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1. ท่ีมา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะฉบับปพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ ได
กําหนดหลักการเกี่ยวกับการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิที่เทาเทียมกันของหญิงชาย หามการเลือก
ปฏิบัติโดยเงื่อนไขตาง ๆ รวมทั้งเงื่อนไขในเรื่องเพศ และยังใหมีการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สงผลให
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตองนําไปกําหนดเปนนโยบายและทิศทางในการดําเนินงาน นอกจากนั้นการที่
ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) สงผลใหประเทศไทยมีขอ
ผูกพันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรี คุมครองและพิทักษสิทธิสตรี เพื่อใหเกิดความเทาเทียมและความ
เปนธรรมทางสังคมบนพื้นฐานในเรื่องเพศ สิ่งที่แสดงถึงความมุงมั่นของประเทศไทยในการสงเสริมความเสมอ
ภาคระหวางเพศ คือการจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. .... ที่บัญญัติหาม
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ซึ่งขณะนี้ไดผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ และ
อยูระหวางรอการประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา การเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศเปนที่มาของการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ซึ่งเปนความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบงแยก กีดกัน โดยมีเรื่องเพศเปน
ประเด็นหลัก เปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบตอผูถูกกระทําทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิดขึ้นไดในทุกสถานที่
ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ทองเที่ยว หรือแมแตสถานที่ทํางาน หนึ่งในปญหาเหลานี้ คือ การ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทํางานที่สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคน ทั้งชาย 
หญิง และบุคคลหลากหลายทางเพศ จากการกระทําของนายจางหรือผูบังคับบัญชา รวมทั้งเพ่ือนรวมงาน การ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานถือเปนการละเมิดสิทธิสวนตัวในเรื่องชีวิตทางเพศ และสิทธิในการ
ทํางานที ่บุคคลควรไดอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งยังขัดขวางโอกาสตาง ๆ ในการทํางานที ่มี
ประสิทธิภาพ และเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ ปจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กลาวถึงการลวง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไดแก พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ กําหนดใหการรังแก ขมเหง คุกคาม หรือ
กระทําใหไดรับความอับอาย หรือเดือดรอนรําคาญ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากกระทําใน
สาธารณสถาน ตอหนาธารกํานัล หรือสอไปในทางลวงเกินทางเพศ รวมทั้งหากกระทําโดยผู บังคับบัญชา 
นายจาง หรอืผูมีอํานาจเหนือตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ เดือน ปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
สวนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน ในสวนของภาคเอกชน ไดแก พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ คุมครองแรงงานในระบบ ที่หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน
กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง สําหรับรัฐวิสาหกิจ มีประกาศ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธพ.ศ. ๒๕๔๓ คุมครองพนักงานรัฐวิสาหกิจ และในสวน
ของขาราชการพลเรือน มีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎ ก.พ. วาดวยการ
กระทําการอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดการกระทําอันเปนการลวงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศไว ซึ่งเปนการคุมครองขาราชการพลเรือน เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐที ่อยูภายใต
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน อยางไรก็ตาม แมวาจะประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องนี้อยู แต
สถานการณของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จากการศึกษาของ
กนกวรรณ ธราวรรณ ระบุว า “สถานการณการคุกคามทางเพศในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันเหตุการณผูหญิงทํางานในทุกสาขาอาชีพ ถูกลวนลามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ ก็ยังคงเกิด
ขึ้นอยูทุกวัน ในเบื้องตนขอมูลการสํารวจจากสวนดุสิตโพล สํารวจความเห็นผูหญิง จํานวน ๑,๑๕๓ คน ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางาน ผูใหความเห็นแยก
เปนขาราชการหญิง ๔๗๐ คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง ๒๕๘ คน พนักงานบริษัทหญิง ๒๙๓ คน พนักงาน
ธนาคารหญิง ๑๓๒ คน ผลสํารวจ พบวา ผูใหความเห็นตางมีประสบการณถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบตาง ๆ 
โดยมักถูกใชวาจาลามกมากที่สุด รองลงมา คือ ถูกลวนลาม แตะอั๋ง ถูกเนื้อตองตัว และอันดับสุดทาย คือ ถูก
ชวนดูเว็บไซตโป ถูกแทะโลมดวยสายตา ถูกชวนไปมีเพศสัมพันธ ผูหญิงที่มีประสบการณถูกคุกคามทางเพศ
เหลานี้กลาววา หัวหนางานเปนผูกระทําลวนลามทางเพศอยูในอันดับตน รองลงมา คือ เพื่อนรวมงาน ผูมา
ติดตองาน ลูกคา คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัย” ๑ นอกจากนี้ ในการสํารวจสถานการณ
ปญหาการลวงละเมิดทางเพศในหนวยราชการไทย ของนางสาวสุวรรณา พูลเพชร ระบุวา “สถานการณปญหา
การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานราชการไทย ที่ดูเหมือนวาจะต่ำ แตในความเปนจริงแลวยังคงมีเหตุการณ
การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานเกิดขึ้น แตเรื่องราวกลับไปไมถึงกระบวนการสอบสวน...” ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ กนกวรรณ ธราวรรณ รายงานโครงการศกึษาวิจัยการตอสูภาคประชาสังคมเพ่ือยุติการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กรณีศึกษา
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔) หนา ๗-๘ 
๒ สุวรรณา พูลเพชร, การลวงละเมิดทางเพศในหนวยงานราชการไทย : ปญหาและนโยบายในการปองกันและแกไข. 
(วิทยานิพนธปริญญาโท คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔ 

๒. รูปแบบและผลกระทบของการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศ 
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 จากรายงานการประเมินสถานการณปญหาการคุกคามหรือกอความเดือดรอนรําคาญ ทางเพศในที่
ท ํางาน หรือเน ื ่องจากงานในองคกรภาครัฐ ซึ ่งสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไดร วมกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําขึ้น พบวา การลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศมี ๒ แบบ คือ  

๑.“การกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศในที่ทํางาน หรือการสรางบรรยากาศอันเปนปฏิปกษ หรือ 
ไมพึงปรารถนา (hostile environment sexual harassment) การทําใหเดือดรอน รําคาญทางเพศในที่
ทํางาน หรือการสรางบรรยากาศอันเปนปฏิปกษ ไมพึงปรารถนา ไดแก การใชวาจา เชน การวิพากษวิจารณ
รูปรางหนาตา แซว พูดตลกลามก ลอเลียน ดูหมิ่นเหยียดหยามในความเปนหญิง ความเปนชาย หรือเพศสภาพ
อื่น รวมถึงรสนิยมทางเพศ หรือแสดงลักษณะทางกิริยา เชน มองดวยสายตาโลมเลีย สงจูบ ผิวปาก จับมือถือ
แขน ถูกเนื ้อตองตัว หรือการแสดงสิ ่งของ ภาพ จดหมาย เชน ภาพ ลามก ปฏิทินโปเปลือย จดหมาย
อิเลคทรอนิคส ภาพหนาจอคอมพิวเตอรเปนตน ๓ 

