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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. บทนา
จากการศึ กษาผู ว้ ิ จ ัยพบปั ญหาจากการบัง คับใช้ก ฎหมายกับกรณี บุ คคลผู ถ้ ู กเฝ้ า ติ ดตามหรื อ
ผูเ้ สี ยหายที่ตกเป็ นเหยื่อจากการเฝ้ าติดตามที่ได้ถูกละเมิดต่อสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว จะมีสิทธิ อย่างไร
หรื อสามารถดาเนิ นการอย่างไรภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ เพื่อปกป้ องสิ ทธิ ของตนเองและป้ องกันภัยร้ายที่อาจเกิ ด
ขึ้ นกับตนเอง และครอบครั ว ในขณะที่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420 อันเป็ นกฎหมายที่
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ใกล้เคี ย งที่ สุ ดในการนามาปรั บ ใช้ก ับ กรณี ดัง กล่ า ว ที่ บ ญ
ั ญัติว่า การละเมิ ดต่ อสิ ท ธิ ใ ด ๆ สามารถนามา
ฟ้ องร้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนได้ กลับพบว่ายังมีความคลุมเครื อ ไม่ชดั เจน ไม่สอดรับกับรัฐธรรมนู ญที่
บัญญัติคุม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวเท่าที่ควร และไม่สามารถป้ องกันผูถ้ ูกเฝ้าติดตามที่ตกเป็ นเหยื่อจาก
พฤติกรรมการเฝ้ าติดตามได้ อี กทั้ง การนาคดี ข้ ึ นสู่ ศาลตามหลักประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 55 ซึ่ งกาหนดให้บุคคลซึ่ งต้องใช้สิทธิ ทางศาล ต้องเสนอคดี ต่อศาลที่มีเขตอานาจ ซึ่ งพบว่ามีความ
ซับซ้อน ยุง่ ยาก เป็ นภาระของผูเ้ สี ยหายที่ตอ้ งพิสูจน์ความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นจากการกระทาของจาเลยในคดี
พฤติกรรมการเฝ้าติดตาม ประกอบกับปั ญหาการนาความเสี ยหายทางจิตใจอันเป็ นค่าเสี ยหายอันมิใช่ ตวั เงิ น
(Non-pecuniary Loss) มาฟ้ องเพื่อเรี ยกค่าเสี ยหายเพียงประการเดียวนั้น หากมิได้มีเงื่อนไขมาจากการบาดเจ็บ
ทางร่ า งกายแล้ว การพิ สู จน์ ถึ ง ความเสี ย หายดัง กล่ า วเป็ นเรื่ องที่ พิ สู จน์ ได้ยากและศาลไทยก็ปฏิ เสธที่ จะ
พิพากษาให้ซ่ ึ งค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหายทางจิ ตใจเพียงประการเดี ยว จึงมีประเด็น ปั ญหาที่ ต้อง
พิจารณา ดังนี้
ประการแรก การตีความการถูกเฝ้าติดตามกับการกระทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ “สิ ทธิ ” ตามนัย
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420
ประการที่สอง ภาระการพิสูจน์ของโจทก์ ผูถ้ ูกเฝ้าติดตามในการดาเนินคดีความรับผิดเพื่อละเมิด
แก่จาเลย
ประการที่สาม การเรี ยกและการกาหนดค่าเสี ยหายเพื่อเยียวยาความเสี ยหายแก่โจทก์ผถู ้ ูกติดตาม
ประการสุ ดท้าย แนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิผถู ้ ูกเฝ้าติดตาม

2. ความหมาย และแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการคุ้มครองสิ ทธิผู้ถูกเฝ้าติดตาม
2.1

ความทัว่ ไปเกีย่ วกับการเฝ้าติดตาม (Stalking)
Black’s Law Dictionary ได้ให้ความหมายของคาว่า “Stalking” ไว้วา่ หมายถึง การติดตามผูอ้ ื่น
อย่า งลับ ๆ การกระท าความผิดโดยการติ ดตามหรื ออยู่ใ กล้ผูอ้ ื่ น โดยส่ วนใหญ่ ม กั ไม่ ใ ห้ผูน้ ้ ันรู ้ ตวั ซึ่ ง มี
จุดประสงค์เพื่อรบกวนหรื อคุกคามผูน้ ้ นั หรื อเพื่อกระทาความผิดอย่างอื่นต่อไป ซึ่ งนิ ยามตามกฎหมายบาง
ฉบับรวมถึงองค์ประกอบที่วา่ ผูท้ ี่ถูกติดตามต้องรู ้สึกอึดอัด ราคาญใจ หวาดกลัว หรื อเป็ นทุกข์กงั วลถึงความ
ปลอดภัยของตนหรื อของผูอ้ ื่น ที่ตนต้องรับผิดชอบโดยมีเหตุอนั ควร บางนิ ยามกาหนดว่า การกระทา เช่ น
การโทรศัพท์ไปหาผูอ้ ื่นแล้วไม่ยอมพูด ก็ถือเป็ นการคุกคามด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ในทางจิตเวชศาสตร์ ได้ให้นิยามของคาว่า “Stalking” ว่าหมายถึง กลุ่มของพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตามที่บุคคลหนึ่ งใช้เพื่อสร้ างความเดื อดร้ อนราคาญ หรื อก่อให้เกิ ดความเสี ยหายกับบุ คคลที่ ตกเป็ น
เป้ าหมายโดยลักษณะของพฤติกรรมเหล่านี้ จะเกิดขึ้นซ้ า ๆ บ่อย ๆ และดาเนิ นไปอย่างช้า ๆ ค่อยเป็ นค่อยไป
เพื่อประสงค์ที่จะให้เหยื่อนั้นเกิดความหวาดกลัว เช่น การสะกดรอยตามเหยื่อ การโทรศัพท์พูดจาข่มขู่ การใช้
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ถ้อยคาลามกหยาบคาย และรวมไปถึงการทาลายทรัพย์สินของเหยื่อด้วย หรื อพฤติกรรมที่มีการกระทาปรากฏ
ชัดแจ้งเกินหนึ่ งครั้งในลักษณะของการเฝ้าติดตามโดยขัดต่อความประสงค์ของเหยื่อ และเหยื่อมีความรู ้ สึก
ว่าถูกรบกวน
มูลเหตุที่ทาให้เกิดการเฝ้ าติดตามนั้นมีอยูด่ ว้ ยกันหลายเหตุ และมีเกณฑ์การแบ่งแยกที่แตกต่าง
กันไป แม้พฤติกรรมที่พบบ่อย ๆ มักจะมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่ก็ยงั คงมีความซับซ้อนและแตกต่างกัน Paul
Mullen, Michele Pathé และ Rosemary Purcell นักจิตวิทยาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้จาแนกประเภทของ
พฤติกรรมการเฝ้ าติดตามโดยมุ่งเน้นไปที่บริ บทของการเฝ้ าติดตามที่เกิ ดขึ้นและแรงจูงใจให้กระทา ซึ่ งได้
ระบุ ลกั ษณะบุ คคลที่ มีพฤติ ก รรมดังกล่ าวไว้ 5 ประเภท คือ 1) ผูเ้ ฝ้ าติดตามที่ เคยถู กปฏิ เสธ (The Rejected
Stalker) 2) ผูเ้ ฝ้ าติดตามที่ตอ้ งการแก้แค้น (The Resentful Stalker) 3) ผูเ้ ฝ้ าติดตามที่หลงผิด (The Intimacy
Seeking Stalker) 4) ผูเ้ ฝ้าติดตามที่ปฏิเสธความเป็ นจริ ง (Incompetent Suitor) และ 5) ผูเ้ ฝ้าติดตามในลักษณะ
ของผูล้ ่า (The Predatory Stalker)
2.2 แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิ ทธิส่วนบุคคล
สิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่ วนตัวของบุ คคลเป็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนประการหนึ่ ง มนุ ษย์ในสมัยโรมันมี
ความคิดที่ยอมรับว่าบุคคลแต่ละคนมีเขตแดนของตนเอง ซึ่ งในเขตแดนดังกล่าวนั้นถื อเป็ นเขตเฉพาะของ
ปั จเจกบุคคลแต่ละคน ซึ่ งปราศจากการเข้ามาเกี่ยวข้องของบุคคลอื่น ๆ ในสังคมนั้น ที่จะไม่ให้ถูกบุคคลใดมา
เฝ้ าติ ดตามดู พฤติ กรรมหรื อความเป็ นอยู่ของตน ซึ่ งหลักการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นอยู่ส่วนตัวตามหลัก
สากล อาทิ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Right of 1948)
ซึ่ งได้รับรองไว้ว่า “บุคคลใดจะถู กแทรกแซงตามอาเภอใจในความเป็ นส่ วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัย การ
สื่ อสารหรื อจะถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสี ยงมิได้ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายมิให้
ถู กแทรกแซงและลบหลู่ เช่ นว่า นั้น ” รวมถึ ง อนุ สั ญญาแห่ ง ยุโรปว่า ด้วยการคุ ้ม ครองสิ ทธิ มนุ ษ ยชนและ
เสรี ภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) ได้
รับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลไว้อย่างชัดแจ้งเช่นกัน
นอกจากนี้ ประเทศไทยปรากฏค าว่า “ความเป็ นอยู่ส่ วนตัว” เป็ นครั้ งแรกในรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แต่ไม่อาจกล่ าวได้ว่าก่ อนหน้า นั้นสั งคมไทยจะไม่มีแนวความคิ ด
เกี่ยวกับความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว แต่หมายความว่า แนวคิดนี้ ถึงจุดที่จะต้องมีการบัญญัติเป็ นถ้อยคาที่ชดั เจน ซึ่ ง
เมื่ อกล่ าวถึ งเรื่ องการละเมิ ดสิ ทธิ ส่ว นบุ ค คลจากพฤติ ก รรมการเฝ้ าติ ดตาม นับว่าไม่ได้เป็ นสิ่ งใหม่ ที่ เพิ่ ง
