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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวฒันาการ แนวความคิดพื้นฐาน ความหมาย 
เก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัและรูปแบบการกระท าท่ีเป็นการเฝ้าติดตาม ศึกษา
ปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายแพง่ลกัษณะละเมิดเก่ียวกบัสิทธิของผูเ้สียหายท่ีถูกพฤติกรรมการเฝ้า
ติดตามของต่างประเทศและของประเทศไทย เพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไ้ข ปรับปรุง เพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะละเมิดให้มีความครอบคลุม ชดัเจนเพื่อแก้ไขปัญหาของผูเ้สียหายท่ีถูก
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามใหไ้ดรั้บความเป็นธรรม 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีศึกษาโดยการวจิยัทางเอกสาร (Documentary Research) ดว้ยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหนังสือ บทความ และบทบญัญติัของกฎหมายทั้งของประเทศไทย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบญัญติัต่าง ๆ รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้ง และกฎหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิของผูถู้กเฝ้าติดตามของต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ี ขอศึกษาค าวา่ “การเฝ้าติดตาม (Stalking)” ในความหมายทาง
กฎหมายแพ่งเท่านั้น ไม่รวมถึงการเฝ้าติดตามซ่ึงอาจมีความหมายเก่ียวพนัตามความหมายในประมวล
กฎหมายอาญา เพื่อใหง้านวจิยัมีความกระชบั โดยอาจจะมีการเปรียบเทียบกบัประมวลกฎหมายอาญาในบาง
ประเด็นเท่านั้น 
 จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเฝ้าติดตามกับความรับผิดทางละเมิด ผูว้ิจ ัยมี
ขอ้เสนอแนะว่า ประเทศไทยควรบญัญติักฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อป้องกนัการเกิด
อนัตรายต่อร่างกายของบุคคล สิทธิ เสรีภาพและช่ือเสียง เพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภยัในการ
ด าเนินชีวิต และก าหนดนิยามและพฤติการณ์ท่ีเป็นการเฝ้าติดตาม รวมทั้งการก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็น
เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผูถู้กละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการถูกเฝ้าติดตาม อาทิ ก าหนดค่าสินไหมทดแทน
เพื่อละเมิด ก าหนดอ านาจพนกังานเจา้หน้าท่ี และบทก าหนดโทษ โดยใช้ช่ือว่า “พระราชบญัญติัคุม้ครอง
สิทธิส่วนบุคคล”  
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ABSTRACT 
 At present, Thailand is facing stalking situations and increasingly. The situations are the 
violations to person’s rights of privacy which guaranteed in constitution, the highest law of the land that 
requiring the people to admitted and have duties to follow including not to violate the rights of others privacy 
without arguments. Stalking can be a pattern of repeated and unwanted attention, harassment, health, 
freedom. The victims have a fear for safety and suffer include invasion of privacy, assault, trespass, 
emotional distress, anxiety, post-traumatic stress disorder or affecting the physical condition and mental 
state. 
 There is only a Tort Law in the Civil and Commercial Code that is close enough to be able to 
apply bringing stalkers to justice but the Tort law has many limitations and crashes especially the problems 
with proving in stalking and person damages which is a burden of proof to a plaintiff because the Civil and 
Commercial Procedure Code stipulates that it is the duty of those who claim. The plaintiff has to give 
evidences in Civil Court to find a person guilty in stalking and victim’s damages those are often hard to 
prove in stalking cases. Yet, the plaintiff may not be able to bring or collect evidences from stalkers without 
tools or state power help. In spite of, stalking victims mostly get mental state such as anxiety, post-traumatic 
stress disorder. Also indemnity for financial damages in Tort law that caused to the victims by fear, 
annoyance, and anxiety cannot be calculated as money. On the other hand, Japan and the United State have 
enacted Stalking laws to protect invasion of privacy. Stalking victims can sue the stalkers including may 
gain financial compensation and the means to hold stalkers liable for their crime by using Stalking law, 
Civil law, or Crime law. 
 Therefore, Thailand should enact a Stalking Law to protect invasion of privacy by imitating 
Japan and the United States’ Stalking Laws including design to have criminal penalties, financial 
compensation and the government must have the duty to take care of the victims. So that those who commit 
stalking will review, restraint and rethink about being the invasion of privacy of others. 
 

1. บทน า 
 จากการศึกษาผูว้ิจ ัยพบปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายกับกรณีบุคคลผูถู้กเฝ้าติดตามหรือ
ผูเ้สียหายท่ีตกเป็นเหยื่อจากการเฝ้าติดตามท่ีไดถู้กละเมิดต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวั จะมีสิทธิอย่างไร
หรือสามารถด าเนินการอยา่งไรภายใตก้ฎหมายท่ีมีอยู ่เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและป้องกนัภยัร้ายท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับตนเอง และครอบครัว ในขณะท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 อนัเป็นกฎหมายท่ี
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ใกล้เคียงท่ีสุดในการน ามาปรับใช้กับกรณีดังกล่าว ท่ีบญัญติัว่าการละเมิดต่อสิทธิใด ๆ สามารถน ามา
ฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได ้กลบัพบว่ายงัมีความคลุมเครือ ไม่ชดัเจน ไม่สอดรับกบัรัฐธรรมนูญท่ี
บญัญติัคุม้ครองสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัเท่าท่ีควร และไม่สามารถป้องกนัผูถู้กเฝ้าติดตามท่ีตกเป็นเหยื่อจาก
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามได้ อีกทั้ง การน าคดีข้ึนสู่ศาลตามหลกัประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
มาตรา 55 ซ่ึงก าหนดให้บุคคลซ่ึงตอ้งใช้สิทธิทางศาล ตอ้งเสนอคดีต่อศาลท่ีมีเขตอ านาจ ซ่ึงพบว่ามีความ
ซบัซ้อน ยุง่ยาก เป็นภาระของผูเ้สียหายท่ีตอ้งพิสูจน์ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของจ าเลยในคดี
พฤติกรรมการเฝ้าติดตาม ประกอบกบัปัญหาการน าความเสียหายทางจิตใจอนัเป็นค่าเสียหายอนัมิใช่ตวัเงิน 
(Non-pecuniary Loss) มาฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายเพียงประการเดียวนั้น หากมิไดมี้เง่ือนไขมาจากการบาดเจ็บ
ทางร่างกายแล้ว การพิสูจน์ถึงความเสียหายดังกล่าวเป็นเร่ืองท่ีพิสูจน์ได้ยากและศาลไทยก็ปฏิเสธท่ีจะ
พิพากษาให้ซ่ึงค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายทางจิตใจเพียงประการเดียว จึงมีประเด็นปัญหาท่ีต้อง
พิจารณา ดงัน้ี 
 ประการแรก การตีความการถูกเฝ้าติดตามกบัการกระท าใหเ้กิดความเสียหายแก่ “สิทธิ” ตามนยั
ของประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 420 
 ประการท่ีสอง ภาระการพิสูจน์ของโจทก ์ผูถู้กเฝ้าติดตามในการด าเนินคดีความรับผดิเพื่อละเมิด
แก่จ าเลย 
 ประการท่ีสาม การเรียกและการก าหนดค่าเสียหายเพื่อเยยีวยาความเสียหายแก่โจทกผ์ูถู้กติดตาม 
