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ค าน า 

 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ท างานใน 
เรื่องชีวิตทางเพศและสิทธิในการท างานที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมทั้งยังขัดขวาง
โอกาสต่าง ๆ ในการท างานมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุส าคัญคือ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแม้ประเทศ
ไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และก าหนดโทษส าหรับผู้กระท าการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของบุคลากรใน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 

 คู่มือแนวทางปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน  
ได้จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ท างาน เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมที่เคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากลในการเคารพสิทธิมนุษยชน  
และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การท างานด้วยการปฏิบัติงานตาม มารการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการท างานด้วยการปฏิบัติ  ต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระท าการใดที่เป็นการ  
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ของโรงพยาบาลบางแก้วให้ 
มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับบริการจ าเป็น
จะต้องมีขั้นตอน/กระบวนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชดเจนและเป็นมาตรบานเดียวกัน 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ฉบับนี้ข้ึนเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานโรงพยาบาลบางแก้ว ได้รับ
การปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน มีความ
ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตลอดจน
ก าหนดมาตรการปูองกันและจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานที่เกิดข้ึนให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 1 
ความสำคัญของปัญหา 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  การคุกคามทางเพศ ถือเป็นความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งปฏิญญาว่าด้วยการจัดการความรุนแรง 
ต่อสตรี (Dectaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันว่าความรุนแรง
ต่อสตรีเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพข้ึนพื้นฐานของสตรีและตระหนักวาความรุนแรงของสตรีเป็น
ปรากฎการณ์หนึ่งที่แสดงให้เหน็ถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษ และ
สตรีโดยได้ให้ค าจ ากัดความของ ค าว่า “ความรุนแรงต่อสตรี” ไว้ว่าหมายถึงการกระท าใด ๆ ที่เป็นความ
รุนแรงที่เกิดจากความแตกต่างของบทบาททางเพศ (Gender-based violence1) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะ
เป็นผลให้เกิดการท าร้ายร่างกายทางเพศหรือทางจิตใจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรีรวมทั้งการขู่เข็ญ 
คุกคาม กีดกันเสรีภาพทั้งในที่สาธารณะ และส่วนตัว United Nations 1993 ซึ่งการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศ เป็นความรุนแรงทาง เพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยกกีดกันโดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็น
หลักเป็นปัญหาส าคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระท าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดข้ึนได้ในทุกสถานที่ 
  ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมาย ที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และก าหนด
โทษส าหรับผู้กระท าการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศได้แก่ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย มาตรา 27  ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชาชนและหญิงไทยก าหนดให้เพศ
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันและห้ามมิให้น าความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศมาเป็นเหตุในการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 มาตรา 8 ได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 16 โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  
หรือผู้ตรวจ งานกระท าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ทั้งนี้ มาตรา
147 คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่ แก้ไข
ครั้งที่01 ฉบับที่ 2 วันที่  บังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 7 ของ 84 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.2541 ได้ก าหนดโทษของผู้ที่ฝุาผืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

3. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2558 มาตรา 8 
ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 โดยก าหนดโทษของบุคคลที่กระท าการใด ๆ ต่อผู้อื่น 
อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระท าให้ได้รับความอบอายหรือเดือดร้อนร าคาญต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 5,000.- บาท และหากเป็นการกระท าในที่สาธารณสถานหรอืต่อหน้าธารก านัน หรือเป็นการกระท าอันมี
ลักษณะส่อไปในทาง ที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000. - 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระท า โดยอาศัยเหตุที่ผู้กระท ามีอ านาจเหนือผู้ถูกระท าอันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอ านาจเหนือประการอื่นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
1 เดือนและปรับไม่เกิน 10000.- บาท 

4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.255๘ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ตราข้ึน 
เพื่อก าหนดมาตรการ คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และปูองกันการมิให้มีการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

๑ 



  5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 83 (๘) ก าหนดให้ 
ข้าราชการพลเรือนสามญัต้อง ไม่กระท าการอันเป็นการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่ก าหนดในกฎก.พ.
โดยมาตรา 84 ก าหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ฝุาผืนข้อห้ามตามมาตรา 83 เป็นผู้กระท าผิดวินัย  
ซึ่งมา ก.พ. ได้ออกกฎ ก.พ. ว่าด้วย การกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553 เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการกระท าที่จะถือว่าเป็นการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามมาตรา 83 (8) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 6 ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
เรื่อง มาตรฐานข้ันต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2549 ข้อ 10 ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้า
งาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อ ความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อ
ลูกจ้าง นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบ ร่างมาตรการ
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานและให้หน่วยงานภาครัฐถือ
ปฏิบัติและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน และให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ 
และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานไปด าเนินการตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สถานการณ์ของการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศก็
ยังเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น ข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศของ
กระทรวงสาธารณสุขนั้น ข้อมูลการล่วงละเมิดทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข 3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2558 -
2560) มีผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศ จ านวนทั้งสิ้น 9 คน โดยพบว่าผู้กระท าการล่วงละเมิดทางเพศ 
ด ารงต าแหน่งระดับหัวหน้า 5 น และระดับปฏิบัติงาน 4 คน ถูกลงโทษทางวินัย จ าแนกเป็นวินัยไม่ร้ายแรง 
จ านวน 7 คน และวินัยร้ายแรง จ านวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคลากรของส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขทั้งหมด  
ไม่พบว่าบุคลากรในส่วนราชการ ระดับกรมที่กระท าความผิดกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ (รายงานการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่  2/2560,2560) และจากกรณี
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพศชายสังกัดกองกลางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระท าอานาจาร
ผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง 1 ราย คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข สาธารสุข 
(ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่บังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 8 ของ 84  
ในลักษะไม่สมควร เป็นการคุกคามทางเพศและมีพฤติกรรมใช้อ านาจข่มขู่ต่าง ๆ ท าให้ผู้ ถูกกระท า  
เกิดความรู้สึกอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 (รัฐบาลไทย,2560) ท าให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงจึงจัดท าแนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามเพศ ในการท างานของโรงพยาบาลข้ึน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
ในศักดิ์ศรี ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน จึงความตระหนักและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน ตลอดจนก าหนดมาตรการปูองกันและ
จัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานที่เกิดข้ึนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 
 1.2.1 เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 1.2.2 เพื่อจัดท าแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 
 1.2.3 เพื่อติดตาม ก ากับ ดูแล ตามแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท างาน 
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บทท่ี 2 
การประมวลทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 

 แนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) ฉบับนี้ได้ประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติทั้งระดับสังคม องค์กร และบุคคลในส่วนนี้ขอน าเสนอเกี่ยวกับ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 ความหมายของการคุกคามทางเพศ 
 ค าว่า “การคุกคามทางเพศ Sexual Harassment มีใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.1964 โดยอยู่ในรูปแบบ
ของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,2554)แต่
เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถามผู้หญิง 9000 
คนเกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ 90 เคยถูกคุกคามทางเพศ และหลังจากนั้นเป็น
ต้นมาการคุกคามทางเศเริ่มปรากฏอย่างแร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน ในปัจจุบัน สังคมได้ตระหนัก
ถึงปัญหาเกี่ยวกับการ คุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนท าให้มีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ
แตกต่างกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (1980 อ้างถึงในพรวิภา วิภานราภัย, 2554) ได้ให้นิยามของการ
คุกคามทางเพศว่า เป็นการวิพากวิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้ า ๆ  ซาก ๆ เป็นการแสดงท่าทีหรอืการสมัผสั
ทางภายในลักษะที่เป็นความหายทางด้านเพศ โดยที่ฝุายหญิงไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิดข้ึน” ในขณะที่ 
Irish Nurses Organization ได้ให้ค านิยามของการคุกคามทางเพศว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ การ
ตอบสนองและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เช้ือเชิญ หรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแสดงออกโดยการ
คุกคามท าให้บุคคลที่ถูกคุกคามทางเพศรู้สึกถูกเหยียดหยาม ดูถูกศักดิ์ศรีและหนักใจต่อพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 
Mrkwickaq Commission EEOC ได้ให้ความหมายของการคุกคามทางเพศว่าเป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึง
พฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค์คือ 

1. การยอมจ านนต่อการมีพฤติกรรมล่องเกินทางเพศเพราะเป็นเงื่อนไขก าหนดจ้างงาน 
2. การยอมจ านนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศหรือซึ่งถูกน ามาเป็นพื้นฐาน 

ในการจ้างงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพสในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่ 
แก้ไขครั้งที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่บังคับใช้ตุลาคม 2563หน้า 10 ของ 84 
 3. การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือว่า เป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบคุคลโดยไม่มเีหตุผล
โดยการขู่การเป็นศัตรูหรอืท าใหส้ภาพแวดล้อมในที่ท างาน เป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย Coodner 1994 อ้างถึง
ใน พรวิภา วิภานราภัย 2554 ) การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะส่งผลถึงพฤติกรรม  
การคุกคามทางเพศ ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อย ปานกลางหรือมาก โดยข้ึนอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
ของแต่ละบุคคล จะเห็นได้ว่าในนิยามหรือความหมายของการคุกคามทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม  
3 ลักษณะด้วยกันคือ 
  - เป็นพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศทั้งทางร่างกายและวาจา 
  - เป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึนโดยที่ฝุายหญิงไม่ได้เช้ือเชิญ หรือพอใจ หรือต้องการให้เกิดข้ึน 

- เป็นพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศซึ่งถือว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสิทธิสตรีและ
ความสามารถในการท างานของสตรีการคุกคามทางเพศจะแตกต่างกันในเรื่องการพูดจาเกี่ยวกับการ
ประจบประแจง การช่ืนชม ฝุายตรงข้าม หรือแม้แต่การกระท าช าเรา ฉะนั้น การคุกคามทางเพศ 
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จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญของการจ้าง งาน เพศหญิงในปัจจุบัน Chamey 1994 อ้างถึงใน 
พรวิภา วิภานราภัย,2554 หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการ คุกคามทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะ ชนิดของงาน 
อายุสีผิวและสภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye,Donald & Merker,1994 อ้างถึงในพรวิภา วิภานราภัย
,2554) โดยปกติแล้วการคุกคามพฤติกรรมของผู้คุกคาม/พฤติกรรมของบุคคล รอบข้าง และพฤติกรรมของ
บุคคลที่อยู่รอบข้าง/ พฤติกรรมของผู้คุกคาม (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภา นราภัย,2554 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ Internatioal Labour Organization : ILO ได้นิยาม การคุกคามทางเพศใน
ที่ท างานไว้ว่าเป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการละเมิดต่อผู้ ถูกกระท า  
การคุกคามทางเพศในที่ท างานต้องมีลักษณะสองประการ ดังนี้ 

1. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ผลประโยชน์เรื่องงาน เช่นการข้ึนค่าตอบแทน  
การเลื่อนต าแหน่งขึ้น หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามที่ต้องการ 

2. การสร้างสภาพการท างานที่ไม่เป็นมิตราซึ่งท าให้เหตุที่คุกคามเหยื่อหรือท าให้เหยื่ออับ 
อาย ทั้งนี้ พฤติกรรมที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( Internatioal Labour Organizaton : ILO) ถือว่า
เป็นการคุกคามทางเพศ ประกอบด้วยทางกาย ได้แก่การใช้ความรุนแรงทางกายสัมผัส เข้าใกล้ชิดโดยไม่จ าเปน็
ทางวาจา ได้แก่ออกความเห็นหรือถามค าถามเกี่ยวกับรูปโฉมวิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การละเมิดด้วยการ
ติดต่อทางโทรศัพท์การไม่ใช้วาจาได้แก่ผิวปาก แสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ การละเมิดด้วยการติดต่อ 
ทางโทรศัพท์การไม่ใช้วาจา ได้แก่ผิวปาก แสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ แสดงวัตถุทางเพศการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศ ที่เป็นการบังคับใช้
อ านาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความท่าทางแสดงด้วยเสียง รูปภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศหรือการกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกัน โดยประการที่น่าจะท าให้
ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคานได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมายรวมถึงการ
ติดตามรังควานหรือการกระท าการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ ปลอดภัยทางเพศ คู่มือการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ คุกคาม
ทางเพศในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่แก้ไข ครั้งที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่
บังคับใช้ ตุลาคม2563 หน้า11 ของ84 โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงานการสรรหา    
รือ การแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสียหาย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษาจะ
เห็นได้ว่าความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้ความหมายแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือ 
การแสดงพฤติกรรมทีส่ื่อความหายในเรื่องเพศโดยที่ฝุายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจและไม่ต้องการให้เกิด ซึ่งก็มีทั้ง
การใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือการแสดงสญัลกัษณ์ที่แสดงความหมายในทางเพศ แม้บางราย อาจมีความ 
รุนแรงน้อย แต่บางรายก็มีความรุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหาความรุนแรง ของปัญหา  
แนวทางแก้ไข และตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่ามีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด ( International Labour 
Organization,2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,2554) 

2.2 รูปแบบของการคุกคามทางเพศ Beavais 
(1986 อ้างถึง ในพรวิภา วิภานราภัย,2554) ไดจ าแนกรูปแบบของการคุกคาม 

ทางเพศออกเป็น 4 รูปแบบ ตามคู่กรณีคือ 
1. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female) 
2. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male) 
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3. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harss Homosexual) 
4. พวกรักร่วมเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Homosexual Harass Heterosexual) 

แมคคินอน (Mackinon,1979 อ้างถึงในพรวิภา วิภานรภัย,2554) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมการคุกคาม  
ทางเพศออกเป็น 4 รูปแบบคือ 

- การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคุยยกยอที่ปราศจากความหมาย 
- การสัมผัสทางกาย เช่นการแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ 
- การนัดหมายอันไม่เป็นที่ต้องการ 
- การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะท างานWorking Women United Institute (WWUI)  

(อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย,2554) ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ 6 รูปแบบ คือ 
- การยักค้ิวหลิ่วตา  และการช าเลืองมองรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด 
- การพยายามสัมผัสตัวของฝุายหญิงอยู่เสมอ 
- การขู่ผู้หญิงให้ยอมจ านนต่อการคาดค้ันหรือการเหน็บแนม 
- การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามล าพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจฝุายหญิง 
- การชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยโดยมักจะขู่ถึงการออกจากงาน/เลื่อนต าแหน่ง 
- การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝุายหญิง นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการ 

ติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก ยังส่งผลให้เกิด
การคุกคามทางเพศในรูแบบใหม่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ Social Media เช่นการส่งภาพลามกอนาจาร
เกี่ยวกับเพศ ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ application ไลน์ คู่มือการปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่ แก้ไขครั้งที่ 01 ฉบับที่2 วันที่บังคับใช้ตุลาคม2563 หน้า 
12 เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

 

2.3 ทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ 
สาเหตุและการด าเนินการแก้ไข ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศได้แบ่งออกเป็น 

5 แนวคิดดังนี้   
2.3.1 ทฤษฎีทางชีวะ Biological theory ทฤษฎีนี้อ้างอิงความแตกต่างทางกายภาพ

ระหว่างเพศลักษณะ ของร่างกายและฮอร์โมนที่แตกต่างกันท าให้เพศชายก้าวร้าว 
มากกว่าเพศหญิง แนวคิดน้ีก าหนดให้เพศชายเป็นผู้ รุกราน และเพศหญิงเป็นเหยื่อของการลวนลามทางเพศ
ถึงแม้ว่าเพศชายจะได้รับการสอนให้มีการควบคุมตนเองแต่ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ในตัวตาม
แนวคิดน้ีวิธีที่ดีที่สุดในการปูองกันคือการปกปูองและมักจะจ ากัดวงที่ผู้หญิงถึงแม้การลงโทษเพศชายที่เป็นผู้
รุกรานอาจจะเป็นประโยชน์กับสังคม แต่อาจจะไม่มีประสิทธิผลในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลอย่างไรก็
ตามทฤษฎีนี้ถูกต่อต้านเนื่องจากมีตัวอย่างที่ปรากฎว่ามีการลวนลามผู้ชายและมีอัตราเพิ่มมากขึ้น 

