วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Vol. 16 No. 1 (January - June 2020)

การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือ
การตรวจพิสจู น์เพื่อระบ ุบ ุคคลในงานกองทะเบียน
ประวัติอาชญากร
The use of biometrics technology for inspection, comparison,
or verification to prove the person in Criminal Records Division
		

เขมชยุตม์  โภคินจารุเสถียร*
Khemchayuth  Phokinjarusatien*

Received : 8 May 2020 / Revised : 19 May 2020 / Accepted : 1 June 2020

ในปัจจุบันเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์ เพื่อระบุบุคคลมี
มากมายหลายเทคโนโลยี ซึง่ เทคโนโลยีไบโอเมตริกเป็นอีกหนึง่ เทคโนโลยีทถี่ กู พัฒนาอย่างรวดเร็ว และ
มีการน�ำมาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทัง้ ภาครัฐและเอกชน เนือ่ งจากการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเพือ่
ตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์ เพื่อระบุบุคคลด้วยข้อมูลไบโอเมตริกมีความแม่นย�ำสูงและมี
ความน่าเชื่อถือมาก เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลสูงและเลียนแบบได้ยาก ในบทความนี้ผู้
เขียนจึงได้น�ำเสนอภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริก ในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจ
พิสูจน์เพื่อระบุบุคคล โดยการใช้ข้อมูลไบโอเมตริกที่เป็นข้อมูลทางชีวภาพและข้อมูลเชิงพฤติกรรม
พร้อมทั้งน�ำเสนอถึงลักษณะ บทบาทหน้าที่และความส�ำคัญของงานกองทะเบียนประวัตอิ าชญากรรม
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่างานทะเบียนประวัตอิ าชญากรมีความส�ำคัญต่อการสืบสวน และป้องกันปราบ
ปรามอาชญากรรมอย่างไร เพือ่ ให้เห็นถึงความส�ำคัญอันเป็นเหตุให้ตอ้ งมีการน�ำเทคโนโลยีไบโอเมตริก
มา พัฒนาเพื่อใช้ในการระบุบุคคลของงานกองทะเบียนประวัติอาชญากร โดยการใช้เทคโนโลยีไบโอ
เมตริกมาช่วยตรวจเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลไบโอเมตริกของผู้ต้องสงสัยกับข้อมูลไบโอเมตริกที่งาน
กองทะเบียนประวัตอิ าชญากรได้มกี ารจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการระบุตวั ผูก้ ระท�ำ
ผิดและท�ำให้การสืบสวน สอบสวนคดีอาชญากรรมเกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: เทคโนโลยีไบโอเมตริก/ กองทะเบียนประวัติอาชญากร/ ระบุบุคคล
* คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
* Faculty of Forensic Science, Royal Police Cadet Academy

- 39 -

Quality of Life and Law Journal

บทคัดย่อ

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563)

