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Abstract 
 This research, "Guidelines on the Development of Sex Offender Registration for Thailand ", has 
the objective to develop the Sex Offender Registration for Thailand as to prevent and reduce recidivism in 
sex offenses cases. The research uses qualitative research methodology with documentary research, in-
depth interview of 10 experts related to the development of justice policy prevention and supervision of 
sex offenders, social policy development, care and protection for victims of sexual abuse cases 
foundation executives, social sector organizations and criminology, together with quantitative research 
methods conducted in a sample group of 210 officers involved in the development of justice policy, 
prevention and supervision of offenders in sex cases  and those involved in social policy development 
caring and protecting victims in cases of Sexual abuse. 
 The study found that the components leading to the development Sex Offender Registration 
appropriate to the context of Thailand should consist of 10 key elements: 1) the range of sexual 
offenders in the registration of sex offenders 2) information provided collected from sex offenders 3) the 
scope of the period of follow-up of sex offenders after acquittal 4) the method of tracking/equipment for 
monitoring or sexual misconduct after being sentenced 5) the level of access to information of the public  
6)  the disclosure of sex offenders to the public sector 7) the department responsible for keeping 
information, monitoring and receiving a report. 8) legal issues specific to the registration of sex offenders. 
9) Information system regarding sex offender registration and  10) the expected outcome. And the impact 
on society. However, the implementation of guidelines for the development of sex offenders registration 
that is appropriate  for Thailand is applied in practice. The relevant departments must have a plan and 
build understanding in society in general first that sex offenders are not criminals. But is the patient that 
must be treated and monitored continuously and the process of registering sex offenders as part of the 
treatment and surveillance procedures for sex offenders to interfere with the risk factors that cause 
recidivism. 
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บทคัดย่อ 
 วิทยานิพนธ์เรื่อง “แนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย”น้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาแนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ส าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิด
ซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศ โดยวิธีการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายกระบวนการยุติธรรม การป้องกันและควบคุมดูแลผู้กระท าผิด
ในคดีทางเพศ การพัฒนานโยบายด้านสังคม การดูแลและคุ้มครองผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ผู้บริหารมูลนิธิ
องค์กรภาคสังคม และผู้เช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยา จ านวน 10 ท่าน ประกอบกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายกระบวนการยุติธรรม การป้องกัน และการ
ควบคุมดูแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้านสังคม การดูแลและให้ความ
คุ้มครองผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือในคดีล่วงละเมิดทางเพศ จ านวน 210 กลุ่มตัวอย่าง  

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพัฒนาการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะ สมกับประเทศไทยควร
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านช่วงการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศในการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิด
ทางเพศ 2) ด้านข้อมูลท่ีจัดเก็บจากผู้กระท าผิดทางเพศ 3) ด้านขอบเขตระยะเวลาของการติดตามผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้น
โทษ 4) ด้านวิธีการติดตาม/อุปกรณ์ ส าหรับติดตามผิดทางเพศหลังพ้นโทษ 5) ด้านการก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของ
ประชาชน 6) ด้านการเปิดเผยข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศสู่ภาคประชาชน 7) ด้านหน่วยงานรับผิดชอบ เก็บรักษาข้อมูล เฝ้า
ระวังติดตาม และรับรายงานตัว 8) ด้านกฎหมายเฉพาะในเรื่องการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 9) ด้านระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ และ 10) ด้านผลท่ีคาดว่าจะได้รับและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม อย่างไรก็ตาม 
การน าแนวทางการพัฒนาการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาปรับใช้ในทางปฏิบัติ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องมีการ
วางแผน และสร้างความเข้าใจในสังคมโดยท่ัวไปว่า ผู้กระท าผิดทางเพศไม่ใช่อาชญากร แต่คือผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาและติดตามดูแลเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง และกระบวนการ ข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบ าบัดรักษาและ เฝ้าระวังไม่ให้ผู้กระท าผิดทางเพศเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้กลับมากระท าผิดซ้ า 
ค าส าคัญ: การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ, ผู้กระท าผิดทางเพศ, การกระท าผิดทางเพศ 
 

บทน า 
 อาชญากรรมทางเพศ ถือเป็นอาชญากรรมประเภทหน่ึงท่ีอยู่คู่กับสังคมโลกมาอย่างยาวนานนับต้ังแต่ยุคโบราณ ซึ่ง
ระดับความรุนแรงของอาชญากรรมทางเพศโดยเฉพาะการข่มขืนกระท าช าเราสามารถเทียบได้กับการลอบวางเพลิง การขาย
ชาติ และการฆาตกรรม จึงเป็นผลให้บทลงโทษต่อผู้กระท าผิดท่ีก่ออาชญากรรมทางเพศ มีโทษสูงสุดถึงข้ันประหารชีวิต จาก
รายงานสหประชาชาติ (Rape at the national level, number of police-recorded offences)3 พบว่า สถานการณ์การ
เกิดอาชญากรรมทางเพศได้ทวีความรุนแรงและมีความถ่ีมากย่ิงข้ึน โดยมีการแจ้งความเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยประมาณ 250,000 คดีท่ัวโลกต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลายประเทศท่ัวโลกให้ความส าคัญกับสถานการณ์ปัญหา
อาชญากรรมทางเพศ เน่ืองจาก ผลกระทบจากการก่ออาชญากรรมทางเพศไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของ
เหย่ือเท่าน้ัน แต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว และเกี่ยวเน่ืองไปถึงชุมชนและสังคมโดยรวมอีกด้วย เพราะ
อาชญากรรมทางเพศท าให้การด ารงชีวิตในสังคมของประชาชนเป็นไปด้วยความตระหนก ความหวาดกลัว และรู้สึกไม่ ม่ันคง
ปลอดภัย นอกจากน้ี มีรายงานข้อค้นพบส าคัญของหน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะของแคนาดาท่ีได้จากการศึกษาวิจัยโดย

                                                           
3 United Nations Office on Drugs and Crime. (2558, 21 สิ งห า คม ). Rape at the national level, number of police-recorded offences. สื บ ค้ น เม ื่ อ  29 
พ ฤ ษ ภ าคม  2560 จ าก  https://africacheck.org/wp-content/uploads/2015/08/Rape-at-the-national-level-number-of-police-recorded-offences-21-Aug-
2015-1256.pdf 
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นักวิจัยด้านอาชญากรรมทางเพศ ได้แก่ Hanson และ Morton-Bourgon ซึ่งออกแบบงานวิจัยท่ีวิเคราะห์ชุดข้อมูล (เชิง
ปริมาณ) เพื่อค านวณอัตราการกระท าผิดในกลุ่มผู้กระท าผิดทางเพศ ส าหรับผลการศึกษาจากงานวิจัยดังกล่าว พบว่า ผู้กระท า
ผิดทางเพศจ านวน ร้อยละ 14 จะก่อคดีซ้ าในช่วงเฉล่ีย 5 – 6 ปี และผู้กระท าผิดทางเพศจ านวนร้อยละ 24 จะก่อคดีซ้ า 
ในช่วงเวลา 15 ปี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เม่ือเวลาผ่านไปนานการกระท าผิดซ้ าย่ิงเพิ่มสูงข้ึน นอกจากน้ี ทีมวิจัยยังพบว่า
