คู่มือแนวปฏิบัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทางาน

ก

คานา
การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการท างาน ถื อ เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ของผู้ ทางาน ในเรื่ องชีวิ ตทางเพศและสิ ทธิในการทางานที่บุคคลควรได้อยู่ใ นสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม
รวมทั้งยังขัดขวาง โอกาสต่าง ๆ ในการทางานที่มีประสิ ทธิภ าพ โดยมีสาเหตุสาคัญ คือ การเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ แม้ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
กาหนดโทษ สาหรับผู้กระทาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายฉบับแล้วก็ตาม แต่สถานการณ์ของการ
ล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทางาน ของบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยโรงพยาบาลหัวหิ น จึงจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อปูองกัน และแก้ไข
ปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการท างานของโรงพยาบาลประจวบคี รี ขั น ธ์ ฉ บั บ นี้ ขึ้ น
เพื่อให้ บุ คลากรในสั งกัด โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้ว ยความเคารพ ในศักดิ์ศรี
ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้ าใจ เกี่ยวกับ
ปั ญ หาการล่ ว งละเมิ ดหรื อ คุก คามทางเพศในการท างาน ตลอดจนกาหนดมาตรการปู อ งกั น และจั ด การ
กับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลหัวหิน
มีนาคม 2565

ข

สารบัญ
คานา

ก

สารบัญ

ข

บทที่ 1 ความสาคัญของปัญหา
1.1

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา

1

1.2

วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ

3

บทที่ 2 การประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1

ความหมายของการคุกคามทางเพศ

5

2.2

รูปแบบของการคุกคามทางเพศ

6

2.3

ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ : สาเหตุและการดาเนินการแก้ไข

7

2.3.1 ทฤษฎีทางชีวะ (biological theory)

7

2.3.2 ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory)

7

2.3.3 ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค

7

2.3.4 ทฤษฎีการทาร้ายโดยผู้มีอานาจ (abuse of power theories)

8

2.3.5 ทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culture theories)

8

2.4

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ

9

2.5

ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ

10

2.6

การช่วยเหลือทางด้านจิตใจสาหรับผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ

11

2.7

การปูองกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ

12

บทที่ 3 แนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในที่ทางานของกระทรวงสาธารณสุข

14

3.1

ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

14

3.2

พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปูองกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

14

ค
3.2.1 ระดับบุคคล

14

3.2.2 ระดับองค์กร

14

3.3

ลักษณะการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

16

3.4

สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

17

3.5

หลักการพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

18

3.6

การดาเนินงานตามแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางานของหน่วยงาน

18

3.7

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน

20

3.8

มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา

21

3.9

ช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน

21

3.10 หน่วยงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

21

บรรณานุกรม

22

-1-

บทที่ 1
ความสาคัญของปัญหา
๑.๑ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การคุกคามทางเพศถือเป็ นความรุนแรงต่อสตรี ซึ่งปฏิญญาว่าด้ว ยการขจัดความรุนแรง
ต่อสตรี (Declaration on the Elimination of Violence against Women) ยืนยันว่าความรุนแรงต่อสตรี
เป็นการละเมิด สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสตรี และตระหนักว่าความรุนแรงต่อสตรีเป็นปรากฏการณ์
หนึ่งที่แสดงให้เห็น ถึงความเป็นมาของความสัมพันธ์เชิงอานาจที่ไม่เท่าเทียมระหว่างบุรุษและสตรี โดยได้
ให้คาจากัดความของคาว่า “ความรุนแรงต่อสตรี ” ไว้ว่า หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่เป็นความรุนแรงที่เกิด
จากความแตกต่างของบทบาท ทางเพศ (Gender-based violence) ซึ่งเป็นผลหรืออาจจะเป็นผลให้เกิดการ
ทาร้ายร่างกายทางเพศ หรือทางจิตใจ ก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่สตรี รวมทั้งการขู่เข็ญ คุกคาม กีดกัน
เสรีภาพทั้งในที่สาธารณะและที่ส่วนตัว (United Nations, 1993 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔)
ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เป็นความรุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยก กีดกัน โดยมี
เรื่องเพศเป็นประเด็นหลัก เป็นปัญหาสาคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ถูกกระทาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เกิดขึ้นได้
ในทุกสถานที่ทั้งในครอบครัว สถาบันการศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่สถานที่ทางาน
ปัจจุบัน ประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และกาหนดโทษสาหรับผู้กระทาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ได้แก่
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชน ชาวไทย มาตรา ๒๗ ได้วางหลักการเกี่ยวกับความเสมอภาคของเพศชายและหญิง โดยกาหนดให้
เพศชายและหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามมิให้นาความแตกต่างของบุคคลในเรื่องเพศ มาเป็นเหตุในการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ โดยห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน
หรือผู้ตรวจงาน กระทาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศต่อลูกจ้าง ทั้งนี้ มาตรา
๑๔๗ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้กาหนดโทษของผู้ที่ฝุาฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวาง
โทษปรับ ไม่เกินสองหมื่นบาท
๓. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา
๘ ได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ โดยกาหนดโทษของบุคคลที่กระทาการใดๆ ต่อผู้อื่น
อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และหากเป็นการกระทาในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกานัล หรือเป็นการกระทา
อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทาโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทามีอานาจเหนือผู้ถูกกระทา อันเนื่องจาก
ความสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกิน ๑ เดือน และปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

