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บทคัดย่อ
ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของ
ผู้อื่นโดยไม่ยินยอมโดยเฉพาะ และกฎหมายที่ปรับใช้แก่ผู้กระทาความผิดอย่างประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 388 และมาตรา 397 ก็ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะยับยั้งอาชญากรรม ทาให้คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 12983/2558 พยายามสร้างความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายด้วยการตีความขยายความกฎหมาย
วินิจฉัยให้การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เป็นการกระทา
อนาจารโดยใช้กาลังประทุษร้ายต่อกายและจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ซึ่งขัดต่อ
หลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญาว่าด้วยการห้ามเทียบเคียงกฎหมาย เป็นเหตุให้นักกฎหมายจานวนหนึ่ง
เสนอแนะเพิ่มเติมความผิดฐานนี้ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและคาพิพากษาศาลระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดาพบว่า ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่ นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะ บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการละเมิดระหว่างปัจเจกชนกับ
ปัจเจกชน ซึ่งกาหนดนิยามของภาพไม่เหมาะสมทางเพศกว้างกว่าสื่อลามกอนาจารหรือสื่อลามกอนาจาร
เด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา ขณะเดีย วกัน ก็กาหนดนิย ามของสถานที่ส าธารณะแ คบกว่า
สถานธารณสถานตามประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากสถานที่เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์พิจารณากาหนด
ระดับความคุ้มครองสิทธิส่วนตัวขั้นต่าเชิงภาวะวิสัย หรือเรียกว่า “ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว ” ที่จาเป็นต้องพิจารณาร่วมกับหลักเกณฑ์พิจารณาอื่น ๆ และข้อยกเว้น ทาให้
การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะแคบกว่าสถานที่ส่วนตัว เพื่อรักษาประโยชน์
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สาธารณะและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน ด้วยเหตุนี้กฎหมายและคาพิพากษาศาลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจึงคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม เฉพาะแต่บริเวณส่วนตัวของร่างกาย ไม่รวมถึงกิจกรรม
ส่วนตัวและกิจกรรมทางเพศ อย่างไรก็ดี ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดากลับกาหนดขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะแตกต่างกัน ทาให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสียและ
หลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญอันเป็นที่มาของการกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งอาจนามาปรับใช้กับบริบทของสังคมไทย เพื่อกาหนดความผิดฐานใหม่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
ตรงกันข้ามกับประมวลกฎหมายอาญาที่นอกจากจะไม่ปรากฏนิยามของภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศและขาดความชัดเจนระหว่างสถานที่สาธารณะกับสถานที่ส่วนตัวแล้ว ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 278 มาตรา 388 หรือ มาตรา 397 ยัง ขาดการพิจ ารณาขอบเขตอัน สมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะอันเป็นแนวทางกาหนดความรับผิดทางอาญาของผู้กระทาความผิด
เนื่องจากทั้งสามมาตราไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยตรง ซึ่งอาจ
นาไปสู่ปัญหาการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายเชิงอัตวิสัย โดยไม่คานึงถึงประโยชน์
สาธารณะและเสรีภาพในการแสดงออกของผู้อื่น
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอให้มีการสร้างความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของ
ผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เป็นความผิดฐานใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหา
และข้อจากัดของประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบัน และป้องกันไม่ให้ศาลตีความขยายความกฎหมายใน
อนาคต โดยกาหนดความรับผิดทางอาญาของผู้กระทาความผิดจากขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ เฉพาะแต่การกระทาที่มีลักษณะน่าตาหนิ ส่อถึงเจตนาชั่วของ
ผู้กระทาความผิด และมีขนาดของความร้ายแรงเพียงพอตามหลักภยันตรายอันสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสาม
คาสาคัญ: บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น, บันทึกภาพใต้ร่มผ้า, บันทึกภาพลอดผ่านเสื้อผ้า,
สิทธิความเป็นส่วนตัว, ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
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ABSTRACT
The Thailand Criminal Code B.E. 2499 (1956; TCC) contains no specific
criminalization of video voyeurism. Potentially applicable statues for use against
offenders, including Sections 388 and 397 of the TCC, are ineffective as deterrents.
Supreme Court Decision No. 12983/2558 tried to provide justice for survivors by
decreeing that video voyeurism in public places amounted to sexual assault as defined
in Section 278 of the TCC, violating basic principles of analogy or lex stricta in criminal
law. This has inspired some suggestions that the offense be added to the TCC.
An international comparative criminal legal study of relevant statutes and
court decisions in the United States of America (US) and Canada revealed that the
objective of enacting laws on video voyeurism was specifically to protect privacy rights
from violation between individuals. The extent of defining private image is wider than
for pornography or child pornography under the TCC. Conversely, the extent of
defining public places is narrower than under the TCC, insofar as place is one
consideration for adjusting objective boundaries of privacy right protection known as
“Reasonable expectation of privacy”, which must be considered with the other
considerations and exceptions. Different degrees of privacy right protection are
established in private place than public places to secure the public interest and
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freedom of expression. Therefore, US and Canadian statutes and court decisions
protecting privacy rights in public places from unauthorized recording without consent
specifically refer to intimate parts of body unless pertaining to private or sexual acts.
Nevertheless, differences in Reasonable expectation of privacy in public places exist
between the US and Canada, revealing pros and cons as well as initial considerations
for Reasonable expectation of privacy in public places potentially applicable to the
Thai societal context for formulating new offense statutes in the TCC.
By contrast, the TCC contains no definition of private image and lacks clear
definition separating private place from public place. Sections 278, 397 and 388 of the
TCC fail to consider Reasonable expectation of privacy in public places, which is
essential for formulating criminal liability for video voyeurism in public places because
they were not intended to directly protect individual privacy rights. This may lead to
subjective problems with protecting individual privacy rights, neglecting the public
interest and unduly limiting freedom of expression for others.
These findings suggest that video voyeurism in public places should be
criminalized as a new offense in the TCC to resolve current problems and protect basic
criminal principles against analogy or lex stricta in future, by considering Reasonable
expectation of privacy in public places in formulating criminal liability that qualifies
blameworthiness, guilty and harm according to Harm principle as stated in Section 77
paragraph 3 of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (2017).
Keywords: Video voyeurism, Upskirt, Down blouse, Right of privacy, Reasonable Expectation
of Privacy in Public Place
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างเมตตาและเอาใจใส่จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี อย่างสูงที่จุด
ประกายแนวทางความคิด ให้คาปรึกษาแนะนาอย่างละเอียด และอานวยความสะดวกตลอดขั้นตอน
ในการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้อย่างรวดเร็วและราบรื่น
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท ที่กรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และให้ความเมตตาเสนอแนะเพิ่มเติมบทวิเคราะห์ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และให้ความเมตตาเสนอแนะแก้ไขและเพิ่มเติมจุดบกพร่องอย่างละเอียด เพื่อให้วิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ถูกเรียบเรียงอย่างเรียบร้อยและมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ บัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ให้คาปรึกษาและช่วยเหลือตลอดการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความสาคัญกับฐานข้อมูลต่างประเทศ
ทาให้ผู้เขียนสามารถสืบค้นข้อ มูลที่มีความน่าเชื่อถือได้อย่างกว้างไกล และขอกราบขอบพระคุณ
บรรณารักษ์ ห้องสมุดสัญญาธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก
ตลอดการยืมหนังสือ เพื่อจัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ที่สาคัญขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ที่ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ และกาลังใจ
ในการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิตตามความมุ่งหมายของผู้เขียน และขอขอบคุณรุ่นพี่ และเพื่อน ๆ
ที่ให้การสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูล และให้กาลังใจตลอดการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ผู้เขียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ถ้าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถเป็นประโยชน์ หรือนาไป
ต่อยอดพัฒนาไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งแก่ผู้อ่าน หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียน
กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
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สมมติฐานการศึกษา
ขอบเขตการศึกษา
วิธีการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1
1
4
4
5
5
6

บทที่ 2 ความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการกระทาความผิด แนวคิดและทฤษฎี
การกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว

7

2.1 ความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการกระทาความผิด
2.1.1 ความหมายทั่วไป
2.1.2 ความหมายทางกฎหมาย
2.1.2.1 ความหมายของความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
(1) ความหมายตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
(2) ความหมายตามประมวลกฎหมายไทยและพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554
2.1.2.2 ความหมายของภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
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(7)
(1) ความหมายตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
(2) ความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา
(3) ความแตกต่างระหว่างภาพไม่เหมาะสมทางเพศกับสื่อลามกอนาจาร
2.1.2.3 ความหมายของสถานที่สาธารณะ
(1) ความหมายตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
(2) ความหมายตามกฎหมายอาญาไทย
(3) ความแตกต่างของสถานที่สาธารณะตามกฎหมายอาญา
ต่างประเทศกับกฎหมายอาญาไทย
2.1.3 รูปแบบของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะ
2.1.3.1 การบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt)
2.1.3.2 การบันทึกภาพลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse)
2.1.4 ผลกระทบของการกระทาความผิด
2.1.4.1 ผลกระทบต่อผู้เสียหายโดยตรง
2.1.4.2 ผลกระทบต่อสังคม
2.1.4.3 ผลกระทบต่อการกระทาความผิดอื่นในอนาคต
2.2 สิทธิความเป็นส่วนตัว
2.2.1 พัฒนาการของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
2.2.2 สถานะทางกฎหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว
2.2.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
2.2.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
2.2.3 คุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัว
2.2.4 ความหมายของความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นส่วนตัว
2.2.4.1 ความหมายของความเป็นส่วนตัว
2.2.4.2 ความหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว
2.2.5 การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
2.2.6 สิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ
2.3 ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
2.3.1 หลักเกณฑ์พิจารณา
2.3.1.1 บรรทัดฐานของสังคม
(1) วิถีประชา
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(8)
(2) ศีลธรรมอันดี
(3) กฎหมาย
2.3.1.2 สถานะบุคคลสาธารณะ
2.3.1.3 เสรีภาพในการแสดงออก
(1) เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
(2) เสรีภาพของสื่อมวลชน
2.3.2 ข้อยกเว้น
2.3.2.1 ความยินยอมตามกฎหมายอาญา
(1) ความหมายของความยินยอม
(2) ขอบเขตของความยินยอม
(3) หลักการเสี่ยงภัยของกฎหมายอาญา
2.3.2.2 ประโยชน์สาธารณะ
2.4 หลักการบัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.4.1 กฎหมายต้องมีความชัดเจน (Clarity of law)
2.4.2 หลักความได้สัดส่วน (Proportionality)
2.4.2.1 หลักความเหมาะสม
2.4.2.2 หลักความจาเป็น
2.4.2.3 หลักการชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Balancing)
(1) สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนขัดกับประโยชน์สาธารณะ
(2) สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนที่ขัดแย้งกันเอง
2.4.3 หลักความเสมอภาค (Equity)
2.4.3.1 แนวคิดของหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.4.3.2 การกระทาที่ถือเป็นการขัดหลักความเสมอภาค
2.4.3.3 การกระทาที่ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
2.4.3.4 หลักความเสมอภาคกับความแตกต่างระหว่างเพศ
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการกาหนดความผิดอาญา
2.5.1 หลักการกาหนดความผิดอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 77
2.5.2 หลักภยันตราย (Harm Principle) และหลักล่วงล้า (Offense Principle)
2.5.2.1 หลักภยันตราย
2.5.2.2 หลักล่วงล้า
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(9)
2.5.2.3 แตกต่างระหว่างหลักภยันตรายกับหลักล่วงล้า

99

บทที่ 3 ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะของกฎหมายอาญาต่างประเทศ และขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว

101

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1 กฎหมายระดับรัฐ (Federal law)
3.1.2 กฎหมายระดับมลรัฐ (State law)
3.1.2.1 กฎหมายมลรัฐฮาวาย
3.1.2.2 กฎหมายมลรัฐเวอร์มอนต์
3.1.2.3 กฎหมายมลรัฐฟลอริดา
3.1.2.4 กฎหมายมลรัฐวอชิงตัน
3.1.2.5 กฎหมายของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
3.1.3 คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง
3.2 ประเทศแคนาดา
3.2.1 ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา
3.2.2 คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง
3.2.2.1 คดีลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า
3.2.2.2 คดีลักลอบบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวซึ่งเปิดเผยเองสู่สายตาสาธารณะ
3.2.2.3 คดีลักลอบบันทึกภาพบริเวณนมซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด
3.3 เปรียบเทียบกฎหมายและคาพิพากษาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดา
บทที่ 4 ความจาเป็นและแนวทางการบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
4.1 สภาพปัญหาและข้อจากัดของประมวลกฎหมายอาญากับการบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
4.1.1 สภาพปัญหาและข้อจากัดของมาตรา 280/1 และมาตรา 392
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4.1.2 สภาพปัญหาและข้อจากัดของมาตรา 287 (1) มาตรา 287/1
และมาตรา 287/2 (1)
4.1.3 สภาพปัญหาและข้อจากัดของมาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397
4.1.3.1 ปัญหาการตีความขยายความกฎหมายของคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 12983/2558
4.1.3.2 ปัญหาความไม่เฉพาะทางของมาตรา 278 มาตรา 388
และมาตรา 397
4.2 วิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
ตามกฎหมายและคาพิพากษาศาลระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
4.2.1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
4.2.2 หลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญอันเป็นที่มาของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
4.3 วิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
ตามบริบทของสังคมไทย
4.4 ขนาดของความร้ายแรงและลักษณะความน่าตาหนิของการกระทา
4.5 แนวทางการบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอม ในสถานทีส่ าธารณะ
4.5.1 นิยามและองค์ประกอบความผิด
4.5.2 อัตราโทษ
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม และกฎหมายที่มีอยู่อย่างมาตรา 388 และมาตรา 397 ต่างเป็นความผิด
ลหุโทษมีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งอัตราโทษดังกล่าว
ไม่ได้สัดส่วนกับลักษณะน่าประณามของการกระทา และไม่เพียงพอที่จะยับยั้งอาชญากร 1 จนกระทั่ง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/25582 พยายามสร้างความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายด้วยการตีความขยาย
ความให้การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมซึ่งไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวร่างกายโดยตรง
เป็นการกระทาอนาจาร และเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายต่อจิตใจทาให้ผู้เสียหายรู้สึกสะเทือนใจอับอาย
ขายหน้า เป็นการกระทาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 ขัดต่อหลักการพื้นฐาน
กฎหมายอาญาทั่วไปว่าด้วยการห้ามเทียบเคียงกฎหมาย 3 (analogy หรือ lex stricta)4 เป็นเหตุให้
นักกฎหมายจานวนหนึ่งเสนอแนะเพิ่มเติมความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดย
ไม่ยินยอมไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อบังคับใช้แก่การกระทาความผิดลักษณะนี้โดยเฉพาะ5,6,7,8
1

รณกรณ์ บุญมี, ‘การแอบมองหรือการแอบถ่ายภาพในทางเพศกับกฎหมายอาญา’ ใน
พชร วัฒนสกลพันธุ์ (บรรณาธิการ) รพี 2560 (คณะนิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 30.
2 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558.
3 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี , กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 22,
สานักพิมพ์วิญญูชน 2564) 26.
4 รณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 1) 33.
5 เพิ่งอ้าง 35.
6 พัชริ น ทร์ เตชะปั ญ ญารั ก ษ์ , ‘การลั ก ลอบบั น ทึ ก ภาพถ่ า ย หรื อ วิ ดี ทั ศ น์ โ ดยมิ ช อบ’
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549) 68-71.
7 สาธิมน มิลินทางกูร , ‘ความรับผิดทางอาญาสาหรับกรณีการกระทาในลักษณะละเมิด
สิทธิส่วนตัวด้วยการแอบดู’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554) 132-135.
8 ธีรยุทธ พบหิรัญ, ‘ความผิดอาญาฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารที่ผู้ถูกถ่ายไม่ยินยอม
กับกฎหมายอาญา’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2562) 125.
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2
กฎหมายอาญาต่างประเทศบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอม (Video voyeurism) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการใช้
เทคโนโลยีละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชน ซึ่งสิทธิความเป็นส่วนตัว
(right of privacy) เป็นสิทธิมนุษยชน (human right) บัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน (Universal Declaration of Human Right – UDHR) ข้อ 12 กล่าวถึงอานาจการตัดสินใจ
ควบคุมความเป็นส่วนตัวของบุคคลเพื่ออานวยเสรีภาพในการดาเนินชีวิตตามพึงพอใจ สิทธิความเป็น
ส่วนตัวจึงเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) เดิมความผิดฐาน
บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมของกฎหมายอาญาต่างประเทศกาหนดขอบเขต
ของสิทธิความเป็นส่วนตัวเฉพาะสถานที่ส่วนตัว9 แต่ด้วยแรงผลักจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อ
เหตุบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ของอาชญากรในสถานที่สาธารณะ
หลายประเทศจึงขยายขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวไปยังสถานที่สาธารณะ แต่เนื่องจากสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด (Absolute right) เจ้าของสิทธิสามารถสละประโยชน์ได้ด้วย
ความยินยอม ขณะเดียวกันการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวก็ต้องพิจารณาชั่งน้าหนักเพื่อรักษาสิทธิ
เสรีภาพอื่นของประชาชน ทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัวมีระดับ ความคุ้มครอง (degree) ซึ่งระดับ
ความคุ้ม ครองสิท ธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะย่อมแคบกว่า ระดับความคุ้มครองสิท ธิ
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่ส่วนตัว (Privacy right is not All-or-Nothing concept)10
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมของกฎหมายอาญา
ต่างประเทศ เรียกระดับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะว่า “ขอบเขตอัน
สมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (Reasonable expectation of privacy – ย่อว่า REP)”11 ภายใต้
9

ได้แก่ เคหสถานและบริเวณเคหสถาน และสถานที่กึ่งสาธารณะ เช่น ห้องน้าสาธารณะ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าสาธารณะ ห้องอบผิวแทน เป็นต้น.
10 กล่ า วขึ้ น ครั้ ง แรกโดย รู ธ กาวิ สั น (Ruth Gavison); ดู Gavison R, ‘Privacy and
the limits of law’ (1980) 3 The Yale Law Journal อ้ า งถึ ง ใน Ferdinand David Schoeman,
Philosophical Dimensions of Privacy an Anthology (Cambridge University Press, 1984) 351.
11 หรือเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ ว่า “ขอบเขตความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม” หมายถึง ระดับ
ของสิทธิความเป็นส่วนตัวขั้นต่าที่บุคคลสมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่เนื่องด้วยคาว่า
“ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว ” เป็นถ้อยคาที่ผู้เขียนแปลมาจากองค์ประกอบ
ความผิดของกฎหมายต่างประเทศ “Reasonable expectation of privacy” และนาเสนอแนวคิด
ดังกล่าวเป็นครั้งแรกของประเทศไทย จึงขออนุญาตใช้คาว่า “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็น
ส่วนตัว” เพื่อรักษาความสมบูรณ์ครบถ้วนของถ้อยคาตามกฎหมายต่างประเทศ และขออนุญาตย่อสั้น
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องค์ ป ระกอบความผิ ด ของค าว่ า “Circumstance in which the individual has a reasonable
expectation of privacy” ซึ่งกฎหมายของแต่ละประเทศกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนในสถานที่สาธารณะแตกต่างกัน สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัตินิยามของขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะไว้อย่างชัดเจน โดยพิจารณาขอบเขต
ของสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการปกปิด กล่าวคือ บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะจากการไม่ถูกบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) หรือลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ของ
บริเวณส่วนตัวของร่างกาย ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น หรือนมของเพศหญิง
สัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงไป ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับภายใน และภายนอกต้อง
สวมเสื้อผ้าปกปิดหรือกระทาใด ๆ ป้องกันไม่ให้บริเวณส่วนตัวภายในดังกล่าวปรากฏสู่สายตาสาธารณะ
ตรงกันข้ามกับกฎหมายของประเทศแคนาดาที่ไม่มีนิยามของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็น
ส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ เป็นเหตุให้ศาลตีความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยไม่จากัด
เฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิดอยู่จากการบันทึกภาพโดยไม่ได้รับ
ความยินยอมด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) เช่นเดียวกับ
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ยังคุ้มครองถึงการลักลอบบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด หรือร่องนมที่มีสัดส่วนไม่ถึงระดับลานนมและยังเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะ
ในคดี R v. Jarvis (2019) หรือแม้กระทั่งบริเวณส่วนตัวของร่างกายในสภาพเปลือยหรือสวมชุดชั้นใน
ปิดทับซึ่งบุคคลเปิดเผยเองสู่สายตาสาธารณะอย่างคดี R v. Rudiger (2011) ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเกิด
ความสงสัยว่าขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะควรให้ความ
คุ้มครองผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้มีวุฒิภาวะ (ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์ที่ไม่ไร้เดียงสา) ในระดับใดจึงจะเหมาะสม
กลับมายังประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397 ซึ่งถูกนามา
ปรับใช้คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะเช่นคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558
โดยที่องค์ประกอบความผิดของทั้งสามมาตราไม่ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมภายใต้ขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัวทั้งในสถานที่ส่วนตัวและสถานที่สาธารณะ ทาให้ผู้เขียนตระหนักถึง
ความเป็นไปได้ของการกล่าวอ้างสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพโดยไม่ไม่ได้รับความยินยอม
ในสถานที่สาธารณะของผู้เสียหายตามอัตวิสัย (subjective) โดยไม่ได้คานึงถึงความสาคัญของประโยชน์
สาธารณะ และนาไปสู่ปัญหาการจากัดเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพสื่อมวลชนเกินสัดส่วน
คาว่า “Reasonable expectation of privacy” เป็นคาว่า “REP” เพื่อง่ายต่อการกล่าวถึงแนวคิด
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากผู้อ่านหรือในอนาคตเห็นสมควรเรียกถ้อยคาดังกล่าวหรือย่อสั้นเป็นอย่างอื่น
ก็สุดแล้วแต่ความเหมาะสม.
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เพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงเห็นถึงความจาเป็นในการเพิ่มเติมบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่ เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมไว้ในประมวลกฎหมายอาญา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ใน
สถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม โดยการเปรียบเทียบ
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะของกฎหมายและคาพิพากษา
ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์กาหนดขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะตามภาวะวิสัย (objective) ของผู้เสียหายซึ่งเป็น
ผู้มีวุฒิภาวะ (ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์ที่ไม่ไร้เดียงสา) และวิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมเฉพาะแต่
การละเมิดที่เป็นการทาลายหรือทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัวได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงตามหลัก
ภยันตราย (Harm Principle) เพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. ศึกษาความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการกระทาความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะ
3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการกาหนดความผิดอาญา
4. ศึกษาเปรียบเทียบขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะของความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ระหว่างกฎหมาย
และคาพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
5. วิเคราะห์ความจาเป็นและแนวทางการบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะของประมวลกฎหมายอาญา
1.3 สมมติฐานการศึกษา
สิทธิความเป็นส่วนตัวมีลักษณะเป็นพลวัตรขึ้นอยู่กับบริบทของสังคม การให้ความคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวพึงพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี เพราะสิทธิความเป็นส่วนตัวมีระดับ
ความคุ้มครองที่สมควรได้รับตามกฎหมายแม้อยู่ในสถานที่สาธารณะ และแม้บุคคลไม่สามารถคาดหมาย
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ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการมองหรือถ้ามองหรือบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป ก็ไม่อาจ
ตีความไม่ให้บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพทุกกรณี (Privacy right is
not All-or-Nothing concept)
อย่างไรก็ดี ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
จากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ควรพิจารณาเชิงภาวะวิสัยจากอานาจ
จากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายด้วยการกระทาใด ๆ เพื่อปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
และอานาจควบคุมข้อมูลส่ วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย โดยพิเคราะห์ขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากบรรทัดฐานของสังคม ความยินยอม
ลักษณะการกระทาและเจตนาของผู้กระทาความผิด และประโยชน์สาธารณะ จนนาไปสู่ข้อสรุปว่า
การบันทึกภาพด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) และเปิดแสงแฟลช
(flash) ให้กระทบเสื้อผ้าภายนอกแล้วบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในของผู้เสียหาย
เป็นการกระทาที่มีลักษณะน่าตาหนิ (blameworthiness) ส่อถึงเจตนาชั่วของผู้กระทาความผิด
และมีขนาดของความร้ายแรงเพียงพอตามหลักภยันตราย (Harm Principle) อันสมควรบัญญัติเป็น
ความผิดฐานใหม่ของประมวลกฎหมายอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 77 วรรคสาม
1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาการกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้เสียหายที่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะให้ความยินยอมและมีสติสัมปชัญญะ ไม่รวมถึงบุคคลวิกลจริต
และในขณะที่ผู้เสียหายนั้นดารงชีวิตตามปกติสุข เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดทางอาญาที่เหมาะสม
ตามหลักภยันตราย (Harm Principle) และสนับสนุนเพิ่มเติมบทบัญญัติเป็นความผิดอาญาฐานใหม่
ของประมวลกฎหมายอาญา
1.5 วิธีการศึกษา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มุ่งศึกษาจากบทบัญญัติกฎหมาย คาพิพากษาของศาล หนังสือ ตารา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ และข้อมูลจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เพื่อนามาใช้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูล
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เข้าใจความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการกระทาความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
2. เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะ
3. เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการกาหนดความผิดอาญา
4. ทราบความแตกต่า งของขอบเขตอัน สมควรคาดหมายความเป็น ส่ว นตัว (REP)
ในสถานที่สาธารณะของความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ระหว่าง
กฎหมายและคาพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
5. สามารถอธิบายความจาเป็นและวิเคราะห์แนวทางการบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะของประมวลกฎหมายอาญา
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บทที่ 2
ความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการกระทาความผิด แนวคิดและทฤษฎี
การกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่าง
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น ผู้เขียนจะกล่าวถึง
ความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจขอบเขตของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จากนั้นจะอธิบายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว
ตามด้วยขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นระดับ
ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวขั้นต่าแม้อยู่ในสถานที่สาธารณะ หลังจากนั้นจะอธิบายถึงหลักการ
บัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวคิดและทฤษฎี
การกาหนดความผิดอาญา เพื่อชี้ให้เห็นว่ากฎหมายอาญาสมควรตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็น มีประสิทธิภาพ
และสามารถบังคับใช้อย่างเสมอภาค
2.1 ความหมาย รูปแบบ และผลกระทบของการกระทาความผิด
เบื้องต้นขอจะอธิบายความหมายทั่วไป รูปแบบ และผลกระทบของการบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ จากนั้นจึงจะอธิบายถึงความหมายทาง
กฎหมายของความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Video voyeurism)
ซึ่งมีแนวทางการบัญญัติองค์ประกอบความผิดมาจากกฎหมายอาญาต่างประเทศ และอธิบายความหมาย
ขององค์ประกอบความผิดฐานดังกล่าวเปรียบเทียบกับประมวลกฎหมายอาญาในปัจจุบันเท่าที่พออนุโลม
2.1.1 ความหมายทัว่ ไป
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น (Video voyeurism) เป็นการล่วงล้า
สิทธิความเป็นส่วนตัวด้วยการบุกรุกทางสายตา (visual trespass)1 ต่อผู้เสียหายขณะทากิจกรรมส่วนตัว
หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ผู้เสียหายไม่ประสงค์จะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้บางกรณี
1

Stuart P Green, ‘To see and be seen reconstructing the law of voyeurism
and exhibitionism’ (2017) 54 American Criminal Law Review 18 <https://ssrn.com/
abstract=2983894> สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
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ยังเป็นการใช้อานาจเหนือ คุกคาม สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น หรือเป็นการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศโดยมิชอบอันเป็นการคุกคามทางเพศ (Sexual harassment) แม้ไม่มีการสัมผัสต่อเนื้อตัวร่างกาย
ของผู้เสียหายโดยตรงรูปแบบหนึ่ง2,3
โดยธรรมชาติของพฤติกรรมบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
(หรือเรียกว่า “แอบบันทึกภาพ”) ฝ่ายผู้กระทามักใช้ความระมัดระวังไม่ให้ผู้เสียหายรู้ตัวขณะตกเป็น
วัตถุแห่งการกระทา โดยแสดงกริยาออกมาในลักษณะกระทาการอย่างลับ ๆ ล่อ ๆ ซึ่งมูลเหตุจูงใจ
ของการกระทาอาจมีได้ตั้งแต่กระทาเพื่อสนองความใคร่ของตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อการค้ากาไร หรือ
เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับว่ามีความสามารถ หรือเพื่อสร้างความสนุกสนาน กลั่นแกล้งให้ผู้เสียหาย
รู้สึกอับอายหรือทาให้กลัวหรือเดือดร้อนราคาญ เป็นต้น 4 ในทางตรงกันข้าม ฝ่ายผู้เสียหายมักไม่รู้ตัว
และไม่สามารถให้ความยินยอมขณะตกเป็นวัตถุแห่งการกระทา แต่ มักทราบภายหลังจากผู้เสียหาย
เกิดความสงสัย หรือได้รับแจ้งจากผู้อื่น หรือเมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแล้ว
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม เป็นที่เข้าใจทั่ว ๆ ไป
ในวงการจิตแพทย์ว่าจัดอยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมที่เรียกว่า “Voyeurism” ซึ่งกล่าวถึงพฤติกรรม
ที่ปรารถนาที่จะถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วยการเห็นภาพผู้อื่นเปลือยกาย เปลี่ยนเสื้อผ้า หรือทากิจกรรม
ทางเพศ5จากการสังเกตการณ์ สอดส่องหรือสะกดรอยผู้อื่น และใช้สายตามองผ่านช่องหน้าต่าง ประตู
รูช่องโหง่หรือมองเข้าไปยังสถานที่ส่วนตัวหรือบริเวณส่วนตัวของร่างกายผู้อื่น6
2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ‘สรุปสาระสาคัญจากเสวนาวิชาการ หัวข้อ
ปัญหาโลก (ออนไลน์) แตก การคุกคามทางเพศบนโซเชียล’ (21 พฤศจิกายน 2563) <https://bit.ly/
3MbaLe2> สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564.
3 วิวรรธน์ ดารงค์กุลนันท์, ‘ขอบเขตการกระทาชาเรา การกระทาอนาจาร และการคุกคาม
ทางเพศ’ (2562) 48 วารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 107, 112 <https://bit.ly/3Ma9nYU>
สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564.
4 New Zealand Law Commission (NZLII), ‘2 Harm caused by intimate
covert filming’ (nd.) <https://bit.ly/3Ma1CCt> สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
5 Niklas Långström, ‘The DSM Diagnostic Criteria for Exhibitionism, Voyeurism,
and Frotteurism’ (2009) 39 Archives of Sexual Behavior 317, 319 <https://bit.ly/3PVtOfy>
สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2564.
6 Oxford Learner’s Dictionaries, ‘Voyeurism (noun): The practice of getting
pleasure by secretly watching people who are wearing no clothes or having sex’ (nd.)
<https://bit.ly/3tby6p5> สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2564.
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จากการศึกษาวิจัยของสถาบันจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา (American Psychological
Association) จัดให้ผู้มีพฤติกรรมแอบบันทึกภาพ และหมายรวมถึงผู้มีพฤติกรรมแอบดูผู้อื่นในลักษณะ
ไม่เหมาะสมทางเพศบางรายเป็นผู้ป่วยจิตเวชประเภท “กามวิปริต (Paraphilla)” ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ
ที่แท้จริงของพฤติกรรมอย่างแน่ชัด ทั้งนี้ผู้ป่วยชื่นชอบที่จะถูกกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจากการจินตนาการ
โดยอาศัยภาพแอบถ่ายของผู้อื่น หรือภาพขณะแอบดู หากงดเว้นจากพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลให้
ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานใจอย่างมาก จนถึงขั้นกระทบกระเทือนต่อการใช้ชีวิตประจาวัน
การประกอบอาชีพและความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยจึงต้องผ่อนปรนความรู้สึกด้านลบด้วยการแสดง
พฤติกรรมดังกล่าวต่อไป หากผู้ป่วยมีพฤติกรรมดังกล่าวเป็น อาจิณต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
จึงจะถือว่าเป็นผู้ป่วยกามวิปริต 7 สมควรได้รับการรักษาด้วยวิธีการให้ยา จิตบาบัด หรือพฤติกรรม
บาบัด แล้วแต่กรณี8 นอกจากนี้ สานักงานของกระทรวงยุติธรรมของประเทศแคนาดาอ้างผลการวิจัย
ที่พบว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบบันทึกภาพ หรือแอบดูในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศบางรายมีพฤติกรรม
อื่นร่วมด้วย เช่น การสะกดรอยตาม (stalker) หรือเดิมเคยแอบดูหรือแอบบันทึกภาพของผู้เสียหาย
มาก่อน แล้วต่อมาลงมือกระทาความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราหรือกระทาอนาจารกับผู้เสียหาย
รายเดียวกันในภายหลัง9
2.1.2 ความหมายทางกฎหมาย
ก่อ นอื่น จะอธิบ ายถึง ความหมายทางกฎหมายของความผิด ฐานบัน ทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Video voyeurism) จากนั้นจะอธิบายเปรียบเทียบนิยาม
องค์ประกอบความผิด “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น ” และ “สถานที่สาธารณะ” ระหว่าง
กฎหมายอาญาต่างประเทศกับประมวลกฎหมายอาญาเท่าที่มีอยู่พออนุโลม เพื่อชี้ให้เห็นถึงขอบเขต
ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งมุ่งศึกษาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
(Reasonable expectation of privacy in public place) เฉพาะความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Video voyeurism) เท่านั้น

7

Niklas Långström (เชิงอรรถ 5).
8 ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์, ‘ความผิดปกติทางเพศ (Sexual disorders)’ (PSU Med, มปป.)
<https://bit.ly/3t7BCRC> สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
9 Department of Justice Ottawa, Voyeurism as a Criminal Offence: A
Consultation Paper (2002) อ้างถึงใน New Zealand Law Commission (NZLII) (เชิงอรรถ 4).

