
บทที ่2  

แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักรณกีารคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าตดิตาม ก่อให้เกดิ
ความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่  

 
  พฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและข่มขู่
เป็นพฤติกรรมท่ีมีการกระท าอยา่งต่อเน่ืองในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยอาจเกิดข้ึนในรูปแบบการเฝ้า
ติดตาม ก่อกวนหรือรบกวนก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือท าให้เหยื่อเกิดความตกใจหรือ
กลวั ซ่ึงเหยือ่ไม่ตอ้งการใหเ้กิดการกระท าเช่นนั้น อีกทั้ง ในบางกรณีอาจมีพฤติกรรมการข่มขู่หรือขู่
เขญ็เหยือ่วา่ท าใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น หรือข่มขู่วา่จะกระท าความรุนแรงทาง
เพศซ่ึงท าให้เหยื่อเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดภยนัตรายข้ึนตามค าข่มขู่นั้ น โดยลักษณะและ
รูปแบบของพฤติกรรมดงักล่าวเป็นกรณีท่ีผูก้ระท ามีวตัถุประสงค์ในการกระท าเก่ียวกบัเร่ืองในทาง
เพศซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาทางสังคมท่ีมีความส าคญั  ผูว้ิจยัเห็นว่าหากไม่มีมาตรการทางกฎหมายท่ี
เหมาะสมมาบงัคบัใชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมดงักล่าวอาจเป็นการส่งเสริมท าให้เกิดการกระท าท่ี
มีความรุนแรงมากยิง่ข้ึน ในบทน้ีจึงจะท าการศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ  
และรูปแบบการกระท าในลกัษณะการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวข้องในการคุม้ครองผูถู้กคุกคามและแนวคิดเก่ียวกับการบงัคบัใช้มาตรการทางอาญากบัผู ้
คุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีจะ
อธิบายดงัน้ี     
       

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับกรณีการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
ก่อให้เกดิความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ 
  
           ส าหรับค านิยามความหมายของพฤติกรรม “การคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่” เป็นกรณีท่ียงัไม่มีความชดัเจนว่ามีลกัษณะการกระท า
อย่างใดท่ีอยู่ในความหมายของพฤติกรรมดังกล่าว เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนได้
หลากหลายรูปแบบ การก าหนดค านิยามความหมายของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศในทาง
กฎหมาย และการก าหนดโทษส าหรับการกระท าในรูปแบบการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความ
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เดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ในบางกรณีข้ึนจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ เพื่อท าให้เกิดความชดัเจนและให้
การบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ  และเพื่อใหมี้การก าหนด
โทษให้มีความเหมาะสมกบัพฤติกรรม ซ่ึงการก าหนดค านิยามความหมายและรูปแบบของการ
กระท าดงักล่าวมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 
 2.1.1 ความหมายและรูปแบบของการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ 
  ในปัจจุบนัพฤติกรรมการคุกคามทางเพศอาจเกิดข้ึนไดห้ลากหลายรูปแบบไม่วา่จะเป็นการ
คุกคาม การรังควาน หรือการเฝ้าติดตามผูอ่ื้น โดยกระท าผา่นทางร่างกาย วาจา ท่าทาง หรือกระท า
ด้วยวิธีการใดๆท่ีเก่ียวกับเร่ืองทางเพศท่ีไม่เหมาะสม การไม่ก าหนดค านิยามความหมายของ
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศในทางกฎหมายให้ชัดเจนจึงอาจท าให้เกิดปัญหาในการบงัคบัใช ้
ฉะนั้น การศึกษาเพื่อทราบถึงความหมายของการคุกคามทางเพศ และพฤติกรรมในรูปแบบการเฝ้า
ติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ผูอ่ื้นจึงมีความส าคญั เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การแกไ้ขกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   2.1.1.1 ความหมายและรูปแบบของการคุกคามทางเพศ  
   ค าวา่ “การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)” มีใชค้ร้ังแรกใน ปี ค.ศ. 1964 มี
นกัเขียนและนกัส่ือสารมวลชนต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและมีแนวคิดสตรีนิยม ฟาร์เลย ์ลิน (Farley  Lin) 
เป็นผูริ้เร่ิมน าค าวา่ “Sexual Harassment” มาใช ้โดยปรากฏอยูใ่นบทบญัญติัเก่ียวกบัเพศวา่ดว้ยการ
จา้งงานของสตรีซ่ึงเป็นเอกสารท่ีไดมี้การเผยแพร่สู่สาธารณชนไดก้ล่าวว่า พฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศนั้นผูช้ายมกัจะเกิดจากความคิดท่ีว่าผูห้ญิงเป็นวตัถุทางเพศมากกว่าเป็นคนงานท่ีมีหน้าท่ี
อย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีแสดงการยืนยนัถึงอ านาจของเพศชายโดยผูก้ระท าจะมี
สถานะสูงกวา่ผูห้ญิงท่ีถูกกระท า1 ถือไดว้า่เป็นการริเร่ิมแนวคิดเก่ียวกบัการคุกคามทางเพศท่ีเกิดข้ึน
ในสหรัฐอเมริกา ภายหลงัจากนั้นเป็นตน้มาพฤติกรรมการคุกคามทางเพศก็ไดเ้ร่ิมปรากฏข้ึนอยา่ง
แพร่หลายโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการจา้งงาน และในสังคมปัจจุบนัไดต้ระหนกัถึงปัญหาเก่ียวกบัการ
คุกคามทางเพศอยา่งจริงจงัโดยมีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมการคุกคามทางเพศแตกต่างกนั
ออกไป  

                                                           
1 Hazel Houghton-James.  (1995).  Sexual harassment. page 5-6. อา้งถึงใน ปาริฉตัร รัตนากาญจน์.  (2551).  การ
ล่วงเกนิ คกุคาม หรือก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญทางเพศต่อสตรีในทีท่ างาน:รูปแบบหนึง่ของการเลอืกปฏบิัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 49-50.  
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   ส าหรับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ แมจ้ะเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยมา
ยาวนานแลว้แต่บุคคลในสังคมก็ยงัไม่มีความเขา้ใจหรือทราบถึงความหมายท่ีชดัเจนวา่มีพฤติกรรม
ใดบา้งท่ีเป็นเขา้ลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศ แมว้า่การคุกคามหรือการล่วงเกินทางเพศจะมีการ
ตีความเอาไวอ้ย่างกวา้งว่าเป็นเร่ืองของความรู้สึกหรืออารมณ์ดึงดูดใจของผูช้ายทางร่างกายตาม
ธรรมชาติซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองปกติ แต่ปัจจุบนัพฤติกรรมดงักล่าวกลบัไม่ใช่เร่ืองธรรมชาติอีกต่อไปแต่
ไดก้ลายเป็นเร่ืองของการเลือกปฏิบติัต่อเพศจึงท าให้รูปแบบของพฤติกรรมมีความหลากหลายต่าง
ไปจากเดิม ส าหรับประเทศไทยไม่มีการใหค้  านิยามความหมายในทางกฎหมายไวอ้ยา่งชดัเจน หาก
พิจารณาตามพจนานุกรรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพ์คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2556) ได้ให้
ความหมายค าวา่ “คุกคาม”2 วา่หมายถึง การแสดงอ านาจดว้ยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลวั ท าให้กลวั 
เช่น ภัยคุกคาม และค าว่า “คุกคามทางเพศ” หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมทางเพศท่ี
ผูถู้กกระท าหรือผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาและไม่ตอ้งการ โดยการกระท าอาจ
อยูใ่นรูปแบบของการแสดงออกทางวาจา กริยาท่าทาง หรือการสัมผสัทางร่างกาย อีกทั้งยงัเป็นการ
แสดงออกท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอ านาจต่อรองท่ีมีเหนือกวา่อีกฝ่ายหน่ึงดว้ย   
   นอกจากน้ียงัมีนกัวชิาการในหน่วยงานต่างๆไดใ้ห้ความหมายของการคุกคามทาง
เพศไว ้อีกทั้งยงัปรากฏความหมายในงานวิจยัทางกฎหมายซ่ึงได้มีการให้ความหมายไวแ้ตกต่างกนั
ออกไปแต่เป็นเพียงความหมายอย่างกวา้งเท่านั้น อีกทั้ง ไม่ใช่ความหมายในทางกฎหมาย ฉะนั้น 
การพิจารณาจึงตอ้งศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและทางปฏิบติัของต่างประเทศ 
   จากการศึกษาพบว่ามีนักวิชาการในต่างประเทศได้อธิบายความหมายของการ
คุกคามทางเพศไวโ้ดยพิจารณาตามความรู้สึกของผูท่ี้ถูกคุกคามซ่ึงได้รับจากการกระท านั้นไว้
แตกต่างกนัออกไป เช่น 
   แคทารีน แมคคินนอน (Catharine Mackinnon) ซ่ึงเป็นศาสตราจารย์แห่ง
มหาวทิยาลยัมิชิแกน และเป็นนกัวชิาการดา้นกฎหมาย รวมถึงเป็นนกักิจกรรมแนวคิดสตรีนิยมชาว
สหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้ค  านิยามการคุกคามทางเพศไวว้่าเป็นการบงัคบัให้มีพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองทางเพศท่ีฝ่ายหญิงไม่ปรารถนาหรือไม่ต้องการให้เ กิดการกระท านั้ นกับตนภายใต้
ความสัมพนัธ์ทางอ านาจท่ีไม่มีความเท่าเทียมกนั3  
   เจอร์ดิท เบอร์แมน แบรนเดนเบิร์ก (Judith Berman Brandenburg) อาจารยค์ณะ
จิตวิทยาและท่ีปรึกษามหาวิทยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา ไดก้ล่าวถึงการคุกคามทางเพศวา่เป็น
                                                           
2 พจนานุกรรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพค์ร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2556). หนา้ 262. 
3 วิจิตรา อยูเ่ป็นแกว้.  (2550).  ชีวิตการท างานบุคลากรการแพทย์:กรณีการคุกคามทางเพศจากการท างาน.    
วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขาวชิาสตรีศึกษา, วทิยาลยัสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 15. 
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การกระท าท่ี มีเจตนาเก่ียวกับในเร่ืองทางเพศแบบไม่สมควรหรือเป็นเร่ืองไม่พึงประสงค ์
(Unwanted Sexual Attention) ท่ีท าให้เกิดการรังเกียจ และมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของงาน
หรือของโรงเรียน โดยพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ไดแ้ก่ การพูดจาเสียดสี การพูดเจา้เล่ห์ หรือ
การเปิดเผยความตอ้งการและการกระท าผิดในเร่ืองทางเพศ อาทิ การข่มขืนและการกระท าผิดทาง
เพศกบัเด็ก เป็นตน้ อีกทั้งยงัรวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากความสัมพนัธ์เชิงอ านาจดว้ย4  
   เฮเซล ฮาวตนั เจมส์ (Hazel Houghton James) ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่ การคุกคามทาง
เพศเป็นพฤติกรรมท่ีมีเหตุการณ์ทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยอ านาจของผูก้ระท ามีอิทธิพลกวา่เร่ือง
เพศในกรณีปกติซ่ึงเป็นการแสวงหาอ านาจทางเศรษฐกิจหรืออ านาจระหว่างกลุ่มท าให้เกิด
ประสบการณ์อนัเลวร้ายแก่เพศหญิงท่ีเป็นเหยือ่ของการกระท านั้น5 
   เอลเลน บราโว่ และ เอลเลน คาซเซด้ี (Ellen bravo and Ellen Cassedy) นัก
กิจกรรมสิทธิสตรีและนกัเขียนชาวอเมริกนัไดใ้หค้  านิยาม “การล่วงละเมิดทางเพศ” วา่หมายถึง การ
กระท าท่ีแสดงออกโดยกริยาในทางเพศท่ีสร้างความร าคาญให้แก่อีกฝ่ายหน่ึงและเป็นพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์6  
   สมาคมวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ไอริช (Irish Nurses and Midwives 
Organization)7 ใหค้  านิยามของการคุกคามทางเพศวา่เป็นพฤติกรรมท่ีไม่ตอ้งการการตอบสนองและ
ไม่ไดเ้ช้ือเชิญเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศ ซ่ึงท าให้บุคคลท่ีถูกคุกคามนั้นรู้สึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศกัด์ิศรี 
และหนกัใจต่อพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนนั้น 

                                                           
4 วชิราภรณ์ วรรณโชติ.  (2556).  การล่วงละเมิดทางเพศในงานและพฒันาการคุ้มครองทางกฎหมาย. วทิยานิพนธ์ 
ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
หนา้ 10. 
5 ล าไผ่ ภิรมย ์ , สมชาย แซ่ตั้ง และ สาธร พงศธรพิสุทธ์ิ.  (2558).  ปัญหาการคุกคามทางเพศต่อสตรีในสถานที่

ท างานกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551) ในการ

คุ้มครองผู้ถูกกระท า (ออนไลน์).  เขา้ถึงไดจ้าก: http://www.academia.edu/27196598/.docx. [2560,5 ตุลาคม]. 
6 Bravo, E. and Cassedy, E. The 9 to 5 Guide to Combatting Saxual Harassment, (New Yoke: Courier 
Companies,1992) page 6. อา้งถึงใน วชิราภรณ์ วรรณโชติ.  (2556).   การล่วงละเมิดทางเพศในงานและพฒันาการ
คุ้มครองทางกฎหมาย.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ , คณะสังคมสงเคราะห์
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 10. 
7 พรวิภา วิภานราภยั.  (2554).  การคุกคามทางเพศต่อสตรีในที่ท างาน.  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขารัฐศาสตร์, 
บณัฑิตวยิาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. หนา้ 37     
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   อีกทั้ง มติของสหภาพยุโรปว่าดว้ยการคุม้ครองศกัด์ิศรีของหญิงและชายในการ
ท างานไดใ้หค้  านิยามความหมายของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศไวเ้ช่นกนัวา่หมายถึง พฤติกรรม
ท่ีส่อในเร่ืองทางเพศและเป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์หรือพฤติกรรมอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
เพศท่ีมีผลกระทบต่อศกัด์ิศรีของหญิงหรือชายในการท างาน รวมถึงพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคท์ั้ง
ทางกาย วาจา และกิริยาท่าทางดว้ย8  
   จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในต่างประเทศมีแนวคิดท่ีอธิบายเก่ียวกับ
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศปรากฏอยู ่โดยความหมายของการคุกคามทางเพศตามท่ีมีผูอ้ธิบายไว้
นั้นสามารถแยกได ้2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
   1) ความหมายโดยทัว่ไป   
    พฤติกรรมการคุกคามทางเพศตามความหมายโดยทั่วไป หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีไม่ไดรั้บการเช้ือเชิญ โดยมีลกัษณะท่ีผูก้ระท าแสวงประโยชน์ในทางเพศท่ีมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยูส่่วนตวัของผูถู้กกระท าซ่ึงเป็นสิทธิในเน้ือตวัร่างกายท่ีบุคคลทุกคนมีมาแต่ก าเนิด 
ดงันั้น ไม่วา่พฤติกรรมดงักล่าวจะเกิดข้ึนกบัผูห้ญิงหรือผูช้ายก็ถือไดว้า่เป็นการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุ
แห่งเพศแลว้ทั้งส้ิน เน่ืองจากผูก้ระท าไดน้ าเอาเร่ืองเพศของผูถู้กกระท ามาเป็นสาระส าคญัในการ
คุกคามบุคคลอ่ืน ในส่วนของพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นอาจมีรูปแบบโดยการจอ้งมอง การสัมผสั
ร่างกาย การใชค้  าพูดวพิากษว์ิจารณ์ การเรียกร้องให้ยินยอมกบัพฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออกอยา่ง
เปิดเผยและเป็นการกระท าท่ีไม่เหมาะสม การนดัหมายไปท ากิจกรรมต่างๆหลายคร้ังโดยอีกฝ่ายไม่
ต้องการ การร้องขอให้มีเพศสัมพนัธ์ด้วย หรือการข่มขืนกระท าช าเราผูอ่ื้น ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า
ความหมายโดยทัว่ไปของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศนั้นเป็นลกัษณะของพฤติกรรมท่ีไม่พึง
ประสงคแ์ละเป็นพฤติกรรมท่ีไม่อาจจะยอมรับได ้อยา่งไรก็ตาม ความหมายดงักล่าวเกิดข้ึนโดยการ
ตีความซ่ึงข้ึนอยูก่บัวฒันธรรมของสังคมท่ีมีความแตกต่างกนั การให้ความหมายของพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศจึงตอ้งพิจารณาโดยอาศยัความรู้สึกของผูถู้กกระท าเป็นส าคญัและจะต้องจ ากัด
เฉพาะพฤติกรรมการกระท าท่ีผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการหรือไม่ยนิยอมเท่านั้น9 
 
                                                           
8 เดชอนนั คุนุ.  (2555).  มาตรการลงโทษทางวนิัยเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย. หนา้ 10. 
9 ปาริฉตัร รัตนากาญจน์.  (2551).  การล่วงเกนิ คกุคาม หรือก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร าคาญทางเพศต่อสตรีในที ่
ท างาน: รูแบบหนึ่งของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 50-52. 
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   2) ความหมายในทางกฎหมาย  
    องคก์ารสหประชาชาติโดยคณะกรรมการว่าดว้ยการเลือกปฏิบติัต่อสตรี 
(Committee on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women – CEDAW 
Committee) ไดอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามทางเพศในทางกฎหมายไวว้่า เป็นพฤติกรรมท่ี
ผูถู้กกระท าไม่พึงปรารถนา (Unwelcome) และไม่ต้องการ (Unwanted) ซ่ึงอาจมีลักษณะของ
พฤติกรรมในรูปแบบของการกระท าดว้ยวาจา การแสดงกิริยาท่าทางต่างๆ การสัมผสัหรือจบัตอ้ง
ร่างกาย รวมทั้งการสร้างบรรยากาศส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ตอ้งการ10 
    อีกทั้งยงัปรากฏความหมายของการคุกคามทางเพศในทางกฎหมายใน
ขอ้บงัคบัท่ีมีฐานะเป็นกฎหมายล าดบัรองซ่ึงบงัคบัใชภ้ายในสหภาพยุโรป Directive 2006/54/EC 
Article 211 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ “การล่วงเกินทางเพศ” หมายถึง การแสดงออกท่ีไม่พึงปรารถนาไม่
วา่จะกระท าดว้ยวาจา หรือการกระท าอยา่งอ่ืนซ่ึงเก่ียวพนัในเร่ืองเพศ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ละเมิด
ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พื่อก่อให้เกิดความกลวั สร้างศตัรู สร้างความเสียหาย ท าให้อบัอาย หรือ
สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ตอ้งการใหเ้กิดข้ึน 
   นอกจากนั้น คณะกรรมการว่าด้วยความเสมอภาคของโอกาสในการ
ท างาน สหรัฐอเมริกา (The Equal Employment Opportunity Commission: EEOC) ยงัไดก้ าหนดค า
จ ากดัความของการคุกคามทางเพศซ่ึงเป็นการกระท าละเมิดต่อกฎหมายวา่หมายถึง การยื่นขอ้เสนอ
ทางเพศ เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ทางเพศท่ีไม่น่ายินดี การเช้ือเชิญร้องขอเพื่อความพึงพอใจ
ในทางเพศ และการกระท าอ่ืนๆ โดยกระท าทางกายและทางวาจาในทางเพศอนัไม่พึงปรารถนา12  

