Criminal Records 
Act is in effect. 

 (6)  The Librarian and Archivist of Canada may, at any time, inspect records kept under sections 
114 to 116 that are under the control of a government institution as defined in section 2 of the Library and 
Archives of Canada Act, and the archivist for a province may at any time inspect any records kept under those 
sections that the archivist is authorized to inspect under any Act of the legislature of the province. 

 (7)  For the purposes of subsections (2) and (3), “destroy”, in respect of a record, means 
 (a)  to shred, burn or otherwise physically destroy the record, in the case of a record other than a 

record in electronic form; and 
 (b)  to delete, write over or otherwise render the record inaccessible, in the case of a record in 

electronic form” 
14  Youth Criminal Justice Act - Sentencing and Records.  Retrieved from 25 December, 2013, 

Retrieved May 17, 2015, from http://www.lawlessons.ca/lesson-plans/2.7.youth-and-adult-records.  
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อาชญากรด้วย หากเป็นการกระท าความผิดตามที่กฎหมายระบุไว้  หรือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพที่ส าคัญ รวมถึงหากเป็นข้อมูลในกระบวนการก่อนชั้นศาลก็สามารถเปิดเผยได้
เช่นกัน ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วก็ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใด ๆ 
เกี่ยวกับการกระท าความผิดให้ผู้อ่ืนทราบ 

นอกจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของออสเตรเลียยังมีแนวคิดในการลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดให้แก่เด็กและเยาวชนด้วย โดยได้เสนอแนะแนวทางใน ALRC 84 เพราะ
ไม่ต้องการให้เด็กหรือเยาวชนมีตราบาปติดตัว เพราะเด็กหรือ เยาวชนอาจเติบโตไปเป็นอาชญากร
เต็มตัวได ้
 3.2.1  หลักเกณฑ์การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

ประเทศออสเตรเลียเป็นรัฐที่ตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวแยกออกมาต่างหากและ
น าเอาวิธีการสวัสดิการมาใช้ส าหรับการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นผู้ เยาว์ เป็นคร้ังแรก 
ในเดือน กรกฎาคม 1979 การออกกฎหมายจะเน้นถึงกระบวนการและสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยการผ่าน
กฎหมายส าหรับผู้กระท าผิดซึ่งเป็นผู้เยาว์ในเดือนพฤษภาคม 1993(Young Offenders Act 1993 และ 
Youth Court 1993)ซึ่งประกาศใช้วันที่ 1 มกราคม 199415  

มลรัฐควีนแลนด์ ได้บัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญาไว้ใน 
The Juvenile Justice Act 1992โดยมีหลักเกณฑ์ก าหนดบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์หรือบุคคล
ที่เจ้าพนักงานได้ก าหนดให้ยังเป็นเด็กหรือเยาวชนตามกฎหมายนี้  แต่ทั้งนี้ต้องอายุไม่ถึง 18 ปี
บริบูรณ์16 

                                                                        
15  จาก การน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  (Restorative Justice) มาใช้ในกระบวนการ

ยุติธรรมส าหรับเด็ก (Juvenile Justice): ศึกษากรณีการประชุมกลุ่มครอบครัว(Family Group Conferencing)  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 103), โดย จ ารัส รุ่งเรือง, ร้อยต ารวจเอก, 2547, กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์. 

16  จาก The Juvenile Justice Act 1992, section 6 ได้บัญญัติไว้ “(1) The Governor in Council may, by 
regulation, fix a day after which a person will be a child for the purposes of this Act if the person has not turned 
18 years. 

 (2) A person of 17 years who commits an offence before the commencement of the regulation will 
not be taken, after the commencement, to have committed the offence as a child in a subsequent proceeding for 
the offence.” (อ้างถึงใน การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 55). เล่มเดิม). 
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มลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ได้บัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทาง
อาญาไว้ใน The Children’s Court of Western Australia Act 198817 โดยบัญญัติว่าต้องเป็นบุคคลที่
อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์หรือในขณะกระท าความผิดทางอาญามีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์หรือในกรณี
ที่ขาดหลักฐานในการยืนยันอายุ หากเป็นที่ปรากฏโดยชัดแจ้งว่าบุคคลนั้นอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์18 

มลรัฐวิกตอเรีย ได้บัญญัติคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญาไว้ใน 
The Children and Young Persons Act 198919 โดยต้องเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิด
ซึ่งมีอายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ แต่มากกว่า 10 ปีในขณะกระท าความผิดนั้นแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ที่มีอายุ 
18 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่าในเวลาก่อนที่จะมีศาลเด็กแห่งมลรัฐวิกตอเรียและในกรณีที่มีค าสั่งให้
รวมไปถึงผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี20 

มลรัฐเซาท์ออสเตรเลีย ในการพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของ
เด็กและเยาวชนนั้นจ าเป็นที่จะต้องพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน 2 ฉบับคือ The Youth Court 
Act 199321 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดอ านาจของศาลเยาวชน The Young Offender Court Act 199322 
เป็นกฎหมายก าหนดวิธีปฏิบัติต่อเยาวชนที่กระท าความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด โดย
บุคคลดังกล่าวต้องมีอายุมากกว่า 10 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ รวมถึงผู้ที่ในขณะที่ลงมือกระท า
ความผิดนั้นอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ด้วย23  
  

                                                                        
17  การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 56). เล่มเดิม. 
18  แหล่งเดิม. 
19  Children’s Court of Western Australia Act 1988, section 1 บัญญัติว่า “ Short title This Act may be 

cited as the Children’s Court of Western Australia Act 1988.”  
20  การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต) (น. 58). เล่มเดิม. 
21  The Youth Court Act 1993, section 1 ได้บัญญัติว่า “Short title This Act may be cited as the Youth 

Court Act 1993.” 
22  Young Offenders Act 1993, section 1 ได้บัญญัติว่า “Short title This Act may be cited as the Young 

Offenders Act 1993.”   
23  The Young Offender Court Act 1993 section 4(1). (อ้างถึงใน การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนด

โทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอการลงโทษ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) (น. 60). เล่มเดิม). 
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3.2.2 มาตรการในการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ออสเตรเลียนั้นยังไม่มีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติอาชญากรส าหรับเด็กและ

เยาวชนออกมาอย่างชัดเจน แต่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของออสเตรเลีย  (Australian Law 
Reform Commission) ได้ริเร่ิมเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายให้สิทธิแก่เยาวชนในการลบ
ทะเบียนประวัติอาชญากร โดยก าหนดให้อยู่ใน ALRC 84 

ทั้งนี้กรอบความคิดหรือวัตถุประสงค์ส าหรับการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดในกรณีของเยาวชนกระท าความผิด คือ ไม่ต้องการให้เด็กหรือเยาวชนเติบโตไปเป็น
อาชญากรเต็มตัว เพราะ หากเด็กหรือเยาวชนนั้นยังคงมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัวอยู่ 
จะท าให้เป็นตราบาปของเด็กหรือเยาวชนผู้นั้น ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อเด็กและเยาวชนนั้น
โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการประกอบอาชีพ 24 ตลอดจนผลกระทบอ่ืน ๆ ของการบันทึกซึ่งข้อมูล
ประวัติอาชญากรรม ดังต่อไปนี้ 

(1)  ใบอนุญาตที่ต้องตรวจสอบบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรรมของบุคคลเพื่อ
รับเข้าท างาน โดยพิจารณาจากกฎระเบียบในการออกใบอนุญาต ซึ่งต้องพิจารณาจากแต่ละบุคคล 
ประวัติการกระท าความผิดและลักษณะงานที่บุคคลเหล่านั้นจะประกอบอาชีพโดยเฉพาะ 25 ดังนั้น 
การที่บุคคลจะถูกคัดเลือกให้เข้าท างานหรือไม่จึงพิจารณาจากลักษณะงานและทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมเป็นส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ บุคคลควรได้รับสิทธิหรือโอกาสใน
การร้องขอต่อศาลช านัญพิเศษเมื่อบุคคลถูกเลือกปฏิบัติเหตุเพราะถูกบันทึกทะเบียนประวัติ
อาชญากรรม 

(2)  วิชาชีพด้านสุขภาพ กรมสุขภาพของรัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องออก “บัตรรับรอง
ทะเบียนประวัติส าหรับการหางาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเชิงคลินิก” ก่อนที่จะเร่ิมด าเนินการบรรจุ
บุคคลเข้าท างาน บุคคลที่ถูกจ้างให้ท างานเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสาธารณะสุขส าหรับ
รัฐนิวเซาท์เวลส์ ในฐานะลูกจ้างหรือในต าแหน่งงานอ่ืน ๆ ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบบันทึก
ทะเบียนประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็นดุลพินิจในการพิจารณาในการรับเข้าท างาน หากพบว่าเคยถูก
พิพากษาลงโทษความผิดอุจฉกรรจ์ในคดีอาญา หรือคดีที่มีโทษจ าคุกตั้งแต่  12 เดือนขึ้นไป  
เมื่อบุคคลมีทะเบียนประวัติอาชญากรรม นายจ้างจะประเมินความเสี่ยงเพื่อพิจารณาว่าความผิดที่เคย
กระท าจะก่อให้เกิดภัยคุมคามต่อสภาพแวดล้อมในการท างานหรือต่อประชาชนผู้ใช้บริการ

                                                                        
24  Australian Law Reform Commission 84,Art. 19, Section.19.117. อ้างถึงในจงสวัสดิ์  พิสิฐพันพร, 

เล่มเดิม (น. 85).  
25  From Children’s Crimanal Record and Convictions Legal Aid, Children’s Legal Service 

Conference 2010 (p. 38), by Aaron Tang and Louise Brown, Updated September, 2011. 
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หน่วยงานสาธารณสุขหรือไม่26 ดังนั้น บุคคลที่จะประกอบอาชีพในวิชาชีพพยาบาล ทันตแพทย์ 
จักษุแพทย์ แพทย์ผู้ประกอบเวชกรรม ซึ่งตามพระราชบัญญัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์  
ค.ศ. 1992 มาตรา 1527 บัญญัติไว้ให้ต้องลงทะเบียนประกอบวิชาชีพ หากตรวจสอบพบทะเบียน
ประวัติอาชญากรรม คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอลงทะเบียนวิชาชีพมีสิทธิไม่รับ  
จดทะเบียนประกอบวิชาชีพได้ แตกต่างจากรัฐในดินแดนอาณาเขตทางภาคเหนือของออสเตรเลีย  
(นอร์เทินเทร์ริทอรี) และรัฐแทสเมเนีย ซึ่งถือว่าการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรม 
ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เป็นการละเมิดต่อพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ28  

                                                                        
26  Ibid. 
27  Medical Practice Act 1992,  section 15 บั ญญั ติ ว่ า  “Registration may be refused if applicant 

convicted of offence  
 15 Registration may be refused if applicant convicted of offence  
  (1)  The Board may refuse an application for registration if:  
  (a)  the applicant has been convicted of or made the subject of a criminal finding for an offence 

(either in or outside the State), and  
  (b)  the Board is of the opinion that the circumstances of the offence are such as to render the 

applicant unfit in the public interest to practise medicine.  
  (2)  The Board is to have regard to the nature of an offence (such as, for example, whether it is of a 

trivial nature) and the circumstances in which it was committed in making a decision under this section. ” 
28  Anti Discrimnation Act 1992(NT),Section 26 “Unnecessary information  

(1)  A person shall not ask another person, whether orally or in writing, to supply information on 
which unlawful discrimination might be based. 

(2)  Subsection (1) does not apply to a request that is necessary to comply with, or is specifically 
authorised by:  

(a)  a law of the Territory or the Commonwealth;  or  
(b)  an order of a court or tribunal ;  or  
(c)  a provision of an order or award of a court or tribunal having power to fix minimum wages and 

other terms of employment;  or  
(d)  a provision of an industrial agreement;  or  
(e)  an order of the Commissioner.  
(3)  Subsection (1) does not apply if the person proves, on the balance of probabilities, that the 

information was reasonably required for a purpose that did not involve discrimination.”  
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&tl=th&u=http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_act/aa204/s4.html&usg=ALkJrhgZvb207XfQC7-aQWrvVU9jH9hnbg#tribunal
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=th&rurl=translate.google.co.th&sl=en&tl=th&u=http://www.austlii.edu.au/au/legis/nt/consol_act/aa204/s4.html&usg=ALkJrhgZvb207XfQC7-aQWrvVU9jH9hnbg#commissioner
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โดยมีตัวอย่างคดีเลขที่ อีโอซี 92-859 ข้อพิพาทระหว่าง นางสาวฮอสคิง กับ ฟราเซอร์ ในปี ค.ศ. 199629 
ดังนี ้

คดีเลขที่ อีโอซี 92-859 นางสาวฮอสคิง ปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมให้หน่วยงาน
ตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรม แม้ว่าทะเบียนประวัติจะปราศจากมลทินใด ๆ บนพื้นฐาน
ว่าการขอจดทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาล เป็นทะเบียนประวัติรับรองความประพฤติและความ
ซื่อสัตย์ของวิชาชีพได้เพียงพอแล้ว แต่นางสาวฮอสคิงกลับถูกปฏิเสธการจ้างงาน คณะกรรมการ
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติในเขตเหนือ ตรวจสอบพบว่าการการกระท าดังกล่าวไม่มีผลโดยตรงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งพยาบาล เพราะฉะนั้นนโยบายที่ต้องตรวจสอบบันทึกทะเบียนประวัติ
อาชญากรรมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล เป็นการละเมิดพระราชบัญญัติต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติในดินแดนอาณาเขตทางภาคเหนือ (นอร์เทินเทร์ริทอรี)  

(3)  ความน่าเชื่อถือในการประกอบอาชีพทางกฎหมาย  บุคคลที่ประกอบอาชีพ
ทนายความหากถูกเปิดเผยประวัติอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือจากประชาชน30 

(4)  การตรวจคนเข้า เมือง  หนังสือเดินทางอาจถูกยกเลิกหากบุคคลมีประวัติ
อาชญากรรม31 ดังนี ้

(4.1)  ศาลพิพากษาตัดสินลงโทษจ าคุก 1 ปีหรือมากกว่านั้น 
(4.2) ศาลตัดสินลงโทษจ าคุกตลอดชีวิต 
(4.3)  เคยต้องค าพิพากษาเกินกว่า 2 คร้ังและศาลเคยพิพากษาตัดสินลงโทษจ าคุก 

ตลอดชีวิต 
(4.4)  เป็นผู้กระท าความผิดและพิพากษาตัดสินให้ปล่อยตัว เนื่องจากเป็นบุคคล

วิกลจริต 
(5)  ถูกตัดสิทธิในอาชีพคณะลูกขุนในศาล เพราะเหตุขาดคุณสมบัติในการเป็นลูกขุน

ของคณะลูกขุนในศาลตามพระราชบัญญัติคณะลูกขุน เน่ืองจากมีสาเหตุดังนี้32 
(5.1)  นับแต่วันสมัครตรวจสอบพบว่ามีประวัติถูกจ าคุกในระยะเวลา 10 ปี  
(5.2)  เคยถูกกักตัวในศูนย์กักกันเยาวชนในระหว่างพิจารณาศาลมีค าสั่งให้กักขัง 

และได้รับการประกันตัว หรืออยู่ในระหว่างคุมความประพฤติ  

                                                                        
29  Children’s Crimanal Record and Convictions Legal Aid, Children’s Legal Service Conference 

2010 (pp. 38-39), by Aaron Tang and Louise Brown, Updated September, 2011. 
30  Ibid. 
31  Ibid. 
32  Ibid. 

DPU



66 

 (6)  เด็กและเยาวชนประสบปัญหาการมีที่พักอาศัยท าให้กลายเป็นบุคคลไร้บ้าน 
เน่ืองจากถูกร้องขอจากเจ้าของผู้ให้เช่าที่อยู่อาศัย ครอบครัวผู้อุปการะหรือประเทศที่ลี้ภัยให้เปิดเผย
ข้อมูลประวัติอาชญากรรม33 ทั้งนี้ เห็นว่าบุคคลจะไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวอุปการะหรือรัฐ
ที่ลี้ภัยก็ตาม แต่ครอบครัวผู้รับอุปการะย่อมมีสิทธิโดยชอบในการรับทราบข้อมูลอาชญากรรมของ
เด็กและเยาวชน ในการพิจารณาก่อนด าเนินการรับเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนเพื่อสวัสดิภาพในครอบครัว 
และความมั่นคงภายในประเทศในการป้องปรามการเกิดอาชญากรรมในอนาคต 
 (7)  การจ้างงาน การจ้างบุคคลที่มีประวัติการกระท าความผิดเข้าท างาน เป็นสิ่งส าคัญ
ในการสมานฉันท์ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ๆ และเยาวชนซึ่งเร่ิมต้น
ประกอบอาชีพ ซึ่งการจ้างบุคคลเข้าท างานสร้างความมีอิสระ การบริหารจัดการเงินเพื่อใช้ในการ
ด ารงชีพ การสร้างเครือข่ายทางสังคม ตลอดจนการสร้างส านึกของการเสียสละ น าไปสู่การปรับปรุง
คุณค่าและความเชื่อมั่นของบุคคล โดยมีหลักฐานว่าการจ้างงานเป็นการสร้างผลประโยชน์แก่ชุมชน 
และลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกับการพิจารณาคดีของศาล และการกักขัง บุคคลที่หวนกลับมากระท า
ความผิดอาชญากรรมอีก ประมาณร้อยละ 60 -70 คือ บุคคลที่ไม่มีงานท า เนื่องจากบุคคลซึ่งเป็น
นายจ้างไม่ต้องการรับบุคคลมีประวัติอาชญากรรม โดยวิเคราะห์จากงานวิจัยในเร่ือง ทัศนคติของ
นายจ้างต่อการจ้างอดีตนักโทษ34 ดังนี ้

(7.1)  ร้อยละ 12 นายจ้างตกลงรับบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมเข้าท างาน35  
(7.2)  ร้อยละ 66 หากนายจ้างทราบประวัติการกระท าความผิด จะไม่จ้างบุคคล

เหล่านั้นเข้าท างาน 
ในปัจจุบันการรับบุคคลเข้าท างานในภาครัฐของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องผ่านการตรวจสอบ

ทะเบียนประวัติอาชญากรรมเพิ่มขึ้น และการรับบุคลเข้าท างานบุคคลต้องถูกตรวจสอบทะเบียน
ประวัติอาชญากรรม เมื่อยังไม่ไม่มีบทนิติบัญญัติให้ต้องขอทะเบียนประวัติอาชญากร นายจ้างจึงให้
ผู้สมัครงานยินยอมให้มีการตรวจสอบทะเบียนประวัติของผู้หางานเสียก่อน หากผู้สมัครงาน 
ไม่ยินยอม โอกาสที่จะถูกรับเลือกเข้าท างานจึงมีน้อยมาก 

                                                                        
33  Ibid. 
34  Ibid. 
35  Report to the Criminology Research Council Grant 02-03 April 2004, Deakin Univeristy,  by  

S. Albright, F. Denq, „Employer attitudes toward hiring ex-offenders (1996) 76 Prison Journal (pp. 118, 137). 
See also Joe Graffman, Alison Shinkfield, Barbara Lavelle and Lesley Hardcastle, „Attitudes of Employers, 
Corrective Services Workers, Employment Support Workers, and Prisoners and Offenders Towards Employing 
Ex-Prisoners. 
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สิทธิของนายจ้างในการรับสมัครบุคคลเข้าท างานนั้น นายจ้างไม่เพียงสามารถร้องขอ
ทะเบียนประวัติอาชญากรเท่านั้น ยังมีสิทธิสอบถามผู้สมัครว่าเคยถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาในคดีอาญา 
หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการคัดเลือกเข้าท างานแม้ว่าศาลจะพิพากษาตัดสินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม36  
ทั้งนี้ รัฐนิวเซาท์เวลส์ยังไม่มีการออกบทนิติบัญญัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์   
ซึ่งจะจัดการเกี่ยวกับ “ใบรับสมัครงาน” และ “บันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรรม”  

ดังนั้น การคงอยู่ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างตราบาป
ให้แก่เด็กและเยาวชน แม้ว่าจะมีเงื่อนไขในการเปิดเผยการประวัติอาชญากรรมของบุคคล โดยอาศัย
ความยินยอมของบุคคลก็ตาม แต่การบันทึกหรือเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากรรมสามารถ
หลีกเลี่ยงได้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจและสมรรถภาพของเด็กและเยาวชนให้เพิ่มขึ้น รัฐจึงน ามาตรการ
การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดมาบังคับใช้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่
ชุมชน กลับมาสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ โดยการได้รับการจ้างงาน หรือท างาน
อาสาสมัครต่อไป 

วิธีด าเนินการในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดนั้น  อาจจะมีการก าหนด
หรือจ ากัดระยะเวลาของการที่จะคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติการกระท าความผิด  ซึ่งในประเด็นนี้ 
มีความคิดเห็นของหลายฝ่ายที่แตกต่างกัน เช่น ให้ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดยังคงอยู่
จนกระทั่งเด็กหรือเยาวชนมีอายุ  18 ปี จึงจะได้รับสิทธิในการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิด บางฝ่ายเสนอว่าให้ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดยังคงอยู่ประมาณ 2 ถึง 3 ปี หลังจาก
มีการตัดสินลงโทษประกอบกับไม่มีการกระท าความผิดอ่ืนใดอีก  หรือให้ลบทะเบียนประวัติ
อาชญากรได้เมื่อตัดสินลงโทษไปแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปีหรือเมื่อเด็กหรือเยาวชนนั้นอายุถึง 18 ปี
แล้วแต่ว่าก าหนดระยะเวลาใดจะมาถึงก่อน โดยในการลบข้อมูลนั้นอาจจะใช้วิธีการเหมือนกรณี
ทั่วไป กล่าวคือ ไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิด แต่เด็กหรือเยาวชนนั้นจะต้อง
มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น คดีนั้นได้ผ่านไปแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี 
โทษที่กฎหมายก าหนดส าหรับความผิดนั้น  ต้องเป็นโทษจ าคุกอย่างสูง 30 ปี โทษปรับ หรือ 
การบริการชุมชน เป็นต้น หรือเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องไม่ได้กระท าความผิดอ่ืนใดอีกในระยะเวลา 
5 ปี ก่อนทีจ่ะมีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด37  

นอกจากนี้ขอบเขตการกระท าความผิดที่เข้าข่ายให้สามารถลบทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดได้นั้น ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐเซาท์เวลส์ ได้ก าหนดไว้ตามรัฐบัญญัติคดีเด็ก  

                                                                        
36  Children’s Crimanal Record and Convictions Legal Aid, Children’s Legal Service Conference 

2010 (p. 35), by Aaron Tang and Louise Brown, Updated September, 2011. 
37  Australian Law Reform Commission 84,Art. 19, Section.19.120. (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 
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(วิธีพิจารณาความอาญา) 1987 (พ.ศ. 2530) มาตรา 3838 ได้บัญญัติไว้ตาม (1) หากศาลคดีเด็กพบว่า
บุคคลไม่ได้กระท าความผิดที่หน่วยงานบังคับไว้  หรือพบว่าบุคคลกระท าความผิดดังกล่าว แต่มี
ค าสั่งยกฟ้องในข้อหานั้นภายใต้มาตรา 33(1)(a)(i) ศาลคดีเด็กจะต้องท าค าสั่งให้ส่งแผนภาพ  
ลายพิมพ์นิ้วมือ และลายเส้นบนฝ่ามือ รวมทั้งประวัติการมีค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่ถูก
ท าลายไป (นอกเหนือจากประวัติของศาลคดีเด็ก) 

(2)  หากศาลคดีเด็กพบว่าบุคคลกระท าความผิดในความผิดที่หน่วยงานบังคับไว้  และ
ท าค าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตามมาตรา33 คือ กรณีที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนอาจท าค าสั่งได้ 
หากพบว่ามีการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน มาตรานี้ก าหนดการระวางโทษส าหรับความผิด 
เช่นเดียวกับ การอ้างอ านาจของศาลที่สั่งอนุญาตในข้อหาส าหรับความผิดที่ถูกยกฟ้อง  ซึ่ง 
ถ้าความเห็นตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุผลมาสนับสนุนการกระท าดังกล่าว ศาลคดีเด็กก็อาจท า
ค าสั่ง ไม่ว่าจะเป็นค าร้องขอของบุคคล หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตาม เรียกเก็บแผ่นภาพ ลายพิมพ์นิ้วมือ และ
ลายเส้นบนฝ่ามือ รวมทั้งประวัติการมีค าสั่งอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ถูกท าลายไป นอกเหนือจาก
ประวัติของศาลคดีเด็ก 

(3)  ถ้าศาลคดีเด็กท าค าสั่งตามอนุมาตรา (1) หรือ (2) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 
ย่อมจะท าให้เกิดส าเนาของค าสั่งที่ให้ไว้แก่บุคคล และหากบุคคลนั้นเป็นเด็ก ผู้นั้นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อเด็กนั้นด้วย  

การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยการท าลายแผ่นภาพ 
ลายพิมพ์นิ้วมือ  ลายเส้นบนฝ่ามืออันเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลของประเทศออสเตรเ ลีย  

                                                                        
38  Children (Criminal Proceedings) Act 1987, Section 38 ได้บัญญัติไว้ 
 “(1) If the Children 's Court finds a person not guilty of an offence to which this Division applies, 

or finds a person guilty of such an offence but makes an order dismissing the charge under section 33 (1) (a) (i), 
the Children 's Court is to make an order that requires any photographs, finger-prints and palm-prints, and any 
other prescribed records (other than records of the Children 's Court), relating to the offence to be destroyed. 

