
 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน  

---------------------------------------------- 
ที่มา  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับรวมถึงฉบับปัจจุบันปีพุทธศักราช๒๕๖๐ ได้กําหนด
หลักการเกี่ยวกับศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากําเนิดเพศ
หรือศาสนาใดย่อมได้รับความคุ้มครองโดยเสมอกันนอกจากน้ันการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women CEDAW) a swalúuseinalne มีข้อผูกพันในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิสตรีเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและความเป็นธรรมทางสังคมบนพ้ืนฐานในเรื่องเพศโดยมุ่งให้เกิดความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันของหญิงและชายห้ามไม่ให้กระทําการเลือกปฏิบัติโดยเง่ือนไขต่างๆรวมถึงเง่ือนไขในเรื่องเพศ
และยังให้มีการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายส่งผลให้หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องต้องนําไปกําหนดเป็นนโยบายและ
ทิศทางการดําเนินงาน  

พระราชบัญญัติส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ
ประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศโดยกําหนดการห้ามการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศอันหมายถึงการกระทําหรือไม่กระทําการใดอันเป็นการแบ่งแยกกีดกันหรือจํากัดสิทธิประโยชน์ใดๆไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมโดยปราศจากความชอบธรรมเพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือมีการแสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด  

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นสาเหตุหน่ึงของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศซึ่งเป็นความ
รุนแรงทางเพศที่แสดงออกในรูปการแบ่งแยกกีดกันโดยมีเรื่องเพศเป็นประเด็นหลักเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ถูกกระทําทั้งทางร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานท่ีทั้งในครอบครัวสถาบันการศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว หรือ
แม้แต่สถานที่ทํางานหน่ึงในปัญหาเหล่าน้ีคือการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทํางานหรือเก่ียวเน่ืองจากการ
ทํางานที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งชายหญิงและบุคคลที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกําเนิดเกิดจากการกระทํา
ของนายจ้างผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ที่ติดต่อประสานงานด้วยสิ่งเหล่าน้ีเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในเร่ือง
ชีวิตทางเพศและสิทธิในการทํางานที่บุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมรวมท้ังยังเป็นการขัดขวางโอกาส
ต่างๆในการทํางานที่มีประสิทธิภาพและเป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่กล่าวถึงการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศได้แก่พระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๔๗
กําหนดให้การรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ   ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
๕,๐๐๐ บาท และหากกระทําในสาธารณสถานต่อหน้าธารกํานัลหรือส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศรวมท้ังหากกระทํา
โดยผู้บังคับบัญชา นายจ้างหรือผู้มีอํานาจเหนือต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน   ๑ เดือนปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับส่วนการล่วงละเมิดหรือ คุกคามทางเพศในการทํางานในส่วนของภาคเอกชนได้แก่พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ คุ้มครองแรงงานในระบบที่ห้ามมิให้นายจ้างหัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือ
ผู้ตรวจงานกระทําการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้างสําหรับรัฐวิสาหกิจมีประกาศ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจพ.ศ. ๒๕๔๙ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ คุ้มครองพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ห้ามมิให้นายจ้างผู้ซึ่งเป็น
หัวหน้างานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทําการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้าง
และในส่วนของข้าราชการพลเรือน   มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ และกฎก.พ. ว่าด้วย
การกระทําการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศพ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดการกระทําอันเป็นการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศไว้ซึ่งเป็นการคุ้มครองข้าราชการพลเรือนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนอย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะมีกฎหมายในเรื่องน้ีอยู่แต่สถานการณ์ของการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศก็ยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 



 
๒. รูปแบบและผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ  

จากรายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศในที่ทํางานหรือ
เน่ืองจากงานในองค์กรภาครัฐซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทําขึ้นพบว่า
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศมี๒แบบคือ  