                                                           
10 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 52-53. 
11 EUR-Lex Access to European Union law.  (2006).  Directive 2006/54/EC Article 2. (Online), available  
URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0054. [2017,October 23].  
           Directive 2006/54/EC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women to 
employment, vocational training and promotion, and working conditions Article 2 – sexual harassment : where 
any form of unwanted verbal, non-verbal or physical conduct of a sexual nature occurs, with the purpose or 
effect of violation the dignity of a person, in particular when creating an intimidating, hostile, degrading, 
humiliating or offensive environment. 
12 เจนวิทย ์นวลแสง , ภทัราภรณ์ เกษตรสาระ และ อชิรญา ภู่พงศกร.  (2559).  ความรับผิดทางอาญาและการ
เยียวยาผูเ้สียหายจากการคุกคามทางเพศศึกษากรณีประเทศไทย สหพนัธ์รัฐเยอรมนี และเครือรัฐออสเตรเลีย.   
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 8(2), หนา้ 325-368. 
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   จากความหมายทางกฎหมายขา้งตน้น้ีอาจกล่าวไดว้า่ การคุกคามทางเพศ หมายถึง
การกระท าท่ีไม่พึงปรารถนาไม่วา่จะกระท าดว้ยวาจา กิริยาท่าทาง การสัมผสัทางร่างกาย หรือการ
กระท าอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเพศ รวมทั้งการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน โดยมี
เจตนาละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยโ์ดยการลดคุณค่าความเป็นคนของบุคคลอ่ืน ก่อให้เกิดความ
กลวั อบัอาย  หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายใดๆ ซ่ึงผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการใหเ้กิดการกระท าเช่นวา่นั้น  
  ส าหรับประเทศไทย ความหมายของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศทางกฎหมายมี
บทบญัญติัของกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งคือประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการกระท าอนัเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 โดย
กฎหมายดงักล่าวน้ีมิได้มีการก าหนดค านิยามความหมายหรือค าจ ากดัความของพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศไวช้ดัเจน จึงอาจท าใหมี้การตีความไดห้ลายความหมายอนัเป็นเหตุท าให้นกัวิชาการ 
ผูพ้ิพากษาและนกักฎหมาย รวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายนั้นไดใ้ห้ความหมาย
ไวแ้ตกต่างกนัออกไปเพื่อประโยชน์ในการบงัคบัใช้กบัพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม อีกทั้งการท่ี
บทบญัญติัของกฎหมายมิไดก้ าหนดให้พฤติกรรมดงักล่าวเป็นความผิดเฉพาะท าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายในกรณีท่ีมีพฤติกรรมการคุกคามทางเพศเกิดข้ึนจึงตอ้งพิจารณาวา่การกระท าส่วนใดครบ
องค์ประกอบความผิดตามกฎหมายเร่ืองใด แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 เดิม โดยมีแนวคิดมาจากความผิดเก่ียวกับการคุกคาม 
(Harassment) ซ่ึงรวมถึงกรณีการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)13 แต่ปรากฏว่าการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายดงักล่าวมิไดมี้การก าหนดค านิยามความหมายของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศไว้
แต่อย่างใด จึงท าให้ปัญหาในทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมดงักล่าวยงัคงไม่ได้รับการแก้ไข 
โดยเฉพาะการพิจารณาว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นการคุกคามทางเพศหรือล่วงเกินทางเพศ ซ่ึงเป็น

                                                           
13 มาตรา 397 ยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 22) พ.ศ.2558 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนท่ี 10 ก หนา้ 43 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558) บญัญติัวา่ 
      “ผูใ้ดกระท าดว้ยประการใด ๆ ต่อผูอ่ื้น อนัเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ไดรั้บความอบั
อายหรือเดือดร้อนร าคาญ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท  

ถา้การกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าในท่ีสาธารณสถานหรือต่อหนา้ธารก านลัหรือเป็น
การกระท าอนัมีลกัษณะส่อไปในทางท่ีจะล่วงเกินทางเพศ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกิน
หน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   ถา้การกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นการกระท าโดยอาศยัเหตุท่ีผูก้ระท ามีอ านาจเหนือผูถู้กกระท า
อนัเน่ืองจากความสมัพนัธ์ในฐานะท่ีเป็นผูบ้งัคบับญัชา นายจา้ง หรือผูมี้อ านาจเหนือประการอ่ืน ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน และปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท” 
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ปัญหาท่ีอาจส่งผลท าให้การบงัคบัใช้กฎหมายไม่ครอบคลุมพฤติกรรมทุกรูปแบบ โดยรายละเอียด
ของกฎหมายไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุกคามทางเพศในปัจจุบนัผูว้ิจยัจะได้กล่าววิเคราะห์ในบท
ต่อไป 
   ในส่วนรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศซ่ึงเป็นความรุนแรงทางเพศท่ี
แสดงออกในรูปแบบต่างๆซ่ึงส่งผลกระทบต่อผูถู้กกระท าทั้งทางร่างกายและจิตใจ สามารถเกิดข้ึน
ไดทุ้กสถานท่ีและเกิดข้ึนไดก้บับุคคลทุกคน ทั้งเพศชาย เพศหญิง และบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศโดยไม่จ  ากดั ฉะนั้น ภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากพฤติกรรมดงักล่าวจึงไม่ส าคญัวา่สถานท่ี
นั้นปลอดภยัหรือไม่แต่ไดก้ลายเป็นเร่ืองของโอกาสในการก่อเหตุของผูก้ระท ามากกวา่ลกัษณะของ
สถานท่ีเกิดเหตุ โดยรูปแบบพฤติกรรมอาจเกิดข้ึนไดด้งัต่อไปน้ี14   
   1) การกระท าทางสายตา คือ การจอ้งมองร่างกายท่ีส่อไปในทางเพศ มองชอ้นใต้
กระโปรง มองหนา้อก หรือมองจอ้งลงไปท่ีคอเส้ือจนท าให้ผูถู้กมองรู้สึกอึดอดั อบัอาย ไม่สบายใจ 
หรือบุคคลท่ีอยูใ่นบริเวณนั้นมีความรู้สึกเช่นเดียวกนั เป็นตน้  
   2) การกระท าดว้ยวาจา คือ การกระท าท่ีส่อไปในทางเพศซ่ึงมีการแสดงออกดว้ย
วาจา เช่น การชกัชวนใหก้ระท าการใดๆในท่ีลบัตาคน ชกัชวนหรือเช้ือเชิญใหร่้วมเพศสัมพนัธ์อยา่ง
ซ ้ าๆซ่ึงผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการ หรือการส่งจดหมายท่ีมีขอ้ความไม่เหมาะสมในทางเพศ เป็นตน้ 
   3) การกระท าทางกาย  คือ การสัมผสัทางกายท่ีมีลกัษณะส่อไปในทางเพศไม่วา่จะ
เป็นการติดตาม เฝ้ามอง หรือสะกดรอยตามและเขา้ใกลชิ้ด เพื่อตอ้งการสัมผสัร่างกาย ลูบคล า การถู
ไถร่างกายผูถู้กระท าอยา่งมีนยัทางเพศ การฉวยโอกาสกอดรัดแตะเน้ือตอ้งตวัหรือฉวยโอกาสสัมผสั
ทางกายอ่ืนใดท่ีไม่พึงประสงค์โดยท่ีผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการ รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมท่ีส่ือไป
ในทางเพศโดยใชมื้อหรือการเคล่ือนไหวร่างกาย เป็นตน้  
   4) กระท าดว้ยวธีิอ่ืนใด เช่น การเฝ้าติดตามผูถู้กกระท าเพื่อโชวข์องลบัหรืออวยัวะ
เพศ หรือโชวภ์าพการร่วมเพศ รวมทั้งการส่งของลามกไปใหผู้ถู้กกระท าเป็นประจ า เป็นตน้ 
   5) การกระท าทางเพศท่ีมีการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการสัญญาท่ีจะ
ให้ผลประโยชน์ต่างๆหากผูถู้กล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพนัธ์ เช่น การขอให้ไปคา้ง
คืนดว้ย ขอให้มีเพศสัมพนัธ์ดว้ย หรือขอให้ท าอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ รวมถึงการข่มขู่ใน
เร่ืองความรุนแรงทางเพศอยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น การข่มขู่วา่จะท าร้าย การบงัคบัให้มีการสัมผสัทาง
กาย รวมถึงการข่มขืนหรือพยายามข่มขืนกระท าช าเรา เป็นตน้ 

                                                           
14 เจนวทิย ์นวลแสง , ภทัราภรณ์ เกษตรสาระ และ อชิรญา ภู่พงศกร.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 12. หนา้ 361-362. 
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   6) การกระท าผ่านทางส่ืออินเตอร์เน็ต คือการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือในการ
ท าร้ายผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล์ (E-mail) การสนทนาทั้งใน
รูปแบบไม่เห็นภาพคู่สนทนาหรือท่ีเรียกวา่ “ห้องสนทนา (Chat room)” และการสนทนาในรูปแบบ
ท่ีเห็นภาพเคล่ือนไหวของคู่สนทนาหรือท่ีเรียกวา่ “Video call” รวมทั้งกรณีการติดต่อส่ือสารผา่น
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในช่องทางต่างๆ15 เช่น การติดต่อคุกคามโดยใชถ้อ้ยค าในเร่ือง
ทางเพศท่ีไม่เหมาะสมผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต การแอบถ่ายรูปร่างผูถู้กกระท าและน ารูปภาพนั้นไป
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตโดยปราศจากความยินยอม หรือการส่งภาพลามกอนาจารผา่นช่องสนทนา
ทางส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต อีเมล์ หรืออุปกรณ์ใดๆท่ี
เก่ียวกบัการส่ือสารผา่นระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อท่ีจะรบกวน ก่อกวน รังควาญโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ไม่
สมควรในเร่ืองทางเพศ 
   7) การกระท าโดยใช้เทคโนโลยี16 เป็นรูปแบบของการคุกคามซ่ึงมีวิธีการท่ี
สามารถกระท าไดไ้ม่ยุง่ยาก เป็นรูปแบบท่ีท าให้ผูก้ระท าไดเ้ห็นและรับรู้ในทุกๆอิริยาบถของเหยื่อ
ผา่นจอแสดงผลท่ีผูก้ระท านั้นไดท้  าการติดกลอ้งหรือเคร่ืองส่งสัญญาณติดตามตวั ไม่วา่จะเป็นท่ีอยู่
อาศยัหรือสถานท่ีท างานของผูถู้กกระท า ซ่ึงการคุกคามในรูปแบบน้ีจะท าให้ผูถู้กกระท านั้นรู้สึกวา่
ตนเองอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่ปลอดภยัและกระทบต่อความเป็นส่วนตวั นอกจากน้ีการกระท า
ดงักล่าวผูก้ระท ายงัสามารถท่ีจะบนัทึกเสียง ภาพ และภาพเคล่ือนไหวของเหยือ่ไวไ้ดอี้กดว้ย  
   จากรูปแบบการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการคุกคามทางเพศดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็น
ไดว้า่อาจเกิดข้ึนทั้งในรูปแบบการใชก้ าลงัประทุษร้ายโดยกระท าต่อร่างกายของผูถู้กกระท าซ่ึงอาจ
เขา้ลกัษณะเป็นความผดิตามกฎหมายเก่ียวกบัเพศ และการกระท าในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ไดมี้การกระท า
ต่อร่างกายแต่เป็นการกระท าท่ีมีนัยยะทางเพศท่ีไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นการใช้วาจา การใช้กิริยา
ท่าทาง การใชร่้างกาย การใชส่ื้อลามกต่างๆ หรือใชส่ื้อ Social Media เป็นเคร่ืองมือในการคุกคาม
ทางเพศผูอ่ื้น เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเหตุให้ผูถู้กกระท ารู้สึกถูกข่มเหง รังแก ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญในทางเพศแก่ผูถู้กกระท า ก่อให้เกิดความหวาดระแวงหรือความหวาดกลวั นอกจากน้ี อาจ
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจ และเสรีภาพในการด ารงชีวิตโดยปกติสุขของผูถู้กกระท า
อีกดว้ย 
                                                           
15 Cynthia Frasr , Erica Olsen , Keofeng Lee ,& Cindy Southworth.  (2010).  The New Age of Stalking:  
Technological Implications for Stalking. page 46-48. (Online), available URL: http://heinonline.org/HOL 
/Page?handle=hein.journals/juvfc61&div=23&start_page=39&collection=journals&set_as_cursor=1&men_tab
=srchresults. [2017,October 6]. 
16 Ibid, page 44-46. 
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   2.1.1.2 ความหมายและรูปแบบของการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง
และข่มขู่   
   ส าหรับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ และข่มขู่บุคคลอ่ืนเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นภยัคุกคามรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคมและเป็น
พฤติกรรมท่ีผูก้ระท ามีมูลเหตุชกัจูงใจในการกระท าแตกต่างกนัออกไป ไม่วา่จะเป็นการคุกคามเพื่อ
แก้แคน้เพราะมีความขดัแยง้ในเร่ืองธุรกิจ หรือกระท าเพื่อให้ผูถู้กกระท าเกิดความสนใจหรือให้
ความรักตอบแก่ผูก้ระท า หรือบางกรณีอาจจะกระท าเพื่อแก้แคน้เพราะเหตุท่ีผูถู้กกระท าปฏิเสธ
ความสัมพนัธ์หรือไม่รับรักตอบ เป็นตน้  
   การบญัญติักฎหมายให้การคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่เป็น
ความผดิฐานหน่ึงในทางอาญาเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา แต่เดิมก่อนท่ี
จะมีการบญัญติักฎหมายดงักล่าวแนวทางในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัพฤติกรรมดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมคือการน าเอาบทบญัญติัของกฎหมายท่ีมีอยู่มาบงัคบัใช้ เช่น ประมวลกฎหมายอาญา แต่
สามารถน ามาบังคับใช้ได้เฉพาะส่วนของการกระท าเป็นเหตุท าให้ไม่อาจน าบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีมีอยู่มาบังคับใช้ให้ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทุกรูปแบบ อีกทั้ ง ไม่อาจยบัย ั้ ง
พฤติกรรมซ่ึงมีความร้ายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดท้นัท่วงที เน่ืองจากบทบญัญติัของกฎหมาย
เช่นวา่น้ีไม่ไดบ้ญัญติัข้ึนโดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะน าไปใชบ้งัคบัเพื่อยบัย ั้งการกระท าท่ีมีรูปแบบการ
กระท าอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้  
   จากปัญหาทางกฎหมายดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของการก าหนดความผิดฐานคุกคาม
โดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ข้ึนเพื่อน ามาบงัคบัใช้กบัการกระท าท่ีมีลกัษณะตามท่ีได้
กล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมีการก าหนดบทลงโทษในอตัราท่ีสูงและยงัมีการก าหนดกรณีท่ีท าให้ผูก้ระท า
จะตอ้งรับโทษหนกัข้ึน เช่น การกระท าความผิดซ ้ า หรือการเพิ่มโทษแก่ผูก้ระท าหากมีการฝ่าฝืน
ค าสั่งคุ ้มครองท่ีให้งดเวน้กระท าการ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการอ่ืนทางกฎหมายไม่ว่าจะ
ก าหนดให้มีการประเมินสภาพจิตของผูก้ระท าผิดหรือหากมีอาการผิดปกติทางจิตก็ให้น าตวัไป
รักษาในสถานพยาบาล และก าหนดใหศ้าลน าวธีิการเพื่อความปลอดภยัมาใชบ้งัคบั เป็นตน้ ส าหรับ
ความหมาย ลักษณะและรูปแบบของการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่  มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
   1) ค านิยามของการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ 
    พฤติกรรมการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่นั้ นได้มีการ
เทียบเคียงมาจากฐานความผิดของต่างประเทศท่ีเรียกว่า “Stalking Offense” ซ่ึงเป็นการกระท า
ความผดิท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าหลากหลายรูปแบบและเกิดข้ึนไดใ้นสถานการณ์
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ท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยผูก้ระท าอาจจะมีพฤติกรรมเฝ้าติดตาม หรือรบกวนผูถู้กกระท าอย่าง
ต่อเน่ืองและอาจมีพฤติกรรมการข่มขู่ร่วมดว้ย หรือผูก้ระท าเฝ้าติดตาม สะกดรอยเพื่อตอ้งการเขา้จู่
โจมเขา้ถึงร่างกายผูถู้กกระท า เป็นตน้ ส าหรับค านิยามความหมายของพฤติกรรมการคุกคามโดย
การเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ในทางกฎหมายอาจแตกต่างกนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 
   ความหมายท่ีปรากฏในหนงัสือช่ือ “The Psychology of Stalking Clinical and 
Forensic Perspectives” ซ่ึงไดอ้ธิบายการกระท าท่ีเป็น Stalking Offense17 ไวว้า่ “the willful , 
malicious , and repeated following and harassing of another person that threatens his or her 
safety” ซ่ึงการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามและข่มขู่ คือ การติดตามและการคุกคามบุคคลอ่ืนอย่าง
ซ ้ าๆโดยมีเจตนาร้ายและเป็นการคุกคามต่อความปลอดภยัของบุคคล 
     การคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่ ในความหมายตาม
พจนานุกรมของต่างประเทศ Black’s Law Dictionary ค าวา่ “Stalking” หมายถึง การเฝ้าติดตาม
ผูอ่ื้นโดยไม่เปิดเผยหรือกระท าอยา่งลบัๆ การกระท าความผิดโดยการติดตามหรืออยูใ่กลผู้อ่ื้นเป็น
การกระท าท่ีมกัจะไม่ให้บุคคลนั้นรู้ตวัซ่ึงมีจุดประสงคใ์นการกระท าเพื่อท่ีจะรบกวน คุกคาม หรือ
เพื่อกระท าความผดิอยา่งอ่ืน เช่น ลงมือท าร้ายหรือทุบตี เป็นตน้ นอกจากน้ี กฎหมายบางฉบบัไดใ้ห้
ความหมายวา่ ผูท่ี้ถูกติดตามจะตอ้งรู้สึกอึดอดัร าคาญใจ หวาดกลวั หรือรู้สึกเป็นทุกขก์งัวลถึงความ
ปลอดภยัของตนหรือของบุคคลในครอบครัวท่ีตนตอ้งรับผิดชอบโดยมีเหตุอนัสมควร อีกทั้งบางค า
นิยามไดก้ าหนดว่าการกระท า เช่น การโทรศพัท์ไปหาผูอ่ื้นแลว้ไม่ยอมพูดก็ถือว่าเป็นการคุกคาม
ดว้ยเช่นกนั18  
   ส าหรับความหมายโดยทัว่ไปของค าวา่ “Stalking” หมายถึง การสะกดรอย ติดตาม 
ไล่ล่าสัตว ์แต่ค าดงักล่าวไดถู้กน ามาใชใ้นการให้ค  านิยามพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีลกัษณะเป็นการ
คุกคามผูอ่ื้นโดยมีการกระท าทางกายภาพท่ีแสดงออกให้เห็นถึงการกระท าซ่ึงเป็นความผิดตาม
กฎหมายในรูปแบบต่างๆ และไดก้ระท าอยา่งต่อเน่ือง เช่น ผูก้ระท าไดท้  าการติดต่อผูถู้กกระท าผา่น
ช่องทางการส่ือสารทุกชนิด เฝ้ามองสังเกตพฤติกรรมของผูถู้กกระท าอยา่งใกลชิ้ดในระยะเวลาหน่ึง 