 (2) If the Children 's Court finds a person guilty of an offence to which this Division applies and 
makes any other order in respect of the person under section 33, it may, if it is of the opinion that the 
circumstances of the case justify its doing so, make an order (whether on the application of the person or 
otherwise) that requires any photographs, finger-prints and palm-prints, and any other prescribed records (other 
than records of the Children 's Court), relating to the offence to be destroyed. 

 (3) If the Children 's Court makes an order under subsection (1) or (2) in respect of a person, it shall 
cause a copy of the order to be given to the person and, if the person is a child, to a person responsible for the 
child.” 
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มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ยังปรากฏอยู่ในรัฐบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญาเด็ก1987 มาตรา 48v39 ว่าด้วย
การท าลายแผ่นภาพ ลายพิมพ์นิ้วมือ ลายเส้นบนฝ่ามือ และประวัติการกระท าความผิด มีหลักเกณฑ์
คือ  

(1)  ภายใต้มาตรา 38 มีขอบเขตรวมถึงค าสั่งของศาลคดีเด็กภายใต้มาตรา 48R(2)40 
ได้แก่ ตามมาตรา 48R(1) คือ ค าร้องขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้ท าขึ้นตามระเบียน
และเป็นที่พอใจต่อศาลว่าเด็กได้ประพฤติตนตามเงื่อนไขหรือค าสั่งของศาลในระยะเวลาที่ค าสั่งมี
ผลบังคับใช้ มาตรา48R(2) คือ ค าสั่งที่ศาลยกฟ้องข้อกล่าวหาว่าเด็กและเยาวชนนั้นได้กระท า
ความผิด เป็นต้น 

(2)  กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในอนุมาตรา (1) ให้จ ากัดค าร้องขอตามมาตรา 38 เร่ือง 
ค าตัดสินที่ออกโดยศาลคดีเด็กว่าเด็กไม่ได้กระท าความผิดในความผิดที่เกี่ยวข้องกับวิธีพิจารณา
ความซึ่งได้ตัดสินตามการเพิกถอนค าสั่งที่ให้ด าเนินการเกี่ยวกับเด็ก 

                                                                        
39  Children (Criminal Proceedings) Act 1987, Section 48V ได้บัญญัติไว้  
 “Destruction of photographs, finger-prints, palm-prints and other records 
 (1) Section 38 extends to an order of the Children 's Court under section 48R (2) directing that a 

charge for an offence be dismissed in the same way as it extends to an order dismissing a charge for an offence 
made under section 33 (1) (a). 

 (2) Nothing in subsection (1) limits the application of section 38 to any finding by the Children 's 
Court that a child is not guilty of a relevant offence in proceedings that have been determined following the 
revocation of a youth conduct order.” 

40  CHILDREN (CRIMINAL PROCEEDINGS) ACT 1987 - SECT 48R 
 Consequences of compliance with final youth conduct orders 
 “ (1) On an application made in accordance with the regulations, the Children 's Court may deal 

with a child under this section if the Court is satisfied that the child has substantially complied with the terms of 
a final youth conduct order during the period the order was in effect. 

 (2) The Children 's Court may make an order directing that the charge for a relevant offence 
committed (or alleged to have been committed) by a child be dismissed if: 

 (a) the child did not plead guilty to (or had not yet been found guilty of) the relevant offence before 
the Children 's Court made a final youth conduct order in relation to the offence, or 

 (b) the child pleaded guilty to the relevant offence before the Children 's Court made a final youth 
conduct order in relation to the offence. 

 (2A) If the Children 's Court refuses to dismiss a charge for a relevant offence under subsection (2), 
the Court is to state the reasons for its refusal.” 
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อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นกรณีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดในส่วนของเด็ก
หรือเยาวชนมีข้อยกเว้นเช่นกัน กล่าวคือ หากเป็นการกระท าความผิดอาญาร้ายแรง เช่น การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศ จะไม่สามารถลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดให้เด็กหรือเยาวชนผู้นั้นได้ 

ส่วนข้อมูลทะเบียนประวัติในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นมีหลากหลายความคิดเห็น41 
เช่น การกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ จะไม่สามารถลบได้ เพราะข้อมูลในส่วนนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถใช้ประกอบการพิจารณาถึงทางเลือกที่เหมาะสม หากเกิดกรณีที่เด็กหรือเยาวชนนั้นกระท า
สิ่งใด ๆ ในอนาคตอีก แต่ทั้งนี้ข้อมูลนี้จะไม่สามารถน ามาใช้เพิ่มเติมความผิด รวมถึงจะไม่ใช้
ในทางเป็นผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชนนั้นอีกด้วย ส่วนความคิดเห็นอีกแนวหนึ่งมองว่าข้อมูลในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจควรจะปรากฏอยู่เป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวให้ลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ต้องไม่มีการกระท าความผิดอาญาอ่ืนใดอีก42  

                                                                        
41  Australian Law Reform Commission 84, Art. 19, Sec.19.126. 
 “Retention of police records is also a concern for young offenders. Police generally retain a record 

of a young offender's contact with the police and courts even when no conviction is recorded or no formal 
record is kept. This internal police record assists police to determine appropriate action to be taken in relation to 
the child in any future dealings with him or her. The record cannot be used in sentencing for further offences or 
in any other way adverse to the child. However, submissions expressed concern about the adverse effect on 
children's future prospects of retaining police records indefinitely. Most agreed that police records should be 
retained only for a limited period. There is already some provision for this in State and Territory legislation. In 
New South Wales, for example, the Children's Court may order destruction of a range of records including 
photographs, fingerprints and any other prescribed records other than records of the Children's Court.[207 ] 
Presumably, 'other prescribed records' would include such things as records of official cautions. Submissions 
expressed concern that the requirements concerning destruction of police records of juvenile offenders, where 
they exist, should be properly enforced.” (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 

42  Australian Law Reform Commission 84, Art. 19, Sec19.127. 
 A submission from the AFP opposed the proposal in DRP 3 for the automatic destruction of police 

records after five years. The AFP preferred a system for police records based on similar principles to those 
which apply to convictions under the Commonwealth spent convictions legislation. This would include 
appropriate requirements regarding non-disclosure of this type of information.[209]However, the stigmatisation 
of a criminal record is not restricted to the public arena. If police records are retained, they will undoubtedly 
affect police decision making in later contacts with the young person. The Inquiry recognises that police need 
access to information about potential offenders in their investigations. However, the patterns of youth offending 
mean that most young offenders do not re-offend. Young people who have not re-offended within five years are 
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3.3  ประเทศนิวซีแลนด์ 
 3.3.1  หลักเกณฑ์การก าหนดความรับผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน 

ระบบความยุติธรรมส าหรับผู้เยาว์ ระบบนี้มีทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งในกระบวนการยุติธรรมที่บัญญัติไว้ในกฎหมายเด็ก ผู้เยาว์ และครอบครัวปี 1389 (Children, 
Toung Persons and Their Families Act 1989) ใช้กับเด็ก หมายถึงเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี และ
ผู้เยาว์ เด็กที่มีอายุ 14 ถึง 17ปี แต่ไม่รวมถึงเด็กและเยาวชนที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส โดยมี
วัตถุประสงค์เป็นการส่งเสริมความผาสุกของเด็ก ผู้เยาว์และครอบครัว โดยมีประกันว่าในกรณีที่
เด็กหรือเยาวชนกระท าความผิด  เด็กและเยาวชนจะต้องรับผิดชอบและถูกไกล่ เกลี่ยให้ 
ยอมรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตน ให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการยอมรับผิดและยอมเข้ารับ
การแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม และท างานสาธารณเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป43 
  3.3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน 

ประเทศนิวซีแลนด์มีพระราชบัญญัติลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ได้แก่  
The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 โดยกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ได้ รับ
ประโยชน์จากการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดสามารถกล่าวอ้างได้ว่าตนเองไม่เคยมี
ข้อมูลประวัติการกระท าความผิดมาก่อน โดยการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดตาม
กฎหมายนี้ หมายถึง การปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูลการกระท าความผิด ทั้งนี้กฎหมายได้ก าหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับประโยชน์ไว้ด้วย กล่าวโดยสรุปคือ บุคคลนั้นต้องไม่ได้กระท า
ความผิดตามที่ระบุเอาไว้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบกับบุคคลนั้นได้ผ่านขั้นตอนการแก้ไข
ฟื้นฟูครบตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องยื่นค าร้องต่อศาล 
District Court เพื่อให้ศาลพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่บุคคลนั้นจะได้รับการลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิด หากศาล District Court ไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ยื่นค าร้องได้รับการลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ผู้นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาล High Court ได้ อย่างไรก็ตาม
กฎหมายก็ได้ก าหนดข้อยกเว้นให้มีการเปิดเผยทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้ กล่าวคือ  

                                                                                                                                            

unlikely to offend again. Subject to the same exceptions noted at paras 19 .122 -124 , the utility of retaining 
outgrow his or her record.” (อ้างถึงใน แหล่งเดิม). 

43  จาก Children,Young Persons and Their Families Act 1989.section2(1). การน าเอากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) มาใช้ในกระวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก: ศึกษากรณีการประชุม 
กลุ่มครอบครัว (น. 91). เล่มเดิม. 
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หากเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และอาชีพที่ส าคัญ ก็จะต้องมีการเปิดเผยประวัติการ
กระท าความผิดให้สามารถตรวจสอบได้  

พระราชบัญญัติ The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 ของประเทศนิวซีแลนด์
ได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลที่กระท าความผิดทางเพศตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ the Crimes Act 
1961 และพระราชบัญญัติ the Crimes Act 1908 อาทิ ประเทศนิวซีแลนด์ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 132 
ของพระราชบัญญัติ อาชญากรรม 1961 การร่วมประเวณีกับเด็กหญิงอายุต่ ากว่า 12 ปี บุคคลใด
ข่มขืนกระท าช าเรากับเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปีต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน14ปี ถ้าเป็นการพยายามข่มขืน
กระท าช าเราเด็กหญิงที่อายุต่ ากว่า12ปีต้องรับโทษจ าคุกไม่เกิน10ปี44 หรือการมีความสัมพันธ์ทางเพศ 
ที่ผิดธรรมชาติ เป็นต้น ให้ได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร ดังนั้นหากเด็กหรือ
เยาวชนกระท าความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเราเด็กแล้ว จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เพราะถือเป็นบุคคลที่ไม่สมควรได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนดังกล่าว 

สรุปแล้วการลบทะเบียนประวัติอาชญากรในกรณีของเยาวชนกระท าความผิดของ
กฎหมายทั้ง 3 ประเทศนี้ จะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรกรณี
ทั่วไป ทั้งรูปแบบและกระบวนการลบทะเบียนประวัติอาชญากรส่วนที่มีความแตกต่างกันนั้นเป็น
เพียงเร่ืองรายละเอียด แต่ประเด็นที่มีความแตกต่างจากกรณีทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด คือ ผลของการลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด รวมความถึงการท าลายทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย จึงเห็นได้ว่า
กฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่าง ทั้งระเบียบขั้นตอน ตลอดจนข้อยกเว้นที่ไม่เหมือนกัน 
แต่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือเพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่มีตราบาปหรือมลทินติดตัว ซึ่ง
กฎหมายของ ประเทศแคนาดาได้ก าหนดการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดไว้อย่างละเอียด
ชัดเจน โดยประเทศแคนาดามีการก าหนดทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชนซึ่ งกระท า
ความผิดไว้อย่างชัดเจนในรูปแบบของกฎหมายครอบครัว หากเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวย่อมมีสิทธิขอ
ลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนดังกล่าวได้ จึงเห็นได้ว่าประเทศแคนาดา 
โดยการก าหนดมาตรการขึ้นเพื่อปกป้องไม่ให้การกระท าของเด็กและเยาวชนซึ่งกระท าความผิด
ได้รับมลทินติดตัวซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนในอนาคต ซึ่งประเทศแคนาดาค านึงถึง
การใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนภายหลังพ้นโทษเป็นส าคัญ จึงตรากฎหมายว่าด้วยข้อมูลประวัติการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนไว้เป็นการเฉพาะ โดยก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปกปิด
รวมถึงการท าลายทะเบียนประวัติของเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนถูกตัดสิทธิหรือ
                                                                        

44  กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด JUDICIAL PROCESS 
FOR THE JUVENILE ACCUSED (น. 55). เล่มเดิม. 

DPU



73 

โอกาสต่าง ๆ ที่สมควรได้รับในอนาคต อีกทั้งในประเทศออสเตรเลียได้มีการก าหนดกรอบความคิด 
ก าหนดอัตราโทษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงตลอดจนวัตถุประสงค์ส าหรับการคัดแยกเพื่อลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดไว้ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน 
ในอนาคต โดยเฉพาะการลิดรอนสิทธิของบุคคลในการประกอบวิชาชีพ  เช่น การขาดความ
น่าเชื่อถือ การถูกตัดสิทธิในการประกอบอาชีพ เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดคดีตัวอย่างค าพิพากษาคดี
เลขที่ อีโอซี 92-859 โจทก์ฟ้องร้องเพราะถูกตัดสิทธิจากการประกอบอาชีพพยาบาลซึ่งเป็นวิชาชีพ 
ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐเซาท์เวลส์จึงก าหนดการท าลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ในรัฐบัญญัติวิธี
พิจารณาความอาญาเด็ก 1987ไว้ ส่วนในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อเด็กและเยาวชนผ่านกระบวนการ
แก้ไขฟื้นฟูมาแล้วย่อมได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด แต่ทั้งนี้ได้ก าหนด
ข้อยกเว้นเด็ดขาดห้ามลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดฐานกระท าช าเราเด็กที่อายุต่ ากว่า 12 ปี 
หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดธรรมชาติ กล่าวคือ การกระท าช าเราในผู้เสียหายที่เป็นเด็กและ
ผู้กระท าความผิดในขณะนั้นเป็นเด็กและเยาวชน พิจารณาได้ว่าประเทศนิวซีแลนด์ถือว่าการกระท า
ความผิดทางเพศต่อเด็กเป็นการกระท าความผิดที่ร้ายแรงไม่อาจให้ลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดได้ แม้ว่าผู้กระท าความผิดจะเป็นเด็กและเยาวชนก็ตาม 
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บทที ่4 
วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายในการด าเนนิการให้มีการคัดแยกทะเบยีนประวัติ

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยและต่างประเทศ 
  

กฎหมายว่าด้วยการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ในต่างประเทศมีรูปแบบ วิธีการที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งท าให้ทราบถึงข้อดี และข้อเสียของ
กฎหมายแต่ละฉบับ ในบทนี้จึงจะได้ท าการวิเคราะห์กฎหมายเหล่านั้นในประเด็นต่าง  ๆ ได้แก่ 
ความเป็นไปได้ในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย 
วิธีการในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ข้อยกเว้นของการลบทะเบียนประวัติ 
การกระท าความผิด รวมไปถึงผลของการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ข้อยกเว้นของการ
ลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับเด็กและเยาวชน  
ในประเทศไทย  

 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบของการเปิดเผยทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน  

ข้อมูลประวัติอาชญากรรมถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล 1ที่ได้รับการคุ้มครองและ 
มีข้อจ ากัดในการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ภายใต้เปิดเผยข้อมูลต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
ก่อนเปิดเผย เว้นแต่กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยได้โดยไม่ต้องได้รับความ
ยินยอม การเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากรรมตามประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี  
ลักษณะที่ 32 บทที่ 4 เร่ืองการพิมพ์ลายนิ้วมือ ไม่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดที่ที่ถูกคัดแยกประเภทการกระท าความผิดไว้  และทะเบียนประวัติที่ 
                                                           

1  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา4 บัญญัติว่า นิยามค าว่า “ข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ 
ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน บรรดาที่มีช่ือของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่น
ที่ท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึก...” 
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ถูกจ าแนกให้ออกจากสารบบแต่ยังคงบันทึกไว้เป็นข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการตามความ
จ าเป็น เห็นได้ว่าทะเบียนประวัติการกระท าความผิดที่มีความจ าเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมนั้น
ควรได้รับการจัดเก็บไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรม แต่ทั้งนี้ฐานการกระท าความผิด
ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมก็ยังคงถูกบันทึกอยู่ในระบบ ท าให้ผู้กระท าความผิดมี
ตราบาปติดตัว เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตในสังคมและไม่สอดคล้องต่อเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  
ที่ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ การเปิดเผยทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดมีผลกระทบดังต่อไปนี้ 
 4.1.1  ผลกระทบภายหลังจากพ้นโทษ 

1. ผลกระทบต่อครอบครัวผู้กระท าความผิด  
แม้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human 

Right 1948) ได้บัญญัติการรับรองคุ้มครองไว้ในข้อ122 เพื่อคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลใน
ครอบครัวก็ตาม แต่ เมื่อมีการเปิดเผยประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนแก่
บุคคลภายนอก เป็นเหตุให้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนถูกบุคคลในสังคมตั้งข้อรังเกียจ ถูกดูหมิ่น
ดูแคลน ทั้งนี้การปฏิบัติของบุคคลในครอบครัวต่อเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดมาก่อนนั้น
จ าเป็นต้องได้รับการใส่ใจดูแลอย่างสม่ าเสมอ หากครอบครัวของผู้กระท าความผิดถูกแรงบีบคั้น
จากสังคมตลอดจนถูกกล่าวโทษที่เป็นต้นเหตุในการปล่อยให้เด็กและเยาวชนกระท าความผิด   
อาจส่งผลให้ในการอบรมเลี้ยงดูและการลงโทษเด็กและเยาวชนโดยบุคคลในครอบครัวกระท าโดย
วิธีที่รุนแรง ซึ่งอาจน าไปสู่การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคม 
เป็นพื้นฐานธรรมชาติ และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ3 

                                                           
2  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Right ค.ศ. 1948) 

ข้อ12 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมไม่ถูกแทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัว ในครอบครัวในเคหสถานหรือ 
ในการส่ือสาร หรือไม่อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศและช่ือเสียง ทั้งนี้บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้อง
คุ้มครองโดยกฎหมายอันเนื่องจากการก้าวล่วงในสิทธิเช่นว่านั้น.” 

3  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ข้อ 23. 
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2. ผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชน  
เมื่อเด็กและเยาวชนพ้นโทษได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและกลับคืนสู่ชุมชนแล้วก็ตาม แต่เด็ก

และเยาวชนเหล่านั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนอย่างแท้จริง ยังถูกตีตราว่าเป็นผู้เคยกระท า
ความผิด ถูกตั้งข้อรังเกียจ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนถูกกีดกันจากบุคคลในสังคมที่ยังไม่ให้การ
ยอมรับสืบเน่ืองจากเด็กและเยาวชนเคยมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัว แม้ภายหลังเด็ก
และเยาวชนจะบรรลุนิติภาวะด้วยวัยวุฒิมีอายุถึงเกณฑ์ 20 ปีบริบูรณ์กฎหมายถือว่าเด็กและเยาวชน
เหล่านั้นมีสถานะภาพเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะเป็นแรงงานส าคัญของชาติในอนาคตก็ตาม ในการประกอบ
อาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแบ่งเบาภาระครอบครัวและเป็นส่วนหนึ่งในการชี้วัดศักยภาพในการพัฒนา
ประเทศ บุคคลต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเข้าท างานโดยการให้ความยินยอมในการ
ตรวจสอบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือผู้รับเข้าท างานพบว่าบุคคล 
มีประวัติการกระท าความผิดอาญามาก่อน จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้รับโอกาสในการรับเลือกเข้าท างาน
ซึ่งเป็นดุลยพินิจของนายจ้างหรือผู้มีอ านาจรับเข้าท างาน จากการถูกปิดกั้นโอกาสที่สมควรได้รับ
เฉกเช่นบุคคลทั่วไป และบุคคลไม่มีทางเลือกอ่ืนใด จึงกลายเป็นแรงกดดันทางสังคมบีบคั้น 
สภาวะจิตใจให้ท้ายที่สุดแล้วส่งผลให้บุคคลกลายเป็นอาชญากรที่กระท าความผิดที่ร้ายแรงโดย 
ขาดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ขาดจิตส านึกในทางศีลธรรมไปโดยปริยาย  

3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
เด็กและเยาวชนถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชน

จะเป็นผู้วินิจฉัยอนาคตของชาติ4 เป็นแรงงานในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติให้มีความ
มั่นคง หากเด็กและเยาวชนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานถูก
จ ากัดโอกาสในการเข้าท างาน เป็นเหตุให้รัฐขาดบุคลากรที่มีคุณภาพไปอย่างน่าเสียดาย การเปิดเผย
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดนั้นนอกจากรัฐจะขอข้อมูลดังกล่าวได้  เอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่รับสมัครบุคคลเข้าท างานนั้นสามารถตรวจสอบขอข้อมูลประวัติการกระท า
ความผิดได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศที่หน่วยงานต่างชาติจะเข้ามาร่วมลงทุน เนื่องจากประเทศที่มีจ านวนอาชญากรรมสูงถือว่า
เป็นประเทศที่ไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงาน เป็นการส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  

                                                           
4  จาก กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  (น. 2), โดย 

ประธาน วัฒนาวาณิชย์, 2530, กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 
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 4.1.2 ผลกระทบต่อตัวเด็กและเยาวชนในอนาคต 
การเปิดเผยทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนซึ่งได้กระท า

ความผิด ส่งผลให้เด็กหรือเยาวชนเติบโตไปเป็นอาชญากรเต็มตัวในอนาคต เพราะหากเด็กหรือ
เยาวชนนั้นยังคงมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัวอยู่  จะท าให้เป็นตราบาปต่อตัวเด็กหรือ
เยาวชน ซึ่งจะส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อเด็กและเยาวชนนั้นโดยเฉพาะในเร่ืองการประกอบอาชีพมี
ผลต่อตัวบุคคลซึ่งกระท าความผิดหรือเคยถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดและศาลตัดสินให้พ้น  
ข้อกล่าวหา บุคคลที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวจะเป็นที่รังเกียจของสังคม ผลต่อสิทธิในการ
ประกอบอาชีพบางอย่าง เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู ข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ 
การบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพราะมีกฎหมายก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะประกอบ
อาชีพเหล่านี้ว่าต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ซึ่งแม้จะได้รับการยกเว้นให้
สามารถสมัครงานได้ แต่มักถูกตั้งเป็นข้อรังเกียจในการใช้ดุลพินิจสอบสัมภาษณ์เพื่อรับบุคคล 
เข้าท างาน และเป็นการส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจความเชื่อของนายจ้างและเพื่อน แต่หากมี
กรณีจ าเป็นต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ส านักงานต ารวจแห่งชาติก็สามารถน าประวัติการกระท า
ความผิดนั้นเปิดเผยต่อหน่วยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือราชการได้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1.  เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานส าหรับบางอาชีพที่ก าหนดไว้
ในบัญชี 

2.  เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการขอใบอนุญาตส าหรับบางอาชีพที่ก าหนดไว้ในบัญชี 
3.  เปิดเผยเพื่อน าไปใช้งานตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  