 ประการสุดทา้ย แนวทางในการพฒันากฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิผูถู้กเฝ้าติดตาม 
 

2. ความหมาย และแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิผู้ถูกเฝ้าติดตาม 
 2.1  ความทัว่ไปเกีย่วกบัการเฝ้าติดตาม (Stalking) 
 Black’s Law Dictionary ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ “Stalking” ไวว้า่ หมายถึง การติดตามผูอ่ื้น
อย่างลับ ๆ การกระท าความผิดโดยการติดตามหรืออยู่ใกล้ผูอ่ื้น โดยส่วนใหญ่มกัไม่ให้ผูน้ั้นรู้ตวั ซ่ึงมี
จุดประสงคเ์พื่อรบกวนหรือคุกคามผูน้ั้น หรือเพื่อกระท าความผิดอยา่งอ่ืนต่อไป ซ่ึงนิยามตามกฎหมายบาง
ฉบบัรวมถึงองคป์ระกอบท่ีวา่ ผูท่ี้ถูกติดตามตอ้งรู้สึกอึดอดั ร าคาญใจ หวาดกลวั หรือเป็นทุกขก์งัวลถึงความ
ปลอดภยัของตนหรือของผูอ่ื้นท่ีตนตอ้งรับผิดชอบโดยมีเหตุอนัควร บางนิยามก าหนดว่า การกระท า เช่น 
การโทรศพัทไ์ปหาผูอ่ื้นแลว้ไม่ยอมพูด ก็ถือเป็นการคุกคามดว้ยเช่นกนั  
 นอกจากน้ี ในทางจิตเวชศาสตร์ไดใ้ห้นิยามของค าวา่ “Stalking” วา่หมายถึง กลุ่มของพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามท่ีบุคคลหน่ึงใช้เพื่อสร้างความเดือดร้อนร าคาญ หรือก่อให้เกิดความเสียหายกบับุคคลท่ีตกเป็น
เป้าหมายโดยลกัษณะของพฤติกรรมเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนซ ้ า ๆ บ่อย ๆ และด าเนินไปอยา่งชา้ ๆ ค่อยเป็นค่อยไป 
เพื่อประสงคท่ี์จะให้เหยื่อนั้นเกิดความหวาดกลวั เช่น การสะกดรอยตามเหยื่อ การโทรศพัทพ์ูดจาข่มขู่ การใช้
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ถอ้ยค าลามกหยาบคาย และรวมไปถึงการท าลายทรัพยสิ์นของเหยื่อดว้ย หรือพฤติกรรมท่ีมีการกระท าปรากฏ
ชดัแจง้เกินหน่ึงคร้ังในลกัษณะของการเฝ้าติดตามโดยขดัต่อความประสงคข์องเหยื่อ และเหยื่อมีความรู้สึก
วา่ถูกรบกวน 
  มูลเหตุท่ีท าให้เกิดการเฝ้าติดตามนั้นมีอยูด่ว้ยกนัหลายเหตุ และมีเกณฑ์การแบ่งแยกท่ีแตกต่าง
กนัไป แมพ้ฤติกรรมท่ีพบบ่อย ๆ มกัจะมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั แต่ก็ยงัคงมีความซบัซ้อนและแตกต่างกนั Paul 
Mullen, Michele Pathé และ Rosemary Purcell นกัจิตวิทยาทางดา้นนิติวิทยาศาสตร์ ไดจ้  าแนกประเภทของ
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามโดยมุ่งเน้นไปท่ีบริบทของการเฝ้าติดตามท่ีเกิดข้ึนและแรงจูงใจให้กระท า ซ่ึงได้
ระบุลกัษณะบุคคลท่ีมีพฤติกรรมดงักล่าวไว ้5 ประเภท คือ 1) ผูเ้ฝ้าติดตามท่ีเคยถูกปฏิเสธ (The Rejected 
Stalker) 2) ผูเ้ฝ้าติดตามท่ีตอ้งการแก้แค้น (The Resentful Stalker) 3) ผูเ้ฝ้าติดตามท่ีหลงผิด (The Intimacy 
Seeking Stalker) 4) ผูเ้ฝ้าติดตามท่ีปฏิเสธความเป็นจริง (Incompetent Suitor) และ 5) ผูเ้ฝ้าติดตามในลกัษณะ
ของผูล่้า (The Predatory Stalker) 
 2.2 แนวคิดและหลกัการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล 
  สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัของบุคคลเป็นสิทธิมนุษยชนประการหน่ึง มนุษย์ในสมยัโรมันมี
ความคิดท่ียอมรับว่าบุคคลแต่ละคนมีเขตแดนของตนเอง ซ่ึงในเขตแดนดงักล่าวนั้นถือเป็นเขตเฉพาะของ
ปัจเจกบุคคลแต่ละคน ซ่ึงปราศจากการเขา้มาเก่ียวขอ้งของบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมนั้น ท่ีจะไม่ให้ถูกบุคคลใดมา
เฝ้าติดตามดูพฤติกรรมหรือความเป็นอยู่ของตน ซ่ึงหลกัการคุม้ครองสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตวัตามหลกั
สากล อาทิ ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Right of 1948) 
ซ่ึงไดรั้บรองไวว้่า “บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอ าเภอใจในความเป็นส่วนตวั ครอบครัว ท่ีอยู่อาศยั การ
ส่ือสารหรือจะถูกลบหลู่เกียรติและช่ือเสียงมิได ้บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายมิให้
ถูกแทรกแซงและลบหลู่เช่นว่านั้น” รวมถึงอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ได้
รับรองและคุม้ครองสิทธิในความเป็นส่วนตวัของบุคคลไวอ้ยา่งชดัแจง้เช่นกนั 
  นอกจากน้ี ประเทศไทยปรากฏค าว่า “ความเป็นอยู่ส่วนตวั” เป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2534 แต่ไม่อาจกล่าวได้ว่าก่อนหน้านั้นสังคมไทยจะไม่มีแนวความคิด
เก่ียวกบัความเป็นอยูส่่วนตวั แต่หมายความวา่ แนวคิดน้ีถึงจุดท่ีจะตอ้งมีการบญัญติัเป็นถอ้ยค าท่ีชดัเจน ซ่ึง
เม่ือกล่าวถึงเร่ืองการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลจากพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม นับว่าไม่ได้เป็นส่ิงใหม่ท่ีเพิ่ง
เกิดข้ึนในสังคม หากแต่เป็นพฤติการณ์ท่ีเกิดข้ึนมาอยา่งยาวนาน มิไดเ้กิดข้ึนดว้ยความยินดีหรือยินยอมของ
ทั้งสองฝ่าย เป็นการรวบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น อนัเป็นการละเมิดต่อสิทธิส่วน
บุคคล ดงันั้น บุคคลทุกคนจึงควรท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิในการท่ีจะไม่ถูกคุกคามจากการติดตามดงัท่ี
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ไดมี้การรับรองถึงสิทธิเสรีภาพ สิทธิส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัไวใ้นหลกัสากลท่ีทุกชน
ชาติใหก้ารยอมรับ อีกทั้ง ท่ีไดมี้การรับรองไวต้ามกฎหมายในระดบัรัฐธรรมนูญ 
 2.3 สิทธิในการเฝ้าติดตามบุคคลอ่ืน 
  สิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เป็นส่ิงท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด 
ผูใ้ชอ้  านาจปกครองไม่มีอ านาจท่ีจะลบลา้งและมิอาจจะกา้วล่วงได ้บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิและเสรีภาพใน
ความเป็นอยูส่่วนตวั และสามารถกระท าการใด ๆ ก็ได ้ตราบเท่าท่ีไม่กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืนและไม่ผิด
กฎหมาย แต่ในบางกรณี รัฐอาจจ าเป็นตอ้งเขา้มาแทรกแซงสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคลโดยอาศยั
เหตุผลเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวมหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 ไดบ้ญัญติัรับรองให้รัฐสามารถเขา้มาแทรกแซงต่อสิทธิความเป็นอยู่
ส่วนตวัของบุคคลไวใ้นมาตรา 32 โดยมีความมุ่งหมายท่ีส าคญัเพื่อคุม้ครองสิทธิของบุคคลอ่ืน เพื่อการด ารง
อยูแ่ละเพื่อความสามารถในการท าภาระหนา้ท่ีของรัฐ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 2.4 ทฤษฎคีวามรับผดิตามกฎหมายลกัษณะละเมิด 
  ความรับผิดในทางละเมิดในระบบกฎหมายจารีตประเพณีมีสองแนวความคิดใหญ่ ได้แก่ 
แนวคิดก่อนคริสตศ์ตวรรษท่ี 19 ท่ีถือวา่เม่ือมีความเสียหายตอ้งมีการชดใชเ้ยียวยา ส่วนแนวคิดท่ีสองถือว่า 
ความเสียหายท่ีจะมีผูรั้บผิดชดใช้เยียวยาให้ไดน้ั้นตอ้งเกิดจากการกระท าของบุคคลซ่ึงจงใจหรือกระท าลง
โดยขาดความระมดัระวงัเท่านั้น ซ่ึงประเทศไทยใชรู้ปแบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร การก าหนดค่าสินไหม
ทดแทนนั้นยดึถือตามแนวคิดท่ีวา่ ผูก้ระท าละเมิดตอ้งชดใชค้วามเสียหายท่ีเกิดข้ึนในท านองเดียวกบัหน้ีตาม
สัญญา โดยเป็นการชดใชค้่าเสียหายตามความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง เพื่อให้ผูเ้สียหายสามารถกลบัคืนสู่ฐานะ
เดิมเสมือนยงัไม่มีการกระท าละเมิด หรือถา้ไม่มีทางอ่ืนใดก็ตอ้งชดใชเ้ป็นราคาทรัพยสิ์น รวมทั้งค่าเสียหาย 
อนัจะถึงบงัคบัให้ใช้ได้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อนัได้ก่อให้เกิดข้ึน ดังนั้น เม่ือความมุ่งหมายของ
กฎหมายละเมิดอยู่ท่ีการชดใช้เยียวยาความเสียหาย การท่ีจะถือว่าเป็นละเมิดจึงอยู่ท่ีหลกัเกณฑ์ท่ีว่าตอ้งมี
ความเสียหายอนัเป็นผลจากการกระท าละเมิด หรือมีการกระท าโดยไม่มีอ านาจท าไดเ้กิดข้ึน จึงจะมีการเรียก
ใหผู้ก่้อความเสียหายรับผดิชดใชไ้ด ้
  เม่ือการกระท าครบองค์ประกอบเร่ืองจงใจหรือประมาทเลินเล่อ และการกระท านั้นก่อให้เกิด