                                                           
17 คมกฤต พรหมพิทยายทุธ.  (2553).  ความผดิฐานแสดงความอาฆาตโดยการคกุคาม หรือการเฝ้าติดตามและ 
ข่มขู่:ศึกษากรณีผู้ถูกกระท าเป็นบุคคลส าคญั.  สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยั 
อีสเทิร์นเอเชีย. หนา้ 8-14.  
18 Henry C. Black, Black’s Law Dictionary, 8th. ed. (St. Paul, Minn.: West,2004). page 1440. อา้งถึงใน  
กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณี.  (2554).  การคกุคามสิทธิส่วนบุคคลผ่านทางข้อความส้ัน (sms).  วทิยานิพนธ์ 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 17. 
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หรือติดต่อไปยงัสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานของผูถู้กกระท า รวมถึงการคุกคาม
ผา่นทางอินเทอร์เน็ตดว้ย โดยผูท่ี้มีพฤติกรรมคุกคามในลกัษณะน้ีจะเรียกวา่ Stalker19 
    จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ อาจสรุปไดว้า่พฤติกรรมการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองและข่มขู่ตามกฎหมายโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการคือ  
    1) รูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามผูอ่ื้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงท่ีสร้าง
ความไม่พอใจแก่บุคคลอ่ืน 
    2) พฤติกรรมการคุกคามและข่มขู่เกิดข้ึนไดท้ั้งกรณีการแสดงพฤติกรรม
ให้เห็นอย่างชัดเจนและกรณีท่ีแสดงให้เห็นพฤติกรรมซ่ึงกระท ากับบุคคลอ่ืน หรือกระท าด้วย
วธีิการอ่ืนใด 
    3) ผลของการกระท าท่ีสร้างความไม่พอใจแก่บุคคลอ่ืน คือการติดตาม
รบกวนบุคคลอ่ืนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเจตนามุ่งก่อใหเ้กิดผลร้ายต่อความไม่ปลอดภยัของผูถู้กกระท า
และท าใหผู้ถู้กกระท ารับรู้วา่ตนเองถูกคุกคามหรือถูกข่มขู่จึงเกิดความกลวัหรือความหวาดระแวงวา่
จะเกิดอนัตรายต่อตนเอง 
    ในส่วนความหมายของพฤติกรรมการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ผูอ่ื้นตาม
บทบญัญติัของกฎหมาย คือ พฤติกรรมในลกัษณะการติดตามหรือเฝ้าตามดู ซ่ึงผูถู้กกระท ารับรู้ว่า
ตนถูกคุกคามหรือถูกเฝ้าติดตาม จึงครบองค์ประกอบท่ีท าให้ผูก้ระท ามีความรับผิดตามกฎหมาย 
โดยผลกระทบท่ีผูถู้กกระท าอาจไดรั้บจากพฤติกรรมดงักล่าว เช่น ความอึดอดัใจ ร าคาญใจ ความ
หวาดกลวั ความทุกข์ใจ ความวิตกกงัวล ส่วนในทางจิตวิทยาไดอ้ธิบายว่า เป็นภาวะทางจิตใจท่ี
ยากล าบาก ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นความหวาดกลวัว่าจะเกิดอนัตรายข้ึนแก่ชีวิตตนเองหรือบุคคล
ใกลชิ้ด รวมถึงกลวัวา่จะเกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์น เสรีภาพ ช่ือเสียง หรืออาจท าให้ผูถู้กกระท า
ไม่สามารถด ารงชีวิตอยา่งเป็นปกติสุขอนักระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะด าเนิน
ชีวติโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลอ่ืน20 
   การพิจารณาพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่
ทั้งทางดา้นจิตวิทยาในมุมมองดา้นความปลอดภยัของร่างกายและแนวทางด้านกฎหมายสามารถ
สรุปไดว้่า เป็นพฤติกรรมท่ีมีการกระท าต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างต่อเน่ืองหรือเป็นประจ าโดย
เจตนาให้ผูถู้กกระท าเกิดความกลวัว่าจะเกิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ หรืออาจเจตนากระท าให้ถึง
                                                           
19 รักขษิ์ตา โพธ์ิพิทกัษก์ลุ.  (2550).  มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการคกุคามทางอินเทอร์เน็ต.  สารนิพนธ์ 
นิติศาตรมหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ. หนา้ 5. 
20 กนกลกัษณ์ จุ๋ยมณี.  (2554).  การคุกคามสิทธิส่วนบุคคลผ่านทางข้อความส้ัน (SMS).  วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบณัฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง. หนา้ 17-20. 
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แก่ชีวิตของผูถู้กกระท าหรือบุคคลใกลชิ้ดในครอบครัวของผูถู้กกระท าซ่ึงพิจารณาตามความรู้สึก
ของวญิญูชนทัว่ไป  
   ตามค านิยามของพฤติกรรมการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่
ดงักล่าว การกระท าท่ีเป็นความผิดทางอาญาจะตอ้งเป็นการกระท าท่ีครบองค์ประกอบส าคญั 6 
ประการ คือ21  
    1) ผูก้ระท าตอ้งรู้วา่พฤติกรรมการกระท าท่ีตนไดก้ระท านั้น ส่งผลกระทบ
ท าใหผู้ถู้กกระท าเกิดความกลวัวา่จะเกิดอนัตรายโดยพิจารณาตามความรู้สึกของวญิญูชนเป็นส าคญั 
    2) ตอ้งกระท าโดยมีเจตนาท่ีจะเฝ้าติดตามและข่มขู่ผูถู้กกระท า  
    3) ต้องเป็นการกระท าอย่างต่อเน่ืองกันในช่วงระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงต้อง
มากกว่าหน่ึงคร้ังไม่ใช่กระท าเพียงคร้ังเดียว ฉะนั้น การเฝ้าดูหรือติดตามผูอ่ื้นเพียงคร้ังเดียวจึงไม่
เป็นความผดิดงักล่าว 
    4) ความรู้สึกกลัวของผูถู้กกระท าท่ีเกิดข้ึนจากการคุกคามโดยการเฝ้า
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและการข่มขู่ตอ้งพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนทัว่ไปเป็นส าคญั มิใช่
พิจารณาตามความรู้สึกของท่ีผูถู้กกระท าเท่านั้น 
    5) การกระท าตอ้งก่อให้เกิดผลกระทบอย่างใดอย่างหน่ึงกบัผูถู้กกระท า 
ซ่ึงผลกระทบนั้นจะตอ้งไม่ใช่เพียงการก่อให้เกิดความร าคาญ โดยผูถู้กกระท าจะตอ้งเกิดความรู้สึก
กลวัวา่จะเกิดอนัตรายแก่กายหรือชีวติจากการกระท านั้นดว้ย 
    6) พฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่
เพื่อให้ผูถู้กกระท าเกิดความกลวันั้นอาจจะเป็นการกระท าต่อผูถู้กกระท าโดยตรงหรือกระท าต่อ
บุคคลในครอบครัวของผูถู้กกระท าก็ได ้  
   จากค านิยามความหมายของพฤติกรรมการคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ือง
และการข่มขู่ตามท่ีได้กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หมายถึง การกระท าต่างๆท่ีมีความ
หลากหลาย โดยผูก้ระท ามีเจตนาท่ีจะติดตาม รบกวน ท าการติดต่อ หรือท าให้ผูถู้กกระท าตกใจกลวั
อนัเป็นการกระท าท่ีผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นการกระท าอย่างต่อเน่ือง
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง และเป็นการกระท าท่ีผูก้ระท ามีเจตนากระท าต่อผูถู้กกระท าโดยตรงหรือ
กระท าโดยทางออ้ม เช่น กระท าผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เป็นตน้ เป็นเหตุท าให้ผูถู้กกระท าเกิดความ
หวาดกลวัว่าจะเกิดอนัตรายต่อร่างกายหรือชีวิตของผูถู้กกระท าหรือของบุคคลในครอบครัวของ

                                                           
21 วจิิตรา เลิศหิรัญกิจ.  (2550).  ความผดิฐานเฝ้าติดตามและข่มขู่.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต,  
คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 8-9. 



22 
 
ผูถู้กกระท า ส าหรับความรู้สึกหวาดกลวัให้น าความรู้สึกของวิญญูชนทัว่ไปมาใช้ประกอบการ
พิจารณา หากพฤติกรรมดงักล่าวน้ีผูก้ระท ามีเจตนาท่ีส่อไปในทางเพศหรือเก่ียวกบัในเร่ืองทางเพศ
ท่ีไม่เหมาะสมและผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการ ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะเป็นพฤติกรรม
การคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ท่ีควรมีมาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมมาบงัคบัใชเ้พื่อยบัย ั้งความเป็นอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
พฤติกรรมนั้น 
   ลกัษณะของบุคคลท่ีอาจเป็นผูก้ระท าความผิดฐานคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่ง
ต่อเน่ืองและการข่มขู่จะมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง พอล อี. มลัเลน (Paul E. Mullen) ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นนิติจิตเวชศาสตร์ไดมี้การแบ่งลกัษณะของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวไว ้ดงัต่อไปน้ี22  
    1) ผูมี้พฤติกรรมคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่ผูอ่ื้น
เพราะเคยถูกปฏิเสธมาก่อน (Rejected Stalker) เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูถู้กกระท าในฐานะ
เป็นคนรักหรือก าลงัหลงรักผูถู้กกระท า และต่อมาผูถู้กกระท าไดย้ติุความสัมพนัธ์นั้นลง จึงมีมูลเหตุ
ชกัจูงใจในการคุกคามเพื่อท่ีขอคืนดีหรือเพื่อตอ้งการแกแ้คน้ ซ่ึงผูก้ระท าประเภทน้ีอาจท าให้เกิด
อนัตรายแก่ผูถู้กกระท าได ้ 
    2) ผูมี้พฤติกรรมคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่ผูอ่ื้น
เพราะตอ้งการแกแ้คน้ (Resentful Stalker) อาจเป็นบุคคลท่ีผูถู้กกระท าไม่รู้จกัหรือเคยรู้จกักนัมา
ก่อนก็ได ้โดยพฤติกรรมของผูก้ระท ามกัจะเป็นการตอบโตบุ้คคลท่ีเคยกดข่ีข่มเหง หลอกลวง หรือ
กระท าอยา่งใดอยา่งหน่ึงกบัผูก้ระท ามาก่อนในอดีต ซ่ึงอาจใช้วิธีการพูดข่มขู่ ท  าลายทรัพยสิ์น หรือ
เฝ้าติดตามความเคล่ือนไหวของผูถู้กกระท า พฤติกรรมกรณีน้ีมกัจะไม่รุนแรงถึงขนาดท่ีจะก่อ
อนัตรายข้ึน 
     3) ผูมี้พฤติกรรมคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ผูอ่ื้นใน
ลกัษณะของผูล่้า (Predatory Stalker) โดยผูก้ระท าจะคิดวางแผนเพื่อท าร้ายจิตใจหรือเพื่อจะกระท า
การอนัมิควรในทางเพศกับผูถู้กกระท า ซ่ึงผูถู้กกระท าอาจเป็นบุคคลท่ีรู้จกัหรือไม่เคยรู้จกักับ
ผูก้ระท ามาก่อนก็ได ้ โดยผูก้ระท าประเภทน้ีมกัจะเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศซ่ึงเป็น
ผูท่ี้มีระดบัสติปัญญาและทกัษะในการเขา้สังคมต ่ากวา่บุคคลทัว่ไป 
   4) ผูมี้พฤติกรรมคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ผูอ่ื้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้มีความหลงผิด (Intimacy Seeker) ผูก้ระท าประเภทน้ีมกัมีความเช่ือผิดๆวา่ผูถู้กกระท าหลง
                                                           
22 Paul E. Mullen; Michele Pathe.  (2002).  Stalking.  page 283-285. (Online), available URL:  
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/cjrr29&div=9&start_page=273&collection=journals&set
_as_cursor=0&men_tab=srchresults. [2017,October 6]. 
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รักตนหรือเป็นคนรักของตน และจะมีความคิดเขา้ขา้งตนเองว่าการกระท าของผูถู้กกระท านั้นมี
ลกัษณะเป็นตอบสนองในทางท่ีดีแมผู้ถู้กกระท าจะมีพฤติกรรมแสดงออกในทางลบก็ตาม โดย
ผูก้ระท าประเภทน้ีจะมีความรู้สึกวา่ตนมีความผูกพนักบัผูถู้กกระท าและเม่ือถูกปฏิเสธผูก้ระท าจะมี
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไป โดยจะมีพฤติกรรมข่มขู่หรืออาจกระท าอนัตรายผูถู้กกระท าก็เป็นได ้
    5) ผูมี้พฤติกรรมคุกคามโดยการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ผูอ่ื้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้ปฏิเสธความเป็นจริง (Incompetent Suitor) ลกัษณะของผูก้ระท าประเภทน้ีจะเป็นผูท่ี้มี
จินตนาการโดยมีความเช่ือวา่ผูถู้กกระท าเป็นคู่แทข้องตน ซ่ึงในความเป็นจริงไม่เคยมีความสัมพนัธ์
ใดๆกนัมาก่อน รูปแบบการกระท าอาจจะมีการติดต่อกบัผูถู้กกระท าอยา่งต่อเน่ืองแมผู้ถู้กกระท าจะ
ไดพู้ดปฏิเสธแลว้ก็ตาม และจะพยายามสร้างความสนิทสนมดว้ยการสัมผสัร่างกายของผูถู้กกระท า
แต่พฤติกรรมดงักล่าวยงัไม่ถึงขั้นเป็นอนัตรายร้ายแรง  
    นอกจากน้ี ผูก้ระท าอาจจะเป็นบุคคลท่ีมีพฤติกรรมต่อเน่ือง เช่น ข่มขืน
ผูอ่ื้นต่อเน่ืองหรือฆาตกรต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นกรณีท่ีผูก้ระท าไม่ไดต้อ้งการท่ีจะเขา้ไปมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัผูถู้กกระท า แต่เป็นพวก Hit stalker หรือพวกรับจา้งเป็นฆาตกร เป็นตน้23  
  โดยลกัษณะของผูก้ระท าตามท่ีกล่าวขา้งตน้เป็นการแบ่งตามลกัษณะทัว่ไป ซ่ึงอาจ
น าเอาลกัษณะของบุคคลท่ีตกเป็นเหยื่อมาเป็นเกณฑ์หรือแบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผูถู้กกระท ากบัผูก้ระท าผดิ รวมทั้งอาจแบ่งลกัษณะของผูก้ระท าโดยใชส้ภาพจิตของผูก้ระท ามาเป็น
หลกัในการพิจารณาก็ได ้แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพและเขา้ใจลกัษณะของผูก้ระท าไดอ้ยา่ง
ชดัเจนควรใชห้ลกัเกณฑ์เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งผูถู้กกระท ากบัผูก้ระท ามาเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณา ซ่ึงสามารถอธิบายสรุปไดด้งัน้ี 
    1) กรณีผูก้ระท าไม่เคยรู้จกัหรือไม่เคยมีความสัมพนัธ์ใดๆกนัมาก่อน ซ่ึง
ผูก้ระท าจะมีพฤติกรรมเฝ้าติดตามเพื่อตอ้งการท่ีจะเขา้ใกลชิ้ดหรือเพื่อจะพยายามท่ีจะเขา้ไปท า
ความรู้จกักบัผูถู้กกระท า 
    2) ผูก้ระท ากบัผูถู้กกระท าเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จกักนัทางสังคมมาก่อน 
จึงมีพฤติกรรมเฝ้าติดตามเพื่อให้ผูถู้กกระท าสนใจและยอมรับในตวัผูก้ระท า หากถูกปฏิเสธ 
ผูก้ระท าก็อาจมีพฤติกรรมท่ีมีความรุนแรงเพิ่มข้ึนไม่ว่าจะเป็นการคุกคามหรือข่มขู่ รวมทั้งแสดง
ความเป็นเจา้ของโดยการแสดงความหึงหวงบุคคลท่ีเขา้มาใกลชิ้ดกบัผูถู้กกระท า ซ่ึงพฤติกรรมอาจ
รุนแรงถึงขั้นท าใหผู้ถู้กกระท ารวมทั้งบุคคลใกลชิ้ดกบัผูถู้กกระท าไดรั้บอนัตรายก็ได ้

