
อย่างไรจึงเป็นการล่วงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรี 

ความเป็นมนุษย์ในการด ารงชีพและความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและมีผลกระทบ 
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อผู้ถูกกระท า ต่อหน่วยงาน หรือต่อสังคม แต่ประเทศไทย 
กลับไม่ได้ให้ความส าคัญกับปัญหาในเร่ืองนี้เท่าท่ีควร และแม้ว่าในระยะหลัง ประเทศไทยจะหันมา
ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มากขึ้นก็ตาม แต่ปัญหา
ดังกล่าวก็ยังคงเกิดขึ้นและไม่ได้รับการแก้ไขเท่าท่ีควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องการ 
ล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการท่ีนับวันจะมีแต่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเห็นได้จาก
การท่ี ส านักงาน ก.พ. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเป็นจ านวนมาก
ในช่วงท่ีผ่านมา  และนอกจากจะเกิดผลกระทบกับตัวผู้ถูกกระท าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
ร่างกายหรือจิตใจก็ตาม ยังอาจส่งผลกระทบไปถึงการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
อีกด้วย  ดังนั้น ภาครัฐจึงควรหามาตรการท่ีจะป้องกันการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศมิให้เกิดขึ้นในส่วนราชการ โดยแต่ละส่วนราชการอาจก าหนดแนวทาง 
การประพฤติปฏิบัติของข้าราชการเพื่อไม่ให้น าไปสู่การกระท าผิดวินัย แต่หากไม่สามารถป้องกัน
การกระท าดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นได้ การกระท าของบุคคลนั้น ๆ ย่อมเข้าข่ายเป็นความผิดวินัย 
ตามมาตรา 83 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

มาตรา 83 (8) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต้องไม่กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.” ดังนั้น 
ส านักงาน ก.พ. จึงต้องก าหนดรายละเอียดว่า การกระท าเช่นใดจะถือว่าเป็นการล่วงละเมิด 
หรือคุกคามทางเพศ  ซึ่งขณะนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าอันเป็นการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 และได้ก าหนดรูปแบบการกระท าท่ีจะถือว่าเป็นการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศไว้ใน กฎ ก.พ. ดังกล่าวด้วยแล้ว 

รูปแบบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการนั้นเกิดขึ้นได้ 
หลายรูปแบบ ไม่ว่าเป็นการกระท าด้วยการสัมผัสทางกายท่ีมีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ 
การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ฯลฯ การกระท าด้วยวาจาท่ีส่อไปในทางเพศ  
เช่น การวิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย การพูดหยอกล้อ พูดหยาบคาย ฯลฯ การกระท าด้วยอากัปกิริยา 
ท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การท าสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใด  ๆ การแสดง 
หรือสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ ท่ีส่อไปในทางเพศ เช่น การแสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมาย 
ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น ฯลฯ หรือการแสดงพฤติกรรมอื่นใดท่ีส่อไปในทางเพศ  
ซึ่งผู้ถูกกระท าไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร าคาญ   
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ท้ังนี้ การท่ีจะถือว่าเป็นความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา  
83 (8) นั้น ต้องเป็นการกระท าต่อข้าราชการด้วยกัน หรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการ กล่าวคือ 
ผู้ถูกกระท าจะเป็นข้าราชการท่ีอยู่ในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานกับผู้กระท าผิดก็ได้  
หรือแม้ไม่ใช่ข้าราชการ แต่เป็นบุคคลผู้ร่วมปฏิบัติงานกับผู้กระท าการอันเป็นการล่วงละเมิด  
หรือคุกคามทางเพศ เช่น ลูกจ้าง  พนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน   

นอกจากนั้น การกระท าความผิดกรณีล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ไม่เฉพาะว่า
จะต้องเป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นในสถานท่ีท างานเท่านั้น  หากพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมเกิดขึ้น 
นอกสถานท่ีท างาน โดยผู้ถูกกระท ามิได้ยินยอม หรือท าให้ผู้ถูกกระท าเดือดร้อนร าคาญ ก็เข้าข่าย
เป็นความผิดวินัยในกรณีนีไ้ด ้   