2.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการ Developmental theory แนวคิดน้ีก าหนดให้บุคคลเรียนรู้ที่จะ 
สื่อสารความรู้สึกผ่านทางปฏิสัมพันธ์ทางบุคคลที่เยาว์วัยกว่า มีความยากล าบากในการสื่อสารความรู้สึก
ทางบวกและทางลบที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศการดึงดูดทางเพศไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกให้เหมาะสมทาง
สังคมได้จึงน าไปสู่ลักษณะ พฤติกรรมที่ลวนลามโดยวัยรุ่นหญิงมีทักษะทางสังคมมากกว่าวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิง
มีพฤติกรรมที่ลวนลามน้อยกว่า แต่เมื่อบุคคลมีวุฒิภาวะมากข้ึนพฤติกรรมนี้ก็จะลดลงแม้บางคนไม่ได้เรียนรู้ 
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พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม แนวคิด นี้ช้ีให้เห็นถึงความส าคัญของการสร้างการตระหนักรู้ตนเอง ความ
เข้าอกเข้าใจและทักษะการสื่อสารที่มีแนวคิดที่ค้านทฤษฎีนี้ คือ การคงอยู่ของการลวนลามทางเพศในที่ท างาน
และข้อเท็จจริงที่ว่าคนบางคนดูเหมือนว่าได้รับการถ่ายทอดทางสังคมที่ดีแต่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการ
ลวนลามทางเพศ 

2.3.3 ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค แนวคิดน้ีถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบพฤติกรรม 
ที่เป็นปฏิปักษ์ ทางสังคมที่รุนแรงเช่นเดียวกับการท าร้ายทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวความเจ็บปวด
บอบซ้ าที่เหยื่อได้รับ เป็นสาเหตุที่ท าให้สูญเสียความสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจและเห็นว่าตอนเองเป็นผู้ผิด
วิธีการบ าบัดด้วยกลุ่มและการท าให้หายขาด Sublimation โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นไป
ได้มากที่สุดของการฟื้นฟู แต่การเปลี่ยนแปลงใช้เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมากแนวคิดนี้ถือว่าการลวนลาม
เป็นเรื่องธรรมดา ส าหรับคนทั่วไป ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงโดยสมคมจิตวิทยาของอเมริกาไม่ได้จัดประเภทของการ
ลวนลามทางเพศเป็นความผิดปกติทางจิต 
  2.3.4.1 การลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบของการสนิทสนมที่พิเศษ exclusionany 
Intimidation โดยคนที่มักจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความกรุณาอาจะเป็นการลวนลามโดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการ
ขู่เข็ญ คู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการท างานของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารเลขที่แก้ไขครั้ง
ที่ 01 ฉบับที่ 2 วันที่บังคับใช้ ตุลาคม 2563 หน้า 13 ของ 84 ในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคม แรงจูงใจของผู้
บุกรุกจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ที่จะสนิทสนมกับเหยื่อโดยยกเลิกสิทธิพิเศษที่ได้รับใหม่การลวนลามทางเพศจะ
เป็นการคงรักษาผู้หญิงให้สงบ 
  2.3.4.2 การท าร้ายของผู้มีอ านาจในองค์กร abuse of organizational power  
ตามแนวคิดน้ี คนที่อยู่ในหน่วยงานมีปริมาณอ านาจที่แตกต่างกันข้ึนอยู่กับบทบาท เช่นนายจ้างมีอ านาจเหนือ
ลูกจ้างอาจารย์มีอ านาจเหนือนักศึกษา การลวนลามทางเพศเป็นผลโดยตรงมาจากอ านาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิง ในองค์กรการลวนลามทางเพศจึงเป็นการใช้อ านาจ โดยทั่วไปผู้ชายมีบทบาทอ านาจสูงใน
หน่วยงาน แนวคิดน้ีถือว่าอ านาจเป็นการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ไปด้วยกันกับอ านาจแนวคิดนี้จะไม่
สามารถอธิบาย การลวนลามทาง เพศระหว่างเพื่อนได้   
  2.3.4.3 การท าร้ายของผู้มีอ านาจทางสังคม abuse of societal power แนวคิดน้ีสังคมให้
สิทธิพิเศษแก่ผู้ชายให้มีอ านาจเหนือผู้หญิง โดยผู้ชายเป็นตัวหลักส าคัญในการท าพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ 
  2.3.5 ทฤษฎีทางวัฒนธรรม Culture theories แนวคิดนี้มีทั้งส่วนที่แตกต่างจากทฤษฎีที่
กล่าวมาแล้วและคาบเกี่ยวกันอยู่บางส่วน แต่โดยหลักการแล้วทฤษฎีนี้เป็นวัฒนธรรมที่รายล้อมกับเหตุการณ์
ของการลวนลามทาง เพศที่เกิดข้ึนขณะนั้นมากกว่าบุคคลหรือสงัคมที่ใหญ่กว่าทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกลา่วถึงใน
ที่นี้มี 4 แนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และทฤษฎีความเป็นผู้หญิง ดังนี้คือ 
  2.3.5.1 แนวคิดทางวัฒนธรรมของฟรอยด์ Freudian culture approach แนวคิดนี้
กล่าวถึงการมีอยู่ของการลวนลามทางเพศว่า เป็นความล้มเหลวของวัฒนธรรมที่จะเก็บกดหรือการท างานที่มี
ศักยภาพของแรงผลักดันที่ท าลายล้างระหว่างแรงขับที่ด ารงรักษาตนเองและแรงขับท าลายล้างตนเองในคน 
การควบคุมแรงผลักดันน้ีเป็นจุดมุ่งหมายของสังคม การลวนลามทางเพศเป็นสัญลักษณ์ของสังคมที่แตกสลาย
และเป็นภัยที่ส าคัญต่อความมีระเบียบของสังคมทฤษฎีนี้อาจอธิบายได้ว่าท าไมคนที่มีความประพฤติดีจ านวน
มาก จึงเรียกร้องให้มีการเก็บกดกิจกรรมก้าวร้าวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่นและวิธีการตอบสนองกับการ
ลวนลามทางเพศอีกวิธีหนึ่ง 