เกิดขึ้นในสังคม หากแต่เป็ นพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน มิได้เกิดขึ้นด้วยความยินดีหรื อยินยอมของ
ทั้งสองฝ่ าย เป็ นการรวบกวนหรื อก่อให้เกิดความเดื อดร้ อนราคาญแก่ผูอ้ ื่น อันเป็ นการละเมิดต่อสิ ทธิ ส่วน
บุคคล ดังนั้น บุคคลทุกคนจึงควรที่จะได้รับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในการที่จะไม่ถูกคุกคามจากการติดตามดังที่
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ได้มีการรับรองถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ สิ ทธิ ส่วนบุคคล รวมถึ งสิ ทธิ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวไว้ในหลักสากลที่ทุกชน
ชาติให้การยอมรับ อีกทั้ง ที่ได้มีการรับรองไว้ตามกฎหมายในระดับรัฐธรรมนูญ
2.3 สิ ทธิในการเฝ้ าติดตามบุคคลอื่น
สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวถือเป็ นสิ ทธิ มนุ ษยชนขั้นพื้นฐาน เป็ นสิ่ งที่ติดตัวมนุ ษย์มาตั้งแต่เกิด
ผูใ้ ช้อานาจปกครองไม่มีอานาจที่จะลบล้างและมิอาจจะก้าวล่วงได้ บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ และเสรี ภาพใน
ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว และสามารถกระทาการใด ๆ ก็ได้ ตราบเท่าที่ไม่กระทบสิ ทธิ ของบุคคลอื่นและไม่ผิด
กฎหมาย แต่ในบางกรณี รัฐอาจจาเป็ นต้องเข้ามาแทรกแซงสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลโดยอาศัย
เหตุ ผ ลเพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยของส่ ว นรวมหรื อ เพื่ อประโยชน์ ส าธารณะ ซึ่ งรั ฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บญั ญัติรับรองให้รัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงต่อสิ ทธิ ความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของบุคคลไว้ในมาตรา 32 โดยมีความมุ่งหมายที่สาคัญเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของบุคคลอื่น เพื่อการดารง
อยูแ่ ละเพื่อความสามารถในการทาภาระหน้าที่ของรัฐ และเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2.4 ทฤษฎีความรับผิดตามกฎหมายลักษณะละเมิด
ความรั บ ผิดในทางละเมิ ดในระบบกฎหมายจารี ต ประเพณี มี ส องแนวความคิ ดใหญ่ ได้แ ก่
แนวคิดก่อนคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ที่ถือว่าเมื่อมีความเสี ยหายต้องมีการชดใช้เยียวยา ส่ วนแนวคิดที่สองถือว่า
ความเสี ยหายที่จะมีผูร้ ับผิดชดใช้เยียวยาให้ได้น้ นั ต้องเกิ ดจากการกระทาของบุคคลซึ่ งจงใจหรื อกระทาลง
โดยขาดความระมัดระวังเท่านั้น ซึ่งประเทศไทยใช้รูปแบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร การกาหนดค่าสิ นไหม
ทดแทนนั้นยึดถือตามแนวคิดที่วา่ ผูก้ ระทาละเมิดต้องชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในทานองเดียวกับหนี้ ตาม
สัญญา โดยเป็ นการชดใช้ค่าเสี ยหายตามความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อให้ผเู ้ สี ยหายสามารถกลับคืนสู่ ฐานะ
เดิมเสมือนยังไม่มีการกระทาละเมิด หรื อถ้าไม่มีทางอื่นใดก็ตอ้ งชดใช้เป็ นราคาทรัพย์สิน รวมทั้งค่าเสี ยหาย
อันจะถึ ง บัง คับ ให้ใ ช้ได้เพื่ อความเสี ย หายอย่างใด ๆ อันได้ก่ อให้เกิ ดขึ้ น ดัง นั้น เมื่ อความมุ่ ง หมายของ
กฎหมายละเมิดอยู่ที่การชดใช้เยียวยาความเสี ยหาย การที่จะถื อว่าเป็ นละเมิดจึงอยู่ที่หลักเกณฑ์ที่ว่าต้องมี
ความเสี ยหายอันเป็ นผลจากการกระทาละเมิด หรื อมีการกระทาโดยไม่มีอานาจทาได้เกิดขึ้น จึงจะมีการเรี ยก
ให้ผกู ้ ่อความเสี ยหายรับผิดชดใช้ได้
เมื่อการกระทาครบองค์ประกอบเรื่ องจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อ และการกระทานั้นก่อให้เกิด
ความเสี ยหาย และมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทาและผล ผูเ้ สี ยหายมีภาระการพิสูจน์ว่าตนได้รับความ
เสี ยหายจากการกระทาดังกล่าว และสมควรได้รับค่าสิ นไหมทดแทนเพียงใด ผูเ้ สี ยหายจะต้องพิสูจน์ความ
เสี ยหายที่เกิดขึ้นให้ศาลได้วินิจฉัยตามหลักผูใ้ ดกล่าวอ้าง ผูน้ ้ นั มีภาระการพิสูจน์ ซึ่ งกาหนดไว้ในประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 ความว่า “คู่ความฝ่ ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริ งใด เพื่อสนับสนุ นคา
คู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ ายนั้นมี ภาระการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งนั้น...” หมายความว่า ถ้าคู่ความฝ่ ายใดอ้าง
ข้อเท็จจริ งใดขึ้นมา และข้อเท็จจริ งนั้นเป็ นประเด็นพิพาทที่จะต้องมีการสื บพยาน คู่ความฝ่ ายที่กล่าวอ้างนั้น
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จะต้องมีภาระการพิสูจน์ประเด็นพิพาทนั้น เนื่ องจากภาระการพิสูจน์มีความสาคัญต่อการดาเนิ นกระบวน
พิจารณาสื บพยานของคู่ความมาก กฎหมายจึงต้องมีการวางหลักเกณฑ์วิธีกาหนดภาระการพิสูจน์ให้เป็ นที่
แน่ นอน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วคู่ความฝ่ ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริ ง คู่ความฝ่ ายนั้นย่อมต้องมีภาระการ
พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งที่ตนกล่าวอ้าง แต่ในบางสถานการณ์ โจทก์ไม่สามารถรู ้ ขอ้ เท็จจริ งนั้นได้ จึงไม่สามารถ
พิ สู จ น์ ถึ ง ความประมาทเลิ น เล่ อ ของจ าเลยได้เ หมื อ นเช่ น คดี ท ั่ว ไป จึ ง มี ค วามจ าเป็ นต้อ งน าหลัก “ข้อ
สันนิษฐานในความเป็ นจริ ง” มาใช้ในคดี ซึ่งจะยกเว้นภาระการพิสูจน์ให้กบั คู่ความฝ่ ายที่ได้รับประโยชน์จาก
ข้อสันนิษฐานตามข้อเท็จจริ ง ถึงแม้คู่ความฝ่ ายนั้นจะเป็ นผูก้ ล่าวอ้างข้อเท็จจริ งขึ้นก็ตาม และจะผลักภาระการ
พิสูจน์ไปยังคู่ความอีกฝ่ ายหนึ่ งที่ไม่ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิ ษฐาน ซึ่ งย่อมต้องมีภาระการพิสูจน์หกั ล้าง
ข้อสันนิษฐาน หากไม่เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานนั้น
2.5 หลักการเยียวยาผู้เสี ยหายทีถ่ ูกกระทาละเมิด
หลักแล้วการเยียวยาผูเ้ สี ยหายที่ถูกกระทาละเมิด นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของการชดเชยความเป็ น
ธรรมให้กบั บุคคลผูไ้ ด้รับความเสี ยหาย โดยประการแรกเพื่อให้ผูเ้ สี ยหายกลับคื นสู่ ฐานะเดิ มเสมื อนว่า ความ
เสี ยหายนั้นไม่เคยเกิ ดขึ้ น ประการที่ สอง หากไม่สามารถทาให้ผูเ้ สี ยหายกลับคื นสู่ ฐานะเดิ มได้ก็ตอ้ งให้
ผูเ้ สี ยหายได้รับค่าเสี ยหายในลักษณะที่เป็ นการเยียวยาแทน
2.6 หลักการกาหนดค่ าเสี ยหายเชิ งลงโทษ
การกาหนดค่าเสี ยหายเชิ งลงโทษนั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อลงโทษผูก้ ระทาละเมิด และป้องปรามมิ
ให้ผูใ้ ดมีพฤติกรรมเช่ นเดี ยวกันนั้นอีก การประเมินจานวนค่าเสี ยหายเชิ งลงโทษจึงต้องให้ความสาคัญกับ
พฤติกรรมของผูก้ ระทาละเมิดเป็ นหลัก โดยพิจารณาว่าจะต้องกาหนดจานวนค่าเสี ยหายเพียงใดจึงจะทาให้
ผูก้ ระทาละเมิดเข็ดหลาบ และไม่หวนกลับมากระทาละเมิดเช่ นเดิ มอีก สาหรับประเทศไทยได้เริ่ มรั บหลัก
ค่าเสี ยหายเชิงลงโทษมาบัญญัติไว้ในกฎหมายเฉพาะจานวนหลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติความลับทางการค้า
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 แต่ก็ยงั ไม่
พบถึงการบัญญัติเรื่ องค่าเสี ยหายในเชิงลงโทษเพื่อละเมิดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของไทย
2.7 หลักการเยียวยาความเสี ยหายทางจิตใจ
ความเสี ยหายทางจิตใจ หมายถึง ความเศร้าโศกเสี ยใจ ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมานอย่างรุ นแรง