Ref. code: 25646301031628DJB

10
2.1.2.1 ความหมายของความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอม
กฎหมายอาญาต่างประเทศกาหนดความผิดแก่การบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมในชื่อฐานความผิดที่แตกต่างกัน แต่ความหมายของการกระทาเป็น
อย่างเดียวกัน ตรงกันข้ามกับประมวลกฎหมายอาญาซึ่งไม่มีบทบัญญัติเฉพาะจึงต้องอาศัยการอธิบาย
ความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เทียบเคียง
(1) ความหมายตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
โดยทั่วไปการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยการบุกรุกทางสายตา (visual trespass)10 และ
ผู้กระทาความผิดบางรายมีเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ กฎหมายอาญาต่างประเทศใช้ชื่อ
ฐานความผิดสาหรับการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมแตกต่างกัน บางประเทศ
รวมการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมไว้ในความผิดฐานเดียวกับการถ้ามอง
ผู้อื่นในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม โดยใช้ชื่อฐานความผิดว่า “Voyeurism” เช่น กฎหมาย
ของประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษและเวลส์ และประเทศสิงคโปร์11 ขณะที่กฎหมายระดับมลรัฐ
ส่วนใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดให้ความผิดฐานถ้ามองผู้อื่นในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศ
โดยไม่ยินยอมมีชื่อฐานความผิดว่า “Voyeurism”12 ส่วนการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอมมีชื่อฐานความผิดว่า “Video voyeurism” ตรงกับกฎหมายระดับรัฐ (Federal law)13
ตรงกันข้ามกับกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์เรียกการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดย
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Stuart P Green (เชิงอรรถ 1) 18.
11 ดู ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985, c.
C-46) มาตรา 162; กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์ (Sexual Offences Act 2003)
มาตรา 67 และประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์ (Penal Code Chapter 224) มาตรา 377BB.
12 การถ้ามองในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศ หรือ “Voyeurism” หมายถึง การใช้ตา
เปล่าหรืออุปกรณ์สอดส่อง (เช่น กล้องส่องทางไกล) บริเวณส่วนตัวของร่างกายผู้อื่นหรือขณะผู้อื่นทา
กิจกรรมส่วนตัวโดยไม่รู้ตัวและไม่ยินยอม ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามองผู้เสียหายขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้อง
ลองชุด หรือแอบบันทึกภาพผู้เสียหายขณะอาบน้า แต่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things) มีส่วนผลักดันให้ผู้กระทาเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อเหตุมากขึ้น
จึงเป็นที่มาของคาว่า “Video voyeurism”.
13 ดู กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United Sates Code) มาตรา 1801.
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ไม่ยินยอมในชื่อฐานความผิดว่า “Intimate visual recordings”14 อย่างไรก็ดี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอเรียกการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมในชื่อฐานความผิดว่า “Video
voyeurism” เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
การลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ หรือ “Video voyeurism”
หมายถึง การบันทึกภาพ15 ผู้เสียหายขณะกาลังทากิจกรรมทางเพศ หรือภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ผู้อื่น โดยไม่รับรู้หรือไม่ยินยอม16 ซึ่งการไม่รับรู้ในที่นี้ หมายถึง ไม่ให้ความยินยอม กล่าวคือ ผู้เสียหาย
ขาดการรับรู้ถึงผลร้ายที่จะเกิดจากการบันทึกภาพ (knowledge) จึงไม่สามารถยอมรับผลร้ายอย่างเต็มใจ
และไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะบันทึกภาพ17 ดังนี้ การลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
จึงไม่จาเป็นต้องกระทาขณะผู้เสียหายไม่รู้ตัวว่ากาลังถูกบันทึกภาพเสมอไป
ทั้งนี้ กฎหมายอาญาต่างประเทศคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะเฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกาย ดังนั้น การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดย
ไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ จึงหมายถึงการบันทึ กภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายให้ปรากฏภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม
(2) ความหมายตามประมวลกฎหมายไทยและพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับไม่มีบทนิยามของคาว่า “บันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม” จึงต้องอาศัยการเทียบเคียงความหมายจากพจนานุกรม
14

ดู กฎหมายอาญาของประเทศนิวซีแลนด์ (Crime Act 1961 No.43) มาตรา 216G-

216H.
15

การบันทึกภาพ หมายถึง การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทาให้ปรากฏภาพนิ่งหรือ
ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงการนาภาพถ่ายทอดออกอากาศสู่สาธารณะในเวลาเดียวกันขณะบันทึกภาพ
(Live stream หรือ Broadcast) ทั้งนี้อาจสารองข้อมูลภาพไว้ในรูปแบบกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่ ส ารองไว้ก็ได้ ; กฎหมายอาญาของประเทศนิ วซี แลนด์ (Crime Act 1961 No. 43) มาตรา
216G (1) และ (2).
16 ดู กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Code) มาตรา
1801 (b) (1) และ (2) และประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C.,
1985, c. C-46) มาตรา 162 (2).
17 กมลชัย รัตนสกาวงศ์, ‘ความยินยอมในกฎหมายอาญา’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549) 48.
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ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าบริบทของคาดังกล่าวมีความหมายใกล้เคียงกับ
คาว่า “แอบหรือลักลอบบันทึกภาพของผู้อื่น”18,19
จากการศึกษาความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 พอสรุปได้ว่า “บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม” หรือ “แอบหรือลับลอบ
บันทึกภาพของผู้อื่น”20 หมายถึง ถ่ายภาพที่อาจเป็นภาพถ่าย ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของผู้อื่น
เพื่อช่วยความทรงจาหรือเพื่อเป็นหลักฐาน โดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นโดยอาการต่าง ๆ
2.1.2.2 ความหมายของภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
กฎหมายอาญาต่างประเทศนิยามความหมายของภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
กว้างกว่าความหมายของสื่อลามกอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา ทาให้บางกรณีเกิดปัญหาว่า
18

พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์ , ‘การลักลอบบันทึกภาพถ่าย หรือวิดีทัศน์โดยมิชอบ’
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549) 1–2
19 สาธิมน มิลินทางกูร, ‘ความรับผิดทางอาญาสาหรับกรณีการกระทาในลักษณะละเมิด
สิทธิส่วนตัวด้วยการแอบดู’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554) 9-11.
20 คาว่า “แอบหรือลักลอบบันทึกภาพของผู้อื่น” มีความหมายดังนี้
“แอบ” เป็นคากริยา หมายถึง “ทาโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นโดยอาการต่าง ๆ เช่น แอบทา”
“ลักลอบ” เป็นคากริยา หมายถึง “ลอบกระทาการบางอย่าง เช่น ลักลอบได้เสียกัน
ลักลอบเข้าเมือง ลักลอบเล่นการพนัน”
“บันทึก” เป็นคากริยา หมายถึง “จดข้อความเพื่อช่วยความทรงจาหรือเพื่อเป็นหลักฐาน
จดหรื อ ถ่ า ยท าไว้ เ พื่ อ ช่ ว ยความทรงจ าหรื อ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน เช่ น บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม
บันทึกภาพ บันทึกเสียง จดย่อ ๆ ไว้เพื่อให้รู้เรื่องเดิม”
“ภาพ” เป็นคานาม หมายถึง “รูปที่ปรากฏเห็นหรือนึกเห็น เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพใน
ฝัน หรือ “สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูปหรือสิ่งที่ถ่ายแบบไว้ เช่น ภาพสีน้ามัน ภาพถ่าย” ซึ่งลูกคาที่เกี่ยวข้อง
ของคาว่า “ภาพ” คือ ภาพถ่าย ภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เป็นต้น
“ภาพถ่าย” เป็นคานาม หมายถึง “ภาพบนกระดาษอัดรูป เกิดจากการนาแผ่นฟิล์มภาพเน
กาทิฟหรือแผ่นกระจกเนกาทิฟไปอัดถ่ายทอดภาพลงบนกระดาษอัดรูปนั้น”
“ภาพนิ่ง ” เป็น คานาม หมายถึง “ภาพขยายที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบนจอ เกิด จาก
การฉายแสงที่มีความเข้มมาก ผ่านแผ่นสไลด์หรือแผ่นฟิล์มภาพไปยังจอ”
“ภาพยนตร์” เป็นคานาม หมายถึง “ภาพฉายด้วยเครื่องทาให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวได้”
หรือ “หนังฉาย”; สานักงานราชบัณฑิตยสภา, ‘พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554’ (2554)
<https://dictionary.orst.go.th/> สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564.

Ref. code: 25646301031628DJB

13
ภาพไม่เหมาะสมทางเพศไม่อยู่ภายใต้นิยามของสื่อลามกอนาจารตามความหมายของประมวลกฎหมาย
อาญาบางกรณี จึงไม่สามารถบังคับใช้ กับกฎหมายที่มีอยู่เพราะขาดองค์ประกอบความผิดของสื่อ
ลามกอนาจาร
(1) ความหมายตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
“ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ” หมายถึง ภาพที่ปรากฏให้เห็นบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายมนุษย์ (private area หรือ intimate area) ซึ่งภาพดังกล่าวไม่จาเป็นต้องได้มาขณะบุคคล
กระทาทางเพศเพื่อสนองความใคร่เสมอไป เช่น มีเพศสัมพันธ์ กอด จูบ ลูบคล้า แต่อาจเป็นภาพที่ได้มา
ขณะบุคคลดาเนินอิริยาบถทั่วไป เช่น นั่ง ลุก เดิน ก้ม เงย หรือขณะทากิจกรรมส่วนตัว เช่น กาลังขับถ่าย
อาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า21 จากการศึกษาบทบัญญัติและคาพิพากษาศาลต่างประเทศ แบ่งภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่หนึ่ง ภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น หรือนมของเพศหญิงหรือชายซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นใน
ปิดทับ และบุคคลกระทาใด ๆ เพื่อปกปิดไม่ให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ หรือเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะ
ซึ่งบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในดังกล่าว ทว่ากฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติคุ้มครอง
เฉพาะนมของเพศหญิง ซึ่งมีสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงไป22 ต่างจากกฎหมายของประเทศแคนาดาและ
นิวซีแลนด์บัญญัติคุ้มครองนมทั้งหมดเฉพาะเพศหญิง23 ขณะที่ประเทศอังกฤษคุ้มครองนมทั้งหมดของ
เพศหญิงและชาย24 ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับการกาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของฝ่ายนิติบัญญัติ

21

ดู ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985, c. C46) มาตรา 162 (1) (a) และ (b); กฎหมายอาญาของประเทศนิวซี แลนด์ (Crime Act 1961 No. 43
Part 9A) มาตรา 216G (1) (a) (i) (ii) และ (iii) และกฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์
(Sexual Offences Act 2003) มาตรา 68 (1).
22 ดู กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Code) มาตรา
1801 (b) (3) และ (4).
23 ดู ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985, c.
C-46) มาตรา 162 (1) (a) และ (b) และกฎหมายอาญาของประเทศนิวซีแลนด์ (Crime Act 1961
No. 43 Part 9A) มาตรา 216G (1) (a) และ (b).
24 ดู กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์ Sexual Offences Act 2003 Section
67A (2) (b) และ Section 68.

Ref. code: 25646301031628DJB

14
กรณีที่สอง ภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่มีเสื้อผ้าภายนอกปกปิด
เช่น ภาพนมของเพศหญิงที่สวมชุดนักเรียนจากคาพิพากษาศาลคดี R v Jarvis (2019) ของประเทศ
แคนาดา25
(2) ความหมายตามประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีนิยามของของคาว่า “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ”
แต่มีนิยามของคาว่า “สิ่งลามก”26 และ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ซึ่งมีความหมายในทานองเดียวกัน
แต่มีข้อแตกต่างสามารถอธิบายดังนี้
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) อธิบาย “สื่อลามกอนาจารเด็ก”27
หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทาทางเพศ อันได้แก่ การข่มขืนกระทาชาเรา การกระทาชาเรา
โดยสมัครใจ การคุกคามทางเพศ การกระทาอื่น ๆ เพื่อสนองความใคร่ 28 ของเด็กหรือกับเด็กที่มีอายุ

25

คดี R v. Jarvis (2019); คดี R v. Jarvis, 2019 SCC 10, [2019] 1 S.C.R. 488, para.
7-12 (Supreme Court of Canada, 14 February 2019) <https://bit.ly/3wVcpKY> สื บ ค้ น เมื่ อ
23 มีนาคม 2565.
26 ความหมายเดียวกับ “สื่อลามกอนาจาร” ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดของประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287.
27 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) บัญญัติว่า
“สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทาทางเพศ
ของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดในลักษณะทานอง
เดียวกันและให้หมายรวมถึงวัตถุหรือสิ่ งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”.
28 สหรัฐ กิติ ศุภการ, หลักและคาพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 8, อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชชิ่ง 2561) 33.
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ไม่เกิน 18 ปี และเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าทางวิชาการและศิลปะ29 ประกอบกับวิญญูชนทั่วไปเห็นว่ามีลักษณะ
ยั่วยุให้เกิดความกาหนัดหรือความใคร่ทางกามารมณ์30
ด้ว ยเหตุนี้ “สื่อ ลามกอนาจาร (สื่อ ลามกอนาจารผู้ใ หญ่) ” ซึ่ง เป็น
องค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 จึงมีความหมายทานองเดียวกับ
“สื่อลามกอนาจารเด็ก” แตกต่างเพียงเป็นของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งมีความหมายว่า
สิ่งใด ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการกระทาทางเพศ อันได้แก่ การข่มขืนกระทาชาเรา การกระทาชาเราโดย
สมัครใจ การคุกคามทางเพศ การกระทาอื่น ๆ เพื่อสนองความใคร่ ของบุคคลหรือกับบุคคลที่มีอายุเกิน
18 ปีขึ้นไป และเป็นสิ่งที่ไร้คุณค่าทางวิชาการและศิลปะ ประกอบกับวิญญูชนทั่วไปเห็นว่ามีลักษณะ
ยั่วยุให้เกิดความกาหนัดหรือความใคร่ทางกามารมณ์31
(3) ความแตกต่างระหว่างภาพไม่เหมาะสมทางเพศกับสื่อลามกอนาจาร
เนื่องด้วยการเปรียบเทียบความหมายข้างต้นทาให้เห็นว่า “สื่อลามก
อนาจาร” มีความหมายแคบกว่า “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ” ทว่าภาพไม่เหมาะสมทางเพศบางกรณี

29

“สิ่งลามก (obscenity)” หมายถึง สิ่งที่น่าอุจาด บัดสี ต่าทราม เช่น ภาพเปลือยที่แสดง
ให้เห็นถึงยอดถันของเพศหญิง หรืออวัยวะเพศหญิงหรือชายอย่างเด่นชัด ; คาพิพากษาศาลฎีกาที่
6301/2533. ดู ณรงค์ ใจหาญ, ‘ความหมายของ “สิ่งลามก” ในกฎหมาย’ (2529) 2 วารสารนิติศาสตร์
125, 128-129 <https://bit.ly/3x2WfiT> สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2564.
30 การวินิจฉัยว่าอะไรเป็นสิ่งลามกต้องได้ความว่า (1) วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าสิ่งนั้นยั่วยุหรือ
ดึงดูดให้เกิดความกาหนัดหรือความใคร่ทางกามารมณ์ (2) สิ่งนั้นแสดงหรือสื่อในทางที่น่ารังเกียจอย่าง
ชัดเจนถึงการกระทาทางเพศ และ (3) สิ่งนั้นไร้คุณค่าทางวรรณกรรม ศิลปกรรม การเมือง หรือ
วิทยาศาสตร์; อ้างมาจากหลักเกณฑ์พิจารณา Miller Test ในคดี Miller v. California (1973).
ดู คณพล จันทร์หอม, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด 1, (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์วิญญูชน
2564) 632.
31 เทียบเคียงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) ได้ความหมายว่า
“สื่อลามกอนาจาร หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระทาทางเพศ ของ
บุคคลหรือกับบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี ขึ้นไป โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามก
อนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ
ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอื่นใดใน
ลักษณะทานองเดียวกันและให้หมายรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อนื่ ที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”.
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อาจเป็นสื่อลามกอนาจาร ถ้าภาพดังกล่าวได้มาขณะบุคคลกระทาทางเพศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อยั่วยุ
หรือดึงดูดให้เกิดความกาหนัดหรือความใคร่ทางกามารมณ์
ขณะที่ “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ” ที่ได้มาขณะบุคคลดาเนินอิริยาบถทั่วไปหรือ
ทากิจกรรมส่วนตัว แม้จะปรากฏให้เห็นภาพของบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น หรือนมของบุคคลซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ
หรือเป็นภาพของนมเพศหญิงที่สวมเสื้อผ้าภายนอกปกปิด ไม่ถือเป็น “สื่อลามกอนาจาร” เพราะไม่ใช่
ภาพที่ได้มาขณะบุคคลกระทาทางเพศ และเป็นภาพซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศสาหรับ วิญญูชน
ทั่วไป เว้นแต่บุคคลบางกลุ่มที่มีรสนิยมชอบเสพภาพแอบถ่าย ดังนั้น ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ จึงไม่
สามารถบังคับใช้ตามนิยามของสื่อลามกอนาจารของประมวลกฎหมายอาญา
2.1.2.3 ความหมายของสถานที่สาธารณะ
บทนี้จะอธิบายถึงเส้นแบ่งความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากสถานที่
และให้ความหมายของสถานที่สาธารณะตามความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอมของกฎหมายอาญาต่างประเทศ เปรียบเทียบกับความหมายของสถานที่สาธารณะตาม
ประมวลกฎหมายอาญา เพื่อชี้ให้เห็นถึงขอบเขตของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
(1) ความหมายตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
สถานที่เป็นหนึ่งของหลักเกณฑ์ พิจารณาสาคัญ ในการกาหนดระดับ
ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลเชิงภาวะวิสัย ซึ่งความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Video voyeurism) ของกฎหมายอาญาต่างประเทศ กาหนดขอบเขต
ของสิทธิความเป็นส่วนตัว ในสถานที่ส่วนตัวกว้างกว่าสถานที่สาธารณะ ซึ่งความผิดฐานดังกล่าวใน
กฎหมายอาญาต่างประเทศให้ความหมายที่แตกต่างระหว่างสถานที่ส่วนตัวกับสถานที่สาธารณะดังนี้
1. สถานที่ส่วนตัว (private place) ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมของกฎหมายอาญาต่างประเทศ มักบัญญัติคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลในสถานที่ส่วนตัว ด้วยถ้อยคาขององค์ประกอบความผิดทานองว่า “ในสถานที่ซึ่งบุคคล
สามารถคาดหมายความเป็นส่ วนตัว (In place where person has a reasonable expectation of
privacy)”32 ซึ่งหมายถึง “ในสถานที่ซึ่งบุคคลเชื่อได้ว่าเขาหรือเธอสามารถเปลือยกายได้ โดยปราศจาก
32

ดู กฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States
Code) มาตรา 1801; ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985,
c. C-46) มาตรา 162 (1) (a); กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษ (Sexual Offences Act 2003)
มาตรา 67 และมาตรา 68 และกฎหมายอาญาของประเทศนิวซีแลนด์ (Crime Act 1961 No.43)
มาตรา 216G (1) (a).
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การถ้ามอง ลักลอบบันทึกภาพ หรือลักลอบถ่ายทอดออกอากาศจากบุคคลภายนอก (A place where
a person would believe that he or she could fully disrobe in privacy, without being
concerned that the person’s undressing was being viewed, record, or broadcasted by
another)”33 โดยคาว่า “สถานที่ (place)” ในที่นี้ หมายถึง พื้น ที่อ าณาเขตดิน แดน ไม่ใ ช่บ ริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายแต่อย่างใด34 แนวคาพิพากษาศาลตีความให้สถานที่ซึ่งบุคคลสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวจากการถ้ามอง หรือลักลอบบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายและขณะทากิจกรรม
ส่วนตัว ได้แก่
1.1 เคหสถานและบริเวณใกล้เคียงของเคหสถาน (dwelling และ
curtilage)35 เช่น คดีเกี่ยวกับ ซ่อนกล้องจิ๋วแอบบันทึกภาพคนรักขณะอาบน้าในห้องน้าบ้านของจาเลย36
ซ่อนกล้องจิ๋วบันทึกภาพขณะอาบน้าในห้องน้าบ้านของผู้เสียหาย37 แอบบันทึกภาพขณะมีเพศสัมพันธ์
กับคนรักในห้องนอน38 แอบตั้งกล้องบริเวณหน้าต่างห้องนอนบ้านเพื่อนเพื่อบันทึกภาพขณะเพื่อนมี
เพศสัมพันธ์กับคนรัก39 ใช้กล้องซูมจากบริเวณนอกบ้านเพื่อบันทึกภาพขณะอาบน้าในห้องน้าในบ้าน

33

เพิ่งอ้าง.
34 ค ดี State v. Glas (2002) “…The voyeurism statute… two categories of
private places modify and define the place where a person may have a reasonable
expectation of privacy... Thus, it is the physical location of the person that is ultimately
at issue, not the part of the person's body…”. ดู Washington Supreme Court, State v.
Glas 54 P.3d 147 (2002) 147 Wash.2d 410 (JUSTIA US Low, 2002) <https://bit.ly/3x6RJkI>
สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2564.
35 ดู กฎหมายระดับมลรัฐฟลอริด้า (Florida Statutes) มาตรา 810.011 (1)–(3).
36 คดี R v McFarlane (2018); The Court of Appeal of Manitoba, R v McFarlane,
2018 MBCA 48.
37 คดี R v. Concepcion (2017); The Provincial Court of Columbia R. v. Concepcion
2017 BCPC 153.
38 ค ดี State v. Jahnke (2008); Ontario Court of Justice, R. v. P.D., 2011 ONCJ
133 และ STATE of Wisconsin, State v. Jahnke 762 N.W.2d 696 (2008).
39 คดี R v. Pan (2012); The Provincial Court of Alberta, R. v. Pan, 2012 ABPC 203.
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ของผู้เสียหาย40 หรือใช้กล้องซูมจากบริเวณนอกบ้านเพื่อบันทึกภาพขณะเปลือยกายแอบแดดบริเวณ
หลังบ้านของผู้เสียหาย41 เป็นต้น
1.2 สถานที่กึ่งสาธารณะ (semi-public place)42 หมายถึง พื้นที่
อาญาเขตดินแดนที่มีตาแหน่งทับซ้อนกับสถานที่สาธารณะ แต่บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
เมื่อตนเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จากสถานที่ในเวลานั้น ๆ 43 ทาให้สถานที่ดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็น
สถานที่ซึ่งบุคคลอื่นไม่มีสิทธิเข้าไปโดยชอบธรรม เช่น ห้องพักโรงแรม ห้องน้าสาธารณะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
หรือห้องอบผิวแทน เช่นคดีเกี่ยวกับซ่อนกล้องจิ๋วในโถปัสสาวะของห้องน้าชายในที่ทางาน44 ซ่อนกล้องจิ๋ว
แอบบันทึกภาพบนผนังเพดานห้องน้าชายในที่ ทางาน45 หรือแอบบันทึกภาพขณะมีเพศสัมพันธ์กับ
คนรักในห้องพักโรงแรม46 เป็นต้น
2. สถานที่สาธารณะ (public place) “สถานที่สาธารณะ” หมายถึง
สถานที่ ที่ ประชาชนทั่ วไปสามารถเข้ าไปได้ หรื อสถานที่ ซึ่ งประชาชนอยู่ ร่ วมกั น 47, 48 เช่ น บนขนส่ ง
สาธารณะ ทางเท้าบนถนน ห้างสรรพสินค้า ชายหาด พิพิธภัณฑ์ บาร์ หรือร้านอาหาร เป็นต้น แต่ไม่
รวมถึงสถานที่กึ่งสาธารณะที่บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่ว นตัว หรือสถานที่บุคคลสามารถ
อยู่ตามลาพัง ระหว่างครอบครองใช้ประโยชน์จากพื้นทีอ่ าณาเขตดินแดนตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
40

คดี R v. M.G. (2008); Ontario Court of Justice, R. v. M.G., 2008 ONCJ 476.
41 Richard J Sanders, ‘“I’ll be watching you”: The Florida Voyeurism Offense’
(2015) 2 Florida Bar Journal 1, 3 <https://bit.ly/3NQvGEw> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565.
42 ผู้เขียนให้คาจากัดความเอง.
43 Richard J Sanders (เชิงอรรถ 41) 8.
44 คดี R v. Weinheimer (2007); The Provincial Court of Alberta, R. v. Weinheimer,
2007 ABPC 349.
45 คดี R v B.H. (2017); Ontario Court of Justice, R. v B.H., 2017 ONCJ 377.
46 คดี R v. S.M. (2010); Ontario Court of Justice, R. v. S.M., 2010 ONCJ 347.
47 “Public place means A place to which the public has access …”. ดู Jonathan
Law BA, Oxford Dictionary of Law (9th edn, Oxford University Press, 2018) 545.
48 “Public means (adjective) 1. Relating or belonging to an entire community,
state or nation 2. Open or available for all to use, share, or enjoy 3. Having shares that
are available on an open market (noun) 1. The people of a nation or community as a
whole 2. A place open or visible to public”. ดู Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary
(2nd edn, Pocket Edition, 2001) 569.
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(2) ความหมายตามกฎหมายอาญาไทย
ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ผู้เขียนจึงเทียบเคียงความหมายของสถานที่จากนิยามและความผิด
ฐานอื่นเทียบเคียง สามารถแบ่งสถานที่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. เคหสถานและบริเวณเคหสถาน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) อธิบาย “เคหสถาน”49 หมายถึง
สถานที่ เรือ แพ ซึ่งคนใช้อยู่อาศัย รวมถึงบริเวณใกล้เคียงของสถานที่ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม
เช่น เล้าไก่50 สนามหญ้าหน้าบ้านพักแม้ไม่มีรั้วรอบ51 หรือบริเวณรอบบ้านที่มีของใช้รายล้อม52 เป็นต้น
2. ที่รโหฐาน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณาความอาญา มาตรา 1 (13) อธิบ าย
“ที่รโหฐาน”53 หมายถึง สถานที่ใด ๆ ที่ประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไป ซึ่งมีความหมาย
เดีย วกัน กับ พจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิต ยสถาน พ.ศ. 255454 โดยคาพิพากษาศาลฎีกาส่วนใหญ่
มักตีความที่รโหฐานเป็นสถานที่ของเอกชน เช่น เคหสถานหรือบริเวณเคหสถาน ร้านค้าขณะปิดบริการ
เป็นต้น55