-2๔. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้น
เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และปูองกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
๕. พระราชบั ญญัติร ะเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๓ (๘) กาหนดให้
ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทาการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
โดยมาตรา ๘๔ กาหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ฝุาฝืนข้อห้ามตามมาตรา ๘๓ เป็นผู้กระทาผิ ดวินัย
ซึ่งต่อมา ก.พ. ได้ออก กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ อ ก าหนดรู ป แบบการกระท าที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศตามมาตรา ๘๓ (๘)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
๖. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของสภาพการ
จ้าง ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้นายจ้าง ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน
กระทาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างมาตรการในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน และให้หน่วยงาน
ภาครัฐถือปฏิบัติ และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชนรับร่างมาตรการ
ในการปู องกัน และแก้ไขปั ญหาการล่ ว งละเมิดหรือคุ กคามทางเพศในการทางานไปดาเนินการตามความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่สถานการณ์ของการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็ นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่ว นของกระทรวงสาธารณสุขนั้น
ข้อมูลการล่วงละเมิด ทางเพศของกระทรวงสาธารณสุข ๓ ปีย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผู้กระทาการ
ล่วงละเมิดทางเพศ จานวนทั้งสิ้น ๙ คน โดยพบว่าผู้กระทาการล่วงละเมิดทางเพศ ดารงตาแหน่งระดับหัวหน้า
จานวน ๕ คน และระดับปฏิบัติงาน จานวน ๔ คน ถูกลงโทษทางวินัย จาแนกเป็นวินัยไม่ร้ายแรง จานวน
๗ คน และวินั ย ร้ ายแรง จ านวน ๒ คน ซึ่ง เป็นบุคลากรของส านักงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขทั้งหมด
ไม่พบว่ามีบุคลากรในส่ว นราชการ ระดับ กรมที่กระทาความผิดกรณีการล่วงละเมิดทางเพศ (รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ประจาสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐, ๒๕๖๐)
และจากกรณี ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ เพศชาย สั ง กั ด กองกลาง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทาอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง 1 ราย ในลักษณะไม่สมควร เป็นการคุกคามทางเพศ และมีพฤติกรรม
ใช้อานาจข่มขู่ต่าง ๆ ทาให้ผู้ถูกกระทา เกิดความรู้สึกอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนสิงหาคม
๒๕๖๐ (รัฐบาลไทย, ๒๕๖๐) ทาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยเหตุ นี้
กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข จึงจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อ
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เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกคน ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี ปราศจากการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน มีความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการล่วง
ละเมิดหรื อคุกคามทางเพศในการทางาน ตลอดจนกาหนดมาตรการปูองกันและจัดการกับปัญหาการล่ว ง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ
๑.๒.๑ เพื่อขั บ เคลื่ อ นมาตรการเพื่ อปูองกั นและแก้ไขปัญ หาการล่ ว งละเมิดหรื อคุกคาม
ทางเพศ ในการทางาน
๑.๒.๒ เพื่อจัดทาแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางาน
๑.๒.๓ เพื่อติดตาม กากับ ดูแล ตามแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศในการทางาน
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บทที่ 2
การประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบั ติเพื่อปู องกันและแก้ไขปัญหาการล่ วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ฉบับนี้ ได้ประมวลทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ที่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ
ทั้งระดับสังคม องค์กร และบุคคล ในส่วนนี้ขอนาเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ ความหมายของการคุกคามทางเพศ
คาว่า “การคุกคามทางเพศ” (Sexual Harassment) มีใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๖๔ โดยอยู่
ในรูปแบบของบทบัญญัติเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการจ้างงาน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย ,
๒๕๕๔) แต่เอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกใน RED MAGAZINES โดยการออกแบบสอบถาม
ผู้หญิง ๙,๐๐๐ คน เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศ ปรากฏว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เคยถูกคุกคามทางเพศ
และหลังจากนั้นเป็ นต้นมา การคุกคามทางเพศเริ่มปรากฏอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจ้างงาน
ในปัจ จุบั นสั งคมได้ตระหนั กถึงปั ญหาเกี่ย วกับการคุกคามทางเพศอย่างจริงจัง จนทาให้ มีผู้ ให้ ความหมาย
เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศแตกต่างกันออกไป สภาสหรัฐอเมริกา (๑๙๘๐ อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย ,
๒๕๕๔) ได้ให้นิยามของการคุกคามทางเพศว่า “เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยวาจา โดยจงใจหรือซ้าๆ ซากๆ
เป็นการแสดงท่าที หรือการสัมผัสทางกายในลักษณะที่เป็นความหมายทางด้านเพศ โดยที่ ฝุายหญิงไม่พอใจ
และไม่ต้องการให้เกิดขึ้น” ในขณะที่ Irish Nurses Organization ได้ให้คานิยามของการคุกคามทางเพศว่า
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ การตอบสนองและเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้เชื้อเชิญหรือพึงพอใจในท่าทีเกี่ยวกับเรื่อง
เพศ ซึ่ ง แสดงออกโดยการคุ ก คาม ท าให้ บุ ค คลที่ ถู ก คุ ก คามทางเพศรู้ สึ ก ถู ก เหยี ย ดหยาม ดู ถู ก ศั ก ดิ์ ศ รี
และหนักใจต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
ใน ค.ศ. ๑๙๘๐ The Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ได้ให้
ความหมาย ของการคุกคามทางเพศว่า เป็นการแสดงที่ส่อให้เห็นถึงพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะ
เป็นทั้งทางด้าน ร่างกายหรือทางวาจา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
๑. การยอมจานนต่อการมีพฤติกรรมล่วงเกินทางเพศ เพราะเป็นเงื่อนไขกาหนดการจ้างงาน
๒. การยอมจานนหรือการปฏิเสธต่อการมีพฤติกรรมการล่วงเกินทางเพศซึ่งถูกนามาเป็น
พื้นฐานในการจ้างงาน
๓. การคุกคามทางเพศมีจุดมุ่งหมาย ซึ่งถือว่าเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานของบุคคล โดย
ไม่มีเหตุผล โดยการขู่ การเป็นศัตรู หรือทาให้สภาพแวดล้อมในที่ทางานเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย (Goodner,
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
การให้ความหมายของการคุกคามทางเพศนั้น มักจะส่งผลถึงพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ
ซึ่งอาจมีความรุนแรงน้อย ปานกลาง หรือมาก โดยขึ้นอยู่กับปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคล
(Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) จะเห็นได้ว่าในนิยามหรือความหมายของการ
คุกคาม ทางเพศนั้นครอบคลุมพฤติกรรม ๓ ลักษณะ ด้วยกัน คือ
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๒. เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่ฝุายหญิงไม่ได้เชื้อเชิญ หรือพอใจ หรือต้องการให้เกิดขึ้น
๓. เป็ น พฤติ ก รรมล่ ว งละเมิ ด ทางเพศซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การดู ถู ก เหยี ย ดหยามสิ ท ธิ ส ตรี
และความสามารถ ในการท างานของสตรี การคุ ก คามทางเพศจะแตกต่ า งกั น ในเรื่ อ งการพู ด จาเกี้ ย วกั น
การประจบประแจง การชื่ น ชม ฝุ า ยตรงข้ า ม หรื อ แม้ แ ต่ ก ารกระท าช าเรา ฉะนั้ น การคุ กคามทางเพศ
จึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญของการจ้างงาน เพศหญิงในปัจจุบัน (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานรา
ภัย, ๒๕๕๔) หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการคุกคาม ทางเพศจะถูกพบในทุกลักษณะชนิดของงาน อายุ สีผิว และ
สภาพฐานะทางเศรษฐกิจ (Kaye,Donald &Merker, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) โดยปกติ
แล้วการคุกคามทางเพศนั้นจะเป็นปัญหามากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ทาการคุกคาม พฤติกรรมผู้ถูก
คุกคาม พฤติกรรมของผู้คุกคาม / พฤติกรรมของบุคคลรอบข้าง และพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่รอบข้าง /
พฤติกรรมของผู้ถูกคุกคาม (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Internatioal Labour Organization : ILO) ได้นิยาม
การคุกคามทางเพศในที่ทางานไว้ว่า เป็นพฤติกรรมทางเพศอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจและเป็นการละเมิด
ต่อผู้ถูกกระทา การคุกคามทางเพศในที่ทางานต้องมีลักษณะสองประการ ดังนี้
๑. การแลกประโยชน์กัน กล่าวคือ มีการให้ผลประโยชน์เรื่องงาน เช่น การขึ้นค่าตอบแทน
การเลื่อนตาแหน่งขึ้น หรือแม้แต่การจ้างงานต่อไป ถ้าเหยื่อยอมมีพฤติกรรมทางเพศบางอย่างตามที่ต้องการ
๒. การสร้ า งสภาพการท างานที่ ไ ม่ เ ป็ น มิ ต รซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด เหตุ ที่ คุ ก คามเหยื่ อ หรื อ ท าให้
เหยื่ออับอาย ทั้งนี้ พฤติกรรมที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Internatioal Labour Organization : ILO)
ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ประกอบด้วย ทางกาย ได้แก่ ใช้ความรุนแรงทางกาย สัมผัส เข้าใกล้ชิดโดยไม่
จาเป็น ทางวาจา ได้แก่ ออกความเห็นหรือถามคาถามเกี่ยวกับรูปโฉม วิถีชีวิต รสนิยมทางเพศ การละเมิดด้วย
การติดต่อทางโทรศัพท์ การไม่ใช้วาจา ได้แก่ ผิวปาก แสดงท่าทางที่สื่อความหมายทางเพศ แสดงวัตถุทางเพศ
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทาใดๆ หรือพฤติกรรมที่ส่อไปในทางเพศที่เป็นการบังคับ
ใช้ อ านาจที่ ไ ม่ พึ ง ปรารถนา ด้ ว ยวาจา ข้ อ ความ ท่ า ทาง แสดงด้ ว ยเสี ย ง รู ป ภาพ เอกสาร ข้ อ มู ล ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานอง เดียวกัน โดยประการที่
น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียดหยาม และให้หมาย
รวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทาการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทางเพศ โดยเฉพาะจากการ
สร้างเงื่อนไขซึ่งมีผ ลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใดต่อผู้เสี ยหาย ทั้งใน
หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาจะเห็นได้ว่า ความหมายของการคุกคามทางเพศ มีผู้ให้
ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่ง ที่เหมือนกันก็คือ การแสดงพฤติกรรมที่สื่อความหมายในเรื่องเพศ
โดยที่ฝุายถูกคุกคามรู้สึกไม่พอใจและไม่ต้องการ ให้เกิดขึ้น ซึ่งก็มีทั้งการใช้วาจา การสัมผัสทางกาย หรือการ
แสดงสัญลักษณ์ที่แสดงความหมายในทางเพศ แม้บางรายอาจจะมีความรุนแรงน้อย แต่บางรายก็มีความ
รุนแรงมาก ซึ่งดูได้จากสาเหตุของปัญหา ความรุนแรง ของปัญหา แนวทางแก้ไข และตัวของผู้ถูกคุกคามเองว่า
มีความวิตกทุกข์ร้อนมากเพียงใด (Internatioal Labour Organization, 2007 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานรา
ภัย, ๒๕๕๔)