ผู้ก่อคดีอาชญากรรมมีแนวโน้มท่ีจะก่อคดีซ้ า (ท้ังในคดีทางเพศและคดีอาญาท่ัวไป) ประมาณร้อยละ 36 ดังน้ัน จาก
สถานการณ์การเกิดอาชญากรรมทางเพศท่ัวโลกและผลการศึกษาวิจัยความเส่ียงท่ีจะกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดทางเพศ
ข้างต้น ส่งผลให้ภาครัฐบาลของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นผู้มีหน้าท่ีหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยให้แก่พลเมืองของตน จึงมีความพยายามท่ีจะก าหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ
ในประเทศตะวันตกได้มีการพัฒนามาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเพศ อาทิ มาตรการเยียวยา
เหย่ือและครอบครัว การพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมผ่านโปรแกรมบ าบัดเฉพาะของนักโทษในเรือนจ า การแจ้งเตือนภัยสังคม
ผ่านส่ือสาธารณะ รวมถึงการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษออกมาจากเรือนจ า เป็นต้น  
 ในส่วนของประเทศไทย บทลงโทษของผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศในประเทศไทย ถูกระบุอยู่ในประมวล
กฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ (มาตรา 276-277) เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย โทษประหารชีวิต โทษ
จ าคุกตลอดชีวิต โทษจ าคุก เป็นต้น ข้ึนอยู่กับลักษณะหรือพฤติการณ์ความรุนแรงท่ีกระท าผิด ซึ่งแม้ว่าบทลงโทษของการการ
กระท าผิดเกี่ยวกับเพศจะมีความรุนแรงสูงสุดถึงข้ันประหารชีวิต แต่ปัญหาการกระท าผิดทางเพศโดยเฉพาะการข่มขืนกระท า
ช าเราได้ทวีความรุนแรงมากย่ิงข้ึน พิจารณาได้จากสถิติของส านักงานต ารวจแห่งชาติเกี่ยวกับประเภทคดีความผิดในข้อหา
ข่มขืนกระท าช าเราท่ัวราชอาณาจักร เฉพาะในส่วนของการแจ้งความ มีจ านวนเฉล่ียถึง 3,000 คดีต่อปี รวมถึงข้อมูลจากกรม
ราชทัณฑ์ พบว่า จ านวนผู้ต้องโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีมีจ านวนเพิ่มสูงข้ึนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงของปี 2560 
มีจ านวนสูงถึง 8,806 คน เทียบกับปี 2559 ท่ีมีจ านวน 4,391 คน ซึ่งเพิ่มข้ึนสูงกว่า 4,415 คน กล่าวได้ว่าตัวเลขท่ีเพิ่มข้ึนอาจ
แสดงให้เห็นว่า แม้การกระท าผิดเพศเป็นเรื่องท่ีผิดกฎหมาย มีบทลงลงโทษท่ีชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะยับย้ังการกระท าผิด
ได้ และเม่ือได้ติดตามสถานการณ์ทางสังคม ยังพบอีกว่า สถานการณ์การก่อเหตุของผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษออกมามักท่ี
จะกระท าผิดซ้ า รวมถึงทวีความรุนแรงและเข้มข้นมากข้ึนแปรผันตามจ านวนครั้งท่ีลงมือก่อเหตุ กล่าวคือ ย่ิงลงมือกระท าผิด
มากข้ึนพฤติกรรมการก่อเหตุก็ย่ิงมีความโหดเห้ียมรุนแรงย่ิงข้ึน 
 จากสถานการณ์การกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดทางเพศในประเทศไทยท่ีมีลักษณะรูปแบบท่ีรุนแรงมากข้ึน วิธีการ
มีความสลับซับซ้อนยากต่อการป้องกันและปราบปราม จึงเป็นผลให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญ และพัฒนา
มาตรการเพื่อท่ีจะรับมือกับปัญหา อาทิ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ส าหรับใช้จัดเก็บ รวบรวม และติดตามข้อมูลคนหาย ข้อมูลผู้ต้องหาตามหมายจับ และข้อมูลบุคคล
พ้นโทษในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ในขณะท่ีต่างประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส มีการ
พัฒนามาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามผู้กระท าผิดทางเพศภายหลังจากได้รับการปล่อย
ตัว ซึ่งส่งผลท าให้ผู้กระท าผิดไม่มีโอกาสลงมือ และท าให้แรงจูงใจท่ีจะลงมือก่อเหตุของผู้กระท าผิดลดลง อีกท้ังยังช่วยในการ
ให้การติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพมาก ดังน้ัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระท าผิดซ้ าใน
คดีการกระท าผิดทางเพศในประเทศไทยท่ีได้ทวีความรุนแรงข้ึน จึงมีความจ าเป็นจะต้องศึกษาถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศในประเทศไทย ศึกษามาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ
ของต่างประเทศ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับการน ามาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ ถือเป็นมาตรการหน่ึงท่ีประเทศซึ่งประสบปัญหามีสถิติ
ผู้กระท าผิดทางเพศก่อเหตุติดอันดับ 1-10 ของโลก ได้ให้การยอมรับและพัฒนารูปแบบการข้ึนทะเบียนมาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สอดปรับกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และแม้ว่าการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศอาจไม่ได้ช่วยป้องกันการก่อเหตุ
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ครั้งแรกของผู้กระท า แต่จะเป็นมาตรการส าคัญในการยับย้ังการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดไ ด้ รวมถึงยังเป็นเครื่องเตือนใจ
แก่สังคมว่า ควรจะต้องด าเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง ป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากผู้ท่ีมีแนวโน้มจะกระท าผิด
ทางเพศ อีกท้ังยังเป็นการสร้างการ มีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมในการท่ีจะเฝ้าระวังรวมถึงสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ท่ีมี
แนวโน้มจะกระท าผิดซ้ า เพื่อรายงานความเส่ียงต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 ในการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีส าคัญประกอบด้วย 
ความหมายการกระท าผิดทางเพศ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระท าผิดทางเพศ ผลกระทบจากการกระท าผิดทางเพศ กฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้กระท าผิดทางเพศในไทย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการกระท าผิดทางเพศ แนวคิดและ
เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมทางเพศ ระบบทะเบียนประวัติผู้กระท าผิดในประเทศไทย การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทาง
เพศในต่างประเทศ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วจึงน าข้อมูลมาใช้เป็นกรอบก าหนดขอบเขตเน้ือหาส าหรับการพัฒนาแนว
ทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย พร้อมท้ังน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างจากการเก็บแบบสอบถามมาประกอบเช่ือมโยงจนได้ผลการศึกษาท่ีน่าเช่ือ ถือ อันจะน ามาสู่แนวทางการข้ึน
ทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับต่อบริบทของประเทศไทย 
  

นิยามศัพท ์
 การกระท าผิดทางเพศ หมายถึง การกระท าผิดกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับคดีทาง
เพศ (มาตรา 276-277) ได้แก่ การข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืน และการกระท าช าเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี  
 ผู้กระท าผิดทางเพศ (Sex Offender) หมายถึง ผู้กระท าผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 
ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ (มาตรา 276-277) 
 บทลงโทษในคดีการกระท าผิดทางเพศ หมายถึง บทลงโทษตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 
ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ (มาตรา 276-277) 
 มาตรการป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศ หมายถึง นโยบายหรือวิธีการในการป้องกันหรือลด
การเกิดพฤติกรรมการกระท าผิดซ้ าของผู้กระท าผิดทางเพศ 
 การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ (Sex Offender Registration) หมายถึง ระบบท่ีจัดท าข้ึนเพื่อบันทึกข้อมูล
รายละเอียดส่วนบุคคล พร้อมประวัติทางอาชญากรรมของผู้ท่ีถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีเกี่ยวกับการกระท าผิดทางเพศ 
เพื่อให้สามารถติดตาม และตรวจสอบความเคล่ือนไหวของผู้กระท าผิดทางเพศได้อย่างต่อเน่ือง อันเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง
และลดความเส่ียงท่ีผู้กระท าผิดทางเพศจะกลับมากระท าผิดทางเพศซ้ าอีก 
 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 การ ศึกษาครั้ งน้ี ใช้ วิธีการ วิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative research) ประกอบกับ วิธีการ วิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผู้ศึกษาแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 2 วิธี 
