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เน่ืองจากปัญหาเก่ียวกับการคุกคามทางเพศของสังคมไทยในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นความผิด  
เกี่ยวกับเพศท่ีเกิดขึ้นง่ายท่ีสุดในสังคม ท้ังยังเพ่ิมจํานวนและทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ แต่ความ  
เข้าใจท่ีคนทั่วไปในสังคมมีต่อการคุกคามทางเพศยังคลุมเครือ ไม่ชัดเจนว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีสามารถ  
เรียกได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ตลอดจนการที่กฎหมายปัจจุบันท่ียังไม่ตอบสนองต่อการป้องกันและ   
ปราบปรามการคุกคามทางเพศ ปัญหาน้ีจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างท่ีควร ซ่ึงการศึกษาวิจัยนี้มี 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความหมาย รูปแบบ ลักษณะของพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศ รวมท้ัง 
ผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําดังกล่าว และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของ
กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม มาตรา 397 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย 
อาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 และนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 
และต่างประเทศ เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมของการเสนอแนวทางการออกกฎหมายการคุกคามทางเพศ
มาบัญญัติไว้ในความผิดฐานคุกคามทางเพศ ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา   

จากการศึกษาพบว่า หลักการทางกฎหมายในการคุกคามของประเทศไทยน้ันยังมีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องของการบัญญัติการคุกคามทางเพศซ่ึงเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ แต่ได้นํามาบัญญัติไว้ใน
ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398) แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยความผิดในส่วนของการคุกคาม
ตามมาตรา 397 วรรคหนึ่งน้ีอาจไม่รวมถึงการคุกคามในทางเพศ (Sexual Harassment) ซ่ึงส่งผลให้
เกิดปัญหาในการตีความตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ ปัญหาในการกําหนดบทนิยาม
ของกฎหมายเก่ียวกับคุกคามทางเพศ และปัญหาในการกําหนดบทลงโทษของการคุกคามทางเพศ  

เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทางในการแก้ไข กล่าวคือ      
1. ควรท่ีจะบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยบัญญัติเป็นบทบัญญัติมาตราต่างหาก 
และควรอยู่ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 2. ควร
จะกําหนดนิยามความหมาย รูปแบบ ลักษณะของปัญหาการคุกคามทางเพศให้ชัดเจน 3. ควร
ปรับปรุงอัตราโทษปรับโดยการเพ่ิมอัตราโทษให้มีความเหมาะสม 4. ควรที่จะมีการแบ่งแยกระดับของ
ลักษณะการกระทําความผิดเพ่ือกําหนดเหตุเพ่ิมโทษในการคุกคามทางเพศตามพฤติการณ์และระดับ
ความร้ายแรงของการกระทํา 5. ควรให้อํานาจผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการวางระบบ
เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย การย่ืนเรื่อง
ร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแสในคดีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ท้ังนี้ เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือให้กฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศน้ันสามารถใช้บังคับตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย   

 



(4) 
 

 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Criminal Offenses: The Case of Sexual Harassment 
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Degree   Master of Laws 
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  The issue of sexual harassment in the modern Thai society is considered to 
be the most frequent sexual offenses. Such offenses are kept increasing with more 
severity. The general people, however, have the vague understanding of the sexual 
harassment and unable to clarify which actions are considered as the sexual 
harassment. Furthermore, the current applicable laws are not able to prevent and 
suppress the sexual harassment. This issue, therefore, has not been properly solved. 
This study aims to examine the meaning, pattern and the nature of sexual 
harassment behaviors in the addition to the consequences arose from such actions 
as well as analyzing the problematic condition of the sexual harassment offense 
related laws from the article 397 of Act Amending Criminal Code (No, 22), B.E. 2558. 
The results of the analysis were compared to the associated Thai and international 
laws in order to study the suitableness of proposing the guidelines for legislation of 
sexual harassment laws and enacted as the sexual harassment offense in the second 
part, ninth offense category related to the sexual issue of the Criminal Code.   
  The findings indicated that the Thai legal principles regarding the harassment 
are problematic in regulating the sexual harassment which considered as the sexual 
offense, such offense, however, has been prescribed in the third part as petty 
offense (article 367-398) of the Criminal Code. The sexual harassment offense 
according to the first clause of article 397 may not include the sexual harassment 
issue. This resulted in the interpretation problem of sexual harassment related laws, 
the problem of prescribing the definition of sexual harassment related laws and the 
problem of specifying the punishment for sexual harassment offenses.  
  In order to solve the aforementioned issues, the author suggested following 
approaches as the solutions:  1. The sexual harassment offenses should be regulated 
as the separated provision and should be included in the second part, ninth offense 
category related to the sexual issue of the Criminal Code, 2. There should be the 
explicit definition of meaning, pattern and the nature of sexual harassment, 3. There 
should be the amendment on the rate of penalty by raising the rate as deemed 
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appropriate, 4. There should be the classification of the offense natures to extend 
the penalty for the sexual harassment offense in accordance with the circumstances 
and the degree of severity caused by such actions, 5. The Rights and Liberties 
Protection Department should be authorized to organize the enlightenment 
regarding the sexual harassment issue, providing the legal advice, petition receipt or 
providing the lead regarding the sexual harassment offenses. These solutions aim to 
make the sexual harassment related laws effectively executable according to the 
spirit of laws in conformity with the context of Thai society.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ความผิดทางอาญา: กรณีการคุกคามทางเพศ สามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

เนื่องมาจากความเมตตากรุณาอย่างดียิ่งของรองศาสตราจารย์ ปิยนุช โปตะวณิช ผู้ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ 
คําแนะนํา คําปรึกษา และดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ผู้เขียนได้รู้สึกซาบซ้ึงในความเป็น “ครู” ท่ีรักและเมตตาต่อศิษย์อย่าง 
แท้จริงของท่านอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ท่ีให้ความกรุณารับเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา และได้ให้คําปรึกษาและคําแนะนําต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างดีย่ิง   

พร้อมกันน้ี ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อท่านอาจารย์สัตยา อรุณธารี  
และท่านอาจารย์โฉลก ศิริสินธุว์ ท่ีได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้สละเวลาอันมี  
ค่าย่ิงทําการตรวจพิจารณาวิทยานิพนธ์ ท้ังยังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ย่ิง           
ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 นอกจากน้ี ผู้เขียนขอน้อมรําลึกถึงพระคุณของครอบครัวท้ังคุณพ่อพลตรีสมชาย นิยมรัตน์   
คุณแม่มาลัย นิยมรัตน์ ผู้ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลังเป็นแรงใจแรงผลักดัน คอยให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุน
ลูกคนนี้อย่างดีย่ิงในทุก ๆ ด้านตลอดมา และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธ์ฉบับ
น้ีแด่ครอบครัวของผู้เขียน ขอขอบคุณคุณน้าภาวนา ละออง ผู้ซ่ึงคอยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
เสมอมา ขอบคุณ คุณธีรินทร์ มะระกานนท์ ผู้ซ่ึงเป็นกําลังใจสําคัญ คอยช่วยเหลือกันในทุก ๆ เรื่อง
และอยู่เคียงข้างกันเสมอมา  
 ขอขอบคุณสําหรับกําลังใจและความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน
ท่ีมีให้กับผู้เขียนในการจัดทําวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ซ่ึงแม้ผู้เขียนอาจจะไม่ได้กล่าวนามได้ทั้งหมด แต่
ผู้เขียนก็ระลึกถึงความเมตตาและความปรารถนาดีของทุกท่านอยู่เสมอ ตลอดจนขอขอบคุณ
เจ้าหน้าท่ีประจําคณะนิติศาสตร์ทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ครั้งน้ีเป็นอย่างดี  

ท้ายที่สุดน้ี ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีจักเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ     
ผู้ท่ีสนใจ เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและพัฒนากฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศสืบต่อไป และหาก
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้และขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 ปัญหาอันเป็นความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศของสังคมไทยในปัจจุบัน ถือได้ว่า
เป็นปัญหาท่ีอันตรายร้ายแรงต่อสังคม ซ่ึงเก่ียวข้องโดยตรงต่อการดําเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และนับวันปัญหาน้ันก็ได้เพ่ิมจํานวนและทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ เน่ืองจากบริบท
ทางสังคมได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามแต่ละยุคสมัย ประกอบกับความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมซ่ึง
ก็เป็นตัวกําหนดบริบทของสังคมในของแต่ละพ้ืนท่ี อีกทั้ง ยังมีความหลากหลายทางเพศท่ีส่งผลทําให้
รูปแบบของปัญหามีความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ “ปัญหาการคุกคามทางเพศ 
(Sexual Harassment)” ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งของการสร้างความรุนแรงทางเพศ เพราะอาจถือได้ว่า
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําผิดทางเพศอันนําไปสู่ปัญหาข่มขืน
กระทําชําเราหรือปัญหาอนาจารและความผิดเกี่ยวกับเพศอ่ืน ๆ ที่ร้ายแรงตามมา  

โดยในประเทศไทย “การคุกคามทางเพศ” ยังถือได้ว่าเป็นประเด็นท่ีใหม่และเป็นท่ี
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยเมื่อไม่นานมาน้ี หรืออาจกล่าวได้ว่าคนในสังคมส่วนใหญ่ยังสับสนและ    
ไม่ทราบว่าอะไรคือการคุกคามทางเพศ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการคุกคามทางเพศได้มี
ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานและยังคงดํารงอยู่อย่างแนบเนียน แต่ปัญหานี้กลับไม่ได้รับ
ความสําคัญและได้รับการแก้ไขอย่างท่ีควร อีกทั้ง การคุกคามทางเพศถือเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง
ของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นปัญหาภายใต้สิทธิความเป็นธรรมทางเพศ
เท่าน้ัน หากแต่ยังเป็นหน่ึงในปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ีสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย 
ในทุก ๆ ที่ ทุกเวลาในสังคม และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกระเทือนท้ังทางร่างกายและจิตใจของ
ผู้ถูกกระทําเป็นอย่างมาก 
 ซ่ึงคําว่า “คุกคาม” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง แสดงอํานาจด้วย
กิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทําให้หวาดกลัว1  
 และองค์การสหประชาชาติได้อธิบายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศว่า หมายถึง พฤติกรรมที่
ผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือถือว่าเป็นสิ่งท่ี “ไม่พึงปรารถนา” (Unwelcome) และ “ไม่ต้องการ” 

                                                            
1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (กรุงเทพมหานคร: 

อักษรเจริญทัศน์ อวท, 2542). 
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(Unwanted) โดยการคุกคามดังกล่าวอาจจะเป็นในรูปของการแสดงออกทางวาจา กิริยา ท่าทาง   
การจับต้องร่างกาย และสิ่งแวดล้อม2 
 แม้ถึงว่ามนุษย์จะมีความสามารถในการจําแนกได้ว่าการกระทําทางเพศในลักษณะใด         
ท่ีเหมาะสมและไม่เหมาะสม แต่ก็ยังปรากฏว่ามีการกระทําที่ไม่เหมาะสมทางเพศเกิดขึ้นเสมอ       
เม่ือแรงผลักดันทางเพศเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติของมนุษย์ เรื่องรสนิยมและการแสดงออก   
ทางเพศถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนบุคคล เม่ือความต้องการทางเพศถือเป็นแรงจูงใจชนิดหน่ึงในการ
กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ ซ่ึงความต้องการเหล่านี้เป็นความต้องการท่ีแสดงออกเพ่ือที่จะได้รับ   
การตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ กัน ซ่ึงก็มีวิธีการตอบสนองท่ีหลากหลาย โดยการแสดงออกของ
พฤติกรรมท่ีถือเป็นการคุกคามทางเพศก็จะมีรูปแบบและลักษณะที่แตกต่างกันตามแต่ละกรณี ท้ังทาง
ร่างกาย ทางวาจา ตลอดจนทางกริยาท่าทางอ่ืนใดอันส่ือถึงความหมายทางเพศ 
 ซ่ึงการคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย (Physical Harassment) เช่น การแตะเน้ือ  
ต้องตัว รวมทั้งการจัดเสื้อผ้า ตลอดไปจนถึงการกอด หอมแก้ม หรือการตีก้น สะโพก การยืน เดิน 
ต้อนเข้ามุมหรือน่ังใกล้ชิดเกินความจําเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อ่ืนอย่างจงใจ 
 การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment) เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่าง 
การแต่งตัวท่ีส่อไปทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึงความสัมพันธ์ทางเพศของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงในที่สาธารณะ การเปลี่ยนหัวข้อเร่ืองงานให้เป็นเรื่องทางเพศ หรือเรื่องลามก 
ตลอดจนการกระจายข่าวลือ หรือนินทาเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การตามต้ือตามจีบ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าเขาไม่สนใจ และการกล่าวถึงกลุ่มหญิงหรือชายในทางลามก เป็นต้น 
 พฤติกรรมการคุกคามทางเพศทางกิริยาท่าทาง (Non-Verbal/Gestural Harassment) เช่น 
การจ้องมองอย่างกรุ้มกร่ิม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย ท่ี
ส่อถึงเจตนาการล่วงเกินทางเพศ การส่งจดหมาย ข้อความภาพ การ์ด หรือคํากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ 
การมองเรือนร่างอย่างสํารวจตรวจตรา รวมไปถึงการติดภาพโป๊ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ที่ลามก 
 แต่อย่างไรก็ดี แม้ถึงว่าในกรณีที่ไม่มีเจตนาในทางเพศ เช่น ในกรณีท่ีมีความแค้นส่วนตัว หรือ
ต้องการให้อีกฝ่ายได้รับความอับอาย หรือด้วยอารมณ์สนุกนึกคึกคะนอง ก็ยังถือว่าเป็นการคุกคาม
ทางเพศได้เช่นกัน 
 โดยได้มีข้อมูลซ่ึงอ้างอิงจาก Bureau of National Affairs ว่าส่วนใหญ่การคุกคามทางเพศ
เริ่มมาจากอะไรมากที่สุด ผลการสํารวจท่ีได้คือ3 
 1.  การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment      83 % 
 2.  การคุกคามทางเพศทางร่างกาย (Physical Harassment)      14 % 
 3.  การคุกคามทางเพศทางกิริยาท่าทาง (Non-verbal/Gestural Harassment)   3 % 

                                                            

 2 อรพินท์ สหโชคชัย, ประเด็นสําคัญและขอ้ควรรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ, ใน 
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการเวทีความคิดเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เรื่อง 
กระบวน การยุติธรรมกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผูห้ญิง, 17 กันยายน 2542, ณ โรงแรมเดอะ    
แกรนด์, หน้า 4. 
 3 ล่วงเกินทางเพศ, ค้นวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 จาก https://ilaw.or.th/node/203  
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 ซ่ึงผลของการแสดงออกของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศท่ีเกิดแก่ผู้ถูกกระทําถูกกระทําจะ
ได้รับผลกระทบในทางลบโดยตรง ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ ก่อให้เกิดความเครียด วิตกกังวล 
มีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกว่าถูกดูถูกเหยียดหยาม อีกทั้งยังทําให้เกิดความรู้สึกที่สูญเสีย
ศักด์ิศรีความภาคภูมิใจในตนเอง ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อสังคมในการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ4 
กล่าวคือ ได้รับผลกระทบทั้งในระบบการดําเนินชีวิตของตนเอง รวมถึงต่อการทํางาน ต่อองค์กร 
ตลอดจนต่อสังคมอีกด้วย 
 สําหรับกรณีของสังคมไทยแต่เดิมได้มีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมอันดีงาม 
ท่ีส่งผลต่อการจํากัดและควบคุมในเรื่องทางเพศ จึงได้มีสมมติฐานความเช่ือรวมถึงค่านิยมท่ีไม่ควร
เปิดเผยเร่ืองส่วนตัวในท่ีสาธารณะ ฉะนั้นเรื่องเพศสําหรับสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดจึงถือเป็น
เรื่องลับและถือเป็นเรื่องเฉพาะตัว สมควรเป็นเรื่องท่ีจะปิดบังซ่อนเร้น การกล่าวถึงเรื่องเพศในที่
สาธารณะถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเป็นอย่างย่ิง เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายและน่าอับอาย
ได้ ในการแสดงความเป็นเพศหญิงและเพศชายต่างก็มีบทบาทในเรื่องสภาพทางเพศที่แตกต่างกัน
ออกไป ประกอบกับอิทธิพลการก่อรูปร่างทางสังคม (Social Construction)5 ท่ีให้อํานาจแก่      
เพศชายเป็นใหญ่ในการควบคุมเพศหญิง ดังน้ัน เพศชายจึงมีแนวโน้มท่ีจะมองว่าการแสดงออกต่อ
ผู้หญิงในทางเพศน้ันเป็นเรื่องธรรมชาติ ความเช่ือดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเสมือนช่องทางท่ีก่อให้เกิด   
การเอาเปรียบในทางเพศ 
 โดยในอดีตสังคมไทยมองการคุกคามทางเพศว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือ
เป็นปัญหาเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าท่ีจะเป็นปัญหาของสังคม จึงมิได้มีการตระหนักถึงปัญหาทําให้มิได้
มีการดําเนินการแก้ไขอย่างที่ถูกท่ีควร ผู้ท่ีถูกกระทําจึงไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็น
ธรรมท้ังทางด้านกฎหมายและด้านสังคม เพราะสังคมเห็นว่าการถูกคุกคามทางเพศน้ันถูกมองว่าไม่ถือ
เป็นเรื่องท่ีร้ายแรงและเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากกว่า แต่ในปัจจุบันซ่ึงถือเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ 
(Globalization) สังคมได้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริบทของสังคมได้มี    
ความแตกต่างและมีความหลากหลายทางเพศมากย่ิงขึ้นไปด้วย จากเดิมท่ีมองว่าเพศชายเป็นใหญ่ได้มี
การเปลี่ยนแปลงทําให้เพศหญิงมีบทบาทมากข้ึน ซ่ึงถือเป็นความเสมอภาคทางเพศ แต่ก็ได้นําไปสู่
พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีแตกต่างกันด้วย การแสดงออกทางเพศนั้นจึงเป็นไปตามกลไกของ
สังคมทําให้เกิดการเรียนรู้พ้ืนฐานทางสังคมท่ีแตกต่างกัน พฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออกมาจึงเป็น   
ผลมาจากบริบทของสังคมโดยตรง และนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศซ่ึงในเวลา
ต่อมาอาจก่อให้เกิดความรุนแรงในที่สุด        
 แม้ในปัจจุบันจะมีข่าวที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศปรากฏออกตามสื่อต่าง ๆ ให้เห็นอยู่
มากมาย ท้ังการข่มขืนกระทําชําเรา การอนาจาร การค้ามนุษย์ ตลอดจนถึงการคุกคามทางเพศ โดย

                                                            
4  ชุดาปณี ชิบายาม่า, ประสบการณ์การถูกคุกคามทางเพศจากการทํางาน: กรณีศึกษา

ลูกเรือของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สํานักอาสาสมัคร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 15. 
 5 อรพินทร์ ชูชม, การรับรู้การลวนลามทางเพศของนิสิตมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ, 2546), หน้า 10. 
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ได้มีข้อมูล ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ.2555 มีคดีเกี่ยวกับเพศถึง 3,572 ราย โดยจับกุมได้ 
2,371 ราย พบว่ามีคดีฆ่าข่มขืน 3 ราย ในปี พ.ศ.2556 คดีเกี่ยวกับเพศ 3,276 ราย ซ่ึงจับกุมได้ 
2,030 ราย พบคดีข่มขืนกระทําชําเราและฆ่า 4 ราย และจากข้อมูลการถูกล่วงละเมิดทางเพศของ
มูลนิธิเพ่ือนหญิงได้รวบรวมไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ.2556–2558 พบสถิติข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว 
3,143 คดี ซ่ึงเป็นคดีการละเมิดทางเพศถึง 979 ราย ปัญหาท้องไม่พร้อม 373 ราย คดีค้ามนุษย์     
15 ราย เงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน 1,496 ราย รวมท้ังสิ้น 6,254 ราย โดยพบว่าในทุกทุก 1 ช่ัวโมงจะมี
ผู้หญิง 3 คน มาขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ และพบว่าร้อยละ 70 เป็นคนใกล้ชิด 
เพ่ือนบ้าน คนรู้จัก แฟน อดีตสามี สามี สมาชิกในครอบครัว เจ้านาย และเพ่ือนร่วมงาน6 และถ้าจะ
กล่าวกันอย่าตรงไปตรงมาก็ยังมีกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศอีกเป็นจํานวนมาก แต่ส่วนใหญ่กว่า
ความผิดเหล่าน้ีจะปรากฏออกมาให้สาธารณชนรับทราบก็ต่อเม่ือปัญหาน้ันได้เกิดขึ้นแล้ว ซ่ึงก็ถือเป็น
ปัญหาที่ร้ายแรงและยากท่ีจะแก้ไขได้อย่างทันท่วงที    
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความผิดเก่ียวกับเพศท่ีมีลักษณะรุนแรงได้มีกฎหมายคุ้มครอง
ท่ีชัดเจนแก่ผู้เสียหายตามลําดับ ดังท่ีปรากฏในประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
เพศ7 ไว้ส่ีฐานความผิดหลัก ประกอบด้วย ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานกระทํา
อนาจาร ความผิดฐานค้าบุคคลเพ่ือความใคร่ และความผิดฐานค้าสิ่งลามก แต่ก็ยังไม่ปรากฏความผิด
ฐานคุกคามทางเพศเพ่ือคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทําดังกล่าว ท้ัง ๆ ท่ีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศท่ี
สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสังคม 
 เ ม่ือปัญหาพฤติกรรมการคุกคามทางเพศได้มีปรากฏอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย              
ก็ได้มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามขึ้น โดยเม่ือในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีประกาศใน     
ราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22)       
พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ี 
 

 มาตรา 397 ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก    
ข่มเหง คุกคาม หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําในท่ีสาธารณสถาน 
หรือต่อหน้าธารกํานัล หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกิน
ทางเพศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุที่
ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทํา อันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรืผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

                                                            

 6 บัณฑิต แป้นวิเศษ, เธอเสียงร้องท่ีไม่ได้ยนิ, ค้นวันท่ี 16 สงิหาคม 2559 จาก
http://voicelabour.org/?p=24636 
 7 มาตรา 276-287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
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 ซ่ึงจากพระราชบัญญัติมาตราข้างต้น ได้มีข้อสังเกตและความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรม 
ซ่ึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดในส่วนของการคุกคามตามร่างมาตรา 397 วรรคหน่ึง อาจไม่รวมถึง
การคุกคามในทางเพศ (Sexual Harassment) และการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทําให้อับอายหรือ
เดือดร้อน รําคาญในทางเพศ ควรกําหนดเป็นบทบัญญัติต่างหาก เน่ืองจากในมาตราเดียวกันควร
บัญญัติคุ้มครองสิ่งเดียวกัน มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาการตีความ8 
 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติน้ีเป็นการกําหนดไว้อย่างกว้าง ๆ เท่านั้น แต่ในรายละเอียดของตัว
บทบัญญัติถือว่ายังขาดความชัดเจนและมิได้นํามาใช้ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ทําให้ไม่สามารถ
คุ้มครองประชาชนซ่ึงเป็นผู้เสียหายจากการถูกคุกคามทางเพศได้ อีกทั้ง เม่ือผู้เสียหายเหล่านี้ประสบ
ภัยแล้ว การจะฟ้องร้องดําเนินคดีเพ่ือเรียกค่าเสียหายด้วยตนเองก็เป็นการยาก เพราะผู้เสียหาย
เล็งเห็นได้ว่าเม่ือฟ้องไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมาน้ันเล็กน้อยมากหากเทียบกับค่าใช้จ่ายหรือเวลาซ่ึงจะต้อง
เสียไป9 และจากการพิจารณาจากพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้เขียนได้มีความคิดเห็นว่า ความผิด
เกี่ยวกับการคุกคามในมาตราดังกล่าว คําว่า “คุกคาม” ในส่วนของวรรคแรก และ “การกระทําอันมี
ลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ” ในส่วนของวรรคสอง ยังมีความคลุมเครือ ไม่มีมาตรฐานท่ี
ชัดเจน ยากแก่การตีความ และยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบหรือลักษณะของการกระทําผิด รวมถึง
บทลงโทษท่ีควรสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทําผิดและความร้ายแรงตามแต่ละกรณี 
 อีกทั้ง ยังนําเร่ืองของการคุกคามทางเพศไปรวมกับ มาตรา 397 ซ่ึงเป็นเป็นมาตราท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว้ ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398) โดยเป็นปัญหาในการรังแก 
ข่มเหงผู้อ่ืน หรือกระทําให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน ซ่ึงเป็นบทกฎหมายที่มีระวางโทษ
จําคุกค่อนข้างตํ่า และศาลมักจะลงโทษปรับมากกว่าโทษจําคุก และการชําระค่าปรับก็มีจํานวน       
ไม่สูงมาก ซ่ึงไม่กระทบต่อฐานะหรือความสามารถในการชําระค่าปรับของผู้กระทําความผิด จึงไม่อาจ
ตอบสนองต่อการป้องปรามการกระทําความผิดในลักษณะดังกล่าวได้อย่างแท้จริง เพราะการคุกคาม
ทางเพศเป็นปัญหาซ่ึงเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายท่ีสุดในสังคม อีกท้ัง ยังมี
ผลกระทบต่อผู้กระทําเป็นอย่างมาก จึงไม่สมควรจะนําความผิดในส่วนของการคุกคามทางเพศมา
บัญญัติเพ่ือนํามาบังคับใช้ไว้ในมาตราเดียวกันดังกล่าว  

                                                            

 8 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ....) พ.ศ. .... (กําหนดนิยามคําว่า “เจ้าพนักงาน” 
กําหนดความผิดเก่ียวกับศพและความผิดเก่ียวกับการคุกคาม และแก้ไขอัตราโทษสําหรับความผิด
ลหุโทษ) (กรงุเทพมหานคร: สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2557), หน้า 15. 

9 ภิมุข หลินไพศาล, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายต่อจิตใจและค่าเสียหายเพ่ือการ
ลงโทษในคดีละเมิด: ศึกษากรณีการคุกคามทางเพศ, ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนา
วิชาการนําเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (Proceedings) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 15, วันท่ี 23 กรกฎาคม 2558, ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์, หน้า 167, ค้นวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จาก http://gs.nsru.ac.th/files/2/14ภิมุข-หลิน
ไพศาล.pdf 
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 อย่างไรก็ตาม การคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏและเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมไทยเม่ือ      
ไม่นานมาน้ี ดังนั้น จึงอาจเกิดปัญหาในการให้ความหมายหรือการกําหนดรูปแบบของการคุกคามทาง
เพศของไทยซ่ึงขาดความชัดเจน ส่งผลให้การบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในปัจจุบัน
ไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นปัญหาท่ี
ผู้เขียนต้องการศึกษาและนําเสนอถึงปัญหาในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือป้องปรามปัญหาการคุกคาม
ทางเพศของไทยในปัจจุบัน โดยมุ่งพิจารณาปัญหาซ่ึงเกิดจากการบัญญัติกฎหมายที่ไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงรูปแบบการคุกคามทางเพศที่แท้จริง 
 กล่าวโดยสรุป คือ การศึกษาวิเคราะห์ถึงความหมาย รูปแบบ และลักษณะของพฤติกรรมใน
การคุกคามทางเพศ รวมทั้งผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนการศึกษา
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ังกฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศจะสามารถสร้างความเข้าใจใน
พฤติกรรมของการคุกคามทางเพศต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ท่ีมีส่วนบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการท่ี
ประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้มีการนิยามความหมายถึงการคุกคามทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ และยังมิได้มี
บทลงโทษท่ีมีความสอดรับกับความร้ายแรงของการกระทําความผิด เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับเจตนารมณ์ในการลงโทษมากขึ้น ดังน้ัน ความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ จึงควรบัญญัติเป็น
บทบัญญัติมาตราต่างหาก และควรอยู่ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเก่ียวกับเพศ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา โดยควรจะกําหนดนิยามความหมาย รูปแบบ ลักษณะของปัญหาการคุกคาม
ทางเพศให้ชัดเจน และควรมีบทลงโทษที่สอดรับกับความร้ายแรงของการกระทําความผิด ซ่ึงจะเป็น
การแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็น โดยการที่รับรู้และเข้าใจถึงรูปแบบหรือลักษณะในการถูกคุกคามจะ
ส่งผลทําให้ง่ายแก่การตีความ และสามารถนํามาบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
โดยคํานึงถึงการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
  

1. เพ่ือศึกษาถึงความหมาย รูปแบบ ลักษณะของพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศ รวมท้ัง
ผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกล่าว และตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิด หลักเกณฑ์ทางกฎหมาย การกําหนดโทษสําหรับความผิดของ 
การคุกคามทางเพศในต่างประเทศ และนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องของ
ประเทศไทย 
 3. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของกฎหมายความผดิเกี่ยวกับการคุกคาม มาตรา 
397 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 และนํามา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 4. เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมของการเสนอแนวทางการออกกฎหมายการคุกคามทางเพศ
มาบัญญัติไว้ในความผิดฐานคุกคามทางเพศ ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
  

การศึกษาวิจัยน้ีเป็นศึกษาและวิเคราะห์ถึงความหมาย รูปแบบ ลักษณะของพฤติกรรมในการ
คุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําดังกล่าว ตลอดจนศึกษา
ถึงแนวความคิดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย โดยมุ่งพิจารณาปัญหาซ่ึงเกิดจากการบัญญัติกฎหมายท่ี
ไม่ชัดเจนและครอบคลุมถึงรูปแบบการคุกคามทางเพศที่แท้จริง เพ่ือนํามาวิเคราะห์และหาข้อสรุปใน
การออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศไว้ในความผิดฐานคุกคามทางเพศ หมวดความผิด
เกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ท้ังในระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) 
ซ่ึงได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนี 

 
1.4 สมมุติฐานของการศึกษาวิจัย 
  

การท่ีประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.
2558 มาตรา 397 ในความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม ซ่ึงการคุกคามทางเพศตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
อยู่ในภาค 3 ลหุโทษ (มาตรา 367-398) ซ่ึงถือได้ว่ายังคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ยากแก่การตีความและ
รับรู้ถึงรูปแบบหรือลักษณะในการถูกคุกคามทางเพศ จึงเป็นการไม่เพียงพอท่ีจะบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การกําหนดนิยามความหมาย รูปแบบ และลักษณะท่ีชัดเจนแน่นอนของ       
การคุกคามทางเพศจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่ง เพ่ือท่ีจะสามารถออกบทบัญญัติทาง
กฎหมายรวมถึงบทลงโทษท่ีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศมาบังคับใช้เป็นการเฉพาะในความผิดฐาน
คุกคามทางเพศ ไว้ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ เพ่ือให้มีความเหมาะสม
ชัดเจนท้ังในเชิงกฎหมายและการปฏิบัติ สามารถนํามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีโดย
เป็นไปตามหลักความยุติธรรม และความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 
1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 
  

เป็นการศึกษาและค้นคว้าในรูปแบบวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ท้ังที่เป็นเอกสารของประเทศไทยและของต่างประเทศ ตํารา
ทางวิชาการ หนังสือ สิ่งพิมพ์ บทความทางกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมถึง
บทความและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบปัญหา อันนําไปสู่แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 
  

1. เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงการให้ความหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ รวมท้ังรูปแบบ
และลักษณะของพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศ ตลอดจนผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้น  
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 2. เพ่ือให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศของทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
 3. เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาของกฎหมายในความผิดการคุกคามตามมาตรา 397 แห่ง 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการ 
นํามาวิเคราะห์กับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความผิดอันเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของประเทศไทยที่มี
อยู่ในปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาต่อไป  
 4. เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางท่ีเหมาะสมในการนํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ 
มาบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในความผิดฐานคุกคามทางเพศ ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิด 
เกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงมาตรการเสริมอ่ืน ๆ ในการใช้บังคับเกี่ยวกับการ 
คุกคามทางเพศให้สามารถป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย  
 



 
บทที่ 2 

 
ข้อความคิดทั่วไปเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ  

 
 พฤติกรรมอันเป็นความผิดเก่ียวกับการคุกคามทางเพศนั้นถือเป็นพฤติกรรมอัน “ไม่พึง
ปรารถนา” ซ่ึงถือเป็นอุปสรรคสําคัญอันขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน หลักแห่งความเสมอภาค และความ
คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน อีกทั้ง ยังลดคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ซ่ึงพฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศน้ีได้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว แต่ความเข้าใจที่คนท่ัวไปในสังคมมีต่อการ
คุกคามทางเพศยังคลุมเครือ ไม่ชัดเจนว่าพฤติกรรมใดบ้างท่ีสามารถเรียกได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศ 
เน่ืองจากบริบทของสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเช่ือมโยงกันอย่าง
ท่ัวถึง ไม่ว่าเพราะด้วยเทคโนโลยีท่ีมีความเจริญก้าวก้าวหน้า ผนวกกับความคิดหรือความเช่ือท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ส่งผลให้การคุกคามทางเพศมีรูปแบบของปัญหาที่หลากหลาย ทั้งยังมี
ความสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนและความเป็นอยู่ของ
คนในสังคม 
 ดังนั้น การศึกษาถึงแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิโดยเช่ือมโยงไปถึงแนวคิด
เกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้เสียหายเม่ือเกิดปัญหาการคุกคามทาง
เพศขึ้น และศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการคุกคามทางเพศเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะ
นําไปสู่การแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวความคิด ดังต่อไปน้ี 
 
2.1 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิ 
 
 การท่ีมนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ความจําเป็นท่ีต้องรวมกลุ่มนั้นได้ก็สร้างสมวัฒนธรรมมากมายและ
หลากหลาย สําหรับการเลือกสรรวิธีการดําเนินชีวิตทําให้มนุษย์ในแต่ละกลุ่มแต่ละสังคมมีความ
แตกต่างกันทั้งทางด้านค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมซ่ึงเป็นลักษณะท่ีมีความสอดคล้องและเป็น
เอกลักษณ์์เฉพาะตัว ในแง่น้ีวัฒนธรรมจึงเป็นความพยายามของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี
ประสบพบเจอ ซ่ึงก็ย่อมมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม โดยลักษณะนี้พฤติกรรมจะได้รับการ
เลือกสรรและพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ จนกลายมาเป็นแบบแผน ซ่ึงมนุษย์ส่วนในสังคมยอมรับและได้ถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา และการรวมตัวของแบบแผนต่าง ๆ เหล่าน้ี ทําให้เกิดแบบแผนใหญ่ซ่ึงครอบงํา
และควบคุมแบบแผนอ่ืน ภายใต้หลักการเดียวกันน้ีพัฒนาการของหลักการคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิและเสรีภาพในแง่ของวัฒนธรรมจึงมีลักษณะประการเดียวกัน  
 สําหรับประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญ        
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ในส่วนเร่ืองของสิทธิและ
ความคุ้มครองขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ได้มุ่งถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิและหน้าที่  
อันพึงมีพึงได้ของประชาชนในประเทศ โดยไม่มีการแบ่งแยกชนช้ัน เช้ือชาติ หรือศาสนา ซ่ึงใน
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สังคมไทยแม้เป็นสังคมที่ต่างเช้ือชาติ ศาสนา เผ่าพันธ์ุ ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติอย่าง
กลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวในความเป็นไทยโดยไม่มีการแตกแยก การยอมรับความหลากหลาย มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกัน หากแต่ยังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนปรากฏข้ึนอย่างต่อเนื่องดังเช่นในเรื่อง “การ
คุกคามทางเพศ”  
 ดังนั้น ในฐานะพลเมืองจึงย่อมที่จะเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
อันขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้จะกระทํามิได้ 
 
 2.1.1 แนวคิดพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน  
 มนุษยชาติได้มีการดิ้นรนต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนตลอดมา และได้รับความสําเร็จมากข้ึนโดย
ลําดับ ซ่ึงสามารถแบ่งช่วงเวลาซ่ึงถือเป็นวิวัฒนาการของสิทธิมนุษยชนได้เป็น 3 ยุค คือ10 
 ยุคที่ 1 สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เป็นการต่อสู้ของพลเมืองในการต่อต้านระบบ
ศักดินาตามแนวคิดเสรีนิยม ซ่ึงการต่อสู้นี้เกิดขึ้นในยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา โดยส่วนใหญ่
เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการถูกกดขี่ข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรม ทุกหนแห่งมีแต่ความไม่เสมอภาคกัน 
มนุษย์ได้ถูกแบ่งเป็นชนช้ัน โดยชนช้ันล่างจะถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับสัตว์
หรือสิ่งของ สิทธิต่าง ๆ ได้ถูกสงวนไว้สําหรับขุนนางซ่ึงเป็นชนช้ันสูงเท่าน้ัน เช่น การปฏิวัติของชนช้ัน
กระฎุมพีในอังกฤษที่นําโดย ครอม เวลล์ และการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศสในศตวรรษท่ี 17 เป็นต้น 
 ยุคที่ 2 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพ และ
ชาวนา ตามแนวคิดสังคมนิยมท่ีเน้นความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม โดยถือว่าพลเมืองทุกคน
ควรมีสิทธิท่ีเท่าเทียมกันในทรัพยากรของชาติ และควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรดังกล่าว โดยมีการประณามการผูกขาดสิทธิในทรัพย์สินของเอกชนบางกลุ่ม ดังท่ีมีการ
ปฏิวัติในรัสเซียในปี ค.ศ.1917 เป็นต้น 
 ยุคท่ี 3 สิทธิในการพัฒนา เป็นการต่อสู้ของประชาชนในประเทศท่ีกําลังพัฒนา และชุมชน
เพ่ือสิทธิในการพัฒนา และจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลกเสียใหม่ เพ่ือความยุติธรรม
ในสังคม โดยเร่ิมจากการท่ีประชาชนในประเทศในเมืองขึ้น และกึ่งเมืองขึ้น ได้ดําเนินการเรียกร้องเอก
ราชและการปลดปล่อยประชาชาติจากประเทศเจ้าอาณานิคมซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเกือบ
พร้อม ๆ กันท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย 
 สําหรับสิทธิมนุษยชนในยุคสมัยปัจจุบัน นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 น้ันถือว่าเป็น
โศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ โดยมีการคาดคะเนว่ามีผู้เสียชีวิตจาก
การถูกเข่นฆ่า ทรมานเป็นจํานวนกว่า 60 ล้านคน โดยเป็นทหารประมาณ 20 ล้านคน และเป็น
ประชาชนกว่า 40 ล้านคน ท่ีเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากการขาดอาหาร สังหารหมู่ การถูกระเบิด หรือ

                                                            

 10 จิราพรรณ บุตตะไมล์, การพัฒนาหลักสิทธมินุษยชน, ค้นวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จาก  
https://sites.google.com/site/chirapan601/3-kar-phathna-hlak-siththi-mnusy-chn 
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แม้กระท่ังจากการตกเป็นเหย่ือของการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ดังเช่นท่ีโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความ
ทารุณโหดร้ายของฝ่ายอักษะซ่ึงนําโดยอดอร์ฟ ฮิตเลอร์ (Adolf Hitler) ผู้นําประเทศเยอรมนี และ   
เบนิโต มุสโสลินี (Benito Amilcare Andrea Mussolini) ผู้นําประเทศอิตาลี จนทําให้ประเทศต่าง ๆ
ท่ัวโลกหว่ันเกรงเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นในอนาคต และมนุษย์ทุกคนต่างก็ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามไม่มากก็น้อย11 ดังนั้น เม่ือสงครามโลกคร้ังที่สองสิ้นสุดลงก็ได้มีการก่อต้ัง
องค์การสหประชาชาติขึ้น ในวันท่ี 24 ตุลาคม ค.ศ.1945 ซ่ึงเป็นข้อตกลงที่บรรดาประเทศผู้ก่อต้ังและ
ร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้สัตยาบันเข้าผูกพัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ 
ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานและบริหารงานต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ปรากฏตามกฎบัตร
สหประชาชาติในข้อ 1 คือ  
 

เพ่ือทําความร่วมมือระหว่างประเทศ ในอันที่จะแก้ปัญหาระหว่างประเทศ
ในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและอิสรภาพอันเป็นหลักมูลฐานสําหรับทุกคนโดยปราศจากความแตกต่าง
ในเรื่องเช้ือชาติ เพศ หรือ ศาสนา 

 
ซ่ึงถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นตราสารก่อต้ังท่ีสถาปนาองค์การให้เกิดขึ้นอย่าง

เป็นทางการ 
 และต่อมาได้มีการจัดทํา “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights: UDHR)” ขึ้นโดยสมัชชาสหประชาชาติได้มีมติรับรองเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.
1948 โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และประเทศไทยได้เข้าร่วมด้วย 
ในปฏิญญาสากลประกอบด้วย คําปรารภ และเน้ือความอีก 30 ข้อ กล่าวถึง สิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพ้ืนฐานสําหรับหญิงและชาย ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนน้ีถือเป็นมาตรฐานร่วมกันแห่ง
ความสําเร็จ สําหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ด้วยจุดประสงค์ท่ีจะให้ปัจเจกบุคคล
ทุกผู้ทุกนามและองค์กรของสังคมทุกหน่วย โดยการรําลึกเสมอถึงปฏิญญาน้ี พยายามสั่งสอนและให้
การศึกษาเพ่ือส่งเสริม การเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่าน้ีด้วยมาตรการท่ีเจริญก้าวไปข้างหน้าท้ัง
ในและระหว่างประเทศ เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการยอมรับและถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่าน้ัน อย่างเป็นสากลและ
ได้ผลทั้งในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมู่ของประชาชนแห่งดินแดน ท่ีอยู่ภายใต้ดุลอาณา
ของรัฐสมาชิก 
 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดทําปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน สรุปได้ 3 ประการ 
คือ12 

                                                            

 11 เรื่องเดียวกัน. 
 12 สุรศักด์ิ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล และคณะ, กฎหมายด้านการคุ้มครองและสิทธิและเสรีภาพใน
กระบวนการยุติธรรมท่ีไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิพ้ืนฐานและพันธกรณีระหว่างประเทศรวมท้ัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กรุงเทพมหานคร: กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, 
2547), หน้า 6. 
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 ประการท่ี 1 ว่าด้วย สิทธิในชีวิตถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้และได้รับ 
การคุ้มครองให้ปลอดภัยได้รับการตอบสนองตามความต้องการขั้นพ้ืนฐานของชีวิต ได้แก่ อาหาร 
เคร่ืองนุ่มห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าด้วยกันท้ังส้ิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือการดํารงชีวิตอยู่เป็นพิเศษจากผู้อ่ืน เช่น คนพิการ คนชรา ฯลฯ ดังนั้น
ทุกคนควรปฏิบัติต่อบุคคลด้อย โอกาส ให้ความสําคัญ ให้โอกาสและให้ความช่วยเหลือตามสมควร 
เพ่ือให้ทุกชีวิตมีความเท่าเทียมกันมากท่ีสุด  อันได้แก่ข้อ  1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 25   
 ซ่ึงได้กล่าวไว้ชัดเจนในข้อ 1 ท่ีระบุไว้ว่า  
 

บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดามีท่ีระบุไว้ ในปฏิญาณน้ี ท้ังนี้ 
โดยไม่มีการจําแนกความแตกต่างในเร่ืองใด ๆ เช่น เช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา  ความเห็นทางการเมือง หรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคมอันเป็นท่ีมาเดิม 
ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนใด นอกจากน้ี การจําแนกข้อแตกต่างโดยอาศัยมูล
ฐานแห่งสถานะทางการเมืองทางดุลอาณาหรือทางเรื่องระหว่างประเทศของ
ประเทศ หรือดินแดนซ่ึงบุคคลสังกัดจะทํามิได้ ท้ังนี้ ไม่ว่าดินแดนดังกล่าวจะเป็น
เอกราชอยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การจํากัดแห่งอธิปไตย
อ่ืนใด 

 
 ประการท่ี 2 ว่าด้วยสิทธิในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง คนใน 
สังคมต้องให้โอกาสกับคนท่ีเคยกระทําไม่ถูกต้อง ให้โอกาสคนเหล่านี้ได้รับการอบรมแก้ไขและพัฒนา
ตนเองใหม่ ให้สามารถมีชีวิตท่ีดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น อันได้แก่ ข้อ 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 
20, 24, 26  
 ประการท่ี 3 ว่าด้วยสิทธิในการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันด้วยการ 
ยอมรับซ่ึงกันและกัน ให้ความสําคัญกับศักด์ิศรีและคุณค่าของชีวิตด้วยความเท่าเทียมกัน อันได้แก่ 
ข้อ 6, 7, 21, 22, 23, 27, 28, 29  
 กล่าวได้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ถือเป็นเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีช่วยในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และ
ปัจจุบันประชาคมโลกต่างยอมรับให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอยู่ในฐานะ
แม่บทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนท้ังมวล นอกจากน้ี กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนใน
ปัจจุบันก็ล้วนมีพ้ืนฐานและได้รับการพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติฉบับน้ีท้ังสิ้น และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นก็ได้เป็นพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนากฎหมายภายในของประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลก เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน รวมท้ังประเทศไทยด้วย เพราะเม่ือมีการตรากฎหมายหรือ
จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะนําหลักการของปฏิญญาสากลฯ ดังกล่าวมาวางเป็นฐานความคิดเสมอ 
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 ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา ในด้านสิทธิมนุษยชนซ่ึงสหประชาชาติถือเป็น
สนธิสัญญาหลัก จํานวน 6 ฉบับ ได้แก่13 
 1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
 3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ 
 6. อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการทารุณกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหรือ
การลงโทษที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
 ในสภาวะโลกปัจจุบันเรื่องของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหน่ึงหรือประเทศใด
ประเทศหน่ึงเท่าน้ัน หากแต่เป็นเรื่องที่สังคมทั่วโลกต้องให้ความสําคัญเพราะสิทธิมนุษยชนมี
ความสําคัญทั้งในด้านสังคมโลกตลอดจนการถึงสร้างประชาธิปไตยในสังคมไทยอีกด้วย 
  

2.1.2 ความหมายของหลักสิทธิมนุษยชน 
 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ซ่ึงเป็นสิทธิที่ติดตัวมา
แต่กําเนิด คือ สิทธิในชีวิตร่างกายโดยมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์และ
สิทธิ เพ่ือดํารงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเช้ือชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา 
ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพรวมทั้งความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ืออ่ืนๆท่ีขึ้นกับ
พ้ืนฐานทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนได้14 ซ่ึงสิทธิมนุษยชน
น้ีได้เป็นที่รู้จักและถูกใช้อย่างแพร่หลายท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับนานาประเทศนับต้ังแต่ได้มี
การก่อต้ังองค์การสหประชาชาติเป็นต้นมา  
 ประเภทของสิทธิมนุษยชน แบ่งได้ 5 ประเภท ท้ังนี้ เป็นไปตาม Universal Declaration of 
Human Rights ได้แก่15 
 1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) มีลักษณะเป็นสิทธิตามธรรมชาติท่ีมีมาแต่เดิม และปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติข้อที่ 1-21 ของกฎบัตรสหประชาชาติ16 ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีเกี่ยวข้องตามกฎหมายของรัฐ 
สิทธิดังกล่าวประกอบไปด้วย สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความม่ันคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน 
ไม่ถูกทําร้ายหรือฆ่า สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิท่ีจะได้รับสัญชาติ เป็นต้น 

                                                            

 13 สิทธมินุษยชน (Human Right), ค้นวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จาก https://kittayaporn 
28.wordpress.com 
 14 ชะวัชชัย ภาติณธุ, กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติการสิทธมินุษยชน (กรุงเทพมหานคร:  
โอเดียนสโตร์, 2548), หน้า 29. 
 15 สุภาภรณ์ หาญสําเภา, ประเภทของสิทธมินุษยชน, ค้นวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จาก   
http://learners.in.th/blog/right/257357 
 16 อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์, สิทธมินุษยชน, พิมพ์คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), 
หน้า 23. 
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 2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการดําเนิน
กิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุม
โดยสงบ สิทธิการเลือกต้ังอย่างเสรี 
 3. สิทธิทางสังคม (Social Rights) มีลักษณะเป็นสิทธิของประชาชนทางสังคมที่จะได้รับ
บริการจากสังคม ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม ได้แก่ สิทธิการได้รับการศึกษา สิทธิการได้รับ
หลักประกันด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพ
ในการเลือกคู่ครองและสร้างครอบครัว เป็นต้น 
 4. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ได้แก่ สิทธิการมีงานทํา ได้เลือกงานอย่างอิสระ 
และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เป็นต้น 
 5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อ
ความหมายในภาษาท้องถิ่นของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรม
และการบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ เป็นต้น 
 สําหรับประเทศไทยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีสาระสําคัญ
ประการหน่ึงในการตรารัฐธรรมนูญฯ ฉบับน้ี คือ การคุ้มครอง ส่งเสริมการขยายสิทธิและเสรีภาพ ของ
ประชาชนอย่างเต็มท่ี ดังน้ัน รัฐธรรมนูญจะต้องเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชน ท่ีให้ประชาชนมีพ้ืนที่
และมีส่วนร่วมในการกําหนดชีวิตของตนเองได้ โดยได้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  ดังน้ี  
 มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง” 
 ซ่ึงมาตราน้ีได้บัญญัติถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
ประชาชนที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับน้ี 
 มาตรา 28   
 

 บุคคลย่อมอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้
เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 บุคคลซ่ึงถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญน้ีรับรองไว้ สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ีเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

 บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบท 
บัญญัติในหมวดน้ีได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมาย
บัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้
การใช้สิทธิและเสรีภาพในเร่ืองน้ันเป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการ
ใช้สิทธิตามความในหมวดน้ี 
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 ซ่ึงมาตรานี้ได้บัญญัติถึงการอ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ การใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ท้ังน้ี ก็ต่อเม่ือไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ตลอดจนศีลธรรมอันดีของประชาชน
และไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 30  
 

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองถิ่นกําเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ
กระทํามิได้ 

มาตรการท่ีรัฐกําหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 

 
 ซ่ึงมาตราน้ีได้บัญญัติถึงความเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม 
ย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน ความแตกต่างของแต่ละบุคคลก็ย่อมท่ีจะเสมอเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญ 
 มาตรา 32 บัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
 

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้

มนุษยธรรม จะกระทํามิได้ แต่การลงโทษตามคําพิพากษาของศาลหรือตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตาม
ความในวรรคนี้ 

การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีคําสั่งหรือหมายของ
ศาลหรือมี เหตุอย่างอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทําใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรค
หนึ่ง จะกระทํามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ 

ในกรณีท่ีมีการกระทําซ่ึงกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหน่ึง 
ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้อง
ต่อศาลเพ่ือให้สั่งระงับหรือเพิกถอน การกระทําเช่นว่าน้ัน รวมทั้งจะกําหนดวิธีการ
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นด้วยก็ได้ 

 
 และตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ได้กําหนดนิยามของคําว่าการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไว้ ดังนี้ 
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 มาตรา 3  
 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หมายความว่า การกระทํา
หรือ  ไม่กระทําการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุท่ีบุคคลน้ันเป็น
เพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 
 
ซ่ึงนิยามนี้ได้สะท้อนถึงความมุ่งหมายของสิทธิมนุษยชนท่ีมุ่งจะคุ้มครองการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างบุคคล นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของกฎหมายของประเทศ
ไทยที่เริ่มท่ีจะมองเห็นในความแตกต่างและหลากหลายทางเพศ และตระหนักถึงสภาพ
ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติของคนเหล่านี้ 
 สิทธิมนุษยชนจึงมีความสําคัญในฐานะที่เป็นอารยะธรรมโลก (World Civilization) โดย
มนุษย์มีความพยายามวางระบบความคิดเพ่ือให้คนท่ัวโลกเกิดความระลึกรู้ คํานึงถึงคุณค่าของความ
เป็นมนุษย์ ต้ังแต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศักด์ิศรี ชาติกําเนิด สิทธิต่าง ๆ ที่มีพ้ืนฐานมาจากความชอบ
ธรรม ซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน แห่งสิทธิต้ังแต่กําเนิด โดยให้ความสําคัญกับคําว่าชีวิต (Life) นอกจากน้ี
แล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความสําคัญในแง่ของการเป็นหลักประกันของความเป็นมนุษย์สิทธิและ 
เสรีภาพ17 
 
 2.1.3 หลักอันเป็นองค์ประกอบของสิทธิมนุษยชน 
 โดยหลักท่ัวไปของหลักสิทธิมนุษยชนมิได้เป็นการที่รัฐบัญญัติกฎหมายให้สิทธิแก่บุคคล 
หากแต่เป็นสิทธิท่ีกฎหมายของรัฐได้รับรองสิทธิท่ีติดตัวมนุษย์ไว้ใบบทบัญญัติของกฎหมาย ซ่ึงการจะ
เข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนนั้น จําเป็นต้องเข้าใจหลักการต่าง ๆ ท่ีถือเป็นองค์รวมของสิทธิ
มนุษยชนด้วยโดยสิทธิดังกล่าว ได้แก่ 1. สิทธิ (Rights) 2. เสรีภาพ (Freedom) 3. ศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ (Human Dignity) 4. ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ (Equality and Discrimination) 
กล่าวคือ 
 2.1.3.1 หลักสิทธิ (Rights) และเสรีภาพ (Freedom) 
 “สิทธิ” หมายถึง อํานาจอันชอบธรรม อํานาจท่ีจะกระทําการใด ๆ ได้อย่างอิสระ 
โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย18 
 ซ่ึงได้มีคําอธิบายคําว่า สิทธิ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง  
ความสําเร็จ หรืออํานาจอันชอบธรรม แต่ในทางนิติศาสตร์มีความหมายได้สองอย่าง คือ สิทธิตาม
ธรรมชาติ และสิทธิตามกฎหมาย   

                                                            

 17 ชะวัชชัย ภาติณธุ, เรื่องเดิม, หน้า 3. 
 18 ราชบัณฑิตยสถาน, เร่ืองเดิม, หน้า 1193. 
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 ศาลฎีกาได้วินิจฉัยความหมายคําว่า สิทธิ ไว้ว่า “พูดถึงสิทธิ หากจะกล่าวโดยย่อและ
รวบรัดแล้วก็ได้แก่ ประโยชน์อันบุคคลมีอยู่ แต่ประโยชน์จะเป็นสิทธิหรือไม่ ถ้าบุคคลอ่ืนมีหน้าที่ ต้อง
เคารพ ประโยชน์น้ันก็เป็นสิทธิ กลา่วคือ ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย. . .”19 
 และมีผู้ได้ให้ความหมายของสิทธิไว้หลายท่าน อาทิเช่น   
 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ได้ให้ความหมายของคาว่า “สิทธิ” ว่าประโยชน์ท่ี 
กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้20 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ได้ให้ความหมายของคําว่า “สิทธิ” น้ัน
หมายถึง อํานาจท่ีกฎหมายรับรองและให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในอันท่ีจะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืน
กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่บุคคลอ่ืนด้วย21  
 ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ได้ให้ความหมายของคําว่า “สิทธิ” คือ ความชอบธรรมท่ีบุคคล
อาจใช้ยันกับ บุคคลอ่ืนเพ่ือคุ้มครองหรือรักษาผลประโยชน์อันเป็นส่วนท่ีพึงได้ของบุคคลอ่ืน22 
 ศาสตราจารย์ ดร.หยุด แสงอุทัย ได้ให้ความหมายของคําว่าสิทธิว่า “สิทธิเป็นการ
ก่อให้เกิดหน้าที่ แก่บุคคลอ่ืนในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามประโยชน์กฎหมายรับรองและ
คุ้มครองให้รวมถึงมีหน้าท่ีท่ีจะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหน้าท่ีที่จะกระทําการหรืองดเว้นกระทําการ  
อย่างใดอย่างหนึ่งให้ เป็นไปตามสิทธิ ท้ังน้ีแล้วแต่ประเภทของสิทธิน้ัน ๆ ด้วย”23 
 อาจกล่าวได้ว่า สิทธิ คือ อํานาจซ่ึงผู้ทรงสิทธิสามารถท่ีจะเลือกใช้สิทธิอันมีอยู่หรือไม่
ก็ได้ โดยหากใช้สิทธิเช่นว่านี้กฎหมายก็จะรับรองและคุ้มครองให้ 
 การพิจารณาในแง่ของการบังคับใช้ อาจแบ่งสิทธิได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1) สิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) หมายถึง สิทธิท่ีสามารถบังคับให้
เป็นไปตามสิทธิได้จริง โดยทั่วไปเกิดจากการที่กฎหมายระบุให้การรับรองและคุ้มครองไว้อย่าง
ชัดเจน24 คือ กฎหมายรองรับความหมายแห่งสิทธินั้นด้วย  
 ลักษณะของสิทธิตามกฎหมาย จะมีความชอบธรรม และมีความถูกต้อง
หรือชอบธรรมเป็นพ้ืนฐานและเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืนหรือคนในสังคม มีผู้ถือสิทธิหรือเจ้าของลัทธิ
หรือท่ีเรียกว่า ผู้ทรงสิทธิ ซ่ึงอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ โดยต้องเป็นเนื้อหาแห่งสิทธิท่ี
สามารถใช้ยันผู้อ่ืนได้ คือ ข้อความที่สามารถยืนยันได้ว่าสามารถกระทําการใด ๆ หรือไม่กระทําการใด
ได้ตามที่ต้องการ และส่งผลให้บุคคลอื่นมี ภาระต้องยอมให้ถูกกระทํา หรือรับรู้การกระทําที่เรียกว่า 
“หน้าที่” การก่อให้เกิดหน้าท่ีแก่ผู้รับรู้การใช้สิทธิน้ัน ซ่ึงจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้  

                                                            

 19 คําพิพากษาฎีกาที่ 124/2487 
 20 สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, สิทธิ เสรีภาพ: หลักท่ัวไป, ค้นวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 จาก  
http://law.stou.ac.th/dynfiles/ex.41711-5.pdf 
 21 เรื่องเดียวกัน. 
 22 เรื่องเดียวกัน. 
 23 หยุด แสงอุทัย, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก, 
2535), หน้า 224. 
 24 อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
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         เม่ือกล่าวถึงสิทธิตามกฎหมายในปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
สิทธิตามกฎหมายมหาชน และสิทธิตามกฎหมายเอกชน ฉะนั้นคําว่า “สิทธิตามรัฐธรรมนูญ” ถือได้ว่า
เป็น “สิทธิตามกฎหมาย มหาชน” หมายถึง อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดได้บัญญัติให้
การรับรองคุ้มครองแก่ปัจเจกบุคคล ในอันที่จะกระทําการใด หรือไม่กระทําการใด การให้อํานาจแก่
ปัจเจกบุคคลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน25 
 ดังน้ัน สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลต่อรัฐ 
และผูกพัน องค์กรผู้ใช้อํานาจรัฐทั้งหลายท่ีจะต้องให้ความเคารพปกป้อง และคุ้มครองสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติ26  
 2) สิทธิทางจริยธรรม (Moral Rights) หมายถึง สิทธิในอุดมคติ เป็น
อํานาจอันชอบธรรมที่มนุษย์จะพึงมี โดยเกิดมีขึ้นพร้อมกับความเป็นมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย เป็นสิ่งท่ี
ขาดสภาพบังคับตามกฎหมายในการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิ เช่น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิ
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวตลอดจนสิทธิในการเลือกนับถือศาสนา27 เป็นต้น 
 “เสรีภาพ” (Freedom) หมายถึง ความสามารถที่จะกระทําการใด ๆ ได้
ตามท่ีตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง28 ซ่ึงเป็นคําท่ีมักพบว่าถูกใช้เคียงคู่กับคําว่า “สิทธิ” 
เสมอ ดังเช่น “สิทธิเสรีภาพ” จนหลายคนเข้าใจว่ามีความหมายอย่างเดียวกัน 
 กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ เป็นอํานาจตัดสินใจด้วยตนเองของมนุษย์ที่จะเลือก
ดําเนินพฤติกรรมของตนเอง โดยไม่มีบุคคลอ่ืนใดอ้างหรือใช้อํานาจสอดแทรกเข้ามาเก่ียวข้องการ
ตัดสินใจน้ัน ซ่ึงก็เป็นความหมายของเสรีภาพในทางปรัชญาเท่าน้ัน แต่แท้จริงแล้วการท่ีมนุษย์
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมแล้วแต่ละคนจะตัดสินใจกระทําการหรือไม่กระทําการสิ่งใด ย่อมต้องคํานึงถึง
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎเกณฑ์ของสังคมที่เป็นกฎหมายอีกด้วย  
 ดังน้ัน “เสรีภาพ” ตามความหมายในทางกฎหมาย จึงหมายความถึง
อํานาจของคนเราท่ีจะตัดสินใจด้วยตนเองท่ีจะกระทําการหรือไม่กระทําการส่ิงหน่ึงสิ่งใดอันไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 
 ความแตกต่างระหว่างสิทธิและเสรีภาพ คือ สิทธิเป็นอํานาจท่ีบุคคลมีเพ่ือ
เรียกร้องให้ผู้อ่ืนกระทําการหรือละเว้นการกระทําอันใดอันหนึ่ง ในขณะที่เสรีภาพเป็นอํานาจที่บุคคล
น้ันมีอยู่เหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระทําการอย่างใดอย่าง
หน่ึงโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําจากบุคคลอ่ืน29 

                                                            

 25 สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, เร่ืองเดิม. 
26 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2538), หน้า 21.     
 27 อุดมศักด์ิ สินธิพงษ์, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
 28 ราชบัณฑิตยสถาน, เร่ืองเดิม, หน้า 1217.  
 29 อธิคท อินทุภติู, “กฎหมายรัฐธรรมนูญ,” ใน รวมคําบรรยาย เล่มท่ี 9 (กรุงเทพมหานคร: 
ม.ป.พ., 2550), หน้า 209-233. 
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 แต่ท่ีอาจทําให้เกิดความสับสน คือ กรณีของสิทธิในเสรีภาพ กล่าวคือ โดย
ลําพังของเสรีภาพน้ันไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืน เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนาซ่ึงบุคคลย่อมมี
เสรีภาพในการท่ีจะนับถือศาสนาใดก็ได้หรือไม่นับศาสนาใดก็ได้ ในแง่นี้จะเห็นว่าเสรีภาพน้ีไม่
ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลใด แต่หากเป็นสิทธิในเสรีภาพน้ัน ย่อมหมายความว่า บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิท่ี
จะใช้เสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญรับรองในความหมายน้ี ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันต่อบุคคลอื่น 
กล่าวคือ บุคคลย่อมมีหน้าท่ีจะไม่ไปละเมิดการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลน้ัน30 
   ท้ัง น้ี สิทธิและเสรีภาพสามารถจําแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ โดย
หลักเกณฑ์ท่ีมีความแตกต่างกัน ดังเช่น31 
  (1) สิทธิเสรีภาพ โดยการจําแนกตามเน้ือหา ซ่ึงอาศัยวัตถุแห่งสิทธิ
และเสรีภาพเป็นเกณฑ์ในการจําแนกประเภทของสิทธิและเสรีภาพ จําแนกได้เป็น 6 ประเภท คือ  
 (1.1) สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 
 (1.2) สิทธิและเสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออกซ่ึงความคิด 
 (1.3) สิทธิและเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 (1.4) สิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่ม 
 (1.5) สิทธิและเสรีภาพในทางการเมือง 
 (1.6) สิทธิในอันท่ีจะได้รับการปฏิบัติจากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน  
 (2) สิทธิเสรีภาพ โดยการจําแนกตามการกําเนิดได้เป็น 2 ประเภท คือ 
  (2.1) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซ่ึงได้แก่ บรรดาสิทธิ
เสรีภาพท่ีถือติดตัวมนุษย์ทุกคนแต่กําเนิดและไม่อาจถูกพรากไปจากราษฎรได้ เช่น สิทธิในชีวิต
ร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทาง เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารต่อกัน  เป็นต้น 
 (2.2) สิทธิพลเมือง (Citizen’s Rights) คือ สิทธิในอันที่จะเข้าไป
มีส่วนร่วมในกระบวนการ สร้างเจตนารมณ์ของรัฐหรืออีกนัยหนึ่งคือสิทธิเสรีภาพทางการเมืองนั่นเอง 
เช่น เสรีภาพในการรวมตัวเป็นพรรคการเมือง สิทธิเลือกต้ังและสมัครรับเลือกต้ัง เสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ เป็นต้น 
 (3) สิทธิ เสรีภาพ โดยการจําแนกตามอาการใช้สิทธิและเสรีภาพ 
สิทธิเสรีภาพซ่ึงอาจจําแนกตามอาการท่ีใช้แล้ว จําแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 (3.1) สิทธิเสรีภาพในมโนธรรมหรือสิทธิเสรีภาพในทางความคิด 
(Liberty of Conscience) เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือเสรีภาพที่จะไม่นับถือศาสนาใด ๆ 
เสรีภาพในการศึกษาอบรม เป็นต้น 
 (3.2) สิทธิเสรีภาพในการกระทํา (Liberty of Action) คือ สิทธิ
เสรีภาพในอันท่ีจะเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายตามท่ีได้คิดและตกลงใจ 
 (4) สิทธิเสรีภาพ โดยการจําแนกที่พิจารณาจากเงื่อนไขในการจํากัด
สิทธิเสรีภาพหรือการแยกประเภทของสิทธิเสรีภาพ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของการจํากัดสิทธิ

                                                            

 30 สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก, เร่ืองเดิม. 
 31 เรื่องเดียวกัน. 
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เสรีภาพเป็นการพิจารณาว่าสิทธิเสรีภาพน้ันเป็นสิทธิท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายหรือไม่ หรือหาก
อยู่ภายใต้เงื่อนไข กฎหมายในการจํากัดสิทธิเสรีภาพน้ันอยู่ในเงื่อนไขประเภทใด ซ่ึงแยกได้เป็น         
3 ประเภท ดังน้ี 
  (4.1) สิทธิในการป้องกันตนเอง (Status Negatives) ซ่ึงหมายถึง 
การใช้สิทธิ ของปัจเจกชนที่จะต้องปราศจากการเข้ามาละเมิดใด ๆ ของรัฐ ในการใช้สิทธิประเภทน้ี
เป็นเร่ืองปัจเจกชนที่สามารถดําเนินการได้เองโดยรัฐไม่ต้องเข้ามาดําเนินการใด ๆ สิทธิประเภทน้ี
ปรากฏออกมาในรูปของสิทธิในการป้องกัน ไม่ให้รัฐใช้อํานาจกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึง ในกรณีท่ีมี
การละเมิดหรือจะมีการละเมิดจากรัฐจึงอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้รัฐละเว้นจากการกระทําดังกล่าวได้ 
เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพ ในการสื่อสาร เป็นต้น 
 (4.2) สิทธิในการเรียกร้องให้รัฐดําเนินการ (Status Positives) 
หมายถึง สภาพการณ์ท่ีการใช้ สิทธิของปัจเจกบุคคลอาจบรรลุจุดมุ่งหมายได้ หากปราศจากการเข้า
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของฝ่ายรัฐ สิทธิประเภทน้ีปรากฏมาในรูปของสิทธิประเภทเรียกร้อง     
ให้รัฐกระทําการเพ่ือให้ราษฎรได้รับประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข เป็นต้น 
 (4.3) สิทธิในการมีส่วนร่วม (Status Actives) หมายถึง สภาพการณ์
ท่ีปัจเจกบุคคลใช้สิทธิของตนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเขตอํานาจทางการเมือง หรือเข้าไปมี
ส่วนร่วมสร้างเขต อํานาจกับองค์กรของรัฐ เช่น สิทธิของรัฐเลือกต้ัง สิทธิในการลงสมัครรับเลือกต้ัง 
สิทธิในการสมัครเข้ารับราชการ สิทธิในการจัดต้ังพรรคการเมือง เป็นต้น 
 (5) สิทธิเสรีภาพ โดยการจําแนกจากการพิจารณาจากเงื่อนไข       
ในการจํากัดสิทธิ เสรีภาพ ซ่ึงแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
 (5.1) สิทธิเสรีภาพ ภายใต้เงื่อนไขกฎหมายทั่วไป สิทธิเสรีภาพ
ประเภทนี้ อาจถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพได้โดยกฎหมาย ซ่ึงรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดเงื่อนไขของกฎหมาย
ไว้เป็นพิเศษว่า การจํากัดสิทธิเสรีภาพนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขใดบ้าง 
 (5.2) สิท ธิ เสรี ภาพ  ภายใ ต้ เ งื่ อน ไขของกฎหมาย พิ เศษ 
รัฐธรรมนูญได้กําหนดให้การจํากัดสิทธิเสรีภาพประเภทนี้ จะกระทําได้เฉพาะตามเง่ือนไขที่
รัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้เท่าน้ัน     
 (5.3) สิทธิเสรีภาพ ท่ีไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย หมายความว่า
รัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองยังสิทธิเสรีภาพประเภทนี้อย่างสมบูรณ์ โดยฝ่ายนิติบัญญัติไม่อาจออก
กฎหมายมาจํากัดสิทธิเสรีภาพนี้ได้ ตัวอย่างเช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เป็นต้น 
 (6) สิทธิเสรีภาพ โดยการจําแนกจากการที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้มี
ขนาดแตกต่างกัน ซ่ึงแบ่งได้เป็น 3 ระบบคือ 
  (6.1) รับรองสิทธิเสรีภาพไว้เด็ดขาด คือ การที่ไม่ยอมให้ออก
กฎหมายจํากัดสิทธิเสรีภาพเลย เช่น เสรภีาพในการนับถือศาสนา 
  (6.2) รับรองสิทธิเสรีภาพไว้อย่างกลาง คือ การที่ยอมให้ตัดสิทธิ
เสรีภาพโดยการออกกฎหมายเฉพาะบางประเภทหรือเฉพาะกรณี เช่น กฎหมายท่ีออกใช้ในกรณีที่มีฉุกเฉิน  
 (6.3) รับรองสิทธิเสรีภาพไว้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
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 (7) สิท ธิ เสรีภาพ  ซ่ึ งแ บ่งตามหมวดหมู่ ของรั ฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซ่ึงแบ่งได้ดังน้ี 
 (7.1) สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล 
 (7.2) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 (7.3) สิทธิในทรัพย์สิน 
  (7.4) สิทธิเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพ 
 (7.5) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 
 (7.6) สิทธิเสรีภาพในการศึกษา  
 (7.7) สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ  
 (7.8) สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน  
 (7.9) เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม   
 (7.10) สิทธิชุมชน  
 (7.11) สิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ 
 อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญของประเทศเสรีประชาธิปไตยมักมีการ
บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพไว้ 2 ลักษณะ คือ รับรองไว้อย่างสมบูรณ์ (Absolute) คือ เป็นการรับรอง
ไว้โดยไม่มีเงื่อนไข อีกลักษณะ คือ รับรองไว้อย่างสัมพัทธ์ (Relative) คือ รัฐสงวนไว้ซ่ึงอํานาจในอันท่ี
จะจํากัดการใช้สิทธิหรือเสรีภาพน้ันในภายหลังได้ 
 โดยหลักแล้วเฉพาะสิทธิ เสรีภาพในมโนธรรมหรือในทางความคิด
เท่านั้นท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างสมบูรณ์ ส่วนสิทธิ เสรีภาพในการกระทํารัฐธรรมนูญจะไม่รับรอง
อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามการจํากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญรับรองน้ันรับรองไว้จะ
กระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีกําหนด
ไว้และเท่าท่ีจําเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห่งสิทธิ เสรีภาพน้ันมิได้  
 2.1.3.2 หลักศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)  
 “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” ได้ถูกกล่าวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2560  
 มาตรา 4 “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อม
ได้รับความคุ้มครอง”   
 ศักด์ิศรี คือ การยอมรับของบุคคลในสังคม แม้ว่าพฤติกรรมท่ีบุคคลกระทํานั้น หรือ
ต้องการกระทําน้ัน ๆ อาจจะกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ได้ ถือว่าเป็นเรื่องดีงาม สมควรยกย่อง 
และต้องถือปฏิบัติ จะเป็นองค์กร มติขององค์กร การยอมรับขององค์กรต่าง ๆ นั้นด้วยก็ได้ สิทธิ
เสรีภาพ หรือ อํานาจและหน้าที่ก็ถือเป็นศักด์ิศรีด้วยเช่นกัน32   

                                                            

 32 พรนภา คําสาสินธ์, สิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์, ค้นวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จาก 
http://pornnapa101.blogspot.com/2012/07/blog-post_08.html 



22 
 

 มนุษย์ คือ บุคคลท่ัวไปไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี เพศ ภาษา และ
อ่ืนใดที่มีสภาพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นส่วนของสังคม ตลอดจนองค์กรหรือองค์การที่อาศัยมติเป็นข้อ
ปฏิบัติไป ตามประสงค์ขององค์กรหรือองค์การก็ให้ถือเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน33  
 ดังน้ัน คําว่า สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในรัฐธรรมนูญ ก็ให้ถือว่าศักด์ิศรีความเป็น 
มนุษย์ด้วยเช่นกัน 
 ซ่ึง “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” เป็นคําที่อธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชน ในแง่ 
ของการให้คุณค่าแก่ความเป็นคนว่า คนทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกัน ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์จึงถือเป็น
หลักการ สําคัญของสิทธิมนุษยชนท่ีกําหนดสิทธิท่ีติดตัวมาต้ังแต่เกิด ผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ไม่สามารถ
ถ่ายโอนให้แก่กันได้ สิทธินี้ คือ สิทธิในการมีชีวิตและมีความม่ันคงในการมีชีวิตอยู่ เพราะฉะนั้น คน
ทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกล้วนแล้วแต่ มีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ด้วยกันท้ิงสิ้น 
 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์น้ันถือว่าเป็นคุณค่าสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หรือจากที่กล่าว 
กันว่าศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์นั้นเป็นหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังน้ัน การกระทําของรัฐทั้งหลายจึง
ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับอํานาจสุดของรัฐธรรมนูญดังกล่าว เพราะมนุษย์นั้นเป็นเป้าหมาย    
การดําเนินการของรัฐ มนุษย์มิใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการดําเนินการของรัฐ และการดํารงอยู่ของรัฐ
น้ันก็ดํารงอยู่เพ่ือมนุษย์ มิใช่ มนุษย์ดํารงอยู่เพ่ือรัฐ ด้วยเหตุนี้ ศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์จึงถือว่า
เป็นพ้ืนฐานสําหรับการวางรากฐานของหลักเสรีภาพของบุคคลและหลักความเสมอภาค ดังท่ีทราบกัน
โดยท่ัวไปว่าสิทธิและเสรีภาพน้ันเป็นสิทธิท่ีไม่อาจจําหน่ายจ่ายโอนได้ และเป็นสิทธิท่ีไม่อาจล่วง
ละเมิดได้34 ท้ังนี้ เพ่ือให้ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์์ท่ีได้มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมีผลเป็นจริงในทาง
ปฏิบัติน้ัน ก็ย่อมหมายความว่า สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายที่บัญญัติไว้โดยสาระสําคัญน้ัน เป็นสิ่งท่ี
แสดงถึงการมีพ้ืนฐานมาจากศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 จากข้างต้นได้ก่อให้เกิดผลสําคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก การตีความเกี่ยวกับ
สิทธิและเสรีภาพท้ังหลายน้ันจะต้องถือว่าเนื้อหาของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นพ้ืนฐานท่ีจะต้อง
นํามาใช้ประกอบในการตีความสิทธิและเสรีภาพอ่ืน ๆ ด้วย และประการท่ีสอง อาจกล่าวได้ว่า เน้ือหา
ในทางหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพทั้งหลาย รวมทั้ง ความหมายของการแทรกแซง        
ในขอบเขตที่ได้รับการคุ้มครองของสิทธิและเสรีภาพทุกประเภทน้ันได้รับการพัฒนามาจากศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์35  
 สําหรับกรณีของประเทศไทยตามที่ได้บัญญัติถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์์ไว้ในมาตรา 4  
มาตรา 26 และมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เช่น มาตรา 4 
บัญญัติว่า “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง” ในกรณีน้ี
ย่อมเห็นได้ชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญของไทยได้ให้ความรับรองการคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์     
อย่างชัดเจนโดยแยกออกจากสิทธิและเสรีภาพ ในกรณีเช่นน้ี ในแง่ของสถานะของศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์์ตามรัฐธรรมนูญของไทยน้ัน ย่อมถือได้ว่าศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นคุณค่าหรือวัตถุในทาง

                                                            

 33 เรื่องเดียวกัน. 
 34 ชะวัชชัย ภาติณธุ, เรื่องเดิม, หน้า 44. 
 35 เรื่องดียวกัน, หน้า 45. 
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กฎหมายอย่างหน่ึงท่ีได้รับรองคุ้มครองแยกต่างหากจากสิทธิและเสรีภาพแล้ว ศักด์ิศรีความเป็น    
ตามรัฐธรรมนูญของไทยนอกจากจะเป็นสิ่งที่กฎหมายให้ความคุ้มครองแล้วยังต้องถือว่าศักด์ิศรี         
ความเป็นมนุษย์เป็นรากฐานของสิทธิและเสรีภาพท้ังปวงด้วย เพราะโดยสภาพพ้ืนฐานแล้วสิทธิและ
เสรีภาพต่าง ๆ น้ันเป็นเพียงผล ของการรับรองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 ดังน้ัน การปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมจึงจําเป็นที่จะต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ 
ห้ามทําร้ายร่างกาย ทรมานอย่างโหดร้าย หรือกระทําการใด ๆ ท่ีถือเป็นการเหยียดหยามในความเป็น
มนุษย์ ท้ังนี้ ก็รวมถึงการกระทําการคุกคามทางเพศด้วย โดยศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์นี้ได้รับการ
รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศ อนุสัญญาและปฏิญญา
ระหว่างประเทศหลายฉบับ 
 2.1.3.3 หลักแห่งความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติ (Equality and Discrimination)  
 “เสมอภาค” หมายถึง มีส่วนเท่ากัน เท่าเทียมกัน36   
 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 30 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า 
“บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน” 
 ซ่ึงหลักความเสมอภาคน้ีถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนย่อมได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะท่ีเป็น
มนุษย์โดยมิต้องคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ อาทิ เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ภาษา หรือถิ่นกําเนิด เป็นต้น 
 หลักความเสมอภาคนั้นจึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพ เน่ืองจากเป็น
หลักการที่จะทําให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอภาคกันทุกผู้ทุกคน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้
เพียงบุคคลบางคนเท่านั้นในขณะที่คนบางกลุ่มบางคนเข้าถึงไม่ได้ ในกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่ามีเสรีภาพ
แต่ประการใด37 
 ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการทําให้เสรีภาพ
สามารถเกิดขึ้นได้จริง ดังนั้น หลักความเสมอภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการท่ีทําให้มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ัน ๆ อย่างเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) 
ท้ังน้ี การปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคน้ันจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญเหมือนกันอย่าง       
เท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสําคัญแตกต่างกันให้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของเรื่องน้ัน ๆ จึงจะทําให้เกิดความยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคข้ึนได้ 
 เกณฑ์การวัดว่าสังคมหน่ึงสังคมใดจะมีการละเมิดหรือเคารพสิทธิมนุษยชนน้ันก็คือ 
การดูว่าสังคมน้ัน ๆ ได้มีการเคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่ ตัวช้ีวัดของการเคารพศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ก็คือ ความเสมอภาค หรือการปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากมีการปฏิบัติต่อ
มนุษย์โดยไม่เท่าเทียมกันจะเรียกว่า การเลือกปฏิบัติ 

                                                            

 36 ราชบัณฑิตยสถาน, เร่ืองเดิม, หน้า 1215. 
 37 Claude-Albert COLLIARD, Libertes Publiques, 6th ed. (Paris: Dalloz, 1982), p. 
215 อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, “หลักความเสมอภาค,” วารสารนิติศาสตร์ 30, 2 (มิถุนายน 
2543): 165.  
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 หลักความเสมอภาคเม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายสามารถแยกประเภท
ของหลักความเสมอภาคได้ 2 ประเภทดังน้ี 
 1. หลักความเสมอภาคท่ัวไป หลักความเสมอภาคท่ัวไปเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
บุคคลทุกคนท่ีอาจกล่าวอ้างกับการกระทําใด ๆ ของรัฐได้ หากเรื่องน้ันมิได้มีการกําหนดไว้ในหลัก
ความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หากเรื่องใดมีหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองกําหนดไว้แล้วก็ให้
พิจารณาไปตามหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองน้ัน ๆ38 
 2. หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง หลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ือง คือ หลักความ
เสมอภาคท่ีใช้เฉพาะภายในขอบเขตเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น หลักความเสมอภาคเฉพาะ
เรื่องเกี่ยวกับชายและหญิง เป็นต้น39 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเสมอภาคท่ัวไปกับหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง
น้ัน ถือได้ว่าหลักความเสมอภาคท่ัวไปเป็นพ้ืนฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หลักความ
เสมอภาคทั่วไปน้ัน สามารถนําไปใช้ได้กับทุก ๆ เรื่องโดยไม่จํากัดขอบเขตเรื่องใดเรื่องหน่ึงและบุคคล
ทุก ๆ คนย่อมอ้างหลักความเสมอภาคท่ัวไปได้ ส่วนหลักความเสมอภาคเฉพาะเร่ืองอาจถูกจํากัด   
โดยใช้เฉพาะเรื่องหรือเฉพาะกลุ่มบุคคลที่รัฐธรรมนูญมุ่งคุ้มครองเท่าน้ัน โดยหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องน้ันยังถือเป็นหลักกฎหมายพิเศษซ่ึงย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั่วไป ถ้ากฎเกณฑ์ใด
ได้รับการพิจารณาหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องก่อน ให้ถือว่าไม่จําต้องนํามาพิจารณาตามหลัก
ความเสมอภาคท่ัวไปอีก  
 ถึงแม้มนุษย์จะมีสิทธิในชีวิตและร่างกายของตนก็ตาม แต่หากขาดหลักประกัน       
ในเรื่องหลักความเสมอภาคแล้ว บุคคลนั้นก็อาจได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน ๆ        
ในสังคมหรืออาจถูกเลือกปฏิบัติจากผู้ใช้อํานาจรัฐ ด้วยเหตุน้ี เพ่ือให้มนุษย์สามารถดํารงตนอยู่ได้
อย่างมีศักด์ิศรีโดยแท้จริง นอกจากปัจเจกบุคคลจะมีสิทธิในชีวิตและร่างกายแล้ว ปัจเจกบุคคลยัง
จะต้องมีหลักประกันในเรื่องหลักความเสมอภาคด้วย หลักความเสมอภาคจึงเป็นรากฐานท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงของ “ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์” หลักแห่งความเสมอภาคจึงถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งปฏิบัติ
แก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ท้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมอย่างสูงสุดต่อทุกคนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
  ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดพ้ืนฐานในการคุ้มครองสิทธิว่าด้วยเร่ืองของสิทธิ
มนุษยชน อันว่าด้วยเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการคุกคาม    
ทางเพศ กล่าวคือ การที่จะมีการปฏิบัติต่อกันของผู้คนในสังคมนั้น ต้องมีความเคารพในศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ และมนุษย์ทุกคนย่อมที่จะมีความเท่าเทียมกันตามหลักแห่งความเสมอภาค ซ่ึงถือเป็นเรื่อง
ท่ีสําคัญมากเพราะหากไม่มีระบบคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน สิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนที่
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญย่อมถูกละเมิดโดยง่าย ซ่ึงย่อมเท่ากับประชาชนไม่มีสิทธิและเสรีภาพท่ีแท้จริง 
 

                                                            

 38 บรรเจิด สิงคะเนติ, “เรื่องหลักความเสมอภาค,” ใน สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2543), หน้า 7-12.   
 39 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-12. 
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2.2 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญา 
 
 เม่ือบุคคลตกเป็นผู้ถูกกระทําในการกระทําผิดอาญาหรือตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา 
โดยเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาน้ัน ย่อมเป็นการกระทําท่ีกระทบกระเทือนต่อสิ่งท่ี
กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง เช่น ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นต้น ซ่ึงในทางกฎหมายส่ิงที่
กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง หรือประโยชน์ของบุคคลซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเม่ือถูก
กระทบกระเทือนแล้ว โดยในหลักการบุคคลผู้เป็นเจ้าของสิทธิย่อมเป็นผู้เสียหาย เพราะเป็นบุคคล     
ผู้เป็นประธานแห่งสิทธิในสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองประการน้ัน เว้นเสียแต่ว่ากฎหมายจะได้
บัญญัติไว้เป็นประการอ่ืน40 
  
 2.2.1 ความหมายของผู้เสียหายในคดีอาญา 
 ในการดําเนินคดีอาญานั้น “ผู้เสียหาย” น้ันนับว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญที่สุด เพราะเป็น  
ผู้ที่กฎหมายกําหนดให้มีอํานาจให้สิทธิดําเนินกระบวนพิจารณาแทบทุกขั้นตอน ตามการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานซ่ึงได้ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 เริ่มต้ังแต่การริเริ่มดําเนินการร้องทุกข์ (มาตรา 2(7) ประกอบมาตรา 123 
และมาตรา 124) การเป็นโจทก์ฟ้องคดี มาตรา 28(2) การเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการ 
(มาตรา 30) ตลอดจนกระท่ังการใช้สิทธิที่จะระงับคดีด้วยการ ถอนคําร้องทุกข์ (มาตรา 126) ถอน
ฟ้อง (มาตรา 35) ยอมความ (มาตรา 39(2)) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นต้น41 
 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ได้ให้ความหมายของผู้เสียหายไว้
ว่า “ผู้เสียหาย” หมายความถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหาย เน่ืองจากการกระทําผิดฐานใดฐานหน่ึง 
รวมท้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจจัดการแทนได้ ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4 มาตรา 5 และมาตรา 6 
 ผู้เสียหายตามมาตรา 2(4) ดังกล่าวได้กําหนดผู้เสียหายในคดีอาญาไว้ 2 ประเภท คือ 
ผู้เสียหายโดยตรง และผู้มีอํานาจจัดการแทนผู้เสียหาย    
 หลักเกณฑ์ของการเป็นผู้เสียหายโดยตรง42 
 1. ต้องมีการกระทําความผิดอาญาฐานในใดฐานหน่ึงเกิดขึ้น กล่าวคือ ในส่วนขั้นตอน      
การกระทําความผิดอาญาน้ัน ได้เริ่มมีขึ้นต้ังแต่ขั้นที่มีความคิดท่ีจะกระทําการ มีการตกลงใจที่จะ
กระทําการ และมีการลงมือกระทําการ สําหรับในความผิดอาญาทั่วไป ความผิดอาญาได้เกิดเม่ือลงมือ 