-6๒.๒ รูปแบบของการคุกคามทางเพศ Beavais (1986 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) ได้
จาแนกรูปแบบของการคุกคามทางเพศ ออกเป็น ๔ รูปแบบ ตามคู่กรณี คือ
๑. ชายคุกคามหญิง (Male Harass Female)
๒. หญิงคุกคามชาย (Female Harass Male)
๓. พวกรักต่างเพศคุกคามพวกรักร่วมเพศ (Heterosexual Harass Homosexual)
๔. พวกรั กร่ วมเพศคุกคามพวกรักร่ว มเพศ (Homosexual Harass Heterosexual)
แมคคินอน (Mackinon,1979 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) ได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรม การคุกคาม
ทางเพศออกเป็น ๔ รูปแบบ คือ
๑. การใช้วาจา เช่น การพูดจาล้อเลียนเรื่องเพศ การขอนัด และการพูดคุยยกยอที่ปราศจาก
ความหมาย
๒. การสัมผัสทางกาย เช่น การแตะ การลูบหลัง การกอดรัด และการจูบ
๓. การนัดหมายอันไม่เป็นที่ต้องการ
๔. การร่วมประเวณีหรือการข่มขืนในขณะทางาน
Working Women United Institute (WWUI) (อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔)
ได้เสนอรูปแบบของพฤติกรรมการคุกคามทางเพศ ๖ รูปแบบ คือ
๑. การยักคิ้วหลิ่วตา และการชาเลืองมองดูรูปร่างของผู้หญิงอย่างไม่รู้จักหยุด
๒. การพยายามสัมผัสตัวของฝุายหญิงอยู่เสมอ
๓. การขู่ผู้หญิงให้ยอมจานนต่อการคาดคั้นหรือการเหน็บแนม
๔. การจับตัวผู้หญิงซึ่งอยู่กันตามลาพังเพื่อความใกล้ชิดทางเพศซึ่งเป็นการฝืนใจของฝุายหญิง
๕. การชักชวนให้มีเพศสัมพันธอย่างเปิดเผย โดยมักจะขู่ถึงการออกจากงานหรือการเลื่อน
ตาแหน่ง
๖. การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยการฝืนใจฝุายหญิง
นอกจากนี้ เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตได้อย่ างสะดวก ยังส่งผลให้เกิดการคุกคามทางเพศในรูปแบบใหม่ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) เช่น การส่งภาพลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ (application)
ไลน์ การส่ งข้อความก่อกวนทางเพศอย่ างต่อเนื่อง การข่มขู่ว่าจะนาภาพลามกอนาจารของผู้ เสี ยหายไป
เผยแพร่ บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

-7๒.๓ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ : สาเหตุและการดาเนินการแก้ไข
ทฤษฎีที่ใช้อธิบายการคุกคามทางเพศ ได้แบ่งออกเป็น ๕ แนวคิด ดังนี้ (Lee, Croninger,
Linn, & Chen, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
๒.๓.๑ ทฤษฎีทางชีวะ (biological theory)
ทฤษฎีนี้อ้างอิงความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเพศ ลักษณะของร่างกายและ
ฮอร์โมน ที่แตกต่างกัน ทาให้เพศชายก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิง แนวคิดนี้กาหนดให้เพศชายเป็นผู้รุกราน และ
เพศหญิง เป็นเหยื่อของการลวนลามทางเพศ ถึงแม้ว่าเพศชายจะได้รับการสอนให้มีการควบคุมตนเอง แต่ก็
ยากต่อการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มีอยู่ในตัว ตามแนวคิดนี้วิธีที่ดีที่สุดในการปูองกัน คือ การปกปูอง และมักจะ
จ ากัดวงที่ ผู้ ห ญิง ถึง แม้การลงโทษ เพศชายที่เ ป็นผู้ รุกรานอาจจะเป็นประโยชน์กับสั งคม แต่อ าจจะไม่ มี
ประสิทธิผล ในการเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้ถูกต่ อต้านเนื่องจากมีตัวอย่างที่ปรากฏ
ว่ามีการลวนลามผู้ชายและมีอัตราเพิ่มมากขึ้น
๒.๓.๒ ทฤษฎีพัฒนาการ (developmental theory)
แนวคิดนี้กาหนดให้บุคคลเรียนรู้ที่จะสื่อสารความรู้สึกผ่านทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
บุคคลที่เยาว์วัยกว่า มีความยากลาบากในการสื่อสารความรู้ สึกทางบวกและทางลบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ
การดึงดูด ทางเพศไม่สามารถที่จะแสดงความรู้สึกให้เหมาะสมทางสังคมได้ จึงนาไปสู่ลักษณะพฤติกรรมที่
ลวนลาม โดยวัยรุ่นหญิงมีทักษะทางสังคมมากกว่าวัยรุ่นชาย วัยรุ่นหญิงมีพฤติกรรมที่ลวนลามน้อยกว่า แต่เมื่อ
บุคคล มีวุฒิภาวะมากขึ้นพฤติกรรมนี้ก็จะลดลงถึงแม้บางคนไม่ได้เรียนรู้พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม แนวคิด
นี้ ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างการตระหนักรู้ตนเอง ความเข้าอกเข้าใจ และทักษะการสื่อสาร แต่มี
แนวคิดที่ค้านทฤษฎีนี้ คือ การคงอยู่ของการลวนลามทางเพศในที่ทางาน และข้อเท็จจริงที่ ว่าคนบางคน ดู
เหมือนว่าได้รับการถ่ายทอดทางสังคมที่ดี แต่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการลวนลามทางเพศ
๒.๓.๓ ทฤษฎีสมมติฐานทางโรค
แนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทางสังคม
ที่รุนแรงเช่นเดียวกับการทาร้ายทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว ความเจ็บปวดบอบช้าที่เหยื่อได้รับ เป็น
สาเหตุทาให้สูญเสียความสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจ และเห็นว่าตนเองเป็นผู้ผิด วิธีการบาบัดด้วยกลุ่ม และการ
ทาให้หายขาด (sublimation) โดยใช้กิจกรรมทางสังคมเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดของการฟื้นฟู แต่
การเปลี่ยนแปลงใช้ เวลานานและเสียค่าใช้จ่ายมาก แนวคิดนี้ถือว่าการลวนลามทางเพศเป็นเรื่องธรรมดา
สาหรับคนทั่วไป ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง โดยสมาคมจิตวิทยาของอเมริกาไม่ได้จัดประเภทของการลวนลามทางเพศ
เป็นความผิดปกติทางจิต

-8๒.๓.๔ ทฤษฎีการทาร้ายโดยผู้มีอานาจ (abuse of power theories)
ทฤษฎี นี้ ก าหนดแนวคิ ด ไว้ ๓ แบบ ที่ อ ธิ บ ายกลไกการลวนลามทางเพศที่ ผู้ ช ายข่ ม
หรือครอบงาผู้หญิงไว้ ดังนี้
๒.๓.๔.๑ การลวนลามทางเพศเป็นรูปแบบของการสนิทสนมที่พิเศษ (exclusionary
intimidation) โดยคนที่มักจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความกรุณาอาจเป็นการลวนลามโดยเปลี่ยนเงื่อนไขเป็นการขู่
เข็ญ ในเรื่องสิทธิพิเศษทางสังคม แรงจูงใจของผู้บุกรุกจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวที่จะสนิทสนมกับเหยื่อโดยยกเลิก
สิทธิพิเศษ ที่ได้รับใหม่ การลวนลามทางเพศจะเป็นการคงรักษาผู้หญิงให้สงบ
๒.๓.๔.๒ การทาร้ายของผู้มีอานาจในองค์กร (abuse of organizational power)
ตามแนวคิดนี้ คนที่อยู่ในหน่วยงานมีปริมาณอานาจที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบทบาท เช่น นายจ้างมีอานาจเหนือ
ลูกจ้าง อาจารย์มีอานาจเหนือนักศึกษา การลวนลามทางเพศเป็นผลโดยตรงมาจากอานาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิงในองค์กร การลวนลามทางเพศจึงเป็นการใช้อานาจ โดยทั่วไปผู้ชายมีบทบาทอานาจสูงใน
หน่วยงาน แนวคิดนี้ถือว่าอานาจเป็นการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ไปด้วยกันกับอานาจ แนวคิดนี้จะไม่
สามารถอธิบาย การลวนลามทางเพศระหว่างเพื่อนได้
๒.๓.๔.๓ การทาร้ายของผู้มีอานาจทางสังคม (abuse of societal power)
แนวคิดนี้ สังคมให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ชายให้มีอานาจเหนือผู้หญิง โดยผู้ชายเป็นตัวหลักสาคัญในการทาพฤติกรรม
การลวนลามทางเพศ
๒.๓.๕ ทฤษฎีทางวัฒนธรรม (Culture theories)
แนวคิดนี้มีทั้งส่วนที่แตกต่างจากทฤษฎีที่กล่าวมาแล้วและคาบเกี่ยวกันอยู่บางส่วน แต่โดย
หลั ก การแล้ ว ทฤษฎีนี้ เ ป็ น วั ฒ นธรรมที่ร ายล้ อ มกั บเหตุ การณ์ ของการลวนลามทางเพศที่ เ กิด ขึ้ น ขณะนั้ น
มากกว่าบุคคลหรือสังคมที่ใหญ่กว่า ทฤษฎีวัฒนธรรมที่จะกล่าวถึงในที่นี้มี ๔ แนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีทาง
จิตวิทยา สังคมวิทยา และทฤษฎีความเป็นผู้หญิง ดังนี้ คือ
๒.๓.๕.๑ แนวคิดทางวัฒนธรรมของฟรอยด์ (Freudian culture approach)
แนวคิดนี้กล่ าวถึงการมีอยู่ ของการลวนลามทางเพศว่า เป็นความล้ มเหลวของวัฒ นธรรมที่จะเก็บกดหรือ
การทางานที่มีศักยภาพของแรงผลักดันที่ทาลายล้างระหว่างแรงขับที่ดารงรักษาตนเอง และแรงขับทาลายล้าง
ตนเองในคน การควบคุมแรงผลักดันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของสังคม การลวนลามทางเพศเป็นสัญลักษณ์ของสังคม
ที่ แ ตกสลาย และเป็ น ภั ย ที่ ส าคั ญ ต่ อ ความมี ร ะเบี ย บของสั ง คม ทฤษฎี นี้ อ าจอธิ บ ายได้ ว่ า ท า ไมคนที่ มี
ความประพฤติดีจ านวนมาก จึ งเรี ย กร้ องให้ มีการเก็บกดกิจกรรมก้าวร้าวและกิจกรรมทางเพศของวัยรุ่น
และวิธีการตอบสนองกับ การลวนลาม ทางเพศอีกวิธีห นึ่ง คือ การสร้างกฎ ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ
ที่จะช่วยให้ผู้ชายและผู้หญิงเก็บกดแรงผลักดัน ที่ทาลายล้างนี้