๑. “การก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศในที่ทํางานหรือการสร้างบรรยากาศอันเป็นปฏิปักษ์
หรือไม่พึงปรารถนา(hostile environment sexual harassment)” ได้แก่การใช้วาจาเช่นการวิพากษ์วิจารณ์
รูปร่างหน้าตาแซวพูดตลกลามกล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามในความเป็นหญิงความเป็นชายหรือเพศสภาพอ่ืนรวมถึง
รสนิยมทางเพศหรือแสดงลักษณะทางกิริยาเช่นมองด้วยสายตาโลมเลียส่งจูบผิวปากจับมือถือแขนถูกเน้ือต้องตัว หรือ
การแสดงสิ่งของภาพจดหมายเช่นภาพลามกปฏิทินโป๊เปลือยจดหมายอิเลคทรอนิคส์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์      
เป็นต้น”  

๒ . “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก“งาน” เพ่ื อแลกเปลี่ ยนให้ ได้มาซึ่ งความพอใจทาง
เพศสัมพันธ์(Quid pro quo sexual harassment หรือthis for that)” การล่วงเกินคุกคามทางเพศชนิดน้ีเป็นการ
ล่วงเกินทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่งใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือการใช้อํานาจให้คุณให้โทษ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์ อาทิการร่วมประเวณีการสัมผัสเน้ือตัวร่างกายหรือการกระทําอ่ืนใดทาง
เพศการล่วงละเมิดทางเพศน้ีมักเป็นการกระทําของผู้มีอํานาจกระทํากับผู้ที่ด้อยอํานาจ  

ซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบที่สองน้ีแม้อีกฝ่ายยินยอมหรือตกอยู่ในภาวะ จํา
ยอมหรือยอมจํานนถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเน่ืองจากมีการนําผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสิ่ง
แลกเปลี่ยนซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารส่งผลต่อทั้งบุคคลและหน่วยงานรวมถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน  

สําหรับผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจากการศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศระบุว่า“การถูกคุกคามทางเพศมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ผู้ถูกกระทําจะมีความเครียดมีอาการปวดศีรษะ
วิตกกังวลสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองผลกระทบจาการถูกคุกคามทางเพศไม่เพียงแต่สั่นคลอนตัวตนของ
ผู้ถูกกระทําแต่ยังมีผลกระทบต่อการทํางานเกิดความตึงเครียดในที่ทํางานผลผลิตตกต่ำเน่ืองจากต้องขาดงานบ่อย
เพราะผู้ถูกกระทําจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่กระทําการคุกคามทางเพศอยู่ด้วยและ
หลีกเลี่ยงการพบปะลูกค้าที่กระทําการคุกคามทางเพศ|  

“ซึ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานในองค์กรประสิทธิภาพการทํางานและคุณภาพ
ของงานอย่างมากและหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในท่ีทํางานบ่อยๆย่อมเป็นตัวช้ีวัดว่าสังคมไม่มีความเสมอภาค
หญิงชาย”  

    ๓. แนวคิดในการกําหนดแนวทางการจัดการกับปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน 

การทํางาน  
การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานเป็นเรื่องที่มีเจตคติทางเพศเข้ามาเก่ียวข้องมักมี

ประเด็นเก่ียวโยงกับความสัมพันธ์เชิงอํานาจในการให้คุณให้โทษในหน้าที่การงานระหว่างผู้กระทําและผู้ถูกกระทํา
อีกทั้งการที่สังคมไทยยังไม่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวยังมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอายและซ้ำเติมผู้ถูกกระทําจึงทําให้
ผู้ถูกกระทําไม่กล้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเอาผิดผู้กระทําส่งผลให้ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางานยังเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองและการแก้ปัญหามีความยากลําบากมากข้ึน  

๔. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ 
ทํางาน  
 
 
 
 



  ๑. หน่วยงานต้องมีการประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร(เช่นประกาศคําสั่ง)    โดย
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการทํางาน  

   ๒. หน่วยงานต้องมีการจัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการทํางานที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทํางานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งผู้ที่ดําเนินงานที่
เก่ียวข้องกับหน่วยงานเช่นนักศึกษานักศึกษาฝึกงานผู้รับจ้างฯลฯโดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้และยอมรับรวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบ
และถือปฏิบัติ  

   ๓. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล
เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันโดยเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพ้ืนฐานควบคู่กับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศรวมทั้งกําหนดให้เป็นประเด็นหน่ึงในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุก
ระดับ  

   ๔. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคาม  
ทางเพศและแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยคํานึงถึงเรื่องพ้ืนที่ปลอดภัย
ในองค์กรเช่นจัดห้องทํางานที่เปิดเผยโล่งมองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น  