                                                            

 40 วีระศักด์ิ แสงสารพันธ์, ผู้เสียหายในคดีอาญา: การศึกษาสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของ
ผู้เสียหาย ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543), หน้า 25. 
 41 ธานิช เกศวพิทักษ์, คําอธิบายกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา, พิมพ์ครั้งท่ี 8 
(กรุงเทพมหานคร: พลสยาม พริ้นต้ิง, 2544), หน้า 42. 
 42 จุลสงิห์ วสันตสิงห์, คําอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 
(มาตรา 1-119) พร้อมตัวอย่างคําถาม-คําตอบ จนถึงป ีพ.ศ.2553 (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2553), หน้า 87. 
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กล่าวคือ หากลงมือกระทําความผิดแล้วและหากกระทําไปไม่ตลอด หรือกระทําไปตลอดแล้ว        
แต่ความผิดไม่สําเร็จ ก็จะถือเป็นความผิดฐานพยายาม เป็นต้น 
 2. ผู้เสียหายต้องเป็นบุคคล กล่าวคือ บุคคลท่ีจะเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาน้ันอาจเป็น
บุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้  สําหรับบุคคลธรรมดาน้ัน ต้องมีสภาพบุคคลอยู่ในขณะที่มี   
การกระทําความผิดอาญา ซ่ึงการเริ่มสภาพบุคคลและส้ินสุดสภาพบุคคลก็ต้องพิจารณาตามประมวล
กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 ส่วนนิติบุคคลอาจเกิดขึ้นได้ตามมาตรา 65 
 3. บุคคลน้ันต้องได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดอาญาฐานนั้น กล่าวคือ ในการ
กระทําความผิดอาญานั้นการท่ีจะเป็นผู้เสียหายจะต้องได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิด
อาญาฐานนั้น ๆ เท่าน้ัน จะเกิดจากความผิดอาญาฐานอ่ืนไม่ได้        
 4. บุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย โดยหลักกฎหมายทั่วไปน้ันผู้ท่ีจะมาขอพ่ึงบารมี
แห่งความยุติธรรมต้องมาด้วยมืออันบริสุทธ์ิ ดังน้ัน ผู้เสียหายโดยนิตินัย คือ ต้องเป็นบุคคลท่ีสะอาด
บริสุทธ์ิด้วยจึงจะมาขอความยุติธรรมจากศาลได้ ด้วยเหตุน้ี แม้บุคคลใดจะต้องด้วยหลักเกณฑ์ 1-3 
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว หากบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ก็ไม่ถือว่าบุคคลน้ันเป็นผู้เสียหายเลย   
  ดังน้ัน สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาจึงมีลักษณะเป็นการวางตัวบุคคลผู้เสียหายในฐานะ      
ผู้ทรงสิทธิหรือประธานแห่งสิทธิ จะอยู่ในตําแหน่งที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกละเมิดสิทธิ
ของบุคคลหน่ึงบุคคลใดอันรวมถึงรัฐด้วย ซ่ึงเม่ือบุคคลใดตกอยู่ในสถานะผู้เสียหายในคดีอาญาแล้วหา
กว่ามีการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับ   
การเยียวยาอย่างได้ผลโดยศาล43 
 สําหรับท่ีมาและความสําคัญของสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้เสียหายในคดีอาญา คือ สืบเน่ืองมาจาก    
มีการยอมรับเรื่องสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดเชิงอุดมคติของปรัชญาสํานักกฎหมาย
ธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏในคําปรารภปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่า 
“โดยที่การยอมรับนับถือศักด์ิศรีประจําตัวและสิทธิซ่ึงเท่าเทียมกันและไม่อาจโอนให้กันได้ 
(Inalienable Rights) ของบรรดาสมาชิกท้ังปวงแห่งครอบครัวมนุษย์ เป็นหลักมูลเหตุแห่งอิสรภาพ 
ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก” กล่าวอีกนัยหน่ึง คือ สิทธิอันมิอาจโอนให้แก่กันได้ หรือเป็น
สิทธิขั้นพ้ืนฐานท่ีมนุษย์มีอยู่ตามธรรมชาติและล่วงละเมิดมิได้แม้แต่จากการแทรกแซงโดยอํานาจรัฐ 
หรือโดยกฎหมาย44 
 ซ่ึงในทางกฎหมายการศึกษาว่าใครเป็นผู้เสียหายน้ันมีความสําคัญมาก เพราะว่าบุคคลใดจะมี
สิทธิต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นได้น้ัน โดยหลักแล้วบุคคลน้ันจะต้องเป็น
ผู้เสียหาย กล่าวคือ เป็นบุคคลท่ีกฎหมายมุ่งประสงค์คุ้มครองในคดีประเภทต่าง ๆ และได้รับผลร้าย
จากการกระทําที่ละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายประเภทน้ัน ๆ และเม่ือบุคคลใดเป็นผู้เสียหายแล้ว
ย่อมอยู่ในสถานะที่เป็นโจทก์หรือเป็นคู่ความในคดี 
 โดยเหตุน้ีในปี ค.ศ.1985 องค์การสหประชาชาติโดยมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่ท่ี 40/34 
ได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับเหย่ืออาชญากรรม และการใช้

                                                            

 43 วีระศักด์ิ แสงสารพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 37 
 44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30. 
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อํานาจโดยมิชอบ” (Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power) โดยคํานึงถึงเหตุผลในทางสังคมในความต้องการของเหยื่อและเพ่ือกําหนดเป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้เสียหาย ซ่ึงระบบกฎหมายต่าง ๆ จะต้องนําไปพิจารณาร่วมกับโครงสร้าง
ในทางเศรษฐกิจ และระดับของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศซ่ึงเป็นสมาชิของ
องค์การสหประชาชาติ นับเป็นครั้งแรงในระดับประเทศที่ มีการยอมรับสิทธิของผู้เสียหาย              
ในกระบวนการยุติธรรม ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิที่จะได้รับการเยียวยา โดยสามารถท่ีจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
สําคัญ คือ45 
 1. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 
 2. การได้รับการชดใช้ความเสียหายโดยผู้กระทําผิด 
 3. การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ 
 4. การให้ความร่วมมือแก่เหย่ือ 
 ภายหลังจากได้มีการประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเหยื่อผู้เสียหายในคดีอาญาประเทศ
ต่างๆ ได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย หรือเรียกว่า “กฎบัตรแห่งสิทธิของ
เหย่ือ” (Victims’ Bill of Rights or Victims’ Charter of Rights)46 
 กล่าวโดยรวมแล้ว สิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในปัจจุบันนี้ มีที่มาจากปฏิญญาสากลว่า
ด้วยความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานสําหรับเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบขององค์การ
สหประชาชาติ ซ่ึงถือว่าเป็นก้าวประวัติศาสตร์อันสําคัญท่ีสุดในการแก้ไขความทุกข์ยากของเหย่ือที่ถูก
ละเลยมาเป็นเวลานาน และในนามของมนุษยธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาในฐานะเป็น
เครื่องมือในการอํานวยความยุติธรรม สมควรที่จะต้องทําหน้าที่ในการบําบัดและรักษาทุกขเวทนาท่ี
เหย่ืออาชญากรรมสมควรที่จะต้องแก้ไขและป้องกันอันตรายต่าง ๆ ท่ีจะบังเกิด หรือกระทําต่อเหย่ือ
อาชญากรรมตลอดจนหาทางป้องกันไม่ให้ผู้ท่ีตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาจะต้องตกเป็นเหย่ือของ
กระบวนการยุติธรรม หรือตกเป็นเหย่ือซํ้าแล้วซํ้าอีก สิ่งต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาน้ีได้กลายมาเป็นปรัชญา  
แนวใหม่ของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงมีเหย่ืออาชญากรรมเป็นศูนย์กลางของการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรม 
 จึงกล่าวได้ว่า สิทธิชองผู้เสียหายในคดีอาญาซ่ึงมีการรับรองและบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ      
เป็นสิทธิที่มีแนวความคิดท่ีมีการยึดโยงระหว่างปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย   
ความยุติธรรมสําหรับเหยื่ออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบกับปฏิญญาสากลขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นตัวเช่ือม 
 
 2.2.2 สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้เสียหายในคดีอาญา 
 สําหรับสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในที่ น้ีจึงเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญที่เก่ียวกับคดีอาญา หรือกล่าวได้ว่าเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลท่ีในสถานะ
เป็นผู้เสียหายในคดีอาญา และเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง

                                                            

 45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 35. 
 46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 35. 
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ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงมีสาระสําคัญของการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนชาวไทย มีดังนี้47 
 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนท่ี 1 บทท่ัวไป มาตรา 26 การใช้อํานาจโดย
องค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญน้ี 
 นอกจากนี้ ในส่วนที่ 4 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มาตรา 40 บุคคลย่อมมีสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม ดังต่อไปน้ี 
 

(1) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 
(2) สิทธิพ้ืนฐานในกระบวนพิจารณา ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้น

พ้ืนฐานเร่ืองการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจ
เอกสารอย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้ง และพยานหลักฐานของตน 
การคัดค้านผู้พิพากษาหรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลา
การที่นั่งพิจารณาคดีครบองค์คณะ และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคําวินิจฉัย 
คําพิพากษา หรือคําสั่ง 

(3) บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จําเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือพยาน
ในคดี มีสิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการดําเนินการตามกระบวนยุติธรรม 
รวมท้ังสิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้
ถ้อยคําเป็นปฏิปักษ์กับตนเอง 

(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จําเลย และพยานในคดีอาญา มีสิทธิได้รับความ
คุ้มครอง และความช่วยเหลือท่ีจําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทนค่า
ทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ                                               

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองในการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมี
สิทธิได้รับการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในคดีท่ีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ                                    

(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจําเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการ
พิจารณาคดีท่ีถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การ
ตรวจสอบหรือได้รับทราบ พยานหลักฐานตามสมควรการได้รับความช่วยเหลือ
ในทางคดีจากทนายความ และการได้รับการปล่อยตัวช่ัวคราว                                                          

                                                            

 47 รมณ วิริยะประกอบ, การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผูเ้สียหายในคดีอาญา: 
กรณีศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศ จังหวัดชลบุร ี(งานนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 2554), หน้า 10-11.  
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(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง
เหมาะสมจากรัฐ 

 
 สําหรับสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาในคดีอันเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ ผู้เสียหายที่เป็นหญิง
ก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนที่เป็นหญิง และผู้เสียหายมีสิทธิท่ีจะไม่ถูก
ถามด้วยคําถามอันเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของผู้เสียหายกับบุคคลอ่ืนนอกจากจําเลยอีกด้วย48 
ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 
 2.2.3 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา 
 ในทางกฎหมายแล้วสิทธิย่อมเกิดขึ้นด้วยอํานาจกฎหมาย คือ กฎหมายยอมรับหรือกฎหมาย
ให้อํานาจ ดังน้ัน ประเภทของสิทธิตามกฎหมายอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ตามกฎหมายท่ีมาแห่ง
สิทธิ คือ สิทธิอันเกิดจากกฎหมายหมายชนและสิทธิเอกชนอันเกิดจากกฎหมายเอกชน สําหรับสิทธิ
ของผู้ เสียหายในคดีอาญาเป็นสิทธิท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย            
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนจึงเป็นสิทธิมหาชน เช่น สิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครอง 
การปฏิบัติท่ีเหมาะสม และค่าตอบแทนที่จําเป็นและสมควรจากรัฐ สิทธิในการฟ้องร้องคดีอาญา สิทธิ
ในการยอมความ เป็นต้น49 
 จากปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานสําหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและการใช้
อํานาจโดยมิชอบ ค.ศ.1985 (Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power 1985) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองสิทธิของผู้เสียหาย ในคดีอาญา 
โดยได้ประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยหลักความยุติธรรมข้ันพ้ืนฐานสําหรับผู้เสียหายในคดีอาญาและการ
ใช้อํานาจโดยมิชอบ ค.ศ.1985” เพ่ือกําหนดหลักการท่ีเจ้าหน้าที่พึงปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา 
นับแต่เรื่องดําเนินคดีจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้เสียหายท่ีต้องได้รับการคุ้มครอง ประกอบด้วย50 
 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Access to Justice and 
Fair Treatment) กล่าวคือ  
 1. ผู้เสียหายควรได้รับการปฏิบัติด้วยความเมตาและเคารพถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มี
สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการเยียวยาความเสียหายที่ได้รับโดยบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 2. ต้องมีกลไกตุลาการและกลไกการบริหารในการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือให้เหยื่อ
สามารถได้รับการเยียวยาผ่านการดําเนินการท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการด้วยความรวดเร็ว เป็น

                                                            

 48 ประทีป พรมสอน,  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้เสียหาย, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จาก 
https://www.l3nr.org/posts/513465 
 49 อลงกรณ์ กลิน่หอม, สิทธิการฟ้องคดีอาญาของเอกชน (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 11. 
 50 รมณ วิริยะประกอบ, เรื่องเดิม, หน้า 31-32. 
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ธรรม ไม่เสียค่าใช้จ่ายมาก และสามารถเข้าถึงได้ อีกท้ัง เหย่ือควรได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิท่ีจะ
ได้รับการเยียวยาผ่านกลไกเหล่าน้ัน 
 3. กระบวนการยุติธรรมทางอาญาต้องสนองต่อความต้องการของผู้เสียหาย และควร
อํานวยความสะดวกแก่ผู้เสียหาย โดยแจ้งให้ผู้เสียหายทราบถึงบทบาทและสิทธิของตน กําหนดเวลา
และความคืบหน้าของการดําเนินการพิจารณาและการพิพากษาคดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงคดีร้ายแรง 
และเหย่ือได้ขอทราบข้อมูลข่าวสารน้ัน  
 ซ่ึงในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีต้องยอมรับฟังและพิจารณาเก่ียวกับทัศนคติและ
ความกังวลใจของผู้เสียหาย โดยเฉพาะที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้เสียหายโดย
ปราศจากอคติต่อสิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลย และจัดให้มีการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมต้องแต่ต้นจนจบ
กระบวนการ โดยสอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมาย 
 โดยมีการกําหนดมาตรการที่ จําเป็นเพ่ือลดความไม่สะดวกแก่เหย่ือ เพ่ือปกป้องสิทธิ        
ส่วนบุคคล และให้หลักประกันในความปลอดภัยจากการข่มขู่และการล้างแค้นแก่ผู้ เสียหาย            
ในคดีอาญา ครอบครัวของเหยื่อ และพยานที่เก่ียวข้อง ซ่ึงจะหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จําเป็น     
โดยพิจารณาคดีและการบังคับตามคําสั่งและคําพิพากษาของศาลในการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
 4. ควรมีกลไกการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ รวมถึงการไกล่เกลี่ยอนุญาโตตุลาการ และ
ความยุติธรรมตามจารีตประเพณีท้องถิ่น ควรใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และเยียวยาแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา 
 สําหรับในประเทศไทยได้มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้เสียหายในคดีอาญา51 
ได้แก่ 
 1. การชดเชยหรือทดแทนความเสียหาย มาตรการที่ใช้คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายใน
คดีอาญา สําหรับผู้เสียหายในทางแพ่งหรือผู้เสียหายในคดีอาญาสามารถใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้เสียหาย
ฟ้องร้องให้ผู้กระทําความผิดหรือจําเลยในคดีอาญาน้ัน ให้ชดใช้ความเสียหายเป็นค่าทดแทนในมูล
ละเมิดได้ด้วยตนเองจากหลักกฎหมายในปัจจุบัน จะเห็นว่าพนักงานอัยการในฐานะเจ้าพนักงานของ
รัฐมีสิทธิท่ีจะให้ศาลสั่งให้จําเลยใช้คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ท่ีผู้เสียหายในคดีอาญาสูญเสียไปคืนแก่
ผู้เสียหายในคดีอาญาหรือผู้เสียหายในคดีอาญาในคดีน้ัน เฉพาะความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีบัญญัติเอาไว้
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 43 เท่านั้น (คําพิพากษาฏีกาที่392/2506) 
 ซ่ึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติรับรองสิทธิในการ
ได้รับความช่วยเหลือท่ีจําเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ซ่ึงได้ค่าตอบแทน ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ี
จําเป็นนั้นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยใน
คดีอาญา พ.ศ.2559 ได้กําหนดฐานความผิดที่ผู้เสียหายอาจขอรับค่าตอบแทนได้ดังน้ี คือ ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ชีวิตและร่างกาย ความผิดฐานทําให้แท้งลูก และความผิดฐานทอดทิ้งเด็กคนป่วยเจ็บ 
หรือคนชรา ซ่ึงค่าตอบแทนท่ีผู้เสียหายอาจได้รับน้ัน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นในการรักษาพยาบาล 
รวมท้ังค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ค่าตอบแทนในกรณีท่ีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย     

                                                            

 51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 30-33. 
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ค่าขาดประโยชน์ทํามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ และค่าตอบแทน
ความเสียหายอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยพิจารณาค่าเสียหายจากพฤติการณ์และความ
ร้ายแรงของการกระทําความผิดและสภาพความเสียหายที่ผู้เสียหายได้รับ รวมท้ังโอกาสที่ผู้เสียหายจะ
ได้รับการบรรเทาความเสียหายโดยทางอ่ืนด้วย 
 2. การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทําผิด (Restitution) การชดใช้ความเสียหาย
ให้แก่ผู้เสียหายในคดีอาญาโดยผู้กระทําผิด เป็นหนทางที่ผู้เสียหายจะได้รับการเยียวยาความเสียหายที่
เกิดจากการกระทําความผิด และเป็นหนทางท่ีสร้างสรรค์ในการควบคุมผู้กระทําผิดให้ต้องรับผิดชอบ
ต่อการกระทําของตน ในขณะเดียวกันน้ันก็เป็นโอกาสท่ีผู้กระทําผิดและผู้เสียหายจะได้รับการฟ้ืนฟู 
 3. การได้รับการชดเชยความเสียหายโดยรัฐ (Compensation) ในคดีอาญาโดยท่ัวไปแล้ว 
การได้รับการชดเชยความเสียหายเป็นตัวเงิน เป็นมาตรการท่ีมีความสําคัญอันดับต้น ๆ ของ        
ความช่วยเหลือภายหลังการตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา 
 ข้อแตกต่างประการสําคัญระหว่างการชดเชยและชดใช้ค่าเสียหายในคดีอาญา ก็คือ การชดเชย
ความเสียหายไม่จําเป็นว่าจะต้องมีการจับกุมตัวผู้กระทําความผิดได้ หรือต้องมีการลงโทษผู้กระทําผิด
ให้ชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาแต่อย่างใด  
 ซ่ึงหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์การสหประชาชาติกําหนดไว้ คือ หากผู้เสียหายไม่สามารถได้รับ
ค่าชดเชยจากผู้กระทําผิดหรือโดยวิถีทางอ่ืนเต็มจํานวน รัฐต้องพยายามจัดให้มีการจ่ายค่าชดเชยแก่
ผู้เสียหาย ในกรณีท่ีปรากฏว่า 
 1) เป็นผู้เสียหายที่ได้รับอันตรายแก่ร่างกาย หรือได้รับความเสียหายแก่ร่างกายหรือ
จิตใจ อันเป็นผลมาจากการกระทําผิดอาญาร้ายแรง 
 2) ครอบครัวของผู้เสียหาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีต้องพ่ึงพาผู้เสียหายที่ได้เสียชีวิต หรือ
ต้องตกเป็นผู้ไร้ความสามารถอันเนื่องมาจากการตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์หลักในการชดเชยแก่ผู้เสียหายดังท่ีกล่าวมาน้ัน รัฐต้องสนับสนุนให้มีกองทุนสําหรับ
ชดเชยความเสียหายในคดีอาญาระดับชาติ 
 4. การให้ความช่วยเหลือแก่เหย่ือ (Assistance) การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญามี
เป้าหมายสําคัญ คือ การช่วยเหลือทางด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เสียหาย การให้ผู้เสียหายมี
ส่วนร่วมในคดีอาญา การได้รับการชดเชยความเสียหาย และการช่วยเหลือปันหาอ่ืนที่เกี่ยวเน่ืองจาก
การตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา มาตรฐานการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา กล่าวคือ 
ผู้เสียหายในคดีอาญาต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือทางด้านสุขภาพจิต 
หรือสิ่งของจําเป็นประการอ่ืนจากรัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และที่สําคัญท่ีสุด คือ ผู้เสียหายท่ีจะต้องรับรู้ว่า
ตนมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือต่าง ๆ 
 ดังนั้น สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นสิทธิของบุคคลในฐานะท่ีเป็น
ผู้เสียหายอันเป็นสิทธิท่ีผู้เสียหายมีมาแต่อดีต และในปัจจุบันน้ีมีที่มาจากปฏิญญาสากลขององค์การ
สหประชาชาติว่าด้วยความยุติธรรมขั้นพ้ืนฐานสําหรับเหย่ืออาชญากรรมและการใช้อํานาจโดยมิชอบ 
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ได้นําหลักการน้ีมารับรองและบัญญัติไว้ และการบัญญัติไว้น้ี
เป็นการยอมรับว่าสิทธิของผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่บุคคลท่ีต้องตกเป็นผู้เสียหาย    
ในคดีอาญามีสิทธิดังท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด นอกจากนี้ ยังเท่ากับเป็นการให้หลักประกันว่าบุคคลผู้เป็น
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ประธานแห่งสิทธิจะได้รับการคุ้มครองจากการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานท้ังจากตัวบทกฎหมายและ
องค์กรท่ีปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซ่ึงถ้าหากมีการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานอันเป็นหลักประกันที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้เท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ทรงสิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนนขององค์การสหประชาชาติข้อ 8 และการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ตามรัฐธรรมนูญน้ี ทําให้ผู้ทรงสิทธิน้ันสามารถยกเป็นข้อต่อสู้ในช้ันศาลได้ ซ่ึงสิทธิทางศาลประการนี้
รัฐธรรมนูญก็ได้รับรองไว้เช่นเดียวกัน52 
 
2.3 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
 
 การศึกษาถึงปัญหาการคุกคามทางเพศเริ่มต้นขึ้นเม่ือปี ค.ศ.1976 (พ.ศ.2519) โดยมี
นักวิชาการจากประเทศสหรัฐอมริกาได้มีการสํารวจไปถึงต้นตอของปัญหา เพ่ือสร้างความเข้าใจใน
เรื่องของการคุกคามทางเพศ ต่อมาสหราชอาณาจักรก็ได้ทําการสํารวจตามมาในปี ค.ศ.1981-1982 
(พ.ศ.1524-2529) การสํารวจในครั้งน้ีได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือ
กําหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการและทันต่อสถานการณ์ในปี ค.ศ.1980 
(พ.ศ.2523) การคุกคามทางเพศจึงได้ถูกนิยามไว้ในฐานะเป็นรูปแบบท่ีผิดกฎหมาย เพ่ือคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทําไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบาย ระเบียบและมาตรการคุ้มครองต่าง ๆ53 โดยมีแนวคิด
พ้ืนฐานดังกล่าวต่อไปน้ี 
 
 2.3.1 แนวคิดทฤษฎีและความหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ  
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการคุกคามทางเพศไว้อย่างมากมาย ซ่ึงสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การคุกคามทางเพศตามความหมายโดยทั่วไป และการคุกคามทางเพศตาม
ความหมายในเชิงกฎหมาย 
 2.3.1.1 ความหมายของการคุกคามทางเพศท่ัวไป  
 อาจกล่าวได้ว่า Farley Lin54 ได้เป็นผู้เริ่มนํา คําว่า “Sexual Harassment” ขึ้นมา
ใช้โดยได้จัดทําหนังสือ ช่ือ “Sexual Shakedown: The Sexual Harassment on the Job”  ในปี พ.ศ.
2521 และได้นิยามการคุกคามทางเพศว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ชายอันไม่ได้รับการเช้ือเชิญ โดยแสดง
หรืออ้างสิทธิว่าผู้หญิงมีหน้าท่ีทางเพศนอกเหนือไปจากหน้าท่ีการงานตามปกติ ซ่ึงอาจจะแสดงใน
รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

                                                            

 52 วีระศักด์ิ แสงสารพันธ์, เรื่องเดิม, หน้า 30. 
 53 วิมนา ธรรมปรีชา, การคุกคามทางเพศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), หน้า 42. 
 54 เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
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 1) การจ้องมอง การวิพากษ์วิจารณ์ การสัมผัสจับต้องร่างกายของผู้หญิง 
 2) การเรียกร้องให้ยอมรับพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) 
 3) การนัดหมาย (Dates) ซํ้าซากแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 4) การเรียกร้องให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย (Sexual Intercourse) 
 5) การข่มขืน 
  และได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายถึงการคุกคามทางเพศไว้อย่างมากมาย 
ดังต่อไปน้ี 

Catharine A. Mackinnon55 ได้ให้คําจํากัดความของการคุกคามทางเพศว่า “เป็นการ
แสดงออกทางเพศ หรือความใส่ใจในทางเพศ ซ่ึงผู้มีอํานาจเหนือกว่าบังคับให้ผู้หญิงต้องยอมรับ
พฤติกรรมเรื่องเพศที่ผู้หญิงไม่พึงปรารถนา ภายในบริบทของความสัมพันธ์ทางอํานาจท่ีไม่เท่าเทียมกัน” 

Ellen Bravo and Ellen Cassedy56 นิยามการคุกคามทางเพศว่า หมายถึง “ลักษณะที่
ไม่พึงปรารถนาในทางเพศท่ีสร้างความรําคาญหรือกระอักกระอ่วนใจแก่อีกฝ่ายหน่ึง” 

Diana Russell57 ให้คําจํากัดความการคุกคามทางเพศว่า หมายถึง “พฤติกรรมท่ีจง
ใจ และซํ้าซาก ท่ีไม่พึงประสงค์ในลักษณะคําพูด กิริยาท่าทาง หรือการถูกเน้ือต้องตัวผู้อ่ืน อันมี
เจตนาส่อไปในเรื่องเพศ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู้กระทําไม่ต้องการให้เกิดขึ้น” 

Judith B. Brandenburg58 ให้ความหมายการคุกคามทางเพศว่า “เป็นพฤติกรรม
ทางเพศที่แสดงออกซ่ึงเป็นที่ไม่ต้องการ ซ่ึงพฤติกรรมน้ันไปคุกคามต่อบุคคลอ่ืน”   

Rubenstein59 กล่าวว่า การคุกคามทางเพศ คือ การกระทําที่มีลักษณะทางเพศหรือมี
นัยในทางเพศอันไม่เป็นท่ียินดีของผู้ถูกกระทํา ซ่ึงองค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ คําว่า “ไม่เป็นท่ี
ต้องการ” (Unwanted) และ “ไม่ได้รับการตอบสนอง” (Unreciprocated)  
 2.3.1.2 ความหมายของการคุกคามทางเพศในเชิงกฎหมาย 
 องค์การสหประชาชาติได้อธิบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือถือว่าเป็นสิ่งท่ี “ไม่พึงปรารถนา” (Unwelcome) และ “ไม่ต้องการ” 

                                                            

 55 พัชรีย์ มณีธรรมวงศ์,  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรปูแบบ
และความรุนแรงต่อ สตรี: กรณีศึกษาการล่วงละเมิดทางเพศ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 31. 
 56 วิมนา ธรรมปรีชา, เรื่องเดิม, หน้า 15.  
 57 เรื่องเดียวกัน, หน้า 15.  

58 ทิพากรณ์ อํานวยสวัสด์ิ,  การล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้าง โดยนายจ้าง หัวหน้างาน      
ผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจงาน (วิทยานิพนธ์ปริญญมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2543), หน้า 49.  
 59 พินศิริ นามศรีฐาน, ความผิดเก่ียวกับเพศ: ศึกษากรณีการล่วงเกินทางเพศ (วิทยานพินธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า 10. 
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(Unwanted) โดยการคุกคามดังกล่าวอาจจะเป็นในรูปของการแสดงออกทางวาจา กิริยา ท่าทาง   
การจับต้องร่างกาย และสิ่งแวดล้อม60 
 The European Commission Code of Practice ได้บัญญัติถึงการคุกคามทางเพศ
ว่า เป็นการกระทําในลักษณะทางเพศหรือการกระทําอ่ืนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเร่ืองเพศที่กระทบต่อ
เกียรติยศ ศักด์ิศรีของหญิงและชายในที่ทํางาน โดยรวมถึงการกระทําของหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงานด้วย ท้ังนี้ เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้หาก  
 1. การกระทํานั้นไม่เป็นที่พ่ึงปรารถนา ไรเ้หตุผล และเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกกระทํา 
 2. การปฏิเสธหรือการยอมรับของบุคคลต่อการกระทําเช่นน้ันของหัวหน้างานหรือ
เพ่ือนร่วมงาน ถูกนํามาใช้เป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายในการเข้าฝึกงาน    
การจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเน่ือง การเลื่อนขั้น เร่ืองเงินเดือน หรือการตัดสินใจอื่นอันเกี่ยวกับ
การจ้างงาน 
 3. การกระทําเช่นนั้นก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานที่มีลักษณะข่มขู่ ไม่เป็นมิตร 
และมีลักษณะตํ่าต้อยของผู้รับ61 
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women 1979: CEDAW (อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ) ได้กล่าวถึง
การคุกคามทางเพศว่า “เป็นการละเมิดต่อสิทธิสตรี ซ่ึงมิได้จํากัดเพียงการคุกคามทางร่างกายเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการคุกคามทางเพศในรูปแบบอ่ืน ๆ และการกระทําท่ีมีผลกระทบทางจิตใจ” 
 The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) (คณะกรรมการ
ว่าด้วยความเสมอภาคของโอกาสในการทํางานของสหรัฐอเมริกา) ให้นิยามความหมายของ          
การคุกคามทางเพศว่า “การคุกคามทางเพศเป็นการกระทําละเมิดต่อกฎหมาย หมายถึง การย่ืน
ข้อเสนอทางเพศ เรียกร้องให้มีการให้ผลประโยชน์ในทางเพศ (Sexual Favors) และการกระทํา     
ทางกายหรือทางวาจาที่ส่อถึงเรื่องเพศอันไม่เป็นท่ีปรารถนา62 
 และจากการสรุปลักษณะขององค์ประกอบการคุกคามทางเพศ โดยได้พิจารณาจาก
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แคนนาดา มาเลเซีย พบว่า63  
 1. เป็นการกระทําท่ีมีลักษณะในทางเพศ 
 2. เป็นการกระทําท่ีไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นท่ีต้องการ โดยท่ีผู้กระทําไม่ยินยอม 
 3. ผู้กระทําอาจกระทําโดยการแสดงท่าทาง หรือด้วยวาจา หรือด้วยวิธีการอ่ืน ๆ 
เช่น การแสดงภาพลามกอนาจาร 

                                                            

 60 อรพินท์ สหโชคชัย, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
 61 พินศิริ นามศรีฐาน, ความผิดเก่ียวกับเพศ: ศึกษากรณีการล่วงเกินทางเพศ (วิทยานพินธ์
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543), หน้า.  11. 
 62 เรื่องเดียวกัน, หน้า 12.  

63 เอกพงศ์ ปลัดรักษา, “การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน,” วารสารกฎหมาย 22, 1 
(กรกฎาคม 2546): 108. 
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 4. การคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน อาจเกิดขึ้นนอกสถานท่ีทํางานก็ได้ แต่เป็นการ
กระทําที่เกี่ยวเน่ืองกันหรือมีความสัมพันธ์กับการทํางาน เช่น ระหว่างการประชุมสัมมนา หรือ
ฝึกอบรมนอกสถานท่ี หรือเป็นการพูดจาทางโทรศัพท์ไปยังบ้านของผู้ถูกกระทํา 
 5. การกระทําอาจเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1) เป็นการข่มขู่ทางเพศ โดยมีผลต่อหน้าท่ีการงานของผู้ถูกกระทํา เช่น 
ผู้บังคับบัญชาขู่ว่าจะ ไม่ให้เลื่อนตําแหน่ง หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกว่าต้องยอมตาม มิฉะนั้นจะมี
ผลกระทบต่อหน้าที่ การงานของตน หรือ   
 2) เป็นการก่อกวนทางเพศ ซ่ึงทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกละอาย รังเกียจ ดูถูกดูหม่ิน  
  
 2.3.2 ลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
 2.3.2.1 รูปแบบของการคุกคามทางเพศ แบ่งตามคู่กรณีได้ 4 รูปแบบ64 ได้แก่ 
 1) ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female) 
 2) หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male) 
 3) พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual) 
 4) พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักต่างเพศ (Homosexual Harass Heterosexual) 
 2.3.2.2 ลักษณะพฤติกรรมของการคุกคามทางเพศ 
 Catharine A. Mackinnon ได้แบ่งพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเป็น 4 ลักษณะ65 
คือ 
 1. การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเร่ืองเพศ การขอนัด และการพูด   ยกยอท่ี
ปราศจากความหมาย 
 2. การสัมผัสทางกาย เช่น การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด 
 3. การนัดหมายอันไม่เป็นท่ีต้องการ 
 4. การร่วมประเวณี หรือการข่มขืนในขณะทํางาน 
  Working Women United Institute (WWWUI) ได้เสนอลักษณะของพฤติกรรม
ของการคุกคามทางเพศเป็น 6 ลักษณะ66 คือ 
 1. การยักคิ้วหลิ่วตา และการชําเลืองมองดูรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด 
 2. การพยายามสัมผัสตัวของฝ่ายหญิงอยู่เสมอ 
 3. การขู่หญิงให้ยอมจํานนต่อการคาดคั้นหรือการเหน็บแนม 
 4. การจับตัวผู้หญิงซ่ึงอยู่กันตามลําพังเพ่ือความใกล้ชิดทางเพศ ซ่ึงเป็นการฝืนใจ
ของฝ่ายหญิง 
 5. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผย โดยมักจะขู่ถึงการออกจากงานหรือ
การเลื่อนตําแหน่ง 

                                                            

 64 เรื่องเดียวกัน, หน้า 108. 
 65 วิมนา ธรรมปรีชา, เรื่องเดิม, หน้า 16. 
 66 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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 6. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝ่ายหญิง 
  อรพินท์ สพโชคชัย ได้รวบรวมแนวทางของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดย
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ67 ดังน้ี 
 1. การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment) เช่น การวิพากษ์  วิจารณ์
เกี่ยวกับรูปร่าง การแต่งตัวท่ีส่อไปทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึง
ความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในที่สาธารณะ การเปลี่ยนหัวข้อเรื่องงานให้เป็น         
เรื่องทางเพศหรือเรื่องลามก ตลอดจนการกระจายข่าวลือ หรือนินทาเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลใด
บุคคลหน่ึง การตามต้ือตามจีบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าเขาไม่สนใจ และการกล่าวถึงกลุ่มหญิง
หรือชายในทางลามก เป็นต้น 
 2. การคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย (Physical Harassment)  เช่น การ
แตะเนื้อต้องตัว รวมทั้งการจัดเสื้อผ้า ตลอดไปจนถึงการกอดจูบ หอมแก้ม หรือการตีก้น สะโพก การ
ยืน เดิน ต้อนเข้ามุมหรือน่ังใกล้ชิดเกินความจําเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อ่ืน อย่างจงใจ 
 3.  การคุกคามทางเพศโดยการแสดงท่าทาง (Nonverbal Harassment) เช่น การ
จ้องมองอย่างกรุ้มกริ่ม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย ท่ีส่อ
ถึงเจตนาการล่วงเกินทางเพศ การส่งจดหมาย ข้อความภาพ การ์ด หรือคํากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ 
การมองเรือนร่างอย่างสํารวจตรวจตรา รวมไปถึงการติดภาพโป๊ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ที่ลามก 
 2.3.2.3 ประเภทของการคุกคามทางเพศ68 
 1) การคุกคามทางเพศประเภทท่ีใช้ผลประโยชน์ข่มขู่ หรือการคุกคาม   
ทางเพศแบบแลกเปลี่ยน (quid pro quo harassment) การคุกคามทางเพศในประเภทนี้ใช้เป็น     
ข้อแลกเปลี่ยนหรือต่างตอบแทน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจ้างงานในลักษณะท่ีมีผลกระทบต่อ
สถานภาพในการทํางานของบุคคล ซ่ึงผู้กระทําได้แสดงความมีอํานาจเหนือโดยการเรียกร้องทางเพศ
หรือกระทําการที่มีนัยทางเพศ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ด้านการงานของผู้ถูกกระทํา เช่น การจ้าง
งาน การเลื่อนขั้น การโยกย้าย หรือการมอบหมายงานให้  เป็นเคร่ืองตอบแทนกับความมีสัมพันธ์   
ทางเพศ ท้ังน้ี ผู้กระทํามักเป็นนายจ้าง หรือหัวหน้างานท่ีมีหน้าท่ีบังคับบัญชา หรือให้คุณให้โทษ 
 2) การคุกคามทางเพศประเภทคุกคามทางเพศโดยอ้อม (Creation of     
a Hostile Working Environment) เป็นกรณีท่ีการคุกคามทางเพศเกิดจากสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในสถานที่ทํางานเต็มไปด้วยเรื่องเพศ ทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกไม่สบายใจ หากเกิดในสถานท่ี
ทํางาน จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และยังเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน อาจแบ่งย่อยได้อีก
เป็นการคุกคามโดยการสัมผัส คือ การแตะเนื้อต้องตัวโดยไม่จําเป็น หรือทางคําพูด คือ การกล่าว
คําพูดในทางลามก หรือปล่อยข่าวลือที่ไม่เหมาะสม และทางสายตา เช่น การติดโปสเตอร์รูปโป๊ เป็นต้น 
ท้ังน้ี ผู้กระทําอาจเป็นผู้มีอํานาจเหนือหรือเป็นเพ่ือนร่วมงานก็ได้ 

                                                            

 67 อรพินท์ สพโชคชัย, การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน, ใน เอกสารประกอบการสัมนา
โครงการเวทีความคิดเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เรื่อง กระบวนการยุติธรรมกับ
ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นกับผู้หญิง, 17 กันยายน 2542, ณ โรงแรมเดอะแกรนด์, หน้า 5-6. 
 68 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-6. 
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  อนึ่ง การพิจารณาว่าพฤติกรรมน้ัน ๆ เป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่ ต้องพิจารณา
ประกอบหลายประการ ดังน้ี 
 1) ผู้กระทํามีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางเพศอันไม่สมควรต่อผู้อ่ืน 
 2) ผู้กระทํามีเจตนาที่จะกระทําการอันไม่สมควรน้ัน 
 3) ผู้ถูกกระทําไม่ยินยอมหรือถูกบังคับข่มขู่ 
 4) ผู้ถูกกระทําเกิดความอับอาย หรือล่วงเกินความเป็นส่วนตัวของ
ผู้ถูกกระทํา ซ่ึงในประเด็นน้ีคงจะมองความรู้สึกของผู้ถูกกระทําฝ่ายเดียวไม่ได้ เน่ืองจากแต่ละคนมี
มาตรฐานไม่เท่ากัน เป็นต้น 
 2.3.2.4 ผลกระทบจากพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
 ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือจากพฤติกรรมการคุกคามทางเพศน้ัน จะได้รับผลกระทบในทางลบ
โดยตรงแบบ ลูกโซ่เป็นวงกว้าง กล่าวคือ ได้รับผลกระทบทั้งในระบบการดําเนินชีวิตของตนเอง 
รวมถึงต่อการทํางาน ต่อองค์กร ตลอดจนต่อสังคม โดยสามารถแยกได้ดังน้ี69 
 1) ผลกระทบทางสุขภาพ   
   สําหรับผลกระทบต่อสุขภาพจิต ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือการคุกคามทางเพศแม้จะ
ไม่มีร่องรอยบาดแผล หรือร่องรอยท่ีเกิดขึ้นตามร่างกายในกรณีท่ีไม่รุนแรงจะเลือนหายไป             
แต่บาดแผลในจิตใจน้ัน ถือว่าไม่อาจลบเลือนไปได้ง่าย ๆ และอาจจะเก็บอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ ซ่ึง
ผลกระทบน้ีจะก่อให้เกิด ผลกระทบทางอารมณ์  (Psychological Outcomes) และบุคลิกภาพของ
ผู้ถูกกระทํา   
 ท้ังนี้ มีข้อมูลยืนยันว่า ผู้ท่ีถูกกระทําความรุนแรงจํานวนมากจะส่งผลให้มี
ความรู้สึกว่าถูกทําให้มีจิตใจแปรปรวน รู้สึกถูกทําให้ได้รับความอับอาย ถูกเหยียดหยาม สูญเสีย 
คุณค่าและความม่ันใจในตัวเอง จึงก่อให้เกิดเกิดความเครียด ความวิตกกังวล ความท้อแท้ ความโกรธ 
ความกลัว ความกดดัน กลัวสังคมไม่ยอมรับ ทําให้ส่งผลถึงปัญหาในการนอนหลับ การขาดอํานาจ 
ขาดความเช่ือม่ันในตนเอง ขาดความปลอดภัย อาจส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้า ร้ายแรงที่สุดจนอาจ
นําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ 
 ผลกระทบต่อร่างกาย ซ่ึงอาการดังกล่าวก็จะส่งผลให้มีอาการเจ็บป่วยทาง
ร่างกาย ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความเครียด ส่งผลให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ 
พักผ่อนไม่เพียงพอ เบ่ืออาหาร รับประทานอาหารไม่เป็นปกติ ลําไส้ไม่ทํางาน ท้องอืด ระบบขับถ่าย
ผิดปกติ นํ้าหนักเพ่ิมหรือลดลงอย่างผิดปกติ อ่อนเพลีย เป็นโรคซึมเศร้า เป็นต้น และอาจมีความเส่ียง
ต่อการเป็นโรคอ่ืน ๆ เพราะมีภูมิต้านทานต่ําจากความเครียด กดดัน หรือถูกทําร้าย 
 2) ผลกระทบต่อหน้าท่ีการงาน (Work-Related Outcomes) 
   ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือของการคุกคามทางเพศจะมีปัญหาที่ส่งผลกระทบมาจาก
ทางด้านสุขภาพ จึงส่งผลโดยตรงต่อการทํางาน ซ่ึงจะทําให้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทํางาน
ลดลง อาจก่อให้เกิดการขาดงาน เป็นผลให้สูญเสียโอกาส และหมดความก้าวหน้าในการทํางาน 
 

                                                            