-9๒.๓.๕.๒ แนวคิดโครงสร้าง (structural approach) แนวคิดนี้เน้นบรรทัดฐาน
ของสถานศึกษาที่คานึ งถึงเรื่ องเพศและความก้าวร้าว ทฤษฎีวัฒนธรรมนี้ส นับสนุนการเปลี่ ยนโครงสร้าง
ว่าเป็นวิธีหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล ทฤษฎีนี้อาจให้ความใส่ใจไปยังโครงการที่เป็นทางการและ
มี ค วามชั ด เจน เช่ น กฎระเบี ย บ วิ นั ย ของสถานศึ ก ษา ทฤษฎี นี้ อ าจมองไปที่ โ ครงสร้ า งของสถานศึ ก ษา
ที่มีความชัดเจนน้อยกว่า เช่น เรื่องราวของสิ่งที่ร้องทุ กข์ได้รับการดาเนินการจริง ความอดทนต่อพิธีกรรม
และพฤติกรรมที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งการดาเนินการเช่นนี้ขัดกับการไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการขององค์กร
ในเรื่องการลวนลามทางเพศ สิ่ งที่เป็นปรปักษ์ ของแนวคิดโครงสร้าง คือการมองว่าการตอบโต้นี้เป็นสิ่ งที่
ฝังแน่น และไม่เพียงพอสาหรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความเชื่อและค่านิยมที่ซับซ้อนของคน
๒.๓.๕.๓ แนวคิดทฤษฎีวิกฤต (critical theory approach) แนวคิดนี้ใกล้เคียงกับ
ทฤษฎีผู้มีอานาจ แต่แนวคิดทฤษฎีวิกฤตเน้นวัฒนธรรมการทาร้ายทางสังคมของสถานศึกษา ทฤษฎีทั้งสอง
มองการลวนลามทางเพศในเรื่องความรุนแรงและความก้าวร้าวทางเพศในสังคมที่ใหญ่ขึ้น ว่ามีสาเหตุจากการ
โฆษณา และการบริ โ ภคทุ น นิ ย ม ทฤษฎี นี้ ม องว่ า เป็ น การเก็ บ กดทางสั ง คมที่ ย าวนานในรู ป แบบต่ า งๆ
ทางกฎหมาย ของความก้าวร้ าว เช่น ประเด็น ที่ซ่อนเร้ นของการถ่ ายทอดทางสั งคมในสถานศึ กษา การ
ลวนลามทางเพศตามแนวคิดนี้ เป็นการแสดงออกของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถานศึกษาที่มีความแปลก
แยก
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความรุนแรง ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมที่ถูกเก็บกด ในทางปฏิบัติสถานศึกษา
สามารถปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้โดยการจัดสภาพแวดล้อม ให้มีความเมตตากรุณา โดยปัญหาต่าง ๆ ที่เก็บกด
สามารถเปิ ดกว้างพูดคุย ได้ เพื่อผู้ เรีย นจะได้มีส่ วนร่วม ในกิจกรรมสถานศึกษามากขึ้น การตัดสินใจจะได้
สัมพันธ์
ใกล้ชิดกับชีวิตจริงของผู้เรียนและบุคลากรยิ่งขึ้น
๒.๓.๕.๔ แนวคิดจริยธรรม (ethical view) แนวคิดนี้จะเห็นว่าการลวนลามทางเพศ
เป็นสัญลักษณ์ของความล้มเหลวขององค์กรที่จะปลูกฝังศีลธรรมจรรยา และความซื่อสัตย์ให้กับสมาชิก วิธีการ
แก้ไข วิธีหนึ่งได้แก่ การเพิ่มความใส่ใจขององค์กรกับพันธกิจทางด้านศีลธรรม จริยธรรม และเชื่อมโยงให้
เกี่ยวข้องกับ สมาชิก โดยเน้นพฤติกรรมทางศีลธรรม จริยธรรมสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
๒.๔ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ
ทฤษฎีการคุกคามทางเพศที่กล่าวถึงในข้างต้นนั้นแต่ละทฤษฎีมีข้อจากัดที่ไม่สามารถอธิบาย
ปรากฏการณ์การคุกคามทางเพศได้อย่างครอบคลุม ดังนั้น เลนนิค -ฮอลล์ (Lengnick-Hall, 1995 อ้างถึง
ใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔ ) ได้เสนอแนวทางการพัฒนาทฤษฎีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน
โดยทฤษฎี นี้ ระบุ ลั กษณะบุ คคลที่เ ป็ น ผู้ คุก คามว่า มี บุค ลิ กภาพอย่า งไร โดยดู จ ากพฤติ กรรมในอดี ตและ
บุคลิกภาพ เช่น พวกฉวยโอกาส พวกไม่รู้ตัว สถานการณ์ ที่มีโอกาสทาให้เกิดการคุกคามทางเพศในที่ทางาน
เช่น สัดส่วนชายหญิง ไม่เท่ากัน มีเพศใดเพศหนึ่งมากกว่าอีกเพศและบรรยากาศส่งเสริมทางเพศ แนวคิดนี้
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เพศ โดยพฤติกรรม การคุกคามทางเพศสามารถแปรเปลี่ยนตามมิติ ๓ มิติ ได้แก่ ปริมาณความถี่ ความรุนแรง
และรูปแบบ โดยพฤติกรรม สามารถมีความต่อเนื่องจากการเกิดขึ้นครั้งเดียวจนถึงบ่อยมาก พฤติกรรมอาจจะ
มีความรุนแรงมาก เช่น ถูกข่มขืน หรือรุนแรงน้อย เช่น ภาษาที่หยาบคาย การรุกราน และพฤติกรรมอาจอยู่ใน
รูปทางกายภาพ เช่น การสัมผัส ที่ไม่ต้องการ หรือในรูปภาษา เช่น ข้อเสนอทางเพศที่ไม่ต้องการ โดยที่เหยื่อมี
การตอบสนองการคุกคามทางเพศ โดยตรง ได้แก่ การเผชิญหน้ากับผู้คุกคาม หรือร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ
หรือเป็นการตอบสนองทางอ้อม ได้แก่ การหลบหนีหลีกเลี่ ยงหรือไม่ใส่ใจผู้คุกคาม ซึ่งการตอบสนองของเหยื่อ
ได้รับการแทรกแซงจากการแปล ความหมายพฤติกรรมนั้น และการกระทาขององค์กรที่มีต่อพฤติกรรมนั้น
โดยประวัติส่วนบุคคลและภูมิหลัง ของเหยื่อจะมีอิทธิพลในการกาหนดว่าพฤติกรรมนั้นเป็นการคุกคามทางเพศ
หรือไม่ และการตอบสนอง ของบุคคลอื่นอาจมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็นของการตอบสนองพฤติกรรมนั้น เช่น
เพื่อนร่วมงานอาจจะบอกว่า เหยื่อวิตกไปเอง ทาให้เหยื่อมีการประเมินพฤติกรรมใหม่ การดาเนินการองค์การ
มีส่ ว นส าคั ญในการแปลความหมาย พฤติก รรมว่ าเป็นการคุก คามทางเพศและมี ส่ ว นที่แ ทรกอยู่ร ะหว่า ง
ความสัมพันธ์ในการตอบสนองของเหยื่อ และผลลัพธ์ของบุคคลและองค์กร เช่น องค์กรที่มีการดาเนินการที่
เหมาะสมในทันทีอาจจะลดผลกระทบทางลบ ต่อการคุกคามทางเพศที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคล เช่น ผลการ
ปฏิบัติงาน ในทานองเดียวกัน ผลกระทบทางลบ ที่มีต่อผลลัพธ์ของบุคคล จะลดผลกระทบทางลบต่ อผลลัพธ์
องค์กรด้วย
๒.๕ ผลกระทบของการคุกคามทางเพศที่มีต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ
การคุ ก คามทางเพศจะมี ผ ลกระทบอย่ า งมากมายต่ อ เหยื่ อ หรื อ ผู้ ถู ก คุ ก คามทางเพศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการทางาน เห็นได้จากการศึกษาของ US. Merit Systems Protection Board จากการ
สุ่มตัวอย่างพบว่า ประมาณร้อยละ ๒๕ ของผู้หญิงมีการเปลี่ยนแปลงที่ทางานเนื่องจากถูกคุกคามทางเพศ
(Kaye et al., 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) นอกจากนี้ การคุกคามทางเพศยังมีผลต่อทาง
เศรษฐกิจและการศึกษา ของผู้ถูกคุกคามอีกด้วย อาทิ ความสามารถในการศึกษา การทางาน โอกาสก้าวหน้า
ในการทางานความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคคล ตลอดจนความมั่นใจในการทางานลดลง ซึ่งผลกระทบเหล่านี้
ส่งผลทาให้คุณภาพชีวิต ของผู้ถูกคุมคามลดลง นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่าประมาณร้อยละ ๙๐ เกิดความผันแปร
ทางด้านอารมณ์ (Charney, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔) คือ เกิดความเครียด มีอารมณ์
โกรธ กลั ว ซึ ม เศร้ า อยากร้ อ งไห้ โ ดยไม่ท ราบสาเหตุ มี ความวิ ต กกั ง วล และรู้สึ ก ต่าต้ อย คิด อยู่เ สมอว่ า
ท าไมเหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี้ จึ ง เกิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง นอกจากผลกระทบทางด้ า นจิ ต ใจแล้ ว ยั ง มี ผ ลกระทบทาง
ด้า นร่ า งกายด้ ว ย เช่ น เบื่ อ อาหาร รั บ ประทานอาหารไม่ค่ อยได้ ซึ่ง เกิด จากความวิ ตกกัง วล น้าหนัก ลด
ปวดศีรษะไม่ทราบสาเหตุ นอนไม่ค่อยหลับ พักผ่อนได้น้อย ไม่มีสมาธิ และอาจมีปัญหาทางด้านระบบทางเดิน
หายใจ และระบบทางเดิน ปั ส สาวะ ซึ่งอาการ ดังกล่ าวจะเป็นมากหรื อน้ อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ถูกคุกคาม และการปรับตัวของผู้ถูกคุกคามทางเพศเอง โดยอาการเริ่มแรกของผู้ถูกคุกคามทางเพศ คือ
