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 การกระท้าผิดซ ้า (Recidivism) หมายถึง 
การกระท้าผิดหรือการแสดงออกซ ้า ๆ ใน
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดกฎหมาย
ภายหลังจากที่ได้รับโทษจากพฤติกรรมนั น 
การกระท้าผิดซ ้ายังคงใช้ในการวัดร้อยละ
ของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ยังคงถูกจับกุมในฐาน
คดีเดิมสาเหตุหลักของการกระท้าผิดซ ้านั น
เกิดจากปัจจัยภายในของตัวผู้พ้นโทษ เช่น 
การไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ 
ความสัมพันธ์กับครอบครัว หรือปัจจัย
ภายนอก เช่น การกีดกันทางสังคม การไม่
เข้าถึงการศึกษา หรือการไม่มีงานท้า เป็นต้น 
ในเบื องต้นจึงกล่าวได้ว่าการกระท้าผิดซ ้า
ของผู้กระท้าความผิดนั นไม่ได้ เป็นเพียง
หน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เท่านั น แต่ยังต้องรวมไปถึงหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ด้วยแต่อย่างไรก็ดี 
การรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พยากรณ์ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรม
นั นจ้าเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สถิติหลายชุด อาทิ สถิติการเกิดอาชญากรรม 
สถิ ติ จ้ า น วนผู้ ก ร ะท้ า คว ามผิ ด  อั ต ร า 
การว่างงาน จ้านวนผู้ได้รับการศึกษา เป็นต้น  
ซึ่งภาครัฐไทยยังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความเที่ยงตรง
ซึ่งศักยภาพของภาครัฐภายใต้การบริหาร
ราชการฐานกรมเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี  ระบบ
ราชการยังขาดศักยภาพในการสร้างระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือใช้ในการบริหารทั งในระดับประเทศ 
ระดบัภูมิภาคและระดับพื นท่ี 
 แนวคิดการปฏิรูประบบราชการของ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในเรื่องของการ
บริหารปกครองแบบองค์รวม (Whole of 
Government)  แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  Smart 



Government เพ่ือการสร้าง Smart Nation 
เป็นแรงบันดาลใจส้าคัญในการเขียนบทความนี  
ด้วยความมุ่งหวังที่จะได้เห็นภาพรวมของ
สถานการณ์อาชญากรรมที่จะน้ามาวิเคราะห์
และพัฒนานโยบายในการป้องกันและ 
ปราบรามอาชญากรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ 
และเชิงหลักฐาน (Evidence-based Policymaking)  
มีการบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
จากทุกมิติและเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วม 
จากระดั บล่ าง (Bottom-up Participation)  
ในการปกป้องและดูแลคนในชุมชนให้ปลอด
จากอาชญากรรมอย่างยั่งยืน  
 ส ภ า พ ปั ญ ห า ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร
สารสนเทศในกระบวนการยุติธรรม 
 กระบวนการยุติธรรมของไทยนั น
ประกอบไปด้วย 4 ตัวแสดงหลัก ได้แก่ 
ต้ารวจ อัยการ ศาล และหน่วยงานบังคับ
โทษ (กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ) โดยในแต่ละ
หน่วยงานมีสถิติและข้อมูลการด้าเนินงานที่
แตกต่างกัน เนื่องจากกระบวนการยุติธรรม
เป็นกระบวนงานเชิงเดี่ยว (Linear Process) 
ส่ งผลให้กระบวนการบังคับโทษซึ่ ง เป็น
กระบวนการสุดท้ายได้รับผลกระทบจากการ
บริหารงานยุติธรรมต้นทาง ปัจจุบันการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
นั นมีเพียงระบบฐานข้อมูลร่วมหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม หรือ Data Exchange 

