กสม. ฉัตรสุ ดา ชื่ นชม สตช. ให้ คามั่นไม่ เปิ ดเผยประวัติเด็กและเยาวชนที่กระทาความผิดทางอาญา
- คุ้มครองสิ ทธิตามกฎหมาย
หนุนเยาวชนก้าวพลาดได้ รับโอกาสกลับเป็ นคนดีส่ ู สังคม
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางฉัตรสุ ดา จันทร์ ดียงิ่ กรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะกากับดูแล
งานด้า นสิ ท ธิ ผู ้สู ง อายุ ผู ้พิ ก าร เด็ ก การศึ ก ษา และการสาธารณสุ ข เปิ ดเผยว่ า ตามที่ ค ณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ได้ออกรายงานข้อเสนอแนะ ตามรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) ที่ 4/2560 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 ไปยังสานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.)
เรื่ อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการปรับปรุ งกฎหมายและระเบียบ อันเกี่ ยวเนื่ องกับสิ ทธิ เด็ก
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณี การเปิ ดเผยประวัติการกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
ซึ่ ง มี ค วามเห็ นว่า ระเบี ย บส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ว่า ด้วยประมวลระเบี ย บการตารวจไม่ เกี่ ย วกับ คดี
ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 นั้น มีบทบัญญัติบางส่ วนที่อาจเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
เด็ก และไม่เป็ นไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ. 2553 มาตรา 84
กฎหมายดังกล่าว มุ่งคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของเด็กและเยาวชน โดยป้ องกันมิให้มีการเปิ ดเผยประวัติการ
กระทาความผิด ทางอาญาของเด็ก และเยาวชนที่ อาจส่ งผลต่อการใช้ชี วิตอย่างปกติ สุข คุ ม้ ครองเด็ก และ
เยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดทางอาญาหรื อถู กศาลพิพากษาว่ามีความผิด ให้ได้รับการปฏิบตั ิที่
แตกต่ า งไปจากผูต้ ้องหาหรื อจาเลยที่ เป็ นผูใ้ หญ่ โดยให้ไ ด้รับ ผลกระทบจากการต้องถู กดาเนิ นคดี และ
ควบคุ ม ตัว น้อ ยที่ สุ ด ส าหรั บ เด็ ก และเยาวชนที่ มี ปั ญ หาความประพฤติ ห รื อ กระท าความผิด ทางอาญา
ได้รับโอกาสแก้ไขให้สามารถเติบโตเป็ นพลเมื องดี ของสังคม โดยมีสมมติฐานว่าเด็กและเยาวชนกระทา
ความผิดใด ๆ ไปด้วยความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดวุฒิภาวะ ตลอดทั้งสิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลในการผลักดัน
ความประพฤติของเด็ก
นางฉัตรสุ ดา กล่าวว่า แม้ สตช. ได้ตอบรับข้อเสนอแนะของ กสม. โดยได้มีการแก้ไขระเบียบว่า
ด้วยประมวลระเบี ยบการตารวจไม่ เกี่ ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้ วมื อ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
เมื่อเดือนสิ งหาคม 2561 อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ กสม. ยังคงได้รับทราบข้อมูล ว่า ยังมีการเปิ ดเผยประวัติ
การกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน จนเป็ นเหตุให้เด็กและเยาวชนหลายรายไม่สามารถเข้า
ทางานได้ท้ งั ในองค์กรภาครั ฐและเอกชน เป็ นผลให้การคื นเด็กและเยาวชนที่ ก้าวพลาดกลับสู่ สัง คมไม่
เป็ นไปตามที่มุ่งหวัง จึงได้มีการประสาน ติดตาม และสื่ อสารสร้างความเข้าใจกับ สตช. และกรมพินิจและ
คุ ม้ ครองเด็ก และเยาวชน เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาดังกล่ าว และเป็ นที่ น่ายินดี ว่า ไม่นานมานี้ กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร ได้มีหนังสื อ ที่ ตช 0032.34/1184 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า ปัจจุบันเมื่อมีการขอตรวจสอบประวัติบุคคล จากหน่ วยงานต่ าง ๆ ทั้งภาครั ฐ
และเอกชน หากพบว่ าข้ อมูลประวัติของผู้ที่ถูกตรวจสอบเป็ นเด็กและเยาวชน เคยกระทาความผิดทางอาญา
กองทะเบียนประวัติอาชญากร ก็จะไม่ เปิ ดเผยข้ อมูลประวัติให้ กบั หน่ วยงานที่ขอตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพจิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 84
“ในโอกาสที่ ปี 2562 นี้ เป็ นปี ครบรอบ 30 ปี แห่ ง อนุ สั ญญาว่า ด้วยสิ ท ธิ เด็ ก แห่ ง สหประชาชาติ
ที่มีสาระสาคัญ คือ การดาเนิ นการทั้งหลายต้องคานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของเด็กเป็ นอันดับแรก ดิฉนั ขอชื่ นชม
ความพยายามของทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ งส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ใ นเรื่ อ งนี้ ที่ ต อบรั บ
ข้อเสนอแนะของ กสม. จนมีการแก้ไขระเบียบและมีแนวปฏิบตั ิในการไม่เปิ ดเผยประวัติขอ้ มูลการกระทา
ความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน การดาเนิ นการนี้ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักร่ วมกันในการคุม้ ครอง
สิ ทธิ ของเด็กและเยาวชนที่กา้ วพลาดเพราะขาดวุฒิภาวะหรื อการรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ให้ได้รับโอกาสในชีวิตอีกครั้ง
ทั้ง ในด้า นการศึ ก ษา การท างาน หรื อการสร้ างครอบครั ว โดยหวัง เป็ นอย่า งยิ่ง ว่าการไม่ เปิ ดเผยประวัติ
การกระทาความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน จะเป็ นการปิ ดช่องว่างสาคัญที่ทาให้เด็กและเยาวชนผูก้ า้ วพลาด
หลงผิด ได้มีโอกาสกลับตนเป็ นคนดี มี หนทางที่ ดีในชี วิต ไม่หวนไปกระทาผิดซ้ า และกลับมามีที่ยืนใน
สังคมอย่างสมศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์” นางฉัตรสุ ดากล่าว
สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
16 ตุลาคม 2562
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