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ผู้ถูกคุกคามทางเพศอาจปฏิเสธว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจเป็นเพราะตกใจมากเกินไป
ที่ถูกคุกคามทางเพศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความวิตกกังวล ตลอดเวลา ผู้ถูกคุกคามทางเพศจะเกิดความรู้สึก
ในแง่ที่ไม่ดีต่อสถาบันการศึกษาหรือสถานที่ทางานที่ตนกาลัง ศึกษาหรือทางานอยู่ เมื่อปัญหาไม่ได้รับการ
แก้ไ ขก็จ ะทาให้ ค วามวิตกกังวลเพิ่ มพู น มากขึ้น ทาให้ ผู้ ถูกคุ กคาม ทางเพศเกิด ภาวะซึม เศร้ า นอกจากนี้
ความมั่นใจในตนเองยังถูกทาลายด้วย เมื่อถึงจุดวิกฤตตัวของลูกจ้ าง จะลดคุณภาพในการทางานลง ในขณะที่
นักเรียน นักศึกษาก็จะสนใจในการเรียนลดลง และในที่สุดเมื่อไม่สามารถ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศก็จะเกิดอาการทางจิต ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและรักษาจากจิตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่อไป (Charney,
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ การคุ ก คามทางเพศมี ผ ลกระทบทั้ ง ๒ ด้ า น คื อ กระทบต่ อ บุ ค คล
และกระทบต่อองค์กร ซึ่งหมายถึงสถานที่ทางานและสถานศึกษา โดยส่วนบุคคลนั้นจะมีผลกระทบอย่างมาก
ต่อจิ ตใจ อารมณ์ สั งคม ตลอดจนชีวิ ตความเป็นอยู่ ของผู้ ถูก คุกคามทางเพศ ซึ่งถ้ าเกิดในสถานที่ทางาน
ก็จะทาให้ ผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ เช่นในกรณีผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องออกจากงาน
หรือโอกาส ในความก้าวหน้าในการทางานลดลง แต่ถ้าเกิดกับนักเรียน นักศึกษา แล้ว คุณภาพในการศึกษา
ก็จะลดลง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ถูกคุกคามทางเพศ และอาจมีผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะ
เป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และสังคมรอบข้างของผู้ถูกคุกคามทางเพศ สาหรับผลต่อองค์กร ซึ่งหมายถึง
สถานที่ทางาน และสถานศึกษานั้ น จะทาให้ สถานที่ทางานหรือสถานศึกษานั้นเป็น สถานที่ซึ่งไม่ปลอดภัย
ทาให้มีการปรับเปลี่ยน ผู้ทางานอยู่เสมอ ขวัญและกาลังใจของผู้ทางานลดลงซึ่งทาให้ผลผลิตของงานที่ทา
ลดลงด้วย
๒.๖ การช่วยเหลือทางด้านจิตใจสาหรับผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ
ประมาณร้อยละ ๑๒ ของผู้ที่ถูกคุกคามต้องการความช่วยเหลือทางด้านจิตใจ (Charney,
1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย , ๒๕๕๔) ในการประเมินภาวะของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศ และการดูแล
ผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันตามลักษณะของผู้ปุวยแต่ละบุคคล เช่น ประเภทหรือ
ชนิด ของการคุกคามทางเพศ การปรับ ตัวของผู้ถูกคุกคาม อายุ เพศ สถานภาพ ของผู้ถูกคุกคามทางเพศ
เป็นต้น สาหรับการรักษานั้นจะเริ่มต้นเหมือนกัน คือ เริ่มด้วยการสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลประกอบการรักษา
ทั้งนี้ ผู้ ถูกคุกคามทางเพศโดยส่ ว นใหญ่จะแสดงออกให้ เห็นในลั กษณะของความไม่แน่ ใจ
ในการเข้ า หาบุ ค คลที่ จ ะรั บ ปรึ ก ษา กล่ า วคื อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า ผู้ ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาจะช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ห รื อ ไม่
และไม่แน่ใจ ในผู้ให้คาปรึกษา โดยคิดว่าผู้ที่รับปรึกษาอาจจะคิดว่าตนเอง (ซึ่งหมายถึงผู้ถูกคุกคามทางเพศ)
เป็นผู้ สร้างปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะทาให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเกิดความเครียดซ้าสอง แต่ในรายที่ผู้ถูก
คุกคามทางเพศไว้วางใจ ในผู้ให้คาปรึกษาปัญหาอาจจะไม่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามการแก้ไขที่สาคัญก็คือ
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ผู้ให้คาปรึกษาจะสามารถช่วยเหลือ ผู้ถูกคุกคามทางเพศได้ โดยการพยายามเข้าใจในสถานการณ์ที่ผู้ถูกคุกคาม
ทางเพศได้ ป ระสบมา ซึ่ ง อาจจะต้ อ ง ใช้ ร ะยะเวลาพอสมควรในขั้ น ตอนนี้ โดยเมื่ อ ผู้ ถู กคุ ก คามทางเพศ
เกิดความไว้วางใจในผู้ให้คาปรึกษาแล้ว ความเครียดครั้งที่สองจากผู้ถูกคุกคามทางเพศก็จะหมดลง ก็สามารถ
ทาการรักษาในขั้นตอนต่อไปได้
ผู้ที่ได้ให้คาปรึกษาแก่ผู้ถูกคุกคามทางเพศ ต่างยอมรับว่าปัจจัยพื้นฐานและปัญหาของการ
สัมภาษณ์ ก็คือ การผูกมิตรกับผู้ถูกคุกคามทางเพศนั่นเอง ซึ่งคาร์แมน (Carman, 1989 อ้างถึงใน พรวิภา
วิภานราภัย , ๒๕๕๔) ได้ให้ข้อสั งเกตว่าผู้ถูกคุกคามทางเพศต้องการความอบอุ่น ความปลอดภัย ฉะนั้น
จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้ความสามารถเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศอย่างเต็มที่ เพื่อให้
ผู้ถูกคุกคาม ได้เล่าเรื่ องประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกคุกคามทางเพศภายใต้สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่
ปลอดภั ย และอบอุ่ น เมื่ อ ผู้ ถู ก คุ ก คามทางเพศเริ่ ม ให้ ข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั บ ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา
ก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญหา ต่างๆ ได้ ในที่สุ ด จากการให้การรักษาพบว่าการให้ ข้อมูลที่เป็นจริงและ
การเข้าใจในปัญหาของผู้ถูกคุกคาม ทางเพศที่ได้ประสบมาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศจะช่วยให้การรักษา
ประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ การเรี ยนรู้ ในการแก้ไขปัญหาร่ว มกันจะทาให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศเองจะ
สามารถปรับตัว เพื่อแก้ไขปัญหาและดารงชีวิตอยู่ ในสังคมได้ตามอัตภาพ (Charney,1994 อ้างถึงใน พรวิภา
วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
๒.๗ การปูองกันและแก้ไขการคุกคามทางเพศ
The American Nurses Association (ANA) (Mrkwickaq, 1994 อ้างถึงใน พรวิภา วิภา
นราภัย, ๒๕๕๔) ได้เสนอวิธีการปูองกันและแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศ โดยเสนอไว้ ๒ ระดับ คือ ระดับ
นายจ้าง ผู้บริหาร และระดับลูกจ้าง ดังนี้
๑. ระดับนายจ้าง ผู้บริหาร (Employer Prevention) ต้องมีการกาหนดนโยบายและแจ้งให้
ลูกจ้างทราบเกี่ยวกับนโยบายการห้ามมีการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางาน มีการกาหนดวิธีการฟูองร้อง หรือ
การเสนอรายงานเมื่อถูกคุกคามทางเพศ โดยการปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ควรมีการฝึก
ผู้บริหารในระดับต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาวิธีการจัดการเมื่อมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้น ทั้งนี้ ต้องได้รับ
ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องจากนายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้าง
๒. ระดับลูกจ้าง (Employee Prevention) โดยมากแล้วจะเน้นในเรื่องการปูองกันตนเอง
จากการถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกคุกคามทางเพศมีดังนี้
๒.๑ เผชิญหน้าผู้ทาการคุกคามทางเพศโดยโต้ตอบเป็นบางครั้งถ้าจาเป็นและขอร้อง
ให้หยุดการกระทาดังกล่าว
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๒.๓ จัดทาเอกสารเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ โดยแสดงรายละเอียด ใครทาอะไร