คือ 1) การศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary research) ด้วยการศึกษาจากเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง
จากหนังสือ บทความทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี และมาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศในรูปแบบของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ และ 2) การศึกษาภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม การป้องกันและการควบคุมดูแลผู้กระท าผิดในคดีทาง
เพศ การพัฒนานโยบายด้านสังคม การดูแล และให้ความคุ้มครองผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือในคดีล่วงละเมิดทางเพศ ผู้บริหารมูลนิธิ
องค์กรภาคสังคม และผู้เช่ียวชาญด้านอาชญาวิทยา จ านวน 10 ท่าน ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) 
ผู้ศึกษาได้ประมวลผลข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และออกแบบ
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สอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบาย ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม การป้องกัน และการควบคุมดูแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ และ 2) ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานโยบาย
ด้านสังคม การดูแลและให้ความคุ้มครองผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือในคดีล่วงละเมิดทางเพศจ านวนท้ังส้ิน 210 กลุ่มตัวอย่าง  
 

สรุปผลการศึกษา 
การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศของต่างประเทศ: กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ  
 เพื่อให้การศึกษาวิจัยสามารถน าไปสู่แนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ผู้ศึกษา
จึงได้มีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศ ซึ่งรูปแบบการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ
ของต่างประเทศน้ัน ผู้วิจัยได้เลือกท่ีจะศึกษารูปแบบการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศของประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา 
เน่ืองจาก 1) ประเทศท้ังสองเป็นประเทศท่ีประสบปัญหาการก่ออาชญากรรมทางเพศท่ีมีสถิติสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก 2) 
ประเทศท้ังสองมีการพัฒนาการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาอย่างยาวนานจนสามารถเห็นถึงพัฒนาการในด้านต่างๆ ท่ี
พยายามปรับปรุงแก้ไขให้มาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และ 3) ประเทศท้ังสองถือ
เป็นประเทศท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นประเทศท่ีให้ความส าคัญกับความเป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิมนุษย์
ชน และค านึงถึงเสรีภาพ ความเสมอภาค และเท่าเทียมของพลเมืองในประเทศ ซึ่งเห็นได้จากแนวทางการด าเนินนโยบายใน
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ แต่ประเทศท้ังสองกลับให้ความส าคัญกับมาตรการท่ีมีแนวคิดวิธีด าเนินการในการจ ากัดสิทธิ
ของผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดท่ีพ้นโทษออกมาจากเรือนจ ามีโอกาสก่อเหตุซ้ าอีก ท้ังน้ี ผู้วิจัยได้สรุป
กรอบแนวทางส าคัญในการศึกษาวิจัยแนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศเป็น 10 องค์ประกอบส าคัญ สามารถสรุปได้
ดังน้ี 
 1. ด้านช่วงการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศในการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศเพื่อข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ ต้ังแต่ผู้กระท าผิด  
ทางเพศถูกจับกุมตัวในช้ันต ารวจ ในขณะท่ีประเทศอังกฤษมีการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศเพื่อข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิด
ทางเพศภายหลังท่ีผู้กระท าผิดทางเพศพ้นโทษออกมาจากเรือนจ า 
 2. ด้านข้อมูลที่จัดเก็บจากผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดเก็บข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ วันท่ีและสถานท่ีเกิด สถานท่ีท างาน ความผิดท่ีกระท า วันท่ีและ
สถานท่ีท่ีมีการตัดสินคดี ช่ืออ่ืนๆ เลขท่ีประกันสังคม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลยานพาหนะ การจัดเก็บตัวอย่าง
ดีเอ็นเอ รวมถึงภาพถ่ายและการจัดเก็บลายน้ิวมือผู้กระท าผิดทางเพศ ในส่วนประเทศอังกฤษมีการจัดเก็บข้อมูล วันเดือนปี
เกิด หมายเลขประกันสังคม ช่ือ หรือช่ืออ่ืนๆท่ีใช้ ท่ีอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งหรือท่ีพบผู้กระท าผิดได้ปกติ โดยมีการก าหนดช่วง
ระยะเวลาท่ีชัดเจนในกฎหมายให้ผู้กระท าผิดทางเพศต้องมาแจ้งข้อมูลเพื่อข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ หากไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะมีความผิดทางกฎหมาย 
 3. ด้านขอบเขตระยะเวลาของการติดตามผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีขอบเขตระยะเวลาของการติดตามผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษข้ึนอยู่กับความรุนแรงและ
ความเส่ียงของการกระท าความผิด เช่น ต้องรายงานตัวและยืนอยู่ท่ีอยู่ทุก 90 วัน ทุก 6 เดือน เป็นระยะเวลาตลอดชีวิต หรือ
จนกว่าจะพ้นจากหน้าท่ีดังกล่าว ซึ่งจุดส้ินสุดของการลงทะเบียนน้ันต ารวจจะเป็นผู้พิจารณาจากฐานความผิดเดิม โดยนับ
ระยะเวลาต้ังแต่กระท าความผิด ความต้ังใจในการลงทะเบียนตามก าหนด ช่วงอายุในการกระท าความผิด อายุของผู้เสียหาย 
และการประเมินพฤติกรรมความเส่ียงจากหน่วยงาน MAPPA หรือหลักฐานอ่ืนๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ 
ในส่วนประเทศอังกฤษระยะเวลาการข้ึนทะเบียนข้ึนอยู่กับว่าโทษจ าคุกท่ีถูกศาลตัดสิน หรือในบางกรณีข้ึนอ ยู่กับประเภทของ
ค าตัดสินท่ีได้รับ โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนแน่นอน และผู้กระท าผิดจะต้องอยู่ในการติดตามครบถ้วนตามค าตัดสินเช่น 
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กรณีท่ีผู้กระท าผิดได้รับโทษจ าคุกเป็นเวลา 30 เดือนข้ึนไป (รวมถึงจ าคุกตลอดชีวิต) หรือถูกกักกันในโรงพยาบาลและต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ผู้กระท าผิดจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการข้ึนทะเบียนเป็นเวลาไม่มีก าหนด กรณีท่ีผู้กระท าผิด
ได้รับโทษจ าคุกได้รับโทษจ าคุกเป็นเวลา 6 เดือน ข้ึนไป (แต่น้อยกว่า 30 เดือน) ผู้กระท าผิดจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการ
ข้ึนทะเบียนเป็นเวลา 10 ปี เป็นต้น 
 4. ด้านวิธีการติดตาม/อุปกรณ์ ส าหรับติดตามผิดทางเพศหลังพ้นโทษ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัดท าแบบฟอร์มท่ีใช้ส าหรับยืนยันท่ีอยู่ไปยังท่ีอยู่ของผู้กระท าผิด และผู้กระท าผิดต้อง
กรอกแล้วน าแบบฟอร์มดังกล่าวส่งคืนให้เจ้าหน้าท่ีด้วยตัวเอง ณ ส านักงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีม่ีหน้าท่ีรับลงทะเบียน โดยใน
กระบวนการน้ีจะมีการก าหนดให้ผู้กระท าความผิดซึ่งมีความเส่ียงท่ีจะกระท าความผิดซ้ าสูงต้องท าการยืนยันท่ีอยู่ในลักษณะ
สม่ าเสมอหรือบ่อยครั้งกว่าผู้กระท าผิดในระดับความเส่ียงท่ีรองลงมา ในส่วนประเทศอังกฤษผู้กระท าผิดต้องแจ้งข้อมูลใหม่ให้
เจ้าหน้าท่ีต ารวจทราบภายใน 3 วัน ในกรณีท่ีใช้ช่ือท่ีไม่ได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าท่ี เปล่ียนแปลงท่ีอยู่ พักอยู่ในท่ีอยู่ในสหราช
อาณาจักรซึ่งไม่ได้แจ้งไว้ ถูกปล่อยตัวจากการกักกัน เช่น จากคุก หรือโรงพยาบาลเป็นต้น เม่ือผู้กระท าผิดท าการแจ้งข้อมูล
ดังกล่าว จะต้องยืนยันรายละเอียดอ่ืนท่ีให้ไว้ในการข้ึนทะเบียนครั้งแรกซ้ าอีกทีด้วย 
 5. ด้านระดับการเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปิดกว้างและไม่ได้จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศ โดยเห็นได้จากการ
จัดท าเว็บไซต์ค้นหาของเว็บไซต์ข้ึนทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศของภาครัฐ (https://www.nsopw.gov) ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงาน SMART Office นอกจากการจัดท าเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทางหน่วยงาน SMART Office 