๒. “การใชประโยชนหรือโทษจาก “งาน” เพื่อแลกเปลี่ยนใหไดมาซึ ่งความพอใจทางเพศสัมพันธ 
(Quid pro quo sexual harassment หรือ this for that) การลวงเกินคุกคามทางเพศชนิดนี้ เปนการลวงเกิน
ทางเพศโดยตรงเห็นไดชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง ใชการแลกเปลี่ยนผลประโยชน หรือการใชอํานาจใหคุณใหโทษ 
เพ่ือใหไดมาซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ อาทิ การรวมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัว รางกาย หรือการกระทํา
อื่นใดทางเพศ การลวงละเมิดทางเพศนี้ มักเปนการกระทําของผูมีอํานาจกระทํากับ ผูที่ดอยอํานาจ......” ๔ ซึ่ง
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบที่สองนี้ แมอีกฝายยินยอม หรือตกอยูในภาวะจํายอม หรือยอม
จํานน ถือวาเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากมีการนําผลประโยชนของหนวยงานเปนสิ่ง
แลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร สงผลตอทั้งบุคคลและหนวยงาน รวมถึงประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณของหนวยงานสําหรับผลกระทบของการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จาก
การศึกษาขององคกรแรงงานระหวางประเทศระบุวา “การถูกคุกคามทางเพศมีผลตอสุขภาพและอารมณ 
ผูถูกกระทําจะมีความเครียด มีอาการปวดศีรษะ วิตกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจาการ
ถูกคุกคามทางเพศไมเพียงแตสั่นคลอนตัวตนของผูถูกกระทํา แตยังมีผลกระทบตอการทํางาน เกิดความตึง
เครียดใน ที่ทํางาน ผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากตองขาดงานบอย เพราะผูถูกกระทําจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มี
ผู บริหารหรือหัวหนางานที่กระทําการคุกคามทางเพศอยูดวย และหลีกเลี่ยงการพบปะลูกคาที่กระทําการ
คุกคามทางเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ นาถฤดี เดนดวง, รายงานการประเมินสถานการณปญหาการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศ ในที่
ทำงาน หรือเนื่องจากงาน ในองคกรภาครัฐ, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐) หนา ๑๑  
๔ เรื่องเดียวกัน หนา ๑๐ 
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ซึ่งเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอกระบวนการทํางานในองคกร ประสิทธิภาพการทํางานและคณุภาพของงานอยาง
มาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในที่ทํางานบอยๆ ยอมเปนตัวชี้วัดวาสังคมไมมีความเสมอภาคหญิง
ชาย” ๕ ประเด็นเรื่องของการลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศสะทอนใหเห็นทัศนคติทั้งระดับสังคม องคกร และ
บุคคล ในระดับสังคมยอมรับเรื่องความตองการทางเพศของผูชายมากกวาผูหญิง ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับ
ความสัมพันธทางเพศ ผูหญิงจะเปนฝายถูกกลาวโทษหรือตําหนิติเตียนมากกวา การเห็นเรื่องเพศเปนเรื่องของ
ความสนุกสนาน การมองวาการถูกลวงเกินทางเพศเปนการสมยอมของฝายหญิง และฝายหญิงมักถูกซ้ำเติมโดย
สังคมและสื่อ โดยไมไดใหความสนใจกับฝายชายมากนัก ในระดับองคกร มักมองวา การลวงละเมิดทางเพศเปน
เพียงปญหาจรยิธรรมสวนบุคคล ผูบริหารสวนใหญไมตระหนักถึงความสําคัญของปญหาและหาทางปองกันและ
แกไขอยางจริงจัง สวนในระดับบุคคล ไมเขาใจวาการลวงละเมิดทางเพศเปนความรุนแรงประเภทหนึ่ง ไมทราบ
วา พฤติกรรมใด คือการลวงละเมิดทางเพศ ผูถูกลวงละเมิดเองก็เกิดความอับอาย จึงไมตองการเปดเผย
เรื่องราวใหผูอื่นรับรู นอกจากนั้น ยังเกิดความกลัว เนื่องจากเปนเรื่องในองคกร ซึ่งผูถูกลวงละเมิดมักเปนผูที่
ตําแหนงหนาที่ตํากวาผูละเมิด จึงอาจสงผลตอหนาท่ี การงานได ประเด็นปญหานี้มักไมไดรับความสําคัญ หาก
ไมใชกรณทีี่ผูเก่ียวของมีตําแหนงหนาท่ีการงานในสังคม และผูถูกกระทํากลาที่จะรองเรียน ก็มักไมเปนขาวหรือ
เปนที่ทราบกันโดยทั่วไป เนื่องจากมีประเด็นในเรื่องความอายและความกลัวของผูถูกระทําเขามาเกี่ยวของ  
จึงมักไมมีการเปดเผยขอมูล 
 
๓. แนวทางในการจัดการกับการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

จากงานวิจัยเกี่ยวกับการลวงละเมิด/คุกคามทางเพศหลายชิ้น ไดแก รายงานการประเมินสถานการณ
ปญหาการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศในที่ทํางาน หรือเนื่องจากงานในองคกร
ภาครัฐ โดยสํานักงานกิจการสตรแีละสถาบันครอบครัวและมหาวิทยาลัยมหิดล การคุกคามทางเพศในท่ีทํางาน 
โดยมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะหความเกี่ยวของของการดื่มสุรากับความ
รุนแรงในการทํางาน โดยรองศาสตราจารยบุญเสริม หุตะแพทย จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช การลวง
ละเมิดทางเพศในหนวยงานราชการไทย : ปญหาและนโยบายในการปองกันและแกไข โดยนางสาวสุวรรณา พูล
เพชร ไดใหขอเสนอแนะที่คลายคลึงกัน ไดแก การทําความสะอาดองคกร และสรางคานิยมใหมที่ไมยอมรับ
เรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การกําหนดใหเปนขอหามหนึ่งในประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของ
หนวยงาน การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เขาขายการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ มี
กฎหมายเพื่อปองปรามโดยเฉพาะ มีแนวทางปฏิบัติที ่ชัดเจน สรางกลไกในการรองรับปญหา มีหนวยงาน
รับผิดชอบโดยตรง มชีองทางและข้ันตอนการรองเรียนท่ีชัดเจน ปกปดชื่อผูรองเรียนเปนความลับ มีการบันทึก
ขอมูลการแกไขปญหา และผูบังคับบัญชาทุกระดับตองรับผิดชอบในการปองกันและแกไขการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ 
 
 
 
 
 
 
๕ กนกวรรณ ธราวรรณ, รายงานโครงการศึกษาวิจัย การตอสูภาคประชาสังคมเพ่ือยุติการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน  
กรณีศกึษาสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔) หนา ๘ 
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จากการศึกษาแนวทางปฏิบัติในตางประเทศ นอกจากการสอดแทรกประเด็นการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศไวในกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายอาญา หรือกฎหมายเกี่ยวกับ ความเทา
เทียมทางเพศแลว มีหลายประเทศไดจัดทํามาตรการ/แนวปฏิบัติ (code of conduct) เพื่อจัดการกับปญหา
ดั งกล  าวท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นภายในหน  วย งาน  เช  น  องค  กา รแร งง านระหว  า งประ เทศ ( International 
LabourOrganization – ILO) องค การความร วมม ือระหว างประเทศของญี ่ป ุ น (Japan International 
Cooperation Agency – JICA) มหาว ิทยาลัยยอรค ประเทศอังกฤษ มหาว ิทยาล ัยบอสต ัน ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 
 
๔. แนวคิดเพื่อจัดการกับปญหา 

จากการศึกษาพบวา การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานมีลักษณะพิเศษ ประการแรก 
ไดแก เปนเรื่องที่มีเจตคติทางเพศเขามาเกี่ยวของ ซึ่งแฝงอยูในทุกระดับ ตั้งแตบุคคล หนวยงาน ผูกระทําและ
ผูถูกกระทํามีท้ังเปนเพศเดียวกันและตางเพศ อยางไรก็ตาม ผูกระทําและผูถูกกระทําสวนใหญมักจะเปนคนละ
เพศ และผู กระทําเกือบทั้งหมดเปนชาย สวนผูถูกกระทําสวนใหญเปนหญิง และมีบางสวนซึ่งไมมากนักที่
ผูถูกกระทําเปนชายและผูที่มีความหลากหลายทางเพศ ประการที่สอง มักมีประเด็นเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ
เชิงอํานาจเกี่ยวกับการใหคุณใหโทษในหนาที่การงานระหวางผูกระทํากับผูถูกกระทํารวมอยูดวย ประการ
สุดทาย คือ คานิยมของสังคมไทยไมตระหนักวาเปนประเด็นปญหา และยังมองวา การถูกลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศเปนเรื่องนาอับอายและมักซ้ำเติมผูถูกกระทํา ผูถูกกระทําจึงมักไมกลาพูดถึงประสบการณที่
เกิดขึ้น รวมทั้งไมกลาเอาผิดกับผูกระทํา จากสภาพการณดังกลาว จึงทําใหการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ยังคงเปนปญหายังเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง และการแกไขปญหามีความยากลําบากมากขึ้นดังน้ัน การจัดการปญหา
ควรมีมาตรการกอนการเขาสูกระบวนการทางวินัย ที่ใหผูถูกกระทําเปนศูนยกลาง คํานึงถึงความตองการของ
ผูถูกกระทํา มีกระบวนการจัดการปญหาที่เปนมิตร ไมสรางความอับอายแกทั้งผูกระทําและผูถูกกระทํา ซึ่งจะ
กอใหเกิดผลเสียตอความสัมพันธในการทํางานของท้ังสองฝาย โดยการจัดการควรเนนการสรางสภาพแวดลอม 
สรางความตระหนักรู สรางวัฒนธรรม การเคารพใหเกียรติซึ่งกันและกัน และไมยอมรับการกระทําที่เปนการ
ลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งจะเปนการปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศทางหนึ่ง 
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๕. มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

แนวปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานจัดทำขึ้น ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน ๒๕63 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไมวาอยู
ในสถานะใดไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และปราศจากการถูกลวงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ
ในการทำงาน ทุกคนตองรับผิดชอบในการกระทำและปฏิบัติตามแนวปฏิบัตนิี้.-  

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน จะสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทำงานใหปราศจากการ
ลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศ ดวยการสรางความตระหนัก การสรางความรูความเขาใจ การกำหนดมาตรการ
ปองกันและจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น และจะดำเนินการตอกรณีการรองเรียนเรื่องการลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศอยางทันทวงทีรวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมและมาตรการตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำใหเกิดการ
ลวงละเมิด/คุกคามทางเพศขึ้นการลวงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ คือ การกระทำใดๆ หรือพฤติกรรมที่สอ
ไปในทางเพศที่เปนการบังคับ ใชอำนาจที่ไมพึงปรารถนาดวยวาจา ขอความ ทาทาง แสดงดวยเสียง รูปภาพ 
เอกสาร ขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส หรือสิ่งของลามกอนาจารเก่ียวกับเพศ หรือกระทำอยางอ่ืนในทำนองเดียวกัน
โดยประการที่นาจะทำใหผูอื่นไดรับ ความเดือดรอนรำคาญ ไดรับความอับอาย หรือรูสึกวาถูกเหยียดหยาม 
และใหหมายรวมถึงการติดตาม รังควาญหรือการกระทำการใดที่กอใหเกิดบรรยากาศไมปลอดภัยทางเพศ 
โดยเฉพาะจากการสรางเงื่อนไข ซึ่งมีผลตอการจางงาน การสรรหา หรือการแตงตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดตอ
ผูเสียหายทั้งในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา  

 
5.1 พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปองกันปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

5.1.1 บุคลากรของหนวยงานควรใหเกียรติเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 
5.1.2 บุคลากรของหนวยงานควรลดความเสี่ยงจากปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทาง

เพศ เชน แตงกายใหเหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยูในที่ลับตาหรือทำงานสองตอสองกับผูบังคับบัญชา/ผูที่ไมสนิท
สนม/เพศตรงขาม หรือมีผูที ่ไววางใจอยูดวยในกรณีถูกเรียกเขาพบหรือไดรับมอบหมายงานนอกเวลาทำงาน 
เปนตน 

5.1.3 บุคลากรของหนวยงานควรชวยสอดสองและรายงานพฤติกรรมการลวงละเมิด/คุกคาม 
ทางเพศเกิดขึ้นในหนวยงานตอบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งไมควรเพิกเฉยหากมีปญหาดังกลาวเกิด
ขึ้นกับเพ่ือนรวมงาน และควรใหคำปรึกษา รวมทั้งความชวยเหลือแกเพ่ือนรวมงานดวย 
  5.1.4 ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรทำตัวเปนแบบอยางที่ดี และมีหนาที่โดยตรงในการปองกัน 
ปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  

5.1.5 ในกรณีของผูบังคับบัญชาเรียกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานในหอง โดยเฉพาะนอกเวลา 
ทำงาน หรือไปปฏิบัติงานตางจังหวัด/ตางประเทศ สองตอสอง ใหแจงผูบังคับบัญชาระดับตนรับทราบกอน  
ทุกครั้ง  