   ๕. หน่วยงานต้องกําหนดกลไกการร้องทุกข์ภายในหน่วยงาน(เช่นฝ่ายการเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กฎหมายหรือกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม)  

   5. การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการเช่นการพูดคุยกันอย่าง
เป็นมิตร การประนอมข้อพิพาทฯลฯเพ่ือยุติปัญหาหากกระบวนการไม่เป็นทางการไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จึงจะเข้า
สู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานน้ันถือปฏิบัติอยู่  

  ๗. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดําเนินการอย่างจริงจังโดยทันทีและเป็นไปตามเวลาที่
กําหนดในแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทํางานและต้องเป็น
ความลับเว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินดีให้เปิดเผยรวมท้ังให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกันกรณีที่ขยายเวลา
ออกไปต้องมีเหตุผลที่ดีพอ  

   ๘. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเร่ืองน้ีให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี  
- ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการแต่งต้ังคณะทํางานสอบข้อเท็จจริงจํานวนไม่เกิน ๕ คน

ประกอบด้วยประธานคณะทํางานที่มีตําแหน่งสูงกว่าคู่กรณีบุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณีโดยมีตําแหน่งไม่
ต่ำกว่าคู่กรณีโดยต้องมีบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหน่ึงคนและให้มีบุคคลท่ีผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วม
รับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้เฉพาะในกรณีมีการสอบปากคําผู้เสียหายหรือ  

- ให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมดําเนินการสอบข้อเท็จจริงทั้งน้ีให้รายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
และหากต้องมีการดําเนินการทางวินัยขอให้คณะทํางานนําข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการดําเนินการทางวินัย  

  ๙. หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานเมื่อมีการร้องเรียนแล้วผู้ร้องเรียน
และผู้เป็นพยานจะไม่ถูกดําเนินการใดๆที่กระทบต่อหน้าที่การงานหรือการดํารงชีวิตหากจําเป็นต้องมีการดําเนินการ
ใดๆต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนและผู้เป็นพยานรวมถึงข้อร้องขอของผู้เสียหายผู้ร้องเรียนหรือผู้เป็นพยาน
ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามความเหมาะสมและหน่วยงานต้องให้การคุ้มครองผู้
ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง  

  ๑๐.หน่วยงานต้องมีมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาโดยในระหว่างการร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูก
กล่าวหามีความผิดต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอ่ืนและต้องมีการให้โอกาสผู้ถูก
กล่าวหาในการช้ีแจงแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่รวมทั้งสิทธิในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐานแก้ขอ้กล่าวหา  

 
 
 



 ๑๑. หน่วยงานต้องรายงานผลการดําเนินงานตามแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานอย่างต่อเน่ืองสําหรับหน่วยงานภาครัฐให้รายงานต่อผู้บริหารด้านการ
เสริมสร้างบทบาทหญิงชาย(Chief Gender Equality Officer: CGEO) และให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานด้านความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชาย(Gender Focal Point: GFP) ติดตามการดําเนินงานตามมาตรการฯสําหรับการรายงาน
ผลการดําเนินงานให้รายงานไปยังศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน
การทํางาน(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในวันที่  ๓๑  ตุลาคม ของทุกปี  

๑๒. ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางาน
(ศปคพ.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานและติดตามผลการ
ดํ า เนิ น งาน ต ามม าต รก ารฯ โด ย ราย งาน ต่ อ คณ ะก รรม ก ารส่ ง เส ริ ม ค วาม เท่ า เที ย ม ระห ว่ าง เพ ศ           
(คณะกรรมการสทพ.) อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

            การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่มี
รัฐธรรมนูญเป็นแม่บทกำหนดกรอบให้ทุกภาคส่วนของสังคมยึดถือ
และปฏิบัติร่วมกัน โดยกรอบที่สำคัญในการดำรงตนอย่างเหมาะสม
ของประชาชน คือการยึดมั่นในสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญกำหนด หากประชาชนทุกคนรู้ถึงสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าที่ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และต่างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
ประชาชนในชาติย่อมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และชาติบ้านเมืองก็
จะพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 
สิทธิของตนเองและผู้อ่ืนตามที่บัญญั ติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
           การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ 
โดยไม่กระทบสิทธิบุคคลอ่ืน ย่อมได้ช่ือว่าบุคคลน้ันเป็นผู้มีส่วนนำพา
บ้านเมืองให้พัฒนา ในที่น้ีจะกล่าวถึงการปฏิบัติตนในการรักษาและ
เคารพสิทธิเสรีภาพของตนเองและ ผู้อ่ืน ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้ 
ดังน้ี 
1. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อครอบครัว 