ยังได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันส าหรับมือถือช่ือว่า NSOPW Mobile App อีกด้วย ในส่วนประเทศอังกฤษหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดให้ประชาชนหรือบุคคลสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจในท้องท่ีได้ แต่ด้วยสถานการณ์
ความจ าเป็นอันเกิดจากสถิติการก่อคดีล่วงละเมิดทางเพศท่ีสูงข้ึนในสังคม ท าให้รัฐบาลประเทศอังกฤษได้ขยายระดับการเข้าถึง
ข้อมูลไปสู่ภาคประชาชน ผ่านการ จัดท า www.People-Records.co.uk ให้ประชาชนท่ัวโลกสามารถค้นหารายช่ือของผู้ท่ีมี
ประวัติกระท าผิดทางเพศได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ซับซ้อนมีโอกาส ส่งผลให้เกิดการข่มขู่ยับย้ัง ตัดโอกาส และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการป้องกันการก่อเหตุของผู้กระท าผิดทางเพศ 
 6. ด้านการเปิดเผยข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศสู่ภาคประชาชน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประชาชนมีสิทธิ์รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ท่ีเคยได้รับการวินิจฉัยจากศาลว่า
กระท าความผิดทางเพศ และสิทธิดังกล่าวมีความส าคัญกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้กระท าความผิดทางเพศมีการเปิดเผย
ข้อมูล  ของผู้กระท าความผิดทางเพศจะแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) การเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 2) การ
เปิดเผยข้อมูลแก่เหย่ือซึ่งในกรณีน้ีการเปิดเผยข้อมูลจะจ ากัดเฉพาะข้อมูลของผู้กระท าผิดท่ีเคยกระท าผิดต่อเหย่ือ และ 3) การ
เปิดเผยข้อมูลแก่ประชาชน ในส่วนประเทศอังกฤษ มีการเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีและประชาชนเข้าถึงได้โดยผ่าน
หน่วยงานส านักงานพิสูจน์หลักฐานแห่งชาติ The National Identification Bureau (NIB) ท่ีจะประกอบไปด้วย 2 หน่วยงาน
ท่ีส าคัญ ได้แก่ ส านักงานพิมพ์ลายน้ิวมือแห่งชาติ และส านักงานทะเบียนประวัติอาชญากรแห่งชาติ 
 7. ด้านหน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล และติดตามผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล และติดตามผู้กระท าผิดทางเพศ ประกอบด้วย 1) 
NSOR: National Sex Offender Registry (NSOR) เว็บไซต์ท่ีถือเป็นแหล่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าผิดทางเพศโดยเฉพาะ 
ด า เนินการ โดยหน่วยงาน  National Crime Information Center (NCIC) ภายใต้ก ากับส านักงานสืบสวนกลางแห่ง
สหรัฐอเมริกา (FBI) CJIS เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระท าความผิดทางเพศ และเป็นแหล่งให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
ผู้กระท าความผิดทางเพศจากท่ัวประเทศ 2) NGI: ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยการระบุลายน้ิวมือ โดย NGI จะท าการบันทึก
ข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหาและน าไปเช่ือมโยงกับระบบของ NSOR ที เพื่อหาข้อมูลผู้กระท าความผิดท่ีสอดคล้องกับฐานของ
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CJIS 3) NPPS: ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้วยการพิมพ์ฝ่ามือ และ 4) CODIS: ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าความผิดทางเพศ
ด้วยดัชนีดีเอ็นเอผสม (CODIS) ในส่วนประเทศอังกฤษ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล และติดตามผู้กระท าผิดทาง
เพศ ประกอบด้วย 1) หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเพื่อความม่ันคงทางสังคม หน่วยงานช่วยเหลือเด็ก หน่วยงานด้านการจ้างงานและ
การฝึกอบรมในนามของ Secretary of State for the Department of Work and Pensionsและ Northern Ireland 
Department 2) หน่วยงานท่ีออกหนังสือเดินทางในนามของ Home Secretary (กล่าวคือ ศูนย์บริการท าหนังสือเดินทาง
ของสหราชอาณาจักร หรือ the UK Passport Service) และ 3) หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีภายใต้บทท่ี 3 ของพระราชบัญญัติ
การจราจรบนท้องถนน ค.ศ. 1998 (Road Traffic Act 1998) ในนามของ Secretary of State for the Department of 
Transport (กล่าวคือ หน่วยงาน Driver and Vehicle Licensing Agency) หรือตามบทท่ี 2 ของระเบียบการจราจรบนถนน 
(ไอร์แลนด์เหนือ) ค.ศ. 1981 DVLA คือหน่วยงานท่ีมีรายละเอียด 
 8. ด้านกฎหมายเฉพาะในเรื่องการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ 1) Wetterling Act ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส อันมีผล
ให้มีการจัดต้ังระบบการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศในระดับสหพันธรัฐโดยเน้นผู้กระท าผิดทางเพศท่ีมีประวัติอาชญากรรม
ทางเพศจ านวนมาก และ 2) Megan’s Law กฎหมายฉบับน้ีได้ก าหนดให้ทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาพัฒนาปรับปรุงระบบการข้ึน
ทะเบียนในรัฐของตนเพื่อเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างรัฐต่างๆ ภายในประเทศ ในส่วนประเทศอังกฤ ษมีกฎหมายเฉพาะ คือ 
พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 และมีระเบียบ Civil Preventative Orders ในการก าหนดหลักเกณฑ์แนว
ทางการปฏิบัติ 
 9. ด้านระบบสารสนเทศเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบสารสนเทศในพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนและข้ึนทะเบียนผู้กระท าความผิดทางเพศ 
(the Sex Offender Registration and Notification Act (SORNA)) ซึ่งได้รับการอนุมติในปี 2006 ได้ก าหนดมาตรฐาน
ดังกล่าวไว้ ปัจจุบัน SORNA คือกฎหมายท่ีก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานข้ันต่ าของระบบแจ้งเตือนและข้ึนทะเบียนผู้กระท า
ความผิดทางเพศ โดยระบบดังกล่าว ประกอบด้วยเว็บไซต์ข้ึนทะเบียนของส านักงานและการข้ึนทะเบียนของภาครัฐท่ีดูแลโดย
รัฐท้ังหมด 50 รัฐเขตโคลัมเบีย เขตการปกครองหลักของสหรัฐอเมริกา และรวมถึงชนเผ่าอินเดียน ( Indian tribe) มากกว่า 
100 ชนเผ่า ซึ่งระบบเหล่าน้ีมีการเช่ือมโยงกับเว็บไซต์การข้ึนทะเบียนของภาครัฐ และฐานข้อมูลท่ีกฎหมายก าหนดเท่าน้ัน ใน
ส่วนของประเทศอังกฤษในกฎหมาย Sexual Offences Act 2003 ก าหนดให้มีการจัดต้ังฐานข้อมูลท่ีช่ือว่า “ViSOR (Violent 
and Sex Offender Register)” ข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการบันทึกข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศน้ันเอง 
 10. ด้านผลที่ได้รับและผลกระทบต่อสังคมมีการใช้มาตรการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าการลงทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมีผลกระทบเชิงบวกด้านการยับย้ังช่ังใจและ
หลีกเล่ียงในการก่อคดีอาชญากรรมทางเพศ และในส่วนประเทศอังกฤษ การข้ึนทะเบียนของผู้กระท าผิดเพศเป็นตัวอย่างท่ี
ส าคัญของความยุติธรรมทางอาญา และนโยบายเกี่ยวกับการกระท าผิดทางเพศ และสามารถช่วยลดจ านวนการเกิด
อาชญากรรมหรือการกระท าความผิดซ้ าได้ 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศในประเทศไทย 
 ประเด็นด้านกฎหมาย 
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 1) เกิดจากบทลงโทษหรือกฎหมายไม่ได้มีการระบุหรือให้ความส าคัญต่อ
กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระท าผิดทางเพศ ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะป้องกันการกลับไป
กระท าผิดซ้ า 2) กฎหมายมิได้ให้อ านาจศาลในการขยายเวลาเฝ้าระวังผู้กระท าผิดทางเพศแม้พ้นโทษจ าคุกไปแล้ว 3) เกิดจาก
บทลงโทษซึ่งบัญญัติ ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ มีเง่ือนไขให้บางฐานความผิดให้เป็นคดีท่ี
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สามารถยอมความได้ ท าให้ผู้กระท าผิดทางเพศไม่เกรงกลัวต่อการละเมิดกฎหมาย 4) เกิดจากบทลงโทษซึ่ งบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ ไม่มีข้อก าหนดหรือเง่ือนไขเฉพาะในกฎหมายส าหรับให้มีการควบคุม
ติดตามหรือรายงานความเคล่ือนไหวหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดทางเพศกลับมากระท าผิดซ้ า และ5) เกิดจากการ
บังคับใช้กฎหมายและการบังคับโทษต่อผู้กระท าผิดทางเพศไม่ได้มีการลงโทษให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งอาจเกิดจาก
นโยบายลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ ตามล าดับ 
 ประเด็นด้านหน่วยงาน 