 69 ชุดาปณี ชิบายาม่า, เรื่องเดิม, หน้า 18-19. 
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 3) ผลกระทบต่อธุรกิจ 
   เม่ือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศจะเกิดความตึงเครียดในการ
ทํางาน จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทั้งส่วนตัวหรือการทํางานร่วมกันเป็นทีม ส่งผลให้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตํ่าลง ทําให้เกินความเสียหายต่อผลผลิตท่ีควรจะได้ เนื่องจากการขาด
ประสิทธิภาพในการทํางาน หรือมีการขาดงานที่บ่อยขึ้น ซ่ึงในทางธุรกิจจะก่อให้เกิดความสูญเสีย
ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ภาพพจน์องค์กรมีความตกตํ่าหากมีการคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 
 4) ผลกระทบต่อสังคม 
   ปัญหาการคุกคามทางเพศถือเป็นการสร้างความรุนแรงทางเพศ ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ ไม่ว่าจะเปน็เพศใดก็ตาม เป็นวงจรแห่งความรุนแรง
ท่ีไม่สิ้นสุด ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบจากเด็ก ส่งผลไปยังครอบครัว ส่งผลต่อไปยังหน้าท่ีการงาน 
ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม จึงส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีของ
ประชาชนในสังคม ดังน้ัน จึงถือเป็นพฤติกรรมท่ีขัดขวางการสร้างผลผลิตและการพัฒนาสังคม  
 จากท่ีกล่าวมาในข้างต้น เห็นได้ว่าการทราบถึงท่ีมาและความหมายเกี่ยวกับ
การคุกคามทางเพศ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ ประเภทของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศจากต้นตอ
ของปัญหา ตลอดจนถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าว ทําให้เข้าใจสภาพปัญหาเม่ือเกิด
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ และไม่ว่าปัญหานี้จะเกิด ณ ท่ีแห่งใด ก็ได้สร้างผลกระทบที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างมากมาย ซ่ึงนอกจากจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนแล้ว พฤติกรรมดังกล่าวยังจัดเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความเสมอภาค ความม่ันคง ลิดรอน
สิทธิและเสรีภาพของมวลมนุษยชาติ ลดคุณค่าและละเมิดซ่ึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากน้ี ยัง
เป็นพฤติกรรมท่ีอันตรายและน่ารังเกียจ ทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ม่ันคงต่อร่างกายและจิตใจ เป็นผลต่อ
การดําเนินชีวิต ตลอดจนนํามาซ่ึงเป็นหาของสังคมต่อไป จึงสมควรที่จะต้องมีมาตรการทางอาญาเพ่ือ
คุ้มครองผู้เสียหายจากคดีดังกล่าวตามกฎหมาย ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะใช้ป้องกันหรือควบคุมดูแลมิให้มีการ
กระทําดังกล่าวอย่างแพร่หลาย อันส่งผลที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อไปในวงกว้าง 
 
 
 



 
บทที่ 3 

 
การศึกษาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามกฎหมายของต่างประเทศ 

  
ปัญหาการคุกคามทางเพศถือเป็นปัญหาเก่ียวกับเพศท่ีร้ายแรง นานาประเทศจึงได้ให้ความ

สนใจและให้ความสําคัญกับปัญหาน้ีเป็นอย่างมาก เพราะอาจถือได้ว่าพฤติกรรมการคุกคามทางเพศน้ี
เป็นจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมอันนํามาสู่ความรุนแรงทางเพศในท่ีสุด ดังน้ัน จึงสมควรท่ีจะทําการศึกษา
กฎมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของต่างประเทศ ท้ังนี้ ในองค์การระดับนานาชาติได้เห็น
ความสําคัญของปัญหาการคุกคามทางเพศโดยได้ให้นิยามความหมายในเชิงกฎหมายไว้ ดังเช่น 
 ในองค์การสหประชาชาติได้อธิบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือถือว่าเป็นสิ่งท่ี “ไม่พึงปรารถนา” (Unwelcome) และ “ไม่ต้องการ” 
(Unwanted) โดยการคุกคามดังกล่าวอาจจะเป็นในรูปของการแสดงออกทางวาจา กิริยา ท่าทาง  
การจับต้องร่างกาย และสิ่งแวดล้อม70  
 ใน The European Commission Code of Practice ได้บัญญัติถึงการคุกคามทางเพศว่า 
เป็นการกระทําในลักษณะทางเพศหรือการกระทําอ่ืนท่ีมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องเพศท่ีกระทบต่อเกียรติยศ 
ศักด์ิศรีของหญิงและชายในที่ทํางาน โดยรวมถึงการกระทําของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงานด้วย 
ท้ังน้ี เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้หาก 
 1. การกระทํานั้นไม่เป็นท่ีพ่ึงปรารถนา ไร้เหตุผล และเป็นการละเมิดต่อผู้ถูกกระทํา 
 2. การปฏิเสธหรือการยอมรับของบุคคลต่อการกระทําเช่นนั้นของหัวหน้างานหรือ      
เพ่ือนร่วมงาน ถูกนํามาใช้เป็นพ้ืนฐานการตัดสินใจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยปริยายในการเข้าฝึกงาน    
การจ้างงาน การจ้างงานอย่างต่อเน่ือง การเลื่อนขั้น เร่ืองเงินเดือน หรือการตัดสินใจอื่นอันเกี่ยวกับ
การจ้างงาน   
 3. การกระทําเช่นน้ันก่อให้เกิดบรรยากาศการทํางานท่ีมีลักษณะข่มขู่ ไม่เป็นมิตร และมี
ลักษณะตํ่าต้อยของผู้รับ71 
 คณะกรรมาธิการว่าด้วยโอกาสท่ีเท่าเทียมกันแห่งสหภาพยุโรป (The Equal Opportunities  
Commission: EOC) ให้ความหมายว่า “คุกคามทางเพศ” หมายถึง พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีส่อ
นัยทางเพศ หรือพฤติกรรมอ่ืน ซ่ึงมีพ้ืนฐานเรื่องเพศที่ส่งผลกระทบต่อศักด์ิศรีของหญิงและชายใน   
การทํางาน ซ่ึงรวมทั้งพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาทั้งในทางกาย วาจา หรือท่าทาง72  

                                                            

 70 อรพินท์ สหโชคชัย, ประเด็นสําคัญและขอ้ควรรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ, ใน 
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการเวทีความคิดเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เรื่อง 
กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิง, หน้า 4. 
 71 พินศิริ นามศรีฐาน, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
 72 เรื่องเดียวกัน, หน้า 11. 
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 ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979: CEDAW ได้กล่าวถึง   
การคุกคามทางเพศว่า “เป็นการละเมิดต่อสิทธิสตรี ซ่ึงมิได้จํากัดเพียงการคุกคามทางร่างกายเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงการคุกคามทางเพศในรูปแบบอ่ืน ๆ และการกระทําท่ีมีผลกระทบทางจิตใจ”73 
 ดังนั้น การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศทั้งในระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี (Common Law) ซ่ึงได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร 
(Civil Law) ซ่ึงได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส และประเทศเยอรมนี เพ่ือนําแนวความคิดทางกฎมายต่าง ๆ 
มาใช้พัฒนาและปรับใช้กับกฎหมายของประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม ดังจะกล่าวต่อไปน้ี 
 
3.1 พิจารณาตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) 
  

“ระบบกฎหมายจารีตประเพณี” เป็นระบบกฎหมายซ่ึงให้นํ้าหนักในการปฏิบัติตาม          
คําพิพากษาท่ีมีมาก่อนเป็นอย่างมากบนแนวคิดซ่ึงเช่ือว่าจะเป็นการอยุติธรรมหากตัดสินดําเนินคดีต่อ
ข้อเท็จจริงท่ีคล้ายคลึงกันในโอกาสท่ีต่างกัน ทําให้การตัดสินคดีตามจารีตประเพณีจะผูกมัดการตัดสิน
คดีในอนาคตตามไปด้วย ในกรณีซ่ึงมีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว ศาลท่ีเหมาะสมที่สุดจะ
ตรวจสอบการตัดสินคดีท่ีผ่านมาของศาลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หากข้อพิพาทท่ีคล้ายคลึงกันได้รับ
การแก้ไขแล้วในอดีต ศาลจะถูกผูกมัดให้ตัดสินคดีตามการให้เหตุผลซ่ึงใช้ในการตัดสินคดีครั้งก่อน ๆ 
อย่างไรก็ตาม หากศาลพบว่าข้อพิพาทในปัจจุบันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนกับการตัดสินคดีในอดีต
ท้ังหมด ผู้พิพากษาจะมีอํานาจและหน้าท่ีท่ีจะสร้างกฎหมายโดยการริเริ่มเป็นแบบอย่าง ภายหลัง
จากนั้น การตัดสินคดีครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างแก่การตัดสินคดีครั้งต่อไป ซ่ึงศาลในอนาคตจะต้องยึดม่ัน 
อย่างไรก็ดี การศึกษาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายตามระบบกฎหมายจารีตประเพณีท่ีกําหนดให้
การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญาและหาแนวทางในการกําหนดบทลงโทษที่เหมาะสม 
ตลอดจนมาตรการต่างๆในการคุ้มครองผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากการคุกคามทางเพศ ดังน้ี 

 
 3.1.1 ประเทศออสเตรเลีย (Australia)    
 3.1.1.1 แนวความคิดของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ  
 ประเทศออสเตรเลียได้ให้ความสําคัญกับปัญหากรณีการคุกคามทางเพศเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากมีผู้เสียหายจํานวนมากโดยมีผู้เสียหายเป็นท้ังเพศหญิงและเพศชาย เม่ือพิจารณาจากคําร้อง
ทุกข์ท่ีส่งมายังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย (The Australian Human Rights Commission) 
พบว่าจํานวนคําร้องทุกข์เกือบ 1 ใน 5 ท่ีส่งมายังคณะกรรมการดังกล่าวเป็นการร้องทุกข์ในเรื่อง
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้น ในสถานที่ทํางาน 

                                                            

 73 เจนวิทย์ นวลแสง, ภทัราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, “ความรับผิดทางอาญา
และการเยียวยาผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศศึกษากรณี ประเทศไทย สหพันธ์รัฐเยอรมนีและ
เครือรัฐออสเตรเลีย,” วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย 8, 2 (พฤษภาคม-สงิหาคม 
2559): 331. 
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นอกจากนี้ จากสถิติจะพบว่าจํานวน 1 ใน 5 ของผู้เสียหายหรือคิดเป็นจํานวน ร้อยละ 21 เป็น
ผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศท่ีเกิดในสถานที่ทํางาน โดยผู้กระทําความผิดเป็นเพศชาย คิดเป็น
จํานวนถึงร้อยละ 79 หรือจํานวน 4 ใน 5 ของจํานวนผู้กระทําความผิด แม้ว่าส่วนใหญ่เพศหญิงจะ
เป็นผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศแต่จํานวนผู้เสียหายเพศชายก็เพ่ิมจํานวนข้ึนอย่างมากจน
จํานวนเพ่ิมขึ้นไปถึงจํานวน 1 ใน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของจํานวนผู้เสียหายท้ังหมด74 
  การคุกคามทางเพศได้รับการบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับสหพันธรัฐออสเตรเลีย 
กล่าวคือ ได้รับการบัญญัติให้อยู่ในกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 
1984) ซ่ึงเป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐโดยมีผลบังคับใช้กับทุกมลรัฐในประเทศออสเตรเลีย 
นอกจากนี้ แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 1984) จะบัญญัติว่า
การคุกคามทางเพศเป็นความผิด และผู้กระทําต้องรับผิดทางแพ่ง แต่การคุกคามทางเพศบางประเภทน้ัน  
ก็เป็นความผิดอาญาและผู้กระทําจะต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของออสเตรเลีย
ด้วยเช่นกัน ในประเด็นนี้ ได้รับการยืนยันจากผู้พิพากษาผู้ตัดสินคดี Hall & Ors v A. A. Sheiban 
Pty Ltd & Ors (1989) ALR 503 at 57275 ว่าประเด็นหลักของการกระทําอันเป็นการคุกคาม     
ทางเพศนั้นไม่ยกเว้นการกระทําอันเป็นความผิดทางอาญา การคุกคามทางเพศถือเป็นการกระทําที่
เกี่ยวกับการกระทําทางอาญาด้วย  
 นอกจากนั้น ประเทศออสเตรเลียยังได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
ออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission) ซ่ึงเป็นองค์กรที่มีอํานาจหน้าท่ีสนับสนุน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนเป็นผู้มีหน้าท่ีดูแลและจัดการกับปัญหาทาง   
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยกรณีการคุกคามทางเพศเป็นกรณีท่ีอยู่ในอํานาจการดูแลขององค์กรดังกล่าว
ด้วย โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียได้จัดต้ังขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมและป้องกันสิทธิ
มนุษยชนในประเทศ เสริมสร้างให้ประชาชนทุกคนเข้าใจสิทธิมนุษยชน รวมท้ังรักษาความน่าเช่ือถือ
ของรัฐบาลให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ หน้าที่หลักของ
องค์กรนี้ คือ การให้การศึกษาและความรู้แก่ประชาชนเพ่ือสร้างความตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
พิจารณาคําร้องทุกข์เรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศ หรือคําร้องทุกข์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภายใต้กฎหมายระดับสหพันธรัฐ พัฒนานโยบายและกฎหมาย ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่
โรงเรียน สถานท่ีทํางาน และชุมชนให้คําปรึกษาด้านกฎหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาตัดสินคดีของ
ศาลในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การทําวิจัยเรื่องสิทธิมนุษยชนและการเลือก
ปฏิบัติ76 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียจึงสามารถเป็นสื่อกลางที่จะทําให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสามารถส่งเสริมและป้องกันการถูกคุกคามทางเพศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

                                                            

 74 เรื่องเดียวกัน, หน้า 350.  
 75 เรื่องเดียวกัน, หน้า 352. 
 76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 357. 
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 3.1.1.2 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 
1984) มาตรา 28A(1)77 ได้บัญญัติการคุกคามทางเพศไว้โดยเฉพาะ และได้ให้คํานิยามของการ
คุกคามทางเพศไว้ว่า “การคุกคามทางเพศ คือ การกระทําอันไม่พึงปรารถนาทางเพศ การร้องขอท่ีไม่
พึงปรารถนาเพ่ือความต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคาม หรือการกระทําอ่ืนที่ไม่พึงปรารถนาอันเกี่ยวกับ
เรื่องทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคาม ซ่ึงในสถานการณ์น้ันๆ บุคคลท่ัวไปอาจคาดหมายได้ว่า เป็น
การคุกคามผู้ถูกกระทําทําให้ผู้ถูกกระทําขายหน้าเสียเกียรติ หรือทําให้ผู้ถูกกระทํากลัว”78 
 ยกตัวอย่างเช่น การสัมผัสท่ีไม่น่าพึงใจ การกอด การจูบ การจ้องมองหรือชายตามอง
อย่างเสน่หา การวิจารณ์หรือเรื่องขบขันท่ีเป็นเรื่องอนาจาร การแสดงรูปภาพ รูปภาพใน Screen 
Savers หรือรูปโปสเตอร์ท่ีอนาจารทางเพศ หรือของขวัญที่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอย่างชัดแจ้ง       
การสัมผัสทางกายที่ไม่เหมาะสม การเช้ือเชิญให้ไปเท่ียวด้วยหรือการชวนออกเดทท่ีผู้ถูกคุกคามไม่
ต้องการจะไปด้วย การขอมีเพศสัมพันธ์ คําถามท่ีไปก้าวก่ายเร่ืองส่วนตัวหรือรูปร่างของผู้ถูกคุกคาม
ความสนิทสนมเกินจําเป็น การดูถูก หรือการใช้วาจาหยาบคายทางเพศ การส่งข้อความ SMS อีเมล์ 
หรือการส่งข้อความทาง Social Network เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เหมาะสมทางเพศ รวมท้ังการเฝ้าติดตาม 
การพยายามข่มขืนกระทําชําเราหรือการล่วงเกินทางเพศ เป็นต้น 
 และในบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 
1984) มาตรา 28A (1A)(a)79 ยังได้บัญญัติรับรองว่าการกระทําอันเป็นการคุกคามทางเพศตาม

                                                            

 77 Sex Discrimination Act 1984,  Section 28A Meaning of sexual harassment 
 (1) For the purposes of this Division, a person sexually harasses another 
person (the person harassed ) if: 
  (a)  the person makes an unwelcome sexual advance, or an unwelcome 
request for sexual favours, to the person harassed; or 
  (b) engages in other unwelcome conduct of a sexual nature in relation to 
the person harassed; in circumstances in which a reasonable person, having regard to 
all the circumstances, would have anticipated the possibility that the person 
harassed would be offended, humiliated or intimidated. 
 78 เจนวิทย์ นวลแสง ภัทราภรณ์ เกษตรสารและอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 352. 
 79 Sex Discrimination Act 1984, Section 28A (1A) For the purposes of 
subsection (1), the circumstances to be taken into account include, but are not 
limited to, the following: 
 (a) The sex, age, sexual orientation, gender identity, intersex status, marital or 
relationship status, religious belief, race, color, or national or ethnic origin, of the  
person harassed;  
 (b) The relationship between the person harassed and the person who made  
the advance or request or who engaged in the conduct;  
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บทบัญญัติน้ี “ไม่จํากัด เพศ อายุ รูปร่าง เพศสภาพ สถานะของบุคคลไม่ว่าจะสมรสแล้วหรือโสด 
ความเช่ือทางศาสนา เช้ือชาติ  สีผิว สัญชาติหรือชาติกําเนิดของผู้ถูกกระทําความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ถูกกระทํากับผู้กระทําผิด” หรือหากผู้ถูกกระทําเป็นผู้พิการก็เป็นผู้ถูกกระทําได้”80 ดังนั้น บุคคล    
ทุกคนย่อมได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายว่าด้วยการคุกคามทางเพศ ท่ีอาจ
เกิดขึ้น ณ สถานที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทํางาน สถานศึกษา ร้านอาหาร หรือสถานที่อ่ืนใด 
 กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 1984) ยังได้บัญญัติ
ประเภทของการคุกคามทางเพศที่อาจเกิดขึ้นในสถานท่ีต่าง ๆ ว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ตาม
มาตรา 28A(1A)(b) แห่งบทบัญญัติดังกล่าวได้กล่าวถึงการคุกคามทางเพศตามการจ้างแรงงาน
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือบุคคลผู้จะมาเป็นลูกจ้างหรือหุ้นส่วนหรือการคุกคามทางเพศระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกันเอง หรือการจ้างงานตามสัญญาจ้างทําของ โดยสถานที่ทํางานน้ันรวมถึงสถานที่ทาํงาน
บนเรือ เครื่องบิน หรือยานพาหนะด้วย หรือตามมาตรา 28A(1A)(c) กล่าวถึงการคุกคามทางเพศท่ีมี
ความทุพพลภาพ ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือตามมาตรา 28A(1A)(d) กล่าวถึง
ความผิดซ่ึงเป็นการคุกคามทางเพศในองค์กรท่ีได้รับการจดทะเบียน รวมถึงการกระทําของสมาชิก   
ในองค์กรน้ันและบุคคลผู้ท่ีจะมาเป็นสมาชิกในองค์กรในอนาคตด้วย81 ซ่ึงการบัญญัติรายละเอียด    
ของประเภทของการคุกคามทางเพศท่ีอาจเกิดขึ้น ณ สถานที่ใดน้ีทําให้กฎหมายมีความครอบคลุมและ
ง่ายต่อการตีความอีกด้วย 
 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ คดี Horne v. Press Clough Joint Venture 
(1994) EOC 92-556 ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงสองคนที่ต้องทํางานในสถานท่ีทํางานเดียวกันกับพนักงาน
ผู้ชายจํานวนมากถึง 600 คน ผู้เสียหายมีหน้าที่ทําความสะอาดท่ีทํางานและห้องทํางานซ่ึงมีรูปภาพ
โปสเตอร์เป็นภาพหญิงเปลือยกายแสดงอยู่ ซ่ึงแม้ว่าผู้เสียหายจะไม่ต้องการให้มีรูปดังกล่าวอยู่ในท่ี
ทํางานแต่ผู้เสียหายก็ต้องทนกับสภาพนั้น วันหน่ึงขณะผู้เสียหายท้ังสองกําลังทําความสะอาดอยู่ 
ผู้เสียหายก็พบว่ามีภาพนางแบบโป๊เปลือยกายติดไว้ในที่ที่เห็นได้ชัดเจน ผู้เสียหายจึงได้ร้องเรียนแต่
หลังจากน้ันผู้เสียหายกลับถูกคุกคามมากย่ิงขึ้นโดยภาพโป๊เปลือยอนาจารมีให้เห็นเด่นชัดมากข้ึนเป็น
ภาพที่อนาจารมากข้ึนและติดไว้เต็มท้ังห้อง ผู้เสียหายไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานของ
บริษัท แต่ยังกลับถูกคุกคามมากยิ่งขึ้นและได้รับคําเตือนว่าห้ามทําตัวเป็นคนสร้างปัญหา นอกจากน้ี
ผู้เสียหายต้องป้องกันตัวเองจากการถูกคุกคาม โดยต้องขังตัวเองอยู่ในห้องเก็บของเพ่ือความปลอดภัย
ด้วย ผู้เสียหายจึงลาออกและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ท้ายท่ีสุดผู้เสียหายชนะคดี นายจ้าง
และสหภาพแรงงานต้องชําระเงินค่าเสียหายท้ังสิ้น 92,000 เหรียญออสเตรเลีย82 
 กรณีคดีเรื่องการคุกคามทางเพศที่ผู้เสียหายเป็นเพศชาย คดี Lulham v. Shanahan, 
Watkins Steel and Ors (2003) ผู้เสียหายเป็นพนักงานฝึกงานเพศชายกล่าวอ้างว่า ได้รับการ

                                                            

 (c) Any disability of the person harassed;  
 (d) Any other relevant circumstance. 
 80 เจนวิทย์ นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 353. 
 81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 353. 
 82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 354-355. 
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คุกคามทางเพศจากเพ่ือนพนักงานเพศชายด้วยกัน โดยเพ่ือนพนักงานได้สอบถามผู้เสียหายถึงความ
รสนิยมทางเพศของผู้เสียหาย และอ้างว่าผู้เสียหายชอบร่วมเพศกับเด็ก อีกท้ัง ยังได้นําเรื่องน้ีไปบอก
ให้พนักงานคนอ่ืนว่าผู้เสียหายมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายเป็นประจําและมักไปบาร์เกย์เป็นประจํา 
ผู้เสียหายยังอ้างว่าเพ่ือนพนักงานเคยจับผู้เสียหายนอนคว่ําและกระทําท่าทางในลักษณะการร่วมเพศ 
คดีนี้ศาลตัดสินให้ผู้เสียหายชนะคดีเน่ืองจากการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําท่ีก่อให้เกิดการคุกคาม
ทางเพศและศาลมีคําสั่งให้นายจ้างชําระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจํานวน 26,000 
เหรียญออสเตรเลีย83 
 แม้ผู้กระทําความผิดจะเป็นผู้หญิงและผู้เสียหายเป็นผู้ชายก็เป็นการคุกคามทางเพศได้ 
ดังเช่น กรณีท่ีผู้เสียหายเป็นพนักงานชายถูกคุกคามทางเพศโดยพนักงานหญิง ซ่ึงเป็นผู้ส่งข้อความ
และอีเมล์ลามกอนาจารให้แก่ผู้เสียหายผู้เสียหายกล่าวว่า หลังจากที่เขาร้องเรียนเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นน้ี 
เพ่ือนๆ พนักงานต่างปลีกตัวออกห่างจากผู้ เ สียหายและผู้ เสียหายถูกเลิกจ้าง คดีนี้สิ้นสุดท่ี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย (Australian Human Rights Commission) โดย
นายจ้างได้ทําข้อตกลงกับผู้เสียหาย ยอมทําคําขอโทษเป็นลายลักษณ์อักษรและชําระค่าสินไหม
ทดแทนเป็นจํานวน 8,500 เหรียญออสเตรเลีย84 
 จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เพียงผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผู้กระทําการคุกคามทางเพศ ผู้หญิงก็เป็น
ผู้กระทําความผิดได้ และผู้เสียหายก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น การคุกคามทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้กับ
บุคคลทุกเพศ 
 นอกจากนั้น เม่ือผู้เสียหายได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการคุกคามทางเพศ 
ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย (Australian Human 
Rights Commission) ได้ตามกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 1984) 
การร้องทุกข์น้ันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังมีหลายช่องทางที่ผู้เสียหายจะสามารถร้องทุกข์ได้ 
เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมล์ การอัดเสียง ตลอดจนมีอักษรเบลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา ซ่ึงคําร้องทุกข์
อาจเขียนเป็นภาษาใดก็ได้ไม่เพียงแต่ผู้เสียหายเท่าน้ันที่สามารถร้องทุกข์ได้ ผู้เห็นเหตุการณ์สามารถ
ร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแสได้ด้วย ในออสเตรเลียผู้เห็นเหตุการณ์มีความสําคัญ คือ เป็นส่วนช่วยลด    
ความเสียหายจากการคุกคามทางเพศและทําให้ม่ันใจได้ว่าผู้เสียหายอาจจะไม่ต้องทนกับการคุกคาม
ทางเพศ 
 ในส่วนของขั้นตอนการดําเนินคดีเรื่องการคุกคามทางเพศน้ัน เม่ือคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งออสเตรเลียได้รับคําร้องทุกข์แล้ว คณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาคําร้องทุกข์และ
ดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เนื่องจากคณะกรรมการ ฯ ไม่ใช่ศาลจึงไม่สามารถตัดสินคดีได้ แต่
คณะกรรมการ ฯ จะเรียกคู่กรณีท้ังสองฝ่ายมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันเพ่ือหาข้อยุติ โดยคณะกรรมการ ฯ 
จะส่งสําเนาคําร้องทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาเพ่ือให้ความยุติธรรมแก่คู่กรณีท้ังสองฝ่าย ซ่ึงในการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทน้ีทางคณะกรรมการ ฯ อาจเรียกผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหามาร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย
ก็ได้ ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่จําเป็นต้องมีทนายความเป็นผู้จัดทํา      

                                                            

 83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 355. 
 84 เรื่องเดียวกัน, หน้า 356. 
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คําร้องทุกข์หรือคําให้การแก้คําร้องทุกข์ส่วนใหญ่คดีเรื่องการคุกคามทางเพศจะเริ่มต้นท่ีการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อน ซ่ึงการกระบวนการนี้จะมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นคนกลาง ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะให้
ข้อมูลทางด้านข้อกฎหมายและการตีความกฎหมาย แต่ไม่ได้ตัดสินว่าฝ่ายใดผิดหรือฝ่ายใดถูก ผู้ไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทจะช่วยให้การไกล่เกลี่ยเป็นไปด้วยความยุติธรรมและคู่กรณีสามารถตกลงเจรจากันได้อย่าง
เป็นธรรมการไกล่เกลี่ยน้ีเป็นความลับ ในกรณีท่ีคดีไม่อาจยุติที่ช้ันของคณะกรรมการ ฯ หากมีการฟ้อง
คดีต่อศาลคณะกรรมการฯจะไม่สามารถนําเอกสารหรือข้อมูลที่ใช้ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทไปใช้ย่ืน  
ในช้ันศาลได้85 
 ในส่วนความผิดทางอาญาน้ันตามประมวลกฎหมายอาญาของออสเตรเลีย การกระทํา    
ท่ีเป็นการคุกคามบางประเภทถือว่าเป็นความผิดอาญา (Sexual Harassment a Code in Practice) 
อันได้แก่ การลวนลามทางกายหรือการล่วงเกินทางกาย การแสดงลามกอนาจาร การล่วงเกินทางเพศ
หรือการข่มขืน การเฝ้าติดตาม การสื่อสารท่ีลามกอนาจาร เช่น การสื่อสารทางโทรศัพท์ จดหมาย 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ในประเทศออสเตรเลียได้คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในคดีส่วนอาญาด้วย กล่าวคือ    
หากผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดอันเป็นการคุกคามทางเพศ เป็นนายจ้างผู้เสียหายควรจะแจ้งความ    
ร้องทุกข์กับพนักงานตํารวจและควรได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนท่ีจําเป็น 
 3.1.1.3 การกําหนดโทษสําหรับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 ในคดีอาญานั้น ผู้กระทําความผิดอาจถูกดําเนินคดีได้ถ้าหากจําเลยเป็นผู้กระทํา
ความผิดจริงต้องได้รับโทษปรับหรือจําคุก และในคดีแพ่งผู้เสียหายสามารถฟ้องคดีได้เอง ซ่ึงหาก
ผู้เสียหายชนะคดีก็จะได้รับการเยียวยาความเสียหาย แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาคดีทางอาญาจะยาก
กว่าทางแพ่ง เน่ืองจากในขั้นตอนกระบวนการพิจารณาน้ันผู้เสียหายจะต้องพิสูจน์ว่าจําเลยเป็น
ผู้กระทําความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยใด ๆ แต่หากเป็นคดีแพ่ง ผู้เสียหายพิสูจน์แต่เพียงว่า
ค่าเสียหายน้ันพอสมควรกับความเสียหายท่ีผู้เสียหายควรจะได้รับหรือไม่ 
 ในส่วนค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายเมื่อเกิดการกระทําคุกคามทางเพศข้ึน
น้ันกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ Sex Discrimination Act 1984 ได้กําหนดให้ผู้เสียหาย
สามารถเรียกค่าเสียหายได้เป็นตัวเงิน ซ่ึงจํานวนเงินน้ีอาจมีการตกลงกันระหว่างผู้เสียหายกับผู้ถูก
กล่าวหาเป็นจํานวนเงินสุดท้ายท่ีผู้เสียหายจะได้รับก็ได้ หากคู่กรณีท้ังสองสามารถเจรจาระงับ        
ข้อพิพาทได้และผู้ถูกกล่าวยินยอมชําระเงินค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนท่ีตกลงกัน คดีก็ถือเป็นอันยุติ  
 อย่างไรก็ตาม หากกรณีท่ีย่ืนเรื่องไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย 
(Australian Human Rights Commission) แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้และคณะกรรมการฯได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ คําร้องทุกข์ก็ถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้เสียหายมีทางเลือกท่ี
จะฟ้องคดีต่อศาล  ระดับสหพันธรัฐออสเตรเลียเพ่ือให้ศาลพิจารณาคดีก็ได้ แต่ผู้เสียหายควรฟ้องคดี
ต่อศาลภายใน 60 วันนับแต่วันที่คําร้องทุกข์น้ันสิ้นสุด86  
 กล่าวโดยสรุปเรื่องการคุกคามทางเพศในประเทศออสเตรเลียเป็นกรณีท่ีผู้กระทํา 
ความผิดสามารถเป็นได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย ส่วนผู้เสียหายก็สามารถเป็นเพศใดก็ได้เช่นกัน 

                                                            

 85 เรื่องเดียวกัน, หน้า 357. 
 86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 357. 
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นอกจากนี้ การคุกคามทางเพศเป็นเรื่องท่ีอาจเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ สถานที่ ท้ังในสถานท่ีทํางาน 
สถานศึกษา องค์กรของรัฐ ร้านอาหาร หรือร้านขายสินค้า ฯลฯ โดยกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
ก็ได้บัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายไว้อย่างไม่จํากัดเพศ เช้ือชาติ อายุ หรือแม้แต่ความพิการของผู้เสียหาย 
บุคคลทุกคนต่างได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง กฎหมายท่ีบัญญัติเรื่องการคุกคาม    
ทางเพศก็เป็นกฎหมายระดับสหพันธรัฐทั้งสิ้น จึงม่ันใจได้ว่าผู้เสียหายน้ันได้รับความคุ้มครองอย่าง
เต็มที่ ย่ิงไปกว่าน้ัน ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลียเป็นผู้รับคําร้องทุกข์ และเป็น    
ผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ือให้คดีเสร็จโดยยุติธรรมและผู้เสียหายได้รับการแก้ไขปัญหาและเยียวยาได้อย่าง
ทันท่วงที 
 
3.2 พิจารณาตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law)  
 
 ระบบกฎหมายกฎหมายท่ีบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในลักษณะระบบประมวลกฎหมาย 
และมิได้ตัดสินตามแนวคําพิพากษาของศาล ระบบกฎหมายดังกล่าวจึงได้ยึดถือฝ่ายนิติบัญญัติเป็น   
บ่อเกิดหลักของกฎหมาย และระบบศาลมักจะใช้วิธีพิจารณาโดยระบบไต่สวน และศาลจะไม่ผูกพัน
ตามคําพิพากษาในคดีก่อน ๆ ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษร ดังนั้น 
จึงสมควรที่จะศึกษาแนวทางในการบัญญัติกฎหมายตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรของ
ต่างประเทศที่กําหนดให้การคุกคามทางเพศเป็นความผิดทางอาญาและหาแนวทางในการกําหนด
บทลงโทษท่ีเหมาะสม ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ ในการคุ้มครองผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจาก    
การคุกคามทางเพศ ดังนี้ 
 
 3.2.1 ประเทศฝรั่งเศส  
 3.2.1.1 แนวความคิดของกฎหมายคุกคามทางเพศ    
 ประเทศฝรั่งเศสได้เริ่มต้นบัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศ (Le Harcèlement  
Sexuel) ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Code pénal) เม่ือปี ค.ศ.1992 ต่อมาสภาฝรั่งเศสได้ประกาศ 
รัฐธรรมนูญใหม่ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2012 โดยบัญญัติให้ความผิดฐานคุกคามทางเพศอยู่ใน   
มาตรา 222-33 แห่งประมวลกฎหมายอาญา87 โดยถือว่าการคุกคามทางเพศเป็นการก่ออาชญากรรม
ต่อบุคคล และเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

                                                            

 87 Penal Code, article 222-33 
 I. - Sexual harassment is imposing on a person, repeatedly, words or behavior 
with sexual connotations that either violate their dignity because of their degrading 
or humiliating character, or create a situation against him intimidating, hostile or 
offensive. 
 II. - Is likened to sexual harassment does, not even repeated use of any form 
of serious pressure in the real or apparent purpose of obtaining an act of a sexual 
nature, that it is sought the benefit of the author of facts or benefit of a third party. 
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 ซ่ึงปัญหาการคุกคามทางเพศในประเทศฝร่ังเศส หมายถึง การใช้อํานาจหน้าท่ีโดยมิชอบ
ในทางเพศ โดยแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ88 
 1) การเชิญชวนในทางเพศโดยให้คําม่ันว่าจะให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือมีนัยแอบแฝง 
 2) การข่มขู่ บังคับ กดดันทางจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ หากผู้ถูกกระทํา     
ไม่ยินยอมให้ในทางเพศ ซ่ึงการคุกคามทางเพศอาจก่อให้เกิดผลท่ีร้ายแรงต่อเหย่ือผู้ถูกกระทํา ไม่ว่าจะ
มีผลกระทบต่ออาชีพ หน้าที่การงาน เงื่อนไขในการทํางาน ตลอดจนสุขภาพกายและจิตใจ ซ่ึงกรณี
การคุกคามทางเพศนี้เหย่ือผู้ถูกกระทําอาจเป็นเพศใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย แต่ในแง่
ของสถิติพบว่าปัญหาดังกล่าว ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายผู้ถูกกระทํามากกว่าผู้ชาย 
 3.2.1.2 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ    
 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของประเทศฝรั่งเศสได้บัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายอาญา (Code pénal) ตอน 3 ว่าด้วยการคุกคามทางเพศ (Le Harcèlement Sexuel) ซ่ึง

                                                            

 III. - The particulars I and II are punishable by two year imprisonment and € 
30,000 fine. 
 These penalties are increased to three years imprisonment and a € 45,000 
fine when the acts are committed: 
 1 For a person abusing the authority conferred by his functions; 
 2 ° against a minor under fifteen years; 
 3 ° against a person whose particular vulnerability, due to age, illness, 
infirmity, to a physical or mental disability or to pregnancy, is apparent or known to 
the perpetrator; 
 4 ° against a person whose particular vulnerability or dependency due to its 
precarious economic or social situation is apparent or known to the perpetrator; 
 5. For more persons acting as perpetrators or accomplices.  
 88 พินศิริ นามสีฐาน, เร่ืองเดิม, หน้า 73. 
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เป็นกระทําอันเป็นการข่มเหงหรือรังแกผู้อ่ืน เพ่ือความสุขทางเพศของตน ตามมาตรา 222-3389    
โดยบัญญัติไว้ว่า90 
 

 I. - การคุกคามทางเพศที่เป็นการกระทําอันเป็นการรุกรานบุคคล
อ่ืน โดยการใช้คําสั่ง การข่มขู่ หรือการบีบบังคับ เพ่ือจุดมุ่งหมายให้ได้มา
ซ่ึงประโยชน์ใด ๆ ในทางเพศ  
 II. – การคุกคามทางเพศไม่จําเป็นต้องมีลักษณะรูปแบบเดิมซํ้า ๆ 
กันหลายครั้ง แม้กระทําเพียงครั้งเดียว ก็ถือเป็นความผิด โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์ทางเพศของตนหรือบุคคลที่สาม 
 

 ซ่ึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคามทางเพศยังครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติ ตาม
มาตรา 225-1-191 แห่งประมวลกฎหมายอาญาฯ นอกจากน้ันตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุกคาม
ทางเพศนี้จะรวมถึงในสถานที่ทํางาน ตามประมวลกฎหมายแรงงาน ซ่ึงได้บัญญัติเกี่ยวกับความผิด
ฐานคุกคามทางเพศไว้ในส่วนท่ี 6 ของหมวด 2 บท 2 ของบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแรงงาน 
โดยเป็นการบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างผู้ถูกกระทําการคุกคามทางเพศ ผู้ที่เป็นพยานหรือเปิดเผย       
การกระทําดังกล่าว มิให้ถูกลงโทษหรือให้ออกจากงาน ตามมาตรา L. 122-46 ซ่ึงการคุ้มครอง
ดังกล่าวมีผลไปถึงบุคคลที่เป็นข้าราชการด้วย92 
 
 
 
 

                                                            

 89 Le Code Pénal, article 222-33, 
 I. - Sexual harassment is imposing on a person, repeatedly, words or behavior 
with sexual connotations that either violate their dignity because of their degrading 
or humiliating character, or create a situation against him intimidating, hostile or 
offensive.  
 II. - Is likened to sexual harassment does, not even repeated use of any form 
of serious pressure   in the  real or apparent purpose of obtaining an act of a sexual 
nature, that it is sought the benefit of the author of facts or benefit of a third party.   
 90 พินศิริ นามสีฐาน, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
 91 Article 225-1-1 of the Penal Code states: "Discrimination comprises any 
distinction between people because they have suffered or refused to submit to acts 
of sexual harassment as defined in Article 222-33 or testified such facts, including, in 
the case I mentioned in the same   article, if the words or behavior were not repeated.  
 92 พินศิริ นามสีฐาน, เร่ืองเดิม, หน้า 75.  
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 3.2.1.3 การกําหนดโทษสําหรับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 อัตราโทษที่กําหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสนั้น มีความสัมพันธ์กับ     
การแบ่งประเภทความผิดอย่างชัดเจน ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศท่ีมีการแบ่งประเภทความผิด
อาญาไว้อย่างมีลักษณะและเป็นระบบ เรียกว่า การแบ่งประเภทความผิดแบบไตรภาค (Tripartite 
Classification) โดยแบ่งประเภทความผิดออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน ต่างกับระบบการแบ่ง
ประเภทความผิดของประเทศส่วนใหญ่ที่แบ่งประเภทความผิดแบบทวิภาค (Bipartite Classification) 
 ประเภทความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสแบ่งออกเป็นไตรภาค มีดังน้ี93 
 1) ความผิดอุกฤษฏ์โทษ (Les crimes) ซ่ึงถือเป็นโทษขั้นสูงสุดในประมวล
กฎหมายอาญาฝร่ังเศส กล่าวคือ เป็นโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือกักขังตลอดชีวิต  
 2) ความผิดมัชฌิมโทษ (Les délits) เป็นโทษท่ีสะท้อนถึงการผสมผสาน
และความ หลากหลายของแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษ ทั้งทฤษฎีข่มขู่ หรือยับย้ังการกระทําความผิด 
(Deterrence) การฟ้ืนฟูแก้ไข (Rehabilitation) และการกลับคืนเข้าสู่สังคม (Reintegration) ของ
ผู้กระทําความผิด กล่าวคือ โทษจําคุก โทษปรับ โทษปรับรายวัน โทษการทํางานบริการสาธารณะ 
โทษห้ามหรือจํากัดสิทธิ 
 3) ความผิดลหุโทษ (Les contraventions) เป็นโทษท่ีกําหนดขึ้นมาโดย
มี วัตถุประสงค์เพ่ือรักษาความมีวินัยของส่วนรวม หรือเพ่ือสนับสนุนการปราบปรามที่รวดเร็วที่สุด
และรักษาความม่ันคงของการบริหารราชการท่ีดีของประเทศ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษในสถานเบา  
 คุณลักษณะของการแบ่งประเภทความผิดอาญาในประมวลกฎหมายอาญาฝร่ังเศส 
นอกจากจะทําให้จัดกลุ่มประเภทความผิดตามความร้ายแรงของโทษอย่างเป็นระบบแล้วยังมี
ความสัมพันธ์อย่างสอดคล้องกับการดําเนินวิธีพิจารณาคดีของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมอาญา 
ต้ังแต่ช้ันเจ้าหน้าท่ี ตํารวจ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและศาล94 
  ประเทศฝรั่งเศสได้มีการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือใช้บังคับกับผู้กระทําความผิด
ฐานคุกคามทางเพศ ทั้งน้ี ก็เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้มีความผิดนั้นเกิดขึ้นซ่ึงมาตรการดังกล่าว
ได้แก่95  
 โทษทางอาญา โดยกําหนดว่าผู้ใดกระทําความผิดฐานคุกคามทางเพศ อาจถูกฟ้อง
เป็นคดีอาญาได้ตาม มาตรา 222-3396 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส Le 
Harcèlement Sexuel บัญญัติไว้ว่า 

                                                            

 93 อุทัย อาทิเวช, โทษในกฎหมายอาญาฝร่ังเศส, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2559 จาก
http://www.humanrights.ago.go.th/files/penalty_criminal_law_in_France.pdf 
 94 เรื่องเดียวกัน. 
 95 พินศิริ นามสีฐาน, เร่ืองเดิม, หน้า 77. 
 96 Le Harcèlement Sexuel, Article 222-33 III. - The particulars I and II are 
punishable by two year imprisonment and € 30,000 fine. 
 These penalties are increased to three years imprisonment and a € 45,000 
fine when the acts are  committed:  
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  III. – ความผิดตาม I และ II มีโทษถึงจําคุกสองปี และปรับ 
30,000 €  
 บทลงโทษเหล่าน้ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นจําคุกสามปีและปรับ 45,000 € 
เม่ือการกระทํา ดังนี้   
 1) กระทําการคุกคามทางเพศโดยใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ท่ีตน
ดํารงอยู่ 
 2) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่าสิบห้าปี 
 3) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับบุคคลที่ มีความ
เปราะบาง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน่ืองจากอายุการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ความ
พิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือการต้ังครรภ์ ซ่ึงผู้กระทําได้รู้หรือควรจะรู้ใน
การกระทําความผิดนั้น ๆ   
 4) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับบุคคลท่ีมีสถานะเป็น
เพ่ือน  ร่วมงาน หรือการพ่ึงพาอาศัยกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ซ่ึงผู้กระทําได้รู้หรือควรจะรู้ในการ
กระทําความผิดนั้น ๆ  
 5) กระทําการคุกคามทางเพศโดยบุคคลหลายคน โดยมีลักษณะ
เป็นการร่วมกันกระทําผิดหรือสมรู้ร่วมคิด 
 

 กล่าวคือ การคุกคามทางเพศในประเทศฝรั่งเศสนั้นถือว่าเป็นความผิดมัชฌิมโทษ 
(L’échelle de l’amende) ท้ังนี้ เพ่ือสนองความหลากหลายของวัตถุประสงค์ในการลงโทษและให้
สอดคล้องและได้สัดส่วนกับพฤติกรรมของผู้กระทําความผิดซ่ึงมีภูมิหลังแตกต่างกัน  
 กล่าวโดยสรุปคือการกระทําการคุกคามทางเพศในประเทศฝรั่งเศสน้ันถือเป็น
ความผิดทางอาญา ซ่ึงเป็นกระทําอันเป็นการข่มเหงหรือรังแกผู้อ่ืน เพ่ือความสุขทางเพศของตน โดย
ถือว่าการคุกคามทางเพศเป็นการก่ออาชญากรรมต่อบุคคล และเป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ อีกทั้ง ยังได้มีการกําหนดบทลงโทษท้ังจําและปรับตามความเหมาะสมร้ายแรงของกรณีอีกด้วย 
 
