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ค้าน้า 

การกระท าผิดทางเพศเป็นพฤติกรรมการกระท าความผิดที่มีอัตราส่วนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับการกระท าผิด
ในฐานคดีอ่ืนๆ โดยสถิติของกรมราชทัณฑ์ในปี 2561 พบว่าผู้ต้องขังจ านวน 13,439 คน ที่มีความผิดเกี่ยวกับ
คดีทางเพศคิดเป็นร้อยละ 3.57 ของคดีทั้งหมด โดยอันดับหนึ่งคือคดียาเสพติดจ านวน 645,558 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.57 อันดับสองคือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 114,974 คน คิดเป็นร้อยละ 12.11 อันดับสามคือ
ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายจ านวน 74,445 คน คิดเป็นร้อยละ 7.60 อีกทั้งเมื่อมีการติดตามการกระท า
ผิดซ้ า พบว่าเป็นคดีที่มีอัตราการกระท าความผิดซ้ าที่น้อยกว่าคดีอ่ืนๆ โดยค่าเฉลี่ยการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขัง
ทั้งหมดที่ออกจากกระบวนการยุติธรรมในการติดตาม ในระยะ หนึ่ง สอง และสามปี คิดเป็นร้อยละ 14.78, 
25.67 และร้อยละ 34.06 ตามล าดับ ส่วนอัตราการกระท าผิดซ้ าในความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น คิดเป็น ร้อยละ 
8.62 15.69 และ 20.80 ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม แม้สถิติการกระท าความผิดในคดีเกี่ยวกับเพศจะมีจ านวน
น้อยแต่เป็นลักษณะคดีที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน โดยเฉพาะในกรณีที่มีพฤติการณ์ที่โหดร้ายใช้
ความรุนแรงและกระท าต่อเด็กเล็ก ทั้งยังมีความเป็นไปได้ว่าผู้เสียหายจากคดีความผิดเกี่ยวกับเพศอาจมีความลังเล
หรือไม่อยู่ในสภาวะที่สามารถรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อเทียบกับผู้เสียหายในคดีอ่ืนๆ จึงส่งผลให้จ านวน
สถิติของการกระท าความผิดและการกระท าผิดซ้ าที่เกี่ยวกับเพศนั้นอาจมีน้อยกว่าความเป็นจริงมากเมื่อเทียบกับ
คดีอ่ืนๆ ซึ่งการกระท าความผิดในคดีเกี่ยวกับเพศนั้นส่งผลกระทบต่อทั้งตัวผู้เสียหายและความรู้สึกปลอดภัยของ
ประชาชน โดยในกรณีท่ีมีข่าวการกระท าความผิดทางเพศต่อเด็กท่ีกระท าโดยผู้กระท าความผิดที่เคยกระท าผิดและ
ถูกด าเนินคดีมาก่อน ยังส่งผลให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูในกระบวนการยุติธรรมและ
อาจส่งผลให้มีการเรียกร้องให้มีการเพ่ิมมาตรการลงโทษให้รุนแรงยิ่งขึ้นอีก ดังนั้นหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาถึงสถานการณ์ของปัญหาและวิธีปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดในกลุ่มนี้เพ่ือ
หาแนวทางปฎิบัติที่เหมาะสมในการลดการกระท าผิดซ้ าในกลุ่มผู้กระท าผิดในกลุ่มนี้ โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษา
เพ่ือทบทวนกฎหมายและแนวทางปฏิบัติของไทยและของต่างประเทศเพ่ือจัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนวทางปฎิบัติที่
เหมาะสมต่อไป 
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รายงาน กรอบกฎหมายและมาตรการในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าในคดีทางเพศ 

ส่วนที่ 1 สถานการณ์การกระท้าผิดซ ้าคดีทางเพศของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม 

รายงานสถิติการกระท้าผิด (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

กรมราชทัณฑ์1 

1. จ้านวนและร้อยละของผู้ต้องโทษจ้าคุก จ้าแนกตามฐานความผิด 

ฐาน
ความผิด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยาเสพติด 173,496 68.77 192,934 70.78 255,425 73.07 621,855 71.11 
ร่างกาย 24,774 9.82 22,650 8.309 27,095 7.75 74,519 8.52 
ทรัพย์ 33,586 13.31 36,068 13.231 43,155 12.34 112,809 12.90 
เพศ 9,376 3.72 10,511 3.856 12,913 3.69 32,800 3.75 
อ่ืนๆ 11,040 4.38 10,438 3.829 10,995 3.15 32,473 3.71 

รวม 252,272 100 272,601 100 349,583 100 874,456 100 

เง่ือนไข : หากผู้ต้องขัง 1 คน มีมากกว่า 1 ฐานความผิด จะปรากฏจ านวนตามฐานความผิดที่กระท า ** 1 คน อาจมี
หลายคดี 

จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่ามผีู้ต้องโทษจ าคุกรวมทั้งสิ้น 874,456 คน 
โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี จากผู้ต้องโทษจ าคุกจ านวน 252,272 คน ในปี 2559 เพ่ิมเป็น 272,601 และ 
349,583 คน ในปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ และเม่ือจ าแนกตามฐานความผิดพบว่า ต้องโทษจ าคุกด้วยคดี
ยาเสพติดมีจ านวนมากที่สุด ที่ 621,855 คน คิดเป็นร้อยละถึง 71.11 รองลงมาคือผู้ต้องขังที่มี โทษจ าคุกใน
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จ านวน 112,809 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.90 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายมี
จ านวน 74,519 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52 ขณะที่ผู้ต้องโทษจ าคุกที่มีความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศมี 32,800 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.75 

 

 

 

 

                                                           
1 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข้อมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 
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๒. จ้านวนและร้อยละของผู้ต้องโทษจ้าคุกฐานความผิดที่เกี่ยวกับเพศ จ้าแนกตามจ้านวนครั งที่ต้องโทษจ้าคุก 

จ านวนครั้ง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ครั้งที่ 1 7,855 83.91 8,727 83.11 10,688 82.81 27,270 83.22 
ครั้งที่ 2 1,158 12.37 1,342 12.78 1,682 13.03 4,182 12.76 
ครั้งที่ 3 228 2.44 285 2.71 358 2.77 871 2.66 
ครั้งที่ 4 67 0.72 73 0.70 103 0.80 243 0.74 
ครั้งที่ 5 ขึ้นไป 53 0.57 74 0.70 75 0.58 202 0.62 
รวม 9,361 100 10,501 100 12,906 100 32,768 100 

เมื่อดูสถิติย้อนหลัง 3 ปี ของจ านวนผู้ต้องโทษจ าคุกในคดีทางเพศ 32,768 คน เมื่อจ าแนกตามจ านวน
ครั้งที่ต้องโทษ พบว่าร้อยละ 83.22 หรือ 27,270 คน เป็นการต้องโทษจ าคุกเป็นครั้งแรก ขณะที่มีผู้ต้อง โทษ
จ าคุกเป็นครั้งที่ 2 ในคดีความผิดทางเพศ จ านวน 4,182 คน คิดเป็นร้อยละ 12.76 และมีผู้ที่กระท าผิดทางเพศ
และต้องโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ครั้งข้ึนไปอีกจ านวน 1,316 คน คิดเปน็ร้อยละ 4.02 

3. จ้านวนและร้อยละของผู้ต้องโทษจ้าคุกจ้าแนกตามฐานความผิดที่เกี่ยวกับเพศ 

ฐานความผดิ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ข่มขืนกระท าช าเรา  7,734 59.39 8,797 59.33 10,747 56.88 27,278 58.36 

กระท าอนาจาร 3,448 26.48 4,105 27.68 5,224 27.65 12,777 27.33 

ธุระจัดหาเพื่ออนาจาร 1,171 8.99 1,266 8.54 1,741 9.22 4,178 8.94 
ข่มขืนกระท าช าเรา ถึงแก่
ชีวิต 

40 0.31 37 0.25 49 0.26 126 0.27 

กระท าอนาจาร ถึงแก่ชีวิต 12 0.09 17 0.11 21 0.11 50 0.11 
พ.ร.บ. ป้องกนัการ
ค้าประเวณ ี

563 4.32 561 3.78 795 4.21 1,919 4.11 

พ.ร.บ. ป้องกันการค้าหญิง
และเด็ก 

54 0.41 45 0.30 316 1.61 415 0.89 

รวม 13,022 100.00 14,828 100.00 18,893 100.00 46,743 100.00 
 

เงื่อนไข : ถ้า 1 คนมีหลายมาตราจะปรากฏทุกมาตรา 

 จากจ านวนผู้ต้องโทษจ าคุกในคดีทางเพศ ในรอบ 3 ปี เมื่อจ าแนกตามฐานการกระท าผิด พบว่า มีผู้
ต้องโทษด้วยความผิดฐานข่มขืนกระท าช าเรามากที่สุดที่ร้อยละ 58.36 รองลงมาคือการกระท าอนาจารที่ร้อยละ 
27.33 และฐานความผิดในการเป็นธุระจัดหาเพื่ออนาจาร ที่ร้อยละ 8.94 
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4. อัตราการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังท่ีได้รับการปล่อยตัวในช่วงปีงบประมาณ 2559 - 25612 

ปีงบ  จ้านวนผู้ต้องขัง
ที่ได้รับการ

ปล่อยตัว (คน) 

มีเลขบัตร
ประชาชน 

(คน) 

กระท้าผิด
ซ ้าภายใน 

1 ปี 

ร้อยละ กระท้าผิด
ซ ้าภายใน 

2 ปี 

ร้อยละ กระท้าผิด
ซ ้าภายใน 

3 ปี 

ร้อยละ 

2559 146,971 123,006 17,845 14.51 32,171 26.15 42,817 34.81 
2560 135,717 117,229 17,450 14.89 30,781 26.26     
2561 109,962 97,563 14,760 15.13         

รวม 392,650 337,798 50,055 14.82 62,952 26.20 42,817 34.81 
หมายเหตุ* ข้อมูลค านวณได้เฉพาะผู้ต้องขังรายที่มีบัตรประชาชน   ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2562 

จากสถิติการกระท าผิดซ้ าของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว นับจากปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา 
ผู้ต้องขังที่กลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.82 กลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 2 ปี เฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 26.20 กลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 34.81 

5. อัตราการกระท้าผิดซ ้าของผู้ต้องขังคดีทางเพศที่ได้รับการปล่อยตัวในช่วงปีงบประมาณ 2559 - 2561 

ปีงบ  จ้านวน
ผู้ต้องขังที่
ได้รับการ
ปล่อยตัว 

(คน) 

มีเลขบัตร
ประชาชน 

(คน) 

กระท้าผิด
ซ ้าภายใน 

1 ปี 

ร้อยละ กระท้าผิด
ซ ้าภายใน 

2 ปี 

ร้อยละ กระท้าผิด
ซ ้าภายใน 

3 ปี 

ร้อยละ 
2559 2,721 2,418 215 8.89 397 16.42 533 22.04 
2560 2,631 2,439 217* 8.90 394 16.15     
2561 1,897 1,796 151 8.41         

รวม 7,249 6,653 583 8.76 791  14.85     

หมายเหตุ* ข้อมูลค านวณได้เฉพาะผู้ต้องขังรายที่มีบัตรประชาชน ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 

เมื่อจ าแนกตามคดีของผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวด้วยคดีทางเพศ แล้วกลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 1 ปี 
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.76 กลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 2 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 14.85 กลับมากระท าผิดซ้ าภายใน 3 
ปี อยู่ที่ร้อยละ 22.04 และเมื่อดูสถิติเฉพาะปี 2560 มีผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวด้วยคดีทางเพศกลับกระท าผิดซ้ า
ภายใน 1 ปี จ านวน 217 ในจ านวนดังกล่าวมี 24 คน ที่กลับมากระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 0.98 
มี 13 คน ที่ถูกปล่อยตัวด้วยคดีข่มขืนกระท าช าเรา และกลับมากระท าผิดในคดีฐานความผิดเดิม3 

                                                           
2 ข้อมูลกระท าผิดซ้ า ดูจาก http://www.correct.go.th/recstats/index.php/th/Home  
3 ข้อมูลจากรมราชทัณฑ์ 

http://www.correct.go.th/recstats/index.php/th/Home
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กรมคุมประพฤติ 

1. จ้านวนและร้อยละของผู้ถูกคุมประพฤติ จ้าแนกตามฐานความผิด 

ฐาน
ความผิด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยาเสพติด 103,629 53.24 82,898 48.74 95,229 49.88 281,756 50.71 
ร่างกาย 8,695 4.47 6,368 3.744 6,116 3.20 21,179 3.81 
ทรัพย์ 10,372 5.33 7,337 4.314 7,226 3.78 24,935 4.49 
เพศ 2,203 1.13 1,463 0.860 1,374 0.72 5,040 0.91 
อ่ืนๆ 69,750 35.83 72,026 42.345 80,985 42.42 222,761 40.09 

รวม 194,649 100 170,092 100 190,930 100 555,671 100 
หมายเหตุ สถิติคดีรับใหม่ปีงบประมาณ 2559-2561 ข้อมูล ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2562 

จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่ามีผู้กระท าผิดที่ถูกคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น 
555,671 คน โดยเฉลี่ยปีละ ๑๘๕,๒๒๔ คน ในจ านวนผู้ถูกคุมประพฤติทั้งหมดร้อยละ ๕๐.71 เป็นผู้กระท าผิด
ฐานความผิดยาเสพติดซึ่งมีล าดับที่สูงสุดในงานคุมปะพฤติ ความผิดฐานอ่ืนๆ ร้อยละ 40.09 คดีฐานความ
เกี่ยวกับทรัพย์และความต่อชีวิตและร่างกาย มีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ร้อยละ 4.49 และ 3.81 ตามล าดับ 
ขณะที่ผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดที่เกี่ยวกับเพศมีจ านวนน้อยที่สุดที่ 5,040 คน คิดเป็นร้อยละ 0.91  

๒. จ้านวนและร้อยละของผู้ถูกคุมประพฤติ จ้าแนกฐานความผิดที่เกี่ยวกับเพศ  

ฐานความผิด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ข่มขืนกระท าช าเรา ม. 276 778 35.32 438 29.94 469 34.13 1,685 33.43 
กระท าช าเรา ม. 277 776 35.22 567 38.76 513 37.34 1,856 36.83 
อนาจาร ม. 278 279 389 17.66 331 22.62 265 19.29 985 19.54 
อ่ืนๆ  260 11.80 127 8.68 127 9.24 514 10.20 
รวม 2,203 100 1,463 100 1,374 100 5,040 100 

จากจ านวนผู้ถูกคุมประพฤติในความผิดที่เกี่ยวกับเพศ ย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จ านวน 
5,040 คน โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปี จาก 2,203 คนในปี 2559 ลดลงเหลือ 1,463 และ 1,374 คน ในปี 
2560 และ 2561 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามฐานความผิดพบว่า ผู้ถูกคุมประพฤติในฐานความผิดคดีกระท า
ช าเราตามมาตรา 277 แห่งประมวลกฎหมายอาญามีจ านวนมากที่สุดที่ 1,856 คน คิดเป็นร้อยละ 36.83 
รองลงมาคือการข่มขืนกระท าช าเรา ตามมาตรา 276 จ านวน 1,685 คน คิดเป็นร้อยละ 33.43 ฐานความผิด
คดีอนาจาร มีจ านวน 985 คน คิดเป็นร้อยละ 19.54 และมีผู้ถูกคุมประพฤติด้วยฐานคดีความผิดทางเพศอ่ืนๆ 
อีก 514 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  
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3.  อัตราการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมประพฤติ จ้าแนกตามฐานความผิด 
หมายเหตุ การกระท าผิดซ้ า หมายถึง ผู้ถูกคุมความประพฤติที่พ้นคุมด้วยดีและอภัยโทษ ปีงบประมาณ 2559-
2561 และกระท าผิดซ้ า 

จากจ านวนผู้พ้นคุมประพฤติด้วยดีและอภัยโทษ ในรอบ 3 ปี งบประมาณ จ านวนรวมทั้งสิ้น 464,696 
คน ในจ านวนนั้นมีผู้ถูกคุมประพฤติกลับมากระท าผิดซ้ า 7,278 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 โดยมีผู้พ้นคุมประพฤติ
ด้วยฐานความผิดคดียาเสพติดกลับไปกระท าผิดซ้ ามากที่สุดที่ 3,806 คน ความผิดในคดีอ่ืนๆ 2,964 คน 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 248 คน  ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 209 คน ขณะที่ผู้พ้นคุมประพฤติด้วยคดี
ทางเพศ 5,281 คน กลับไปกระท าผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 0.97   

 4. อัตราการกระท้าผิดซ ้าของผู้ถูกคุมประพฤติ จ้าแนกตามฐานความผิดเกี่ยวกับเพศ 

 
 จากจ านวนผู้พ้นคุมประพฤติด้วยคดีเกี่ยวกับเพศในรอบ 3 ปี จ านวน 5,281 คน ในจ านวนนั้นมี 51 คน 
กลับมากระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศ คิดเป้นร้อยละ 0.97 เมื่อจ าแนกตามฐานความผิดแล้วพบว่า  ผู้ พ้นคุมด้วยคดี
ทางเพศอ่ืนๆ มีอัตราการกระท าผิดซ้ ามากสุด ที่ร้อยละ 1.15 รองลงมาคือคดีกระท าช าเราที่ร้อยละ 1.03 

 

 

จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ
ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 770 4 0.52 540 6 1.11 470 6 1.28 1,780 16 0.9
กระท ำช ำเรำ 782 7 0.9 664 8 1.2 502 5 1 1,948 20 1.03
อนำจำร  361 3 0.83 301 3 1 282 2 0.71 944 8 0.85
อืน่ๆ 302 5 1.66 186 1 0.54 121 1 0.83 609 7 1.15
รวม 2,215 19 0.86 1,691 18 1.06 1,375 14 1.02 5,281 51 0.97

ฐำนควำมผิด
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ จ ำนวน กระท ำผิดซ  ำ ร้อยละ
ยำเสพติด 91,081 1,523 1.67 65,594 1,328 2.02 59,617 955 1.6 216,292 3,806 1.76
ร่ำงกำย 7,943 85 1.07 8,123 79 0.97 6,199 45 0.73 22,265 209 0.94
ทรัพย์ 9,921 98 0.99 7,312 98 1.34 6,518 52 0.8 23,751 248 1.04
เพศ 2,215 19 0.86 1,691 18 1.06 1,375 14 1.02 5,281 51 0.97
อืน่ๆ 69,783 1,005 1.44 63,221 1,015 1.61 64,103 944 1.47 197,107 2,964 1.5
รวม 180,943 2,730 1.51 145,941 2,538 1.74 137,812 2,010 1.46 464,696 7,278 1.57

ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี
ฐำนควำมผิด

ปี 2559
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กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

1. จ้านวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดี จ้าแนกตามฐานความผิด 

ฐาน
ความผิด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยาเสพติด 12,401 42.33 11,080 44.63 11,489 50.97 34,970 45.62 
ร่างกาย 3,710 12.66 2,898 11.67 2,121 9.41 8,729 11.39 
ทรัพย์ 5,566 19.00 4,373 17.62 3,486 15.47 13,425 17.51 
เพศ 1,409 4.81 1,278 5.15 982 4.36 3,669 4.79 
อ่ืนๆ  6,213 21.21 5,195 20.93 4,462 19.80 15,870 20.70 
รวม 29,299 100 24,824 100 22,540 100.00 76,663 100 

จากสถิติย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบว่ามีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 76,663 คน โดยมีแนวโน้มลดลงในทุกๆ ปี จากจ านวน 
29,299 คน ในปี 2559 ลดลงเหลือ 24,824 คน ในปี 2560 และมีเด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดี 22,540 
คนในปี 2561 ในจ านวนเด็กและเยาวชนทั้งหมดร้อยละ 45.62 เป็นผู้กระท าผิดฐานความผิดยาเสพติดซึ่งมี
ล าดับที่สูงสุด ความผิดฐานอื่นๆ ร้อยละ 20.70 โดยที่คดีฐานความเกี่ยวกับทรัพย์มีร้อยละ 17.51 และและความ
ต่อชีวิตและร่างกาย มีร้อยละ 11.39 ขณะที่เด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับเพศมีจ านวนน้อย
ทีสุ่ดที่ 3,669 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79  

๒. จ้านวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดี จ้าแนกฐานความผิดที่เกี่ยวกับเพศ  

 
จากจ านวนเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับเพศ ย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

จ านวน 3,669 คน โดยมีแนวโน้มลดลงทุกปี จาก 1,409 คนในปี 2559 ลดลงเหลือ 1,278 และ 982 คน ใน
ปี 2560 และ 2561 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามฐานความผิดพบว่า ร้อยละ 55.16 กระท าผิดคดีกระท าช าเรา
ตามมาตรา 277 รองลงมาคือการกระท าอนาจาร ร้อยละ 26.96 และความผิดทางเพสอื่นๆ ร้อยละ 16.05 

 

 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
ข่มขืนกระท ำช ำเรำ 795 56.42 681 53.29 548 55.80 2,024 55.16
กระท ำช ำเรำ 26 1.85 23 1.80 18 1.83 67 1.83
อนำจำร 348 24.70 382 29.89 259 26.37 989 26.96
อืน่ๆ 240 17.03 192 15.02 157 15.99 589 16.05
รวม 1,409 100 1,278 100 982 100 3,669 100

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี
ฐำนควำมผิด
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3. จ้านวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ถูกด้าเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวกับเพศ จ้าแนกตามจ้านวนครั งที่
ถูกด้าเนินคดี 

จ านวนครั้ง 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ครั้งที่ 1 1,238 87.86 1,131 88.50 881 89.71 3,250 88.58 
ครั้งที่ 2 122 8.66 101 7.90 82 8.35 305 8.31 
ครั้งที่ 3 28 1.99 30 2.35 10 1.02 68 1.85 
ครั้งที่ 4 ขึ้นไป 19 1.35 15 1.17 8 0.81 42 1.14 
ไม่ระบุ 2 0.14 1 0.08 1 0.10 4 0.11 
รวม 1,409 100 1,278 100 982 100 3,669 100 
เมื่อดูสถิติย้อนหลัง 3 ปี ของจ านวนเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีทางเพศ 3,669 คน เมื่อจ าแนกตาม

จ านวนครั้งที่ถูกด าเนินคดี พบว่าเด็กและเยาวชนถูกด าเนินคดีเป็นครั้งแรก 3,250 คน คิดเป็นร้อยละ 88.58 
ขณะทีถู่กด าเนินคดเีป็นครั้งที่ 2 ในคดีความผิดทางเพศ จ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 8.31  

4. จ้านวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้า (นับแบบสะสม) ภายหลังปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชน4 

 
ปีงบ  

จ านวนเด็กปล่อย 
ผิดซ้ าภายใน 

1 ปี 
ร้อยละ 

ผิดซ้ าภายใน 
2 ปี 

ร้อยละ 
ผิดซ้ า

ภายใน 3 ปี 
ร้อยละ 

2558 4,167 947 22.73 1,487 35.69 1,885 45.24 
2559 4,263 944 22.14 1,464 34.34 1,708  40.07  
2560 3,774 882 23.37 1,206  31.91     
2561 2,072 517 24.95     

รวม 14,276 3,290 23.05 4,157 34.06 3,593 42.62 

 จากสถิติการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยตัว นับจากปีงบประมาณ 2558 – 2561 
พบว่า เด็กและเยาวชนที่ถูกกุมจับภายใน 1 ปี มีจ านวน 3,290 คน เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 23.05 ถูกจับกุมภายใน 2 
ปี เฉลี่ยร้อยละ 34.06 และถูกจับกุมนับจากถูกปล่อยตัวเป็นเวลา 3 ปี อยู่ที่ ร้อยละ 42.62 

 

 

                                                           
4 ข้อมูลกระท าผิดซ้ าในปี 2559 นับสะสมได้ 2 ปี 8 เดือน  กระท าผิดซ้ าปี 2560 นับแบบสะสมได ้1 ปี 8 เดือน กระท าผิดซ้ า
ในปี 2561 นับแบบสะสมได้ 8 เดือน 
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5. จ้านวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้า (แบบสะสม) จ้าแนกตามฐานความผิด 

ฐานความผิด 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เกี่ยวกับทรัพย์ 226 13.23 133 11.03 49 9.48 408 11.89 
เกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 78 4.57 48 3.98 13 2.51 139 4.05 
เกี่ยวกับเพศ 22 1.29 13 1.08 5 0.97 40 1.17 
เกี่ยวกับความสงบสุข  12 0.70 8 0.66 2 0.39 22 0.64 
เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 1,212 70.96 882 73.13 404 78.14 2,498 72.81 
เกี่ยวกับอาวุธ 74 4.33 57 4.73 20 3.87 151 4.40 
ความผิดอื่นๆ 84 4.92 65 5.39 24 4.64 173 5.04 

รวม 1,708 100 1,206 100 517 100 3,431 100 

 จากจ านวนเด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เมื่อจ าแนกตามฐาน
ความผิดที่ถูกจับกุมพบว่า เด็กและเยาวชนที่ถูกกุมด้วยความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดมากที่สุด เกินกว่าร้อยละ 70 
ขณะที่ความผิดเกี่ยวกับเพศมีประมาณ ร้อยละ 1  

6. จ้านวนและร้อยละของเด็กและเยาวชนที่กระท้าผิดซ ้าในคดีทางเพศ (แบบสะสม) จ้าแนกตามฐานความผิด
ที่ปล่อยตัว 

ฐานความผดิ
ที่ปล่อยตัว 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน ผิดซ้ า ร้อยละ จ านวน ผิดซ้ า ร้อยละ จ านวน ผิดซ้ า ร้อยละ จ านวน ผิดซ้ า 
ร้อย
ละ 

คดีทางเพศ 177 11 6.21 201 10 4.98 143 4 2.80 521 25 4.80 

คดี อื่นๆ 4,086 11 0.27 3,573 3 0.08 1,929 1 0.05 9,588 15 0.16 

รวม 4,263 22 0.52 3,774 13 0.34 2,072 5 0.24 10,109 40 0.40 

สรุป เมื่อดูจากสถิติเด็กและเยาวชนที่ปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมในคดีเกี่ยวกับเพศและกลับมากระท า
ผิดในคดีเกี่ยวกับเพศซ้ าพบว่า  

ในรอบ 3 ปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีเด็กและเยาวชนถูกปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกทั้งหมด 10,109 
คน โดย 521 คน ถูกปล่อยด้วยคดีที่เกี่ยวกับเพศ อีก 9,588 คน ถูกปล่อยด้วยคดีอ่ืนๆ ซึ่งเด็กและเยาวชนที่ 
521 คน ถูกปล่อยด้วยคดีทางเพศแล้วกลับมากระท าผิดในคดีทางเพศซ้ า มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
ขณะที่ อีก 9,588 คน ที่ถูกปล่อยด้วยคดีอ่ืนๆ แล้วกลับมากระท าผิดด้วยคดีทางเพศมีเพียง 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.16 
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ในปี 2559 มีเด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยตัวทั้งหมด 4,263 คน ในจ านวนนั้นมี 4,146 คน ถูกปล่อย
ด้วยคดีอ่ืนๆ โดยมีเด็กและเยาวชน 177 คน ที่ถูกปล่อยด้วยคดีทางเพศ และทั้ง 177 คน มี 11 คน ที่กลับมา
กระท าผิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 6.21 ขณะที่เด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยด้วยคดีอ่ืนๆ กลับมากระท าผิดในคดี
ทางเพศเพียง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26  

ในปี 2560 มีเด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยตัวทั้งหมด 3,774 คน ในจ านวนนั้นมี 3,573 คน ถูกปล่อย
ด้วยคดีอ่ืนๆ โดยมีเด็กและเยาวชน 201 คน ที่ถูกปล่อยด้วยคดีทางเพศ และทั้ง 201 คน มี 10 คน ที่กลับมา
กระท าผิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 4.96 ขณะที่เด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยด้วยคดีอ่ืนๆ กลับมากระท าผิดในคดี
ทางเพศเพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 

ในปี 2561 มีเด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยตัวทั้ งหมด (นับตรวจยอด 8 เดือน ตุลาคม 25560 – 
พฤษภาคม 2561) จ านวน 2,072 คน ในจ านวนนั้นมี 1,929 คน ถูกปล่อยด้วยคดีอ่ืนๆ โดยมีเด็กและเยาวชน 
143 คน ที่ถูกปล่อยด้วยคดีทางเพศ และท้ัง 143 คน มี 4 คน ที่กลับมากระท าผิดทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ขณะที่เด็กและเยาวชนที่ถูกปล่อยด้วยคดีอ่ืนๆ 1,929 คน กลับมากระท าผิดในคดีทางเพศเพียง 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.05 
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ส่วนที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดทางเพศ 

 ประเภทของผู้กระท้าผิด 

การแบ่งกลุ่มผู้กระท าผิดทางเพศที่มีการใช้มากที่สุดและเป็นที่ยอมรับในความถูกต้องเชิงประจักษ์ (Office 
of Justice Programme 2014)  

1) กลุ่มใคร่เด็ก (Child sex abuses, Pedophilia) จุดแบ่งที่ส าคัญในกลุ่มผู้กระท าผิดนี้ คือมีความสนใจ
ทางเพศกับเด็กเล็ก ซึ่งจะน าไปสู่การท าร้ายทางเพศหรือไม่ก็ได้ แต่เมื่อไรที่มีการท าร้ายทางเพศต่อเด็กแล้วก็จะ
ท านายได้ว่าจะมีการกระท าเช่นนั้นอีก ซึ่งคนที่ท าร้ายทางเพศต่อเด็กไม่จ าเป็นต้องมีอาการตรงตาม Pedophilia 
เสมอไป 