                                                           
23 วีรอร ธีรพงศ์นภาลยั.  (2552).  ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต.  วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขา
กฎหมายอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. หนา้ 7-9. 
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    3) ผูก้ระท าเคยมีความสัมพนัธ์กบัผูถู้กกระท ามาก่อน โดยอาจจะเคยเป็น
คู่รักสามีภริยา หรืออาจจะเคยเป็นผู ้ท่ี มีความสัมพันธ์ในทางชู้สาวกันมาก่อน แต่ภายหลัง
ความสัมพนัธ์ไดจ้บลงในทางไม่ดีเพราะเกิดปัญหาระหว่างกนั ผูก้ระท าจึงมีพฤติกรรมเฝ้าติดตาม
และข่มขู่เพื่อท่ีจะท าให้ความสัมพนัธ์นั้นกลบัมาดีดงัเดิม รวมทั้งอาจจะกระท าเพื่อตอ้งการแกแ้คน้
เพราะเหตุท่ีความสัมพนัธ์นั้นไดจ้บลงก็ได้24  
   การแบ่งลกัษณะของผูก้ระท าผิดตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้น้ี ผูว้ิจยัเห็นวา่มีประโยชน์
ในการท าความเข้าใจลักษณะพฤติกรรม มูลเหตุชักจูงใจในการกระท าของผู ้กระท า  และมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการน ามาประกอบการพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการก าหนดมาตรการ
ป้องกนัหรือยบัย ั้งพฤติกรรมดงักล่าวให้เหมาะสมและครอบคลุมพฤติกรรมทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
การกระท าในลกัษณะทัว่ไปท่ียงัไม่เป็นความผิดตามกฎหมายแต่หากให้พฤติกรรมนั้นยงัคงมีอยู่
ต่อไปอาจเกิดอนัตรายร้ายแรงกบัผูถู้กกระท าข้ึนในอนาคตได ้ฉะนั้น ลกัษณะของผูก้ระท าจึงเป็น
ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนาในการกระท าไดอ้ยา่งชดัเจน    
   ในส่วนลกัษณะของบุคคลผูถู้กกระท าในความผิดเก่ียวกบัการคุกคามโดยการเฝ้า
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและข่มขู่ เป็นพฤติกรรมท่ีสามารถเกิดข้ึนไดก้บับุคคลทุกคนในสังคมโดยไม่
จ  ากดั โดยอาจเกิดข้ึนกบับุคคลธรรมดาทัว่ไปซ่ึงผูห้ญิงเป็นบุคคลท่ีมีความเส่ียงในการตกเป็นเหยื่อ
มากกว่าผูช้าย และอาจตกเป็นเหยื่อจากการกระท าของอดีตคนรักท่ีความสัมพนัธ์ได้จบลงแล้ว 
เพื่อนร่วมงานในสถานท่ีเดียวกนั หรือจากคนท่ีไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน รวมทั้งอาจเกิดข้ึนจากคนท่ีมี
จิตผิดปกติหรือมีปัญหาทางจิตก็ได ้นอกจากนั้น ผูถู้กกระท าอาจเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จกัทางสังคม ถือเป็นเป้าหมายส าคญัของการถูกคุกคามโดยการเฝ้าติดตามชีวติความเป็นอยูส่่วนตวั 
เช่น นกัร้อง นกัแสดง นกัพูดหรือบุคคลซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัทางสังคมก็ตกเป็นเหยือ่ไดเ้ช่นกนั25  
   จากท่ีได้กล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับการคุกคามซ่ึงมี
มูลเหตุจูงใจในเร่ืองทางเพศหรือการคุกคามทางเพศโดยผูก้ระท าใช้วิธีการคุกคามโดยการเฝ้า
ติดตามอยา่งต่อเน่ืองและข่มขู่ผูถู้กกระท า สามารถเกิดข้ึนไดก้บับุคคลทัว่ไปและบุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ซ่ึงผูห้ญิงมกัจะตกเป็นเหยือ่จากการกระท าดงักล่าวมากกวา่ผูช้าย และเกิดข้ึนไดทุ้กสถานท่ีไม่วา่จะ
เป็นสถานท่ีท างาน สถานศึกษา สถานท่ีสาธารณะ หรือสถานท่ีส่วนตวัหรือสถานท่ีท่ีไม่มีผูค้นอยู่
ในบริเวณนั้น เห็นไดว้า่เป็นปัญหาทางสังคมท่ีไม่ควรเพิกเฉยอยา่งยิง่ 

                                                           
24 วจิิตรา เลิศหิรัญกิจ.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 21. หน้า 10-12. 
25 Paul E. Mullen; Michele Pathe.  Supra note 22. page 288. 
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   2) รูปแบบของการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ และข่มขู่ 
   การเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและข่มขู่มีลกัษณะของพฤติกรรม
ท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป โดยหากเป็นการกระท าท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเพศท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็น
การคุกคามทางเพศซ่ึงก่อให้เกิดความรู้สึกในทางลบแก่ผูถู้กกระท าและผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการอนั
ถือไดว้า่เป็นพฤติกรรมการกดข่ีในทางเพศ ซ่ึงวจิยัไดแ้บ่งรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
โดยการเฝ้าติดตาม ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ ไดด้งัต่อไปน้ี      
    (1) รูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ท่ีไม่เป็นความผิดในตวัเองโดยชดัแจง้ เน่ืองจากรูปแบบ
ของพฤติกรรมดงักล่าวประกอบไปดว้ยการกระท าท่ีหลากหลาย ซ่ึงอาจเป็นการรบกวน ติดตาม ท า
ใหผู้ถู้กกระท าเกิดความร าคาญ หรือก่อให้เกิดความหวาดกลวัแก่ผูถู้กกระท า ส าหรับพฤติกรรมท่ีมี
ลกัษณะโดยทัว่ไปอาจเป็นการกระท าท่ีโดยสภาพไม่น่าจะก่อให้เกิดอนัตรายข้ึนจึงไม่มีกฎหมาย
บญัญติัใหเ้ป็นความผดิ 
    ตวัอย่างเช่น การสะกดรอยหรือเดินตาม การมองหรือจอ้งหน้าเหยื่อ การ
ส่งของไปให ้หรือการโทรศพัทติ์ดต่อกบัผูถู้กกระท าโดยกระท าอยา่งต่อเน่ืองในระยะเวลาหน่ึง แม้
โดยสภาพของการกระท าดงักล่าวจะไม่เป็นความผิดแต่ก็เป็นส่ิงท่ีผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการให้เกิดข้ึน 
อีกทั้งยงัเป็นพฤติกรรมท่ีท าให้ผูถู้กกระท ารู้สึกหวาดกลวัว่าอาจเกิดอนัตรายหรือรู้สึกถึงความไม่
ปลอดภยั อึดอดัใจ เกิดความร าคาญซ่ึงมีผลกระทบต่อการใชชี้วิตอย่างปกติสุข หากไม่มีการยบัย ั้ง
พฤติกรรมดงักล่าวก็อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายร้ายแรงข้ึนในอนาคตได ้ 
    (2) รูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ท่ีเป็นความผิดในตวัเอง เน่ืองจากพฤติกรรมดงักล่าวมี
รูปแบบการกระท าท่ีไม่ไดจ้  ากดัเพียงเฉพาะกรณีทัว่ไปเท่านั้น แต่อาจประกอบไปดว้ยการกระท าท่ี
โดยสภาพแลว้เป็นความผดิในตวัเองและส่งผลใหผู้ก้ระท ามีความรับผดิตามกฎหมาย  
     ตวัอยา่งเช่น พฤติกรรมท่ีเขา้ลกัษณะเป็นการลวนลามดว้ยการกระท าต่อ
เน้ือตวัร่างกาย การเปิดเผยอวยัวะเพศ การกระท าท่ีมีการจู่โจมถึงร่างกายผูถู้กกระท า และการมี
พฤติกรรมแสดงการข่มขู่หรือการเฝ้าติดตามโดยมีเจตนามุ่งร้ายในทางเพศถือวา่เป็นพฤติกรรมการ
คุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ท่ีอาจเกิดความร้ายแรง
ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตของผูถู้กกระท าได้ซ่ึงเก่ียวข้องกับความผิดต่อชีวิตร่างกาย หรือมี
พฤติกรรมรบกวน ก่อกวน ข่มขู่ หรือแอบถ่ายภาพเหยือ่เป็นการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามท่ี
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กระทบต่อสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัหรือกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผูถู้กกระท ามีลกัษณะเก่ียวขอ้ง
เป็นความผิดต่อเสรีภาพ นอกจากนั้นการมีพฤติกรรมท่ีเป็นการลามกอนัควรขายหน้า การท าให้
ผูอ่ื้นเกิดความตกใจหรือความหวาดกลัว หรือการท าให้ผูอ่ื้นได้รับความอบัอายหรือเดือดร้อน
ร าคาญ ย่อมเขา้ลักษณะเป็นการกระท าอนัไม่สมควรในทางเพศทั้งส้ิน เป็นต้น โดยพฤติกรรม
ดงักล่าวน้ีเป็นการกระท าท่ีครบองคป์ระกอบเป็นความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท านั้นค่อนขา้งมีความร้ายแรงและเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัชีวิต
ร่างกายและความเป็นอยูโ่ดยปกติสุขของบุคคลในสังคม 
    ตวัอย่างตามข้อเท็จจริงท่ีปรากฏในคดีเร่ืองหน่ึง โดยผูถู้กกระท าเป็น
แพทยห์ญิงท่ีถูกชายคนหน่ึงบุกเขา้ไปในบา้นเวลากลางคืน ผูก้ระท าไดใ้ช้มีดขู่บงัคบั ใส่กุญแจมือ
และใช้เทปกาวปิดปากของผูถู้กกระท าไวแ้ละได้น าตวัไปขงัในบา้นหลงัหน่ึง อีกทั้งยงัได้มีการ
พยายามท่ีจะข่มขืนผูถู้กกระท า ซ่ึงคดีน้ีผูก้ระท าไดส้ารภาพกบัผูถู้กกระท าวา่เขาหลงรักผูถู้กกระท า
มาตั้งแต่สมยัเรียนอยูช่ั้นมธัยมปลาย ติดตาม เฝ้ามอง พยายามเขา้ใกล ้ส่งจดหมาย ส่งขอ้ความ และ
ส่งส่ิงของให้ผูถู้กกระท ามาตลอดหลายปี พยายามโทรศพัทติ์ดต่อแต่ถูกปฏิเสธตดัสัมพนัธ์อยูเ่สมอ 
โดยในเหตุการณ์ดงักล่าวน้ีผูถู้กกระท าไดข้อความเห็นใจดว้ยการพูดโน้มน้าวจนกระทัง่ผูก้ระท า
ยอมปล่อยตวัไปในท่ีสุด26 
    หรือ กรณีเหตุการณ์ฆาตกรรมท่ีผูต้ายไดห้ายตวัไปเป็นเวลากว่า 3 ปี โดย
ผูต้ายไดถู้กชายคนรักท่ีคบหากนัลงมือฆ่าและไดเ้ผาศพท าลายหลกัฐานเพื่ออ าพรางคดี ซ่ึงปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่าระหว่างคบหากบัผูต้ายผูก้ระท ามีพฤติกรรมรุนแรงมกัลงมือท าร้ายผูต้าย มีอารมณ์
ฉุนเฉียว แสดงความเป็นเจา้ของผูต้ายอยา่งมากจึงท าให้มีปัญหากนับ่อยคร้ังจนกระทัง่ผูต้ายไดข้อ
ยุติความสัมพนัธ์ ผูก้ระท าจึงได้พยายามขอคืนดีโดยการท าคลิปวีดิโอเพื่อขอโทษ ส่งขอ้ความหา
ผูต้ายดว้ยถอ้ยค าหยาบคายและข่มขู่ให้ผูต้ายกลบัมาคืนดี อีกทั้งผูก้ระท าไดไ้ปพบมารดาของผูต้าย
เพื่อขอผูต้ายจากผูเ้ป็นมารดาแต่ไม่ส าเร็จ ผูก้ระท าจึงได้ลงมือฉุดผูต้ายไปในขณะท่ีผูต้ายป่ัน
จกัรยานกลับจากท างาน ตามค ารับสารภาพของผูก้ระท าโดยในวนัเกิดเหตุผูต้ายกบัผูก้ระท าได้
ทะเลาะโตเ้ถียงกนัอยา่งรุนแรงปรากฏวา่ผูก้ระท าเกิดโทสะลงมือบีบคอผูต้ายจนถึงแก่ความตาย27 

                                                           
26 อรณิชา สวสัดิชยั.  (2550).  มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง.  วิทยานิพนธ์
นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. หนา้ 13-15. 
27 ไทยรัฐ.  (2560).  เอส-ส านึก กราบเท้า แม่'พลอย' หลัง่น ้าตา-ขอขมา อ้างทะเลาะพลั้งมือ (ออนไลน์).  เขา้ถึงได้
จาก: https://www.thairath.co.th/content/1041674. [2560,5 ตุลาคม]. 



27 
 
    ขอ้เท็จจริงในคดีและเหตุการณ์ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าพฤติกรรม
ในเบ้ืองต้นไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าติดตาม พยายามหาทางเขา้ใกล้ชิด มีการส่งส่ิงของให้ พยายาม
โทรศพัทไ์ปหาผูถู้กกระท า หรือการใชว้ิธีการท าบนัทึกวีดิโอเพื่อขอคืนดี รวมถึงการพยายามติดต่อ
ผูถู้กกระท าหรือบุคคลใกลชิ้ดกบัผูถู้กกระท าเพื่อหวงัท่ีจะกลบัมามีความสัมพนัธ์ท่ีดีดงัเดิม เป็น
พฤติกรรมท่ีมีเร่ืองทางเพศเขา้มาเก่ียวขอ้งและผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการจึงเขา้ลกัษณะเป็นการคุกคาม
ทางเพศโดยการกระท าดังกล่าวไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆแก่ผูถู้กกระท า แต่เหตุการณ์
ฆาตกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มแสดงให้เห็นแลว้วา่หากพฤติกรรมนั้นยงัคงด าเนินต่อไปโดยไม่มีการยบัย ั้ง
อาจเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตของผูถู้กกระท าไดใ้นท่ีสุด จึงอาจกล่าวไดว้่าการ
กระท าท่ีเป็นเพียงการก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการใชชี้วติโดยปกติสุขอาจจะน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีบาน
ปลายและเกิดความเสียหายร้ายแรงข้ึนได ้ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้า่ ความหมายและรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทาง
เพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่28 คือ พฤติกรรมท่ีมีเจตนาส่อไป
ในเร่ืองทางเพศท่ีไม่เหมาะสมต่อผูถู้กกระท าโดยเจตนาเฝ้าติดตาม ท าให้ตกใจกลวั หรือรบกวน
เหยือ่อยา่งต่อเน่ืองในช่วงเวลาหน่ึงและผูถู้กกระท าไม่ตอ้งการเช่นนั้น ซ่ึงอาจกระท าต่อผูถู้กกระท า
โดยตรงหรือบุคคลใกลชิ้ดผูถู้กกระท า รวมทั้งอาจกระท าผา่นเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารช่องทาง
ต่างๆก็ได ้และสามารถเกิดข้ึนไดก้บับุคคลทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลทัว่ไปหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 
และยงัเกิดข้ึนไดใ้นทุกโอกาสและทุกสถานท่ี จึงเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายต่อสังคมอย่างมาก 
ในรูปแบบของการกระท าท่ีมีความหลากหลายทั้งท่ีเป็นความผิดในตวัเองและไม่เป็นความผิดใน
ตวัเอง โดยเฉพาะรูปแบบการกระท าท่ีไม่เป็นความผิดในตวัเองในบางกรณีผูถู้กกระท า รวมทั้ง
บุคคลอ่ืนโดยทัว่ไปอาจไม่ทราบหรือยงัไม่เขา้ใจวา่การกระท าท่ีเกิดข้ึนกบัตนเองนั้นเป็นพฤติกรรม
การถูกคุกคามทางเพศแลว้ จะเห็นไดว้า่หากเพิกเฉยต่อการกระท าดงักล่าวน้ีอาจส่งผลก่อให้เกิดเป็น
ความเสียหายในอนาคตได ้
 
 
 
 

                                                           
28 Heather C. Melton.  (2000).  Stalking: A Review of the Literature and Direction for the Future. page 249.  
(Online), available URL: http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/crmrev25&div=20&start_page 
=246&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchresults. [2017,October 6]. 
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  2.1.2 ทฤษฎทีีอ่ธิบายถึงสาเหตุของการมีพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 
  ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายเก่ียวกบัสาเหตุของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศและวิธีการด าเนินการ
แกไ้ขท่ีเหมาะสม ไดมี้การแบ่งแยกอธิบาย ดงัน้ี29 
   2.1.2.1 ทฤษฎีทางชีววทิยา (Biological theory) 
   ทฤษฎีน้ีอธิบายความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเพศ ลกัษณะของร่างกาย และ
ฮอร์โมนท่ีแตกต่างกนัท าให้เพศชายกา้วร้าวมากกว่าเพศหญิง โดยก าหนดให้เพศชายเป็นผูรุ้กราน
และเพศหญิงเป็นผูต้กเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศ แนวคิดตามทฤษฎีน้ีเห็น
วา่ผูห้ญิงมีลกัษณะทางชีววิทยาท่ีอ่อนแอกว่าผูช้าย จึงเป็นเร่ืองของเพศท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยสภาพ
ทางธรรมชาติดา้นสรีระทางร่างกายโดยผูช้ายยอ่มมีความแข็งแรงกวา่ผูห้ญิงแมว้า่เพศชายจะไดรั้บ
การสั่งสอนให้รู้จกัการควบคุมตนเองก็เป็นการยากต่อการเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัเอง ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวจึงท าใหผู้ห้ญิงยากท่ีจะป้องกนัตนเองจากสังคมท่ีมีการต่อสู้กนัโดยใชพ้ละก าลงั และผูห้ญิง
ยงัคงตอ้งพึ่งพาผูช้ายให้ปกป้องคุม้ครองเพื่อใหต้นสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสังคมได ้หลกัการป้องกนั
ตามแนวคิดน้ีวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ การปกป้องและมกัจะจ ากดัท่ีผูห้ญิง แมก้ารลงโทษเพศชายซ่ึงเป็นผู ้
รุกรานจะเป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมแต่อาจไม่มีผลในการเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคล 
อย่างไรก็ตามทฤษฎีน้ีได้รับการต่อตา้นเน่ืองจากพฤติกรรมการคุกคามทางเพศปรากฏว่าไม่ได้มี
เฉพาะกรณีท่ีผูช้ายกระท ากบัผูห้ญิงเท่านั้น แต่พบวา่การคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศท่ีไดก้ระท า
ต่อเพศชายยงัมีอตัราเพิ่มสูงข้ึนอีกดว้ย  
   2.1.2.2 ทฤษฎีพฒันาการ (Developmental theory) 
   หลกัการตามทฤษฎีน้ีมีการก าหนดให้บุคคลไดเ้รียนรู้ท่ีจะส่ือสารความรู้สึกผ่าน
ทางนิติสัมพนัธ์ทางสังคม บุคคลท่ีมีอายุน้อยกว่ามีความยากล าบากในการแสดงความรู้สึกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศจึงไม่สามารถท่ีจะแสดงความรู้สึกใหเ้หมาะสมได ้ท าใหน้ าไปสู่พฤติกรรมการ
คุกคามหรือการลวนลาม โดยวยัรุ่นหญิงมีทกัษะทางสังคมมากกว่าวยัรุ่นชายท าให้วยัรุ่นหญิงมี
พฤติกรรมคุกคามหรือลวนลามนอ้ยกว่า แต่เม่ือไดมี้วุฒิภาวะมากข้ึนพฤติกรรมน้ีก็จะลดลงถึงแม้
บางคนจะไม่ไดเ้รียนรู้พฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมก็ตาม แนวคิดน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการ
สร้างความส านึกรู้ตนเอง ความเข้าใจ และทกัษะการส่ือสาร แต่อย่างไรก็ตามการคุกคามหรือ
ลวนลามทางเพศท่ีเกิดข้ึนในท่ีท างานยงัคงมีอยูแ่ละบุคคลท่ีดูเหมือนไดรั้บการถ่ายทอดทางสังคมท่ี
ดีแต่กลบัถูกกล่าวหาวา่มีพฤติกรรมการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางเพศไดเ้ช่นกนั 
 