 

                                                            

 1 For a person abusing the authority conferred by his functions;  
 2 ° against a minor under fifteen years;  
 3 ° against a person whose particular vulnerability, due to age, illness, 
infirmity, to a physical or  mental disability or to pregnancy, is apparent or known to 
the perpetrator; 
 4 ° against a person whose particular vulnerability or dependency due to its 
precarious economic  or social situation is apparent or known to the perpetrator; 
 5. For more persons acting as perpetrators or accomplices.,  
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 3.2.2 ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)   
 3.2.2.1 แนวความคิดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ97 
 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) เป็นประเทศที่มีการ
ปกครองแบบสหพันธ์สาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของรัฐทั้งหมด 16 รัฐ ทําให้
มีกฎหมายทั้งระดับสหพันธ์สาธารณรัฐซ่ึงเป็นกฎหมายกลางและกฎหมายของรัฐแต่ละรัฐใช้บังคับ
ภายในประเทศประกอบกับสหพันธรัฐเยอรมนีเป็นหน่ึงในสมาชิกผู้ก่อต้ังสหภาพยุโรป (European 
Union: EU) ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการสร้างกระแสและทิศทางการเมือง 
ความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมในระดับโลก รวมท้ังสร้างคําสั่งอย่างเป็นทางการ (Directive) ซ่ึงเป็น
เครื่องมือทางกฎหมายประเภทหน่ึงที่ใช้บังคับในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป อันมีฐานะเป็นกฎหมาย
ลําดับรอง (Secondary Law) กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปได้ออกข้อกําหนด (Directive) ขึ้นมาบังคับ
ใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนเอง ดังนั้นสหพันธรัฐเยอรมนีใน
ฐานะสมาชิกของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปจึงต้องนําข้อกําหนด (Directive) ดังกล่าวไปสร้างเป็น
กฎหมายใหม่หรือเปล่ียนแปลงเพ่ือปรับใช้กับกฎหมายเก่าท่ีมีอยู่98 ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
ของกฎหมายภายในที่บังคับใช้ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปด้วยกัน 
 สหภาพยุโรปได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้น โดยได้
สร้างกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพยุโรป (Charter of Fundamental Rights of European 
Union)99 และประกาศข้อบังคับของสหภาพยุโรป EU Directive 2006/54/EC ซ่ึงเป็นข้อกําหนด 
(Directive) ท่ีพัฒนามาจาก EU Directive 2002/73/EC เพ่ือรับรอง “ความเท่าเทียมกันระหว่าง
ชายและหญิง (Equality between Men and Women)” ซ่ึงใช้เป็นหลักพ้ืนฐานของกฎหมายใน
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งสหพันธ์รัฐเยอรมนีด้วย จากกฎบัตรสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพ
ยุโรปและข้อกําหนดดังกล่าวข้างต้น ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องสร้างกฎหมายใหม่หรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเก่าภายในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการยับย้ังการกีดกันหรือการแบ่งแยก
ทางเพศ (Prohibition of Discrimination) และปกป้องสิทธิของชายและหญิงในทุกด้านเพ่ือให้ได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (Equal Treatment) นอกจากน้ี ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้อง
ดําเนินมาตรการป้องกันการคุกคาม (Harassment) และการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) 
ท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีทํางานและการฝึกอบรมทางวิชาชีพ ตลอดจนมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสมสําหรับ
การกระทําในลักษณะดังกล่าว100 
 สหพันธ์รัฐเยอรมนีได้เห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้น
ในประเทศ และในฐานะประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จึงได้นํา EU Directive 2006/54/EC มาสร้าง

                                                            

 97 เจนวิทย์ นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภูพ่งศกร, เรื่องเดิม, หน้า 341-343. 
 98 เรื่องเดียวกัน, หน้า 342. 
 99 กฎบัตรว่าด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐานของสหภาพยุโรปมีวัตถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิทางการ
เมืองสังคม และ เศรษฐกิจของพลเมืองในประเทศสหภาพยุโรปและผู้ท่ีอาศัยในกลุ่มประเทศดังกล่าว
ซ่ึงกฎบัตรน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2543 
 100 เจนวิทย์ นวลแสง ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 342. 
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เป็นกฎหมายใหม่ท่ีช่ือว่า General Equal Treatment Act 2006 (Gleichbehandlungsgesetz, 
AGG) โดยมีเนื้อหาเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมีการใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2549 
 จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์การคุกคามทางเพศในสหพันธรัฐเยอรมนีมักมี        
ผู้คุกคามหรือผู้คุกคามทางเพศเป็นเพศชาย ในขณะท่ีผู้ถูกกระทํามักเป็นเพศหญิง ซ่ึงอาจถูกคุกคาม
โดยการจ้องมอง การกอด การพูดจาลามกการลูบคลําอวัยวะอ่ืนๆ หรือการสัมผัสมือหรือแขน       
โดยผู้ชายเหล่าน้ัน มักเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าฝ่ายหญิงท่ีถูกกระทํา ไม่ว่าด้วยหน้าที่การงานหรืออายุ
และมีทัศนคติว่าผู้หญิงเป็นเพศท่ีด้อยกว่า การคุกคามในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นในองค์กร          
ทุกประเภทในสหพันธรัฐเยอรมนี  
 ทั้งน้ี ได้มีเหตุการณ์การคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในสหพันธ์รัฐเยอรมนีในช่วงเดือน
มกราคม ค.ศ.2016 ท่ีเมืองโคโลญจน์และเมืองใหญ่อ่ืน ๆ เช่น สตุ๊ทการ์ต ดุสเซลดอร์ฟ เป็นต้น โดยมี
การเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 379 คดี เป็น 516 คดี โดยในจํานวนนี้ 40% เกี่ยวข้องกับการคุกคาม
ทางเพศ มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงมากกว่า 200 คนเป็นเหย่ือของการข่มขืนและการคุกคามทางเพศใน
รูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การกอด จูบ ลูบคลําอวัยวะต่าง ๆ โดยกลุ่มผู้ขอลี้ภัยเป็นผู้ชายชาวต่างชาติจาก
ประเทศในแถบแอฟริกันและตะวันออกกลางประมาณ 20-30 คน ซ่ึงเป็นการคุกคามทางเพศรูปแบบ
ใหม่ที่เกิดขึ้นในสหพันธรัฐเยอรมนี (New Departure for the Country) ท่ีรัฐบาลเยอรมันกําลัง
พยายามหาตัวผู้กระทําความผิดและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน  
 และในเดือนมิถุนายน ค.ศ.2016 ทางรัฐบาลเยอรมนีได้มีการเสนอร่างพระราช 
บัญญัติเพ่ือเปลี่ยนแปลงประเด็นอันสําคัญเพ่ือควบคุมกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับเพศให้
เข้มงวดมากข้ึน  โดยการเปล่ียนแปลงน้ีการคุกคามทางทางเพศจะต้องถูกลงโทษภายใต้ 
Sexualstrafrecht101 บทลงโทษสําหรับพฤติกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ 
 3.2.2.2 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 กฎหมายการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน (General Equal Treatment Act 2006) ได้
ให้นิยามการคุกคามและการคุกคามทางเพศ ดังน้ี102 

                                                            

 101 Nein heißt Nein-Koalition reformiert Sexualstrafrecht.  Retrieved June 
16, 2016 from http://www.dw.com/de/nein-hei%C3%9Ft-nein-koalition-reformiert-
sexualstrafrecht/a-19336217 
 102 General Equal Treatment Act (AGG), Article 2 Definitions 1. For the 
purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 
  (c)‘harassment’: where unwanted conduct related to the sex of a person 
occurs with the purpose or effect of violating the dignity of a person, and of creating 
an intimidating, hostile, degrading, humiliating or offensive environment; 
 (d) ‘sexual harassment’: where any form of unwanted verbal, non-verbal or 
physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or effect of violating 
the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, 
humiliating or offensive environment; 
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 ตามมาตรา 2, 1(c) “การคุกคาม (Harassment)” หมายถึง การกระทําอันไม่เป็นท่ี
พึงปรารถนาซ่ึงเกี่ยวกับเพศของบุคคลหนึ่งบุคคลใด อันกระทําขึ้นเพ่ือละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม ไม่เป็นมิตร ด้อยค่าเสื่อมเสียเกียรติ หรือถูกรังเกียจ 
 และตามมาตรา 2, 1(d) “การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)” หมายถึง 
การกระทําอันไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการพูด การใช้ท่าทาง หรือการเคลื่อนไหวทาง
กายภาพท่ีมีลักษณะสื่อเกี่ยวกับเพศ อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หรือทําให้
ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม ไม่เป็นมิตร ด้อยค่าเสื่อมเสียเกยีรติ หรือถูกรังเกียจ 
 ซ่ึงการคุกคามและการคุกคามทางเพศข้างต้นยังหมายรวมไปถึงกรณี ดังน้ี103 
 1. การได้รับการปฏิบัติท่ีแย่ลง (Less Favorable Treatment) เนื่องจากการท่ี
ผู้ถูกกระทําตอบรับหรือปฏิเสธการคุกคามหรือการคุกคามทางเพศนั้น 
 2. การออกคําสั่งให้กีดกันหรือแบ่งแยกบุคคลใดอันเน่ืองมาจากเพศของบุคคลน้ัน 
 3. การได้รับการปฏิบัติท่ีแย่ลง เน่ืองจากการที่หญิงต้ังครรภ์หรือลาคลอด 
 ในสหพันธรัฐเยอรมนี การคุกคามและการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นได้ในสถานท่ี 
ดังต่อไปน้ี104 
 1. การคุกคามหรือการคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน105 ตามมาตรา 9 แห่ง EU 
Directive 2006/54/EC เช่น การกําหนดให้ผู้มีลักษณะใดบ้างที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ด้านประกันสังคม
จากนายจ้าง การกําหนดเงื่อนไขในการได้รับผลประโยชน์จากนายจ้างให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเพศ
หน่ึงเพศใด โดยเฉพาะการกําหนดเวลาเกษียณอายุการทํางานที่แตกต่างกัน การระงับสิทธิลาคลอด
หรือสิทธิลาเพ่ือครอบครัวซ่ึงมีกฎหมายรับรองไว้ การกําหนดภาระงานท่ีแตกต่างกันการกําหนด
มาตรฐานการทํางานท่ีใช้กับลูกจ้างเพียงเพศใดเพศหนึ่งเท่าน้ัน เป็นต้น 
 2. การคุกคามหรือการคุกคามทางเพศในสถานที่ อ่ืน เช่น การพูดจาลามก         
การพูดจาประชดประชันเสียดสีในทางเพศการข่มขืน การทารุณทางเพศ การสะกดรอยตาม ซ่ึง
เกิดขึ้นระหว่างนักศึกษาด้วยกันหรือระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ท้ังในสถานศึกษา (ในมหาวิทยาลัย
และในโรงเรียน) และนอกสถานศึกษา 

                                                            

 103 General Equal Treatment Act (AGG), Article 2 Definitions 2. For the 
purposes of this Directive, discrimination includes: 
 (a) harassment and sexual harassment, as well as any less favourable 
treatment based on a person's rejection of or submission to such conduct; 
 (b) instruction to discriminate against persons on grounds of sex; 
 (c) any less favourable treatment of a woman related to pregnancy or 
maternity leave within the meaning of Directive 92/85/EEC. 
 104 เจนวิทย์ นวลแสง ภัทราภรณ์ เกษตรสารและอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 343. 
 105 General Equal Treatment Act (AGG), Article 9 Examples of discrimination 1,  
Provisions contrary to the principle of equal treatment shall include those based on 
sex, either directly or indirectly, for: 
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 เพ่ือแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะท่ีเกิดขึ้นใน
สถานท่ีทํางาน กฎหมายการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน General Equal Treatment Act (AGG) และ 
Work Constitution Act (Betriebsverfassunggesetz: BetrVG)106 และได้กําหนดการคุกคามและ
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานซ่ึงกระทําโดยนายจ้างหรือลูกจ้างด้วยกันถือเป็นการฝ่าฝืนสัญญา
จ้างและเป็นความผิดทางกฎหมาย (§ 3 AGG)107 ไม่ว่าจะเป็นการกระทําในทางเพศใด ๆ ก็ตาม เช่น 
การจับหรือสัมผัสร่างกาย การวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเน่ืองมาจากการท่ีบุคคลมีเพศน้ัน ๆ หรือ
การแสดงภาพลามกให้ผู้อ่ืนหรือสาธารณชน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้ถูกคุกคามหรือคุกคามทาง
เพศมีสิทธิย่ืนคําร้อง (Complaint) ต่อหน่วยงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบของนายจ้าง บริษัท หรือต่อ
สหภาพแรงงาน ตาม § 13 AGG108 โดยนายจ้างและสหภาพแรงงานจะต้องตรวจสอบคําร้องน้ัน และ
ดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือระงับหรือยับย้ังการกระทําในลักษณะดังกล่าว ซ่ึงมาตรการเช่นว่านั้น
ได้มีการกําหนดไว้ใน § 12 AGG109 ได้แก่ การออกประกาศเตือนแก่ผู้กระทําความผิด การลงโทษทาง
วินัยแก่ผู้กระทําความผิด การให้ผู้กระทําความผิดย้ายสาขาหรือสถานท่ีทํางาน การกําหนดตําแหน่ง
หน้าท่ีการทํางานในองค์กรใหม่ หรือการไล่ผู้กระทําความผิดออก นอกจากนี้ ผู้ถูกกระทํามีสิทธิได้ค่า
สินไหมทดแทนชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นตาม § 15 AGG110 จากนายจ้างหรือผู้กระทําความผิด 
ซ่ึงถือเป็นผู้ฝ่าฝืนสัญญาจ้าง และผู้ถูกกระทํามีสิทธิลาโดยได้รับเงินเดือนจากนายจ้างจนกว่า         
การคุกคามหรือการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นน้ันจะหมดไปตาม § 14 AGG111 และหากลูกจ้างไม่ได้รับ
การเยียวยาจากการถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศอันเกี่ยวเน่ืองกับการทํางาน ลูกจ้างสามารถย่ืน
ฟ้องต่อศาลแรงงานในรัฐท่ีเกิดเหตุดังกล่าวได้ (The State Labour Court)112 

                                                            

 106 BetrVG เป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของบริษัท
หรือองค์กรท่ีตนเองทํางานอยู่ และรับรองสิทธิของสหภาพแรงงานและลูกจ้างอันเกี่ยวเน่ืองกับการ
ทํางาน เพ่ือให้เกิดสภาวะการทํางานท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมแก่ลูกจ้าง 
 107 General Equal Treatment Act (AGG), § 3 Definitions, Article 1 General Act 
on Equal Treatment Part 1General Provisions. 
 108 General Equal Treatment Act (AGG), § 13 Right of Appeal 
 109 General Equal Treatment Act (AGG), § 12 Employer Action and Duties  
 110 General Equal Treatment Act (AGG), Chapter 3 Employee Rights § 15 
Compensation and Damages 
 111 General Equal Treatment Act (AGG), § 14Right to Refuse Performance 
 Where the employer takes no or takes obviously unsuitable measures to stop 
the harassment or sexual harassment in the workplace, the affected employees shall 
have the right to refuse performance without loss of pay insofar as this is necessary 
for their protection. Section 273 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch) 
shall remain unaffected. 
 112 เจนวิทย์ นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 345-346. 
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 นอกจากน้ี ผู้ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศไม่ว่าใน สถานที่อ่ืนใดก็ตามสามารถ
ย่ืนคําฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาได้ ในกรณีดังต่อไปน้ี113 
 1. การคุกคามทางเพศที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ (Sexual Assault by Use of Force 
or Threat) อันเป็นการใช้กําลังหรือข่มขู่ให้ผู้ถูกกระทําเกิดความหวาดกลัวจนต้องยินยอมให้มีการ
ละเมิดทางเพศโดยไม่สมัครใจ ซ่ึงเป็นความผิดตาม §177 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน114 
(The Penal Code or Strafgesetzbuch, StGB) 
 2. การคุกคามทางเพศอันเป็นการอาศัยความไว้วางใจหรือสภาพของผู้ถูกกระทํา 
หรือตําแหน่งหน้าท่ีหรือความรับผิดชอบของผู้กระทําในการประพฤติผิดทางเพศ (Sexual Abuse) ซ่ึง
เป็นความผิดตาม §174 ถึง §174c แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (The Penal Code or 
Strafgesetzbuch, StGB)115  
 3. การคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม (Stalking) เป็นการมีพฤติกรรมคุกคาม
หรือข่มขู่อย่างต่อเน่ือง เช่น การโทรศัพท์หาอย่างต่อเน่ือง การส่งอีเมลล์ จดหมาย หรือข้อความทาง
โทรศัพท์จํานวนมาก หรือการดักรอบริเวณที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
 ซ่ึงในทางอาญา ผู้ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศได้รับความคุ้มครองจาก Civil 
Legal Protection from Violent Acts and Stalking Offences ให้สามารถย่ืนคําร้องต่อศาลให้
ดําเนินการใด ๆ เพ่ือแยกผู้คุกคามหรือคุกคามทางเพศให้อยู่ห่างจากผู้ถูกกระทําได้ โดยไม่ต้องรอให้
เหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเสียก่อน ซ่ึงในระหว่างท่ีศาลกําลังพิจารณาคําร้องน้ัน พนักงานตํารวจจะไป
คุ้มครองผู้ถูกกระทําท่ีบ้านเพ่ือกันมิให้ผู้กระทําเข้าถึงตัวผู้ถูกกระทําได้ และหากต่อมาศาลมีคําสั่ง
อนุญาตตามคําร้อง และผู้กระทําฝ่าฝืนคําสั่งศาล ผู้กระทําจะถูกลงโทษทางอาญา โดยผู้กระทํา
ความผิดอาจถูกระวางโทษจําคุก หรือปรับหรือท้ังจําทั้งปรับ ดังน้ัน หากผู้คุกคามหรือผู้คุกคาม      
ทางเพศเป็นอาจารย์หรือนักศึกษาในสถานศึกษาก็อาจถูกกําหนดไม่ให้เข้าไปในสถานศึกษาหรือเข้ามา
ได้ภายใต้เงื่อนไข หรืออาจถูกไล่ออกก็ได้116 
 มาตรการป้องกันการคุกคามและการคุกคามทางเพศในสหพันธรัฐเยอรมนี น้ัน 
นอกจากได้มีการกําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว องค์กรภาครัฐและสถานศึกษาต่าง ๆ ได้

                                                            

 113 เรื่องเดียวกัน, หน้า 346. 
 114 The Penal code or Strafgesetzbuch, StGB, Section 177 Sexual Coercion; Rape 
 115 The Penal code or Strafgesetzbuch, StGB, Chapter Thirteen Crimes Against 
Sexual Self-determination 
 Section 174 Sexual Abuse of Wards 
 Section 174a Sexual Abuse of Prisoners, Persons in the Custody of a Public 
Authority, and Persons in Institutions Who are Ill or in Need of Assistance 
 Section 174b Sexual Abuse By Exploiting a Position in a Public Office 
 Section 174c Sexual Abuse By Exploiting a Counseling, Treatment or Care 
Relationship 
 116 เจนวิทย์ นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 347. 
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กําหนดจรรยาบรรณ (Code of Conduct) และแนวทางปฏิบัติ (Guideline) เพ่ือป้องกันและ      
ขจัดการคุกคามและการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในสถานท่ีดังกล่าว โดย Equal Opportunity 
Commissioners เป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดและดําเนินมาตรการป้องกัน    
การคุกคามที่เกี่ยวกับเพศและการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐและสถานศึกษา  
 ในขณะที่องค์กรภาคเอกชนได้มีการทําข้อตกลงของสภาการจ้างงาน (Work Council) 
ขององค์กรแต่ละแห่ง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติในท่ีสถานท่ีทํางาน และการสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งการกําหนดกรอบจรรยาบรรณเพ่ือป้องกันและขจัดการคุกคามและ         
การคุกคามทางเพศ โดยมี Federal Association of German Employers (BDA) และ Federation of   
German Trade Unions (DGB) เป็นองค์กรภาครัฐท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลง ความร่วมมือ 
และจรรยาบรรณดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม Equal Opportunity Commissioners Federal 
Association of German Employersและ Federation of German Trade Unions ไม่มีอํานาจ
ในการฟ้องร้องคดีแทนผู้เสียหาย เป็นแต่เพียงองค์กรท่ีกํากับดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องเท่าน้ัน ดังน้ัน หากผู้เสียหายต้องการฟ้องคดีจะต้อง
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้ตามลักษณะของคดีที่เกิดขึ้นเอง  
 โดยได้มีคดีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่น่าสนใจในสหพันธรัฐเยอรมนีเกิดขึ้นที่รัฐ
ชเลสวิก-โฮลสไตน์ ซ่ึงศาลแรงงาน (The State Labour Court of Schleswig-Holstein) ได้
พิพากษาให้จําเลยที่เป็นบุรุษพยาบาล ซ่ึงทํางานในโรงพยาบาลมานานถึง 18 ปี ถูกไล่ออกทันทีโดย
นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ภายหลังจําเลยได้แสดงภาพเปลือยของหญิงสาวให้กับเพ่ือน
ร่วมงานหญิงหลายคนและพูดถึงจินตนาการท่ีตนมีเพศสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานเหล่าน้ัน ท้ังน้ี ศาลได้
คํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อิสรภาพ ทางเพศ สิทธิในการทํางานโดยปราศจากการพูดจากระตุ้น
ทางเพศของเพ่ือนร่วมงานหญิงดังกล่าว การใช้ ภาษาท่ีกระตุ้นทางเพศของจําเลย และหน้าที่ของ
นายจ้างในการปกป้องลูกจ้างหญิงซ่ึงเป็นกําลังสําคัญในการดําเนินกิจการของโรงพยาบาล การท่ีศาล
ได้วางหลักสําคัญว่าการคุกคามทางเพศในลักษณะดังกล่าว ซ่ึงแม้ไม่ได้มีการสัมผัสร่างกายของ      
ฝ่ายผู้เสียหายก็ตาม ก็เพียงพอแล้วท่ีนายจ้างจะไล่บุคคลนั้นออกโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้     
คําพิพากษาดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ทางกฎหมายที่สําคัญ ซ่ึงทําให้เกิดความตื่นตัวด้านการคุกคาม
ทางเพศในสหพันธรัฐเยอรมนี117  
 3.2.2.3 การกําหนดโทษสําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 ในกรณีท่ีมีการย่ืนฟ้องผู้ คุกคามหรือคุกคามทางเพศต่อศาล ภาระการพิสูจน์ 
(Burden of Proof) จะตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจําเลยในการนําพยานหลักฐานต่าง ๆ มาพิสูจน์ให้ศาล
เห็นว่าตนไม่ได้กระทําความผิดเช่นนั้น เช่น ไม่มีเจตนาหรือกระทําโดยประมาท เป็นต้น ทั้งน้ี เฉพาะ
ในกรณีท่ีโจทก์นําพยานหลักฐานมาให้ศาลพอรับฟังในเบ้ืองต้นได้ว่ามีการคุกคามหรือการคุกคามทาง
เพศเกิดขึ้น (Prima Facie Case) ตาม § 22 AGG118  

                                                            

 117 เรื่องเดียวกัน, หน้า 348-349. 
 118 General Equal Treatment Act (AGG), § 22Burden of Proof 
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 โดยในการพิจารณาคดีศาลจะคํานึงถึงระดับของความเสียหายและผลเสียด้านอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์คุกคามหรือคุกคามทางเพศซํ้าขึ้นอีก อายุและระยะเวลา
การทํางานของผู้ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศ ตลอดจนการที่ผู้ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศ
อาจมีส่วนผิดในการก่อให้เกิดการกระทําดังกล่าวและเม่ือศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเลยกระทํา     
การคุกคามหรือคุกคามทางเพศโจทก์ตามฟ้องจริง ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยและกําหนด          
ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งท่ีจําเลยต้องชําระ เพ่ือชดเชยให้คุ้มค่ากับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก่โจทก์
ตาม § 15 AGG119 
 อย่างไรก็ดียังมีเหตุเพ่ิมโทษในกรณีท่ีมีการดูถูกหรือเหยียดหยามทางเพศ ตาม §185 
Strafgesetzbuch120 ซ่ึงความผิดน้ีต้องระวางโทษปรับและจําคุกไม่เกินหน่ึงปี และเม่ือความผิดท่ีมี
ความรุนแรงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับ 
 และเม่ือมีการกระทํารุนแรงต่อเน้ือตัวร่างกาย เหย่ือผู้ถูกกระทํามีสิทธิที่จะป้องกัน
ตัวเองในขณะท่ีเกิดการคุกคามทางเพศข้ึน และตาม § 223 Strafgesetzbuch121 ซ่ึงผู้ใดกระทําการ
ทารุณกรรมหรือทําร้ายผู้อ่ืนจะถูกลงโทษด้วยจําคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ 
 กล่าวโดยสรุปแล้ว การคุกคามและการคุกคามทางเพศในสหพันธรัฐเยอรมนีเกิดขึ้น
ได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานภาพ และในทุกสถานที่ ซ่ึงผู้เสียหายจะได้รับความคุ้มครองและ       
การเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอาญา กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน และ General Equal Treatment Act ซ่ึงพัฒนามาจากกฎหมายของกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปประกอบกับการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจะเป็นไปในลักษณะที่เป็นคุณแก่ผู้เสียหายเป็น
สําคัญ โดยเฉพาะการให้ภาระการพิสูจน์ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่าคุกคามหรือคุกคามทางเพศ อันทําให้
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นการคุกคามและการคุกคามทางเพศในสหพันธรัฐเยอรมนี
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามกฎหมายของต่างประเทศ เห็นได้ว่า 
เม่ือพิจารณาตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศออสเตรเลียกําหนดให้การคุกคามทางเพศถือเป็นรูปแบบหน่ึงของการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อ
กฎหมายที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยศาลเป็นผู้มีบทบาทในการตีความและปรับใช้ 
 ในประเทศออสเตรเลีย ค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหายเมื่อเกิดการกระทํา
คุกคามทางเพศข้ึนน้ันตามกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ Sex Discrimination Act 1984 ได้
กําหนดให้ผู้เสียหายสามารถเรียกค่าเสียหายได้เป็นตัวเงิน และผู้เสียหายสามารถมีทางเลือกท่ีจะฟ้อง
คดีต่อศาล ระดับสหพันธรัฐออสเตรเลียเพ่ือให้ศาลพิจารณาคดีก็ได้ แต่ผู้เสียหายควรฟ้องคดีต่อศาล
ภายใน 60 วันนับแต่วันท่ีคําร้องทุกข์นั้นสิ้นสุด และย่ิงไปกว่าน้ันยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง 
ออสเตรเลียเป็นผู้รับคําร้องทุกข์ และเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพ่ือให้คดีเสร็จโดยยุติธรรมและผู้เสียหายได้รับ
การเยียวยาอย่างทันท่วงทีอีกด้วย 

                                                            

 119 General Equal Treatment Act (AGG), § 15 Compensation and Damages 
 120 The Penal code or Strafgesetzbuch, StGB , § 185 Insult 
 121 The Penal code or Strafgesetzbuch, StGB, § 223 Physical injury 
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 สําหรับการพิจารณาตามระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษร (Civil Law) ท้ังในประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศเยอรมนีน้ัน เห็นได้ว่า ประเทศฝร่ังเศสได้บัญญัติความผิดฐานคุกคามทางเพศไว้
ในประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยการคุกคามทางเพศ และถือว่าการกระทําความผิดฐานคุกคามทาง
เพศไม่จําเป็นต้องมีลักษณะซํ้า ๆ เหมือนกันหลายครั้ง แม้กระทําเพียงครั้งเดียวก็ถือเป็นความผิด โดย
กรณีส่วนใหญ่ของการคุกคามทางเพศมักจะเกิดในระหว่างความสัมพันธ์ของการทํางาน ซ่ึงตาม
ประมวลกฎหมายแรงงาน ได้มีการบัญญัติคุ้มครองลูกจ้างผู้ถูกกระทําการคุกคามทางเพศ ผู้ท่ีเป็น
พยานหรือเปิดเผยการกระทําดังกล่าว มิให้ถูกลงโทษหรือให้ออกจากงาน ซ่ึงการคุ้มครองดังกล่าวมีผล
ไปถึงบุคคลท่ีเป็นขา้ราชการด้วย   
 ส่วนในประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนีได้เห็นความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการคุกคาม
ทางเพศท่ีเกิดขึ้น ในประเทศโดยมีกฎหมายท่ีช่ือว่ากฎหมายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน General 
Equal Treatment Act 2006 (Gleichbehandlungsgesetz, AGG) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือก
ปฏิบัติ และเพ่ือแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในประเทศในสถานที่ทํางาน General Equal 
Treatment Act (AGG) และ Work Constitution Act (Betriebsverfassunggesetz: BetrVG) 
และกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ฝึกงาน ผู้ที่มีลักษณะของลูกจ้าง
หรือนายจ้างในองค์กรใด ๆ ไม่ว่าจะมีเพศใดก็ตาม และผู้ถูกคุกคามทางเพศยัง สามารถยื่นคําฟ้องต่อ
ศาลเป็นคดีอาญาได้อีกด้วย   
 ในการกําหนดโทษสําหรับความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของประเทศฝร่ังเศส 
ประกอบไปด้วย โทษอาญาที่มีโทษถึงจําคุกสองปี และปรับ 30,000€ และในบทหนักจะจําคุกสามปี
และปรับ 45,000 € โทษทางวินัย โดยอาจถูกดําเนินการทางวินัย ซ่ึงที่ร้ายแรงท่ีสุด คือ การไล่ออก 
 ส่วนในประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนีกําหนดไว้ตาม General Equal Treatment Act 
(AGG) ศาลจะพิพากษาลงโทษจําเลยและกําหนดค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งท่ีจําเลยต้องชําระเพ่ือ
ชดเชยให้คุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่โจทก์ สําหรับโทษทางอาญานั้น ผู้กระทําความผิดอาจถูก
ระวางโทษจําคุก หรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับ และตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็อาจถูกกําหนดไม่ให้
เข้าไปในสถานศึกษา หรอืเข้ามาได้ภายใต้เงื่อนไข หรืออาจถูกไล่ออกก็ได้ 
 จากการศึกษาพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของทั้งสามประเทศ
ข้างต้น เห็นได้ว่าในแต่ละประเทศต่างก็มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ชัดเจน ครอบคลุม อีกท้ัง ยังมี
มาตรการทางกฎหมายท่ีจะควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการกระทําการคุกคามทางเพศ ตลอด
จนถึงการคุ้มครองผู้ท่ีได้รับผลร้ายจากการกระทําดังกล่าว ท้ังนี้ ก็เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
กฎหมายของไทย โดยคํานึงถึงความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ความเป็นมนุษย์ การคุ้มครองความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันการเกิดปัญหาการคุกคามทาง
เพศ และผลกระทบต่อร่างกายรวมถึงจิตใจอีกด้วย 



 
บทที่ 4 

 
การศึกษาเก่ียวกับการคุกคามทางเพศตามกฎหมายของประเทศไทย 

 
 พฤติกรรมอันเป็นความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ เป็นปัญหาที่สามารถเกิดได้แทบ     
ทุกหนทุกแห่ง ทุกท่ีทุกเวลาในสังคม โดยมีรูปแบบและลักษณะท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละ
สภาพแวดล้อมของสังคมในแต่ละพ้ืนที่ ซ่ึงในสังคมก็ได้มีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายในอันท่ีจะ
ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายในความผิดทางอาญา โดยต้องมีความสอดคล้องกับสภาพของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท้ังนี้ เพ่ือให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 ปัญหาในเร่ืองบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ เป็นสิ่งท่ีควรได้รับ
การศึกษาอย่างละเอียด โดยมุ่งพิจารณาปัญหาซ่ึงเกิดจากการบัญญัติกฎหมายท่ีไม่ชัดเจนและ
ครอบคลุมถึงรูปแบบการคุกคามทางเพศที่แท้จริง ท้ังนี้ก็เพ่ือให้มีความเหมาะสมชัดเจนท้ังในเชิง
กฎหมายและการปฏิบัติ และสามารถนํามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนจึงเห็นควรศึกษา
บทบัญญัติของกฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่มีในขณะน้ีเปรียบเทียบกับกฎหมายใน
ประเทศท่ีมีบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการนํามาพัฒนาและปรับใช้กฎหมายของ
ประเทศไทยต่อไป 
 
4.1 ความเป็นมาของกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศในประเทศไทย 
 
 นับต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 1 เม่ือปี พ.ศ.2347 ทรงมีพระราชโองการโปรดให้มีการชําระและ
รวบรวมกฎหมายเก่าต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ถูกพม่าเผาทําลายเสียใหม่ เน่ืองการทรงเห็นว่ามี    
การตัดสินคดีด้วยความวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความยุติธรรม เม่ือมีการตรวจชําระกฎหมายเป็น      
ท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงทรงโปรดให้มีการประทับตราขึ้นเพ่ือเป็นประกันความถูกต้องและป้องกัน        
การปลอมแปลง และเรียกกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า “กฎหมายตราสามดวง” 
 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 เม่ือมีการเปิดประเทศค้าขายกับต่างชาติมากขึ้น จึงจําเป็นต้องมี  
การปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับอารยประเทศ แต่การจัดทําประมวลกฎหมายให้
เป็นแบบสมัยใหม่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน จึงทรงโปรดให้มีการประกาศใช้เป็นการเฉพาะเรื่องขึ้น
ก่อน เพ่ือแก้ปัญหาความบกพร่องของกฎหมายบางลักษณะ กฎหมายท่ีทรงโปรดให้มีการประกาศใช้
กฎหมายเป็นการเฉพาะเฉพาะฉบับหนึ่ง ก็คือ พระราชกําหนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณี ร.ศ.118 ใช้
บังคับแทนกฎหมายฉบับเดิมที่มีข้อบกพร่องอยู่หลายประการ ประกอบกับพระองค์ทรงเห็น
ความสําคัญด้านกฎหมายและเพ่ือให้ระบบศาลไทยเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ทรงโปรดให้มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปในเชิงนิติศาสตร์มากข้ึน จึงมีการจัดทํา
ประมวลกฎหมายและประกาศใช้กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซ่ึงเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษร
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ฉบับแรกของประเทศ ท้ังนี้ เนื่องจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นกฎหมายที่มีการรวบรวมไว้เป็น
หมวดหมู่ชัดเจน จึงเหมาะสมกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่จําต้องอาศัยความแน่นอน
ชัดเจนของกฎหมาย และเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับของประเทศในยุโรปซ่ึงใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร
เช่นเดียวกัน  
 กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ได้ใช้บังคับเรื่อยมาจนกระท่ังถึงสมัยรัชกาลท่ี 9 จึงได้มีการ
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายคร้ังใหญ่ขึ้นอีกครั้ง โดยเรียกประมวลกฎหมายท่ีมีการแก้ไขขึ้นใหม่ว่า 
ประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงใช้บังคับแทนกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ที่ใช้บังคับมานานและไม่
ทันต่อยุคสมัยท่ีได้เปลี่ยนแปลงไป122 เม่ือมีการประกาศใช้กฎหมายตามแต่ละยุคสมัย ในส่วนความผิด
เกี่ยวกับเพศก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แต่ก็ยังไม่มีปรากฏความผิดเกี่ยวกับการคุกความทาง
เพศขึ้น ท้ังน้ี ในปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญาแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศไว้สี่ฐานความผิดหลัก ประกอบด้วย ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา ความผิด
ฐานกระทําอนาจาร ความผิดฐานค้าบุคคลเพ่ือความใคร่ และความผิดฐานค้าสิ่งลามก 
 ในเร่ืองของ “การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)” สําหรับประเทศไทยแล้วถือว่า
เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในสังคม ทั้งที่ความเป็นจริงการคุกคามทางเพศมีอยู่ในสังคมไทยมาอย่าง
ยาวนานและดํารงอยู่อย่างแนบเนียน แต่กลับไม่ได้เห็นความสําคัญถึงปัญหาน้ีอย่างท่ีควร ท้ังน้ี 
กระแสต่อต้านการคุกคามทางเพศท่ีได้ปรากฏเด่นชัดในประเทศไทย เริ่มต้นจากองค์กรพัฒนาเอกชน
ด้านสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ได้มีการเคลื่อนไหวและออกรณรงค์ให้สังคมรับรู้ถึง
การคุกคามทางเพศและผลกระทบจากการคุกคามทางเพศในปี พ.ศ.2523 และได้มีการขับเคลื่อนใน
เรื่องดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง แต่ประเด็นการคุกคามทางเพศก็ไม่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมไทย
ในขณะน้ันเท่าที่ควร จนกระท่ังในปี พ.ศ.2531 ได้มีตัวแทนฝ่ายผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างเข้ามามี     
ส่วนร่วมในการต่อต้านการคุกคามทางเพศชัดเจนย่ิงขึ้น ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2541 แต่กฎหมายดังกล่าวเม่ือมีผลบังคับใช้กลับยังไม่สามารถ        
ป้องปรามและทําให้ปัญหาการคุกคามทางเพศลดลงได้อย่างท่ีควรจะเป็น123 
 และเม่ือในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ประเทศไทยก็ได้มีกฎหมายเก่ียวกับการคุกคาม 
(Harassment) โดยได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา  
 
 
 
                                                            

122 กฤษฎา บุณยสมิต, “บทบัญญัติต่าง ๆ ในกฎหมายตราสามดวง,”  ใน สารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มท่ี 30, หน้า 114, ค้น
วันท่ี 12 ธันวาคม 2559 จาก http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=30& 
chap=4&page=t30-4-infodetail05.html 
 123 เจนวิทย์ นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 327. 
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4.2 พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
 ประมวลกฎหมายอาญาของไทยได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศไว้สี่ฐานความผิดหลัก 
ประกอบด้วย ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา ความผิดฐานกระทําอนาจาร ความผิดฐานค้าบุคคล
เพ่ือความใคร่ และความผิดฐานค้าสิ่งลามกอนาจาร  
 สําหรับความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา ตามมาตรา 276 “ผู้ใดข่มขืนกระทําชําเราผู้อ่ืน     
โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ
โดยทําให้ผู้อ่ืนนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืนต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี และปรับต้ังแต่
แปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท” 
 การกระทําท่ีเป็นความผิดฐานน้ี คือ การชําเราผู้อ่ืนโดยท่ีผู้เสียหายไม่ยินยอม ผู้กระทําจึง
ข่มขืนใจโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย หรือโดยการทําให้ผู้เสียหายตกอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้ผู้เสียหายเข้าใจผิดว่าผู้กระทําเป็นบุคคลอ่ืน โดยการกระทํา
ดังกล่าวนั้นมีมูลเหตุจูงใจเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระทํา โดยผู้กระทําใช้อวัยวะเพศของตนกระทํากับ
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืน หรือการใช้สิ่งอ่ืนใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
ของผู้อ่ืน124 
 สําหรับความผิดฐานกระทําอนาจาร ตามมาตรามาตรา 278 “ผู้ใดกระทําอนาจารแก่ 
‘บุคคล’ อายุกว่าสิบห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กําลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ใน
ภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทําให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
 การกระทําท่ีเป็นความผิดฐานน้ี คือ การกระทําอนาจารโดย ผู้เสียหายไม่ยินยอม ผู้กระทําจึง
ต้องขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือทําให้ผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถ
ขัดขืนได้ หรือทําให้ผู้เสียหายเข้าใจผิดว่าผู้กระทําเป็นบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ การกระทําอนาจาร หมายถึง 
ความประพฤติน่าอับอาย ลามก น่าบัดสี ทําให้เป็นที่อับอายเป็นท่ีน่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืนในทางเพศ      
เช่น การสัมผัสจับต้องอวัยวะเพศหญิง การกอดปล้ํา การฉุดมือหญิง ซ่ึงเป็นการกระทําต่อเน้ือตัว
ร่างกายของบุคคลโดยตรงแม้จะให้ผู้อ่ืนกระทําต่อเน้ือตัวร่างกายของตัวผู้กระทําผิดเองก็ถือว่าเป็น   
การอนาจารเช่นกัน เช่น บังคับให้ผู้อ่ืนมาจับอวัยวะเพศของตนก็เป็นการกระทําอนาจารต่อผู้อ่ืน     
แต่ถ้าเป็นการกล่าววาจาลามกส่อเสียดไปในทางเพศ หรือการแสดงภาพลามกอนาจารให้ดู ไม่ถือว่า
เป็นการกระทําอนาจาร125 
 สําหรับความผิดฐานค้าบุคคลเพ่ือความใคร่ ตามมาตรมาตรา 282 “ผู้ใดเพ่ือสนองความใคร่
ของผู้อ่ืนเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพ่ือการอนาจารซ่ึงชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะ ‘ยินยอมก็ตาม’
ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับต้ังแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท” 

                                                            

 124 เรื่องเดียวกัน, หน้า 334. 
 125 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, มุมมองใหมใ่นกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพมหานคร: 
วิญญูชน, 2550). 
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 การกระทําที่เป็นความผิดฐานนี้ คือ การเป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซ่ึงบุคคล เพ่ือ
การอนาจารหรือเพ่ือสนองความใคร่ของบุคคลอ่ืน โดยบุคคลน้ันจะยินยอมหรือไม่ยินยอมหรือไม่ก็
ตามย่อมเป็นความผิด 
 โดยคําว่า “ความใคร่” หมายความว่า ความพอใจในทางเพศ ไม่จําต้องถึงกับร่วมประเวณี 
เพียงแต่กอดจูบลูบคลําก็เป็นความใคร่ 
 สําหรับความผิดฐานการค้าสิ่งลามกอนาจาร ตามมาตรา 287  
 

ผู้ใด 
(1) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่าย หรือ

เพ่ือการแสดงอวดแก่ประชาชน ทํา ผลิต มีไว้ นําเข้า หรือยังให้นําเข้าในราช 
อาณาจักร ส่งออก หรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป 
หรือทําให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพ เขียน ภาพพิมพ์ การระบาย
สี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง 
แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอ่ืนใดอันลามก 

(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วน หรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุ
หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจก หรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุ
หรือสิ่งของเช่นว่าน้ัน 

(3) เพ่ือจะช่วยทําให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าว
แล้ว โฆษณาหรือ  ไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทําการอันเป็นความผิด
ตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้
จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 

 
 โดยคําว่า “สิ่งลามก” หมายถึง สิ่งท่ีผู้พบเห็นมีความรู้สึกอุจาด บัดสี หยาบช้า น้อมนําไปสู่
ความช่ัวหรือความใคร่ทางกามารมณ์ ได้แก่ ภาพเปลือยของมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศของชายหรือหญิง 
ภาพการร่วมเพศ หรือข้อความต่าง ๆ ที่บรรยายถึงการร่วมเพศหรือบรรยายให้เกิดจินตนาการทาง
เพศเพ่ือย่ัวยุให้เกิดความใคร่ทางกามารมณ์126  
 นอกจากความผิดทั้งสี่ฐานความผิดท่ีกล่าวมาก่อนหน้านี้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
388 ยังได้บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันควรขายหน้าต่อธารกํานัล ความว่า ผู้ใดกระทําการ
อันควรขายหน้าต่อธารกํานัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอ่ืน 
 เม่ือพิจารณาความผิดเกี่ยวกับเพศตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาทั้งสี่ฐาน
ความผิดที่ยกมากล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การกระทําดังกล่าวถือเป็นการคุกคามทางเพศท่ีผู้กระทําลง
มือกระทําต่อเน้ือตัวร่างกายของผู้เสียหายโดยตรง ดังจะเห็นได้จากกรณีของการกระทําชําเราหรือการ