โรคใคร่เด็ก หรือ ความใคร่เด็ก (Pedophilia, paedophilia) เป็นความผิดปกติทางจิตที่ผู้ใหญ่หรือวัยรุ่น
ตอนปลายมีความต้องการทางเพศเป็นหลักหรืออย่างจ ากัดเฉพาะ ต่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ ส่วนในการวินิจฉัย
ทางการแพทย์ เกณฑ์วินิจฉัย "โรคใคร่เด็ก" ขยายอายุเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ไปถึง 13 ปี ผู้ที่รับวินิจฉัยว่ามีโรคนี้ 
จะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี และเด็กวัยรุ่นที่รับวินิจฉัยว่ามีโรค ต้องมีอายุ 5 ปีอย่างน้อยมากกว่าเด็กก่อนวัยเริ่ม
เจริญพันธุ์ (pre-puberty) ตามคู่มือการวินิจฉัยและสถิติส าหรับความผิดปกติทางจิต (DSM-5) ของสมาคมจิตเวช
อเมริกัน โรคนี้เรียกว่า pedophilic disorder และก าหนดว่าเป็นประเภทหนึ่งของกามวิปริต (paraphilia) ที่มี
บุคคลเกิดความรู้สึกทางเพศที่รุนแรงและซ้ า ๆ หรือมีจินตนาการทางเพศ ต่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ ในระดับที่
เป็นเหตุให้ตนเองเดือดร้อนล าบาก หรือส่งผลให้มีปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนอ่ืน  ส่วนบัญชีจ าแนกทางสถิติ
ระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ICD-10) ขององค์การอนามัยโลก นิยามค านี้ว่า เป็น ความ
ต้องการทางเพศต่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์หรือวัยเริ่มเจริญพันธุ์ในระยะต้น ๆ 

ส่วนโดยนิยามของชาวตะวันตก ค าว่า pedophilia มักจะใช้กับความสนใจทางเพศต่อ "เด็ก"  หรือการ
ทารุณเด็กทางเพศ การใช้ค าเช่นนี้เป็นการรวมเอาความรู้สึกทางเพศต่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ กับการทารุณเด็ก
ทางเพศมารวมกัน และไม่แยกแยะระหว่างความรู้สึกต่อเด็กก่อนวัยเริ่มเจริญพันธุ์ กับเด็กวัยหลังจากนั้นที่ยัง
เรียกว่าเด็กตามกฎหมาย การใช้การเรียกรวมแบบนี้ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดแบบเหมารวม เพราะคนที่ทารุณ
ทางเพศกับเด็ก บางรายอาจจะมีหรือไม่มีความผิดปกติแบบคนใคร่เด็กก็ได้ และวรรณกรรมวิชาการก็แสดงว่า มีคน
ใคร่เด็กที่ไม่ท าร้ายเด็กทางเพศเช่นกัน 

โรคนี้รู้จักเป็นวงกว้างและให้ชื่ออย่างเป็นทางการครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีงานวิจัยเป็น
จ านวนส าคัญที่ท าในเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 แม้ว่าหลักฐานโดยมากจะพบในชาย แต่ก็มีหญิงที่มี
ความผิดปกติเช่นนี้ ซึ่งอาจมีจ านวนหญิงใคร่เด็กที่มีน้อยกว่าความเป็นจริง ไม่มีวิธีรักษาความผิดปกตินี้ให้หายขาด 
แต่มีวิธีบ าบัดช่วยลดการทารุณเด็กทางเพศ แม้ว่าเหตุของโรคจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก็มีงานวิจัยในผู้ท าผิดทางเพศต่อ
เด็ก ที่พบสหสัมพันธ์ของโรคกับความผิดปกติของการท างานของสมอง ระบบประสาท และสภาวะพยาธิสภาพทาง
จิตหลายอย่าง 
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ไม่มีหลักฐานว่าโรคใคร่เด็กสามารถรักษาให้หายขาด และการบ าบัดรักษาโดยมากพุ่งความสนใจไปที่การ
ช่วยคนใคร่เด็กให้ระงับตนเองจากการสนองความต้องการ มีวิธีการบ าบัดบางอย่างที่พยายามรักษาโรคใคร่เด็ก แต่
ว่าไม่มีงานศึกษาที่แสดงว่ามีผลระยะยาวต่อรสนิยมทางเพศ นักจิตวิทยาเชี่ยวชาญทางเพศวิทยาท่านหนึ่งเสนอว่า 
การพยายามรักษาโรคใคร่เด็กในวัยผู้ใหญ่ไม่น่าจะส าเร็จเพราะว่า พัฒนาการของโรคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยก่อน
เกิด (prenatal factor) ส่วนจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพศวิทยาอีกท่านหนึ่งเชื่อว่า โรคใคร่เด็กไม่สามารถเปลี่ยนได้ง่าย 
ๆ คล้ายกับความรักร่วมเพศและรักต่างเพศ แต่ว่า สามารถช่วยคนใคร่เด็กให้ควบคุมพฤติกรรมของตนได้  

การท าร้ายเด็กทางเพศ 

ในประเทศตะวันตกบางประเทศ ค าว่า คนใคร่เด็ก (pedophile) ใช้อย่างสามัญโดยสาธารณชนต่อผู้
ทารุณเด็กทางเพศทุกประเภทซึ่งนักวิจัยพิจารณาว่าเป็นการใช้ค าที่มีปัญหา เพราะว่า ผู้ที่ท าร้ายเด็กทางเพศ
มากมายไม่ได้มีความสนใจทางเพศในระดับสูงต่อเด็กก่อนเริ่มวัยเริ่มเจริญพันธุ์ และดังนั้นจึงไม่ใช่คนใคร่เด็ก มีเหตุ
อ่ืน ๆ ที่จะทารุณเด็กทางเพศโดยไม่เกี่ยวกับโรคใคร่เด็ก เช่นความเครียด ปัญหากับคู่สมรส การไม่ได้โอกาสกับคู่
ผู้ใหญ่ ความโน้มเอียงในการต่อต้านสังคมโดยทั่วไป การมีอารมณ์ทางเพศสูง และการเมาสุรา เนื่องจากการทารุณ
เด็กทางเพศไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้อัตโนมัติว่าผู้กระท าผิดเป็นผู้ใคร่เด็ก จึงสามารถแยกผู้ท าผิดได้เป็น 2 ประเภท คือ ผู้
ใคร่เด็กและ ที่ไม่ใช่ (หรือชอบเด็กหรือท าตามสถานการณ์) อัตราประเมินของโรคใคร่เด็กในผู้ท าร้ายเด็กทางเพศอยู่
ระหว่างประมาณ 25-50% ในงานศึกษาในสหรัฐกับชายผู้กระท าผิดทางเพศ 2,429 คนที่จัดว่าเป็นผู้ใคร่เด็ก มี
เพียง 7 % ที่แจ้งว่าจ ากัดเฉพาะต่อเด็กเท่านั้น ซึ่งแสดงว่า ผู้ทารุณเด็กทางเพศจ านวนมากหรือโดยมากจะตกอยู่ใน
แบบที่ไม่จ ากัดเฉพาะเด็ก 

ผู้ใคร่เด็กบางคนไม่ท าร้ายเด็กทางเพศ แต่ว่าการศึกษาเก่ียวกับกลุ่มประชากรนี้ยังมีจ ากัด เพราะงานศึกษา
โรคใคร่เด็กโดยมากศึกษาในกลุ่มอาชญากรหรือคนไข้ ซึ่งอาจจะไม่เป็นตัวแทนของประชากรคนใคร่เด็กโดยทั่วไป 
นักจิตวิทยาเพศศึกษาคนหนึ่งเสนอว่า คนใคร่เด็กที่ทารุณเด็กทางเพศท าอย่างนั้นเพราะมีลักษณะต่อต้านสังคม
อย่างอ่ืน ๆ บวกกับความสนใจทางเพศต่อเด็ก เขากล่าวว่า คนใคร่เด็กที่ "เป็นคนช่างพิจารณา ไวต่อความรู้สึกของ
ผู้อ่ืน ไม่ชอบเสี่ยง เว้นจากการดื่มเหล้าและยาเสพติด และเห็นด้วยกับทัศนคติและความเชื่อที่สนับสนุนพฤติกรรม
ความคิดปกติและกฎหมาย" อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าที่จะทารุณเด็ก งานวิจัยปี 2015 พบว่า คนใคร่เด็กที่ท าร้าย
เด็กทางเพศมีความแตกต่างทางสมองและระบบประสาทจากคนใคร่เด็กที่ไม่ท าผิด คือคนใคร่เด็กที่ท าร้ายเด็กจะมี
ความบกพร่องทางประสาทที่แสดงว่ามีความผิดปกติในเขตสมองที่ท าหน้าที่ยับยั้งชั่งใจ ในขณะที่คนใคร่เด็กที่ไม่ท า
ผิดไม่มีความบกพร่องเช่นนั้น 

นอกจากนี้ยงพบว่ามีความแตกต่างระหว่างลักษณะของผู้ท าร้ายเด็กที่ใคร่เด็ก  และผู้ท าร้ายเด็กอ่ืน ๆ 
ค่อนข้างมาก คือ ผู้ท าร้ายเด็กที่ไม่เป็นกลุ่มใคร่เด็ก มักจะท าผิดเมื่อเครียด ท าผิดเมื่ออายุมากกว่า และบ่อยครั้งมี
เหยื่อเป็นสมาชิกครอบครัว ในขณะที่ผู้ท าร้ายเด็กที่เป็นกลุ่มใคร่เด็กมักจะท าผิดเริ่มตั้งแต่อายุน้อย มีเหยื่อเป็น
จ านวนมากกว่าและบ่อยครั้งมีเหยื่อที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัว มีแรงจูงใจจากภายในที่จะท าผิด (ไม่ใช่เป็นเพราะ
สถานการณ์) และมีค่านิยมและความเชื่อที่สนับสนุนการใช้ชีวิตแบบกระท าผิด โดยผู้ท าร้ายเด็กทุกคน ไม่ว่าจะใคร่
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เด็กหรือไม่ จะมีการใช้วิธีการต่างๆ เพ่ือที่จะเข้าถึงเด็กเพ่ือการมีเพศสัมพันธ์ บางคนปะเหลาะประเล้าประโลม
เตรียมเด็กเพ่ือให้ร่วมมือ (child grooming) โดยให้ความสนใจและของขวัญ บางคนขู่ขวัญ บางคนใช้เหล้า ยาเสพ
ติด หรือก าลังทางกาย 

2) กลุ่มนักข่มขืน (Rapists) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มใคร่เด็ก ผู้กระท าผิดทางเพศกลุ่มนี้มักมีอายุน้อยกว่า 
ปรับตัวทางสังคมได้ดีกว่า สามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ตามปกติ และมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับผู้กระท าผิดที่
ชอบใช้ความรุนแรงโดยทั่วไป มีประวัติการกระท าผิดซ้ าที่ใช้ความรุนแรงและมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว ใช้ก าลัง และมี
แนวโน้มจะกระท าผิดอีกในแบบที่ใช้ความรุนแรงมากกว่าทางเพศ 

3) ผู้กระท าผิดทางเพศที่เป็นผู้หญิง มักกระท ารุนแรงทางเพศกับเพศตรงข้ามและกับคนที่ไม่รู้จัก และมี
ความเป็นไปได้ในการกระท าผิดซ้ าน้อยกว่าผู้กระท าผิดผู้ชาย มักเป็นผู้ที่มีประวัติถูกกระท ารุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
ยาวนานในวัยเด็ก และมีแรงจูงใจโดยการกระตุ้นจากอ านาจและทางเพศ 

4) ผู้กระท าผิดทางเพศบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะมีแรงจูงใจด้านเพศในเด็กเล็ก แต่ไม่ทุกคนที่จะเป็น 
Pedophilia คนที่กระท าผิดทางเพศกับเด็กเล็กที่มีการเข้าถึงตัวเด็กจะมีความเสี่ยงในการกระท าผิดมากกว่าคนที่
อยู่แต่ในการใช้สื่ออนไลน์อย่างเดียว 

การบ้าบัดแก้ไขฟืน้ฟูที่มีประสิทธิภาพต่อผู้กระท้าผิดทางเพศ  

1. การท้าความเข้าใจกับผู้กระท้าผิดทางเพศ (Understanding sex offenders) ประกอบด้วย 

๑) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับก าเนิด (origins) สาเหตุ (causes) และเส้นทาง (patchway) สู่
การล่วงละเมิดทางเพศมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและส่งมอบยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยสาธารณะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินและสัมภาษณ์ประวัติของผู้กระท าผิดเป็นรายกรณี โดยเฉพาะ
ประวัติที่เกี่ยวข้องกับพฤติการณ์ทางเพศ ประวัติการมีเพศสัมพันธ์ การถูกละเมิด รายละเอียดของการกระท าผิด 
ความคิดของผู้กระท าผิด ในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังจากที่ได้ลงมือกระท าผิดแล้ว ทั้งนี้ผู้สัมภาษณ์ต้องมีทักษะ
และเทคนิคในด้านนี้เป็นอย่างด ี

๒) ข้อค้นพบจากงานวิจัยเกี่ยวกับสาเหตุของผู้กระท าผิดทางเพศที่เป็นเด็กและเยาวชน พบว่ามี
ปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้เกิดความแตกต่างและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาและการค่อยเป็นค่อยไป 
(onset) ที่จะกระท าผิดทางเพศและไม่ท าผิดทางเพศ (nonsexual) เด็กที่มีประวัติในการทารุณกรรมทางเพศมี
แนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อทางเพศสูงกว่าเด็กที่ไม่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในทางตรงคือจากผู้ตกเป็นเหยื่อก็จะ
กลายมาเป็นผู้กระท าผิดเอง โดยปัจจัยที่สามารถท านายการกระท าผิดทางเพศจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อมาก่อน เช่น 
การที่เด็กถูกล่วงละเมิดในช่วงอายุ 3-7 ปี แล้วไม่มีการแจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครองที่อาจ
ไม่ได้รับรู้ในพฤติกรรมเช่นนี้ หรือการที่เด็กถูกเลี้ยงดูอย่างไม่เหมาะสม (Maltreatment) ครอบครัวแตกแยก มีการ
กระท ารุนแรงต่อเด็กทั้งทางกาย ใจ ทางเพศ การละเลยทอดทิ้ง เป็นต้น ในงานของ Leibowitz, Burton และ 
Howard (2012) พบว่าเด็กที่กระท าผิดโดยทั่วไปมีปัญหาด้านพฤติกรรมและด้านพัฒนาการน้อยกว่าเด็กที่ตกเป็น
เหยื่อและเด็กที่กระท าความผิดทางเพศ โดยร้อยละ 66.7 ของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อและเด็กที่กระท าความผิดทาง
เพศมีความผิดปกติของสมาธิสั้น (attention-deficit/hyperactivity disorder) ร้อยละ 55.6 มีภาวะป่วยทางจิต
หลังเหตุการณ์ความรุนแรง (post traumatic stress disorder) ร้อยละ 49.9 มีความผิดปกติทางอารมณ์ 
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จากในการศึกษาเด็ก 218 คน ที่ถูกตัดสินว่ากระท าผิดทางเพศ ของ Knight and Sims-
Knight (2004) พบว่า การถูกทารุณกรรมทางร่างกายและทางเพศในช่วงวัยเยาว์มีบทบาทส าคัญในการเพ่ิม
โอกาสการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม Seto และ Lalumière (2010) ด าเนินการวิเคราะห์รายงานการศึกษาอิสระ 
59 เรื่อง เปรียบเทียบวัยรุ่นชายที่กระท าผิดกับไม่กระท าผิดทางเพศ จ านวน 13,393 คน พบว่า วัยรุ่นที่กระท า
ผิดทางเพศไม่สามารถอธิบายโดยทั่วไปได้ว่าเป็นพฤติกรรมที่มีแนวโน้มต่อต้านสังคม หากแต่เป็นผลมาจากการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศในอดีต การเสี่ยงกับความรุนแรงทางเพศ การถูกละเมิดอ่ืนๆ หรือถูกทอดทิ้ง การถูกกีดกันทาง
สังคม การถูกสัมผัสทางเพศหรือถูกถ่ายภาพลามกอนาจารแต่เนิ่นๆ ความสนใจทางเพศที่ผิดปกติ ความวิตกกังวล
และการพึงพอใจในตนเองต่ า เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังมี 3 ลักษณะบุคลิกภาพแฝงที่สามารถท านายการขืนใจทางเพศของผู้หญิงใน
กลุ่มวัยรุ่นที่กระท าความผิดทางเพศ ได้แก่ แรงขับ/ความหมกมุ่นทางเพศ (Sexual drive/ pre occupation) 
พฤติกรรมต่อต้านสังคม/พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ (Antisocial behavior/impulsivity) และนิสัยที่ใจจืดใจด า ไม่
ยินดียินร้าย (Callous/unemotional trait) ลักษณะเหล่านี้มีบทบาทส าคัญในช่วงชีวิต และมีความส าคัญในการ
ประเมินความเสี่ยงของการกระท าผิดซ้ าและควรเป็นเป้าหมายของการแก้ไข 

๓) พยาธิสภาพทางจิต (Psychopathy) เป็นอาการป่วยที่เกิดขึ้นกับประชากร 1-4 % ลักษณะ
ส าคัญของความผิดปกตินี้คือการขาดการเอาใจใส่หรือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  ท าให้เสี่ยงต่อการที่พวกเขาจะท าผิด
บรรทัดฐานของสังคมหรือกฎหมาย ผู้กระท าผิดที่เป็น Psychopathic จะก่ออาชญากรรมที่รุนแรง มีความ
หลากหลายมากกว่าผู้กระท าผิดคนอ่ืนๆ มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง การแสวงหาความ
ตื่นเต้นต่างๆ เช่น การใช้ยาจนเกินขนาด การบังคับมีกิจกรรมทางเพศ มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและส าส่อนทาง
เพศ และเมื่อเปรียบเทียบกับนักโทษคนอ่ืน ผู้กระท าผิดที่เป็น Psychopathic มีโอกาสสูงกว่า 2.5 เท่า ในการยื่น
ข้อเสนอขอการพักโทษ ทั้งนี้แม้ผลจากการเข้ารับการรักษาจะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นมีผลด้วยกว่านักโทษ
คนอ่ืนๆ ก็ตาม ที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีความสามารถในการที่จะใช้เอกสารหรือแสดงอาการที่บ่งบอกว่าเขาควรถูกพัก
โทษ 

๔) ความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) มี
ลักษณะเด่นของการไม่สนใจที่จะการละเมิดสิทธิ์ของคนอ่ืน (Disregard for and violation of the rights of 
others) เริ่มมีลักษณะดังกล่าวนี้ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้5 

1. ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและบรรทัดฐาน โดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมซึ่งส่งผลให้ถูก
จับกุมหรือถูกหมายจับทางอาญา 

2. การโกหกหลอกลวงและจัดการเพ่ือผลก าไรหรือความสนุกสนานของตนเอง 
3. มีพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น 
4. หงุดหงิดง่าย และก้าวร้าว เห็นได้จากการท าร้ายผู้อื่นบ่อยครั้งหรือมีส่วนร่วมในการต่อสู้ 
5. ไม่สนใจความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืนอย่างเห็นได้ชัด 
6. ขาดความรับผิดชอบ 
7. ไม่ส านึกต่อการกระท าของตน 

                                                           
5 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5)  
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๕) Conduct disorder 

 โรคคอนดัค เป็นพฤติกรรมเกเร ลักษณะส าคัญคือจะมีพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิผู้อ่ืน หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปรากฏอาการอย่างเด่นชัด อย่างน้อย 3 ข้อ จาก 15 ข้อ 
ในรอบ 12 เดือน และอย่างน้อย 1 ข้อ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้ 

 พฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนหรือสัตว์ ได้แก่  

1. รังแก ข่มขู่ ท าให้ผู้อื่นหวาดกลัว  
2. เป็นผู้ที่เริ่มการต่อสู้  
3. ใช้อาวุธในการท าร้ายผู้อ่ืน (เช่น ใช้ไม้ อิฐ เศษแก้วที่แตก มีด ปืน)  
4. เคยท าร้ายคนอ่ืนอย่างโหดร้าย  
5. เคยท าร้ายสัตว์อย่างโหดร้าย  
6. มีการขโมยต่อหน้าเจ้าของ (เช่น ปล้น ชิง วิ่งราว กรรโชกทรัพย์) 
7. บังคับให้ผู้อ่ืนมีกิจกรรมทางเพศด้วย 

พฤติกรรมท าลายทรัพย์สิน ได้แก่ 
8. ตั้งใจวางเพลิง เพ่ือให้เกิดความเสียหายรุนแรง 
9. ตั้งใจท าลายทรัพย์สินอื่นๆ (นอกเหนือจากการวางเพลิง)  

พฤติกรรมฉ้อโกงหรือขโมย  
10. งัดแงะบ้าน อาคาร หรือรถของผู้อื่น  
11. พูดโกหกบ่อยเพ่ือให้ได้สิ่งที่ต้องการหรือหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์  
12. ลักขโมยของเล็กๆ น้อยๆ โดยไม่เผชิญหน้ากับเจ้าของ (เช่น หยิบของจากร้านแต่ไม่งัด

แงะเข้าร้าน)  

พฤติกรรมฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่างรุนแรง  
13. ออกนอกบ้านกลางคืนบ่อยครั้งแม้ผู้ปกครองจะไม่อนุญาต เริ่มก่อนอายุ 13 ปี  
14. หนีออกไปค้างนอกบ้านอย่างน้อย 2 ครั้ง ในขณะที่อาศัยอยู่กับผู้ปกครอง (หรือครั้ง

เดียวแต่ไปอยู่ท่ีอ่ืนเป็นเวลานาน)  
15. หนีโรงเรียนก่อนอายุ 13 ปี 

 โปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพที่ช่วยลดการกระท้าผิดซ ้าทางเพศ  

นักวิจัยระบุว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ า ซึ่งปัจจัยที่สามารถ
ท านายได้อย่างแม่นย าของการกระท าผิดซ้ าทางเพศ เช่น ความสนใจทางเพศในวัยเด็ก ประวัติการกระท าผิดทาง
เพศ อายุครั้งแรกในการกระท าพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศและกระท าผิดทางเพศประเภทต่างๆ การใช้ชีวิตที่ไม่มี
ความแน่นอนและพฤติกรรมอาชญากรรม 
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โดยงานวิจัยของ Przybylski, R. (2015) ได้ทบทวนประสิทธิภาพของโปรแกรมและได้ข้อสรุปว่า 
-  การแก้ไขผู้กระท าผิดทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการบ าบัดความคิดและพฤติกรรม สามารถ

ลดไดท้ั้งการกระท าผิดซ้ าทางเพศและการกระท าผิดซ้ าอ่ืนๆ   
-  การแก้ไขอาจมีผลกระทบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้กระท าผิดและปัจจัยบริบทอ่ืนๆ 
-  ดังนั้นแทนที่จะใช้แนวทางเดียวกันกับทุกคน การแก้ไขมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เมื่อปรับให้เหมาะกับความเสี่ยง ความต้องการ และพลวัตร (dynamics) ของผู้กระท าความผิดทางเพศแต่ละคน 

Hanson และคณะ (2009) ยังพบว่า การแก้ไขที่ปฏิบัติตามหลักการ RNR เป็นการแทรกแซง
ช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพมากสุดในการลดการกระท าผิดซ้ าในผู้กระท าผิดทางเพศ 

ในส่วนของผู้ป่วยโรคจิต (psychopath) แต่ละคนจะมาพร้อมกับปัจจัยเสี่ยงของตัวเอง แต่ความรู้
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับแต่ละกลุ่มสามารถช่วยในการตัดสินใจในการให้การแก้ไข จากการศึกษาของ 
Serin & Amos (1995) พบว่าจากการติดตาม 8 ปี ผู้กระท าผิดที่ป่วยทางจิตประมาณ 1 ใน 4 จะไม่กระท าผิด
ในคดีรุนแรงอีกเลย อีกทั้งยังพบว่า ร้อยละ 50 ของเด็กที่เข้ารับโปรแกรมการแก้ไขอย่างเข้มข้น ( intensive 
treatment) มีแนวโน้มที่จะกระท าผิดคดีรุนแรงภายใน 2 ปี ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับเด็กที่เข้ารับโปรแกรม
ตามปกติ  

ตัวอย่างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ 

1. โปรแกรมบ้าบัดส้าหรับเด็กและเยาวชน (Treatment Programs for Juveniles) ตัวอย่าง
โปรแกรมเฉพาะทางจิตวิทยา  

- การรับรู้และยอมรับในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเ อง (Acknowledging and 
accepting responsibility) 

- การจัดการตนเอง เช่น เรียนรู้กลวิธีในการเผชิญปัญหา เทคนิคการควบคุมแรงกระตุ้น 
- การปรับโครงสร้างความรู้ความเข้าใจและการฝึกความเห็นใจผู้ อ่ืน (Restructuring 

cognitive distortions and empathy training)  
- การแก้ไขกับปัญหาของการตกเป็นเหยื่อในอดีต (Address own history of victimization) 
- เพศศึกษา 
- การควบคุมดูแลภายนอกสถานควบคุม โดยเจ้าหน้าที่คุมประพฤต ินักบ าบัด เป็นต้น 

2. การใช้เคมีบ้าบัด (Chemical Castration) 

จุดมุ่งหมายคือการลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนให้อยู่ในระดับเหมือนอยู่ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาว ซึ่ง
จะเป็นวิธีการช่วยลดความต้องการทางเพศของผู้กระท าผิด อีกทั้งช่วยลดจินตนาการทางเพศและลดพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ จากการศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบันมี ประเทศ (มลรัฐ) ที่ใช้มาตรการนี้อยู่ประมาณ 40 ประเทศ 
(เช่น 10 มลรัฐของสหรัฐอเมริกา ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย ฟรอริดา มอนตานา โอเรกอน จอร์เจีย หลุยเซียนา เท็กซัส 
ไอโอวา วิสคอนซิล อลาบามา ในยุโรป เช่น เดนมาร์ก สาธารณะรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เอสโตรเนีย และในเอเชีย เช่น 
เกาหลีใต้ เป็นต้น) โดยศาลจะเป็นผู้พิจารณาให้ยาก่อนออกจากเรือนจ ากับนักโทษในคดีที่เป็นการกระท ารุนแรง
ทางเพศ และโดยเฉพาะกระท าต่อเด็ก (มีตั้งแต่ 1 สัปดาห์ จนถึง 2 เดือนก่อนออกจากเรือนจ า) โดยเป็นเงื่อนไข
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ของการคุมประพฤติ ซึ่งจะต้องใช้ยาจนกว่าศาลหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะพิจารณาแล้วว่าไม่จ าเป็นต้องใช้ต่อ 
ผู้ต้องขังต้องให้การยินยอมที่จะใช้ยาด้วย ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายผู้รับยาจะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวยังมีข้อถกเถียงกันในประเด็น 

๑. การสมัครใจหรือการถูกบังคับ (Voluntary or Mandatory) คือผู้ต้องขังมีอิสระในการเลือก
มาตรการนี้จริงหรือไม่ เพราะในเกือบทุกรัฐใช้มาตรการนี้เป็นเงื่อนไขในการพักโทษแล้วคุมประพฤติต่อ 

๒. การรักษาหรือการลงโทษ (Treatment or Punishment) ประเด็นส าคัญคือผู้กระท าผิดทาง
เพศโดยเฉพาะในกรณีที่รุนแรง เช่น ข่มขืน หรือกระท าต่อเด็กนั้น กระบวนการยุติธรรมจะด าเนินการต่อเขาว่าเป็น
ผู้ป่วยที่ต้องรักษา หรือเป็นนักโทษที่จะต้องใช้ยาเพื่อเป็นการลงโทษ 

3. การมีชีวิตที่ดี รูปแบบใหม่ของการบ้าบัดแก้ไขฟื้นฟูในราชทัณฑ์ (Modern Correctional 
Models :Good lives model) 

 การก าหนดเป้าหมายของการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูนั้น ต้องให้ความส าคัญกับการมีชีวิตที่ดี การมีชีวิต
ที่ดีหรือ “Good Lives” เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่อธิบายว่า เป้าหมายที่ควรใช้ก าหนดแนวทางการบ าบัดแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด ควรจะเป็นเป้าหมายเพ่ือการสร้างชีวิตที่ดีหรือความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้กระท าความผิด ไม่ใช่
เป้าหมายเพ่ือการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเพ่ือป้องกันการกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกแต่เพียงอย่างเดียว ความหมายของ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือ “Well Being” นั้น คือการที่มนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการด้านร่างกาย 
สังคม และจิตใจ ส่วนด้านสังคมคือการได้รับการสนับสนุนทางสังคม มีโอกาสในการท างานที่มีความหมายและมี
คุณค่าต่อตัวเขา และมีโอกาสเข้าถึงการท ากิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสุขใจในเวลาว่าง และสุดท้าย
คือความต้องการทางจิตใจที่ได้รับการตอบสนองจากการมีความเป็นอิสระและความเป็นตัวของตัวเอง 
(Autonomy) การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน (Relatedness) และมีความสามารถเพียงพอในการท าสิ่งที่เขาต้องท า 
(Competent) ซึ่งความต้องการทางจิตใจนี้ จะช่วยเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของผู้กระท าความผิดในโปรแกรมการ
บ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟู โดยเชื่อว่าเมื่อผู้กระท าความผิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วจะไม่หวนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ซึ่ง
แนวคิดการมีชีวิตที่ดีนั้นมีความเชื่อที่ส าคัญได้แก่ 1) ความต้องการมีชีวิตที่ดีนับเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่เป็น
ธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน 2) มนุษย์เป็นสัตว์สังคมดังนั้นมนุษย์จะได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิตจากการหล่อเลี้ยง 
(Nourishment) จากคนอ่ืนๆ ในสังคม ทั้งการตอบสนองทางร่างกาย ทางสังคม และทางจิตใจ 3) มนุษย์โดย
ธรรมชาติเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริหารจัดการตนเอง (Self Organizing Entities) ที่แสวงหาสิ่งที่เติมเต็มให้กับชีวิต ดังนั้น
การมีชีวิตที่ด ีจึงมาจากการตัดสินใจเลือกของตัวเอง 4)  การมีชีวิตที่ดี มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แม้ว่า
เป็นเป้าหมายที่มีความเหมือนกันในมนุษย์ทุกคน แต่ความรู้สึกพึงพอใจในความเป็นอยู่ที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับจุดแข็งและ
ความสนใจเฉพาะตน รวมถึงสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้น าไปสู่การก าหนดล าดับความส าคัญของเป้าหมายของการ
บ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดใหม่ โดยในขั้นตอนแรกควรหาว่าปัจจัยอะไรบ้างทั้งภายนอกและภายในที่เป็น
อุปสรรคต่อการที่ผู้กระท าผิดจะไปถึงการมีชีวิตที่ดีได้ แล้วจึงช่วยผู้กระท าผิดให้สามารถลดอุปสรรคเหล่านั้นโดย
การให้ทักษะความรู้ และทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือให้เขาบรรลุถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแบบที่เขาต้องการได้ 
(Birgden (2002) 
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4. ระบบการบ้าบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อ  (Uninterrupted Tailor – 
Made Routing Program for Youth) 

 ระบบการบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนแบบไร้รอยต่อ เป็นนวัตกรรมในการดูแลเด็กและ
เยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้มีการร้อยเรียงกระบวนการตั้งแต่การ
จัดท าแผนการบ าบัดตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นของเด็กท่ีชัดเจนและท าได้จริง โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่เด็ก
และเยาวชนเข้าสู่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จนกระทั่งเด็กและเยาวชนได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน 
และให้มีระบบและบุคลากรให้การติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการประคับประคองให้เด็กและ
เยาวชนสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติภายหลังการปล่อยตัว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาพฤติกรรม 
และการกระท าผิดซ้ าได้ โดยกลไกในการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมนี้ที่ส าคัญ คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Individual 
Routing Counselor- IRC) ซึ่งจะเป็นผู้จัดท าแผน ให้ค าปรึกษาแนะน า ติดตามดูแลเด็กและเยาวชนเฉพาะราย
ตั้งแต่เข้าศูนย์ฝึกฯ ประสานเครือข่าย สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน เพ่ือเป็น
หน่วยรองรับ และติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการใน 5 
ด้าน คือ การศึกษา/ การประกอบอาชีพ ที่อยู่อาศัยและชุมชน การใช้เวลาว่าง การคบเพ่ือน ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว และสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดีในภายหลังการปล่อยตัว 

5. การล้อมวงสนับสนุนและความรับผิดชอบ Circles of Support and Accountability - 
CoSA) 

 การล้อมวงสนับสนุนและความรับผิดชอบ - CoSa เป็นการแก้ไขผู้กระท าผิดทางเพศที่มี
จุดเริ่มต้นในชุมชนเล็กๆ ของประเทศแคนาดา  ในช่วงปี 1990 CoSA เป็นการแก้ไขฟ้ืนฟูที่มีรากฐานจากแนวคิด
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งมองว่าอาชญากรรมเป็นอันตรายต่อผู้เสียหายและชุมชน รูปแบบนี้มุ่งเน้นไป
ที่การคืนสู่สังคมอย่างปลอดภัยของผู้พ้นโทษจากการจ าคุกที่ในคดีความผิดทางเพศที่มักจะมีความเสี่ยงและความ
จ าเป็นสูง การล้อมวงนี้ประกอบด้วยอาสาสมัครจากชุมชนประมาณ 4 – 6 คน โดยหนึ่งนั้นเป็นอาสมัครหลักที่
พบปะผู้กระท าผิดเป็นประจ า 

 โปรแกรมนี้พยายามช่วยผู้กระท าผิดที่อยูแ่กนกลางให้ประสบความส าเร็จในการกลับเข้าสู่สังคม
ด้วยการให้การสนับสนุนทางสังคมแก่พวกเขา ขณะที่พวกเขาพยายามหางานท า หาที่อยู่อาศัย ต้องการการดูแล
ช่วยเหลือและความต้องการทางสังคมอ่ืนๆ โดยผ่านการประชุมในหมู่สมาชิกของวงล้อม CoSA ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ช่วยให้ผู้กระท าผิดได้สร้างมิตรภาพกับอาสาสมัครของพวกเขา แต่ด้วยเป้าหมายของการ“ ไม่ตกเป็นเหยื่ออีก
ต่อไป” CoSA ยังเน้นย้ าความรับผิดชอบโดยยืนยันว่าผู้กระท าผิดต้องรับรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 

 การประเมินผลลัพธ์ของโปรแกรม CoSA ในแคนาดา สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา 
แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการลดการกระท าผิดซ้ า จากการประเมินล่าสุดของโปรแกรม CoSA ในมินนิโซตา 
(MnCoSA) ซึ่งอยู่บนฐานของการทดลองควบคุมแบบสุ่ม (randomized controlled trial) พบว่า สามารถลดการ
กระท าผิดซ้ าทางเพศอย่างมีนัยส าคัญซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการถูกจับกุมซ้ าได้ร้อยละ 88 ผลลัพธ์ยังแสดงให้เห็น
ว่า MnCoSA ลดการกระท าผิดซ้ าอย่างมีนัยส าคัญส าหรับความผิดประเภทใดๆ ได้มากถึงร้อยละ 57 และจากการ
วิเคราะห์ต้นทุน (cost-benefit analysis) แสดงให้เห็นว่า MnCOSA ท าให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 2 
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ล้านเหรียญ และสร้างประโยชน์ 40,923 เหรียญต่อผู้เข้าร่วม โดยส าหรับทุกดอลลาร์ที่ใช้กับ MnCoSA นั้นให้
ผลประโยชน์กลับมา 3.73 เหรียญ 

การกระท้าผิดซ ้าทางเพศ 

ผลการวิจัยในระยะ 25 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าผู้กระท าผิดทางเพศมักท ากับเด็ก และผู้กระท าผิดทาง
เพศต่อคนในครอบครัวตนเอง (incest) ก็จะกระท าต่อเด็กทั้งที่อยู่ในและนอกครอบครัวของตนเอง และยังพบว่า
พวกท่ีดูอินเตอร์เน็ตก็อาจมีการกระท าผิดที่ถึงตัวเด็กได้ นับเป็นข้อท้าทายในการแบ่งกลุ่มผู้กระท าผิดในกลุ่มนี้  

 อัตราการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดทางเพศในทุกประเภท จากข้อมูลการศึกษาที่ใหญ่ที่สุด พบว่า 
อัตราการกระท าผิดซ้ าในระยะเวลาการติดตาม 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 5.3 ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาวิจัยอ่ืนๆ แต่
จ านวนผู้กระท าผิดทางเพศที่กลับมากระท าผิดที่ใช้ความรุนแรงอยู่ที่ร้อยละ 17.1 และกระท าผิดในคดีอ่ืนๆ อยู่ที่
ร้อยละ 43  

โดยรวมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับผู้กระท าผิดคดีอ่ืน อัตราการถูกจับซ้ าของผู้กระท าผิดทางเพศนั้น จะน้อย
กว่าผู้กระท าผิดคดีอ่ืน แต่อัตราการถูกจับซ้ าในคดีเพศจะสูงกว่าคดีอ่ืนๆ ถึง 4 เท่า ทั้งนี้อัตราการกระท าผิดซ้ าของ
ผู้กระท าผิดทางเพศ จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่มากขึ้น จากผลการศึกษาที่ติดตามผู้กระท าผิดทางเพศทุกๆ 
5 ปี จนถึง 20 ปี พบว่าจ านวนผู้กระท าผิดซ้ าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 14 ไปจนถึงร้อยละ 27 นอกจากนี้
ยังพบว่า ผู้กระท าผิดที่ไม่มีการถูกจับซ้ าอีกในคดีที่เกี่ยวกับเพศในรอบ 5 ปีแรก ก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงในการ
กระท าผิดอีกในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ ผู้กระท าผิดทางเพศที่เป็นผู้หยิง ซึ่งเป็นสัดส่วนการกระท าผิดทางเพศอยู่ที่ร้อย
ละ 4 – 5 จะมีการกระท าผิดซ้ าน้อยกว่าผู้กระท าผิดผู้ชาย อย่างมีนัยส าคัญ 

มีการศึกษาวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่เป็นการน าเอาผลการศึกษาวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามี
วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัยที่น่าเชื่อถือจ านวนหลายงานมาวิเคราะห์ถึ งวิธีการ ตัวแปรและผลของการด าเนินงาน
ของโครงการถึงเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลของโปรแกรมการบ าบัดรักษาผู้กระท าผิดทางเพศเพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายในการลดปัญหาอาชญากรรมและค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาจ านวน 
28 โครงการ โดยข้อสรุปพบว่า แนวทางการบ าบัดโดยใช้  Cognitive behavioral/relapse prevention 
treatment, behavioral treatment and hormonal medication เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้กระท าผิดทางเพศ
ที่ไม่ได้เข้าโปรแกรมนี้ ค่าเฉลี่ยของอัตราการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดทางเพศที่ได้รับการบ าบัดแก้ไข คือ 9% 
เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้กระท าผิดในกลุ่มเดียวกันที่ไม่ได้รับการรักษามีอัตราการกระท าผิดซ้ าที่ 21% นอกจากนี้
นักวิจัยผู้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ยังสรุปว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเปรียบเทียบว่าการ
บ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูนั้นจะกระท าโดยหน่วยงานภายใต้กระบวนการยุติธรรมหรือหน่วยงานอ่ืน หรือเป็นโปรแกรมการ
แก้ไขฟ้ืนฟทูี่ท าในสถานควบคุมหรือท าในชุมชน  
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ข้อท้าทายและมาตรการในอนาคต 

ข้อท้าทาย  
-  ขาดเครื่องมือประเมินและจ าแนกเฉพาะส าหรับผู้กระท าผิดทางเพศประเภทต่าง ๆ 
-  ขาดโปรแกรมที่พิสูจน์ทราบแล้ว (evidence – based programs) เพ่ือแก้ไขกลุ่มผู้กระท าผิด

ทางเพศท่ีเฉพาะเจาะจง 
-  ความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ (ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ควบคุม) 

เพ่ือท าการจ าแนกและบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเหล่านี้ 
-  ภาวะนักโทษล้นคุก เรือนจ าแออัด 
-  ทัศนคตขิองสาธารณะและผู้ก าหนดนโยบายที่มีต่อผู้กระท าผิดทางเพศ 

มาตรการในอนาคต 
-  การขึ้นทะเบียนและการแจ้งเตือนผู้กระท าผิดทางเพศ (Sex Offender Registration and 

Notification) โดยอาจมีการเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศทางอินเทอร์เน็ต และมีการแจ้งเตือนชุมชนหาก
ผู้กระท าผิดทางเพศมาอาศัยหรือท างานในชุมชน 

-  การใช้ยาเ พ่ือลดฮอร์ โมนทางเพศและการท าหมัน (Pharmacological and Surgical 
Treatment)  

-  การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy - CBT) ส าหรับผู้กระท า
ผิดทางเพศประเภทต่างๆ  

-  การก ากับดูแลอย่างเข้มงวดและการสนับสนุนที่ครอบคลุมส าหรับผู้กระท าผิดทางเพศที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการกระท าผิดซ้ าทางเพศในอนาคต 
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ส่วนที่ 3 กรอบกฎหมายระหว่างประเทศและมาตรการในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าในคดีทางเพศ6  

กฎหมายระหว่างประเทศและมาตรการในการป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศ แบ่งออกเป็น ๒ 
มาตรการหลักๆ คือ การขึ้นทะเบียนและแจ้งเตือนข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศ และมาตรการฉีดยาเพ่ือควบคุม
ฮอร์โมนทางเพศ 

๑. การขึ นทะเบียนและการแจ้งเตือนข้อมูลผู้กระท้าผิดทางเพศ (Sex Offender Registration and 
Notification)7 

มาตรการในการขึ้นทะเบียนและการแจ้งข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศได้ถูกบัญญัติเป็นกฎหมาย
ภายในประเทศครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1994 และมีการแพร่กระจายไปใช้ทั่วโลก โดยเมื่อ ค.ศ. 2016 
มีทั้งหมด 29 ประเทศ ที่ได้น ามาตรการดังกล่าวมาบังคับใช้ในประเทศของตน ซึ่งประกอบไปด้วย อาร์เจนตินา , 
ออสเตรเลีย, บาฮามาส, แคนาดา, ชิลี, ไซปรัส, ฝรั่งเศส, เยอรมน,ี อินเดีย, สาธารณรัฐไอร์แลนด์, จาเมกา, เคนยา, 
มัลดีฟส,์ มอลตา, นิวซีแลนด์, ไนจีเรีย (รัฐลากอส), โปรตุเกส, แอฟริกาใต,้ เกาหลีใต,้ สเปน, ไต้หวัน, ตรินิแดดและ
โตเบโก,สหราชอาณาจักรและเครือจักรภพแห่งประชาชาติ (เบอร์มิวดา ยิบรอลตาร์ เกิร์นซีย์ ไอล์ออฟแมน 
นิวเจอร์ซยี์และหมู่เกาะพิตแคร์น) และทุกมลรัฐในสหรัฐอเมริกา  

มาตรการดังกล่าวเป็นการน าผู้กระท าผิดทางเพศที่อยู่ในเงื่อนไขที่ต้องขึ้นทะเบียนมาท าการจัดเก็บข้อมูล 
เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อาศัย ประวัติอาชญากร เป็นต้น เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ช่วยให้การด าเนินการในกระบวนการ
ยุติธรรมหรือภารกิจของหน่วยงานอ่ืนของรัฐนั้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การน าข้อมูลไปใช้ในการสืบสวน
สอบสวน การตรวจสอบผู้ต้องสงสัยในคดี การชี้ตัวผู้กระท าความผิด การรับบุคคลเข้าท างาน การออกใบอนุญาต
ต่างๆ การตัดสินใจในการใช้เงื่อนไขการคุมประพฤติ เงื่อนไขการใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยให้เหมาะสมกับ
ประวัติของผู้นั้น เช่น หากเป็นผู้กระท าผิดติดนิสัยที่ชอบกระท าช าเราเด็กหรือเยาวชน สิ่งที่ควรก าหนดคือห้ามให้
เข้าเขตที่มีเด็กอยู่เป็นจ านวนหนึ่ง การห้ามเข้าไปในบริเวณโรงเรียน สถานเลี้ยงดูเด็กในยามวิกาล หรือการห้ามให้
เขาประกอบอาชีพที่มีโอกาสได้อยู่กับเด็กหรือเยาวชนเป็นการส่วนตัว เช่น การเป็นครูสอนพิเศษที่บ้าน เป็นยาม
หรือภารโรงที่โรงเรียน เป็นต้น8 ผู้กระท าผิดทางเพศที่ถูกขึ้นทะเบียนแล้ว มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลของตนต่อ
หน่วยงานรัฐตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือหากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เช่นกัน เช่น การ
เปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล (บางประเทศไม่สามารถเปลี่ยนชื่อ สกุลได้) หรือย้ายที่อยู่อาศัย ย้ายที่ท างาน เป็นต้น  

การเข้าถึงข้อมูลของผู้กระท าผิด สามารถแบ่งการเข้าถึงได้หลายระดับ9 

1) การเข้าถึงได้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ 

                                                           
6 ดูตารางเปรียบเทียบการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนและมาตรการป้องกันผู้กระท าผิดทางเพศของแต่ละประเทศ ในผนวก 
7 เนื้อหาส่วนใหญ่เรยีบเรียงจาก Smart Summary 2016 Global Survey of Sex Offender Registration and 

Notification Systems 
8 ศรณัย์ธรณ์ เดชะทัตตานนท์ “มาตรการทางกฎหมายในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าผดิทางเพศ” LEGAL 

MEASURES FOR MONITORING AND TRACKING SEX OFFENDERS, วารสารบณัฑติศึกษานิติศาสตร์ หน้า 914  
9 ศรัณย์ธรณ์ เดชะทัตตานนท์ หนา้ 918 - 919 
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ประเทศฝรั่งเศส ได้บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  Code de procédure pénale 
Article 706-53-7 ให้เฉพาะผู้พิพากษา ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ นายทะเบียน เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เป็นต้น และการเปิดเผยข้อมูลนั้นต้องเป็นไปเฉพาะตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้เท่านั้น เช่น เพ่ือการสืบสวนสอบสวน การจ้างงาน การสรรหาคนเข้าท างาน  การพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตใดๆ หรือการพิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีเด็กหรือเยาวชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งยังมีระบบการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศทุกขั้นตอนต้องเข้าถึงผ่านระบบรักษาความปลอดภัย (Système de 
télécommunication sécurisé) เพ่ือรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

2) การเข้าถึงต่อหน่วยงานของรัฐและประชาชนแบบมีเงื่อนไข 

ในประเทศอังกฤษ การเข้าถึงข้อมูลของผู้กระท าผิดโดยหน่วยงานของรัฐและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ
ประชาชน มีลักษณะจ ากัดเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะรายบุคคลมิได้เป็นการเปิดเผยอย่างทั่วไป โดยได้บัญญัติการ
เปิดเผยข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศในลักษณะเป็นข้อสันนิษฐานในการเปิดเผยข้อมูล (Presumption to disclose) 
ใ น  Criminal Justice Act 2003 Secion 327 (A Disclosure of information about convictions etc. of 
child sex offenders tomembers of the public) มีผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เปิดเผยข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศต่อบุคคลที่สามเพ่ือลดโอกาสในการเกิดพฤติกรรมที่เป็นอันตราย โดยไม่ต้อง
จ าเป็นต้องมีการร้องขอให้เปิดเผย เพียงแต่หากเข้าตามองค์ประกอบข้อสันนิษฐานที่ก าหนดไว้ก็สามารถเปิดเผย
ข้อมูลได้ เช่น หากมีเหตุการณ์ที่เชื่อได้ว่าผู้กระท าผิดทางเพศมีความเสี่ยงที่จะกระท าความผิดที่ร้ายแรง (Serious 
harm) ต่อเด็กหรือเยาวชน  

3) การเข้าถึงของมูลต่อประชาชนเป็นการทั่วไป 

สหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศแรกเริ่มที่มีการใช้รูปแบบการเข้าถึงข้อมูลในระดับนี้ โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศได้อย่างทั่วไป ซึ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูล แบ่งได้ดังนี้  

1. การเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Public access to Sex Offender 
Information through the Internet) เป็นการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็ปไซต์กลางของสหรัฐอเมริกา 
(https://www.nsopw.gov) อันเป็นการเข้าถึงทางภูมิศาสตร์ (Geographic reach) ที่มีลักษณะเป็นขยาย
ขอบเขตการเข้าถึง ท าให้ข้อมูลมีความเป็นสาธารณะมากกว่าการรูปแบบอ่ืน  

2. การแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะและชุมชน (Community Notification)  เป็นมาตรการเชิงรุก (Proactive) 
ที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐท าการแจ้งข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศต่อชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น เช่น โรงเรียน  
มหาวิทยาลัย การเคหะสาธารณะ องค์กรเกี่ยวกับการบริการสังคม (Social Service Agencies) ที่มีหน้าที่ปกป้อง
ดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน เป็นต้น เพ่ือให้ชุมชนสามารถช่วยกันดูแล ระมัดระวังภัยซึ่งกันและกัน 
เช่น การที่ต้องอาศัยอยู่ในชุมชนโดยละแวกบ้านนั้นมีผู้กระท าผิดทางเพศย้ายเข้ามาอาศัย หากได้รับรู้ข้อมูล  
ดังกล่าวการระวังตนเองก็จะมีมากขึ้นหรือหากเห็นผู้นั้นอยู่กับเด็กหรือเยาวชนที่มิใช่บุตรของตน คนในชุมชนก็จะ
ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาให้กัน 

การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย (Updating) ส่วนใหญ่แล้ว ผู้กระท าผิดทางเพศต้องมีการแจ้งข้อมูลต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี ฝรั่งเศสมีข้อก าหนดให้แจ้งทุก 6 เดือน ขณะที่สหรัฐอเมริกาต้องแจ้งทุกๆ 3 เดือน 
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หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือปรับเปลี่ยนชื่อ ต้องแจ้งโดยเร็วที่สุดมีระยะเวลาตั้งแต่ภายใน 24 ชั่วโมง 
จนกระท่ังช้าที่สุดภายใน 15 วัน  

กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศ 

สหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่น าระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาบังคับใช้ในปี ค.ศ. 
๑๙๔๗  ต่ อม า ในปี  ค . ศ .  ๑๙๙๔  Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent 
Offender Registration Act หรือที่เรียกว่า Wetterling Act ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสอันมีผลให้มี
การจัดตั้งระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศในระดับสหพันธรัฐ โดยเน้นผู้กระท าผิดทางเพศที่มีประวัติ
อาชญากรรมทางเพศจ านวนมาก นอกเหนือจาก Wetterling Act แล้ว สหรัฐอเมริกามีกฎหมายที่ส าคัญอีกฉบับ
หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้ผู้กระท าผิดทางเพศแจ้งข้อมูลของตนต่อเจ้าหน้าที่ รัฐ คือ Megan’s Law10 
กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาพัฒนาปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนในรัฐของตนเพ่ือเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ ภายในประเทศ อย่างไรก็ดี Megan’s Law ได้ถูกผนวกรวมกับ Adam Walsh Child 
Protection and Safety Act ในปี ค.ศ. ๒๐๐๖ โดยได้น า Sex Offender Registration and Notification Act 
(SORNA) ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศและการแจ้งเตือนภัยแก่สาธารณชนเข้า
ไว้ด้วยกันด้วย11 

แคนาดา 

การขึ้นทะเบียนทางเพศในแคนาดาแบ่งออกเป็นสองระดับ คือ ระดับรัฐและสมาพันธรัฐ โดยในปี  ๒๐๐๑ รัฐ
ออนแทริโอ (Ontario) เป็นรัฐแรกที่เริ่มต้นใช้ระบบการขึ้นทะเบียนทางเพศ ต่อมาในปี ๒๐๐๔ ส านักทะเบียน
ผู้กระท าผิดทางเพศระดับชาติแคนาดา (Canadian National Sex Offender Registry) ได้เสนอให้มีกฎหมายว่า
ด้วยการขึ้นทะเบียนข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศซึ่งเรียกว่า Sex Offender Information Registration Act 
(SOIRA) เพ่ือปราบปรามการกระท าผิดทางเพศและเพ่ือป้องกันผู้บริสุทธิ์ในสังคม ซึ่งในแต่ละรัฐก็ได้ผ่านข้อบังคับ
ในการลงทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ  แต่สิ่งที่แตกต่างจากระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศใน
สหรัฐอเมริกาคือ สาธารณชนยังคงถูกจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศที่ข้ึนทะเบียน การแจ้งเตือนจะ
กระท าในกรณีท่ีผู้กระท าผิดทางเพศต่อเด็กและมีความเสี่ยงสูงที่จะกระท าผิดซ้ าเท่านั้น12 

 

                                                           
10 Megan’s Law เป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาในการจดัเก็บรายช่ือผู้กระท าผดิผดิทางเพศเพื่อแจ้งเตือนไปยังชุมชน 

กฎหมายฉบับนีเ้กิดจากรณีของเดก็หญิง Megan Kanka อายุ 7 ขวบ ที่ถูกฆ่าข่มขืนโดยชายทีเ่คยถกูตัดสินจ าคุกว่ากระท าผิดทาง
เพศที่อาศัยอยู่ในย่านนั้น การตายของเด็กหญิงน ามาซึ่งการผลักดันกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซี ในปี 1994 โดยก าหนดให้มีการแจ้ง
เตือนแก่ประชาชนเมื่อผู้กระท าผิดทางเพศต่อเด็กได้ย้ายมาอาศัยอยู่ในบริเวณหมู่บ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียง ต่อมาในปี 1996 
ประธานาธิบดคีลินตัน ไดล้งนามตราบัญญัติ Megan’s law เพื่อบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา ก าหนดใหร้ฐัต้องแจ้งเตือนแก่ชุมชนเมื่อมี
ผู้กระท าผิดทางเพศยา้ยเข้ามาในชุมชน 

11 วารีรัตน ์รัตนวิบูลยส์ม  “การขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ: พิจารณาในมติิของความร่วมมือระหวา่งประเทศ” (Sex 
offender register in the context of international cooperation)  

ใน http://publiclaw.net/publaw/view.aspx?id=1891#_ftn4 
12 วารีรัตน์ รตันวิบูลยส์ม พึ่งอ้าง 
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อังกฤษ มีการออกกฎหมาย Sex Offenders Act 1997 กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้ ผู้กระท าผิด
ทางเพศต้องแจ้งข้อมูล ส่วนตัวของตนต่อต ารวจ รวมทั้งหากต่อมาผู้กระท าผิดย้ายถิ่นที่อยู่ก็ต้องแจ้งถิ่นที่อยู่ใหม่แก่
เจ้าหน้าที่ต ารวจทุกครั้งภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย โดยกฎหมายได้ก าหนดประเภทของบุคคลที่ต้อง
กรอกข้อมูล อาทิ บุคคลที่ได้ถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ  หรือบุคคลที่ได้รับโทษจ าคุก หรืออยู่
ระหว่างการถูกกักขัง หรืออยู่ระหว่างการคุมประพฤติโดยการให้บริการชุมชนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศ หรือเป็นผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ อันเนื่องมาจากการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ เป็นต้น โดยกฎหมายได้ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องรายงานตัว รายละเอียดดังตาราง
ต่อไปนี้ 

รายละเอียดของบุคคล ระยะเวลาที่ก าหนด 

1. กรณีบุคคลนั้น ได้รับการตัดสิน โทษให้จ าคุก ตลอด
ชีวิตหรือ มากกว่า 30 เดือน 

ไม่จ ากัดระยะเวลา 

2. กรณีบุคคลนั้น ได้เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล 
ตามค าสั่งที่ก าหนด  

ไม่จ ากัดระยะเวลา 

3. กรณีบุคคลนั้น ได้รับการตัดสิน  โทษให้จ าคุก
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 30 เดือน  

ระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันทีได้รับโทษดังกล่าว 

4. กรณีบุคคลนั้น ได้รับการตัดสิน โทษให้จ าคุก 6 
เดือน หรือไม่เกิน 6 เดือน  

ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่ได้รับโทษดังกล่าว 

5. กรณีบุคคลที่ได้รับการรักษาใน โรงพยาบาลโดย 
ไม่ได้มีค าสั่งบังคับ  

ระยะเวลา 7 ปี นับแต่วันที่กฎหมายก าหนด 

6. กรณีบุคคล ประเภทอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎหมายก าหนด 

 

ฝรั่งเศส มีมาตรการในการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ (Sex Offender Registration) เช่น ความผิด 
ฐานข่มขืนกระท าช าเรา กระท าช าเราเด็ก ความผิดในการล่วงละเมิดทางเพศ กระท าอนาจารเด็ก นอกจากนั้นยังมี
ประเภทความผิดอ่ืนที่ต้องขึ้นทะเบียบด้วย เช่น  ความผิดฐานฆ่าผู้อ่ืน รวมถึงเหยื่อที่เป็นเด็ก กระท าช าเราและฆ่า 
การฆ่าที่มีลักษณะการใช้ก าลังรุนแรง วิธีโหดร้าย หรือมีลักษณะเป็นการทรมานเหยื่อ เป็นต้น ความผิดต่อร่างกาย 
เช่น ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ทารุณกรรมผู้อ่ืน รวมถึงเหยื่อท่ีเป็นเด็ก  

ประเทศฝรั่งเศสใช้ระบบฐานข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศที่เรียกว่า  “The National Automated Sex 
Offenders Register” ฐานข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๕ เพ่ือปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฝรั่งเศส
จากการถูกละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อย่างไรก็ดี รัฐบาลฝรั่งเศสก็มิได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูล
ผู้กระท าผิดทางเพศได้อย่างง่ายดายนัก คงให้แต่เฉพาะผู้ที่มีอ านาจทางตุลาการและเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ที่สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศได้ โดยผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเป็นเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ไม่ต้องขึ้น



27 
 

ทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ หากเป็นกรณีอายุระหว่าง 13 - 18 ปี จะไม่ขึ้นทะเบียนก็ได้ เว้นแต่ศาลพิจารณา
แล้วเห็นว่าต้องขึ้นทะเบียน 

ระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน และการแจ้งข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศ  

- ผู้กระท าผิดทางเพศท่ีถูกลงโทษจ าคุกเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้น ไป จะถูกขึ้นทะเบียนเป็นเวลา 30 ปี 

- ผู้กระท าผิดทางเพศที่ถูกลงโทษจ าคุก หรือถูกลงโทษอย่างอ่ืนอันมิใช่  ผู้กระท าผิดทางเพศที่ต้องขึ้น
ทะเบียนตามกรอบระยะเวลาข้างต้นจะถูกข้ึนทะเบียนเป็นเวลา 20 ปี 

สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 

ก็ได้บัญญัติกฎหมายว่าด้วยผู้กระท าผิดทางเพศออกมาในปี 2001 เรียกว่า “Sex Offenders Act 
2001” ซึ่งก าหนดให้ผู้กระท าผิดทางเพศตามพระราชบัญญัตินี้ต้องแจ้งข้อมูลของตนต่อส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ รัฐบาลไอร์แลนด์คาดหวังไว้ว่านอกจากกฎหมายฉบับนี้จะช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจในการติดตามตรวจสอบ
ผู้กระท าผิดทางเพศที่หลบหนีเข้าประเทศอ่ืนได้แล้วยังสามารถป้องกันผู้กระท าผิดทางเพศจากประเทศอ่ืนหลบหนี
เข้าประเทศไอร์แลนด์ด้วยเช่นกัน แต่ที่น่าแปลกคือ แม้ว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องการขึ้น
ทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศไว้แต่ระบบการขึ้นทะเบียนดังกล่าวกลับได้รับความนิยมใช้อย่างเป็นทางการ
ภายในประเทศไอร์แลนด์ 