5.1.6 บุคลากรควรมีจิตสำนึกรักศักดิ์ศรี ภาคภูมิใจในผลการทำงานของตนเอง เห็นคุณคา 
การทำงานของตนเองมากกวาที่จะกาวหนาโดยวิธีอื่น 
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5.2 พฤติกรรมที่ไมพึงปฏิบัติเนื่องจากเขาขายเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวาง ซึ่งไมสามารถระบุพฤติกรรมได

อยางครอบคลุมทั้งหมด อยางไรก็ตามใหตระหนักวา การกระทำเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งผูถูกกระทำไมตองการ 
และมีความรูสึกเดือดรอนรำคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือวาเขาขาย การลวงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ อาทิ 

 5.2.1 การกระทำทางสายตา เชน การจองมองรางกายที่สอไปในทางเพศ มองชอนใต
กระโปรง มองหนาอกหรือจองลง ไปที่คอเสื้อ จนทำใหผูถูกมองรูสึกอึดอัด อับอาย หรือไมสบายใจ หรือผูอ่ืนที่
อยูในบริเวณดังกลาว มีความรูสึกเชนเดียวกัน เปนตน 

 5.2.๒ การกระทำดวยวาจา เชน  
- การวิพากษวิจารณรูปราง ทรวดทรง และการแตงกายที่สอไปทางเพศ 
- การชักชวนใหกระทำการใด ๆ ในที่ลับตา ซึ่งผูถูกกระทำไมพึงประสงคและ ไม

ตองการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ  
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพทลามก 

การเรียกผูหญิงดวยคำท่ีสอไปทางเพศ จับกลุมวิจารณพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทำงาน  
-การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธการแสดงความเห็นตอรสนิยมทางเพศ และ

การพูดที่สอไปในทางเพศ การเลาเรื่องตลกลามกเรื่องสองแงสองงามในเรื่องเพศ การถามเก่ียวกับประสบการณ 
ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสรางเรื่องโกหกหรอืการแพรขาวลือเก่ียวกับชีวิตทางเพศของผูอื่น 
  5.2.3 การกระทำทางกาย เชน  

- การสัมผัสรางกายของผูอื่น การลูบคลำ การถูไถรางกายผูอื ่นอยางมีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกลอโดยการแตะเนื้อตองตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัส ทาง
กายอื่นใดที่ไมนาพึงประสงค การดึงคนมานั่งตัก  

- การตามตื้อโดยที่อีกฝายหนึ่งไมเลนดวย การตั้งใจยืนใกลชิดเกินไป การตอนเขามุม 
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การสงจูบ การเลียริมฝปาก การทำทาน้ำลายหก 
การแสดงพฤติกรรมท่ีสื่อไปในทางเพศโดยใชมือหรือการเคลื่อนไหวรางกาย เปนตน 
  5.2.๔ การกระทำอื่น ๆ เชน  

- การแสดงรูปภาพ วัตถุ และขอความที่เก่ียวของกับเพศ รวมทั้งการเปดภาพโป ในที่
ทำงานและในคอมพิวเตอรของตน 

- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เชน การโชวปฏิทินโป การเขียนหรือวาดภาพทางเพศ
ในที่สาธารณะ การใชสัญลักษณ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการรวมเพศ การสื่อขอความ รูปภาพ สัญลักษณที่
แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเทอรเน็ต เชน เฟซบุค ไลน ฯลฯ เปนตน 

 5.2.5 การกระทำทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน  
- การใหสัญญาที่จะใหผลประโยชน เชน ตำแหนงหนาที ่การงาน ผลการเรียน 

ทุนการศึกษาดูงาน การเลื ่อนเงินเดือนหรือตำแหนง การตอสัญญาการทำงาน หากผู ถูกลวงละเมิดหรือ  
ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ เชน ขอใหไปคางคืนดวย ขอใหมีเพศสัมพันธดวย หรือขอใหทำอยางอ่ืน  
ที่เก่ียวของกับเรื่องเพศ เปนตน 

- การขมขู ใหเกิดผลในทางลบตอการจางงาน การศึกษา การขมขูว าจะทำราย  
การบังคับ ใหมีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทำชำเรา หรือกระทำชำเรา 
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5.3 สิ่งที่ควรกระทำเม่ือถูกลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
5.3.1 ควรแตงกายใหมิดชิด มีสวนชวยพนอันตรายจากสายตาและพฤติกรรมคุกคามทางเพศ