และยาวนาน รวมถึงไม่สบายใจอย่างมาก คาว่า “ค่าเสี ยหายทางจิตใจ” ใช้กนั ในหลายรู ปแบบและความหมาย
บางทีใช้เรี ยกค่าเสี ยหายสาหรับความเสี ยหายอันมิใช่ตวั เงินว่าเป็ นค่าเสี ยหายทางจิตใจ หรื อใช้เรี ยกลักษณะ
ของความเสี ยหายอันมิใช่ ตวั เงิ นทัว่ ๆ ไป ว่าเป็ นความเสี ยหายทางจิตใจ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย ์ ได้ให้
ความเห็ นไว้ว่า ปั ญหาเรื่ องความเสี ยหายทางจิตใจมีได้ในทางกฎหมายเพียงใดหรื อไม่เป็ นที่โต้เถี ยงกันมา
นานแล้ว เพราะความเสี ยหายทางจิตใจไม่มีรูปร่ าง มองเห็นไม่ได้อย่างความเสี ยหายที่มีรูปร่ างทางร่ างกาย
หรื อทรัพย์สิน แต่ก็เป็ นที่ชดั แจ้งว่าความเสี ยหายไม่มีรูปร่ างนั้นมีได้และมีได้อย่างแน่นอน อาจเสี ยใจจนตาย
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ก็ได้ จากการศึ กษาพบว่าการเรี ยกค่าเสี ยหายทางจิ ตใจก็ยงั ปรากฏในคาพิพากษาศาลฎี กา อย่างไรก็ตาม แม้
ค่าเสี ยหายทางจิตใจศาลฎีกาได้ยอมรับ แต่ก็ใช่วา่ ผูเ้ สี ยหายจะได้รับค่าเสี ยหายทางจิตใจทุกกรณี

3. กฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถูกเฝ้าติดตามของต่ างประเทศและประเทศไทย
3.1

กฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถูกเฝ้ าติดตามของต่ างประเทศ
3.1.1 สหรัฐอเมริ กา
สหรั ฐอเมริ กาได้ให้ความสาคัญกับเรื่ องสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวเป็ นอย่างมาก จนมีการ
รับรองสิ ทธิ ดงั กล่าวไว้รัฐธรรมนู ญ โดย “สิ ทธิ ส่วนบุคคล” ที่รัฐธรรมนูญได้ให้การรับรองคุม้ ครองนั้น ให้
นิ ยามว่าหมายถึง สิ ทธิ ที่จะปลอดจากการเข้าถึง หรื อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในเรื่ องส่ วนตัวของผูห้ นึ่ง
ผูใ้ ด หรื อปลอดจากการล่วงละเมิ ดอันมิ ชอบต่อกิ จกรรมส่ วนตัวของบุคคล นอกจากนี้ ยังให้ความหมายถึ ง
“สิ ทธิ ที่จะอยูโ่ ดยลาพัง (Right to be Let Alone)” อีกด้วย
สหรัฐอเมริ กาเป็ นประเทศแรกที่มีกฎหมายบัญญัติให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตาม (Stalking)
เป็ นความผิดฐานหนึ่ ง ครอบคลุ มพฤติกรรมที่เป็ นการคุ กคามและมีการลงโทษที่เหมาะสมแยกต่า งหากจาก
ความผิดฐานอื่น ซึ่งมลรัฐแคลิฟอร์ เนียเป็ นรัฐแรกที่ได้บญั ญัติกฎหมายให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตามเป็ น
ความผิดฐานหนึ่ งในทางอาญา โดยกาหนดว่า ผูใ้ ดจงใจ โดยเจตนามุ่งร้าย และได้ทาการติดตามอย่างต่อเนื่ อง
หรื อจงใจมุ่งร้ายที่จะรบกวนผูอ้ ื่น และทาการข่มขู่ที่น่าเชื่ อว่าจะเกิดขึ้นได้ โดยเจตนาที่จะทาให้ผอู ้ ื่นมีเหตุอนั
สมควรที่ จะเกิ ดความกลัวเกี่ ยวกับความปลอดภัยของเขา หรื อครอบครั ว หรื อบุ คคลใกล้ชิดกับเขา ผูน้ ้ นั
กระทาความผิดทางอาญาฐานคุกคามจากการเฝ้าติดตาม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ น 1 ปี หรื อ ปรับไม่เกิ น
1,000 ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อทั้งจาทั้งปรับ และคาว่า “การกระทาอย่างต่อเนื่ อง” หมายความรวมถึงการกระทา
ที่เกิ ดขึ้นสองครั้ งหรื อมากกกว่าในช่ วงเวลาที่ ต่อเนื่ องถึ งแม้ว่าจะเป็ นช่ วงเวลาที่ส้ ัน และมีความชัดเจนใน
ความต่อเนื่ องของวัตถุประสงค์ของการกระทา กิจกรรมที่ทาโดยได้รับความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนู ญ แต่ท้ งั นี้
ไม่ ร วมถึ ง ความหมายของการกระท าเพี ย งในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง โดยในทางกฎหมายแพ่ ง ได้มี ก าร
กาหนดการชดใช้ค่าเสี ยหายทางแพ่ง ซึ่ งได้มีการกาหนดในรายละเอียดถึงพฤติกรรมอันเป็ นการเฝ้าติดตามที่
เป็ นการละเมิ ดไว้อย่างชัดเจน สาหรับพฤติกรรมที่ ผูก้ ระทาได้กระทาลงโดยการติดตามอย่างซ้ า ๆ ต่อเนื่ อง
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง และส่ งผลกระทบในแง่ลบต่อผูถ้ ูกกระทา ทาให้เกิดความกลัวต่อความปลอดภัยของ
ตนเองหรื อบุคคลในครอบครัว ซึ่ งผูถ้ ู กกระทาอาจใช้มาตรการร้ องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลออกคาสั่งคุ ม้ ครอง
หรื อคาสั่งห้ามกระทาการอันเป็ นการคุ กคามที่ น่าเชื่ อว่าจะเป็ นไปได้ หรื อสามารถเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายต่อ
จิ ตใจ ส าหรั บ การกระท าที่ จาเลยจงใจให้โจทก์เกิ ดความกลัวถึ ง ความไม่ป ลอดภัย ต่ อชี วิตร่ า งกาย หรื อ
ความปลอดภัยของครอบครัวของโจทก์ จนเป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายต่อจิตใจของโจทก์
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3.1.2 ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศญี่ ปุ่ นเป็ นประเทศหนึ่ งที่ ป ระสบกับ ปั ญ หาการถู ก เฝ้ า ติ ด ตามเป็ นอย่ า งมาก แม้
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นจะมิได้กล่าวเกี่ยวกับสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวไว้ก็ตาม
แต่ได้บญั ญัติรับรองถึ งสิ ทธิ มนุ ษยชนว่าเป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐานและเป็ นสิ ทธิ ที่ไม่สามารถล่วงละเมิดได้ ซึ่ งการ
คุ ม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลตามกฎหมายลักษณะละเมิด ประมวลกฎหมายแพ่งของญี่ปุ่น (The Civil Code of
Japan) กาหนดสาระสาคัญของการกระทาละเมิดย่อมเป็ นการล่วงสิ ทธิ ใดสิ ทธิ หนึ่ ง และสิ ทธิ เช่ นว่านั้นอาจ
เป็ นสิ ทธิ ชนิดใดก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ ทธิ ในทรัพย์สิน อาจเป็ นสิ ทธิ เกี่ยวกับฐานะของบุคคลก็ได้ เช่น สิ ทธิ
ในร่ างกาย เสรี ภาพหรื อชื่ อเสี ยง เป็ นต้น บุ คคลซึ่ งต้องรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหาย
จาต้องชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน แม้ความเสี ยหายนั้นจะมิใช่ตวั เงิน และโดยไม่ตอ้ งคานึ งว่าความเสี ยหายเช่น
ว่านั้นจะเกิดจากการทาต่อร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสี ยง หรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรื อไม่
กฎหมายต่อต้านพฤติกรรมการเฝ้าติดตามของประเทศญี่ปุ่น ฉบับที่ 81 ค.ศ. 2000 (Anti-stalking
Act of Japan 2000) ได้ถูกตราขึ้นและนามาประกาศใช้ในปี ค.ศ. 2000 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อป้ องกันการเกิด
อันตรายต่อร่ างกายของปั จเจกชน ความมีอิสระและชื่ อเสี ยง และเพื่อสร้างความสงบสุ ขและปลอดภัยในการ
ดารงชี วิตของพลเมือง โดยการตรากฎระเบียบที่จาเป็ นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้ าติดตาม เช่น การลงโทษต่อ
พฤติกรรมการเฝ้ าติดตาม และอื่น ๆ พร้อมกับกาหนดมาตรการเพื่อให้การช่ วยเหลื อต่อเหยื่อผูถ้ ู กกระทา ซึ่ ง
หากเกิ ดกรณี ที่ผูถ้ ู กเฝ้ าติดตามหรื อเหยื่อได้ร้องเรี ยนว่ามีพฤติกรรมการเฝ้ าติดตามเกิ ดขึ้น และต้องการให้
เจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายทาการตักเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม หากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
เรื่ องร้องเรี ยนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีการกระทาที่เป็ นพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม และการกระทาดังกล่าวฝ่ าฝื น
ต่ อนิ ย ามตามที่ กาหนดไว้ รวมทั้ง พิ จารณาแล้วเห็ นว่า มี ค วามเสี่ ยงที่ ผูต้ ิ ดตาม (Stalker) จะท าพฤติ ก รรม
ดังกล่ าวซ้ ากับเหยื่อคนเดิ มอี ก เจ้าหน้าที่ มีอานาจตักเตื อนต่อผูท้ ี่ มีพฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามดังกล่ าวมิ ให้