 การก้าหนดห้ามเข้าสถานที่ 

อังกฤษ มีการออกกฎหมาย Sexual Offences Act 2003 กฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดห้ามผู้กระท าผิด
ทางเพศเข้าใกล้สถานที่ที่เด็กพักอาศัย ทั้งนี้เพ่ือปกป้องเด็กมิ ให้ต้องพลาดพลั้งตกเป็นเหยื่อของผู้กระท าผิดทาง
เพศได้อีก นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังให้อ านาจต ารวจตรวจลายนิ้วมือหรือถ่ายรูปผู้กระท าผิดทางเพศไว้เพ่ือ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งจัดตั้งฐานข้อมูลที่ชื่อว่า  ViSOR (Violent and 
Sex Offender Register) ขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต ารวจในการบันทึกข้อมูลของผู้ กระท าผิดทางเพศ 
นั่นเอง13 

รัฐหลุยเซียนา ก าหนดให้ผู้กระท าความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติอยู่ห่างจากในโรงเรียนประถม
และมัธยมศึกษา อย่างน้อย 1,000 ฟุต (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการสถานศึกษา หรือหัวหน้า
สถานศึกษา แล้วแต่กรณี) หรือมิให้เกี่ยวข้องกับการขนส่งนักเรียน หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่มี
เด็กนักเรียนอายุต่ ากว่า 18 ปี และยังก าหนดให้ผู้กระท าความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติอยู่ห่างจากสระ
ว่ายน้ าสาธารณะ, ศูนย์เยาวชน, สถานที่ท่ีรับดูแลเด็กเล็ก อย่างน้อย 1,000 ฟุต 

 การก้าหนดเขตที่อยู่อาศัย 

มาตรการนี้มีแนวคิดมาจากหลักที่ต้องการป้องกันอาชญากรรมโดยรูปแบบการกีดกันผู้กระท าผิดให้พ้นหรือ
ออกจากสังคม (Banishment) เนื่องจากเห็นว่าการก่ออาชญากรรมข้ึนอยู่กับโอกาส และสถานการณ์ที่เอ้ืออ านวย

                                                           
13 วารีรัตน ์ รัตนวิบูลย์ อ้างแล้ว 
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หรือส่งเสริมให้ผู้นั้นลงมือกระท าความผิด โดยมาตรการการจ ากัดเขตที่อยู่อาศัยของผู้กระท าผิดทางเพศ 
(Residency Restrictions) เป็นการก าหนดให้เขตท่ีอยู่อาศัยของผู้กระท าผิดทางเพศมีอย่างจ ากัด  

ในรัฐหลุยเซียนาก าหนดให้ผู้กระท าความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติต้องอาศัยอยู่ห่างจากโรงเรียน
ประถมและมัธยมศึกษา, สระว่ายน้ าสาธารณะ, ศูนย์เยาวชน, สถานที่ที่รับดูแลเด็กเล็ก อย่างน้อย 1,000 ฟุต 
และห้ามมิให้ผู้ที่กระท าความผิดซึ่งอยู่ในระหว่างการคุมประพฤติติดต่อกับผู้เสียหาย หรือครอบครัวของผู้เสียหาย 
เว้นแต่ผู้เสียหายจะยินยอมให้ติดต่อ (ทางจดหมาย หรือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร) 

๒. การใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนทางเพศ14 

จุดมุ่งหมายคือการลดฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนให้อยู่ในระดับเหมือนอยู่ในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาว ซึ่งจะเป็น
วิธีการช่วยลดความต้องการทางเพศของผู้กระท าผิด อีกทั้งช่วยลดจินตนาการทางเพศและลดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ทางเพศ จากการศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบันมี ประเทศ (มลรัฐ) ที่ใช้มาตรการนี้อยู่ประมาณ 40 ประเทศ15 

สหรัฐอเมริกา มี 10 มลรัฐที่มีการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอร์โมนทางเพศ  

รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นมลรัฐแรกในการใช้ยา Medroxyprogesterone Acetate (เพ่ือลดความต้องการทาง
เพศ) หรือให้พักการลงโทษ ร่วมกับการให้ยาส าหรับผู้กระท าความผิดครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศทางทวาร
หนัก การมีเพศสัมพันธ์ ทางช่องปากและการล่วงละเมิดทางเพศ หากเป็นการกระท าต่อเหยื่อที่มีอายุไม่เกิน 13 ปี 
และถ้าหากเป็นการกระท าความผิดซ้ าต้องได้รับยานี้ทันที ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย The Penal Code of 
California ที่ออกมาในปี 1996 โดยจะใช้ยาภายใน 1 สัปดาห์ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกจากที่คุมขัง และยังคง
ต้องได้รับการรักษาจนกว่าคณะกรรมการกรมราชทัณฑ์เห็นว่าการรักษาโรคนี้จะไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป 

รัฐฟลอริดา 

มีกฎหมายอนุญาตให้ใช้ยาบ าบัดรักษาด้วย medroxyprogesterone acetate (MPA) ตั้งแต่ปี 1997 ใน
กรณีความผิดที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศท้ังหมดตาม Florida Statutes Section 794.011  ได้แก่ การล่วงล้ า
ทางปาก ทวารหนักหรืออวัยวะเพศหญิงหรือทั้งหมดโดยอวัยวะเพศของผู้นั้น หรือการล่วงล้ าทางปาก ทวารหนัก 
หรืออวัยวะเพศหญิงโดยวัตถุใดๆ  โดยที่หากจ าเลยถูกตัดสินว่ากระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามมาตรา 794.011 
ศาลอาจให้จ าเลยได้รับการบ าบัดรักษาด้วยการใช้ยาดังกล่าว หากเป็นกรณีกระท าผิดซ้ า ศาลต้องตัดสินใหจ าเลย
เข้ารับการรักษา ศาลก าหนดให้เข้ารับการรักษาด้วยการใช้ยา MPA เมื่อได้รับความเห็นจากผู้เขี่ยวชาญทาง
การแพทยว์่าจ าเลยเป็นผู้มีความเหมาะสมกับการรักษา และการพิจารณาดังกล่าวต้องท าภายในระยะเวลา 60 วัน 
นับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา  และการรักษาด้วยยา MPA จะจัดตามตารางที่ควบคุมโดยกรมราชทัณฑ์  ถ้าจ าเลย
ไม่ปรากฏตัวตามที่กรมราชทัณฑ์ก าหนดเพ่ือการรักษา หรือปฏิเสธการรักษาด้วยยา MPA จ าเลยมีความผิดอาญา

                                                           
14 ดูตารางเปรยีบเทียบการใช้ยาเพื่อควบคุมฮอรโ์มนและมาตรการป้องกันผู้กระท าผดิทางเพศของแต่ละประเทศ ใน

ผนวก 
15 วศินี กมลวารินทร์, มาตรการบ้าบัดผู้กระท้าความผิดทางเพศด้วยวิธีการใช้ยาเพ่ือควบคุมฮอโมนเพศ, , วิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธรุกิจบัณฑิตย์ 2558. หนา้ 19 
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ระดับที่ 2 ระยะเวลาของโทษจ าคุกคือ 15 ปี ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 775.082 มาตรา 775.083 หรือ 
มาตรา 775.08416 

รัฐมอนตานา 

Sexual Crimes Chemical Treatment Of Sex Offenders ที่ออกมาในปี 1997 ให้ใช้มาตรการในกรณี
กระท าผิดครั้งแรกในความผิดการกระท ารุนแรงทางเพศ, การร่วมเพศโดยปราศจากความยินยอม, การร่วมเพศ
ระหว่างผู้มีสายเลือดเดียวกัน ที่ผู้เสียหายอายุน้อยกว่า 16 ปี และผู้กระท าผิดอายุมากกว่าหรือ 3 ปีขึ้นไป ศาลจะ
ใช้ดุลพินิจในการให้สารเคมี MPA หรือสารเคมีอ่ืนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับ MPA หรือการให้ยาอ่ืนๆ ที่ผ่านการ
รับรองความปลอดภัยทางการแพทย์ แต่หากเป็นความผิดครั้งที่ 2 ผู้กระท าผิดจะถูกบังคับให้รับสารทันที แต่ต้อง
แจ้งความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้ยา มาตรการนี้ไม่มีการผ่านการ
วิเคราะห์หรือประเมินผลทางจิตใจ โดยจะได้รับสารเคมี 1 สัปดาห์ก่อนปล่อยตัว และรับยาจนกว่าคณะกรรมการ
ของกรมราชทัณฑ์จะเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องรักษา 

รัฐโอเรกอน 

ในปี 1999 รัฐโอเรกอนได้แก้ไขกฎหมาย chapter 144 section 144.625 Hormone or antiandrogen 
pilot treatment program ให้ผู้กระท าผิดทางเพศทุกคนต้องเข้ารับสารเคมีแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็น
รายบุคคล ทั้งนี้ต้องไม่มีข้อบ่งห้ามทางการแพทย์ว่าห้ามรับสารเคมี  ทั้งนี้จะต้องแจ้งความยินยอมโดยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรโดยเฉพาะเรื่องผลข้างเคียงจากการใช้ยา และผู้รับยาจะต้องตระหนักถึงผลของการรับยาด้วย โดย
แพทย์ผู้ช านาญการจะเป็นผู้ประเมินผล ทั้งนี้ผู้กระท าผิดจะได้รับทัณฑ์บน โดยจะเป็นผู้ถูกก าหนดให้ต้องได้รับ
บทลงโทษ หากไม่ให้ความร่วมมือในการฉีดสารเคมีหรือฉีดสารเคมีอ่ืนเพ่ือลบล้างประสิทธิภาพของสารเคมีที่กรม
ราชทัณฑ์ฉีดให้ มาตรการนี้จะใช้จนกว่าคณะกรรมการพิจารณาการพักโทษหรือการพิจารณาหลังปล่อยตัวนักโทษ
จะเห็นสมควรให้หยุด โดยผู้รับยาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฉีดสารเคมีท้ังหมด 

รัฐจอร์เจีย 

ภายใต้กฎหมาย Code of Georgia Annotated ที่ออกมาในปี 2006 ศาลจะใช้ดุลพินิจ ในการให้MPA หรือ
สารเคมีอ่ืนที่เป็นลักษณะเดียวกันกับ MPA ทั้งในส่วนที่เป็นการกระท าผิดทางเพศครั้งแรกต่อเด็กที่อายุน้อยกว่า 
17 ปี โดยเป็นการกระท าที่อุกฉกรรจ์ การท าร้ายร่างกายเด็กหรือการร่วมเพศโดยทางทวารหนัก และการกระท า
ผิดครั้งที่ 2 หากเป็นการกระท าผิดทางเพศต่อเด็ก ต้องผ่านการประเมินโดยจิตแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจิต
เวชที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการกระท าผิดทางเพศต่อเด็กโดยเฉพาะ และต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมที่แสดงผล

                                                           
16 (5) If a defendant whom the court has sentenced to be treated with medroxyprogesterone acetate 

(MPA) fails or refuses to: 
 (a) Appear as required by the Department of Corrections for purposes of administering the 

medroxyprogesterone acetate (MPA); or (b) Allow the administration of medroxyprogesterone acetate (MPA), 
the defendant is guilty of a felony of the second degree, punishable as provided in s. 775.082, s. 775.083, 
or s. 775.084. 
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ข้างเคียงเกี่ยวกับยาด้วย ผู้กระท าผิดจะได้รับสารเคมีจนกว่าจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องได้รับอีกต่อ
ต่อไป 

รัฐหลุยเซียนา 

มีมาตรการใช้ยา MPA ในปี 2008 โดยศาลสั่งให้ใช้ยารักษาหรือศาลอาจสั่งให้ท าหมันได้ (Physical 
Castration) โดยผู้กระท าผิดต้องยินยอม โดยใช้กับกรณีต่างๆ ดังนี้ 

1. การข่มขืนในระดับแรก คือ การข่มขืนซึ่งกระท าโดยบุคคลที่มีอายุ 65 ขึ้นไป และผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอม 
ในกรณีดังต่อไปนี้ เช่น เหยื่อได้ขัดขวางแล้วแต่ไม่สามารถขัดขวางได้, ผู้กระท ามีอาวุธ, เหยื่อมีอายุต่ ากว่า 13 ป,ี มี
ผู้กระท าความผิดตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป เป็นต้น  

2. การข่มขืนในระดับสอง คือ การข่มขืนที่ผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอม ในกรณีดังนี้ เช่น  เมื่อเหยื่อได้ต่อต้านหรือ
ป้องกันแล้วแต่ไม่สามารถต่อต้านได้, เหยื่อไม่มีความสามารถในการป้องกันอันเนื่องความผิดปกติบางอย่างทีเกิดขึ้น
ต่อร่างกายหรือจิตใจอันนือ่งมากจากการใช้ยา หรือความไม่รู้ของเหยื่อ 

3. การกระท าการทางเพศที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บสาหัสแก่ผู้ถูกกระท า เช่น การสัมผัสของทวาร
หนักหรืออวัยวะเพศของเหยื่อโดยผู้กระท าความผิดโดยใช้เครื่องมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของผู้กระท า
ความผิด หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเหยื่อ 

4. การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศที่กระท าโดยบุคคลอายุมากกว่า 17 ปี กระท าต่อบุคคลอายุต่ ากว่า 17 
ปี โดยที่ผู้กระท าและผู้ถูกกระท ามีอายุแตกต่างกัน 2 ปี หรือบคุคลที่มีความพิการทางร่างกายและจิตใจ 

5. การมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน หรือเพศตรงกันข้าม หรือกับญาติพ่ีน้อง ในกรณีที่เหยื่ออายุ
ต่ ากว่า 17 ปี และผู้กระท าอายุมากกว่าเหยื่ออย่างน้อย 3 ปี, เหยื่อได้ขัดขืนแล้วแต่ไม่เป็นผล, เหยื่อได้ถูกข่มขู่ว่า
จะได้รับอันตรายร้ายแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นต้น 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. ศาลสามารถตัดสินให้ผู้ที่กระท าความผิดเข้ารับการรักษาได้ตามที่ศาลเห็นสมควร (พิจารณาจากค าแนะน า
ของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ว่าผู้นั้นสามารถเข้ารับการรักษาโดยวิธีนี้ได้)  ซึ่งค าพิพากษาของศาลที่เข้ารับการ
รักษานั้น ไม่มีผลในการลดโทษประเภทอ่ืน โดยศาลจะต้องมีค าสั่งภายใน 6 วันนับจากวันที่ศาลมีค าพิพากษา
ลงโทษ หรือศาลอาจตัดสินให้ผู้กระท าความผิดเข้ารับการผ่าตัดได้ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดนั้นร้องขอ และศาล
เห็นว่าผู้นั้นได้ทราบถึงวิธีการ ขั้นตอน และผลกระทบของการผ่าตัดเป็นอย่างดีแล้ว 

2. ส าหรับการรักษาจะใช้ medroxyprogesterone acetate หรือสารเคมีอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

3. ต้องมีการประเมินสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการรักษา 

4. ต้องได้รับการรักษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนปล่อยตัว  

5. ศาลจะเป็นผู้ที่สั่งยกเลิกการรักษาเมื่อศาลเห็นสมควร 

6. ผู้เข้ารับการรักษาจะได้รับฟังรายละเอียด และขั้นตอนในการรักษา รวมถึงผลกระทบต่างๆที่อาจจะเกิดข้ึน 
และต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการที่จะเข้ารับการรักษา 
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7. ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาเอง 

8. Department of Public Safety and Corrections เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบในการด า เนินการ 
หมายเหตุ กรณีที่ผู้กระท าความผิดที่อาจได้รับการปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ  จะต้องได้รับการรักษาโดยใช้ 
medroxyprogesterone acetate เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ก่อนการปล่อยตัว 

ถ้าผู้กระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในการรักษาหรือปฏิเสธไม่ด าเนินการตามขั้นตอนการรักษา  ผู้กระท า
ความผิดจะถูกจ าคุกโดยมีหรือไม่มีการใช้แรงงานอย่างหนัก เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกินห้าปี โดยที่จะไม่ได้
รับประโยชน์จากการคุมประพฤติทัณฑ์บนหรือการพักการลงโทษ โดยศาลจะเป็นผู้ที่สั่งยกเลิกการรักษาเมื่อศาล
เห็นสมควร 

รัฐเท็กซัส 

เท็กซัสเป็นมลรัฐเดียวที่มีก าหนดให้ผ่าตัดท าหมัน โดยปี 2011 กฎหมาย Texas Government Code 
501.061. Orchiectomy for Certain Sex Offenders ก าหนดให้ผู้กระท าผิดทางเพศในการกระท าอนาจารกับ
เด็กหรือความรุนแรงทางเพศทุกฐานความผิด สามารถแสดงความสมัครใจในการเข้ารับการผ่าตัดเพ่ือท าหมันได้ 
แต่ต้องได้รับความยินยอมที่ผ่านกระบวนการให้ค าปรึกษาจากจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ให้การให้ค าแนะน าปรึกษาต่อผู้กระท าผิดทางเพศจะเป็นผู้ประเมินจิ ตใจผู้กระท านั้นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะเข้ารับการผ่าตัดท าหมัน ผู้กระท าผิดต้องลงนามให้ความยินยอมในทุกขั้นตอนด้วย 

รัฐไอโอวา 
Iowa Code 903B SEX OFFENDER SPECIAL SENTENCING AND HORMONE TREATMENT ที่ออกในปี 

2011 ก าหนดให้การกระท าครั้งแรกที่เป็นความผิดทางเพศที่รุนแรงต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี ศาลจะใช้ดุลพินิจใน
การให้ยาหรือให้ผ่าตัดโดยความสมัครใจ แต่หากเป็นการกระท าผิดครั้งที่ 2 ผู้กระท าผิดจะต้องถูกบังคับให้เข้ารับ
สารเคมีหรือการผ่าตัด เว้นแต่ถ้าการกระท าผิดนั้นไม่กระทบต่อผู้เสียหาย  ทั้งนี้ ไม่ปราฏกว่าต้องมีการแจ้งความ
ยินยอมโดยลายลักษณ์อักษร 

รัฐวิสคอนซิล 
ก ฎ ห ม า ย  Sexually violent person commitments.980.08 Supervised release; procedures, 

implementation, revocation ที่ออกในปี 2012 ให้ศาลจะใช้ดุลพินิจในทุกความผิด แต่ศาลอาจจะถามความ
สมัครใจของผู้กระท าผิดว่ามีความประสงค์ในการเข้ารับฉีดสารเคมี Antiandrogen หรือสารเคมีให้ผลในลักษณะ
เดียวกันหรือไม่ หากเป็นการกระท าผิดทางเพศที่กระท าต่อเด็ก ต้องเป็นเด็กที่อายุต่ ากว่า 13 ปี แต่หากเป็นการ
กระท าผิดทางเพศต่อเด็กที่เป็นความผิดระดับที่สองตามกฎหมายของวิสคอนซิน  อาทิ การบังคับขืนใจให้มีการ
สัมผัสทางกายซึ่งเป็นผลให้เกิดบาดแผล มีการติดเชื้อหรือเกิดความทรมานทางจิตใจ, การกระท ารุนแรงทางเพศที่
ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน, การมีเพศสัมพันธ์โดยอีกฝ่ายถูกวางยาให้หมดสติ, ผู้ดูแลมีเพศสัมพันธ์กับผู้อยู่
ในความดูแล/คนไข้, ผู้คุมขังหรือผู้มีอ านาจลงทัณฑ์มีเพศสัมพันธ์กับนักโทษหรือผู้ท าทัณฑ์บน ต้องเป็นการกระท า
ต่อผู้อายุ 13-15 ปี โดยมีกระบวนการในการประเมินผลทางจิตใจผ่านแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ  แต่ศาลจะตั้งผู้
ตรวจสอบพฤติการณ์ผู้กระท าผิดเพ่ือพิจารณา มาตรการนี้ใช้เวลาภายใน 120 วันนับแต่ศาลได้รับผลการพิจารณา
จากผู้ตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้กระท าผิด 
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รัฐอลาบามา 

ในปี 2019 รัฐอลาบามาได้ออกกฎหมายอนุญาตให้มีการฉีดสารเคมีลดความต้องการทางเพศ บังคับใช้แก่
นักโทษที่กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศที่อายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไป17 กระท าต่อเด็กอายุไม่เกิน 13 ปี  (โดยเป็น
ความผิดที่ก าหนดไว้ใน Section 15-20A-5,  Code of Alabama 1975 ซึ่งมีทั้งหมด 39 ประเภท18 เช่น ผู้ที่
มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไปกระท าความผิดทางเพศกับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี โดยอาศัยความอ่อนแอด้านร่างกายหรือ
จิตใจของผู้นั้น, ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปี ขึ้นไปกระท าความผิดทางเพศกับเด็กอายุมากกว่า 12 ปี แต่ ไม่เกิน 16 ปี 
โดยผู้กระท าต้องมีอายุมากกว่าผู้ถูกกระท าอย่างน้อย 2 ปี,การข่มขืนเด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี, การกระท าอนาจาร, 
การร่วมประเวณีระหว่างพ่ีน้อง, การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศ, การบังคับให้บุคคลอ่ืนหรือเด็กอายุต่ า
กว่า 16 ปี เป็นโสเภณี, การเป็นธุระจัดหาโสเภณีหรือหาผลก าไรจากการค้าประเวณีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี, การ
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อจุดประสงค์กิจการทางเพศที่ผิดกฎหมาย, การจัดหาหรือจัดจ้างเด็กอายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่
เกิน 18 ปีเพื่อวัตถุประสงค์ในการค้าประเวณี เป็นต้น) 

โดยศาลจะมีค าสั่งให้ใช้ยากับนักโทษอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนถูกปล่อยตัวโดยต้องถูกคุมประพฤติ ทั้งนี้ผู้เข้ารับ
การรักษา (นักโทษ) จะต้องแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่
เกี่ยวข้อง ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าศาลจะมีค าสั่งให้ยกเลิกการรักษา โดยมีกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้ดูแลในการรักษา ทั้งนี้ผู้ถูกคุมประพฤติที่ได้รับการรักษามีสิทธิที่จะบอกยกเลิกการรักษาได้ทุกเมื่อ โดยผู้นั้น
จะต้องถูกควบุคมตัวโดยกรมราชทัณฑ์ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในค าพิพากษาท่ีเหลือ 

ยุโรป 

เดนมาร์ก 

มีการใช้ยากับผู้กระท าความผิดที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ผู้กระท าความผิดซึ่งศาลพิพากษาจ าคุกห้าปี
ส าหรับความผิดฐานข่มขืน การร่วมประเวณีที่ผิดศีลธรรมมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก อาชญากรรมทางเพศที่หยาบช้า 
โดยเป็นทางเลือกของการรอลงอาญาซึ่งขึ้นอยู่กับโทษจ าคุกตามค าพิพากษา ซ่ึงผู้กระท าความผิดยินยอมและสมัคร
ใจที่จะเข้ารับการรักษา สามารถใช้ยารักษาได้ทั้งในเรือนจ า และกรณีได้รับการพักโทษ คุมประพฤติ มีก าหนด
ระยะเวลารักษาไม่น้อยกว่า 2 ปี19 

สาธารณะเช็ก 

ศาลจะก าหนดการบ าบัดรักษาควบคู่กับการลงโทษส าหรับความผิดกรณีการเบี่ยงเบนทางจิตหรือการเบี่ยงเบนทาง
เพศที่ร้ายแรง โดยค าตัดสินของศาลได้รับการเสนอแนะจากจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมทางเพศ
ส าหรับกรณีของการบ าบัดรักษา ส่วนระยะเวลาและวิธีการบ าบัดรักษาศาลไม่ได้ก าหนด ซึ่งศาลอาจ สั่งให้
บ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอกแต่หากเป็นกรณีท่ีอันตรายศาลจะสั่งให้มีการบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยในก็ได้ การรักษาจะ
                                                           

17 https://www.nzherald.co.nz/world/news/article.cfm?c_id=2&objectid=12237874 
18 Section 15-20A-5,  Code of Alabama 1975, https://law.justia.com/codes/alabama/2013/title-

15/chapter-20a/section-15-20a-5/ 
19 เนตรนภิส ลายทิพย์, มาตรการทางกฎหมายในการบ้าบัดรกัษาผู้กระท้าความผิดเกี่ยวกับเพศ , วิทยานิพนธ์

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2560 
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เริ่มหลังจากมีการจ าคุกแล้ว เมื่อระยะเวลาจ าคุกตามค าพิพากษาสิ้นสุดลง การบ าบัดรักษาต้องด าเนินการเท่าที่
จ าเป็นเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ถ้าระยะเวลาในการรักษาในคุกไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการรักษา 
ศาลอาจตัดสินใจให้มีการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและต้องไม่เกิน 2 ปี แต่ศาลสามารถขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่เกิน 2 ปี 

ฝรั่งเศส 

โดยทั่วไปผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศต่อเด็กจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ที่ชี่นชอบมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ที่
มักแสดงออกมาเข้มแข็งแต่ไม่สามารถระงับอารมณ์ทางเพศในเด็กได้ ผลทางสังคมต่อผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ 
มี 2 ประการ คือ ทางอาญา และทางการแพทย์ โดยเมื่อบุคคลกระท าความผิดครั้งแรกต่อเด็ก บุคคลเหล่านี้เมื่อ
ได้รับการคุมขัง บางเดือนอาจมีโอกาสในการได้รับการบ าบัด รักษา โดยการใช้ยาควบคู่กับการบ าบัดรักษาทางจิต 
ถ้าบุคคลปฏิเสธ บุคคลจะได้ถูกตัดสินลงโทษจ าคุก 5-20 ปี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและจ านวนการข่มขืนก่อนหน้า
นี้  การบ าบัดรักษาต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมโดยสมัครใจ ปัจจัยที่ได้รับการพิจารณา คือ อายุของเหยื่อ ประเภท
ของผู้กระท า และความผิดปกติทางจิต 

เอสโตรเนีย 

เป็นมาตรการบ าบัดรักษาแทนการจ าคุก ส าหรับความผิดทางเพศซึ่งมีโทษจ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี เฉพาะ
กรณีผู้ซึ่งต้องรับการบ าบัดรักษาเป็นการเฉพาะ อันเนื่องมาจากภาวะที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ทางเพศได้  โดย
การกระท าความผิดที่อยู่ในขอบเขต ได้แก่ ข่มขืนหรือเข้าร่วมการกระท าทางเพศแก่เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี ข่มขืน
หรือเข้าร่วมการกระท าทางเพศแก่บุพการี พ่อแม่บุญธรรม เครือญาติในครอบครัว ซื้อบริการทางเพศเด็กอายุน้อย
กว่า 18 ปี ให้ใช้การบ าบัดรักษาตั้งแต่การกระท าความผิดครั้งแรก โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนที่ศาลจะ
พิจารณาปล่อยตัว เงื่อนไขในการรักษานั้น ผู้กระท าความผิดต้องได้รับโทษจ าคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน ต้องให้
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร (written consent) ว่าได้รับฟังผลกระทบทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการ
บ าบัดรักษา20 มีการตรวจสอบภาวะความผิดปกติทางจิตจะด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ forensic 
sexology หรือ forensic psychiatry การบ าบัดรักษาจะต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 18 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี กรณี
การบ าบัดรักษาสัมฤทธิ์ผล ศาลจะพิจารณาผลการบ าบัดรักษาเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนการพิจารณาให้  
ปล่อยตัว  

การบ าบัดรักษาผู้กระท าความผิดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1) การบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน (in-patient treatment) เป็นการบ าบัดรักษาภายในสถานบ าบัด 

2) การบ าบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก (out-patient treatment) เป็นการบ าบัดรักษาโดยใช้ยาและน าระบบการ
ควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic surveillance) มาบังคับใช้ และให้หมายรวมผู้กระท าความผิดในลักษณะ
นี้เป็นผู้กระท าความผิดที่มีความผิดปกติทางจิต (psychotropic substances) ซึ่งต้องอยู่ในการก ากับดูแลของ
พนักงานคุมประพฤติ และศาลมีอ านาจที่จะสั่งให้มีการตรวจสอบความผิดปกติทางจิตของผู้กระท าความผิด

                                                           
20 Andra Slila, The Conditions and Practice of Implementing Complex Treatment of Sexual Offenders 

in Estonia. Treatment and Rehabilitation of Sexual Offenders. Ministry of Justice, Republic of Estonia.  
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ดังกล่าวเพียงเท่าที่จ าเป็นตามที่รัฐซึ่งผู้กระท าความผิดจะพักอาศัยและจะต้องใช้การควบคุมตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในพ้ืนที่นั้นได้ก าหนดไว้  

กรณีผู้กระท าความผิดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ควบคุมก าหนด ให้พนักงานคุมประพฤติมีหนังสือแจ้ง
ตักเตือนไปยังผู้กระท าความผิดนั้น หรือให้ศาลมีค าสั่งก าหนดให้มีข้อปฏิบัติเพ่ิมเติมในการตรวจสอบภาวะความ
ผิดปกติทางจิต เพ่ือควบคุมตัวผู้กระท าความผิดโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป หรือพิจารณาสั่งให้มีการจ าคุก
ผู้กระท าความผิด นอกจากนี้ หากผู้กระท าความผิดขอยุติการเข้ารับการบ าบัดรักษาก่อนสิ้นสุดกระบวนการการ
บ าบัดรักษา หรือแพทย์มีความเห็นให้ยุติการบ าบัดรักษาอันเนื่องมาจากผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการบ าบัด 
หรือด้วยเหตุผลอื่นทางการแพทย์ ศาลอาจพิจารณาสั่งให้จ าคุกผู้กระท าความผิด  