ที่ไม่ใช่การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานที่ไม่ได้รับการยกเว้นไว้ในบัญชี 
เมื่อบุคคลไปสมัครงานที่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ จะถูกให้ไป

ด าเนินการพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อค้นหาประวัติอาชญากรรมในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร 
ที่สถานีต ารวจนครบาลที่ตั้งอยู่ตามภูมิล าเนาของผู้สมัครงาน  หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการกระท า
ความผิดพร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ ทั้งนี้ หน่วยงานบางแห่งที่รับสมัครบุคคลเข้าท างาน 
เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะบรรจุบุคคลเข้าท างานในฐานะ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงต้องมีหนังสือไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน
หรือผู้ก ากับการสถานีต ารวจ เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบทะเบียนประวัติ  ซึ่งทางหน่วยงานนั้น 
จะด าเนินการตอบกลับมาภายในระยะเวลา 1 เดือน และข้อมูลนั้นจะปรากฏเพียงแค่ว่าบุคคลนั้น 
เคยกระท าความผิดมาก่อนหรือไม่โดยไม่อาจระบุอายุขณะกระท าวามผิดหรือสถานะ เช่น หากเด็ก
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และเยาวชนถูกฟ้องด าเนินคดี ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ผลคือเด็กและเยาวชนพ้นข้อกล่าวหา
ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ยังปรากฏชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดอยู่  บุคคลจึงต้อง
แสดงหลักฐานมาหักล้างให้หน่วยงานที่รับเข้าท างานรับทราบ เพื่อแสดงตนให้เห็นว่าไม่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในบรรจุรับเข้าท างาน  

ดังนั้น การเปิดเผยทะเบียนประวัติการกระท าความผิดนี้ก็เท่ากับเป็นการให้โอกาส
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในการเข้าถึงทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้  เพราะฉะนั้นการจะเข้าถึง
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้ต้องมีขั้นตอนที่เข้มงวดมากขึ้น เพราะถือเป็นข้อยกเว้นการ
ปกปิดทะเบียนประวัติการกระท าความผิด กล่าวคือ การเปิดเผยหรือเข้าถึงทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดจะต้องมีการขออนุญาตจากศาลก่อน หากศาลอนุญาตแล้ว จึงจะน าค าสั่งอนุญาต
ของศาลไปใช้ในการขอดูทะเบียนประวัติการกระท าความผิดจากหน่วยงานของรัฐในการ
ตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดและให้กองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนให้ครบถ้วน 
เพื่อไม่ให้บุคคลถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าท าเงินในสายอาชีพต่าง  ๆ เนื่องจากเป็นบุคคลที่ 
ขาดคุณสมบัติในการเข้าท างาน เช่น มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องในศีลธรรมอันดี หรือ 
เคยมีค าพิพากษาให้จ าคุก ซึ่งผู้กระท าความผิดเป็นเด็กและเยาวชนศาลพิพากษาให้รอการลงโทษ 
เมื่อครบก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดโดยวิธีการ
ปกปิดไม่เปิดเผยต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้ต้ังกฎ ระเบียบภายในในการรับบุคลเข้าท างานแตกต่างกัน ได้แก่ 

1.  วิชาชีพ 
 (1.1) พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ เพราะเป็นอาชีพที่ต้อง

ได้รับความรู้ความสามารถ เพราะต้องสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นคดีอาญาที่มีลักษณะ
ซับซ้อน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและมีศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลัง
ของประเทศ 

 (1.2)  ผู้ขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเพราะเป็นอาชีพที่ต้อง
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการช่วยเหลือผู้ประสบความยากล าบากในคดีความต่าง  ๆ ประกอบกับต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พุทธศักราช 25295 อีกด้วย 

                                                           
5  พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2529 มาตรา 36 บัญญัติว่า “...ต้องเป็นบุคคลที่ต้องโทษจ าคุกโดย 

ค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ...” 
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 (1.3)  ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้ หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
พิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย 6 ตลอดจนการ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ7 เพราะเป็นอาชีพที่ต้องยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรมในการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน รวมตลอดถึงรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอีกด้วย   

 (1.4)  ผู้สมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครทดสอบความรู้หรือผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
พิเศษเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา 8 เพราะ 
ผู้พิพากษามีอุดมการณ์ในการประสาทความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและนิติประเพณีอย่างเคร่งครัดครบถ้วน 

 (1.5)  แพทย์ ซึ่งต้องถูกก าหนดคุณสมบัติในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
แพทย์9 และต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกด้วยวิธีสัมภาษณ์ถูกสอบถามประวัติอาชญากรรม เพื่อเป็น
ดุลพินิจในการออกใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจากอาชีพแพทย์บางสาขา อาทิ แพทย์ผ่าตัดต้องใช้
ความรู้ความช านาญแล้วต้องมีความละเอียดรอบคอบอย่างสูง เป็นต้น 

 (1.6)  ผู้ตรวจสอบบัญช ีซึ่งก าหนดคุณสมบัติในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
บัญชี10 โดยก าหนดเป็นคุณสมบัติในการสมัครตลอดจนแสดงให้เห็นถึงจรรยาบรรณที่ผู้ตรวจสอบ
บัญชีควรพึงมี ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร 

  

                                                           
6  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ว่าด้วยคุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อ

บรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอัยการผู้ช่วย ตาม มาตรา49 ข. (1) บัญญัติว่า “ เป็นผู้มี
ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี.”  

7  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 ว่าด้วย คุณสมบัติการคัดเลือกด ารงต าแหน่ง
กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 49 ข. (1). 

8  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  พ.ศ. 2543 เรื่อง การสอบคัดเลือก  
การทดสอบความรู้ และการคัดเลือกพิเศษ มาตรา 26 (5) บัญญัติว่า “ไม่เป็นบุคคลผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี.” 

9  พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 มาตรา 32 บัญญัติว่า “...ต้องไม่เคยต้องโทษจ าคุก
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่คณะกรรมการวิชาชีพเห็นว่าจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ...” 

10  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 13 บัญญัติว่า “สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม (4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
บัญชีตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี.” 
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(1.7)  ข้าราชการพลเรือนต่าง ๆ ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ส าคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีส านึกในหน้าที่ต้องมีจรรยาบรรณประพฤติ
ตนคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือนให้เป็นที่เลื่อมใส 
ศรัทธาและยกย่องแก่บุคคลทั่วไป บุคคลที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนจึงต้องไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 255111  

2.  อาชีพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (2.1)  ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจ เพราะเจ้าหน้าที่

ต ารวจเป็นหน่วยงานต้นธารของกระบวนการยุติธรรม มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดอาญา รวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของ
ราชอาณาจักร ซึ่งต้องค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญตามที่ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พุทธศักราช 2547 ก าหนดให้ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี เนื่องจากอาชีพต ารวจบุคคลที่เป็นต ารวจต้องธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของข้าราชการต ารวจและวิชาชีพต ารวจเพื่อให้ประชาชนศรัทธา เชื่อมั่นและยอมรับ 

 (2.2)  ผู้ขอใบอนุญาตตั้งโรงรับจ าน า รวมถึงกรรมการและผู้จัดการของนิติบุคคล 
ซึ่งขออนุญาตตั้งโรงรับจ าน า เพราะเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของสาธารณชนจ านวนมาก 
ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศได้  ตามที่บทก าหนดใน
พระราชบัญญัติโรงรับจ าน า พุทธศักราช 2505 

3.  อาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศ 
ลูกจ้างหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตร 

ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ซึ่งมีการตรวจคัดกรองประวัติอาชญากรโดย
ยึดถือหลักการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานโดยก าหนดไว้ในระเบียบภายใน 12 ซึ่งก าหนดตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 8 ตรี 
ซึ่งก าหนดคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่รับบุคคลที่ เคยมีประวัติอาชญากรรมหรือ
พฤติกรรมเสื่อมเสียเข้าท างาน แม้แต่ประวัติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดทางอาญา หรือ

                                                           
11  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 36(ข) บัญญัติว่า “ผู้ที่จะเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการพลเรือนต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม (ข)(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่น่ารังเกียจของสังคม.” 

12  ค าส่ังคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่  38/2557 เรื่อง การมอบอ านาจหน้าที่ให้กรรมการ
ผู้จัดการ บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง และการเรียกประกันจากพนักงานและลูกจ้าง หมวด 1  
การบรรจุและการแต่งตั้ง. 
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ความผิดอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนดโทษทางอาญาไว้ก็ตาม หากแต่มีประวัติที่ส่อไปในทางทุจริต  
จะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  

4.  อาชีพอ่ืน ๆ  
 (4.1)  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เพราะธุรกิจ

ประกันภัยเป็นกิจการด้านการบริหารการเงินและการบริหารความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่าง  ๆ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพผลประโยชน์ของประชาชน 

  (4.2)  ผู้เร่ิมตั้งบริษัทมหาชน เพราะเป็นอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลจ านวนมาก 
ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนด้วย  ตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พุทธศักราช 2535 มาตรา 32  

ผลของการตรวจพบประวัติการกระท าความผิด มีดังนี ้
1.  หากพบว่าบุคคลมีประวัติการกระท าความผิดมาก่อน หน่วยงานหรือองค์กรจะ 

ไม่รับบุคคลนั้นเข้าท างาน ด้วยเหตุว่าบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างภาคเอกชน เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหรือระเบียบของ 
แต่ละหน่วยงาน  

2.  หากตรวจพบภายหลังจากที่รับเข้าท างาน ทางหน่วยงานหรือองค์กร จะด าเนินการ
ปลดจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง  เพราะเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามรับ 
เข้าท างาน ซึ่งส่งผลให้ศูนย์เสียสิทธิ์ในการได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง ซึ่งนายจ้างสามารถใช้เป็น
ช่องทางเอาเปรียบลูกจ้างได้ 

จากการศึกษาประเทศไทยได้มีบทบัญญัติถึงกรณีที่ยกเว้นให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของเด็กและเยาวชนในระหว่างที่ตกเป็นผู้ต้องหาซึ่งมีบทกฎหมายให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาตัดสินว่ามีความผิด บทบัญญัติดังกล่าวอยู่ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ทั้งในชั้นจับกุมและสอบสวน 
แต่ภายหลังจากที่ศาลมีค าพิพากษาตัดสินให้มีความผิด และเข้าสู่กระบวนการใช้มาตรการพิเศษ
แทนการด าเนินคดีอาญาเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ยังไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 บัญญัติไว้เกี่ยวกับการ
คุ้มครองการเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ  เพื่อ
ปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดจึงควรด าเนินการลบทะเบียนประวัติเพื่อไม่ให้
เด็กและเยาวชนถูกเปิดเผยประวัติการกระท าความผิดในภายหลัง  และหากมีการด าเนินการลบ
ทะเบียนประวัติดังกล่าวแล้ว เห็นควรว่ากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ควรมีภาระหน้าที่
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ในการส่งใบแดงแจ้งโทษแก่เด็กและเยาวชนที่พ้นโทษอีกต่อไปเพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการ
ด าเนินงานของรัฐ 

 
4.2  วิเคราะห์การคัดแยกทะเบียนประวัติและข้อยกเว้นในการเปิดเผยทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน 

การลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชน
และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณา ตลอดจนมีค าพิพากษา และค าสั่งไว้
เป็นพิเศษ โดยมีสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นเคร่ืองมือในการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน ซึ่งกฎหมายมิได้มุ่งประสงค์ที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดีอาญา 
แต่มีเจตนารมณ์ที่จะปกป้องคุ้มครองแก้ไขฟื้นฟู โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน
เป็นส าคัญตลอดจนให้โอกาสเด็กและเยาชนที่จะกลับคืนสู่สังคม  พัฒนาศักยภาพ และเติบโต 
เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในภายหน้า  

การด าเนินการบันทึกข้อมูลการกระท าความผิดของอาชญากรรวมถึงทะเบียนประวัติ
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย มีขึ้นเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อขั้นตอนการ
ด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นผู้รวบรวม รายงานต่อพนักงาน
อัยการ เพื่อให้ศาลใช้ดุลพินิจในการพิจาณาตัดสินคดีและใช้ดุลพินิจพิพากษาลงโทษได้อย่าง
เหมาะสม ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดจึงมีความส าคัญและท าให้การบริหารงาน
ในกระบวนการยุติธรรมเกิดความสะดวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชนจะช่วยให้การท างาน การประสานงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของอาชญากรและผู้กระท า
ความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนยังส่งผลกระทบต่อบุคคลมากกว่าประโยชน์ที่จะพึงได้รับเมื่อ
พิจารณาถึงอนาคตของเด็กและเยาวชน การใช้ชีวิตในสังคมที่ปราศจากการตั้งข้อรังเกียจ หรือ 
ตราบาปอันเป็นผลมาจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมดังกล่าว กล่าวคือ 

ประการแรก การบันทึกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดอันเป็นช่องโหว่ของ
กระบวนการยุติธรรม กล่าวคือ ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเร่ิมต้นตั้งแต่ขั้นตอนการ
ร้องทุกข์กล่าวโทษ และพิมพ์รายนิ้วมือผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด จะถูกพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 
แม้ภายหลังศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง ถอนค าร้องทุกข์ พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง
เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานใดมีน้ าหนักเพียงพอที่จะยืนยันว่าเด็กและเยาวชนกระท าความผิดจริง
ตามที่ถูกกล่าวหาก็ตาม เด็กและเยาวชนจึงไม่สมควรที่จะถูกบันทึกชื่อและสกุลในฐานข้อมูล
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ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน การคงไว้ซึ่งประวัติการกระท าความผิด 
จึงเป็นการขัดต่อหลักสิทธิมนุษย์และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the Rights) ซึ่ง
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีและขัดต่อหลักประโยชน์สูงสุดของเด็ก (the best interest of the child)  

ประการที่สอง บุคคลที่มีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัวจะเป็นที่รังเกียจของ
สังคม ส่งผลต่อสิทธิในการประกอบอาชีพบางอย่างซึ่งต้องค านึงถึงชื่อเสียงหรือการใช้ความ
ระมัดระวังในการท างาน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจจากนายจ้างหรือความศรัทธาต่อองค์กรไม่ให้มี
ความด่างพร้อย เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู13 ข้าราชการทหาร ข้าราชการต ารวจ 
การสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 14 เพราะมีกฎหมายก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ประกอบอาชีพเหล่านี้ว่าต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกมาก่อน เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ในการคัดเลือกบุคคล 
เข้าท างานของหน่วยงานเอกชนนั้นตามหลักการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ  (Risk Management)15 
และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรหรือสร้างความรู้สึกปลอดภัยภายในที่ท างานและติดต่องาน 
โดยมีเอกสิทธิ์ในการคัดเลือกบุคคลโดยเกณฑ์การคัดเลือกจะค านึงถึงผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อองค์กร เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวเงิน (Financial) ความเสียหายด้านชื่อเสียงของ
องค์กร (Reputation) ความเสียหายด้านชื่อเสียงขององค์กร (Reputation) นอกจากนี้ผลของการคงไว้
ซึ่งทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนยังมีผลต่อครอบครัวของผู้กระท า
ความผิดด้วย คือ สมาชิกในครอบครัวเป็นที่รังเกียจ ทั้งนี้เมื่อเด็กและเยาวชนบรรลุนิติภาวะแล้วก็ตาม
ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นยังคงมีอยู่ ส่งผลต่อโอกาสในการประกอบอาชีพ
หรือการเรียนต่อของบุคคลในอนาคต เนื่องจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลใดก็ตามหากมีความ
ประสงค์ให้มีการตรวจสอบประวัติพนักงานลูกจ้างของบุคคล ให้ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรพิจารณาว่าสมควรจะตรวจสอบประวัติให้หรือไม่  โดยพิจารณาว่าทางราชการจะได้รับ
ประโยชน์จากการตรวจสอบประวัตินั้นบ้างหรือไม่ได้แก่งานที่ต้องการรักษาความปลอดภัยสูง เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการประกอบอาชญากรรมได้ง่าย ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
นอกจากนี ้ตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยการพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 
2545 ที่ก าหนดระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดีเพื่อให้ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน 3 คน เพื่อท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือแยกออกจาก

                                                           
13  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 30. 
14  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 102. 
15  กรธัช อยู่สุข. (ม.ป.ป.). การจัดการความเส่ียง (Risk Management) ส าหรับองค์กร Episode 1. สืบค้น 

11 กรกฎาคม 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/364878 
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สารบบ ในลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ ได้ก าหนดให้แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ บัญชีประวัติ และ
บัตรดัชนีที่เกี่ยวข้องของบุคคลให้อยู่ในข่ายที่ท าลายได้หากเข้ากรณีดังต่อไปนี้16 

1.  มีหลักฐานแน่ชัดว่าตายแล้ว เช่น ใบมรณะบัตร ใบชันสูตรพลิกศพ ใบรับรอง
ทะเบียนคนตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง เป็นต้น  

กรณีดังกล่าวส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่จะด าเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือในกรณีตายผิดธรรมชาติ 
ขั้นตอนการส่งลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ตาย ให้แนบใบมรณะบัตรหรือใบชันสูตรพลิกศพไปพร้อมกับ
แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือทุกคร้ังเมื่อพิจารณาแน่ชัดแล้วจะด าเนินการตรวจสอบและท าลายข้อมูลถาวร
หรือล้างฐานข้อมูล 

2. ผู้เสียหายได้ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย  
กรณีดังกล่าวเป็นคดีความผิดอันยอมความได้ ถือว่าสิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับไปเมื่อ

ถอนค าร้องทุกข์ ถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) จึงคัดแยกประวัติได้ถ้ายอมความในชั้นพนักงานสอบสวน  
ให้สถานีต ารวจแนบส าเนาบันทึกประจ าวันคดีขอถอนค าร้องทุกข์หรือส าเนาเอกสารที่ตกลงกันที่
ได้รับรองความถูกต้องแล้ว และหนังสือแจ้งถอนประวัติอาชญากรจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี  
ถ้ายอมความในชั้นพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือยุติคดีใช้ส าเนาหรือหนังสือแจ้งค าสั่งไม่ฟ้องหรือ
ยุติคดีที่ได้รับความถูกต้องแล้ว และหนังสือแจ้งถอนประวัติอาชญากรจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี 
หากยอมความในชั้นศาลจะใช้ส าเนาค าพิพากษาหรือค าสั่งหรือรายงานกระบวนพิจารณาของศาลที่
ได้รับรองความถูกต้อง หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดและหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีต ารวจ
เจ้าของคดี เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วให้บุคคลหรือสถานีต ารวจเป็นผู้ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

3. พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง หรือสั่งยุติการด าเนินคดีอาญา  
จากกรณีดังกล่าวให้ใช้ส าเนาหนังสือแจ้งค าสั่งยุติคดีหรือไม่ฟ้องคดีที่ได้รับรองความ

ถูกต้องแล้ว และหนังสือแจ้งถอนประวัติอาชญากรจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี เมื่อเอกสารครบถ้วน
แล้วให้บุคคลหรือสถานีต ารวจเป็นผู้ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

                                                           
16  จาก เอกสารค าสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรภาควิชาวิทยาการต ารวจ กลุ่มงานวิชาการ

สืบสวนและสอบสวน กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (น. 178-179), โดย พัชรา สินลอยมา,  
พันต ารวจเอกหญิง. 

DPU



85 

4. ศาลสั่งยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้อง จากกรณีดังกล่าวให้ใช้ส าเนาค าพิพากษาที่
รับรองความถูกต้องและหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดหรือแจ้งถอนประวัติอาชญากรของสถานีต ารวจ
เจ้าของคดี เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วให้บุคคลหรือสถานีต ารวจเป็นผู้ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

5. ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้อง จากกรณีดังกล่าวให้ใช้ส าเนาค าพิพากษาที่
รับรองความถูกต้องและหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดของสถานีต ารวจเจ้าของคดี เมื่อเอกสารครบถ้วน
แล้วให้บุคคลหรือสถานีต ารวจเป็นผู้ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

6. พนักงานอัยการถอนฟ้องในชั้นศาล ให้ใช้ส าเนาค าสั่งหรือรายงานกระบวน
พิจารณาของศาลที่ได้รับรองความถูกต้อง หนังสือแจ้งผลคดีจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี เมื่อเอกสาร
ครบแล้วบุคคลหรือสถานีต ารวจเป็นผู้ส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

7. เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระท าความผิดยกเลิกความผิด เช่นนั้น  
หากพิจารณาได้ว่าเอกสารครบถ้วนแล้วให้บุคคลหรือสถานีต ารวจเป็นผู้ส่งกองทะเบียนประวัติ
อาชญากรก็ได้ เป็นหน้าที่ของสถานีต ารวจด าเนินการขอลบประวัติการกระท าความผิดในคดีอาญาได้ 

8. เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ จึงเป็นหน้าที่ของสถานีต ารวจด าเนินการขอลบประวัติ
อาญา ตัวอย่างเช่น ผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี กฎหมายก าหนดให้ไม่ต้องรับโทษ  
ใช้ส าเนาค าพิพากษาที่ได้รับรองความถูกต้อง หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด เรียกอีกอย่างว่าใบบริสุทธิ์ 
และหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือจากสถานีต ารวจ
เจ้าของคดี เมื่อเอกสารดังกล่าวมีความครบถ้วนให้บุคคลหรือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนน าส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป 

9. เมื่อมีค าพิพากษาของศาลร้ือฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ว่าบุคคลนั้นมิได้เป็นผู้กระท า
ความผิด ให้ใช้ส าเนาค าพิพากษามีการรับรองความถูกต้อง หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หนังสือแจ้ง
ผลคดีถึงที่สุดจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี เมื่อเอกสารครบถ้วนแล้วให้ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร 

10.  คดีอาญาเลิกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 37 เช่น  
คดีความผิดลหุโทษที่มีโทษปรับอย่างเดียว กรณีดังกล่าวหากเปรียบเทียบปรับในชั้นพนักงาน
สอบสวน ให้ส าเนาประจ าวันคดีหรือใบเสร็จรับเงินประกอบ และหนังสือแจ้งถอนประวัติอาชญา
กรจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี หากปรับในชั้นศาล ให้บุคคลใช้ส าเนาค าพิพากษาหรือรายงาน
กระบวนพิจารณาของศาลที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง หนังสือเอกสารยืนยันรับรองดีถึงที่สุด 
และหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดจากสถานีต ารวจเจ้าของคดี  นอกจากนี้คดีที่มีการเปรียบเทียบปรับ

DPU



86 

ตามกฎหมายอ่ืน อาทิ  กฎหมายศุลกากร สรรพสามิต  หรือจากส านักงานเขต เช่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากยินยอมเสียค่าปรับจะถือว่า
คดีอาญาเลิกกัน ให้บุคคลด าเนินการน าส าเนาหนังสือที่เป็นค าสั่งของหน่วยงานที่ได้รับรองส าเนา
ถูกต้อง และหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุดให้ครบถ้วน น าส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติต่อไป 

11. คดีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดโดยศาลมีค าพิพากษาลงโทษจ าคุกหรือมีการ
เปลี่ยนโทษเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน จากกรณีดังกล่าวสามารถแบ่งช่วงได้ดังนี้ 

(1)  กรณีมีโทษปรับหรือมีค าสั่งให้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป ให้ใช้ส าเนา
ค าพิพากษาที่ได้รับรองความถูกต้องแล้ว หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด และหนังสือแจ้งผลคดีถึงที่สุด 
ใบบริสุทธิ์จากสถานีต ารวจหรือสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อเอกสารครบถ้วนให้เด็ก
และเยาวชนหรือทางสถานพินิจหรือสถานีต ารวจด าเนินการรวบรวมส่งไปยังกองทะเบียนประวัติ
อาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(2)  กรณีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งรอการก าหนดโทษ หรือลงโทษจ าคุกแต่ 
ให้รอการลงโทษไว้โดยไม่ก าหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติ  ถ้าศาลพิจารณาโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญให้โอกาสเด็กและเยาวชนโดยใช้วิธีคุมประพฤติ
และให้เด็กมารายงานต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติตามก าหนดระยะเวลา ถ้าเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดมารายงานตัวไม่ครบ จะไม่มีสิทธิขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด  ดังนั้น 
เจ้าพนักงานคุมความประพฤติจึงมีหน้าที่คอยก าชับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ดูแลเด็กและเยาวชนซึ่ง
เป็นบุคคลในครอบครัวของเด็กและเยาวชนนั้นให้รักษาสิทธิโดยการมารายงานตัวตามก าหนดเวลา
และไม่ละเมิดเงื่อนไขตามที่ศาลสั่ง เมื่อครบก าหนดระยะเวลา ให้เด็กและเยาวชนน าค าพิพากษาที่
ได้รับความถูกต้องแล้วในชั้นศาลที่คดีพิพากษาถึงที่สุด หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หรือหนังสือแจ้ง
ถอนประวัติอาชญากรจากกรมคุมประพฤติ น าส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