ความเสียหาย และมีความสัมพนัธ์ระหวา่งการกระท าและผล ผูเ้สียหายมีภาระการพิสูจน์ว่าตนไดรั้บความ
เสียหายจากการกระท าดงักล่าว และสมควรไดรั้บค่าสินไหมทดแทนเพียงใด ผูเ้สียหายจะตอ้งพิสูจน์ความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนให้ศาลไดว้ินิจฉยัตามหลกัผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์ ซ่ึงก าหนดไวใ้นประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 84/1 ความวา่ “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เท็จจริงใด เพื่อสนบัสนุนค า
คู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงนั้น...” หมายความว่า ถ้าคู่ความฝ่ายใดอา้ง
ขอ้เทจ็จริงใดข้ึนมา และขอ้เทจ็จริงนั้นเป็นประเด็นพิพาทท่ีจะตอ้งมีการสืบพยาน คู่ความฝ่ายท่ีกล่าวอา้งนั้น
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จะตอ้งมีภาระการพิสูจน์ประเด็นพิพาทนั้น เน่ืองจากภาระการพิสูจน์มีความส าคญัต่อการด าเนินกระบวน
พิจารณาสืบพยานของคู่ความมาก กฎหมายจึงตอ้งมีการวางหลกัเกณฑ์วิธีก าหนดภาระการพิสูจน์ให้เป็นท่ี
แน่นอน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแลว้คู่ความฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เท็จจริง คู่ความฝ่ายนั้นยอ่มตอ้งมีภาระการ
พิสูจน์ขอ้เท็จจริงท่ีตนกล่าวอา้ง แต่ในบางสถานการณ์โจทก์ไม่สามารถรู้ขอ้เท็จจริงนั้นได ้จึงไม่สามารถ
พิสูจน์ถึงความประมาทเลินเล่อของจ าเลยได้เหมือนเช่นคดีทั่วไป จึงมีความจ าเป็นต้องน าหลัก “ข้อ
สันนิษฐานในความเป็นจริง” มาใชใ้นคดี ซ่ึงจะยกเวน้ภาระการพิสูจน์ใหก้บัคู่ความฝ่ายท่ีไดรั้บประโยชน์จาก
ขอ้สันนิษฐานตามขอ้เท็จจริง ถึงแมคู้่ความฝ่ายนั้นจะเป็นผูก้ล่าวอา้งขอ้เทจ็จริงข้ึนก็ตาม และจะผลกัภาระการ
พิสูจน์ไปยงัคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงท่ีไม่ไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐาน ซ่ึงยอ่มตอ้งมีภาระการพิสูจน์หกัลา้ง
ขอ้สันนิษฐาน หากไม่เห็นดว้ยกบัขอ้สันนิษฐานนั้น 
 2.5 หลกัการเยยีวยาผู้เสียหายทีถู่กกระท าละเมิด 
  หลกัแลว้การเยียวยาผูเ้สียหายท่ีถูกกระท าละเมิดนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการชดเชยความเป็น
ธรรมให้กบับุคคลผูไ้ดรั้บความเสียหาย โดยประการแรกเพื่อให้ผูเ้สียหายกลบัคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนว่าความ
เสียหายนั้นไม่เคยเกิดข้ึน ประการท่ีสอง หากไม่สามารถท าให้ผูเ้สียหายกลบัคืนสู่ฐานะเดิมได้ก็ตอ้งให้
ผูเ้สียหายไดรั้บค่าเสียหายในลกัษณะท่ีเป็นการเยยีวยาแทน  
 2.6 หลกัการก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษ 
  การก าหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษนั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อลงโทษผูก้ระท าละเมิด และป้องปรามมิ
ให้ผูใ้ดมีพฤติกรรมเช่นเดียวกนันั้นอีก การประเมินจ านวนค่าเสียหายเชิงลงโทษจึงตอ้งให้ความส าคญักบั
พฤติกรรมของผูก้ระท าละเมิดเป็นหลกั โดยพิจารณาวา่จะตอ้งก าหนดจ านวนค่าเสียหายเพียงใดจึงจะท าให้
ผูก้ระท าละเมิดเข็ดหลาบ และไม่หวนกลบัมากระท าละเมิดเช่นเดิมอีก ส าหรับประเทศไทยได้เร่ิมรับหลกั
ค่าเสียหายเชิงลงโทษมาบญัญติัไวใ้นกฎหมายเฉพาะจ านวนหลายฉบบั อาทิ พระราชบญัญติัความลบัทางการคา้ 
พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัความรับผดิต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั พ.ศ. 2551 แต่ก็ยงัไม่
พบถึงการบญัญติัเร่ืองค่าเสียหายในเชิงลงโทษเพื่อละเมิดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องไทย  
 2.7 หลกัการเยยีวยาความเสียหายทางจิตใจ 
  ความเสียหายทางจิตใจ หมายถึง ความเศร้าโศกเสียใจ ความเจ็บปวด ทุกขท์รมานอยา่งรุนแรง
และยาวนาน รวมถึงไม่สบายใจอยา่งมาก ค าวา่ “ค่าเสียหายทางจิตใจ” ใชก้นัในหลายรูปแบบและความหมาย 
บางทีใชเ้รียกค่าเสียหายส าหรับความเสียหายอนัมิใช่ตวัเงินวา่เป็นค่าเสียหายทางจิตใจ หรือใชเ้รียกลกัษณะ
ของความเสียหายอนัมิใช่ตวัเงินทัว่ ๆ ไป วา่เป็นความเสียหายทางจิตใจ ศาสตราจารยจิ์ตติ ติงศภทิัย ์ไดใ้ห้
ความเห็นไวว้่า ปัญหาเร่ืองความเสียหายทางจิตใจมีไดใ้นทางกฎหมายเพียงใดหรือไม่เป็นท่ีโตเ้ถียงกนัมา
นานแลว้ เพราะความเสียหายทางจิตใจไม่มีรูปร่าง มองเห็นไม่ไดอ้ยา่งความเสียหายท่ีมีรูปร่างทางร่างกาย
หรือทรัพยสิ์น แต่ก็เป็นท่ีชดัแจง้วา่ความเสียหายไม่มีรูปร่างนั้นมีไดแ้ละมีไดอ้ยา่งแน่นอน อาจเสียใจจนตาย
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ก็ได้ จากการศึกษาพบว่าการเรียกค่าเสียหายทางจิตใจก็ยงัปรากฏในค าพิพากษาศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม แม้
ค่าเสียหายทางจิตใจศาลฎีกาไดย้อมรับ แต่ก็ใช่วา่ผูเ้สียหายจะไดรั้บค่าเสียหายทางจิตใจทุกกรณี 

3. กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเฝ้าติดตามของต่างประเทศและประเทศไทย 
 3.1 กฎหมายเกีย่วกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเฝ้าติดตามของต่างประเทศ 
  3.1.1 สหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัเป็นอย่างมาก จนมีการ
รับรองสิทธิดงักล่าวไวรั้ฐธรรมนูญ โดย “สิทธิส่วนบุคคล” ท่ีรัฐธรรมนูญไดใ้ห้การรับรองคุม้ครองนั้น ให้
นิยามวา่หมายถึง สิทธิท่ีจะปลอดจากการเขา้ถึง หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในเร่ืองส่วนตวัของผูห้น่ึง
ผูใ้ด หรือปลอดจากการล่วงละเมิดอนัมิชอบต่อกิจกรรมส่วนตวัของบุคคล นอกจากน้ี ยงัให้ความหมายถึง 
“สิทธิท่ีจะอยูโ่ดยล าพงั (Right to be Let Alone)” อีกดว้ย 
  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกท่ีมีกฎหมายบญัญติัให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตาม (Stalking) 
เป็นความผิดฐานหน่ึง ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเป็นการคุกคามและมีการลงโทษท่ีเหมาะสมแยกต่างหากจาก
ความผดิฐานอ่ืน ซ่ึงมลรัฐแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกท่ีไดบ้ญัญติักฎหมายให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตามเป็น
ความผิดฐานหน่ึงในทางอาญา โดยก าหนดวา่ ผูใ้ดจงใจ โดยเจตนามุ่งร้าย และไดท้  าการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
หรือจงใจมุ่งร้ายท่ีจะรบกวนผูอ่ื้น และท าการข่มขู่ท่ีน่าเช่ือวา่จะเกิดข้ึนได ้โดยเจตนาท่ีจะท าให้ผูอ่ื้นมีเหตุอนั
สมควรท่ีจะเกิดความกลวัเก่ียวกบัความปลอดภยัของเขา หรือครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดกบัเขา ผูน้ั้น
กระท าความผิดทางอาญาฐานคุกคามจากการเฝ้าติดตาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 
1,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และค าวา่ “การกระท าอยา่งต่อเน่ือง” หมายความรวมถึงการกระท า
ท่ีเกิดข้ึนสองคร้ังหรือมากกกว่าในช่วงเวลาท่ีต่อเน่ืองถึงแมว้่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีสั้ น และมีความชดัเจนใน
ความต่อเน่ืองของวตัถุประสงค์ของการกระท า กิจกรรมท่ีท าโดยไดรั้บความคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งน้ี
ไม่รวมถึงความหมายของการกระท าเพียงในช่วงระยะเวลาหน่ึง โดยในทางกฎหมายแพ่งได้มีการ
ก าหนดการชดใชค้่าเสียหายทางแพ่ง ซ่ึงไดมี้การก าหนดในรายละเอียดถึงพฤติกรรมอนัเป็นการเฝ้าติดตามท่ี
เป็นการละเมิดไวอ้ย่างชัดเจน ส าหรับพฤติกรรมท่ีผูก้ระท าไดก้ระท าลงโดยการติดตามอย่างซ ้ า ๆ ต่อเน่ือง 
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง และส่งผลกระทบในแง่ลบต่อผูถู้กกระท า ท าให้เกิดความกลวัต่อความปลอดภยัของ
ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว ซ่ึงผูถู้กกระท าอาจใช้มาตรการร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกค าสั่งคุม้ครอง