49

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) บัญญัติว่า
“เคหสถาน หมายความว่า ที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น เรือน โรง เรือ หรือแพซึ่งคนอยู่
อาศัย และให้หมายความรวมถึง บริเวณของที่ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยนั้นด้วย จะมีรั้วล้อมหรือไม่ก็ตาม”.
50 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 393/2509.
51 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 69/2539.
52 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 9795/2552.
53 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1 (13) บัญญัติว่า
“ที่รโหฐาน” หมายความถึง ที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่สาธารณสถานดั่งที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
ลักษณะอาญา”.
54 “รโหฐาน” หมายถึง ที่เฉพาะส่วนตัว; สานักงานราชบัณฑิตยสภา (เชิงอรรถ 26).
55 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 754/2498 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 883/2520 (ประชุมใหญ่)
และคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3751/2551 ตามลาดับ. ดู สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา, (พิมพ์ครั้งที่ 20 สานักพิมพ์วิญญูชน 2563) 51.
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3. สาธารณสถาน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) อธิบาย “สาธารณสถาน”56 หมายถึง
สถานที่ใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ที่รโหฐาน และประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้57 เช่น ร้านเสริมสวย
ขณะเปิดบริการอยู่ ร้านขายกาแฟ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไ ฟฟ้าขณะเปิดดาเนินการอยู่58 ถนนในซอย59
ห้องโถงในสถานการค้าประเวณี60 ห้องตรวจคนไข้ในโรงพยาบาล สถานที่ราชการ61 หรือห้องน้าสาธารณะ62
(3) ความแตกต่างของสถานที่สาธารณะตามกฎหมายอาญาต่างประเทศ
กับกฎหมายอาญาไทย
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติกาหนดความผิดฐาน
บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม จึงไม่มีนิยามองค์ประกอบความผิด ของคาว่า
“สถานที่ซึ่งบุคคลมีเหตุสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว หรือสถานที่ส่วนตัว” อันได้แก่ เคหสถาน

56

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) บัญญัติว่า
“สาธารณสถาน หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้”.
57 คาว่ า “สถานที่ ” หมายถึ ง อาคารสิ่ ง ปลู ก สร้ า งหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ไม่ จาเป็ น ต้ อ งเป็ น
อสังหาริมทรัพย์เสมอไป และ
คาว่า “ประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้” หมายถึง ประชาชนมีความชอบธรรม
เข้าไปโดยสภาพหรือโดยโอกาส ซึ่งอาจโดยเสรีหรือเสียค่าธรรมเนียมก็ได้. ดู มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล,
‘ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญา’ (2549) 2 รวมบทความ
วิชาการประจาปี 17, 43-44.
58 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 3874/2556 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1732/2516 และคาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 2137/2554 ตามลาดับ.
59 คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2518.
60 คาพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ที่ 883/2520.
61 จาเลยลักลอบติดตั้งกล้องจิ๋วใต้โต๊ะทางานในห้องตรวจคนไข้ (ห้องทางาน) ของโรงพยาบาล
อันเป็นสถานที่สาธารณะ เพื่อลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้าของผู้เสียหายโดยไม่ยินยอม; ดู คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 12983/2558.
62 จาเลยใช้โทรศัพท์มือถือลักลอบบันทึกภาพผู้เสียหายขณะทากิจกรรมส่วนตัวในห้องน้า
สาธารณะ. ดู สานักงานอัยการสูงสุด, ‘คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2404/2563’ (2564) 86 อัยการนิเทศ
67, 67-70.
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กับบริเวณเคสถาน63 ที่รโหฐาน64 และสถานที่กึ่งสาธารณะ ผู้เขียนสังเกตเห็นว่า สถานที่กึ่งสาธารณะ
ตามความหมายของกฎหมายอาญาต่างประเทศกลับอยู่ภายใต้นิยามของคาว่า “สาธารณสถาน” ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) ด้วย ดังนั้น ความแตกต่างของกฎหมายไทยและกฎหมายอาญา
ต่างประเทศสาหรับความผิดฐานนี้ คือ “สถานที่สาธารณะ” หมายถึง สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ แต่ไม่รวมถึงสถานที่กึ่งสาธารณะ
เปรียบเทียบตัวอย่าง คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 โจทก์ประกอบ
อาชีพเป็นแพทย์ จาเลยซ่อนกล้องจิ๋วใต้โต๊ะทางานในห้องตรวจร่างกายคนไข้ของโจทก์เพื่อ ลักลอบ
บันทึกภาพใต้ร่มผ้า ห้องตรวจร่างกายคนไข้ตามข้อเท็จจริงเป็นห้องทางานของแพทย์ ซึ่งบุคคลากร
สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสถานที่สาธารณะไม่ใช่ สถานที่กึ่งสาธารณะ ในทางกลับกัน
หากผู้ป่วยมาตรวจร่างกายซึ่งต้องเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกาย สถานที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนสภาพ
เป็นสถานที่กึ่งสาธารณะแค่ในขณะตรวจร่างกาย เพราะผู้ป่วยสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจาก
การไม่ถูกลักลอบบันทึกภาพ โดยบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่แพทย์หรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้ เช่นเดียวกับ
ผู้เ สีย หายที่ถูก ลับ ลอบบัน ทึก ภาพขณะปัส สาวะในห้อ งน้าสาธารณะตามคาพิพ ากษาศาลฎีก าที่
2404/256365 เพราะเดิมห้องน้าสาธารณะเป็นสถานที่สาธารณะ แต่เมื่อผู้เสียหายเข้าครอบครองโดย
การล็อคประตูห้องน้าสาธารณะแล้ว ผู้เสียหายย่อมคาดหมายว่าตนจะสามารถทากิจกรรมส่วนตัวตาม
ลาพัง ทาให้ห้องน้าสาธารณะดังกล่าวเปลี่ยนสภาพเป็นสถานที่กึ่งสาธารณะ
เพราะฉะนั้นความหมายของสถานที่สาธารณะตามขอบเขตของวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ สนใจที่จะศึกษาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว ในสถานที่ซึ่งประชาชนทั่วไป
มีสิทธิเข้าใช้บริการ หรืออยู่ร่วมกัน เท่านั้น
2.1.3 รูปแบบของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อนื่ โดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะ
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
สามารถกระทาได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กระทา
ความผิด ซึ่งรูปแบบของการกระทาส่วนใหญ่ ได้แก่
2.1.3.1 การบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt)
หมายถึง การบันทึกภาพผู้เสียหายโดยไม่ยินยอม ด้วยการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องช้อนใต้ร่มผ้า (เสื้อผ้าภายนอก) เพื่อบันทึกภาพให้ปรากกฎเห็นอวัยวะเพศ
63

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (4).
64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 1 (13).
65 สานักงานอัยการสูงสุด (เชิงอรรถ 67).
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บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก หรือก้น ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับอยู่ ก็ได้66
(บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน) ยกตัวอย่างเช่น ลักลอบซ่อนกล้องจิ๋วในรูของรองเท้า จากนั้นวางเท้า
ไว้ใต้กระโปรงของหญิง หรือหงายกล้องในถุงกระดาษให้ได้องศา แล้วนาไปวางบริเวณทางขึ้นลงบันได
หรือบันไดขั้นถัดจากผู้เสียหายเพื่อลักลอบบันทึกภาพกางเกงในของผู้เสียหาย เป็นต้น67
2.1.3.2 การบันทึกภาพลอดผ่านเสือ้ ผ้า (down blouse)
หมายถึง การบันทึกภาพผู้เสียหายโดยไม่ยินยอม ด้วยการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งกล้องกาหนดองศาทแยงลงหรือซูมลอดผ่านช่องว่างของเสื้อผ้า (เสื้อผ้าภายนอก)
เพื่อให้เห็นเนินนม นม หรือ ยอดถันของผู้อื่น ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือสวมชุดชั้นในปิดบังอยู่ ก็ได้
(บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน)68 ยกตัวอย่างเช่น ลักลอบซูมกล้องบันทึกภาพนมและยอดถันของ
ผู้อื่นซึ่งอยู่ชั้นล่างของห้างสรรพสินค้า69
2.1.4 ผลกระทบของการกระทาความผิด
อาชญากรรมที่อาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างกล้องบันทึกภาพ ย่อมมี
ระดับความร้ายแรงกว่าการถ้ามอง ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เลนส์กล้องมีความสามารถล่วงล้า
ไปยังพื้นที่ส่วนตัวซึ่งไม่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าของมนุษย์ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สามารถ
สารองข้อมูลภาพอย่างถาวร เปิดซ้าเท่าที่ต้องการ และถ่ายโอนข้อมูลภาพผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย
ไร้สาย (Internet หรือ Bluetooth) ไปยังบุคคลภายนอกในเวลาอันรวดเร็ว ทาให้ยากต่อการควบคุม
ขณะเดียวกันเลนส์กล้องที่มีขนาดจิ๋วและบางเฉียบมักถูกนาไปติดตั้งควบคู่กับอุปกรณ์ทั่วไปให้มีลักษณะ
พลางตา เช่น กล้องปากกา กล้องขวดน้า กล้องนาฬิกา ทาให้ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว และเพิ่มโอกาส
ให้ผู้กระทาความผิดลักลอบบันทึกภาพตามอาเภอใจ
2.1.4.1 ผลกระทบต่อผู้เสียหายโดยตรง
สิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นแนวคิดเชิงนามธรรม ผลกระทบที่เกิดแก่ผู้เสียหาย
จากการลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ ได้แก่ อารมณ์และความรู้สึกด้านจิตใจ (emotion หรือ
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Valerie Bell, Craig Hemmens, and Benjamin Steiner, ‘Up Skirts and Down
Blouses: A Statutory Analysis of Legislative Responses to Video voyeurism’ (2006)
3 Criminal Justice Studies 301, 303 <https://bit.ly/391kMNj> สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
67 เพิ่งอ้าง.
68 เพิ่งอ้าง.
69 เพิ่งอ้าง.
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psychological injury)70 เช่น โกรธ วิตกกังวล อับอาย หดหู่ หวาดกลัว นอนไม่หลับ หรือสูญเสีย
ความมั่นใจในตนเอง (self-esteem) เป็นต้น71
2.1.4.2 ผลกระทบต่อสังคม
พฤติกรรมลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นในสถานที่
สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการกระทาที่มีเป้าหมายเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งคนใด หรือใช้วิธีการสุ่มผู้เสียหาย
ล้วนเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างร้ายแรงสมควรได้รับการประณาม เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผู้เสียหายแล้ว ยังทาให้ผู้คนเกิดความหวาดระแวง รบกวนการดาเนินชีวิตโดยปกติสุขอัน
เป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และยังกระทบต่อชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของสถานที่เกิดเหตุ
2.1.4.3 ผลกระทบต่อการกระทาความผิดอื่นในอนาคต
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม เป็นความผิด
ระดับต้นที่อาจส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อความผิดฐานอื่น ๆ เช่น ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจาร
ความผิดฐานเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร ความผิดฐานกรรโชกทรัพย์ หรือความผิดฐานข่มขืนใจเพื่อ
แลกเปลี่ยนประโยชน์ในทางเพศ (Sextortion) เป็นต้น
บางประเทศเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจเป็นต้นเหตุสู่การกระทาความผิด
เกี่ยวกับเพศ เนื่องจากผลการสารวจสถิติของผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับเพศในประเทศอังกฤษและเวลส์
พบว่าผู้กระทาความผิดเกี่ ยวกับเพศกับผู้เยาว์จานวนร้อยละ 14 และผู้กระทาความผิดฐานข่มขืน
กระทาชาเราร้อยละ 20 เคยมีพฤติกรรมถ้ามองหรือลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศมาก่อน
สอดคล้องกับงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้กระทาความผิดซ้าฐานข่มขืนกระทาชาเรา
จานวน 41 คนจาก 1984 คน เคยมีพฤติกรรมถ้ามองหรือลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศมา
ก่อน72 ทานองเดียวกับงานวิจัยของประเทศแคนาดาพบว่าผู้มีพฤติกรรมถ้ามองหรือลักลอบบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศ มีแนวโน้มที่จะกระทาความผิดเกี่ยวกับเพศฐานอื่นในอนาคตกับผู้เสียหายราย
เดี ย วกั น 73 ขณะที่ ป ระเทศไทยไม่ มี ก ารสารวจสถิติ หรื อ ท าวิ จั ย เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของผู้ ก ระท า
ความผิดเกี่ยวกับเพศแต่อย่างใด
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Stuart P Green (เชิงอรรถ 1) 21-22.
71 Robert I Simon, ‘Video Voyeurs and the Covert Videotaping of Unsuspecting
Victims : Psychological and Legal Consequences’ (1997) Journal of Forensic Sciences
884 อ้างถึงใน New Zealand Law Commission (NZLII) (เชิงอรรถ 4).
72 เพิ่งอ้าง.
73 เพิ่งอ้าง.
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2.2 สิทธิความเป็นส่วนตัว
สิทธิความเป็นส่วนตัว (right of privacy) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เปรียบเสมือน
เกราะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) และเป็นตัวช่วยสนับสนุนการใช้เสรีภาพ
(liberty) ของบุคคลให้สามารถกาหนดแนวทางการดาเนินชีวิตตามเจตจานงอิสระ (self-determination
หรือ autonomy) สิทธิความเป็นส่วนตัวบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายระดับมาตรฐานสากลหลายฉบับ
รวมถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสิทธิความเป็นส่วนตัวมีความหมายและขอบเขตค่อนข้าง
กว้าง ซึ่งการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เป็นการล่วงล้า
พื้นที่ส่วนตัว และพรากข้อมูลส่วนบุคคลไปโดยไม่ได้รับความยินยอม
เพราะฉะนั้น บทนี้จึงจะอธิบายถึงพัฒนาการของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
สถานะทางกฎหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว คุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัว ความหมายของ
ความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเภทของการละเมิดสิทธิความเป็น ส่วนตัว ประเภท
ของความเป็นส่วนตัวภายใต้การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว และสิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ
เพื่อสร้างกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวก่อนจะนาไปสู่การอธิบายขอบเขตของสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะในบทที่ 2.3
2.2.1 พัฒนาการของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
สิทธิค วามเป็น ส่ว นตัว มีต้น กาเนิด มาจากแนวคิด ความเป็น ส่ว นตัว แนวคิด
ความเป็นส่วนตัวมีลักษณะเป็นพลวัตรเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและบริบทของสังคม จึงยากที่จะ
กาหนดความหมายและขอบเขตของความเป็นส่วนตัวอย่างแน่นอนตายตัว แนวคิดดังกล่าวก่อตัวมาตั้งแต่
ยุคสมัยของกรีก ซึ่งมีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรในพระคัมภีร์มิชนาห์ (Mishnah) กล่าวถึงการให้
ความเคารพความเป็นส่วนตัวภายใต้อาณาเขตดินแดนระหว่างปัจเจกชน 74 และยุคสมัยของโรมัน
ยอมรับความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนจากอาณาเขตดินแดน โดยกาหนดให้การเข้าไปในบ้านของบุคคลอื่น
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Baba Batra 3:7 “In a shared courtyard, a man should not build a door
facing another personal’s door nor a window facing another person’s window. If it is
small, he should not enlarge it”. ดู อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์, ‘การคุ้มครองสิทธิผู้ได้รับความเสียหาย
จากภาพถ่าย’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551) 38.
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โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว75 สอดคล้องกับกฎหมายคอมมอนลอว์ตามแนวคิด
“บ้านคือสถานที่ส่วนตัวของบุคคล (a man’s home is his castle)”76 นอกจากนี้แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นส่วนตัวยังปรากฏในคัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์ในเรื่องเล่าของอดัมและอีฟ หลังจากที่ทั้ง
สองรับประทานแอปเปิ้ลต้องห้าม แล้วเกิดความละอายบาปจึงนาใบไม้ม าปกปิดบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายไม่ให้ใครเห็น77 เช่น อวัยวะเพศ ก้น และนมของเพศหญิง
ต่อมาเมื่อพัฒนาการของสังคมเมืองและกฎหมายเริ่มขึ้น แนวคิดกฎหมายธรรมชาติ
(Natural law) มองว่า ความเป็นส่วนตัวมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human
dignity) กล่าวคือ ความเป็นส่วนตัว (privacy) เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อันเป็นสิทธิมนุษยชน
(human right) ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดจนถึงแก่ความตาย ไม่สามารถโอนจาหน่าย หรือพรากจาก
เจ้าของสิทธิโดยไม่ได้รับความยินยอม78 จึงทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัว (right of privacy) ถูกบัญญัติ
ไว้ในสัญญาประชาคมหลายฉบับตามแนวคิดกฎหมายบ้านเมือง (Positive law)79 ทั้งกฎหมายระดับ
มาตรฐานสากล และรัฐธรรมนูญของหลายประเทศเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชน
ภายใต้อานาจการปกครอง โดยกาหนดให้รัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน และ
ห้ามมิให้รัฐแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนตามอาเภอใจ
เนื่อ งจากสิท ธิค วามเป็น ส่ว นตัว มีข อบเขตค่อ นข้า งกว้า ง และมีพัฒ นาการ
ทางกฎหมายกาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวอยู่ตลอดเวลา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ประเทศแรกที่มีพัฒนาการแนวคิดของสิทธิความเป็นส่วนตัว ส่วนประเทศอื่น ๆ ก็ให้ความสาคัญกับสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน สิทธิความเป็นส่วนตัวในความผิดฐานบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ มีพัฒนาการยาวนานแบ่งได้ 4 ระยะ ดังนี้
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“ … To enter a man’s house against his will, was regarded as invasion of
his privacy …”. ดู คณาธิป ทองรวีวงศ์, ‘มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกถ่ายภาพโดย
มิได้รับรู้และยินยอม’ (2551) 4 บทบัณฑิตย์ 11, 14-15.
76 เพิ่งอ้าง 15.
77 วัชรพล ชัยปัญญา, ‘การแทรกแซงความเป็นส่วนตัว : ศึกษาความรับผิดทางอาญา
กรณีก ารเผยแพร่ภ าพส่ว นตัว บนสื ่อ สัง คมออนไลน์ ’ (วิท ยานิพ นธ์น ิต ิศ าสตรมหาบัณ ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561) 22.
78 William L Prosser, ‘Privacy’ (1960) 3 California Law Review 383, 408.
79 อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์ (เชิงอรรถ 74) 36-47.

Ref. code: 25646301031628DJB

26
ระยะแรก สิทธิความเป็นส่วนตัวถูกวางกรอบไว้ในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ปัจเจกชน เท่านั้น เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 ค.ศ. 178980 ระบุห้ามมิให้รัฐใช้
อานาจยึดหรือค้น ตัวบุคคลหรือทรัพย์สินของปัจเจกชนโดยไม่มีหมายอาญาชอบด้วยกฎหมาย81 ทาให้
สิทธิความเป็นส่วนตัวในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนยังไม่ถูกกล่าวถึงมากเท่าที่ควร
แนวคิดของสิทธิความเป็นส่วนตัวถูกกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 18771880 ในประเทศเยอรมัน จากบทความของนักกฎหมายชาวเยอรมันชื่อ Gareis, Otto von Gierke และ
Joseph Kohler ตามลาดับ โดยเริ่มให้นิยามของสิทธิความเป็นส่วนตัวว่าหมายถึง สิทธิแห่งความเป็น
ตัวตนของบุคคล (Rights of the personality)82 และต่อมาเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าสู่ ยุคทอง
ของสื่อมวลชน การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนโดยเฉพาะบุคคลสาธารณะ (public
figures) จากการกระทาของสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้น อย่างไร้ขอบเขต โดยอ้างเสรีภาพของ
สื่อมวลชน (freedom of press) เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public interest) ทั้งทีความจริงเพียง
เพื่อตอบสนองความใคร่รู้ และหาผลประโยชน์ทางการค้า ทาให้มหาเศรษฐีในสังคมชั้นสูงอย่างซา
มูเอล ดี.วาเลน (Samuel D. Warren) และทนายความของเขาชื่อหลุยส์ ดี.แบรนเดียส (Louis D.
Brandeis) ร่วมกันเขียนบทความชื่อเรื่อง “The Right to Privacy” กล่าวถึงการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ในความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ เจกชนกับ ปัจ เจกชนในปี ค.ศ. 1890 ซึ่ง กล่า วโจมตีก ารละเมิด สิทธิ
ความเป็น ส่ ว นตัว ที่น่ารังเกียจของสื่อมวลชน และตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของการละเมิดสิทธิ
80

Richard Clayton and Hugh Tomlinson, Privacy and Freedom of Expression
(Oxford University Press, 2000) 3.
81 Fourth Amendment of Constitution of United States states that
“The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and
effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no
Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and
particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.”
82 บทความทั้งสามกล่าวถึงสิทธิความเป็นส่วนตัว ภายใต้คาว่า “สิทธิแห่งความเป็นตัวตน
ของบุคคล (Rights of the personality) พอสรุปความหมายได้ว่า สิทธิในการตัดสินใจดาเนินชีวิต
อย่างที่ต้องการ สิทธิในเกียรติศักดิ์ สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิในชื่อหรืออัตลักษณ์ตัวตนของบุคคล
ทว่ากลับได้รับความสนใจ และแผ่อิทธิพลทางแนวคิดไปยังประเทศฝรั่งเศส และอังกฤษภายหลัง
สงครามโลกครั้ ง ที่ ส อง. ดู Stig Strümholm, Right of Privacy and Rights of the Personality
(International Commission of Jurists – ICJ, 1967) 28-31 <https://bit.ly/3GEOEeT> สื บ ค้ น
เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565.
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ความเป็นส่วนตัวจากการลักลอบบันทึกภาพ 83 เพื่อชี้ให้เห็นภยันตรายจากการละเมิดสิทธิความเป็น
ส่วนตัวในอนาคต ทั้งสองอธิบายว่าสิทธิความเป็น ส่วนตัวมีขอบเขตกว้างเกินกว่าจะจากัดด้วยสถานที่
ส่วนตัว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา หรือชื่อเสียงเกียรติยศ84 แต่สิทธิความเป็นส่วนตัว
(right of privacy) หมายถึง สิทธิในการแสวงหาความสุขจากสิทธิที่จะอยู่ตามลาพัง (Right to enjoy
life – Right to be let alone)85,86 และมีอานาจการตัดสินใจที่จะเลือกเปิดเผยความเป็นส่วนตัว
สู่สาธารณะ87 ซึ่งแนวคิดจากบทความสะเทือนวงการกฎหมายของสหรัฐ อเมริกาจนเป็นที่มาของ
กฎหมายแพ่งของมลรัฐนิวยอร์ก (New York Legislature) ในปี ค.ศ. 1903 เกี่ยวกับการหาผลประโยชน์
ทางการค้าโดยอาศัยอัตลักษณ์ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม88 และคาพิพากษาคุ้มครองการละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตัวระหว่างปัจเจกชนกันเองในคดี Pavesich v. New England Life Insurance Co. (1905)89
แต่ทว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องท้าทายใหม่ทาให้มีประเด็นโต้เถียงอยู่เสมอ และบางคาพิพากษา
ยังไม่ให้การยอมรับ
ระยะที่สอง องค์กรสหประชาชาติถูกก่อตั้งขึ้นตามกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter
of United Nations) ในปี ค.ศ. 1945 ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และนานาชาติต่างให้ความร่วมมือ
จัดทาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights –

83

Samuel D Warren and Louis D Brandeis, ‘The Right of Privacy’ (1890) 5
Harvard Law Review 193, 211.
84 เพิ่งอ้าง 205-206.
85 เพิ่งอ้าง 193.
86 ได้แนวคิดมาจากความเห็นฝ่ายเสียงข้างน้อ ยของผู้พิพ ากษาชื่อ เกรย์ (Gray) ในคดี
Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442, 450 (1902). ดู Leon
R Yankwich, ‘Right of Privacy: Its Development, Scope and Limitations’ (1952) 4 Notre
Dame Law Review 499, 503-504 <https://bit.ly/3ahHUHr> สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2565.
87 Samuel D Warren and Louis D Brandeis (เชิงอรรถ 83) 199.
88 ดู N.Y. Civ. Right Law (Current through 2021) Chapter 833, Section 50-51
Right of privacy.
89 คดีนี้ โจทก์ ฟ้ อ งจาเลย (บริ ษั ท ประกั น ภั ย ) ว่ า นาภาพของตนไปใช้ โ ดยไม่ ไ ด้ รั บ
ความยินยอม ทาให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าโจทก์ทาประกันภัยกับจาเลย ซึ่งไม่เป็นความจริง.
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UDHR 1948) รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์หลายประการ ซึ่งบัญญัติให้สิทธิความเป็นส่วนตัว
เป็นสิทธิมนุษยชนในข้อ 1290
ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 บทความชื่อเรื่อง “Privacy” โดยวิลเลียม เอล. พรอชเชอร์
(William L Prosser) ได้ศึกษาแนวคาพากษาของศาลสหรัฐอเมริกา และจาแนกประเภทของการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การแทรกแซงความ
เป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (intrusion) การแสวงหาประโยชน์จากอัตลักษณ์ของ
ผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (appropriation) การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวของผู้อื่นต่อสาธารณะ (public
disclosure of private facts) และการด้อยค่าผู้อื่นในสังคม (false light in the public eye) ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ จนกระทั่งสถาบันกฎหมายอเมริกา (American Law Institute)
รวบรวมแนวคิดดังกล่าวบัญญัติรายละเอียดเป็น มาตรา 625B-625E ของ The Restatement (Second)
of Tort (1997)91 ในประมวลกฎหมายแพ่งคอมมอนลอว์92 จากนั้นที่ประชุมของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ (International Court of Justice-ICJ) ได้เ ผยแพร่ร ายงานผลการวิจัย เกี่ย วกับ สิท ธิ
ความเป็นส่วนตัวชื่อ “Right of Privacy and Rights of the Personality” ในปี ค.ศ. 1967 นิยาม
สิทธิความเป็นส่วนตัวหมายถึง สิทธิแห่งความเป็นตัวตนของบุคคล (Rights of the personality) ซึ่ง
ได้รับแนวคิดมาจากประเทศเยอรมันในช่วงก่อนศตวรรษที่ 1993 และยกตัวอย่างประเภทของการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวหลายกรณี โดยกาหนดให้การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น (intrusion
upon a person’s solitude, seclusion or privacy)94 และการบันทึกเทป ภาพหรือวิดีโอ โดยปราศจาก
อานาจชอบด้วยกฎหมาย (unauthorized tape recording, photographing or filming)95 ถือเป็น
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวประเภทหนึ่ง

90

บรรเจิด สิงคะเนติ, นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และเรวดี ขวัญทองยิ้ม, ‘ปัญหาและ
มาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว (Right to privacy)’ (รายงาน
ผลการวิจัยเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2558) 3-4.
91 The Restatement (Second) of Tort (1997) (แก้ไขล่าสุด ค.ศ. 2021) มาตรา
625B-625E ยังมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน. ดู ‘Restatement (Second) of Torts §§ 652A-E (1997)’
(nd.) <https://bit.ly/3xbiCnI> สืบค้นเมือ่ 4 กุมภาพันธ์ 2565.
92 คณาธิป ทองรวีวงศ์ (เชิงอรรถ 75) 21-22.
93 Stig Strümholm (เชิงอรรถ 82) 28-31.
94 เพิ่งอ้าง 103-110.
95 เพิ่งอ้าง 110-113.
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ระยะที่สาม กฎหมายอาญาในช่วงเวลาก่อนมีเทคโนโลยีล้าสมัยยังคงคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวจากการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (intrusion)
ตามแนวคิด “บ้านคือสถานที่ส่วนตัวของบุคคล (a man’s home is his castle)” และกาหนด
เฉพาะการล่วงล้าทางกายภาพ (physical intrusion) จึงบัญญัติคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ปัจเจกชนไม่กี่ประเภท เช่น ความผิดฐานบุกรุกในเคหสถาน ความผิดฐานเปิดจดหมายปิดผนึก และ
กาหนดให้การค้นหรือยึดตัวบุคคลหรือทรัพย์สินของปัจเจกชนต้องกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา
เทคโนโลยีการดักฟังถูกนามาใช้เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัว
ของปัจเจกชนถูกละเมิดจนเป็นคดีขึ้นสู่ศาลจานวนมาก96 ทว่าคาพิพากษาของศาลสหรัฐอเมริกายังคง
คุ้มครองเฉพาะผู้เสียหายซึ่งอยู่ในเคหสถานและการละเมิดสิทธิ ความเป็นส่วนตัวต้องเป็นการล่วงล้า
ทางกายภาพ ทาให้ปัจเจกชนหลายคดีไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4
(Fourth Amendment)97 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1967 คาพิพากษาคดี Katz v. United States วินิจฉัย
ว่ารัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 (Fourth Amendment) มีเจตนารมณ์คุ้มครองบุคคลมากกว่า
สถานที่ส่วนตัว การติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังฟังบทสนทนาระหว่างบุคคลในตู้โทรศัพท์สาธารณะ
เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4
(Fourth Amendment) เพราะบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกดักฟังแม้เป็น
สถานที่ส าธารณะ ซึ่ง คาพิพ ากษาคดีนี้เ ป็น จุด เริ่ม ต้น ของคาว่า “ขอบเขตอัน สมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (Reasonable expectation of privacy)”98
กล้องบันทึกภาพขนาดพกพาถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 และปรากฏ
อย่างเด่นชัดในปี ค.ศ. 1991 เมื่อบริษัทอีสต์แมนโกดักเปิดตัววางจาหน่ายกล้องบันทึกภาพดิจิตัล DSLR
ซึ่งมีลักษณะกระทัดรัด บันทึกภาพได้ในระดับคมชัด และสารองข้อมูลในรูปแบบดิจิตัลโดยไม่ใช้ฟิล์ม ทาให้

96

คณาธิป ทองรวีวงศ์, ‘การนากฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังมาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ในความเป็นส่วนตัวของผู้ถูกถ่ายและเผยแพร่วิดีทัศน์ทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม’ (2556) 1 บทบัณฑิตย์
นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภา 37, 42-56.
97 Adam R Pearlman and Erick S Lee, ‘National security, Narcissism, Voyeurism,
and Kyllo: How intelligence programs and social norms are affecting the Fourth
Amendment’ (2016) 4 Texas A&M Law Review 719, 723-730 <https://scholarship.law
.tamu.edu/lawreview/vol2/iss4/8/> สืบค้นเมือ่ 10 กุมภาพันธ์ 2565.
98 เพิ่งอ้าง 730-731.
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เกิดการแข่งขันของผู้ผลิตรายอื่นในตลาด99 จากนั้นอาชญากรรมลักลอบติดตั้งกล้ องบันทึกภาพใน
สถานที่ส่วนตัวก็แพร่ระบาดขึ้น100 ส่งผลให้หลายประเทศทยอยกาหนดความผิดฐานบันทึกภาพของ
ผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่ส่วนตังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลจากการถ้ามองหรือลักลอบบันทึกภาพโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ส่วนตัว อาทิเช่น
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศส 101 เยอรมัน102 เนเธอแลนด์103 คุ้มครองภาพทั่วไปในสถานที่ส่วนตัว
ส่วนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 104 อังกฤษและเวลส์105 แคนาดา106 นิวซีแลนด์107 คุ้มครอง
ภาพไม่เหมาะสมทางเพศในสถานที่ส่วนตัว
ระยะล่าสุด บริษัท เอปสัน (Epson) ได้คิดค้นกล้องบันทึกภาพที่มีน้าหนักเบา
ขนาดเล็กอย่าง Mirrorless และเริ่มทดลองนาเลนส์กล้องไปติดร่วมกับโทรศัพท์มือถือ ในปี ค.ศ. 2004
นวัตกรรมเลนส์กล้องมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนกระทั่งบริษัทแอปเปิล (Apple) สามารถทาให้กล้องใน