Quality of Life and Law Journal

Abstract

At present, the technology used for comparison or verification In order
to identify individuals, there are many technologies, Biometric technology is
another technology that is developing rapidly. Biometric technology is widely
applied to both the public and private sectors. Due to the use of Biometric
technology for comparison or verification To identify people with biometric
data, very accurate and very reliable because it is highly unique and difficult to
imitate. In this article, the author presents an overview of the use of Biometric
technology. In comparison or testing to identify individuals. By using biometric
data that is biological and behavioral data. As well as presenting the characteristics
Roles, duties, and importance of criminal record registration work National Police
Agency That Criminal Records Division is important to the investigation And how
to prevent and suppress crime In order to see the importance that has led to the
introduction of Biometric technology Developed to be used to identify persons
of Criminal Records Division by using biometric technology to help compare
the biometric data of the suspect and the biometric data that Criminal Records
Division is stored in the database, to be a tool to identify offenders and make
investigations Criminal investigations become even more reliable.
Keywords: Biometric technology/Criminal Records Division/ Identify person
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การตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลมีความส�ำคัญและนิยมน�ำมาใช้
ประโยชน์ในงานต่างๆมากมายหลากหลายสาขา เช่น งานด้านการรักษาความปลอดภัย งานด้านความ
มัน่ คงของประเทศและการท�ำาธุรกิจ เป็นต้น เนือ่ งจากเทคโนโลยีไบโอเมตริกมีความถูกต้อง แม่นย�ำสูง
ลอกเลียนแบบได้ยากมีความ คงสภาพและมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลสูง และเมือ่ ศึกษางาน
ทะเบียนประวัตอิ าชญากร ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะงานด้านแผนประทุษกรรม พบว่า
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกของอาชญากรหลังเกิดการกระท�ำความผิด เช่น
ลายนิ้วมือ รูปถ่าย เป็นต้น ดังนั้น ในบทความนี้จึงน�ำเสนอแนวคิดการน�ำวิธีการพิสูจน์เพื่อระบุบุคคล
ด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์มาประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อทดแทนเทคโนโลยีที่
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติใช้อยู่ในปัจจุบัน
หลักการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริก
เทคโนโลยีไบโอเมตริก หรือทีร่ จู้ กั กันดีวา่ คือเทคโนโลยีในการใช้คณ
ุ ลักษณะหรือพฤติกรรมบาง
อย่างในสิง่ มีชวี ติ ซึง่ เป็นคุณลักษณะทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ และสามารถเทียบวัดหรือนับจ�ำนวนได้มาผนวก
เข้ากับหลักการทางสถิติ เพื่อการแยกแยะ พิสูจน์ ระบุ และยืนยันตัวตนของบุคคลสามารถแบ่งออก
เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ (ยงยุทธ สารวงษ์, 2550)
1) ข้อมูลไบโอเมตริกทีเ่ ป็นข้อมูลทางชีวภาพของมนุษย์ในการระบุตัวตนของบุคคลหรือพิสจู น์
ตัวบุคคล ส�ำหรับลักษณะทางชีวภาพที่น�ำมาใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลหรือพิสูจน์ตัวตน ได้แก่
ลายนิ้วมือ ลักษณะของนิ้วมือ ลักษณะของมือ ลักษณะของใบหู ลายม่านตา น�้ำเสียง และลักษณะ
ใบหน้า(อัจฉริยา อักษรอินทร์, 2542) เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากเพราะมีความเป็น
เอกลักษณ์ของบุคคลสูงและเลียนแบบได้ยาก
2) ข้อมูลไบโอเมตริกที่เป็นข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่ถูกน�ำมาใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลหรือ
พิสูจน์ตัวตน ได้แก่ ลักษณะท่าทางการเดิน ลักษณะการกดแป้นพิมพ์ การเขียน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดัง
กล่าวมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างต�่ำเนื่องจากไม่มีความคงทนและแน่นอนและสามารถเลียนแบบ
ได้ง่าย
จึงกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีไบโอเมตริกมีลกั ษณะการท�ำงานเช่นเดียวกันกับการท�ำงานของสมอง
ทีส่ ามารถแยกแยะจ�ำแนกความแตกต่างของแต่ละบุคคลออกจากกัน นอกจากนีเ้ ทคโนโลยีไบโอเมตริก
ยังมีความเป็นสากล เป็นลักษณะเฉพาะ มีสมรรถนะ ในการให้ผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบในระยะ
เวลาที่ยอมรับได้ ความสามารถในการจัดเก็บได้ ความถาวร ความสามารถในการยอมรับได้ ไม่เป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ การป้องกันการลอกเลียนแบบได้ ด้วยคุณสมบัติที่มีลักษณะที่เป็นจุดเด่นเหล่านี้ที่ท�ำ
ให้เทคโนโลยีไบโอเมตริกมีความน่าสนใจ และถูกน�ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ อย่าง
แพร่ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการพิสูจน์ตัวบุคคลนิยมใช้คุณข้อมูลทางกายภาพมากกว่าลักษณะของ
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พฤติกรรม เนื่องจากลักษณะทางกายภาพมีความชัดเจน แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงน้อย ท�ำให้มี
ความแม่นย�ำสูง 4-1 เพราะข้อมูลทางชีวภาพของมนุษย์สามารถลอกเลียนแบบได้ยาก (Delac and
Grgic, 2004) ทัง้ ยังมีความคงสภาพและมีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลสูง จึงมีความน่าเชือ่ ถือ
และเหมาะสมที่จะน�ำมาเพื่อใช้ในการตรวจพิสูจน์และระบุบุคคลและคงทนกว่าข้อมูลเชิงพฤติกรรมที่
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไบโอเมตริกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเพื่อระบุตัวผู้ใช้ (Identification) หรือการจับคู่เปรียบเทียบ
แบบหนึ่งต่อจ�ำนวนมากว่า โดยการน�ำข้อมูลตัวอย่างไปตรวจเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวม
ไว้ โดยการระบุตัวผู้ใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องส่งข้อมูลทางไบโอเมตริกของตนเองไปจัดเก็บในระบบก่อน เช่น
จัดเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ภาพถ่ายใบหน้า ไว้ในระบบก่อน หลังจากนั้นระบบจะท�ำการจับคู่ข้อมูลที่ได้
รับมากับข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล เพื่อท�ำการระบุตัวตน ซึ่งกระบวนการที่ใช้เวลานาน เพราะระบบ
ต้องมีการเปรียบเทียบข้อมูลเป็นจ�ำนวนมาก
2) การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเพือ่ การตรวจพิสจู น์ตวั ผูใ้ ช้ (Verification) หรือการจับคูเ่ ปรียบ