6 



  2.3.5.2 แนวคิดโครงสร้าง Structural approach แนวคิดนี้เน้นบรรทัดฐานของ
สถานศึกษาที่ค านึงถึงเรื่องเพศและความก้าวร้าว ทฤษฎีวัฒนธรรมนี้สนับสนุนการเปลี่ยนโครงสร้างว่าเป็นวิธี
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาจให้ความใส่ใจไปยังโครงการที่เป็นทางการและมีความชัด
เชน เช่น กฎระเบียบ วินัยของสถานศึกษา ทฤษฎีนี้อาจมองไปที่โครงสร้างของสถานศึกษาที่มีความชัดเจน
น้อยกว่า เช่นเรื่องราวของสิ่งที่ร้องทุกข์ได้รับการด าเนินการจริง ความอดทนต่อพิธีกรรมและพฤติกรรมที่ไม่
เป็นทางการ ซึ่งการด าเนินการเช่นน้ีขัดกับการไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กรในเรื่องการรวนลามทาง
เพศสิ่งที่เป็นปรปักษ์ ของแนวคิดโครงสร้าง  
  2.3.5.3 แนวคิดทฤษฎีวิกฤต Critical theory approach แนวคิดนี้ใกล้เคียงกับทฤษฎีผู้มี
อ านาจแต่แนวคิดทฤษฎีวิกฤตเน้นวัฒนธรรมการท าร้ายทางสังคมของสถานศึกษาทฤษฎีทั้งสองมองการ
ลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความก้าวร้าวทางเพศในสังคมที่ใหญ่ข้ึน ว่ามีสาเหตุจาการโฆษณา 
คู่มือการ ปฏิบัติงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) เอกสารที่แก้ไขครั้งที่01 ฉบับที่ 2 
วันที่บังคับใช้ตุลาคม 2563 หน้า 14 ของ 84 และการบริโภคทุนนิยม ทฤษฎีนี้มองว่าเป็นการเก็บกดทาง
สังคมที่ยาวนาน ในรูปแบบต่าง ๆ ทางกฎหมายของความก้าวร้าวเช่นประเด็นที่ซ่อนเร้นของการถ่ายทอดทาง
สังคมในสถานศึกษา การลวนลามทางเพศตามแนวคิดน้ี เป็นการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายใน
สถานศึกษาที่มีความแปลกแยกซึ่งมีสาเหตุมาจากความรุนแรงที่ได้รับในสภาพแวดล้อมที่ถูกเก็บกดในทาง
ปฏิบัติสถานศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้โดยการจัดสภาพแวดล้อม ให้มีความเมตรากรุณา โดย
ปัญหาต่าง ๆ ที่เก็บกดสามารถเปิดกว่างพูดคุยคุยได้เพื่อผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษามากข้ึน 
การตัดสินใจจะได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบุคคลยิ่งข้ึน 
  2.3.5.4 แนวคิดจริยธรรม ethical view แนวคิดนี้จะเห็นว่าการลวนลามทางเพศเป็น
สัญลักษณ์ของความล้มเหลวขององค์กรที่จะปลูกฝังศีลธรรมจรรยาและความซื่อสัตย์ให้กับสมาชิกวิธีการแก้ไข  
วิธีหนึ่งได้แก่ การเพิ่มความใส่ใจขององค์กรกับ พันธกิจทางดามศีลธรรมจริยธรรมและเช่ือมโยงให้เกี่ยวข้องกับ
สมาชิก โดยเน้นพฤติกรรมทางศีลธรรมจริยธรรมสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
  2.4 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการคุกความทางเพศ 
ทฤษฎีการคุกคามทางเพศได้กล่าวถึงในข้างต้นนั้นละทฤษฎีมีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การ
คุกคามทางเพศได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น เลนนิค-ฮอลล์ Lengnick-Hall,1995 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย
,2554) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานโดยทฤษฎีนี้ระบุลักษณะ
บุคคลที่เป็นผู้คุกคามว่ามีบุคลิกภาพอย่างไร โดยดูจากพฤติกรรมในอดีตและบุคลิกภาพ เช่นพวกฉวยโอกาส
พวกไม่รู้ตัว สถานการณ์ที่มีโอกาสท าให้เกิดการคุกคามทางเพศในที่ท างานเช่นสัดส่วนชายหญิงไม่เท่ากันมีเพศ
ใดเพสหนึ่งมากว่าอีกเพศและบรรยากาศส่งเสริมทางเพศ แนวคิดนี้กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างคุณลักษณะ
ของบุคคลและสถานการณ์ที่จะท าให้เมินประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศโดยพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
สามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ 3 มิติได้แก่ ปริมาณความถ่ีความรุนแรงและรูปแบบโดยพฤติกรรม สามรถมีความ
ต่อเนื่องจาก การเกิดข้ึนครั้งเดียวจนถึงบ่อยมาก พฤติกรรมอาจจะมีความรุนแรงมาก การรุกรานและ
พฤติกรรมอาจอยู่ในรูปทางกายภาพเช่นการสมัผสัที่ไมต่้องการหรอืรูปแบบภาษาเช่นเสนอทางเพศที่ไม่ต้องการ 
โดยที่เหยื่อมีการตอบสนองการคุกคามทางเพศโดยตรง ได้แก่ การเผชิญหน้ากับผู้คุกคามหรือร้องทุกข์อย่าง
เป็นทางการหรือเป็นการตอบสนองทางอ้อม ได้แก่การหลบหนีหลีกเลี่ยงหรือไม่ใส่ใจผู้ คุกคาม ซึ่งการ
ตอบสนองของเหยื่อได้รับการแทรกแซงจากการแปลความหมายพฤติกรรมนั้น และการกระท าขององค์กรที่มี
ต่อพฤติกรรมนั้น 
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2.5  ผลกระทบของการคุกคามทางเพศท่ีมีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ 
การคุกคามทางเพศจะมีผลกระทบมากมายต่อเหยื่อหรือผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท างาน
เห็นได้จากการศึกษาของ US.Merit Systems Protection Board จากการสุ่มตัวอย่างพบปริมาณร้อยละ 25 
ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ท างานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ Kaye etat,1994 อ้างถึง ในพรวิภาวิภา
นราภัย,2554 นอกจากนี้การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทางเศรษฐกิจและการศึกษาของผู้ถูกคุกคามอีกด้วย 
อาทิความสามารถในการศึกษาการท างานโอกาสก้าวหน้าในการท างานความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
ตลอดจนความมั่นใจในการท างานลดลงซึ่งผลกระทบเหล่านี้ส่งผลท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุคามลดลง 
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่าประมาณร้อยละ 90 เกิดความผันแปรทางอารมณ์  คือเกิดความเครียด มีอารมณ์โกรธ 
กลัว ซึมเศร้า อยากร้องให้โดยไม่ทราบสาเหตุมคีวามวิตก กังวล และรู้สึกต่ าต้อย คิดอยู่เสมอว่าท าไมเหตุการณ์
เช่นน้ีจึงเกิดข้ึนกับตัวเอง นอกจากผลกระทบทางด้านจิตใจแล้วยังมีผลกระทบทางด้านร่างกายด้วย เช่นเบื่อกา
หารรับประทานอาหารไม่ค่อยได้ซึ่งเกิดจากความวิตกกังวลน้ าหนักลด  