ที่ไหนและเวลาเท่าไหร่ แล้วทาสาเนาเก็บไว้
๒.๔ หาผู้สนับสนุนจากที่อื่นหรือจากองค์กรอื่น ซึ่งสามารถเรียนรู้จากการคุกคาม
ประเภทและผู้ทาการคุกคามทางเพศคนเดียวกันจะทาให้การของผู้ถูกคุกคามมีน้าหนักมากขึ้น จะเห็นได้ว่า
นโยบายในที่ทางานเกี่ยวกับการปู องกันการคุกคามทางเพศในสถานทางานเป็นสิ่งที่ส าคัญ การให้ความรู้
การให้การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว ตลอดจนการออกกฎระเบียบต่างๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนั้น
ก็เป็นวิธีหนึ่งในการปูองกันการเกิดการคุกคามทางเพศในสถานที่ทางานได้ และเมื่อนายจ้างได้ทราบว่ามีการ
คุกคาม ทางเพศเกิดขึ้นในสถานที่ทางานจริง ภายหลังจากการสอบสวนแล้ว นายจ้าง ผู้บริหารมีกลวิธีในการ
จัดการ คือ
๑. ตักเตือน (Langlow, 1996 อ้างถึงใน พรวิภา วิภานราภัย, ๒๕๕๔)
๒. เปลี่ยนหน่วยงาน
๓. ตัดเงินพิเศษ (Bonus)
๔. ให้ออก
๕. ไล่ออก
๖. แก้ไขสถานการณ์ให้ผู้ถูกคุกคาม เช่น ให้การขอโทษเหยื่อต่อหน้าบุคคลอื่น
๗. จ่ายค่ารักษา (ถ้ามี) ค่าปรึกษา (จิตแพทย์หรือทนายความในกรณีที่มีการปรึกษา
จิตแพทย์ และมีการฟูองร้อง)
นโยบายของสถานที่ทางานในการปูองกันการคุกคามทางเพศนั้นเป็นสิ่งสาคัญนอกเหนือจาก
การปูองกันตนเองของผู้ทางานแล้ว การประกาศให้ผู้ทางานทราบเกี่ยวกับนโยบาย การห้ามมีการคุกคามทาง
เพศ ในสถานทางานจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปูองกันการคุกคามทางเพศได้ และหากแม้มีการคุกคามทางเพศ
เกิดขึ้น ในสถานทางานจริง นายจ้าง ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการดาเนินการจัดการและ
สอบสวน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อมิให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ทางานหรือสถานศึกษาอีก
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บทที่ 3
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
แนวปฏิบั ติ เพื่อปู องกั น และแก้ไ ขปัญ หาการล่ ว งละเมิดหรือคุ กคามทางเพศในที่ ทางานจัด ทาขึ้ น
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคน
ไม่ว่าอยู่ในสถานะใด ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีและปราศจากการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ในที่ ท างาน ทุ ก คนต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการกระท าและปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ นี้ โรงพยาบาล
ประจวบคีรี ขัน ธ์ จ ะสร้ าง และรั กษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ ปราศจากการล่ วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ ด้วยการสร้างความตระหนัก การสร้างความรู้ความเข้าใจ การกาหนดมาตรการปูองกันและจัดการ
กั บ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และจะด าเนิ น การ ต่ อ กรณี ก ารร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเ พศ
อย่างทันท่วงที รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมและมาตรการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศขึ้น
๓.๑ ความหมายของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่ ว งละเมิดหรื อคุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทาใด ๆ หรือพฤติกรรมที่ส่ อไปใน
ทางเพศ ที่เป็ นการบังคับใช้อานาจที่ไม่พึงปรารถนา ด้วยวาจา ข้อความ ท่าทาง แสดงด้วยเสียง รูปภาพ
เอกสาร ข้อมูล ทางอิเล็ กทรอนิ กส์ หรื อสิ่ งของลามกอนาจารเกี่ยวกับเพศ หรือกระทาอย่างอื่นในทานอง
เดียวกัน โดยประการที่น่าจะทาให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนราคาญ ได้รับความอับอาย หรือรู้สึกว่าถูกเหยียด
หยาม และให้หมายรวมถึงการติดตามรังควานหรือการกระทาการใดที่ก่อให้เกิดบรรยากาศไม่ปลอดภัยทาง
เพศ โดยเฉพาะจากการสร้างเงื่อนไขซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน การสรรหา หรือการแต่งตั้ง หรือผลกระทบอื่นใด
ต่อผู้เสียหาย ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา
๓.๒ พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อปูองกันปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
๓.๒.๑ ระดับบุคคล
(๑) 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
(๒) บุคลากรของหน่วยงานควรลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่ วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศเช่น แต่งกายให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ลับตาหรือทางานสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชา / ผู้ที่ไม่
สนิทสนม / เพศตรงข้าม หรือมีผู้ที่ไว้วางใจอยู่ด้วยในกรณีถูกเรียกเข้าพบหรือได้รับมอบหมายงานนอกเวลา
ทางาน เป็นต้น
(๓) บุคลากรของหน่วยงานควรช่วยสอดส่องและรายงานพฤติกรรมการล่วงละเมิด
คุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นในหน่วยงานต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ควรเพิกเฉยหากมีปัญหา
ดังกล่าว เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงาน และควรให้คาปรึกษา รวมทั้งความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานด้วย
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ปูองกัน ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
(๕) ในกรณีของผู้บังคับบัญชาเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานในห้อง โดยเฉพาะ
นอกเวลา ทางาน หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัด / ต่างประเทศ สองต่อสอง ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นทราบ
ก่อนทุกครั้ง
(๖) บุ ค ลากรควรมี จิ ต ส านึก รั ก ศั ก ดิ์ศ รี ภาคภู มิ ใ จในผลการทางานของตนเอง
เห็นคุณค่า การทางานของตนเองมากกว่าที่จะก้าวหน้าโดยวิธีอื่น
(๗) สร้างทัศนคติให้บุคลากร ไม่ทน ไม่ยอมรับ และไม่เพิกเฉย ต่อพฤติกรรมการ
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศการช่วยเหลือที่เหมาะสม
(๘) เพื่อนร่ วมงานที่รับทราบปัญหาต้องไม่เพิกเฉยและรักษาความลับ รวมทั้งหา
แนวทาง
๓.๒.๒ ระดับองค์กร
(๑) หน่วยงานจะต้องมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่า
เทียมกัน ระหว่างบุคคล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน (สร้างวัฒนธรรม
และจิตสานึก ในการเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน) อันจะเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในที่ทางาน
(๒) หน่วยงานจะต้องมีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิด หรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทางานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่ดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ
(๓) หน่ ว ยงานจะต้องมีการประชาสั มพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากร
ทุกคน ให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ช่องทางการขอรับความช่วยเหลือ
หรือร้องเรียน กรณีเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
(๔) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมเพื่อเกิดการเรียนรู้และยอมรับความ
เสมอภาคระหว่างบุคคล
(๕) จั ดสภาพแวดล้ อมที่ดี ที่ส ามารถปูองกันปัญหาการล่ ว งละเมิดทางเพศ เช่น
มีกล้องวงจรปิด แสงไฟหรือแสงสว่างเพียงพอ เปิดเผย โล่ง มองเห็นได้ชัดเจน