99

Camera Zone, ‘History of Camera | Evolution of Camera | World's First
Camera Obscura’ (Youtube, 20 February 2021) <https://www.youtube.com/watch?v
=cvy7Qlp4A2k> สืบค้นเมือ่ 10 กุมภาพันธ์ 2565.
100 “… this amounts to nothing more than making a record …, the making
of a photograph without his consent is an invasion of a private right …”. ดู William L
Prosser (เชิงอรรถ 78) 392.
101 ดู กฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศส (Penal Code) มาตรา 226-1 2°.
102 ดู กฎหมายอาญาของประเทศเยอรมัน (German Criminal Code (Strafgesetzbuch –
StGB)) มาตรา 201 (1) 1.
103 ดู กฎหมายอาญาของประเทศเนเธอแลนด์ (Dutch Criminal Code) มาตรา 139f 1°.
104 ดู กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Code) มาตรา
1801.
105 ดู กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์ (Sexual offence Act 2003) มาตรา
67และมาตรา 68.
106 ดู ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985, c.
C-46) มาตรา 162.
107 ดู กฎหมายอาญาของประเทศนิวซีแลนด์ (Crime Act 1961 No.43) มาตรา 216G.
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โทรศัพท์มือถือมีระดับความคมชัดเทียบเท่ากับกล้องบันทึกภาพทั่วไป สร้างความเปลี่ยนแปลงใน
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีครั้งใหญ่ ทาให้ผู้ผลิตในตลาดโทรศัพท์มือถือหันมาให้ความสนใจ108
นวัตกรรมกล้องในโทรศัพท์มือถือถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อตอบสนอง
ความการใช้ชีวิตสมัยใหม่ เลนส์กล้องในปัจจุบันจึงถูกออกแบบให้บางเบาและมีระดับความคมชัดสูง
เพื่อ ให้ส ามารถนาไปติด ตั้ง ร่ว มกับ อุป กรณ์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์อื่น หรือ ซ่อ นอยู่ใ นอุป กรณ์ทั่ว ไป เช่น
กล้องบันทึกภาพขนาดจิ๋ว กล้องปากกา กล้องหลอดไฟ หรือกล้องนาฬิกา มากไปกว่านั้นยังขยาย
ขีดความสามารถให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถสารองข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และถ่าย
โอนไปยังบุคคลภายนอกอย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายไร้สาย เช่น อินเตอร์เน็ต บลูทูธ เป็นเหตุให้บุคคล
บางกลุ่มนาเทคโนโลยีข้างต้นไปก่อเหตุบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศในสถานที่สาธารณะ เป็นสาเหตุ
ที่ทาให้หลายประเทศขยายขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลไปยังสถานที่สาธารณะเพื่อ
ปราบปรามการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เช่น
ประเทศนิวซีแลนด์109 บางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา110 ประเทศอังกฤษและเวลส์111 และประเทศ
แคนาดา112
2.2.2 สถานะทางกฎหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว
สิทธิความเป็นส่วนตัว (right of privacy) มีฐานะเป็นสิทธิมนุษยชน (human right)
ซึ่งบัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of
Human Rights – UDHR 1948)113 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ โดยมีหลักการ
และขอบเขตข้อจากัดสิทธิความเป็นส่วนตัว ดังนี้

108

Differently, ‘CAMERAS EVOLUTION THROUGH THE YEARS!!’ (18 มกราคม
2022) <https://www.youtube.com/watch?v=N4bgNL2vu70> สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์
2565.
109 ดู กฎหมายอาญาของประเทศนิวซีแลนด์ (Crime Act 1961 No.43) มาตรา 216G (b).
110 ดู บทที่ 3.1.2
111 ดู กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์ (Sexual offence Act 2003, Voyeurism:
Addition offences(2019)) มาตรา 67A.
112 ดู บทที่ 3.2.1
113 การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นไม่
ยินยอม ในสถานที่สาธารณะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชน และยากที่จะกาหนดให้
รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีความผิดฐานบันทึกภาพในไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
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2.2.2.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration
of Human Rights – UDHR 1948) เป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนฉบับแรกที่ทั่วโลกตกลงร่วมกัน แม้ว่า
จะไม่มีสภาพบังคับ แต่นานาประเทศต่างให้การยอมรับเป็นแนวปฏิบัติระดับสากล (Soft law) จึงเป็น
ที่มาของข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีสภาพบังคับ หรือรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายภายในของหลายประเทศ
โดยประเทศไทยร่วมออกเสียงสนับสนุนตามข้อมติที่ 217 A (III) ในประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
ให้การรับรอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491114 ปฏิญ ญาฉบับนี้ มีหลักการสาคัญว่าสิทธิและ
เสรีภาพเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปกป้อง มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา หรือเอกลักษณ์ใด
ย่อมมีสิทธิดาเนินชีวิตอย่างเสรี เท่าเทียม และมีศักดิ์ศรี115
สิทธิความเป็นส่วนตัวถูกรับรองไว้ในข้อ 12 บัญญัติว่า “บุคคใด ๆ จะถูก
แทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัว ในครอบครัว ในเคหสถาน หรือในการสื่อสาร หรือจะถูก
ลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด
หรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น”116 ดังนั้น สิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน จึงต้องได้รับการปกป้อง
คุ้มครองจากการละเมิดโดยปราศจากเหตุอันสมควร ไม่ว่าจะเป็นการกระทาโดยรัฐหรือปัจเจกชนกันเอง
2.2.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ประเทศไทยบัญ ญัติรับ รองสิท ธิค วามเป็น ส่ว นตัว ในรัฐ ธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจักรไทยหลายฉบับซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันไว้ใน มาตรา 34 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มาตรา 35 ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2550 และมาตรา 32 ของ
สาธารณะ เนื่องด้วยลักษณะของการกระทาและอานาจหน้าที่โดยอาศัยประโยชน์สาธารณะ (Public
interests).
114 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal
Declaration of Human Right (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2556) 3 <https://bit.ly/3
ta9m0m> สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565.
115 Amnesty International Thailand, ‘ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน’ (มปป.)
<https://www.amnesty.or.th/our-work/hre/what-udhr/> สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565.
116 Article 12 of Universal Declaration of Human Rights 1948 states that
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family,
home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone
has the right to the protection of the law against such interference or attacks.” แปลโดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ; คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เชิงอรรถ 114) 22.
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน กาหนดหลักการและขอบเขตข้อจากัดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว ดังนี้
บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระทา
อันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้น หรือการนาข้อมูลส่วน
บุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
สิทธิความเป็นส่วนตัวบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายระดับสูงสุดภายในประเทศ
รัฐจึงมีหน้าที่ตรากฎหมายลาดับรองเพื่อคุ้มครองสิทธิ ความเป็นส่วนตัวของบุคคล อย่างไรก็ดี สิทธิ
ความเป็นส่วนตัวไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด (Absolute right) เจ้าของสิทธิอาจสละประโยชน์ได้ด้วยการให้
ความยินยอม และการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอาจกระทาได้หากอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย
ซึ่งตราขึ้นเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะเท่าที่จาเป็น นอกจากนี้สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังมีความสาคัญ
ไม่น้อยไปกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อรักษาความสมดุลไม่จากัดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นจนไม่ได้สัดส่วน
2.2.3 คุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัว
สิท ธิความเป็นส่วนตัวเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(human dignity) เนื่องจากแก่นแท้ของสิทธิความเป็นส่วนตัว คือ อานาจโดยอิสระในการตัดสินใจ
ดาเนินชีวิตตามความพอใจของบุคคล (self-determination หรือ autonomy) ซึ่งอานาจดังกล่าว
เป็นเสมือนเครื่องมือแสวงหาความสุขตามเจตจานงอิสระของบุคคล117,118 ทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัว

117

“An individual has a right to enjoy life in any way that may be most
agreeable and pleasant to him”; ค ดี Pavesich v. New England Life Ins. ดู Edward J
Bloustein, Privacy as an aspect of human dignity an Answer to Dean Prosser (New York
University Law Review 1994) อ้า ง ถึง ใ น Ferdinand David Schoeman, Philosophical
Dimensions of Privacy An Anthology (Cambridge University Press, 1984) 187.
118 John Stuart Mill, On Liberty ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ (ภัทรพร สิริกาญจน ผู้แปล,
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2530) 13, 132.
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มีความเชื่องโยงกับเสรีภาพในการดาเนินชีวิต (liberty)119,120 เพื่อสะท้อนคุณค่าของการเป็นมนุษย์
หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity)121 เนื่องจากมนุษย์ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพ
และเท่าเทียม การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรจะกระทามิได้ ดังนั้น
สิทธิความเป็นส่วนตัวจึงถูกรับรองไว้ในฐานะสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นหลักประกันขั้นต่าของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ อนึ่ง การใช้สิทธิความเป็นส่ วนตัวหรืออานาจโดยอิสระในการตัดสินใจดาเนินชีวิต
ตามเจตจานงอิสระของบุคคลสะท้อนออกมาในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่
1) การกาหนดพื้นที่ส่วนตัว กล่าวคือ บุคคลสามารถเลือกปกปิดหรือเปิดเผย
ความเป็นส่วนตัวแก่บุคคลภายนอก เช่น ความคิด อารมณ์ความรู้สึก 122 ข้อมูลส่วนบุคคล หรือบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกาย ดังนั้นความส่วนตัวใดที่บุคคลประสงค์จะปกปิด หรือให้อยู่ภายใต้การควบคุมย่อม
ได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
2) การกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ กล่าวคือ เพราะบุคคลต่างมีสิทธิความเป็น
ส่วนตัวจึงทาให้บุคคลได้รับการเคารพระหว่างกัน (respect) อีกทั้งเพราะมีสิทธิความเป็นส่วนตัว

119

เสรีภาพ (Liberty) หมายถึง อานาจโดยอิสระเหนือตนเองสามารถเลือกที่จะกระทาหรือไม่
กระทาการใด. ดู บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(พิมพ์ครั้งที่ 5, สานักพิมพ์วิญญูชน 2558) 53.
120 “Liberty includes the right to live as one will, so long as that will does
not interfere with the rights of another or of the public. One may desire to live a life
of seclusion; another may desire to live a life of publicity; still another may wish to
live a life of privacy as to certain matters and of publicity as to others … Each is entitled
to a liberty of choice as to his manner of life, and neither an individual nor the public
has a right to arbitrarily take away from him his liberty”; ค ดี Pavesich v. New England
Life Ins. ดู Edward J Bloustein (เชิงอรรถ 117) 187.
121 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human dignity) คือ คุณค่าประจาตัวในฐานะเกิดมาเป็น
มนุษย์ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ เพศ เชื้อชาติ ความเชื่อ เวลา สถานที่ . ดู บรรเจิด สิงคะเนติ
(เชิงอรรถ 119) 90; Edward J Bloustein (เชิงอรรถ 117) 185-188.
122 Edward J Bloustein (เชิงอรรถ 119) 186.
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บุคคลจึงเลือกที่จะเปิดเผยความคิด อารมณ์ ความรู้สึกต่อบุคคลหนึ่งแตกต่างกับอีกบุคคลหนึ่งจนกระทั่ง
ก่อเกิดเป็นความรัก (love) และมิตรภาพ (friendship)123
3) การพัฒนาบุคลิกภาพ กล่าวคือ มนุษย์แต่ละคนมีความชอบและประสบการณ์
ชีวิตส่วนตัวแตกต่างกัน สิทธิความเป็นส่วนตัวส่งเสริมให้บุคคลแสวงหาตัวตน และกล้าแสดงออก
ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัว124 เช่น การแต่งกาย การกาหนดอัตลักษณ์ทางเพศ การประกอบอาชีพ การเลือก
ทาในสิ่งที่เขาถนัดและมีความสุข
4) การกาหนดภาพลักษณ์และสถานะทางสังคมของบุคคล กล่าวคือ ภาพลักษณ์
ที่แสดงออกแก่สังคมกับตัวตนที่แท้จริงของบุคคลอาจแตกต่างกัน อย่างไรก็ดีบุคคลมีสิทธิที่จะยกระดับ
สถานะทางสังคมหรือรักษาภาพพจน์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะตามความพอใจของเขา เช่น
เป็นผู้ไร้มลทินมัวหมอง หรือเป็นดารา นักแสดง ผู้มีชื่อเสียง ดังนั้นการทาลายชื่อเสียงเกียรติยศ จึงเป็น
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว125
2.2.4 ความหมายของความเป็นส่วนตัวและสิทธิความเป็นส่วนตัว
การนิยามความหมายของความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องยาก และในปัจจุบันยังไม่มี
การกาหนดเส้นแบ่งระหว่างความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะอย่างชัดแจ้ง นอกจากนี้ความเป็น
ส่วนตัวยังมีความหมายแคบกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว
2.2.4.1 ความหมายของความเป็นส่วนตัว
ความเป็นส่วนตัว (private) ไม่มีนิยามแน่ชัด Black’s law dictionary
ให้ค วามหมายว่า “สภาวะที่มีค วามสัม พัน ธ์กับ หรือ เป็น ของบุค คลใดบุค คลหนึ่ง ตรงกัน ข้า มกับ
ความเป็นส่วนสาธารณะ หรือสภาวะที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือความลับ ”126 และความเป็น
ส่วนตัวยังถูกอธิบายในหลากหลายความหมาย อาทิเช่น “การดาเนินชีวิตด้วยตนเองแยกออกจากสังคม

123

Charles Fried, Privacy [A moral analysis] (New York University Law Review
1968) อ้า งถึง ใน Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy an
Anthology (Cambridge University Press, 1984) 205, 207, 209, 219.
124 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 80) 38-41.
125 Ruth Gavison (เชิงอรรถ 10) 351-353.
126 “Private means (adjective) 1. Relating or belonging to an individual,
as opposed to the public or the government 2. Not having shares that are freely available
on an open market 3. Confidential” Bryan A Garner (เชิงอรรถ 48) 553.
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หรือขอบเขตพื้นที่แบบรูปธรรมหรือนามธรรม ซึ่งรับรู้ได้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”127 หรือ “ขอบเขต
ที่เก็บรักษาและคุ้มครองความคิด อารมณ์ และการกระทาให้รอดพ้นจากการแทรกแซงของผู้อื่น ”128
หรือ “สภาวะของบุคคลที่สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ (secrecy) หรือดาเนินชีวิต
โดยปราศจากการจับจ้องจากสาธารณะ (anonymity) หรือมีความสันโดษปราศจากการบุกรุกทางกายภาพ
(solitude)”129 เป็นต้น
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า ความเป็นส่วนตัว หมายถึง สภาวะอันปราศจาก
การรับรู้ของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับสภาวะทีว่ ิญญูชนทั่วไปสามารถคาดหมายได้
2.2.4.2 ความหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัว
สิทธิความเป็นส่วนตัว (right of privacy หรือ privacy right) มีสถานะ
เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองคุ้มครองแก่บุคคลในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(Positive right)130 แต่ขณะเดียวกันก็มีสถานะเป็นเสรีภาพการดาเนินชีวิตของบุคคล พึงได้รับการเคารพ
จะแทรกแซงหรือขัดขวางมิได้ (Negative right) ความหมายของสิทธิความเป็นตัวถูกอธิบายโดยนักวิชาการ
จานวนมาก ซึ่งแบ่งความหมายออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี้

127

ศรันยา แรงกุศล, ‘การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะตามหลัก
กฎหมายอาญา: ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองในพื้นที่สาธารณะ’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561) 23.
128 “This psychological state creates a zone surrounding the person where
one keeps and protects his thoughts, emotions, and acts from interference by others
in the public domain”. ดู Shlomit Yanisky-Ravid and Ben Zion Lahav, ‘Public Interest
vs. Private Lives--Affording Public Figures Privacy in the Digital Era: The Three Principles
Filtering Model’ (2017) 19 Journal of Constitutional Law 975, 992 <https://bit.ly/3NaLim5>
สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565.
129 Ruth Gavison (เชิงอรรถ 10) 348-356.
130 บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 50-51; Richard Clayton and Hugh Tomlinson
(เชิงอรรถ 80) 49.
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กลุ่มที่หนึ่ง ให้ความหมายอย่างกว้างว่า สิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึง
“สิทธิที่จะอยู่ตามลาพัง (Right to be let alone)”131,132 หรือ “สิทธิแห่งความเป็นตัวตนของบุคคล
(Rights of the personality)”133
กลุ่มที่สอง ขยายความความหมายของกลุ่มที่ 1 ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า สิทธิ
ความเป็นส่วนตัว หมายถึง “สิทธิที่จะไม่ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
(intrusion) สิทธิที่จะไม่ถูกเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวต่อสาธารณะ (public disclosure of private facts)
สิทธิที่จะไม่ถูกด้อยค่าต่อสาธารณะ (false light in the public eye) สิทธิอันปราศจากการแสวงหา
ประโยชน์จากอัตลักษณ์โดยไม่ยินยอม (appropriation)”134
กลุ่มที่สาม เห็นแย้งกับกลุ่มที่สองว่า สิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ใช่สิทธิอันจะ
นามากล่าวอ้างครอบคลุมทุกกรณี และอธิบายความหมายอย่างแคบของสิทธิความเป็นส่วนตัวในเชิง
ความเป็นสันโดษ (solitude) อานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิต (autonomy) และเสรีภาพในการดาเนินชีวิต
ของบุคคล (liberty) ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
อานาจการควบคุมความเป็นส่วนตัวเหนือบุคคลอันจะกาหนดให้ความเป็นส่วนตัวใด
เป็ น ที่ รั บ รู้ แ ก่ ผู้ อื่ น (Privacy is control over when and by whom the various
parts of us can be sensed by others) คาว่า “รับรู้ (sensed)” หมายถึง การมองเห็น
ได้ยิน สัมผัส รับกลิ่น หรือรับรส ส่วนคาว่า “สิ่งใดที่มีความเป็นส่วนตัว (part of us)”
หมายถึง บริเวณส่วนตัวของร่างกาย เสียง หรือสสารจากร่างกาย รวมถึงสิ่งของหรือ
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและเข้าถึงความเป็นส่วนตัว135

131

ความหมายของ ซามูเอล ดี.วาเลน (Samuel D. Warren) และหลุยส์ ดี.แบรนเดียส
(Louis D. Brandeis). ดู Samuel D Warren and Louis D Brandeis (เชิงอรรถ 83) 193.
132 ได้แนวคิดมาจากความเห็นฝ่ายเสียงข้างน้อยของผู้พิพากษาชื่อเกรย์ (Gray) ในคดี
Roberson v. Rochester Folding Box Co., 171 N.Y. 538, 64 N.E. 442, 450 (1902). ดู Leon R
Yankwich (เชิงอรรถ 86) 503-504.
133 ความหมายของที่ประชุมของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court
of Justice - ICJ). ดู Stig Strümholm (เชิงอรรถ 82) 28-31.
134 ความหมายของวิลเลียม เอล. พรอชเชอร์ (William L Prosser). ดู William L Prosser
(เชิงอรรถ 78) 389.
135 ความหมายของริชาร์ท บี พาร์คเกอร์ (Richard B. Parker); Richard B. Parker, A
Definition of Privacy (Rutgers Law Review 1974) 281. ดู Judith Jarvis Thomson, The right to
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สิทธิในสภาวะของบุคคลที่สามารถรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นความลับ (secrecy)
หรือดาเนินชีวิตโดยปราศจากการจับจ้องจากสาธารณะ (anonymity) หรือมีความสันโดษ
ปราศจากการบุกรุกทางกายภาพ (solitude) อันมีความสัมพันธ์กับคุณค่าของอานาจ
การตัดสินใจดาเนินชีวิตของบุคคล (self-determination หรือ autonomy)136 ดังนั้น
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจึงหมายถึง การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร (intrusion) และการทาลายชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคล (defamation)137
เท่านั้น ส่วนการแสวงหาประโยชน์จากอัตลักษณ์ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (appropriation)
เป็นเพียงการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของเจ้าของกรรมสิทธิ์138
สิทธิที่จะอยู่คนเดียวโดยปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลอื่น หรือถูกแทรกแซง
น้อยที่สุด รวมถึงสิทธิที่จะปกป้องตนเองจากการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว 10 ประเภท
ได้แก่ การแทรกแซงในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และความเป็นอยู่ในบ้าน การแทรกแซงเรื่อง
กายและจิตใจ หรือความประพฤติเรื่องเพศและอิสรภาพทางความคิด การเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและเกียรติยศ การถูกทาให้มัวหมองในสายตาสาธารณชน การเปิดเผยเรื่องส่วนตัว
อย่างไม่เคารพและทาให้อับอาย การนาชื่อหรือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นบุคคลนั้นไปใช้ประโยชน์
การสอดแนม การสอดรู้สอดเห็น การจับตามอง และการรบกวน การแทรกแซงใน
การโต้ตอบจดหมาย การเปิดเผยข้อมูลความลับทางวิชาชีพที่บุคคลนั้นได้ให้หรือได้รับ
และการนาการติดต่อสื่อสาร การเขียน การพูดที่เป็นส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิด139

privacy (Princeton University Press 1975) อ้ า งถึ ง ใน Ferdinand David Schoeman, Philosophical
Dimensions of Privacy An Anthology (Cambridge University Press, 1984) 288.
136 ความหมายของรูธ กาวิสัน (Ruth Gavison). ดู Ruth Gavison (เชิงอรรถ 10) 348356.
137 อนุมานว่าหมายถึ ง สิทธิที่จะไม่ถูกเปิด เผยเรื่ องราวส่ ว นตั ว ต่อสาธารณะ (public
disclosure of private facts) และสิทธิที่จะไม่ถูกด้อยค่าในสังคม (false light in the public eye)
ตามความหมายของวิลเลียม เอล พรอชเชอร์ (William L Prosser).
138 Ruth Gavison (เชิงอรรถ 10) 373-374.
139 ความหมายของไมเคิล เอ ซิมเมอร์แมน (Michael A. Zimmerman). ดู มาตาลักษณ์
เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 26-27.
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สิทธิประจาตัวของบุคคลอันประกอบไปด้วยเสรีภาพในร่างกาย การดารงชีวิตมี
ความเป็นส่วนตัวได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายมิให้ผู้อื่นมาล่วงละเมิด ซึ่งความเป็น
ส่วนตัว หมายถึง สถานะที่บุคคลจะรอดพ้นจากการสังเกต การรู้เห็น การสืบความลับ
การรบกวนต่าง ๆ และมีความสันโดษ ไม่ติดต่อสัมพันธ์ กับสังคม เพื่อให้บุคคลสามารถ
ดารงชีวิตอย่างเป็นอิสระ พัฒนาบุคลิกลักษณะตามที่ต้องการ และแสวงหาความสุขใน
ชีวิตตามวิถีทางที่อาจเป็นไปได้และเป็นความพอใจของตน140
สิทธิที่จะอยู่ตามลาพัง โดยปลอดจากการแทรกสอดในความเป็นอยู่ส่วนตั วอย่ าง
แท้จริง ซึ่งการแทรกสอดนั้นทาให้ได้ รับความอับอาย เดือดร้อน ราคาญใจ สูญเสีย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ในความเป็นตัวของตัวเองที่จะดาเนินชีวิตตามที่ตนต้องการ
หรือการนาชื่อภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลไปหาประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต141
กลุ่มที่สี่ เห็นว่า “สิทธิความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับคุณค่าของสิทธิ
ในการมีชีวิต สิทธิในเสรีภาพ และเป็นสิทธิที่แฝงทับซ้อนอยู่กับสิทธิอื่น เช่น สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย
สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการตัดสินใจดาเนินชีวิตของตนเอง จึงไม่มีความจาเป็นต้องนิยามความหมาย
ของสิทธิความเป็นส่วนตัว”142
ผู้เขียนเห็นว่า สิทธิความเป็นส่วนตัวอาจเป็นสิทธิที่แฝงทับซ้อนอยู่ในสิทธิ
อื่น ๆ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน และจากความหมายของนักวิชาการข้างต้นสรุปว่า สิทธิความเป็นส่วนตัว
เป็นสิทธิที่มีความสัมพันธ์กับอานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิตอย่างอิสระ (self-determination หรือ
autonomy) สามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวจากการรับรู้ของผู้อื่นหรือเลือกเปิดเผยความเป็นส่วนตัว
สู่บุคคลภายนอกตามความพอใจของเจ้าของสิทธิ ดังนั้น สิทธิความเป็นส่วนตัวโดยแท้ น่าจะหมายถึง
อานาจการตัดสินใจกาหนดความเป็นส่วนตัว กล่าวคือ สิทธิอันปราศจากการแทรกแซงอานาจการตัดสินใจ
ดาเนินชีวิต (กาหนดความเป็นส่วนตัว) จากบุคคลภายนอกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ได้แก่ สิทธิที่จะไม่
ถูกแทรกแซงความเป็นส่วนตัวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร และสิทธิที่จะไม่ถูกด้อยค่าสถานะทางสังคม
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ความหมายของมานิตย์ จุมปา. ดู มานิตย์ จุมปา, คาอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540 (พิมพ์ครั้งที่ 5, สุขใจ 2547) 21 อ้างถึงใน มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 38.
141 ความหมายของกุลพล พลวัน. ดู กุลพล พลวัน, ‘บุคคลสาธารณะกับสิทธิในความเป็นอยู่
ส่วนตัว’ (2551) 64 ตอน 3 บทบัณฑิตย์ 1, 2.
142 ความเห็นของจูดีธ จาวิส ทอมสัน (Judith Jarvis Thomson); Judith Jarvis Thomson
(เชิงอรรถ 136) 286-287.
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ของบุคคล เพราะการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวทั้งสองประเภทนี้มีผลเป็นการจากัดเสรีภาพใน
การดาเนินชีวิตและลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยตรง
2.2.5 การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้อนื่ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
วิลเลียม เอล พรอชเชอร์ (William L Prosser) แบ่งประเภทของการละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวจากคาพิพากษาศาลสหรัฐอเมริกาแบ่งออกเป็น 4 ประเภท143 ได้แก่ (1) การแทรกแซง
ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (intrusion) (2) การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัว
ของผู้อื่นต่อสาธารณะ (public disclosure of private facts) (3) การด้อยค่าผู้อื่นต่อสาธารณะ (false
light in the public eye) และการแสวงหาประโยชน์จ ากอัต ลัก ษณ์ข องผู้อื่น โดยไม่ยิน ยอม
(appropriation) โดยการกระทากรรมเดียวกันอาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวมากกว่าหนึ่งประเภท
การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร (intrusion)
หมายถึง การกระทาใด ๆ ทางกายภาพหรืออาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นในทานองเดียวกัน
ล่วงล้าไปยังความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น
ห้องพักโรงแรม การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีหมายอาญาชอบด้วยกฎหมาย
การดักฟังการสนทนาของผู้อื่น การแอบดูข้อมูลส่วนบุคคล การรบกวนผู้อื่นด้วยเสียงและกลิ่น รวมถึง
การบันทึกภาพของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม ล้วนเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว144
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปรวบรวมแนวคาพิพากษาเพื่ออธิบายความหมายของ
“ความเป็นส่วนตัว (private life)” ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 8 (1) 145 แห่งอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ. 1950 (The European Convention on
Human Rights – ECHR 1950)146 ว่า “ความเป็นส่วนตัว (private life)” ที่ได้รับความคุ้มครองใน
ความหมายของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (physical and moral integrity)
อัตลักษณ์ของบุคคล (personal identity) ข้อมูลส่วนบุคคล (personal information) ความสัมพันธ์
ทางเพศ (personal sexuality) และพื้นที่ส่วนตัว (private area)
143