หรือค าสั่งห้ามกระท าการอนัเป็นการคุกคามท่ีน่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้ หรือสามารถเรียกร้องค่าเสียหายต่อ
จิตใจ ส าหรับการกระท าท่ีจ  าเลยจงใจให้โจทก์เกิดความกลวัถึงความไม่ปลอดภยัต่อชีวิตร่างกาย หรือ 
ความปลอดภยัของครอบครัวของโจทก ์จนเป็นผลใหเ้กิดความเสียหายต่อจิตใจของโจทก ์
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  3.1.2 ประเทศญ่ีปุ่น 
  ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศหน่ึงท่ีประสบกับปัญหาการถูกเฝ้าติดตามเป็นอย่างมาก แม้
รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ่นจะมิไดก้ล่าวเก่ียวกบัสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัไวก้็ตาม 
แต่ไดบ้ญัญติัรับรองถึงสิทธิมนุษยชนว่าเป็นสิทธิพื้นฐานและเป็นสิทธิท่ีไม่สามารถล่วงละเมิดได ้ซ่ึงการ
คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายลกัษณะละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งของญ่ีปุ่น (The Civil Code of 
Japan) ก าหนดสาระส าคญัของการกระท าละเมิดย่อมเป็นการล่วงสิทธิใดสิทธิหน่ึง และสิทธิเช่นว่านั้นอาจ
เป็นสิทธิชนิดใดก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสิทธิในทรัพยสิ์น อาจเป็นสิทธิเก่ียวกบัฐานะของบุคคลก็ได ้เช่น สิทธิ
ในร่างกาย เสรีภาพหรือช่ือเสียง เป็นตน้ บุคคลซ่ึงตอ้งรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหาย 
จ าตอ้งชดใชค้่าสินไหมทดแทน แมค้วามเสียหายนั้นจะมิใช่ตวัเงิน และโดยไม่ตอ้งค านึงวา่ความเสียหายเช่น
วา่นั้นจะเกิดจากการท าต่อร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียง หรือสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนหรือไม่ 
  กฎหมายต่อตา้นพฤติกรรมการเฝ้าติดตามของประเทศญ่ีปุ่น ฉบบัท่ี 81 ค.ศ. 2000 (Anti-stalking 
Act of Japan 2000) ไดถู้กตราข้ึนและน ามาประกาศใชใ้นปี ค.ศ. 2000 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกนัการเกิด
อนัตรายต่อร่างกายของปัจเจกชน ความมีอิสระและช่ือเสียง และเพื่อสร้างความสงบสุขและปลอดภยัในการ
ด ารงชีวิตของพลเมือง โดยการตรากฎระเบียบท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม เช่น การลงโทษต่อ
พฤติกรรมการเฝ้าติดตาม และอ่ืน ๆ พร้อมกบัก าหนดมาตรการเพื่อให้การช่วยเหลือต่อเหยื่อผูถู้กกระท า ซ่ึง
หากเกิดกรณีท่ีผูถู้กเฝ้าติดตามหรือเหยื่อไดร้้องเรียนว่ามีพฤติกรรมการเฝ้าติดตามเกิดข้ึน และตอ้งการให้
เจา้หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายท าการตกัเตือนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม หากเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
เร่ืองร้องเรียนพิจารณาแลว้เห็นวา่มีการกระท าท่ีเป็นพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม และการกระท าดงักล่าวฝ่าฝืน
ต่อนิยามตามท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเส่ียงท่ีผูติ้ดตาม (Stalker) จะท าพฤติกรรม
ดงักล่าวซ ้ ากบัเหยื่อคนเดิมอีก เจา้หน้าท่ีมีอ านาจตกัเตือนต่อผูท่ี้มีพฤติกรรมการเฝ้าติดตามดงักล่าวมิให้
กระท าพฤติกรรมการเฝ้าติดตามซ ้ าอีก 
  อยา่งไรก็ตาม กฎหมายฉบบัดงักล่าวไดแ้ยกสถานการณ์ออกเป็นสองกรณี กล่าวคือ เหตุฉุกเฉิน
และไม่ฉุกเฉิน หากเหตุการณ์การเฝ้าติดตามท่ีเกิดข้ึนและเป็นอาชญากรรม (Crime of Stalking) แล้วก็
สามารถด าเนินการจบักุมได้ทนัทีโดยไม่จ  าเป็นตอ้งกระท าการตกัเตือนหรือออกค าสั่งห้ามก่อน แต่หาก
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามยงัอยูใ่นลกัษณะท่ีเฝ้าติดตามธรรมดาไม่เป็นอาชญากรรม หากผูถู้กเฝ้าติดตามยืน่ค า
ร้องขอความช่วยเหลือต่อเจา้หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย เจา้หนา้ท่ีดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการให้การ
ช่วยเหลือ (Support) แก่ผูถู้กเฝ้าติดตามและหากผูถู้กเฝ้าติดตามตอ้งการให้ตกัเตือนผูเ้ฝ้าติดตาม หวัหนา้ศูนย์
บญัชาการต ารวจ (Police Chief) จะตอ้งพิจารณาวา่หากเป็นกรณีฉุกเฉินจะตอ้งรีบรายงานไปยงัคณะกรรมการ
ความปลอดภยัสาธารณะ (Prefectural Public Safety Commission) ทนัที เพื่อใหพ้ิจารณาออกค าสั่งหา้มผูติ้ดตาม 
มิให้กระท าการเฝ้าติดตาม โดยคณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะสามารถออกค าสั่งห้ามไดท้นัที แต่หาก
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กรณีดงักล่าวไม่มีเหตุฉุกเฉิน หัวหน้าศูนยบ์ญัชาการต ารวจก็จะตอ้งจะรายงานไปยงัคณะกรรมการความ
ปลอดภยัสาธารณะเช่นกนั ซ่ึงกรณีไม่มีเหตุฉุกเฉินน้ีผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่มีพฤติกรรมการเฝ้าติดตามสามารถยื่น
ขอ้โตแ้ยง้ได ้หากเป็นจริงหรือมีพฤติกรรมดงักล่าวจริงก็ให้ด าเนินการออกค าสั่งห้ามมิให้กระท าการเฝ้า
ติดตาม 
  นอกจากน้ี กฎหมายต่อตา้นพฤติกรรมการเฝ้าติดตามของประเทศญ่ีปุ่นยงัไดก้ าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ เยียวยาผูเ้สียหายตามกฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตาม อาทิ การให้ความช่วยเหลือแก่
เหยื่อ การรักษาความลบัของเหยื่อ หรือมาตรการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดตามกฎหมาย รวมถึงบทก าหนดโทษหากมี
การฝ่าฝืนค าสั่งห้ามการกระท าอนัเป็นการเฝ้าติดตาม ผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงล้านเยน และหากมีการกระท าซ ้ าหรือกระท าต่อไป หากผูก้ระท าได้รับการตกัเตือนจาก
คณะกรรมการความปลอดภยัสาธารณะแลว้ ผูก้ระท าจะตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือโทษปรับไม่
เกินสองลา้นเยน 
 3.2 กฎหมายเกี่ยวกบัการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกเฝ้าติดตามของประเทศไทย 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดบ้ญัญติัคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไว ้ซ่ึงปรากฏ
เก่ียวกบัการคุม้ครองสิทธิตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2475 และพฒันาการของรัฐธรรมนูญฉบบัต่อ ๆ มาก็เร่ิมให้
ความส าคญักบัสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัและไดป้รากฏค าว่าสิทธิส่วนบุคคลและ
สิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัข้ึนอย่างชดัเจนเป็นคร้ังแรกในรัฐธรรมนูญปีพุทธศกัราช 2540 ในมาตรา 34 เพื่อ
ตอ้งการคุม้ครองสิทธิความเป็นส่วนตวัของบุคคล และยงัคงหลกัการเดิมจนถึงปัจจุบนั โดยค าวา่ “สิทธิส่วน
บุคคล” ท่ีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบบัมีความหมายว่า สิทธิของบุคคลท่ีจะอยู่โดยล าพงัปราศจากการ
แทรกแซงของบุคคลอ่ืน และรัฐให้ความรับรองคุม้ครองถึงสิทธิดงักล่าวผูใ้ดจะล่วงละเมิดมิได ้เวน้แต่เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
  แม้รัฐธรรมนูญจะได้บญัญติัคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัไว ้แต่ก็ได้ยกเวน้ไวว้่าการ
กระท าอนัเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืนหรือการน าขอ้มูลส่วนบุคคลไปใชป้ระโยชน์ไม่
วา่ในทางใดจะกระท ามิได ้เวน้แต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ซ่ึงเป็นบทยกเวน้ท่ีท าใหผู้ก้ระท าการอนัเป็นการละเมิดต่อสิทธิของผูอ่ื้นไม่ตอ้ง
รับโทษ อาทิ พระราชบญัญติัคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ให้เจา้หนา้ท่ีสามารถสอดส่อง ติดตามผูถู้กคุมประพฤติ
ได้ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมขา้มชาติ พ.ศ. 2556 ให้
อ านาจเจา้หนา้ท่ีรัฐกระท าการตามหน้าท่ีเพื่อเสาะแสวงหาพยานหลกัฐานโดยไม่ถือว่าการกระท าเหล่านั้น
เป็นความผิด เช่น การดกัฟัง เป็นตน้ รวมถึงพระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ให้อ านาจ