                                                           
29 พรวภิา วภิานราภยั.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 7. หนา้ 41-43.  
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  2.1.2.3 ทฤษฏีการใชอ้ านาจในทางท่ีผดิ (Abuse of power theories) 
   ทฤษฎีน้ีก าหนดแนวคิดไว ้3 รูปแบบ ในการอธิบายการคุกคามทางเพศท่ีผูช้ายใช้
การข่มหรือใชอ้  านาจครอบง าผูห้ญิง ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 
     1) การคุกคามทาง เพศเป็นรูปแบบของการสนิทสนมเป็นพิ เศษ 
(Exclusionary intimidation) โดยผูก้ระท ามกัจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยการแสดงความมีน ้ าใจ อาจเป็น
การคุกคามโดยเปล่ียนเง่ือนไขเป็นการข่มขู่หรือขู่เข็ญในเร่ืองสิทธิพิเศษทางสังคม แรงจูงใจของ
ผูก้ระท าไม่ว่าจะรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัในการท่ีจะสนิทสนมกบัผูถู้กกระท า โดยการคุกคามทางเพศจะ
เป็นการคงรักษาผูห้ญิงใหส้งบ   
     2) การท าร้ายของผูมี้อ านาจทางสังคม (Abuse of societal power) แนวคิด
น้ีเห็นว่าสังคมให้สิทธิพิเศษแก่ผูช้ายให้เป็นผู ้ท่ีมีอ านาจเหนือผูห้ญิง โดยผูช้ายมักจะเป็นผู ้มี
พฤติกรรมการคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศ 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ สภาพสังคมไทยมีปัญหาการ
คุกคามทางเพศมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน พบว่าสาเหตุท่ีเก่ียวกับโครงสร้างหรือทศันคติของ
สังคมไทย โดยเฉพาะค่านิยมท่ีชายเป็นใหญ่และการใชอ้  านาจท่ีเหนือกวา่ผูห้ญิงในลกัษณะความไม่
เสมอภาคระหวา่งเพศเป็นสาเหตุประการส าคญัของการเกิดพฤติกรรมการคุกคามทางเพศซ่ึงมีท่ีมา
จากการท าร้ายของผูมี้อ  านาจทางสังคม อีกทั้ งยงัพบว่าค่านิยมและทัศนคติท่ีสังคมไม่ยอมรับ
ความสามารถของผูห้ญิงเป็นปัจจยัส่วนหน่ึงของการเกิดพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ การเปล่ียน
ทศันคติหรือค่านิยมดงักล่าวถือว่าเป็นการปลูกจิตส านึกในตวับุคคลและเป็นการแก้ไขปัญหาท่ี
ตน้เหตุซ่ึงจะส่งผลใหพ้ฤติกรรมการคุกคามหรือการกระท าอนัไม่ควรในทางเพศลดลงไดแ้มจ้ะเป็น
การยากในการด าเนินการก็ตาม แต่ตามแนวคิดดงักล่าวน้ีไม่ใช่มาตรการบงัคบัทางกฎหมาย ผูว้ิจยั
จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีมาตรการบงัคบัทางกฎหมายในการน ามาบงัคบัใช้เพื่อคุม้ครอง
สังคมใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 
2.2  แนวคดิและทฤษฎใีนการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
 
  แนวคิดเก่ียวกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ซ่ึงเป็นสิทธิของบุคคลท่ีอยู่กรอบของสิทธิ
มนุษยชนท่ีอยู่ในตวัมนุษยทุ์กคนในสังคมโดยไม่แบ่งแยก และการกระท าท่ีละเมิดต่อศกัด์ิศรีใน
ความเป็นมนุษยน์ั้นไม่อาจกระท าไดโ้ดยเด็ดขาด ซ่ึงกรณีการคุกคามทางทางเพศถือไดว้่าเป็นการ
กระท าท่ีกระทบต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลเช่นกนัเพราะเป็นการถูกหม่ินเกียรติผูอ่ื้นและ
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เป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษยข์องบุคคลอย่างชดัเจน ฉะนั้น ผูว้ิจยัจึงท าการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละการละเมิดต่อสิทธิดงักล่าวเพื่อน ามาเป็นเหตุผลประกอบ
ในการพิจารณาก าหนดให้พฤติกรรมท่ีละเมิดต่อศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นความผิดและถูกตอ้ง
ลงโทษตามกฎหมาย โดยมีละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  2.2.1 แนวความคิดเกีย่วกบัศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  เม่ือมนุษยเ์กิดมาย่อมมีสิทธิตามธรรมชาติท่ีจะด ารงชีวิตอยู่บนความเสมอภาคอย่างเท่า

เทียมกนั ผูใ้ดมิอาจกระท าการใดท่ีเป็นการข่มเหงต่อเน้ือตวัร่างกายหรือจิตใจของผูอ่ื้นได ้เน่ืองจาก
ศกัด์ิศรีท่ีอยูใ่นตวัมนุษยน์ั้นเป็นเสมือนวตัถุท่ีป้องกนัมนุษยท่ี์จะท าให้การปฏิบติัระหวา่งกนัเป็นไป
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ เพศ ศาสนา และอายุ เพราะเหตุท่ีความเป็น
มนุษย์มีคุณค่าและมนุษย์จะต้องอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมซ่ึงเป็นธรรมดาท่ีจะเกิดความขัดแยง้
ระหว่างกนั ดงันั้น ส่ิงส าคญัท่ีมนุษยต์อ้งเคารพซ่ึงกนัและกนัและไม่ปฏิบติัต่อผูอ่ื้นโดยการข่มเหง
หรือกระท าการใดท่ีไม่ค  านึงถึงความเป็นมนุษยส่ิ์งนั้นคือ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์(Human Dignity) 
ฉะนั้น การไม่เคารพคุณค่าความเป็นคนของผูอ่ื้นย่อมเป็นส่ิงตอ้งห้าม จึงอาจกล่าวไดว้่า ศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัชีวิตมนุษย์ในทุกยุคสมยัและเป็นสิทธิท่ีอยู่ในตวัของ
มนุษยทุ์กคนโดยไม่แบ่งแยก นอกจากนั้น ส่ิงท่ีมนุษยมี์อยู่โดยธรรมชาติซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกฎหมายตอ้ง
ยอมรับและให้ความชอบธรรมก็คือ สิทธิมนุษยชนภายใตก้ฎหมายท าให้มนุษยทุ์กคนมีหนา้ท่ีตาม
ธรรมชาติท่ีจะไม่ท าร้ายผูอ่ื้นและอยู่ร่วมกนัดว้ยการประพฤติดีต่อกนั แนวคิดในเร่ืองศกัด์ิศรีความ
เป็นมนุษยจึ์งเกิดข้ึนมาจากเหตุผลท่ีวา่มนุษยจ์ะตอ้งมีการประพฤติปฏิบติัระหวา่งมนุษยด์ว้ยกนัใน
สังคม การกระท าบางอยา่งท่ีไม่รุนแรงและโหดร้ายแต่เป็นการกระท าท่ีไม่ควรปฏิบติัต่อกนัไม่วา่จะ
เป็นการกล่าวดว้ยวาจาลบหลู่ การดูหม่ิน หรือแสดงให้เห็นถึงการไม่เคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผูอ่ื้นจึงไม่อาจกระท าได้ ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดแนวคิดเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ข้ึน
เพื่อให้มนุษย์ท่ีอยู่ร่วมกันในสังคมให้ความส าคญักับเร่ืองดังกล่าวและไม่กระท าการใดๆท่ีไม่
สมควรต่อบุคคลอ่ืน30 

                                                           
30 ปุณณดา บุญจนัทร์.  (2556).  การรับโทษหนักขึ้น:ศึกษากรณีการล่วงละเมิดทางเพศของผู้มีอ านาจบังคบับัญชา 
กระท าต่อผู้ใต้บังคบับัญชา.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรม 
ทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ หนา้ 16-17. 
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  ส าหรับความหมายของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เน่ืองจากศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงของสิทธิท่ีอยูใ่นกรอบของสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายนบั
แต่ท่ีไดมี้การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ ซ่ึงมีค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัหลายค าไดแ้ก่ สิทธิ
ตามธรรมชาติ (Natural Rights) สิทธิขั้นพื้นฐาน (Fundamental Rights) และสิทธิของความเป็น
มนุษย ์(Right of Man)31 เป็นตน้ และในกฎบตัรสหประชาชาติได้มีการกล่าวถึงความมุ่งหมายของ
สหประชาชาติไวใ้นอารัมภบทว่า “เพื่อเป็นการยืนยนัความเช่ือในสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็น
มนุษย ์ในศกัด์ิศรีและคุณค่าของมนุษยชาติ อย่างไรก็ตาม ทั้งในกฎบตัรสหประชาชาติและตาม
ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซ่ึงถือเป็นแม่บทในการรับรองสิทธิมนุษยชน
ในปัจจุบนัมิได้ให้ค  าอธิบายหรือค านิยามความหมายไว ้แต่ทางวิชาการมีการพยายามอธิบายค า
ปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติว่าสิทธิมนุษยชนนั้นหมายถึง
สิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรีของมนุษยเ์พราะมนุษยทุ์กคนมีศกัด์ิศรี
ประจ าตวัและไม่สามารถโอนให้แก่กนัไดแ้ละเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิตอยา่งมี
ศกัด์ิศรีของมนุษย์32  
  จากท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นวา่ แนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยม์าจากหลกัการของสิทธิ
มนุษยชนของการอยูร่่วมกนัของมนุษยทุ์กคนในสังคมโลก เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีให้ความส าคญัใน
ความเป็นมนุษยห์รือคุณค่าในความเป็นคนของผูอ่ื้นซ่ึงเป็นสิทธิท่ีติดตวัมนุษยทุ์กคนมาแต่ก าเนิด
โดยไม่แบ่งแยกด้วยเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใด ดงันั้น บุคคลทุกคนในสังคมจะต้องยอมรับและ
เคารพความเป็นมนุษยจ์ะกระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดหรือเหยียดหยามในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของผูอ่ื้นไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุท่ีกฎหมายระดับสากลหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และกฎหมายภายในของแต่ละประเทศได้ให้การรับรองเพื่อคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยต์ั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตาย โดยการรับรองสิทธิมนุษยชนนั้นปรากฏทั้งในกฎหมายระหวา่ง
ประเทศและกฎหมายภายในของไทย ดงัน้ี 

                                                           
31 พนิดา โรจน์รัตนชยั.  (2553).  ปัญหากฎหมายเกีย่วกบัการคกุคามทางเพศในหน่วยงานราชการ.  วทิยานิพนธ์ 
นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายมหาชน, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ หนา้ 6-8. 
32 ศรีสมบติั โชคประจกัษช์ดั , นิตยา ส าเร็จผล , สญัญา เนียมประดิษฐ ์, ทองใหญ่ อยัยะวรากลู และ  
สุขมุพงษ ์ชาญนุวงศ.์  (2556).  บทวเิคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเช่ือมโยงเพือ่วางทศิทางแผนสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2557-2561).  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. หนา้ 1-2. 
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   1) กฎหมายระหว่างประเทศ ได้มีการรับรองและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนไวใ้น
กติกาหรือขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ซ่ึงในกฎบตัรสหประชาชาติไดมี้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนใน
หลายมาตรา รวมทั้งค  าปรารภท่ีไดก้ล่าวถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของศกัด์ิศรี คุณค่า และสิทธิอนัเท่าเทียม
กนัของชายและหญิงไว ้และต่อมามีการจดัท าปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (UN’s Universal 
Declaration of Human Rights 1948) ซ่ึงประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 โดยไดก้ล่าวถึง
รายละเอียดของสิทธิมนุษยชนไวอ้ยา่งชดัเจน แต่เน่ืองจากปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนไม่ใช่
สนธิสัญญาจึงไม่มีผลผกูพนัทางกฎหมายและขาดสภาพบงัคบัในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิดข้ึน แต่เน้ือหาของปฏิญญาสากลถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนท่ีนานาประเทศ
ยอมรับและไดน้ าหลกัการไปเป็นตน้แบบในการจดัท าระบบกฎหมายของตน 33 และไดมี้การจดัท า
กติการะหว่างประเทศข้ึนอีก 2 ฉบบั คือ กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทางแพ่งและการเมือง 
และกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมเพื่อให้การคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนท าให้มีผลบงัคบัใช้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแนวทางให้ประชาชนได้เคารพในสิทธิ
มนุษยชนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงปรากฏใน 
    ขอ้ 3 ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน ระบุว่า “คนทุกคนมีสิทธิ
ในการด ารงชีวติ เสรีภาพ และความมัน่คงแห่งตวัตน” และ 
    ขอ้ 12 ของปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ระบุวา่ “บุคคลยอ่มไม่ถูก
แทรกแซงโดยพลการในความเป็นอยูส่่วนตวั ในครอบครัว ในเคหสถานหรือในการส่ือสาร หรือไม่
อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศช่ือเสียง บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการปกป้องคุ้มครองโดย
กฎหมายต่อการแทรกแซงในสิทธิเช่นวา่นั้น”  
   และตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและการเมืองของสหประชาชาติ 
(International Covenant on Civil and Political Rights 1996) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ “สิทธิมนุษยชนไดม้า
จากศกัด์ิศรีอนัสืบสายติดตวัมาของบุคคล . . .” และในขอ้ 17 ของกติกาดงักล่าวไดก้ าหนดวา่ 
     “บุคคลจะถูกแทรกแซงในความเป็นอยู่ส่วนตวั ครอบครัว เคหสถาน 
หรือการติดต่อส่ือสารโดยพลการหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมายหาไดไ้ม่ และอาจจะถูกลบหลู่เกียรติ
และช่ือเสียงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ และบุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายมิใหถู้กแทรกแซงและลบหลู่เช่นวา่นั้น” 

                                                           
33 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 9-10. 
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   ประเทศไทยเป็นหน่ึงในประเทศท่ีร่วมลงมติในสมชัชาสหประชาชาติเพื่อให้การ
รับรองปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ท าให้ประเทศไทยจึงตอ้งเคารพต่อหลกัการดงักล่าวใน
ฐานะท่ีเป็นรัฐสมาชิกและน าเอาหลักการตามปฏิญญามาใช้เป็นแนวทางในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนรวมทั้งศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องบุคคลภายในประเทศให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล
โดยการเขา้เป็นรัฐภาคีของขอ้ตกลงระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนท่ีสหประชาชาติไดจ้ดัท า
ข้ึนและการน าเอาหลกัการมาบญัญติัรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ34 จะเห็นไดว้า่ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์ไดรั้บการรับรองตามกรอบของสิทธิมนุษยชนเป็น
สิทธิของบุคคลท่ีสังคมโลกให้ความส าคญัและได้มีการรับรองไวใ้นกฎหมายระหวา่งประเทศอยา่ง
ชดัเจน  
   2) กฎหมายภายในของไทย ไดมี้การรับรองเพื่อคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลกัการของสิทธิมนุษยชนไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ถือไดว้า่
เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของไทยและไดมี้การบญัญติัคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไวม้าก
ท่ีสุด โดยไดบ้ญัญติัรับรองและคุม้ครองทั้งสิทธิ เสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นดา้นต่างๆ35 
ฉะนั้น ทั้งในกรณีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยแ์ละกรณีการใชอ้  านาจรัฐตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ จึงอาจกล่าวไดว้า่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นพื้นฐานของ
สิทธิเสรีภาพซ่ึงหมายถึงการมีคุณค่าของมนุษย ์ทั้งการมีคุณค่าในตวัเองและในสถานะความเป็น
มนุษยข์องแต่ละคนดว้ย การท่ีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นไม่อาจลบลา้งออกไปจากมนุษยใ์นสังคม
จึงท าให้ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยก์ลายเป็นตวัก าหนดความหมายของความเป็นมนุษยไ์ปโดยปริยาย
โดยไม่ค  านึงถึงเพศ สีผิว ศาสนา และสัญชาติ นอกจากนั้นจะตอ้งไม่ค  านึงความมีสติปัญญาของ
บุคคล ดงันั้น ความเป็นมนุษยเ์ท่านั้นท่ีเป็นเง่ือนไขของการมีศกัด์ิศรีซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจท าให้เสียไป
ดว้ยวธีิการใดๆ36 