William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 389.
144 เพิ่งอ้าง 389-392.
145 The European Convention on Human Rights – ECHR 1950, Article 8 (1)
“Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and
his correspondence.”
146 เป็นกฎหมายระดับมาตรฐานสากลที่รับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวในความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกชนกับรัฐ แต่ผู้เขียนเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถนามาอธิบายขยายความกับความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนได้.
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ข้อมูลส่วนบุคคล (personal information) หมายถึง ข้อมูลซึ่งแสดงความเฉพาะ
เจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น ข้อมูลประวัติสุขภาพ ลายนิ้วมือ หรือภาพถ่าย ดังนั้นการลักลอบ
เอาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับความยินยอม ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว147
พื้นที่ส่วนตัว (private area) ซึ่งไม่จากัดเพียงสถานที่ส่วนตัว (private place)
แต่หมายถึง ขอบเขตซึ่งบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว (Reasonable expectation of
privacy)148 เนื่องจากบุคคลมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุข การล่วงล้าพื้นที่ส่วนตัวโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร ไม่ว่าจะเป็นการล่วงล้าทางกายภาพ (apparent) หรือรูปแบบอื่นในทานองเดียวกัน (covert)
เช่น การดักฟังการสนทนาผ่านเครือข่ายโทรศัพท์โดยอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ย่อมเป็นการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล149
2.2.6 สิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ
สิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ (sexual privacy right)เป็นการอธิบายสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในมุมมองทางเพศ แดเนียล คีท ไซทรอน (Danielle Keats Citron) อธิบายว่าสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวทางเพศเป็นรากฐานของการศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) และอานาจ
การตัดสินใจดาเนินชีวิต (self-determination หรือ autonomy) ซึ่งมีส่วนส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
สนับสนุนการค้นหาตนเอง และสร้างพื้นที่ส่วนตัวให้รอดพ้นจากการเพ็งเล็งของบุคคลภายนอก
อานาจตัดสินใจการดาเนินชีวิตที่จะกาหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวสะท้อน
คุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจากบุคคลมีสิทธิที่จะจากัดการเข้าถึงเกี่ยวกับการเปิดเผยร่างกาย
หรือข้อมูลส่วนตัวอันเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ ซึ่งเปรียบเสมือนเกียรติของความเป็นมนุษย์
(human integrity) อันสมควรได้รับการเคารพปราศจากการแทรกแซง เพื่อส่งเสริมเสรีภาพใน
การแสวงหาความสุขตามเจตจานงอิสระของบุคคล ดังนั้นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ
ถือเป็นการเหยียดหยามเกียรติหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์150
พื้นฐานของสภาพร่างกายและจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นของการทาความเข้าใจตัวตน
การพัฒนาศักยภาพเฉพาะตัว รวมถึงการกาหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวเหนือร่างกายตามความพอใจ
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Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 80) 39.
148 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ใช้คาว่า “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (ย่อว่า
REP)”; ดู บทที่ 1 (เชิงอรรถ 8).
149 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 80) 41.
150 Danielle Keats Citron, ‘Sexual Privacy’ (2019) The Yale Law Journal 1870
<https://bit.ly/3GEYhu3> สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565.
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ของแต่ละบุคคล151 สิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศ จึงเป็นการอธิบายเกี่ยวกับอานาจการตั ดสินใจ
ความเป็นส่วนตัวทางเพศ 3 ประเภท ได้แก่ ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับบริเวณส่วนตัวของร่างกายและ
กิจกรรมทางเพศ ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบุคคลเกี่ยวกับเพศ รสนิยมทางเพศ และเพศสภาพ
และอานาจการควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของร่างกายและความสัมพันธ์152 อันมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับบริเวณส่วนตัวของร่างกายและกิจกรรมส่วนตัว
หมายถึง บุค คลมีสิท ธิเ ลือ กที่จ ะปกปิด หรือ เปิด เผยบริเ วณส่ว นตัว ของร่า งกาย 153 โดยปราศจาก
การแทรกแซงความเป็นส่วนตัวทางเพศ เช่น สิทธิการปกปิด อวัยวะเพศ ก้น นมของเพศหญิง สิทธิ
การเปลือยกายในสถานที่ส่วนตัว (ห้องนอน ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องน้า) หรือสิทธิการมีเพศสัมพันธ์ใน
สถานที่ส่วนตัว154
2. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศและความสัมพันธ์
ทางเพศ หมายถึง บุคคลมีสิทธิกาหนดอัตลักษณ์ทางเพศเหนือเพศสภาพ 155 และสิทธิเลือกที่จะปกปิด
หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเพศสภาพ อัตลักษณ์เพศ รสนิยมทางเพศ รวมถึง ความคิด การจิตนาการ
และแรงกระตุ้นทางเพศ156 เช่น สิทธิการสวมกางเกงหรือแต่งกายข้ามเพศ (cross-dressing)157 สิทธิ
การปกปิดอัตลักษณ์ทางเพศ สิทธิการคบหา แต่งงาน หรือมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักเพศเดียวกัน158
3. อานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายและข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคล
มีสิทธิกาหนดและควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับบริเวณส่วนตัวของร่างกาย อัตลักษณ์ทางเพศ และความสัมพันธ์
ทางเพศ การพรากหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจะกระทาไม่ได้ เช่น สิทธิเลือก
ที่จะเปลือยกายต่อหน้าสาธารณะ159 หรืออนุญาตให้บุคคลใดบันทึกภาพ หรือสิทธิสงวนข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นความลับหรือยินยอมเปิดเผยแก่บุคคลที่เห็นสมควรหรือต่อสาธารณะ สิทธิที่จะไม่ถูกเปิดเผยภาพ
ส่วนตัวจากคู่รัก สิทธิที่จะไม่ถูกพรากข้อมูลภาพขณะทากิจกรรมส่วนตัวในสถานที่ส่วนตัว หรือภาพใต้
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เพิ่งอ้าง 1883.
152 เพิ่งอ้าง 1879.
153 เพิ่งอ้าง 1894.
154 เพิ่งอ้าง 1880.
155 เพิ่งอ้าง 1894-1895.
156 เพิ่งอ้าง 1880.
157 เพิ่งอ้าง 1895.
158 เพิ่งอ้าง 1888-1890.
159 ต้องพิจารณาค่านิยมของสังคมประกอบว่า การกระทานั้นขัดต่อค่านิยมของสังคมนั้น
หรือไม่. เพิ่งอ้าง 1897.
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ร่มผ้าหรือลอดผ่านเสื้อผ้าในสถานที่สาธารณะ160 สิทธิที่จะไม่ถูกนาภาพใบหน้าไปตัดต่อทาสื่อลามกอนาจาร
เป็นต้น
จากการศึก ษาของ แดเนีย ล คีท ไซทรอน (Danielle Keats Citron) พบว่า
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศในความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดย
ไม่ยินยอม ทั้งในสถานที่ส่วนตัวและสถานที่สาธารณะ (Video voyeurism) การข่มขืนใจเพื่อแสวงหา
ประโยชน์ในทางเพศ (Sextortion) การเผยแพร่ภาพส่วนตัวในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม
(Nonconsensual Pornography) และการบิดเบือนภาพของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมเพื่อแสวงหาประโยชน์
ทางเพศ (Deep Fake Sex Video) ล้วนแต่ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มคนเปราะบาง ได้แก่ ผู้หญิง
เด็กเยาวชน พวกที่ไม่ใช่คนผิวขาว และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทาให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
ของบุคคลเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม161
สาหรับแนวคิดปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) มักกาหนดบทบาท
ให้ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอ เชื่อฟัง ไม่กระด่างกระเดื่อง อยู่ใต้อาณัติของผู้ชาย และเป็นวัตถุทางเพศ
เพื่อสนองความใคร่162 ทาให้ผู้กระทาความผิดมองข้ามคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพียงเพราะเห็นว่า
ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ และใช้อานาจเหนือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวทางเพศของผู้อื่นอย่างไม่ยาเกรง
ลดทอนคุณ ค่า ทางเพศของมนุษ ย์ (sexual integrity) 163 ซึ่งเป็น การคุก คามทางเพศ (Sexual
harassment) รูปแบบหนึ่ง ยิ่งร้ายไปกว่านั้นแนวคิดดังกล่าวยังสะท้อนออกมาในลักษณะกล่าวโทษ
ผู้เสียหาย (Victim blaming) ด้วยการบิดเบือนสาเหตุของการกระทาความผิดให้แก่ผู้เสียหายเช่นข้อ
กล่าวอ้างที่ว่าจาเลยบันทึกภาพใต้ร่มผ้าของผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายนั่งไม่เรียบร้อยทาให้กระโปรง
เปิดเอง164 ด้วยเหตุนี้ฝ่ายนิติบัญญัติบางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาจึงบัญญัติ
ให้ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมอยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับ
เพศ เพื่อคุ้มครองคุณค่าทางเพศของกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาคุณค่าและความหมายของสิทธิความเป็นส่วนตัวจะ
เห็นว่า สิทธิความเป็นส่วนตัวเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจากสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว คือ อานาจโดยอิสระในการตัดสินใจดาเนินชีวิตตามความพอใจของบุคคล ทาให้สิทธิ
ความเป็นส่วนตัวมีความเชื่องโยงกับเสรีภาพในการดาเนินชีวิตอันสะท้อนคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
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เพิ่งอ้าง 1990.
161 เพิ่งอ้าง 1891.
162 เพิ่งอ้าง 1893.
163 เพิ่งอ้าง 1893.
164 คดี District of Columbia v. Cleveland (2015).

Ref. code: 25646301031628DJB

44
จึงสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพและเท่าเทียม การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควรย่อมกระทามิได้
มนุษย์มีเสรีภาพในการดาเนินชีวิตเพื่อแสวงหาความสุขตามวิถีทางที่ตนพึงพอใจ
ทาให้บุคคลมีอานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิตที่จะกาหนดพื้นที่ส่วนตัวจากบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
เช่น อวัยวะเพศ ก้น นม จากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวจากสิ่งอันไม่พึง ประสงค์ใด ๆ และป้องกันมิให้
ถูกพรากข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพของบริเวณส่วนตัว ของร่างกายไปโดยไม่ได้รับความยินยอม
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เช่น การบันทึกภาพ
ใต้ร่มผ้า (upskirt) หรือการบันทึกภาพลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) เป็นการแทรกแซงพื้นที่ส่วนตัว
ของบริเวณส่วนตัวของร่างกายด้วยความสามารถของเทคโนโลยี และช่วงชิงข้อมูลภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไปโดยไม่ได้รับความยินยอม ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว165
ซึ่ง ทาลายอานาจการตัด สิน ใจดาเนินชีวิต ของบุค คล ขัด ขวางเสรีภ าพของการแสวงหาความสุข
และลดทอนศัก ดิ์ศ รีค วามเป็น มนุษ ย์ ห รือ คุณ ค่า ทางเพศด้ว ยการปฏิบัติต่อ ผู้อื่น เสมือ นเป็น วัต ถุ
(objectification)166 ด้วยเหตุนี้สิทธิความเป็นส่วนตัวจึงสมควรได้รับการเคารพระหว่างปัจเจกชนกับ
ปัจเจกชน และรัฐพึงบัญญัติกฎหมายเพื่อความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน
2.3 ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
สิทธิความเป็นส่วนตัว คือ อานาจการตัดสินใจกาหนดความเป็นส่วนตัวโดยอิสระตาม
ความปรารถนาของแต่ละบุคคล ทาให้บุคคลอาจเรียกร้องสิทธิความเป็นส่วนตัวทั้งกรณีตามอัตวิสัย
และภาวะวิสัย ยิ่งไปกว่านั้นนักวิชาการหลายท่านมักกล่าวว่าบุคคลไม่อาจเรียกร้องสิทธิความเป็นส่วนตัว
เมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ167 แต่ไม่อาจปฏิเสธว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่
ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวที่ บุคคลสมควรได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมายอาญา เพราะสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะยังคงมีอยู่ แม้จะแคบกว่าสถานที่
ส่ ว นตั ว (Privacy right is not All-or-Nothing concept)168 ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย จึ ง มี
165

Judith Jarvis Thomson (เชิงอรรถ 136) 282.
166 Stanley I. Benn, Privacy, freedom and respect for persons (Lieber-Atherton,
Inc. 1971) อ้างถึงใน Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy an
Anthology (Cambridge University Press, 1984) 227-228, 241-243.
167 William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 394-3950; มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 36.
168 กล่าวขึ้นครั้งแรกโดย รูธ กาวิสัน (Ruth Gavison). ดู Ruth Gavison (เชิงอรรถ 10) 351.
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ความจาเป็นต้องพิจารณาค้นหาระดับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวขั้นต่า ซึ่งเป็นระดับขั้นต่าที่
มีผลกระทบโดยตรงต่ออานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิต (self-determination หรือ autonomy) และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เรียกว่า “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (Reasonable
expectation of privacy - ย่อว่า REP) เพื่อกาหนดความรับผิดทางอาญาให้เหมาะสม
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจถึงขอบเขตความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานวิญญู
ชนทั่วไปอันบุคคลสามารถเรียกร้องความคุ้มครองได้ตามกฎหมาย ทว่าการค้นหาขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ และข้อยกเว้นตามที่จะ
กล่าวในบทนี้ อาจไม่เพียงพอสาหรับการกาหนดฐานความผิดอาญา การกาหนดความผิดอาญาพึงต้อง
พิจารณาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ควบคู่ไปกับหลักการบัญญัติกฎหมาย
ตามบทที่ 2.4 และหลักการกาหนดความผิดอาญาตามบทที่ 2.5 เพื่อสร้างฐานความผิดที่คุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นภาวะวิสัย เสมอภาค ได้สัดส่วน และจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเท่าที่
จาเป็น อย่างไรก็ดี บทนี้จะอธิบายถึงหลักเกณฑ์ และข้อยกเว้นของขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ พร้อมตั้งข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ ไว้ตอนท้าย
การกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ บรรทัดฐานของสังคม สถานะบุคคลสาธารณะ และเสรีภาพ
ในการแสดงออก ทั้งนี้ยังมีข้อยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษสาหรับการกระทาละเมิดขอบเขตดังกล่าว ได้แก่
หลักความยินยอมของเจ้าของสิทธิ และการกระทาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งอธิบายรายละเอียดดังนี้
2.3.1 หลักเกณฑ์พิจารณา
การกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะต้องผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากบรรทัดฐานของสังคม สถานะบุคคลสาธารณะของ
เจ้าของสิทธิ และเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อหาขอบเขตความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ปัจเจกชนหนึ่งอย่างเหมาะสม ไม่จากัดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นมากจนเกินควร
2.3.1.1 บรรทัดฐานของสังคม
รากฐานส่วนหนึ่งของการบัญญัติกฎหมายก่อตัวมาจากบรรทัดฐานของ
สังคม (social norm)169 ซึ่งหมายถึง แนวทางปฏิบัติที่มีมาเป็นระยะเวลานานและได้รับการปฏิบัติ

169

สมยศ เชื้อไทย, นิติปรัญชาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 16, สานักพิมพ์วิญ ญูชน 2556)

151-159.

Ref. code: 25646301031628DJB

46
อย่างสม่าเสมอจนคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับโดยทั่วไปด้วยเหตุผลทางศีลธรรม170ว่าเป็นมาตรฐาน
ที่ถูกต้องและจาเป็นต้องปฏิบัติเช่นนั้น 171 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม
ได้แก่ วิถีประชา (folkways) ศีลธรรมอันดี (morals) และกฎหมาย (laws)172 ซึ่งทั้งสามองค์ประกอบ
ผันแปรไปตามพลวัตรของเวลา และค่านิยมของแต่ละสังคม
(1) วิถีประชา
วิถีประชา (folkways) หรือเรียกทั่วไปว่า “กาลเทศะ” เป็นแบบแผนที่
ได้รับการปฏิบัติทั่วไปจนเกิดเป็นความเคยชินของคนในสังคม เช่น วัฒนธรรมการแต่งกาย การสงวน
ปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกาย นอกจากแนวคิดตามคัมภีร์ไบเบิ้ลของศาสนาคริสต์เกี่ยวกับการละอาย
บาปของอดัมกับอีฟ จึงนาใบไม้มาปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายหลังจากรับประทานแอปเปิล
ต้องห้ามแล้ว173,174 จากการศึกษาก็ไม่มีนักวิชาการใดสามารถให้เหตุผลว่าทาไมมนุษย์ถึงปกปิดบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกาย เช่น อวัยวะเพศ ก้น และนมสาหรับเพศหญิง และอวัยวะเพศ ก้นสาหรับเพศชาย
ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตย่อมให้ความสนใจเรื่องเพศเพื่อดารงเผ่าพันธุ์
เป็นธรรมดา นอกจากนี้บริเวณส่วนตัวของร่างกายข้างต้นสื่อถึงสัญลักษณ์ทางเพศของความเป็นชายหญิง
ใช้สาหรับการมีเพศสัมพันธ์ ทาให้เกิดแรงกระตุ้นทางเพศเป็นพิเศษมากกว่าบริเวณอื่นของร่างกาย
และยังเป็นแหล่งรวมของระบบประสาทจานวนมากไวต่อความรู้สึกและการสัมผัส จึงทาให้บริเวณส่วนตัว
ของร่างกายดังกล่าวเป็นอวัยวะที่อ่อนไหวง่ายต้องการการปกปิดเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว และยอม
เปิดเผยต่อเมื่อบุคคลนั้นเห็นสมควร เช่น ยินยอมมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก ขณะทาความสะอาดหรือตรวจ
สุขภาพร่างกาย

170

หมายถึง ความสามารถในการจาแนกแยกแยะข้อเท็จจริงหรือเหตุผลในทางข้อเท็จจริง
และความสามารถที่จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก. เพิ่งอ้าง 154.
171 “Norm means A model or standard accepted (voluntarily or involuntarily)
by society or other large group, against which society judges someone or something”;
Bryan A Garner (เชิงอรรถ 48) 482 และเพิ่งอ้าง 152-155.
172 บ้านจอมยุทธ, ‘การจัดระเบียบทางสังคม’ (สิงหาคม พ.ศ. 2543) <https://bit.ly/
3NdBXKi> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
173 วัชรพล ชัยปัญญา (เชิงอรรถ 77) 22.
174 WN Continental Broadcasting, ‘Adam & Eve HD Eng subs Full Movie R 18’
( Youtube, 18 February 2017) <https://www.youtube.com/watch?v=Ho2gBgf6qyg>
สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
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อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละสังคมเลือกที่จะปกปิดบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายแตกต่างกันตามยุคสมัย วัฒนธรรมการแต่งกายของตะวันตกในยุคสมัยหนึ่ง
นมทั้งหมดของเพศหญิงไม่ใช่บริเวณสงวนต้องปกปิดเช่นเดียวกับเพศชาย ขณะที่บางยุคสมัยทั้งเพศ
หญิงและเพศชายต้องปกปิดนมทั้งหมด บางยุคสมัยเพศหญิงนิยมเปิดเผยให้เห็นเฉพาะบริ เวณเนินนม
ตรงกันข้ามกับบางยุคสมัยต้องปกปิดนมทั้งหมดให้มิดชิด แต่การปกปิดอวัยวะเพศและก้นทั้งเพศหญิง
และชายด้วยเครื่องแต่งกายคงเป็นบริเวณส่วนตัวเดียวที่ปกปิดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 175,176 ตรงกัน
ข้ามกับวัฒนธรรมการแต่งกายของตะวันออก ทั้งเพศชายและเพศหญิงจะแต่งกายมิดชิดปกปิดอวัยวะเพศ
ก้น และนมทั้งหมด แต่การเปิดเผยนมทั้งหมดของเพศชายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้177,178,179,180,181 สาหรับ
วัฒนธรรมการแต่งกายของไทย ในยุคสมัยทราราวดีและสุโขทัยการเปิดเผยนมของเพศหญิงและชาย
เป็นเรื่องธรรมดา ต่อมาสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนิยมแต่งกายปกปิดนมทั้งเพศหญิง
175

Library of Whisper ASMR, ‘ASMR | History of Western Costume - Part
One - Whispered Reading & Coffee Time! Lovely Library Book!’ (Youtube, 16 February
2020) <https://www.youtube.com/watch?v=MjoUprZb9IQ> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
176 Library of Whisper ASMR, ‘ASMR | MORE! History of Western Costume Part Two - Whispered Reading Library Book Popular Request!’ (Youtube, 16 February
2020) <https://www.youtube.com/watch?v=MjoUprZb9IQ> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
177 ประเทศจีน. ดู Five Thousand Years, ‘How Accurate is Fan Bingbing’s Costume
Compared to Real History’ (Youtube, 19 December 2018) <https://www.youtube.com/
watch?v=5-G49KB7m6E> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
178 ประเทศจีน. ดู BearMax, ‘Chinese Hanfu/Historical Costume from the Warring
States Period to the Song Dynasty Z475 BC-AD1279)’ (Youtube, 28 November 2020)
<https://www.youtube.com/watch?v=0I-993CMJyE> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
179 ประเทศญี่ปุ่น. ดู Guillermo Duarte, ‘The Edo Period: Fashion Trends’ (Youtube,
6 May 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=WXwrBLsqSVE> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
180 ประเทศอินเดีย. ดู Aadhan Hindi, ‘70 + Years Of Independent India's Fashion |
Evolution Of Fashion In India | Aadhan Media’ (Youtube, 17 August 2019) <https://www.
youtube.com/watch?v=gfKVnjoBD3c> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
181 ประเทศอิ นโดนี เซี ย . ดู ESMOD Jakarta, ‘ESMOD Jakarta | Fashion Knowledge
“100 Years Indonesia Fashion History”’ (Youbute, 17 August 2019) <https://www.youtube.
com/watch?v=fCFFVLOrQsk> สืบค้นเมือ่ 1 มีนาคม 2565.
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และชาย แต่การเปิดเผยบริเวณเนินนมเล็กน้อยของเพศหญิงยังเป็นที่ยอมรับ ตรงกันข้ามกับเพศชายที่
สามารถเปิดเผยนมทั้งหมดได้ จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายวัฒนธรรมการแต่งกายของเพศชาย
และหญิงมีวิวัฒนาการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการแต่งกายสากลมากขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรม
การแต่งกายของไทยปกปิดอวัยวะเพศ และก้นตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน182
ในปัจจุบันประเทศทั่วโลกยึดวัฒนธรรมการแต่งกายสากลที่ปกปิดนม ก้น
และอวัยวะของเพศหญิงและชาย แต่คงค่านิยมไม่ยอมรับการเปิดเผยนมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของเพศหญิง
ตามเดิม ขณะที่การเปิดเผยนมทั้งหมดของเพศชายเป็นเรื่องธรรมดา อย่างไรก็ดีวัฒนธรรมการแต่งกาย
สากลก็ไม่อาจนามาใช้เป็นบรรทัดฐานกับบางชนกลุ่มที่การเปิดเผยนมทั้งหมดและก้นของทั้งเพศหญิง
และชายเป็นเรื่องปกติ และการปกปิดอวัยวะเพศของเพศหญิงและชายด้วยเครื่องแต่งกายชิ้นเล็กซึ่งอาจ
ทาให้เห็นอวัยวะเพศ 183,184 หรือแม้กระทั่งเปลือยอวัยวะเพศเด่นชัด 185 ในสถานที่สาธารณะก็ไม่ใช่
เรื่องน่ารังเกียจหรือผิดศีลธรรมอันดีแต่ประการใด
จึงสรุปว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายขึ้นอยู่กับ
คุณค่าที่แต่ละสังคมกาหนด แต่ส่วนใหญ่มักกาหนดคุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัวให้แก่ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้นของเพศชายและหญิง และนมของเพศหญิง
(2) ศีลธรรมอันดี
ศีลธรรมอันดี (morals) เป็นระเบียบแบบแผนที่มีความเคร่งครัดกว่าวิถี
ประชา กาหนดกรอบวิถีปฏิบัติที่สังคมเห็นพ้องกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และบุคคลใดประพฤติเบี่ยงเบน
ต้องได้รับการประณามอย่างรุนแรง เช่น การทากิจกรรมทางเพศกับคู่รักในสถานที่สาธารณะ (เช่น กอด
จูบ ลูบคล้า มีเพศสัมพันธ์ อัตกามปฏิบัติ) การเปลือยนมทั้งหมดของเพศหญิง การเปลือยกายทั้งหมด
182

Aisariya KK, ‘การแต่งกายของไทยตามประวัติศาสตร์ ’ (Youtube, 26 กันยายน
2560) <https://www.youtube.com/watch?v=PjJ3jUAqK6M> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
183 เช่น ชนเผ่าเปลือย APCIS ในทวีปแอฟริกา. ดู Merovfu, ‘พิธีกรรมแบบดั้งเดิมของ
ชนเผ่าชนเผ่า APCIS เปลือยในทวีปแอฟริกา’ (dailymotion, 2559) <https://www.dailymotion.
com/video/x44v1zd> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
184 ชนเผ่า Zulu ในทวีปแอฟริกาใต้. ดู Amahoro250 TV, ‘African culture: Zulu
Traditional Ceremony’ (Youtube, 29 Mach 2021) <https://www.youtube.com/watch?v=
VlZf3uWLxds> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
185 เช่น ชนเผ่า Amazonia ในทวีปแอฟริกา. ดู New Atlantis Full Documentaries,
‘Isolated – Now in High Quality! (Part4/5)’ (Youtube, 31 May 2015) <https://bit.ly/3x9
fcka> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
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ของเพศหญิงและชายในสถานที่สาธารณะ ถือเป็นการกระทาที่ผิดศีลธรรมอันดี เว้นแต่วัฒนธรรมของ
บางชนกลุ่มในทวีปแอฟริกาตามที่กล่าวไว้ข้างต้นไม่ถือเป็นเรื่องผิดศีลธรรมแต่อย่างใด
(3) กฎหมาย
กฎหมาย (laws) เป็นกฎหมายเกณฑ์ข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นโดยรัฐ ผ่าน
กระบวนการทางนิติศาสตร์และการคัดกรองความประพฤติที่ร้ายแรง เพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
ผู้กระทาความผิด เช่น เปลือยกายทั้งหมดของเพศชายและหญิง หรือเปลือยนมทั้งหมดของเพศหญิง
หรืออัตกามปฏิบัติ หรือมีเพศสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะ เป็นความผิดฐานกระทาการอันควรขายหน้า
ต่อหน้าธารกานัลโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทาการลามกอย่างอื่นตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 388 และประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา มาตรา 173 (1) หรือ (2)186
หรือแม้จะเปลือยกายภายในสถานที่ส่วนตัวแต่เจตนาเปิดเผยให้บุคคลภายนอกเห็น ก็เป็นความผิด
ตามพระราชบัญญัติความผิดลหุโทษของประเทศสิงคโปร์ มาตรา 27A187 ขณะที่บางประเทศ เช่น

186

Section 173 (1) Indecent acts และ (2) Exposure of Criminal Code (R.S.C.,
1985, c. C-46) states that
“(1) Everyone who willfully does an indecent act in a public place in the
presence of one or more persons, or in any place with intent to insult or offend any
person, …
(2) Every person who, in any place, for a sexual purpose, exposes his or
her genital organs to a person who is under the age of 16 years …”
187 Section 27A Appearing nude in public or private place of Miscellaneous
Offences (Public Order and Nuisance) Act 1906 states that
“(1) Anyone person who appears nude
(a) in a public place; or
(b) in a private place and is exposed to public view,
Shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a
fine not exceeding $2,000 or to imprisonment for a term not exceeding 3 months or
to both …”
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อังกฤษและเวลส์188 และนิวซีแลนด์189 กาหนดให้การเปลือยเฉพาะอวัยวะเพศของเพศหญิงและชาย
ต่อหน้าธารกานัลหรือในสถานที่สาธารณะเป็นความผิดอาญา
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่าวิถีประชาของวัฒนธรรมการแต่งกาย
ศีลธรรมอันดี และกฎหมายกาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัว190ด้วยการตีความอานาจจากัด
การเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายจากการปกปิด191,192 กล่าวคือ การปกปิดอวัยวะเพศ ก้น และนม
ในสถานที่สาธารณะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคม ตราบใดที่บุคคลปกปิด
บริเวณส่วนตัวของร่างกาย เขาย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
ในทางตรงกันข้าม วิถีประชา ศีลธรรมอันดี และกฎหมายก็จากัดขอบเขต
ของสิทธิความเป็นส่วนตัว จากการเปิดเผย กล่าวคือ (1) การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่ง
บรรทัดฐานสังคมไม่กาหนดคุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัว (2) การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นว่าต้องปกปิด มิฉะนั้นจะขัดต่อศีลธรรมอันดีและผิดกฎหมาย และ (3) การทากิจกรรม
ส่วนตัวหรือกิจกรรมทางเพศซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นว่าต้องกระทาได้เฉพาะในสถานที่ส่วนตัว มิฉะนั้นจะ
ขัดต่อศีลธรรมอันดีและผิดกฎหมาย หากกรณีเหล่านี้กระทาในสถานที่สาธารณะ บุคคลย่อมไม่สามารถ
188

Section 66 Exposure of Sexual Offences Act 2003 states that
“(1) A person commits an offence if —
(a) he intentionally exposes his genitals, and
(b) he intends that someone will see them and be caused alarm or
distress …”
189

Section 27 Indecent Exposure of Summary Offences Act 1981 states that
“(1) Every person is liable to imprisonment for a term not exceeding 3 months
or a fine not exceeding $2,000 who, in or within view of any public place, intentionally
and obscenely exposes any part of his or her genitals …”
190 Eric Barendt, ‘A reasonable expectation of privacy’: a coherent or
redundant concept?’ ใน Andrew T. Kenyon (ed), Comparative Defamation and Privacy
Law (Cambridge University Press, 2016) 105 <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402467.
006> สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
191 William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 395-396.
192 Scott Skinner-Thompson, ‘No Privacy in Public = No Privacy for the
Precarious’ in Privacy at the Margins (Cambridge University Press, 2020) 15, 17-20.
<https://doi.org/10.1017/9781316850350.002> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2565.
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คาดหมายความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกาย หรือจากกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทาง
เพศในสถานที่สาธารณะ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงสรุปว่า บริเวณส่วนตัวของร่างกายและการทากิจกรรม
ส่วนตัวและกิจกรรมทางเพศดังกรณีต่อไปนี้ ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะ ได้แก่193
กรณีที่หนึ่ง คือ นมของเพศชายที่เปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วนในสถานที่
สาธารณะ
กรณีที่สอง คือ อวัยวะเพศ ก้น ทั้งหมดหรือบางส่วนของเพศหญิงและชาย
ที่เปิดเผยในสถานที่สาธารณะ
กรณีที่สาม คือ นมของเพศหญิง ที่เปิดเผยทั้งหมดหรือบางส่วน (เช่น
เนินนม ร่องนม ใต้ราวนม) ในสถานที่สาธารณะ
กรณีที่สี่ คือ การอัตกามปฏิบัติหรือมีเพศสัมพันธ์ในสถานทีส่ าธารณะ
อย่างไรก็ดี การบัญญัติกฎหมายต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ปัจจุบันมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกกาหนดว่าต้องเป็นเพศชายหรือหญิงตามเพศสภาพ แต่เขาสามารถ
กาหนดอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ประกอบกับนวัตกรรมทางการแพทย์สามารถผ่าตัดศัลยกรรมให้
เพศชายสามารถมีอวัยวะเพศและนมเสมือนเพศหญิง หรือผ่าตัดนมของเพศหญิงให้แบนราบเสมือน
เพศชาย ความหลากหลายของวัฒนธรรมการแต่งกายมีให้ปรากฏอย่างแพร่หลายและหมุนเวียน
เปลี่ยนผ่านเป็นแฟชั่น ซึ่งไม่ถูกจากัดกรอบให้ปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายเสมอไป การเปิดเผย
193