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 1) เกิดจากหน่วยงานด้านควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ ขาดมาตรการ
เฉพาะในการปฏิบัติดูแลผู้กระท าผิดทางเพศอย่างต่อเน่ืองครบวงจรท้ังในส่วนการคัดแยก ข้ันตอนการควบคุมตัว รวมถึงการ
ติดตามและเฝ้าระวังหลังพ้นโทษ 2) เกิดจากหน่วยงานด้านควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ ขาดมาตรการบ าบัดพฤติกรรม
ในระหว่างควบคุมตัวท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ียับย้ังหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้กระท าผิดทางเพศ 3) เกิดจากหน่วยงาน
ด้านควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ มุ่งเน้นด าเนินนโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษจับกุมหรือจ าคุก 
มากกว่าการปรับเปล่ียนแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าผิดทางเพศ 4) เกิดจากการขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีหลักยึดท่ีม่ันคงในสังคม และ 5) เกิดจากการส่งต่อ
ข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความล่าช้าและขาดความต่อเน่ืองเป็นผลให้ผู้กระท าผิด
ทางเพศท่ีมีความเส่ียงกลับมากระท าผิดซ้ า ตามล าดับ 
 ประเด็นด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 1) เกิดจากหน่วยงานด้านควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ ขาดมาตรการ
เฉพาะในการปฏิบัติดูแลผู้กระท าผิดทางเพศอย่างต่อเน่ืองครบวงจรท้ังในส่วนการคัดแยก ข้ันตอนการควบคุมตัว รวมถึงการ
ติดตามและเฝ้าระวังหลังพ้นโทษ 2) เกิดจากหน่วยงานด้านควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ ขาดมาตรการบ าบัดพฤติกรรม
ในระหว่างควบคุมตัวท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ียับย้ังหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้กระท าผิดทางเพศ 3) เกิดจากหน่วยงาน
ด้านควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ มุ่งเน้นด าเนินนโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษจับกุมหรือจ าคุก 
มากกว่าการปรับเปล่ียนแก้ไขพฤติกรรมของผู้กระท าผิดทางเพศ 4) เกิดจากการขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีหลักยึดท่ีม่ันคงในสังคม และ 5) เกิดจากการส่งต่อ
ข้อมูลของผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความล่าช้าและขาดความต่อเน่ืองเป็นผลให้ผู้กระท าผิด
ทางเพศท่ีมีความเส่ียงกลับมากระท าผิดซ้ า ตามล าดับ 
 ประเด็นด้านตัวผู้กระท าผิด 
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ า 1) เกิดจากผู้กระท าผิดมีอาการป่วย ความผิดปกติทางจิตหรือบุคลิกภาพ ซึ่งเม่ือ
ไม่ได้รับการบ าบัดรักษา และแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในระหว่างควบคุมตัว และสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ
กระท าผิดซ้ า 2) เกิดจากผู้กระท าผิดไม่สามารถควบคุมหรือจัดการกับความต้องการทางเพศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเม่ือผู้กระท า
ผิดไม่ได้รับการแก้ไขปรับเปล่ียน หรือปลูกฝังพฤติกรรมท่ีถูกต้องตามค่านิยมไปแทนท่ี ผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษจึงมีโอกาส
สูงท่ีจะกลับมากระท าผิดซ้ า ตามล าดับ 
 ประเด็นด้านสภาพแวดล้อม/ชุมชน 
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ า เกิดจากชุมชนมีจุดเส่ียง จุดอับ หรือมีลักษณะทางกายภาพบางอย่าง เช่น พุ่มไม้ 
ไฟไม่ส่องสว่าง ทางเดินมืดและพื้นท่ีปิดล้อม จะส่งผลให้ผู้กระท าผิดทางเพศเห็นเป็นโอกาสและแรงจูงใจในการก่อเหตุ และ
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รองลงมาเกิดจากวัฒนธรรมในชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องและเอ้ือให้คนก่อเหตุกระท าผิดซ้ า เพราะเช่ือว่าเหย่ืออับอายไม่กล้า
เรียกร้องหรือแจ้งความด าเนินคดี เช่น วัฒนธรรมการมองชายเป็นใหญ่ รักษาความบริสุทธิ์จนถึงวันแต่งงาน 
 ประเด็นด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ าเกิดจาก 1) หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมยังขาดการเช่ือมโยงส่งต่อข้อมูลท่ี
มีประสิทธิภาพ และทันสมัย เม่ือผู้กระท าผิดทางเพศถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจ าจึงท าให้ขาดการติดตามจากเจ้าหน้าท่ีและ
กลายเป็นช่องว่างให้กลับมากระท าผิดซ้ าได้ 2) เกิดจากข้อจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศซึ่งสงวนไว้เฉพาะ
เจ้าหน้าท่ี เป็นผลให้ประสิทธิภาพการติดตาม เฝ้าระวัง สอดส่อง หรือด าเนินคดีผู้กระท าผิดทางเพศลดลง เพราะผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
และสามารถท าหน้าท่ีเฝ้าระวัง สอดส่องอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้น าชุมชน หรือเครือข่ายในระดับชุมชน ซึ่งผู้กระท าผิดทาง
เพศเข้าไปพ านักอาศัยหลังพ้นโทษ 3) จากการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานจึงไม่สามารถท าได้อย่างต่อเน่ือง เพราะข้อมูลท่ี
แต่ละหน่วยงานจัดเก็บมีความแตกต่างกัน และหากต้องน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ จะต้องเสียเวลาจัดท าหรือเรียบเรียงข้อมูล
ใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลผู้กระท าผิดมีความล่าช้า และ 4) เกิดจากการส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานขาด
กฎหมายซึ่งควบคุมก ากับและรองรับการด าเนินงานเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นทางการและชัดเจนกว่าการท าบันทึกข้อตกลง 
MOU จึงท าให้การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ี ตามล าดับ 
 โดยในรายละเอียดเรื่องของประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศใน
ประเทศไทยน้ัน จ าเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปว่า ปัจจัยแต่ละตัวน้ันควรมีน้ าหนักคะแนนเป็นเท่าใด ซึ่งในการศึกษาน้ี
เพียงแต่รวบรวมข้อมูลว่าประเด็นใดบ้างท่ีมีผลท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศเท่าน้ัน 
 
การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดเพศเพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ าในประเทศไทย 
 จากการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความเห็นไปในทางเห็นด้วยกับการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
เพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ าในประเทศไทย ในส่วนท่ีกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เห็นด้วย ส่วนใหญ่มองว่า ควรเลือกใช้แนวทางทางเลือก
อ่ืนๆ เพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีล่วงละเมิดทางเพศและไม่ให้เกิดการตีตราต่อผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษ เช่น การ
ก าหนดให้ผู้กระท าผิดทางเพศไม่ควรได้รับสิทธิ์การขอรับการอภัยโทษ การลดวันโทษ หรือแม้แต่การพักการลงโทษ หรือหาก
ผู้กระท าผิดทางเพศกลับมากระท าผิดซ้ าควรจะก าหนดให้มีการเพิ่มโทษจากท่ีกฎหมายก าหนด เป็นต้น 
แนวทางการพัฒนาการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 ส าหรับการพัฒนาแนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ผู้ศึกษาได้น ากรอบ
แนวทางส าคัญในการศึกษาวิจัยแนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศในรูปแบบต่างประเทศ ในส่วนกรณีศึกษา
กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษมาก าหนดเป็น 10 องค์ประกอบส าคัญของแนวทางการพัฒนาการข้ึน
ทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังต่อไปน้ี 
 ด้านช่วงการจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศในการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มองว่า ควรเริ่มข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศต้ังแต่ผู้กระท าผิดถูกจับกุมตัวในช้ันต ารวจ และ
ต่อเน่ืองไปยังช้ันอัยการ ช้ันศาล และช้ันบังคับโทษ (กรมราชทัณฑ์ และกรมคุมประพฤติ) เพื่อให้ข้อมูลมีการส่งต่อและ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สอดคล้อง และเพียงพอท่ีส าหรับใช้ในการติดตามเฝ้าระวังเม่ือผู้กระท า