เจา้หนา้ท่ีรัฐมีอ านาจครอบครองหรือให้มีการครอบครองชัว่คราวซ่ึงยาเสพติด เพื่อส่งต่อให้แก่ผูต้อ้งสงสัย
วา่กระท าความผดิซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบั ค าสั่ง หรือการสะกดรอยติดตามของเจา้พนกังาน 
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  เม่ือสิทธิของผูถู้กเฝ้าติดตามถูกละเมิด กฎหมายท่ีสามารถน ามาบงัคบัใช้กบักรณีดงักล่าวได้แก่
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ลกัษณะละเมิด มาตรา 420 ซ่ึงวางหลกัวา่ “ผูใ้ดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ท าต่อบุคคลอ่ืน โดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามยัก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสิ์น 
หรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ั้นท าละเมิด จ าตอ้งใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น” โดยค าว่า 
“ละเมิด” หมายถึง การกระท าให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนโดยไม่มีสิทธิ หรือเรียกวา่ “ล่วงสิทธิผดิหนา้ท่ี” 
อนัหมายความถึงการล่วงล ้ าเขา้ไปท าให้เสียหายต่อสิทธิของผูอ่ื้น ทั้งน้ี ค  าว่า “สิทธิ” นั้น หมายถึง การ
กระท าท่ีท าใหเ้กิดความเสียหายต่อสิทธิทั้งหลายอนัมีกฎหมายรับรองและคุม้ครองให ้โดยไม่จ  ากดัแต่เฉพาะ
สิทธิท่ีเป็นทรัพยสิทธิหรือสิทธิเด็ดขาดเท่านั้น และแมค้  าว่าอนามยัจะบญัญติัไวใ้นมาตรา 420 แต่การให้
ความคุม้ครองดา้นอนามยัโดยให้กินความถึงความเสียหายต่อจิตใจเป็นความเสียหายดา้นอนามยัดว้ยนั้น ศาล
ไทยยงัปฏิเสธท่ีจะให้ความคุม้ครอง แมจ้ะมีความเห็นว่า “ความเสียหายแก่อนามยั” หมายถึง การท่ีท าให้
ร่างกายของผูอ่ื้นเส่ือมเสียสุขภาพไปซ่ึงอาจเป็นการบัน่ทอนสุขภาพจิตก็ได้ แต่การให้ความคุม้ครองต่อ 
“อนามยั” ในระบบกฎหมายไทยยงัจ ากดัอยูท่ี่ความเสียหายต่ออนามยัของร่างกายเท่านั้น 
  ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากองค์ประกอบของความผิดฐานละเมิดตามหลักดังกล่าวข้างต้นกับ
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามจะพบว่า พฤติกรรมการเฝ้าติดตามแม้จะไม่มีความเสียหายทางร่างกายแต่อาจ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่จิตใจและกระทบกระเทือนสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัของผูถู้ก
เฝ้าติดตาม และผูถู้กเฝ้าติดตามอาจเกิดความวิตกกงัวลถึงภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดมีข้ึนต่อตนเองและบุคคลใน
ครอบครัว ไม่อาจใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และเม่ือพิจารณากฎหมายลักษณะละเมิดเพื่อน ามาปรับใช้กับ
พฤติกรรมการเฝ้าติดตาม จะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบความผิดและความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงหากความ
เสียหายยงัไม่แน่นอนว่าจะเกิดข้ึนหรือไม่ ไม่ถือว่าละเมิด ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูเ้สียหายท่ีจะตอ้งน าสืบให้
ปรากฏถึงองคป์ระกอบของความผดินั้นจนครบถว้น 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 ยงัก าหนดให้ผูท้  าละเมิดตอ้งชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูถู้กท าละเมิด โดยก าหนดสิทธิในชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ และ
ทรัพยสิ์นไวอ้ยา่งชดัแจง้ หากแต่สิทธิอ่ืน ๆ เพียงบญัญติัไวโ้ดยใชถ้อ้ยค ากวา้ง ๆ วา่ “สิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใด” 
ซ่ึงในกรณีท่ีเกิดเหตุพฤติกรรมการเฝ้าติดตามจนเป็นเหตุให้ผูเ้สียหายตอ้งเสียหายต่อสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว เกิดความเสียหายทางจิตใจ เกิดความหวัน่วิตกกังวลภัยอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนเองและ
ครอบครัว อนัเป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูเ้สียหาย ยงัไม่เกิดอนัตรายต่อทางร่างกาย ไม่
สามารถประเมินค่าความเสียหายออกเป็นตวัเงินได ้
  ในคดีละเมิดนั้น เม่ือมีการฟ้องร้องด าเนินคดีกนัแลว้ จะตอ้งพิสูจน์ต่อศาลเพื่อให้ศาลเช่ือว่ามี
ขอ้เทจ็จริงนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่ ซ่ึงประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา 84/1 ก าหนดวา่ “คู่ความ
ฝ่ายใดกล่าวอา้งขอ้เทจ็จริงเพื่อสนบัสนุนค าคู่ความของตน ใหคู้่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ขอ้เท็จจริงนั้น 

622



11 

แต่ถา้มีขอ้สันนิษฐานไวใ้นกฎหมายหรือมีขอ้สันนิษฐานท่ีควรจะเป็นซ่ึงปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของ
เหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นตอ้งพิสูจน์เพียงวา่ตนไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขแห่งการท่ีตนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากขอ้สันนิษฐานนั้นครบถว้นแลว้” ตามหลกัเกณฑ์ “ผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นน าสืบ” ถา้คู่ความ
ฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นใดแลว้ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีของตนหรือปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งบกพร่อง อาจมีผล
ท าใหต้อ้งตกเป็นฝ่ายแพค้ดี 
 

4. วเิคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการเฝ้าติดตามกบัความรับผดิทางละเมดิ 
 4.1 ปัญหาการตีความของพฤติกรรมการเฝ้าติดตามกบัการกระท าอนัเป็นทีเ่สียหายต่อสิทธิอ่ืน ๆ 
ตามกฎหมายลกัษณะละเมิด มาตรา 420 
  จากการศึกษาพบว่า สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตวัเป็นแขนงหน่ึงของสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิท่ี
ทุกคนมีอยู่ในฐานะมนุษย ์ถูกรับรองในระดบัสากลรวมถึงประเทศไทยก็ไดมี้การรองรับไวใ้นรัฐธรรมนูญ 
เม่ือกล่าวถึงการเฝ้าติดตาม มีการให้ค  านิยามไวห้ลากหลายความหมาย ทั้งในแง่จิตเวชศาสตร์และทางกฎหมาย 
แต่โดยรวมแลว้สามารถให้นิยามไดว้า่ หมายถึง การกระท าการในช่วงระยะเวลาหน่ึงต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง
โดยเฉพาะ โดยรู้ โดยมุ่งประสงค์ ซ่ึงจะเป็นเหตุให้วิญญูชนกลวัว่าจะเกิดอนัตรายแก่กายหรือท าให้เป็น
อนัตรายต่อตวัของเขาเองหรือกบัสมาชิกในครอบครัวของเขา พฤติกรรมการเฝ้าติดตามจึงเป็นการกระท าท่ีมี
ลกัษณะรบกวนความสงบสุขในความเป็นส่วนตวัของบุคคลอ่ืนอนัขดักบัหลกัความคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล
ตามหลกัสากลและหลกัการคุม้ครองสิทธิในความเป็นอยูส่่วนตวัตามรัฐธรรมนูญของไทย เป็นการกระท าท่ี
ล่วงล ้าเขา้ไปในเขตแดนแห่งสิทธิของบุคคลอ่ืน และบางกรณีเป็นการเตือนถึงความรุนแรงในอนาคต 
  เม่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการเฝ้าติดตามของต่างประเทศพบว่าสหรัฐอเมริกา รัฐทุกรัฐต่างก็มี
กฎหมายต่อตา้นการสะกดรอยตามหรือการเฝ้าติดตาม แต่ค าจ ากดัความของกฎหมายแตกต่างกนัไป โดยมล
รัฐแคลิฟอร์เนียไดก้ าหนดกฎหมายต่อตา้นการเฝ้าติดตามข้ึนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใหเ้กิดการท าร้ายร่างกายหรือฆ่า
เหยื่อก่อนเพียงแต่พฤติกรรมการเฝ้าติดตามนั้นมีโอกาสท่ีจะขยายเพิ่มความรุนแรงมากข้ึนจนถึงขั้นมีการท า
ร้ายร่างกายหรือฆ่าเหยื่อ เพื่อใหค้วามคุม้ครองผูถู้กกระท าและใหผู้ก้ระท าหยุดพฤติกรรมการคุกคามโดยการ
เฝ้าติดตามไม่ให้ด าเนินต่อไปจนเป็นอนัตรายร้ายแรงต่อผูถู้กกระท า นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุ่นก็ไดมี้การตรา
กฎหมายเก่ียวกับการเฝ้าติดตามเช่นกัน โดยก าหนดถึงการต่อต้านพฤติกรรมการเฝ้าติดตามใน 2 ประการ 
ประการแรกเป็นพฤติกรรมท่ีเรียกวา่ “การใฝ่หา” หมายถึง พฤติกรรมการกระท าตามความรู้สึกรักใคร่ ชอบพอ 
หรือความรู้สึกโกรธแคน้ ท่ีไม่ไดส้มดัง่ใจต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซุ่ม