เทียบแบบหนึง่ ต่อหนึง่ โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลตัวอย่างๆ ว่าตรงกันกับข้อมูลทีไ่ ด้ถกู เก็บไว้กอ่ น
หน้าหรือไม่ โดยผู้ใช้จะต้องการป้อนรหัสประจ�ำตัวที่ระบุถึงผู้ใช้เองก่อนแล้วจึงค่อยส่งข้อมูลทางไบ
โอเมตริกของตนเองให้กับระบบตรวจสอบ หลังจากนั้นระบบจะท�ำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมา
ตรงกับข้อมูลทีไ่ ด้ถกู บันทึกไว้กอ่ นหน้านีห้ รือ ไม่โดยจะเป็นการตรวจสอบแบบข้อมูลแบบหนึง่ ต่อหนึง่
กระบวนนี้จึงใช้เวลาไม่มากเพราะข้อมูลที่ต้องเปรียบเทียบไม่มาก เหมือนอย่างกรณีของกระบวนการ
ระบุตัวผู้ใช้
จึงกล่าวได้วา่ ในปัจจุบนั มีการน�ำเทคโนโลยีไบโอเมตริกมาประยุกต์ใช้งานใน 2 ลักษณะ ได้แก่
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเพือ่ ระบุตวั ผูใ้ ช้ (Identification) หรือการจับคูเ่ ปรียบเทียบแบบหนึง่ ต่อ
จ�ำนวนมากว่า และ การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกเพื่อการตรวจพิสูจน์ตัวผู้ใช้ (Verification) หรือการ
จับคู่เปรียบเทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เท่านั้น
แนวคิดเกี่ยวกับการระบุบุคลด้วยไบโอเมตริกซ์
ผูเ้ ขียนได้รวบรวมแนวคิดและวิธกี ารระบุบคุ ลด้วยไบโอเมตริกซ์ทนี่ ยิ มน�ำมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
และงานวิจัยในอดีตและปัจจุบัน จ�ำนวน 11 ประเภท ดังต่อไปนี้
ลายนิ้วมือ (Fingerprint)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์ เพือ่ ระบุบคุ คลโดย
การวิเคราะห์และตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือเป็นวิธีการที่มีความน่าเชื่อถือ และได้รับความนิยมมากใน
ปัจจุบันเพราะลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลมีความเป็นเอกลักษณ์และกระบวนการตรวจเปรียบเทียบ
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หรือการตรวจพิสูจน์บุคคลสามารถท�ำได้ง่ายกว่าการระบุบุคคลด้วยไบโอเมตริกประเภทอื่นๆ ซึ่งลาย
นิ้วมืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผิวหนังนิ้วมือของคนเราประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นเส้นหรือสัน และส่วนที่เป็น
ร่องมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อน การตรวจเปรียบเทียบหรือตรวจพิสูจน์ เพื่อระบุบุคคลด้วยลายนิ้วมือจะ
ใช้การเปรียบเทียบรายละเอียดของจุดสิ้นสุด และจุดแบ่งแยกของเส้นสัน ซึ่งมีจุดอ้างอิงหลักเป็นจุด
อ้างอิง ในการเปรียบเทียบ ซึ่งจุดสิ้นสุดจุดแบ่งแยกและจุดอ้างอิงหลัก (Afsar FA, 2008)
ลายม่านตา (Iris pattern)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์ เพือ่ ระบุบคุ คลโดย
การวิเคราะห์ลายม่านตา เป็นอีกหนึ่งวิธีในการระบุยืนยันตัวบุคคลเพราะว่าลายม่านตาของคนเรามี
รูปแบบหรือลวดลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละบุคคลค่อนข้างสูง เพราะโอกาสที่รูปแบบของ
ลายม่านตาของคนที่จะซ�้ำกันอยู่ที่ 1 ใน 1078 แม้แต่บุคคลที่เป็นฝาแฝดกันก็ยังมีลายม่านตาที่ต่าง
กัน นอกจากนี้ลายม่านตายังมีความคงสภาพ ตั้งแต่อายุครบ 2 ขวบ 30 ถึงแม้ว่ารูปแบบลายม่านตา
จะสามารถใช้ในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคุคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ยังมีขอ้ จ�ำกัดคือการได้มาซึง่ ข้อมูลลายม่านตานัน้ มีกระบวนการทีค่ อ่ นข้างยุง่ ยากซับซ้อน(ชัยนันท์ สม
พงษ์, 2558) เมื่อเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือเพราะต้องถ่ายภาพลายม่านตาในระยะที่ใกล้มากๆ ทั้งยัง
ต้องถ่ายในสภาวะแวดล้อมทีเ่ หมาะสมจึงจะสามารถได้ภาพลายม่านตาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพียง
พอต่อการน�ำมาใช้ในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคล
ลายจอตา (Retina recognition)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์ เพือ่ ระบุบคุ คลโดย
การวิเคราะห์ลายจอตานัน้ เป็นการวิเคราะห์ ลวดลายของเส้นเลือดทีป่ รากฏอยูบ่ นจอตาทีอ่ ยูต่ รงส่วน
ด้านหลังลูกตา(ชัยนันท์ สมพงษ์, 2558) ซึง่ ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล ทัง้ ยังสามารถ
ตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลได้อย่างแม่นย�ำสูงแต่ก็ แต่เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่
มีความยุ่งยากมากเมื่อเทียบกับ การตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลโดยการ
วิเคราะห์ม่านตาเพราะการเก็บข้อมูลภาพลายเส้นเลือดของจอตา มีความจ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
ทัง้ นีผ้ ถู้ กู จัดเก็บข้อมูลลายจอตาจะต้องเป็นบุคคลทีม่ สี ขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงจึงจะท�ำให้ลวดลายของเส้นเลือด
บนจอตาไม่มีการเปลี่ยนแปลง(ชัยนันท์ สมพงษ์, 2548)
ใบหน้า (Face)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์ เพือ่ ระบุบคุ คลโดย
การวิเคราะห์ใบหน้าเป็นวิธกี ารหนึง่ ในหลายๆ วิธที สี่ ามารถตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์ เพือ่
ระบุบุคคลได้แต่อย่างไร ก็ตามการวิธีการตรวจเปรียบเทียบหรือตรวจพิสูจน์ระบุบุคคลด้วยใบหน้ายัง
ไม่ได้รับความนิยมเพราะความถูกต้องและความแม่นย�ำยังไม่เป็นที่ยอมรับ ทั้งที่การเก็บข้อมูลภาพ
ใบหน้าของบุคคลจะสามารถท�ำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เนื่องจากข้อมูลใบหน้ามีความเป็นเอกลักษณ์
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ค่อนข้างต�ำ่ เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลา มีความคงทนและแน่นอนน้อยกว่าข้อข้อมูลไบโอเมตริกอืน่ ๆ
การตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์ระบุบุคคลด้วยภาพใบหน้าเป็นการประมวลผลภาพด้วย
หลักการรู้จ�ำใบหน้าที่อาศัยการ วิเคราะห์และเปรียบเทียบลักษณะเค้าโครงใบหน้าของบุคคล(พิชัย
อ�ำนวยกาญจนสิน, 2558)
ลักษณะมือ (Hand appearance)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลโดย
การวิเคราะห์ลกั ษณะมือเป็น การตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ลักษณะต่างๆของโครงสร้างมือต่างๆ อาทิ ขนาดของฝ่ามือหรือ ความกว้างและความยาวของนิ้วมือ
ลักษณะการท�ำมุมของนิว้ มือนิว้ ต่างๆ เป็นต้น ลักษณะมือนัน้ ใช้วธิ กี ารถ่ายภาพดิจติ อลหรือสแกนภาพ
มือ แล้วน�ำไปประมวลผลตามกระบวนการ(Ferrer MA, 2016)
หู (ear)
หูเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลการวัดคุณลักษณะของหูท�ำได้โดยการวัด
ความยาวระหว่างจุดที่ส�ำคัญของหูและจุดศูนย์กลางของหูดังรูปที่ 1ลักษณะเด่นทั้งหมดจะถูกใช้ใน
กระบวนการฝึกฝนของโครงข่ายประสาทเทียมที่ใช้วิธีการวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก (Principle
Component Analysis ) (Victor, Bowyer, and Sarkar, 2016) ผลของการใช้หูเป็นที่น่าพอใจแต่
ยัง ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับการใช้ใบหน้าหรือม่านตา
ลายมือชื่อ (Signature)