-15(๕.๑) กรณี ส านั ก งาน ควรจั ด สถานที่ ท างานในลั ก ษณะเปิ ด เผย
โล่งมองเห็นได้ชัดเจน และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อบันทึกภาพในบริเวณที่เหมาะสมซึ่งเป็นบุคคลที่สามอยู่ด้วย
(๕.๒) กรณีหน่วยบริการผู้ปุวย
โรงพยาบาล
- ห้องตรวจเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และจะต้องมี
ผู้ช่วยแพทย์
- ห้องให้คาปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด และ
เป็นไปตามกลุ่มเปูาหมาย แต่ควรคานึงถึงการปูองกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทางาน
-

ติดตั้งกล้ องวงจรปิดให้ เพียงพอในการรักษาความ

ปลอดภัย
- จัดให้มีแสงสว่างและกล้องวงจรปิดบริเวณทางเดิน
ระหว่างหอพัก เจ้าหน้าที่ กับอาคารบริการผู้ปุวย อย่างเพียงพอ
(๖) จัดตั้งคณะทางานปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในที่ทางานประจาหน่วยงาน เพื่อจัดทาแผนการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในที่ทางาน เพื่อรองรับความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้น
(๗) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางและก าหนดหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
กรณีการล่ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศในหน่วยงาน ที่ทาให้ ผู้ร้องเรียนมีความมั่นใจได้ว่า ได้ดาเนินการ
ได้อย่างเหมาะสม กรณีที่ผู้ ร้องเรี ยนไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด ตามสายบังคับบัญชาได้
(๘) ผู้ให้คาปรึกษาควรมีความรู้ ความสามารถ ในการช่วยเหลือตามแนวทางของ
หน่วยงาน ที่กาหนด และต้องไม่เพิกเฉย รวมถึงต้องรักษาความลับ

-16๓.๓ ลักษณะการกระทาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ กคามทางเพศเป็ น เรื่ องที่ มี ข อบเขตกว้ า งขวาง ซึ่ ง ไม่ ส ามารถระบุ
พฤติกรรม ได้อย่างครอบคลุมทั้งหมด อย่างไรก็ตามให้ตระหนักว่าการกระทาเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งผู้ถูกกระทา
ไม่ต้องการ และมีความรู้สึกเดือดร้อนราคาญ อึดอัด อับอาย ถูกดูถูกเหยียดหยาม ถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิด
หรือคุกคาม ทางเพศ อาทิ
(๑) การกระทาทางสายตา เช่น
การจ้ อ งมองร่ า งกายที่ ส่ อ ไปในทางเพศ มองช้อ นใต้ ก ระโปรง มองหน้ า อกหรื อ
จ้องลงไปที่คอเสื้ อ จนทาให้ ผู้ ถูก มองรู้ สึ กอึดอัด อับอาย หรือไม่ส บายใจ หรือผู้ อื่นที่อยู่บริเวณดังกล่ าวมี
ความรู้สึกเช่นเดียวกัน เป็นต้น
(๒) การกระทาด้วยวาจา เช่น
- การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่าง ทรวดทรง และการแต่งกายที่ส่อไปทางเพศ
- การชักชวนให้กระทาการใดๆในที่ลับตา ซึ่งผู้ถูกกระทาไม่พึ งประสงค์และไม่
ต้องการ การพูดเรื่องตลกเกี่ยวกับเพศ
- การเกี้ยวพาราสี พูดจาแทะโลม วิจารณ์ทรวดทรง การพูดลามก การโทรศัพท์
ลามก การเรียกผู้หญิงด้วยคาที่ส่อไปทางเพศ จับกลุ่มวิจารณ์พฤติกรรมทางเพศของบุคคลในที่ทางาน
- การสนทนาเรื่องเพศหรือเพศสัมพันธ์ การแสดงความเห็นต่อรสนิยมทางเพศ และ
การพูดส่อไปในทางเพศ การถามเกี่ยวกับประสบการณ์ ความชื่นชอบในเรื่องเพศ การสร้างเรื่องโกหก หรือการ
แพร่ข่าวลือเกี่ยวกับชีวิตทางเพศของผู้อื่น
(๓) การกระทาทางกาย เช่น
- การสัมผัสร่างกายของผู้อื่น การลูบคลา การถูไถร่างกายผู้อื่นอย่า งมีนัยทางเพศ
การฉวยโอกาสกอดรัด จูบ การหยอกล้อโดยการแตะเนื้อต้องตัว การฉวยโอกาสกอดรัด และการสัมผัสทางกาย
อื่น ที่ไม่น่าพึงประสงค์ การดึงคนมานั่งตัก
- การรบเร้าโดยที่อีกฝุายไม่ให้ความสนใจ การตั้งใจยืนใกล้ชิดเกินไป การต้อนเข้ามุม
หรือขวางทางเดิน การยักคิ้วหลิ่วตา การผิวปากแบบเชิญชวน การส่งจูบ การเลียริมฝีปาก การทาท่าน้าลายหก
การแสดงพฤติกรรมที่สื่อไปในทางเพศโดยใช้มือหรือการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นต้น

-17(๔) การกระทาทางเพศที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์
- การให้สัญญาที่จะให้ผลประโยชน์ เช่น ตาแหน่งหน้าที่ การงาน ผลการเรียน
ทุนการศึกษา การเลื่อนเงินเดือนหรือตาแหน่ง การต่อสัญญาการทางาน หากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือถูกคุกคาม
ยอมมีเพศสัมพันธ์ เช่น ขอให้ไปค้างคืนด้วย ขอให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย หรือขอให้ทาอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ เป็นต้น
- การข่มขู่ให้เกิดผลในทางลบต่อการจ้างงาน การศึกษา การข่มขู่ว่าจะทาร้าย
การบังคับ ให้มีการสัมผัสทางเพศ หรือการพยายามกระทาชาเรา
(๕) การกระทาอื่น ๆ ของการกระทาทางเพศที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ เช่น
- การแสดงรูปแบบ วัตถุ และข้อความที่เกี่ยวข้องกับเพศ รวมทั้งการเปิดภาพเปลือย
ในที่ทางานและในคอมพิวเตอร์ของตน
- การแสดงออกที่เกี่ยวกับเพศ เช่น การแสดงปฏิทินที่มีภาพเปลือย การเขียนหรือ
วาดภาพ ทางเพศในที่สาธารณะ การใช้สัญลักษณ์ ที่แสดงถึงอวัยวะเพศ หรือการร่วมเพศ
- การส่ งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเรื่องเพศทางสื่ อออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
๓.๔ สิ่งที่ควรกระทาเมื่อถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
(๑) แสดงออกทันทีว่าไม่พอใจในการกระทาของผู้กระทา และถอยห่างจากการล่วงละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ
(๒) ส่งเสียงร้องเพื่อให้ผู้กระทาหยุดการกระทาและเรียกผู้อื่นช่วย
(๓) บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบันทึกเสียง บันทึกภาพถ่าย หรือบันทึกคลิปวีดิทัศน์
(video clip) (หากทาได้)
(๔) บันทึกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น โดยจดบันทึก
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ คาบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั้นๆ ชื่อของพยานและ / หรือบุคคลที่สามซึ่งถูก
กล่าวถึง หรืออยู่ในเหตุการณ์
(๕) แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้บุคคลที่ไว้ใจทราบทันที
(๖) หารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนและแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้วยตนเอง โดยอาจให้เพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมไป
เป็นเพื่อนก็ได้
(๗) กรณีผู้ถูกกระทาอาย / กลัว อาจให้เพื่อนมาแจ้งแทน แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ถูกกระทา

