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ความเป็นมา
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปีพุทธศักราช 2540 และ 2550
ได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิท่ี เท่าเทียมกันของ
หญิงชาย ห้ามการเลือกปฏิบัติ โดยเงื่อนไขต่าง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังให้ มี
การส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องกาหนด
เป็นนโยบายและทิศทาง ในการดาเนินงาน
การเลือกปฏิ บั ติด้วยเหตุแห่ งเพศเป็ นที่ มาของการล่วงละเมิ ดหรือคุ กคามทางเพศ
ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาความรุ น แรงทางเพศที่ แ สดงออกในรู ป แบ่ ง แยก กี ด กั น โดยมี เ รื่ อ งเพศ
เป็นประเด็นหลัก ปัจจุบันประเทศไทยจึงมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ได้แก่
1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558
แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 กาหนดให้การรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือ
กระทาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
และหากกระทาในสาธารณสถาน ต่อ หน้าธารก านั ล หรือส่อไปในทางล่วงเกิ นทางเพศ
รวมทั้งหากกระทาโดยผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2. ในส่วนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของภาคเอกชน ได้แก่
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 คุ้มครองแรงงานในระบบที่ห้ามมิให้นายจ้าง
หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระทาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อน
ราคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
3. รัฐวิสาหกิจ มีประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่า
ของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 คุม้ ครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ข้าราชการ…

-24. ข้าราชการ มีพ ระราชบั ญญั ติร ะเบีย บข้าราชการพบเรือ น พ.ศ. 2551 และ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทาการอันเป็น การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
กาหนดการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้เป็นการคุ้มครองข้าราชการ
พลเรือน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตขิ า้ ราชการพลเรือน
การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ
การกระทาใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สอ่ ไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ ใช้อานาจที่ไม่พึง
ปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานองเดียวกันโดยประการ
ที่นา่ จะทาให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อนราคาญ ได้รับความอับอาย หรือสึกว่าถูกเหยียดหยาม
และให้ หมายรวมถึง การติด ตามรัง ควาน หรือการกระทาการใดที่ก่ อให้เ กิดบรรยากาศ
ไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา
หรือ การแต่ง ตั้ ง หรือ ผลกระทบอื่น ใดต่อ ผู้ เ สีย หายทั้ง ในหน่ ว ยงานของรั ฐ และเอกสาร
รวมถึงสถาบันการศึกษา
รูปแบบและผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามที่เพศ มี 2 แบบ คือ
1. “การก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศในที่ทางาน หรือการสร้างบรรยากาศ
อันเป็นปฏิปักษ์ หรือไม่พึงปรารถนา” เช่น การวิพากษ์ วิจารณ์รูปร่างหน้าตา แซว พูดตลก
ลามก ล้อเลียน มองด้วยสายตาโลมเลีย ส่งจูบ ผิวปาก จับมือถือแขน หรือถูกเนื้อต้องตัว
เป็นต้น
2. “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งความพอใจ
ทางเพศสัมพันธ์ เป็นการล่วงเกินคุกคามทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่ สุดรูปแบบหนึ่ง
โดยใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการใช้อานาจให้คุณโทษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจ
ทางเพศสัมพันธ์ เช่น การ่วมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัว ร่างกาย หรือการกระทาอื่นใดทางเพศ
และมักเป็นการกระทาของผู้มีอานาจกระทากับผู้ที่ด้อยอานาจ...”
การกระทา…

-3การกระท ารู ป แบบนี้ แม้ อีก ฝ่ า ยจะยิ น ยอม หรือ ตกอยู่ ใ นภาวะจ ายอม หรื อ
ยอมจานน ก็ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการนาผลประโยชน์
ของหน่วยงานเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่งผลต่อทั้งบุคคล
และหน่วยงาน รวมทั้งประสิทธิภาพการดาเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
บุ ค ลากรของหน่ ว ยงานควรให้ เ กี ย รติ เ พื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ เช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีก เลี่ยงการอยู่ใ นที่ลับ ตาหรือ ทางานสองต่อ สอง
กับผู้บังคับบัญชา/ผู้ที่ไม่สนิทสนม/เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบ
หรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลาทางาน เป็นต้น
บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติ กรรมการล่วงละเมิด/
คุกคามทางเพศเกิดขึน้ ในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ควรเพิกเฉย
หากมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือ
แก่เพื่อนร่วมงานด้วย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และมีหน้าที่โดยตรงในการ
ป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรหลีก เลี่ย งการเรี ย กผู้ ใ ต้บั ง คั บ บั ญ ชามาปฏิ บั ติง านในห้ อ ง
โดยเฉพาะนอกเวลาทางานหรือไปปฏิบัตงิ านต่างจังหวัด ต่างประเทศ สองต่อสอง
บุ ค ลากรควรมี จิ ต ส านึ ก รั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ภาคภู มิ ใ จในผลการท างานของตนเอง
เห็นคุณค่าการทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธอี ่นื
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน
(1) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
(2) หน่วยงานด้านการเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรับ…

-4หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
(1) สานักงาน ก.พ.
(2) คณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจากระทรวง
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
(3) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
(4) ผู้ตรวจการแผ่นดิน
หมายเหตุ : ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