ตั้งแต่อดตีจนถึงปัจจุบันการลงลายมือชื่อถือว่าเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัว
บุคคลได้เป็นอย่างดีทงั้ ยังได้รบั การยอมรับในการท�ำธุรกรรมของบุคคลในระดับสาธารณะอย่าง
กว้างทัง้ ภาครัฐและเอกชน การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจ
พิสูจน์ เพื่อระบุบุคคลโดยการวิเคราะห์ลักษณะมือเป็นการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจ
พิสจู น์โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะต่างๆของโครงสร้างลามมือชือ่ แต่ลายมือชือ่ ก็ยงั มี
จุดด้อยในบางประการ เช่น ลายมือชื่อของบุคคลเดียวกันอาจจะไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ลงนาม
หรือลายมือชื่อสามารถปลอมแปลงได้ง่าย เป็นต้น (Maiorana E, 2014)

เสียงพูด (Voice)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์ เพือ่ ระบุบคุ คลด้วย
เสียงพูดนั้นเป็นการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณลักษณะเด่นของเสียงพูดแบบแซปสตรัมที่ค�ำนวณ
บนแกนความถีข่ องเสียง 54-50 ร่วมกับเทคนิคและวิธกี ารอืน่ ๆ ทีแ่ ตกต่างกันออกไปแล้วแต่ผศู้ กึ ษามี
ความเชีย่ วชาญ แม้การเสียงพูดมาท�ำตรวจเปรียบเทียบหรือตรวจพิสจู น์ได้อย่างไม่ยากแต่เสียงพูดยังมี
ข้อจ�ำกัด เพราะเสียงพูด ไม่มคี ณ
ุ สมบัตคิ วามคงสภาพเนือ่ งจากเสียงพูดของบคุคลในแต่ละสถานการณ์
ในแต่อารมณ์ จะมีความแตกต่างกัน(อัจฉริยา อักษรอินทร์, 2560)

- 44 -

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย
Vol. 16 No. 1 (January - June 2020)