กระทาพฤติกรรมการเฝ้าติดตามซ้ าอีก
อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับดังกล่าวได้แยกสถานการณ์ออกเป็ นสองกรณี กล่าวคือ เหตุฉุกเฉิ น
และไม่ ฉุ ก เฉิ น หากเหตุ ก ารณ์ ก ารเฝ้ า ติ ดตามที่ เกิ ดขึ้ นและเป็ นอาชญากรรม (Crime of Stalking) แล้วก็
สามารถดาเนิ นการจับกุมได้ทนั ที โดยไม่จาเป็ นต้องกระทาการตักเตื อนหรื อออกคาสั่งห้ามก่อน แต่หาก
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามยังอยูใ่ นลักษณะที่เฝ้าติดตามธรรมดาไม่เป็ นอาชญากรรม หากผูถ้ ูกเฝ้าติดตามยืน่ คา
ร้องขอความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย เจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะต้องดาเนิ นการให้การ
ช่วยเหลือ (Support) แก่ผถู ้ ูกเฝ้าติดตามและหากผูถ้ ูกเฝ้าติดตามต้องการให้ตกั เตือนผูเ้ ฝ้าติดตาม หัวหน้าศูนย์
บัญชาการตารวจ (Police Chief) จะต้องพิจารณาว่าหากเป็ นกรณี ฉุกเฉิ นจะต้องรี บรายงานไปยังคณะกรรมการ
ความปลอดภัยสาธารณะ (Prefectural Public Safety Commission) ทันที เพื่อให้พิจารณาออกคาสั่งห้ามผูต้ ิดตาม
มิให้กระทาการเฝ้ าติดตาม โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะสามารถออกคาสั่งห้ามได้ทนั ที แต่หาก
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กรณี ดงั กล่าวไม่มีเหตุฉุกเฉิ น หัวหน้าศูนย์บญั ชาการตารวจก็จะต้องจะรายงานไปยังคณะกรรมการความ
ปลอดภัยสาธารณะเช่นกัน ซึ่ งกรณี ไม่มีเหตุฉุกเฉิ นนี้ ผทู ้ ี่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมการเฝ้าติดตามสามารถยื่น
ข้อโต้แย้งได้ หากเป็ นจริ งหรื อมีพฤติกรรมดังกล่าวจริ งก็ให้ดาเนิ นการออกคาสั่งห้ามมิให้กระทาการเฝ้ า
ติดตาม
นอกจากนี้ กฎหมายต่อต้านพฤติกรรมการเฝ้าติดตามของประเทศญี่ปุ่นยังได้กาหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ในการช่วยเหลือ เยียวยาผูเ้ สี ยหายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเฝ้าติดตาม อาทิ การให้ความช่วยเหลือแก่
เหยื่อ การรักษาความลับของเหยื่อ หรื อมาตรการอื่น ๆ ที่กาหนดตามกฎหมาย รวมถึงบทกาหนดโทษหากมี
การฝ่ าฝื นคาสั่งห้ามการกระทาอันเป็ นการเฝ้าติดตาม ผูก้ ระทาจะต้องได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อโทษ
ปรั บไม่เกิ นหนึ่ งล้านเยน และหากมี การกระทาซ้ าหรื อกระทาต่อไป หากผูก้ ระทาได้รับการตักเตื อนจาก
คณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแล้ว ผูก้ ระทาจะต้องได้รั บโทษจาคุ กไม่เกิ น 2 ปี หรื อโทษปรับไม่
เกินสองล้านเยน
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ ทธิของผู้ถูกเฝ้ าติดตามของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญั ญัติคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลไว้ ซึ่ งปรากฏ
เกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ต้ งั แต่ปีพุทธศักราช 2475 และพัฒนาการของรัฐธรรมนู ญฉบับต่อ ๆ มาก็เริ่ มให้
ความสาคัญกับสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวและได้ปรากฏคาว่าสิ ทธิ ส่วนบุ คคลและ
สิ ทธิ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวขึ้นอย่างชัดเจนเป็ นครั้งแรกในรัฐธรรมนู ญปี พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 34 เพื่อ
ต้องการคุม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของบุคคล และยังคงหลักการเดิมจนถึงปั จจุบนั โดยคาว่า “สิ ทธิ ส่วน
บุคคล” ที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนู ญทุกฉบับมีความหมายว่า สิ ทธิ ของบุคคลที่จะอยู่โดยลาพังปราศจากการ
แทรกแซงของบุคคลอื่น และรัฐให้ความรับรองคุ ม้ ครองถึ งสิ ทธิ ดงั กล่าวผูใ้ ดจะล่ วงละเมิ ดมิ ได้ เว้นแต่เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ
แม้รัฐธรรมนู ญจะได้บ ญ
ั ญัติคุ ้มครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่ วนตัวไว้ แต่ ก็ ได้ยกเว้นไว้ว่าการ
กระทาอันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบต่อสิ ทธิ ของบุคคลอื่นหรื อการนาข้อมูลส่ วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่
ว่าในทางใดจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะเท่านั้น ซึ่งเป็ นบทยกเว้นที่ทาให้ผกู ้ ระทาการอันเป็ นการละเมิดต่อสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นไม่ตอ้ ง
รับโทษ อาทิ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ให้เจ้าหน้าที่ สามารถสอดส่ อง ติดตามผูถ้ ูกคุมประพฤติ
ได้ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมี ส่วนร่ วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ให้
อานาจเจ้าหน้าที่รัฐกระทาการตามหน้าที่เพื่อเสาะแสวงหาพยานหลักฐานโดยไม่ถือว่าการกระทาเหล่ านั้น
เป็ นความผิด เช่ น การดักฟั ง เป็ นต้น รวมถึ งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ให้อานาจ
เจ้าหน้าที่รัฐมีอานาจครอบครองหรื อให้มีการครอบครองชัว่ คราวซึ่ งยาเสพติด เพื่อส่ งต่อให้แก่ผตู ้ อ้ งสงสัย
ว่ากระทาความผิดซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับ คาสั่ง หรื อการสะกดรอยติดตามของเจ้าพนักงาน
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เมื่อสิ ทธิ ของผูถ้ ู กเฝ้ าติดตามถู กละเมิด กฎหมายที่ สามารถนามาบังคับใช้กบั กรณี ดงั กล่ าวได้แก่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ลักษณะละเมิด มาตรา 420 ซึ่ งวางหลักว่า “ผูใ้ ดจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
ทาต่อบุคคลอื่น โดยผิดกฎหมายให้เขาเสี ยหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรี ภาพก็ดี ทรัพย์สิน
หรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่ งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผูน้ ้ นั ทาละเมิ ด จาต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้น” โดยคาว่า
“ละเมิด” หมายถึง การกระทาให้เกิดความเสี ยหายต่อบุคคลอื่นโดยไม่มีสิทธิ หรื อเรี ยกว่า “ล่วงสิ ทธิ ผดิ หน้าที่”
อันหมายความถึ งการล่ วงล้ าเข้าไปท าให้เสี ยหายต่ อสิ ทธิ ข องผูอ้ ื่ น ทั้งนี้ คาว่า “สิ ทธิ ” นั้น หมายถึ ง การ
กระทาที่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อสิ ทธิ ท้ งั หลายอันมีกฎหมายรับรองและคุม้ ครองให้ โดยไม่จากัดแต่เฉพาะ
สิ ทธิ ที่เป็ นทรัพยสิ ทธิ หรื อสิ ทธิ เด็ดขาดเท่านั้น และแม้คาว่าอนามัยจะบัญญัติไว้ในมาตรา 420 แต่การให้
ความคุม้ ครองด้านอนามัยโดยให้กินความถึงความเสี ยหายต่อจิตใจเป็ นความเสี ยหายด้านอนามัยด้วยนั้น ศาล
ไทยยังปฏิเสธที่จะให้ความคุม้ ครอง แม้จะมี ความเห็ นว่า “ความเสี ยหายแก่อนามัย” หมายถึง การที่ทาให้
ร่ างกายของผูอ้ ื่ นเสื่ อมเสี ยสุ ขภาพไปซึ่ งอาจเป็ นการบัน่ ทอนสุ ขภาพจิ ตก็ได้ แต่การให้ความคุ ม้ ครองต่ อ
“อนามัย” ในระบบกฎหมายไทยยังจากัดอยูท่ ี่ความเสี ยหายต่ออนามัยของร่ างกายเท่านั้น
ดัง นั้น เมื่ อพิ จารณาจากองค์ป ระกอบของความผิ ด ฐานละเมิ ด ตามหลัก ดัง กล่ า วข้า งต้น กับ
พฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามจะพบว่า พฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามแม้จะไม่ มี ความเสี ยหายทางร่ างกายแต่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่จิตใจและกระทบกระเทือนสิ ทธิ ส่วนบุคคลและสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูถ้ ูก