Center มีส้านักงานกิจการยุติธรรมเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ หลักการท้างานของ
ระบบฐานข้อมูลร่วมนั นเป็นการเชื่อมโยงการ
สืบค้นข้อมูลบุคคลที่ปรากฏตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ กรมการปกครอง กรมพัฒนา
ธุ ร กิ จ กา รค้ า  เ ป็ นต้ น  Data Exchange 
Center จึงเป็นเชื่อมโยงการค้นห้าข้อมูล
บุคคลส้าหรับเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นหลักเท่านั น นอกจากนี  การลด
การกระท้าผิดซ ้าและการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผู้กระท้าความผิดด้วยเครื่องมือการประเมิน
เป็นนโยบายที่ส้าคัญของกระทรวงยุติธรรม 
และกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ท้าให้
เกิดการประชุมร่วมกันเพ่ือก้าหนดปัจจัยใน
การวิ เคราะห์ เ พ่ือใช้ในการประเมินการ
กระท้าผิดซ ้า เพ่ือให้ผลการประเมินเป็น
ปัจจัยในการพิจารณาความพร้อมในการกลับ
สู่สังคมของผู้กระท้าความผิด 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ภาครัฐ : บทเรียนจากสิงคโปร์ 
 การพัฒนาประสิทธิภาพของภาค
ราชการในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็น
หนึ่ ง ในสามเสาหลักของการพัฒนาตาม
นโยบาย Smart Nation และการปฏิรูป
ระบบราชการของสิงคโปร์ด้วยแนวคิดการ
บริหารปกครองแบบองค์รวม (Whole of 
Government) ซึ่งปรับบทบาทภาคราชการ
ให้ปฏิบัติงานอย่างสอดประสานระหว่าง



หน่ วยงานอย่ า ง ไร้ รอยต่ อ  (Seamless)  
ซึ่งแนวคิดและนโยบายทั งสองนี มีส่วนส้าคัญ
ต่อการปรับบทบาทการบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการได้ด้วยเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยี  
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหาร
ราชการและการก้าหนดนโยบายส้าคัญของ
ประเทศซึ่งการบรรจบกันของการบริหาร
ปกครองที่ ดี  (Good Governance)  และ
กระบวนงานนั นเป็นไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนส้าคัญของ Smart 
Governance ที่จ้าเป็นต่อความส้าเร็จของ 
Smart Nation 
 1. แนวคิดการบริหารปกครองแบบ
องค์รวม (Whole of Government) Christensen 
และ Lægreid (2007, หน้า 1060) อธิบาย
ว่าเกิดขึ นครั งแรกโดยนายกรัฐมนตรี Tony 
Blair ของสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1997 
ในรูปของ Joined-up Government โดยมี
จุดมุ่งหมายในการบรรลุความร่วมมือใน
แนวดิ่งและแนวระนาบเพ่ือลดสถานการณ์ที่
นโยบายที่แตกต่างกันส่งผลกระทบต่อกัน 
เพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรที่ขาดแคลนได้ดียิ่งขึ น 
สร้างการท้างานร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียใน
แต่ละภาคนโยบาย และให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่างไร้รอยต่อซึ่ งเป็นรูปแบบ
ตรงกันข้ามของการบริหารแบบราชการฐาน
กรม (Departmentalism) (Politt, 2003b, 
อ้ า ง ถึ ง ใ น  Christensen แ ล ะ  Lægreid, 

2007 , หน้า 1060) การบริหารราชการ
แผ่นดินของสิงคโปร์นั นได้แสดงให้เห็นถึง
ระบบราชการที่ เป็นหนึ่ งเดียวกัน มีการ
หมุนเวียนของทรัพยากรทางงบประมาณและ
ก้าลังคนให้สามารถท้างานสอดประสานกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของการปฏิรูป
ระบบราชการท้าให้ลดขั นตอนในการสื่อสาร 
ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว และท้าให้
การออกแบบนโยบายมีความครอบคลุมจาก
ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่มีความรู้
ความช้านาญหลายด้าน  
 2. แนวนโยบาย Smart Nation และ 
Smart Governance เป็นนโยบายของ
รัฐบาลสิงคโปร์ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม 
โดยนโยบายและนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนใน
ส่วนของ SMART Governance นั นภาครัฐ
ได้เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท้างานของภาครัฐ ลดขั นตอน 
การบริการประชาชน และบูรณาการหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เข้ามาจัดบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยี 
โดยในส่วนของการพัฒนาฐานข้อมูลนั น  
ได้มีโครงการฐานข้อมูลและการวิเคราะห์
แบบเปิดเพ่ือการพัฒนาขนส่งมวลชนเมือง 
(Open Data and Analytics for Urban 
Transportation) ที่เปิดความร่วมมือให้ภาพ
เอกชนเข้ามาพัฒนาระบบในการแก้ปัญหา