- 45 -

Quality of Life and Law Journal

ท่าทางการเดิน (Walking posture)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลโดย
การวิเคราะห์ทา่ ทางการเดิน นัน้ เป็นการการตรวจสอบและวิเคราะห์ลกั ษณะและระยะของขาทัง้ สอง
ข้าง ลักษณะการก้าวเดิน ระยะเวลาในการเดินแต่ละก้าว ระยะทางในการก้าวเดิน องศาและมุมของ
ขาในขณะก้าวเดิน อย่างไรก็ตามการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสจู น์เพือ่ ระบุบคุ คลด้วยท่าทาง
การเดินของบุคคลยังมีขอ้ จ�ำกัดทีอ่ าจจะท�ำให้เกิดความผิดพลาดได้บอ่ ยครัง้ เช่น เสือ้ ผ้าและรองเท้าที่
สวมใส่ หรือสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะก้าวเดิน เป็นต้น ซึง่ ต้องวิเคราะห์ลกั ษณะท่าทาง
การเดิน แบบต่อเนือ่ งเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่ จึงจะสามารถระบุได้ แม่นย�ำ ตัวอย่างลักษณะภาพท่าทาง
การเดินที่วิเคราะห์ (อัจฉริยา อักษรอินทร์, 2560)
อินฟราเรดเทอร์โมแกรม (Infrared Thermogram)
อินฟราเรดเทอร์โมแกรมถือเป็นคุณลักษณะหนึ่งของร่างกาย(Bauer and Mazurkiewicz,
2015)เนือ่ งจากระบบการไหลเวียนโลหิตและการกระจายของคลืน่ ความร้อนเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล
ประโยชน์ของการใช้อินฟราเรดเทอร์โมแกรมมีสาม อันดับแรกอินฟราเรดเทอร์โมแกรมจะไม่ปรากฏ
ในสิง่ ไม่มชี วี ติ หรือผูท้ เี่ สียชีวติ แล้ว ข้อทีส่ องคือ ความคงทนต่อการปลอมแปลงใบหน้า และข้อสุดท้าย
คือ อินฟราเรดเทอร์โมแกรมมีความคงทนต่อ สภาวะแสงในปัจจุบันการใช้อินฟราเรดเทอร์โมแกรมมี
แนวโน้มที่จะสูงขึ้นอันเนื่องมาจากความ ละเอียดของอินฟราเรดเทอร์โมแกรมที่วัดได้และ ราคาของ
กล้องอินฟราเรดที่ต�่ำลงรูปเทอร์โมแกรม ของใบหน้าบุคคลจะถูกเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาท เทียม
ชนิดเพอร์เซปตรอนแบบหลายชั้นนอกจาก นั้นแล้วเทอร์โมแกรมสามารถน�ำไปใช้กับหลอด เลือดด�ำ
บริเวณมือได้ด้วย
ดีเอ็นเอ (DNA)
การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลโดย
การตรวจ DNA เป็นเวกเตอร์ลักษณะเด่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละบุคคล การใช้ดีเอ็นเอใน
ระบบไบโอเมตริกส์ ทีส่ ร้างจากโครงข่ายประสาทเทียมให้ความแม่นย�ำ สูงมากแต่ยงั คงไม่เหมาะสมใน
การใช้งานจริงเนื่องจาก เหตุผล 2 ประการ ประการแรก คือ ดีเอ็นเอต้องใช้เวลาในการสกัดเนื่องจาก
ต้องอาศัยการตรวจเลือดและการวิเคราะห์ทางเคมี ประการทีส่ อง คือ ข้อมูลบางส่วนของสายดีเอ็นเอ
เป็นความลับเฉพาะบุคคลทีส่ ามารถบอกถึงลักษณะทางพันธุกรรมและข้อมูลทางการแพทย์ได้ (อัจฉริยา
อักษรอินทร์, 2558)
การทะเบียนประวัติอาชญากร
ค�ำนิยามของทะเบียนประวัติอาชญากร
ค�ำว่า “ทะเบียน” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ความหมาย ไว้
ว่าบัญชีจดลักษณะของคน สัตว์และสิ่งของ ในส่วนที่เกี่ยวกับคน เช่น ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียน
ส�ำมะโนครัว ทะเบียนสมรส ทะเบียนคนต่างด้าว ฯลฯ ในส่วนของสัตว์ เช่น ทะเบียนตัว๋ พิมพ์รปู พรรณ
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สัตว์พาหนะ ช้าง ม้า โค กระบือ ฯลฯ ในส่วนที่ที่เกี่ยวกับสิ่งของ เช่น ทะเบียนยานพาหนะ ทะเบียน
อาวุธปืน ทะเบียนที่ดิน ทะเบียนการค้า ฯลฯ จะเห็นได้ว่า คาว่า“ทะเบียน” มีที่ใช้อยู่ทั่วๆ ไป ทั้งนี้ก็
เพราะทะเบียนเป็นหลักฐานส�ำคัญใช้ในการตรวจสอบ ยืนยัน อ้างอิง หรือพิสูจน์ความจริงกันได้
ค�ำว่า “ประวัติ” แปลว่า เรื่องราว ข่าวคราว ความเป็นไป เช่น ประวัติของสถานที่ส�ำคัญต่างๆ
ก็กล่าวถึงเรื่องราวข่าวคราว หรือความเป็นไปของสถานที่หรือบุคคลต่างๆ เหล่านี้ไว้ โดยละเอียดเพื่อ
จะได้ทราบเรื่องราวข่าวคราวหรือความเป็นไปของสถานที่หรือบุคคลนั้นๆ
ค�ำว่า “อาชญากร” หรือ “อาชญากรรม” อาชญากร หมายถึง ผูก้ ระทาผิดกฎหมายอาญา ส่วน
ค�ำว่า อาชญากรรม นักอาชญาวิทยา ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