2.6  การช่วยเหลือทางด้านจิตใจส าหรับผู้ท่ีถูกคุกคามทางเพศ 
ปริมาณร้อยละ 12 ขอผู้ที่ถูกคุกคามต้องการความช่วยเหลือทางดานจิตใจ ในการ 

ประเมินภาวะของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศและการดูแลผูท้ี่มีปญัหาทางด้านจติใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันตาม
ลักษณะของผู้ปุวยแต่ละบุคคล เช่นประเภทหรือชนิดของการคุกคามทางเพศ การปรับตัวของผู้ถูกคุกคามอายุ 
เพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ เป็นต้น ส าหรับการรักษานั้นจะเริ่ มต้นเหมือนกัน คือเริ่มด้วยการ  
สัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการรักษา ทั้งนี้ผู้ถูกคุกคามทางเพศโดยส่วนใหญ่จะแสดงออกให้เห็นใน
ลักษณะของความไม่แน่ใจในการเข้าหาบุคคลที่จะรับปรึกษา กล่าวคือไม่แน่ใจว่าผู้ที่ให้ค าปรึกษา จะช่วยเหลือ 
ตนเองได้หรือไม่และไม่แน่ใจในผู้ให้ค าปรึกษาโดยคิดว่าผู้ที่รับปรึกษาอาจจะคิดว่าตนเองเป็นผู้สร้างปัญหา  
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะท าให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความเรียดซ้ าสอง 

2.7  การป้องกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ 
1. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร Employer Prevention ต้องมีการก าหนดนโยบายและแจ้งให้ 

ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานมีการก าหนดวิธีการฟูองร้องหรือ
การเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึก
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดข้ึน ทั้งนี้ต้องได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหารและลูกจ้าง  

2. ระดับลูกจ้าง Employee Prevention โดยมากแล้วจะเน้นในเนื่องการปูอกันตนเองจา 
การคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้ 
  2.1 เผชิญหน้าผู้ท าการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจ าเป็นและขอร้องให้หยุด
การกระท าดังกล่าว 

2.2 รายงานเรื่องการคุกคามทางเพศ โดยรายงานตามสายงานบังคับบัญชา 
2.3 จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศโดยแสดงรายละเอียดใครท าอะไรที่ไหนและ 

เวลาเท่าไหร่ แล้วท าส าเนาเก็บไว้ 
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2.4 หาผู้สนับสนุนจากที่อื่นหรือจากองค์กรอืน่ซึ่งสามารถเรียนรู้จากการคุกคามประเภทและ
ผู้ท าการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะท าให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้ าหนักมากขึ้น จะ 

เห็นได้ว่า นโยบายในที่ท างานเกี่ยวกับการปูองกันการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานเป็นสิ่งที่ส าคัญการให้
ความรู้การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตัิตัวตอลดจนการออกกฎระเบียบต่าง ๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กันนั้น ก็เป็นวิธีหนึ่งในการปูองกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ท างานได้ และเมื่อนายจ้างได้ทราบว่า
มีการคุกคามทางเพศเกิดข้ึนในสถานที่ท างานจริง ภายหลังจาการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหาร มีกลวิธีใน
การจัดการ คือ 