ซ่อน การจบัตาดูท่ีพกัอาศยั หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีใกลเ้คียง โดยไม่มีเหตุอนัควร หรือกระท าการอ่ืน ๆ ท่ีมิได้
เป็นภาระหนา้ท่ี หรือการโทรศพัทแ์ลว้ไม่พูดอะไร เป็นตน้ และประการท่ีสอง คือ “การกระท าอ่ืน ๆ ท่ีเป็น
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การเฝ้าติดตาม” ซ่ึงหมายถึง การกระท าซ ้ า ๆ ท่ีท าให้ผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่รู้สึกวา่ความปลอดภยัหรือเสรีภาพของ
พวกเขาถูกคุกคาม 
  ส าหรับประเทศไทยย ังไม่มีกฎหมายเฉพาะเก่ียวกับการควบคุมการเฝ้าติดตามเหมือน
สหรัฐอเมริกาหรือประเทศญ่ีปุ่น มีเพียงกฎหมายแพ่งและพาณิชยล์กัษณะละเมิดท่ีบญัญติัคุม้ครองถึงสิทธิ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงไว ้ตามมาตรา 420 จึงอาจเทียบเคียงไดว้า่ การเฝ้าติดตามบุคคลอ่ืนโดยท่ีตนไม่มีสิทธิท่ีจะ
เฝ้าติดตามเขาไดแ้ละไม่มีกฎหมายให้อ านาจให้บุคคลนั้นเฝ้าติดตาม จึงเป็นการรบกวนสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตวั ไม่วา่การเฝ้าติดตามนั้นจะท าดว้ยวิธีใด หากก่อให้เกิดการกระทบต่อสิทธิอนัล่วงสิทธิผิดหน้าท่ีต่อ
บุคคลอ่ืนแล้ว ย่อมถือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 
เช่นเดียวกนั 
 4.2 ปัญหาภาระการพสูิจน์ของโจทก์ ผู้ถูกเฝ้าติดตามในการด าเนินคดีความรับผดิเพ่ือละเมิดแก่
จ าเลย 
  กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยลกัษณะละเมิดไดว้างหลกัของความผดิฐานละเมิดไวต้ามมาตรา 
420 คือ การกระท าผิดกฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือการก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดอนัเป็นเหตุให้
บุคคลอ่ืนไดรั้บความเสียหาย ซ่ึงการกระท าหรือเหตุการณ์นั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั 
เสรีภาพ ทรัพยสิ์นหรือสิทธิอยา่งหน่ึงอยา่งใดแก่บุคคลอ่ืน จึงก่อให้เกิดการชดใชค้่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่ผู ้
ไดรั้บความเสียหาย เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนอนัเกิดจากการกระท าของจ าเลยแลว้ ผูเ้สียหายมีหน้าท่ีหรือ
ภาระการพิสูจน์ว่าตนไดรั้บความเสียหายจากการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายของจ าเลย และสมควรได้รับค่า
สินไหมทดแทนจากการกระท าละเมิดนั้น ภาระการพิสูจน์ตามกฎหมายลกัษณะละเมิดจึงตกอยู่แก่ผูก้ล่าวอา้ง 
ตามหลกัผูใ้ดกล่าวอา้ง ผูน้ั้นมีภาระการพิสูจน์ ซ่ึงไดบ้ญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 84/1 
  กรณีพฤติกรรมท่ีเป็นลกัษณะของการเฝ้าติดตามซ่ึงไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของผูถู้ก
เฝ้าติดตาม ท าใหผู้ถู้กเฝ้าติดตามเกิดความร าคาญ วติกกงัวล เครียด ในการพิจารณาความผิดของผูก้ระท าการ
เฝ้าติดตามว่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายลกัษณะละเมิด จ าตอ้งพิจารณาจากการกระท าของผูก้ระท าว่า
เป็นไปตามองค์ประกอบของความผิดตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวห้รือไม่ นอกจากนั้นแล้ว ผูเ้สียหายจะตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเร่ืองของภาระการพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 โจทก์จึงตอ้ง
พิสูจน์ว่าตนไดรั้บความเสียหายจากการกระท าของจ าเลย และความเสียหายท่ีเกิดแก่โจทก์นั้นจ าเลยเป็นผู ้
ก่อให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงในทางปฏิบติัเป็นการยากท่ีโจทก์จะหาหลกัฐานมาเสนอต่อศาลเพื่อพิสูจน์ว่า
จ าเลยกระท าการเฝ้าติดตามจริง ประกอบกบัโจทก์ยงัตอ้งพิสูจน์เพื่อให้ศาลเห็นว่าความหวาดกลวั ความ
ร าคาญ ความหวาดวิตกท่ีตนไดรั้บนั้นเป็นความเสียหายท่ีตนควรไดรั้บค่าสินไหมทดแทน เป็นการยากท่ีโจทก์
จะพิสูจน์ในประเด็นดงักล่าวได ้อีกทั้ง โจทก์จะตอ้งปฏิบติัตามกระบวนการขั้นตอนการฟ้องร้องตามมาตรา 
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55 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซ่ึงมีความยุ่งยากซับซ้อน และไม่สะดวกแก่ผูเ้สียหายท่ี
ตอ้งการฟ้องร้องด าเนินคดีท่ีรวดเร็ว การหาหลกัฐานเพื่อน ามาพิสูจน์ในชั้นศาลหากผูเ้สียหายตอ้งด าเนินการ
เองทั้งหมดแลว้เป็นภาระท่ีหนกัมากส าหรับผูเ้สียหาย 
  ส าหรับการพิสูจน์ความเสียหายจากพฤติกรรมการเฝ้าติดตามของต่างประเทศพบว่า 
สหรัฐอเมริกา โดยมลรัฐแคลิฟอร์เนียไดก้ าหนดวา่หากจ าเลยไดท้  าให้เกิด “การคุกคามท่ีน่าเช่ือวา่จะเป็นไป
ได”้ ทั้งโดยวาจาหรือโดยการกระท า เช่น การละเลยต่อความปลอดภยัของโจทก์หรือสมาชิกในครอบครัว
ของโจทก์ เป็นตน้ ผูถู้กคุกคามจากการเฝ้าติดตามจะตอ้งน าหลกัฐานมายืนยนัให้ได้ว่าถูกจ าเลยกระท าโดย
เจตนาโดยการเฝ้าติดตาม ท าให้ต่ืนตกใจ และท าการคุกคามต่อโจทก์ รวมถึงตอ้งน าหลกัฐานมาพิสูจน์ว่า
ส่งผลให้โจทก์เกิดความกลัวถึงความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายของโจทก์ หรือความปลอดภัยของ
ครอบครัวของโจทก ์จนเป็นผลใหเ้กิดความเสียหายต่อจิตใจของโจทก์จากพฤติกรรมการคุกคามดงักล่าวนั้น 
อย่างไรก็ดี ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หากการกระท าการเฝ้าติดตามของจ าเลยเขา้องค์ประกอบของความผิด
อาญา โดยจ าเลยจงใจ โดยเจตนามุ่งร้าย และไดท้  าการเฝ้าติดตามอยา่งต่อเน่ือง หรือจงใจมุ่งร้ายท่ีจะรบกวน
ผูอ่ื้น และท าการข่มขู่ท่ีน่าเช่ือว่าจะเป็นไปได้ โจทก์ก็สามารถฟ้องร้องจ าเลยเป็นความผิดอาญาได้ ทั้งน้ี 
อยัการของรัฐจะเป็นผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีพิสูจน์ขอ้เท็จจริงดงักล่าวต่อศาล ซ่ึงกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมี
หลายทางเลือกใหก้บัผูเ้สียหายวา่จะด าเนินการโดยใชก้ฎหมายใด 
  ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น การพิสูจน์ความเสียหายจากพฤติกรรมการเฝ้าติดตามนั้น หากเกิดกรณีท่ีผู ้
ถูกเฝ้าติดตามหรือเหยื่อได้ร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมการเฝ้าติดตามเกิดข้ึน และตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท าการตกัเตือนเก่ียวกบัพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม หากเจา้หน้าท่ีท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน
พิจารณาแลว้เห็นวา่มีการกระท าท่ีเป็นพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม และการกระท าดงักล่าวฝ่าฝืนต่อนิยามตามท่ี
ก าหนดไว ้รวมทั้งพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความเส่ียงท่ีผูก้ระท าการเฝ้าติดตาม (Stalker) จะท าพฤติกรรมดงักล่าว
ซ ้ ากับเหยื่อคนเดิมอีก เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจตกัเตือนต่อผูท่ี้มีพฤติกรรมการเฝ้าติดตามดังกล่าวมิให้กระท า
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามซ ้ าอีกได ้
  จากการวิจยัท่ีผา่นมาท าให้เห็นปัญหาท่ีส าคญัในเร่ืองภาระการพิสูจน์ของโจทก ์ผูถู้กเฝ้าติดตาม
ในการด าเนินคดีความรับผดิเพื่อละเมิดแก่จ าเลย ท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อการฟ้องร้องคดี ทั้งการหาพยานหลกัฐาน
เพื่อพิสูจน์ความผิดของจ าเลยในชั้นศาล ท าให้ปัญหาตามท่ีกล่าวมาเป็นประเด็นท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูเ้สียหาย
ไม่ไดรั้บการรับรองคุม้ครองตามรัฐธรรมนูญอยา่งแทจ้ริง  
 4.3 ปัญหาเกีย่วกบัการเรียกและการก าหนดค่าเสียหายเพ่ือเยยีวยาความเสียหายแก่โจทก์ผู้ถูกเฝ้า
ติดตาม 
  เ ม่ือเกิดการละเมิดข้ึนแล้ว ผู ้ท  าละเมิดจ าต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงการกระท า 
ท่ีจะถือว่าเป็นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 ส่ิงส าคญัคือตอ้งมีความเสียหาย

625