เฝ้ าติ ดตาม และผูถ้ ู กเฝ้ าติ ดตามอาจเกิ ดความวิตกกังวลถึ งภัยอันตรายที่ อาจเกิ ดมี ข้ ึ นต่ อตนเองและบุ คคลใน
ครอบครั ว ไม่ อาจใช้ชี วิตได้อย่างปกติ สุ ข และเมื่ อพิ จารณากฎหมายลักษณะละเมิ ดเพื่ อน ามาปรั บใช้ก ับ
พฤติกรรมการเฝ้าติดตาม จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบความผิดและความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ ง ซึ่ งหากความ
เสี ยหายยังไม่แน่ นอนว่าจะเกิ ดขึ้นหรื อไม่ ไม่ถือว่าละเมิ ด ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของผูเ้ สี ยหายที่จะต้องนาสื บให้
ปรากฏถึงองค์ประกอบของความผิดนั้นจนครบถ้วน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420 ยังกาหนดให้ผูท้ าละเมิดต้องชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นกับผูถ้ ู กท าละเมิ ด โดยก าหนดสิ ทธิ ในชี วิต ร่ างกาย อนามัย เสรี ภาพ และ
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดแจ้ง หากแต่สิทธิ อื่น ๆ เพียงบัญญัติไว้โดยใช้ถอ้ ยคากว้าง ๆ ว่า “สิ ทธิ อย่างหนึ่งอย่างใด”
ซึ่ งในกรณี ที่เกิ ดเหตุพฤติกรรมการเฝ้ าติดตามจนเป็ นเหตุให้ผูเ้ สี ยหายต้องเสี ยหายต่อสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ ว นตัว เกิ ด ความเสี ย หายทางจิ ต ใจ เกิ ด ความหวัน่ วิ ต กกัง วลภัย อัน ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กับ ตนเองและ
ครอบครัว อันเป็ นความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นภายในจิ ตใจของผูเ้ สี ยหาย ยังไม่เกิ ดอันตรายต่อทางร่ างกาย ไม่
สามารถประเมินค่าความเสี ยหายออกเป็ นตัวเงินได้
ในคดี ละเมิดนั้น เมื่อมีการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี กนั แล้ว จะต้องพิสูจน์ต่อศาลเพื่อให้ศาลเชื่ อว่ามี
ข้อเท็จจริ งนั้นเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่ ซึ่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 กาหนดว่า “คู่ความ
ฝ่ ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริ งเพื่อสนับสนุนคาคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งนั้น
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แต่ถา้ มีขอ้ สันนิ ษฐานไว้ในกฎหมายหรื อมีขอ้ สันนิ ษฐานที่ควรจะเป็ นซึ่ งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของ
เหตุการณ์เป็ นคุณแก่คู่ความฝ่ ายใด คู่ความฝ่ ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบตั ิตามเงื่ อนไขแห่ งการที่ ตนจะ
ได้รับประโยชน์จากข้อสันนิ ษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว” ตามหลักเกณฑ์ “ผูใ้ ดกล่าวอ้าง ผูน้ ้ นั นาสื บ” ถ้าคู่ความ
ฝ่ ายใดมีภาระการพิสูจน์ในประเด็นใดแล้วไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนหรื อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างบกพร่ อง อาจมีผล
ทาให้ตอ้ งตกเป็ นฝ่ ายแพ้คดี

4. วิเคราะห์ ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการเฝ้าติดตามกับความรับผิดทางละเมิด
4.1 ปัญหาการตีความของพฤติกรรมการเฝ้าติดตามกับการกระทาอันเป็ นทีเ่ สี ยหายต่ อสิ ทธิอื่น ๆ
ตามกฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา 420
จากการศึกษาพบว่า สิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวเป็ นแขนงหนึ่ งของสิ ทธิ มนุ ษยชนเป็ นสิ ทธิ ที่
ทุกคนมีอยู่ในฐานะมนุ ษย์ ถูกรับรองในระดับสากลรวมถึงประเทศไทยก็ได้มีการรองรับไว้ในรัฐธรรมนู ญ
เมื่อกล่าวถึงการเฝ้าติดตาม มีการให้คานิ ยามไว้หลากหลายความหมาย ทั้งในแง่จิตเวชศาสตร์ และทางกฎหมาย
แต่โดยรวมแล้วสามารถให้นิยามได้วา่ หมายถึง การกระทาการในช่วงระยะเวลาหนึ่ งต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
โดยเฉพาะ โดยรู ้ โดยมุ่งประสงค์ ซึ่ งจะเป็ นเหตุ ให้วิญญู ชนกลัวว่าจะเกิ ดอันตรายแก่ กายหรื อทาให้เป็ น
อันตรายต่อตัวของเขาเองหรื อกับสมาชิกในครอบครัวของเขา พฤติกรรมการเฝ้าติดตามจึงเป็ นการกระทาที่มี
ลักษณะรบกวนความสงบสุ ขในความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลอื่นอันขัดกับหลักความคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล
ตามหลักสากลและหลักการคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวตามรัฐธรรมนู ญของไทย เป็ นการกระทาที่
ล่วงล้ าเข้าไปในเขตแดนแห่งสิ ทธิ ของบุคคลอื่น และบางกรณี เป็ นการเตือนถึงความรุ นแรงในอนาคต
เมื่ อศึ กษาถึ งพฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามของต่า งประเทศพบว่าสหรั ฐอเมริ ก า รั ฐทุ กรั ฐต่ า งก็ มี
กฎหมายต่อต้านการสะกดรอยตามหรื อการเฝ้าติดตาม แต่คาจากัดความของกฎหมายแตกต่างกันไป โดยมล
รัฐแคลิฟอร์ เนียได้กาหนดกฎหมายต่อต้านการเฝ้าติดตามขึ้นโดยไม่จาเป็ นต้องให้เกิดการทาร้ายร่ างกายหรื อฆ่า
เหยื่อก่อนเพียงแต่พฤติกรรมการเฝ้าติดตามนั้นมีโอกาสที่จะขยายเพิ่มความรุ นแรงมากขึ้นจนถึงขั้นมีการทา
ร้ายร่ างกายหรื อฆ่าเหยื่อ เพื่อให้ความคุม้ ครองผูถ้ ูกกระทาและให้ผกู ้ ระทาหยุดพฤติกรรมการคุกคามโดยการ
เฝ้าติดตามไม่ให้ดาเนิ นต่อไปจนเป็ นอันตรายร้ายแรงต่อผูถ้ ูกกระทา นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการตรา
กฎหมายเกี่ ย วกับ การเฝ้ าติ ดตามเช่ นกัน โดยก าหนดถึ งการต่ อต้านพฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามใน 2 ประการ
ประการแรกเป็ นพฤติกรรมที่เรี ยกว่า “การใฝ่ หา” หมายถึง พฤติกรรมการกระทาตามความรู ้สึกรักใคร่ ชอบพอ
หรื อความรู ้ สึกโกรธแค้น ที่ไม่ได้สมดัง่ ใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งโดยเฉพาะ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การซุ่ ม
ซ่ อน การจับตาดูที่พกั อาศัย หรื อสถานที่อื่นใดที่ใกล้เคียง โดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อกระทาการอื่น ๆ ที่มิได้
เป็ นภาระหน้าที่ หรื อการโทรศัพท์แล้วไม่พูดอะไร เป็ นต้น และประการที่สอง คือ “การกระทาอื่น ๆ ที่เป็ น
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การเฝ้าติดตาม” ซึ่ งหมายถึง การกระทาซ้ า ๆ ที่ทาให้ผทู ้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ รู ้สึกว่าความปลอดภัยหรื อเสรี ภาพของ
พวกเขาถูกคุกคาม
ส าหรั บ ประเทศไทยยัง ไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะเกี่ ย วกับ การควบคุ ม การเฝ้ า ติ ด ตามเหมื อ น
สหรัฐอเมริ กาหรื อประเทศญี่ปุ่น มีเพียงกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ลกั ษณะละเมิดที่บญั ญัติคุม้ ครองถึงสิ ทธิ
อย่างใดอย่างหนึ่ งไว้ ตามมาตรา 420 จึงอาจเทียบเคียงได้วา่ การเฝ้าติดตามบุคคลอื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ที่จะ
เฝ้าติดตามเขาได้และไม่มีกฎหมายให้อานาจให้บุคคลนั้นเฝ้าติดตาม จึงเป็ นการรบกวนสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว ไม่วา่ การเฝ้าติดตามนั้นจะทาด้วยวิธีใด หากก่อให้เกิดการกระทบต่อสิ ทธิ อนั ล่วงสิ ทธิ ผิดหน้าที่ต่อ
บุ คคลอื่ นแล้ว ย่อมถื อเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ของบุ คคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420
เช่นเดียวกัน
4.2 ปัญหาภาระการพิสูจน์ ของโจทก์ ผู้ถูกเฝ้ าติดตามในการดาเนินคดีความรับผิดเพื่อละเมิดแก่
จาเลย
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยลักษณะละเมิดได้วางหลักของความผิดฐานละเมิดไว้ตามมาตรา
420 คือ การกระทาผิดกฎหมายโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ หรื อการก่อให้เกิดเหตุการณ์ใดอันเป็ นเหตุให้
บุคคลอื่นได้รับความเสี ยหาย ซึ่ งการกระทาหรื อเหตุการณ์น้ นั ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชีวิต ร่ างกาย อนามัย
เสรี ภาพ ทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่บุคคลอื่น จึงก่อให้เกิดการชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผู ้
ได้รับความเสี ยหาย เมื่อมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นอันเกิ ดจากการกระทาของจาเลยแล้ว ผูเ้ สี ยหายมีหน้าที่ หรื อ
ภาระการพิสูจน์ว่าตนได้รับความเสี ยหายจากการกระทาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจาเลย และสมควรได้รับค่า
สิ นไหมทดแทนจากการกระทาละเมิ ดนั้น ภาระการพิสูจน์ตามกฎหมายลักษณะละเมิ ดจึงตกอยู่แก่ผูก้ ล่าวอ้าง
ตามหลักผูใ้ ดกล่ าวอ้าง ผูน้ ้ นั มีภาระการพิสูจน์ ซึ่ งได้บญั ญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 84/1
กรณี พฤติกรรมที่เป็ นลักษณะของการเฝ้ าติดตามซึ่ งได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สิทธิ ของผูถ้ ู ก
เฝ้าติดตาม ทาให้ผถู ้ ูกเฝ้าติดตามเกิดความราคาญ วิตกกังวล เครี ยด ในการพิจารณาความผิดของผูก้ ระทาการ
เฝ้ าติ ดตามว่าจะเป็ นความผิดตามกฎหมายลักษณะละเมิ ด จาต้องพิจารณาจากการกระทาของผูก้ ระท าว่า
เป็ นไปตามองค์ประกอบของความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติ ไว้หรื อไม่ นอกจากนั้นแล้ว ผูเ้ สี ยหายจะต้อง
ปฏิบตั ิตามหลักเรื่ องของภาระการพิสูจน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 โจทก์จึงต้อง
พิสูจน์ว่าตนได้รับความเสี ยหายจากการกระทาของจาเลย และความเสี ยหายที่เกิ ดแก่ โจทก์น้ นั จาเลยเป็ นผู ้
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิเป็ นการยากที่ โจทก์จะหาหลักฐานมาเสนอต่อศาลเพื่อพิสูจน์ ว่า
จาเลยกระทาการเฝ้ าติดตามจริ ง ประกอบกับโจทก์ยงั ต้องพิสูจน์เพื่อให้ศาลเห็ นว่าความหวาดกลัว ความ
ราคาญ ความหวาดวิตกที่ตนได้รับนั้นเป็ นความเสี ยหายที่ตนควรได้รับค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นการยากที่ โจทก์
จะพิสูจน์ในประเด็นดังกล่าวได้ อีกทั้ง โจทก์จะต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการขั้นตอนการฟ้ องร้องตามมาตรา
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55 แห่ งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่ งมี ความยุ่งยากซับซ้อน และไม่สะดวกแก่ ผูเ้ สี ยหายที่
ต้องการฟ้องร้องดาเนินคดีที่รวดเร็ ว การหาหลักฐานเพื่อนามาพิสูจน์ในชั้นศาลหากผูเ้ สี ยหายต้องดาเนิ นการ
เองทั้งหมดแล้วเป็ นภาระที่หนักมากสาหรับผูเ้ สี ยหาย
ส าหรั บ การพิ สู จน์ ค วามเสี ยหายจากพฤติ ก รรมการเฝ้ า ติ ด ตามของต่ า งประเทศพบว่ า
สหรัฐอเมริ กา โดยมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยได้กาหนดว่าหากจาเลยได้ทาให้เกิด “การคุกคามที่น่าเชื่อว่าจะเป็ นไป
ได้” ทั้งโดยวาจาหรื อโดยการกระทา เช่ น การละเลยต่อความปลอดภัยของโจทก์หรื อสมาชิ กในครอบครัว
ของโจทก์ เป็ นต้น ผูถ้ ู กคุ กคามจากการเฝ้ าติ ดตามจะต้องนาหลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าถู กจาเลยกระทาโดย
เจตนาโดยการเฝ้ าติดตาม ทาให้ตื่นตกใจ และทาการคุ กคามต่อโจทก์ รวมถึ งต้องนาหลักฐานมาพิสูจน์ว่า
ส่ ง ผลให้ โ จทก์ เ กิ ด ความกลัว ถึ ง ความไม่ ป ลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกายของโจทก์ หรื อ ความปลอดภัย ของ
ครอบครัวของโจทก์ จนเป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายต่อจิตใจของโจทก์จากพฤติกรรมการคุกคามดังกล่าวนั้น
อย่างไรก็ดี ในมลรัฐแคลิ ฟอร์ เนี ย หากการกระทาการเฝ้ าติดตามของจาเลยเข้าองค์ประกอบของความผิด
อาญา โดยจาเลยจงใจ โดยเจตนามุ่งร้าย และได้ทาการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่ อง หรื อจงใจมุ่งร้ายที่จะรบกวน
ผูอ้ ื่น และทาการข่มขู่ที่น่าเชื่ อว่าจะเป็ นไปได้ โจทก์ก็สามารถฟ้ องร้ องจาเลยเป็ นความผิดอาญาได้ ทั้งนี้
อัยการของรัฐจะเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่พิสูจน์ขอ้ เท็จจริ งดังกล่าวต่อศาล ซึ่ งกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยนั้นมี
หลายทางเลือกให้กบั ผูเ้ สี ยหายว่าจะดาเนินการโดยใช้กฎหมายใด
สาหรับประเทศญี่ปุ่น การพิสูจน์ความเสี ยหายจากพฤติกรรมการเฝ้าติดตามนั้น หากเกิดกรณี ที่ผู ้
ถู กเฝ้ าติ ดตามหรื อเหยื่อได้ร้องเรี ยนว่ามี พฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามเกิ ดขึ้ น และต้องการให้เจ้าหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายทาการตักเตื อนเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเฝ้ าติดตาม หากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเรื่ องร้องเรี ยน
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการกระทาที่เป็ นพฤติกรรมการเฝ้าติดตาม และการกระทาดังกล่าวฝ่ าฝื นต่อนิ ยามตามที่
กาหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ ยงที่ผกู ้ ระทาการเฝ้าติดตาม (Stalker) จะทาพฤติกรรมดังกล่าว
ซ้ ากับเหยื่อคนเดิ มอี ก เจ้าหน้าที่ มี อานาจตัก เตื อนต่ อผูท้ ี่ มี พ ฤติ ก รรมการเฝ้ า ติ ดตามดัง กล่ า วมิ ใ ห้ก ระท า
พฤติกรรมการเฝ้าติดตามซ้ าอีกได้
จากการวิจยั ที่ผา่ นมาทาให้เห็นปั ญหาที่สาคัญในเรื่ องภาระการพิสูจน์ของโจทก์ ผูถ้ ูกเฝ้าติดตาม
ในการดาเนินคดีความรับผิดเพื่อละเมิดแก่จาเลย ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการฟ้องร้องคดี ทั้งการหาพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจน์ความผิดของจาเลยในชั้นศาล ทาให้ปัญหาตามที่กล่าวมาเป็ นประเด็นที่สาคัญที่ทาให้ผูเ้ สี ยหาย
ไม่ได้รับการรับรองคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญอย่างแท้จริ ง
4.3 ปัญหาเกีย่ วกับการเรียกและการกาหนดค่ าเสี ยหายเพื่อเยียวยาความเสี ยหายแก่ โจทก์ ผ้ ถู ูกเฝ้ า
ติดตาม
เมื่ อ เกิ ด การละเมิ ด ขึ้ นแล้ ว ผู ้ท าละเมิ ด จ าต้ อ งชดใช้ ค่ า สิ นไหมทดแทน ซึ่ งการกระท า
ที่จะถื อว่าเป็ นละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420 สิ่ งสาคัญคือต้องมีความเสี ย หาย
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เกิ ดขึ้น และความเสี ยหายดังกล่าวที่เกิ ดขึ้นจะต้องแน่ นอนพอที่จะเป็ นมูลให้เกิ ดการชดใช้แทนกันได้ มิใช่
เป็ นความเสี ยหายที่คาดหมายว่าจะเกิ ดหรื อน่ าจะเกิ ด และแม้จะเป็ นการทาละเมิดลักษณะเดี ยวกัน แต่ละคดี
อาจจะได้รับค่าเสี ยหายที่ไม่เท่ากัน เพราะอยูท่ ี่โจทก์ตอ้ งนาสื บให้ศาลเห็นให้ได้วา่ โจทก์ได้รับความเสี ยหาย
เพียงใด ซึ่ งศาลอาจจะกาหนดให้เพียงเล็กน้อย หรื อมากกว่าความเสี ยหายที่แท้จริ งก็ได้
ทั้งนี้ ปั ญหาสาคัญของผูถ้ ู กเฝ้ าติดตามนั้น ความเสี ยหายส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องของทางจิ ตใจอันเกิ ด
จากความหวาดกลัว อึดอัด ราคาญ วิตกกังวล เครี ยด สิ่ งเหล่านี้ ถือว่าเป็ นการบัน่ ทอนและเป็ นการบาดเจ็บ
ทางจิ ตใจที่ ไม่สามารถมองเห็ นได้ของผูถ้ ู กการเฝ้ า ติ ดตาม แต่ผูเ้ สี ยหายหรื อเหยื่อกลับไม่สามารถนาไป
เรี ยกร้องเพื่อให้ผกู ้ ระทาละเมิดชดใช้ค่าเสี ยหายตามกฎหมายได้ เหตุที่เป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 446 ได้กาหนดถึ งขอบเขตของการเรี ยกร้ องไว้ให้สามารถเรี ยกร้ องกันได้ภายใต้