ผิดพ้นโทษออกมาจากเรือนจ า รวมถึงการให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับกับสภาพปัญหาและความต้องการ ท้ังน้ี มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศควรจัดท าเป็นรายงานประจ าตัว โดยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ครบถ้วนทุกช้ันในกระบวนการยุติธรรม เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และท าให้ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ และเม่ือต้องปล่อยตัว
ผู้กระท าผิดทางเพศออกมาจากเรือนจ า จึงจะน าข้อมูลในรายงานมาพิจารณาประเมินถึงความเส่ียง พฤติกรรมของผู้กระท าผิด
ท่ีเปล่ียนแปลงไป น าไปสู่การวางแผนการติดตามและก าหนดระยะเวลาการรายงานตัวของผู้กระท าผิดทางเพศท่ีถูกข้ึน
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ทะเบียน ในขณะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองว่า ควรท่ีจะจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศลงในระบบทะเบียนภายหลัง
จากท่ีผู้กระท าผิดทางเพศพ้นโทษออกมาจากเรือนจ า เน่ืองจากผู้กระท าผิดทางเพศท่ีได้รับโทษจ าคุก ถือเป็นผู้ท่ีถูกศาลตัดสิน
ว่ามีความผิดตามกฎหมาย ดังน้ัน หากจะก าหนดให้ข้ึนทะเบียนต้ังแต่ในช่วงการจับกุมตัวของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ กระบวนการ
สืบสวนสอบสวนและตัดสินโทษในกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถือเป็นท่ีสุด เพราะในบางกรณีผู้ท่ีถูกจับกุมอาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ 
ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในองค์ประกอบด้านช่วงเวลาการจัดเก็บเพิ่มเติม โดยเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาให้
มีจ านวนมากย่ิงข้ึน เพื่อให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือและน าผลการศึกษาท่ีได้ มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายเพื่อ
ป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศต่อไป  
 ด้านข้อมูลที่จัดเก็บจากผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ควรเพิ่มเติมรายผลการประเมินสุขภาพจิตประกอบด้วย เพื่อจะได้สามารถจ าแนกระดับความเส่ียงของผู้กระท าผิด
ทางเพศในการกลับมากระท าผิดซ้ า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการวางแผนการติดตามและความถ่ีในการให้มา
รายงานตัว ตลอดช่วงระยะเวลาท่ีต้องอยู่ในเง่ือนไขการติดตาม ควรจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศเหมือนประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วย ช่ือสกุล ท่ีอยู่ วันท่ีและสถานท่ีเกิด สถานท่ีท างาน ความผิดท่ีกระท าและถูกศาลตัดสิน วันท่ี
และสถานท่ีท่ีมีการตัดสินคดี ช่ืออ่ืนๆ เลขท่ีประกันสังคมหรือเลขทะเบียนบัตรประชาชน ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูล
ยานพาหนะ การจัดเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ รวมถึงภาพถ่ายและการจัดเก็บลายน้ิวมือผู้กระท าผิด ควรเก็บข้อมูลลักษณะของ
เหย่ือและผู้ก่อเหตุ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มลักษณะความสัมพันธ์ของการก่อเหตุกระท าผิดทางเพศ อัน
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงนโยบายป้องกันการก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศ ตามล าดับ 
 ด้านขอบเขตระยะเวลาของการติดตามผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษ 
 ควรก าหนดเป็นเง่ือนไขในกฎหมายให้ชัดเจนแบบประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการ ป้องกันการแทรกแซงและการใช้
ดุลพินิจท่ีเกินขอบเขตของผู้มีอ านาจท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลต่อความเช่ือม่ันของกระบวนการยุติธรรม ขอบเขตระยะเวลาของ
การติดตามผู้กระท าผิดทางเพศหลังพ้นโทษ ควรก าหนดเป็นเง่ือนไขในกฎหมายให้ชัดเจน โดยระยะเวลาของการติดตามไม่ควร
เกิน 5 ปี  
 ด้านวิธีการติดตาม/อุปกรณ์ ส าหรับติดตามผิดทางเพศหลังพ้นโทษ 
 ควรน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการติดตามเฝ้าระวัง และรับรายงานตัว เพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น การใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ส าหรับควบคุมตัว (Electronic Monitoring: EM) และควรมีการ
ก าหนดแบบฟอร์มส าหรับมาใช้รายงานตัว รวมถึงคู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ ให้กับผู้พ้นโทษ
ท่ีต้องข้ึนทะเบียน ท้ังน้ี ควรก าหนดเง่ือนไขระยะเวลา และบทลงโทษหากมีการละเมิดไม่มารายงานตัวตามห้วงระยะเวลาท่ี
ก าหนด และ ควรน าเครือข่ายยุติธรรมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามและเฝ้าระวังในเชิงพื้นท่ีชุมชน นอกจากน้ีควร
บูรณาการการท างานร่วมกับอาสาสมัครต ารวจชุมชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชน ซึ่งการบูรณาการภารกิจ
ดังกล่าวจะช่วยลดภาระความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติท่ีจะด าเนินการติดตามและสอดส่อง ตามล าดับ 
 ด้านระดับการเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศ 
 การก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศควรให้สิทธิ์เฉพาะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในด้านการรับรายงาน
ตัว เจ้าหน้าท่ีบันทึกรายละเอียดข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศในระบบทะเบียน เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในด้านการรับรายงานตัว
และติดตาม เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีด้านการให้ความช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษา ผู้น าชุมชน รวมถึงเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของผู้กระท าผิดทางเพศ รวมถึงเป็นการ
ป้องกันไม่ให้คนท่ัวไปในสังคมเกิดการตีตราแก่ผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษ 
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 ด้านการเปิดเผยข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศสู่ภาคประชาชน 
 ควรเปิดเผยให้ผู้น าชุมชนหรือหัวหน้าหมู่บ้านในพื้นท่ีได้รับรู้ข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศซึ่งถูกข้ึนทะเบียน เพื่อท่ีให้ผู้น า
ชุมชนหรือหัวหน้าหมู่บ้านเป็นเสมือนตัวแทนและสนับสนุนภารกิจในด้านการเฝ้าระวังให้กับเจ้าหน้าท่ีในระดับพื้นท่ี ท าให้การ
เก็บข้อมูลจากคนในชุมชนเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้กระท าผิดทางเพศท่ีข้ึนทะเบียนระบบสามารถเก็บได้ครอบคลุมครบถ้วน
มากกว่าและข้อมูลท่ีได้มีความถูกต้อง จ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อติดตามเฝ้าระวังและเป็นพี่เล้ียง
คอยประคับประคองผู้กระท าผิด ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดการยอมรับและเปล่ียน
ทัศนคติต่อผู้กระท าผิด เกิดบรรยากาศการให้โอกาสและท าให้การป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศมีประสิทธิภาพและ
ความย่ังยืน 
 ด้านหน่วยงานรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล เฝ้าระวังติดตาม และรับรายงานตัว 
 ส านักงานคุมประพฤติของแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมส าหรับการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล เฝ้า
ระวังติดตาม และรับรายงานตัว เน่ืองจาก มีความพร้อมท้ังด้านทรัพยากรบุคคล สถานท่ี และภารกิจงานท่ีใกล้เคียงกัน ส าหรับ
ภารกิจในส่วนการสนับสนุนเพื่อเฝ้าระวังติดตามในเชิงพื้นท่ี ควรเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน 
 ด้านกฎหมายเฉพาะในเรื่องการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 ควรมีกฎหมายเฉพาะในเรื่องการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้รับการคุ้มครองและมีกฎหมายรองรับ ท าให้การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศในประเทศไทย 
 ด้านระบบสารสนเทศเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 
 การจัดท าระบบฐานข้อมูลทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อใช้ส าหรับการติดตาม การเฝ้าระวัง สามารถน าระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center: DEC) ของส านักงานกิจการยุติธรรม มา
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าส าหรับภารกิจการด าเนินงาน 
 ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับและผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อสังคม 
 การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ ส่งผลให้ประชาชนท่ัวไปในสังคมมีความม่ันใจต่อความปลอดภัยในสังคมมาก