กรณีผู้กระท าความผิดได้กระท าความผิดขึ้นใหม่อันมีโทษจ าคุกในระหว่างการเข้ารับการบ าบัดรักษา  
ให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการบ าบัดรักษายุติการบ าบัดและให้รวมโทษตามค าพิพากษาครั้งก่อนซึ่งไม่ได้บังคับแก่
ผู้กระท าความผิดมารวมเข้ากับโทษของการกระท าความผิดครั้งใหม่ โดยอนุโลม 

เกาหลีใต้  ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาโดยการใช้ยากับผู้กระท าความผิดทางเพศ ( Act on 
Pharmacologic Treatment of Sex Offenders Sexual Impulses) พนักงานอัยการอาจขอให้ศาลออกค าสั่ง
การรักษาด้วยยาแก่ผู้กระท าความผิดที่มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไปที่กระท าผิดต่อผู้เยาว์อายุไม่เกิน 16 ปี โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

- พนักงานอัยการจะร้องขอให้ศาลมีค าสั่งรักษาพยาบาลหลังจากบุคคลที่ถูกสั่งให้เข้ารับการรักษาพยาบาล 
ได้รับการวินิจฉัย หรือประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต  

- การร้องขอให้มีค าสั่งรักษาพยาบาลนั้นจะต้องด าเนินการหลังจากการพิจารณาคดีข่มขืนทางเพศ   

- เมื่อศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าจ าเป็นต้องรักษาพยาบาล ศาลอาจขอให้พนักงานอัยการร้องขอการ
รักษาพยาบาลได้  

- พนักงานอัยการไม่สามารถร้องขอการรักษาพยาบาลได้ ภายหลัง 15 ปี นับจากเวลาที่มีการฟ้องร้อง
ด าเนินคด ี 

- กรณีที่จ าเป็นส าหรับการวินิจฉัย และประเมินผลโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ให้เป็นไปตามที่
ประธานาธิบดีก าหนด 

 

 

 

 

 

 



35 
 

มาตรการของต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันกระท าความผิดทางเพศ 

 

มาตการ ประเทศ หลักเกณฑ์/วิธีการ/เงื่อนไข 
การรักษาทางการแพทย์ ได้แก่ 
ก า ร ใ ช้ ย า เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ฮ อ ร์ โ ม น เ พ ศ 
(Pharmacological Treatments)  /การผ่ าตัด
เพื่อการรักษาด้วยการควบคุมฮอร์โมน (Surgical 
Treatment) /  ก า ร รั ก ษ า ท า ง จิ ต วิ ท ย า 
(Psychological Treatments) 

เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา (๑๐ มลรัฐ) เดนมาร์ก 
โปรตุเกส 
โปแลนด์ อาร์เจนตินา มอลโดวา เอสโตรเนีย 
รัสเซีย คาซัคถาน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย สเปน 
นิวซีแลนด์ อินเดีย อิสราเอล  สวีเดนเชกรีพับลิก 

- ใช้กับผู้กระท าความผิดที่ได้กระท าความผิดต่อผู้เยาว์
อายุไม่เกิน ๑๖ ปี 
- ศาลออกค าสั่งการรักษาด้วยยาแก่ผู้ที่มีอายุ
ตั้งแต่ ๑๙ ปีขึ้นไป ซึ่งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทาง
เพศในการข่มขืน 
- ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ห รื อป ร ะ เ มิ น โ ด ย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 
- การร้องขอให้มีค าสั่งรักษาพยาบาล จะต้อง
ด าเนินการหลังจากการพิจารณาคดีของคดีข่มขืน
ทางเพศ 
- ถ้าหากเป็นการกระท าความผิดซ้ าต้องได้รับยานี้
ทันท ี
- ความยินยอมของกระท าความผิด 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้กระท าความผิดทางเพศ
ให้ประชาชนได้รับทราบ 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไอร์แลนด ฝรั่งเศส - บุคคลที่ ได้ถูกตัดสินว่ า ได้ กระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศอายุมากว่า ๑๘ ปี 
- เปิดเผยชื่อ ที่อยู่  วันที่ สถานที่ เกิด สถานที่
ท างาน ความผิดที่กระท า เลขที่ประกันสังคม 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลยานพาหนะ การ
จัดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ภาพถ่าย ลายนิ้วมือ 
- ให้ผู้กระท าความผิดทางเพศลงทะเบียนกับ 
Sheriff/เจ้าหน้าที่ ในท้องที่ที่ผู้กระท าความผิด
ประสงค์จะอาศัย 
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- ก าหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องรายงานตัวตาม
อัตราโทษ เช่น จ าคุกตลอดชีวิติจะไม่จ ากัดเวลา 
- ลักษณะการเปิดเผยแก่เหยื่อ/ประชาชน คือ 
เจ้าหน้าที่เป็นผู้แจ้งข้อมูลแก่ประชาชน ประชาชน
เป็นผู้แสวงหาข้อมูล โดยการเปิดเผยข้อมูลของ
ผู้กระท าความผิดทางเพศทางเว็บไซด์ 
- ใ ช้ ม าตรการสอดส่ อ งดู แล โดย เ ครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic surveillance) 
- การลบข้อมูลผู้กระท าผิดในส่วนของบัญชี
อาชญากร (Criminal record) ไม่มีผลต่อการลบ
ข้อมูลในมาตรการการขึ้นทะเบียน 

มาตการอ่ืนๆ เพื่อให้การป้องกันการกระท าผิด
ซ  า เช่น การก าหนดให้ผู้กระท าความผิดต้องขอรับ 
Identification Card,การจ ากัดสิทธิในการเปลี่ยน
ชื่อ การห้ามท างานบางประเภท การจ ากัดสิทธิใน
การก าหนดที่อยู่ของผู้กระท าความผิดทางเพศ 
การกักกัน การสอดส่องเพ่ือความปลอดภัย 

สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส - บุคคลที่ ได้ถูกตัดสินว่ า ได้ กระท าความผิด
เกี่ยวกับเพศพ้นจากโทษแล้วนั้นมีพฤติกรรมที่เป็น
อันตราย เป็นบุคคลที่มีประวัติการกระท าความผิด
มาอยากโชกโชน   
- มาตรการการใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
การเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบผู้กระท าผิดทางเพศ 
(Surveillance électronique mobile) หรือต้อง
อยู่ในสถานกักกันหรือสถานอบรมเพ่ือให้พ้นจาก
ภาวะความเสี่ยงดังกล่าว โดย  
- ระยะเวลาใน การถูกติดตามตรวจสอบนั้นจะมี
ระยะเพียง ๑ ปี แต่ก็สามารถที่จะขอขยายเวลาได้
หากมีความจ าเป็น 
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ส่วนที่ 4 กรอบกฎหมายและมาตรการของประเทศไทยในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าในคดีทางเพศ  

กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ส าหรับประเทศไทย มีกรอบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการกระท าผิดซ้ า ได้แก่ 

1. พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 
2. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 39 การใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัย 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว 
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2545 
5. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 
6. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 
7. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
8. พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 2561 
9. ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 17 
  

มาตรการในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าทางเพศ 

1. ผู้กระท้าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีแนวทางในการป้องกัน โดยแบ่งตามขั้นตอนของกระบวนการ 
เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการจ าแนก ขั้นการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู ขั้นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตาม
หลังปล่อย โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ขั นตอนการจ้าแนก 

เด็กและเยาวชนในคดีเกี่ยวกับเพศหรือคดีอ่ืนๆ ที่มีปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมจะได้รับการ
ประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็นด้วยแบบประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็น การสัมภาษณ์เด็ก เยาวชน  บิดา
มารดา ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนรวมทั้งการออกไปสืบเสาะยังสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของเด็กและเยาวชน
โดยพนักงานคุมประพฤติ ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามเพ่ือการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการกระท าผิดซ้ า 8 ด้านคือ
ครอบครัวชุมชนและสภาพแวดล้อม  ภูมิหลังทางการศึกษาอาชีพและสังคม  เพ่ือนและบุคคลใกล้ชิด  ประวัติการ
เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด  ประวัติการกระท าผิด  สภาวะทางกายและจิต  ปัญหาพฤติกรรม และวิเคราะห์
ปัจจัยความจ าเป็นที่ต้องได้รับการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู 9 ด้านคือ ครอบครัว  ชุมชนและสภาพแวดล้อม  ภูมิหลังทาง
การศึกษาอาชีพและสังคม  เพ่ือนและบุคคลใกล้ชิด  ประวัติการเกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด  สภาวะทางกาย
และจิต  ปัญหาพฤติกรรม  การคุ้มครองสวัสดิภาพ  การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งการประเมินความเสี่ยงและ
ความจ าเป็นดังกล่าวสามารถค้นหาปัจจัยเสี่ยงและความจ าเป็นเกี่ยวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศของเด็กและ
เยาวชนดังนี้ 
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- ปัจจัยด้านครอบครัว  เป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการอบรมเลี้ยงดู  สถานภาพ  
ความสัมพันธ์ของบิดามารดา  การเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีของสมาชิกในครอบครัว เช่น การมีพฤติกรรมการใช้สาร
เสพติดของสมาชิกในครอบครัว  พฤติกรรมอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวการที่เด็ก/เยาวชน
ได้รับการทารุณทางด้านร่างกายหรือการทารุณทางเพศภายในครอบครัว รวมทั้งเด็ก/เยาวชนที่มาจากครอบครัว
แตกแยกขาดความรักความอบอุ่น  ท าให้เด็ก/เยาวชนแสวงหาการยอมรับจากผู้อ่ืน คล้อยตามได้ง่ายเมื่อถูกชักจูง
ให้กระท าผิด ความอ่อนแอของครอบครัว ด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้ครอบครัวไม่สามารถท าหน้าที่ในการ
ดูแลเด็ก/เยาวชน ท าให้เกิดปัญหาพฤติกรรมการกระท าความผิดทางเพศและเป็นข้อบ่งชี้ในความสามารถในการ
ป้องกันไม่ให้เด็ก/เยาวชนกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก ปัจจัยด้านครอบครัวจึงเป็นทั้งปัจจัยเสี่ยง คือ เสี่ยงต่อการที่เด็ก/
เยาวชนในความดูแลจะเกิดปัญหาพฤติกรรมกระท าผิด และความจ าเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแก้ไขให้สามารถ
ดูแลเด็ก/เยาวชนได ้

- ชุมชนและสภาพแวดล้อม เป็นการค้นหาและสืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ และสภาพแวดล้อม
ของที่พักอาศัย เพ่ือน ามาประเมินว่าเด็ก/เยาวชนอยู่ในชุมชนและสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งที่มีปัญหาเสื่อมโทรม 
แหล่งมั่วสุมจ าหน่ายยา/สารเสพติด หรือแหล่งอบายมุข แหล่งที่เป็นตัวกระตุ้นท าให้ง่ายต่อการมีปัญหาพฤติกรรม
ทางเพศเช่นแหล่งมั่วสุมในการขายบริการทางเพศหรือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

- ภูมิหลังทางการศึกษา อาชีพและสังคม เป็นการค้นหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาโดย
ในข้อ 16 มีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวการท าผิดระเบียบร้ายแรงของโรงเรียน/สถานศึกษา เช่น การ กอด 
จูบ ลูบคล า หรือการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น  ข้อ 18  เป็นการถามประวัติการถูกกลั่นแกล้ง/รังแก/ท าร้ายที่โรงเรียน
การ(ถูกทารุณกรรมทางด้านร่างกาย วาจา เพศ) เช่นการมีประสบการณ์ถูกเพ่ือนนักเรียน ครูหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
พูดด่าว่าให้เสียใจกลั่นแกล้งให้ได้รับความอับอาย  ใช้ก าลังท าร้ายร่างกายถูกลวนลามถูกหลอกล่อ/บังคับให้มี
เพศสัมพันธ์  ส่วนในด้านการใช้เวลาว่างมีข้อค าถาม ข้อ21-23 สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างที่ไม่เหมาะสม 
เช่นการใช้ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นท าให้เด็กและเยาวชนขาดการควบคุมอารมณ์ทางเพศ  และการใช้เวลา
ว่างส่วนใหญ่หมกมุ่นกับการเล่นเกม ดูภาพยนตร์  สื่อ หนังสือภาพโป๊  ลามก ต่างๆการใช้เวลาส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมหมกมุ่นทางเพศ เที่ยวสถานเริงรมย์  เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน  ขับ/ขี่รถซิ่ง  มั่วสุมอยู่กับกลุ่มเพ่ือน  
ด้านความประพฤติของเด็ก/เยาวชนใน ข้อ 25 มีการถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่มีลักษณะผิดปกติที่มีความ
เสียหาย ผิดศีลธรรม หมกมุ่นหรือท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  เช่น การส าเร็จความใคร่ด้วยการลักขโมยชุด
ชั้นในของผู้อ่ืนมาสูดดม  ใช้วัตถุอย่างอ่ืนที่อาจเป็นอันตรายหรือส าเร็จความใคร่ในที่สาธารณะเป็นต้น  การมี
เพศสัมพันธ์กับทั้งสองเพศ  เพศสัมพันธ์หมู่  เปลี่ยนคู่นอนในกลุ่มเพ่ือนมีเพศสัมพันธ์กับผู้ขายบริการ  มี
เพศสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้มารับบริการ  อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  เคยถูกบังคับ/ล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์หรือ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจา  การกระท า  ถูกข่มขืน  เคยตั้งครรภ์เคยท าให้ผู้อ่ืนตั้งครรภ์  การป้องกัน/ไม่
ป้องกันการตั้งครรภ์เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนการแก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูเด็ก/เยาวชนที่กระท า
ความผิดให้สอดคล้องกับสาเหตุของการกระท าความผิดและสภาพปัญหาหรือความจ าเป็นของเด็ก/เยาวชนแต่ละ
ราย 

- เพ่ือนและบุคคลใกล้ชิด วัยรุ่นจะเป็นช่วงวัยที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเพ่ือนมากที่สุด การรวมตัวของ
กลุ่มเพ่ือนมักเป็นพวกที่มีทัศนคติคล้ายคลึงกัน ท าให้มีแนวคิดคล้อยตามกัน ซึ่งหากอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรม
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ไม่ดี อาจท าให้มีพฤติกรรมเสียหายตาม หรือชักชวนให้ร่วมกระท าความผิดได้  ในแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความ
เสี่ยงและความจ าเป็น ในส่วนของข้อมูลด้านเพ่ือนและบุคคลใกล้ชิดนี้จะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทหรือ
ลักษณะ  การประกอบอาชีพ  พฤติกรรมและลักษณะนิสัยของกลุ่มเพ่ือนที่เด็ก/เยาวชนคบหามีลักษณะการ
แสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมเพ่ือน ามาวิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศและการ
กระท าผิดทางเพศของเด็ก/เยาวชน 

- ประวัติการเกี่ยวข้องกับยา/สารเสพติด ในส่วนของข้อมูลด้านประวัติการเกี่ยวข้องกับยา/สารเสพ
ติดนี้เป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา/สารเสพติดของเด็ก/เยาวชน เพ่ือทราบถึงระดับของปัญหา 
รวมถึงสาเหตุของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยา/สารเสพติด รวมทั้งแหล่งที่จ าหน่าย และประวัติการเข้ารับการบ าบัด 
ของเด็ก/เยาวชน ซึ่งประวัติการใช้ยาเสพติดของเด็กและเยาวชนหากเด็กและเยาวชนมีการใช้ยาเสพติดสามารถ
เชื่อมโยงไปถึงการมีพฤติกรรมทางเพศของเด็กและเยาวชนเนื่องจากมียาเสพติดเป็นตัวกระตุ้น 

- ประวัติการกระท าผิดซึ่งหากเด็กและเยาวชนมีการกระท าผิดซ้ าเกี่ยวกับคดีทางเพศหลายคดีและ
เริ่มต้นการกระท าผิดตั้งแต่อายุยังน้อยนั้น จะท าให้ทราบถึงประสบการณ์การกระท าผิดในอดีตเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะบ่งชี้ถึงสาเหตุของการกระท าผิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมไปถึงการท านายถึงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมที่
อาจเกิดข้ึนในอนาคต ในแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็น  ในส่วนของข้อมูลด้านประวัติการ
กระท าผิดจะเป็นการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท าผิดหรือการถูกด าเนินคดีของเด็ก/เยาวชน  ประวัติการ
ฝึกอบรม/จ าคุก/คุมความประพฤติ  อายุขณะกระท าผิดและถูกด าเนินคดีครั้งแรก ผลร้ายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย  
ความส านึกในการกระท า รวมทั้งพิจารณาถึงความรุนแรงของพฤติการณ์คดี  เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลท านาย
แนวโน้มการกระท าผิดซ้ าของเด็ก/เยาวชน 

- สภาวะทางกายและจิต เด็ก/เยาวชนที่กระท าผิดส่วนใหญ่อยู่ ในช่วงวัยรุ่ น มีอารมณ์    
วุฒิภาวะ  สติปัญญา สภาพร่างกายและการเจริญเติบโตทางสมองที่ยังไม่สมบูรณ์เท่าผู้ใหญ่  จึงท าให้เสี่ยงต่อการ
กระท าผิดได้ ในแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็น  ในส่วนของการประเมินด้านสภาวะทาง
กายและจิต จึงเป็นการค้นหาข้อมูลทางการแพทย์เพ่ือประเมินเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในระบบต่าง ๆ ซึ่งมีระบบ
เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธ์  การเจ็บป่วยหรือการเป็นโรคต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์นอกจากนี้ยัง
เป็นการค้นหาข้อมูลด้านสภาวะทางจิตเบื้องต้นของเด็กและเยาวชน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบในการพิจารณาหา
ความเสี่ยงและความจ าเป็นของเด็ก/เยาวชนแต่ละราย ซึ่งข้อมูลทางการแพทย์จะสามารถแสดงสาเหตุการกระท า
ผิดในเด็ก/เยาวชนได้ และสามารถน ามาใช้ในการวางแผนแก้ไข บ าบัดเด็ก/เยาวชนได้ตรงกับสภาพปัญหามากข้ึน 

- ปัญหาพฤติกรรม เด็ก/เยาวชนที่กระท าผิดส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทาง
ร่างกายและฮอร์โมน  ส่งผลให้วัยรุ่นมีอารมณ์แปรปรวนง่าย  ไม่คงที่  ฉุนเฉียว  โกรธง่าย  และมักแก้ปัญหาด้วย
ความรุนแรง  จึงท าให้เสี่ยงต่อการกระท าผิดได้  ในแบบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความเสี่ยงและความจ าเป็น ในส่วน
ของการประเมินพฤติกรรมเกเร (Conduct Behavior) จึงเป็นการค้นหาข้อมูลเพ่ือประเมินพฤติกรรมของเด็ก/
เยาวชน เกี่ยวกับการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือการละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคม เช่น พฤติกรรมการบังคับให้ผู้อ่ืนมี
กิจกรรมทางเพศ  พฤติกรรมขโมย พูดปด หลอกลวง หนีเรียน หนีออกจากบ้าน ชกต่อย รังแกคนอ่ืน รังแกสัตว์ 
และท าลายของสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับระดับของปัญหาและความเสี่ยงต่อการ
ท าผิดซ้ า เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขบ าบัดเด็ก/เยาวชน ได้ตรงกับสภาพปัญหามากยิ่งข้ึน 
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- การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เป็นการคัดกรองเด็ก/เยาวชนที่กระท าผิดหรือต้องหาว่ากระท าผิดว่า
เด็ก/เยาวชนเป็นเด็ก/เยาวชนที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 มาตรา 32 
โดยเฉพาะในเรื่องการที่เด็กและเยาวชนถูกทารุณกรรม หรือ ตกอยู่ในภาวะอ่ืนใดอันอาจเป็นเหตุให้เด็กมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียในทางศีลธรรม  ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระท าหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ถูกใช้/
จ้างให้ขาย/ส่งสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น ซีดี วีซีดี ยาเสพติด ฯลฯ  ขายบริการทางเพศ  เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ เช่น เป็นเด็กเร่ร่อนหรือเด็กก าพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้
ด้วยเหตุผลใดๆ เป็นต้น กรณีที่เด็ก/เยาวชนที่กระท าผิดหรือต้องหาว่ากระท าผิดเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็กพ.ศ.2546 มาตรา 32 ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาวางแนวทางและประสานส่งต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เด็ก/เยาวชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป 

- การค้ามนุษย์  เด็ก/เยาวชนที่กระท าผิดบางรายอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551 หมวด 4 บัญญัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือและ
คุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนั้น พนักงานคุมประพฤติจ าเป็นต้องพิจารณาประเด็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์เพ่ือคัดกรองเด็ก/เยาวชนที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกกระท าในลักษณะการเป็นเหยื่อในเรื่อง
เพศ พร้อมให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณาวางแนวทางและประสานส่งต่อในการช่วยเหลือเด็ก/เยาวชนอย่าง
เหมาะสมต่อไป 

ผลการประเมินระดับความเสี่ยงและความจ าเป็นที่ได้นั้นจะจ าแนกเป็นระดับต่ า  ปานกลางและสูง  กรณี
ที่เด็กเยาวชนมีผลการประเมินว่ามีความเสี่ยงความจ าเป็นระดับสูงหรือกรณีมีความเสี่ยงความจ าเป็นอยู่ระดับต่ า
หรือปานกลางแต่พบว่ามีปัญหาพิเศษปัญหาเฉพาะด้านเช่นการถูกเลี้ยงดูด้วยการใช้ความรุนแรง  ถูกทารุณกรรม
ทางเพศ มีการแสดงออกทางเพศในทางที่ไม่เหมาะสม  มีกระท าผิดซ้ าโดยมีพฤติการณ์แห่งการกระท าผิดทางเพศที่
ผิดปกติ  โหดร้าย รุนแรง อุกฉกรรจ์ จะถูกส่งต่อไปพบและประเมินโดยนักวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยา  นักสังคม
สงเคราะห์  พยาบาลวิชาชีพ  และนักวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมประเมินทางวิชาชีพและเสนอความเห็นด้วย
ดังนี้  

พยาบาล ด าเนินการหาข้อมูลด้านสุขภาพท่ีเกี่ยวกับปัญหาทางเพศ เช่น ความผิดปกติของระบบอวัยวะสืบ
พันธ์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมทางเพศ  

นักสังคมสงเคราะห ์มีการประเมินทางสังคมสงเคราะห์ โดยมีข้อค าถามเก่ียวกับด้านเพศท่ัวไปของเด็กและ
เยาวชนว่าเคยมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกอายุเท่าใด กับใคร เพศเดียวกันหรือไม่ มีการป้องกันหรือไม่  มีการเปลี่ยน
พฤติกรรมคู่นอน หรือเคยมีพฤติกรรมการโทรมหรือไม่  ซึ่งการสอบถามด้านเพศของนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นการ
ถามเพ่ือให้ค าแนะน าในเรื่องเพศ แต่ไม่เน้นการค้นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านเพศท่ีมีความผิดปกติ แต่หากนักสังคม
ฯสังเกตจากพฤติกรรมการให้ข้อมูลในเรื่องเพศ เช่น ในกรณีเด็กและเยาวชนมีท่าทีในการให้ข้อมูลการมีพฤติกรรม
ทางเพศลักษณะการโทรมเป็นเรื่องสนุกสนาน หรือมีทัศนคติในเรื่องเพศที่ผิดปกติ นักสังคมสงเคราะห์จะส่งต่อ
ข้อมูลให้กับนักจิตวิทยาต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าเด็กและเยาวชนเคยมีประวัติการถูกทารุณกรรมทางด้านเพศ นัก
สังคมสงเคราะห์จะลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้าน หาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ปกครอง เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินการให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเด็กและเยาวชนต้องกลับคืนสู่สังคมเป็นรายกรณีต่อไป 
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พ่อบ้าน  แม่บ้าน  นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ มีการใช้แบบสังเกตการใช้ความรุนแรงของเด็กและ
เยาวชนโดยแบบสังเกตดังกล่าวมีการประเมินด้านพฤติกรรมความรุนแรงทางวาจาในการใช้ค าพูดคุกคามทางเพศ
เด็กและเยาวชน  การประเมินพฤติกรรมความรุนแรงทางการกระท าโดยการแสดงกิริยา ท่าทาง ที่แสดงออกถึง
เจตนาที่คุกคามทางเพศเช่น ตบก้น ตีก้น จับก้น ลูบไล้  การประเมินจากพฤติกรรมที่สังเกตพบในการมีเพศสัมพันธ์ 
โดยล่วงละเมิด บังคับขู่เข็ญ หรือขืนใจเด็กหรือเยาวชนอ่ืน  นอกจากนี้ในแบบประเมินระดับการควบคุมของ
พ่อบ้านแม่บ้านยังมีการประเมินในเรื่องการที่เด็กและเยาวชนที่รับตัวใหม่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อเด็กและเยาวชนอ่ืน
เกี่ยวกับการมีประวัติในการใช้ก าลังบังคับข่มขู่ให้ผู้อ่ืนมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพ่ือจะได้บริหารจัดการในการจัดการดูแล  
แก้ไขบ าบัดเด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมต่อไป 

นักจิตวิทยา มีการประเมินมิติความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าแบบ FCBT เพ่ือค้นหาปัจจัยในเรื่องทางเพศ
ของเด็กและเยาวชนโดยวิธีการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับ 

- ประวัติการมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมจะเป็นการพิจารณาถึงการมีความหลากหลายในรูปแบบของ
การกระท าผิดทางด้านเพศโดยพิจารณาในเรื่องอายุที่เด็กและเยาวชนได้กระท าผิด  ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง
เพศโดยมีพฤติกรรมดังกล่าวตั้งแต่อายุต่ ากว่า 10 ปี  การมีความหลากหลายในรูปแบบของการมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมหรือพฤติกรรมกระท าผิดทางด้านเพศ โดยสามารถกระท าได้หลากหลายพฤติกรรมและหลากหลาย
สถานการณ์เก่ียวกับปัญหาพฤติกรรมทางเพศ 

- การมีแนวโน้มรูปแบบพฤติกรรมต่อต้านสังคม มีการละเมิดทางเพศคนอ่ืนโดยไม่สนใจ ไม่ใส่ใจ
สิทธิและความจ าเป็นของผู้อื่น  ไม่รู้สึกผิด  มีพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมอ่ืนๆที่เสี่ยงไม่ไต่ตรอง  รู้สึกหงุดหงิด
หงุดหงิด และเบื่อง่าย  หลอกลวง  ควบคุมบงการซึ่งเด็กและเยาวชนจะมีรูปแบบของพฤติกรรมสังคมชอบละเมิด
กฎไม่ใส่ใจผู้ อ่ืน ท าอะไรก็ไม่ค านึงถึงสิทธิของผู้อ่ืนจะท าให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการโดยจะปรากฏในทุกๆที่  ทุก
สถานการณ ์

- การคบเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมโดยจะพิจารณาในเรื่องของเพ่ือนหรือคนรู้จัก
ที่เด็กและเยาวชนคบอยู่ปัจจุบันมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมโดยเพ่ือนมีทัศนคติวิธีคิดเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม และเพ่ือนกลุ่มดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิตของเด็กและเยาวชน 

- การมีทัศนคติต่อต้านสังคม “การคิดแบบผู้กระท าผิด”โดยมีรูปแบบการคิดที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ต่อต้านสังคม และ การแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองโดยมีความคิดที่
ไม่เป็นมิตรกับผู้อ่ืน ใจด า ไม่เห็นอกเห็นใจและไม่รู้สึกผิด ความต้องการและสิทธิของผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่ไม่ส าคัญเช่นคิด
ว่าการที่เขาข่มขืนผู้หญิงมันเป็นเรื่องชอบธรรม  สมควรแล้วเพราะเขาเป็นคนไม่ดีแต่งตัวโบ๊ ยั่วผู้ชาย   มีการยก
เหตุผลข้ออ้างแก้ตัวและให้เหตุผลกับการกระท าพฤติกรรมทางเพศที่เป็นอันตรายต่อคนอ่ืน ท าให้พฤติกรรมที่ไม่ดี
นั้นกลายเป็นเรื่องเล็กน้อย 

- การศึกษา/ การท างานโดยพิจารณาว่าเด็กและเยาวชนมีทัศนคติทางลบไม่ เห็นความส าคัญต่อ
การศึกษาการท างาน  มีสัมพันธภาพที่ไม่ดีกับเพื่อนหรือเพ่ือนร่วมงาน ครู/นายจ้าง และไม่ผูกพัน 

- ครอบครัว/ คู่ครองของเด็กและเยาวชน  ขาดการใส่ใจดูแลกันในครอบครัว  ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่เป็นอยู่เสริมแรงหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน 
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- กิจกรรมยามว่าง/ นันทนาการของเด็กและเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนไม่ค่อยท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ใช้เวลาส่วนใหญ่มั่วสุ่มอยู่กับกลุ่มเพ่ือนที่มีพฤติกรรมเสียหายทางเพศ  ใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ดูสื่อที่ลามก
อนาจาร  มีพฤติกรรมหมกมุ่นทางเพศ เป็นต้น   

- การมีทัศนคติทางบวกต่อยาเสพติดโดยใช้ยาเสพติดเพ่ือให้สามารถมีกิจกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสมได ้