                                                           
34 พนิดา โรจน์รัตนชยั.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 31 หนา้ 12-17. 
35 อุดม รัฐอมฤต , นพนิธิ สุริยะ และ บรรเจิด สิงคะเนติ.  (2544).  การอ้างศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2540.  กรุงเทพฯ: หา้ง 
หุน้ส่วนจ ากดั นานาส่ิงพิมพ.์ หนา้ 11-12. 
36 บุญศรี มีวงศอ์ุโฆษ.  (2549).  หลกัการใช้อ านาจขององค์กรทีต้่องค านึงถงึศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และ 
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ.  กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลรัฐธรรมนูญ หนา้ 22-23. 
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  ตามหลกัการดงักล่าวยงัไดมี้การรับรองไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 โดยสาระส าคญัประการหน่ึงในการตรารัฐธรรมนูญฉบบัดงักล่าวข้ึน คือ การ
คุม้ครอง ส่งเสริม การขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยา่งเต็มท่ี ดงันั้น รัฐธรรมนูญตอ้งเป็น
ของประชาชนท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดอนัจะเห็นไดว้า่หลกัการเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพ
นั้นไม่มีความแตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 แต่อยา่งใด37 
  ส าหรับรัฐธรรมนูญท่ีใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทยพุทธศกัราช 2560 ไดใ้ห้การรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์วเ้ช่นกนั โดยบญัญติัไวใ้นหมวด
ทัว่ไปและสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยใ์นหมวดสิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย ดงัต่อไปน้ี 
   มาตรา 4 บญัญติัว่า “ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลยอ่มไดรั้บความคุม้ครอง 
   ปวงชนชาวไทยยอ่มไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกนั”  
   สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิใน
เกียรติยศ และสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลในหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 
ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์ไม่อาจถูกละเมิดตามกฎหมายเช่นกนั 
มีดงัน้ี 
   มาตรา 28 วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกาย” 
   มาตรา 32 บญัญติัวา่ “บุคคลยอ่มมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวั เกียรติยศ ช่ือเสียง 
และครอบครัว 
   การกระท าอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหน่ึง หรือ
การน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆ จะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจ
ตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ” 
   การบญัญติัรับรองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยไ์วใ้นรัฐธรรมนูญมิไดมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ
ก าหนดให้บุคคลสามารถเรียกร้องสิทธิของตนไดเ้ท่านั้น แต่เป็นการก าหนดรูปแบบความสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐกบัเอกชนท่ีแสดงให้เห็นวา่การด ารงอยูข่องรัฐเป็นผลมาจากการสร้างของมนุษย ์โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้มนุษย์ท่ีด าเนินชีวิตอยู่ภายใต้รัฐอย่างมีศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ จาก
                                                           
37 พนิดา โรจน์รัตนชยั.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 31 หนา้ 18. 
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แนวความคิดน้ีท าให้เห็นไดว้า่รัฐจะตอ้งด าเนินการใดๆเพื่อการมีชีวิตของบุคคลในสังคมท่ีจะด ารง
อยูอ่ยา่งมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยถื์อวา่เป็นความผูกพนัจากทางศีลธรรมและไดมี้การพฒันามาเป็น
หนา้ท่ีตามกฎหมาย38                              

  2.2.2 การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
  การด ารงชีวิตอยูร่่วมกนัของบุคคลในสังคมซ่ึงจะตอ้งประพฤติปฏิบติัอนัดีไม่ละเมิดหรือ
ล่วงเกินบุคคลอ่ืน การกระท าใดๆท่ีไม่เคารพในคุณค่าของบุคคลอ่ืนมิอาจกระท าไดแ้มก้ารกระท า
บางกรณีอาจมีลักษณะไม่ร้ายแรงและไม่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แต่หากการกระท านั้นมี
ผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สึกของผูถู้กกระท าซ่ึงจะตอ้งพิจารณาตามความรู้สึกของบุคคลทัว่ไป
ว่าการกระท านั้นมีผลกระทบต่อคุณค่าในตวัตนของบุคคลหรือไม่ ถ้าการกระท าท่ีเกิดข้ึนบุคคล
ทัว่ไปเห็นว่ามีผลกระทบร้ายแรงเช่นนั้นก็ถือว่าการกระท านั้นเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษยข์องบุคคลอ่ืนแลว้ 
  ส าหรับการกระท าท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยจ์ะตอ้งมีผลเป็นการ
ลดคุณค่าของบุคคลหรือท าให้คุณค่าในตวับุคคลของผูอ่ื้นลดลง เช่น ในอดีตท่ีมีการขายทาสซ่ึงถือ
วา่ทาสเป็นส่วนหน่ึงของกองมรดกเจา้ของมีสิทธิยกให้ใครก็ไดเ้หมือนดงัเช่นเป็นทรัพยสิ์น39 เป็น
การปฏิบติัต่อมนุษยอ์ยา่งเป็นทรัพยสิ์นถือวา่เป็นการกระท าท่ีเป็นการลดคุณค่าความเป็นมนุษยข์อง
บุคคลอยา่งชดัเจน หรือการกระท านั้นเป็นการข่มเหงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยท่ี์มีผลกระทบต่อจิตใจ
หรือเป็นการเหยียดหยามศกัด์ิศรีความเป็นคน ดูหม่ินหรือเป็นการดูถูกต่อเกียรติของผูอ่ื้น เป็นตน้ 
ซ่ึงการกระท าดงักล่าวอาจแยกพิจารณาไดด้งัน้ี 
   1) การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต่์อชีวติร่างกายของบุคคล 
   ตามแนวคิดในการคุม้ครองชีวิตมนุษยโ์ดยสิทธิขั้นมูลฐาน (Fundamental Rights) 
ของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองโดยรัฐธรรมนูญ ไดแ้ก่ สิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นอย่างเท่า
เทียมกนั และขณะเดียวกนับุคคลทุกคนมีหนา้ท่ีตอ้งเคารพสิทธิของบุคคลอ่ืนโดยจะไม่ใชสิ้ทธิของ
ตนท่ีมีอยูน่ั้นกระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน ซ่ึงการกระท าความผดิในทางเพศต่อผูอ่ื้นเป็นการกระท า
ท่ีเป็นการข่มเหงศกัด์ิศรีและลดคุณค่าของบุคคลจนอาจมีผลกระทบต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคล
นั้น 
 

                                                           
38 ปุณณดา บุญจนัทร์.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 30. หนา้ 20-21. 
39 ไพโรจน์ กมัพสิูริ.  (2542).  ทาสในกฎหมายไทย(3).  วารสารนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ธรรมศาสตร์, 29(1), หนา้ 117. 
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   2) การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต่์อจิตใจของบุคคล 
   การกระท าต่อจิตใจท่ีถือเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นการลดคุณค่า
ข่มเหง หรือเหยียดหยามต่อศกัด์ิศรีความเป็นคนดว้ยกนัซ่ึงมีผลกระทบต่อจิตใจของบุคคลไม่วา่จะ
เป็นการท าใหเ้กิดความรู้สึกเจบ็ปวด ทรมาน เสียใจ ทั้งทางกิริยาท่าทาง วาจา หรือการกระท าใดๆท่ี
ท าใหผู้ท่ี้ถูกกระท านั้นไดรั้บความเสียหายต่อช่ือเสียงและมีผลกระทบต่อจิตใจอยา่งร้ายแรง40  
   จากท่ีกล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยน์ั้นมีลกัษณะท่ีแตกต่าง
จากการละเมิดหรือการกระท าใดๆท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชนกรณีทัว่ไป เพราะเป็นการกระท าท่ีมี
ลกัษณะเป็นการเหยยีดหยามศกัด์ิศรีและท าใหผู้ถู้กระท าถูกหม่ินเกียรติโดยไม่จ  ากดัวิธี ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผูถู้กกระท าหรือเกิดความรู้สึกถูกลดคุณค่าในตวัเอง ถือว่าเป็น
การละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูอ่ื้นในสังคมท่ีไม่อาจกระท าได ้
  2.2.3 การละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กบักรณกีารคุกคามทางเพศ 
  จากแนวคิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยต์ามท่ีกล่าวขา้งตน้ ซ่ึงมีหลกัการท่ีวา่บุคคลทุกคนยอ่ม
ไดรั้บการรับรองและคุม้ครองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย บุคคล
ใดจะกระท าการใดท่ีเป็นละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยห์รือก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตร่างกาย
หรือจิตใจของบุคคลอ่ืนไม่ได้ โดยเฉพาะกรณีท่ีเก่ียวกบัเร่ืองในทางเพศท่ีไม่เหมาะสมและไม่
สมควร รวมทั้งความรุนแรงในทางเพศทุกกรณี ซ่ึงในปัจจุบนักรณีปัญหาท่ีมีความส าคญัคือกรณี
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ เน่ืองจากเป็นเร่ืองค่อนขา้งใหม่ในสังคมแมจ้ะปรากฏพฤติกรรม
ดงักล่าวมาเป็นเวลานานแลว้ก็ตาม  
 ในทางกฎหมายชีวิตของบุคคลเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าบุคคลใดจะละเมิดชีวิตของบุคคลอ่ืนโดย
การกระท าท่ีมิชอบย่อมไม่อาจกระท าได้ การคุกคามไม่ว่าจะด้วยวตัถุประสงค์ใดซ่ึงรวมทั้งการ
คุกคามเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศหรือการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง
ถือไดว้่าเป็นการละเมิดต่อชีวิตผูอ่ื้นโดยมิชอบท่ีส่งผลกระทบให้ผูถู้กกระท าเกิดความเดือดร้อน
ร าคาญใจ เกิดความหวาดกลวั และเกิดความหวาดระแวงในความปลอดภยัของตนและคนใกลชิ้ด 
ท าให้เป็นอนัตรายต่อสุขภาพจิตโดยไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และในท่ีสุดอาจท าให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตของเหยื่อผูถู้กกระท า ซ่ึงผลร้ายดงักล่าวนอกจากจะก่อให้เกิด
อนัตรายแก่ชีวิตของผูอ่ื้นแลว้ยงัอาจท าให้เกิดความไม่สงบสุขของสังคมได ้จึงอาจกล่าวไดว้่าการ
คุกคามทางเพศถือวา่เป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องผูถู้กกระท า โดยมีลกัษณะของการ
กระท าท่ีเป็นการลดคุณค่าของบุคคล เหยียดหยามศกัด์ิศรีในความเป็นคนโดยการข่มเหงจิตใจผูอ่ื้น

                                                           
40 ปุณณดา บุญจนัทร์.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 30. หนา้ 21. 



37 
 
ทั้งทางกิริยา วาจา หรือกระท าดว้ยประการใดๆท่ีเป็นการหยามเกียรติ และท าให้คุณค่าความเป็นคน
ของผูน้ั้นลดลงซ่ึงมิอาจกระท าไดท้ั้งส้ิน 
  จากหลกัการดงักล่าวน้ีสามารถสรุปไดว้า่ เป้าหมายของรัฐคือการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของพลเมืองในสังคม หากพลเมืองตอ้งเผชิญกบัการถูก
คุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตามอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ รวมถึงกรณีมี
พฤติกรรมการข่มขู่ร่วมดว้ยจนไม่อาจด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข ส่งผลท าให้ความสงบเรียบร้อยของ
สังคมย่อมไม่อาจเกิดข้ึนได้ จึงท าให้รัฐต้องให้ความส าคญักับปัญหาในการควบคุมพฤติกรรม
ดงักล่าวโดยใช้กฎหมายอาญาเป็นเคร่ืองมือเพื่อคุม้ครองสมาชิกในสังคม ดงันั้น รัฐควรบญัญติั
กฎหมายห้ามการกระท าท่ีมีความเป็นอนัตรายต่อชีวิตมนุษยด์งัเช่นพฤติกรรมดงักล่าวเพื่อให้ความ
คุม้ครองและรักษาชีวติมนุษยใ์นฐานะท่ีเป็นสมาชิกในสังคมของรัฐ 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎใีนการคุ้มครองผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
 
   การแสดงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ และข่มขู่ต่อบุคคลอ่ืนในบางกรณีแม้การกระท าจะยงัไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย แต่
ลกัษณะของการกระท าหรือลกัษณะของตวัผูก้ระท านั้นอาจมีสภาพความเป็นอนัตรายต่อสังคม
เกิดข้ึนแลว้ เช่น พฤติกรรมท่ีผูก้ระท าไดก่้อข้ึนนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยปกติสุขของ
เหยื่อผูถู้กกระท าและเป็นการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นภยนัตรายร้ายแรงในอนาคต
แก่เหยื่อได ้จึงจ าเป็นจะตอ้งมีมาตรการอย่างใดอย่างหน่ึงมาบงัคบัใช้เพื่อป้องกนัภยนัตรายท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการกระท าความผิดต่อกฎหมายโดยเน้นการป้องกนัสังคมมากกว่าการลงโทษผูก้ระท า
ความผดิ  
   ส าหรับแนวคิดการป้องกนัสังคมเปรียบเสมือนศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการป้องกนั
สังคมจากคนแปลกแยก ความฉุกเฉิน และปัญหาการคุกคามท าให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง
ของสถาบนัและหน่วยงานทางสังคม ความพยายามในการป้องกนั ควบคุมหรือแกไ้ขพฤติกรรมท่ี
เบ่ียงเบนเหล่าน้ีเป็นส่ิงส าคัญ ซ่ึงเป็นการน ามาตรการท่ีจ าเป็นส าหรับการคุ้มครองสังคมท่ีมี
ความชอบธรรมและสามารถบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการไดม้าบงัคบัใช้ แนวคิดดงักล่าวแสดงให้
เห็นว่าการป้องกันสังคมเป็นเผด็จการของกฎหมายอาญาจึงได้กลายเป็นระบบการลงโทษตาม
อ าเภอใจเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ต่อมาความหมายของการป้องกนัสังคมไดเ้ปล่ียนไปเป็น
การเพื่อต่อตา้นการใช้อ านาจตามอ าเภอใจของศาลและจ ากดักรอบการลงโทษไม่ให้รุนแรงเกิน
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สัดส่วนท่ีควรจะเป็น โดยการส่งเสริมการใช้มาตรการป้องกนั รักษาเยียวยา และการฟ้ืนฟูแกไ้ข
อยา่งสัมพนัธ์กนัเพื่อลดการหวนคืนของผูก้ระท าความผดิไม่ใหมี้พฤติกรรมท่ีเป็นอาชญากรอีก  
   ในส่วนความหมายของการป้องกนัสังคมสมยัใหม่เป็นการปฏิเสธมาตรการดั้งเดิมท่ีใช้
วิธีการท่ีรุนแรง ประณามระบบการลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนและน าหลักมนุษยธรรม 
(Humanity) เขา้มาในระบบของการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา ส่งผลท าให้การป้องกนัสังคมจึง
เป็นรูปแบบใหม่ของความพยายามในการแกไ้ขปัญหาของอาชญากรรมและเป็นแนวทางใหม่ใน
การก าหนดนโยบายทางอาญาในการควบคุมอาชญากรรมเพื่อป้องกนัพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตซ่ึงมุ่งเนน้การป้องกนัควบคู่ไปกบัการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิ  
  ทฤษฎีป้องกนัสังคมเร่ิมตน้มาจากปลายยุคของส านกัอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive 
School of Criminology)41 ต่อมาในปี ค.ศ. 1889 อดอล์ฟ พรินส์ (Adolphe Prins) ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้ง 
International Union of Criminal Law โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางท่ีควรจะเป็นของ
กฎหมายอาญาและโนม้นา้วความสนใจของบุคคลมาสู่แนวความคิดในการป้องกนัสังคม และยงัได้
เขียนหนงัสือในเร่ืองการป้องกนัสังคมและการแปลงรูปกฎหมายอาญา (La Defense Social et les 
Transformations du Penal) ซ่ึงถือเป็นบุคคลแรกท่ียึดถือแนวความคิดในเร่ืองการป้องกนัสังคมใน
ลักษณะเป็นทฤษฎี42 โดยได้กล่าวโต้แยง้ความคิดเดิมของส านักอาชญาวิทยาดั้ งเดิม (Classical 
School) ท่ียดึถือในเร่ืองความรับผดิชอบของบุคคลอนัเป็นเจตจ านงเสรีของผูก้ระท าผิดและไดข้ยาย
ไปสู่ความรับผิดท่ีจ  ากดัมีผลท าให้บุคคลบางประเภท เช่น บุคคลวิกลจริตหรือบุคคลท่ีผิดปกติทาง
จิตไม่ตอ้งรับโทษในทางอาญา ดว้ยเหตุน้ีท าให้สังคมไม่อาจป้องกนัอนัตรายจากบุคคลดงักล่าวได้
เน่ืองจากแนวคิดดั้งเดิมมองวา่การลงโทษตอ้งมีความเหมาะสมกบัความรู้ผิดชอบในการกระท าของ
ผูก้ระท า แต่ตามแนวคิดทฤษฎีป้องกันสังคมมีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดความปลอดภยัในชีวิต 
ทรัพยสิ์น และช่ือเสียงอย่างแทจ้ริง ฉะนั้น จึงมาพิจารณาความเป็นอนัตรายของผูก้ระท าความผิด
เป็นส าคญัซ่ึงออกมาในรูปแบบของมาตรการป้องกนั (Preventive Measure) ท่ีมีความแตกต่างจาก
มาตรการลงโทษ  