(3)  กรณีศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งให้ฝึกอบรม ให้เด็กและเยาวชนส าเนา 
ค าพิพากษาที่ได้รับรองความถูกต้อง หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด หนังสือรับรองว่าพ้นการบังคับคดี
ของศาลหรือใบบริสุทธิ์ หรือหนังสือส่งข้อมูลเด็กและเยาวชนที่พ้นการบังคับคดีตามค าพิพากษา
หรือค าสั่งศาลเพื่อขอลบประวัติของเด็กและเยาวชนในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรจาก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนโดยแนบบัญชีรายชื่อตามข้อตกลงระหว่างกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
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12.  คดีตามกฎหมายฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  เป็นกระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกที่พนักงานอัยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูและอัยการเจ้าของส านวนก็มี
หน้าที่ในการพิจารณาว่าผู้ต้องหามีสิทธิที่จะได้รับการฟื้นฟูหรือไม่  เมื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ปล่อยตัว ผู้ที่ผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพให้น าหนังสือรับรองว่าได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติอย่างเคร่งครัดจากแพทย์หรือส านักงานคุมประพฤติ หรือสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนแล้วแต่กรณี น าส่งส านักงานคุมประพฤติหรือสถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนหรือกองทะเบียนประวัติอาชญากรต่อไป 

13.  คดีเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา ตามาตรา 86 และมาตรา 90 
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(1)  คดีความผิดที่มีโทษอย่างสูงจ าคุกไม่ เกิน  5 ปี ตามมาตรา 86 กฎหมาย
ก าหนดให้จัดท าแผนแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ให้ถือเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกในชั้นพนักงานอัยการที่สามารถลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลได้  หากเด็กหรือเยาวชน
สามารถปฏิบัติตามแผนได้ส าเร็จ พนักงานอัยการจะมีค าสั่งไม่ฟ้อง ให้ใช้ส าเนาหนังสือแจ้งค าสั่ง
ยุติคดีหรือสั่งไม่ฟ้องที่รับรองความถูกต้อง และหนังสือแจ้งถอนประวัติอาชญากรจากสถานีต ารวจ
เจ้าของคดี เมื่อเอกสารครบถ้วนให้ตัวเด็กและเยาวชน หรือผู้ปกครองหรือสถานีต ารวจเป็น
ผู้ด าเนินการส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากร  

(2)  คดีความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน 20 ปี ตามมาตรา 90 หากศาลเห็นว่า
ตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สมควรพิพากษา ศาลจะมีค าสั่งให้ปล่อยตัวจ าเลยชั่วคราวหรือจะส่งตัว
ไปควบคุมไว้ยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราวหรือจะใช้
วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนก็ได้ หากเด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี
พร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมและด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์ไม่หวนกลับไปกระท าความผิดซ้ า  
ให้เด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครอง รวบรวมเอกสารเพื่อขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้
ที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

ดังนั้น หากคณะกรรมการได้ด าเนินการคัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ให้น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชากองทะเบียนประวัติอาชญากร กรณีที่ผู้กระท าความผิดถึงแก่
ความตายให้คัดแยกแผ่นพิมพ์ท าลายได้ทันที 17 เว้นแต่เข้าหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ให้แยกแผ่นพิมพ์

                                                           
17  จาก รายงานผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอและนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่ 

652/2555 ค าร้องที่379/2552 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีขอให้ลบประวัติอาชญากรและท าลายแผ่นพิมพ์
ลายนิ้วมือ.  
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ลายนิ้วมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องออกจากสารบบหรือฐานข้อมูลประวัติการกระท าความผิด  
เพื่อจัดเก็บไว้ใช้ในทางราชการต่อไป 

ประการที่สาม การจัดเก็บทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  
ในเมื่อทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส่งผลกระทบให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตมากกว่าผลดีของการคงไว้ซึ่ งข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากร  ประกอบกับ 
จากการศึกษารูปแบบ หรือวิธีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับเด็กและเยาวชน
ของต่ างประ เทศ  อันได้แก่  ประ เทศแคนาดา  ประ เทศออสเตร เลี ย  รัฐนิว เซาท์ เวลส์  
ประเทศนิวซีแลนด์ ท าให้เห็นว่าที่ประเทศเหล่านี้มีกฎหมายว่าเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดส าหรับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบที่ร้ายแรงอันเกิด
จากการที่เด็กและเยาวชนที่มีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัว และเป็นการลดตราบาปจาก
การถูกด าเนินคดี เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ศาลสั่งลงโทษไม่ว่าจะมากหรือน้อย  จะหนักหรือ 
เบาเพียงใดก็ตาม ก็ถือว่าเด็กและเยาวชนถูกตราบาปจากสั่งคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่จะ
พิจารณาว่าประเทศไทยสามารถด าเนินการให้มีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ส าหรับเด็กและเยาวชนได้หรือไม่  นอกจากนี้สภาพสังคมของประเทศที่ได้ท าการศึกษานั้น  
เดิมมีการประกอบอาชญากรรมหรือการกระท าความผิดซ้ าเกิดขึ้นมากมาย  

เมื่อประเทศไทยยังไม่เคยมีกฎหมายการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับ
เด็กและเยาวชนมาก่อน และพบว่าในปัจจุบันยังมีอัตราการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนที่ 
ไม่ร้ายแรงถึงขั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งรัฐ จึงควรมีกฎหมายลบทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนด้วย การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับเด็กและ
เยาวชนจะต้องมีการก าหนดฐานความผิดของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับสิทธินี้  และฐานความผิด
อาญาที่ไม่สมควรให้ได้รับการลบทะเบียนประวัติโดยเด็ดขาด กล่าวคือ ไม่ใช่จะลบทะเบียนประวัติ
ให้กับผู้กระท าความผิดได้ทุกฐานความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใช้ประโยชน์จากกฎหมาย 
ที่ให้มีการลบทะเบียนประวัติการกระท าผิดยุยงเด็กหรือเยาวชน ซึ่งยังมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
และจิตใจน้อยกว่าผู้ใหญ่ให้กระท าความผิด อันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน  
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎหมายการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับ
เด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ ให้ได้รับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกิดขึ้นในประเทศไทย
เหมือนอย่างเช่นในต่างประเทศเพื่อมิให้ประวัติการกระท าความผิดเป็นตราบาปติดตัวเด็กและ
เยาวชนเหล่านั้นไปตลอดชีวิต และเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ18 พระราชบัญญัติคุ้มครอง

                                                           
18  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 32 มาตรา 49 มาตรา 80. 
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ผู้กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 255019 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนและ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขั้นต่ าของกฎแห่ง 
กรุงปักกิ่งหรือกฎอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรมเกี่ยวกับ
คดีเด็กและเยาวชน กฎข้อ 8 การรักษาความลับซึ่งเน้นความส าคัญของการคุ้มครองสิทธิใน 
ทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและให้ความคุ้มครองภายหลังที่เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่  
สังคมด้วยซึ่งต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดยไม่เผยแพร่
ข่าวสารที่อาจท าให้สามารถรู้ตัวผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการ
ตราบาป ตามกฎข้อ 21  
 
4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบการก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับวิธีการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดส าหรับเด็กและเยาวชนของไทยและต่างประเทศ 
 4.3.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบกฎหมายของไทยที่ใกล้เคียงกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร 

ในประเทศไทยกฎหมายที่ใกล้เคียงกับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของ
บุคคลมากที่สุด คือ พระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรก โดยมี
วัตถุประสงค์ล้างมลทินผู้กระท าความผิดทางการเมือง ร.ศ. 130 พ.ศ. 2475 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม  
ร.ศ. 131 ขึ้นเมื่อ  ร.ศ.  130(พ.ศ. 2454) ปัจจุบันได้ตราพระราชบัญญัติล้างมลทินมาแล้ว 
เป็นจ านวน 8 ฉบับ โดยตราขึ้นในวาระส าคัญต่าง  ๆ ซึ่ ง เกี่ ยวกับพระมหากษัตริย์  เช่น 
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550  

กฎหมายดังกล่าวมีผลดี คือ สามารถลบล้างโทษทางอาญา และวินัย แต่ล้างความผิด
ไม่ได้ จึงเกิดผลเสีย คือ บุคคลที่ได้รับการล้างมลทินไม่อาจลบล้างทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดออกไปจึงไม่อาจกลับเข้าท างานในต าแหน่งงานราชการ เพราะเป็นบุคคลที่มีรายชื่อใน
ประวัติอาชญากร ซึ่งศาลปกครองศาลฎีกาเคยตีความว่าล้างได้เฉพาะโทษไม่ใช่การลบล้างความผิด 
ค าพิพากษาฎีกาที่ 1571/2551 การที่จ าเลยมีเมดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
และจ าเลยพาอาวุธปืนเข้าไปในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเคร่ืองกระสุนปืนติดตัวไปในที่เกิดเหตุซึ่งเป็น
หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ นับว่าเป็นการกระท าที่ไม่เคารพย าเกรงต่อกฎหมาย  ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ศาลชั้นต้นมีค าพิพากษาให้จ าคุก ซึ่งมีทั้งการรอการ
ลงโทษและแบบไม่รอการลงโทษ แสดงว่าจ าเลยมีลักษณะเป็นผู้กระท าความผิดติดนิสัยไม่ส านึก
หรือเกรงกลัวต่อโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  ในระหว่างการพิจาณาของศาลฎีกาจะมี 
                                                           

19  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 53. 
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พระราชบัญญัติล้างมลทินเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 ซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  18 ตุลาคม  
พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 4 “ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระท า
ก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับโดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ” เท่ากับว่ามีผลเพียงให้ถือว่า
จ าเลยไม่เคยถูกลงโทษจ าคุกเท่านั้น มิได้มีผลถึงกับให้ถือว่าความประพฤติหรือการกระท าอันเป็น
เหตุให้จ าเลยจ าคุกถูกลบล้างไปด้วย ประกอบกับศาลฎีกาได้พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีนี้แล้ว กรณี
ถือได้ว่ายังไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะรอการลงโทษจ าคุกให้แก่จ าเลย  

ในกรณีของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด ตามค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายที่   
สค 76/2552 เร่ือง อุทธรณ์ค าสั่งของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ไม่ลบข้อมูลประวัติอาชญากรใน
ทะเบียนประวัติอาชญากร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติล้างมลทินใน
วโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 
บัญญัติให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ ซึ่งได้กระท าก่อนหรือในวันที่  
5 ธันวาคม 2550 ได้พ้นโทษไปก่อนแล้วหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิ
เคยได้ถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ เท่านั้น แต่มิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระท าความผิด 
อันเป็นเหตุให้ถูกลงโทษ อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนดให้ลบล้างการกระท าความผิด ฉะนั้น  
จึงวินิจฉัยให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่ต้องลบข้อมูลประวัติอาชญากรแต่ให้แก้ไขข้อมูลประวัติ
อาชญากรของกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับโทษตามค าพิพากษา
ของศาลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ผู้กระท าความผิดได้ รับการล้างมลทิน  ในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550  
ให้ปรากฏไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย 

ดังนั้น จึงพิจารณาได้ว่าแม้ว่าในประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติการล้างมลทินซึ่งลบ
เฉพาะโทษทางอาญาของผู้กระท าความผิดแต่ไม่ลบล้างไปถึงทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาแต่ได้อย่างใด อีกทั้ง พระราชบัญญัติการล้างมลทินนั้น 
มีตราขึ้นเฉพาะในแต่ละวาระโอกาสเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีถึง พ.ศ. 2550 จึงเป็นผลดีเฉพาะผู้กระท า
ความผิดก่อน พ.ศ.  2550 แต่ผู้กระท าความผิดหลังพ.ศ.  2550 ไม่ได้ รับการลบล้างโทษ 
ทางอาญาไปด้วย จึงควรพิจารณาให้มีกฎหมายลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด อนึ่ง เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้กระท าความผิดได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความความผิด  และเป็นการ
รองรับพระราชบัญญัติล้างมลทินให้ผู้ถูกลบล้างโทษได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท า
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ความผิดไปด้วย โดยการตรากฎหมายลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดนั้นสามารถศึกษา
กฎหมายต่างประทศ คือ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ
นิวซีแลนด ์เพื่อใช้เป็นแนวทางการในก าหนดวิธีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน 

4.3.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบการก าหนดคุณสมบัติ เกี่ยวกับวิธีการลบทะเบียนประวัติ 
การกระท าความผิดส าหรับเด็กและเยาวชนของไทยและต่างประเทศ 

วิธีการในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน กล่าวได้ว่า 
มีหลายแง่มุม ทั้งบุคคลที่จะมีสิทธิได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน รูปแบบหรือกระบวนการในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
เด็กและเยาวชนที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดต้องเป็นผู้ที่กระท า
ความผิดทางอาญา แต่ไม่ใช่ผู้กระท าความผิดทุกรายจะได้รับสิทธินี้  เพราะการลบทะเบียนประวัติ
การกระท าความผิดนั้นพึงมีขึ้นเพื่อให้บุคคลได้แก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมของตนเองให้สามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง จึงต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดไว้ด้วย  ดั่งในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ประเทศแคนาดา  
ประเทศออสเตรเลีย มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศนิวซีแลนด์มีการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลไว้
เช่นเดียวกัน โดยยกเว้นไม่ให้บุคคลที่กระท าความผิดร้ายแรงหรือความผิดตามที่กฎหมายได้ก าหนด
ไว้ได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ซึ่งประเทศต่าง ๆ 
ได้ก าหนดว่าความผิดใดเป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป  

พระราชบัญญัติ The Criminal Records (Clean State) Act 2004 ของประเทศนิวซีแลนด์
ได้ก าหนดห้ามมิให้บุคคลที่กระท าความผิดทางเพศตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ the Crimes Act 
1961 และพระราชบัญญัติ the Crimes Act 1908 เช่น การกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กที่อายุต่ ากว่า 
12 ปี20 การมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดธรรมชาติ เป็นต้น ได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติ
การกระท าความผิด กล่าวคือเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาว่ามีความได้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ
ต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนเช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงขัดต่อศีลธรรมและ
จริยธรรมในสังคม 

ดังนั้น หากประเทศไทยจะมีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับเด็กและ
เยาวชน ควรจะต้องก าหนดฐานความผิดโดยเด็กและเยาวชนที่สมควรได้รับการลบทะเบียนประวัติ
ต้องกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรงเป็นคดีอาญาแผ่นที่เกิดขึ้นโดยเจตนาตลอดจนการกระท าความผิด
                                                           

20  กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด JUDICIAL PROCESS 
FOR THE JUVENILE ACCUSED (น. 55). เล่มเดิม. 
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ที่ส่งผลกระทบต่อด าเนินงานพัฒนาประเทศของรัฐเพราะจะส่งผลถึงความมั่นคงของรัฐในภายหลัง 
โดยน าแนวทางในการก าหนดความผิดต่าง ๆ จากที่กฎหมายต่างประเทศก าหนดไว้มาเป็นแนวทาง
ในการบัญญัติกฎหมายของประเทศไทย และในส่วนของความผิดตามกฎหมายไทยนั้นจะพิจารณา
จากประมวลกฎหมายอาญา เพราะประมวลกฎหมายฉบับนี้เป็นแหล่งรวบรวมความผิดฐานต่าง ๆ 
อันเป็นการทั่วไป และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาอ่ืน ๆ ซึ่งจะน ามาพิจารณาเพียงเป็นตัวอย่าง
เท่านั้น ทั้งนี้ความผิดร้ายแรงที่ไม่สามารถลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดส าหรับประเทศ
ไทยนั้นควรจะประกอบไปด้วย 

1. ความผิดที่กระท าต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เนื่องจากประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วย
ทศพิธราชธรรม ได้ทรงบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขประชาชน ทรงท านุบ ารุงบ้านเมืองให้มีความรุ่งเรืองมั่ง
คั่ง ทรงมีโครงการพระราชด าริต่าง ๆ และเป็นต้นก าเนิดให้เปิดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศให้ประชาชนมีความเท่าเทียมกันในสังคม  ไม่ถูกแบ่งแยกชนชั้นหรือ 
ถูกปฏิบัติเยี่ยงพลเมืองชั้นสอง ได้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์  อันถือเป็นสถาบันสูงสุดของ
ประเทศ ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ก าหนดไว้ 

“มาตรา 2 ประเทศไทยได้มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข” 

“มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะ
ละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้” 

ในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยจึงมีหน้าที่ปกป้องสถาบันและแสดงความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่ งได้ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 70 21และมาตรา 7722 การกระท าความผิดซึ่งประมวล
กฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 1 หมวด1 ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาทและ
                                                           

21  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 70 บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่พิทักษ์
รักษาไว้ซ่ึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้.”  

22  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 77 บัญญัติว่า “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง
สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ และต้องจัดให้มีก าลังทหาร อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจ าเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ 
สถาบันพระมหากษัตริย์  ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ.” 
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ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งศาลได้พิพากษาตัดสินเป็นที่สุดว่ามีความผิด เด็กและเยาวชน 
ที่กระท าผิดจึงไม่สมควรให้ได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด อีกทั้งหากมีการบัญญัติ
ให้ลบการกระท าความผิดนี้  จะเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการกระท า
ความผิดโดยง่าย 

2. ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระท าต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดที่อยู่ในกลุ่มนี้ เช่น ความผิดฐานเป็นกบฏ23 ตระเตรียมการกบฏ ความผิดฐาน

ก่อการร้าย(Terrorism)โดยมุ่งประสงค์ต่อชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือท าลายทรัพย์สินสร้าง
ความปั่นป่วนหวาดกลัวในหมู่ประชาชนเพื่อเรียกร้องให้รัฐจ ายอมต้องกระท าหรือละเว้น  
การกระท าตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้าย การเหยียดหยามธงหรือเคร่ืองหมายอันสื่อถึงรัฐ  
การกระท าเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับส าหรับความปลอดภัยของประเทศ การก่อการร้าย การกระท า
ความผิดฐานเป็นอ้ังยี่หรือซ่องโจร24มุ่งหวังในการก่อการร้าย ความผิดฐานกระท าการอันเป็น
คอมมิวนิสต์ตามพระราชบัญญัติป้องกันการกระท าอันเป็นคอมมิวนิสต์  พ.ศ. 2495 รวมถึงการ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เคร่ืองกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง
เทียมอาวุธปืน ซึ่งคุกคามความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ25 เป็นต้น ประกอบกับ 
ในปัจจุบันมีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร 
ค . ศ . 2000 (United Nations Convention against Transitional Organized Crime 2000) ซึ่ ง เ ป็ น 
ความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการที่จะพัฒนาเคร่ืองมือในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติในทุกรูปแบบ เพราะกลุ่มอาชญากรเหล่านี้ได้สร้างปัญหาและความเสียหายทั้งต่อระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง การทหาร และสังคมโดยรวม และประเทศไทยเป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของ

                                                           
23  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 113 บัญญัติว่า ผู้ใดใช้ก าลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง

ประทุษร้าย เพื่อ 
 (1)  ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ 
 (2)  ล้มล้างอ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหาร หรืออ านาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญหรือให้ใช้อ านาจ

ดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ 
 (3)  แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอ านาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร. 
24  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 209 บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงปกปิดวิธีด าเนินการ

และมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นกระท าความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นส่ีพันบาทถ้าผู้กระท าความผิดเป็นหัวหน้า  ผู้จัดการหรือผู้มีต าแหน่งหน้าที่ใน 
คณะบุคคลนั้น. 

25  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  3/2558 เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ 
มัน่คงของชาติ. 
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อนุสัญญาฉบับนี้ด้วย ซึ่งอนุสัญญาฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
(Organized criminal group)”26 ไว้ กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปไม่ว่าเป็นการชั่วคราว
หรือถาวร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะกระท าความผิดร้ายแรง และค าว่า “ความผิดร้ายแรง (Serious 
crime)”27 หมายถึง ความผิดที่มีโทษจ าคุกอย่างต่ า 4 ปี เพราะฉะนั้นความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย 
อ้ังยี่หรือซ่องโจรอันเป็นความผิดที่กระท าโดยกลุ่มบุคคล และมีโทษจ าคุกขั้นต่อ 4 ปีขึ้นไป จึงถือว่า
เป็นความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติ จึงไม่สมควรให้บุคคลที่กระท า
ความผิดเหล่านี้ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย ทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลผู้กระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ มาตรา14 อันเป็นการ
กระท าความผิดในเชิงเนื้อหา เช่น การลงข้อมูลหมิ่นประมาทบุคคลอ่ืน การหลอกลวงกันใน
อินเทอร์เน็ต การหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ควรให้ความเคารพเป็นประมุข
สูงสุดของประเทศบุคคลใดจะดูหมิ่นมิได้ เป็นต้น 

3. ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ทางราชการและกระบวนการยุติธรรม 
เจ้าหน้าที่และข้าราชการในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น ผู้พิพากษา พนักงาน

อัยการ ธุรการศาล เจ้าหน้าที่สอบสวนสืบสวน เป็นต้น ได้กระท าความผิดโดยมีมูลเหตุจูงและทุจริต 
ในขณะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 157 
รวมทั้งความผิดฐานการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของเจ้าพนักงาน  
การที่เจ้าพนักงานใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ เป็นต้น หรือการกระท าความผิดทางอาญาของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างหน่วยงานราชการ ซึ่งข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างาน
ร่วมกันหลายฝ่าย ข้าราชการพลเรือนจึงต้องมีความประพฤติดีและส านึกในหน้าที่28 ได้กระท า
ความผิดโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่นั้น พระราชบัญญัติ The Criminal Records (Clean Slate) Act 
                                                           

26  United Nation Convention against Transitional Organized Crime 2000 “ ( a)  Organized criminal 
group”  shall mean a structured group of three or more persons,  existing for a period of time and acting in 
concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this 
Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.” 

27  United Nation Convention against Transitional Organized Crime 2000 Article2 “(b) Serious crime” 
shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum deprivation of Liberty of at least four 
years or a more serious penalty.” 