14 

เกิดข้ึน และความเสียหายดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนจะตอ้งแน่นอนพอท่ีจะเป็นมูลให้เกิดการชดใชแ้ทนกนัได ้มิใช่
เป็นความเสียหายท่ีคาดหมายว่าจะเกิดหรือน่าจะเกิด และแมจ้ะเป็นการท าละเมิดลกัษณะเดียวกนั แต่ละคดี
อาจจะไดรั้บค่าเสียหายท่ีไม่เท่ากนั เพราะอยูท่ี่โจทกต์อ้งน าสืบใหศ้าลเห็นให้ไดว้า่โจทกไ์ดรั้บความเสียหาย
เพียงใด ซ่ึงศาลอาจจะก าหนดใหเ้พียงเล็กนอ้ย หรือมากกวา่ความเสียหายท่ีแทจ้ริงก็ได ้
  ทั้งน้ี ปัญหาส าคญัของผูถู้กเฝ้าติดตามนั้น ความเสียหายส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของทางจิตใจอนัเกิด
จากความหวาดกลวั อึดอดั ร าคาญ วิตกกงัวล เครียด ส่ิงเหล่าน้ีถือว่าเป็นการบัน่ทอนและเป็นการบาดเจ็บ
ทางจิตใจท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ของผูถู้กการเฝ้าติดตาม แต่ผูเ้สียหายหรือเหยื่อกลบัไม่สามารถน าไป
เรียกร้องเพื่อให้ผูก้ระท าละเมิดชดใชค้่าเสียหายตามกฎหมายได ้เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 446 ไดก้ าหนดถึงขอบเขตของการเรียกร้องไวใ้ห้สามารถเรียกร้องกนัไดภ้ายใต้
เง่ือนไข คือ ความเสียหายแก่ร่างกาย อนามยั และเสรีภาพเท่านั้น อีกทั้ง ในเร่ืองของความเสียหายดา้นอนามยั
ท่ีกฎหมายไทยคุม้ครองนั้นยงัจ ากดัอยู่ท่ีความเสียหายต่ออนามยัของร่างกายเพียงอย่างเดียว โดยศาลไทยยงั
ปฏิเสธท่ีจะใหค้วามคุม้ครองดา้นอนามยัโดยใหกิ้นความรวมไปถึงความเสียหายดา้นจิตใจดว้ย 
  จากการศึกษาประเด็นปัญหาการฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผูเ้สียหายท่ีถูกเฝ้าติดตาม
ของต่างประเทศพบวา่ ในกรณีของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมลรัฐแคลิฟอร์เนียไดก้ าหนดมาตรการชดใชค้่าเสียหาย
ทางแพ่งให้กบัผูถู้กคุกคามจากการเฝ้าติดตามเพื่อปกป้องผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อจากการล่วงละเมิด ซ่ึงไดก้ระท าโดย
เจตนา โดยการเฝ้าติดตาม ท าใหต่ื้นตกใจ และท าการคุกคามต่อผูอ่ื้น ส่งผลใหผู้น้ั้นเกิดความกลวัถึงความไม่
ปลอดภยัต่อชีวิต ร่างกายหรือความปลอดภยัของครอบครัว จนเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจของผูอ่ื้น
นั้น ไม่วา่จะดว้ยวาจาหรือโดยการกระท า และไม่จ  าเป็นตอ้งมีอาการทางกายภาพของความเสียหายต่อจิตใจ 
โดยความรับผิดทางแพ่งน้ี บุคคลท่ีกระท าการละเมิดโดยการเฝ้าติดตามจะตอ้งรับผิดในความเสียหายของ
บุคคลนั้น ทั้งท่ีเป็นความเสียหายทัว่ไป ความเสียหายพิเศษ และค่าความเสียหายเชิงลงโทษโดยไม่จ  ากดั 
  นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุ่นก็ไดมี้การก าหนดเก่ียวกบักรณีของการละเมิดท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย
ทางจิตใจ โดยประมวลกฎหมายแพ่งญ่ีปุ่นก าหนดว่า บุคคลใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น จ าตอ้งท าการทดแทนเพื่อความเสียหายอนัเกิดจากการนั้น และสิทธิเช่นวา่นั้นอาจเป็นสิทธิชนิดใด
ก็ได ้ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นสิทธิในทรัพยสิ์น อาจเป็นสิทธิเก่ียวกบัฐานะของบุคคลก็ได ้และบุคคลซ่ึงตอ้งรับผดิ
ชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นนั้น จ  าตอ้ง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แมค้วามเสียหายนั้นจะมิใช่ตวัเงิน และไม่วา่ความเสียหายเช่นว่านั้นจะเกิดจากการ
กระท าต่อร่างกาย เสรีภาพ ช่ือเสียงหรือสิทธิในทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนก็ตาม 
  ผูว้จิยัเห็นวา่การก าหนดค่าสินไหมทดแทนในกรณีกระท าละเมิดโดยการเฝ้าติดตามนั้น หากกรณี
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย แมจ้ะสามารถเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในลกัษณะของวิธีการ
เยียวยาความเสียหายเพื่อให้ร่างกายกลบัคืนดีดงัเดิมนั้นย่อมไม่อาจกระท าได้ ยิ่งไปกว่านั้น กรณีท่ีการเฝ้า
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ติดตามไดก่้อให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ เกิดความหวัน่วิตกกงัวลถึงภยัอนัตรายท่ีอาจเกิดมีข้ึนต่อตนเองและ
ครอบครัว ไม่สามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติสุขนั้น ส่ิงเหล่าน้ีไม่อาจค านวณค่าแห่งความเสียหายไดเ้ป็นตวัเงิน 
จึงเป็นปัญหาทางกฎหมายท่ีส าคญั ในการศึกษาถึงการเรียกและการก าหนดค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ผูเ้สียหาย
ท่ีถูกการเฝ้าติดตาม 
 4.4 ปัญหาเกีย่วกบัแนวทางในการพฒันากฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิผู้ถูกเฝ้าติดตาม 
  เน่ืองจากประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมการเฝ้าติดตาม เม่ือเกิดกรณีการละเมิดสิทธิ
ในความเป็นอยูส่่วนตวัจากการถูกเฝ้าติดตาม จึงจะตอ้งน ากฎหมายลกัษณะละเมิดท่ีมีอยูแ่ละใกลเ้คียงท่ีสุดมา
ปรับใช้ แต่พบว่า มีปัญหาอีกหลายประการท่ีกฎหมายลักษณะละเมิดไม่สามารถแก้ไขปัญหาและเยียวยา
ผูเ้สียหายได้อย่างแทจ้ริง รวมทั้ง กฎหมายลกัษณะละเมิดของไทยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกฎหมายท่ี
ป้องกนัความเสียหายก่อนท่ีเหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดข้ึน แต่กฎหมายลกัษณะละเมิดเป็นกฎหมายท่ีออกแบบ
มาเพื่อเยยีวยาให้ผูเ้สียหายตามพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดท่ีไดรั้บเท่านั้น ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงหากพลเมืองถูกเฝ้าติดตามโดยผูห้น่ึงผูใ้ด กฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะมี
หลายทางเลือกใหผู้เ้สียหายไดเ้ลือกด าเนินคดีกบัผูก้ระท าความผดิ ท่ีออกแบบมาเพื่อป้องกนัและปรามผูท่ี้คิด
จะกระท าผิดให้ทบทวนและมีความยบัย ั้งชั่งใจมากยิ่งข้ึน ท าให้พลเมืองของสหรัฐอเมริกามีความรู้สึก
ปลอดภยั อีกทั้ง ยงัมัน่ใจวา่หากถูกเฝ้าติดตาม จะมีบทบญัญติัของกฎหมายเพื่อลงโทษผูก้ระท าความผิดได้
แน่นอน และยงัสามารถฟ้องให้ผูก้ระท าความผิดรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในจ านวนท่ีเหมาะสมกบั
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ี ประเทศญ่ีปุ่นก็มีกฎหมายต่อตา้นพฤติกรรมการเฝ้าติดตามท่ีออกแบบมา
เพื่อป้องกนัเหตุร้ายท่ีจะเกิดแก่ผูถู้กเฝ้าติดตาม ครอบคลุมการกระท าและพฤติกรรมทุกประเภทท่ีอาจเขา้ข่าย
การเฝ้าติดตาม อีกทั้ง ยงัจ  าแนกสถานการณ์ออกเป็น 2 กรณี ในการคุม้ครองช่วยเหลือผูถู้กเฝ้าติดตาม โดย
หากผูถู้กเฝ้าติดตามตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เจา้หน้าท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นกฎหมายมีอ านาจด าเนินการ
จบักุมไดท้นัที แต่หากการเฝ้าติดตามยงัเป็นพฤติกรรมทัว่ไปธรรมดา หากผูถู้กเฝ้าติดตามตอ้งการร้องขอ 
ความช่วยเหลือเจา้หนา้ท่ีก็จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็นล าดบัไปเสียก่อน อีกทั้ง กฎหมาย
ต่อตา้นพฤติกรรมการเฝ้าติดตามดงักล่าวยงัมีมาตรการในการช่วยเหลือผูถู้กเฝ้าติดตามก่อนท่ีผูถู้กเฝ้าติดตาม
จะฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายอีกดว้ย 
  ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าปัญหาการเฝ้าติดตามในประเทศไทยเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาอย่าง
ยาวนานและรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีควบคุมพฤติกรรมการเฝ้าติดตามเฉกเช่น
สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น หากผูเ้สียหายจากการถูกเฝ้าติดตามจะด าเนินการฟ้องร้องผูก้ระท าความผิด 
จะตอ้งด าเนินการฟ้องตามกฎหมายท่ีใกลเ้คียง อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 อนัเป็น
บทกฎหมายท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด แต่ก็ยงัพบปัญหาจากการน าบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวมาใช ้เน่ืองจากหาก
