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การ

ล่ ว งละเมิ ด หรื อ คุ ก คามทางเพศเป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ
เสรีภาพ และศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ในการด�ำรงชีพ
และความเป็นอยู่ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา และมีผลกระทบอย่าง
มากไม่วา่ จะเป็นผลกระทบต่อผูถ้ กู กระท�ำ ต่อหน่วยงานหรือต่อสังคม
”การล่วงเกิน” (Harassment) หมายความถึง การรบกวน การก่อกวน
การคุกคามทุกชนิดทีผ่ ถู้ กู กระท�ำเป็นผูห้ ญิงหรือบางกรณีเป็นชายก็ได้
โดยเมือ่ พฤติการณ์ทมี่ กี ารกระท�ำทางเพศ (Sex-Based and Sexual
Behavior) เข้ามาเกีย่ วข้องก็ถอื ได้วา่ เป็นการล่วงเกินทีม่ พี นื้ ฐานทาง
เพศทัง้ สิน้ ส่วนค�ำว่า “การคุกคามทางเพศ” หมายความถึง พฤติกรรม
การล่วงเกินในทุกรูปแบบทัง้ ทางกาย วาจา และการสัมผัสทีแ่ สดงออก
ถึ ง นั ย ยะทางเพศซึ่ ง เป็ น “พฤติ ก รรมอั น ไม่ พึ ง ปรารถนา” ตาม
มาตรฐานของบุคคลทั่วไป (ปาริฉัตร รัตนากาญจน์, 2551)
เมื่ อ พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งทางเพศของบุ ค คลซึ่ ง
เกิดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เป็นการละเมิดศักดิศ์ รี และสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของผูถ้ กู กระท�ำโดยเหตุแห่งเพศทีผ่ นู้ นั้ มีอยู่ อันเป็นการขัดต่อ
หลักความเสมอภาคทางเพศ และเป็นรูปแบบหนึ่งของการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ เช่น การขอมีเพศสัมพันธ์ หรือชวนไป
รับประทานอาหาร หรือชวนไปเที่ยว เพื่อความพึงพอใจในทางเพศ
โดยแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทางด้านการงานของผู้ถูกกระท�ำ
เช่น การเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง หรือกรณีเพื่อนร่วมงานกระท�ำ
การอันเป็นการสร้างบรรยากาศทีไ่ ม่เป็นมิตรของการท�ำงาน เช่น
การพูดจาสองแง่สองง่าม การวิพากษ์วจิ ารณ์รปู ร่าง การแต่งการ
หรือการสัมผัสแตะต้องร่างกายอันมีนัยในทางเพศที่เป็นการกระ
ท�ำซ้าๆ ในลักษณะที่ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำรู้สึกอึดอัด การแสดงหรือ
สือ่ สารด้วยวิธกี ารใดๆ ทีส่ อ่ ไปในทางเพศ การแสดงรูปลามก อนาจาร
ส่งจดหมาย ข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่นซึ่งผู้ถูกกระท�ำไม่
พึงประสงค์หรือเดือดร้อนร�ำคาญ

กรณีการล่วงเกินทางเพศในสถานที่ท�ำงานในภาคเอกชน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งการคุม้ ครองลูกจ้างในกรณีถกู ล่วงเกินทางเพศ
ไว้ในมาตรา 16 ว่า “ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน
หรือผูต้ รวจงาน กระท�ำการล่วงเกิน คุกคามหรือก่อความเดือดร้อน
ร�ำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” จากบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกล่าว ได้
บัญญัติขึ้นจากแนวความคิดเรื่องการคุ้มครองห้ามล่วงเกินทางเพศ
มีเหตุผลพืน้ ฐานมาจากนายจ้าง และผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากนายจ้าง
เช่น ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ มีอ�ำนาจบังคับบัญชา
เหนือลูกจ้าง ลูกจ้างต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามค�ำสั่งของบุคคล
เหล่านี้ นายจ้างหรือผูบ้ งั คับบัญชาทีไ่ ม่ดบี างคนอาจใช้อำ� นาจบังคับ
บัญชาแสวงหาความสุข ความพึงพอใจทางเพศจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ท�ำให้ลูกจ้างที่ถูกล่วงเกินทางเพศเกิดความอึดอัดใจ ไม่สบายใจ
มีผลเสียต่อการท�ำงาน และผลประกอบการของนายจ้าง
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การคุกคามทางเพศตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้จะต้อง
เป็นกรณีทนี่ ายจ้างกระท�ำต่อลูกจ้าง นายจ้างในทีน่ หี้ มายถึงนายจ้าง
ทีแ่ ท้จริง และรวมถึงผูไ้ ด้รบั มอบหมายจากนายจ้างด้วย เช่น ผูจ้ ดั การ
หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ดังนั้นการที่ผู้จัดการล่วงเกินทางเพศต่อ
หัวหน้า หัวหน้าล่วงเกินทางเพศลูกน้อง หรือผูจ้ ดั การล่วงเกินทางเพศ
ลูกน้อง ถือว่าเข้าองค์ประกอบข้อนี้ เพราะเป็นกรณีนายจ้างล่วงเกิน