ย่ิงข้ึนในการท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษออกมาจากเรือนจ า ท้ังน้ี การพัฒนาการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทาง
เพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย นอกจากจะท าให้ผู้กระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิแล้ว ยัง
ช่วยให้รัฐประหยัดงบประมาณในการดูแลกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศในเรือนจ า และหากสุดท้ายเม่ือผู้ต้อ งหา
หรือจ าเลยได้รับค าพิพากษาถึงท่ีสุด ยังสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการท าแบบประเมินไปใช้ในงานของราชทัณฑ์เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจ าแนกกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศ และจัดโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้กระท าผิดซ้ าใน
คดีการกระท าผิดทางเพศแต่ละรายได้อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานกิจการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรม
คุมประพฤติ ควรมุ่งเน้นและสนับสนุนการพัฒนานโยบายด้านการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม และการสอดส่องดูแลและให้ความ
ผู้กระท าผิดทางเพศภายหลังพ้นโทษ เพื่อป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศมากกว่าการเน้นด าเนินนโยบายในด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย การลงโทษจับกุมหรือจ าคุก ซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการด าเนินนโยบายท่ีมุ่งเน้นการแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรมจะช่วย
ป้องกันการกระท าผิดซ้ าท่ีย่ังยืนกว่าการลงโทษจ าคุกเพียงอย่างเดียว ท้ังน้ี ควรการจัดท าแผนปฏิบัติต่อผู้ต้องขังรายบุคคล 
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(Sentence Plan) ค้นหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการกระท าผิด มีการประเมินปัจจัยเส่ียง ปัจจัยสนับสนุนทางสังคม รวมถึงประสาน
ความร่วมมือกับครอบครัวผู้กระท าผิดและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาและบ าบัดปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อให้สามารถ
ก าหนดแนวทางการควบคุมอย่างเหมาะสม โดยอาจก าหนดให้มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาช่วยในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนท้ัง ให้ครอบคลุมโดยเฉพาะด้านอารมณ์และบุคลิกภาพ และการปรับตัวเข้าสังคมเม่ือพ้นโทษออกมา 
 2. จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการกระท าผิดซ้ าในคดีการกระท าผิดทางเพศในประเทศไทย ใน
ประเด็นด้านกฎหมายซึ่งพบว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดการกระท าผิดซ้ า เกิดจากบทลงโทษหรือกฎหมายไม่ได้มีการระบุหรือให้
ความส าคัญต่อกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระท าผิดทางเพศ มีเง่ือนไขให้บางฐานความผิดให้เป็นคดีท่ี
สามารถยอมความได้ รวมถึงบทลงโทษซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ ไม่มีข้อก าหนด
หรือเง่ือนไขเฉพาะในกฎหมายส าหรับให้มีการควบคุมติดตามหรือรายงานความเคล่ือนไหวหลังพ้นโทษเพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้กระท าผิดทางเพศกลับมากระท าผิดซ้ า นอกจากน้ี กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการบังคับโทษต่อผู้กระท าผิดทางเพศ
ไม่ได้มีการลงโทษให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายลดวันต้องโทษ การพักการลงโทษ ดังน้ัน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันการกระท าผิดคดีทางเพศในสังคมไทย หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม ควร
เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ โดยเพิ่มข้อก าหนดหรือเง่ือนไขเฉพาะให้มี
มาตรการติดตามและรายงานความเคล่ือนไหวหลังพ้นโทษของผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับสังคม รวมถึง
ควรปรับปรุงกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับคดีทางเพศ ให้การข่มขืนหรือกระท าช าเราไม่ควรเป็นคดีท่ีสามารถ
ยอมความกันได้ และท่ีส าคัญควรก าหนดให้ชัดเจนในบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับคดีทาง
เพศ ในการท่ีจะไม่ให้ผู้กระท าผิดทางเพศได้รับสิทธิ์ลดวันต้องโทษหรือพักการลงโทษ เพื่อให้ผู้กระท าผิดเหล่าน้ันเกิดความเกรง
กลัวไม่กล้ากระท าผิดซ้ า รวมถึงสามารถได้รับการบ าบัดแก้ไขพฤติกรรมอย่างครบถ้วนในห้วงระยะเวลาท่ีถูกบังคับโทษตาม
กฎหมาย 
 3. หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมไทย ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน ควรปรับรูปแบบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจากการมุ่งเน้นเพิ่มอัตราผู้ปฏิบัติงานในด้านควบคุมผู้กระท า
ผิด ไปยังการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการแก้ไขบ าบัดพฤติกรรม เน่ืองจาก การปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด
ทางเพศจ าเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเข้ามาให้ค าปรึกษา ประเมินบุคลิกภาพและอารมณ์ วางแผนการบ าบัด
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยภูมิหลังและประเมินความเส่ียงเพื่อน าไปสู่การป้องกันและลดปัจจัยเส่ียงท่ีจะ
ส่งผลให้ผู้กระท าผิดทางเพศกลับมากระท าผิดซ้ า  
 4. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ควรให้
ความส าคัญกับการให้ภาคประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการกระท าผิดซ้ า โดยการจัดท าฐานข้อมูลกลุ่ม
บุคคลท่ีมีมีพฤติกรรมเส่ียงควรเฝ้าระวัง สร้างและพัฒนาฐานข้อมูลการจัดเก็บและจ าแนกข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ท้ังในการวางแผนบ าบัดฟื้นฟู การให้ความช่วยเหลือ การติดตามเฝ้า
ระวังหลังพ้นโทษ รวมถึงสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์หารูปแบบการ กระท าผิด หรือลักษณะพื้นท่ีเส่ียง ซึ่งสามารถ
น าไปสู่การจัดท าแผนป้องกันอาชญากรรมทางเพศในระดับประเทศ และอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ติดตามจับกุมผู้กระท าผิดทางเพศ ท้ังน้ี สามารถน าระบบฐานข้อมูลของศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data 
Exchange Center: DXC) ของส านักงานกิจการยุติธรรม มาพัฒนาต่อยอด เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าสูงสุด ในขณะท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ควรจัดต้ังระบบการคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน หรือผู้ท่ีมีภาวะเส่ียงตกเป็นเหย่ือในระดับชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนเหล่าน้ันไม่ตกเป็นเหย่ือถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ รวมถึงต้องให้ความส าคัญกับการลงพื้นท่ีเพื่อแสวงหาร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการท่ีจะใช้ชุมชนเป็นฐานของกลไกในการ
ดูแลป้องกันสมาชิกในชุมชนของตนเองอย่างย่ังยืนในเชิงระบบ เน่ืองจากแต่ละพื้นท่ีมีบริบทเฉพาะท่ีแตกต่างกัน  
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 5. การน ามาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาปรับใช้กับสังคมไทย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ควรจะต้องมีการวางแผนศึกษา ส ารวจรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบส าคัญของการ
ข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ และวิเคราะห์ผลดีและผลเสียของมาตรการดังกล่าว ก่อนท่ีจะน ามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ 
และต้องค านึงถึงหลักการส าคัญของการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ ในการท่ีจะเป็นเครื่องส าคัญของหน่วยงานรัฐส าหรับ
สร้างความม่ันใจ ความม่ันคงปลอดภัยให้ประชาชนท่ัวไปในสังคมในการท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้กระท าผิดทางเพศท่ีพ้นโทษออกมา
จากเรือนจ า โดยส านักงานคุมประพฤติของแต่ละจังหวัดมีความเหมาะสมส าหรับการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล 
เฝ้าระวังติดตาม และรับรายงานตัว เน่ืองจาก มีความพร้อมท้ังด้านทรัพยากรบุคคล สถานท่ี และภารกิจงานท่ีใกล้เคียงกัน 