28  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537 ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้
วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใด 
มีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย. 
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2004 ของประเทศนิวซีแลนด์  และพระราชบัญญัติ  Criminal Records Act 1991 ของประเทศ
ออสเตรเลียต่างก็ได้ก าหนดให้บุคคลที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้ต้องเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท า
ความผิดของตนเองด้วย นอกจากนี้การทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ (Corruption) เป็นปัญหาที่หยั่งราก
ลึกในสังคมไทยมานานโดยเฉพาะระบบราชการ ท าให้ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
อย่างมากมาย อีกทั้งองค์กรโปร่งใสระหว่างประเทศ (Transparency international) ยังให้อันดับการ
คอร์รัปชั่นของประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 85 จากประเทศ 175 ประเทศทั่วโลก โดยได้คะแนน 38 
คะแนน และเป็นอันดับที่ 12 จาก 28 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและ ซึ่งหมายถึงประเทศไทย
ยังมีการคอร์รัปชั่นที่สูงอยู่  เพราะ 0 คะแนนเป็นคะแนนต่ าสุด หมายถึง การคอร์รัปชั่นสูงสุด และ 
100 คะแนนเป็นคะแนนสูงสุด หมายถึง มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดหรือมีความโปร่งใสมากที่สุด29 
เพราะฉะนั้นเมื่อค านึงถึงจริยธรรมในการประกอบอาชีพและเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  
ในสังคมไทย บุคคลที่กระท าความผิดจึงไม่สมควรได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิด  

 4.  ความผิดต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ 
บุคคลใดกระท าความผิดที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดซึ่งความผิดนั้นส่งผลต่อการ

ความมั่นคงหรือการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐโดยบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีเสถียนภาพทางสังคม  
ให้ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงไม่ควรได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด 
เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการประเมินภาพรวมของประเทศ รากฐานความเชื่อมั่นของ
การลงทุนพัฒนาประเทศนับว่าเป็นหาที่เกิดขึ้นแล้วกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชาติในระยะยาว  
การแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นไปได้ยากล าบากและใช้เวลานาน รัฐจึงออกกฎหมายมาเพื่อตัด
โอกาสในการกระท าความผิด การตรวจสอบ และการลงโทษโดยก าหนดโทษความรับผิดทางอาญา
ไว้ อาทิ การกระท าความผิดโดยการ “ฮั้ว” ในการประมูลประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างของทั้งภาครัฐ
และเอกชนจึงได้มีการตรากฎหมายคุ้มครอง30 กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินกรณีร่ ารวย
ผิดปกติซึ่งอาจมีที่มาจากการทุจริตของนักการเมืองซึ่งเป็นผู้บริหารประเทศ 31 การประกอบธุรกิจ
ของธนาคารเพื่อป้องกันการฟอกเงินการด าเนินงานต่าง ๆ จึงต้องมีกฎหมายบังคับไว้32 หรือการ 

                                                           
29  ผลการจัดอันดับคอร์รัปชั่นโลกปี57 ไทยได้ที่ 85 จาก 175 ประเทศได้ที่ 38 คะแนนจาก 100. สืบค้น 

30 มกราคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/12/cpi-2014-1/ 
30  พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542. 
31  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542. 
32  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. 
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เล่นแชร์33 โดยมีเจตนาฉ้อโกงซึ่งเคยมีค าพิพากษาฎีกาที่  1758/254234 จึงได้ออกกฎหมายเพื่อ
คุ้มครองและคุ้มครองประชาชนโดยถือว่าการโกงแชร์เป็นการประกอบธุรกิจปล่อยเงินกู้อันมี
ลักษณะเป็นการฉ้อโกงประชาชน35  

5.  ความผิดที่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชนส่วนรวม 
 (5.1)  การกระท าถ้าก่อให้เกิดภยันตรายต่อทรัพย์สิน  ชีวิตของประชาชน เช่น  

เผาบ้าน โรงเรือน เรือ ที่สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน ท่า เรือ โบสถ์  โรงละคร  
สนามฟุตบอล มีความผิดทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าเป็นเหตุโดยประมาท ท าให้ทรัพย์สินเสียหาย หรือน่าจะ
เกิดความเสียหายต่อประชาชน แม้การตระเตรียมอุปกรณ์ยังไม่ได้กระท าผิดก็ถือว่ามีความผิด เจตนา
การวางเพลิงเผาทรัพย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกระท าความผิดที่ร้ายแรง ประกอบกับพระราชบัญญัติ 
The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 ของประเทศนิวซีแลนด์  และพระราชบัญญัติ 
Criminal Records Act 1991 ของประเทศออสเตรเลียต่างมีการก าหนดให้บุคคลที่จะประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดับเพลิงต้องเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับการวางเพลิงของตนเอง
ด้วย ความผิดเกี่ยวกับการผลิตอาวุธของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะอาวุธเป็นสิ่งที่มีอันตราย 
หากมีการผลิตโดยมิได้รับอนุญาตอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้ 

 (5.2)  การค้ามนุษย์ทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พุทธศักราช 2551 การค้าประเวณีทั้งตามประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พุทธศักราช 2539 ซึ่งประเทศไทยเป็นทั้ง
ประเทศที่เป็นต้นทาง ปลายทาง และทางผ่านส าหรับการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้แรงงาน
และการบังคับค้าประเวณี  และในปัจจุบันการค้ามนุษย์ได้กระท าในลักษณะขององค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (UNTOC 2000) และพิธีสารเพื่อป้องกัน 
ปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก เพิ่มเติมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Protocol to Prevent, Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations 
Convention against Transnational Organized Crime) นอกจากนี้  ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก

                                                           
33  พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534. 
34  ค าพิพากษาฎีกาที่ 1758/2542 “...จ าเลยทั้งแปดมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 343 วรรคแรก 83 รวม 23,519 กระทง ฐานฉ้อโกงประชาชนตามพระราชก าหนด การกู้ยืมเงินที่เป็น
การฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527...” 

35  พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2534. 
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องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟในปี 2491 โดยมีวัตถุประสงค์คุ้มครองเด็กและ
เยาวชนซึ่งมีภารกิจหลักคือคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการถูกท าร้าย การถูกล่วงละเมิด การถูก
แสวงประโยชน์ และจากการถูกทอดทิ้ง36 และประเทศไทยได้เข้าลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิเด็ก 
(Conventional on the Right of the Child) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
16 เมษายน 2535 ขององค์กรสหประชาชาติซึ่งได้กล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนที่
สมควรได้รับการปกป้องและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ37 และก าหนดให้ประเทศไทยมีพันธกรณีที่
จะต้องด าเนินในทุกด้านเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว 

 (5.3)  นอกจากนี้ประเทศไทยยังประสบปัญหาเด็กและเยาวชนกับยาเสพติด 
กล่าวคือ ในอดีตประเทศไทยเป็นทางผ่านในการล าเลียงยาเสพติดไปยังประเทศเพื่อนบ้านประกอบ
กับประเทศไทยในอดีตยังไม่มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังส่งผลให้ในปัจจุบันประเทศไทย
กลายเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเพาะอาญากรซึ่งเรียกว่า นักค้ายาเสพติดและมีจ านวนผู้เสพยาเสพ
ติดจ านวนมาก กลุ่มเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติดมุ่งไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 
เนื่องจากสามารถชักจูงล่อลวงได้ง่าย มีความอ่อนไหวต่อแรงสังคมในกลุ่มเพื่อน จึงท าให้เด็กและ
เยาวชนซึ่งเป็นแรงงานส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  ต้องมีชีวิตช่วงวัยเด็กเข้าสู่
กระบวนการค้าและเสพยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่ร้ายแรงส าหรับประเทศไทย 
เพราะฉะนั้นบุคคลที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ 
ยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พุทธศักราช 
2518 เป็นต้น 

 
4.4  เหตุผลและความจ าเป็นในการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  

สืบเนื่องจากสภาพสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในประเทศไทยจึงมีจ านวนการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นในลักษณะที่หลากหลายรูปแบบไม่ใช่เฉพาะความผิดทาง
ศีลธรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่รวมถึง การกระท าความผิดกฎหมายของบ้านเมือง โดยจะพบได้จาก
ข่าวสารช่องทางต่าง ๆ อาทิ การเสนอข่าวจากสื่อมวลชน ที่มักสื่อให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของเด็กและเยาวชน การเปิดเผยประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เช่น การข่มขืน
กระท าช าเรา การเสพยาเสพติด ลักทรัพย์ โดยพิจารณาจาก  

                                                           
36  ประวัติองค์การ Unicef. สืบค้น 31 มกราคม 2558, จาก 

http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_7000.html 
37  จาก หลักกฎหมายการด าเนินคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว (น. 123), โดย วรวิทย์ ฤทธิทิศ, 2553, 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
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ตารางท่ี  4.1  ตารางแสดงจ านวนร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดี โดยสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ โดยจ าแนกตามฐานความผิดปีงบประมาณ 
255638 

 

ฐานความผิด จ านวน ร้อยละ 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 6,848 18.29 
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 4,322 11.55 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 1,474 3.94 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการ
ปกครอง 

977 2.61 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 16,699 44.61 
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 2,667 7.12 
ความผิดอื่น ๆ  4,446 11.88 

รวม 37,433 100.00 
 

จากข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า เด็กและเยาวชน
กระท าความผิดในฐานความผิดเรียงจากมากไปน้อยได้ ดังนี ้ 

อันดับที่ 1.  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
อันดับที่ 2.  ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
อันดับที่ 3.  ความผิดอื่น ๆ  
อันดับที่ 4.  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
อันดับที่ 5.  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิด 
อันดับที่ 6.  ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
อันดับที่ 7.  ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียงและการปกครอง 
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนต่าง ๆ เหล่านี้มีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย เช่น 

สติปัญญาและจิตใจ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สภาพครอบครัว อิทธิพลของสถาบันที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อม การเลียนแบบ ความคึกคะนอง สถานะทางเศรษฐกิจ การมีค่านิยมที่ผิด ๆ การเลี้ยงดู

                                                           
38  จาก ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ,โดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน. 
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ที่ขาดความเอาใจใส่ ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดท าข้อมูลเชิงสถิติกรณีเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิด ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงจ านวนคดีและร้อยละของคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดย  

สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จ าแนกตามลักษณะการอยู่อาศัย
ปีงบประมาณ 255639 

 

ข้อ ลักษณะการอยู่อาศัย ๆ  จ านวน ร้อยละ 

1 ครอบครัวอยู่ร่วมกัน (อยู่กับบิดามารดา) 6,423 17.16 
 ครอบครัวแยกกันอยู่ 31,010 82.84 
 
 
 
2 

- อาศัยอยู่กับบิดา  9,935 26.54 
- อาศัยอยู่กับมารดา 11,422 30.51 
- อาศัยอยู่กับบิดาเลี้ยง 95 0.25 
- อาศัยอยู่กับมารดาเลี้ยง 58 0.15 

 - อาศัยอยู่กับคู่สมรส 515 1.38 
- อาศัยอยู่กับ ปู่/ย่า/ตา/ยาย 5,268 14.07 
- อาศัยอยู่กับพี่น้อง/ญาติ 2,508 6.70 
- อาศัยอยู่กับนายจ้าง 215 0.05 
- เร่ร่อน 19 0.05 
- อาศัยอยู่ตามล าพัง 120 0.32 

- อาศัยอยู่กับเพื่อน 178 0.48 

- อ่ืน ๆ  677 1.81 

รวม 37,433 100.00 

  
จากตารางสถิติข้อมูลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดท าเพื่อหาสาเหตุ

ของการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เห็นว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดส่วนใหญ่แล้ว
มักเป็นเด็กที่มีปัญหา ครอบครัวแตกแยก ซึ่งตามปกติแล้วเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการความรัก 
ความใส่ใจ ความอบอุ่นจากครอบครัว เมื่อความต้องการเหล่านี้พร่องไปจึงเป็นการเปิดโอกาสให้

                                                           
39  แหล่งเดิม. 
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เด็กและเยาวชนกระท าความผิดได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ทางกระบวนการยุติธรรมเล็งเห็นสาเหตุการกระท า
ผิดดังกล่าว จึงส่งเสริมมาตรการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน การฝึกอบรมบ่มนิสัยในสถาน
สงเคราะห์ ให้มีความประพฤติดี รู้ผิดชอบชั่วดีเป็นคนดีของสังคมในอนาคต และเพื่อตัดโอกาส 
ในการกระท าความผิดซ้ าอีกในอนาคต ซึ่งเป็นการแก้ไขในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตาม แม้เด็กและ
เยาวชนจะพ้นโทษมาแล้วแต่การที่ถูกตัดสินว่าผิดหรือไม่จากนั้นก็ก าหนดบทลงโทษ ก็ยังเป็นการ
สร้างตราบาปให้แก่เด็กและเยาวชน40 ดังนั้น เพื่อเป็นการลบล้างตราบาปและเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนไม่ถูกตัดสิทธิต่าง ๆ ในอนาคต รัฐจึงสมควรออกกฎหมายเพื่อลบล้างหรือปกปิดประวัติการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเหล่านั้นโดยมีบทสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 

4.4.1  สืบเนื่องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553   

เมื่อเด็กและเยาวชนใดกระท าความผิดและผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้ว  
บุคคลนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรและมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท าความ  ผิดติดตัวหรือ 
ที่เรียกกันว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ซึ่งทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนนี้เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้กระท าความผิด เช่น ชื่อ นามสกุลของเด็ก
และเยาวชนที่กระท าความผิด ลักษณะและพฤติการณ์ในการกระท าความผิด ลายพิมพ์นิ้วมือของ
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด เป็นต้น โดยข้อมูลต่าง ๆ ในทะเบียนประวัติอาชญากรนี้จะเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับกระบวนยุติธรรมทางอาญา เช่น เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถใช้ข้อมูลในทะเบียน
ประวัติอาชญากรในการพิจารณาสืบสวน สอบสวนหาหลักฐานและเด็กและเยาวชนผู้กระท า
ความผิดได้ ศาลหรือผู้พิพากษาสามารถใช้ข้อมูลในทะเบียนประวัติการกระท าความผิดในการ
พิจารณา ตัดสินคดีบังคับโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่เด็กและเยาวชนนั้นได้กระท าลงได้ เป็นต้น 
บุคคลที่มีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัวจึงถูกตั้งข้อรังเกียจจากคนในสังคม โดยเฉพาะ
บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว แม้ว่าเด็กและเยาวชนเหล่านั้นจะพ้นโทษและได้รับการฟื้นฟูแก้ไขพฤติกรรม 
ปรับเปลี่ยนทัศนะคติหรือพ้นข้อกล่าวหาว่ากระท าความผิดมาแล้วก็ตาม ท าให้เป็นตราบาปติดตัว
เด็กและเยาวชนเหล่านั้นอยู่ตลอดไป ไม่อาจใช้ชีวิตปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าเด็กและเยาวชน
เหล่านั้นจะได้รับการฟื้นฟูจิตใจและพฤติกรรม ถูกปลูกฝังทัศนคติที่ดีไม่ให้ก่อภาระแก่สังคมตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
เจตนารมณ์มุ่งหวังที่จะอบรมสั่งสอน ช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนโดยมิได้มุ่งหวังที่จะ
ลงโทษ ในการตรากฎหมายไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการลงโทษหรือการปฏิบัติต่อเด็กในกระบวนการ
                                                           

40  จาก “การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน,” โดย วารสารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, 
2554 (กรกฎาคม), 2(3). 
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ยุติธรรมหรือการปฏิบัติต่อเด็กจึงต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ (The best of 
the chile) และหากเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
มีประวัติการกระท าความผิดเป็นตราบาปติดตัว ซึ่งเป็นการตอกย้ าซ้ าเติมให้เด็กและเยาวชนนึกถึง
เร่ืองราวในอดีตอันไม่อาจกลับไปแก้ให้ดีได้ และเป็นสาเหตุส าคัญในการก่ออาชญากรรมซ้ าอีกได้
ในอนาคต รัฐซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองป้องกันเด็กและเยาวชนให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างสมศักดิ์ศรี  
มีสิทธิในฐานะมนุษย์เต็มบริบูรณ์ จึงควรจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดไว้ในพระราชบัญญัติคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากร โดยก าหนดหมวดทะเบียนประวัติ
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ  

4.4.2  สืบเนื่องจากวุฒิภาวะของผู้กระท าความผิด 
การก าหนดอายุเด็กและเยาวชนให้อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัวและ  

วิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัวนั้น ใช้หลักเกณฑ์อายุเส้นแบ่งความรู้สึกผิดชอบและ 
การลงโทษที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านระดับความ
รับผิดชอบ41 เมื่อพิจารณาฐานความผิดการกระท าโดยประมาท กรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิด
โดยประมาทนั้น สืบเนื่องมาจากความอ่อนเยาว์ การใช้ความระมัดระวังไม่เท่าเทียมผู้ใหญ่ และ 
การกระท าความผิดโดยประมาทไม่ถือว่าผู้กระท ามีจิตใจชั่วร้าย จึงเป็นบุคคลที่สมควรได้รับโอกาส
ลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 94 บัญญัติว่า 
ความผิดอันได้กระท าลงโดยประมาท ความผิดลหุโทษ และความผิดซึ่งผู้กระท าได้ท าในขณะที่มี
อายุต่ ากว่า 18 ปี ไม่ถือว่าเป็นความผิดเพื่อการเพิ่มโทษ ดังนั้น การคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวมีค าพิพากษาตัดสินให้ลงโทษหรือเปลี่ยนโทษ  
ทางอาญามาเป็นวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัย42 

4.4.3  สืบเนื่องจากกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ในเร่ืองการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลของเด็กและเยาวชนประวัติของผู้กระท าความผิดที่

เป็นเด็กและเยาวชนควรเก็บเป็นความลับอย่างเข้มงวดไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน ผู้ที่จะรู้ประวัติเหล่านี้
ควรได้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวางข้อก าหนดของคดีนั้นหรือผู้อ่ืนที่ได้รับมอบอ านาจใน  
เวลานั้นและประวัติความผิดของผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนไม่ควรถูกใช้ในขั้นตอน  
การด าเนินคดีส าหรับบุคคลคนเดียวกันกระท าความผิดเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  เพื่อสนองต่อ
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายในคดีอาญาที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน  

                                                           
41  กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน (น. 8). เล่มเดิม. 
42  จาก “พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  

พ.ศ. 2553,” อัจฉรียา ชูตินันทน์ ค, 2555, วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 1, น. 156. 
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ซึ่งควรได้รับการฝึกอบรม สั่งสอน และสังเคราะห์ให้กลับตนเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการที่จะลงโทษ 
ประเทศไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ให้น ามาตรการการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิด ในฐานความผิดการกระท าโดยประมาทและความผิดที่ไม่ร้ายแรง เพื่อลบตราบาปอันเป็น
ผลมาจากขั้นตอนการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the right of the Child) 
และกฎแห่งกรุงปักกิ่ง (The Beijing Rule) ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ าของสหประชาชาติว่าด้วยการ
บริหารงานกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน  

4.4.4  สืบเนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากร ขัดแย้งกับ
ค าพิพากษาของศาล 

ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญาและพ้นการลงโทษหรือครบก าหนด
ระยะเวลาในการรอการลงโทษแล้ว โดยยื่นเอกสารตามที่กรมพินิจได้แจ้งไปยังกองทะเบียนประวัติ
อาญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด แต่ทางกรม
ต ารวจกลับไม่ด าเนินการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดให้  โดยแจ้งว่าด าเนินการคัดแยก
ทะเบียนประวัติ ถ้าองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดย่อมสืบทราบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดมาก่อนศูนย์
เสียโอกาสทางการศึกษา ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคต เพราะถือว่าเป็นบุคคลผู้มีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องทางศีลธรรม ดังนั้น เพื่อให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด จึงต้องยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง อาศัยค าพิพากษาของศาล
ปกครองซึ่งหากมีค าพิพากษาให้ลบประวัติการกระท าความผิดแล้วคดีถึงที่สุด เกิดหน้าที่อันเป็นผล
จากค าพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร
ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงให้ด าเนินการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนออก
เสียจากฐานระบบข้อมูลอาชญากร 

ในปัจจุบันโดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร วินิจฉัยว่าข้อมูลของ
กองทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 กรมต ารวจต้องจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพียงที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นเพื่อ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานเท่านั้น และการยกเลิกการจัดเก็บก็ต้องท า
เมื่อหมดความจ าเป็น  

สังคมไทยประสบปัญหาเร่ืองการเปิดเผยและการขอลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน โดยยังมีค าวินิจฉัยที่แตกต่าง ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการในเร่ือง
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การเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของบุคคล ซึ่งเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดนั้น 
ศาลมีค าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือพิพากษาส่งไปฝึกอบรม นั้นไม่ใช่โทษ จึงไม่เป็นอาชญากร  
แต่ทางกรมต ารวจส านักงานต ารวจแห่งชาติ  กลับไม่ด าเนินการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิด ซึ่งทางคณะกรรมการคัดแยกแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อด าเนินการลบทะเบียนประวัติอาชญากร
ตามประมวลระเบียบการต ารวจที่ไม่เกี่ยวกับคดี  ลักษณะที่  32 วินิจฉัยว่าแม้การถูกส่งตัวไป
ฝึกอบรมจะไม่ถือเป็นโทษทางอาญาก็ตาม แต่ไม่อาจใช้เป็นเงื่อนไขในการน าข้อมูลประวัติการต้อง
คดีอาญาออกจากสารบบ43  

ตัวอย่างค าพิพากษาศาลปกครอง 
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.482/2556 ตัดสิทธิ์เด็ก สืบเนื่อง

จากเมื่อวันที่  25 ธันวาคม 2540 เด็กไปร่วมงานศิษย์ เก่ากับเพื่อนที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
สมุทรปราการแต่เด็กพกปืนปากกา ครูเห็นว่ามีบุคคลภายนอกเข้าไป ก็แจ้งต ารวจ ๆ ตรวจค้นปืน
ปากกาในตัวเด็ก จึงถูกด าเนินคดีข้อหามีและพกพาอาวุธปืน ศาลจังหวัดสมุทรปราการแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัวพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่ให้รอก าหนดโทษไว้ 
2 ปี และถูกคุมประพฤติโดยมีก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าเด็กสอบผ่านข้อเขียนนักเรียน
นายสิบ ตรวจร่างกายเรียบร้อย แต่ตรวจพบรายพิมพ์นิ้วมือ พบว่ามีประวัติการกระท าความผิดมาก่อน 
คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันมีมติตัดสิทธิ์  เนื่องจากเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจึงไม่ได้บรรจุเป็นนายสิบ 44 เด็กจึงฟ้องร้องต่อศาลปกครองชั้นต้น  
ได้ข้อสรุปว่า กรณีการรอการลงโทษ หรือคุมประพฤตินั้น ไม่ใช่โทษทางอาญา แต่การขอลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด กระท าภายหลังจากที่คณะกรรมการด าเนินการสอบแข่งขันได้
ตัดสิทธิ์ไปแล้วและการลบประวัติเป็นข้อตกลงภายในระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนกับกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ยกเว้นความรับผิดที่ผู้กระท า
ความผิดเป็นเด็กมิใช่ระเบียบหรือหลักกฎหมายที่ใช้กับบุคลทั่วไป  จึงไม่อาจน ามาใช้ยกเว้น
                                                           

43  จาก ค าวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมายที่ สค 32/2548 เรื่อง อุทธรณ์ค าส่ังไม่ลบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประวัติอาชญากร.  