                                                           
41 อุทยั อาทิเวช.  (2558).  ทฤษฎอีาชญาวทิยากบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: ห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั ว.ีเจ.พร้ินติ้ง. หนา้ 161-164. 
42 แคทลียา วเิศษรัตน์.  (2551).  การน าวธีิการเพือ่ความปลอดภัยมาใช้ในคดอีาญา:ศึกษาการแสวงหาข้อเทจ็จริง 
ประกอบการด าเนินคด.ี  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรม 
ทางอาญา, บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. หนา้ 7-8. 
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  ทฤษฎีตามหลักการดังกล่าวได้มีการแบ่งแยกประเภทของผูก้ระท าผิดเพื่อพิจารณา
ขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวกบัผูก้ระท าผิดในด้านต่างๆ และในภายหลังได้มีการเพิ่มเติมแนวทางการใช้
มาตรการป้องกนัก่อนกระท าความผิดโดยมีความมุ่งหมายท่ีจะควบคุมไม่ให้มีการกระท าความผิด
เกิดข้ึนอนัมีลกัษณะเป็นการป้องกนัสังคม ซ่ึงการจะใชม้าตรการดงักล่าวจะตอ้งมีการก าหนดไวใ้น
กฎหมายเป็นการเฉพาะ ต่อมาภายหลงัในการประชุมสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 1948 ไดมี้ค าวินิจฉยัใน
เร่ืองการป้องกนัสังคมวา่เป็นเร่ืองการป้องกนัอาชญากรรมและการปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดโดย
การรักษาเยียวยา ให้การศึกษา และการแกไ้ขฟ้ืนฟูท่ีเหมาะสม43 ซ่ึงท าให้แนวคิดขยายเพิ่มเติมต่าง
ไปจากเดิม และหลงัจากนั้นจึงไดเ้ร่ิมเขา้สู่แนวความคิดการป้องกนัสังคมยคุใหม่ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี44 
   1) ทฤษฎีป้องกนัสังคมถือเอาไวก่้อนว่า การจดัการกบัอาชญากรรมก็เพื่อเป็นการ
ป้องกนัสังคมมากกวา่การท่ีจะลงโทษผูก้ระท าความผดิ 
   2) จุดมุ่งหมายของทฤษฎีป้องกันสังคม คือ เพื่อคุ้มครองป้องกันสังคมโดยใช้
มาตรการระดบักลางนอกเหนือจากการลงโทษโดยการน าตวัผูก้ระท าผิดออกจากสังคม หรือการ
เยยีวยารักษา เป็นตน้ 
   3) นโยบายทางอาญา มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะป้องกนัส่วนบุคคลมากกว่าท่ีจะ
ป้องกนัอาชญากรรม โดยมีความมุ่งหมายท่ีจะใหผู้ก้ระท าผดิกลบัคืนสู่สังคมได ้
   4) ส าหรับวิธีการน าบุคคลกลบัคืนสู่สังคมใหม่จะตอ้งประกอบดว้ยความคิดเร่ือง
มนุษยนิ์ยมของกฎหมายอาญา ซ่ึงหมายถึงการน าความมัน่ใจในตนเองและความรับผิดชอบของ
บุคคลคืนกลบัมา นอกจากนั้นยงัรวมถึงการพฒันาความรู้สึกและการปลูกฝังในเร่ืองคุณค่าของความ
เป็นมนุษยด์ว้ย 
   5) ในส่วนวิธีการน าบุคคลกลบัคืนสู่สังคม นอกจากแนวความคิดเร่ืองมนุษยนิ์ยม
แล้ว ขั้นตอนในการปฏิบติัจะตอ้งมีความเข้าใจอย่างศาสตร์ของปรากฏการณ์อาชญากรรมและ
บุคลิกภาพของผูก้ระท าความผดิดว้ย  
  ทฤษฎีป้องกนัสังคมตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ เป็นทฤษฎีท่ีมีปรากฏอยู่ใน
กฎหมายต่างประเทศในหลายๆประเทศ และในส่วนของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการคุกคาม
ทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ในต่างประเทศก็มีการก าหนด

                                                           
43 อุทยั อาทิเวช.  (2558).  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 41. หนา้ 168-170. 
44 เสริมชยั สุดประเสริฐ.  (2554).  มาตรการเสริมทางอาญาทีเ่หมาะสมแก่ผู้กระท าความผดิทางเพศทีก่ระท าต่อ 
บุตรของตนเอง.  วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยติุธรรมทางอาญา,  
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต. หนา้ 9-12. 
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หลักการตามทฤษฎีน้ีไวเ้ช่นกัน ซ่ึงนอกจากจะก าหนดให้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดตาม
กฎหมายอยา่งชดัเจนแลว้ในบางประเทศยงัไดก้ าหนดมาตรการเพื่อคุม้ครองและป้องกนัภยนัตราย
ก่อนจะมีการกระท าความผิดต่อเกิดข้ึนโดยไม่ตอ้งรอให้ความเสียหายปรากฏข้ึนเสียก่อน เช่น การ
ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งห้ามผูก้ระท าเขา้ใกล้ผูถู้กกระท า หรือมีค าสั่งห้ามติดต่อกบัผูถู้กกระท าใน
ช่วงเวลาท่ีก าหนด โดยไดถู้กน ามาบงัคบัใช้เป็นเง่ือนไขของการคุมประพฤติภายหลงัจากท่ีมีการ
ปล่อยตวัผูก้ระท าผดิ หากฝ่าฝืนมาตรการดงักล่าวมีผลท าให้ผูก้ระท าจะตอ้งถูกลงโทษหนกัข้ึน เห็น
ไดว้า่เป็นไปตามแนวคิดของทฤษฎีป้องกนัสังคมเพื่อใหค้วามคุม้ครองบุคคลและสังคมใหป้ลอดภยั 
  จากแนวคิดการคุม้ครองสิทธิของบุคคลดงัท่ีกล่าวขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ ตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญสิทธิของบุคคลท่ีเก่ียวกบัศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ป็นสิทธิตามธรรมชาติและตาม
กฎหมายไม่วา่จะเป็นสิทธิในการด ารงชีวิต สิทธิในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในความเป็นส่วนตวั
ไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายมิให้ผูอ่ื้นมาล่วงละเมิด นอกจากน้ี ในเร่ืองความเป็นส่วนตวัของ
บุคคลยงัรวมถึงกรณีท่ีบุคคลจะต้องไม่ถูกสังเกต สืบคน้ความลับ รบกวน และมีความเป็นส่วน
ตวัอยา่งมีอิสระมีสิทธิท่ีจะใชชี้วติตามวถีิทางท่ีอาจเป็นไปไดเ้พื่อการแสวงหาความสุข เม่ือพิจารณา
พฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญต่อบุคคลอ่ืน 
รวมทั้งกรณีมีพฤติกรรมการข่มขู่ร่วมดว้ย เห็นไดว้า่เป็นการกระท าท่ีละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลอ่ืนท่ีไดรั้บการรับรองไวต้ามกฎหมาย ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐท่ีจะตอ้งน ามาตรการ
ทางอาญามาเป็นเคร่ืองมือในการยบัย ั้งพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสังคม แต่การท่ีจะน า
กฎหมายอาญามาบงัคบัใช้อาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลท าให้ตอ้งน าเอาหลกัความ
เป็นอนัตรายของบุคคลมาประกอบการพิจารณาในการจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการกระท าของบุคคล
เพื่อป้องกนัสังคม ซ่ึงรัฐสมควรท่ีจะเขา้ไปแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการกระท าของบุคคลไดเ้ฉพาะ
แต่ในกรณีเพื่อป้องกนัความเป็นอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อบุคคลอ่ืนเท่านั้น 

 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการลงโทษทางอาญาในกรณีการคุกคามทางเพศโดยการ
เฝ้าติดตาม ก่อให้เกดิความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ 
   
  มาตรการในการลงโทษทางอาญา เป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลในสังคม ฉะนั้น การก าหนดใหก้ารกระท าใดเป็นความผดิและตอ้งถูกลงโทษ รวมทั้งการ
ก าหนดมาตรการบงัคบัซ่ึงเป็นมาตรการอ่ืนทางกฎหมายจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญั โดยจะตอ้ง
ท าการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษทางอาญาและการบงัคบัใช้มาตรการอ่ืนทาง
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กฎหมาย เช่น วิธีการเพื่อความปลอดภยั เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย
เก่ียวกบัพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่
ต่อไป ซ่ึงแนวคิดและทฤษฏีดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 
 
  2.4.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการลงโทษทางอาญา 
  ส าหรับมาตรการทางกฎหมายท่ีรัฐจะน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย
เพื่อให้สังคมปลอดภยั รัฐจะตอ้งบญัญติักฎหมายไวโ้ดยชดัแจง้ว่า การกระท าใดเป็นความผิดและ
กฎหมายนั้นไดก้ าหนดให้ผูก้ระท าตอ้งไดรั้บโทษทางอาญาตามหลกัประกนัในกฎหมายอาญาท่ีว่า 
“Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege” ไม่มีกฎหมาย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษ45 โดยการลงโทษ
ถือเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของกระบวนการยุติธรรมท่ีปฏิบติัต่อผูก้ระท าความผิดตามค าพิพากษาของ
ศาลเพื่อปราบปรามอาชญากรรมดว้ยการลงโทษผูก้ระท าความผดิ 
 การลงโทษทางอาญาตอ้งเป็นส่ิงตอบแทนท่ีเป็นผลร้ายแก่ผูก้ระท าความผิดอนัมีลกัษณะท่ี
จะก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ร่างกายหรือผลร้ายด้านอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียอิสรภาพทาง
ร่างกาย การสูญเสียทรัพยสิ์น เป็นตน้ และในส่วนของโทษทางอาญาผูมี้อ านาจในการก าหนดโทษ
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจตามกฎหมายซ่ึงปกติจะเป็นหน้าท่ีของศาลซ่ึงการลงโทษนั้นจะตอ้ง
เป็นไปตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว  ้ นอกจากนั้น การลงโทษจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการ
ลงโทษอนัเป็นการต าหนิวา่ผูก้ระท าความผดิไดก้ระท าในส่ิงท่ีผิดและไม่ควรใหเ้กิดข้ึนในสังคม จึง
เกิดทฤษฎีการลงโทษในทางอาญาท่ีเป็นหลกัการส าคญั46 ดงัต่อไปน้ี 
   1) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อทดแทนความผิด (Retributive Theory) เป็นวตัถุประสงค์
การลงโทษท่ีเก่าแก่ท่ีสุดประการหน่ึงท่ีเช่ือวา่ผูก้ระท าผดิเป็นผูท่ี้มีความชัว่ร้ายจ าเป็นจะตอ้งลงโทษ
ให้สาสมกบัความชัว่ร้ายนั้น รูปแบบการลงโทษจึงมีลกัษณะรุนแรงและป่าเถ่ือนเป็นการลงโทษท่ี
สอดคล้องกบัความรู้สึกของผูเ้สียหายและประชาชนโดยทัว่ไปท่ีตอ้งการจะเห็นคนท่ีท าร้ายผูอ่ื้น
ไดรั้บผลร้ายเช่นกนัจึงจะเกิดความยติุธรรม ซ่ึงเป็นไปตามหลกั “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”   
  การท่ีรัฐเขา้มารับหน้าท่ีลงโทษผูก้ระท าผิดตามวตัถุประสงค์การลงโทษกรณีน้ีก็
เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแก้แค้นกันเองเพราะจะมีการแค้นกันเองโดยไม่มีท่ีส้ินสุด ใน
                                                           
45 เกียรติขจร วจันะสวสัด์ิ.  (2558).  ค าอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 (พิมพค์ร้ังท่ี 10).  กรุงเทพฯ: พลสยาม  
พร้ินติ้ง. หนา้ 16-17. 
46 อนนัต ์ลิขิตธนสมบติั.  (2557).  มาตรการการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผดิในคดส่ิีงแวดล้อม.  หลกัสูตร 
“ผูพิ้พากษาผูบ้ริหารในศาลชั้นตน้” สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม.  
หนา้ 10-18. 
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ขณะเดียวกนัก็เพื่อช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวา่ให้ไดรั้บความเป็นธรรม อยา่งไรก็ตาม การลงโทษเพื่อ
แก้แค้นทดแทนนั้นไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้มีการกระท าผิดข้ึนอีกแต่ค านึงถึงเฉพาะความ
เหมาะสมของโทษกบัความผิด ฉะนั้น เม่ือผูก้ระท าผิดถูกปล่อยตวัออกมาแลว้ก็ยงัคงมีความเป็น
อนัตรายต่อสังคมอยู ่นอกจากนั้นยงัเป็นการยากท่ีจะวดัขนาดความรุนแรงของโทษกบัความผิดวา่มี
ความเท่าเทียมกันจริงหรือไม่ ส่งผลท าให้ในปัจจุบนัการลงโทษเพื่อการแก้แคน้ทดแทนจึงลด
ความส าคญัลงแต่ก็ยงัคงมีปรากฏอยู ่ทั้งน้ีเพราะผูเ้สียหายและประชาชนทัว่ไปยงัคงตอ้งการท่ีจะให้
ผูก้ระท าความผดิไดรั้บการลงโทษเพื่อทดแทนอยา่งสาสมกบัการกระท าท่ีก่อข้ึน  
  2) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อข่มขู่หรือป้องกนัยบัย ั้งแบบอรรถประโยชน์ (Utilitarian 
Theory) เป็นการลงโทษท่ีไม่พิจารณาถึงความร้ายแรงในความน่าต าหนิของผูก้ระท าผิดแต่ให้
ความส าคญักบัผลดีท่ีเกิดข้ึนจากการลงโทษผูก้ระท าผดิ ฉะนั้น การลงโทษจึงท าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ี
จะแก้ไขผูก้ระท าผิดหรือเพื่อเป็นการตกัเตือนไม่ให้ผูอ่ื้นในสังคมเอาเป็นแบบอย่าง ถือไดว้่าเป็น
วิธีการลงโทษเพื่อให้บุคคลผูก้ระท าผิดเกรงกลวัไม่กระท าผิดซ ้ าและท าให้ผูอ่ื้นเกิดความเกรงไม่
กระท าผิดเช่นนั้น ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากแนวคิดของส านกัอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) ท่ีเช่ือ
ว่าการกระท าผิดเกิดข้ึนจากการไม่เกรงกลวักฎหมายหรือการบงัคบัใช้กฎหมายไม่เขม้งวดท าให้
ผูก้ระท าเห็นว่าตนเองจะได้ประโยชน์มากกว่าจึงกล้าเส่ียงท่ีจะกระท าผิด ฉะนั้น จึงควรมีการ
ลงโทษเพื่อป้องกนัการกระท าความผดิโดยการท าใหผู้ก้ระท ารู้สึกวา่ผลของการกระท าไม่ก่อให้เกิด
ผลดีแต่อยา่งใด ผูก้ระท าก็จะหลีกเล่ียงในการกระท าผดินั้น 
             แนวความคิดในการลงโทษเพื่อป้องกนัอาชญากรรมหรือข่มขวญัยบัย ั้งไม่ให้เกิด
การกระท าความผิดข้ึนอีก ซีซ่าร์ เบ็คคาเรีย ไดก้ล่าวไวว้า่การลงโทษตอ้งมุ่งเพื่อการป้องกนัซ่ึงผล
ของการลงโทษไดก่้อให้เกิดการข่มขวญัยบัย ั้ง 2 ลกัษณะ คือ การข่มขวญัยบัย ั้งโดยทัว่ไป (General 
Deterrence) เป็นการลงโทษเพื่อป้องกนัไม่ใหค้นอ่ืนในสังคมกระท าความผิดแบบเดียวกนั และการ
ข่มขวญัยบัย ั้งเฉพาะราย (Special Deterrence) เป็นการท าให้ผูท่ี้ถูกลงโทษเกิดความเจ็บปวดท าให้
ตอ้งไตร่ตรองวา่คุม้ค่าหรือไม่กบัส่ิงท่ีเคยไดรั้บ แต่การลงโทษดงักล่าวตอ้งมีความแน่นอน รวดเร็ว 
เสมอภาค และโทษนั้นจะตอ้งมีความเหมาะสม47 จะเห็นไดว้่าแนวคิดตามทฤษฎีน้ีมีวตัถุประสงค์
การลงโทษท่ีไม่ได้ค  านึงถึงตวัผูก้ระท าผิดเท่านั้นแต่ยงัได้ค  านึงถึงผลในด้านดีต่อประชาชนใน
สังคมดว้ย บทบญัญติัของกฎหมายท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดน้ี คือ กฎหมายในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
การกระท าความผดิซ ้ า เป็นตน้ 

                                                           
47 ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน.  (2555).  ทฤษฎกีารลงโทษ เอกสารการสอนวชิากฎหมายอาญาและอาชญาวทิยาช้ันสูง. 
  กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. หนา้ 12.  
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   3) ทฤษฎีการลงโทษเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผดิ (Rehabilitative Theory)  
เป็นแนวคิดของส านกัอาชญาวทิยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซ่ึงเช่ือวา่การกระท าของมนุษยไ์ด้
ถูกก าหนดจากปัจจยัต่างๆ โดยมนุษยน์ั้นถูกกดดนัหล่อหลอมจากส่ิงแวดลอ้มและปัจจยัภายนอกท า
ใหห้นัไปสู่การกระท าผิด การลงโทษตามทฤษฎีน้ีซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุงแกไ้ขผูก้ระท าผิด
เพื่อไม่ให้กระท าความผิดซ ้ าข้ึนอีก โดยใช้โทษจ าคุกเพื่อให้การลงโทษนั้นบรรลุวตัถุประสงค์
ดงักล่าวดว้ยเหตุผลท่ีวา่การลงโทษยอ่มท าให้เกิดความกลวัและเกิดความส านึกวา่การกระท าผิดจะ
ให้ประโยชน์ไม่คุม้กบับทลงโทษท่ีจะไดรั้บ และการลงโทษเพื่อแก้ไขฟ้ืนฟูเป็นแนวคิดของการ
ลงโทษท่ีเห็นว่าผูก้ระท าความผิดมิได้มีเจตนากระท าผิดแต่กระท าไปเพราะความบกพร่องของ
สภาพร่างกาย จิตใจ และส่ิงแวดลอ้ม จึงตอ้งหาสาเหตุของการกระท าผิดก่อนจึงจะแกไ้ขสาเหตุนั้น
ได ้เช่น การกระท าผดินั้นมีสาเหตุจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจซ่ึงการป้องกนัการกระท า
ผิดท่ีเหมาะสมกบักรณีน้ีคือการบ าบดัและรักษาพยาบาลผูก้ระท าเพื่อแกไ้ขความผิดปกตินั้น เป็น
ตน้48 เพื่อใหก้ารแกไ้ขปัญหามีความเหมาะสมท าใหผู้น้ั้นไดก้ลบัไปใชชี้วิตในสังคมไดต้ามปกติเม่ือ
พน้โทษแลว้ 
   4) การลงโทษตามทฤษฎีเพื่อปกป้องคุม้ครองสังคม (Social Protection Theory)  
เป็นการลงโทษโดยวิธีการแยกผูก้ระท าผิดออกจากสังคมเพื่อตดัโอกาสไม่ให้กระท าผิดซ ้ า ซ่ึงให้
ความส าคญักบัการฟ้ืนฟูแกไ้ขผูก้ระท าผิดมากกวา่การลงโทษ วตัถุประสงค์การลงโทษในกรณีน้ี
เร่ิมข้ึนและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัเม่ือมีการน าเอาวิธีการลงโทษจ าคุกมาใช้ซ่ึงท าให้
ผูก้ระท าผิดออกไปจากสังคมเป็นการชัว่คราวท าให้สังคมปลอดภยั แต่การลงโทษจ าคุกเป็นวิธีการ
จ ากดัอิสรภาพของผูก้ระท าผิดวิธีการน้ีจึงถูกน าไปใช้กบัผูก้ระท าผิดเป็นสันดานและอาชญากร
วิกลจริตเป็นการชัว่คราวเท่านั้น การลงโทษจ าคุกจึงมิใช่วิธีท่ีดีท่ีสุดเน่ืองจากผูก้ระท าผิดยงัคงตอ้ง
กลบัมาอยูใ่นสังคม อีกทั้งอาจจะปรับตวัเขา้กบัสังคมไดย้ากข้ึนเพราะสังคมไม่ยอมรับเน่ืองจากเป็น
คนข้ีคุก เป็นตน้ ส าหรับการลงโทษตามทฤษฎีน้ีจะเน้นให้เหมาะสมกบัผูก้ระท าผิดเป็นรายบุคคล
โดยบัญญติัหลักเกณฑ์ในการป้องกัน ควบคุม และการปรับปรุงแก้ไขฟ้ืนฟูผูก้ระท าผิดไวใ้น
กฎหมายอาญา เช่น การน าวิธีการเพื่อความปลอดภยัมาใชก้บัผูก้ระท าความผิดท่ีมีสภาพความเป็น
อนัตรายต่อสังคม เป็นตน้49   