ผูเ้สียหายผูถู้กเฝ้าติดตามจะด าเนินการฟ้องผูเ้ฝ้าติดตามเป็นคดีละเมิด ก็ตอ้งประสบกบัภาระการพิสูจน์ว่าการ
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กระท าของจ าเลยเป็นความผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายลกัษณะละเมิดมาตรา 420 และผูเ้สียหายไดรั้บ
ความเสียหายจากการกระท านั้น อีกทั้ง ปัญหาของการน ากฎหมายลกัษณะละเมิดมาใชย้งัท าให้ผูเ้สียหายจาก
การเฝ้าติดตามไม่มัน่ใจ เน่ืองจากการตีความพฤติการณ์การเฝ้าติดตามกบัค าวา่สิทธินั้น ศาลอาจตีความค า
หรือค าจ ากดัความท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากกฎหมายลกัษณะละเมิดมิไดใ้ห้ความหมายหรือค าจ ากดัความเอาไว ้
พฤติกรรมดงักล่าวแมต้วัผูเ้สียหายเองจะรับรู้ว่าถูกเฝ้าติดตามแต่กลบัฟ้องร้องเพื่อคุม้ครองสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัวไม่ได้ หากฟ้องร้องต่อศาลก็ต้องพิสูจน์ด้วยความยุ่งยากและมีโอกาสท่ีศาลจะยกฟ้องได้
เช่นเดียวกนั ปัญหาอีกประการหน่ึงคือการน าค่าเสียหายทางจิตใจมาฟ้องเพื่อให้ผูเ้ฝ้าติดตามชดใชค้่าสินไหม
ทดแทนอนัเน่ืองมาจากความหวาดกลวั ความเครียด ความวติก ความร าคาญ กลบัพบวา่ค าพิพากษาในอดีตศาล
ไม่เคยก าหนดค่าเสียหายทางจิตใจให้ ในกรณีท่ีไม่ไดมี้ความเจ็บปวดทางร่างกายร่วมดว้ย ท าให้ผูเ้สียหายท่ี
ถูกเฝ้าติดตามเกิดติดขดักบัปัญหาในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดีกบัผูเ้ฝ้าติดตาม จึงเห็นว่าท่ีผ่านมาแม้
ปัญหาการเฝ้าติดตามจะมีความรุนแรง และเกิดข้ึนบ่อย แต่ยงัไม่พบวา่มีการด าเนินคดีกนัอย่างจริงจงั นอก
เสียจากวา่การเฝ้าติดตามนั้นในภายหลงัผูเ้สียหายไดถู้กท าร้ายร่างกายหรือถูกท าให้เสียหายแก่ชีวิตไปแลว้จึง
ด าเนินการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาตามลักษณะของการกระท าความผิดนั้น ๆ จึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีควร 
หยิบยกประเด็นเหล่าน้ีมาเพื่อพิจารณาเพื่อพฒันากฎหมายของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์เพื่อป้องกนั
และเพื่อเยยีวยาผูเ้สียหายใหมี้ความทนัสมยัเหมือนกบัสหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
  จากปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการเฝ้าติดตามกบัความรับผิดทางละเมิดท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรบญัญติักฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคลเพื่อใช้ควบคุม
พฤติกรรมการเฝ้าติดตาม โดยให้มีเน้ือหาท านองเดียวกับกฎหมายเก่ียวกับการต่อต้านการเฝ้าติดตามของ
สหรัฐอเมริกาและประเทศญ่ีปุ่น โดยใชช่ื้อวา่ “พระราชบญัญติัคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล” ซ่ึงมีหลกัการและ
สาระส าคญัดงัน้ี 
  1) กฎหมายฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อร่างกายของบุคคล สิทธิ 
เสรีภาพและช่ือเสียง เพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภยัในการด าเนินชีวิต รวมทั้ง การก าหนด
มาตรการท่ีจ าเป็นเพื่อใหก้ารช่วยเหลือแก่ผูถู้กละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยการถูกเฝ้าติดตาม 
  2) นิยามการเฝ้าติดตาม หมายความรวมถึง พฤติกรรมขอ้ใดขอ้หน่ึงดงัต่อไปน้ี ท่ีบุคคลใดบุคคล
หน่ึงมีต่อคู่สมรส ผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางสายเลือดหรือครอบครัว หรือบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อบุคคล
ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเติมเต็มความรู้สึกรักใคร่ ชอบพอ หรือความรู้สึกโกรธแคน้ท่ีไม่ได้
สมดงัใจต่อบุคคลดงักล่าว โดยใหห้มายความรวมถึง 
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  (1) การเฝ้าติดตาม การซุ่มซ่อน การขวางทาง การจบัตาดูท่ีพกัอาศยั สถานท่ีท างาน โรงเรียน 
หรือท่ีอ่ืนใดเป็นประจ าจากสถานท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีพกัอาศยัหรือท่ีอ่ืน ๆ โดยไม่มีเหตุอนัควร 
  (2) การแจง้ หรือ การจงใจทิ้งร่อยรอยเพื่อใหรู้้วา่เหยือ่ก าลงัถูกจบัตามมอง 
  (3) การร้องขอพบหนา้ คบหา หรือ การกระท าอ่ืน ๆ ท่ีมิไดเ้ป็นการกระท าในหนา้ท่ี 
  (4) การพูดจารุนแรงหรือหยาบคายอยา่งเห็นไดช้ดั 
  (5) การโทรศพัท์แล้วไม่พูด หรือการพยายามติดต่อส่ือสารอย่างต่อเน่ือง เช่น โทรศพัท์ ส่ง
โทรสาร หรือ ส่งอีเมล ์ทั้งท่ีถูกปฏิเสธแลว้ 
  (6) การส่งส่ิงสกปรก ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีท าให้เกิดความไม่สบายใจหรือรังเกียจ หรือจงใจ
ทิ้งสภาพดงักล่าวเพื่อใหรู้้ตวั 
  (7) การแจง้เร่ืองท่ีสร้างความเสียหายต่อช่ือเสียง หรือการจงใจทิ้งสภาพดงักล่าวเพื่อใหเ้หยือ่รู้ตวั 
  (8) การแจ้งเร่ืองท่ีเป็นการเหยียดเพศ หรือ จงใจทิ้งสภาพดังกล่าวเพื่อให้รู้ตวั เช่น เอกสาร 
รูปภาพ หรือท าการบนัทึกโดยท่ีบุคคลนั้นไม่รู้ตวั หรือวางไวใ้นต าแหน่งท่ีคาดวา่จะเห็น 
  ทั้งน้ี การเฝ้าติดตามในกฎหมายฉบบัน้ี ตอ้งเป็นการท าซ ้ า ๆ ท่ีกระท าต่อบุคคลคนเดียวโดยการเฝ้า
ติดตาม ซ่ึงมีพฤติกรรมตามท่ีระบุในขอ้ (1) ถึง (8) ซ่ึงท าใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัต่อร่างกาย ท าลายความ
สงบสุขของท่ีพกัอาศยัและอ่ืน ๆ ของอีกฝ่าย หรือท าให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกไม่มัน่คง 
  3) ให้มีพนกังานสอบสวนตามเขตอ านาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เพื่อตรวจสอบและรวบรวมพยานหลกัฐาน และให้มีอ านาจสอบสวน สืบสวน และช่วยเหลือแก่ผูถู้ก
ละเมิดสิทธิความเป็นอยูส่่วนตวัโดยการถูกเฝ้าติดตาม 
  4) การให้ความช่วยเหลือผูถู้กละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตวัโดยการถูกเฝ้าติดตาม ในกรณี
เหยื่อเป็นสตรี ให้พนักงานสอบสวนประสานงานกับองค์กรสิทธิสตรีท าหน้าท่ีช่วยเหลือเหยื่อท่ีถูกเฝ้า
ติดตามโดยใหค้  าแนะน า ใหค้  าปรึกษา และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ และการใหเ้ขา้พกัในท่ีท่ีปลอดภยัใน
ระหว่างท่ีเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการสืบสวน สอบสวนหาตวัผูก้ระท าผิด และจะตอ้งวางมาตรการเพื่อ
ป้องกนัพฤติกรรมการเฝ้าติดตามใหแ้ก่เหยือ่ 
  5) นอกจากค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามท่ีก าหนดไวใ้นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
ศาลมีมีอ านาจก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายดงัต่อไปน้ีดว้ย  
  (1) ค่าเสียหายส าหรับค่าเสียหายทางจิตใจอันเป็นผลเน่ืองมาจากความเสียหายต่อร่างกาย 
สุขภาพ หรืออนามยัของผูเ้สียหาย 
  (2) เพื่อป้องกนัการเกิดพฤติกรรมการเฝ้าติดตามซ ้ า ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูเ้ฝ้าติดตามจ่ายค่า
สินไหมเพื่อการลงโทษเพิ่มข้ึนจากจ านวนค่าสินไหมท่ีแทจ้ริงท่ีศาลไดก้ าหนดข้ึนตามท่ีศาลเห็นสมควร แต่
ไม่เกิน 3 เท่าของค่าสินไหมท่ีแทจ้ริงนั้น 
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  6) บทก าหนดโทษ โดยใหมี้โทษจ าคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และหากผูก้ระท าฝ่าฝืนค าสั่ง
หา้มใหมี้โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท 
  ทั้งน้ี จ  าเลยตอ้งรับผิดต่อความเสียหายทางจิตใจของโจทก์ท่ีไดรั้บการพิสูจน์แลว้วา่โจทก์ไดรั้บ
ความทุกข์ทรมานอนัเป็นผลมาจากการเฝ้าติดตามของจ าเลย ทั้งน้ี ความเสียหายทางจิตใจตามกฎหมายน้ี 
รวมถึง ความตกใจ ความช็อค ความกระวนกระวายใจ ความวิตกกงัวล ความสูญเสียความสงบของจิตใจ การ
เส่ือมเสียเกียรติยศ ความสูญเสียทางจิตใจท่ีสูญเสียความบนัเทิงในชีวิตตามปกติท่ีควรจะเป็น รวมทั้งความไม่
สะดวกสบายอนัเน่ืองมาจากการบาดเจบ็ทางจิตใจ 
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