44  จาก พระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 2 การบรรจุ การแต่งตั้งและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน มาตรา 48 ผู้ที่จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต ารวจ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้ (6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ก าหนดในกฎ ก.ตร. ประกอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2547 ข้อ2 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการต ารวจ ผู้ที่จะได้รับการบรรจุต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 48(1) ถึง (5) 
แล้ว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามมาตรา 48(6) ดังนี้ (2) ไม่เป็นผู้ประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี. 
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ข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการต ารวจ พ.ศ. 2547 ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า 
เด็กคนนี้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งจึงพิพากษายกฟ้อง  
เด็กคนนี้อุทธรณ์ค าพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุดว่า ผุ้ใหญ่ขับรถเมาสุรา คณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันกลับเห็นว่า ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เป็นการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า เป็นการกระท าความผิดอาญาเหมือนกันแต่ความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าแตกต่างกัน การมีและพกพาอาวุธปืนเป็นการกระท าโดยเจตนาและมีความ
ร้ายแรง เป็นที่น่ารังเกียจของคนในสังคมมากกว่าขับรถเมาสุรา ไม่อาจอ้างการเลือกปฏิบัติได้ 
แต่อย่างใดพิพากษายืนตามศาลปกครอง45 

4.4.5  สืบเนื่องจาก วัตถุประสงค์ของมาตรการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เด็กหรือเยาวชน 
กระบวนการท างานของศาลเยาวชนและครอบครัว คือ การพิจารณาและพิพากษาคดี 

ส่วนการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นหน้าที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่หลัก
จากพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
บังคับ ท าให้เกิดการบูรณาการในการท างานร่วมกันระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดเจตนารมณ์ที่จะพิทักษ์คุ้มครอง บ าบัด ฟื้นฟู แก้ไขและสงเคราะห์เด็ก
และเยาวชนยิ่งกว่าการลงโทษ ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนให้
สอดคล้องกับแนวคิดสากล อาทิ หลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน ซึ่งรับรองว่า เด็กและ
เยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือเป็นพิเศษ การด าเนินการให้เด็กและเยาวชนที่
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการปกป้องคุ้มครอง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ
มาตรฐานสากล การแก้ไขความประพฤติของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง
กับแนวคิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 40 โดยก าหนดเคร่ืองมือในการคัดกรองเด็กและ
เยาวชนออกจากกระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ 

1.  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาก่อนฟ้อง 
2.  มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญาชั้นพิจารณา 
3. มาตรการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิด  
ในมาตรการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมไม่ให้เด็กและเยาวชนหวนกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก โดยแบ่งออกเป็นไว้ 2 รูปแบบ 
ดังนี ้
                                                           

45  จาก ค าพิพากษาศาลศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.482/2556 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าส่ังโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์ค าพิพากษา). 
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(3.1)  รูปแบบที่ 1 กรณีที่ศาลมีค าพิพากษารอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษจ าคุก 
จะก าหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูโดย 
ไม่จ ากัดอิสรภาพหรือไม่ส่งเด็กและเยาวชนไปฝึกอบรม แต่ให้ก าหนดมาตรการที่ก าหนดเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้สามารถอยู่กับครอบครัวและชุมชนได้โดย
ปกติสุข เช่น การรับค าปรึกษาแนะน า การเข้าร่วมกิจกรรมบ าบัด การเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือก 
การศึกษาหรือฝึกอาชีพหรือวิชาชีพ ตามมาตรา 4 

(3.2)  รูปแบบที่ 2 กรณีศาลพิพากษาส่งเด็กและเยาวชนไปฝึกอบรมโดยมีการควบคุม
หรือจ ากัดอิสรภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนให้สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม มีความพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคม และเติบโตพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งหน่วยงานของ
รัฐยังมีบทบาทในการติดตามดูแลเด็กและเยาวชนโดยการจัดให้มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท างานโดยก าหนดเป็นเครือข่าย คือ เครือข่ายในการท างานด้านการ
แก้ไข บ าบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และ เครือข่ายในการท างานด้านการฝึกอบรม 

มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ  
วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.  2553 ซึ่งถือว่าเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางภายใต้
แนวคิดสากล คือ อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน ข้อ 40 ซึ่งก าหนดว่าเด็กทุกคนที่ถูกกล่าวหา
ว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดนั้น เด็กและเยาวชนเหล่านั้น
ควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้องกับการส่งเสริมความส านึกในศักดิ์ศรีและคุณค่าของ
เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ เด็กและเยาวชนจึงสมควรได้รับการเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งจะเอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคม
และมีบทบาทพัฒนาประเทศชาติต่อไป สิ่งที่จะบ่งบอกว่าประเทศชาตินั้นมีพัฒนาสู่ความเป็นสากล
หรือเป็นผู้น าอารยประเทศอ่ืน ๆ นั้น นากจากจะประเมินจากสภาพเศรษฐกิจ  ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ อันเป็นต้นทุนของประเทศแล้วมาเป็นตัวชี้วัดแล้ว แต่ยังประเมินจากต้นทุนบุคคลซึ่งเป็น
ต้นทุนส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญสู่ความมั่นคงต่อไป ดังนั้น จึงควรด าเนินการลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู 

4.4.5  สืบเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
ในอดีตระเบียบการคัดแยกทะเบียนประวัติ เนื่องจากเด็กและเยาวชนเมื่อกระท าความผิด 

ศาลมีค าพิพากษาสั่งจ าคุกแต่รอการลงโทษ และคุมประพฤติภายหลังจากที่พ้นกระบวนการดังกล่าว 
แต่ลายพิมพ์นิ้วมือ และทะเบียนประวัติการกระท าความผิดยังคงอยู่ โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
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มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังกรมพินิจ46 และกรมคุมประพฤติ ให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลประวัติเด็กและ
เยาวชนที่พ้นโทษหรือพ้นก าหนดรอลงโทษอาญา เพื่อด าเนินการคัดแยกทะเบียนประวัติอาชญากร
ของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากรจะปิดไว้ไม่แจ้งประวัติของ
เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนในการสมัครงานนั้น 
หากต่อมามีหน่วยงานเอกชน องค์กรรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการ ร้องขอมา โดยอาศัยสิทธิ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ตัวอย่างกรณีของ นายวันชัย แสงขาว ผู้ก่อเหตุข่มขืน
กระท าช าเราเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี47 มีปัญหาว่าเข้ารับการบรรจุเป็นพนักงานได้อย่างไรนั้น ตามปกติ
แล้วหลังจากสอบสัมภาษณ์ผ่าน ทางการรถไฟจะส่งประวัติผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติท าการตรวจสอบ โดยตรวจสอบเบื้องต้นจากเลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลักแล้วหากมีประวัติการกระท าความผิดปรากฏจะขาดคุณสมบัติรับ  
เข้าท างาน แต่ปรากฏว่าการรถไฟซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรับเข้าท างาน ดังนั้นจึงมีการตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงการรับเข้าท างานดังกล่าว48 
 

                                                           
46  จาก หนังสือถึงกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่ ยธ 0657/ว 605 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 

เรื่อง ขอให้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลเด็กและเยาวชนที่พ้นการบังคับคดีตามค าพิพากษาหรือค าส่ังศาลเพื่อขอ  
ลบข้อมูลประวัติของเด็กและเยาวชนออกจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน. 

47  ค าพิพากษาศาลจังหวัดหัวหิน คดีด าหมายเลขที่ อ1407/257และคดีหมายเลขแดงที่ 1880/2557. 
48  เดลินิวส์. (ม.ป.ป.). ตั้งคณะกรรมการสอบพนง.การไฟฟ้าฯรับไอ้เกมย์ เข้าท างาน . สืบค้น  

10 กรกฎาคม 2557, จาก http://www.dailynews.co.th/regional/251505  
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
5.1  บทสรุป 

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตข้างหน้านั้นถือได้ว่าเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต เมื่อเด็กและเยาวชนกระท าความผิดและเข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งมิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาคดีโดยมีวัตถุประสงค์ 
ที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา แต่มุ่งที่จะหันเหเด็กและเยาวชนผู้กระท าผิดให้
หลุดพ้นจากวิถีทางอาชญากรรม การลงโทษผู้กระท าความผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูและการบูรณาการเด็กและเยาวชนเพื่อกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
โดยอาศัยการใช้วิธีบ าบัดรักษาที่เหมาะสมกับสภาพความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลแทน
การลงโทษรวมทั้งการหันมาใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบไม่เป็นทางการโดยอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างพนักงานอัยการ ศาล เด็กและเยาวชนผู้กระท าผิด ผู้เสียหายรวมทั้งชุมชน โดยยึดหลักการ
รับสารภาพผิด เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้เข้าสู่กระบวนการใช้มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญา ซึ่งเป็นกระบวนการทางเลือกคู่ขนานไปกับกระบวนการยุติธรรมหลัก แต่เมื่อเด็กและเยาวชน
ได้กระท าผิดและต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนส่วนหน่ึงนั้นอาจเกิดขึ้นมาจากความประมาทไม่ใส่ใจดูแลของผู้ปกครอง รวมทั้งการกระท า
ความผิดบางฐานเกิดจากการขาดความระมัดระวัง  ซึ่ ง เด็กและเยาวชนในภาวะเช่นนั้น  
ไม่อาจป้องกันผลร้ายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ การถูกยั่วยุจากสภาวะแวดล้อม  
การควบคุมอารมณ์ การตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะขาดซึ่งประสบการณ์และมีวุฒิภาวะที่น้อยกว่า 
เป็นเหตุให้เกิดผลแห่งการกระท าความผิดและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและถูกบันทึก
รายละเอียด อาทิ ประวัติส่วนตัว ต าหนิอันเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลและลายพิมพ์นิ้วมือ ข้อมูล 
การกระท าความผิดรวมถึงมูลเหตุจูงใจที่กระท าความผิด เป็นต้น เอกลักษณ์ทั้งหมดนี้ถูกเก็บ
รวบรวมตั้งแต่ชั้นสถานีต ารวจ ชั้นศาล สถานพินิจ กรมคุมประพฤติ และถูกรวบรวมทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดส่งไปที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  แผนกทะเบียนประวัติอาชญากร  
เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลเรียกว่าทะเบียนประวัติอาชญากร แม้ต่อมาเด็กและเยาวชนจะได้รับใบบริสุทธิ์ 
เป็นสิ่งยืนยันว่าเด็กและเยาวชนนั้นพ้นจากการควบคุมความประพฤติหรือรับการลงโทษแล้วก็ตาม 
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แต่ข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดก็จะยังคงอยู่ตลอดไป ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลประวัติการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน สามารถถูกเปิดเผยได้ต่อบุคคลภายนอก เป็นเหตุให้เด็กและ
เยาวชนถูกตั้งข้อรังเกียจ ลดสิทธิหรือสูญเสียสถานะทางบุคคลบางประการ เช่น สิทธิโอกาสทาง
การศึกษา การถูกตรวจสอบหรือถูกจ ากัดสิทธิในการสมัครเข้าท างานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน สิทธิการประกอบวิชาชีพบางอย่าง เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม อุปสรรค์
ในการขอใบรับรองเพื่อท างานหรือใบอนุญาตเดินทางเพื่อศึกษาต่อยังต่างประเทศ การได้รับ
อนุญาตและมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจของนายจ้างหรือผู้มีอ านาจในการตรวจสอบคัดเลือกพิจารณา
บุคคลเข้าท างาน ผลกระทบดังกล่าวเป็นการลดสิทธิของบุคคลและเป็นตราบาปที่ รัฐและ
กระบวนการยุติธรรมยังมองข้าม เป็นผลที่ต่อเนื่องจากการลงโทษทางอาญา อันมีลักษณะเป็น
ผลร้ายแก่ผู้กระท าความผิดแม้คดีสิ้นสุดลงแล้ว และเป็นเหตุปัจจัยส าคัญให้บุคคลหวนกลับมา
กระท าความผิดซ้ า แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการลงโทษเด็กและเยาวชน เพื่อให้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับมาอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขโดยไม่ถูกรังเกียจ หรือถูกบั่นทอนสถานะทางบุคคลและสิทธิพลเมือง  ทั้งนี้  
การคงไว้ซึ่ งทะเบียนประวัติการกระท าความผิดนั้นยังไม่สอดคล้อง กับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2553  
ที่ค านึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์
เด็กและเยาวชนให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการลงโทษ และมีบทบัญญัติห้ามไม่ให้เปิดเผย 
หรือน าประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเกิดการเลือก
ปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมแก่เด็กและเยาวชนไม่ว่าทางใดๆ  

จากการศึกษาเกี่ยวกับทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น  
เห็นได้ว่าทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นมีผลกระทบต่อตัวผู้กระท า
ความผิดซึ่งเป็นเด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชนของผู้กระท าความผิด เมื่อเด็กและเยาวชนมี
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ซึ่งตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไปเรียกว่าทะเบียนประวัติอาชญา
กรจะส่งผลกระทบต่อการกลับเข้าสู่สังคม สร้างมลทินหรือตราบาปให้แก่เด็กและเยาวชนกลายเป็น
ที่รังเกียจของสังคม เกิดอุปสรรค์ในการด าเนินชีวิตในอนาคตต้องสูญเสียสิทธิบุคคลบางประการ 
และถูกปฏิบัติเสมือนเป็นบุคคลพลเมืองชั้นสองถูกลดคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ก่อให้เกิดความ
ไม่เท่าเทียมและเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นั้นต้องมีความเท่าเทียมกัน 

การลบทะเบียนประวัติอาชญากรเด็กและเยาวชนกรณีการกระท าผิดไม่ร้ายแรงกล่าวคือ 
ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี ซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายก าหนดไว้ จากการศึกษา
พบว่าในปัจจุบันมีกฎหมายที่ใกล้เคียงกับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดมากที่สุด คือ 
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พระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะลบล้างทะเบียนประวัติอาชญากรของ
ผู้ใหญ่ แต่ไม่หมายความรวมถึงลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนกรณี
กระท าความผิด อีกทั้งแม้บุคคลได้รับการล้างมลทินก็ตาม แต่ยังคงมีประวัติการกระท าความผิดอยู่ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ลบล้างโทษที่ได้รับแต่ไม่ได้หมายรวมถึงการลบล้าง
ความผิดให้เสมือนหนึ่งว่าไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน ดังนั้น จึงเห็นควรที่จะให้มีการบัญญัติ
กฎหมายเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน โดยการ 
ตรากฎหมายใหม่ซึ่งอาจตราเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ของบุคคล และก าหนด หมวด เกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนไว้เป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ ควรก าหนดฐานความผิดที่สามารถด าเนินการให้ลบได้  
จากการศึกษาเห็นว่าฐานความผิดที่สมควรให้ได้รับการลบทะเบียนประวัติได้นั้นต้องเป็นฐาน
ความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรงกระทบถึงความมั่นคงของชาติหรือเป็นการกระท าที่โหดร้ายทารุณผิด
วิสัยที่บุคคลซึ่งมีความบกพร่องในวุฒิภาวะอันเกิดจากความเยาว์วัยจะพึงกระท าได้  กล่าวคือ  
ฐานความผิดอาญาที่มีโทษจ าคุกในอัตราชั้นสูงไม่เกิน 5 ปี ซึ่งครอบคลุมถึงการกระท าความผิดโดย
ประมาท การกระท าความผิดลหุโทษ การกระท าความผิดที่ศาลพิพากษาให้รอการลงโทษ ในกรณี
การกระท าความผิดที่ร้ายแรงมีอัตราโทษจ าคุกเกินกว่า 5 ปี เมื่อเด็กหรือเยาวชนพ้นโทษสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ควบคุมดูแลให้ด าเนินการประสานงานกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดอย่างเข้มงวด  หากเด็ก
และเยาวชนมีความต้องการให้ลบทะเบียนประวัติในฐานความผิดที่ร้ายแรงให้คณะกรรมการ
พิจารณาปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูลสู่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานอ่ืนๆ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงาน ซึ่ง
เป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือไม่นั้น ให้ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชน
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ หากมีการตราพระราชบัญญัติการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของ
บุคคลแล้ว ควรมีการออกกฎ ระเบียบหรือค าสั่งภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กและเยาวชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียน
ประวัติอาชญากร เพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดต่อไป 

  
5.2  ข้อเสนอแนะ 

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 คุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในคดีอาญาตลอดจน
เพื่อให้มีวิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมทั้งนี้ที่มุ่งช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เป็น
พลเมืองดี ถ้าศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถแก้ไขเด็กและเยาวชนที่ประพฤติผิดหรือกระท าผิด
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ให้ประพฤติหรือกลับตนเป็นคนดี อาชญากรที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าก็ย่อมจะลดจ านวนลง และ 
เป็นผลให้สังคมได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยหลักการด าเนินงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งมุ่งไปทางด้านหามูลเหตุที่เด็กกระท าความผิด แล้วด าเนินการแก่
มูลเหตุนั้น ๆ ยิ่งกว่าที่จะมุ่งท าโทษเด็ก นับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยท าให้เด็กในวันนี้ได้รับโอกาส
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า จึงมีข้อเสนอแนะให้บัญญัติกฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ดังนี ้

1.  ให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการคัดแยกทะเบียนประวัติ โดยก าหนดค านิยามค าว่า 
“ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของและเยาวชน” และค านิยามค าว่า “การลบทะเบียนประวัติ
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน” เนื่องจากการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชนเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยให้แยก
ต่างหากจาก บทนิยามเกี่ยวกับ การกระท าความผิดของผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเพื่อให้มีความชัดเจน  
จึงควรก าหนดนิยามความหมายของค าว่า “ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน” 
และนิยามความหมายของค าว่า “การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน” 
ก าหนดเป้าหมายในการลงโทษเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขฟื้นฟูโดย
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กและเยาวชนนั้น นิยามความหมายของค าว่า “การลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน” หมายความว่า การปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆใน
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนท่ีได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดแล้วให้มีผลเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยกระท าความผิดมาก่อน นิยามความหมายค าว่า “การ
ปกปิดไม่เปิดเผยอัตลักษณ์” หมายความว่า การปกปิดซึ่งประวัติการกระท าความผิดโดยไม่เปิดเผย
แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

2.  ตรากฎหมายการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของบุคคลในรูปแบบ
พระราชบัญญัติ โดยก าหนดให้มีหมวดเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นการ
เฉพาะ อีกทั้งก าหนดฐานความผิดที่สมควรให้ได้รับการคัดแยกเพื่อลบทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิด หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นการก าหนดฐานความผิดอาญาร้ายแรงที่ไม่ได้รับสิทธิในการลบ
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน และ หลักเกณฑ์ข้อยกเว้นในการเปิดเผย
ข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
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(2.1)  หลักเกณฑ์และข้อยกเว้นการก าหนดฐานความผิดอาญาร้ายแรงที่ไม่ได้รับ
สิทธิในการลบทะเบียนประวัติ 

บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นควรจะเป็น 
บุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจนพบว่าบุคคลนั้นสมควรได้รับการลบทะเบียน  ประวัติ
อาชญากรอย่างแท้จริง กล่าวคือ โดยพิจารณาจากความร้ายแรงของความผิดที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ 
เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ควรจะน าการกระท าความผิดมาเป็นมาตรฐานของคุณสมบัติของ บุคคล
ที่จะได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรเช่นเดียวกัน ซึ่งความผิดร้ายแรงตามที่ผู้เขียน
วิเคราะห์มานั้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระท าต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เช่น ความผิดฐานเป็นกบฏ 
การก่อการร้าย เป็นต้น หากการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเข้าขอบเขตฐานความผิด
ดังกล่าวแล้ว จึงไม่อาจลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนเพราะเป็น
ความผิดร้ายแรง ไม่เคารพย าเกรงต่อกฎหมายแม้กฎหมายจะก าหนดโทษสถานหนักไว้ก็ตามและผล
จากการกระท าความผิดกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐซึ่งเป็นการยากที่วิญญู
ชนทั่วไปจะพึ่งกระท า 

กรณีความผิดอาญาไม่ร้ายแรงที่ เห็นสมควรให้ได้รับการคัดแยกทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ดังนี้ 

(1)  การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนที่เกิดจากความประมาทหรือเป็นการ
กระท าความผิดลหุโทษ เด็กและเยาวชนที่ศาลไม่มีค าพิพากษาให้ลงโทษถึงขั้นจ าคุก หรือจ าคุก 
ไม่เกินกว่า 5 ปี ให้สามารถคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดได้ เพราะคดีดังกล่าวมีโทษ
สถานเบา การก่ออาชญากรรมไม่ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคม เช่น ความผิดฐานประมาทท าให้ผู้อ่ืน
ได้รับอันตรายแก่กาย การทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายอันเป็นความผิดลหุโทษ การกระท าความผิด
ฐานอนาจาร การกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของเอกชน การกระท าความผิดเกี่ยวกับอาวุธและ
วัตถุระเบิด การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดา ความผิดฐานค้าประเวณี  
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เป็นต้น 

(2)  เมื่อศาลมิได้มีค าพิพากษาลงโทษให้จ าคุกในคดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชน
กระท าความผิดหรือมีการเปลี่ยนโทษเป็นวิธีการส าหรับเด็กหรือเยาวชน และบุคคลนั้นมิได้กระท า
ความผิดอย่างใดขึ้นอีกภายในระยะเวลา เช่น 5 ปีนับแต่พ้นเงื่อนไขตามที่ศาลก าหนด 
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(3)  เด็กหรือเยาวชนซึ่งศาลมีค าพิพากษาตัดสินให้มีความผิดฐานเป็นผู้เสพหรือมี 
สิ่งเสพติดไว้ในครอบครองและได้เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูเกี่ยวกับคดียาเสพติดแล้ว ต่อมาไม่ปรากฏ
ว่าเด็กและเยาวชนเข้าไปพัวพันในคดียาเสพติดนั้นอีกโดยก าหนดกรอบระยะเวลาไว้ให้นับแต่วันที่
ครบก าหนดการบ าบัดฟื้นฟูเป็นระยะเวลา 5 ปี 

(4)  การกระท าความผิดที่ฐานความผิดอาญามีโทษอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี ซึ่งไม่กระทบ
ต่อความมั่นคงของประเทศชาติ และไม่ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมร้ายแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สาธารณะหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน ตัวอย่างเช่น การวางเพลิงเผาทรัพย์หน่วยงานของรัฐ หรือ 
การกระท าความผิดที่โหดร้ายทารุณผิดวิสัยที่บุคคลที่มีวัยวุฒิเช่นนั้นจะพึงกระท าได้ 

(2.2)  หลักเกณฑ์ข้อยกเว้นในการปกปิดข้อมูลทะเบียนประวัติเด็กและเยาวชน 
แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด  

แต่กฎหมายต้องก าหนดข้อยกเว้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิดด้วยเพื่อ
เป็นประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเห็นว่าหากเป็นกรณีต่อไปนี้ควรจะต้องมีการเปิดเผย
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  

(1)  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจะสามารถขอพิจารณาข้อมูล
ต่างๆในทะเบียนประวัติการกระท าความผิดที่ถูกคัดแยกไปแล้วได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น กองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ศาล พนักงานอัยการ กรมคุม
ประพฤต ิสถานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น 

(2)  นอกจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผย
ข้อมูลประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดในคดีร้ายแรงได้ หากเป็นไป
เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ขอใบอนุญาต หรือน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่  
ทั้งนี้ จะต้องก าหนดบัญชีอาชีพต่างๆที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูล ภายใต้ความยินยอมของบุคคลที่มี
ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดติดตัวนั้น เพราะเมื่อการเปิดเผยเป็นข้อยกเว้น จึงต้องมีการ
ก าหนดที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งอาชีพที่สมควรต้องเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติการกระท าความผิด 
เช่น อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นพิเศษเฉพาะทาง อาชีพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน เช่น ข้าราชการต ารวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ศาล พนักงานอัยการ เป็นต้น 
เพราะอาชีพเหล่านี้ต้องกระท าโดยค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นส าคัญ  ซึ่งผลของ
การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนดังกล่าวคือ การปกปิดไม่เปิดเผย
ข้อมูลต่อหน่วยงานภายนอกนอกเสียจากเพื่อผลประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรมเป็นหลัก
เท่านั้น เมื่อบุคคลใดได้รับการคัดแยกเพื่อลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดแล้ว บุคคลนั้น
สามารถปกปิดข้อมูลการกระท าความผิดในคร้ังก่อนๆของตัวเองได้  พร้อมทั้งมีสิทธิในการขอ
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ตรวจดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนี้กองทะเบียนประวัติ
อาชญากรต้องไม่ท าการเปิดเผยข้อมูลต้องให้ความร่วมมือที่จะไม่เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่
จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายก าหนดไว้เพื่อประโยชน์แก่กระบวนการยุติธรรม หากมีบุคคลใดท า
ให้เสียหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการปกปิด บุคคลนั้นจะต้องได้รับ
โทษตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้กระท าโดยสุจริตและไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เจ้าของทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ถูก
ด าเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