อย่างไรก็ตาม แม้จะก าหนดขอบเขตและรูปแบบของการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศไว้ใน ก ฎ ก.พ. ดังกล่าวแล้วก็ตาม  แต่การจะพิสูจน์ว่าการกระท าใด ๆ เป็นความผิด 
ในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่นั้น ย่อมเป็นการยาก  เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับการล่วงละเมิด  
หรือคุกคามทางเพศส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นโดยหาพยานหลักฐานอ้างอิงได้ยาก  ดังนั้น การท่ี 
ส่วนราชการจะใช้มาตรการในการด าเนินการทางวินัยกับผู้กระท าผิดเพียงอย่างเดียว โดยท่ีไม่มี
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิด ย่อมไม่อาจท าให้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม 
ทางเพศลดน้อยลงไปได้  ซึ่งหากหน่วยงานราชการปล่อยให้ปัญหาในเรื่องนี้ เกิดขึ้นโดยไม่มี
มาตรการในการป้องกันการกระท าผิด ก็จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
เนื่องจากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามต้องทนกับสภาพการถูกกระท าทางเพศโดยท่ีตนเองไม่ยินยอม 
ท าให้ความตั้งใจในการท างานลดน้อยลง เพราะต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลา 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะน ามาสู่การแก้ไขปัญหาในเรื่องการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในหน่วยงานราชการได้คือ บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรม 
หรือความประพฤติของบุคคลไม่ให้กระท าการอันเป็นความผิดได้ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้  
แม้จะมีข้อก าหนดของกฎหมายเรื่องการห้ามข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าการอันเป็นการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท าอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  
พ.ศ. 2553 ก็ตาม แต่บทบัญญัติดังกล่าวเพียงแต่ก าหนดฐานความผิดและรูปแบบของการ 
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเท่านั้น  ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเป็นการยากท่ีจะตีความหรือพิสูจน์
เกี่ยวกับการกระท าผิดดังกล่าว  ดังนั้น ถ้าพิจารณาปัญหาในเรื่องนี้ให้เป็นระบบ คือไม่ได้มุ่งท่ีจะ
แก้ไขปัญหาเป็นกรณี ๆ ไป โดยลงโทษผู้ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเท่านั้น  ส่วนราชการ 
ควรต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยให้หน่วยงานก าหนดนโยบายหรือแนวทาง
ปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการในสังกัดว่า  
หากข้าราชการพลเรือนสามัญกระท าการอันเป็นความผิดฐานล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 
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ข้าราชการผู้นั้นจะมีความผิดและถูกลงโทษทางวินัย และส่วนราชการควรก าหนดกรอบอย่างกว้าง
ว่าการกระท าเช่นไรจึงจะถือว่าเป็นความผิด หรือลักษณะของการกระท าความผิดฐานนี้มีอะไรบ้าง 
เพื่อให้ข้าราชการตระหนักว่าส่วนราชการได้ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ และจะได้
ระมัดระวังความประพฤติของตนเอง เพื่อจะได้ไม่เป็นผู้กระท าผิดวินัยตามกฎหมายดังกล่าว   

ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงานราชการจ าเป็นต้องได้รับการ
แก้ไขและได้รับความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการในหน่วยงาน โดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้บริหารระดับสูงท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายเพื่อท่ีจะป้องกันมิให้เกิดการกระท า
ผิดในเรื่องดังกล่าว และด าเนินการหากมีการกระท าผิดเกิดขึ้น ซึ่งหากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ
กับเรื่องนี้  ปัญหาก็จะยังคงเกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบถึงภาพรวมขององค์กรในท่ีสุด 

    พนิดา  โรจน์รัตนชัย 

นิติกรช านาญการพิเศษ  ส านักมาตรฐานวินัย  ส านักงาน ก.พ. 
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