เงื่อนไข คือ ความเสี ยหายแก่ร่างกาย อนามัย และเสรี ภาพเท่านั้น อีกทั้ง ในเรื่ องของความเสี ยหายด้านอนามัย
ที่ กฎหมายไทยคุ ม้ ครองนั้นยังจากัดอยู่ที่ความเสี ยหายต่ออนามัยของร่ างกายเพียงอย่างเดี ยว โดยศาลไทยยัง
ปฏิเสธที่จะให้ความคุม้ ครองด้านอนามัยโดยให้กินความรวมไปถึงความเสี ยหายด้านจิตใจด้วย
จากการศึกษาประเด็นปั ญหาการฟ้ องเรี ยกร้ องค่าสิ นไหมทดแทนของผูเ้ สี ยหายที่ถูกเฝ้ าติ ดตาม
ของต่างประเทศพบว่า ในกรณี ของสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยได้กาหนดมาตรการชดใช้ค่าเสี ยหาย
ทางแพ่งให้กบั ผูถ้ ูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามเพื่อปกป้ องผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อจากการล่วงละเมิด ซึ่ งได้กระทาโดย
เจตนา โดยการเฝ้าติดตาม ทาให้ตื่นตกใจ และทาการคุกคามต่อผูอ้ ื่น ส่ งผลให้ผนู ้ ้ นั เกิดความกลัวถึงความไม่
ปลอดภัยต่อชี วิต ร่ างกายหรื อความปลอดภัยของครอบครัว จนเป็ นผลให้เกิดความเสี ยหายต่อจิตใจของผูอ้ ื่ น
นั้น ไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อโดยการกระทา และไม่จาเป็ นต้องมีอาการทางกายภาพของความเสี ยหายต่อจิตใจ
โดยความรับผิดทางแพ่งนี้ บุคคลที่กระทาการละเมิดโดยการเฝ้ าติดตามจะต้องรับผิดในความเสี ยหายของ
บุคคลนั้น ทั้งที่เป็ นความเสี ยหายทัว่ ไป ความเสี ยหายพิเศษ และค่าความเสี ยหายเชิงลงโทษโดยไม่จากัด
นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการกาหนดเกี่ยวกับกรณี ของการละเมิดที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ทางจิตใจ โดยประมวลกฎหมายแพ่งญี่ปุ่นกาหนดว่า บุคคลใดโดยจงใจหรื อประมาทเลิ นเล่อ ละเมิดสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น จาต้องทาการทดแทนเพื่อความเสี ยหายอันเกิดจากการนั้น และสิ ทธิ เช่นว่านั้นอาจเป็ นสิ ทธิ ชนิ ดใด
ก็ได้ ไม่จาเป็ นต้องเป็ นสิ ทธิ ในทรัพย์สิน อาจเป็ นสิ ทธิ เกี่ยวกับฐานะของบุคคลก็ได้ และบุคคลซึ่ งต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายจากการจงใจหรื อประมาทเลินเล่อละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นนั้น จาต้อง
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน แม้ความเสี ยหายนั้นจะมิใช่ ตวั เงิ น และไม่วา่ ความเสี ยหายเช่ นว่านั้นจะเกิ ดจากการ
กระทาต่อร่ างกาย เสรี ภาพ ชื่อเสี ยงหรื อสิ ทธิ ในทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็ตาม
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนในกรณี กระทาละเมิดโดยการเฝ้าติดตามนั้น หากกรณี
ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ร่างกาย แม้จะสามารถเรี ยกร้ องให้ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในลักษณะของวิธีการ
เยียวยาความเสี ยหายเพื่อให้ร่างกายกลับคื นดี ดงั เดิ มนั้นย่อมไม่อาจกระทาได้ ยิ่งไปกว่านั้น กรณี ที่การเฝ้ า
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ติดตามได้ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่จิตใจ เกิดความหวัน่ วิตกกังวลถึ งภัยอันตรายที่อาจเกิ ดมีข้ ึนต่อตนเองและ
ครอบครัว ไม่สามารถใช้ชีวติ ได้อย่างปกติสุขนั้น สิ่ งเหล่านี้ไม่อาจคานวณค่าแห่ งความเสี ยหายได้เป็ นตัวเงิน
จึงเป็ นปั ญหาทางกฎหมายที่สาคัญ ในการศึกษาถึงการเรี ยกและการกาหนดค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่ผเู ้ สี ยหาย
ที่ถูกการเฝ้าติดตาม
4.4 ปัญหาเกีย่ วกับแนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิ ทธิผ้ ถู ูกเฝ้ าติดตาม
เนื่ องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะควบคุมการเฝ้าติดตาม เมื่อเกิดกรณี การละเมิดสิ ทธิ
ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวจากการถูกเฝ้าติดตาม จึงจะต้องนากฎหมายลักษณะละเมิดที่มีอยูแ่ ละใกล้เคียงที่สุดมา
ปรั บใช้ แต่พบว่า มี ปัญหาอี กหลายประการที่ ก ฎหมายลัก ษณะละเมิ ด ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาและเยียวยา
ผูเ้ สี ยหายได้อย่างแท้จริ ง รวมทั้ง กฎหมายลักษณะละเมิ ดของไทยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็ นกฎหมายที่
ป้ องกันความเสี ยหายก่อนที่เหตุการณ์ร้ายแรงจะเกิดขึ้น แต่กฎหมายลักษณะละเมิดเป็ นกฎหมายที่ออกแบบ
มาเพื่อเยียวยาให้ผเู ้ สี ยหายตามพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิดที่ได้รับเท่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างจาก
กฎหมายของสหรัฐอเมริ กา ซึ่ งหากพลเมืองถูกเฝ้าติดตามโดยผูห้ นึ่ งผูใ้ ด กฎหมายของสหรัฐอเมริ กาจะมี
หลายทางเลือกให้ผเู ้ สี ยหายได้เลือกดาเนินคดีกบั ผูก้ ระทาความผิด ที่ออกแบบมาเพื่อป้ องกันและปรามผูท้ ี่คิด
จะกระท าผิดให้ทบทวนและมี ความยับ ยั้ง ชัง่ ใจมากยิ่งขึ้ น ท าให้พ ลเมื องของสหรั ฐอเมริ กามี ค วามรู ้ สึก
ปลอดภัย อีกทั้ง ยังมัน่ ใจว่าหากถูกเฝ้าติดตาม จะมีบทบัญญัติของกฎหมายเพื่อลงโทษผูก้ ระทาความผิดได้
แน่ นอน และยังสามารถฟ้ องให้ผูก้ ระทาความผิดรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในจานวนที่เหมาะสมกับ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่นก็มีกฎหมายต่อต้านพฤติกรรมการเฝ้าติดตามที่ออกแบบมา
เพื่อป้ องกันเหตุร้ายที่จะเกิ ดแก่ผูถ้ ูกเฝ้ าติดตาม ครอบคลุ มการกระทาและพฤติกรรมทุกประเภทที่อาจเข้าข่าย
การเฝ้ าติดตาม อีกทั้ง ยังจาแนกสถานการณ์ ออกเป็ น 2 กรณี ในการคุ ม้ ครองช่ วยเหลื อผูถ้ ู กเฝ้ าติดตาม โดย
หากผูถ้ ู กเฝ้ าติดตามตกอยู่ในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น เจ้าหน้าที่ตามที่บญั ญัติไว้ในกฎหมายมีอานาจดาเนิ นการ
จับกุมได้ทนั ที แต่หากการเฝ้ าติดตามยังเป็ นพฤติกรรมทัว่ ไปธรรมดา หากผูถ้ ู กเฝ้ าติดตามต้องการร้ องขอ
ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็จะต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนของกฎหมายเป็ นลาดับไปเสี ยก่อน อีกทั้ง กฎหมาย
ต่อต้านพฤติกรรมการเฝ้าติดตามดังกล่าวยังมีมาตรการในการช่วยเหลือผูถ้ ูกเฝ้าติดตามก่อนที่ผถู ้ ูกเฝ้าติดตาม
จะฟ้องร้องตามขั้นตอนของกฎหมายอีกด้วย
ตามที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว ว่า ปั ญ หาการเฝ้ า ติ ด ตามในประเทศไทยเป็ นปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น มาอย่า ง
ยาวนานและรุ น แรงมากขึ้ น เนื่ อ งจากไม่ มี ก ฎหมายเฉพาะที่ ค วบคุ มพฤติ ก รรมการเฝ้ าติ ด ตามเฉกเช่ น
สหรัฐอเมริ กาและประเทศญี่ปุ่น หากผูเ้ สี ยหายจากการถูกเฝ้าติดตามจะดาเนิ นการฟ้ องร้องผูก้ ระทาความผิด
จะต้องดาเนินการฟ้องตามกฎหมายที่ใกล้เคียง อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420 อันเป็ น
บทกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุด แต่ก็ยงั พบปั ญหาจากการนาบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากหาก
ผูเ้ สี ยหายผูถ้ ูกเฝ้าติดตามจะดาเนินการฟ้องผูเ้ ฝ้าติดตามเป็ นคดีละเมิด ก็ตอ้ งประสบกับภาระการพิสูจน์ว่าการ
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กระทาของจาเลยเป็ นความผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายลักษณะละเมิดมาตรา 420 และผูเ้ สี ยหายได้รับ
ความเสี ยหายจากการกระทานั้น อีกทั้ง ปั ญหาของการนากฎหมายลักษณะละเมิดมาใช้ยงั ทาให้ผเู ้ สี ยหายจาก