                                                            

 126 เรื่องเดียวกัน. 
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กระทําอนาจาร จึงมีข้อสังเกตว่าหากการกระทําน้ันเป็นการคุกคามทางเพศท่ีไม่ได้กระทําต่อเน้ือตัว
ร่างกายของผู้เสียหาย การคุกคามดังกล่าวย่อมไม่เป็นความผิดตามประมวลอาญา เน่ืองจากไม่เข้า
องค์ประกอบท่ีกฎหมายกําหนด ดังน้ัน ลักษณะของการคุกคามทางเพศที่เป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญาจึงมีความหมายแคบกว่าการคุกคามทางเพศในความหมายท่ัวไป ส่งผลให้
การคุกคามทางเพศท่ีมีรูปแบบอย่างอ่ืนท่ีไม่เข้าองค์ประกอบความผิดในประมวลกฎหมายอาญา     
ไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายน้ี ดังน้ัน ในกรณีท่ีผู้กระทํานําภาพลามกมาติดไว้ในห้องทํางาน
ของตน หรือผู้กระทําใช้สายตาลวนลาม หรือพูดจาลามก หรือพูดจาลวนลาม ผู้เสียหาย พฤติการณ์
ดังกล่าวถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหน่ึงแต่ไม่เป็นความผิดฐานกระทําอนาจารตามท่ีบัญญัติไว้
ในประมวลกฎหมายอาญา 
 
 4.2.1 พิจารณาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) 

พ.ศ.2558 ความผิดเก่ียวกับการคุกคาม มาตรา 397 
 4.2.1.1 แนวความคิดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
 ด้วยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะ 
กรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นคณะกรรมการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังโดยมติของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ี
ในการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาในประเด็นต่าง ๆ โดยในการประชุมของ
คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องของการใช้บังคับประมวลกฎหมาย
อาญาในบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นความสอดคล้องและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นว่า ความผิดฐานกระทําการ
อันเป็นการรังแก ข่มเหง หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญในที่สาธารณสถาน
หรือต่อหน้าธารกํานัลตามมาตร 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ยังไม่ครอบคลุมการกระทําในที่
รโหฐาน การคุกคาม กรกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ และการกระทํา       
โดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทํา อันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็น
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ส่งผลให้สิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่
ส่วนตัวตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มท่ีด้วย
เช่นกัน นอกจากน้ี อัตราโทษปรับสําหรับความผิดลหุโทษมีการใช้มาเป็นเวลานาน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนค่าเงินไปมากแล้ว ทําให้สภาพ
บังคับของโทษทางอาญาไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มท่ี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญาเพื่อกําหนดความผิดเก่ียวกับการคุกคามและการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล 
(Harassment และ Stalking) โดยกําหนดให้การกระทําอันเป็นการรังแก ข่มเหง หรือกระทําให้ได้รับ
ความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ท้ังในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล หรือในที่รโหฐาน เป็น
ความผิดทางอาญา และหากการกระทําดังกล่าวมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ หรือ
กระทําโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ผู้กระทําต้องได้รับโทษหนักขึ้น 
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 และต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 
397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา127 
 4.2.1.2 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ  
 เน่ืองจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีประกาศบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
แก้ไข) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ให้มีผลบังคับใช้ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2558 ท่ัวราชอาณาจักร โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 397 (หมวดความผิดลหุโทษ) แห่งประมวล
กฎหมายอาญา และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 

 มาตรา 397 ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการ
รังแก ข่มเหง คุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
  ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําในท่ี
สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไป
ในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุ
ท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ี
เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 
 โดยองค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาความผิดมี ดังนี้ 
 ความตามวรรคแรก ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง 
คุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 องค์ประกอบ คือ   
 1. ผู้ใด  
 2. กระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการ   
  1) อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม   
  2) กระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ      
 3. โดยเจตนา   
 ความตามวรรคสอง ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําในท่ี
สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทาง
เพศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

                                                            

 127 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 1-5. 
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องค์ประกอบ คือ   
 1. ในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล  

 2. กระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ 
 ความตามวรรคสาม ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัย
เหตุท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และปรับไม่เกินหนึ่ง
หม่ืนบาท 
 1. ผู้กระทํามีอํานาจเหนือการกระทําซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรานี้แยกได้เป็น 3 
ลักษณะ คือ 
 1) กระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม  
 2) กระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ 
 3) กระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ 
 โดยสามารถอธิบายได้ ดังน้ี128 
 รังแก หมายความว่า แกล้งทําความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน (มักใช้แก่ผู้มีอํานาจมากกว่า) 
 ข่มเหง หมายความว่า การใช้กําลังรังแกแกล้งทําความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน  
 คุกคาม หมายความว่า แสดงอํานาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทําให้หวาดกลัว 
 ตามมาตรา 397 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติว่าผู้ใดกระทําการใด ๆ ต่อผู้ อ่ืน อันเป็น       
การรังแก ข่มเหง  คุกคาม หรือทําให้ได้รับความอับอาย หรือได้รับความเดือดร้อนรําคาญเป็นความผิด 
ซ่ึงกรณีการกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม เช่น เห็นคนอ่ืนเดิน
ผ่านมาก็เข้าไปเอาของท่ีเขาถือมาโยนท้ิงเสีย129 เห็นคนศีรษะล้านใส่วิกเดินผ่านมาก็หยิบวิกเปิดขึ้น 
หรือทําตนเป็นนักเลงโตเดินเข้าไปในร้านอาหาร แล้วบอกให้ผู้อ่ืนที่น่ังอยู่ก่อนย้ายไปเพ่ือตนจะได้นั่ง
แทน หรือถนนในซอยที่ดินเอกชนซ่ึงแบ่งให้เช่าปลูกบ้าน ประชาชนชอบท่ีจะเข้าออกติดต่อกันได้เป็น
สาธารณสถาน การเอารถไปจอดขวางก้ัน ไม่ยอมถอยรถให้รถข้างในออกได้ เป็นการรังแก ข่มเหง 
ตามมาตรา 397130 
 กรณีการกระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําให้ผู้ อ่ืนได้รับความอับอายหรือ
เดือดร้อนรําคาญ เช่น การพูดจาหยาบคายไม่สุภาพทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนรําคาญ หรือถ้อยคําที่จําเลย
ร้องตะโกนกล่าววาจาแก่ผู้เสียหายซ่ึงหน้าและต่อหน้าธารกํานัลในเวลากลางคืนว่า “อ้ายช้ันมึงมี
ทนายมาหากูทางอาญาหรือ ลูกกะโปกกูไม่หด กูลูกนางจักรโว้ย ไม่ใช่ลูกบ้านนํ้าเค็มจะเอายังไงก็เอา
สิวะ จะเอาอ้ายแจะติดคุกก็ได้” น้ันเป็นข้อความท่ีหยาบคายไม่สุภาพ แต่ถ้อยคําที่จําเลยกล่าว

                                                            

 128 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
 129 สุวัณชัย ใจหาญ, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ความผิดลหุโทษ มาตรา 
367 ถึง 398 พร้อมด้วยตัวอย่างและคําพิพากษาฎีกาประกอบ (กรงุเทพมหานคร: โรงพิมพ์มิตร
สยาม, 2527), หน้า 220. 
 130 คําพากษาฎีกาที่ 1980/2518, 2518 ฎ. 2614. 
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ประกอบกับวิธีกล่าวและเวลาท่ีจําเลยกล่าว ย่อมทําให้นายช้ันผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนรําคาญ 
จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา397131 
 ความผิดตามวรรคหน่ึงในมาตราน้ี เม่ือได้กระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็น
การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่า ณ ท่ีใดก็ถือ
เป็นความผิดในวรรคน้ีท้ังสิ้น ไม่จําเป็นต้องเป็นว่าต้องเกิดในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล 
 และมีเหตุเพ่ิมโทษแก่ผู้กระทําความผิดตามความในวรรคสองและวรรคสาม หากการ
กระทําตามความในวรรคแรกได้กระทําใน ท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล หรือเป็นการกระทํา
อันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ผู้กระทําความผิดต้องรับโทษหนักขึ้น และหากเป็น  
การกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็น
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ผู้กระทําความผิดต้องระวางโทษหนักย่ิงขึ้น  
 ซ่ึงกรณีตามวรรคสองการกระทําในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัลน้ัน        
“ท่ี สาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ท่ีประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเข้าไปได้ตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(3) เช่น ถนนหนทาง โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ  
 “ต่อหน้าธารกํานัล” หมายความว่า ที่ชุมนุมชน, คนจํานวนมาก,132 กระทําใน
ประการท่ีบุคคลอ่ืนได้เห็น เช่น กระทําต่อหน้าคนท่ีกําลังมองดูอยู่ แม้จะเป็นเพียงคนเดียวก็เป็น
ธารกํานัล   การกระทําโดยประการท่ีให้บุคคลอ่ืนได้เห็น ไม่หมายถึงการกระทําในที่มิดชิด เช่น ใน
ห้องปิดประตูมิดชิด แม้จะมีคนแอบเห็น ก็ไม่เป็นธารกํานัล การที่มีคนเห็นต้องเป็นการเห็นได้ตาม
ธรรมดาของ    การกระทํานั้น แม้กระทําในห้องที่ไม่มีบานประตู หรือมีแต่ไม่ได้ปิด ซ่ึงคนภายนอก
เห็นได้ตามธรรมดา ก็เป็นธารกํานัล แต่ไม่ใช่การสอดเข้าไปเห็น เช่น กระทําแก่หญิงซ่ึงป่วยอยู่ในโรง
กุลี คนข้างนอกเห็นตะเกียงดับจึงเข้าไปดูเห็นกําลังนอนทับกันอยู่ในท่ากระทําชําเรา ไม่เป็นต่อหน้า
ธารกํานัล133 
 การกระทําในที่สาธารณสถาน ถือสถานที่เป็นเกณฑ์ ส่วนการกระทําต่อหน้าธารกํานัล 
ถือตัวบุคคลเป็นเกณฑ์ว่าจะเห็นการกระทําน้ันหรือไม่ และจะกระทําในท่ีสาธารณสถาน หรือต่อหน้า
ธารกํานัลแห่งหนึ่งแห่งใดแต่เพียงแห่งเดียวก็ถือเป็นความผิด 
 กรณีกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศซ่ึงการการล่วงเกิน 
หมายความถึง แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อ่ืน โดยการล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการ
ลวนลาม ดูหม่ิน สบประมาท134 โดยการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ         
ซ่ึงหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่อาจละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนในเรื่องเพศลักษณะต่าง ๆ เป็นการ
กระทําอย่างหน่ึงอย่างใด ที่ทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าขัดกับความปรารถนาของตน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

                                                            

 131 คําพิพากษาฎีกาที่ 388/2505, ประชุมใหญ่ ครั้งท่ี 9/2505,  ฎ. 4096 
 132 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
 133 จิตติ ติงศภัทิย์, คําอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 2 และภาค 3, พิมพ์
ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพมหานคร: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2539), หน้า 752-753. 
 134 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
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“เพศ” ท่ีทําให้บุคคลอ่ืน ต้องสูญเสียศักด์ิศรีหรือทําให้บุคคลอ่ืนเกิดความหวาดกลัว รู้สึกว่าเป็นศัตรู 
อันส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และการดํารงชีวิตอย่างปกติสุข135 
 กรณีวรรคสาม ท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเน่ืองจากความสัมพันธ์ใน
ฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอื่น ผู้มีอํานาจเหนือ คือ บุคคลท่ีอยู่
ในฐานะท่ีมีความได้เปรียบกว่าในสถานะความสัมพันธ์หรือในบริบทนั้น ๆ เช่น หัวหน้ามักชักชวนให้มี
เพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยโดยจะขู่ถึงการสูญเสียงานหรือการเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น 
 ความผิดตามมาตรานี้ ผู้กระทําต้องมีเจตนา ถ้าไม่มีเจตนาหรือเป็นการกระทําโดย
ประมาทก็ย่อมไม่มีความผิด เช่น ขับรถโดยประมาทเฉ่ียวผู้หญิงท่ีเดินอยู่ข้างถนน ทําให้กระโปรงหลุด
ลงมา เป็นเหตุให้หญิงสาวได้รับความอับอายต่อผู้คนท่ีเดินผ่านไปมา ไม่ผิดตามมาตราน้ี เพราะ
ผู้กระทํามิได้มีเจตนา136 
 4.2.1.3 การกําหนดโทษสําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ  
 กรณีตามวรรคแรกจะต้องเป็นกรณีท่ีเป็นการกระทําท่ีมีเจตนาจะแกล้งทําความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้อ่ืน หรือใช้กําลังรังแกผู้อ่ืนการแสดงอํานาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัวซ่ึงทําให้
ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน  
 ต้องระวางโทษ: ไม่เกินห้าพันบาท    
 สําหรับกรณีในวรรคสองถือเป็นการระวางโทษท่ีหนักขึ้น สําหรับการกระทําในท่ี
สาธารณสถาน หรือต่อหน้าธารกํานัล หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ   
 ต้องระวางโทษ: จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 ส่วนวรรคสามเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําซ่ึง
สอดคล้องกับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551  
 ต้องระวางโทษ: จําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
4.3 พิจารณาตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการคุกคามทางเพศ   
  

จากกระแสต่อต้านการคุกคามทางเพศที่ปรากฏเด่นชัดในประเทศไทย ได้เริ่มต้นมาจาก
องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนซ่ึงได้มีการเคลื่อนไหวและออกรณรงค์ให้สังคม
รับรู้ถึงการคุกคามทางเพศและผลกระทบจากการคุกคามทางเพศในปี พ.ศ.2523 และมีการขับเคลื่อน
ในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง แต่ประเด็นการคุกคามทางเพศก็ไม่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคมไทย  
ในขณะนั้นเท่าท่ีควร จวบจนกระทั่ง ในปี พ.ศ.2531 ได้มีตัวแทนฝ่ายผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการคุกคามทางเพศชัดเจนย่ิงขึ้น ส่งผลให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่ขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามมาตรา 16 และได้มี

                                                            

 135 China, National Immigration Agency, Ministry of the Interior, ค้นวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2558 จาก ttp://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1090594&ctNode 
=30167&mp=se03 
 136 สุวัณชัย ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 222. 
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การแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ.2551 จากน้ันก็ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
ความผิดฐานล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ มาตรา 83(8) และพระราชบัญญัติการเดินอากาศ     
พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม ทางเพศ มาตรา 11 ดังนี้ 

 
 4.3.1 พิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 
 4.3.1.1 แนวความคิดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
 แนวความคิดเรื่องการคุ้มครองห้ามคุกคามทางเพศ มีเหตุผลพ้ืนฐานมาจากนายจ้าง
และผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เช่น ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ มีอํานาจบังคับ
บัญชาเหนือลูกจ้าง ลูกจ้างต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของบุคคลเหล่านี้ นายจ้างหรือ
ผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ดีอาจใช้อํานาจบังคับบัญชาแสวงหาความสุข ความพึงพอใจทางเพศจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทําให้ลูกจ้างต้องถูกล่วงเกินทางเพศ เกิดความไม่สบายใจ อึดอัดใจ มีผลเสียต่อการ
ทํางานและผลประกอบการของนายจ้าง 
 แต่เดิมกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปี 2541 มีบทบัญญัติในเร่ืองการคุกคามทาง 
เพศ ในมาตรา 16 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซ่ึงเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน 
กระทําการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้างหญิงหรือเด็ก” ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวมีข้อจํากัด อย่างน้อยสอง
ประการ137 
 ประการแรก คือ เรื่องขอบเขตของการคุ้มครอง กําหนดไว้ค่อนข้างแคบ เน่ืองจาก 
กฎหมายใช้ คําว่า “กระทําการล่วงเกินทางเพศ” ในทางสากลอาจแบ่งการล่วงเกินทางเพศในสถานท่ี
ทํางาน ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่138 
 1. การคุกคามทางเพศประเภทท่ีใช้ผลประโยชน์ข่มขู่ หรือการคุกคามทางเพศแบบ 
แลกเปลี่ยนท่ีมีผลกระทบต่อสถานภาพในการทํางาน (Quid Pro Quo Harassment) หมายถึง การท่ี
นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง เช่น ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างาน ท่ีมีตําแหน่งสูง
กว่าลูกจ้าง เรียกร้องหรือย่ืนข้อเสนอต่อลูกจ้างเพ่ือให้ได้มาซ่ึงความสุขหรือความพึงพอใจในเร่ืองเพศ 
เช่น ขอให้มีเพศสัมพันธ์ การยินยอมให้จับต้องสัมผัสร่างกาย ฯลฯ โดยเสนอผลประโยชน์เป็นการตอบ
แทน เช่น การข้ึนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง ได้สิทธิเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ หากลูกจ้างไม่ยินยอมจะ
ได้รับผลร้าย เช่น ถูกลงโทษทางวินัย กลั่นแกล้งโยกย้ายหน้าท่ี ไม่ให้ทํางานล่วงเวลา ฯลฯ ทําให้
ลูกจ้างตกอยู่ในภาวะต้องเลือกระหว่างยอมให้ถูกล่วงเกินทางเพศหรือจะได้รับผลร้ายเกี่ยวกับ       
การทํางาน การล่วงทางเพศแบบน้ีอาจเรียกว่า “Sexual Black Mail” ความรุนแรงของการถูก
ล่วงเกนิ อาจแค่การจับต้องสัมผัสร่างกายหรืออาจรุนแรงถึงการถูกข่มขืนกระทําชําเรา 

                                                            
137 กองบรรณาธิการ Jobdst, การคุ้มครองห้ามล่วงเกินทางเพศตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงานฉบับใหม,่ ค้นวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จาก http://www.jobdst.com/index.php? 
option=com_content&view=article&id=36&Itemid 
 138 อรพินท์ สพโชคชัย, ประเด็นสําคัญและขอ้ควรรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ, ใน 
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการเวทีความคิดเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เรื่อง 
กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิง, หน้า 5-6. 
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 2. การคุกคามทางเพศประเภทคุกคามทางเพศโดยอ้อม หรือเป็นการสร้างสภาพ
การทํางานท่ีเป็นปฏิปักษ์ (Creation of a Hostile Working Environment) หมายถึง การสร้าง
สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทํางานท่ีไม่เป็นมิตร ก่อให้เกิดความอึดอัด ไม่สบายใจโดยมี
พ้ืนฐานเกี่ยวกับเร่ืองเพศ เช่น การติดภาพหญิงในสภาพโป๊เปลือยไว้ในสถานที่ทํางาน การเขียน
ข้อความในเรื่องเพศไว้ในท่ีทํางาน การนําภาพลามกอนาจารไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ การพูดคุย
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องเพศหรือสรีระร่างกายของลูกจ้างหญิง ฯลฯ 
 ประการท่ีสอง เรื่องเหย่ือที่ได้รับความคุ้มครอง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ.2541 
คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างหญิงและลูกจ้างเด็ก ลูกจ้างหญิง หมายถึง ลูกจ้างเพศหญิงทั้ งหมด           
ส่วน “ลูกจ้างเด็ก” (Young Workers) หมายถึง ลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงท่ีมีอายุระหว่าง 15 ปี แต่
ไม่ถึง 18 ปี ดังน้ัน ลูกจ้างชายท่ีมีอายุเกิน 18 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มตามบทบัญญัติน้ี หรืออาจกล่าว
ได้ว่า หากผู้จัดการหญิงล่วงเกินทาง  เพศต่อลูกน้องชายที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี ผู้จัดการหญิงจะไม่มี
ความผิดตามมาตราน้ี ราวกับว่ากฎหมายมาตราน้ีเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศเสียเอง   
 ซ่ึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ.2551 มาตรา 16 ได้มีการแก้ไขข้อ 
บกพร่องเดิม โดยบัญญัติใหม่ว่า “ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงาน กระทํา
การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” ซ่ึงในมาตรา 16 เดิมได้ทําการ
บัญญัติไว้เพ่ือคุ้มครองการคุกคามทางเพศแก่ลูกจ้างเด็กและลูกจ้างที่เป็นหญิงเท่าน้ัน แต่เน่ืองจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการแก้ไขให้การคุ้มครองดังกล่าวครอบคลุมไปถึงลูกจ้างท้ังหมด 
ซ่ึงรวมถึงลูกจ้างชายด้วย139 
 4.3.1.2 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 มาตรา 16 
บัญญัติว่า   
 “ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทําการล่วงเกิน 
คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” 
 โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ี ก็เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็ก หญิง และชาย มิให้
ถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญทางเพศจากนายจ้าง หรือผู้ท่ีมีอํานาจบังคับ
บัญชาเหนือลูกจ้าง 
 จะเห็นได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่สามารถแก้ปัญหาประการแรก คือ 
ขอบเขตการกระทําท่ีได้รับความคุ้มครอง กฎหมายใหม่ใช้คําว่า “ล่วงเกิน” “คุกคาม” หรือ “ก่อ
ความเดือดร้อนรําคาญ” ทางเพศ อันเป็นการขยายขอบเขตการคุ้มครองให้มากขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ดี 
ถ้อยคําตามกฎหมายยังเป็นปัญหาในการแปลความ 
 
 

                                                            
139 พงศ์พิชญ์ พิมพิไสย, สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

(2551), ค้นวันท่ี 16 สิงหาคม 2559 จาก http://www.lawcommunityonline.org/2008/06/ 
blog-post_30.html 
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 ซ่ึงถ้าหากพิจารณาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542  
 “ล่วงเกิน” หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อ่ืนโดยล่วงจารีตประเพณีหรือ
จรรยามารยาท ด้วยการลวนลาม (หมายถึง ล่วงเกินในลักษณะชู้สาวด้วยการพูดหรือกระทําเกิน
สมควร เช่น พูดจาลวนลาม ถือโอกาสจับมือถือแขน) ดูหม่ิน (หมายถึง แสดงกิริยาท่าทางฯ เป็นเชิงดู
ถูกว่าด้อยกว่าตํ่ากว่า) สบประมาท เป็นต้น 
 “คุกคาม” หมายถึง แสดงอํานาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว ทําให้หวาดกลัว 
 “การก่อความเดือดร้อนรําคาญ” หมายความถึง ทําให้เป็นทุกข์ กังวลไม่เป็นสุข 
ระคายเคือง ไม่สบายใจ  
 ซ่ึงการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเกิดความขุ่นข้องหมอง
ใจกัน ในกรณีดังกล่าวอาจเป็นการล่วงเกินทางเพศโดยตรงท่ีมีเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนต่างตอบแทน
กัน หรือการล่วงเกินทางเพศโดยอ้อม ท่ีมีลักษณะการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เกิดความ
ตึงเครียดในการทํางาน ท้ังนี้ อาจเป็นการแสดงออกทางกิริยา วาจา การสัมผัสหรือสัญลักษณ์ใด และ
ไม่ว่าผู้ถูกกระทําจะยินยอม (จํายอม) หรือไม่ก็ตาม  
  ประการที่สอง กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ คุ้มครองลูกจ้าง คําว่า “ลูกจ้าง” 
ครอบคลุมถึงลูกจ้างทุกเพศทุกวัยไม่ว่าชายและหญิงล้วนแต่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับน้ี 
หากมีการล่วงเกินทางเพศ จะต้องถือว่าเป็นการกระทําผิดฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานกรณี
ร้ายแรง 
 โดยท่ัวไปการคุกคามทางเพศจะต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 2 ประการ140 
 ประการแรก จะต้องเป็นกรณีท่ีนายจ้างกระทําต่อลูกจ้าง คําว่า “นายจ้าง” หมายถึง
นายจ้างที่แท้จริง รวมทั้งผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างด้วย เช่น ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ 
ดังนั้น การท่ีผู้จัดการล่วงเกินทางเพศต่อหัวหน้า หัวหน้างานล่วงเกินทางเพศลูกน้อง หรือผู้จัดการ
ล่วงเกินทางเพศลูกน้อง ถือว่าเข้าองค์ประกอบข้อนี้ เพราะเป็นกรณีนายจ้างล่วงเกินลูกจ้าง แต่ถ้า
ลูกน้องล่วงเกินทางเพศหัวหน้างาน หรือหัวหน้างานล่วงเกินทางเพศต่อผู้จัดการ แม้เป็นเรื่องการ     
ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แต่ไม่ถือเป็นการล่วงเกินทางเพศในความหมายน้ี นอกจากน้ี
พนักงานที่มีตําแหน่งเท่าเทียมกันล่วงเกินทางเพศซ่ึงกันและกันก็ไม่ใช่เรื่องการล่วงเกินทางเพศตาม
มาตราน้ี 
 ประการท่ีสอง การท่ีนายจ้างกระทําต่อลูกจ้างน้ันต้องมีพ้ืนฐานเก่ียวกับเรื่องเพศ เช่น 
การจับหน้าอก จับก้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือตอบสนองความสุขหรือความต้องการทางเพศ ถือเป็นการ
ล่วงเกินทางเพศ แต่ถ้าเป็นผู้จัดการชาวต่างประเทศสัมผัสมือกับลูกจ้างหญิงท่ีเข้าทํางานใหม่เพ่ือเป็น
การทักทายตามธรรมเนียมตะวันตก โดยไม่มีความคิดพ้ืนฐานมาจากเรื่องเพศ ก็ไม่ถือว่าเป็นการ
ล่วงเกินทางเพศตามความหมายน้ี 
 ตัวอย่างคดีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ลูกจ้างเป็นผู้บังคับบัญชาอาศัยอํานาจหน้าท่ี
ของตนชักชวนลูกจ้างหญิงซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับบัญชาออกไปเที่ยวเตร่ด้วยกันในเวลากลางคืนนอกเวลา
งาน หากลูกจ้างหญิงไม่ไปจะกลั่นแกล้งเสนอความเห็นไม่ให้ลูกจ้างหญิงผู้นั้นผ่านการทดลองงาน    

                                                            

 140 กองบรรณาธิการ Jobdst, เรื่องเดิม. 
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การกระทําดังกล่าวมุ่งประสงค์เพ่ือการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงซ่ึงอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตน 
ถือเป็นการล่วงเกินทางเพศ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทําของลูกจ้างท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นอกจาก
จะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของนายจ้างแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของนายจ้าง ทําให้
พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน การฝ่าฝืนของลูกจ้างถือเป็นกรณีร้ายแรง นายจ้างเลิก
จ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรม
(เทียบคําพิพากษาฎีกาที่ 1372/2545) 
 4.3.1.3 การกําหนดโทษสําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 บทลงโทษสําหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา 16 นั้นได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ความว่า 
 มาตรา 147 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากความรุนแรงของพฤติกรรม และผลกระทบที่ได้รับจากการถูก
กระทําการคุกคามทางเพศน้ัน อาจพูดได้ว่าบทกําหนดโทษนั้นยังถือว่าน้อยเกินไป การกําหนด
บทลงโทษน้ันควรเป็นไปตามความร้ายแรงในแต่ละกรณี ซ่ึงส่งผลให้พระราชบัญญัติฉบับน้ียังขาด
มาตรการที่ชัดเจนในการให้ความคุ้มครอง การป้องกัน และการเยียวยาความเสียหาย ท้ังทางจิตใจ
และทางร่างกายให้แก่เหย่ือที่ถูกคุกคามทางเพศ 
 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติของกฎหมายเรื่องการคุกคามทางเพศตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 มาตรา 16 เห็นได้ว่า สมควรท่ีจะได้รับการ
พิจารณาถึงความไม่ชัดเจนของความหมายคําว่า “การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญทางเพศในที่ทํางาน” โดยควรมีคําจัดความไว้ว่า ต้องมีลักษณะ รูปแบบอย่างไร เพ่ือทําให้ไม่
เกิดปัญหาในการตีความ  
 และจากบทบัญญัติดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายว่ามุ่งประสงค์ท่ี
จะคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นเด็ก หญิง และชาย ไม่ให้ถูกล่วงเกิน คุกคาม หรือได้รับความเดือดร้อนรําคาญ
ทางเพศจากนายจ้าง หรือผู้ท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจ้าง แต่อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานยังมีอุปสรรคในการบังคับใช้ เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บัญญัติให้       
การกระทําครอบคลุมไปถึงการคุกคามทางเพศท่ีกระทําโดยเพ่ือนร่วมงานซ่ึงเป็นลูกจ้างเหมือนกัน 
ประกอบกับพระราชบัญญัตินี้มุ่งคุ้มครองลูกจ้างในภาคเอกชนเท่าน้ัน แต่ไม่กินความไปให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างในหน่วยงานภาครัฐ จึงก่อให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย (Gap of Law)     
อีกทั้ง สภาพบังคับทางกฎหมาย (Sanction of Law) ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติดังกล่าวก็ยัง 
ไม่เหมาะสมเท่าท่ีควร 
 อีกท้ัง การกําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมแก่ความร้ายแรง เพราะระวางโทษปรับ    
ไม่เกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงถือว่าเป็นจํานวนเงินค่าปรับท่ีค่อนข้างตํ่า จึงไม่ส่งผลในการป้องปราม       
การกระทําดังกล่าวเท่าใดนัก จึงควรที่จะต้องศึกษาหาความหมาย ขอบเขต แนวความคิด หลักเกณฑ์
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน และสามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.3.2 พิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558  
 เน่ืองจากอากาศยานเป็นสถานท่ีท่ีมีพ้ืนท่ีจํากัด การท่ีมีพฤติกรรม หรือความประพฤติที่ไม่ 
เหมาะสมถือเป็นปัญหาท่ีมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงสูงขึ้น ซ่ึงบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ได้เคยจัดทํารายงานผลกรณีผู้โดยสารประพฤติตัวไม่เหมาะสมของปี พ.ศ.2544 โดย
รายงานว่ามีผู้โดยสารก่อให้เกิดความไม่สงบบนเครื่องบินกว่า 200 ราย ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 
พ.ศ.2544 มีจํานวน 81 รายโดยมีการคุกคามทางเพศในห้องโดยสารช้ัน Economy Class มากท่ีสุด 
เช่น ลักษณะการสัมผัสร่างกายแบบต่าง ๆ ส่วนห้องโดยสารช้ัน First Class และ Business Class  
ส่วนใหญ่เป็นการลวนลามทางวาจา เช่น การขอแอร์โฮสเตสสาว ๆ มาใช้บริการ ซ่ึงผู้โดยสารท่ีกระทํา
การคุกคามมีทั้งคนทั่วไป คนใหญ่คนโต นักธุรกิจ รวมท้ังนักการเมือง 
 จากการสํารวจข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานแอร์โฮสเตสของบริษัทการบินไทยเม่ือใน  
ปี พ.ศ.2548 จํานวน 50 คนถึงการถูกคุกคามทางเพศจากการทํางาน สามารถแบ่งได้เป็น 3 พฤติกรรม  
คือ 
 1. คุกคามทางวาจา เช่น การพูดจาส่อในเรื่องเพศ ใช้คําพูดหยาบคาย โดยหากเป็น
แอร์โฮสเตสท่ีมีอายุ จะถูกกลูกค้าใช้ถ้อยคําหยาบคาย เช่น “อีแอร์แก่” หรือหากเป็นแอร์โฮสเตสสาว 
จะถูกแทะโลม เช่น ชวนไปกินข้าว ขอหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 
 2. คุกคามโดยแสดงท่าทาง เช่น ทําตาหวาน จ้องมองหน้าอก รูปร่างหน้าตา มีผู้โดยสาร
ชายนํากระดาษมาวาดรูปอวัยวะเพศชายแล้วช้ีให้พนักงานดู หรือการวาดรูปหญิงชายกําลังมี
เพศสัมพันธ์กัน รวมไปถึงการท่ีผู้โดยสารชายใช้วิธีรูดซิปกางเกงและโชว์อวัยวะเพศ ซ่ึงมักทํากับ
แอร์โฮสเตสสาว ๆ เพราะจะไม่กล้าโวยวาย เพียงแต่ร้องไห้กับหัวหน้างาน หรือกัปตันแล้วก็เงียบ 
ลักษณะเหมือนพวกโรคจิต 
 3. คุกคามทางร่างกาย เช่น จับมือ ลวนลาม จับบ้ันท้าย ใช้น้ิวกลางจับ หรือลูบไล้มือ
แอร์โฮสเตสขณะเสิร์ฟอาหาร เป็นต้น141  
 4.3.2.1 แนวความคิดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
 กระทรวงคมนาคมชี้แจงว่า องค์การการบินพลเรือน (ICAO) ได้ออกข้อมติสมัชชา  
ICAO ท่ี A33-4 ซ่ึงได้เร่งรัดให้ประเทศสมาชิกออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับภายในเพ่ือ
ดําเนินการเก่ียวกับปัญหาผู้โดยสารประพฤติตนไม่เหมาะสมบนอากาศยานพลเรือน องค์การฯจึงได้
จัดทําเอกสาร ICAO Circular 288-LE/1: Guidance Material on the Legal Aspects of Unruly/ 
Disruptive Passengers, 2001 และกฎหมายต้นแบบว่าด้วยการกระทําความผิดบางประการ   บน
อากาศยานพลเรือน (Model Legislation on Certain Offences Committed on Board Civil 
Aircrafts) แจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในการออกกฎหมายภายใน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมการขนส่งทางอากาศจึงได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2521 เพ่ือดําเนินการให้เป็นไป
ตามข้อมติสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศดังกล่าว ประกอบกับมีบทบัญญัติเดิมท่ี
บัญญัติไว้โดยไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดบางประการต่อการเดินอากาศที่

                                                            

 141 ชุดาปณี ชิบายาม่า, เรื่องเดิม, หน้า 95. 
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ประเทศไทยเป็นภาคี จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาเพ่ือดําเนินการ และราชกิจจานุเบกษา
ได้ประกาศบังคับใช้ “พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558” ต้ังแต่วันที่ 
14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เป็นต้นมา 
 4.3.2.2 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 จากพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดนิอากาศ พ.ศ.2558   
 

  มาตรา 11 ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินผู้ใดกระทําการ
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 (1) กระทําต่อร่างกายผู้อ่ืนอันเป็นการมุ่งหมายในทางเพศ 
 (2) กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัลโดยเปลือยหรือ

เปิดเผยส่วนของรา่งกาย หรือ 
 (3) ใช้วาจาลวนลามหรือแสดงกิริยาท่าทางอันเป็นการลามก

อย่างอ่ืน 
 ด้าน พ.ต.ท.ศุภกฤช เดือนแจ้งรัมย์ ผู้ชํานาญการด้านกฎหมาย 

อธิบายว่า เม่ือมีการกระทําความผิดอาญาในสนามบิน หรือบนเคร่ืองบิน ผู้มี
อํานาจในการสอบสวนคือ ตํารวจท้องท่ีตามที่ผู้เสียหายแจ้งความ ซ่ึงอาจ
เป็นตํารวจท้องที่ ตํารวจท่องเท่ียวหรือตํารวจกองปราบปรามก็ได้แล้วแต่
กรณี หรือลงจากเครื่องก็แจ้งท่ีตํารวจประจําสนามบินก็ได้ โดยท้ังสนามบิน
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง มีสถานีตํารวจย่อยอยู่ในน้ัน พนักงาน
สอบสวนจะใช้ดุลพินิจตรวจสอบว่า ความผิดที่แจ้งเป็นคดีอาญาหรือไม่ หรือ
เป็นความผิด พ.ร.บ.การเดินอากาศ ส่วนเร่ืองเมาสุรา โวยวาย ก่อความ
รําคาญ บนเครื่องเป็นความผิดลหุโทษ ไม่เข้าข่ายอาญามีโทษเพียงปรับ
เท่าน้ัน แต่หากกรณีครองสติไม่ได้ ขว้างปาข้าวของเสียหาย หรือทําร้ายร่าย
กายผู้อ่ืนทําให้บาดเจ็บ ถือเป็นความผิดอาญายอมความไม่ได้142 

 
 4.3.2.3 การกําหนดโทษสําหรับความผิดที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ 
 จากพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 
มาตรา 11 ได้กําหนดโทษสําหรับความผิดแก่ผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

                                                            
142 ปฏิญญา เอ่ียมตาล, “พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2558 ?!? ท่ีประชาชนต้องรู้!!,”  คม ชัด 

ลึก (18 พฤศจิกายน 2558).  ค้นวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 จาก http://www.komchadluek. 
net/news/politic/217083 
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 และทางสายการบินสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง สําหรับค่าใช้จ่ายใน
กรณีท่ีทําให้สายการบินเกิดความเสียหาย อีกท้ัง ยังอาจติดแบล็คลิสต์ไม่ให้ขึ้นบินกับสายการบินอีก
ด้วย ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสายการบิน 
 หลังจากบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 
ดังกล่าว มีการช้ีแจงจากพนักงานสอบสวน สภ.สุวรรณภูมิ ว่ามีเพียงการแจ้งความข้อหาลักทรัพย์มาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง เรื่องผู้โดยสารเมาสุราสร้างความเดือดร้อนรําคาญบน
เครื่องบิน มีน้อยมากใน 1 ปี จะมีเพียง 4-5 รายเท่าน้ัน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ คนไทยไม่
ปรากฏ143 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามกฎหมายของประเทศไทยข้างต้น     
ยังพบปัญหาบางประการซ่ึงส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 
 การพิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 นั้นยังมีข้อจํากัดในเรื่องของ
การกระทําท่ีเป็นการคุกคามคุกคามในทางเพศ (Sexual Harassment) และการรังแก ข่มเหง คุกคาม 
หรือทําให้อับอาย หรือเดือดร้อนรําคาญในทางเพศ ควรกําหนดเป็นบทบัญญัติต่างหาก เน่ืองจากใน
มาตราเดียวกันควรบัญญัติคุ้มครองสิ่งเดียวกัน มิฉะน้ันอาจเกิดปัญหาการตีความ โดยการคุกคามทาง
เพศตามที่บัญญัติเป็นความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 จะมีความหมายแคบกว่าการ
คุกคามทางเพศในความหมายโดยทั่วไป การไม่ทราบถึงนิยาม รูปแบบ หรือลักษณะของพฤติกรรม   
ทําให้ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีผลไปบังคับและลงโทษผู้ ท่ีกระทําการคุกคามทางเพศซ่ึงอยู่
นอกเหนือจากฐานความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ 
 การพิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 
มาตรา 16 น้ันยังพบอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย เน่ืองจากพระราชบัญญัติน้ีมุ่งคุ้มครอง เฉพาะ
ลูกจ้างซ่ึงเป็นชายหรือหญิง รวมท้ังเด็กจากการคุกคามทางเพศของนายจ้างหรือผู้ท่ีมีอํานาจบังคับ
บัญชาเหนือลูกจ้าง แต่กลับไม่ได้คุ้มครองไปถึงการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นระหว่างลูกจ้างด้วยกันเอง 
อีกทั้ง ยังไม่ครอบคลุมไปถึงกรณีลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ บทบัญญัติตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้จึงไม่มี ลักษณะเป็นการคุ้มครองโดยทั่วไป เสมือนเป็นการคุ้มครองเฉพาะกลุ่มบุคคล 
 การพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 
เห็นว่ามียังความหมายของพฤติกรรมแคบกว่าการคุกคามทางเพศในความหมายโดยท่ัวไป จึงต้องมี
การทําความเข้าใจว่าการกระทําลักษณะใด เข้าข่ายความผิดบ้าง รวมถึงการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้องขณะ
อยู่ในท่าอากาศยาน และบนเครื่องบินเพ่ือการปฏิบัติตัวท่ีถูกต้อง เพราะส่วนใหญ่บางพฤติกรรมอาจ
เกิดจากการท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่ได้ต้ังใจ  
 ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการนํามาศึกษาเปรียบเทียบ พัฒนาและนําเสนอแนวทางใน
การบัญญัติกฎหมายที่เหมาะสมต่อไปกับกฎหมายของประเทศไทยต่อไป 

 
 
 

                                                            

 143 เรื่องเดียวกัน. 
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บทที่ 5 

 
บทวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 

 
 ปัญหาการคุกคามทางเพศได้ปรากฏข้ึนอย่างต่อเน่ืองในประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเป็นคณะกรรมการซ่ึงได้รับ   
การแต่งต้ังโดยมติของคณะรัฐมนตรี จึงได้มีการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือกําหนด
ความผิดเกี่ยวกับการคุกคามและการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล (Harassment และ 
Stalking) โดยเม่ือในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ 
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการ
คุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ี 
 “มาตรา397 ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ
กระทําให้ ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําในที่สาธารณสถาน หรือต่อหน้า
ธารกํานัล หรือ เป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษปรับ    
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือ
ผู้ถูกกระทํา อันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการ
อ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ” 
 โดยมีเหตุผลในการตรากฎหมายว่า มาตรา 397 (เดิม) แห่งประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติ
เฉพาะกรณีกระทําการอันเป็นการรังแก ข่มเหง หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน
รําคาญในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล กรณีดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการกระทําในท่ีรโหฐาน 
การคุกคาม การกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ และการกระทําโดยอาศัยเหตุท่ี
ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทํา อันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะท่ีเป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง 
หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอื่น สมควรกําหนดให้การกระทําดังกล่าวเป็นความผิด เพ่ือคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามท่ี มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
รับรองไว้144  
 แต่อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่ามีประเด็นปัญหาและข้อบกพร่องบางประการใน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการ
คุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 ซ่ึงอาจส่งผลต่อการตีความตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังต่อไปน้ี  
 

                                                            

 144 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 5. 
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5.1 ปัญหาในการกําหนดบทนิยามของกฎหมายเก่ียวกับคุกคามทางเพศ 
  