                                                           
48 อนนัต ์ลิขิตธนสมบติั.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 46. หนา้ 15-17. 
49 อนนัต ์ลิขิตธนสมบติั.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 46. หนา้ 18. 
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  เม่ือพิจารณาตามทฤษฎีการลงโทษดงักล่าว จะเห็นไดว้า่พฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดย
การเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ ซ่ึงมีรูปแบบการกระท าท่ีมีความ
หลากหลาย ตามกฎหมายไทยไม่ได้ก าหนดค านิยามความหมายของการคุกคามทางเพศไวอ้ย่าง
ชดัเจนท าใหก้ฎหมายไม่อาจบงัคบัใชก้บัรูปแบบของการกระท าไดค้รอบคลุมในทุกกรณี เน่ืองจาก
อาจมีการตีความแตกต่างกนัออกไปตามความเขา้ใจในพฤติกรรมนั้นจึงไม่อาจน าตวัผูก้ระท าผิดมา
ลงโทษตามกฎหมายส่งผลท าให้การลงโทษไม่อาจป้องกนัหรือยบัย ั้งพฤติกรรมเช่นน้ีมิให้เกิดเป็น
อนัตรายร้ายแรงข้ึนในอนาคตได้ นอกจากนั้น พฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม 
ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ยงัขาดมาตรการอ่ืนทางกฎหมายท่ีเหมาะสมในการน ามา
บงัคับใช้กับผูก้ระท าความผิด เช่น กรณีท่ีผูก้ระท าไม่ได้มีปัญหาทางจิตแต่เป็นผูมี้พฤติกรรม
เบ่ียงเบน เป็นตน้ ท าให้การลงโทษมิไดเ้ป็นไปเพื่อแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระท าความผิดไม่ให้มีพฤติกรรม
เช่นวา่นั้นอีก          
  2.4.2 แนวคิดในเร่ืองการก าหนดโทษกบัการกระท าผดิ 
  ในเร่ืองของการควบคุมบุคคลท่ีอยูใ่นสังคมให้สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุขและมีความ
ปลอดภยัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบงัคบัใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติของ
บุคคลในสังคม โดยมาตรการดังกล่าวนั้นหมายถึง มาตรการบงัคบัตามกฎหมายอาญาซ่ึงเป็น
กฎหมายท่ีมีวตัถุประสงคไ์ม่ใหมี้การกระท าท่ีเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกิดข้ึนในสังคม หากฝ่าฝืน
ผูน้ั้นจะตอ้งได้รับการลงโทษตามท่ีก าหนดไว ้ฉะนั้น บทลงโทษจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
น ามาใช้เพื่อข่มขู่บุคคลไม่ให้กระท าการละเมิดต่อกฎหมาย ซ่ึงความหนกัเบาของบทลงโทษย่อม
เป็นไปตามแนวคิดในทางอาชญาวทิยาส านกัต่างๆ 
  กฎหมายอาญาบนพื้นฐานการกระท าผิดและผูก้ระท าผิดนั้น การบญัญติักฎหมายอาญาท่ี
น ามาใช้บงัคบักบับุคคลในสังคมจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารลงโทษอนัเป็นเจตนารมณ์ท่ี
แทจ้ริงของกฎหมาย และการบญัญติักฎหมายอาญาจะตอ้งค านึงวา่ควรท่ีจะบญัญติักฎหมายโดยการ
ก าหนดเง่ือนไขการลงโทษตามลกัษณะของการกระท า หรือก าหนดตามลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูก้ระท าผิด กล่าวคือ หากการบญัญติักฎหมายอยู่บนพื้นฐานในการกระท าความผิด การลงโทษจะ
เก่ียวพนัโดยตรงกบัการกระท าผดิกฎหมายแต่จะลงโทษไดห้รือไม่จะตอ้งพิจารณาความชัว่ของการ
กระท าผดินั้น หากการบญัญติักฎหมายอยูบ่นพื้นฐานของผูก้ระท าผดิการลงโทษยอ่มข้ึนอยูก่บัความ
เป็นอนัตรายของผูก้ระท าผิดว่ามีพฤติกรรมท่ีเป็นอนัตรายหรือการกระท านั้นเป็นพฤติกรรมท่ี
ผูก้ระท ามีลักษณะเป็นอาชญากรหรือไม่ ทั้ งน้ี ในทางทฤษฎีแล้วการบญัญติักฎหมายอาญาบน
พื้นฐานอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงักล่าวนั้นย่อมกระท าได ้อยา่งไรก็ตามแมว้า่การบญัญติักฎหมายอาญา
จะสามารถท าไดท้ั้งสองกรณีแต่ในทางปฏิบติัการบญัญติัความผิดอาญาบนพื้นฐานของผูก้ระท าผิด
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นั้นค่อนขา้งยากท าใหก้ฎหมายอาญาของต่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายอาญาไทยจึงบญัญติักฎหมาย
อาญาบนพื้นฐานของการกระท าผิดเป็นหลัก แต่ถ้าหากกรณีใดมีความจ าเป็นจะต้องค านึงถึง
ผูก้ระท าความผดิก็จะกล่าวไวเ้ป็นการเฉพาะในบทบญัญติัของความผดินั้นๆ 
  ส าหรับแนวความคิดการก าหนดโทษในกฎหมายอาญาของไทย การก าหนดโทษจะให้
ความส าคญัไปในทางใหไ้ดส้ัดส่วนกบัการกระท า โดยเป็นไปตามแนวคิดท่ีส าคญัดงัน้ี 
   1) การก าหนดโทษโดยค านึงถึงผลของการกระท า หากผลจากการกระท านั้นมี
ความร้ายแรงหรือก่อให้เกิดความเสียหายมากการลงโทษจะรุนแรง หากความเสียหายเล็กนอ้ยการ
ลงโทษจะลดนอ้ยลงตามส่วนของการกระท า เช่น ความผิดฐานกระท าอนาจารตามมาตรา 278 เป็น
เหตุท าให้ผูถู้กกระท าถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายมาตรา 280 ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษ
ประหารชีวติ หรือจ าคุกตลอดชีวติ แต่ถา้หากการกระท าความผดินั้นเป็นเหตุท าให้ผูถู้กกระท าไดรั้บ
อนัตรายสาหัส ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีเท่านั้น เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ฐาน
ความผดิตามกฎหมายดงักล่าวเป็นการก าหนดโทษโดยค านึงถึงผลของการกระท า 
   2) การก าหนดโทษโดยค านึงถึงจิตใจของผูก้ระท า หากผูก้ระท าผิดมีจิตใจชัว่ร้าย
กฎหมายจะก าหนดบทลงโทษตามส่วนของความชัว่ในจิตใจ ดงันั้น การกระท าผิดอยา่งเดียวกนัแต่
อาจไดรั้บโทษหนกัเบาต่างกนัตามส่วนของเจตนาร้ายภายในจิตใจของผูน้ั้น เช่น ความผิดฐานใช้
ก าลงัประทุษร้ายโดยเจตนาเพื่อล้มลา้งหรือเปล่ียนแปลงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 113 
ผูก้ระท ามีความผดิฐานกบฏ ตอ้งระวางโทษประหารชีวิต แต่การกระท าท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนัคือ 
ความผดิฐานเจตนาใชก้ าลงัท าร้ายแต่ไม่ถึงกบัเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 391 ตอ้งถูกระวางโทษท่ีเป็นเพียงความผิดลหุโทษเท่านั้น เป็นตน้ จะเห็นได้
วา่การก าหนดโทษตามกฎหมายดงักล่าวเป็นการก าหนดโดยค านึงถึงจิตใจของผูก้ระท าเพื่อพิจารณา
ความชัว่ภายใจจิตใจของตวัผูก้ระท านั้น 
   3) การก าหนดโทษโดยค านึงถึงภยนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน กล่าวคือ การกระท านั้นแม้
ผลของการกระท ายงัไม่เกิดข้ึนหรือผูก้ระท ามิได้มีเจตนาเช่นนั้น แต่หากการกระท าความผิด
ดงักล่าวอาจก่อให้เกิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงข้ึนได ้เช่น การกระท าความผิดท่ีมีลกัษณะท่ีน่าจะเป็น
อนัตรายแก่พระชนมห์รือชีวติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 110 วรรคสาม ผูก้ระท าตอ้งระวาง
โทษประหารชีวิต เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่การก าหนดโทษตามกฎหมายดงักล่าวเป็นการก าหนดโดย
ค านึงถึงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้แมว้่าการกระท านั้นยงัไม่ก่อให้เกิดผลข้ึนหรือผูก้ระท ามิได้มี
เจตนาใหเ้กิดข้ึนก็ตาม50 

                                                           
50 ปุณณดา บุญจนัทร์.  อา้งแลว้ เชิงอรรถท่ี 30. หนา้ 10-12. 
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   จากท่ีได้กล่าวขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การบญัญติักฎหมายอาญาท่ีน ามาใช้บงัคบักบั
บุคคลในสังคมจะตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคก์ารลงโทษอนัเป็นเจตนารมณ์ท่ีแทจ้ริงของกฎหมาย
และการบญัญติักฎหมายอาญาตอ้งอยูบ่นพื้นฐานในการกระท าความผิดเป็นหลกั แต่อาจมีบางกรณี
ท่ีเป็นการบญัญติักฎหมายอาญาบนพื้นฐานผูก้ระท าผดิ อีกทั้งการบญัญติักฎหมายอาญาตอ้งก าหนด
โทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าผิดให้ไดส้ัดส่วนกบัการกระท านั้นโดยอาจค านึงถึงผลของการกระท าซ่ึง
หากก่อให้เกิดผลร้ายหรือความเสียหายมากโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าผิดก็จะหนกัข้ึนตามส่วน หรือ
ค านึงถึงจิตใจของผูก้ระท าหากผูก้ระท าความผิดเป็นบุคคลท่ีมีจิตใจชัว่ร้ายบทลงโทษก็จะเป็นไป
ตามส่วนของความชั่วในจิตใจของผูก้ระท าว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทั้งการก าหนดโทษโดย
ค านึงถึงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ซ่ึงหากเป็นการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดผลอยา่งใด
อย่างหน่ึงข้ึนไดแ้มจ้ะยงัไม่ก่อให้เกิดผลข้ึนหรือผูก้ระท ามิไดมี้เจตนาให้เกิดข้ึนก็ตาม ซ่ึงเป็นการ
ก าหนดโดยค านึงถึงภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้
 2.4.3 แนวคิดเกีย่วกบัการใช้วธีิการเพ่ือความปลอดภัย  
  มาตรการทางกฎหมายอาญาในส่วนของการลงโทษเป็นมาตรการเพื่อปราบปราม
อาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมดว้ยการน าเอาผูก้ระท าความผิดมารับโทษตามกฎหมาย แต่ส าหรับ
มาตรการท่ีอาจน ามาใช้ปรับปรุงแกไ้ขตวับุคคลท่ีมีลกัษณะอนัตรายและเพื่อป้องกนัอาชญากรรม
เม่ือวิธีการลงโทษทางอาญาไม่เพียงพอ เช่น ผูก้ระท าความผิดมีสภาพท่ีน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่
บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้นแต่การกระท ายงัไม่เป็นความผดิตามกฎหมาย หรือกรณีท่ีผูก้ระท าเป็น
บุคคลวกิลจริตหากไม่มีการรักษาความผดิปกตินั้นก็อาจเกิดภยนัตรายข้ึนแก่บุคคลอ่ืนหรือสังคมได ้
รวมทั้งกรณีท่ีเป็นการลงโทษระยะสั้นไม่เพียงพอให้ผูก้ระท าเกิดความรู้สึกหลาบจ าและปรับปรุง
แกไ้ขความประพฤติ เป็นตน้ มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวนั้น คือ การใชบ้งัคบัวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยักบัผูก้ระท าผดิ  
  การใชบ้งัคบัวิธีการเพื่อความปลอดภยัตอ้งมีการก าหนดสภาพของผูท่ี้อาจกระท าผิดข้ึนได้
ไม่วา่จะเป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะกระท าผิด และความสามารถของบุคคลท่ีจะแกไ้ขตนเอง 
ซ่ึงสภาพของผูก้ระท าความผิดทั้ง 2 ประการจะตอ้งพิจารณาร่วมกนักบัการก าหนดวิธีการให้แก่
บุคคลนั้น โดยหลกัการดงักล่าวมาจากแนวความคิดของส านกักฎหมายบา้นเมืองท่ีพิจารณาบุคคล
จากกรรมพนัธ์ุ ลกัษณะของการด ารงชีวิต หรือจากสรีรวิทยาบางอยา่งท่ีช้ีให้เห็นวา่เป็นบุคคลท่ีมี
ความเป็นอนัตรายหรือเป็นภยัต่อสังคมอาจมีการพบได้โดยทางการแพทยก่์อนท่ีบุคคลนั้นจะไป
กระท าผิดจึงเป็นสาเหตุเพียงพอท่ีจะน าตวัมาลงโทษหรือใชว้ิธีการเพื่อความปลอดภยัได ้อยา่งไรก็
ตาม ตามหลกัการแล้วยอมรับได้หากบุคคลนั้นมีสภาพความเป็นอนัตรายอยู่ในตวัไม่ว่าจะเป็น
เพราะกรรมพนัธ์ุหรือสภาพแวดล้อมอ่ืน แต่อาจก่อให้เกิดปัญหาคือวิธีการพิจารณาความเป็น
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อนัตรายของบุคคลเพื่อให้ทราบอาการท่ีแน่ชดัไม่อาจกกระท าไดไ้ม่วา่จะตรวจทางการแพทยห์รือ
ทางจิตวทิยาก็ตาม 
 ส าหรับวธีิการเพื่อความปลอดภยั เป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีน ามาใชเ้พื่อป้องกนับุคคลท่ี
มีสภาพความเป็นอนัตรายและอาจกระท าผิดไดไ้ม่ให้กระท าผิดหรือมิให้กระท าผิดซ ้ าอีก การใช้
บงัคบัวิธีการเพื่อความปลอดภยัจึงเป็นมาตรการเสริมในทางอาญาท่ีรัฐน ามาใช้บงัคบัเพื่อป้องกนั
อาชญากรรมในสังคม โดยมีหลกัเกณฑก์ารใชบ้งัคบัดงัน้ี  
   1) วิธีการเพื่อความปลอดภยัจะสามารถใชบ้งัคบัไดก้็ต่อเม่ือมีกฎหมายให้อ านาจ
แก่ศาลให้ใช้วิธีการดังกล่าวได้ เพราะวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีลักษณะจ ากัด ตัดทอนสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลจึงใหก้ระท าไดภ้ายในกรอบของกฎหมาย 
   2) กฎหมายท่ีศาลจะน ามาใชบ้งัคบัเก่ียวกบัวิธีการเพื่อความปลอดภยั คือ กฎหมาย
ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในขณะท่ีศาลมีค าพิพากษาคดีเพราะวิธีการดงักล่าวไม่ใช่โทษทางอาญาแต่เป็นเพียง
มาตรการอ่ืนท่ีใช้เพื่อป้องกนัสังคมจากภยนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต จึงควรให้สังคมได้รับ
ความปลอดภยัจากภยนัตรายเร็วท่ีสุดท่าท่ีจะท าได้51 
 วธีิการเพื่อความปลอดภยัท่ีใช้บงัคบัอยูต่ามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 39 มี 5 ประเภท 
คือ การกกักนั การหา้มเขา้เขตก าหนด การประกนัทณัฑบ์น การคุมตวัไวใ้นสถานพยาบาล และการ
หา้มประกอบอาชีพบางอยา่ง 
   ส าหรับพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้าติดตาม ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ 
และข่มขู่ เป็นพฤติกรรมท่ีมีรูปแบบของการกระท าแตกต่างกันตามเจตนาและจุดมุ่งหมายของ
ผูก้ระท า ซ่ึงในบางกรณีผูก้ระท าอาจเป็นผูท่ี้มีความผิดปกติทางจิต มีความบกพร่องในเร่ืองการ
ควบคุมอารมณ์ หรือเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนโดยเขา้ใจวา่การกระท าท่ีตนไดแ้สดงออกนั้นเป็น
เร่ืองท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ ด้วยเหตุน้ีการลงโทษทางอาญาเพียงอย่างเดียวไม่อาจคุม้ครองผูถู้กกระท า
และไม่อาจหยุดย ั้งพฤติกรรมดงักล่าวไดเ้พราะยงัไม่ไดรั้บแกไ้ขพฤติกรรมอย่างถูกวิธีท าให้ยงัคง
เป็นอนัตรายต่อสังคม รัฐจึงควรน ามาตรการอ่ืนมาบงัคบัใชเ้พื่อให้ความคุม้ครองผูถู้กกระท าและ
สังคม อีกทั้ง การบงัคบัใชม้าตรการอ่ืนนั้นยงัเป็นการป้องกนัและยบัย ั้งพฤติกรรมไม่ให้ผูก้ระท าก่อ
ภยนัตรายท่ีร้ายแรงข้ึนในอนาคตอีกดว้ย ส าหรับมาตรการท่ีเหมาะสมนั้นคือการน าวิธีการเพื่อความ
ปลอดภยัหรือมาตรการอ่ืนทางกฎหมายมาใช้บงัคบักบัพฤติกรรมการคุกคามทางเพศโดยการเฝ้า
ติดตาม ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนร าคาญ และข่มขู่ผูอ่ื้นเพื่อคุม้ครองสังคมใหมี้ความปลอดภยัยิง่ข้ึน 
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