การเฝ้าติดตามไม่มนั่ ใจ เนื่ องจากการตีความพฤติการณ์ การเฝ้ าติดตามกับคาว่าสิ ทธิ น้ นั ศาลอาจตีความคา
หรื อคาจากัดความที่แตกต่างกัน เนื่ องจากกฎหมายลักษณะละเมิดมิได้ให้ความหมายหรื อคาจากัดความเอาไว้
พฤติ กรรมดังกล่ าวแม้ตวั ผูเ้ สี ยหายเองจะรั บรู ้ ว่าถู กเฝ้ าติ ดตามแต่กลับฟ้ องร้ องเพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในความ
เป็ นอยู่ส่ วนตัวไม่ ได้ หากฟ้ องร้ องต่ อศาลก็ ต้องพิ สู จน์ ด้วยความยุ่งยากและมี โอกาสที่ ศาลจะยกฟ้ อ งได้
เช่นเดียวกัน ปั ญหาอีกประการหนึ่งคือการนาค่าเสี ยหายทางจิตใจมาฟ้ องเพื่อให้ผเู ้ ฝ้าติดตามชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนอันเนื่องมาจากความหวาดกลัว ความเครี ยด ความวิตก ความราคาญ กลับพบว่าคาพิพากษาในอดี ตศาล
ไม่เคยกาหนดค่าเสี ยหายทางจิตใจให้ ในกรณี ที่ไม่ได้มีความเจ็บปวดทางร่ างกายร่ วมด้วย ทาให้ผเู ้ สี ยหายที่
ถู กเฝ้ าติ ดตามเกิ ดติ ดขัดกับปั ญหาในทุ กขั้นตอนของการดาเนิ นคดี กบั ผูเ้ ฝ้ าติ ดตาม จึ งเห็ นว่าที่ ผ่านมาแม้
ปั ญหาการเฝ้าติดตามจะมีความรุ นแรง และเกิดขึ้นบ่อย แต่ยงั ไม่พบว่ามีการดาเนิ นคดีกนั อย่างจริ งจัง นอก
เสี ยจากว่าการเฝ้าติดตามนั้นในภายหลังผูเ้ สี ยหายได้ถูกทาร้ายร่ างกายหรื อถูกทาให้เสี ยหายแก่ชีวิตไปแล้วจึง
ดาเนิ นการฟ้ องร้ องเป็ นคดี อาญาตามลัก ษณะของการกระท าความผิดนั้น ๆ จึ ง เป็ นปั ญหาส าคัญที่ ค วร
หยิบยกประเด็นเหล่านี้ มาเพื่อพิจารณาเพื่อพัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้มีความสมบูรณ์ เพื่อป้ องกัน
และเพื่อเยียวยาผูเ้ สี ยหายให้มีความทันสมัยเหมือนกับสหรัฐอเมริ กาและประเทศญี่ปุ่น

5. ข้ อเสนอแนะ
จากปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการเฝ้ าติ ดตามกับความรับผิดทางละเมิ ดที่ ได้กล่าวมาข้างต้น
ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะว่า ประเทศไทยควรบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุ คคลเพื่อใช้ควบคุ ม
พฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตาม โดยให้มี เนื้ อหาท านองเดี ยวกับกฎหมายเกี่ ยวกับการต่ อต้านการเฝ้ า ติ ด ตามของ
สหรัฐอเมริ กาและประเทศญี่ปุ่น โดยใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล” ซึ่ งมีหลักการและ
สาระสาคัญดังนี้
1) กฎหมายฉบับ นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ป้ อ งกัน การเกิ ด อัน ตรายต่ อ ร่ า งกายของบุ ค คล สิ ท ธิ
เสรี ภาพและชื่ อเสี ย ง เพื่ อสร้ า งความสงบสุ ข และความปลอดภัย ในการดาเนิ นชี วิต รวมทั้ง การกาหนด
มาตรการที่จาเป็ นเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผถู ้ ูกละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลโดยการถูกเฝ้าติดตาม
2) นิยามการเฝ้าติดตาม หมายความรวมถึง พฤติกรรมข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ที่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ งมี ต่อคู่สมรส ผูท้ ี่ มีความสัมพันธ์ ทางสายเลื อดหรื อครอบครั ว หรื อบุ คคลที่ มีความสัมพันธ์ ต่อบุ คคล
ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความรู ้สึกรักใคร่ ชอบพอ หรื อความรู ้สึกโกรธแค้นที่ไม่ได้
สมดังใจต่อบุคคลดังกล่าว โดยให้หมายความรวมถึง
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(1) การเฝ้ าติดตาม การซุ่ มซ่ อน การขวางทาง การจับตาดู ที่พกั อาศัย สถานที่ทางาน โรงเรี ยน
หรื อที่อื่นใดเป็ นประจาจากสถานที่ใกล้เคียงกับที่พกั อาศัยหรื อที่อื่น ๆ โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(2) การแจ้ง หรื อ การจงใจทิ้งร่ อยรอยเพื่อให้รู้วา่ เหยือ่ กาลังถูกจับตามมอง
(3) การร้องขอพบหน้า คบหา หรื อ การกระทาอื่น ๆ ที่มิได้เป็ นการกระทาในหน้าที่
(4) การพูดจารุ นแรงหรื อหยาบคายอย่างเห็นได้ชดั
(5) การโทรศัพ ท์แล้วไม่ พูด หรื อการพยายามติ ดต่ อสื่ อสารอย่า งต่ อเนื่ อง เช่ น โทรศัพ ท์ ส่ ง
โทรสาร หรื อ ส่ งอีเมล์ ทั้งที่ถูกปฏิเสธแล้ว
(6) การส่ งสิ่ งสกปรก ซากสัตว์ หรื อสิ่ งอื่นใดที่ทาให้เกิดความไม่สบายใจหรื อรังเกียจ หรื อจงใจ
ทิง้ สภาพดังกล่าวเพื่อให้รู้ตวั
(7) การแจ้งเรื่ องที่สร้างความเสี ยหายต่อชื่อเสี ยง หรื อการจงใจทิ้งสภาพดังกล่าวเพื่อให้เหยือ่ รู ้ตวั
(8) การแจ้ง เรื่ องที่ เป็ นการเหยีย ดเพศ หรื อ จงใจทิ้ ง สภาพดัง กล่ า วเพื่ อให้รู้ตวั เช่ น เอกสาร
รู ปภาพ หรื อทาการบันทึกโดยที่บุคคลนั้นไม่รู้ตวั หรื อวางไว้ในตาแหน่งที่คาดว่าจะเห็น
ทั้งนี้ การเฝ้าติดตามในกฎหมายฉบับนี้ ต้องเป็ นการทาซ้ า ๆ ที่กระทาต่อบุคคลคนเดียวโดยการเฝ้า
ติดตาม ซึ่งมีพฤติกรรมตามที่ระบุในข้อ (1) ถึง (8) ซึ่ งทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อร่ างกาย ทาลายความ
สงบสุ ขของที่พกั อาศัยและอื่น ๆ ของอีกฝ่ าย หรื อทาให้อีกฝ่ ายเกิดความรู ้สึกไม่มนั่ คง
3) ให้มีพนักงานสอบสวนตามเขตอานาจการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เพื่อตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน และให้มีอานาจสอบสวน สื บสวน และช่วยเหลือแก่ผถู ้ ูก
ละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวโดยการถูกเฝ้าติดตาม
4) การให้ความช่ วยเหลื อผูถ้ ู กละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นอยู่ส่วนตัวโดยการถู กเฝ้ าติ ดตาม ในกรณี
เหยื่อเป็ นสตรี ให้พนักงานสอบสวนประสานงานกับ องค์ก รสิ ทธิ ส ตรี ท าหน้าที่ ช่ วยเหลื อเหยื่อที่ ถู ก เฝ้ า
ติดตามโดยให้คาแนะนา ให้คาปรึ กษา และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ และการให้เข้าพักในที่ที่ปลอดภัยใน
ระหว่างที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องดาเนิ นการสื บสวน สอบสวนหาตัวผูก้ ระทาผิด และจะต้องวางมาตรการเพื่อ
ป้ องกันพฤติกรรมการเฝ้าติดตามให้แก่เหยือ่
5) นอกจากค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อละเมิดตามที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ศาลมีมีอานาจกาหนดค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) ค่ า เสี ย หายส าหรั บ ค่ า เสี ย หายทางจิ ต ใจอัน เป็ นผลเนื่ อ งมาจากความเสี ย หายต่ อ ร่ า งกาย
สุ ขภาพ หรื ออนามัยของผูเ้ สี ยหาย
(2) เพื่อป้ องกันการเกิ ดพฤติ กรรมการเฝ้ าติ ดตามซ้ า ให้ศาลมี อานาจสั่งให้ผูเ้ ฝ้ าติ ดตามจ่ายค่า
สิ นไหมเพื่อการลงโทษเพิม่ ขึ้นจากจานวนค่าสิ นไหมที่แท้จริ งที่ศาลได้กาหนดขึ้นตามที่ศาลเห็นสมควร แต่
ไม่เกิน 3 เท่าของค่าสิ นไหมที่แท้จริ งนั้น
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6) บทกาหนดโทษ โดยให้มีโทษจาคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท และหากผูก้ ระทาฝ่ าฝื นคาสั่ง
ห้ามให้มีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 แสนบาท
ทั้งนี้ จาเลยต้องรับผิดต่อความเสี ยหายทางจิตใจของโจทก์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าโจทก์ได้รับ
ความทุกข์ทรมานอันเป็ นผลมาจากการเฝ้ าติ ดตามของจาเลย ทั้งนี้ ความเสี ยหายทางจิตใจตามกฎหมายนี้
รวมถึง ความตกใจ ความช็อค ความกระวนกระวายใจ ความวิตกกังวล ความสู ญเสี ยความสงบของจิตใจ การ
เสื่ อมเสี ยเกียรติยศ ความสู ญเสี ยทางจิตใจที่สูญเสี ยความบันเทิงในชี วิตตามปกติที่ควรจะเป็ น รวมทั้งความไม่
สะดวกสบายอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางจิตใจ
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