3.  การก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน 

เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ 
ไม่ได้มุ่งลงโทษเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนที่
ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีซึ่งมีพันธะสัญญาให้ต้องปฏิบัติตาม กฎหมายจึงออกมาตรการและ
วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชนไว้หลากหลายแทนการลงโทษแบบผู้ใหญ่ และก าหนดข้อห้ามในการ
ลงโทษเด็กและเยาวชนให้แตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างชัดเจน  ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ 
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 โดยมีเจตนารมณ์ที่
จะพิทักษ์คุ้มครอง บ าบัด ฟื้นฟู แก้ไขและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนยิ่งกว่าการลงโทษ และพัฒนา
กระบวนการุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับแนวคิดสากลภายใต้หลักการที่ปฏิญาณ
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชนรับรองว่า เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ เพื่อให้มีพัฒนาการทางความคิดที่สร้างสรรค์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติในอนาคต ได้รับสิทธิและโอกาสเทียบเท่าบุคคลทั่วไปโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
อคติที่ว่าเด็กและเยาวชนเคยเป็นผู้กระท าความผิดมาก่อน ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนสามารถ
ตรวจสอบได้จากทะเบียนประวัติการกระท าความผิดหรือเรียกอีกอย่างว่าทะเบียนประวัติอาชญากร 
ซึ่งรวบรวมจากสถานีต ารวจ กรมคุมประพฤติหรือสถานพินิจจึงเปรียบเสมือนเป็นต้นธารของ
กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในการสอดส่อง แก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนตลอดจนติดตามพฤติกรรมภายหลังจากที่เด็กและเยาวชนพ้นโทษหรือพ้นเงื่อนไขที่ศาล
เยาวชนและครอบครัวก าหนดไว้ บันทึกข้อมูลไว้ในทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นข้อมูลภายใน
หน่วยงาน และส่งต่อข้อมูลมาไว้ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้ได้รับการปิดปิดไม่เปิดเผย เว้นแต่เข้าเงื่อนไขตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ซึ่งอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยต่อเจ้าพนักงาน
สืบสวนสอบสวนและศาลเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบเสาะจับกุมตัวผู้กระท าความผิด การพิจารณา
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ตัดสินคดีให้เกิดความเป็นธรรม และอีกด้านหนึ่งสามารถเปิดเผยให้แก่องค์การหรือหน่วยงานของ
รัฐ หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้เป็นดุลยพินิจในการคัดเลือกหรือคัดสรรบุคคลเข้ารับ
การบรรจุหรือสมัครงาน ทั้งนี้ ในปัจจุบันสังคมยังมองว่าเด็กและเยาวชนเป็นผู้มีจิตใจอ่อนไหวง่าย 
ไร้เดียงสา เป็นผู้ที่ต้องได้รับการอบรมเลี้ยงดู ต้องการผู้ที่คอยให้ค าแนะน าในการด าเนินชีวิต มีบ้าง
ที่เด็กและเยาวชนบางคนขาดโอกาสเหล่านี้เพราะเหตุมีพื้นฐานทางครอบครัวที่แตกต่างอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการเติบโตทางร่างกายการมีพัฒนาการทางอารมณ์ และการสร้างสรรค์
ความคิดที่เหมาะสม จึงตัดสินใจผิดพลาดก่ออาชญากรรมและกลายเป็นผู้กระท าความผิดถูกตีตราว่า
เคยเป็นอาชญากร แม้ว่าจะพ้นข้อกล่าวหาหรือพ้นความรับผิดมาแล้วก็ตาม ดังนั้น แม้เด็กและ
เยาวชนไม่สามารถแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้  แต่รัฐซึ่งถือได้ว่าเป็นบิดาหรือมารดาของเด็กและ
เยาวชน ต้องแสดงบทบาทในการปกป้องคุ้มครองก่อนที่เด็กและเยาวชนจะได้รับผลกระทบจากการ
บันทึกและไม่ปกปิดประวัติการกระท าความผิดแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ โดย
ต้องไม่กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม  

ในประเด็นนี้เห็นว่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่งเป็น
หน่วยงานสุดท้ายที่ท าหน้าที่รวบรวมทะเบียนประวัติการกระท าความผิดโดยตรง  และมีหน้าที่
ปกปิดไม่เปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากรโดยตรง ด าเนินการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชนออกจากทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของผู้ใหญ่ และด าเนินการ
คัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดโดยแยกความผิดที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง ดังนี ้

(1)  ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดแยกความผิดที่ไม่ร้ายแรงให้ได้รับการลบทะเบียน
ประวัติให้ได้รับการปกปิดไม่เปิดเผย โดยก าหนดเกณฑ์จากอัตราโทษในความผิดแต่ละฐาน  
ค าพิพากษาตัดสินให้ลงโทษ ระยะเวลาเงื่อนไขในการคุมประพฤติหากมีระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี  
จึงจะเข้าข่ายให้ได้รับการคัดแยกเพื่อปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูลเป็นการถาวร  ทะเบียนประวัติ 
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน จึงมีผลเสมือนหนึ่งว่าไม่เคยมีการกระท าความผิดมาก่อน  

(2)  ในกรณีการกระท าความผิดที่ร้ายแรง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สถานพินิจ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานแรกรับเด็กและเยาวชน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ออกกฎ ระเบียบ
หรือค าสั่งภายในหน่วยงานที่ผ่านการยอมรับจากหน่วยงานทุกฝ่ายเพื่อสามารถท างานร่วมกันได้
อย่างเป็นระบบ ก าหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อลดปัญหาหรือการแทรกแซงการท างาน
ในทางปฏิบัติ ก าหนดอ านาจหน้าที่เป็นการเฉพาะเพื่อให้มีการประสานงานและด าเนินการอย่าง
เข้มงวด เช่น ก าหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูล ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการคัดแยกข้อมูล
เพื่อจัดเก็บ ก าหนดเงื่อนไขหรือระยะเวลาในการท าลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือพร้อมประวัติการ
กระท าความผิด เช่น เมื่อเด็กหรือเยาวชนพ้นความรับผิดหรือหลังจากพ้นเงื่อนไขที่ศาลก าหนดแล้ว
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เป็นระยะเวลา 5 ปีให้ปกปิดไม่เปิดเผยอัตลักษณ์หรือทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน อีกทั้งให้หน่วยงานก าหนดระยะเวลาการท าลายข้อมูลทางทะเบียนประวัติอาชญากรให้
ชัดเจน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ให้การรับรองสิทธิโดยเปิดโอกาสและลดอุปสรรค์ในการ
ด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนในภายหน้าให้เด็กและเยาวชนที่เคยกระท าความผิดมีชีวิตใหม่ 
น าศักยภาพมาประกอบอาชีพได้อย่างเต็มที่ เป็นการตอบสนองต่อเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ
อนุสัญญาต่างๆที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีให้มีความเป็นสากล โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลากรของประเทศในอนาคตเป็นส าคัญ 
 DPU



บรรณานุกรม 

DPU



117 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966. 
กรธัช อยู่สุข. (ม.ป.ป.). การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ส าหรับองค์กร Episode 1.  

สืบค้น 11 กรกฎาคม 2558, จาก https://www.gotoknow.org/posts/364878 
การด าเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน. สืบค้น 13 พฤษภาคม 2558, จาก 

https://sites.google.com/site/tanaybo/bthkhwam/kar-danein-khdi-xaya-kae-dek-laea-
yeawchn 

โกเมศ ขวัญเมือง. (2550). กฎหมายอาญาชั้นสูง. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2537. 
คณิต ณ นคร. (2525). ปัญหาการใช้ดุลยพินิจของอัยการ, วารสารอัยการ, 5(57). 
คณิต ณ นคร. (2537). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์คร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 
คณิต ณ นคร. (2553). กฎหมายอาญาภาคความผิด (พิมพ์คร้ังที่ 10). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
คณิต ณ นคร. (2555). กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (พิมพ์คร้ังที่ 8). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
คณิต ณ นคร. (2556). กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์คร้ังที่ 5). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  3/2558 เร่ือง การรักษาความสงบเรียบร้อยและ 

ความมั่งคงของชาต.ิ 
จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร. (2554). การน ารูปแบบ กระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียน

ประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

จิราวัฒน์ แช่มชัยพร. (2551). การคุ้มครองสิทธิเด็กโดยผลักผลประโยชน์สูงสุดของเด็กตามมาตรา 
3(1) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

เจตยน์พัฒน ์วารีเจริญชัย. (2557). กรณีปัญหาการเพิ่มอัตราโทษการกระท าความผิดโดยประมาทใน
คดีอาญา ศึกษาเฉพาะกรณีขับรถโดยประมาท  (เอกสารในการอบรมหลักสูตร  
“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13). 

DPU



118 

ชวลิต มนตริวัต. (2522). “การทะเบียนประวัติอาชญากร”ใน เทคนิคการสอบสวนคดีอาญา 
ส าหรับพนักงานสอบสวนใหม่ โดย พล.ต.ท. แสวง ธีรสวัสดิ์  และคณะ (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), แถมสุข นุ่มนนท, ยังเติร์กรุ่นแรก กบฏ ร.ศ.130. กรุงเทพฯ: เร่ืองศิลป์. 

ฐาปกรณ์ เที่ยงธรรม. (2556). การใช้ดุลพินิจของศาลในการก าหนดโทษ:ศึกษาเฉพาะกรณีการรอ
การลงโทษ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ณัฐฐ์วัฒน์  สุทธิโยธิน.  (2557).  ค าอธิบายชุดวิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาขั้นสูง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ดนัย ตังธนกานนท์. (2543). ความส าคัญของงานทะเบียนประวัติอาชญากร.  สืบค้น 1 ธันวาคม 
2558, จาก http://www.dsi.go.th/view.aspx?tid=T0000267  

ดล บุนนาค. (2554). ทางเลือกในการลงโทษจ าเลยในคดีอาญา: มาตรการลงโทษระดับกลาง
(วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ทวีศักดิ์ ภักดีโต. (2543). ทะเบียนประวัติอาชญากร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ธงไทย สุขกสิกร. (2556). ทะเบียนประวัติกับหลักสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์กรณีคดีไม่ถึง
ที่สุด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

บวรวิทย์ เปร่ืองวงศ์. (2546). ปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กประวัติ
ความเป็นมา. สืบค้น 16 พฤษภาคม 2558, จาก 
http://www.coj.go.th/mhkjc/system/history.html 

บุญเพราะ แสงเทียน. (2546). กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัวแนวประยุกต์ . กรุงเทพฯ: 
วิทยพัฒน์. 

บุญเพราะ แสงเทียน. (2540). ค าอธิบายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: 
ม.ป.ท. 

ปกป้อง จันทวิทย์ (2554). การวิเคราะห์กฎหมายด้วยหลักเศรษฐศาสตร์: แนวคิดและวรรณกรรม
ปริทัศน์ (รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  เล่มที่  2 โครงการวิเคราะห์กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา(Economic Analysis of Criminal Laws). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

ปกป้อง ศรีสนิท. (2553). การวิเคราะห์โทษอาญาด้วยหลักนิติเศรษฐศาสตร์, วารสารนิติศาสตร์, 
39(3). 

ปกรณ์ มณีปกรณ์. (2553). อาชญาวิทยา และ ทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: เอ็ม.ที.เพรส. 
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Right ค.ศ.1948). 

DPU



119 

ประเทือง ธนิยผล และสุวิทย์ นิ้มน้อย. (2533). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา  (พิมพ์คร้ังที่  2). 
กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 

ประเทือง ธนิยผล. (2555). กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา
คดีเด็กและเยาวชนและครอบครัว. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ประธาน วัฒนาวาณิชย์. (2530). กฎหมายเกี่ยวกับความผิดของเด็กและกระบวนการยุติธรรมส าหรับ
เด็กและเยาวชน. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. 
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. 
ประมวลกฎหมายอาญา. 
ประวัติองค์การ Unicef. สืบค้น 31 มกราคม 2558, จาก 

http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_7000.html  
ประเสริฐ เมฆมณี. (2542). หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: พิธการพิมพ์. 
ปิยะวดี เดียวตระกูล. (2557). การคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชนในการด าเนินคดีอาญา :  

ศึกษาปัญหาและผลกระทบอันเกิดจากการไม่โอนคดีเด็กและเยาวชนตามมาตรา 96 
แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์. 

ผลการจัดอันดับคอร์รัปชั่นโลกปี57 ไทยได้ที่ 85 จาก 175 ประเทศได้ที่ 38 คะแนนจาก 100. สืบค้น  
30 มกราคม 2558, จาก http://thaipublica.org/2014/12/cpi-2014-1/ 

พเยาว์ ศรีแสงทอง. (2555). การลงโทษและแก้ไขผู้กระท าความผิด. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักส์. 
พระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2534. 
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542. 
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534. 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540. 
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518. 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้กระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550. 
พระราชบัญญัติจัดต้ังและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534. 
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2529. 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542. 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547. 

DPU



120 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543.  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553.  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551. 
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547. 
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553. 
พัชรา สินลอยมา, พันต ารวจเอกหญิง. (2551). เอกสารค าสอน วิชาการทะเบียนประวัติอาชญากรภาควิชา

วิทยาการต ารวจ กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน กองบังคับการวิชาการโรงเรียน
นายร้อยต ารวจ. 

พิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์. (2557).ปัญหาการตรวจสอบการจับกุมเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ.  2553 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

พิชญา เหลืองรัตนเจริญ. (2555). กระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนที่ ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์, พเยาว์ ศรีแสงทอง, ชัชวาล เทียมถนอม, และ ปิติ โพธิวิจิตร. (2551). 
โครงการวิจัยเพื่อติดตามประเมินผลการจัดให้มีสหวิชาชีพในการสอบปากค าเด็ก   
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 133 ทวิ. กรุงเทพฯ. 

ยอดบุตร ก้อนแก้ว. (2556). มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในการเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

กมลศักดิ์ หมื่นภัคดี, ร้อยต ารวจโท. (2552). การก าหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสัญญา
สหประชาชาติ เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 
เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต). กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ร้อยต ารวจเอกจ ารัส รุ่งเรือง. (2547). การน าเอากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative 
Justice) มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก (Juvenile Justice): ศึกษากรณีการ
ประชุ มกลุ่ มครอบค รัว  (Family Group Conferencing)  (วิ ทย านิพนธ์ ป ริญญา
มหาบัณฑิต).กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. 

ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการด าเนินงานสถานแรกรับ และศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547. 

ระเบียบส านักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการด าเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2547. 

DPU



121 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: นานมีบุ้คส์. 
ล้ า งประ วั ติ เ ด็ กท า ผิ ด  เ ปิ ด โอก าสมี ชี วิ ต ใ หม่ .  สื บ ค้ น  1 3  กุ ม ภ าพั นธ์  2 5 5 8 ,  จ า ก 

http://www.socialwarning.m-society.go.th/socwarn/data/views.php?recordID=241 
วรวิทย์ ฤทธิทิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในศาลแพ่ง. (2553). หลักกฎหมายการด าเนินคดีในศาล

เยาวชนและครอบครัว. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. (2537). มาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตาม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, วารสารดุลพาห. 
วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. (2545). การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว :  

เพื่อตอบสนองความคุ้มครองเด็ก  เยาวชน และครอบครัว  (รายงานผลการวิจัย). 
กรุงเทพฯ. 

ศิริชัย จันทร์สว่าง. (2544). การปรับปรุงและพัฒนาทางเลือกของศาลในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

สกุลยุช หอพิบูลสุข (ผู้แปล). (ม.ป.ป.). กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน (The 
Thai Juvenile Justice) บทความของส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ. สืบค้น 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558, จาก
http://www.humanrights.ago.go.th/files/Thai_juvenile_justice%281%29.pdf 

สง่า ดวงอัมพร, และประดิษฐ์ กล้าณรงค์. (2533). การสืบสวนและสอบสวน (พิมพ์คร้ังที่ 11). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สง่า ลีนะสมิต. (2517). กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน . กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

สมพร พรหมหิตาธร. (2538). คู่มือพนักงานสอบสวน (พิมพ์คร้ังที่ 3). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
สหธน รัตนไพจิตร.(2527). ความประสงค์ของการลงโทษอาญา: ศึกษาเฉพาะประเทศไทยสมัยใช้

กฎหมายลักษณะอาญาและประมวลกฎหมายอาญา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

แสวง ธีรสวัสดิ์, และคณะ. (ม.ป.ป.). เทคนิคการสอบสวนคดีอาญาส าหรับพนักงานสอบสวนใหม่. 
ม.ป.ท. 

แสวง บุญเฉลิมวิภาส. (2544). หลักกฎหมายอาญา. กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
หยุด แสงอุทัย. (2533). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  (พิมพ์คร้ังที่  12). กรุงเทพฯ:

ประกายพรึก. 

DPU



122 

อนุสัญญาว่ าด้วย เด็กสิทธิ เด็กและพรบ.คุ้มครองเด็ก .  สืบค้น  20  เมษายน 2558 ,  จาก 
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=432527. 

อัจฉริยา ชูตินันท์. (2557). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ: ประกายพรึก. 
อัจฉรียา ชูตินันทน์. (2552). กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว (พิมพ์คร้ังที่  3). 

กรุงเทพฯ: วิญญูชน. 
อัจฉรียา ชูตินันทน์. (2555). พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน

และครอบครัว พ.ศ. 2553, วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 1. 
อัจฉรียา ชูตินันท์. (2557). อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา. กรุงเทพฯ. 
อิงอร เจตนาเลิศ. (2541). กลไกระหว่างประเทศเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่า

ด้วยสิทธิเด็ก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อุทิศ สุภาพ. (ม.ป.ป.). วิชาปัญหาอาชญากรรมและสังคม. สืบค้น 5 มกราคม พ.ศ. 2558, จาก 

http://nuchypolicelady.blogspot.com/2012/05/blog-post.html. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
 
Australian Law Reform Commission 84. 
Children (Criminal Proceedings) Act 1987. 
Children,Young Persons and Their Families Act 1989. 
Children’s Court of Western Australia Act 1988. 
Children’s Crimanal Record and Convictions Legal Aid, Children’s Legal Service Conference 

2010 โดย Aaron Tang and Louise Brown , Updated September, 2011. 
CODE OF CRIMINAL PROCEDURE. 
FAMILY CODE TITLE 3. JUVENILE JUSTICE CODE. 
JUVENILE JUSTICE CODE 938.02 (3m). 
Medical Practice Act 1992. 
The Juvenile Justice Act 1992. 

DPU

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=432527


123 

United Nation Convention against Transitional Organized Crime 2000 “(a) Organized criminal 
group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period 
of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes 
or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, 
directly or indirectly, a financial or other material benefit.” 

United Nation Convention against Transitional Organized Crime 2000 Article2 “(b) Serious 
crime” shall mean conduct constituting an offence punishable by a maximum 
deprivation of Liberty of at least four years or a more serious penalty.” 

Youth Criminal Justice Act s.c. 2002. 
Youth Criminal Justice Act - Sentencing and Records. Retrieved from 25 December, 2013, 

Retrieved May 17, 2015, from http://www.lawlessons.ca/lesson-plans/2.7.youth-and-
adult-records. 

DPU



ภาคผนวก 
 

DPU



125 

ภาคผนวก  ก 
บทสัมภาษณ์พนักงานอัยการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
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การสัมภาษณ์ 
ข้าราชการอัยการ ต าแหน่งอัยการประจ ากอง 

ส านักงานอัยการพิเศษคดีเยาวชนและครอบครัว 2 ส านักงานอัยการสูงสุด 

เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
ในหัวข้อ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

  
ค าถาม ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา

อย่างไร ? 
ค าตอบ  ข้าพเจ้ารับราชการเป็นข้าราชการอัยการ ด าเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท า

ความผิดในท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชนโดยตรง ได้มีโอกาสได้พบและเข้าถึงเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดหรือ 
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าความผิด รวมถึงผู้เสียหายที่เป็นเด็กและเยาวชน พยานที่เป็น
เด็ก ได้พูดคุย สอบถามถึงประวัติการกระท าความผิด พื้นฐานครอบครัว ปัญหาตลอดจน
สาเหตุที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดอาญา เป็นต้น  

 
ค าถาม  ในการด าเนินคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนเป็นผู้ต้องหา ท่านเคยซักถามถึงประวัติการ

กระท าความผิดของเด็กและเยาวชนหรือไม่ ? 
ค าตอบ  ปัจจุบันในการด าเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนนั้น ก่อนพนักงานสอบสวนจะส่ง

ส านวนมายังพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนต้องส่งรายงานประวัติเด็กและเยาวชน
ผู้กระท าความผิดโดยรายงานดังกล่าวจัดท าโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กโดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับประวัติตัวเด็ก ประวัติครอบครัว ประวัติการศึกษา ประวัติการด าเนินคดี 
รายละเอียดความผิดซึ่งรายงานนี้จะถูกส่งไปยังศาลด้วย ซึ่งพนักงานอัยการนั้นมีหน้าที่
ตรวจสอบประวัติดังกล่าวก่อนพิจารณาสั่งคดี 

 
ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาชน ? 
ค าตอบ  การลงโทษเด็กและเยาวชนที่ศาลพิพากษาว่ามีความผิดและพิพากษาลงโทษ ศาลมีอ านาจ

เปลี่ยนโทษจ าคุกเป็นส่งตัวเด็กและเยาวชนไปเพื่อฝึกอบรม ทั้งเด็กที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี
กระท าความผิดและไม่ต้องรับโทษ และเด็กอายุกว่า 10 ปีแต่ไม่ถึง 15 ปีซึ่งท าความผิดแต่
ไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลมีอ านาจใช้วิธีการส าหรับเด็กได้ ดังนั้น โทษที่ควรลงส าหรับเด็ก
จึงมีหลากหลายวิธี ศาลจะใช้ดุลพินิจก าหนดโทษให้เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
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โดยเฉพาะและควรให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนในการกลับคืนสู่สังคมโดยปราศจาก 
ตราบาป 

 
ค าถาม  กรณีเด็กและเยาวชนกระท าความผิดฐานประมาท ศาลมักลงโทษแบบใด ? 
ค าตอบ  ศาลมักใช้ดุลยพินิจพิพากษาลงโทษจ าคุกและรอการลงโทษ ทั้งนี้ศาลอาจให้เข้าฝึกอบรม 

เป็นแผนอบรมที่ศาลจัดขึ้น แต่การกระท าความผิดฐานประมาทนั้น เด็กและเยาวชน 
ซึ่งกระท าความผิดฐานนี้มี่จ าเป็นต้องได้รับกรอบรมสืบเนื่องมาจากความผิดที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เกิดจากความประพฤติไม่ดี เจตนาร้าย หรือครอบครัวมีปัญหา ศาลจึงวางก าหนด
โทษและรอลงอาญา 

 
ค าถาม  ท่านคิดว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการปฏิบัติคุ้มครองทางกฎหมายมากกว่าผู้ ใหญ่ 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือไม่ ? 
ค าตอบ  สืบเนื่องมาจากเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลผู้มีวุฒิภาวะน้อย และการตัดสินใจ 

หลายประการยังอิงมาจากผู้ปกครอง เด็กยังมีความหวาดกลัว จึงควรมีการคุ้มครองเมื่อ
เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ปัจจุบันการด าเนินคดีส าหรับเด็กและเยาวชนนั้น
กฎหมายคุ้มครองตั้งแต่การจับกุม  

 
ค าถาม  ท่านเคยให้ค าแนะน าเด็กและเยาวชนภายหลังจากพ้นระยะเวลารอลงอาญา หรือพ้นโทษ

ให้ยื่นค าร้องหรือติดต่อขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติหรือไม่ ? 

ค าตอบ  ภายหลังจากเด็กและเยาวชนพ้นจากการรอลงอาญา พนักงานอัยการไม่มีโอกาสพบเด็ก
และเยาวชน แต่การขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  
ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้น ไม่มีปรากฏตามกฎหมายไทย 

 
ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเผยแพร่ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ? 
ค าตอบ เป็นสิ่งที่ไม่สมควร เนื่องจากขณะกระท าผิดยัดขาดวุฒิภาวะ เมื่อมีการแก้ไขโดย

กระบวนการยุติธรรม หรือได้รับโอกาสจากกระบวนการยุติธรรมแล้ว ก็ควรให้โอกาส
กลับตัวเป็นคนดีได้กลับคืนสู่สังคมด าเนินชีวิตเฉกเช่นบุคคลทั่วไปอย่างปกติสุข 

 

DPU



128 

ค าถาม  ท่านคิดว่าประวัติการกระท าความผิดอาญาคือมลทินติดตัวเด็กและเยาวชนหรือไม่ ? 
ค าตอบ  ประวัติการกระท าความผิด ย่อมเป็นมลทินติดตัวเด็กและเยาวชนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น้อยคน

จะกล้าเปิดเผยความผิดในอดีตของตนเอง และโดยทั่วไปในสังคมเมื่อทราบว่าเด็กและ
เยาวชนเคยกระท าความผิดอาญามาก่อน ก็มักจะปิดกั้นโอกาสของเด็กเหล่านั้น อาทิ 
โอกาสทางการศึกษา หรือ โอกาสทางการประกอบอาชีพ 

 
ค าถาม  การมีอยู่ของทะเบียนประวัติอาชญาการกระท าความผิดนั้นมีประโยชน์อย่างไร 

ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ? 
ค าตอบ  ความมีอยู่ของทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น มีประโยชน์ 

ในกรณีการขอบวกโทษและนับโทษต่อหากเด็กและเยาวชนได้กระท าความผิด 
ในภายหลัง 

 
ค าถาม  เด็กและเยาวชนที่พ้นโทษ พ้นระยะเวลารอลงอาญาหรือคุมประพฤติควรได้รับโอกาส

ต่าง ๆ เท่าเทียมเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่ ? 
ค าตอบ  มีความเห็นว่าควรเป็นเช่นนั้น เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีส่วนใหญ่มาจาก

ครอบครัวที่แตกแยก ยากจน หรือครอบครัวที่ผู้ปกครองไม่มีโอกาสควบคุมดูแลได้อย่าง
เต็มที่ หรือผู้ปกครองปล่อยปละละเลย เป็นเหตุให้มีโอกาสสูงที่เด็กและเยาวชนจะกระท า
ความผิดทางอาญารวมถึงอาจเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั้นกระท าความผิด
โดยประมาท ทั้งนี้ เมื่อเด็กและเยาวชนได้พ้นจากกระบวนการทางอาญาแล้ว ก็สมควร
ได้รับสิทธิที่จะด ารงชีวิตเฉกเช่นบุคคลทั่วไป โดยปราศจากการดูถูกเกลียดชังจากสังคม 

 
ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากประเทศไทยมีมาตรการหรือกฎหมายเกี่ยวกับการ 

ลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน อย่างไร ? 
ค าตอบ เป็นสิ่งที่ควรเร่งรีบให้มีขึ้น เพราะประวัติอาชญากรนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อสังคมมาก

นัก เว้นแต่เป็นเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดซ้ าซาก แต่การลบทะเบียนประวัติการ
กระท าความผิดเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องวางข้อก าหนดเงื่อนไขไม่ใช่ลบทะเบียน
ประวัติเด็กและเยาวชนผู้กระท าความผิดทุกคนหรือในทุกคดี ข้อก าหนดนั้น เช่น  
ก าหนดฐานความผิดบางฐานที่ก าหนดให้ลบทะเบียนประวัติได้  และการลบทะเบียน
ประวัติการกระท าความผิดต้องมีภารกิจด้านสังคมให้เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกสร้าง
จิตส านึก เป็นการวางเงื่อนไขให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
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ค าถาม  ท่านคิดว่าความผิดฐานใดบ้างที่ยังไม่ควรให้มีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด
ของเด็กและเยาวชน ? 