นอกจากนี้ยังมีการประเมินทางจิตวิทยาโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาเพ่ือค้นหาลักษณะบุคลิก  อารมณ์  
การปรับตัว  ทัศนคติ  สติปัญญาและการมีปัญหาทางสุขภาพจิต  การขาดการควบคุมอารมณ์ทางเพศอย่างไม่
เหมาะสม  มีแนวโน้มมีอาการทางจิต รวมทั้งมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ๔กทารุณกรรมทางกาย  
ทางเพศ  การถูกละเมิดทางเพศ  การตกเป็นเหยื่อของการละเมิดทางเพศในอดีตในวัยเด็ก  หากพบว่าเด็กหรือ
เยาวชนมีปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปกติและมีแนวโน้มอาการทางจิตจะได้รับการส่งต่อไปพบจิตแพทย์เพ่ือรับ
การตรวจพิเคราะห์ทางจิตและการบ าบัดรักษาตามสภาพปัญหาและความจ าเป็นต่อไป 

จากนั้นนักวิชาชีพน าข้อมูลมาประชุมคณะกรรมการนักวิชาชีพเพ่ือจัดท าแผนการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชนและให้พนักงานคุมประพฤติน าข้อมูลเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพประกอบด้วยผู้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านจิตวิทยา  ด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสาธารณสุขและด้านการศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ าแนก
และแนวทางในการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูด้านเพศให้เหมาะสมและครอบคลุมกับสภาพปัญหาและความจ าเป็นต่อไป 

กรณี เด็กและเยาวชนได้รับการตัดสินให้รับการฝึกอบรม    
       กรณี เด็กและเยาวชนได้รับการตัดสินให้รับการฝึกอบรม   ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 
จะมีการทบทวนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนจากรายงานที่ส่งมาจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในด้านต่างๆเช่นครอบครัว  การศึกษา  การประกอบอาชีพ  สภาวะสุขภาพ  พฤติกรรมอารมณ์  ปัญหา
และความขัดแย้งในจิตใจ  วิธีการเผชิญกับปัญหาและข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจากรายงานการประเมินความเสี่ยง
ความจ าเป็น  แล้วประชุมร่วมกันเพ่ือจ าแนกซ้ าและก าหนดแผนการฝึกอบรมเฉพาะรายให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของเด็กและเยาวชนและระยะเวลาที่ศาลสั่งให้รับการฝึกอบรมโดยค านึงถึงความประสงค์ของเด็กและ
เยาวชนด้วยและเมื่อนักวิชาชีพในศูนย์ฝึกและอบรมจัดท าแผนการฝึกอบรมแล้วจะน าเข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการสหวิชาชีพเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมให้มีความครอบคลุมกับสภาพปัญหาและ
ความจ าเป็นของเดก็และเยาวชนมากขึ้น 

 2. ขั นตอนการแก้ไขบ้าบัดฟื้นฟู 

การบ าบัดเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดคดีเพศ/มีพฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมนั้นกรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนยังไม่มีโปรแกรมบ าบัดทางเพศส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะแต่สถาน
พินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนมีการบ าบัดและจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนตามสภาพปัญหาและ
ความจ าเป็นทั้งรายบุคคลและกลุ่มตามความเหมาะสมดังนี้ 

1) การบ าบัดแบบ Forensic Cognitive Behavioral Therapy (Forensic CBT) โดยนักจิตวิทยา
เป็นเทคนิคการบ าบัดความคิดพฤติกรรมที่ใช้การผสมผสานระหว่าง เทคนิคการปรับความคิดและการปรับ
พฤติกรรม เพ่ือลดมิติความเสี่ยงที่พบเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม โดยผู้บ าบัดท าหน้าที่ในการชี้แนะ
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ให้ผู้รับการบ าบัดได้เข้าใจรูปแบบต่างๆของความคิดที่เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยการอภิปรายโต้แย้ง
ความคิดที่ผิดปกติอย่างเป็นระบบ ชี้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงผลกระทบของการกระท า  การเข้าใจถึงความรู้สึก
ของผู้ตกเป็นเหยื่อทางเพศ มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์  ความคิด  การตัดสินใจที่ไม่เหมาะสม  การบันทึกแบบ
บันทึกพฤติกรรม  การแสดงบทบาท 2 เสียง  รวมทั้งการให้ผู้รับการบ าบัดฝึกท ากิจกรรมต่างๆ เป็นการบ้านเพ่ือ
ช่วยให้ผู้รับการบ าบัด ประเมินและปรับเปลี่ยนความคิดที่เบี่ยงเบนและพฤติกรรมที่ผิดปกติทางเพศด้วยตนเอง
ภายใต้การสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับการบ าบัดมีความต้องการในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยกระบวนการสัมภาษณ์
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interview)  

2) การบ าบัดความคิดและพฤติกรรม Cognitive Behavior therapy (CBT) โดยนักจิตวิทยา เป็น
การบ าบัดที่ช่วยให้เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดทางเพศ/มีปัญหาการแสดงออกทางเพศ  สามารถค้นหาความคิดที่
ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นความจริงและแก้ไขให้ถูกต้องหรือลดทอนลง เป็นการการปรับความคิดที่เป็นความคิดกระตุ้นเร้า
ทางเพศท าให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรมและไม่เหมาะสมตามมา เช่นวัยรุ่นที่ชอบมี
เพศสัมพันธ์กับเด็กอาจโต้แย้งว่าเขาสอนเรื่องเพศให้แก่เด็ก  หรือเด็กเป็นคนเริ่มต้นก่อน  ซึ่งการบ าบัดความคิด 
พฤติกรรมจะมุ่งไปที่ความคิดพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการกระท าผิดทางเพศเช่นการเบี่ยงเบนของตัวกระตุ้นเร้าทาง
เพศ  ความคิดบิดเบือนขาดความเห็นใจเหยื่อ  ขาดทักษะทางสังคม  มีการให้ความรู้เรื่องเพศและป้องกันการกลับ
เป็นซ้ า 

3) การให้จิตบ าบัดรายบุคคลโดยนักจิตวิทยาเพ่ือให้เด็กเยาวชนตระหนักรู้ถึงปัญหา และเข้าใจ
สาเหตุแห่งปัญหา หรือความขัดแย้งในใจของตน และคิดหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมทัศนคติทางเพศที่ไม่เหมาะสม 

4) โปรแกรมการจัดการอารมณ์ส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีลักษณะหุนหันพลันแล่นโดยนักจิตวิทยา
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาการจัดการกับอารมณ์หุนหันพลันแล่นและการควบคุมตัวเองต่ าสามารถจัดการกับ
อารมณ์พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

5) โปรแกรมการพัฒนาทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาต่อต้านสังคม
และ(มีการล่วงละเมิดทางเพศ  ข่มขื่น  กระท าช าเรา) ด าเนินโปรแกรมโดยนักจิตวิทยาเพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะการเอาใจเขามาใส่ใจเราทั้งในมิติของความสามารถในการเข้าใจแนวคิดของผู้อ่ืนและความสามารถ
ในการเข้าใจภาวะอารมณ์ผู้อ่ืนเสมือนกับเข้าไปอยู่ภายในจิตใจ อารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของผู้อ่ืนรวมทั้ง
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนแสดงออกทางสังคมได้อย่างเหมาะสมรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืนลดพฤติกรรมการล่วงละเมิด
ทางเพศผู้อ่ืน 

6) การเสริมทักษะชีวิตเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นโดยนักสังคมสงเคราะห์โดยให้เด็กและ
เยาวชนได้คิดถึงผลกระทบของการข่มขื่นเหยื่อ ให้เด็กหรือเยาวชนมีแนวทางในการยับยั้งชั่งใจโดยผ่าน
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์จากข่าว/บทความที่เกี่ยวข้องกับคดีข่มขืน ให้เด็กและเยาวชนชมบทสัมภาษณ์ของ
เหยื่อที่เล่าถึงประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการถูกข่มขืนเพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการ
กระท าและมีความเห็นใจผู้อ่ืน 

7) โปรแกรมบ าบัดฟ้ืนฟูเฉพาะด้านการคบเพ่ือนโดยนักสังคมสงเคราะห์เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องทราบถึงผลกระทบของการคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
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สามารถเลือกคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดได้พัฒนาตนเองไปในทางท่ีดีขึ้น 

8) โปรแกรมบ าบัดฟื้นฟูเฉพาะด้านการชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยนักสังคมสงเคราะห์เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม มีทักษะในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์แวดล้อมในชุมชนที่ไม่
เหมาะสม และมีวิธีการประพฤติตนให้เหมาะสมระหว่างอยู่ในชุมชน 

9) กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ซึ่งเนื้อหาเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศีลธรรม เมตตาธรรม มีสติ มีการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองมีการยับยั้งใจ 
เคารพสิทธิผู้อ่ืน การไม่เบียดเบียนคนอ่ืน การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลสอนให้เด็กท าความดีและถ้าไม่ท าจะเกิดผล
อย่างไรต่อตัวเด็กและเยาวชน 

10) กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาล ซึ่งจะสอนเรื่องเพศศึกษาเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทหญิง
ชาย การให้เกียรติเพศตรงข้าม การรู้เท่าทันอารมณ์ทางเพศและการจัดการอย่างเหมาะสม โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

11) การให้การปรึกษาครอบครัว ครอบครัวบ าบัดโดยนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการสื่อสาร การอบรมเลี้ยงดูบุตรอย่างเหมาะสมและ สร้างความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว
มีการยอมรับกันในครอบครัว  การส่งเสริมให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

12) การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ตนตรี ศิลปะ 
เข้ากิจกรรมชมรมต่างๆ 

13) การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญของการเรียนสายสามัญจนจบการศึกษาภาค
บังคับและสายอาชีพโดยการจัดให้เด็กและเยาวชนเรียนสายสามัญและสายอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อปล่อยตัวออกจากศูนย์ฝึกและอบรม 

3. ขั นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามหลังปล่อย 

การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย จะจัดด าเนินการให้กับเด็กและเยาวชน 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มท่ี  1. กลุ่ม
ที่จะครบก าหนดปล่อยปกติ/ข้ันต่ า ล่วงหน้า 1 – 6 เดือน กลุ่มท่ี 2 กลุ่มที่จะได้พักการฝึกอบรมและกลุ่มท่ี 3 กลุ่ม
ที่จะปล่อยก่อนก าหนด โดยมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนปล่อยดังนี้ 

1. การจ าแนก/การประเมินสภาวะความเสี่ยงและความจ าเป็น 

ครูที่ปรึกษาของเด็กและเยาวชนสรุปผลการบ าบัด แก้ไขฟ้ืนฟูและความเสี่ ยงความจ าเป็นของ
เด็กและเยาวชน จากน าเข้าประชุมคณะกรรมการนักวิชาชีพเพ่ือพิจารณาประเมินผลการบ าบัดและประเมินความ
เสี่ยง ความจ าเป็นที่เหลืออยู่โดยจะประเมินกลุ่มเด็กและเยาวชนเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพ่ือก าหนดแนว
ทางการสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือภายหลังการปล่อยตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งคณะกรรมการนักวิชาชีพจัดท า
การสรุปผลการบ าบัดตามแผนการจ าแนกรายบุคคล พร้อมประเมินสภาวะความเสี่ยงและความจ าเป็นของเด็กและ
เยาวชนกลุ่มที่จะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้กับคณะท างานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 
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2. คณะท างานเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย   มีหน้าที่รับผิดชอบในการร่วมประชุมพิจารณา 
การคัดกรองสภาพปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ท าการศึกษาข้อมูลของเด็กและเยาวชนและติดต่อผู้ปกครอง
เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและครอบครัวสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดกลุ่มเด็กและเยาวชนตามสภาพ
ปัญหา ความจ าเป็นและความพร้อมของเด็ก / เยาวชนและครอบครัว และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ปล่อยให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีครอบครัวและเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็ก 
เยาวชน ครอบครัวและครอบครัวสัมพันธ์ การแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพ การออกไปศึกษาหรือประกอบอาชีพ
ภายนอกแบบเช้าไป เย็นกลับ การอนุญาตให้กลับไปอยู่ร่วมกับครอบครัวและกลับมารายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกและ
อบรมหรือสถานพินิจฯใกล้ภูมิล าเนา ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยร่วมกับครอบครัวและชุมชน (ในกรณีที่
ครอบครัวมีความพร้อม/ปัญหาปานกลาง) หรือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ให้กับเยาวชน (กรณีครอบครัวไม่มี
ความพร้อม) การสงเคราะห์ภายหลังการปล่อยตัว การปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขคุมประพฤติ (กรณีที่เด็ก/เยาวชนมี
ความเสี่ยงที่จะกระท าผิด) เป็นต้น ทั้งการจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนจะเป็นไปตามสภาพปัญหาเด็ก เยาวชน
และครอบครัว 

ภายหลังจากการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนจะได้มีการจัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในส่วนที่รับผิดชอบและรายงานผลให้ผู้อ านวยการทราบ 

  การติดตามหลังปล่อย 
 การติดตามเด็กและเยาวชนของกรมพินิจฯ เป็นการติดตามเพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมทุกรายที่ไม่มีเงื่อนไขคุมประพฤติโดยกรมคุมประพฤติ 
เหมือนกัน ไม่ได้แยกการติดตามโดยพิจารณาจากคดี ทั้งนี้การติดตามจะด าเนินการติดตามปีละ ๓ ครั้ง คือ 
ภายหลังปล่อย ๓ เดือน ๖ เดือน และ๑ ปีโดยหลังจากติดตามผลได้แล้ว  นักสังคมสงเคราะห์ต้องให้การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนที่สามารถกลับไปด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขครบทั้ง ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑. เรียนหนังสือ/มีงานท า  
๒. มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งและปลอดภัย  
๓. สัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและชุมชน 
๔. มีการคบเพ่ือนที่ดี    
๕. มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนารูปแบบหรือกระบวนการติดตามที่สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงความ
จ าเป็นที่คงเหลือในแต่ละราย 
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2. ผู้กระท้าผิดทางเพศที่ถูกคุมประพฤติ 

 กรมคุมประพฤติ ไม่มีมาตรการเฉพาะที่ด าเนิการกับผู้กระท าผิดทางเพศเป็นการเฉพาะ โดยขั้นตอนปกติ
ของการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของผู้ที่ถูกคุมประพฤติ มีดังนี้ 

๒.๑ การสืบเสาะและพินิจ 

ในกรณีที่ศาล หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ มีค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการสืบเสาะและ
พินิจ ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานนั้น ส่งค าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานคุมประพฤติในสาม
วันนับตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. ๒๕๕๙  

                   ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ พ.ศ. 2560 
ข้อ 15 (1) เมื่อส านักงานคุมประพฤติได้รับค าสั่งให้สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นจ าเลยจากศาล 
ให้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเบื้องต้น ดังนี้ 

ขั้นตอนการรับคด ี

เมื่อส านักงานคุมประพฤติได้รับค าสั่งให้สืบเสาะและพินิจ เจ้าพนักงานธุรการด าเนินการเบื้องต้น ดังนี้  

1. จัดท าทะเบียนคดีและตรวจสอบข้อมูลบุคคล 

2. ตรวจสอบประวัติการกระท าความผิด 

3. จัดท าส านวนคดี 

4. น าเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศ 

5. ด าเนินการอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

ขั้นตอนการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริงให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. รวบรวมเอกสารประกอบส านวนและวางแผนการสืบเสาะและพินิจ 

๒. สอบปากค าจ าเลยเบื้องต้นและสอบปากค าจ าเลยเพ่ิมเติมเมื่อจ าเลยมาพบพนักงาน 
คุมประพฤติครั้งแรกพนักงานคุมประพฤติจะต้องด าเนินการอธิบายให้จ าเลยทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ศาลมีค าสั่งให้
สืบเสาะและพินิจ และประโยชน์ที่จ าเลยจะได้รับจากการด าเนินการ ในขณะเดียวกันจะต้องพยายามสร้าง
สัมพันธภาพซึ่งจะท าให้จ าเลยเกิดความไว้วางใจพนักงานคุมประพฤติและยอมเล่าประวัติภูมิหลังของตนให้
พนักงานคุมประพฤติทราบตามความเป็นจริง ซึ่งพนักงานคุมประพฤติสอบปากค าจ าเลยตามแบบบันทึกข้อมูล
จ าเลย (ค.ป.3) เพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติภูมิหลังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับ อายุ ประวัติ ความประพฤติ 
สติปัญญา การศึกษา สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม โดยล าดับเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดจนถึงการ
กระท าความผิดและภายหลังถูกจับกุมด าเนินคดีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงสภาพความผิด การรู้สึกความผิดและ
พยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น เหตุอ่ืนอันควรปราณี และเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับจ าเลย โดยไม่ได้มุ่งเน้นพฤติกรรม
ทางเพศ แต่หากเป็นคดีการกระท าผิดเกี่ยวกับเพศก็จะสอบปากค าเกี่ยวกับนิสัยความประพฤติและพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับคด ี
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๓. ตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดและประวัติอ่ืนๆเช่นประวัติการศึกษาประวัติการท างาน
ประวัติการรักษาอาการติดยาเสพติดให้โทษหรือประวัติการรักษาอาการทางจิตของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็น
จ าเลย 

๔. ตรวจสอบสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตเพ่ือให้สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจ าเลย
และการกระท าความผิดของจ าเลย ทั้งในกรณีที่จ าเลยอ้างความไม่สมบูรณ์เป็นปกติของสุขภาพร่างกายหรือภาวะ
แห่งจิตนั้นเป็นเหตุเพ่ือขอความปราณีต่อศาล หรือในกรณีที่เป็นที่สงสัยจากการแสดงอากัปกิริยาที่ผิดปกติของ
จ าเลยว่าจ าเลยมีความผิดปกติของสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิต และสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิตนั้นเป็น
เหตุที่ท าให้จ าเลยกระท าความผิดขึ้น  

การตรวจภาวะแห่งจิต 

เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยสภาพจิตใจของจ าเลยจ าเป็นต้องกระท าโดยจิตแพทย์เป็นการเฉพาะ 
ดังนั้น การตรวจสุขภาพร่างกายและภาวะแห่งจิตของจ าเลย จึงมีแนวปฏิบัติได้ 2 แนวทาง ดังนี้  

1. การตรวจสอบเบื้องต้น โดยพนักงานคุมประพฤติต้องอาศัยการพิจารณาจากลักษณะทาง
กายภาพภายนอกของจ าเลยประกอบกับการสัมภาษณ์ การสอบปากค าเบื้องต้น หรืออาจต้องสอบปากค าพยาน
อ่ืนๆ ประกอบด้วย 

2. การตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด ซึ่งจ าเป็นต้องกระท าโดยแพทย์ ซึ่งพนักงานคุมประพฤติอาจส่ง
ตัวจ าเลยไปรับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากโรงพยาบาลในจังหวัดนั้นๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมากจึงส่งได้เท่าที่จ าเป็นในกรณี 
ดังนี้ 

2.1 คดีที่จ าเลยอ้างว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิตไม่ปกติ เช่น อ้างว่าเป็น
โรคหัวใจ หรือมีอาการทางจิตหรือประสาทอย่างใดอย่างหนึ่ง จนเป็นเหตุให้จ าเลยกระท าความผิดหรืออ้างเพ่ือ
ความปราณีจากศาล  

2.2 คดีที่พนักงานคุมประพฤติสงสัยว่าจ าเลยมีสุขภาพร่างกายหรือภาวะแห่งจิตไม่ปกติอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

ให้ด าเนินการส่งตัวจ าเลยไปรับการวินิจฉัยจากแพทย์เพ่ิมเติม นอกจากนี้ให้ด าเนินการ
ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นจ าเลยในคดีที่มีข้อพึงสงสัยว่าจ าเลยเสพยา เสพติด
ให้โทษ 

๕. สอบปากค าพยานบุคคลเช่นพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีพยานใกล้ชิดจ าเลยพยานเพ่ือนบ้าน
หรือพยานที่เป็นผู้เสียหายเพ่ือให้ได้ข้อมูลประวัติภูมิหลังของจ าเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เกี่ยวกับ อายุ ประวัติ 
ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษา สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ สิ่งแวดล้อม สภาพความผิด การรู้สึก
ความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น เหตุอ่ืนอันควรปราณี และเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับจ าเลย โดยล าดับ
เหตุการณ์ตั้งแต่เกิดจนถึงการกระท าความผิดและภายหลังถูกจับกุมด าเนินคดีจนถึงปัจจุบัน   

๖. กรณีมีความจ าเป็นต้องตรวจสอบพยานเอกสารและพยานวัตถุให้ด าเนินการออกค าสั่งเรียก
พยานเอกสารและพยานวัตถุเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐาน 
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๗. การออกไปสืบเสาะ พนักงานคุมประพฤติต้องออกไปสืบเสาะที่ภูมิล าเนาของจ าเลย สถานที่ที่
จ าเลยพักอาศัยและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับจ าเลย รวมทั้งสอบปากค าพยาน เช่น เพ่ือนบ้าน นายจ้าง หรือสถานที่
ท างานหรือสถานที่เกิดเหตุและให้มีการบันทึกสภาพบ้านสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมรวมทั้งสถานที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้อาจมอบหมายให้อาสาสมัครคุมประพฤติตรวจสอบบ้านและสภาพแวดล้อมของจ าเลยก็ได้ 

8. คดีที่มีผู้เสียหาย ฝ่ายจ าเลยและผู้เสียหายมีความสมัครใจ พนักงานคุมประพฤติสมานฉันท์จะ
ด าเนินการจัดประชุมประสานสัมพันธภาพระหว่างจ าเลยกับผู้เสียหาย เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันในการ
เยียวยาและ/หรือชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหายและประสานวามสัมพันธ์ระหว่างจ าเลยกับผู้เสียหายให้กลับคืน
สภาพดังเดิม  

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินจ าเลยให้พนักงานคุมประพฤติด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง 

๒. วิ เคราะห์ความน่าเชื่อถือของพยานบุคคลจากบันทึกถ้อยค าพยานโดยพิจารณาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างจ าเลยกับพยานฐานะของพยานรวมทั้งความสอดคล้องกับพยานหลักฐานในส านวนวิเคราะห์
ความน่าเชื่อถือของพยานเอกสารโดยพิจารณาถึงแหล่งที่มาของเอกสารหรือเอกสารที่เคยใช้อ้างอิง 

๓. ประมวลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นจ าเลยได้แก่อายุประวัติการกระท า
ความผิดประวัติครอบครัวและสถานภาพการสมรสบ้านและสภาพแวดล้อมการศึกษาอบรมการประกอบอาชีพ
ฐานะทางเศรษฐกิจนิสัยความประพฤติสุขภาพและภาวะแห่งจิตสภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดี 
การบรรเทาผลร้ายและเหตุอื่นอันควรปราณี 

                    4. จ าแนกโดยประเมินจ าเลยเพ่ือพิจารณาระดับความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระท าผิดซ้ าและ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับจ าเลยแต่ละราย 

ขั้นตอนการจัดท ารายงาน 

เมื่อพนักงานคุมประพฤติด าเนินการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์และประเมินแล้ว
จึงจัดท ารายงานและความเห็นในการสืบเสาะและพินิจจ าเลยให้ศาลให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ส านักงานคุมประพฤติได้รับค าสั่งในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอาจร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สามสิบวันโดยให้มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑. ประวัติครอบครัวและภูมิหลังได้แก่อายุประวัติความประพฤติสติปัญญาการศึกษาอบรม
สุขภาพภาวะแห่งจิตนิสัยอาชีพ 

๒. ประวัติการกระท าความผิด 

๓. สภาพความผิดและพฤติการณ์แห่งคดีการรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้าย 
ที่เกิดขึ้นตลอดจนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับความเสียหายและความเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มี
การท าข้อตกลงจากการด าเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ให้เสนอข้อตกลงดังกล่าวให้ศาลทราบ 
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๔. เหตุอื่นอันควรปราณี 

๕. ความต้องการของจ าเลยเกี่ยวกับวิธีการคุมความประพฤติ 

๖. ความเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเองและวิธีการคุมความประพฤติ 

โดยให้น าผลการจ าแนกจากแบบประเมินผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นจ าเลยประกอบการเสนอความเห็น 

๒.๒ การควบคุมและสอดส่องหรือการคุมความประพฤติ 

                    การคุมความประพฤติ เป็นการควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
ก าหนดไว้ ในกรณีที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ มีค าสั่งให้ด าเนินการคุมความประพฤติให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ของหน่วยงานนั้น ส่งค าสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังส านักงานคุมประพฤติโดยเร็ว 

ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙  

                   ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ  
พ.ศ. 2560 หมวด ๑ วิธีการ และเงื่อนไขการคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ข้อ ๖ หมวด ๒ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ข้อ ๒๙ และหมวด ๓ ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 
ข้อ ๕๓ เมื่อส านักงานคุมประพฤติได้รับค าสั่งให้คุมความประพฤติให้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการเบื้องต้น ดังนี้ 

ขั้นตอนการรับคด ี

- เมื่อส านักงานคุมประพฤติได้รับค าสั่งให้คุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติเจ้าหน้าที่
ธุรการ ลงทะเบียนรับคดีตามที่ได้รับค าสั่งและบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศการคุมประพฤต ิ

- เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบว่าผู้ถูกคุมความประพฤติเคยผ่านการสืบเสาะ หรือ สอดส่องมาก่อน 
หรือประวัติการกระท าผิดอ่ืนๆ มาก่อนหรือไม่และรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดท าส านวนคดีควบคุมและ
สอดส่อง 

  กรณีผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษจ าคุกให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวบรวมเอกสาร ส. ๑ – ๔๖ และ ส.๒ – ๔๖ รวมทั้งเอกสารต่างๆที่ได้จากการสืบเสาะข้อเท็จจริงให้กับพนักงาน
คุมประพฤติ  

- เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่งส านวนคดีให้ผู้อ านวยการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาจ่ายคดี 
ให้พนักงานคุมประพฤต ิ

ขั้นตอนการชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ การปฐมนิเทศ และการด าเนินการเบื้องต้น 

๑. พนักงานคุมประพฤติต้องชี้แจงเงื่อนไขและปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติทราบ และเข้าใจ
ในเงื่อนไขการคุมความประพฤติ ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามเงื่อนไข และการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข ฯลฯ 

๒. รวบรวมและตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถูกคุมความประพฤติ 

๓. พนักงานคุมประพฤติเจ้าของส านวนบันทึกถ้อยค าผู้ถู กคุมความประพฤติ โดยให้ ได้
รายละเอียดเบื้องต้นมากท่ีสุด และเพียงพอต่อการวิเคราะห์ประเมินผู้ถูกคุมความประพฤติ 
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๓.๑. ประวัติครอบครัวและภูมิหลัง ประกอบด้วย 

 - ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้ถูกคุมความประพฤติเพ่ือให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้
ถูกคุมความประพฤต ิ

- ข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยเพ่ือประโยชน์ในการสอดส่องที่อยู่อาศัยของผู้ถูกคุมความ
ประพฤต ิ

- ข้อมูลด้านครอบครัวและผู้ใกล้ชิด 

- ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสเพ่ือดูสภาพปัญหาครอบครัวของผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ซึ่งอาจมีผลต่อการกระท าความผิดของผู้ถูกคุมความประพฤติได้ 

- ข้อมูลด้านการศึกษาเพ่ือดูพัฒนาการทางสมอง การปรับตัว และการเรียนรู้ รวมถึงระดับ
สติปัญญา 

 - ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพเพ่ือให้เห็นถึงความถนัดในด้านการท างานโอกาสและ
ปัจจัยอื่นๆ ซึ่งผู้ถูกคุมความประพฤติบางรายการประกอบอาชีพมีผลต่อการกระท าความผิด 

 - ข้อมูลด้านการรับราชการทหาร 

- ข้อมูลด้านสุขภาพและรูปพรรณเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูก คุมความ
ประพฤติต่อไป 

๓.๒. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระท าความผิดเพ่ือดูว่าผู้ถูกคุมความประพฤติกระท าความผิด
โดยนิสัยสันดานหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูได้มากน้อยเพียงใด  

๓.๓ ข้อมูลการเก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ สามารถใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ถูกคุม
ความประพฤติในคดียาเสพติดให้โทษได้ 

๔. การพิจารณาเก็บปัสสาวะ/ส่งตรวจ 

๕. การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุปกรณ์อ่ืนใดในการติดตามตัวบุคคลตามเงื่อนไขศาล 

๕. การก าหนดวันนัดรายงานตัวและอ่ืนๆ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดท าแผน 

๑. น าข้อมูลที่ได้จาการรวบรวมมาวิเคราะห์และประเมินเพื่อจ าแนก 

    พนักงานคุมประพฤติเจ้าของส านวน น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์ประเมินความ
เสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการของผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑) เกณฑ์ความเสี่ยงหรือแนวโน้มการกระท าผิดซ้ า (Risks ) และ ๒) เกณฑ์สภาพปัญหาและความต้องการ 
(Needs) 
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                        การสรุปผลการประเมิน โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงและสภาพปัญหาความต้องการ               
มาสรุปว่า ผู้ถูกคุมความประพฤติมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (ไม่มีความเสี่ยง/ต่ า/ปานกลาง/สูง) และระดับของการ
ควบคุมและสอดส่อง (ไม่เข้มงวด/ปานกลาง/เข้มงวด)  

๒. การจัดท าแผนการคุมความประพฤติ  

    เมื่อก าหนดระดับการควบคุมและสอดส่องได้แล้ว พนักงานคุมประพฤติสามารถจัดท าแผนการ
คุมความประพฤติ ดังนี้  