ไดมาก 
5.3.2 แสดงออกทันทีวา ไมพอใจในการกระทำของผูกระทำ และถอยหางจากการลวงละเมิด 

หรือคุกคามทางเพศนั้น 
5.3.3 สงเสียงรองเพื่อใหผูกระทำหยุดการกระทำ และเรียกผูอ่ืนชวย 
5.3.4 บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นดวยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือถายภาพ หรือ ถาย 

video clip (หากทำได) 
5.3.5 บันทึกเหตุการณที ่เกี่ยวของเปนลายลักษณอักษรทันทีที ่เหตุการณเกิดขึ ้น โดยจด

บันทึก วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คำบรรยายเหตุการณที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ/หรือบุคคลที่สาม 
ซึ่งถูกกลาวถึง หรืออยูในเหตุการณ 

5.3.6 แจงปญหาที่เกิดข้ึนใหบุคคลท่ีไวใจทราบทันที 
5.3.7 หารือเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรวมงานหรือเพื ่อน และแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับ

ผูบังคับบัญชา บุคคลหรอืหนวยงานที่รับผิดชอบดวยตนเอง โดยอาจใหเพ่ือนรวมงานเปนที่ปรึกษาหรือ รวมไป
เปนเพ่ือนก็ได 

5.3.8 กรณีผูถูกกระทำอาย/กลัว อาจใหเพื่อนมาแจงแทน แตตองไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกกระทำ 

5.3.9 ถาปฏิเสธอยางชัดเจนไปแลวถูกกระทำซ้ำ ๆ อีก ถือวาเปนปญหา ควรปรึกษาผูใหญ
หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกอนที่ปญหาจะลุกลามไปกวานี้ จากนั้นควรดำเนินการข้ันเด็ดขาด โดยรองเรียนไปยัง
ผูบังคับบัญชาที่อยูในระดับสูงเพ่ือลงโทษทางวินัย 
 

5.4 กระบวนการแกไขปญหาอยางไมเปนทางการ  
การยุติปญหาการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะใชกระบวนการอยางไมเปนทางการ ในการแกไข

ปญหาเปนลำดับแรก  
สิ่งที่ผูถูกลวงละเมิดหรือคกุคามทางเพศตองดำเนินการ  
5.4.1 ในกรณีที ่สามารถแกไขปญหาดวยตนเองได ใหพูด/เขียนถึงผู กระทำเพื ่อแจงให

ผูกระทำ ทราบพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับและรองขอใหหยุดการกระทำ ผูถูกระทำอาจขอใหมีคนอยูเปน
เพ่ือน หรือพูดในนามตนเองได  

5.4.2 ในกรณีไมสามารถแกไขปญหาไดดวยตนเอง ใหดำเนินการดังนี้.- 
- รองขอความชวยเหลือตอผูบังคับบัญชาของผูกระทำ หลังจากเกิดเหตุการณขึ้น 

และใหผูบังคับบัญชาดำเนินการคนหาขอเท็จจริงภายใน ๑๕ วัน หากไมดำเนินการใด ๆ ถือวา เปนการละเลย 
ตอการปฏิบัติหนาที่  

- รองขอหนวยงานที่รับผิดชอบใหมีบุคคลเปนผูประสานงาน เพื่อชวยเหลือจัดใหมี 
การประชุมหารือระหวางฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อหาทางยุติอยางไมเปนทางการ หรือผูไกลเกลี่ย ชวยเหลือ
ในการยุติเรื่องดังกลาว ซึ่งมีกำหนดเวลา ๑๕ วัน เชนเดียวกัน สิ่งที่ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตองดำเนินการ  
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5.4.3 ตรวจสอบหาขอเท็จจริงอยางละเอียดรอบคอบ และแจงมาตรการในการแกไขปญหา 
ดังกลาวใหผูรองทุกขทราบภายใน ๓๐ วัน หากดำเนนิการไมเสรจ็ในกำหนดดังกลาว ใหขยายเวลาออกไป  
ไดอีก ๓๐ วัน  