 
ครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ทุกครอบรัวมีสิทธิที่จะได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในหลายประเด็นด้วยกัน โดยเฉพาะเรื่องการ
ใช้ความรุนแรง และการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม หมายความว่า พ่อ แม่ 
และลูกจะต้องไม่ใช้ความรุนแรงหรือปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรม 
กรณีระหว่างสามีภรรยาจะต้องเคารพและรับฟังความคิดเห็นของกัน
และกัน ไม่ตัดสินปัญหาโดยใช้กำลัง กรณีระหว่างบุตรกับบิดามารดา 
บุตรต้องเช่ือฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา บิดามารดาจะต้องอบรมสั่ง
สอนบุตรโดยใช้เหตุผล ไม่ใช้การแก้ไขพฤติกรรมลูกด้วยการเฆี่ยนตี 
เลี้ยงลูกด้วยรักความเข้าใจ และใช้สิทธิเสรีภาพในการแสวงหา
ความสุขส่วนตัว แต่ต้องอยู่ในขอบเขตและไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อน
หรือสร้างปัญหาใด ๆ ให้แก่บิดามารดา 
2. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนทีมีต่อชุมชนและสังคม 
               สมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการดำรงชีวิต
ในสังคม โดยสิทธิดังกล่าวจะต้องไม่ละเมิดสิทธิของสมาชิกคนอ่ืนใน
สังคม ในที่น้ีขอยกตัวอย่างสิทธิของตนเองท่ีมีต่อชุมชนบางประการ 
ดังน้ี                 
              1) เสรีภาพในเคหสถาน ชาวไทยทุกคนย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถาน ที่จะสามารถอาศัยและครอบครองเคหสถานของตนโดย
ปกติสุข ไม่ว่าจะเกิดจาการเช่าหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ซึ่งบุคคลอ่ืน



จะต้องให้ความเคารพในสิทธิน้ี แม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากจะต้องเข้า
ไปดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ เช่น การตรวจค้นเคหสถานของ
ประชาชนก็จะทำการมิได้ เว้นแต่จะมีหมายค้นที่ออกโดยศาลเท่าน้ัน 
                2) เสรีภาพในหารเดินทางและการติดต่อสื่อสาร ชาว
ไทยทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะเดินทางไปในที่ต่าง ๆบนผืนแผ่นดินไทยได้
ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย และสามารถเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดก็ได้
ในประเทศไทย รวมทั้งชาวไทยทุกคนสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นทางจดหมาย โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต 
              3) เสรีภาพในการนับถือศาสนา สมาชิกทุกคนในสังคมมี
สิทธิ เสรีภาพท่ีจะนับถือศาสนาแตกต่างกันได้ ซึ่งบุคคลอ่ืนในสังคม
รวมทั้งรัฐจะต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพในเรื่องน้ีด้วย 
              4) เสรีภาพในทางวิชาการ เยาวชนไทยทุกคนจะต้องได้รับ
การศึกษาขึ้ น พ้ืนฐานไม่ น้อยกว่า 12 ปี  โดยไม่ เสี ยค่ าใช้จ่ าย 
นอกจากน้ีคนไทยทุกคนยังมีสิทธิในการที่จะศึกษาค้นหว้าหรือทำวิจัย
ตามท่ีต้องการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 
 