๒.๑ ก าหนดแผนตามระดับการควบคุมและสอดส่อง 

๒.๑.๑ กลุ่มไม่เข้มงวด  

- รับรายงานตัวแบบกลุ่ม หรือให้เข้าร่วมกิจกรรมของส านักงานแทนการรายงานตัว 

-  ส่งคดใีห้อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่อง ๑ ครั้ง 

-  ตรวจปัสสาวะกรณีท่ีศาลก าหนดเงื่อนไขห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๒.๑.๒  กลุ่มปานกลาง  

- รับรายงานตัวแบบรายบุคคลในครั้งแรก  

- พนักงานคุมประพฤติ หรือ อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่องทุก ๓ – ๖ เดือน 

- กรณีมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจปัสสาวะทุกครั้งที่มารายงานตัว 

๒.๑.๓ กลุ่มเข้มงวด  

- รับรายงานตัวแบบรายบุคคล 

- พนักงานคุมประพฤติ หรือ อาสาสมัครคุมประพฤติออกสอดส่องทุก ๑ – ๒ เดือน
หรือมากสุดเท่าที่จะท าได้ กรณีออกสอดส่อง โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ ควรเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่มี
ประสบการณ์ช่วยสอดส่องดูแล 

- ติดต่อกับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดเพ่ือช่วยกันควบคุมดูแล 

- กรณีมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ตรวจปัสสาวะทุก ๑๕ วัน หรือ ในระยะที่
เห็นสมควร 

๒.๒ ก าหนดแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูตามสภาพปัญหาและความต้องการ  

เพ่ือวางแผนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปัญหา ซึ่งพนักงานคุมประพฤติควรชี้แจงท า
ความเข้าใจกับผู้ถูกคุมความประพฤติให้รับทราบการด าเนินการต่างๆ รวมทั้งอธิบายถึงโปรแกรมและวิธีการแก้ไข
ฟ้ืนฟูต่างๆที่จ าเป็นส าหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ และให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
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ขัน้ตอนการด าเนินการคุมความประพฤติและการแก้ไขฟ้ืนฟู 

๑. การรับรายงานตัวในกรณีมีผู้ถูกคุมความประพฤติหลายคนรอรายงานตัว สามารถ  
ให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยรับรายงานตัวแทนได้ แต่ต้องเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีความเสี่ยงต่ า และไม่มี
ปัญหาความต้องการความช่วยเหลือสงเคราะห์ หรือการแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นพิเศษ 

๒. การท างานบริการสังคม  

๓. การให้ฝึกหัดหรือประกอบอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 

๔. การให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการกระท าอันอาจน าไปสู่การกระท าผิดในท านองเดียวกัน 

๕. การบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรื อความ
เจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

๖. เงื่อนไขอ่ืนๆ  

๗. การส่งคดีให้ส านักงานอ่ืนด าเนินการแทน 

๘. การออกสอดส่อง 

๙. การด าเนินการเมื่อผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาล 

๑๐. การส่งคดีให้อาสาสมัครคุมประพฤติด าเนินการ 

๑๑. การจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟู โดยพิจารณาโปรแกรมหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
และความต้องการ หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติ เพ่ือมิให้กระท าผิดซ้ า 

๑๒. การให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ เช่น ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ค่ายังชีพ การส่งเสริม
ด้านการศึกษา ฯลฯ  

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

- พนักงานคุมประพฤติ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการคุมความประพฤติ  เป็น
ระยะในระหว่างการคุมความประพฤติ เพ่ือให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงาน
ก าหนดและติ ด ตามและประ เ มิ น ผลการปฏิ บั ติ ต า มแผนการแก้ ไ ข ฟ้ืน ฟู  เป็ น ระยะ ในร ะหว่ า ง 
การคุมความประพฤติ โดยประเมินผลตามสภาพปัญหา ความจ าเป็นและความต้องการ หรือระดับของความเสี่ยง
หรือแนวโน้มการกระท าความผิดซ้ า หากพบว่ามีข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป ให้ปรับแผนการแก้ไขฟ้ืนฟูต่อไป 

ส าหรับการติดตามผู้ถูกคุมความประพฤติภายหลังพ้นคุมความประพฤติ กรมคุมประพฤติ 
ยังไม่ได้มีการด าเนินการ แต่มีการให้การสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติภายหลังพ้นการคุมความประพฤติ เพ่ือให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองและด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้ตามสมควร ตามพระราชบัญญัติ  
คุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการสงเคราะห์ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงาน 

พนักงานคุมประพฤติจัดท ารายงานและความเห็นการคุมความประพฤติในกรณีที่ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 

2.3 โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูที่เกี่ยวข้อง 

 จากการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติส าหรับโปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด แบ่งเป็นโปรแกรม
พ้ืนฐานและโปรแกรมเฉพาะด้าน ซึ่งโปรแกรมพ้ืนฐานส าหรับผู้กระท าผิดทั่วไปมีการเข้าร่วมตามสภาพปัญหาและ
ความต้องการ และโปรแกรมเฉพาะด้านส าหรับผู้กระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผู้ที่มี ฐานความผิดขับขี่
ในขณะเมาสุรา ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมส าหรับผู้กระท าผิดทางเพศแต่ประการใด ทั้งนี้ โปรแกรมการแก้ไข
ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดที่เก่ียวข้องสามารถเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูในโปรแกรมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

๑. การอบรมธรรมะ เพ่ือให้ผู้กระท าผิดมีแนวทางในการด ารงชีวิตที่ถูกต้องตามครรลองคลอง
ธรรม สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมในฐานะพลเมืองดีโดยไม่หวนกลับไป
กระท าผิดอีก 

๒. ค่ายจริยธรรม ๑. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดทัศนคติและค่านิยมอันดีงามและ
พัฒนาความรู้สึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม ตลอดจนการ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคม 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้กระท าผิดน าหลักของศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

๓. โปรแกรมพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยแผนการ 
จัดกิจกรรม ๔ แผน 
- การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
- การเห็นคุณค่าในตนเอง 
- การตั้งเป้าหมายชีวิต 
- สัมพันธภาพในครอบครัว 

๑. เพ่ือให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสส ารวจตนเองและเหตุการณ์ส าคัญในชีวิต 
เพ่ือให้เข้าใจและยอมรับตนเองมากข้ึน 
๒. เ พ่ือให้ผู้กระท าผิดตระหนักรู้ ในคุณค่าของตนเองและพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓. เพ่ือให้ผู้กระท าผิดตระหนักรู้ในความต้องการและเป้าหมายในชีวิต
ของตนเองและรู้จักและเห็นความส าคัญของการก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนชีวิต ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการไป
ถึงเป้าหมายชีวิต และแนวทางในการแก้ไข 
๔. เพ่ือให้ผู้กระท าผิดเห็นความส าคัญของครอบครัวมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการอยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างเข้าใจและมีความสุข 

๔. โปรแกรมพ้ืนฐาน 
ประกอบด้ ว ยแผนการจั ด
กิจกรรม ๓ แผน 
- การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน 
- การเห็นคุณค่าในตนเอง 
- การตั้งเป้าหมายชีวิต 

๑. เพ่ือให้ผู้กระท าผิดมีโอกาสส ารวจตนเองและเหตุการณ์ส าคัญในชีวิต
เพ่ือให้เข้าใจและยอมรับตนเองมากข้ึน 
๒. เ พ่ือให้ผู้กระท าผิดตระหนักรู้ ในคุณค่าของตนเองและพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๓. เพ่ือให้ผู้กระท าผิดตระหนักรู้ในความต้องการและเป้าหมายในชีวิต
ของตนเอง รู้จักและเห็นความส าคัญของการก าหนดเป้าหมาย 
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3. ผู้กระท้าผิดทางเพศที่ถูกจ้าคุก 

แนวทางในการจัดการกับผู้กระท้าผิดซ ้าซาก ของกรมราชทัณฑ์ 

การจ้าแนก  

 

ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในกลุ่มเพื่อการแก้ไข มีดังนี้ 

๑. กลุ่มผู้ต้องขังมีแนวโน้มไม่กระท้าผิดซ ้า หรือกลุ่มผู้ต้องขังที่ไม่จ าเป็นต้องแก้ไข เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่
กระท าผิดโดยพลั้งพลาด ยังไม่ถล าเข้าสู่วงจรของการกระท าผิด โดยท าผิดเป็นครั้งแรก ท าผิดโดยไม่แสดงความชั่ว
ร้าย มีครอบครัวหรืออาชีพรองรับเมื่อพ้นโทษ กลุ่มนี้ไม่จ าเป็นต้องแก้ไข แต่ต้องปฏิบัติมิให้กลุ่มนี้ตกต่ าไปกว่าเดิม 
หรือเรียนรู้จากผู้ที่มีความช านาญ ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวให้รองรับกลับสู่สังคม และจัดสวัสดิการดูแ ล
ผู้ต้องขังเหล่านี้  

๒. กลุ่มผู้ต้องขังที่พอแก้ไขได้ เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังไม่ได้ถล าเข้าสู่วงจรอาชญากรรมซ้ าซาก ไม่ได้เป็น
อาชญากรอาชีพ ท าผิดเพราะความจ าเป็นหรือถูกกดดัน แต่มีแนวโน้มที่จะกระท าผิดซ้ า หากไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือหรือแก้ไข เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องด าเนินการแก้ไขเป็นพิเศษ โดย
การจัดเข้าโปรแกรมการแก้ไขต่างๆ  
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๓. กลุ่มผู้ต้องขังที่ยากต่อการแก้ไข เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่กระท าผิดซ้ าซาก กระท าผิดในคดีที่ให้ผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจสูง กลุ่มอาชญากรอาชีพ หรือพวกท่ีมีความผิดปกติทางจิต กลุ่มนี้ต้องใช้การปฏิบัติที่เข้มงวด  โดยการใช้
มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด หรือถ้าจะบ าบัดแก้ไขจ าเป็นต้องใช้โปรแกรมที่เข้มข้นเป็นพิเศษ  

๔. ผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกลุ่มนี้จะมุ่งจัดสวัสดิการและการดูแลสวัสดิภาพให้แก่
ผู้ต้องขังมากกว่าการแก้ไขฟ้ืนฟู 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง อาจแยกได้เป็น ๒ ระดับ คือ  

๑. การจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขังขั นพื นฐาน เป็นการจ าแนกเพ่ือแยกขัง เพ่ือการควบคุม และจ าแนกเพ่ือ
คัดผู้ต้องขังรับการอบรมแก้ไขขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม และการ
รับสวัสดิการต่างๆ โดยทางปฏิบัติที่ท าอยู่จะเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติผู้ต้องขัง และการประชุมเพ่ือแยก
กองงาน เป็นต้น  

๒.  การจ้าแนกลักษณะเพื่อการแก้ไข จะเป็นการจ าแนกลักษณะเพ่ือคัดผู้ต้องขังไปเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู 
หรือปรับพฤติกรรมในชั้นสูง ได้แก่ โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังในลักษณะต่างๆ เช่น โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขัง
คดีกระท าผิดทางเพศ ผู้ต้องขังคดียาเสพติด  ผู้ต้องขังคดีที่ใช้ความรุนแรง หรือโปรแกรมการจัดการกับความโกรธ 
โปรแกรมการระงับความรุนแรงในครอบครัว หรือโปรแกรมการพัฒนาจิตใจ เช่น การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน 
เป็นต้น ในส่วนของวิธีการจ าแนกนั้นก็จะเน้นในเรื่องการวิเคราะห์สาเหตุการกระท าผิด  วิเคราะห์พฤติกรรมที่
ผิดปกติ  และการจัดท ากรณีศึกษาเพ่ือสอบประวัติอย่างละเอียด จากนั้นจึงจัดกลุ่มพฤติกรรม เพ่ือแยกเข้า
โปรแกรมการปรับและฟ้ืนฟูพฤติกรรมโดยเฉพาะ ดังนั้นการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไข จึงไม่จ าเป็นต้อง
ท ากับผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจ า แต่เป็นการด าเนินการเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดังภาพ 

ตัวแบบการจ าแนกลักษณะผู้ต้องขัง 
 

การจ าแนกลักษณะเพื่อการแก้ไข 

 การศึกษาเป็นรายกรณ ี       
 

 การวิเคราะหส์าเหตุพฤติกรรม 

 การจัดประเภทพฤติกรรม 
 

 

 

การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังขั้นพื้นฐาน 

 จัดท าประวตั ิ

 ประชุมคณะกรรมการ 

 ดูความต้องการ 

 

การแก้ไขผูต้้องขังเป็นการเฉพาะ 

 โปรแกรมการแกไ้ขผู้ต้องขัง  
คดีทางเพศ 

 โปรแกรมชุมชนบ าบัด 

 โปรแกรมการแกไ้ขผู้ต้องขังใช้ความ
รุนแรง  

ฯลฯ 

 

 

 ด าเนินการกับผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่ม 

 จัดเป็นรุ่นๆ 

 

 

การแก้ไขผูต้้องขังขั้นพื้นฐาน 

 การฝึกวิชาชีพ 

 การให้การศึกษา 

 การอบรมทางศลีธรรม 

 การจัดสวัสดิการ 
 

 

 

 ท ากับผู้ต้องขังทุกคน 

  ท าอย่างต่อเนื่อง 
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จะเห็นได้ว่า การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังมี ๒ ระดับ ดังนั้น การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังจึงมี ๒ ระดับ
เช่นเดียวกัน คือ  

๑. การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังขั นพื นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่มุ่งจัดให้ผู้ต้องขังส่วนใหญ่ทั้งเรือนจ า ได้แก่ 
การฝึกวิชาชีพ การให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรม ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนา สวัสดิการและนันทนาการ
ต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งฝึกทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตในสังคมให้กับผู้ต้องขัง แต่การแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยวิธีการดังกล่าวยัง
ไม่ได้ลงลึกถึงสาเหตุและมูลเหตุจูงใจ ตลอดจนพฤติกรรมในการกระท าผิดของผู้ต้องขังแต่ละประเภทแต่ละบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง 

๒. การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะ เป็นแนวทางที่มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขัง โดยเฉพาะพฤติกรรมอาชญากร ซึ่งจะมีหลักสูตรเฉพาะในการให้ความรู้และฝึกทักษะ รวมทั้งการใช้
กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือ ในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมผู้ต้องขังแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคลตามความ
เหมาะสม ซึ่งการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะนี้ อาจจัดแบ่งกลุ่มตามประเภทคดีหรือแบ่งตามพฤติกรรมการ
กระท าผิดของผู้ต้องขังก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการจัดโปรแกรมว่า จะมุ่งแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังกลุ่มใด 

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่ม 

การแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังเฉพาะกลุ่ม  คือ การจัดแบ่งกลุ่มตามประเภทคดีหรือตามพฤติกรรมของการ
กระท าความผิด ซึ่งปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ด าเนินการ จ านวน 10 โปรแกรม ระยะเวลาการอบรม 60 ชั่วโมง 
ประกอบด้วย 

 โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดทางเพศ 
 โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง 
 โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 
 โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
 โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด 
 โปรแกรมการปรับพฤติกรรมผู้กระท าผิดอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา 
 โปรแกรมยุติธรรมน าสันติสุข 
 โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท าผิดซ้ า 
 โปรแกรมเฉพาะสาหรับผู้ต้องขังทั่วไปที่มีโทษระยะสั้น 
 โปรแกรมอ่ืนๆ ที่จัดเป็นโปรแกรมเฉพาะสาหรับผู้ต้องขังแต่ละประเภท โดยเน้นที่การแก้ไขฟ้ืนฟู 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม 
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ขั นตอนการด้าเนินงาน จะมีขั นตอนที่ส้าคัญดังนี  

(๑) การเลือกกลุ่มเป้าหมาย 

         การด าเนินการขั้นตอนแรก จะต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะน ามาเข้ารับการแก้ไขฟ้ืนฟูก่อนว่า
จะเลือกผู้ต้องขังประเภทใด จะพิจารณาในแง่ของคดี เช่น โปรแกรมการแก้ไขผู้ต้องขังกระท าผิดทางเพศ  โปรแกรม
การแก้ไขผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ผู้ค้ารายย่อย) เป็นต้น หรือพิจารณาในแง่ของพฤติกรรม เช่น โปรแกรมการปรับ
พฤติกรรมผู้กระท าผิดที่ใช้ความรุนแรง เป็นต้น โดยการจัดอบรมควรจัดอบรมเป็นรุ่น ๆ รุ่นละประมาณ ๓๐ – ๕๐ 
คน จะท าให้การแก้ไขมีคุณภาพมากกว่าการด าเนินการเป็นกลุ่มใหญ่   

 (๒) การจ้าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไข 

 การจ าแนกลักษณะผู้ต้องขังเพ่ือการแก้ไข หรือการประเมินเป็นรายบุคคล เพ่ือที่จะท าให้สามารถรู้จัก
ผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ซึ่งจะต้องเจาะลึกถึงพฤติกรรมและสาเหตุการกระท าผิดของผู้ต้องขังแต่ละคนเป็นกรณีศึกษา 
โดยเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ศึกษาประวัติจากเอกสาร และจากการเปิดเผยของผู้ ต้องขัง การสังเกต
พฤติกรรม การใช้แบบประเมินทางจิตวิทยา เพ่ือจะน ามาวิเคราะห์  จัดประเภท  แยกประเภท และน าเข้าสู่
โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูเฉพาะตามความเหมาะสมของผู้ต้องขังแต่ละคนต่อไป 

 (๓) การด้าเนินการตามโปรแกรม หรือขั นตอนของการบ้าบัดฟื้นฟู 

  ขั นตอนนี   เป็นการด าเนินการตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับแก้ไขฟ้ืนฟู ผู้ต้องขัง
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนหลักเพราะเป็น เนื้อหาส าคัญของการแก้ไขฟ้ืนฟู เช่น ถ้าจะแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดทางเพศ ก็ต้องจัดโปรแกรมซึ่งมีหลักสูตรบทเรียนและกิจกรรมต่างๆ เพ่ืออบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้ต้องขังคดีกระท าผิดทางเพศ ซึ่งอาจจะเริ่มจากการให้ความรู้ ให้ความเข้าใจ การฝึกทักษะ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
และน าไปสู่การปรับพฤติกรรม ในกรณีของผู้ติดยาเสพติด หากน าวิธีการชุมชนบ าบัดมาใช้ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการน า
กระบวนการกลุ่มมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะต้องอยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน ประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนบ าบัดถูกหล่อหลอมโดยอิทธิพลของกลุ่มจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 ส าหรับการจัดหลักสูตรเฉพาะ เพ่ือให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมของผู้ต้องขัง แต่ละโปรแกรม
มีความหลากหลาย  ซึ่งจะจัดอย่างไรขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์สาเหตุและจัดประเภทผู้กระท าผิด    ซึ่งโปรแกรมการ
แก้ไขผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ มีเนื้อหาหลักสูตรดังนี้ 
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โปรแกรมการแก้ไขผู้กระท้าผิดทางเพศ 
 วัตถุประสงค์หลักของการจัดโปรแกรมดังกล่าว คือ การป้องกันการกระท าผิดซ้ า วัตถุประสงค์รอง คือ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวทางที่พึงประสงค์  ดังนั้น  หลักสูตรนี้จะแยกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกจะ
เน้นการท าให้ผู้กระท าผิดเข้าใจถึงสาเหตุการกระท าผิดของเขา และส่วนที่สองจะเน้นการพัฒนาทักษะในการ
ป้องกันการกระท าผิดซ้ า ดังนั้นโปรแกรมการแก้ไขและปรับพฤติกรรมผู้ต้องขังที่กระท าผิดทางเพศส่วนใหญ่มุ่งที่จะ
ปรับพฤติกรรมดังนี ้

๑. ปรับทัศนคติและเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับเพศให้ถูกต้อง 
 ๒. ลดการหมกมุ่นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศลง การเรียนรู้วิธีลดความต้องการทางเพศ 

๓. เพ่ิมทักษะในการควบคุมอารมณ์ และเพ่ิมทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับเพศตรงข้าม 
๔. ท าให้ตระหนักและรับรู้ภาวะจิตใจของผู้เสียหาย เพ่ือให้รู้ว่าเหยื่อได้รับผลร้ายอย่างไร 

ทนทุกข์ทรมานแค่ไหน ผลกระทบที่ตามมามีอะไร 
๕. ท าให้เข้าใจถึงวงจรในการกลับไปกระท าผิดซ้ าอีกและแนวทางในการหลีกเลี่ยงวงจรดังกล่าว 

  ส าหรับหลักสูตรและบทเรียนส าหรับให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขัง จะมีความ
หลากหลายขึ้นอยู่กับการจ าแนกลักษณะ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปหลักสูตรจะประกอบด้วย   

๑)  การสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรทัดฐานของกลุ่ม  
๒)  การท าความเข้าใจในการกระท าผิดของตน 
๓)  การเรียนรู้ผลกระทบและความรู้สึกของผู้เสียหาย 
๔)  เพศศึกษา  
๕)  การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพศตรงข้าม 
๖)  การจัดการกับอารมณ์เพศและการปรับพฤติกรรมต่อสิ่งเร้า 
๗)  การฝึกทักษะทางสังคม  
๘)  การควบคุมอารมณ์  
๙)  การจัดการกับความเครียด 
๑๐)  ทักษะการแก้ปัญหา  
๑๑)  การป้องกันการกระท าผิดซ้ า  

 

หลักสูตรการจัดโปรแกรมการแก้ไขผู้กระท้าผิดทางเพศ   

วิชา ระยะเวลา วิทยากร 

 ส ารวจคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 จ าแนกลักษณะเพื่อการแกไ้ข 
 ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าโปรแกรม 
 ประเมินบุคลิกภาพ/สุขภาพจิต 
 ประเมินความรู/้ทักษะ/ทัศนคติ และพฤติกรรมก่อนเข้าโปรแกรม 

 เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทณัฑสถาน 

นักจิตวิทยา/พยาบาล/นักสังคมสงเคราะห ์
เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทณัฑสถาน 
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วิชาพื นฐาน 
๑. การรู้จักและเข้าใจตนเอง 
๒. การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
๓. การด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การวิเคราะห์และการสรา้งอาชีพตนเอง 

 

๕. การสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
๖. กฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ 
๗. ทักษะการป้องกันการกระท าผิดซ้ า 
๘. การสานสายใยครอบครัว (การใหค้ าปรึกษาในครอบครัว) 
๙. ทักษะชีวิต life skill 
๑๐. ทักษะการจัดการกับอารมณ ์

 
๓  ชม. 
๓  ชม. 
๓  ชม. 
๓  ชม. 

 
๓  ชม. 
๓  ชม. 
๓  ชม. 
๓  ชม. 

๓ – ๖  ชม. 
๓  ชม. 

 
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายในที่ผ่านการอบรม 

,, 
,, 

วิทยากรภายนอก (จัดหางานจังหวัด ,  
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สโมสรโรตารี่ ฯล 

วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายในที่ผ่านการอบรม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/นักกฎหมาย 

วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายในที่ผ่านการอบรม 
,, 
,, 
,, 

รวม ๓๐ ชม.  

วิชาบังคับตามลักษณะแห่งคดี 

๑. การให้ความรูเ้กี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ 

๒. การท าความเข้าใจกับพฤติกรรมการกระท าผิดของตนเอง 
๓. เพศศึกษาและการมสีัมพันธภาพทีด่ีกับเพศตรงข้าม 
๔. การจัดการกับปัจจัยที่เป็นสิ่งเร้า 
๕. กิจกรรมสมานฉันท์และการพัฒนาความผูกพันทางสังคม  

(การสมานฉันท์ระหว่างผูต้้องขังกับเหยื่อ, ผู้ต้องขังกับสังคม,
ผู้ต้องขังกับครอบครัว) 

๖. กลุ่มบ าบัด  เช่น ดนตรีบ าบดั ศิลปะบ าบัด ละครบ าบัด  
กีฬาบ าบัด สตบิ าบัด ฯ 

 
๓ ชม. 

 
๓ ชม. 
๖ ชม. 
๖ ชม. 
๖ ชม. 

 
 

๖ – ๑๕ ชม. 
 

 
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายในที่ผ่านการอบรม 

 
วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายในที่ผ่านการอบรม 

,, 
,, 
,, 
 
 

วิทยากรภายนอก/วิทยากรภายในที่ผ่านการอบรม 
 

รวม ๓๐ ชม.  

ประเมินความรู้  ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรม หลังการเข้าโปรแกรม  เจ้าหน้าท่ีเรือนจ า/ทณัฑสถาน 

รวมระยะเวลาการบ้าบัดฟ้ืนฟู ๖๐  ชม.  

สรุป 

ระยะเวลาในการอบรมตามหลักสูตร ในขั นบ้าบัดฟื้นฟู    ไม่น้อยกว่า  ๖๐  ชั่วโมง  แบ่งเป็น 

๑. วิชาพื นฐาน      ไม่น้อยกว่า   ๓๐  ชั่วโมง 

๒. วิชาเฉพาะคดี    ไม่น้อยกว่า   ๓๐  ชั่วโมง 

 หมายเหตุ :  ให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการฝึกระเบียบวินัยแบบเข้มข้นโดยไม่นับจ านวนชั่วโมง 
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สถิติการจัดโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดทางเพศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เขต เรือนจ า/ทัณฑ
สถาน 

ระยะเวลาอบรม 

รุ่นที่ ๑ 

จ านวนผู้ผ่านการอบรม ระยะเวลา
อบรม 

รุ่นที่ ๒ 

จ านวนผู้ผ่านการอบรม รวม
ทั งสิ น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม  

๑ รจอ.ชัยบาดาล ๓๐ ม.ค. – ๘ 
มี.ค.๖๐ 

๔๖ - ๔๖ ๒๓ มี.ค. – ๑๙ 
เม.ย.๖๐ 

๕๒ - ๕๒ ๙๘ 

๒ รจก.ชลบุร ี ๒๐ ก.พ. – ๒๘ 
เม.ย.๖๐ 

๔๐ - ๔๐ ๒๙ พ.ค. – ๒๖ 
ก.ค.๖๐ 

๔๐ - ๔๐ ๘๐ 

๓ รจก.นครราชสีมา ๑ – ๓๑ มี.ค.๖๐ ๔๗ ๗ ๕๔ ๑ – ๓๐ มิ.ย.
๖๐ 

๑๔๑ ๑ ๑๔๒ ๑๙๖ 

๔ รจก.อุดรธาน ี ๑๑ มี.ค. – ๑๑ 
เม.ย.๖๐ 

๘๕ ๓ ๘๘ ๒๕ เม.ย. – ๒๔ 
พ.ค.๖๐ 

๕๙ ๖ ๖๕ ๑๕๓ 

๕ รจจ.แมฮ่่องสอน ๒๗ มี.ค. – ๒๖ 
พ.ค.๖๐ 

๔๖ - ๔๖ ๒๙ พ.ค. – ๒๘ 
ก.ค.๖๐ 

๖๑ - ๖๑ ๑๐๗ 

๖ รจจ.เพชรบรูณ ์ ๑๑ – ๑๓ พ.ค.
๖๐ 

๖๓ - ๖๓ - - - - ๖๓ 

๗ รจก.นครปฐม ๑ มี.ค. – ๑๑ 
พ.ค.๖๐ 

๑๒๒ - ๑๒
๒ 

๑๒ พ.ค. – ๓๑ 
ก.ค.๖๐ 

๘๖ - ๘๖ ๒๐๘ 

๘ รจอ.ปากพนัง ๑ เม.ย. – ๓๐ 
มิ.ย.๖๐ 

๔๐ - ๔๐ ๓ ก.ค. – ๓๐ 
ก.ย.๖๐ 

๔๐ - ๔๐ ๘๐ 

๙ ทสญ.สงขลา ขอเปลี่ยนเป็นโปรแกรมการแกไ้ขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดียาเสพติด (ผู้คา้รายย่อย) 
๑๐ รจก.บางขวาง ๑๑ พ.ค. – ๑๔ 

มิ.ย.๖๐ 

๗๗ - ๗๗ ๒๖ มิ.ย. – ๑๗ 
ก.ค.๖๐ 

๖๘ - ๖๙ ๑๔๖ 

 ๕๖๖ ๑๐ ๕๗
๖ 

 ๕๔๘ ๗ ๕๕๕ ๑,๑๓๑ 
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สถิติการจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดทางเพศ 

(สรุปข้อมูล วันที่ 5 ตุลาคม 2561) 
 

ล้าดับที่ เรือนจ้า/ทัณฑสถาน เขต จ้านวน (คน) หมายเหตุ 
1 รจก.สมุทรปราการ 1 100  
2 รจก.ชลบุร ี 2 82  
3 รจก.อุบลราชธานี 

3 
97  

4 ทส.ก.อตสาหกรมเขาพริก 124 
5 รจก.นครพนม 4 102  
6 รจก.เชียงใหม่ 5 107  
7 รจก.นครสวรรค์ 

6 

107 บันทึกเพ่ิมเติม
เนื่องจากมีรายงาน
ภายหลังวันสรุป
ข้อมูล (วันที่ 5 
ตุลาคม 2561)  

8 รจจ.พิษณุโลก 60 
9 รจจ.พิจิตร 36 

10 ทสญ.พิษณุโลก 16 

11 รจก.นครปฐม 7 104  
12 รจก.สุราษร์ธานี 8 96  
13 รจจ.สงขลา 9 84  
14 รจจ.นนทบุรี 10 105  

  รวม 1,220  
จ้านวนผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม มีจ้านวน 1,220 คน 
จ้านวน เรือนจ้า/ทัณฑสถาน ทั ง10 เขต ที่ด้าเนินการจัดอบรมโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท้าผิดทางเพศมี
จ้านวน 14 แห่ง 
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ส่วนที่ ๕  ข้อเสนอแนะในการป้องกันการกระท้าผิดซ ้าทางเพศ 