ลูกจ้าง แต่ถา้ ลูกน้องล่วงเกินทางเพศหัวหน้างานหรือหัวหน้างานล่วง
เกินทางเพศต่อผู้จัดการแม้เป็นเรื่องการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงาน แต่ไม่ถือเป็นการล่วงเกินทางเพศในความหมายนี้
นอกจากนี้พนักงานที่มีต�ำแหน่งเท่ากันล่วงเกินทางเพศ
ซึ่งกันและกันก็ไม่ใช่เรื่องล่วงเกินทางเพศตามมาตรานี้ และการที่
นายจ้างกระท�ำต่อลูกจ้างนั้นต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น
การจับหน้าอก จับก้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อตอบสนองความสุข หรือ
ความต้องการทางเพศ ถือเป็นการล่วงเกินทางเพศ แต่
ถ้าเป็นผูจ้ ดั การชาวต่างประเทศสัมผัสมือลูกจ้างหญิง
ที่เข้าท�ำงานใหม่เพื่อเป็นการทักทายตามธรรมเนียม
ตะวันตก โดยไม่มีความคิดพื้นฐานมาจากเรื่องเพศก็
ไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินทางเพศตามความหมายนี้
คดี ป ระเภทนี้ จ ะมี น ้ อ ยมากที่ จ ะขึ้ น สู ่ ศ าล
เพราะฝ่ ายลูกจ้ างอาจเกรงกลัวต่อนายจ้ าง หาก
โวยวายหรือเรียกร้องไปจะเกิดความเสียหายต่อการ
งาน หรือเกิดความอับอายจึงไม่กล้าที่เรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องเป็นคดี หากจะมีบา้ งสุดท้ายก็จะไปจบกันใน
ชัน้ ไกล่เกลียเสียมากกว่า จึงไม่คอ่ ยมีคดีให้ศาลตัดสิน
ว่าอะไรคือการคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศ แค่ไหน
เป็นการคุกคาม คดีที่ศาลตัดสินล่าสุดนี้มีเรื่องหนึ่ง
เป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้ชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชา
ไปสถานบันเทิง เมื่ออยู่ด้วยกันได้เอามือวางที่ต้นขา และมีการโอบ
เอว แต่ทุกครั้งที่ล่วงเกินผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงปฏิกริยาไม่ยินยอม
ปกป้องตัวเองทุกครั้ง และมีข้อเท็จจริงว่านอกจากจะแสดงกิริยา
ดังกล่าวแล้วยังได้กล่าว และพูดในท�ำนองว่าตนเองตกหลุมรักลูก
น้องเข้าแล้ว ศาลได้ตัดสินในคดีนี้ว่า พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา
คนนี้เป็นการคุกคาม ก่อความเดือดร้อนร�ำคาญทางเพศแล้ว และ
ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานเป็นกรณีที่ร้ายแรง
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1059/2560 แม้ ส.จะเข้าไปดื่มสุรากับ
โจทก์ ใ นร้ า น ย. ซึ่ ง มื ด และมี ลั ก ษณะเป็ น ดิ ส โกเธค แต่ ก็ มิ ไ ด้
หมายความว่า ส.จะยินยอมให้โจทก์ลว่ งเกินทางเพศหรือโจทก์มสี ทิ ธิ
ที่จะล่วงเกินทางเพศต่อ ส.ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตามใจ
ชอบ การที่โจทก์เอามือไปวางที่ต้นขาของ ส. และใช้มือโอบเอวของ
ส. โดยที่ ส.แสดงปฏิกิริยาไม่ยินยอม และปกป้องตัวเองทุกครั้ง
และในวันรุ่งขึ้นขณะ ส. ขับรถได้บอกว่าปวดที่บริเวณต้นคอจะส่ง
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โจทก์เข้าที่พักก่อนแล้ว ส.จะไปนวดต่อ โจทก์ก็ยังใช้ข้อมือเอื้อมไป
บีบต้นคอของ ส.อีกซึ่ง ส.ก็ได้ใช้มือปัดออก เมื่อรถจอดติดสัญญาณ
ไฟแดง โจทก์ได้พูดว่าตกหลุมรักลูกน้องเข้าไปแล้ว เช่นนี้พฤติกรรม
ของโจทก์ซงึ่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาจึงเป็นการคุกคาม ก่อความเดือดร้อน
ร�ำคาญทางเพศต่อ ส.ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานของจ�ำเลยที่ห้ามพนักงานกระท�ำการใดๆ อันส่อ
ไปในทางเสือ่ มเสียด้านศีลธรรมอันดี ซึง่ ถือว่าเป็นกรณีทรี่ า้ ยแรงตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (4) จ�ำเลย
จึงเลิกจ้างโจทกได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
บทสรุปส่งท้าย การคุกคามหรือการก่อความเดือดร้อน
ร�ำคาญทางเพศ นอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมหรือจารีต
ประเพณีอันดีงามของสังคมแล้ว ยังเป็นการกระท�ำที่ฝ่าฝืนต่อ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของนายจ้าง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อ
การบริหารงานบุคคลของนายจ้าง โดยท�ำให้พนักงานภายใต้บังคับ
บัญชาของตนทีไ่ ม่ยอมกระท�ำตามความประสงค์ของตน และถูกตน
กลั่นแกล้ง ย่อมจะขาดขวัญ และก�ำลังใจในการท�ำงาน ซึ่งย่อมมี
ผลกระทบต่อความเจริญของกิจการของนายจ้าง TPA
news