ส าหรับภารกิจในส่วนการสนับสนุนเพื่อเฝ้าระวังติดตามในเชิงพื้นท่ี ควรเป็นการบูรณาการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 1. ผู้ปฏิบัติงานควรมีการทบทวนประเด็นปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อถอดบทเรียน และน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
โปรแกรมแก้ไขบ าบัดฟื้นฟูพฤติกรรมของผู้กระท าผิดทางเพศให้มีความเข้มข้นและทางเลือกมากย่ิงข้ึน เช่น เพิ่มระยะเวลาการ
อบรม การก าหนดให้มีพัฒนากระบวนหรือเครื่องมือแบบจ าแนกผู้กระท าผิดเพื่อศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการกระท าความผิด 
น าไปสู่วางแผนบ าบัดได้เป็นรายบุคคลท่ีเหมาะสมกับปัญหาของแต่ละคน เพราะถ้าเลือกโปรแกรมท่ีเหมาะกับปัญหาท่ีเป็น
ต้นเหตุการกระท าผิดทางเพศ จะเป็นผลให้ผู้กระท าผิดทางเพศได้รับการบ าบัดและแก้ไขท่ีถูกจุดย่ิงข้ึน ปัญหาท่ีซับซ้อนท้ัง
สภาวะทางกายและจิตได้รับการคล่ีคลาย เกิดการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีเหมาะสมเข้าไปแทนท่ี 
 2. ในกระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและพัฒนาพฤฒินิสัยของผู้กระท าผิดทางเพศ ในระหว่างถูกบังคับโทษของ
ผู้กระท าผิดทางเพศ ควรก าหนดให้ทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เข้ามาร่วมปฏิบัติงานเพื่อท าหน้า
จ าแนกคัดกรองประเภทผู้กระท าผิดทางเพศ น าไปสู่การวางแผนแก้ไขพฤติกรรมเฉพาะรายท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ควรก าหนดให้มี
การประเมินความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ ผู้กระท าผิดทางเพศในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเข้ารับการบ าบัดปรับเปล่ียน
พฤติกรรม และช่วงก่อนพ้นโทษ เพื่อประเมินความส าเร็จ นอกจากน้ี ควรให้ผู้น าชุมชน และตัวแทนจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ิน 
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ ความไว้วางใจ และสามารถให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองผู้กระท าผิด เม่ือพ้นโทษ
ออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระท าผิดเกิดแรงจูงใจจนกลับมากระท าผิดซ้ า 
 3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าท่ีในส่วนการควบคุมดูแลผู้กระท าผิดทาง
เพศควรมีองค์ความรู้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้กระท าผิดท่ีเพียงพอ มีการอบรมเจ้าหน้าบุคลากร
เป็นประจ าและต่อเน่ือง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีเกิดการพัฒนาตนเองและรู้เท่าทันสถานการณ์ทางสังคม รวมถึงสภาพปัญหาการ
กระท าผิดทางเพศท่ีมีความซับซ้อนและรุนแรงย่ิงข้ึน และควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการควบคุมดูแลผู้กระท าผิดให้มี
ประสิทธิภาพและมีทางเลือกท่ีหลากหลาย มากย่ิงข้ึน 
 4. การน ามาตรการดังกล่าวมาใช้กับสังคมไทย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรจะต้องมีการวางแผนหารือสร้าง
ความร่วมมือก่อนท่ีจะน ามาตรการดังกล่าวมาปรับใช้ โดยระยะแรก ควรมีการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนารู ปแบบมาตรการ
การข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของประเทศ จากน้ันจึงสร้างความเข้าใจในสังคม
โดยท่ัวไปก่อนว่า ผู้กระท าผิดทางเพศไม่ใช่อาชญากร แต่คือผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแลเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงจะต้องมีมาตรการแก้ไขบ าบัดพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ มีความน่าเช่ือถือ และเม่ือคนในสังคมยอมรับและ
สามารถเปล่ียนความคิดดังกล่าวได้แล้ว จะท าให้ผู้กระท าผิดไม่ต้องเส่ียงท่ีจะถูกตีตราจากสังคม เพราะกระบวนการข้ึน
ทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบ าบัดรักษาและเฝ้าระวังไม่ให้ผู้กระท าผิดทางเพศเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
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ปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้กลับมากระท าผิดซ้ า ระยะท่ีสอง ควรก าหนดกฎหมายเฉพาะ หรือปรับแก้กฎหมายท่ีมีอยู่เดิม เพื่อรองรับ
การน ามาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศมาใช้กับสังคมไทย โดยกฎหมายดังกล่าว ควรท่ีจะก าหนดหน่วยง านท่ี
รับผิดชอบรับรายงานตัว การติดตามสอดส่อง การเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศ การให้อ านาจหน้าท่ีแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ การพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับเป็นฐานข้อมูลผู้กระท าผิด ทางเพศท่ีข้ึนทะเบียนหลังพ้นโทษ ส่งผลให้
การด าเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีได้รับการคุ้มครองและมีกฎหมายรองรับ ท าให้การข้ึนทะเบียน
ผู้กระท าผิดทางเพศมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระท าผิดซ้ าในคดีทางเพศในประเทศไทย และระยะท่ีสาม ควรมีการ
ก าหนดพื้นท่ีน าร่อง เช่น จังหวัดหัวเมืองใหญ่ๆ ในแต่ละภาค ส าหรับน ามาตรการดังกล่าวมาทดลองใช้และก าหนดให้มีการ
ประเมินผลในด้านบวกและด้านลบท่ีเกิดข้ึนจากการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวในช่วงห้วงระยะเวลา 1-5 ปี และจึงจัดท าเป็น
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค จุดเด่น และส่ิงท่ีต้องแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้ด าเนินการแก้ไข 
ก่อนท่ีจะประกาศใช้มาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ัวประเทศต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 1. จากการทบทวนวรรณกรรมและผลการศึกษาท่ีได้มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ แนวทางการพัฒนาการข้ึน
ทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ควรพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการกระท าผิดซ้ าในคดีทาง
เพศได้แก่ ประเด็นด้านกฎหมาย ประเด็นด้านหน่วยงาน ประเด็นด้านผู้ปฏิบัติงาน ประเด็นด้านตัวผู้กระท าผิด ประเด็นด้าน
สภาพแวดล้อม/ชุมชน และประเด็นด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อให้การพัฒนานโยบายส าหรับการป้องกันการ
กระท าผิดซ้ าในคดีกระท าผิดทางเพศมีความครบถ้วนครอบคลุม และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  
 2. แนวทางการส าหรับการพัฒนาการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ควรค านึงถึง
องค์ประกอบหลักส าคัญ ซึ่งเป็นผลจากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานใน
ด้านการป้องกันและควบคุมแลผู้กระท าผิดในคดีทางเพศ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลและให้ความคุ้มครองผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือ
ในคดีล่วงละเมิดทางเพศจ านวน 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านช่วงเวลา การจัดเก็บข้อมูลผู้กระท าผิดทางเพศ 2) ด้าน
ประเด็นข้อมูลท่ีจะจัดเก็บจากผู้กระท าผิดทางเพศ 3) ด้านขอบเขตระยะเวลาการติดตามผู้กระท าผิดทางเพศ 4) ด้านรูปแบบ
วิธีการติดตาม/อุปกรณ์/ระบบเทคโนโลยี 5) ด้านการก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 6) ด้านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมูล/แจ้งเตือนสู่ภาคประชาชน 7) ด้านหน่วยงานรับผิดชอบเก็บรักษาข้อมูล เฝ้าระวังติดตาม และรับรายงานตัว 8) ด้าน
ประเด็นกฎหมายเฉพาะในการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ 9) ด้านระบบสารสนเทศ และ 10) ด้านผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนามาตรการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 
 3. การน ามาตรการดังกล่าวมาใช้กับสังคมไทย หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รวมถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควร จะต้องมีการวางแผนศึกษา 
วิเคราะห์ และพัฒนารูปแบบมาตรการการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของประเทศไทย 
สร้างความเข้าใจในสังคมโดยท่ัวไปก่อนว่า ผู้กระท าผิดทางเพศไม่ใช่อาชญากร แต่คือผู้ป่วยท่ีจะต้องได้รับการบ าบัดรักษาและ
ติดตามดูแลเฝ้าระวังอย่างต่อเน่ือง และกระบวนการข้ึนทะเบียนผู้กระท าผิดทางเพศจะเป็นเครื่องมือส าคัญของกระบวนการ
บ าบัดรักษาและเฝ้าระวังไม่ให้ผู้กระท าผิดทางเพศเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัจจัยเส่ียงท่ีท าให้กลับมากระท าผิดซ้ า  
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