อาชญากรรม หมายถึง การกระท�ำหรือพฤติกรรมของบุคคลทีไ่ ด้ละเมิดและฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายอาญา (Hartjen, Clayton A, 1978)
อาชญากรรม หมายถึง การกระท�ำหรือพฤติกรรมที่ได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญา ไม่ว่าการ
กระทานั้น จะฝ่าฝืนต่อศีลธรรมหรือถูกประณามจากสังคมมากน้อยเพียงใด ก็ไม่ถือว่ามีความหมาย
เป็น “อาชญากรรม” เว้นแต่ได้มีบทบัญญัติของกฎหมายก�ำหนดไว้ (Sutherland,Edwin H and
Cressey, 1968)
โดยสรุปแล้ว ความหมายของอาชญากรรม คือ การกระท�ำหรือพฤติกรรมทีไ่ ด้ฝา่ ฝืนหรือละเมิด
ต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่การบัญญัติกฎหมายที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเป็นหลักส�ำคัญว่าได้บัญญัติว่า การกระท�ำหรือพฤติกรรมใดเป็นความผิดและมีโทษหรือ
ไม่ ซึ่งถ้าการกระท�ำหรือพฤติกรรมนั้น กฎหมายมิได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดและมีโทษ ก็มิถือว่า
มีความหมายว่าเป็น “อาชญากรรม” (Crime) ดังนั้นผู้ที่กระท�ำความผิดอาญาจึงเป็นอาชญากรแต่
อย่างไรก็ตามนักอาชญาวิทยา ไม่ถือว่าการกระท�ำความผิดเล็กๆ น้อยๆ เช่น ความผิดลหุโทษ หรือ
เด็กกระท�ำความผิดเป็นอาชญากร
ทะเบียนประวัตอิ าชญากร หมายถึง การเก็บบันทึกเรือ่ งราวรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับบุคคล
ที่กระท�ำความผิดในคดีอาญาและสิ่งของในคดีอาญา (พัชรา สินลอยมา, 2560)
บุคคล ในที่นี้ได้แก่ผู้กระท�ำความผิดทางอาญา เช่น ผู้ต้องหา จ�ำเลย นักโทษ คนพ้นโทษ
รวมถึงบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม ผู้ร้ายหลบหนี คนหายพลัดหลง และคนตายไม่ทราบชื่อ รายละเอียด
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับบุคคลได้แก่ แผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือ รูปถ่าย แผนประทุษกรรม ประวัตยิ อ่ ตาหนิรปู พรรณ
ลายสัก หมายจับ รายงานพฤติการณ์ความเคลื่อนไหว ฯลฯ
สิ่งของ ในที่นี้ ได้แก่ ทรัพย์ที่หาย ถูกประทุษร้ายหรือทรัพย์ตกหล่นที่เก็บได้ เช่น ยานพาหนะ
อาวุธปืน ทรัพย์สนิ อืน่ ๆ รายละเอียดเกีย่ วกับลักษณะ ต�ำหนิรปู พรรณ ชนิดวัตถุ หมายเลขทะเบียน ฯลฯ
ประเภทของการทะเบียนประวัติอาชญากร
ระบบงานการทะเบียนประวัติอาชญากร แบ่งออกได้เป็น 7 ประเภท ดังนี้ 1.การตรวจสอบ
ประวัติบุคคลด้วยชื่อ-ชื่อสกุลและการบันทึกผลคดี 2.แผนประทุษกรรม 3.สมุดภาพคนร้าย 4.การ
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ประกาศสืบจับและถอนประกาศสืบจับ 5.การคนพ้นโทษ คนพักการลงโทษและผู้ร้ายท้องถิ่น 6.การ
ขอให้ประกาศสืบหาทรัพย์หายทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับคดีและไม่เกีย่ วกับคดี และ 7.การขอให้ประกาศสืบหาคน
หายพลัดหลงและคนตายไม่ทราบชือ่ โดยหลักการส�ำคัญของการทะเบียนประวัตอิ าชญากรทีน่ ำ� มาใช้
ในการชี้ระบุตัวบุคคล มีดังต่อไปนี้ 1.ลายพิมพ์นิ้วมือ 2.รูปลักษณะต�ำหนิรูปพรรณของบุคคล 3.แผน
ประทุษกรรม และ 4.การชี้ระบุทรัพย์สิน ซึ่งในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนมุ่งให้ความสนใจในเรื่องของแผน
ประทุษกรรม เนือ่ งจากการจัดท�ำแผนประทุษกรรรมจะมีการจัดเก็บข้อมูลไบโอเมตริกบางประเภทซึง่
สามารถน�ำเทคโนโลยีไมโอเมตริกมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
การจัดท�ำแผนประทุษกรรม
ในอดีตพนักงานสอบสวนโดยทัว่ ไป มักจะใช้วธิ กี ารสอบสวนแบบพยายามบีบบังคับให้ผตู้ อ้ งหา
รับสารภาพโดยวิธีต่างๆ ทั้งที่ผู้ต้องหาบางคนไม่ได้กระท�ำความผิด แต่ต้องยอมรับสารภาพ เนื่องจาก
เกรงกลัวการลงทัณฑ์ พนักงานสอบสวนมักจะเน้นการสอบสวนไปในการหาพยานบุคคลเป็นส่วน
ใหญ่และในทางกลับกันบางครั้งในกรณีที่ผู้ต้องหากระท�ำความผิดจริง แต่เมื่อพนักงานสอบสวนแบบ
เดิมไม่มีการน�ำพยานหลักฐานด้านเอกสารหรือวัตถุเข้ามาประกอบก็อาจจะมีผลท�ำให้ผู้ต้องหาได้รับ
การยกฟ้องหรือปล่อยตัวในชัน้ ศาลอันเนือ่ งมาจาการขาดพยานหลักฐานเพียงพอทีศ่ าลจะเชือ่ ถือและ