การบัญญัติการคุกคามทางเพศเป็นความผิดตามกฎหมายน้ัน ควรมีการพิจารณาเพ่ือปรับ
กรอบความคิดจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม 
มาตรา 397 โดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ถึงความหมายของการคุกคามทางเพศ 
รูปแบบปัญหาของการคุกคามทางเพศ ตลอดจนพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการคุกคามทาง
เพศในรูปแบบดังกล่าวน้ัน เพ่ือที่จะนํามาสร้างบทนิยามและรายละเอียดแห่งกฎหมาย ในการบัญญัติ
บทนิยามเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 ซ่ึงคําว่า “นิยาม” หมายถึง การกําหนด หรือจํากัดความหมายท่ีแน่นอน145 
 ดังนั้น “บทนิยาม” จึงหมายถึง บทกําหนดหรือจํากัดความหมายที่แน่นอนของคําต่าง ๆ ท่ีใช้
อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายน้ันว่ามีความหมายแน่นอนตามท่ีบัญญัติไว้ในบทนิยามของกฎหมายน้ัน 
 ในทรรศนะของการร่างกฎหมาย “กฎหมาย” คือ เอกสารชนิดหนึ่งที่สร้างกฎหรือกําหนด
กติกาอันจะนํามาใช้ควบคุมพฤติกรรมของสังคมและสมาชิกแห่งสังคมในอนาคต โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
ส่ิงที่เกิดขึ้นในอดีตหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต และสิ่งที่เกิดขึ้นน้ันผู้มีอํานาจหรือสังคมเอง        
ไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น หรือประสงค์จะให้เกิดขึ้นในรูปแบบหรือแนวทางหรือภายในกรอบอัน
เดียวกัน เพ่ือความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือขจัดความได้เปรียบเสียเปรียบซ่ึงกันและ
กัน วัตถุประสงค์หลักของผู้ร่างกฎหมายจึงมุ่งเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 2 ประการ คือ 
 1. สร้างกฎและกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดแห่งกฎหมาย 
 2. สื่อความหมายของกฎหมายน้ันไปยังสังคม 
 กฎหมายท้ังหลายท่ีได้จัดต้ังและกําหนดขึ้นแล้วน้ันย่อมจะมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม  
ทุกคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ โดยอาจกระทบถึงเสรีภาพ สถานะของบุคคล กิจการ ทรัพย์สิน หรือ
แม้แต่ชีวิตของบุคคลได้ ด้วยเหตุน้ี การสื่อความหมายไปยังสมาชิกในสังคมจึงเป็นเป้าหมายสําคัญท่ี   
ผู้ร่างกฎหมายจะต้องตระหนักอยู่เสมอและจะต้องบรรลุถึงให้ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงจะต้องสื่อ
ความหมายไปถึงบุคคล 3 กลุ่มดังต่อไปนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับสิ่งท่ีผู้ร่างกฎหมาย         
มุ่งประสงค์ กล่าวคือ 
 1. บุคคลซ่ึงจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม  
 2. บุคคลซ่ึงจะเป็นผู้แนะนํา ให้คําปรึกษา หรือช่วยเหลือบุคคลท่ีจะได้รับผลกระทบจาก
กฎหมาย เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ทนายความ เป็นต้น 
 3. บุคคลซ่ึงกฎหมายกําหนดให้เป็นผู้กํากับ ดูแล หรือบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือผู้
ซ่ึงจะต้องวินิจฉัยเม่ือเกิดกรณีพิพาทข้ึน ซ่ึงได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ ผู้พิพากษาตุลาการ 
 กล่าวอีกนัยหน่ึง ผู้ร่างกฎหมายจะต้องเขียนบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้และตรง
ตามสิ่งท่ีตนต้องการ ไม่ใช่เขียนให้เข้าใจกันได้เฉพาะในหมู่นักร่างกฎหมายหรือนักกฎหมายเท่าน้ัน   
แต่จะต้องเขียนให้บุคคลท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ด้วย และความเข้าใจนั้นจะต้องเป็นความเข้าใจที่
ตรงกัน แต่แม้กระน้ันก็ตาม ร่างกฎหมายย่อมมีลีลาและกฎเกณฑ์แห่งการใช้ภาษาอยู่เป็นการเฉพาะ 

                                                            

 145 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
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ซ่ึงแตกต่างไปจากการเขียน คําอธิบายหรือวรรณคดีท่ีต้องการความสละสลวย ผู้ท่ีประสงค์จะเข้าใจ
ต้องอ่านด้วยความต้ังใจและพินิจ พิเคราะห์ การอ่านในลักษณะเพียงให้ผ่านตาย่อมไม่สามารถเข้าใจ
ซ้ึงถึงความหมายที่แท้จริงหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายได้146 
 ซ่ึงหากพิจารณาตามแนวคิดเรื่องความผิดทางอาญาในแง่ของกฎหมายท่ีว่า หากการกระทํา
ใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นความผิดในตัวเอง (Mala in Se) โดยความหมายตามตัวอักษรหมายถึง “สิ่งท่ี
เป็นความช่ัวร้ายในตัวเอง” (Evil in Itself) ซ่ึงการกระทําดังกล่าวมีลักษณะเป็นการละเมิดต่อ
ศีลธรรมอย่างร้ายแรง การกระทําน้ันย่อมบัญญัติให้เป็นความผิดทางอาญาได้ ซ่ึงหากนําแนวคิดนี้มา
พิจารณากับรูปแบบของการคุกคามทางเพศ ก็พบว่าการคุกคามทางเพศในบางรูปแบบถือความผิด
ทางอาญาได้เช่นกัน 
 ซ่ึงจากการศึกษาถึงความหมายและรูปแบบของการคุกคามทางเพศโดยองค์กรระหว่าง
ประเทศได้ให้ความหมายของการคุกคามทางเพศไว้ ดังเช่น 
 องค์การสหประชาชาติได้อธิบายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือถือว่าเป็นสิ่งท่ี “ไม่พึงปรารถนา” (Unwelcome) และ “ไม่ต้องการ” 
(Unwanted) โดยการคุกคามดังกล่าวอาจจะเป็นในรูปของการแสดงออกทางวาจา กิริยา ท่าทาง การ
จับต้องร่างกาย และสิ่งแวดล้อม147 
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 
1979: CEDAW (อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ) ได้กล่าวถึงการ
คุกคามทางเพศว่า “เป็นการละเมิดต่อสิทธิสตรี ซ่ึงมิได้จํากัดเพียงการคุกคามทางร่างกายเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการคุกคามทางเพศในรูปแบบอื่น ๆ และการกระทําท่ีมีผลกระทบทางจิตใจ” 
 คณะกรรมาธิการว่าด้วยโอกาสท่ีเท่าเทียมกันแห่งสหภาพยุโรป (The Equal Opportunities 
Commission: EOC) ได้มีมติว่าด้วยการคุ้มครองศักด์ิศรีของหญิงและชายในการทํางาน พ.ศ.2533 
โดยให้ความหมายว่า “คุกคามทางเพศ” หมายถึง พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีส่อนัยทางเพศ หรือ
พฤติกรรมอ่ืน ซ่ึงมีพ้ืนฐานเร่ืองเพศที่ส่งผลกระทบต่อศักด์ิศรีของหญิงและชายในการทํางาน          
ซ่ึงรวมท้ังพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาทั้งในทางกาย วาจา หรือท่าทาง 
 และในประเทศออสเตรเลียได้บัญญัติการคุกคามทางเพศไว้โดยเฉพาะ ตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 1984) ในมาตรา 28A (1) ซ่ึงได้ให้คํา
นิยามของการ คุกคามทางเพศไว้ว่า “การคุกคามทางเพศ คือ การกระทําอันไม่พึงปรารถนาทางเพศ 
การร้องขอที่ไม่พึงปรารถนาเพื่อความต้องการทางเพศต่อผู้ถูกคุกคาม หรือการกระทําอ่ืนท่ีไม่พึง
ปรารถนาอันเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุกคาม ซ่ึงในสถานการณ์น้ัน ๆ บุคคลท่ัวไปอาจ

                                                            
146 มีชัย ฤชุพันธ์ุ, หลักการเขียนคํานิยามศัพท์ในการร่างกฎหมาย, หน้า 1-2, ค้นวันที่ 4 

กุมภาพันธ์ 2560 จาก  http://www.op.mahidol.ac.th/orla/data/content01.pdf 
 147 อรพินท์ สหโชคชัย, ประเด็นสําคัญและขอ้ควรรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ, ใน 
เอกสารประกอบการสัมนาโครงการเวทีความคิดเพ่ือการพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย เรื่อง 
กระบวนการยุติธรรมกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิง, หน้า 4. 
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คาดหมายได้ว่าเป็นการคุกคาม ผู้ถูกกระทําทําให้ผู้ถูกกระทําขายหน้าเสียเกียรติ หรือทําให้
ผู้ถูกกระทํากลัว”148 
 ประเทศฝรั่งเศสถือว่าการคุกคามทางเพศเป็นการเลือกปฏิบัติ และได้บัญญัติความผิด
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Code pénal) ตอน 3 ว่าด้วยการคุกคาม
ทางเพศ (Le Harcèlement Sexuel) ซ่ึงเป็นกระทําอันเป็นการข่มเหงหรือรังแกผู้อ่ืน เพ่ือความสุข
ทางเพศของตน ตามมาตรา 222-33  โดยบัญญัติไว้ว่า  
 

 I. - การคุกคามทางเพศที่เป็นการกระทําอันเป็นการรุกรานบุคคลอ่ืน โดย
การใช้คําสั่ง การ ข่มขู่ หรือการบีบบังคับ เพ่ือจุดมุ่งหมายให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ใด ๆ 
ในทางเพศ    
 II. – การคุกคามทางเพศไม่จําเป็นต้องมีลักษณะรูปแบบเดิมซํ้า ๆ กันหลาย
ครั้ง แม้กระทํา เพียงคร้ังเดียวก็ถือเป็นความผิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้รับ
ผลประโยชน์ทางเพศของตนหรือบุคคลท่ีสาม149   
 

 และประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามกฎหมายการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน (General    
Equal Treatment Act 2006) ได้ให้นิยามการคุกคามทางเพศ ตามมาตรา 2, 1 (d) “การคุกคาม
ทางเพศ   (Sexual Harassment)” หมายถึง การกระทําอันไม่เป็นที่พึงปรารถนา ไม่ว่าจะเป็น    
การพูด การใช้ท่าทาง หรือการเคลื่อนไหวทางกายภาพที่มีลักษณะสื่อเกี่ยวกับเพศ อันมีวัตถุประสงค์
เพ่ือละเมิดศักด์ิศรีความเป็น  มนุษย์ หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม ไม่เป็นมิตร ด้อยค่าเสื่อม
เสียเกียรติ หรือถูกรังเกียจ  
 จากการศึกษาถึงความหมายของการคุกคามทางเพศ เม่ือวิเคราะห์แล้วเห็นได้ว่าองค์กร
ระหว่างประเทศและในประเทศต่าง ๆ ข้างต้น การท่ีกฎหมายได้กําหนดถ้อยคําที่ชัดเจนไว้ใน
บทบัญญัติมาตรา ส่งผลให้ถ้อยคําของกฎหมายเป็นถ้อยคําที่สอดคล้องกับพฤติกรรม เข้าใจง่ายและ
สามารถตีความได้อย่างถูกต้อง และเม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ทําให้สามารถใช้บังคับตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต่างจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม มาตรา 397 ซ่ึงยังขาดความชัดเจนในถ้อยคําและ
ความหมาย อีกทั้ง ยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบของการกระทําความผิด จึงทําให้ยากแก่การตีความและ
มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยในส่วนของการให้คํานิยามศัพท์การคุกคามทางเพศนั้น ควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ในการ
เขียนและใช้คํานิยามศัพท์สําหรับในการร่างกฎหมาย เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 หลักประการท่ี 1 การท่ีจะเขียนคํานิยามศัพท์ใด ผู้ร่างต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน แน่นอน หรือเพ่ือย่อคําให้สั้น  

                                                            

 148 เจนวิทย์ นวลแสง ภัทราภรณ์ เกษตรสารและอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 352. 
 149 พินศิริ นามสีฐาน, เรื่องเดิม, หน้า 74. 
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 หลักประการที่ 2 เม่ือนิยามศัพท์คําใดแล้ว ต้องใช้น้ันคําตามความหมายที่ได้นิยามไว้ในทุก
มาตราของกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 หลักประการท่ี 3 การเขียนนิยามศัพท์ควรจะทําแต่เฉพาะกับคําหรือวลีท่ีมีความหมาย       
ไม่ชัดเจนหรือไม่ตรงตามความประสงค์เท่านั้น คําหรือวลีใดที่มีความหมายชัดเจนอยู่ในตัวและต้ังใจจะ
ใช้ในความหมายน้ันอยู่แล้วก็ไม่ควรเขียนคํานิยามศัพท์ขึ้นใหม่ 
 หลักประการท่ี 4 ไม่ควรนําคําใดท่ีมีความหมายเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วในความหมายหน่ึง 
มาใช้และนิยามในอีกความหมายหน่ึง เพราะนอกจากจะทําให้ผู้อ่านเกิดการสับสนในเวลาอ่านแล้ว    
ผู้ร่างยังอาจหลงลืมหรือสับสนในการใช้คําน้ันด้วย หรือในบางกรณีเม่ือจําเป็นต้องใช้คํา ๆ น้ัน         
ในความหมายปกติธรรมดา ก็จะเกิดปัญหาขึ้นได้ 
 หลักประการที่ 5 การนิยามคําหรือวลีใด ๆ ไม่ควรให้มีความหมายถึงสิ่งที่โดยปกติจะมี
ความหมายไปไม่ถึงหรือใกล้เคียงกับคําน้ัน 
 หลักประการที่ 6 ในกรณีท่ีคํา ๆ ใดมีที่ใช้เพียงแห่งเดียวหรือมาตราเดียว ไม่ควรเขียนเป็น
นิยามศัพท์ หากแต่ควรเขียนให้ชัดเจนในมาตราน้ัน ๆ โดยตรง ซ่ึงจะทําให้เกิดความสะดวกในการใช้
กฎหมาย และง่ายต่อการเข้าใจ 
 หลักประการที่ 7 เม่ือมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติในภายหลัง ผู้ร่างต้องระมัดระวังว่า
บทบัญญัติท่ีเพ่ิมเติมเข้ามาใหม่ได้ใช้ถ้อยคําท่ีได้มีคํานิยามศัพท์ไว้ และในกรณีท่ีคําท่ีได้ให้คํานิยาม
ศัพท์ไว้ไม่มีท่ีใช้อีกต่อไปเน่ืองจากการแก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน ควรยกเลิกนิยามศัพท์คําน้ันเสียด้วย 
 หลักประการที่ 8 ในการเขียนคํานิยามศัพท์ คําหรือวลีท่ีบ่งบอกถึงขอบเขตแห่งความหมายมี
อยู่หลายลักษณะ แต่ละลักษณะจะบอกถึงขอบเขตแห่งความหมายท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ความท่ีว่า 
“หมายความว่า” “ให้ความหมายรวมถึง” “ได้แก่” “เช่น” “...เป็นต้น” 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในการให้คํานิยามศัพท์ในลักษณะท่ีจะให้ “หมายความรวมถึง”นั้น คําหรือ
วลีท่ีจะเป็นหลักน้ันจะต้องมีความหมายชัดเจนและถูกต้องตรงตามที่ต้องการอยู่ในตัว หรือได้มีการให้
ความหมายไว้อย่างชัดเจนแล้ว และหากมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดเข้าองค์ประกอบของคําอธิบายไม่ครบถ้วน     
แต่ประสงค์จะให้รวมถึงสิ่งน้ันด้วย จึงนํามาผนวกให้รวมอยู่ในความหมายของคําหลักด้วย 
 หลักประการที่ 9 โดยท่ีกฎหมายจะครอบคลุมถึงสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีอุบัติขึ้นในโลกหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ จึงมีถ้อยคําเป็นจํานวนมากท่ีรู้กันอยู่แต่เฉพาะในหมู่นักวิชาการสาขาน้ัน ๆ 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ และเป็นการยากท่ีคนท่ัวไปจะเข้าใจได้ ก่อนท่ีผู้ร่างจะลงมือเขียน
กฎหมาย โดยเฉพาะคํานิยามศัพท์ได้ ผู้ร่างจะต้องทําความเข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะต่าง ๆ
เหล่าน้ันให้ถ่องแท้เสียก่อน โดยจะต้องซักไซ้เอาความจริงจากผู้รู้ในสาขาวิชาการน้ัน ๆ หรือเช่ียวชาญ
ในกิจกรรมน้ันอย่างละเอียดถี่ถ้วน พร้อมทั้งยกตัวอย่างต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รู้อธิบายว่าสิ่งท่ียกตัวอย่างนั้น
อยู่ในความหมายของคํา ๆ น้ันหรือไม่ โดยมีเงื่อนไขอย่างไร และเม่ือแน่ใจว่าเข้าใจดีแล้ว จึงนําความ
เข้าใจนั้นมาเขียนเป็นภาษาธรรมดาที่คนทั่วไปจะสามารถเข้าใจได้ด้วย และทําให้เกิดความชัดเจน
แน่นอนในความหมายของถ้อยคําน้ัน ๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังมิให้ความหมายท่ีให้น้ันมี
ความแคบหรือกว้างเกินไปจากความหมายท่ีใช้กันอยู่ในทางวิชาการหรือในกิจกรรมนั้น ๆ 
 หลักประการท่ี 10 ในการเขียนคํานิยามศัพท์ ต้องระลึกอยู่เสมอว่าวัตถุประสงค์มีเพียงเพ่ือการ
กําหนดความชัดเจน หรือความหมายท่ีพึงประสงค์ หรือเพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้ในมาตราต่าง ๆ     
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โดยไม่ให้เกิดความเย่ินเย้อเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้ร่างท่ีดีจึงต้องไม่เขียนคํานิยามศัพท์ในลักษณะท่ีเป็นการ
สร้างอํานาจ กําหนดเงื่อนไข หรือนําสาระสําคัญแห่งกฎหมายมาบัญญัติไว้ในคํานิยามศัพท์ เพราะ
นอกจากจะทําให้คนธรรมดาท่ัวไปไม่อยู่ในฐานะท่ีจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคําหรือวลีนั้น ๆ 
ได้แล้วยังจะเกิดความยุ่งยากในเม่ือจําเป็นจะต้องอ้างอิงในภายหลัง เพราะโดยปกติคํานิยามศัพท์จะ
ไม่มีตัวเลขมาตรา หรืออนุมาตรากํากับไว้ให้ ทั้งยังเป็นการยากที่จะเขียนสาระสําคัญหรือเงื่อนไข
เหล่าน้ันให้สมบูรณ์ในตัวคํานิยามศัพท์น้ันเอง จึงอาจจะก่อให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายได้ 
 หลักประการท่ี 11 คําบางคําแม้จะได้ให้ความหมายไว้ชัดเจนแล้ว แต่อาจจะยังครอบคลุมไม่
ถึงสิ่งที่จะเกิดหรือมีขึ้นในอนาคต หรือบางกรณีมีความหมายกว้างขวางมากจนยากแก่การท่ีจะนํามา
บัญญัติไว้ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของผู้กําหนดนโยบายในขณะที่ตรากฎหมายหรือร่างกฎหมายได้ 
หรือแม้จะสามารถกําหนดไว้ให้สอดคล้องได้ แต่ผู้ร่างก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะแน่ใจได้ว่าในอนาคตนโยบาย
ในการควบคุมดูแลหรือใช้บังคับกฎหมายนั้น จะไม่ขยายไปยังสิ่งอ่ืนใดท่ีอยู่ในความหมายของคํานิยาม
ศัพท์น้ันแต่ยังมิได้ระบุไว้ ในกรณีเช่นน้ัน อาจเขียนคํานิยามศัพท์โดยเปิดช่องทางให้มีการขยายหรือ
จํากัดหรือระบุให้ชัดเจนว่า สิ่งใดจะอยู่ในความหมายของคํานิยามศัพท์น้ันก็ได้ โดยมอบให้ผู้มีอํานาจ
กําหนดให้ชัดเจนขึ้นในภายหลัง 
 หลักประการที่ 12 โดยท่ีวัตถุประสงค์ของการมีคํานิยามศัพท์ ก็เพ่ือให้เกิดความกะทัดรัด
และชัดเจนในความหมายของคําที่จะใช้ ดังนั้น ผู้ร่างท่ีดีจึงต้องเขียนคําอธิบายของคําที่จะนิยามใน
ลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ทําให้เกิดข้อสงสัย และท่ีสําคัญต้องไม่เปิดโอกาสให้มีการแปลความกว้างกว่า
ท่ีผู้ร่างประสงค์ 
 หลักประการท่ี 13 คําอธิบายความหมายของคําต้องไม่มีลักษณะเป็นการวกวน หรืออ้าง
กลับไปกลับมาจนไม่สามารถทราบความหมายท่ีแท้จรงิได้ 
 หลักประการที่ 14 การเขียนคํานิยามศัพท์โดยอ้างอิงคํานิยามศัพท์ของกฎหมายอ่ืน อาจทํา
ได้ 2 วิธี คือ 
 1. อ้างอิงถึงคํานิยามศัพท์ของกฎหมายอื่นโดยไม่มีคําอธิบาย ในกรณีเช่นน้ี ผู้ร่างจะต้อง
แน่ใจว่าตนมีความประสงค์ท่ีจะให้คําน้ันมีความหมายตรงตามที่ปรากฏในคํานิยามศัพท์ของกฎหมาย
น้ัน ๆ และไม่ว่าต่อไปในภายภาคหน้ากฎหมายดังกล่าวจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไร    ก็จะยัง
ยึดถือความหมายตามกฎหมายท่ีอ้างอิงได้โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง 
 2. ลอกคําอธิบายของกฎหมายอ่ืนมาใส่ไว้ท้ังหมด ในกรณีเช่นน้ีจะใช้ก็ต่อเม่ือผู้ร่างพอใจใน
ความหมายของคํานั้นเพียงเท่าท่ีปรากฏอยู่ตามกฎหมายดังกล่าวในวันท่ีมีการร่าง หากต่อไปภายภาค
หน้ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ลอกมาเป็นอย่างอ่ืน ผู้ร่างก็ไม่ประสงค์จะให้ความหมายของคํานั้น
ต้องถูกเปล่ียนแปลงตามไปด้วย การเขียนนิยามศัพท์โดยวิธีน้ีจะมีผลเหมือนกับการเขียนคําอธิบายข้ึน
ใหม่ (เพียงแต่ใช้คําอธิบายเดียวกับกฎหมายอ่ืน) ดังน้ัน จึงไม่จําเป็นต้องอ้างว่าคําอธิบายน้ันมาจาก
กฎหมายใด150 
 อย่างไรก็ดี ภาษาท่ีใช้ในการร่างกฎหมายน้ัน ต้องเป็นภาษาท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย กล่าวคือ 
ไม่ใช้ถ้อยคําท่ีไม่จําเป็น โดยใช้ภาษาธรรมดาท่ีใช้กันอยู่ท่ัว ๆ ไป ในเม่ือคําน้ันมีความหมายตรงตามท่ี

                                                            

 150 มีชัย ฤชุพันธ์ุ, เร่ืองเดิม, หน้า 7-26. 
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ต้องการอยู่แล้ว และมีการใช้คําให้ถูกหลักไวยากรณ์ อีกทั้ง ยังไม่ใช้คําที่มีความหมายอย่างเดียวกันใน
ท่ีต่าง ๆ ให้ผิดแผกกัน  
 เม่ือวิเคราะห์จากหลักเกณฑ์ในการเขียนและใช้คํานิยามศัพท์ในการร่างกฎหมายประกอบกับ
การพิจารณาตามนิยามความหมายขององค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และในกฎหมายต่างประเทศทั้ง
ประเทศออสเตรเลีย ประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมนีแล้ว เห็นได้ว่าในประเทศไทยเองยังไม่
ปรากฏความหมายของการคุกคามทางเพศในพจนานุกรมอย่างแน่ชัด การให้คํานิยามความหมายของ
การคุกคามทางเพศน้ันจึงต้องมีความชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้มีความเข้าใจอย่างเดียวกันและสามารถ
บังคับใช้ได้เป็นการท่ัวไป จึงเห็นว่าควรนิยามความหมายของการคุกคามทางเพศ ดังนี้คือ  
 “คุกคามทางเพศ หมายความว่า การกระทําหรือพฤติกรรมทางเพศท่ีผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตก
เป็นเหยื่อถือว่าเป็นสิ่งที่ “ไม่พึงปรารถนา” และ “ไม่ต้องการ” โดยการคุกคามทางเพศอาจอยู่ในรูป
ของการแสดงออกทางวาจา กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัสทางร่างกาย อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือละเมิด
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม หวาดกลัว ด้อยค่าเสื่อมเสียเกียรติหรือ
ถูกรังเกียจ” 
 และในกรณีท่ีคําว่าการคุกคามทางเพศมีท่ีใช้เพียงแห่งเดียวหรือมาตราเดียว จึงควรเขียนให้
ชัดเจนในมาตราน้ัน ๆ โดยตรง ซ่ึงจะทําให้ง่ายต่อการเข้าใจและเกิดความสะดวกในการใช้กฎหมาย 
 จากการศึกษาจากกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ (Sex Discrimination Act 1984) ของ
ประเทศออสเตรเลียได้บัญญัติไว้ในมาตรา 28A (1A) ความว่า “การคุกคามทางเพศตามบทบัญญัติน้ี
ไม่จํากัดเพศ อายุ รูปร่าง เพศสภาพ สถานะของบุคคลไม่ว่าจะสมรสแล้วหรือโสดความเช่ือทางศาสนา 
เช้ือชาติ สีผิว สัญชาติหรือชาติกําเนิดของผู้ถูกกระทําความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกกระทํากับผู้กระทําผิด” 
 ท้ังน้ีเนื่องจากการคุกคามทางเพศมิได้มีลักษณะแต่เพียงแค่การล่วงละเมิดทางเพศตามที่
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศ ดังเช่นในความผิดฐานการข่มขืน
กระทําชําเราหรือความผิดฐานกระทําอนาจาร หากแต่การคุกคามทางเพศมีรูปแบบลักษณะท่ี
หลากหลาย ซ่ึงจากการศึกษาบริบทของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในลักษณะต่าง ๆ และได้
พิจารณาถึงลักษณะของการคุกคามทางเพศท่ีควรนํามาบัญญัติเป็นความผิดทางอาญาเป็นการกระทํา
ท่ีหลากหลาย และเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติของการกระทําคุกคามทางเพศ อันอาจสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
 1. การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment) เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
รูปร่าง การแต่งตัวท่ีส่อไปทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึงความสัมพันธ์ทาง
เพศของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในท่ีสาธารณะ การเปลี่ยนหัวข้อเรื่องงานให้เป็นเรื่องทางเพศ หรือเรื่อง
ลามก ตลอดจนการกระจายข่าวลือ หรือนินทาเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลใดบุคคลหน่ึง การตามต้ือ
ตามจีบบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท้ัง ๆ ที่รู้ว่าเขาไม่สนใจ และการกล่าวถึงกลุ่มหญิงหรือชายในทางลามก 
เป็นต้น 
 2. การคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย (Physical Harassment) เช่น การแตะเน้ือ
ต้องตัว รวมท้ังการจัดเสื้อผ้า ตลอดไปจนถึงการสัมผัสก้น สะโพก หรือการยืน เดิน ต้อนเข้ามุม      
การนั่งใกล้ชิดเกินความจําเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อ่ืนอย่างจงใจ 
 3. การคุกคามทางเพศทางกิริยาท่าทาง (Non-Verbal/Gestural Harassment) เช่น การ
จ้องมองอย่างกรุ้มกริ่ม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย ท่ีส่อ
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ถึงเจตนาการ ล่วงเกินทางเพศ การส่งจดหมาย ข้อความภาพ การ์ด หรือคํากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ 
การมองเรือนร่าง อย่างสํารวจตรวจตรา รวมไปถึงการติดภาพโป๊ หรือสิ่งของอุปกรณ์ที่ลามก 
 นอกจากน้ี ควรต้องพิจารณาด้วยว่าการกระทําดังกล่าวจะถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศได้
ผู้เสียหายนั้นต้องมิได้ยินยอมหรือมีอารมณ์ร่วมไปกับการกระทําน้ัน เน่ืองจากรูปแบบของการคุกคาม
ทางเพศ เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อศีลธรรมอันดี หากผู้ถูกกระทํายินยอมพร้อมใจหรือมี
ความบันเทิงร่วมกับการคุกคามดังกล่าว ก็ไม่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นเหย่ือหรือเป็นผู้เสียหายจากการ
คุกคามทางเพศ แต่หากผู้ถูกกระทํามิได้ยินยอมพร้อมใจหรือมิได้มีความบันเทิงร่วมกับการกระทํา
ดังกล่าว แต่กลับมีความรู้สึกว่ากําลังถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวในทางเพศ หรือทําให้เกิดความรู้สึก   
อึดอัดใจหรือได้รับความอับอายในทางเพศ กรณีนี้ก็อาจถือได้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศ           
ในลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศต่อเหย่ือหรือผู้เสียหายได้151 
 ซ่ึงประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ ตามมาตรา 30 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติ
ว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมี
สิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น
กําเนิดเช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคมความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได้” ดังน้ัน ความผิดในเรื่องการคุกคามทางเพศน้ีถือว่ากฎหมาย
ได้ให้การคุ้มครองแก่บุคคลทุกคน ซ่ึงหมายความถึงบุคคลใดก็ได้ ไม่จํากัดเพศสภาพ ไม่ว่าเพศหญิง
หรือเพศชาย เนื่องจากการคุกคามทางเพศไม่ได้หมายถึงการคุกคามทางเพศท่ีชายกระทําต่อหญิง
เท่าน้ัน แต่แท้ท่ีจริงแล้วการคุกคามทางเพศยังรวมถึงการกระทําท่ีชายกระทําต่อชาย หรือหญิงกระทํา
ต่อชาย152 หรือหญิงกระทําต่อหญิงได้ด้วยเช่นกัน 
 กล่าวโดยสรุป คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.
2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 ยังขาดความชัดเจนในถ้อยคําและ
ความหมาย อีกท้ังยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบของการกระทําความผิด จึงควรให้คํานิยาม คําว่า 
“คุกคามทางเพศ” หมายความว่า การกระทําหรือพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตกเป็น
เหยื่อถือว่าเป็นสิ่งท่ี “ไม่พึงปรารถนา” และ “ไม่ต้องการ” โดยการคุกคามทางเพศอาจอยู่ในรูปของ
การแสดงออกทางวาจา กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัสทางร่างกาย อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือละเมิดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม หวาดกลัว ด้อยค่าเสื่อมเสียเกียรติหรือถูก
รังเกียจ กรณีท่ีคําว่าการคุกคามทางเพศมีที่ใช้เพียงแห่งเดียวหรือมาตราเดียว จึงควรเขียนให้ชัดเจนใน
มาตรานั้น ๆ โดยตรง โดยต้องหมายความถึงบุคคลทุกคน เพ่ือให้มีความต้องมีความชัดเจน แน่นอน  
มีความเข้าใจอย่างเดียวกัน ซ่ึงจะทําให้ง่ายต่อการตีความ และเกิดความสะดวกในการใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                            

 151 เจนวิทย์ นวลแสง, ภัทราภรณ์ เกษตรสาร และอชิรญา ภู่พงศกร, เรื่องเดิม, หน้า 331. 
152 ภาณุวัฒน์ ศรคีร่ํา, การล่วงเกินทางเพศแรงงานชาย (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 

คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 4-5. 
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5.2 ปัญหาในการตีความตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ    
 
 จากการพิจารณาพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 
ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 397 ได้พบว่ามีข้อสังเกตและความเห็นของ
สํานักงานศาลยุติธรรมซ่ึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดในส่วนของการคุกคามตามร่างมาตรา 397 
วรรคหนึ่ง อาจไม่รวมถึงการคุกคามในทางเพศ (Sexual Harassment) และการรังแก ข่มเหง คุกคาม  
หรือทําให้อับอายหรือเดือดร้อนรําคาญในทางเพศ ควรกําหนดเป็นบทบัญญัติต่างหาก เนื่องจากใน
มาตราเดียวกันควรบัญญัติคุ้มครองสิ่งเดียวกัน มิฉะน้ันอาจเกิดปัญหาการตีความ153  
 โดยการตีความกฎหมาย (Interpretation of Law) หมายถึง การค้นหาความหมายของ
กฎหมายที่มีถ้อยคําไม่ชัดเจนแน่นอน กล่าวคือ  กํากวมหรือมีความหมายได้หลายทาง เพ่ือหย่ังทราบ
ว่าถ้อยคําในบทบัญญัติของกฎหมายมีความหมายอย่างไร154 ซ่ึงถือได้ว่าการตีความกฎหมายเป็นเรื่อง
สําคัญที่สุดเรื่องหน่ึงในการดําเนินวิชาชีพกฎหมายไม่ว่าสาขาใด เพราะในกรณีท่ีตัวบทกฎหมายมี
ความชัดแจ้งการที่จะใช้กฎหมายน้ันปรับเข้ากับข้อเท็จจริงย่อมไม่มีปัญหายุ่งยาก แต่ถ้าตัวบท
กฎหมายคลอบคลุมหรือมีกรณีสงสัยว่ากฎหมายน้ันมีความหมายอย่างไร จึงจําเป็นต้องอาศัย       
การตีความกฎหมายเป็นเคร่ืองมือช่วย 
 ซ่ึงการตีความกฎหมายต้องพิเคราะห์ตัวอักษรให้ได้ความหมายของตัวอักษร และการจะรู้
ความหมายของตัวอักษรได้ต้องพิเคราะห์เหตุผลหรือความมุ่งหมายของกฎหมายประกอบดัวยการ
ตีความ กฎหมายจึงต้องพิจารณาประกอบกันไปทั้ง 2 ด้าน กล่าวคือ การตีความตามตัวอักษรเพ่ือ
พิเคราะห์ตัวอักษร และการตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือพิเคราะห์ความมุ่งหมายของ
กฎหมายไปด้วยกัน ซ่ึงประมวลกฎหมายอาญามีความมุ่งหมายจะกําหนดความผิดและโทษ  จึงถือว่า
ความช่ัวของบุคคลเป็นข้อสําคัญ โดยสรุปในการตีความน้ันต้องใช้ท้ังตีความตามตัวอักษรประกอบกับ
การตีความตามเจตนารมณ์ การตีความกฎหมายอาญามีหลักเช่นเดียวกับการตีความในกฎหมายอื่น ๆ 
กล่าวคือ จะต้องตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายน้ัน ๆ แต่กฎหมายอาญามี
หลักการตีความหมายพิเศษเพ่ิมขึ้นมาอีก นั่นคือ กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดเพ่ือเป็น
หลักประกันประชาชนผู้อยู่ภายใต้การใช้บังคับกฎหมายจะได้รับความเป็นธรรม155 ซ่ึงมีหลักเกณฑ์
พิเศษ ดังต่อไปน้ี 
 1. กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีกําหนด
ความผิดและโทษ ฉะน้ันจึงต้องตีความโดยเคร่งครัด กล่าวคือถ้าบัญญัติว่าการกระทําหรืองดเว้น
กระทําใดเป็นความผิด ก็ต้องตีความว่าเฉพาะการกระทําหรืองดเว้นเท่าท่ีระบุไว้เท่าน้ัน ท่ีซ่ึงกฎหมาย
มุ่งหมายจะให้เป็นความผิด การกระทําหรืองดเว้นอ่ืนนอกจากนั้นหาเป็นความผิดไม่ หลักการตีความ
โดยเคร่งครัด หมายความว่า   

                                                            

 153 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
154 หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หน้า 128-129. 
155 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญา 1: ภาค

บทบัญญัติท่ัวไป (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525), หน้า 103. 
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1) จะนําบทกฎหมายใกล้เคียง (Analogy) มาใช้เป็นผลร้ายมิได้  
2) จะนําจารีตประเพณี มาใช้เป็นผลร้ายมิได้  
3) จะนําหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้เป็นผลร้ายมิได้156  

 2. จะตีความกฎหมายอาญาในทางขยายความให้เป็นการลงโทษ หรือเพ่ิมโทษผู้กระทําให้ 
หนักขึ้นไม่ได้157 ตัวอย่างเช่น ในกรณีท่ีมีกฎหมายสองฉบับหรือกว่าน้ันขึ้นไปจะนํามาใช้ปรับแก่คดีให้
ถือหลักว่า กฎหมายฉบับใดท่ีเป็นคุณแก่จําเลย ย่อมต้องใช้กฎหมายฉบับน้ัน เว้นแต่กฎหมายจะ
บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือในกรณีท่ีกฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าให้ใช้กฎหมายในส่วนท่ีเป็นคุณ
แก่ผู้กระทําความผิดไม่ว่าในทางใด 

 3. ตัวบทกฎหมายอาญาข้อใดท่ีมีข้อความเคลือบคลุมสงสัย ต้องยกประโยชน์แห่ง       
ความสงสัย ให้แก่จําเลย ท้ังน้ีเทียบเคียงจากหลักในการพิจารณาคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 227 บัญญัติว่า “ให้ศาลใช้ดุลพินิจวินิจฉัยช่ังน้ําหนักพยานหลักฐานท้ัง
ปวง อย่าพิพากษา ลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการกระทําผิดจริง และจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดนั้น  
เม่ือมีความสงสัยตามสมควรว่าจําเลยได้กระทําผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยน้ันให้
จําเลย” ซ่ึงจากการพิจารณาตามมาตรา 397 ท้ังสามวรรคประกอบกันท้ังมาตราตามหลักการตีความ
กฎหมายข้างต้น อาจเกิดปัญหาที่สามารถแยกได้เป็น 2 ประการ กล่าวคือ  

 ประการแรก อ้างอิงจากข้อสังเกตและความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงในกรณี 
ดังกล่าวอาจไม่รวมถึงการคุกคามในทางเพศ (Sexual Harassment) และควรกําหนดเป็นบทบัญญัติ
ต่างหาก เนื่องจากในมาตราเดียวกันควรบัญญัติคุ้มครองสิ่งเดียวกัน มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาการตีความ
 ประการท่ีสอง หากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การตีความว่ามาตรา 397 ซ่ึงเม่ือดูตาม
เจตนารมณ์ท่ีได้กําหนดขึ้นเพ่ือมุ่งการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบุคคลอ่ืนคุกคามไม่ว่าจะเป็น        
การคุกคามในรูปแบบใด ซ่ึงอาจหมายความรวมถึงการคุกคามทางเพศได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังอาจ
เกิดปัญหาในการตีความท่ีในการนํามาตรา 397 มาใช้กับการคุกคามท่ีมีเรื่องความผิดเก่ียวกับเพศ   
เข้ามาเกี่ยวข้อง มีถ้อยคําที่มีความหมายไม่ชัดเจน สามารถมองได้หลายมุมมอง อีกท้ัง ยังไม่คลอบ
คลุมถึงรูปแบบลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง ทําให้เม่ือนํามาบังคับ  
ใช้แล้ว กฎหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพราะการคุกคามทางเพศเป็นปัญหาซ่ึงเป็น
ความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสังคมและมีลักษณะพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ 
แม้ถึงว่าจะไม่ร้ายแรงถึงขนาดการข่มขืนกระทําชําเรา หรือการอนาจาร แต่ก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาการ 
กระทําทางเพศอ่ืน ๆ และเป็นการกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของผู้เสียหาย ท้ังเป็นการลดทอน
เกียรติและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 

โดยอธิบายได้ดังนี้ เม่ือพิจารณาถึงความหมายของถ้อยคําในส่วนของการคุกคาม ตาม
“มาตรา 397 วรรคหนึ่ง ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ
กระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”  

                                                            

 156 นัยนา เกิดวิชัย, ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: นิตินัย, 
2549), หน้า 136-140. 
 157 เรื่องเดียวกัน, หน้า 136-140. 
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ซ่ึงตามสําหรับความหมายของคําธรรมดาที่ใช้ในกฎหมายน้ัน ศาลฎีกาให้ถือตามความหมาย
ท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน158 ดังนั้น คําว่า คุกคาม หมายความว่า แสดงอํานาจ
ด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว, ทําให้หวาดกลัว159 
 ส่วนคําว่า รังแก หมายความว่า แกล้งทําความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน (มักใช้แก่ผู้มีอํานาจ 
มากกว่า)160  
 ข่มเหง หมายความว่า การใช้กําลังรังแกแกล้งทําความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน161  
 ประกอบกับคําอธิบายองค์ประกอบที่ใช้พิจารณาความผิดตามความในบทท่ี 4 การศึกษา 
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศตามกฎหมายของประเทศไทยที่ว่าตามมาตรา 397 วรรคแรก ซ่ึงบัญญัติ 
ว่าผู้ใดกระทําการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทําให้ได้รับความอับอาย      
หรือได้รับความเดือดร้อนรําคาญเป็นความผิด ซ่ึงกรณีการกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็น
การรังแก ข่มเหง คุกคาม ตัวอย่างเช่น เห็นคนอ่ืนเดินผ่าน มาก็เข้าไปเอาของที่เขาถือมาโยนท้ิงเสีย162 
เห็นคนศีรษะล้านใส่วิกเดินผ่านมาก็หยิบวิกเปิดขึ้น หรือทําตนเป็นนักเลงโตเดินเข้าไปในร้านอาหาร  
แล้วบอกให้ผู้อ่ืนที่น่ังอยู่ก่อนย้ายไปเพ่ือตนจะได้นั่งแทน หรือถนนในซอยที่ดิน เอกชนซ่ึงแบ่งให้เช่า
ปลูกบ้าน ประชาชนชอบท่ีจะเข้าออกติดต่อกันได้เป็นสาธารณสถาน การเอารถไปจอดขวางกั้น       
ไม่ ยอมถอยรถให้รถข้างในออกได้ เป็นการรังแกข่มเหง ตามมาตรา 397163 และกรณีการกระทําด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นการทําให้ผู้อ่ืนได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ เช่น การพูดจาหยาบคาย
ไม่สุภาพทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อนรําคาญ เป็นต้น 
 ความผิดตามวรรคหนึ่งในมาตราน้ี เม่ือได้กระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก 
ข่มเหง คุกคาม หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ไม่ว่า ณ ที่ใดก็ถือเป็นความผิด
ในวรรคนี้ท้ังสิ้น ไม่จําเป็นต้องเป็นว่าต้องเกิดในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกํานัล 
 และกรณีอันมีเหตุเพ่ิมโทษแก่ผู้กระทําความผิดตาม “มาตรา 397 วรรคสอง ถ้าการกระทํา
ความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระทําในที่สาธารณสถาน หรือต่อหน้าธารกํานัล หรือเป็นการกระทํา
อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท” 
 คําว่า “ท่ีสาธารณสถาน” หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ท่ีประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้า
ไปได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(3) เช่น ถนนหนทาง โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะ 
 “ต่อหน้าธารกํานัล” หมายความว่า ท่ีชุมนุมชน, คนจํานวนมาก164 

                                                            

 158 ธานินทร์ กรัยวิเชียร และอภชิน จันทรเสน, คําเเนะนํานักศึกษากฏหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 5 
(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 176.  
 159 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม.  
 160 เรื่องเดียวกัน.  
 161 เรื่องเดียวกัน.  
 162 สุวัณชัย ใจหาญ, เรื่องเดิม, หน้า 220. 
 163 คําพากษาฎีกาที่ 1980/2518, 2518 ฎ. 2614 
 164 ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม. 
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 การกระทําในท่ีสาธารณสถาน ถือสถานที่เป็นเกณฑ์ ส่วนการกระทําต่อหน้าธารกํานัล ถือตัว
บุคคลเป็นเกณฑ์ว่าจะเห็นการกระทําน้ันหรือไม่ และจะกระทําในท่ีสาธารณสถาน หรือต่อหน้า
ธารกํานัลแห่งหนึ่งแห่งใดแต่เพียงแห่งเดียวก็ถือเป็นความผิด 
 กรณีกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ คําว่าล่วงเกิน หมายความถึง 
แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อ่ืน โดยการล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม      
ดูหม่ิน สบประมาท165 โดยการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลที่อาจละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในเรื่องเพศลักษณะต่าง ๆ เป็นการกระทําอย่าง
หน่ึงอย่างใด ท่ีทําให้อีกฝ่ายมีความรู้สึกว่าขัดกับความปรารถนาของตน ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ “เพศ” ท่ีทํา
ให้บุคคลอ่ืน ต้องสูญเสียศักด์ิศรีหรือทําให้บุคคลอ่ืนเกิดความหวาดกลัว รู้สึกว่าเป็นศัตรู อันส่งผล
กระทบต่อร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม และการดํารงชีวิตอย่างปกติสุข166 
 ประกอบวรรคสามที่ว่า “ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุท่ี
ผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทํา อันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มี
อํานาจเหนือประการอ่ืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้ง
จําท้ังปรับ”  
 ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทําอันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็น 
ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน ผู้มีอํานาจเหนือ คือ บุคคลที่อยู่ในฐานะที่มี
ความได้เปรียบกว่าในสถานะความสัมพันธ์หรือในบริบทนั้น ๆ เช่น หัวหน้ามักชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์
อย่างเปิดเผยโดยจะขู่ถึงการสูญเสียงานหรือการเลื่อนตําแหน่ง เป็นต้น   
 โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้เพ่ือมุ่งคุ้มครองบุคคลจากการถูกบุคคลอ่ืนคุกคาม (Harassment) 
ไม่ว่าจะเป็นการคุกคามรูปแบบใด167 ท้ังเพ่ือให้ครอบคลุมถึงการกระทําในท่ีรโหฐาน การกระทําอันมี
ลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ และการกระทําโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือ
ผู้ถูกกระทํา อันเน่ืองจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือ
ประการอ่ืน เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามท่ีมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้   
 เม่ือวิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคามต่อผู้อ่ืนน้ัน เป็นการแสดงออกซ่ึง     
การกระทําความผิดอันมีลักษณะท่ีแกล้งทําความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน การใช้กําลังรังแกแกล้งทํา      
ความเดือดร้อนให้ผู้อ่ืน ตลอดจนการแสดงอํานาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว ซ่ึงถือเป็นความผิด
อันละเมิดต่อสิทธิของบุคคลในความเป็นอยู่ส่วนตัวตามที่มาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 3 ลหุโทษ ซ่ึง
ถือเป็นโทษสถานเบาหรือโทษที่ไม่ร้ายแรง 
 ในส่วนของการตีความเรื่องการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ คําว่า 
“ส่อไปในทางที่จะ” เป็นเพียงพฤติกรรมของบุคคลท่ีอาจก่อให้เกิดความผิดโดยการละเมิดสิทธิของ