ค าตอบ  ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง ความผิดที่เป็นความผิดขั้นร้ายแรงที่มีอัตราโทษสูงเกิน  
10 ปี และความผิดนั้นเป็นความผิดในตัวเอง ไม่ใช่ความผิดที่กฎหมายห้าม เช่น ความผิด
ฐานฆ่าคนตาย ความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรา ความผิดพวกนี้จัดว่าเป็น (Mala Inse)  
ไม่ควรลบประวัติอาชญากรอันเป็นความผิดในตัวแบะมีความร้ายแรง 

 
ค าถาม  ท่านมีความเห็นว่าการกระท าความผิดโดยประมาทนั้น เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาไปสู่

อาชญากรอาชีพในอนาคตหรือไม่ ? 
ค าตอบ  ไม่เป็นเช่นนั้น ความผิดโดยประมาทเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คนและทุกที่ ทั้ง ไม่ใช่ความผิด

ที่เกิดขึ้นและเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมมากนัก ทั้ง มีมาตรการทางแพ่งที่คอยควบคุม 
อยู่ด้วย 

 
ค าถาม  ท่านคิดว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดโดยประมาท สมควรรับโอกาสลบทะเบียน

ประวัติการกระท าความผิดหรือไม่ ? 
ค าตอบ  ความผิดโดยประมาท ไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงมากนักทั้ง ในการด าเนินกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญานั้น ไม่อาจน าประวัติการกระท าความผิดมาเพิ่มโทษ บวกโทษ หรือ
นับโทษต่อได้ การลบทะเบียนประวัติการกระท าโดยประมาทจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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การสัมภาษณ์ 
พนักงานคุมประพฤติช านาญการ ของกรมพินิจและตุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ในหัวข้อ ความคิดเห็นท่ีมีต่อการคัดแยกทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 
 
ค าถาม  ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา

อย่างไร ? 
ค าตอบ  มีส่วนเกี่ยวข้องในเร่ืองของการสืบเสาะข้อเท็จจริงเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดคดีอาญา 

เกี่ยวกับ เร่ืองอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สภาพร่างกาย 
สภาพจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดและ 
ของบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยตลอดจน
สิ่งแวดล้อมทั้งปวง เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและสาเหตุ 
การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเด็กและเยาวชน ตลอดจน
วางแนวทางบ าบัดแก้ไขพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนเพื ่อป้องกันการกระท า
ความผิดซ้ า ประมวลและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนเสนอต่อศาล  

 
ค าถาม  ในการด าเนินคดีอาญาที่ เด็กและเยาวชนเป็นผู้ต้องหา  ท่านเคยซักถามถึงประวัติ 

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนหรือไม่ ? 
ค าตอบ  มีการสอบถามถึงประวัติการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนทุกรายที่ถูกด าเนิน

คดีอาญา และถ้าหากเด็กหรือเยาวชนไม่บอกความจริง มีการสอบถามกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เร่ืองประวัติการกระท าความผิด และทางสถานพินิจฯในแต่ละจังหวัดเองก็มีการจัดเก็บ
ประวัติของเด็กหรือเยาวชนไว้ มีสารสนเทศของกรมพินิจฯ เพื่อสามารถเปิดหาข้อมูล
ของเด็กหรือเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา เป็นการตรวจสอบเบื้องต้น และหากพบว่า 
มีการกระท าความผิด ทางหน่วยงานก็จะมีหนังสือขอความร่วมมือในการสอบถาม
เกี่ยวกับคดีที่ถูกด าเนิน และผลค าพิพากษา เพื่อน ามาประกอบในรายงานข้อเท็จจริง  
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ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการลงโทษเด็กและเยาชน ? 
ค าตอบ  การลงโทษเด็กหรือเยาวชน จากสถิติค าพิพากษาของศาลจะไม่เน้นการฝึกและอบรมเด็ก

หรือเยาวชนที่กระท าความผิดอาญา ทุก ๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมีการ
บูรณการร่วมกันที่มุ่งจะแก้ไข บ าบัด ฟื้นฟู เพื่อให้เด็กหรือเยาวชนนั้นส านึกในการ
กระท าความผิด รู้ผิดชอบชั่วดี เพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างปกติสุข 

บทลงโทษของเด็กหรือเยาวชนตาม พรบ. ศาลเยาวชนฯ มีมาตรการที่เพิ่มมากขึ้น
กว่าแต่เดิมท าให้ศาลฯ สามารถน าบทลงโทษเหล่านี้มาปรับใช้กับเด็กหรือเยาวชนได้
อย่างเหมาะสมมากขึ้น  

ทางสถานพินิจฯเองก็มีการเน้นให้เด็กหรือเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวได้รับการ
บ าบัด แก้ไข ฟื้นฟู อย่างจริงจัง ทั้งก่อนและหลังมีค าพิพากษา  

 
ค าถาม  กรอบเป้าหมายของการด าเนินงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมไปถึง

การมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นโดยไม่มีมลทินติดตัว และได้รับการปฏิบัติที่ 
เท่าเทียมจากสังคมเฉกเช่น บุคคลทั่วไปด้วยหรือไม่ ? 

ค าตอบ  กรมพินิจฯ มีเป้าหมายของการด าเนินงานในส่วนนี้อยู่แล้ว  โดยตั้งเป็นภารกิจหลัก 
(Mission) คือต้องมีการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก  เยาวชน ผู้เยาว์และ
ครอบครัวที่ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกและมาตรการอ่ืน ๆ  

และยังมีการตั้งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือการพัฒนาการปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชน การส่งเสริมการดูแลเด็กและเยาวชนให้มีความสุข การจัดหาปัจจัยสี่ที่เพียงพอ
และปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนด้วย โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ไม่เลือก
ปฏิบัติ และเมื่อมีการติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการลบประวัติการ
กระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนเมื่อพ้นโทษแล้ว  
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ค าถาม  ท่านคิดว่าเด็กและเยาวชนควรได้รับการปฏิบัติคุ้มครองทางกฎหมายมากกว่าผู้ใหญ่  
เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือไม่ ? 

ค าตอบ  เด็กและเยาวชนในสายตาของประชาชนทั่วไปจัดได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่อ่อนด้อย
ประสบการณ์ และขาดความรู้เท่าทันในด้านต่าง ๆ การเรียนรู้ และการอบรมจากผู้ใหญ่
รอบข้าง ทั่วโลกได้เล็งเห็นความส าคัญต่อเด็กและเยาวชนจึงมุ่งคุ้มครองสิทธิเด็ก  ตาม
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Conventional on the Rights of the Child ค.ศ. 1989) 4 ประการ) 
คือ (1) สิทธิในการอยู่รอด (Survival rights) (2) สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
(Protection rights) (3) สิทธิในการพัฒนา (Development rights) (4) สิทธิในการมีส่วนร่วม 
(Participation rights) เมื่อเรามองเห็นว่าเด็กนั้นคืออนาคตของชาติต่อไป เราจึงควรต้องให้
ความคุ้มครองทางกฎหมายมากกว่า เพราะถ้าหากสามารถแก้ไขเด็กคนนี้ได้ตั้งแต่แรก  
ก็จะเป็นผลดีทั้งกับเด็กและประเทศชาติ เพราะเน่ืองจากเด็กยังอยู่ในวัยเยาว์ที่จะสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขได ้ดังค าสุภาษิตที่ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก  

 
ค าถาม  จุดประสงค์ของสาถนพินิจในการออก “ใบแดงแจ้งโทษ” นั้นมีเพื่อประโยชน์ของเด็ก

และเยาวชนอย่างไร ? 
ค าตอบ  โดยหลักปฏิบัตินั้นทางสถานพินิจฯไม่มีสิทธิในการออกใบแดงแจ้งโทษ ใบแดงแจ้งโทษ 

จริง ๆ แล้วศาลเป็นผู้ออกหมาย ซึ่งแต่เดิมเป็นกระดาษสีแดง จึงเรียกว่าใบแดงแจ้งโทษ 
ทางสถานพินิจเพียงแต่มีการเก็บประวัติของเด็กหรือเยาวชนไว้ เพื่อประโยชน์ในการสืบ
หาข้อมูลเบื้องต้นของเด็กหรือเยาวชนเกี่ยวกับประวัติการกระท าความผิด และเพื่อที่จะ
ได้แจ้งกับศาลหรือทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ว่า  คดีที่จับนั้นอาจมีการซ้ าซ้อนกันได้  
เด็กอาจเคยถูกด าเนินคดีในคดีดังกล่าวมาก่อนแล้ว  

 
ค าถาม  ท่านเคยให้ค าแนะน าเด็กและเยาวชนภายหลังจากพ้นระยะเวลารอลงอาญา หรือพ้นโทษ

ให้ยื่นค าร้องหรือติดต่อขอลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติหรือไม่ ? 

ค าตอบ  ทางสถานพินิจฯมีการจัดปฐมนิเทศ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยมีการชี้แจ้ง
วิธีการแนะน าขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับเอกสารในการน าไปยื่นขอลบประวัติที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติให้กับเด็กหรือเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีอาญาทุกราย  
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ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเผยแพร่ประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน ? 
ค าตอบ  ทางกฎหมายไม่สามารถเผยแพร่ประวัติการกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนให้กับ

หน่วยงานเอกชน แต่หากเป็นหน่วยงานภาครัฐก็จะมีการแจ้งบอกกล่าวถึงการกระท า
ความผิดให้ทราบ แต่ไม่ได้เป็นผลในการที่จะรับบุคคลนั้นเขาท างาน ก็ยังคงมีการเข้ารับ
ท างานเป็นปกติเหมือนเดิม เพราะฉะนั้น เห็นว่าการเผยแพร่ประวัติการกระท าความผิด
ของเด็กหรือเยาวชนไม่เป็นผลดีต่ออนาคต อาจท าให้คนที่ทราบเกี่ยวกับประวัติการ
กระท าความผิดเกิดมีอคติหรือรู้สึกไม่ชอบใจต่อเด็กหรือเยาวชนผู้นั้น  

 
ค าถาม  ท่านคิดว่าทะเบียนประวัติการกระท าความผิดอาญาคือมลทินติดตัวเด็กและเยาวชน

หรือไม่ ? 
ค าตอบ  ทะเบียนประวัติการกระท าความผิดอาญาไม่ถือว่าเป็นมลทินติดตัวเด็กและเยาวชน  

คิดว่าเป็นเพียงการรวบรวมประวัติของผู้ที่เคยมีคดีซึ่งอาจจะเพียงเพราะการหลงผิด หรือ
ว่าตั้งใจกระท าความผิดจริง ๆ เช่นนี้แล้ว เห็นว่า ไม่ถือว่าเป็นมลทิน หากหน่วยงาน 
ต่างช่วยกันเก็บรักษาประวัติการกระท าความผิดนี้อย่างเป็นความลับ และไม่เผยแพร่ต่อ
หน้าสาธารณะชน  

 
ค าถาม  การมีอยู่ของทะเบียนประวัติอาชญาการกระท าความผิดนั้นมีประโยชน์อย่างไรในการ

ท างานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ? 
ค าตอบ  มีประโยชน์เพราะสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือ

เยาวชนรายนั้น ๆ และท าให้ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกระท าความผิดมากขึ้นว่า
เด็กหรือเยาวชนผู้นั้น จงใจกระท าความผิดหรือหลงผิด และมีประโยชน์ที่ท าให้เราทราบ
ว่าเราควรจะบ าบัด แก้ไข ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนรายนั้นๆ ด้วยโปรแกรมอย่างไร  

 
ค าถาม  เด็กและเยาวชนที่พ้นโทษ พ้นระยะเวลารอลงอาญาหรือคุมประพฤติควรได้รับโอกาสต่าง ๆ 

ในสังคมเท่าเทียมเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาหรือไม่ ? 
ค าตอบ  ควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน เพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญก็บัญญัติเร่ืองสิทธิความเสมอ

ภาคไว้อยู่แล้ว หากเพียงแต่ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของคนในสังคมเกี่ยวกับการเปิดใจ
ให้ยอมรับและให้โอกาสผู้ที่เคยก้าวพลาด  
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ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากประเทศไทยมีมาตรการหรือกฎหมายเฉพาะ เกี่ยวกับ 
การลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน อย่างไร ? 

ค าตอบ  เห็นด้วย เพื่อจะได้มีมาตรการที่ชัดเจนและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะได้
น าไปปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางๆ ให้ชัดเจนว่า
หน่วยงานใดควรท าหน้าที่อย่างไร  

 
ค าถาม  ท่านคิดว่าความผิดฐานใดบ้างที่ยังไม่ควรให้มีการลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิด

ของเด็กและเยาวชน ? 
ค าตอบ  ความผิดที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ฆ่าผู้อ่ืน , เกี่ยวกับเพศ, เกี่ยวกับยาเสพติด  
 
ค าถาม  ท่านมีความเห็นว่าการกระท าความผิดโดยประมาทนั้น เป็นจุดเร่ิมต้นของการพัฒนาไปสู่

อาชญากรอาชีพหรือการกระท าความผิดซ้ าในอนาคตหรือไม่ ? 
ค าตอบ  ไม่เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจิตใต้ส านึกของผู้กระท าความผิดมากกว่า ขึ้นอยู่กับตัวของ

ผู้กระท าความผิดเอง  
 
ค าถาม  ท่านคิดว่าเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดและได้รับการบ าบัดฟื้นฟูหรือกรณีศาลได้มี

ค าพิพากษารอการลงโทษ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติ 
สมควรรับโอกาสให้ลบทะเบียนประวัติการกระท าความผิดหรือไม่ ? 

ค าตอบ  ในปัจจุบันมีการลบประวัติคดีอาญาของเด็กหรือเยาวชนต่อเมื่อเด็กหรือเยาวชนนั้นพ้นโทษ 
หรือปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของค าสั่งหรือค าพิพากษาของศาลอยู่แล้ว แต่เพียงแต่ยังไม่มี
มาตรการหรือกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการลบประวัติ เพียงแต่ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ
รักษาความลับและข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน  

ถ้าหากอยู่ระหว่างการบ าบัดหรือรอการลงโทษ ก็เห็นควรให้พ้นโทษก่อน 
จึงค่อยลบประวัติการด าเนินคดีเพราะหากให้โอกาสขณะอยู่ระหว่างการบ าบัดหรือ  
รอการลงโทษ จะท าให้เด็กหรือเยาวชนไม่ตั้งใจที่จะควบคุมจิตใจของตนเองไม่ให้
กระท าความผิดซ้ าขึ้นอีก  
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การสัมภาษณ์ 
พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล  

ในหัวข้อ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับบุคคลท่ีมีประวัติการกระท าความผิด ในขณะท่ีเป็นเด็กและ
เยาวชนและการให้โอกาสรับบุคคลที่เคยกระท าความผิดเข้าท างานในหน่วยงาน 

 
ค าถาม  ในการคัดบุคคลเข้าท างานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากร

อย่างไร? มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐใดบ้างในการตรวจสอบประวัติการ
กระท าความผิดของบุคคล ? 

ค าตอบ  เมื่อบุคคลผ่านการคัดเลือกให้เป็นพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารจะส่ง
หนังสือไปยังส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรียนผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาชญากร/
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐาน/ผู้ก ากับการสถานีต ารวจ เพื่อให้ด าเนินการตรวจสอบทะเบียน
ประวัติโดยผ่านแผ่นพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้วอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อ
รับเข้าท างานซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะด าเนินการส่งตอบกลับมายังธนาคารตามปกติแล้ว
ภายในระยะเวลา 2 เดือน  

ในการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติอาชญากรข้อมูลที่ถูกส่งกลับมายัง
หน่วยงานจะปรากฏเพียงแค่ว่าบุคคลนั้นเคยกระท าความผิดมาก่อนหรือไม่  โดยไม่
แบ่งแยกว่าการกระท าความผิดเกิดขึ้นขณะที่บุคคลนั้นเป็นเด็ก เยาวชน หรือเป็นการ
กระท าความผิดของบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะ 

 
ค าถาม  หากท่านพบว่าบุคคลดังกล่าวมีประวัติการกระท าความผิดในทะเบียนประวัติอาชญากร 

ท่านจะรับบุคคลนั้นเข้าท างานหรือไม่ ? 
ค าตอบ  (1)  หากพบว่าบุคคลเคยมีประวัติการกระท าความผิดมาก่อน ธนาคารจะไม่รับบุคคลนั้น

เข้าท างาน ด้วยเหตุว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของพนักงานรัฐวิสาหกิจตาม
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2558 มาตรา3 (5) ต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  

 (2)  หากกรณีตรวจพบภายหลังว่าบุคคลนั้นเคยมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดมา
ก่อน หลังจากที่รับเข้าท างานแล้ว ทางธนาคารมีความจ าเป็นต้องเลิกจ้างเนื่องจาก บุคคล
นั้นขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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ค าถาม  หากปรากฏว่าบุคคลมีประวัติการกระท าความผิดในช่วงท่ียังเป็นเด็กและเยาวชนอยู่ ท่าน
จะรับบุคคลนั้นเข้าท างานหรือไม่ ? 

ค าตอบ  การรับบุคคลเข้าท างานเป็นพนักงาน ลูกจ้างธนาคารของธนาคาร ต้องเป็นไปตามค าสั่ง
คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่  38/2557 เร่ือง การมอบอ านาจหน้าที่ให้
กรรมการผู้จัดการ บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง และการเรียกประกันจาก
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งก าหนดคุณสมบัติไว้ในข้อ 4 (2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี หาก
เป็นกรณีที่เด็กและเยาวชนกระท าความผิดภายหลังจากพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการ
ลงโทษแล้วแต่กรณีเป็นเวลา 5 ปี ไม่ถือว่าเป็นผู้ถูกตัดสิทธิตามข้อ4 (8)  

หากเป็นกรณีที่เด็กและเยาวชนเคยถูกฟ้องคดีและศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดให้ยก
ฟ้อง แต่ยังปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติการกระท าความผิด ให้บุคคลนั้นยื่นเอกสาร
ยืนยันเพื่อหักล้างกับข้อมูลที่ทางธนาคารได้รับแจ้ง  

หากเป็นกรณีล้างมลทิน หากบุคคลเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติล้างมลทิน 
พ.ศ. 2550 ให้บุคคลนั้นด าเนินการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดเพื่อใช้หักล้างกับ
ข้อมูลที่ทางธนาคารได้รับแจ้งจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เนื่องจากบุคคลต้องด าเนินการตรวจเช็คกับทางส านักงานต ารวจแห่งชาติว่ามี
ประวัติการกระท าความผิดหรือไม่  หากมีสามารถยื่นเร่ืองขอลบทะเบียนประวัติได้ 
เนื่องจากแม้ได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทิน พ.ศ. 2550 ก็ตามแต่ประวัติ
การกระท าความผิดยังคงมีอยู่ บุคคลต้องตรวจเช็คและด าเนินการขอลบทะเบียนประวัติ
ด้วยตนเอง 

 
ค าถาม  ในการปฏิเสธบุคคลเข้าท างาน เหตุเพราะเคยกระท าความผิดอาญามาก่อน ท่านอ้าง

กฎระเบียบ หรือค าสั่งใด ในการปฏิเสธไม่รับบุคคลเหล่านั้นเข้าท างาน ? 
ค าตอบ  ค าสั่งคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่  38/2557 เร่ือง การมอบอ านาจหน้าที่ให้

กรรมการผู้จัดการ บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานและลูกจ้าง และการเรียกประกันจาก
พนักงานและลูกจ้าง หมวด 1 การบรรจุและการแต่งตั้ง และพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518  
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ค าถาม  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการรับบุคคลที่เคยกระท าความผิดในวัยเด็กหรือเยาวชนเข้า
ท างานในหน่วยงาน ? 

ค าตอบ  เด็กและเยาวชนที่กระท าความผิดเมื่อเติบโตขึ้น สังคมและหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสในการเข้าท างาน เนื่องจากการกระท า
ความผิดนั้นเกิดขึ้นขณะที่บุคคลนั้นยังเป็นเด็กและเยาวชน การตัดสินใจกระท าความผิด
เกิดขึ้นได้ง่ายเพราะไม่คิดถึงผลกระทบในระยะยาว อาจสืบเนื่องมาจากวัยวุฒิที่ยังไม่
เกื้อหนุนต่อการตัดสินใจที่จะไม่เลือกกระท าความผิดหรือขาดการยับยั้งชั่งใจได้ดี
เพียงพอ บุคคลทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้และถือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็น
อดีต เป็นบทเรียนในชีวิตที่จะให้ข้อคิดในการปฏิบัติตัวในภายหน้าที่จะไม่กลับมากระท า
ความผิดซ้ าอีก อีกทั้งหน่วยงานแต่ละหน่วยงานมักมีการคัดสรรที่เข้มงวดในการรับ
บุคคลเข้าท างาน อาทิ การสอบข้อเขียน การทดลองปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท างาน 
วุฒิการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยพัฒนาองค์กร
หรือหน่วยงานให้มีความมั่นคง มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงไม่ควรตัด
โอกาสบุคลากรเหล่านั้น ด้วยเหตุเพียงเพราะมีทะเบียนประวัติการกระท าความผิดใน
ขณะที่เป็นเด็กและเยาวชน  

 
ค าถาม  เพื่อเป็นการให้โอกาสผู้ที่เคยกระท าความผิดในช่วงวัยเด็กและเยาวชน ท่านมีความ

ต้องการให้หน่วยงานของท่านมีกฎ ระเบียบหรือค าสั่ง ให้เกิดความชัดเจนในการรับ
บุคคลเหล่านั้นเข้าท างานกับหน่วยงานของท่านหรือไม่ ? 

ค าตอบ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง  ซึ่งเป็น
หน่วยงานราชการ การเปลี่ยนแปลงพิจารณาจากกฎหมายที่ให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ 
หากธนาคารจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงค าสั่งภายในธนาคาร  ต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2518 ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานเอกชนที่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ค าสั่ง
ภายในองค์กรได้โดยอิสระ หากแก้เพียงพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ให้ผู้เคยกระท าความผิดได้รับโอกาส 
ในการท างาน ก็ยังไม่อาจตอบโจทก์ได้อย่างเต็มที่  กล่าวคือ หน่วยงานที่ให้โอกาสนั้น 
มีเฉพาะรัฐวิสาหกิจ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานอื่น เช่น ข้าราชการ เอกชน เป็นต้น 
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