- ตักเตือน 
- เปลี่ยนหน่วยงาน 
- ตัดเงินพิเศษ 
- ให้ออก 
- ไล่ออก 
- แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม เช่นการขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอื่น 
- จ่ายค่ารักษา (ถ้ามี) ค่าปรึกษา จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีที่มีการปรึกษาจิตแพทย์ 

และมีการฟูองร้อง นโยบายของสถานที่ท างานในการปูองกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นสิ่ งส าคัญ
นอกเหนือจากการปูองกันตนเองของผู้ท างานแล้ว การประกาศให้ผู้ท างานทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมี
การคุกคามทางเพศในสถานท างานจะเป็นวีที่ดีที่สุดในการปูองกันการคุกคามทางเพศได้และหากแม้มีการ
คุกคามทางเพศเกิดข้ึนในสถานท างานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการ
จัดการและสอบสวนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อมิให้เหตุการณ์นี้เกิดข้ึนในสถานที่ท างานอีก  
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บทที่ 3 
แนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพสในที่ท างานโรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
(ปัญญานันทภิกขุ) 
ค าจ ากัดความ    
  การล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศ คือ การกระท าใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางเพศที่เป็นการบังคับการใช้อ านาจที่ไม่พึงปรารถนาด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ 
เอกสารข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือส่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระท าอย่างอื่นในท านองเดียวกัน
โดยประการที่น่าจะท าให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนร าคาญ จนได้รับความอบอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม
และให้หมายรวมถึงการติดตาม รังความหรือการกระท าใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ
โดยเฉพาะการสร้างเงื่อนไข ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่ งตั้งหรือผลกระทบอื่นใดตอ
ผู้เสียหายทั้งในหน่วยงานรับหรือเอกชน  
แนวทางปฏิบัติ   
  แนวปฏิบัติเพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานของ
โรงพยาบาลบางแก้ว จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานทุกคนไม่ว่าอยู่ในสถานการใด
ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในทีท างานทุกคน
ต้องรบัผิดชอบในการกระท าและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติน้ี 
  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จังหวัดพัทลุง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่าง
บุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการลว่งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่าง
ให้เกียรติและสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานด้วยการปฏิบัติต่อกัน
อย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือ
ด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
  ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการท างานดังกล่าว โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) จะด าเนินการดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพใน 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยค านึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระท าการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระท าการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท างาน 

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง  

พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน  และเครารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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3. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูก

ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุก

คน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ) 

  ๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 

ทางเพศในการท างานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน 

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 

- ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา 
- แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลบัตาหรอืท างานสองต่อสองกับผู้บงัคับบัญชา  

/ เพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่ไว้ใจอยู่ด้วย 
- สอดส่งและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด/ คุกคามทางเพศเกิดข้ึนในหน่วยงานไม่ 

ควรเพิกเฉยหากมีปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้ค าปรึกษา รวมทั้งช่วยเหลือแก่เพื่อน
ร่วมงาน 

- หากผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีและมีหน้าที่ปูองกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในที่ท างาน 

- หากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะนอกเวลา
ท างานแบบสองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นรับทราบก่อนทุกครั้ง 

- มีจิตส านักรักศักดิ์ศรีภาคภูมิใจในผลการท างานของตนเอง เห็นคุณค่าการท างานของ
ตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น 
 
พฤติกรรมท่ีเข้ารา่ยเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
1. การท าท าด้วยสายตา เช่น การจ้องมองร่างกายทีส่่อไปในทางเพศ มองซ้อนใต้ 

กระโปรง มองหน้าอก หรือจ้องลงไปที่คอเสื้อจนท าให้ผู้ถูกมองรูส้ึกอึดดัด อับอาย หรือไมส่บายใจ หรอืผุ้อื่นที่
อยู่บรเิวณดังกล่าวมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเป็นต้น 

2. การกระท าด้วยวาจา เช่น  
-  การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายทีส่อ่ไปทางเพส  
- การชักชวนให้กระท าการใด ๆ ในที่ลับตาซึ่งผู้ถูกระท าไม่พงึประสงค์และไม่ 

ต้องการพูดเรือ่งตลกกบัเพศ 
- การเกี้ยวพาราสีพูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดจารามก การโทรศัพท์ 