                                                            

 165 เรื่องเดียวกัน. 
 166 China, National Immigration Agency, op.cit. 
 167 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 15. 
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บุคคลอื่นในเรื่องเพศตามลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงก็ยังถือว่าอาจจะก่อให้ความผิดนี้เกิดขึ้นหรืออาจจะไม่
ก่อให้เกิดความผิดขึ้นเลยเสียก็ได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการตีความเพราะสามารถมองได้หลายมุมมอง 
อาจส่งผลทําให้บุคคลทั่วไปอาจเกิดความสับสนในการนํามาปรับใช้ เพราะในถ้อยคําไม่แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมหรือรูปแบบลักษณะของการคุกคามทางเพศท่ีชัดเจน ถือได้ว่าเป็นคําท่ีมีความหมาย
คลุมเครือ มีถ้อยคําไม่ชัดเจนแน่นอน กํากวมหรือมีความหมายได้หลายทาง เห็นควรว่าไม่ควรใช้คําน้ี
ในบทบัญญัติ เพราะเป็นการยากแก่การตีความและการบังคับใช้ได้  
 อีกทั้ง การกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศน้ัน เป็นการกระทําความผิด
ท่ีมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องและเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ง่ายในสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นการคุกคามที่มี
ความร้ายแรงและมีผลกระทบต่อผู้กระทําเป็นอย่างมาก จึงไม่ควรบัญญัติการคุกคามทางเพศไว้เป็น
ความผิดในภาค 3 ลหุโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา โดยควรเป็นบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับ     
การคุกคามทางเพศในหมวดความเกี่ยวกับเพศ และควรต้องกําหนดเป็นบทบัญญัติต่างหากจาก
พฤติกรรมการรังแก ข่มเหง คุกคาม เนื่องจากในมาตราเดียวกันควรบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสิ่งเดียวกัน 
ซ่ึงอ้างอิงตามข้อสังเกตและความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรม 
 ในส่วนของความตามวรรคสามเป็นนั้นถือเป็นการขยายความตามวรรคสอง เห็นได้ว่าเป็นการ
กระทําโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือผู้ถูกกระทํา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 มาตรา 16 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุม
งาน หรือผู้ตรวจงานกระทําการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” 
โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ ก็เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็ก หญิง และชาย มิให้ถูกล่วงเกิน 
คุกคาม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญทางเพศจากนายจ้าง หรือผู้ท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือ
ลูกจ้าง ซ่ึงลักษณะถ้อยคําตามตัวบทถือได้ว่ามีองค์ประกอบในการคุกคามทางเพศอยู่ ความตามวรรค
น้ีจึงอาจเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ซํ้าซ้อนเพราะตามกฎหมายแรงงานได้บัญญัติคุ้มครองไว้อยู่แล้ว 
แต่อย่างไรก็ดี เป็นผลให้สามารถใช้เป็นการบังคับใช้ได้เป็นการท่ัวไป  
 จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 ฉบับน้ี
ยังไม่ตอบสนองต่อการป้องปรามการคุกคามทางเพศ ดังนั้น ควรท่ีจะบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ       
การคุกคามทางเพศ โดยบัญญัติเป็นบทบัญญัติมาตราต่างหาก และควรอยู่ในภาค 2 ความผิด 
ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ควรให้มีบทลงโทษตามความ
ร้ายแรงในแต่ละกรณี ซ่ึงจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่าง ตรงประเด็น โดยการที่รับรู้และเข้าใจถึงรูปแบบ
หรือลักษณะในการถูกคุกคามทางเพศจะส่งผลทําให้ง่ายแก่การตีความ และสามารถนํามาบังคับใช้ได้
เป็นการท่ัวไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5.3 ปัญหาในการกําหนดบทลงโทษของการคุกคามทางเพศ 
  

จากการศึกษาถึงผลกระทบจากพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือจากพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศน้ัน จะได้รับผลกระทบในทางลบโดยตรงแบบลูกโซ่เป็นวงกว้าง กล่าวคือ ได้รับ
ผลกระทบท้ังในระบบการดําเนินชีวิตของตนเอง ท้ังผลกระทบทางสุขภาพ ท้ังด้านจิตใจและร่างกาย 
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ผลกระทบต่อหน้าที่การงาน ผลกระทบต่อธุรกิจ และผลกระทบต่อสังคม ซ่ึงเม่ือบุคคลตกเป็น
ผู้ถูกกระทําในการกระทําผิดอาญาหรือตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา โดยเฉพาะความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาน้ันย่อมเป็นการกระทําที่กระทบกระเทือนต่อสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง เช่น 
ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน เป็นต้น ซ่ึงในทางกฎหมายสิ่งที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง หรือ
ประโยชน์ของบุคคลซ่ึงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเมื่อถูกกระทบกระเทือนแล้ว ดังน้ัน การ
กําหนดบทลงโทษจึงต้องมีความสอดคล้องกับความร้ายแรงของผลร้ายเกิดขึ้นด้วย ซ่ึงจาก
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม มาตรา 397 มี
การกําหนดโทษสําหรับความผิดลหุโทษ ซ่ึงกรณีตามวรรคแรกมีระวางโทษไม่เกินห้าพันบาท กรณีใน
วรรคสองและวรรคสามถือเป็นการระวางโทษที่หนักขึ้น มีระวางโทษ จําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ ซ่ึงถือว่ายังเป็นอัตราโทษท่ีตํ่า ไม่สอดคล้องกับความร้ายแรงใน
การกระทําความผิดและไม่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ซ่ึงจากการศึกษาในคดีความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในต่างประเทศยังพบว่า           
มีมาตรการทางกฎหมายซ่ึงผู้ถูกคุกคามทางเพศสามารถฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีอาญาได้ โดยใน
ประเทศเยอรมนีท่ีผู้ถูกคุกคามหรือถูกคุกคามทางเพศไม่ว่าในสถานที่อ่ืนใดก็ตามสามารถย่ืนคําฟ้องต่อ
ศาลเป็นคดีอาญา และในทางอาญายังได้รับความคุ้มครองจาก Civil Legal Protection from Violent 
Acts and Stalking Offences ให้สามารถย่ืนคําร้องต่อศาลให้ดําเนินการใด ๆ เพ่ือแยกผู้คุกคามหรือ
คุกคามทางเพศให้อยู่ห่างจากผู้ถูกกระทําได้ โดยไม่ต้องรอให้เหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเสียก่อน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี  
 1. การคุกคามทางเพศท่ีมีลักษณะเป็นการข่มขู่ (Sexual Assault by Use of Force or 
Threat) อันเป็นการใช้กําลังหรือข่มขู่ให้ผู้ถูกกระทําเกิดความหวาดกลัวจนต้องยินยอมให้มีการละเมิด
ทางเพศโดยไม่สมัครใจ ซ่ึงเป็นความผิดตาม §177 แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (The Penal 
Code or Strafgesetzbuch, StGB) 
 2. การคุกคามทางเพศอันเป็นการอาศัยความไว้วางใจหรือสภาพของผู้ถูกกระทํา หรือ
ตําแหน่งหน้าท่ี หรือความรับผิดชอบของผู้กระทําในการประพฤติผิดทางเพศ (Sexual Abuse) ซ่ึง
เป็นความผิดตาม §174 ถึง §174c แห่งประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (The Penal Code or 
Strafgesetzbuch, StGB)   
 3. การคุกคามทางเพศโดยการสะกดรอยตาม (Stalking) ตาม§ 238 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญาเยอรมัน (The Penal Code or Strafgesetzbuch, StGB) ซ่ึงเป็นการมีพฤติกรรมคุกคามหรือ
ข่มขู่อย่างต่อเน่ือง เช่น การโทรศัพท์หาอย่างต่อเน่ือง การส่งอีเมลล์ จดหมายหรือข้อความทาง
โทรศัพท์จํานวนมาก หรือการดักรอบริเวณที่อยู่อาศัย เป็นต้น  
 เห็นได้ว่าการกําหนดให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศสามารถฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีอาญาได้ในกรณีท่ี
เป็นพฤติกรรมในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น โดยมีการกําหนดถ้อยคําและรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรม
ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจน ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งจะควบคุม     
การกระทําความผิดและลงโทษผู้กระทําความผิด 
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 และยังพบว่าในประเทศฝรั่งเศส ได้มีการกําหนดโทษและเหตุเพ่ิมโทษเป็นกรณีอย่างชัดเจน 
ตามมาตรา 222-33  แห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝร่ังเศส (Le Harcèlement Sexuel) 
กล่าวไว้ว่า 
 

III. – ความผิดตาม I และ II มีโทษถึงจําคุกสองปี และปรับ 30,000 € 
บทลงโทษเหล่าน้ีจะเพ่ิมขึ้นเป็นจําคุกสามปีและปรับ 45,000 € เม่ือการ

กระทํา ดังนี้   
1) กระทําการคุกคามทางเพศโดยใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ที่ตนดํารงอยู่ 
2) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่าสิบห้าปี 
3) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับบุคคลท่ีมีความ

เปราะบาง  โดยเฉพาะอย่างย่ิงเน่ืองจาก อายุการเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ความพิการ
ทางร่างกายหรือจิตใจหรือการต้ังครรภ์ ซ่ึงผู้กระทําได้รู้หรือควรจะรู้ในการกระทํา
ความผิดน้ันๆ    

4) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับบุคคลที่มีสถานะเป็น
เพ่ือน ร่วมงาน หรือการพ่ึงพาอาศัยกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นผลมาจากสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ซ่ึงผู้กระทําได้รู้หรือควรจะรู้ในการกระทําความผิดน้ัน ๆ  

5) กระทําการคุกคามทางเพศโดยบุคคลหลายคน โดยมีลักษณะเป็น
การร่วมกันกระทําผิดหรือสมรู้ร่วมคิด168  

 
 ซ่ึงการกําหนดบทลงโทษในความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของประเทศไทยจึงควร 
กําหนดให้มีเหตุเพ่ิมโทษขึ้นดังเช่นประเทศเยอรมนีและประเทศฝร่ังเศส โดยให้มีความสอดรับกับ
ความร้ายแรงของการกระทําความผิด เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเจตนารมณ์ในการลงโทษ
มากขึ้น   
 จากการวิเคราะห์พิจารณาข้างต้นเห็นได้ว่า การท่ีประเทศไทยยังมิได้มีการตระหนักถึง 
ผลกระทบจากพฤติกรรมการคุกคามทางเพศอย่างท่ีควร เห็นได้จากการบัญญัติการคุกคามทางเพศ
ตามมาตรา 397 ไว้ในหมวดลหุโทษน้ัน เป็นเหตุให้ยังมีปัญหาถึงความเหมาะสมของอัตราโทษปรับซ่ึง 
ยังถือว่าน้อยเกินไป ซ่ึงการลงโทษฐานลหุโทษน้ันในทางปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นเพียงโทษปรับ และ
ศาลมักจะไม่พิพากษาลงโทษจําคุก จึงส่งผลให้มีการกระทําความผิดเกิดมีขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือมีการ
กระทําความผิดซํ้า เพราะผู้กระทําความผิดไม่เกรงกลัวหรือยําเกรงต่อกฎหมาย จึงสมควรที่จะต้อง
ปรับปรุงอัตราโทษปรับโดยการเพ่ิมอัตราโทษให้มีความเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ความผิดเกี่ยวกับเพศฐานอื่นในภาพรวม และต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง ควรคํานึงถึงผู้ต้องหาที่มีเงินสามารถจ่ายค่าปรับได้และยังคงกระทําผิด
ซํ้าอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ตลอดจนความเหมาะสมทั้งผลดีและผลเสียที่อาจเกิดจากการเพ่ิม
อํานาจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย 

                                                            

 168 พินศิริ นามสีฐาน, เรื่องเดิม, หน้า 77. 
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 โดยในความผิดท่ีผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการคุกคามทางเพศ ท่ีมี
ลักษณะเป็นการแสดงออกทางวาจา ทางกิริยาท่าทาง และการสัมผัสทางร่างกาย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพ่ือละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หรือทําให้รู้สึกไม่พึงปรารถนา และไม่ต้องการ ด้อยค่าเสื่อมเสีย
เกียรติหรือถูกรังเกียจ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน และปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท 
 และควรมีมาตรการในการการแบ่งแยกระดับของลักษณะการกระทําความผิดเพ่ือการกําหนด
เหตุเพ่ิมโทษตามพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระทําความผิด เพราะในบทบัญญัติมาตรา 
397 ตามรายละเอียดของท้ังสามวรรคประกอบกัน ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงลําดับความรุนแรงตาม
พฤติกรรมหรือรูปแบบของการคุกคามทางเพศอย่างครอบคลุมเพียงพอ โดยต้องมีการกําหนดถ้อยคํา
และรายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรม ตลอดจนมีการกําหนดโทษตามพฤติการณ์และระดับความร้ายแรง
ของการกระทําความผิดอย่างเหมาะสมไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจน 
 กล่าวคือ หากเป็นการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 1. กระทําการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
 2. กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่าสิบห้าปี 
 3. กระทําการคุกคามทางเพศโดยการอาศัยความไว้วางใจหรือสภาพของผู้ถูกกระทํา หรือ
ตําแหน่งหน้าท่ี หรือความรับผิดชอบของผู้กระทําในการประพฤติผิดทางเพศ ซ่ึงผู้กระทําได้รู้หรือควร
จะรู้ในการกระทําความผิดน้ัน ๆ 
 4. กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับบุคคลท่ีมีความเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
เนื่องจากอายุ, การเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือการต้ังครรภ์ ซ่ึง 
ผู้กระทําได้รู้หรือควรจะรู้ในการกระทําความผิดน้ัน ๆ    
 5. กระทําการคุกคามทางเพศโดยบุคคลหลายคน โดยมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทําผิด 
หรือสมรู้ร่วมคิด 
 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 3 หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ซ่ึงนอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ในทางอาญาเม่ือมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นจะมี
มาตรการทางกฎหมายเกิดขึ้นท้ังในด้านการปราบปรามและในด้านการป้องกัน ในด้านการปราบปราม 
คือ การลงโทษผู้กระทําผิด โดยควรต้องมีการกําหนดโทษจําคุกระยะสั้นซ่ึงการลงโทษหนักเบาย่อม
เป็นไปตามความร้ายแรงของความผิด เพ่ือเป็นการลงโทษขั้นร้ายแรงให้ผู้กระทําความผิดมีความเกรง
กลัวหรือยําเกรงต่อกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี การลงโทษจําคุกระยะสั้นน้ีเป็นมาตรการหน่ึงท่ีใช้ในการ
ปราบปรามอาชญากรรมหลังจากที่มีการกระทําผิดเกิดขึ้นแล้ว จึงสมควรที่จะต้องมีการป้องกันเพ่ือ
ไม่ให้เกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศอีก ซ่ึงในด้านการป้องกัน คือ ควรนําการ
บังคับใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้บังคับ ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมาย
ท่ีจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําความผิดในอนาคต กล่าวคือ เป็นมาตรการที่นํามาใช้ก่อนที่จะมีการ
กระทําความผิดหรือมีการกระทําความผิดแล้วไม่ให้กลับมากระทําผิดอีก หรือในกรณีกระทําความผิด
ไปแล้วโทษมีความจําเป็นเพ่ือปรับปรุงให้ผู้กระทําความผิดน้ันกลับตัวกลับใจแก้ไขการกระทําผิดที่เคย
เกิดขึ้นและสามารถกลับเค้าสู่สังคมอย่างเดิม 
  และนอกจากน้ันในการวิเคราะห์กรณีความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศนั้นถือได้ว่าเป็นคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสังคม ผู้เสียหายส่วนใหญ่มักมีความอับอายหรือเห็นว่าเป็น
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เรื่องที่ยุ่งยากและได้ไม่คุ้มเสียหากมีการดําเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย และเม่ือปัญหาเกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ผู้คนมักคิดเป็นเรื่องเฉพาะตัวหรือเป็นปัญหาเรื่องส่วนบุคคลมากกว่าเป็นปัญหาของสังคม
และเพ่ือเป็นหูเป็นตาในการป้องกันการคุกคามทางเพศท่ีเกิดขึ้นในสังคมจึงควรมีหน่วยงานรับเรื่อง
การร้องทุกข์เม่ือเกิดปัญหาการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ดังเช่นในประเทศออสเตรเลียท่ีเม่ือผู้เสียหาย
ได้รับความเสียหายอันเน่ืองมาจากการคุกคามทางเพศ ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์ไปยังคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย (Australian Human Right) ได้ตามกฎหมายคุ้มครองการเลือกปฏิบัติ 
(Sex Discrimination Act 1984) โดยเป็นองค์กรที่ทําหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์และการไกล่เกลี่ย ซ่ึง
การร้องทุกข์น้ันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และยังมีหลายช่องทางที่ผู้เสียหายจะสามารถร้องทุกข์ได้ 
เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ การอัดเสียง ตลอดจนมีอักษรเบลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา โดยคําร้อง
ทุกข์อาจเขียนเป็นภาษาใดก็ได้ไม่เพียงแต่ผู้เสียหายเท่าน้ันท่ีสามารถร้องทุกข์ได้ ผู้เห็นเหตุการณ์
สามารถร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแสได้อีกด้วย 
 โดยประเทศไทยสามารถนํากระบวนการดังกล่าวมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ซ่ึงเห็นควรว่า
ควรให้อํานาจองค์กรอิสระ เพ่ือที่จะเป็นช่องทางท่ีง่ายแก่การเข้าถึงของประชาชนในการช่วยกันเป็นหู
เป็นตาเพ่ือป้องกันการเกิดพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ กล่าวคือ ให้อํานาจผ่านกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้ “ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนพึงได้รับ
ตามกฎหมาย โดยการจัดวางระบบและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพตลอดจนการดําเนินการให้พยาน ผู้เสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ เยียวยาในเบ้ืองต้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและดูแลจากรัฐอย่างทั่วถึงและ    
เท่าเทียมกัน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 1. จัดระบบการบริหารจัดการด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนากลไกการระงับข้อพิพาทในสังคม 
 4. ประสานงานด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
 5. พัฒนาระบบ มาตรการ และดําเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม 
รวมท้ังจําเลยที่ถูกดําเนินคดีอาญาโดยมิได้เป็นผู้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยค่าตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา 
 6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
 7. ดําเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานในคดีอาญา   
 8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของกรม หรือตามที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
 ท้ังนี้ โดยปรับให้เข้ากับคดีความผิดเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ โดยอาจวางเป็นระบบตั้งแต่  
ขั้นความรู้พ้ืนฐานโดยเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ให้คําปรึกษาทางด้าน  
กฎหมาย การย่ืนเรื่องร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแสในคดีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ ซ่ึงควรมีช่องทางที่
หลากหลายที่ผู้เสียหายจะสามารถร้องทุกข์ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ อีเมลล์ การอัดเสียง ตลอดจนมี
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อักษรเบลล์สําหรับผู้พิการทางสายตา และได้ไม่เพียงแต่ผู้เสียหายเท่าน้ันท่ีสามารถร้องทุกข์ได้ ผู้ท่ีเห็น
เหตุการณ์การคุกคามทางเพศก็สามารถร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแสได้เช่นกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองดูแลทําให้สังคมมีความปลอดภัย หรือได้รับการชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้แก่บุคคล
ผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศจากรัฐอย่างท่ัวถึงอย่างเท่าเทียมกัน และรักษาสวัสดิภาพของบุคคล
ผู้อาจถูกคุกคามทางเพศซํ้า เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการ
ท่ีเม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนั้นจะสามารถใช้บังคับตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



 
บทที่ 6  

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรุป 
 
 “การคุกคามทางเพศ” สําหรับคนในสังคมไทยส่วนใหญ่ยังสับสนและไม่ทราบถึงลักษณะ
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ท้ังท่ีความเป็นจริงแล้วพฤติกรรมการคุกคามทางเพศได้มีปรากฏอยู่   
ในสังคมไทยอย่างยาวนาน แต่ในกฎหมายไทยยังมิได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการคุกคาม
ทางเพศอย่างท่ีควร เห็นได้จากการที่ในประมวลกฎหมายอาญาแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับเพศไว้สี่ฐานความผิดหลัก ประกอบด้วย ความผิดฐานข่มขืนกระทําชําเรา ความผิด
ฐานกระทําอนาจาร ความผิดฐานค้าบุคคลเพ่ือความใคร่ และความผิดฐานค้าสิ่งลามก แต่ก็ยังไม่
ปรากฏความผิดฐานคุกคามทางเพศเพ่ือคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทําดังกล่าว ท้ัง ๆ ท่ีพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายท่ีสุดในสังคม เพราะอาจถือได้ว่า
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศน้ีเป็นจุดเริ่มต้นของการกระทําผิดทางเพศอันนําไปสู่ปัญหาอันเป็น
ความผิดเกี่ยวกับเพศอ่ืน ๆ ท่ีร้ายแรงตามมา ดังเช่น การข่มขืนกระทําชําเราและการอนาจาร เป็นต้น 
 แต่อย่างไรก็ดี เม่ือปัญหาการคุกคามทางเพศได้ปรากฏมีขึ้นอย่างต่อเน่ืองจึงได้มีการพิจารณา
ปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือกําหนดความผิดเกี่ยวกับการคุกคามและการรบกวน          
ความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคล (Harassment และ Stalking) ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 
397 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 
 “มาตรา 397 ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ
กระทําให้ ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําในที่สาธารณสถาน หรือต่อหน้า
ธารกํานัล หรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษปรับ    
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุท่ีผู้กระทํามีอํานาจเหนือ 
ผู้ถูกกระทํา อันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอ่ืน 
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” 
 แต่ท้ังน้ี ได้มีข้อสังเกตและความเห็นของสํานักงานศาลยุติธรรมและจามหลักการตีความ 
กฎหมายซ่ึงพิจารณาแล้วเห็นว่า ความผิดในส่วนของการคุกคามตามร่างมาตรา 397 วรรคหนึ่ง อาจ 
ไม่รวมถึงการคุกคามในทางเพศ (Sexual Harassment) และการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทําให้   
อับอายหรือเดือดร้อนรําคาญในทางเพศ ในทุก ๆ มิติของการคุกคามทางเพศ และอาจเกิดปัญหาใน
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การตีความท่ีแตกต่าง ความไม่ครอบคลุมในบางประการ ซ่ึงควรกําหนดเป็นบทบัญญัติต่างหาก 
เนื่องจากมีรายละเอียดมากกว่าท่ีจะบัญญัติปะปนในเร่ืองอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดน้อยกว่า  

และจากการพิจารณาตามมาตรา 397 ในส่วนของความผิดเก่ียวกับการคุกคาม ท้ังสามวรรค 
ประกอบกันทั้งมาตรา ได้พบประเด็นปัญหาสามารถแยกได้เป็น 3 ประการ กล่าวคือ 

1. ปัญหาในการกําหนดบทนิยามของกฎหมายเกี่ยวกับคุกคามทางเพศ  
2. ปัญหาในการตีความตัวบทกฎหมายเก่ียวกับการคุกคามทางเพศ 
3. ปัญหาในการกําหนดบทลงโทษของการคุกคามทางเพศ  

 ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห์ตามกฎหมายของในต่างประเทศ คือ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศ
เยอรมนี และประเทศฝรั่งเศส เห็นว่าการที่กฎหมายได้กําหนดถ้อยคําท่ีชัดเจนไว้ในบทบัญญัติมาตรา 
ส่งผลให้ถ้อยคําของกฎหมายเป็นถ้อยคําท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรม ทําให้เข้าใจง่ายและสามารถตีความ
ได้อย่างถูกต้อง และเม่ือกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว ทําให้สามารถใช้บังคับตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต่างจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม มาตรา 397 ยังขาดความชัดเจนในถ้อยคํา นิยามและความหมาย อีกทั้ง
ยังไม่ครอบคลุมถึงรูปแบบลักษณะของการกระทําความผิด จึงทําให้ยากแก่การตีความและมีผลต่อ
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ในกรณีท่ีคําว่าการคุกคามทางเพศมีท่ีใช้เพียงแห่งเดียวหรือมาตรา
เดียว จึงควรเขียนให้ชัดเจนในมาตราน้ัน ๆ โดยตรง ซ่ึงจะทําให้ง่ายต่อการเข้าใจและเกิดความสะดวก
ในการใช้กฎหมาย ส่วนเรื่องการให้คํานิยามความหมายของการคุกคามทางเพศต้องมีความชัดเจน 
แน่นอน เพ่ือให้มีความเข้าใจอย่างเดียวกันและสามารถบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไป คือ “คุกคามทางเพศ 
หมายความว่า การกระทําหรือพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ถูกกระทําหรือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือถือว่าเป็นสิ่งท่ี   
“ไม่พึงปรารถนา” และ “ไม่ต้องการ” โดยการคุกคามทางเพศอาจอยู่ในรูปของการแสดงออกทาง
วาจา กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัสทางร่างกาย อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม หวาดกลัว ด้อยค่าเสื่อมเสียเกียรติหรือถูกรังเกียจ” 
 และได้พิจารณาถึงรูปแบบลักษณะของการคุกคามทางเพศท่ีควรนํามาบัญญัติเป็นความผิด
ทางอาญาโดยอาจนิยามให้หมายรวมถึงลักษณะของการคุกคามทางเพศดังต่อไปนี้ด้วย ท้ังนี้เพ่ือให้เกิด
ความสมบูรณ์และชัดเจน ดังนี้ 
 1. การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment) เช่น การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับ
รูปร่าง การแต่งตัวท่ีส่อไปทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึงความสัมพันธ์ทาง
เพศของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในท่ีสาธารณะ การเปลี่ยนหัวข้อเรื่องงานให้เป็นเรื่องทางเพศ หรือเรื่อง
ลามก ตลอดจนการกระจายข่าวลือ หรือนินทาเกี่ยวกับเรื่องเพศของบุคคลใดบุคคลหน่ึง การตามต้ือ
ตามจีบบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท้ัง ๆ ที่รู้ว่าเขาไม่สนใจ และการกล่าวถึงกลุ่มหญิงหรือชายในทางลามก 
เป็นต้น 
 2. การคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย (Physical Harassment) เช่น การแตะเน้ือ
ต้องตัว รวมทั้งการจัดเสื้อผ้า ตลอดไปจนถึงการสัมผัสก้น สะโพก หรือการยืน เดิน ต้อนเข้ามุม การ
น่ังใกล้ชิดเกินความจําเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อ่ืนอย่างจงใจ  
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 3. การคุกคามทางเพศทางกิริยาท่าทาง (Non-verbal/Gestural Harassment) เช่น การ
จ้องมองอย่างกรุ้มกริ่ม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย ท่ีส่อ
ถึงเจตนาการ ล่วงเกินทางเพศ การส่งจดหมาย ข้อความภาพ การ์ด หรือคํากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ 
การมองเรือนร่างอย่างสํารวจตรวจตรา รวมไปถึงการติดภาพโป๊ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ที่ลามก 
 อีกทั้ง ความผิดในเรื่องการคุกคามทางเพศน้ีถือว่ากฎหมายได้ให้การคุ้มครองแก่บุคคลทุกคน 
ซ่ึงหมายความถึงบุคคลใดก็ได้ ไม่จํากัดเพศสภาพ ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย เน่ืองจากการคุกคาม
ทางเพศไม่ได้หมายถึงการคุกคามทางเพศท่ีชายกระทําต่อหญิงเท่านั้น แต่แท้ท่ีจริงแล้วการคุกคาม  
ทางเพศยังรวมถึงการกระทําที่ชายกระทําต่อชาย หรือหญิงกระทําต่อชาย หรือหญิงกระทําต่อหญิง  
ได้ด้วยเช่นกัน 
 ในส่วนของการวิเคราะห์พิจารณาตามหลักเกณฑ์การตีความในมาตรา 397 ซ่ึงเม่ือดูตาม
เจตนารมณ์ท่ีได้กําหนดขึ้นเพ่ือมุ่งการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบุคคลอ่ืนคุกคามไม่ว่าจะเป็นการ
คุกคามในรูปแบบใด ซ่ึงอาจหมายความรวมถึงการคุกคามทางเพศได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังอาจเกิด
ปัญหาในการตีความท่ีในการนํามาตรา 397 มาใช้กับการคุกคามที่มีเรื่องความผิดเกี่ยวกับเพศเข้ามา
เกี่ยวข้องตามถ้อยคําในวรรคสองท่ีว่า “การกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ” 
กล่าวคือ เกิดปัญหาในส่วนของถ้อยมีคําท่ีมีความหมายไม่ชัดเจน คลุมเครือ สามารถมองได้หลาย
มุมมอง อีกทั้ง ยังไม่คลอบคลุมถึงรูปแบบลักษณะของพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมได้อย่าง
แท้จริง ทําให้เม่ือนํามาบังคับใช้แล้วกฎหมายอาจไม่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ดังน้ันควรที่จะบัญญัติ
ความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยบัญญัติเป็นบทบัญญัติมาตราต่างหาก และควรอยู่ในภาค 2 
ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญา   
 ซ่ึงปัญหาการคุกคามทางเพศถือเป็นปัญหาอีกรูปแบบหน่ึงของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง
เพศท่ีมีความรุนแรงประเภทหน่ึง สามารถเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบกับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ในทุก ๆ ท่ี 
ทุกเวลาในสังคม และเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบท้ังต่อทางร่างกายและต่อจิตใจของผู้ถูกกระทําเป็น
อย่างมาก โดยผู้ถูกกระทําจะได้รับผลกระทบในทางลบโดยตรงแบบลูกโซ่เป็นวงกว้าง กล่าวคือ จะมี
ผลต่อสุขภาพซ่ึงส่งผลให้มีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากความเครียด สําหรับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจิตนั้นแม้ถึงว่าจะไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือร่องรอยที่เกิดขึ้นตามร่างกายในกรณี
ท่ีไม่รุนแรงจะเลือนหายไป แต่บาดแผลในจิตใจนั้นถือว่าไม่อาจลบเลือนไปและอาจจะเก็บอยู่ในส่วน
ลึกของจิตใจซ่ึงผลกระทบนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบทางอารมณ์ (Psychological Outcomes) และ
บุคลิกภาพของผู้ถูกกระทํา อีกทั้ง ยังทําให้เกิดความรู้สึกที่สูญเสียศักด์ิศรีความภาคภูมิใจในตนเอง 
อาจส่งผลให้เกิดอาการซึมเศร้า ร้ายแรงท่ีสุดจนอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ ซ่ึงปัญหาที่ส่งผลกระทบ
มาจากทางด้านสุขภาพได้ส่งผลโดยตรงต่อการทํางาน กล่าวคือ จะทําให้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ในการทํางานลดลงซ่ึงจะก่อให้เกิดความสูญเสียในทางธุรกิจอีกด้วย ท้ังก่อให้เกิดอุปสรรคต่อสังคมใน
การบรรลุความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการคุกคามทางเพศนี้ถือเป็นการ
สร้างความรุนแรงทางเพศเป็นวงจรแห่งความรุนแรงท่ีไม่สิ้นสุด ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบจากเด็ก ส่งผลไป
ยังครอบครัว ส่งผลต่อไปยังหน้าที่การงาน ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคม จึงส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิต และความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนในสังคม ดังน้ัน จึงถือเป็นพฤติกรรมท่ีขัดขวาง
การสร้างผลผลิตและการพัฒนาสังคม กล่าวคือ ได้รับผลกระทบทั้งในระบบการดําเนินชีวิตของตนเอง 
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รวมถึงต่อการทํางาน ต่อองค์กร ตลอดจนต่อสังคมอีกด้วย การกําหนดบทลงโทษจึงต้องมีความ
สอดคล้องกับความร้ายแรงของผลร้ายเกิดขึ้นด้วย 
 ซ่ึงจากพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ในความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม 
มาตรา 397 มีการกําหนดโทษสําหรับความผิดเพียงฐานลหุโทษ ซ่ึงกรณีตามวรรคแรกมีระวางโทษไม่
เกินห้าพันบาท กรณีในวรรคสองและวรรคสามถือเป็นการระวางโทษที่หนักขึ้น มีระวางโทษ จําคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยยังมิได้มี
การตระหนักถึงผลกระทบจากพฤติกรรมการคุกคามทางเพศอย่างที่ควร เพราะถือว่ายังเป็นอัตราโทษ
ท่ีตํ่า ไม่สอดคล้องกับความร้ายแรงในการกระทําความผิด และไม่สอดรับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงควรปรับปรุงอัตราโทษปรับโดยการเพ่ิมอัตราโทษให้มีความเหมาะสม โดย
พิจารณาเปรียบเทียบกับความผิดเกี่ยวกับเพศฐานอ่ืนในภาพรวม และต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม อีกท้ังควรคํานึงถึงผู้ต้องหาท่ีมีเงินสามารถจ่ายค่าปรับได้และยังคงกระทํา
ผิดซํ้าอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ตลอดจนความเหมาะสมท้ังผลดีและผลเสียท่ีอาจเกิดจากการเพ่ิม
อํานาจให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปรียบเทียบปรับได้ตามกฎหมาย 
 นอกจากน้ัน ยังสมควรที่จะมีการแบ่งแยกระดับของลักษณะการกระทําความผิดเพ่ือกําหนด
เหตุเพ่ิมโทษในการคุกคามทางเพศตามพฤติการณ์และระดับความร้ายแรงของการกระทํา ดังเช่นใน
คดีความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในประเทศฝร่ังเศสที่ได้มีการกําหนดโทษและเหตุเพ่ิมโทษ  
เป็นกรณีอย่างชัดเจน ตามมาตรา 222-33 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส (Le 
Harcèlement Sexuel) และในประเทศเยอรมนียังมีมาตรการทางกฎหมายซ่ึงผู้ถูกคุกคามทางเพศ
สามารถฟ้องร้องต่อศาลเป็นคดีอาญาได้ในกรณีท่ีเป็นการคุกคามทางเพศที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่ 
(Sexual Assault by Use of Force or Threat) การคุกคามทางเพศอันเป็นการอาศัยความไว้วางใจ
หรือสภาพของผู้ถูกกระทํา (Sexual Abuse) และการคุกคามทางเพศโดยการสะกดรอยตาม 
(Stalking) ท้ังน้ี เพ่ือมาปรับใช้กับการกําหนดบทโทษในความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของ
ประเทศไทย 
 และนอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ควรนําการบังคับใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้
บังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซํ้าอีก หรือ
ในกรณีกระทําความผิดไปแล้วโทษมีความจําเป็นเพ่ือปรับปรุงให้ผู้กระทําความผิดน้ันกลับตัวกลับใจ
แก้ไขการกระทําผิดที่เคยเกิดขึ้นและสามารถกลับเค้าสู่สังคมอย่างเดิม  
 อย่างไรก็ดี ถือได้ว่าเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศท่ีเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุดในสังคม ผู้เสียหายส่วน
ใหญ่มักมีความอับอายหรือเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากหากมีการดําเนินคดี เพ่ือเป็นหูเป็นตาในการป้องกัน
การคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคม จึงควรมีหน่วยงานรับเรื่องการร้องทุกข์เม่ือเกิดปัญหาการ
คุกคามทางเพศเกิดขึ้น จึงเห็นควรว่าควรให้อํานาจองค์กรอิสระเพ่ือจะเป็นช่องทางท่ีง่ายแก่การเข้าถึง
ของประชาชน โดยควรให้อํานาจหน้าที่ผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการวางระบบเพื่อเป็น
การให้ข้อมูลความรู้ ให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย การย่ืนเรื่องร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแสในคดีเกี่ยวกับการ
คุกคามทางเพศ อย่างเช่น ในการดําเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งออสเตรเลีย 
(Australian Human Right)  
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 กล่าวโดยสรุป คือ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 22) พ.ศ.2558 
ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 397 ฉบับนี้ยังไม่ตอบสนองต่อการป้องปราม     
การคุกคามทางเพศ ดังนั้น ควรท่ีจะบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยบัญญัติเป็น
บทบัญญัติมาตราต่างหาก และควรอยู่ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา โดยควรจะกําหนดนิยามความหมาย รูปแบบลักษณะของปัญหาการคุกคาม
ทางเพศให้ชัดเจน เพ่ือให้มีบทลงโทษตามความร้ายแรงในแต่ละกรณี ซ่ึงจะเป็นการแก้ปัญหาได้อย่าง 
ตรงประเด็น โดยการที่รับรู้และเข้าใจถึงรูปแบบหรือลักษณะในการถูกคุกคามจะส่งผลทําให้ง่ายแก่
การตีความ และสามารถนํามาบังคับใช้ได้ เป็นการท่ัวไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรที่จะบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยบัญญัติเป็นบทบัญญัติมาตรา
ต่างหาก และควรอยู่ในภาค 2 ความผิด ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา   

2. ควรจะกําหนดนิยามความหมาย รูปแบบลักษณะของปัญหาการคุกคามทางเพศให้
ชัดเจน  กล่าวคือ “คุกคามทางเพศ” หมายความว่า การกระทําหรือพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ถูกกระทํา
หรือผู้ท่ีตกเป็นเหย่ือถือว่าเป็นสิ่งที่ “ไม่พึงปรารถนา” และ “ไม่ต้องการ” โดยการคุกคามทางเพศอาจ
อยู่ในรูปของการแสดงออกทางวาจา กิริยาท่าทาง หรือการสัมผัสทางร่างกาย อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ หรือทําให้ผู้ถูกกระทํารู้สึกถูกคุกคาม หวาดกลัว ด้อยค่าเสื่อมเสีย
เกียรติหรือถูกรังเกียจ โดยรูปแบบลักษณะของการคุกคามทางเพศ มีดังต่อไปน้ี 
 1) การคุกคามทางเพศทางวาจา (Verbal Harassment) เช่น การวิพากษ์วิจารณ์
เกี่ยวกับรูปร่าง การแต่งตัวท่ีส่อไปทางลามก การเล่าเรื่องตลกลามก การพูดหรือการถามถึง
ความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคลใดบุคคลหน่ึงในที่สาธารณะ การเปลี่ยนหัวข้อเรื่องงานให้เป็นเรื่อง
ทางเพศ หรือเรื่องลามก ตลอดจนการกระจายข่าวลือ หรือนินทาเกี่ยวกับเร่ืองเพศของบุคคลใดบุคคล
หน่ึง การตามต้ือตามจีบบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท้ัง ๆ ที่รู้ว่าเขาไม่สนใจ และการกล่าวถึงกลุ่มหญิงหรือ
ชายในทางลามก เป็นต้น 
 2) การคุกคามทางเพศโดยการสัมผัสร่างกาย (Physical Harassment) เช่น การแตะ
เนื้อต้องตัว รวมท้ังการจัดเสื้อผ้า ตลอดไปจนถึงการสัมผัสก้น สะโพก หรือการยืน เดิน ต้อนเข้ามุม 
การนั่งใกล้ชิดเกินความจําเป็น โดยใช้บางส่วนของร่างกายสัมผัสผู้อ่ืนอย่างจงใจ    
 3) การคุกคามทางเพศทางกิริยาท่าทาง (Non-verbal/Gestural Harassment) เช่น 
การจ้องมองอย่างกรุ้มกริ่ม การแสดงสีหน้าอย่างเจ้าชู้ การแสดงท่าทางหรือการเคลื่อนไหวร่างกายที่
ส่อถึงเจตนาการล่วงเกินทางเพศ การส่งจดหมาย ข้อความภาพ การ์ด หรือคํากลอนที่เน้นในเรื่องเพศ 
การมองเรือนร่างอย่างสํารวจตรวจตรา รวมไปถึงการติดภาพโป๊ หรือสิ่งของ อุปกรณ์ที่ลามก  

3. ควรปรับปรุงอัตราโทษปรับโดยการเพ่ิมอัตราโทษให้มีความเหมาะสม กล่าวคือ ใน
ความผิดที่ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อ่ืน อันเป็นการคุกคามทางเพศ โดยเป็นการแสดงออก
ทางวาจา ทางกิริยาท่าทาง และการสัมผัสทางร่างกาย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือละเมิดศักด์ิศรีความเป็น
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มนุษย์ หรือทําให้รู้สึกไม่พึงปรารถนา และไม่ต้องการ ด้อยค่าเสื่อมเสียเกียรติหรือถูกรังเกียจ ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน และปรับไม่เกิน 1 หม่ืนบาท 

4. ควรท่ีจะมีการแบ่งแยกระดับของลักษณะการกระทําความผิดเพ่ือกําหนดเหตุเพ่ิมโทษใน
การคุกคามทางเพศตามพฤติการณ์และระดับความร้ายแรงของการกระทํา กล่าวคือ ถ้าเป็นการ
กระทําการคุกคามทางเพศในกรณี 
 1) กระทําการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
 2) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับผู้เยาว์อายุตํ่ากว่าสิบห้าปี 
 3) กระทําการคุกคามทางเพศโดยการอาศัยความไว้วางใจหรือสภาพของผู้ถูกกระทํา 
หรือตําแหน่งหน้าท่ี หรือความรับผิดชอบของผู้กระทําในการประพฤติผิดทางเพศ ซ่ึงผู้กระทําได้รู้หรือ
ควรจะรู้ในการกระทําความผิดนั้น ๆ 
 4) กระทําการคุกคามทางเพศโดยกระทํากับบุคคลท่ีมีความเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เนื่องจากอายุ การเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจหรือการต้ังครรภ์ ซ่ึง 
ผู้กระทําได้รู้หรือควรจะรู้ในการกระทําความผิดน้ัน ๆ    
 5) กระทําการคุกคามทางเพศโดยบุคคลหลายคน โดยมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทําผิด 
หรือสมรู้ร่วมคิดหรือสมรู้ร่วมคิด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 3 หม่ืนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ อีกทั้ง ยังควรนําการบังคับใช้วิธีการเพ่ือความปลอดภัยมาใช้บังคับ 

5. ควรให้อํานาจผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการวางระบบเพ่ือเป็นการให้ข้อมูล
ความรู้เก่ียวกับการคุกคามทางเพศ ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย การย่ืนเรื่องร้องทุกข์หรือช้ีเบาะแส
ในคดีเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ  
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