ด้านขนส่งสาธารณะ (ดูเพ่ิมเติมที่ Smart 
Nation Singapore, ม.ป.ป.) 
 จากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านข้อมูล
สารสนเทศที่รัฐเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มาพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ท้าให้การเปิด
ฐานข้อมูลของหน่วยงานทุกส่วนให้เชื่อมโยง
เป็นฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) และใช้ในการ
วิ เคราะห์สถานการณ์ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม และสถานการณ์แวดล้อมในการ
กระท้าผิดซ ้า เพ่ือให้นโยบายกระบวนการ
ยุติธรรมมีการตัดสินใจที่เป็น Smart Decision -
making ด้วยสถิติและการวิเคราะห์บนวิธี
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 
และการตัดสินใจบนหลักฐาน (Evidence-
based Decision-making) 
 การบูรณาการการบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data Management) 
เพื่อการป้องกันอาชญากรรมลดการกระท า
ผิดซ  า 
 การแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้าของ
ผู้กระท้าความผิดนั น นอกเหนือจากการเตรียม
ความพร้อมทางด้านความรู้  ทักษะ และ
ทัศนคติในการด้ารงชีวิตในสังคมจากหน่วย
พัฒนาพฤตินิสัยแล้ว การสร้างสภาพแวดล้อมและ
สังคมปลอดภัยก็เป็นส่วนที่ส้าคัญเช่นกัน  
เมื่อการศึกษาและก้าหนดปัจจัยการกระท้าผิดซ ้า
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นที่ยุติแล้ว ปัจจัยต่าง ๆ ก็สามารถ 

น้ามาแจกแจงเพ่ือใช้ในการอธิบายสถานการณ์ 
และใช้ ในการก้าหนดสมมติฐานต่อการ
ก้าหนดนโยบายหรือมาตรการได้ตั งแต่
ระดับประเทศ ระดับพื นที่  หรือในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น โดยชุดข้อมูลสามารถแบ่งได้
เป็น 2 กลุ่มโดยสังเขป ได้แก่ ชุดสถิติและ
ข้อมูลด้านอาชญากรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม อาทิ สถิติอาชญากรรม สถิติปริมาณคดี
ที่ขึ นสู่ศาล สถิติจ้ านวนรับผู้ ต้องขัง เข้ า
เรือนจ้า รวมไปถึงสถิติการกระท้าผิดซ ้าที่มา
จากการนิยามร่วมกันของหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ชุดข้อมูล
เหล่านี จะเป็นปัจจัยที่สะท้อนสถานการณ์
อาชญากรรม อีกกลุ่มหนึ่งได้แก่ชุดสถิติปัจจัย
ที่ส่ งผลต่อการกระท้าผิดซ ้ า  อาทิ  สถิติ
จ้านวนผู้ได้รับการศึกษาระดับต่าง ๆ ระดับ
การมีงานท้า ระดับรายได้ของประชากร  
เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่นอกกระบวนการ
ยุติ ธ รรม แต่ส่ งผลต่อสภาพสั งคมและ
เศรษฐกิจในการกระท้าผิดซ ้า ซึ่งจะเป็นกลุ่ม
ที่มุ่งแก้ไขที่สาเหตุและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วน
ของสถาบันทางสังคม ตัวอย่างเช่น ในพื นที่ 
A มีอัตราการกระท้าผิดซ ้าในกลุ่มเยาวชนสูง
โดยพบว่ามีอัตราการออกจากการศึกษาก่อน
ก้าหนดมาก จึงต้องร่วมมือกับสถานศึกษา 
ในพื นที่ในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
 การน้าสถิติและข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
เทคโนโลยีการบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล



ขนาดใหญ่ (Big Data Management and 
Analytics)  จะช่วยให้ เห็นภาพรวมของ
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าโดยเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยทางอาชญาวิทยา และปัจจัยทางสังคม
อ่ืน ๆ และสะท้อนให้ เห็นว่าปัญหาการ
กระท้าผิดซ ้านั นจ้าเป็นต้องอาศัยการสอด
ประสานการท้างานของหน่วยงานทุกแห่ง 
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้ประชาชนเข้าถึง
การศึกษา การสร้างรายได้ และสวัสดิการ 
ที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน และการที่จะท้าให้
การวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
ของภาครัฐไทยสามารถเกิดขึ นได้อย่างเป็น
รูปธรรมโดยประยุกต์แนวทางความส้าเร็จ
จากประสบการณ์ของสิงคโปร์ ดังนี  
 1. รัฐบาลจะต้องเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความพร้อม ทั งในด้านพื นที่
จัดเก็บข้อมูล ศักยภาพของระบบอินเตอร์เน็ต  
และโครงข่ายโทรคมนาคมของรัฐ และการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บสารสนเทศของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 2. การเปิดให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาสารสนเทศด้านการวิเคราะห์ 
(Data Analytics) เข้ามาพัฒนาข้อมูลและ
ระบบการแสดงผลโดยเชื่อมโยงทุกข้อมูลจาก
สถิติข้อมูลต่าง ๆ โดยสัมพันธ์กันตามทฤษฎี
และแนวคิดที่มาจากระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้
เกิดการแข่งขันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

และให้เกิดการวิเคราะห์ที่สร้างสรรค์จาก
ฐานข้อมูลที่หลากหลาย  
 3. ก้าหนดแนวทางการแบ่งปันข้อมูล 
( Information Sharing)  ที่ เป็นมาตรฐาน
ส้าหรับทุกหน่วยงาน โดยก้าหนดวิธีการและ
ความละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลให้มาจาก
ระดับท้องถิ่น และสร้างกลไกการเปิดให้
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด้วยกัน
เ ข้ า ถึ ง ข้ อมู ลด้ ว ย ระบบบริ ห า รข้ อมู ล 
ขนาดใหญ่เดียวกัน ซึ่งรวมถึงฝ่ายอัยการและ
ตุลาการศาลยุติ ธ รรมด้วย โดยบริหาร
นโยบายผ่านคณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) และ
ให้สิทธิ์การเข้าถึงแบบเปิด (Open Access)  
กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
 4. การ พัฒนาบุ คลากรภาครั ฐที่
เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดซ ้าและการคืน 
คนดีสู่สังคมของกระบวนการยุติธรรมเข้าใจ
สาเหตุและผลกระทบของนโยบายอย่างเป็น
องค์รวม เข้าใจปัญหาจากทุกมิติ และพัฒนา
ให้มีความสามารถในการวิ เคราะห์  (Analytical 
Skill) เพ่ือให้น้าข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์
และจัดท้านโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุ้มทุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
 บทสรุป 
 การแก้ไขปัญหาการกระท้าผิดซ ้ า 
ในชุ มชนเป็ นปั ญหาที่ เป็ นปั ญหาสั งคม 
ในระดับมหภาคแต่มีความแตกต่างตามบริบท



พื นที่ และการกระท้าผิดซ ้ามีปัจจัยภายนอก 
จากเศรษฐกิจและสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการคืนคนดีสู่สังคม การพัฒนา
ฐานข้อมูลการวิเคราะห์ขนาดใหญ่ (Big Data 
Analytics)  จึ ง เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
สามารถน้าข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาใช้ใน
การวิเคราะห์และพยากรณ์ทางสถิติ และท้า
ความเข้าใจภูมิสังคมในแต่ละพื นที่ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
แต่ละปัจจัยอย่างเป็นระบบ และแก้ไขปัญหา
ด้วยการระเบิดจากภายใน ซึ่งเป็นศาสตร์
พระราชาที่สามารถน้ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาการกระท้าผิดซ ้าและสร้างสังคมแห่ง
ความปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป 
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