ลามก การเรียกผูห้ญงิด้วยค าที่ส่อไปในทางเพส จบักลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในทีท่ างาน 
   -การสนทนาเรื่องเพศสัมพันธ์การแสดงความคิดเห็นต่อรสนยิมทางเพศและการพูดที่
สื่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกบัประสบการณ์ความช่ืนชอบในเรือ่งเพศ การสร้างเรื่องโกหกหรือการแพร่ข่าว
ลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผูอ้ื่น 
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   3. การกระท าทางกายเช่น 
   - การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคล า การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่างมีนัยทางเพศ 
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกายอื่น
ใดที่ไม่น่าพึงประสงค์การดึงคนมาน่ังดัง เป็นต้น 
   -  การตามรบเร้าโดยที่อีกฝุายหนึ่งไม่เห็นดีด้วย การตั้งใจใกล้ชิดเกิดไป การต้อนเข้า
มุมหรือขวางทางเดิน การยักค้ิวหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝปีาก การท าท่าน้ าลาย
หก การแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในการทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น  
   4. การกระท าอื่น ๆ เช่น 
   - การแสดงรูปภาพ วัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพลามก
อนาจารในที่ท างานหรือในคอมพิวเตอร์ของตน  
   - การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การเขียน หรือวาดภาพ หรือแสดงภาพที่ส่อไป
ทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญญาลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ การสื่อข้อความ รูปภาพ
สัญญาลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางอินเตอร์เน็ต  
   5. การการะท าทางเพศทีม่ีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ เช่น 
   - การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผลการเรียน 
ทุนการศึกษาดูงานการเลื่อนเงินเดือนหรือต าแหน่ง การต่อสัญญาการท างาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูก
คุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่นขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ท าอย่างอื่น ที่เกี่ยวข้อง
กับเพศ เป็นต้น 
   - การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะท าร้าย  
การบังคับให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระท าช าเราหรือกระท าช าเรา 

ท าอย่างไรเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
- แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระท า และถอยห่างจาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง 

เพศ นั้น 
- ส่งเสียงร้องเพือ่ใหผู้้กระท าหยุดการกระท า และเรียกผูอ้ื่นช่วย 
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพหรือภาพถ่าย หรือถ่ายวิดีโอ  

คลิป  (หากท าได้) 
- บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดข้ึน โดยจดบันทึก 

วันเวลา และสถานที่เกิดเหตุค าบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ช่ือของพยานและบุคคลที่สาม ซึ่งถูกกล่าวถึงหรือ
อยู่ในเหตุการณ์ และรายงานผู้บังคับบัญชาที่เหนือข้ึนไป หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานของ
โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
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กระบวนการแก้ไขและกระบวนการร้องทุกข์ 
การยุติปญัหาโดยใช้กระบวนการอย่างไมเ่ป็นทางการเป็นล าดับแรกแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. สิ่งทีผู่้ถูกกระท าต้องด าเนินการ 
- ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้ให้ผู้ร้องเรียนพูด/เขียนถึงผู้กระท าเพื่อแจ้ง 

ให้ผู้กระท าทราบพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับและร้องขอให้หยุดการกระท า โดยผู้เสียหายอาจขอให้มีบุคคลอื่น
ร่วมอยู่เป็นพยานหรือไม่ก็ได้ 
 

- ในการณ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองให้ผู้ร้องเรียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ 
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชา โดยหน่วยงานจะแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วันท าการ (นับแต่ได้รับรายงาน)
ว่าได้รับรายงานดังกล่าวแล้วและจะด าเนินการสืบสวนข้อเทจ็จริง/แก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนให้แล้วเสรจ็โดยเร็วสิ่งที่
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องด าเนินการ 

- หัวหน้าหน่วยงานด าเนินการแตง่ตั้งคณะท างานสอบข้อเทจ็จริง หรือไมเ่กิน 5 คน  
ประกอบด้วย ประธานคณะท างานที่มีต าแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมี
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคู่กรณี โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้ร้องเรียนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้
ร้องเรียนไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หรือให้งานนิติการ หรือกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ด าเนินการสอบข้อเท็จจรงิทัง้นี้ให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงานทราบ และหากต้องมีการด าเนินการทางวินัย 
ขอให้คณะท างานน าข้อมูลเสนอผู้บริหาร ประกอบการด าเนินการทางวินัย 

-  สืบสวนข้อเท็จจรงิอย่างละเอียดรอบคอบ และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา/ 
ลงโทษผู้กระท าผิดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากด าเนินการไม่เสร็จในก าหนดดังกล่าว สามารถขยายเวลา
ออกไปได้ อีก 30 อัน 
 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ในหน่วยงาน 
- ผู้บังคับบญัชาทุกระดับของผู้กระท า  
- ชมรมจริยธรรม หลวงพ่อปัญญา 
- คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- เว็บไซต์ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันภิกขุ) 

 

ช่องทาง/วิธีการร้องเรียน 
 ท่านสามารถร้องเรียนการกระท าดังกล่าวได้โดยวิธีการ/ผ่านช่องทางดังนี้ 

1. ร้องเรียนด้วยวาจาโดยตรงต่อผู้บงัคับบญัชาข้ึนต้นของผู้กระท าหรอืทางโทรศัพท์ (กรณีไมส่ามารถ
ร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อักษร) 

2. ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร (จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ถึงผู้บริหาร โรงพยาบาล 
ศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  โดยส่งเอกสารผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง ได้แก่ 
     - กล่องรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน 

-  ทางไปรษณีย์ : คณะกรรมการรบัเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลศรีนครินทร์(ปัญญานันทภิกขุ)  
  -  ทางเว็บไซต์ร้องเรียนโรงพยาบาลศรีนครินทร(์ปัญญานันทภิกขุ) 
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  เมื่อด าเนินการอย่างไม่เป็นทางการ แล้วไมส่ามารถแก้ไขหรอืยุติปัญหาที่เกิดข้ึนได้ ผู้ถูกล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศสามารถด าเนินการอย่างเป็นทางการ โดยใช้สิทธ์ิในการร้องทุกข์ต่อ หน่วยงานรับ
เรื่องร้องทุกข์ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงานได ้
หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอกหน่วยงาน 

1. ส านักงาน ก.พ. 
2. คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทกุข์ ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน มาตรา 23 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ 

พ.ศ.2542 
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 23,24 และมาตรา 35 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552 
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