-18๓.๕ หลักการพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
การช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศควรดาเนินการตามหลักการพื้นฐาน คือ
LIVES ประกอบด้วย
(๑) การรับฟัง (Listen : L) หมายถึง การรับฟังถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
อย่างตั้งใจ ด้วยความเห็นใจ และไม่ตัดสินถูกผิด เพื่อให้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมีโอกาสที่จะพูดในสิ่ง
ที่ตน ต้องการ กับบุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือ ในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว การรับฟังเป็นส่วนสาคัญ
ที่สุด ที่จะเยียวยาทางด้านอารมณ์
(๒) การสอบถามเกี่ยวกับความจาเป็นและความกังวล (Inquire about Needs
and Concerns : I) หมายถึง การสอบถามเกี่ยวกับความจาเป็นและความกังวล ประเมินและตอบสนองต่อ
ความจาเป็นและความกังวล ด้านต่าง ๆ ของผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ทั้งทางอารมณ์ ทางกาย ทาง
สังคม และการปฏิบัติตามหน้าที่ เพื่อที่จะรับรู้ว่าอะไรที่สาคัญที่สุดสาหรับผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
และเคารพต่อความต้องการ และตอบสนองต่อความจาเป็นที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต้องการ รับ
ฟังและให้ความใส่ใจ ต่อสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพูดเกี่ยวกับความจาเป็ นและความกังวล ซึ่ง
ต้องแยกความจาเป็น และข้อกังวล เป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความจาเป็นทางกาย ความจาเป็นทางอารมณ์ หรือ
ความจาเป็นทางเศรษฐกิจ ความกังวลด้านความปลอดภัย หรือความช่วยเหลือทางสังคมที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศจาเป็นต้องได้รับ
(๓) การทาให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเห็นว่าตนเองมีคุณค่า (Validate)
หมายถึง การแสดงออกถึงความเข้าใจและเชื่อในสิ่งที่ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศกล่าว และให้ความ
มั่นใจว่า ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจะไม่ถูกต่อว่า เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศทราบว่ า
ความรู้สึ กของตนเป็น สิ่งปกติ และสามารถพูดถึงความรู้สึกของตนได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีสิ ทธิที่จะอยู่
โดยปราศจากความรุนแรงและความกลัว
ทั้งนี้ การให้คุณค่ากับประสบการณ์ของคนอื่น หมายถึง การให้บุคคลนั้นรับรู้ถึงการ
รับฟัง อย่างตั้งใจ และเข้าใจถึงสิ่งที่บุคคลดังกล่าวพูด ตลอดจนเชื่อโดยที่ไม่ตัดสินหรือมีเงื่อนไขในการรับฟัง
(๔) การส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย (Enhance Safety) หมายถึง การพูดคุยกับ
ผู้ถูกล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ ถึงแผนที่จะปกปูองผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากภัยคุกคาม
หากเกิดความรุนแรง ขึ้นอีก เพื่อช่วยผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศประเมินสถานการณ์และวางแผนถึง
ความปลอดภัย ในอนาคต ผู้ ถูกล่ ว งละเมิดหรือคุกคามทางเพศหลายคน มีความกลั ว เรื่องความปลอดภั ย
ของตนเอง แต่บางคนอาจจะไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้ และยังไม่ ทราบว่ามีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง
ควรอธิบาย ให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเธอทราบว่าความรุนแรงจากคนใกล้ชิดจะไม่หยุดได้ด้วย
ตัวเองแต่มีแนวโน้มว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและจะเกิดบ่อยครั้งขึ้น
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เกิดขึ้น จากการพูดคุยในครั้งเดียว โดยควรมีการประเมินและการวางแผนเรื่องความปลอดภัย ดังนี้
(๔.๑) ประเมินความปลอดภัยหลังจากการได้รับความรุนแรงทางเพศ โดย
ผู้ถูกกระทารุนแรง ทางเพศมักจะรู้จักผู้ที่กระทา
(๔.๒) ประเมินความเสี่ยงเฉพาะหน้าของความรุนแรงจากคนใกล้ชิด
(๕) การช่วยเหลือ (Support) หมายถึง สนับสนุนผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โดยให้
เข้าถึงข้อมูล บริการ และการช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สามารถเข้าถึง
แหล่งช่วยเหลือสาหรับด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการช่วยเหลือทางสังคม ทั้งนี้ สามารถ พูดคุยกับ
ผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงความจาเป็นที่ต้องการ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ ดังนี้
(๕.๑) สอบถามผู้ถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศถึงสิ่งสาคัญที่สุดสาหรับตนใน
ขณะนี้ โดยสอบถามว่ า อะไรที่ จ ะช่ว ยผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิด หรื อ คุ กคามทางเพศเธอได้ ม ากที่สุ ด หากสามารถ
ช่วยเหลือได้ในขณะนี้
(๕.๒) ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ถู ก ล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศในการระบุ แ ละพิ จ ารณา
ทางเลือกที่มี
(๕.๓) พูดคุยเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางสังคม โดยพิจารณาว่าผู้ ถูกล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศมีสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือคนที่ไว้วางใจในชุมชนซึ่งเธอสามารถพูดคุยด้วยได้หรือไม่
และมีบุคคล ซึ่งสามารถช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือไม่
๓.6 การดาเนินงานตามแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ
ทางานของหน่วยงานดาเนินการตามแนวทางปูองกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางานของ
หน่วยงาน ดังนี้
(๑) ผู้บริหารหน่วยงาน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน
การทางานทุกรูปแบบ
(2) แต่งตั้งคณะทางานปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการ
ทางาน ประจาหน่วยงาน เพื่อเป็นกลไกในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางานในระดับหน่วยงาน
(3) จัดทาแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
ของหน่วยงาน

-20(4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางานของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ
(5) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ สร้างจิตสานึกในพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ เพื่อปูองกันปัญหา
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ อย่างต่อเนื่อง
(6) จัดสถานที่ทางานให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทาง
เพศในการทางาน
(7) ประเมินความเสี่ยงสถานที่ทางานและบริเวณโดยรอบสถานที่ทางาน ทุก ๖ เดือน ตาม
ช่วงเวลา เช่น กลางวัน และกลางคืน
(8) ประเมินความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
(9) แก้ไขจุดเสี่ยงจากการประเมินทันที
(10) สรุปผลการดาเนินการตามแผนการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทางานของหน่วยงาน ให้คณะทางาน ฯ ทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
(11) รายงานผลการดาเนินการปูองกันและแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
ในการทางานของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
๓.7 มาตรการคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
(๑) เมื่อมีการร้องทุกข์แล้วผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดาเนินการใด ๆ ที่กระทบต่อ
หน้ า ที่ การงานหรื อ การด ารงชี วิ ต หากจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การใด ๆ เช่ น การแยกสถานที่ ท างาน
เพื่อปู องกัน มิให้ ผู้ ร้ องทุกข์ ผู้ เป็ น พยาน และผู้ ถูกกล่ าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ร้องทุกข์และผู้เป็นพยาน
(๒) ข้อร้ องขอของผู้เสียหาย ผู้ ร้องทุกข์ หรือผู้ เป็นพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ทางาน
หรื อ วิ ธี ก ารในการปู อ งกั น หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ควรได้ รั บ การพิ จ ารณาจากบุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ ตามความเหมาะสม
(๓) ให้การคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง
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(๑) ในระหว่างการร้องทุกข์ ยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิด ให้ความเป็นธรรมและให้
ได้รับ การปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น
(๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิทธิในการแสดง
เอกสาร /พยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหา
๓.9 ช่องทางการร้องเรียนกรณีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
(1) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับของผู้กระทา
(2) งานนิติการ
(3) ทีมเคลื่อนที่เร็วเจรจาไกล่เกลี่ย
ช่องทาง/วิธีการร้องทุกข์ของโรงพยาบาลหัวหิน
(1) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032 ๕๒๓๐๐๐ ต่อ ๘๙๑๕
(2) ทางโทรสาร หมายเลข 032 ๕๔๗ ๓๕๐
(3) ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ โรงพยาบาลหัวหิน เลขที่ ๓๐/๒ ถนนเพชรเกษม ตาบลหัวหิ น
อาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77๑๑0
(4) ทาง Facebook : โรงพยาบาลหัวหิย
(5) ด้วยตนเอง : - ทีมเคลื่อนที่เร็วเจรจาไกล่เกลี่ย ชั้น ๙
- งานนิติการ ชั้น ๙
หน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก
1. ศูนย์ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
2. ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ภาครัฐสายตรง โทร 1111
3. ศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดหรืออาเภอ
4. กลุ่มงานนิติการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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