ข้อเสนอแนะในกรอบกฎหมาย 

1) สามารถด้าเนินการได้ตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่  โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะ ได้แก่ ระยะก่อนเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรม ระยะอยู่ระหว่างการบังคับโทษ และระยะท่ี 3 การติดตามหลังพ้นการบังคับโทษ โดยมีกรอบ
กฎหมายที่สามารถน ามาด าเนินการได้ดังนี้ 

ระยะก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม มีมาตรการตามกฎหมายที่ด าเนินการได้แก่ 

- การบ้าบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต ตามมาตรา 21 – 25 ของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 
2551 กรณีผู้ป่วยทางจิต การบ าบัดรักษากรณีมีความจ าเป็นหรือภาวะอันตรายไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วย 

- การใช้วิธีเพื่อความปลอดภัย มาตรา 39 ของประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดให้ 1) กักกัน 2) 
ห้ามเข้าเขตก าหนด 3) เรียกประกันทัณฑ์บน 4) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล และ 5) ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง 

- การคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา 23 25 27 29 ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 

- การคุ้มครองเด็ก มาตรา 26 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2545 

ระยะอยู่ระหว่างการบังคับโทษ ในส่วนของหน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรม สามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 

   กรมราชทัณฑ์ มาตรา 40 41 42 55 พระราชบัญญตัริาชทณัฑ์ พ.ศ. 2560 

   กรมคุมประพฤติ มาตรา 40 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 

   กรมพินิจฯ มาตรา 36 43 132 138 139 ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ.
2561 

พนักงานสอบสวนหรือศาล (ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยคดี (ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่
สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา ซึ่งพนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการตรวจหรือบ าบัดรักษารวมทั้ง
ผู้ป่วยที่ศาลมีค าสั่งให้ได้รับการบ าบัดรักษาภายหลังมีค าพิพากษาในคดีอาญาด้วย) มาตรา 35, 36, 37, 38, 39 
พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551) 

การรอก้าหนดโทษหรือก้าหนดโทษแต่รอการลงโทษ มาตรา 56 วรรค 4 ประมวล
กฎหมายอาญา 

ระยะพ้นโทษและการติดตาม สามารถด าเนินการตามระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวล
ระเบียบต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 17 
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มาตรการป้องกันผู้กระท้าผิดซ ้าทางเพศ  

ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

มาตรการเกี่ยวกับผู้กระท าผิดทางเพศ : ประเทศไทย 

หลังการบังคับโทษ หลังการบังคับโทษ 

  การบ้าบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต 
   (มาตรา 21 - 25) พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551     

กรณีผู้ป่วยทางจิต การบ าบัดรักษากรณีมีความจ าเป็น
หรือภาวะอันตรายไม่ต้องได้รับยินยอมจากผู้ป่วย 

  การใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย 
 (มาตรา 39 ประมวลกฎหมายอาญา) 
๑) กักกัน (มาตรา ๔๐-๔๓) 
(๒) ห้ามเข้าเขตก าหนด (มาตรา ๔๔-๔๕) 
(๓) เรียกประกันทัณฑ์บน (มาตรา ๔๖-๔๗) 
(๔) คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล (มาตรา ๔๘-๔๙) 
(๕) ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง (มาตรา ๕๐) 
  
  การคุ้มครองความรุนแรงในครอบครัว 

    (มาตรา 23 , 25, 27, 29 พ .ร .บ.ส่งเสริมการ  
พัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562) 

•  การคุ้มครองเด็ก 
    (มาตรา 26, 43 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546) 

 กรมราชทัณฑ์   (มาตรา 40, 41, 42, 55 
พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560) 

 กรมคุมประพฤติ (มาตรา 40 พ .ร .บ .คุม
ประพฤติ พ.ศ. 2559) 

 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(มาตรา 36, 43, 132, 138, 139 พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553) 

 พนักงานสอบสวนหรือศาล (ส่วนที่ 2 ผู้ป่วย
คดี (ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการสอบสวน ไต่สวน
มูลฟ้องหรือพิจารณาในคดีอาญา    ซึ่ ง
พนักงานสอบสวนหรือศาลสั่งให้ได้รับการ
ตรวจหรือบ าบัดรักษารวมทั้งผู้ป่วยที่ศาลมี
ค าสั่งให้ได้รับการบ าบัดรักษาภายหลังมีค า
พิพากษาในคดีอาญาด้วย) มาตรา 35, 36, 
37, 38, 39 พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551) 

 รอการก้าหนดโทษหรือก้าหนดโทษแต่รอ
การลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

    (มาตรา 56 วรรคสอง (4) ประมวลกฎหมาย
อาญา) 
ข้อสังเกต การบ าบัดฟ้ืนฟู การรักษาต้องได้รับความ
ยินยอม เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นหรืออยู่ภาวะ
อันตราย 
     

 การติดตามผู้พ้นโทษหรือได้รับการพักโทษ  
(ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วยประมวล
ระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ 17) 
 การติดตามหลังปล่อยเด็กและเยาวชน           

ที่กระท าผิด  
(พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟู             
เด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑) 
            
     

ระหว่างการบังคับโทษ 

 การติดตามผู้พ้นโทษหรือได้รับการ
พักโทษ  

(ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติว่าด้วย
ประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี  
ลักษณะ 17) 
 การติดตามหลังปล่อยเด็ กและ

เยาวชนที่กระท้าผิด  
(พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ าบัด
ฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด พ.ศ. 
๒๕๖๑) 
            
     



ข้อเสนอแนะเชิงมาตรการปฏิบัติ 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เสนอแนวทางในการน ามาตรการไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันการกระท า
ผิดซ้ าทางเพศของเด็กและเยาวชน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะสั น 

๑. นักวิชาชีพที่จะท าการบ าบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ติดตามและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระท าผิด
ทางเพศหรือมีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากบุคคลทั่วไป ยังขาดทักษะในการดูแล แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟู และติดตาม
เด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว และ ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน ดังนั้นจึงมี
ความจ าเป็นที่จะให้ความรู้แก่บุคลากร ให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่ม ดังกล่าว โดย
เน้นการประเมิน การบ าบัด การดูแลและการติดตามภายหลังปล่อย โดยเน้นเกี่ยวกับตัวกระตุ้นที่ส่งผลให้กระท า
ผิดซ้ า 

๒. จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการบ าบัด แก้ไข เด็กและเยาวชนที่กระท าผิดทางเพศหรือมี
พฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากบุคคลทั่วไปที่มีประสิทธิภาพประกอบไปด้วย การเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง การเคารพตนเองและผู้อื่น การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การใช้การบ าบัด โดยการ
ปรับความคิดและพฤติกรรม  ( FCBT) การเสริมทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการกับปัญหาและอารมณ์โกรธ การ
แสดงออกในทางที่เหมาะสม การสอนให้เข้าใจถึงตัวกระตุ้นหรือสถานการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งกรมพินิจฯได้
วิเคราะห์แล้วพบว่า มีโปรแกรมการบ าบัดที่สอดคล้องกับการบ าบัดข้างต้น ดังนั้นจะก ากับให้นักวิชาชีพได้น า
โปรแกรมดังกล่าวมาใช้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้มีการด าเนินการเฉพาะราย   

๓. ให้มีการท างานร่วมกับครอบครัว ชุนชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนการก ากับ ติด
ตามหลังปล่อยเฉพาะรายอย่างต่อเนื่อง 

๔. กรณีที่พบเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากบุคคลทั่วไปเป็นอันตรายต่อผู้ อ่ืน  
ให้ส่งต่อไปพบจิตแพทย์เพ่ือวินิจฉัยและด าเนินการรักษาต่อไป 

ระยะกลาง 

1. พัฒนาแบบประเมิน แนวทางในการซักประวัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้มีพฤติกรรม
ทางเพศที่ผิดไปจากบุคคลทั่วไป และน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบ าบัด ดูแล และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะ
กระท าผิดทางเพศซ้ า รวมทั้งแนวทางในการก ากับ ติดตามเฉพาะราย 

2. หากสถิติการกระท าผิดทางเพศซ้ า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ควรมีการน าอุปกรณ์ก าไลอิเลคทรอนิกมาใช้
ในการจ ากัดพ้ืนทีผู่้ที่กระท าผิด เพ่ือไม่ให้เข้าถึงปัจจัยตัวกระตุ้นทีท่ าให้เกิดความต้องการทางเพศ  

3. ควรให้สถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่
อาจตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศให้ทราบถึง สัญญาณเตือนที่จะบอกถึงการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
การป้องกันและการหลีกเลี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อ 

4. กรณีการขึ้นทะเบียนเด็กและเยาวชนที่กระท าผิดทางเพศ กรมพินิจฯพิจารณาแล้วไม่ควรน ามาใช้ 
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เนื่องจาก เป็นการตีตราและไม่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนในการกลับคืนสู่สังคม อีกทั้งจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเป็นเด็กและเยาวชน พบว่า 
  1) การศึกษาในระดับสากลยืนยันว่าการกระท าความผิดซ้ าทางเพศในกลุ่มเยาวชนนั้นต่ ามากโดยมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่าเยาวชนที่กระท าความผิดทางเพศในวัยเด็กอาจจะไม่มีโอกาสที่จะ
กระท าผิดทางเพศซ้ าอีกเม่ือโตขึ้น 

 2) ในระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าอัตราการกระท าผิดซ้ าของเยาวชนลดลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นการกระท าผิดซ้ าทางเพศ ซึ่งจะพบได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นเด็กและ
เยาวชน มักจะไม่เกิดขึ้นภายใน 2-3 ปี หลังจากการกระท าผิดในครั้งแรก 

 3) การขึ้นทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศโดยเฉพาะในกรณีเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นการป้องกันการ
กระท าผิดซ้ าในระยะยาวนั้น ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความรุนแรงของการกระท าความผิดและโอกาสในการกระท า
ผิดซ้ าจะลดลงได้  

 4) เด็กและเยาวชนอยู่ในช่วงวัยรุ่นที่มีความอยากรู้อยากลอง และมีพัฒนาการทางเพศตามช่วงวัย 
ท าให้อาจพลาดพลั้งและกระท าการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติของพฤติกรรม
ทางเพศหรือปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้เมื่อเด็กและเยาวชนมีวุฒิภาวะมากขึ้น การควบคุมตนเองและการแสดงออกทาง
เพศท่ีเหมาะสมและพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึนได้  

 5) การศึกษาและวิจัยไม่พบความแตกต่างของเด็กและเยาวชนที่ขึ้นทะเบียนและไม่ขึ้นทะเบียน ว่ามี
การกระท าผิดทางเพศซ้ า แต่กลับพบว่าการกระท าผิดซ้ าทางเพศของเด็กและเยาวชนในรัฐที่มีการลงทะเบียนมีการ
กระท าผิดซ้ าต่ ากว่ารัฐที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

5.  กรณีการบ าบัด โดยใช้ยาลดความต้องการทางเพศในเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไป
จากบุคคลทั่วไป กรมพินิจฯพิจารณาแล้วเห็นว่า การใช้ยาหรือสารเคมีต่างๆในเด็กและเยาวชนเป็นการล่วงละเมิด
ต่อสิทธิในร่างกายของเด็กและเยาวชน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคมของเด็กและ
เยาวชน จึงไม่เห็นด้วยต่อการใช้ยาลดความต้องการทางเพศในเด็กและเยาวชน 
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กรมคุมประพฤติ เสนอแนวทางในการน ามาตรการไปปฏิบัติเพ่ือป้องกันการกระท าผิดซ้ าทางเพศของผู้ถูก
คุมประพฤติ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ีสามารถด้าเนินการระยะกลาง ๑ - 2 ปี 

1. คดีเก่ียวกับเพศให้มีแบบประเมินทางเพศโดยเฉพาะ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมทางเพศ ให้ส่ง
ต่อไปยังกรมสุขภาพจิตเพ่ือบ าบัดต่อไป 

2. ควรให้มีแบบสอบถาม หรือแบบทดสอบทางจิตวิทยาที่สามารถสอบปากค าจ าเลยให้ได้ข้อมูลที่
บอกถึงพฤติกรรมทางเพศหรือไม่ หรือเก่ียวกับคุณลักษณะทางจิตใจต่างๆ ตลอดจนลักษณะทางจิตบางประการที่มี
อิทธิพลต่อสภาพทางจิตใจของบุคคลก่อให้เกิดบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมทั้งที่ปกติและเบี่ยง เบนไปจากปกติวิสัย
ของบุคคลธรรมดา ผู้สอบถามต้องมีความรู้ในการใช้แบบสอบถาม 

3. กรณีที่ศาลมีค าสั่ งให้สืบเสาะและพินิจ หากพนักงานคุมประพฤติสอบถามจ าเลยตาม
แบบสอบถามทางจิตวิทยาแล้ว บ่งชี้ว่าจ าเลยมีพฤติกรรมทางเพศ ในการเขียนรายงานสืบเสาะและพินิจให้ก าหนด
วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมส าหรับจ าเลยแต่ละราย โดยเสนอโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟูเกี่ยวกับทางเพศตามที่กรมคุม
ประพฤติก าหนด 

4. มีแนวทางเพ่ิมเติมในการสอบปากค าทั้งจ าเลยและผู้ถูกคุมความประพฤติ แบบบันทึกข้อมูล
จ าเลยสามารถเก็บข้อมูลในรายละเอียดทางด้านจิ ตวิทยาเกี่ยวกับความรู้สึก อารมณ์ หรือการที่ได้รับ 
การกระท าที่มีผลรุนแรงต่อการมีพฤติกรรมทางเพศ 

5. กรมคุมประพฤติจะออกแบบโปรแกรมเฉพาะส าหรับผู้กระท าผิดที่มีพฤติกรรมในทางเพศ 

๕.๒ ข้อเสนอแนะท่ีสามารถด้าเนินการระยะยาว ๒ ปี ขึ นไป 

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สามารถติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ แนะน าผู้กระท าผิดแม้ว่าจะพ้นไปจาก
เงื่อนไขการคุมความประพฤติแล้ว เพ่ือให้พนักงานคุมประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติสามารถติดตาม
พฤติกรรมหรือส่งตัวเข้ารับการบ าบัดรักษาได้ 
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กรมราชทัณฑ์ 

เนื่องจากผู้ต้องขังในคดีทางเพศมีสาเหตุและระดับความรุนแรงแห่งการกระท าผิดแตกต่างกัน ซึ่งโดยส่วน
ใหญ่พบว่า ผู้ต้องขังในคดีข่มขืนกระท าช าเรา มีกรณีที่ผู้กระท าผิดและผู้เสียหาย เป็นแฟนหรือมีความสัมพันธ์กัน
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดา มารดา โดยเฉพาะกรณีที่ผู้เสียหายมีอายุต่ ากว่าที่กฎหมายก าหนด  ท าให้
ครอบครัวฝ่ายหญิงแจ้งความด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด และถูกลงโทษจ าคุก ดังนั้น กรณีดังกล่าว แม้จะกระท าผิด
ในคดีทางเพศ แต่ไม่ได้มีระดับความรุนแรงตามพฤติการณ์กระท าผิดที่เหยื่อหรือผู้เสียหาย ไม่รู้จักกันหรือไม่ยินยอม 
ดังนั้น จึงควรมีการจ าแนกกลุ่มผู้กระท าผิดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมเฉพาะตามลักษณะแห่งคดีให้เหมาะสม  ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะของ ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการืทางการแพทย์  

ศูนย์สุขภาพจิต กองบริการทางการแพทย์ ได้ก าหนดกลุ่มผู้ต้องขังกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศที่มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการตรวจประเมินสภาวะทางจิต/สภาพจิต โดยแบ่งตามพฤติการณ์การกระท าผิดและลักษณะ
ผู้เสียหาย ออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1.) ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279,285 ศาลพิพากษาตามมาตรา 277, 279  
กลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มนี้คือ กลุ่มที่มีพฤติการณ์กระทาชาเรา รุมโทรม อนาจาร และผู้เสียหายมีอายุไม่เกิน 15 ปี หรือ
เป็นผู้สืบสันดาน/อยู่ในความดูแล  

2.) มีพฤติการณ์กระท าผิดใช้ความรุนแรง ฆ่า ทรมาน ท าให้เหยื่อได้รับอันตรายสาหัส/ตาย มีพฤติการณ์
รุมโทรม คดีเป็นที่สนใจของสาธารณชน เหยื่อเป็นผู้เยาว์หรือไม่ก็ได้  

3.) กระท าผิดซ้ าในคดีเพศมากกว่า 2 ครั้งข้ึนไป  
4.) ข่มขู่โดยใช้กาลังบังคับขู่เข็ญผู้อื่น ในลักษณะความผิดตามมาตรา 276 

2. ข้อเสนอแนะของกองพัฒนาพฤตินิสัย 

 2.1 เนื่องจากกรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังในความดูแลกว่า 360,000 คน ในขณะที่มีจ านวนบุคลากรด้าน
การแก้ไข โดยเฉพาะนักจิตวิทยาคลินิก เพียง 11 คน  นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 150 คน และไม่ได้มีในทุก
เรือนจ า/ทัณฑสถาน ดังนั้นเพ่ือเป็นการบูรณาการบุคลากรด้านการแก้ไขระหว่างกลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาพฤติ
นิสัย จึงเห็นควรประสานทีมสหวิชาชีพของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งประจ าอยู่ในสถานพินิจและ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ เข้ามาช่วยเหลือในเรือนจ า ในการประเมินความเสี่ยงและวาง
แผนการด าเนินการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยร่วมกับทีมเรือนจ า 

2.2  การด าเนินการด้านโปรแกรมเฉพาะตามลักษณะแห่งคดีในความผิดทางเพศ ควรจัดให้ผู้กระท าผิด
ทางเพศทุกรายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงต่อการกระท าผิดซ้ า มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ โดยเฉพาะ
กรณีที่กระท าต่อเหยื่อด้วยความรุนแรง หรือเหยื่อที่เป็นเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนและ
สังคมภายนอก โดยการจัดให้มีเรือนจ าเฉพาะทางด้านการจัดโปรแกรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละเขต และ
ย้ายผู้กระท าผิดในคดีทางเพศเข้ารับการอบรมในเรือนจ าดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการมีความเข้มข้นและเป็น
ระบบต่อเนื่อง 
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ล ำดบั ภมูภิำค ประเทศ ปทีี่เริม่ใช้ ชือ่กฎหมำย
Voluntary/Discretionary/Mandatory-

compulsory
ยำที่ใช้ หน่วยงำนก ำกับดแูล ระยะเวลำ/เริม่ตน้ สิน้สุด

1 USA California 1996 California Penal Code 
645

Discretionary for first conviction 
/Mandatory for second

MPA กรมราชทณัฑ์ 1 สัปดาหก์อ่นปล่อยตัว จนกว่าคณะกรรมการของกรม
ราชทณัฑ์จะเหน็ว่าไม่จ าเปน็อกีต่อไป

2 USA Florida 1997 Florida Statutes 
Section 749.011

Discretionary for first conviction 
/Mandatory for second

Medroxyprogesterone Acetate 
(MPA)

N/A 1 สัปดาหก์อ่นปล่อยตัว จนกว่าคณะกรรมการของกรม
ราชทณัฑ์จะเหน็ว่าไม่จ าเปน็อกีต่อไป

3 USA Montana 1997 Montana Code 
Annotated TITLE 45. 
CRIMES
CHAPTER 5. OFFENSES 
AGAINST THE PERSON
Part 5. Sexual Crimes
Chemical Treatment 
Of Sex Offenders

Discretionary for first conviction 
/Mandatory for second

MPA หรือสารเคมีอืน่ที่เปน็
ลักษณะเดียวกนักบั MPA หรือการ
ใหย้าอืน่ๆ ที่ผ่านการรับรองความ
ปลอดภยัทางการแพทย์

กรมราชทณัฑ์ 1 สัปดาหก์อ่นปล่อยตัว จนกว่าคณะกรรมการของกรม
ราชทณัฑ์จะเหน็ว่าไม่จ าเปน็ต้องรักษา

4 USA Oregon 1999-2011 Oregon Revised 
Statutes 1999, chapter 
144 section 144.625 
Hormone or 
antiandrogen pilot 
treatment program

ผู้กระท าผิดทางเพศทกุคนต้องเข้ารับสารเคมี
แต่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเปน็รายบคุคล 
ทั้งนีต้้องไม่มีข้อบง่หา้มทางการแพทยว์่าหา้ม
รับสารเคมี

ฮอร์โมนที่มีผลเปน็การยบัยัง้สาร
แอนโดรเจน เช่น MPA

กรมราชทณัฑ์ N/A จนกว่าคณะกรรมการพจิารณาการพกั
โทษหรือการพจิารณาหลังปล่อยตัว
นกัโทษจะเหน็สมควรใหห้ยดุ

5 USA Georgia 2006 Code of Georgia 
Annotated

Discretionary for first conviction 
/Mandatory for second

MPA หรือสารเคมีอืน่ที่เปน็
ลักษณะเดียวกนักบั MPA

กรมราชทณัฑ์ N/A ต้องได้รับสารเคมีจนกว่าผู้กระท าผิดจะ
แสดงใหเ้หน็ว่าไม่มีความจ าเปน็ต้อง
ได้รับอกีต่อต่อไป

6 USA Louisiana 2008 Criminal Law (Revised 
Statutes  section 
14:43.6, 15:538)

1. ศาลส่ังใหใ้ช้ยารักษา 2. ศาลอาจส่ังใหท้ า
หมันได้ (Physical Castration) โดยผู้นัน้ต้อง
ยนิยอม

MPA Department of Public 
Safety and Corrections

1 สัปดาหก์อ่นปล่อยตัว ศาลจะเปน็ผู้ที่ส่ังยกเลิกการรักษาเมือ่
ศาลเหน็สมควร

7 USA Iowa 2011 Iowa Code 903B SEX 
OFFENDER SPECIAL 
SENTENCING AND 
HORMONE TREATMENT

Discretionary for first conviction 
/Mandatory for second

MPA หรือผลิตภณัฑ์ยาอืน่ที่ผ่าน
การรับรองโดยหนว่ยงานทางเภสัช
กรรม

กรมราชทณัฑ์ N/A ต้องได้รับสารเคมีจนกว่าหนว่ยงานที่
รับผิดชอบจะเหน็ว่าไม่จ าเปน็ต้องให้
สารเคมีอกีต่อไป

ตำรำงกำรใชย้ำควบคุมฮอร์โมนทำงเพศ



8 USA Texas 2011 Texas Government 
Code 501.061. 
Orchiectomy for 
Certain Sex Offenders

ผู้กระท าผิดทางเพศในทกุฐานความผิดสามารถ
แสดงความสมัครใจในการเข้ารับการผ่าตัดเพื่อ
ท าหมันได้  และต้องลงนามใหค้วามยนิยอมใน
ทกุขัน้ตอนด้วย

ไม่มีการฉีดสารเคมี แต่ก าหนดให้
เปน็การเข้ารับการท าหมันโดย
สมัครใจ

กรมราชทณัฑ์ ไม่มี ไม่มี

9 USA Wisconsin 2012 Wisconsin Statutes & 
Annotations 980. 
Sexually violent 
person commitments.
980.08 Supervised 
release; procedures, 
implementation, 
revocation.

ศาลจะใช้ดุลพนิจิในทกุความผิด แต่ศาล
อาจจะถามความสมัครใจของผู้กระท าผิดว่ามี
ความประสงค์ในการเข้ารับฉีดสารเคมีหรือไม่

Antiandrogen หรือสารเคมีใหผ้ล
ในลักษณะเดียวกนั

คณะกรรมการพจิารณาการ
พกัโทษหรือกรมบริการทาง
การแพทย ์(department of
 health services)

ภายใน 120 วันนบัแต่
ศาลได้รับผลการ
พจิารณาจากผู้
ตรวจสอบพฤติการณ์
ของผู้กระท าผิด

ศาลพจิารณาตามความเหมาะสมของ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพจิตใจ
ของผู้กระท าผิด

10 USA Alabama 2019 Alabama’s law, HB 
379  และ Code of 
Alabama 1975

ศาลเปน็ผู้ส่ังใหท้ า chemical castration 
treatment

MPA หรือสารเคมีอืน่ที่เปน็
ลักษณะเดียวกนักบั MPA

กระทรวงสาธารณสุข ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน
กอ่นปล่อยตัว

และต้องเข้ารับการรักษาจนกว่าศาลจะ
มีค าส่ังว่าการรักษานัน้ไม่จ าเปน็แล้ว

11 EU Sweden 1944 castration law N/A N/A N/A N/A N/A
12 EU Germany 1969 N/A การบ าบดัรักษาต้องอยูภ่ายใต้

ความยนิยอมโดยสมัครใจ
N/A N/A N/A N/A

13 EU Finland 1970 N/A การบ าบดัรักษาต้องอยูภ่ายใต้
ความยนิยอมโดยสมัครใจ

N/A N/A N/A N/A

14 EU Czech Republic 1976 The Criminal Code of 
Czech Republic 

N/A Anti-Hormone /CPA N/A หลังจากมีการจ าคุกแล้ว เมือ่ปล่อยตัวสามารถด าเนนิการต่อเนือ่ง
ในสถานพยาบาลแบบผู้ปว่ยนอกได้ ไม่
เกนิ ๒ ป ีแต่ศาลสามารถขยาย
ระยะเวลาได้อกีไม่เกนิ ๒ ปี

15 EU Norway 1977 N/A ผู้กระท าความผิดต้องสมัครใจและยนิยอมเข้า
รับมาตรการ chemical castration

leuprolein ซ่ึงเปน็ยาที่มีสารยบัยัง้การสร้างฮอร์โมน testosterone ในเพศชายจนท าใหเ้ปน็หมันได้Boeler Regional Security DepartmentN/A N/A

16 EU France 2005 N/A การบ าบดัรักษาต้องอยูภ่ายใต้
ความยนิยอมโดยสมัครใจ

Gonadotropin (GnRH) /
anti-androgens/Cyproterone 
acetate /
medroxy-progesterone 
acetate / หรือ 
Luteinizing-Hormone Agonists 

N/A N/A N/A

17 EU UK 2007 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18 EU Portugal 2008 N/A N/A N/A the Directorate General of Prison ServicesN/A N/A



19 EU Poland 2009 N/A เปน็มาตรการบงัคับ โดยศาลมีดุลพนิจิที่จะ
พจิารณาใหใ้ช้มาตรการทาง therapy ที่
เหมาะสม ภายหลังจากได้หารือร่วมกบั
ผู้เชีย่วชาญที่เกีย่วข้องแล้ว

N/A N/A N/A N/A

20 EU Estonia 2012 Penal Code ใหค้วามยนิยอมเปน็ลายลักษณ์อกัษร (1) selective serotonin 
reuptake inhibitors (2) 
synthetic steroidal analogs (3) 
gonadotropin - releasing 
steroidal analogs

The World Federation of 
Societies of Biological 
Psychiatry

ก าหนดเปน็เง่ือนไข
บงัคับกอ่นที่ศาลจะ
พจิารณา
ปล่อยตัว

การบ าบดัรักษาจะต้องใช้ระยะเวลาไม่
ต่ ากว่า 18 เดือน แต่ไม่ถึง 3 ปี

21 EU Moldova 2012 Criminal Code of 
Republic of Moldova

ศาลมีดุลพนิจิในการพจิารณาปรับใช้มาตรการ N/A N/A การฉีดยาเร่ิม
ด าเนนิการต้ังแต่ช่วง 3 
เดือนแรกของการถูก
จ าคุก

N/A

22 EU Switzerland 2013 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
23 EU Macedonia 2014 Criminal Code of the 

Republic of Macedonia
N/A MPA N/A N/A เมือ่ได้รับการฉีดยาประมาณ 1-2 เดือน

 และเหน็ได้ชัดว่าฮอร์โมนลดลง

24 EU Russia 2014 N/A N/A Depo-Provera, which contains
 synthetic progesterone ใช้กบั
เฉพาะผู้ที่อาย ุ18 ปขีึน้ไป

N/A 6 เดือนกอ่นได้รับการ
ปล่อยตัว

N/A

25 EU Turkey 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 EU Ukrain 2019 Criminal Code of 

Ukraine Article 152
N/A anti-androgen drugs such as 

cyproterone acetate, 
flutamide, or 
gonadotropin-releasing 
hormone agonists ใช้ยากบัผู้ที่
อาย ุ18  - 65 ปเีทา่นัน้

N/A N/A N/A

27 EU Denmark 1929/1935 castration law N/A N/A N/A N/A N/A
28 EU Belgium N/A N/A การบ าบดัรักษาต้องอยูภ่ายใต้

ความยนิยอมโดยสมัครใจ
N/A N/A N/A N/A

29 EU Hungary N/A N/A การบ าบดัรักษาต้องอยูภ่ายใต้
ความยนิยอมโดยสมัครใจ

N/A N/A N/A

30 EU Iceland N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
31 EU Latvia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32 EU Lithunia N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



33 EU Netherland N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34 Latin Argentina 2010 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
35 AUS Australia 2006 N/A การบ าบดัรักษาต้องอยูภ่ายใต้

ความยนิยอมโดยสมัครใจ
N/A N/A N/A N/A

36 AUS New Zealand N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
37 Asia Korea 2013 Act on Pharmacologic 

Treatment of sex 
offenders sexual 
impulses

ศาลเปน็ผู้ส่ังใหท้ าการรักษา Pharmacologic Treatment of 
Sex Impulse

Probation Department 2 เดือนกอ่นได้รับการ
ปล่อยตัว

สามารถก าหนดระยะเวลาการรักษาได้
จนถึง 15 ป ี  แต่ศาลอาจยกเลิกค าส่ัง
ใหม้ีการรักษาทางการแพทยไ์ด้ เมือ่
พบว่าค าส่ังดังกล่าวไม่มีเหตุอนัสมควร

38 Asia Indonesia 2016 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
39 Asia Kazakhstan  2018 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
40 Asia Israel N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A