ยอมรับฟังได้แต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ต�ำรวจพยายามใช้วิทยาการต่างๆ น�ำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการสืบสวนสอบสวน ในอันที่จะชี้ระบุตัวคนร้าย ด้วยการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลประวัติ
บุคคล แผ่นพิมพ์ลายนิว้ มือ หมายจับ ต�ำหนิรปู พรรณและรูปถ่ายผูก้ ระท�ำความผิด วิธกี ารกระในการก
ระท�ำความผิดของคนร้าย แบบอย่างการทุจริตหรือ พฤติกรรมอื่นๆที่ส�ำคัญหรือน่าสนใจของคนร้าย
ทั้งหมด นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการอาจมีการใช้เครื่องมือหรืออาวุธหรือวิธีการใดๆ ตลอดจนการใช้พรรค
พวกและยานพาหนะ หรืออุบายเล่หก์ ลต่างๆ กัน เพือ่ ช่วยให้การทุจริตนัน้ ส�ำเร็จผล หรือทีเ่ รียกว่า แผน
ประทุษกรรม ซึง่ พนักงานสอบสวน หรือต�ำรวจท้องทีจ่ ะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบภาย
หลังจากการกระท�ำความผิดเกิดขึ้นทุกครั้ง ซึ่งจะถูกน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวน
ในอันที่จะชี้ระบุตัวคนร้าย แผนประทุษกรรม ถูกน�ำมาใช้ครั้งแรกในเมืองไทยเมื่อ พ.ศ. 2472 ซึ่งเป็น
สมัยที่ พล.ต.ท.พระยาอธิกรณ์ประกาศเป็นอธิบดีกรมต�ำรวจ โดยมี พล.ต.ต.หลวงสนิท ตุลยารักษ์
เป็นผู้ริเริ่มน�ำมาใช้ในกิจการต�ำรวจไทยครั้งแรกเมื่อ ซึ่งนับว่าท่านเป็นปรมาจารย์ในวิชาแผนประทุษ
กรรมโดยน�ำแบบอย่างมาจาก ท่านเซอร์แอทเซอร์เลย์ ซึ่งเป็นผู้ค้นคิดการจัดท�ำแผนประทุษกรรมขึ้น
ประโยชน์ของแผนประทุษกรรม
ในด้านการสืบสวน มีประโยชน์ในการช่วยชีช้ อ่ งทาง หรือแนะแนวทางการสืบสวน หาตัวคนร้าย
โดยการน�ำข้อมูลรายละเอียดแผนประทุษกรรมของคนร้ายที่เกิดขึ้นมาวินิจฉัยเปรียบเทียบ กับแผน
ประทุษกรรมหรือวิธีการกระท�ำความผิดของคนร้าย แผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ แผนประทุษกรรม ต�ำหนิ
รูปพรรณและรูปถ่าย ของคนร้ายที่มีประวัติเก็บอยู่ว่าการกระท�ำอย่างนั้นน่าจะเป็นการกระท�ำของ
คนร้ายแก๊งใดคนใด เพื่อช่วยในการสืบสวนหาตัวคนร้ายให้อยู่ในวงแคบเข้า
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ในด้านการสอบสวน ช่วยรือ้ ฟืน้ คดีเก่าๆทีย่ งั จับตัวคนร้ายไม่ได้ หากต่อมาภายหลังจับตัวคนร้าย
ได้ในคดี ซึ่งมีแผนประทุษกรรมคล้ายคลึงกับคดีเก่าๆ นั้น ก็อาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นการกระท�ำ
ของ คนร้ายคนเดียวกันนั้นเอง เพื่อจะได้ท�ำการสอบสวนหาหลักฐานอื่นมาประกอบยืนยันตัวคนร้าย
และในคดีเก่าๆ นั้นมาฟ้องร้องให้ศาลลงโทษต่อไป
ในด้านการป้องกันและปราบปราม เพื่อประโยชน์ในการศึกษารายละเอียด แผนประทุษกรรม
ของ คนร้ายที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต แล้วน�ำมาใช้เป็น
ข้อมูลในการ พิจารณาวางแผนหาทางป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่อไป เช่นแผนประทุษกรรม
ของคนร้ายลักทรัพย์ โดยใช้กลอุบายต่างๆ คดีฉ้อโกงบัตรเครดิต และคดีฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น
กล่าวได้วา่ การระบุบคุ คลด้วยไบโอเมตริกซ์ดว้ ยข้อมูลไบโอเมตริกทีเ่ ป็นข้อมูลทางชีวภาพได้รบั
ความนิยมในการน�ำมาประยุกต์ใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลหรือพิสูจน์ตัวบุคคลของงานด้านต่างๆ
ในปัจจุบันเนื่องจากมีความน่าเชื่อถือมากเพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลสูงและเลียนแบบได้
ยากโดยเฉพาะ ลายนิ้วมือและลายม่านตา
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเทคโนโลยีไบโอเมตริกเพื่อระบุบุคคลโดยในงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร
จากการศึกษาเทคโนโลยีไบโอเมตริกเพื่อระบุบุคคลโดยในงานทะเบียนประวัติอาชญากร
จ�ำนวน 12 ประเภท ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าเทคโนโลยีไบโอเมตริกในอดีตมักถูกน�ำมา
ใช้กับงานด้านการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนเพียงไม่กี่
หน่วยงาน โดยส่วนใหญ่จะถูกน�ำมาใช้ในงานในด้านการรักษาความปลอดภัยและความมัน่ คงมากกว่า