5.4.4 ใหคำแนะนำหรือการสนับสนุนผูรองทุกขและผูถูกกลาวหาอยางเทาเทียมกัน และจะ
ไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิดจนกวาขอกลาวหาจะไดรับการพิสูจนวากระทำผิดจริง  

5.4.5 เปนตัวกลางในการเจรจาแกไขปญหาอยางไมเปนทางการและเปนการลับ โดยจัดการ 
แกไขปญหาตามความเหมาะสม เชน เจรจากับผูกระทำเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีพฤติกรรมการลวงละเมิดหรือ 
คุกคามทางเพศเกิดขึ้นอีก จัดการเจรจาประนอมขอพิพาทระหวางคูความซึ่งไดรับความยินยอมจากท้ังสอง ฝาย 
การนำเสนอเรื่องไปยังผูบังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป การแยกคูความไมใหพบปะกันโดยความยินยอม ของ
ผูถูกกระทำ ฯลฯ  

5.4.6 เมื่อสามารถตกลงกันไดแลว ขอใหทั้งสองฝายลงนามในบันทึกขอตกลงรวมกันเปน 
ลายลักษณอักษร และใหเก็บไวในแฟมประวัติของทั้งสองฝาย 
  
 5.6 มาตรการคุมครองผูรองทุกขและผูเปนพยาน 

5.6.1 เมื่อมีการรองทุกขแลว ผูรองทุกขและผูเปนพยานจะไมถูกดำเนินการใด ๆ ที่กระทบ
ตอหนาที่การงานหรือการดำรงชีวิต หากจำเปนตองมีการดำเนินการใดๆ เชน การแยกสถานที่ทำงานเพ่ือ
ปองกันมิใหผูรองทุกขและผูเปนพยานและผูถูกกลาวหาพบปะกัน เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากผูรองทุกข
และผูเปนพยาน 

5.6.2 ขอรองขอของผูเสียหาย ผูรองทุกข หรือผูเปนพยาน เชน การขอยายสถานที่ทำงาน 
หรือวิธีการในการปองกันหรือแกไขปญหาดังกลาว ควรไดรับการพิจารณาจากบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ
ตามความเหมาะสม 

5.6.3 ใหการคุมครองผูรองเรียนไมใหถูกกลั่นแกลง 
 

 5.7 มาตรการคุมครองผูถกูกลาวหา 
5.6.1 ในระหวางการรองทุกข ยังไมถือวาผูถูกกลาวหามีความผิด ใหความเปนธรรม และให

ไดรับการปฏิบัติเชนเดียวกับบุคลากรอ่ืน  
5.6.2 ใหโอกาสผูถูกกลาวหาในการชี้แจงแกขอกลาวหาอยางเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง

เอกสาร/พยานหลักฐานแกขอกลาวหา 
 

5.8 หนวยรับเรื่องรองทุกขภายในหนวยงาน 
5.8.1 ผูบังคบับัญชาทุกระดับของผูกระทำ 
5.8.2 งานนิติการ กลุมงานบริหารท่ัวไป 
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5.9 ชองทาง/วิธีการรองทุกขในหนวยงาน 
5.9.1 ผูรองทกุขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ไดที่ www.phonabon.go.th 
5.9.2 ผู รองทุกขสามารถรองทุกขดวยตนเอง ทางโทรศัพท หรือเปนลายลักษณอักษร  

ตอผูบังคับบัญชาทุกระดับของผูกระทำ 
5.9.3 ผู รองทุกขควรรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งจนกวาจะเสร็จ

กระบวนการ หากไมมีการดำเนินการใด ๆ จึงรองทุกขตอบุคคลหรือหนวยงานอ่ืน 
 

5.10 หนวยรับเรื่องรองทุกขภายนอก 
5.10.1 สำนักงาน ก.พ. 
5.10.2 คณะกรรมการการจ ัดการเร ื ่องราวรองทุกข ประจำกระทรวง ตามระเบียบ 

สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. ๒๕๕๒ 
5.10.3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๓ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
5.10.4 ผูตรวจการแผนดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดนิ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 



 
 

ภาคผนวก 
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