 
             5)เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ 
หมายถึง ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมแต่ต้องเป็นไป
โดยสงบ ปราศจากอาวุธ และต้องไม่รบกวนสิทธิของผู้ อ่ืน การ
ปราศจากอาวุธน้ัน หมายรวมถึง ห้ามทุกคนท่ีมาร่วมชุมนุมพกพา
อาวุธเข้ามามาในท่ีชุมนุมเด็กขาด บุคคลใดพกพาอาวุธเข้ามาในที่
ชุมนุม บุคคลน้ันจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในกรณีที่ได้
กล่าวมาข้างต้น 
             6) สิทธิเสรีภาพในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ทุกคนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และร่วมสืบสาน
ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของประเทศชาติเพ่ือให้
ดำรงอยู่ต่อไปกับอนุชนรุ่นหลัง 
              7) สิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยเสรีภาพในหาร
ประกอบอาชีพจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน เช่น ผู้ประกอบการ
จะต้องเคารพและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เป็น
ต้น 
3. การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนที่มีต่อประเทศชาติ 
              1) สิทธิในการมีส่วนร่วม ในที่น้ี หมายถึง สิทธิการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รัฐเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการด้านการปกครอง อันมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคน
ในสังคมโดยตรง 
              2) สิทธิที่จะฟ้องร้องหน่อยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรของรัฐที่เป็นนิติบุคคล 
ประชาชนมีสิทธิที่จะฟ้องร้องหน่วยงานต่าง ๆเหล่าน้ีให้รับผิดชอบ 
หากการกระทำใด ๆหรือการละเว้นการกระทำใด ๆของข้าราชการ 
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานน้ัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนิน



ชีวิตของประชาชนต่อศาลปกครอง 
             3) สิทธิที่จะต่อต้านโดยสันติวิธี การกระทำใดจะที่เป็นไป
เพ่ือให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศ โดยวิธีการซึ่งมิได้
เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติได้ในรัฐธรรมนูญ เช่นการต่อต้านการทำ
ปฏิวัติรัฐประหาร เป็นสิ่งที่ประชาชนมีสิทธิที่จะออกมาต่อต้าน แต่
ต้องเป็นไปโดยสันติวิธี 
 
แนวทางการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
            การปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเองและผู้อ่ืนในสังคม เป็นสิ่ง
ที่ช่วยจัดระเบียบให้กับสังคมสงบสุข โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
             1. เคารพสิทธิของกันและกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของผู้อ่ืน สามารถแสดงออกได้หลายประการ เช่น การแสดงความ
คิดเห็น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เป็นต้น 
             2. รู้จักใช้สิทธิของตนเองและแนะนำให้ผู้อ่ืนรู้จักใช้สิทธิ
ของตนเอง 
             3. เรียนรู้และทำความเข้าใจเก่ียวกับหลักสิทธิเสรีภาพ
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิเสรีภาพของความเป็นมนุษย์ 
สิทธิเสรีภาพในเคหสถาน เป็นต้น 
              4. ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทยตามที่ บัญญั ติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เช่น การออกไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง การเสียภาษีให้รัฐเพ่ือนำ
เงินมาพัฒนาประเทศ เป็นต้น 
 
ผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน 
              1. ผลที่เกิดกับประเทศชาติ หากประชาชนมีความสมัคร
สมานรักใคร่ ไม่มีความแตกแยก ไม่แบ่งเป็นพวกเป็นเหล่า บ้านเมืองก็
จะสงบสุขเกิดสวัสดิภาพ บรรยากาศโดยรวมก็จะสดใส ปราศจากการ
ระแวงต่อกัน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่น 
นักลงทุน นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเยือนประเทศของเราด้วยความ
มั่นใจ 
               2. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคม เมื่อประชาชนใน
สังคมรู้จักสิทธิของตนเอง และของคนอ่ืน ก็จะทำพาให้ชุมชนหรือ
สังคมเกิดการพัฒนา เมื่อสังคมมั่นคงเข้มแข็งก็จะมีส่วนทำให้
ประเทศชาติเข้มแข็ง เพราะชุมชนหรือสังคมเป็นส่วนหน่ึงของ
ประเทศชาติบ้านเมืองโดยรวม 
              3. ผลที่เกิดขึ้นกับครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรก
ของสังคม เมื่อครอบครัวเข้มแข็ง และอบรมสั่งสอนให้สมาชิกใน
ครอบครัวทุกคนรู้บทบาท สิทธิ เสรีภาพของตนเองและปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายและรัฐธรรมนูญได้ให้ความคุ้มครองได้อย่างเคร่งครัด โดยไม่
ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกอ่ืนในสังคม ก็จะนำพาให้สังคมและ
ประเทศชาติเข้มแข็งตามไปด้วย 

 