จะถูกน�ำมาใช้ในเชิงธุรกิจ เมือ่ ศึกษางานทะเบียนประวัตอิ าชญากร ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดย
เฉพาะงานด้านแผนประทุษกรรม พบว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติอาชญากร
เช่น ลายนิว้ มือ ต�ำหนิรปู พรรณและรูปถ่าย ซึง่ เป็นข้อมูลไบโอเมตริกทางชีวภาพทีถ่ กู เก็บรวบรวมหลัง
เกิดการกระท�ำความผิดอยู่แล้ว แต่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันในการตรวจเปรียบเทียบหรือการตรวจ
พิสูจน์เพื่อระบุบุคคล เช่น ใช้ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint
Identification System) หรือ AFIS เพื่อตรวจเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ และใช้ระบบทะเบียน
ประวัติอาชญากร (CDOS) เพื่อตรวจเปรียบเทียบข้อมูลแผนประทุษกรรมและ ต�ำหนิรูปพรรณ ซึ่ง
จะเห็นได้ว่างานทะเบียนประวัติอาชญากร ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ใช้เทคโนโลยีมากมายหลายตัว
ทั้งที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีไบโอเมตริกสามารถตรวจเปรียบเทียบหรือตรวจพิสูจน์ข้อมูลไบโอ
เมตริกทางชีวภาพที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้จัดเก็บรวบรวมจากผู้กระท�ำความผิดที่ถูกจับกุมหลังก่อเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ลายนิ้วมือ ม่านตา ใบหน้า ลักษณะมือ หู DNA ฯลฯ ได้ทั้งหมดด้วยเทคโนโลยี
ไบโอเมตริกเพียงเทคโนโลยีเดียวซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าอันจะส่งผลให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
สิ้นเปลืองงบประมาณและบุคลากรในการด�ำเนินงาน ก�ำกับดูแลและบ�ำรุงรักษาน้อยกว่าการใช้
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เทคโนโลยีแบบเดิมที่มีความซับซ้อนและมีระบบการท�ำงานที่แยกส่วนกันหลากหลายตัวหลากหลาย
ระบบการท�ำงานดังเช่นในปัจจุบัน
สรุปได้ว่าควรมีการน�ำเทคโนโลยีไบโอเมตริกซึ่งมีความน่าเชื่อถือมากในปัจจุบันมาใช้ทดแทน
เทคโนโลยีเดิมที่มีความหลากหลายและซ�้ำซ้อนของงานทะเบียนประวัติอาชญากร ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ
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1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
งานทะเบียนอาชญากร ส�ำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรจะน�ำ
เทคโนโลยีไบโอเมตริกมาใช้ทดแทนเทคโนโลยีเดิมเนือ่ งจากเทคโนโลยีไบโอเมตริกเพียงเทคโนโลยีเดียว
จะสามารถท�ำการตรวจพิสจู น์เพือ่ ระบุบคุ คลจากข้อมูลไบโอเมตริกที่ งานทะเบียนอาชญากร ส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติ ได้เก็บรวบรวมไว้ทกุ ลักษณะไม่วา่ จะเป็น ลายนิว้ มือ รูปถ่าย ต�ำหนิรปู พรรณ ฯลฯ เพือ่
เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจพิสูจน์เพื่อระบุบุคคลได้แม่นย�ำ รวดเร็วกว่า สิ้นเปลืองงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคลากรน้อยกว่าการใช้เทคโนโลยี การปฏิบัติงานแบบเดิม
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
2.1 ฝึกอบรมให้ความรู้การใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการระบุบุคคลส�ำหรับงานทะเบียน
ประวัติอาชญากร
2.2 จัดท�ำคู่มือการใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกในการระบุบุคคลส�ำหรับงานทะเบียนประวัติ
อาชญากร
2.3 จัดท�ำฐานข้อมูลอัตลักษณ์บคุ คล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ โดยรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริก
จากหน่วยงานในสังกัดส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ หน่วยต่างๆ เช่น ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
2.4 เชื่อมต่อฐานข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กับหน่วยงานภาครัฐ
อื่นๆ ที่มีการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกไว้ เช่น กรมการปกครอง ส�ำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ กรมราชทัณฑ์
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