จากการศึกษาองค์ประกอบความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะของกฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States
Code) มาตรา 1801; ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985,
c. C-46) มาตรา 162; กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์ (Sexual Offences Act 2003)
มาตรา 67; ประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์ (Penal Code) มาตรา 377BB และกฎหมายอาญาของ
ประเทศนิวซีแลนด์ (Crime Act 1961 No.43) มาตรา 216G-216H; เปรียบเทียบ ความผิดฐานเปลือยกาย
ต่อหน้าธารกานัลของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388; ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา
(Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46) มาตรา 173 (1) หรือ (2); พระราชบัญญัติความผิดลหุโทษ
ของประเทศสิง คโปร์ (Miscellaneous Offences (Public Order and Nuisance) Act 1906)
มาตรา 27A; พระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศว่าด้วยการเปลือยกาย ค.ศ. 2003 (Exposure of
Sexual Offences Act 2003) มาตรา 66 ของประเทศอังกฤษและเวลส์ และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเปลือยกาย (Indecent Exposure of Summary Offences Act 1981) มาตรา 27 ของประเทศ
นิวซีแลนด์.
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เนื้อหนังมังสา บริเวณเนินนม ร่องนม ราวใต้นม หรือใส่ชุดว่ายน้าเจตนาปรากฏให้เห็นก้นกลายเป็น
เรื่องทั่วไป มากไปกว่านั้นบางประเทศยังอนุญาตให้ประชาชนเปลือยกายในสถานที่ซึ่งจัดไว้เพื่อเปลือยกาย
(naked optional) ทาให้การเปลือยกายไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือผิดกฎหมาย เพราะบุคคลมีเสรีภาพ
ในการแต่งกายหรือเปลือยกายในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความสุขของชีวิตและแสดงความ
เป็นตัวตน นอกจากนี้การเปลือยกายต่อหน้าสาธารณชนบางกรณียังเป็นธรรมเนียมประเพณี 194 หรือ
เป็นวิธีการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม 195 และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เช่น การเปลือยกาย
ทั้งหมดต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตารวจของคุณวรวรรณ แซ่อั้ง (ป้าเป้า) เพื่อต่อต้านความอยุติธรรม ขับไล่
รัฐบาลและปฏิรูปสถาบันกษัตริย196
์
สิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดนี้ชวนให้สงสัยว่า การกาหนดขอบเขตของสิท ธิ
ความเป็นส่วนตัวที่ขึ้นอยู่กับการปกปิดและค่านิยมที่สังคมกาหนดคุณค่าให้บริเวณส่ วนตัวของร่างกาย
ตามเพศสภาพ อาจทาให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่ได้รับการคุ้มครองบริเวณส่วนตัวเทียมของ
ร่างกายแม้ถูกปกปิด หรือในกรณีสวมเสื้อผ้าภายนอกแต่ไม่ได้สวมชุดชั้นในภายใน (no bar) ปรากฏ
ลักษณะยอดถันทะลุออกมาจากเสื้อผ้าภายนอกหรือไม่สวมกางเกงในภายในปรากฏลักษณะทรวดทรง
ของอวัยวะเพศ หรือการเปิดเผยบริเวณเนินนม ร่องนม ราวใต้นม หากพิจารณาความเป็นส่วนตัวจาก
การปกปิด บุคคลในกรณีหลังไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ ซึ่งอาจทาให้
ผู้ใดก็สามารถบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายโดยไม่ผิดกฎหมายใช่หรือไม่ ซึ่งผู้เขี ยนอธิบาย
ตัวอย่างการวินิจฉัยของคาพิพากษาศาลต่างประเทศในบทที่ 3 และจะวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4

194

เช่น Oblation Run เป็นธรรมเนียมเชิดชูอวัยวะเพศชายของประเทศฟิลิปปินส์ ;
Hadaka Matsuris เป็นเทศกาลชายเปลือยกายของประเทศญี่ปุ่น ; World Bodypainting festival
เป็นเทศกาลงานศิลปะการระบายสีบนร่างกายเปลือยของประเทศออสเตรีย; The World Naked Bike
Ride (WNBR), Roskilde เป็นเทศกาลวัฒนธรรมและเสียงเพลงของประเทศเดนมาร์ก. ดู David Joshua
Jenning, ‘8 of the Greatest Nude Events Around the World’ (BootsnAll, nd.) <https://bit.ly/
38F3DZy> สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2565.
195 เช่น PETA ขบวนประท้วงต่อต้านการแข่งขันวัวกระทิงของประเทศสเปน, ขบวน
เปลือยกายปั่นจักรยานต่อต้านสงครามและการทาลายสิ่งแวดล้อม. เพิ่งอ้าง.
196 รัตนาพร เขม้นกิจ และณัฐชลี สิงสาวแห, ‘[สัมภาษณ์พิเศษ] บุคคลแห่งปี 2021 :
'ป้าเป้า' เปลือย ปลดแอก’ (ประชาไท, 29 ธันวาคม 2564) <https://prachatai.com/journal/2021/12/
96601> สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2565.
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2.3.1.2 สถานะบุคคลสาธารณะ
คาพิพ ากษาคดีของศาลมลรัฐ แคริฟ อร์เ นีย 197 นัก วิช าการ 198,199 และ
งานเขียนวิทยานิพนธ์จานวนหนึ่ง200,201 ให้ความเห็นว่าสถานะบุคคลสาธารณะของผู้เสียหาย ไม่เป็นเหตุ
ทาให้บุคคลนั้นยินยอมสละสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยปริยายเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ อย่างไรก็ดี การมี
สถานะส่งผลให้เขาสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะน้อยกว่าบุคคลธรรมดา ทาให้
ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ ในสถานที่สาธารณะสมควรได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายอีกระดับต่ากว่าบุคคลธรรมดา แต่ยังคงไว้ซึ่งสิทธิความเป็นส่วนตัว ตลอดจนศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์202
น่าสงสัย ว่า บุค คลสาธารณะสามารถคาดหมายความเป็น ส่ว นตัว จาก
การไม่ถูกบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะได้หรือไม่ เบื้องต้นผู้เขียน
ขออธิบายความหมายของบุคคลสาธารณะ เหตุผลว่าทาไมบุคคลสาธารณะจึงมีระดับความคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะน้อยกว่าบุคคลธรรมดา จากนั้นจึงจะตอบคาถามในประเด็น
ชวนสงสัยเป็นลาดับท้ายสุด
“บุคคลสาธารณะ (public figure)” ไม่มีปรากฏนิยามทางกฎหมายเฉพาะ
แต่ วิลเลียม เอล พรอชเชอร์ (William L Prosser) ในบทความชื่อเรื่อง “Privacy” นิยามอย่างครอบคลุม
ให้ความหมายว่า “บุคคลผู้ประสบความสาเร็จ มีชื่อเสียง หรือบุคคลสาคัญผู้มีแบบแผนการดาเนินชีวิต
หรือประกอบอาชีพ ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประโยชน์สาธารณะ”203 สอดคล้องกับความหมายของ
อาจารย์ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ที่แบ่งลักษณะของบุคคลสาธารณะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ “บุคคล
สาธารณะที่มีลักษณะหรือแสดงออกซึ่งความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประโยชน์สาธารณะ (เช่น นักการเมือง
197

คดี Cohen v. Max (1949); Cohen v. Max, 94 Cal App. (2d) 704, 211 P. (2d)
320, 321 (1949). ดู Leon R Yankwich (เชิงอรรถ 86) 515.
198 William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 55.
199 กุลพล พลวัน (เชิงอรรถ 141) 5.
200 อิชช์กันต์ เจริญวานิชย์ (เชิงอรรถ 74) 27.
201 ศรันยา แรงกุศล (เชิงอรรถ 127) 30
202 มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 55.
203 “A public figure has been defined as a person who, by his accomplishment,
fame, or mode of living, or by adopting a professional or calling which gives the public a
legitimate interest in his doings, his affairs, and his character, has become a ‘public
personage’”. ดู William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 410.
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ทหาร ตารวจ ข้าราชการตุลาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ) บุคคลซึ่ งจากัดความเป็นบุคคลสาธารณะเฉพาะ
ช่วงเวลาดาเนินกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (เช่น นักกิจกรรมเรียกร้องทางการเมือง บุคคลประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับวงการบันเทิงหรือสื่อมวลชน ผู้เผยแพร่คาสอนทางศาสนาจนเป็นที่ยอมรับทั่วไป บุคคลใน
สังคมชั้นสูง เช่น นักธุรกิจชั้นนา ทายาทตระกูลที่มีชื่อเสียง) และบุคคลที่ตกเป็นข่าวสู่สาธารณะใน
ช่วงเวลาหนึ่ง (เช่น ผู้ต้องสงสัยคดีอาญา)”204 ซึ่งอาจสรุปตามความหมายของอาจารย์มาตาลักษณ์
เสรเมธากุลว่า บุคคลสาธารณะ หมายถึง “บุคคลผู้มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วไปในสังคม เป็นที่นิยมหรือ
สนใจของคนหมู่มาก และไม่ว่าการตกเป็นบุคคลสาธารณะนั้นจะเป็นไปด้วยความสมัครใจหรือไม่ และ
ไม่ว่าจะเป็นไปโดยเจตนาหรือด้วยสถานการณ์หรือพฤติการณ์แวดล้อมทาให้ต้องเป็นเช่นนั้นก็ตาม”205
ดารานักแสดง นักร้อง นางแบบ พิธีกร พริตตี้ เป็นบุคคลสาธารณะที่นอกจาก
รูปลักษณ์ภายนอกจะน่าดึงดูดชวนหลงใหลแล้ว การกระทาของเขายังมีอิทธิพลต่อความคิดและวิถีชีวิต
ของคนในสังคม ทาให้บุคคลสาธารณะสามารถใช้ประโยชน์จากสถานะทางสังคมเป็นเครื่องมือแสวงหา
รายได้และโอกาสการดาเนินชีวิต แต่ขณะเดียวกันขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาก็ถูกจากัด
ด้วยเสรีภาพของสื่อมวลชน (freedom of press) เพื่อตอบสนองสิทธิที่จะรู้ของประชาชน (Right to
know)206 และเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทั่วไป (freedom of expression) เช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่สาธารณะซึ่งเขามักจะถูกจับจ้องในทุกอิริยาบถทั้ง ระหว่างปฏิบัติงานและ
นอกเวลาปฏิบัติงาน จึงเป็นธรรมดาที่บุคคลสาธารณะแทบจะไม่มีสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปราศจากสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยสิ้นเชิง
การบันทึกภาพของดารานักแสดง นักร้อง นางแบบ พิธีกร พริตตี้ ระหว่าง
ปฏิบัติงาน (เช่น เดินแบบ บันทึกรายการ แสดงบนเวที โฆษณารถยนต์) ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งอยู่ใน
บริบทการแต่งกายล่อแหลม เช่น สวมเสื้อแต่ไม่สวมชุดชั้นใน (no bra) สวมเสื้อผ้าบาง (see-through)
ทาให้ปรากฏเห็นนมทั้งหมดรวมยอดถันเด่นชัด สวมชุดว่ายน้าหรือชุดชั้นใน เท่ากับว่าบุคคลสาธารณะ
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะได้ เนื่องจากให้ความยินยอมเปิดเผยบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ และโดยลักษณะของงานไม่สามารถคาดหมายความ
เป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกบันทึกภาพจากประชาชนหรือสื่อมวลชน นอกจากนี้การบันทึกภาพยังเป็น
การใช้เสรีภาพสื่อมวลชนและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนทั่วไป กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็น
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
204

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ‘บุคคลสาธารณะ’ (2552) 3 จุลนิติ, 51-53 อ้างถึงใน ศรันยา
แรงกุศล (เชิงอรรถ 127) 16-18.
205 มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 40.
206 William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 411.
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ในทางตรงกันข้าม แม้การบันทึกภาพเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานหรือใน
เวลาส่วนตัว และบุคคลสาธารณะอยู่ในบริบทเดียวกับตัวอย่างข้างต้น หากบุคคลหนึ่งพยายามซูม
เลนส์กล้องเข้าไปบันทึกภาพบริเวณนมซึ่งเป็นส่วนที่ถูกปกปิด หรือช้อนกล้องบันทึกภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายใต้ร่มผ้าของบุคคลสาธารณะขณะยืนอยู่บนเวที207 หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้า
ภายนอกของบุคคลสาธารณะ เพื่อให้แสงของแฟลชทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏชัด
แล้วบันทึกภาพ208 การบันทึกภาพเช่นนี้เป็นการบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งบุคคล
สาธารณะสงวนความเป็นส่วนตัวด้วยการปกปิด บุคคลสาธารณะย่อมสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
จากการไม่ถูกบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ การกระทาดังกล่าว
จึงเป็นการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
ดังนั้นจะเห็นว่า แม้อยู่ระหว่างปฏิบัติงานหรือเวลาส่วนตัว การบันทึกภาพ
ด้วยวิธีการล่วงล้าไปยังพื้นที่ส่วนตัวที่เขาปกปิดหรือไม่เจตนาเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะ บุคคลสาธารณะ
ก็สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะเช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา
2.3.1.3 เสรีภาพในการแสดงออก
เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) เป็นรากฐานของ
สังคมประชาธิปไตยและเสรีภาพในการดาเนินชีวิตของมนุษย์209 อันบุคคลมีสิทธิที่จะเรียกร้องห้ามมิให้
บุคคลอื่นแทรกแซงขัดขวางการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของตน (Negative right)210 เสรีภาพใน
การแสดงออกเป็นสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายในระดับมาตรฐานสากลและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เช่น เดีย วกับ สิท ธิค วามเป็น ส่ว นตัว บ่อ ยครั้ง การใช้เ สรี ภ าพในการแสดงออกของบุค คลหนึ่ง จะ
กระทบกระเทือนต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ดังนั้นการกาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็น
ส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออกจึงมีความสาคัญ เพื่อให้ประชาชนสามารถสามารถดาเนินชีวิต
อย่างมีอิสรภาพ ขณะเดียวกันก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย
207

ดู คลิปวิดีโอลักลอบบันทึกภาพใต้กระโปรงของไอดอลเกาหลีใน Playlist Upskirt
ของ Jose Nazario (하늘석양) <https://bit.ly/3NOaBdD> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2565.
208 ข้อสังเกตจากอาจารย์รณกรณ์ บุญมี และ StepGreekTV Online. ดู StepGreekTV
Online, ‘พิสูจน์ให้เเล้ว กล้อง OnePlus 8 Pro ถ่ายทะลุเสื้อผ้าได้จริงหรือไม่ photochrome / Color
filter (YouTube, 15 พฤษภาคม 2563) <https://www.youtube.com/watch?v=BZXavTeRCuI>
สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2565.
209 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 80) 166.
210 กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิในเสรีภาพ. ดู บรรเจิด สิงคะเนติ
(เชิงอรรถ 119) 54.
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มนุษย์มีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งบัญญัติรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights – UDHR 1948) มาตรา
19 บัญญัติว่า “ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้ สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพ
ในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง และที่จะแสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสาร
และข้อคิดผ่านสื่อใด และโดยไม่คานึงถึงพรมแดน”211,212 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
รับรองเสรีภาพในการแสดงออกไว้ในมาตรา 34 และมาตรา 35 ซึ่งเป็นหลักการและขอบเขตข้อจากัด
ของเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และเสรีภาพของสื่อมวลชน อันมีรายละเอียดดังนี้
(1) เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 บัญญัติว่า
“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขี ยน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ
ความหมายโดยวิธีอื่น การจากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
สุขภาพของประชาชน ...”
เสรีภาพในการแสดงออก หมายถึง สิทธิที่บุคคลสามารถแสดงออกหรือ
สื่อสารความรู้สึกนึกคิดหรือความเห็นภายในออกมาโดยไม่จากัดวิธีการ อาทิเช่น แสดงอากัปกริยา พูด
เขียน เผยแพร่ บันทึกภาพ แต่งกาย สร้างภาพลักษณ์ภายนอก ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ แจ้งให้
ทราบถึงข้อมูล รวมไปถึงการค้นคว้า เข้าถึงหรือได้รับข้อมูล การร่วมกลุ่มชุมนุมประท้วง แต่ไม่รวมถึง
สิทธิของพลเมือง เช่น สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการเข้าร่วมทางการเมือง213,214
211

Article 19 of Universal Declaration of Human Rights 1948 states that
“Everyone has the right to freedom of opinion and expression: this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impact
information and ideas through any media and regardless of frontiers”
แปลโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. ดู คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(เชิงอรรถ 118) 28, 30.
212 ปวริศร เลิศธรรมเทวี, สิทธิทางรัฐธรรมนูญ (Constitutional Rights) (สานักพิมพ์
นิติธรรม 2564) 160.
213 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 80) 167.
214 จัทพร ศรีโพน, ‘เสรีภาพในการแสดงออกและสิท ธิใ นการเข้า ถึง ข้อ มูล ข่า วสารใน
อาเซียน: กรณีศึกษาประเทศเวียดนาม’ (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ประเทศไทย), 2560)
<https://bit.ly/3PTyT83> สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม 2565.
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ในระดับปัจเจกชน เสรีภาพในการแสดงออกส่งเสริมให้แ ต่ล ะบุคคล
สามารถแสดงตัวตน แม้จะเป็นไปด้วยความแตกต่างจากบุคคลทั่วไปหรือบรรทัดฐานของสังคม เช่น แฟชั่น
การแต่งกายล่อแหลม เปลือยนมอาบแดดหรือสวมชุดว่ายน้าบริเวณชายหาด215 ไม่สวมชุดชั้นในปรากฏ
ให้เห็นลักษณะยอดถันเดินเที่ยวในสถานที่สาธารณะ ไม่สวมกางเกงในเตะฟุตบอลปล่อยให้ทรวดทรง
อวัยวะเพศชายปรากฏเด่นชัด การกระทาเหล่านั้นล้วนเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกของปัจเจกชน
ยิ่งไปกว่านั้นในระดับประเทศ เสรีภาพในการแสดงออกช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการและ
ประโยชน์สาธารณะจากการถกเถียงระหว่างฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประชาชน และยังเป็นเครื่องมือ
สาคัญให้ประชาชนใช้ในการสื่อสารกับรัฐ เพื่อสะท้อนความจริงและปัญหาต่าง ๆ เรียกร้องให้มีการป้องกัน
แก้ไขเยียวยา216 หรือเย้ยหยันความอยุติธรรมของระบอบการปกครอง เช่น การเปลือยกายประท้วง
เรียกร้องประชาธิปไตยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตารวจของของคุณวรวรรณ แซ่อั้ง (ป้าเป้า)
อย่างไรก็ดี เสรีภาพในการแสดงออกมีขอบเขต หากการใช้เสรีภาพนั้น
ขัดต่อกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกัน
สุขภาพของประชาชน มีผลให้เสรีภาพในการแสดงออกดังกล่าวจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
กล่าวคือ เสรีภาพในการแสดงออกของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมิให้ผู้อื่นแทรกแซง
ขัดขวาง ตราบใดที่การใช้เสรีภาพนั้นไม่สั่นคลอนความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ไม่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเกินสมควร
ยกตัวอย่างเช่น การมีเพศสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะ เป็นการแสดงออก
ซึ่งความรู้สึกทางเพศอันเป็นเสรีภาพในการแสดงออก แต่เมื่อกระทาในสถานที่สาธารณะถือเป็นพฤติกรรม
ที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและเป็นการกระทาอันควรขายหน้ าต่อธารกานัลโดยกระทาการลามกอย่างอื่น
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 จึงไม่อยู่ภายใต้ขอบเขตความคุ้มครองเสรีภาพของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 เช่นเดียวกับกรณีประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยด้วย
การเปลือยกายต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตารวจ แม้จะเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกเพื่อแสดงจุดยืนทาง
การเมือง แต่เมื่อพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อศีลธรรมอันดีและเป็นการกระทาอันควรขายหน้าต่อธารกานัล
โดยเปลือยร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 จึงทาให้การใช้เสรีภาพดังกล่าวไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34

215

เป็นการกระทาของบุคคลทุกเพศ.
216 iLaw Freedom, ‘เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพของทุกคน’ (มปป.) <https://
freedom.ilaw.or.th/freedom-of-expression-101/concept-and-history> สืบค้นเมื่อ 4 มีนาคม
2565.
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สถานที่ส าธารณะ เป็น แหล่ง ปฏิสัม พัน ธ์ข องผู้ค นมากหน้า หลายตา
ซึ่งต่างมีเสรีภาพในการแสดงออกเพื่อดาเนินชีวิตอิสระตามวิถีทางที่ตนพอใจ และต่างมีสิทธิความเป็นส่วนตัว
ในระดับซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดล่วงล้าละเมิด การบันทึกภาพในสถานที่สาธารณะเป็นเสรีภาพในการแสดงออก
วิธีการหนึ่ง ซึ่งเสรีภาพดังกล่าวย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบใดที่การบัน ทึกภาพนั้นไม่
เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อน
ราคาญ เช่น การบันทึกภาพบรรยากาศชายหาดซึ่งปรากฏภาพของผู้อื่นขณะสวมชุดว่ายน้า การบันทึกภาพ
นางแบบขณะเดินแบบในบริบทสวมเสื้อผ้าบางปรากฏเห็นนมทั้งหมดหรือไม่สวมชุดชั้นในปรากฏให้เห็น
ลักษณะยอดถัน การบันทึกภาพพริตตี้ขณะแสดงการล้างรถยนต์ในบริบทสวมกางเกงขาสั้นและใส่เสื้อกล้าม
สีขาวบางปรากฏให้เห็นสรีระและชุดชั้นใน การบันทึกภาพในลักษณะทั่วไปของผู้เปลือยกายประท้วง
ทางการเมือง การบันทึกภาพในลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมเดินขบวนเทศกาลเปลือยกาย การบันทึกภาพ
บรรยากาศของสถานที่หนึ่ง แต่ภาพดันปรากฏหญิงสาวลมพัดกระโปรงเปิดเห็นกางเกงในโดยบังเอิญ
การบันทึกภาพบรรยากาศการแสดงเวทีแต่ใช้กล้องส่องทแยงลงจากมุมสูงปรากฏติดภาพร่องนม
พร้อมชุดชั้นในบางส่วนของผู้ร่วมงานหรือนักแสดงโดยบังเอิญ ตัวอย่างเหล่านี้ ล้วนเป็นการใช้เสรีภาพ
ในการแสดงออกภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34
(2) เสรีภาพของสือ่ มวลชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 บัญญัติว่า
“บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็น
ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ...” “บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน”217 คือ บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพ
เป็นปกติธุระในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน อันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน ได้แก่ บรรณาธิการ
หัวหน้ากองบรรณาธิการ บรรณาธิการบริหาร หรือตาแหน่งควบคุมและดาเนินการงานกองบรรณาธิการ
ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และให้หมายความรวมถึง ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบทความ ผู้ถ่ายภาพ
ผู้เขียนภาพ ผู้ที่ทางานอยู่ในกองบรรณาธิการ ผู้ที่ทางานเกี่ยวเนื่องกั บฝ่ายบรรณาธิการหรือบุคคลอื่น
217

ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ข้อ 6 บัญญัติว่า
“สื่อมวลชน หมายถึง สื่อหรือช่องทางผลิต เผยแพร่ นาข่าวสาร สาร หรือเนื้อหาสาระ
ทุกประเภทไปสูป่ ระชาชน อย่างสม่าเสมอเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ สื่อดิจิทัล หรือในรูปแบบอื่นใดที่สามารถสื่อความหมายให้ประชาชนทราบได้เป็นการทั่วไป
ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย และสามารถกากับดูแลการดาเนินการให้เป็นไปตามกรอบจริยธรรม
แห่งวิชาชีพ”
“ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นปกติธุระในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชน และเป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ”.
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ตามที่สภาการสื่อมวลชนกาหนด218 ดังนั้นช่างภาพซึ่งประกอบวิชาชีพเป็นปกติธุระในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับสื่อมวลชน และเป็นสมาชิกขององค์กรสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ถือเป็นบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชนตามความหมายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ซึ่งต่อไปนี้
ผู้เขียนขอใช้คาเรียกทั่วไปว่า “สื่อมวลชน”
เสรีภาพของสื่อมวลชนมีแนวคิดพื้นฐานมาจากประโยชน์สาธารณะ เนื่องจาก
สื่อมวลชนเป็นเสมือนตัวแทนในการแสวงหาความจริง ให้ความบันเทิงและนาเสนอข่าวสารอันมี
คุณ ค่า ข่า ว (newsworthy) เพื่อ สนองสิท ธิที่จ ะรับ รู้ข่า วสาร (Right to know) ซึ่ง เป็น เสรีภ าพ
ในการแสดงออกของประชาชน การนิยามความหมายของข่าวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของคุณค่าข่าว
ได้แก่ ความสดใหม่และทันต่อเหตุการณ์ (immediacy of timeliness) ความมีชื่อเสียง ความสาคัญ
ความเด่นของบุคคลและสถานที่ (prominence) ความใกล้ชิดทางกายภาพและความรู้สึกระหว่างข่าวสาร
กับผู้รับสาร (proximity/nearness) ความต่อเนื่องและผลกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของคนจานวน
มากหรือประเทศชาติ (consequences/Impact) ความมีเงื่อนงา ลึกลับกระตุ้นให้เกิดความสงสัย
(suspense/mystery) ความผิดปกติหรือความประหลาดของเหตุการณ์ (unusualness/surprise)
ความขัดแย้งตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว สถาบัน หรือประเทศชาติ (conflict) องค์ประกอบทางเพศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเพศที่เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลสาธารณะ (sex) เรื่องที่มีความสะเทือนอารมณ์
หรือกระตุ้น ความสนใจของประชาชนทั่วไป (human interest) และภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (disaster and progress)219 ซึ่งสื่อมวลชนแต่ละแห่งมี
วิธีการประเมินคุณค่าข่าวและเลือกนาเสนอข่าวสารเพื่อจูงใจและตอบสนองความต้องการของประชาชน
แตกต่างกัน การสรรหาข่าวที่มีองค์ประกอบคุณค่าข่าวเกี่ยวกับความลึกลับซ่อนเร้น เรื่องทางเพศ
และโดยเฉพาะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลสาธารณะมักได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นพิเศษ ดังนั้น
สื่อมวลชนบางแห่งจึงเลือกที่จะนาเสนอเรื่องราวน่าตื่นเต้น เร้าใจ ยากที่จะเสาะหาทั่วไปเพื่อสนอง
ความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อย (curiosity)220 ของประชาชนบางกลุ่ม เช่น การนาเสนอข่าวภาพดารา
218

ธรรมนูญสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ข้อ 6 บัญญัติว่า
“ผู้ปฏิบัติงานสื่อมวลชน หมายถึง บรรณาธิการ หัวหน้ากองบรรณาธิการ บรรณาธิการ
บริหาร หรือตาแหน่งควบคุมและดาเนินการงานกองบรรณาธิการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และให้หมายความ
รวมถึง ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนข่าว ผู้เขียนบทความ ผู้ถ่ายภาพ ผู้เขียนภาพ ผู้ที่ทางานอยู่ในกองบรรณาธิการ
ผู้ที่ทางานเกี่ยวเนื่องกับฝ่ายบรรณาธิการหรือบุคคลอื่น ตามที่สภาการสื่อมวลชนกาหนด”.
219 ขจรจิต บุนนาค, ‘นักข่าวควรทาอย่างไรเมื่อพบกับการสร้างข่าว’ (2554) 2 วารสาร
นักบริหาร 150, 152-153 <https://bit.ly/3taWojj> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565.
220 มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 27.

Ref. code: 25646301031628DJB

60
นักแสดงขณะใช้เวลาส่วนตัวบนเรือยอร์ชในบริบทสวมชุดว่ายน้าวาบหวิว ภาพนักแสดงขณะใช้เวลา
ส่วนตัวในบริบทลมพัดกระโปรงเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ221 ภาพนักแสดงขณะแสดงละครในบริบทสวมเกาะ
อกแช่น้าแล้วลักษณะยอดถันปรากฏ222 ภาพนักแสดงขณะเดินพรมแดงในบริบ ทยอดถันเผยออกมา
โดยไม่ได้ตั้งใจ223 การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนเช่นนี้ทาให้เกิดคาถามว่าการแสวงหาข้อมูลจากการบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ ยินยอม แล้วไปสร้างคุณค่าข่าวในลักษณะเช่นนี้อยู่ในขอบเขต
ของเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์สาธารณะตามรัฐธรรมนูญหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนต้องไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ224
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 กาหนดขอบเขตข้อจากัดการให้เสรีภาพ
ของสื่อมวลชนเท่าที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณของจริยธรรมแห่งวิชาชีพเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม
แห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564225 ภายใต้แนวคิดวัตถุประสงค์ของ
การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชน 3 ประการ ได้แก่
1. นาเสนอและแสวงหาข่าวสาร เพื่อตอบสนองต่อสิทธิในการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชน (Public’s Right to Know)226 โดยเน้นการเสนอข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ 227
ปกป้องแหล่งข่าว ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของการเข้าถึงแหล่งข่าว และคานึงถึงคุณค่าข่าว

221

Erika Hansen, ‘21 Celebrities With Windblown Skirts and Uplift Dresses’
(Your Next Dress, 23 March 2018) <https://dress.yournextshoes.com/celebrities-dressesskirts-wind/> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565.
222 Vanrasa J, ‘เบนซ์ ปุณยาพร แจงดราม่าจุกโผล่ ซีนแช่น้ากับ ยุ้ย จีรนันท์ลั่น อย่า
ลามก!’ (The Thaiger, 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565) <https://thethaiger.com/th/news/531354/>
สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565.
223 บางกรณีเจ้าของสิทธิไม่ได้เปิดเผยโดยมีเจตนา. ดู ‘55 Times Celebs Freed the
Nipple and It Was Empowering AF’ (Cosmopolitan, 2 August 2019) <https://bit.ly/3NafQEA>
สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565.
224 William L Prosser (เชิงอรรถ 78) 415.
225 ได้รับการพัฒ นามาจากจริย ธรรมแห่ง วิช าชีพ หนัง สือ พิม พ์ พ.ศ. 2541 ของสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.
226 ขจรจิต บุนนาค (เชิงอรรถ 219) 160.
227 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.
2564 ข้อ 10 บัญญัติว่า
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2. นาเสนอและแสวงหาข่าวสาร เพื่อสร้างความไว้วางใจสาธารณะ
(public trust)228 โดยเน้นเสนอความจริงด้วยความถูกต้องครบถ้วน และแสวงหาข่าวสารโดยสุจริต
3. นาเสนอและแสวงหาข่า วสาร โดยให้เ คารพและไม่ล ะเมิด สิท ธิ
ความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และยึดมั่นในหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุ ษย์229 (respect to
individual right and privacy)230
ดังนั้น ขอบเขตของเสรีภาพของสื่อมวลชนตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมายความถึง การนาเสนอและแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่กระทา
หรือได้มาโดยสุจริตเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว โดยมีเนื้อหา
สาระมีคุณค่าข่าวและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อ ตอบสนองสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสารของประชาชน แต่ทว่า
การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนย่อมปะทะกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอยู่เสมอ ซึ่งข้อบังคับว่าด้วย
จริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 ข้อ 17231 อนุญาตให้สื่อมวลชน
สามารถนาเสนอหรือแสวงหาข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเป็นไปเพื่อรักษาความมั่งคงปลอดภัยของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม และคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมอื่น ๆ แม้การใช้เสรีภาพนั้นจะ
ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลก็ตาม แต่ผู้เขียนเห็นว่าข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ

“สื่อมวลชนพึงระมัดระวังในการเสนอข่าว เนื้อหาข่าว การแสดงความคิดเห็น และเนื้อหา
ทั่วไป ในสถานการณ์วิกฤต อันจะส่งผลกระทบร้ายแรงในเชิงสุขภาพ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และ
การเมือง ไม่ว่าจะทาให้เกิดความเพิกเฉย หรือตื่นตระหนกเกินเหตุ หรือเจตนาเพื่อให้เกิดประโยชน์
เฉพาะบุคคล หรือกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ”.
228 ขจรจิต บุนนาค (เชิงอรรถ 219) 160.
229 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.
2564 ข้อ 15 บัญญัติว่า
“สื่อมวลชนต้องเสนอข่าวโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลักสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องให้ความคุ้มครองอย่างเคร่งครัดต่อเด็ก เยาวชน กลุ่ม
เปราะบาง และผู้มีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ในสังคม รวมทั้งต้องไม่เป็นการซ้าเติมความทุกข์
หรือโศกนาฏกรรมอันเกิดแก่บุคคลและครอบครัวของผู้ตกเป็นข่าว”.
230 ขจรจิต บุนนาค (เชิงอรรถ 219) 160.
231 ข้อบังคับว่าด้วยจริ ยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ.
2564 ข้อ 17 บัญญัติว่า “สื่อมวลชนพึงละเว้นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เว้นแต่กรณีเพื่อประโยชน์
สาธารณะ”.
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เพื่อละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลไม่สามารถยกขึ้นกล่าวให้พ้นความรับผิดตามอาเภอใจ ต้อง
พิจารณาชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเป็นรายกรณีไป
การที่สื่อมวลชนบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเกินขอบเขตจนเป็นเหตุทาให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหาย ไม่ถือเป็นการแสวงหาข้อมูลภาพโดยสุจริต นอกจากนี้การให้ได้มาซึ่งข้อมูลภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศยังมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยของประชาชนบางกลุ่มผู้มี
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวอันไม่เป็นสาระ จึงไม่อยู่ในขอบเขตของเสรีภาพของสื่อมวลชนเพื่อ
การอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35
จากที่กล่าวไปข้างต้น การใช้เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของ
สื่อมวลชน ในสถานที่สาธารณะย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มาตรา 34 และมาตรา 35 ก็ต่อเมื่อการใช้เสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจนเป็นเหตุให้
ผู้อื่นได้รับความเสียหาย232หรือเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ชัดเจนว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะอย่างการลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt)
หรือลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคลสาธารณะโดยไม่ได้
รับความยินยอม เป็นการใช้เสรีภาพไปในทางมิชอบเกินขอบเขตของเสรีภาพซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
เพราะการกระทาส่อให้เห็นเจตนาชั่ว (เช่น เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพื่อการค้ากาไร เพื่อนาไป
เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก หรือเพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ) และไร้ซึ่งจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
สื่อมวลชน อันเป็นการเหยีบย่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งที่เขาได้กาหนดความเป็นส่วนตัว ของบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายด้วยการปกปิดอย่างชัดแจ้ง ดังนั้นขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในระดับดังกล่าว
สมควรให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลมากกว่าอานวยเสรีภาพในแสดงออกหรือเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน
น่าสงสัยว่า กรณีที่หนึ่ง ถ้าบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบุคคล
สาธารณะซึ่งอยู่นอกเวลาปฏิบัติงาน พอใจที่จะแต่งกายตามแฟชั่นโดยไม่ได้ปกปิดบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกาย (เท่าที่การไม่ปกปิดนั้นไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย) เช่น ไม่สวมชุดชั้นแล้วปรากฏลักษณะ
ยอดถันเดินเที่ยวในสถานที่สาธารณะ หรือสวมชุดว่ายน้าที่เผยให้เห็ นบริเวณเนินนม ร่องนม ใต้ราวนม
หรือชุดไปรเวทสวมกางเกงขาสั้นเผยแก้มก้นบางส่วน ต่อมาบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือ
สื่อมวลชนใช้กล้องซูมบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวเหล่านั้นในลักษณะจดจ่อกับบริเวณส่วนตัวของร่างกาย

232

มาตาลักษณ์เห็นว่า การล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจะกระทาได้เพียงเท่าที่ไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลใด ๆ. ดู มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 36.
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ซึ่งถูกเปิดเผย ยังจะถือว่าผู้บันทึกภาพมีเสรีภาพในการแสดงออกหรือเสรีภาพของสื่อมวลชนภายใน
ขอบเขตของรัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4
2.3.2 ข้อยกเว้น
สิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด (Absolute right) เจ้าของสิทธิอาจสละ
ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายด้วยการให้ความยินยอม หรือแม้บางกรณีจะเป็น
การละเมิดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ หากการกระทา
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ผู้กระทาย่อมไม่มีความผิดหรือไม่ต้องรับโทษ
2.3.2.1 ความยินยอมตามกฎหมายอาญา
หลักความยินยอม (Consent) มาจากสุภาษิตกฎหมายโรมันที่ว่า “Volenti
no fit injuria” แปลว่า เมื่อมีความยินยอม ก็ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น หรือกล่าวอีกนัยว่า ความยินยอม
ไม่เป็นละเมิด233 เป็นหลักการที่กล่าวถึงอานาจกระทาของผู้กระทาความผิดหรือข้อยกเว้นความรับผิด
ของผู้กระทาความผิด ทาให้การกระทาใดซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดขาดองค์ประกอบภายนอก234
หรือได้รับยกเว้นโทษสาหรับความผิด 235 โดยอาศัยการตีความหลักความยินยอมด้วยการเทียบเคียง
เพื่อเป็นคุณแก่จาเลยเยี่ยงกฎหมายจารีตประเพณี 236 ทาให้การตีความดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายลาย
ลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลัก “ไม่มีความผิด ไม่มีโทษหากไม่มีกฎหมาย (Nullum crimen nulla
poena sine lege)”237 เป็นหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญาภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law)

233

สุพิศ ปราณีพลกรัง, หลักและทฤษฎีกฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์นิติธรรม

2562) 166.
234

กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ความยินยอมเป็นองค์ประกอบภายนอก หากผู้เสียหายให้
ความยินยอม ถือว่าการกระทาดังกล่าวขาดองค์ประกอบภายนอก ไม่เป็นความผิดตามโครงสร้างความรับ
ผิดข้อที่หนึ่ง. ดู กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 167.
235 ความยินยอมของผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับร่างกาย หากไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดี ย่อมได้รับการยกเว้นความผิดตามโครงสร้างความรับผิดข้อที่สอง. เพิ่งอ้าง 158.
236 หลักการพื้นฐานสาคัญประการหนึ่งของกฎหมายอาญา ภายใต้หลัก Nullum Crimen,
Nulla Poena Sine Lege กล่าวว่า จะนาเอากฎหมายจารีตประเพณีมาใช้กับกฎหมายอาญาไม่ได้
แต่ Johannes Andenaes ให้ความเห็นว่าจารีตประเพณีสามารถนามาตีความเทียบเคียง เพื่อเป็นคุณ
แก่จาเลยได้ ไม่ต้องห้ามด้วยหลักรัฐธรรมนูญ. เพิ่งอ้าง 22.
237 เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า หลัก Principle of legality. ดู เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ,
คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 10, พลสยาม พริ้นติ้ง 2551) 17.
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เพื่อประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน238 บางประเทศบัญญัติหลักความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่สาหรับประเทศไทยแม้จะยอมรับหลักการนี้ แต่ยังไม่มีบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร จึงอาศัยการกาหนด
ขอบเขตความยินยอมจากแนวคาพิพากษาศาลฎีกา และผลการศึกษาของนักกฎหมายวิชาการ
(1) ความหมายของความยินยอม
ความยินยอมตามความหมายของกฎหมายแบ่งแนวคิดออกเป็น 2 ฝ่าย
ฝ่ายแรกนาหลักทฤษฎีการแสดงเจตนาทางแพ่งมาปรับใช้เห็นว่า ความยินยอมเป็นการแสดงเจตนา
กระทานิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทางกฎหมายเอกชนหรือไม่ก็ทางกฎหมายมหาชน 239 ส่วนอีกฝ่าย
หนึ่งเห็นว่า ความยินยอมไม่ถือว่าเป็นการแสดงเจตนากระทานิติ กรรมอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น เพราะ
กฎหมายไม่ได้อนุญาตให้ผู้เสียหายกระทาได้ แต่ ความยินยอมเป็นการสละประโยชน์ที่กฎหมายให้
ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ได้รับผลร้าย อาจถือว่าเป็นนิติเหตุอย่างหนึ่ง จึงทาให้การกระทาที่บัญญัติ
เป็นความผิดไม่เป็นความผิด หรือผู้กระทาได้รั บการยกเว้นโทษ เพราะการนั้นไม่ก่อความเสียหายถึง
ขนาดที่รัฐต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยการลงโทษทางอาญา 240 ซึ่งผู้เขียนเห็นพ้องกับความเห็นของฝ่าย
หลังที่ว่าความยินยอมเป็นการสละประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครอง241 แต่เห็นแย้งว่าความยินยอมอาจทาให้
การกระทาไม่เป็นความผิด เฉพาะความผิด ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความยินยอม เท่านั้น เนื่องจาก
กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน 242ที่บัญญัติขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
และรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม 243ความยินยอมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ได้แก่
238

กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 18-23.
239 กล่ า วคื อ ความเห็ น ของฝ่ า ยแรก แม้ จ ะเห็ น ว่ า ความยิ น ยอมเป็ น การแสดงเจตนา
กระทานิติกรรม แต่ความเห็นเดียวกันยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายย่อย โดยฝ่ายหนึ่ง กฎหมายอาญาเป็น
กฎหมายเอกชน ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายมหาชน.
240 อักขราทร จุฬารัตน์, ‘ความยินยอมของผู้เสียหายในคดีอาญา’ (2520) 1 วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 59, 61.
241 คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 4, สานักพิมพ์วิญญูชน 2554)
262.
242 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 22,
สานักพิมพ์วิญญูชน 2564) 169.
243 ภารกิ จ ของกฎหมายอาญา ได้ แ ก่ 1. คุ้ ม ครองสั ง คม 2. ปราบปรามและป้ อ งกั น
การกระทาความผิด และ 3. คุ้มครองคุณธรรมทางกฎหมายและคุณภาพของการกระทา. ดู คณิต ณ นคร
(เชิงอรรถ 241) 58-63.
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1. ความยินยอมโดยชัดแจ้ง หมายถึง การแสดงความประสงค์ที่จะให้
เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้ให้ความยินยอมจะต้องสร้างเจตนาที่จะให้ความยินยอม และกาหนด
เจตนาที่จะยินยอมต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยการแสดงออกด้วยวาจาหรืออากัปกิริยา ด้วยตนเองหรือ
โดยให้ผู้อื่นกระทาแทน244 เพื่อให้ผู้กระทาเข้าใจได้ทันทีว่าตนอนุญาตให้กระทาได้245 เช่น การบอกกล่าว
ให้ทราบ หรือม้วนแขนเสื้อ เพื่อรับการฉีดยา เป็นต้น
2. ความยินยอมโดยปริยาย (Assumed/Implied consent) 246 หมายถึง
การแสดงความประสงค์ด้วยวาจาหรืออากัปกิริยา ซึ่งไม่ได้แสดงออกโดยชัดแจ้ง แต่วิญญูชนสามารถ
เข้าใจว่าเป็นการให้ความยินยอม และเจ้าของสิทธิก็ให้ความยินยอมภายในใจเช่นกัน ทั้งนี้การนิ่งเฉย
หรือไม่ขัดขวางต่อการละเมิดสิทธิเฉพาะแต่พฤติการณ์ซึ่งวิญญูชนเห็นว่าบุคคลดังกล่าวรับรู้หรือควร
จะรู้ถึงการละเมิดสิทธิ แต่กลับนิ่งเฉยหรือไม่ขัดขวางอาจถือเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายได้ เช่น
นาย ก ยังมีสติได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถไฟ นาย ข เป็นแพทย์ที่โดยสารมาลาเดียวกัน เอายาฆ่าเชื้อ
โรคทาบาดแผลของนาย ก โดยนาย ก ไม่ได้โต้แย้ง247
อาจารย์ปีเตอร์ เวสเทน (Professor Peter Westen) 248 แบ่งความยินยอม
โดยปริยายเป็น 3 ประเภท ได้แก่
2.1 Constructive consent หมายถึง การให้ความยินยอมอย่าง
สมัครใจสู่สิ่งหนึ่ง และผลของการให้ความยินยอมสู่สิ่งนั้นถูกสันนิษฐานว่าให้ความยินยอมสู่อีกสิ่งหนึ่ง
โดยปริยาย เช่น ภริยาตกลงจดทะเบียนสมรสกับสามี ถือว่าภริยายินยอมให้สามีมีเพศสัมพันธ์ แม้สามี
จะข่มขืนกระทาชาเราภริยา ก็ไม่เป็นความผิด ซึ่งวิธีคิดเช่นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันแล้ว
2.2 Informed consent หรือ Assumption of risk หมายถึง
การเข้าสู่การกระทาอย่างหนึ่ง โดยสามารถคาดเห็นถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทานั้น (risk
244

กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 25.
245 มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล (เชิงอรรถ 57) 49.
246 อาจารย์ปีเตอร์ เวสเทน (Professor Peter Westen) เรียกว่า “Fictional consent”.
247 พจน์ ปุษปาคม, ค าบรรยายประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ว ่ า ด้ ว ยละเมิ ด
(พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525) 56.
248 นักนิติศ าสตร์ผู้เ สนอทฤษฎีห ลัก ความยิน ยอมในกฎหมายอาญา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างแพร่หลายในวงการกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีผลงานเขียน ได้แก่ หนังสือชื่อเรื่อง
“ The Logic of Consent: The Diversity and Deceptiveness of Consent as a Defense to
Criminal Conduct” แ ล ะ “Speaking of Equality: The Rhetoric of Equality in Moral and
Legal Discourse”.
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of X) ถือเป็นการให้ความยินยอมต่อการกระทานั้น ซึ่งไม่รวมถึงผลร้ายนอกเหนือจากที่คาดเห็นก่อน
ตกลงเข้าสู่ภัย (X) เทียบได้กับการอธิบายความยินยอมโดยปริยายของนักกีฬาที่มีลักษณะเสี่ยงบางประเภท
ผู้เล่นกีฬาสามารถคาดเห็นถึงความเสี่ยงที่จะถูกกระทบกระเทือนทางร่างกายภายใต้กติก าการแข่งขัน
เช่น ฟุตบอล รักบี้ มวยปล้า249 แต่ไม่ได้คาดเห็นว่าคู่ต่อสู้จะมีเจตนาฆ่าหรือประมาท (คึกคะนองบ้าเลือด)
เป็นเหตุให้ตนถึงแก่ความตาย หรือแข่งขันนอกกติกา 250 ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวอธิบายหลักการนี้ต่อไป
ภายหลัง
2.3 Hypothetical consent หมายถึง การสันนิษฐานไว้ก่ อนว่า
เจ้าของสิทธิให้ความยินยอม ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ อยู่ในสภาวะที่มีความยินยอมภายในใจ (Attitudinal
consent) หรือมีความยินยอมที่แสดงออกมา (Expressive consent) แต่หากเขาได้อยู่ในสภาวะที่สามารถ
ให้ความยินยอมได้ เขาจะให้ความยินยอม เทียบได้กับกรณีนิ่งเฉย (ไม่มีสติ) ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่แพทย์
มีความจาเป็นต้องผ่าตัด เพื่อทาการรักษาพยาบาล251
(2) ขอบเขตของความยินยอม
อาจารย์ปีเตอร์ เวสเทน (Professor Peter Westen) กล่าวว่า การให้
ความยินยอม ประกอบด้วยความยินยอมภายในใจ (Attitudinal consent) (เช่น นางสาว ก อยาก
ตอบตกลงถ้านาย ข จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย) และความยินยอมที่แสดงออกมา (Expressive consent)
(นางสาว ก ตอบตกลง หรือแสดงพฤติกรรมเป็นที่เข้าใจว่ายินยอมให้นาย ข ทราบว่ายินยอม) ซึ่ง
ส่วนประกอบทั้งสองจะเพียงพอถือเป็นความยินยอมตามกฎหมายต่อเมื่อผู้ให้ ความยินยอมมีคุณสมบัติ
3 ประการ ได้แก่ ประการแรก ผู้ให้ความยินยอมสามารถเข้าใจการกระทา และรู้ผลของการกระทา
(knowledge) ประการที่สอง ความยินยอมต้องเกิดจากเจตจานงอิสระ (freedom) ของเจ้าของสิทธิ
ปราศจากการหลอกลวง ข่มขู่ หรือเข้าใจผิด และประการสุดท้าย ผู้ให้ความยินยอมต้องมีความสามารถ
ที่จะให้ความยินยอมได้ (competence) กล่าวคือ มีวุฒิภาวะเพียงพอ (maturity)252
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญา ไม่มีบทบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่าด้วยความยินยอมของผู้เสียหายกับการกระทาความผิดอาญา ทาให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับขอบเขตของ
249

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เชิงอรรถ 237) 432.
250 พจน์ ปุษปาคม (เชิงอรรถ 247) 57.
251 Kenneth W Simons, ‘The Conceptual Structure of Consent in Criminal
Law’ (2021) 9 Buffalo Criminal Law Review 577, 582 <https://escholarship.org/uc/
item/1j02425x> สืบค้นเมือ่ 16 มกราคม 2565. ดูประกอบ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เชิงอรรถ 237)
432 และตัวอย่างข้อ (11) 4; พจน์ ปุษปาคม (เชิงอรรถ 247) 61.
252 เพิ่งอ้าง 578-582.
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ความยินยอมของผู้เสียหายในคดีอาญา จนกระทั่งมีคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1403/2508 กล่าวถึงขอบเขต
ความยินยอมว่า “... ความยินยอมอันบริสุทธิ์ของผู้เสียหายให้ผู้ใดกระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็น
ความผิดนั้น ถ้าความยินยอมนั้นไม่ขัดต่อความสานึกในศีลธรรมอันดี และมีอยู่จนถึงขณะกระทาการ
อันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนั้นแล้ว ความผิดนั้นย่อมเป็นข้อยกเว้นมิให้การกระทานั้นเป็นความผิด
ขึ้นได้ ...”253 ทาให้นักกฎหมายส่วนหนึ่งเริ่มต้นศึกษาเปรียบเทียบหลักความยินยอมของกฎหมายและ
แนวคาพิพากษาศาลในต่างประเทศอย่างจริงจังมากขึ้น
เพื่อความเข้าใจ ผู้เขียนจึงสรุปหลักเกณฑ์พิจารณาขอบเขตความยินยอม
ของผู้เสียหายในคดีอาญาได้ดังนี้
1. คุณธรรมทางกฎหมายที่กฎหมายคุ้มครองต้องเป็นของปัจเจกชน
อาจารย์กมลชัย รัตนสกาวงศ์ มีความเห็นว่า ความยินยอมของผู้เสียหาย
ในการกระทาความผิดที่จะอ้างขึ้นลบล้างความผิดได้นั้น จะต้องเป็นความผิดที่มีคุณธรรมทางกฎหมาย
ที ่เ ป็ น เอกชน (Individualrechtsgut) และความผิด ที ่ม ีค ุณ ธรรมทางกฎหมายที่เ ป็น เอกชน
(Individualrechtsgut) อันจะอ้างความยินยอมของผู้เสียหายได้นั้นจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดี254 ซึ่งจะอธิบายหลักเกณฑ์พิจารณาต่อไปใน ข้อ 2
คุณธรรมกฎหมาย (Rechtsgut) หมายถึง ประโยชน์ (Interesse) หรือ
คุณค่า (Wert) ในการอยู่ร่วมกันของสังคมที่กฎหมายคุ้มครอง 255 กล่าวคือ สิ่งที่กฎหมายประสงค์จะ
คุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1.1 คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นส่วนรวม (Universalrechtsgut)
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น เจ้าของสิทธิ
จะสละคุณธรรมทางกฎหมายนี้ไม่ได้ และแม้จะให้การยินยอมก็ไม่มีผลทาให้ผู้กระทาผิดมีอานาจกระทา
หรือได้รับการยกเว้นความผิด เพราะกฎหมายมุ่งคุ้มครองความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม และ
ความยุติธรรมในสังคม256
1.2 คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นปัจเจกชน (Individualrechtsgut)
ได้แก่ ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ เป็นต้น เจ้าของสิทธิอาจสละคุณธรรมทางกฎหมายส่วนนี้ได้257

253

อักขราทร จุฬารัตน์ (เชิงอรรถ 240) 59.
254 กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 151.
255 คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 241) 149.
256 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 242) 170.
257 เพิ่งอ้าง 170.
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อนึ่งคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นปัจเจกชน อาจแยกย่อยได้เป็น “คุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นปัจเจกชน
โดยแท้ (hochstpersonliches Rechtsgut)” ได้แก่ เกียรติ ความปลอดภัยของร่างกาย เป็นต้น258
2. ความยินยอมต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
แม้คุณธรรมทางกฎหมายที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครองจะเป็นของ
ปัจเจกชน ซึ่งเจ้าของสิทธิอาจสละประโยชน์ให้อานาจแก่ผู้กระทา อย่างไรก็ดีความยินยอมนั้นย่อมเสียไป
ถ้าการกระทาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
2.1 ศีลธรรม หมายถึง ความสามารถในการจาแนกข้อเท็จจริงและ
เหตุผลในข้อเท็จจริงว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด 259 กล่าวคือ หากเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิต ผู้เสียหายไม่อาจ
ให้ความยินยอมแก่ผู้อื่นให้ทาลายชีวิตของตนได้ รวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับร่างกาย ซึ่งผู้เสียหายก็ไม่อาจ
ให้ความยินยอมแก่ผู้อื่นทาร้ายร่างกายของตนจนถึงอันตรายสาหัส หรือพิการอย่างถาวรได้ เพราะไม่
ขัดต่อศีลธรรม260
2.2 มติมหาชน กล่าวคือ การกระทาใดที่น่าตาหนิอย่างร้ายแรงถึง
ขนาดไม่เป็นที่ยอมรับจากคนส่วนใหญ่ในสังคม การกระทานั้นไม่อาจให้ความยินยอมได้ ตรงกันข้าม
หากคนส่วนใหญ่ในสังคมยอมรับการกระทานั้นได้ ย่อมสามารถให้ความยินยอมได้ เช่น การชกมวย
ไม่ถือเป็นการทะเลาะวิวาท แต่เป็นกีฬาหรือจารีตประเพณีอย่างหนึ่ง หรือการแปลงเพศหรือศัลยกรรม
แม้จะไม่ใช่การรักษาพยาบาล แต่ไม่ถือเป็นการทาร้ายร่างกายที่น่าตาหนิ261
2.3 ผลประโยชน์ของสังคม กล่าวคือ การกระทาความผิดใดที่กระทา
ลงเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น แพทย์ผ่าตัดเพื่อทาการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ หรือฉีดยาเพื่อป้องกัน
โรคระบาด ย่อมถือว่าความยินยอมของเจ้าของสิทธิเป็นเหตุให้การกระทาดังกล่าวไม่เป็นความผิดตาม
กฎหมาย262
3. เจ้าของสิทธิให้ความยินยอมโดยบริสุทธิ์
ผู้ให้ความยินยอม หมายถึง บุคคลที่ได้รับผลร้ายจากการกระทา ซึ่งหมายถึง
เจ้าของสิทธิที่กฎหมายประสงค์จะคุ้มครอง หากเจ้าของสิทธิไม่มีความสามารถ (incompetence) ที่
จะให้ความยินยอม ก็เป็นอานาจของผู้มีอานาจกระทาแทนเจ้าของสิทธิ โดยความยินยอมตามกฎหมาย
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คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 241) 151.
259 สมยศ เชื้อไทย (เชิงอรรถ 169) 154.
260 กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 55-56.
261 เพิ่งอ้าง 54-55.
262 เพิ่งอ้าง 54.
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ต้องเกิดจากความยินยอมโดยบริสุทธิ์ (knowledge + freedom) และผู้ให้ความยินยอมมีความสามารถที่
จะให้ความยินยอมได้ (competence)
ความยิน ยอมโดยบริส ุท ธิ ์ (knowledge + freedom) หมายถึง
ความยิน ยอมที่แสดงออกมาโดยความสมัครใจอย่างเสรีและจริงใจ (freedom) ของเจ้าของสิทธิ หรือ
ผู้มีอานาจกระทาแทน ปราศจากการหลอกลวง ข่มขู่ สาคัญผิด กลัว หรือการกระทาด้วยวิธีอื่นใดใน
ทานองเดียวกัน263,264 ทั้งนี้การแสดงออกซึ่งความยินยอมต้องผ่านกระบวนการทางรับรู้อย่างเข้าใจถูกต้อง
(knowledge) กล่าวคือ รู้ว่าจะได้รับผลร้าย และยอมรับผลร้ายได้อย่างเต็มใจ และผู้ให้ความยินยอม
ต้องมีความสามารถที่จะให้ความยินยอมได้ (competence) กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลซึ่งเข้าใจหยั่งรู้ถึง
การกระทาและรู้ว่าจะได้รับผลร้าย แต่ก็ยอมรับผลร้ายนั้นด้วยความเต็มใจ ความเข้าใจและการรู้ของ
ผู้ให้ความยินยอมไม่ใช่จากพัฒนาการทางสมองอย่างเดียว แต่ต้องรู้คุณค่าของการกระทานั้นจาก
ประสบการณ์265 กล่าวคือ ต้องมีวุฒิภาวะพอสมควร (maturity) และมีสภาพจิตใจปกติ ไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต หรือเป็นผู้เยาว์ที่ไร้เดียวสา
ผลของความยินยอมที่ได้จากบุคคลมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน
หรือ ให้ค วามยิน ยอมขณะมึน เมา เพราะเสพสุร า หรือ สิ่ง เมาอย่า งอื่น จนไม่รู้ส ภาพ ย่อ มทาให้
ความยินยอมนั้นเสียไป ส่วนความยินยอมของผู้เยาว์ กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญั ติอายุขั้นต่าของผู้ให้
ความยินยอมไว้266 แต่อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้อธิบายว่าการให้ความยินยอมตามกฎหมายแพ่งแตกต่าง
จากกฎหมายอาญา อายุของผู้ให้ความยินยอมตามกฎหมายอาญาไม่จาเป็นต้องบรรลุนิติภาวะก็สามารถ
ให้ความยินยอมได้267 ถ้าผู้เยาว์ไม่ถึงกับไร้เดียวสา268 กล่าวคือ ถ้าผู้เยาว์สามารถเข้าใจถึงการกระทา
และยอมรับถึงผลร้ายของการกระทาได้ด้วยความเต็มใจ ความยินยอมย่อมไม่เสียไป
ผู้มีอานาจให้ความยินยอมแทนเจ้าของสิทธิในกรณีที่เจ้าของสิทธิไม่สามารถ
ให้ความยินยอมได้ เช่น เจ้าของสิทธิไม่มีสติสัมปชัญญะมาให้ความยินยอมอย่างปกติ หรือผู้ เยาว์ หรือ
263

เพิ่งอ้าง 28.
264 Kenneth W Simons (เชิงอรรถ 251) 581.
265 จิ ต ติ ติ ง ศภั ทิ ย์ , ‘ความยิ น ยอมไม่ ท าให้ เ ป็ น ความผิ ด ’ (2521) 2 วารสารกฎหมาย
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52, 56.
266 ประพิณ ปรัชญาภรณ์ , ‘ความยินยอมของผู้เสียหายในการกระทาความผิดอาญา’
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522) 18.
267 จิตติ ติงศภัทิย์ (เชิงอรรถ 253) 53.
268 คาพิพากษาฎีกาที่ 828/2486. ดูประกอบ กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 42;
ประพิณ ปรัชญาภรณ์ (เชิงอรรถ 266) 18.
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บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถ ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์
หรือผู้อนุบาล อาจให้ความยินยอมต่อการกระทาใดแทนเจ้าของสิทธิ เมื่อการกระทานั้นเป็นประโยชน์
เหนือกว่าที่เจ้าของสิทธิจะได้รับความเสียหาย เช่น ให้ความยินยอมแก่แ พทย์เพื่อผ่าตัดรักษาชีวิตของ
เจ้าของสิทธิ269
4. ความยินยอมต้องมีอยู่ในขณะกระทาความผิด
ความยินยอมของผู้เสียหายในความผิดอาญาไม่อาจให้ล่วงหน้าได้ หรือ
ให้ภายหลังการกระทาความผิด เพราะความยินยอมทางอาญาไม่มีผลย้อนหลัง และความยินยอมใน
ที่นี้เป็นคนละเรื่องกับการยอมความ ซึ่งเป็นความยินยอมที่เกิดขึ้นหลังจากมีการกระทาความผิด กล่าวคือ
เจ้าของสิทธิสละสิทธิที่จะดาเนินคดีอาญา เพราะยกโทษ หรือให้อภัยแก่ผู้กระทาความผิด แต่ผู้กระทา
ความผิดไม่อาจยกความยินยอมดังกล่าวขึ้นมาเป็นข้ออ้างให้ตนพ้นความรับผิดทางอาญาแต่อย่างใด270
ความยินยอมต้องมีอยู่ในขณะกระทาความผิด หมายถึง ผู้ให้ความยินยอม
ต้องแสดงออกซึ่งความยินยอมโดยบริสุทธิ์ในขณะที่มีการกระทา หรือแสดงออกก่อนมีการกระทาและ
ยังคงมีผลต่อเนื่องมาถึงขณะมีการกระทา271 โดยไม่ได้มีการบอกถอนความยินยอม272
5. ยินยอมต่อสิ่งใดย่อมมีผลเพียงเท่าที่ยนิ ยอม
เมื่อยินยอมต่อสิ่งหนึ่ง ไม่หมายรวมถึงสิ่งอื่นที่เพิ่มเติม หรือแตกต่างไปจาก
สิ่งที่ยินยอม273 กล่าวคือ ถ้าผู้ให้ความยินยอมให้ความยินยอมสาหรับการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี
ขอบเขตกาหนดไว้ หากกระทาเกินขอบเขตนั้น ไม่ถือว่าได้รับความยินยอม274 เช่น นักฟุตบอลลงสนาม
เล่นฟุตบอล เป็นการยินยอมโดยปริยายให้ถูกกระทบกระแทกร่างกายตามปกติ แต่ไม่หมายรวมถึงการเล่น
นอกกติกา275 หรือคู่รักยินยอมมีเพศสัมพันธ์กัน ไม่หมายรวมถึงยินยอมให้อีกฝ่ายบันทึกภาพขณะมี
269

กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 168.
270 เพิ่งอ้าง 49.
271 เพิ่งอ้าง 48.
272 การให้ความยินยอม เมื่อบอกถอนความยินยอมแล้ว ถือว่าไม่มีการให้ความยินยอม
อีกต่อไป ผู้กระทาจะอ้างอานาจกระทา หรือข้อยกเว้นความผิดจากความยินยอมแต่แรกเริ่มไม่ได้ ทั้งนี้
การถอนความยินยอมไม่ทาให้ความยินยอมที่ให้ก่อนหน้านั้นเสียไป.
273 กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 26.
274 ประพิณ ปรัชญาภรณ์ (เชิงอรรถ 266) 25.
275 กฎหมายอาญาไทย ถือว่าเป็นการให้ความยินยอมโดยปริยายได้รับการยกเว้นความผิด
ตามโครงสร้างความรับผิดข้อที่สองโดยอาศัยจารีตประเพณี จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดี.
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เพศสัมพันธ์ร่วมกัน หรือผู้หญิงแต่งกายล่อแหลม ไม่ถือว่าให้ความยินยอมต่อการกระทาชาเราหรือ
กระทาอนาจาร เช่นเดียวกับการผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นและสวมเสื้อเกาะอกไปเที่ยวเล่นนอกบ้าน
เป็นการยินยอมโดยปริยายให้ผู้พบเห็นชื่นชมความสวยหรือแฟชั่น หรือบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป
แต่ไม่หมายรวมถึงถูกลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า หรือใช้กล้องซูมบันทึกภาพบริเวณร่องนม หรือ
บันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่งเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะในลักษณะจดจ่อส่อให้เห็นเจตนา
ทางเพศ
6. ความยินยอมจะต้องปราศจากเงื่อนไข
ความยินยอมที่มีเงื่อนไข ย่อมไม่ใช่ความยินยอม 276 เช่น พ่อค้าส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าตรวจสอบดูเผื่อตกลงซื้อ หากลูกค้าไม่ชอบก็ต้องคืน การส่งมอบสินค้าดังกล่าวไม่ใช่
การยินยอมยกกรรมสิทธิ์ในสินค้าแก่ลูกค้า ดังนั้นลูกค้าไม่มีสิทธิเอาสินค้าไปโดยไม่จ่ายเงิน มิฉะนั้นมี
ความผิดฐานลักทรัพย์ หรือเจ้าหน้าที่ศาลเจ้าวางกล่องไม้ขีดไฟไว้ที่โต๊ะไหว้ เพื่อความสะดวกแก่ผู้มา
กราบไหว้สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ ไม่ใช่การยินยอมให้ผู้มากราบไหว้นากล่องไม้ขีดไฟกลับบ้าน เป็นต้น
7. ผู้กระทาจะต้องทราบถึงความยินยอม
ความยินยอมต้องให้แก่ผู้กระทาความผิด 277 และผู้กระทาต้องทราบว่า
เจ้าของสิทธิให้การยินยอม จึงลงมือกระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด หากผู้กระทาไม่ทราบถึง
ความยินยอมและได้ลงมือกระทาความผิด ผลคือผู้กระทาไม่อาจยกเอาความยินยอมเป็นข้ออ้างขึ้นสู้
ว่าตนมีอานาจกระทา หรือได้รับยกเว้น ความผิดตามกฎหมายได้278 เพราะการให้ความยินยอมเป็น
สิทธิของเจ้าของสิทธิ ผู้กระทาจะอนุมานเองจากความคุลมเคลือของถ้อยคาหรืออากัปกิริยาของเจ้าของ
สิทธิไม่ได้279
มีข้อสังเกตว่าเจ้าของสิทธิต้องแสดงออกซึ่งความยินยอมโดยตรงต่อผู้กระทา
หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ความยินยอมของผู้เสียหายในคดีอาญามีความสาคัญต่อการวินิจฉัยความชั่วของ
ผู้กระทา และนัยยะของคดีอาญามุ่งคุ้มครองทั้งสิทธิของปัจเจกชนและส่วมรวมต่างกับคดีละเมิดที่พิจารณา
เพียงความเยียวยาเชิงปัจเจกชน ดังนั้นการแสดงออกต้องแสดงโดยตรงกับผู้กระทาและมีลักษณะ
ชัดเจนหนักแน่นเพียงพอ ซึ่งพิจารณาจากวิญญูชนทั่วไปสามารถเข้าใจว่าเป็นการให้ความยินยอม
276

Rollin M Perkins อธิบายว่า ความยินยอมที่มีเงื่อนไข ย่อมไม่ใช่ความยินยอม ถ้าได้
เกิน เลยไปจากเงื่อ นไขนั้น . ดู Rollin M Perkins, ‘Criminal Law and Procedure’ (3rd edn,
The Foundation Press, 1966) 544 อ้างถึงใน ประพิณ ปรัชญาภรณ์ (เชิงอรรถ 254) 27.
277 พจน์ ปุษปาคม (เชิงอรรถ 247) 58.
278 กมลชัย รัตนสกาวงศ์ (เชิงอรรถ 17) 27.
279 พจน์ ปุษปาคม (เชิงอรรถ 247) 57.
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(3) หลักการเสี่ยงภัยของกฎหมายอาญา
หลักการเสี่ยงภัย (Assumption of risk) เป็นแนวคิดที่ปรากฏอยู่ใ น
กฎหมายความรับผิดทางละเมิดและกฎหมายอาญา สาหรับคดีความรับผิดทางละเมิด ศาลจะนามา
พิจารณาปรับลดจานวนค่าเสียหายอันจาเลยมีหน้าที่ต้องชดใช้เยียวยาแก่ผู้เสียหาย หากจาเลยสามารถ
พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผู้เสียหายสามารถคาดหมายถึงผลร้ายจากการกระทาละเมิดของจาเลย แต่ก ลับ
ยอมตนเข้าสู่การกระทาดังกล่าว (เสี่ยงภัย)
โดยทั่วไปในคดีอาญา การกระทาของผู้เสียหายที่มีส่วนก่อให้จาเลย
กระทาความผิดถูกนามาปรับใช้ให้ดุลยพินิจแก่ศาลพิจารณาความชั่วของจาเลย และลงโทษจาเลย
ตามความเหมาะสม280 โดยไม่ถือเอาเป็นข้อยกเว้นความผิด หรือให้อานาจกระทาแก่จาเลย กล่าวคือ
กฎหมายอาญาสนใจเพียงว่าการกระทาของจาเลยเป็นความผิดตามโครงสร้างความรับผิดทางอาญา
หรือไม่ เท่านั้น281 เช่น ผู้เสียหายเดินข้ามถนนโดยไม่สนใจสัญญาณจราจร “ห้ามข้าม” เป็นเหตุให้จาเลย
ขับรถชนผู้เสียหายถึงแก่ความตาย กรณีเช่นนี้จาเลยสามารถยกการนาตนเข้าสู่ภัย ของผู้เสียหายเป็น
ข้ออ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายบางส่วนแก่ผู้เสียหายในคดีความรับผิดทางละเมิด ขณะที่คดีอาญาศาล
จะพิจารณาเพียงการกระทาของจาเลยฝ่ายเดียว แม้ผู้เสียหายจะมีส่วนก่อให้จาเลยเกิดความประมาท
ก็จะไม่ถูกนามาเป็นส่วนสาคัญในการพิจารณาพิพากษาการกระทา กล่าวคือ ถ้าจาเลยกระทาโดยประมาท
เลินเล่อเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายก็มีความผิด282 แต่ถ้าจาเลยไม่ได้เจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็
ไม่ต้องรับผิดทางอาญา เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะกฎหมายอาญามุ่งเน้นพิจารณาความชั่วของผู้กระทา
ความผิด283 และคานึงถึงความเสียหายต่อสังคมเป็นสาคัญ
อย่างไรก็ดี เฉพาะบางกรณีที่หลักการเสี่ยงภัย (Assumption of risk)
ถูกนามาอธิบายให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยินยอมโดยปริยายของผู้เสียหาย ซึ่งจาเลยสามารถนามาใช้
เป็นข้ออ้างเรื่องอานาจกระทา หรือยกเว้นความผิด 284 เพียงเท่าที่ความยินยอมโดยปริยายนี้ไม่เป็น
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Kenneth W Simons, ‘Consent and Assumption of risk in tort and criminal’
in Matthew Dyson (ed), Unravelling Tort and Crime (Cambridge University Press, 2014) 334.
281 เพิ่งอ้าง 331-332.
282 เพิ่งอ้าง 332.
283 เพิ่งอ้าง 334.
284 Kenneth W Simons, ‘The Conceptual Structure of Consent in Criminal
Law’ (เชิงอรรถ 251) 625.
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ภยันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้การยินยอมได้รับอันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย285
เพราะการนาตนเข้าสู่ภัย (ความยินยอมโดยปริยาย) เกิดจากเจตจานงอิสระในการตัดสินใจดาเนินชีวิต
ของปัจเจกชน ซึ่งกฎหมายอาญาต้องให้ความเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน286 และขณะเดียวกันก็
ต้องชั่งน้าหนักเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมจากลักษณะของการกระทาที่ผู้เสียหายเข้าร่วม และ
ความเสียหายที่จะได้รับ287
หลักการเสี่ยงภัย (Assumption of risk) ของผู้เสียหายที่ถือเป็นความยินยอม
ทางกฎหมาย288 ทาให้การกระทาไม่เป็นความผิดในคดีอาญา หมายถึง กรณีที่ผู้เสียหายยอมตนเข้าสู่ภัยนั้น
ทั้งที่สามารถคาดเห็น289ถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (risk of X) และยอมรับผลร้ายดังกล่าวอย่างสมัครใจ
แต่ไม่จาเป็นต้องถึงขั้นสมัครใจยอมรับผลร้ายหรือการกระทานอกเหนือจากผลร้ายที่คาดเห็นว่าจะเกิดขึ้น290
โดยคุณสมบัติของผู้ยอมตนเข้าสู่ภัยต้องเป็นบุคคลผู้มีวุฒิภาวะ(competence) เพียงพอจะเข้าใจถึง
การกระทา และรู้ถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเสี่ยงภัย (knowledge) ปราศจากการหลอกลวง ข่มขู่
สาคัญผิด กลัว หรือการกระทาด้วยวิธีอื่นใดในทานองเดียวกัน (freedom) ซึ่งหลักการนี้มักนาไปอธิบาย
ความยิน ยอมทางกฎหมายในกรณีข องการเข้า แข่ง ขัน กีฬ าที่มีค วามเสี่ย ง หรือ เข้า รับ การผ่า ตัด
รักษาพยาบาล
ยกตัวอย่างเช่น นักกีฬาชกมวยเข้าร่วมการแข่งขัน โดยคาดเห็นว่าตน
อาจได้รับบาดเจ็บจากการกระทบกระแทก (risk of X) แต่ไม่ได้ยินยอมอย่างสมัครให้คู่ต่อสู้รัวมัดใส่
ระหว่างพักยก (X) ผลคือคู่ต่อสู้สามารถยกหลักการเสี่ยงภัยของผู้เสียหายขึ้นอ้างว่ามีอานาจกระทา
หรือยกเว้นความผิดเฉพาะความผิดฐานทาร้ายร่างกายตามปกติขณะอยู่ในเวลาแข่งขัน เท่านั้น ไม่รวมถึง
การกระทาความผิดที่เกิดขึ้นระหว่างพักยก 291 หรือผู้ป่วยยินยอมทาศัลยกรรมจมูก สามารถคาดเห็นว่า
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Kenneth W Simons, ‘Consent and Assumption of risk in tort and criminal’
(เชิงอรรถ 280) 335.
286 Kenneth W Simons, ‘The Conceptual Structure of Consent in Criminal
Law’ (เชิงอรรถ 251) 627.
287 เพิ่งอ้าง 622.
288 หมายถึง ความยินยอมโดยปริยาย.
289 ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะพิจารณาความคาดหมายถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากอัตวิสัยของ
ผู้เสียหาย หรือจากภาวะวิสัยของวิญญูชนทั่ วไปที่จะเข้าใจจากการกระทา. ดู Kenneth W Simons,
‘The Conceptual Structure of Consent in Criminal Law’ (เชิงอรรถ 251) 626.
290 เพิ่งอ้าง.
291 เพิ่งอ้าง 622.
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ตนอาจได้รับผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเล็กน้อ ย292 เช่น ใต้ตาช้า ใบหน้าปวมเป็นสีเขียวหรือม่ว ง
ใช้ชีวิตลาบากประมาณ 7 วัน แต่ไม่สามารถคาดเห็นว่าแพทย์จะผ่าตัดด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงทาให้จมูกติดเชื้ออักเสบ ต้องทาการผ่าตัดศัลยกรรมใหม่
อนึ่งเป็นที่น่ากังวลใจ เมื่อมีนักวิชาการท่านหนึ่งชื่อ อาจารย์เวรา เบอ
เจลสัน (Vera Bergelson) ให้ความเห็นว่า กฎหมายอาญาควรพิจารณาการกระทาของผู้เสียหายเป็น
ส่วนหนึ่งในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของผู้กระทาความผิดด้วย เพราะบางกรณีผู้เสียหายอาจ
มีก่อให้เกิดการกระทาความผิดนั้นเอง 293 โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือชื่อเรื่อง “Victims’ Rights
and Victims’ Wrong: Comparative Liability in Criminal Law” อธิ บ ายว่ า หลั ก ความเสี่ ย งภั ย
(Assumption of risk) เป็นความยินยอมโดยปริยายต่อการกระทาความผิดอันเกิดขึ้นภายหลังหลังจาก
ผู้เสียหายยินยอม294เข้าสู่ความเสี่ยงภัยทั้งที่สามารถคาดเห็นถึงการกระทาความผิดที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเสี่ยงภัยของตน ดังนั้นเมื่อผู้เสียหายยินยอมเข้าสู่ความเสี่ยงภัยเอง และภัยนั้นเกิดขึ้น (การกระทา
ความผิด) ต้องถือว่าผู้เสียหายให้ความยินยอมโดยปริยายต่อการกระทาความผิดของจาเลย จาเลยไม่มี
ความผิด295
การอธิบายดังกล่าวทาให้เกิดข้อถกเถียงในวงการวิชาการว่า ถ้าผู้เสียหาย
แต่งกายล่อแหลม หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนในซอยเปลี่ยว หรือชวนผู้ชายมายังห้องพักส่วนตัว
หรือมีพฤติกรรมสาส่อนทางเพศ ทั้งที่คาดเห็นว่าการกระทาในลักษณะดังกล่าวอาจนามาซึ่งการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ (Assumption of risk) แต่กลับยังยอมตนเข้าสู่ความเสี่ยงภัย และต่อมาถูกข่มขืน
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เพิ่งอ้าง 622.
293 Leo Zaibert, ‘Review Work(s): Victims’ Rights and Victims’ Wrong:
Comparative Liability in Criminal Law by Vera Bergelson’ ( 2011) 4 New Criminal Law
Review: An International and Interdisciplinary Journal 671, 674 <https://www.jstor.org/
stable/10.1525/nclr.2011.14.4.671> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565.
294 ยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือยินยอมโดยปริยาย ก็ได้.
295 Vera Bergelson, Victims’ Rights and Victims’ Wrong: Comparative Liability
in Criminal Law (2005) 2 Buffalo Criminal Law Review 385, 469 อ้างถึงใน Heidi M. Hurd,
‘Blaming the Victim: A Response to the Proposal That Criminal Law Recognize a General
Defense of Contributory Responsibility’ (2005) 2 Buffalo Criminal Law Review 503, 509
<https://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2005.8.2.503> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565.
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กระทาชาเราหรือกระทาอนาจาร จะถือว่าผู้เสียหายยินยอมโดยปริยาย (Implied consent) ต่อการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับเพศนั้นหรือไม่296,297,298
และจากกรณีตามปัญหาฉุดให้ผู้เขียนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัวของบุคคล ในกรณีที่ผู้เสียหายเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายโดยไม่เจตนา
เช่น นั่งไม่เรียบร้อย ลมพัดกระโปรงเปิด หรือเจตนาเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายจากการแต่งกาย
ล่อแหลม เช่น ไม่สวมชุดชั้นใน (no bra) ใส่กระโปรงสั้น เสื้อผ้าบาง (see-through) ชุดว่ายน้า แต่งกาย
รัดรูปเน้นอวัยวะเพศให้เด่นชัด หรือเปลือยกายอาบแดดบนชายหาด จะถือว่าผู้เสียหายเหล่านี้สละสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวด้วยการให้ความยินยอมโดยปริยายต่อการกระทาความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศหรือไม่299 ซึ่งผู้เขียนจะวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4
2.3.2.2 ประโยชน์สาธารณะ
ประโยชน์สาธารณะ (Public good หรือ Public interest) หรือมักเรียก
ทั่วไปว่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” หมายถึง ประโยชน์ของสังคมที่มุ่งหมายเพื่อการดารงอยู่
ด้วยความสงบเรียบร้อย รักษาศักดิ์ศรี และเกียรติยศของมนุษย์ กล่าวคือ ประโยชน์สาธารณะกาหนดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคม แตกต่างจากกิจกรรมของปัจเจก
ชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง รัฐมักยกขึ้นกล่าวอ้างเป็นเหตุผลประการสาคัญ
จากัดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน เนื่องจากประโยชน์ของส่วนรวมมีความสาคัญกว่าประโยชน์
ส่วนบุคคลเสมอ ทั้งนี้ การกาหนดลักษณะของประโยชน์สาธารณะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของรัฐ 300
อาทิเช่น ความยุติธรรมของสังคม (Social Justice) ป้องกันสุขภาพของประชาชน (Public Health)
ความมั่นคงของรัฐ (Nation Security) ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public
Moral) ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) การป้องกันการผูกขาดหรือการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่เป็นธรรม (Monopoly and Unfair Competition) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)
และการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ เช่น สาธารณูปโภค ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การได้มาซึ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น301 ด้วยเหตุนี้ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลต้องถูกจากัดด้วย
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Kenneth W Simons, ‘The Conceptual Structure of Consent in Criminal
Law’ (เชิงอรรถ 240) 624.
297 Leo Zaibert (เชิงอรรถ 281) 677.
298 Heidi M. Hurd (เชิงอรรถ 295) 510.
299 Scott Skinner-Thompson (เชิงอรรถ 192) 47-49.
300 บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 214-216.
301 ปวริศร เลิศธรรมเทวี (เชิงอรรถ 212) 186-187.
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ประโยชน์สาธารณะ ทาให้บุคคลไม่อาจคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการแทรกแซงสิทธิความเป็น
ส่วนตัวจากรัฐที่กระทาได้สัดส่วน302 หรือการแทรกแซงอื่นใดซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นรากฐานของการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของสังคม และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ดังนั้นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวของประชาชนจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในสถานที่สาธารณะ (เช่น ชายหาด) หรือเรือนจา
เพื่อป้องกันการกระทาความผิดและบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นพยานหลักฐาน303 การบันทึกภาพการจับกุม
ผู้ต้องหาขณะอยู่ในบริบทเปลือยกาย อัตกามปฏิบัติ หรือมีเพศสัมพันธ์ในสถานที่สาธารณะ304 แม้เป็น
การล่วงล้าความเป็นส่วนตัวของประชาชน แต่การกระทานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ
จึงเป็นข้อจากัดของสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน ทาให้การกระทาดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวที่ได้รับยกเว้นความผิด (Justification)
เช่นเดียวกับ การแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างปัจเจกชนกัน
ปัจเจกชน ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณโถงทางเดินทั่วไปของโรงพยาบาล โรงแรม
โรงเรียน เพื่อรักษาความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สิ น ป้องกันการกระทาความผิด และ
บันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นพยานหลักฐาน หรือการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้ป่วยซึ่งไม่มี
สติสัมปชัญญะโดยบุคคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับ
การวินิจฉัยรักษาอาการเจ็บป่วย แม้เป็นการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นแต่ได้กระทาเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ย่อมไม่เป็นความผิด
2.4 หลักการบัญญัติกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่ออกกฎหมายและกาหนดรายละเอียดสาหรับความผิดนั้น ๆ ให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26305 ห้ามมิให้
302

Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 80) 51-56.
303 เพิ่งอ้าง 60.
304 เพิ่งอ้าง 62.
305 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักนไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26
“การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อ
หลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบ
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ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายที่จากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามอาเภอใจ กฎหมายใดที่จากัด
สิทธิแ ละเสรีภาพของประชาชนพึงให้ฝ่ายนิติบัญ ญัติคานึง ถึงหลัก นิติธรรม ( The Rule of law)
หลักความได้สัดส่วน (Proportionality) และหลักความเสมอภาค (Equity) ก่อนตรากฎหมายเสมอ
ซึ่งมีหลักการสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.4.1 กฎหมายต้องมีความชัดเจน (Clarity of law)
กฎหมายอาญาต้องมีความชัดเจน เป็นหนึ่งในหลักการย่อยของหลักนิติธรรม
(The Rule of law)306 ที่ปรากฏอยู่ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
และยังเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของกฎหมายอาญา 307 ซึ่งหมายถึง กฎหมายที่จากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนต้องเข้าใจได้ง่าย และชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญให้อานาจไว้ สามารถให้เหตุผลหรือความจาเป็น
เพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว หากกฎหมายนั้นทาให้เกิดข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจว่าการกระทาหรือ
ละเว้นการกระทาใดเป็นความผิดอาญาหรือไม่ กฎหมายนั้นเข้าข่ายลักษณะกฎหมายที่มีความคลุมเคลือ308
ย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญา309
2.4.2 หลักความได้สัดส่วน (Proportionality)
การตรากฎหมายที่มีผลจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต้องไม่เพิ่มภาระ
หรือจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินควร พร้อมต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการตรากฎหมาย
เป็นการอธิบายถึงหลักความได้สัดส่วนอันมีที่มาจากแนวคิดของหลักความยุติธรรม 310 เพื่อจากัดมิให้
รัฐใช้อานาจโดยอาเภอใจ และเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักความได้สัดส่วน
ประกอบด้วยหลักย่อย 3 ประการ แต่ละหลักการย่อยขึ้นอยู่กับการพิจารณาให้เหตุผลสนับสนุน
การตรากฎหมายเป็นรายกรณีไป311 ดังนี้
ต่อศักด์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ไว้ด้วย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหนึง่ หรือแก่บคุ คลใดบุคคลหนึง่ เป็นการเจาะจง”
306 ปวริศร เลิศธรรมเทวี (เชิงอรรถ 212) 267.
307 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์วิญญูชน 2563) 139.
308 ปวริศร เลิศธรรมเทวี (เชิงอรรถ 212) 267-268.
309 ปกป้อง ศรีสนิท (เชิงอรรถ 307) 140.
310 ปวริศร เลิศธรรมเทวี (เชิงอรรถ 212) 281-283.
311 เพิ่งอ้าง 281-304.
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2.4.2.1 หลักความเหมาะสม
การตรากฎหมายต้องอยู่ในวิสัยที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้312
ซึ่งกฎหมายอาญาบัญญัติขึ้นเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
คุ้มครองสังคม เพื่อปราบปรามและป้องกันการกระทาความผิด และเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(คุณธรรมทางกฎหมาย) ของปัจเจกชน และส่วนรวม313
2.4.2.2 หลักความจาเป็น
เนื่องจากไม่มีมาตรการอื่นใดสามารถรับมือกับสภาพปัญหาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนอกจากการตรากฎหมาย โดยฝ่ายนิติบัญญัติต้องนามาตรการที่เหมาะสม
หลาย ๆ มาตรการมาเปรียบเทียบ และเลือกสรรมาตรการที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุดแล้ว314
2.4.2.3 หลักการชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่ขดั แย้งกัน (Balancing)
แม้ปัจเจกชนจะมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่ได้หมายความว่า
ปัจเจกชนจะใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างไร้ขีดจากัด เพราะประโยชน์ของปัจเจกชนอาจขัดแย้ง กับ
ผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนหนึ่งอาจขัดแย้งกับสิทธิและเสรีภาพอีก
บุคคลหนึ่ง ดังนั้นสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตข้อจากัดสิทธิและเสรีภาพ
อย่างเหมาะสม เพื่อดารงซึ่งศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยในสังคม ทว่ารัฐมีหลักเกณฑ์ไตร่ตรอง
ชั่งน้าหนักระหว่างสิทธิเสรีภาพอย่างไร ประโยชน์ใดสมควรได้รับการคุ้มครองสูงกว่าประโยชน์อื่น
ดังนั้นหลักเกณฑ์ชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน สามารถอธิบายได้ดังนี้
(1) สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนขัดกับประโยชน์สาธารณะ
ประโยชน์ ส าธารณะ (Public good หรื อ Public interest) หรื อ มั ก
เรียกทั่วไปว่า “ความสงบเรียบร้อยของประชาชน” เป็นเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่รัฐสามารถยกขึ้น
อ้างเพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนได้ โดยทั่วไปประโยชน์ สาธารณะ315มักขัดแย้งกับสิทธิ
และเสรีภาพของปัจเจกชน ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวต้องชั่งน้าหนักของผลเสียที่เกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์
สาธารณะกับผลประโยชน์ของปัจเจกชนทีส่ ูญเสียตามหลักความได้สัดส่วน หากขอบเขตของผลประโยชน์

312

บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 287.
313 คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 241) 58-63.
314 บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 288.
315 ดู บทที่ 2.3.2.2
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สาธารณะไม่กระทบกับผลประโยชน์ของปัจเจกชนจนเสียสัดส่วน ประโยชน์สาธารณะย่อมมีคุณค่าสูง
กว่าประโยชน์ของปัจเจกชน316
อย่างไรก็ดี กฎหมายที่จะตราเพื่อจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ยังต้องผ่านการชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ของส่วนรวมที่จะได้รับเปรียบเทียบกับประโยชน์ของปัจเจกชน
ที่จะสูญเสีย หากกฎหมายนั้นก่อประโยชน์ของส่วนรวมที่จะได้รับน้อยกว่าประโยชน์ของปัจเจกชนที่
จะสูญเสีย เช่น กฎหมายเพิ่มภาระหรือจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่ เหตุ หรือ
กระทบกระเทือนต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จะต้องละเว้นไม่ตรากฎหมายดังกล่าวแม้กฎหมายนั้นจะ
มีความเหมาะสม และจาเป็นตามหลักการก่อนหน้านี้ก็ ตาม317 กล่าวคือ กฎหมายนั้นต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์ของส่วนรวมที่จะได้รับมากกว่าประโยชน์ของปัจเจกชนที่จะสูญเสีย และการสู ญเสียนั้นต้อง
ไม่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเกินสมควร มิฉะนั้น
การตรากฎหมายย่อมขัดต่อรัฐธรรมนูญ
(2) สิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนที่ขัดแย้งกันเอง
เมื่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งขัดแย้งกับสิทธิเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ่ง
นามาสู่หลักเกณฑ์ชั่งน้าหนักระหว่างสองสิทธิที่ขัดแย้งกันเพื่อตรวจสอบว่าสิทธิและเสรีภาพใดมีคุณค่า
สูงกว่า ตามข้อพิจารณาดังกรณีต่อไปนี้
1. สิ ท ธิ ที่ ไ ม่อ ยู่ ภายใต้ เงื่ อ นไขของกฎหมายมีคุ ณค่า สูง กว่ าสิ ทธิที่อยู่
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย318 กล่าวคือ สิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขหรือสิทธิเด็ดขาด (Absolute right)
มีคุณค่าสูงสุด รองลงมาได้แก่ สิทธิที่มีเงื่อนไข (Qualified right) และสิทธิที่มีขอบเขตจากัดบางประการ
(Limited right) มีคุณค่าต่าสุด ยกตัวอย่างเช่น เสรีภาพในการแสดงออกเป็นสิทธิที่มีขอบเขตจากัด
บางประการ เมื่อขัดแย้งกันย่อมมีคุณค่าต่ากว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข
2. สิทธิใดเป็นสิทธิที่มีคุณค่าสูงกว่าในทางรัฐธรรมนูญ สิทธินั้นย่อมมี
สถานะเหนือกว่าสิทธิที่มีระดับต่ากว่าในทางรัฐธรรมนูญ เช่น สิทธิในการมีชีวิตรอดอยู่ของเด็กในครรภ์
มารดาอาจมีคณ
ุ ค่าสูงกว่าสิทธิในการกาหนดตนเองของมารดาขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป319
3. การใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่ขัดต่อศีล ธรรมอันดีของประชาชน
กล่าวคือ การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ่งจะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็นการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของอีกบุคคลหนึ่งไม่ได้ ถือว่าเป็นการใช้ในทางที่ไม่ชอบ
316

บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 214-219.
317 เพิ่งอ้าง 288.
318 เพิ่งอ้าง 225-226.
319 เพิ่งอ้าง 226.
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คาว่า “ศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชน”320 ไม่ใ ช่เ รื่อ งเกี่ย วกับ ศีล หรือ
พระธรรมคาสอนตามศาสนา แต่หมายถึง การใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลต้องไม่มีวัตถุประสงค์
เพื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือต่อส่วนรวม321 ซึ่งขอบเขตของ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนพิจารณาเชิงภาวะวิสัยจากสานึกในทางศีลธรรมตามทัศนะของคนส่วนใหญ่
ในสังคมว่าการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีใดเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
หรือ ส่ว นรวม อนึ่ง ในทางปฏิบัติจ ะถือ ว่า อะไรขัด ต่อ ศีล ธรรมอัน ดีข องประชาชนเป็ นหน้า ที่ข อง
ฝ่ายตุลาการ322 การใช้สิทธิและเสรีภาพในทางที่ไม่ชอบ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีแรก การใช้สิทธิและเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่
กฎหมายกาหนด หรือปราศจากการคุ้มครอง ถือเป็นข้อจากัดในการใช้สิทธิและเสรีภาพของรัฐต่อ
ปัจเจกชน เช่น การใช้ดุลยพินจิ ปฏิบัติหรือละเว้นการหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ323
กรณีที่สอง การใช้สิทธิและเสรีภาพละเมิดต่อความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์
ของสิทธิและเสรีภาพดังกล่าว324 เช่น ใช้เสรีภาพสื่อมวลชน เพื่อก่อให้เกิดการจลาจล หรือความเข้าใจ
ผิดในข้อเท็จจริงสู่ความขัดแย้งในสังคม
2.4.3 หลักความเสมอภาค (Equity)
หลักความเสมอภาคของปัจเจกชนรับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Right – UDHR) ข้อ 1325 และข้อ 2326 นอกจากนี้รัฐธรรมนูญ
320

อุกฤษ มงคลนาวิน เห็นว่า หลักศีลธรรมอันดีของประชาชนมีความหมายใกล้เคียงกับ
หลักความสงบเรียบร้อย จนกล่าวได้ว่าเรื่องใดขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน เรื่องนั้นขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อย. เพิ่งอ้าง 222-223.
321 เพิ่งอ้าง 227.
322 เพิ่งอ้าง 222.
323 เพิ่งอ้าง 227-228.
324 เพิ่งอ้าง 228.
325 UDHR Article 1 states that
“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are
endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit
of brotherhood.”
326 UDHR Article 2 states that
“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this
Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion,
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แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังรับรองไว้ในมาตรา 4 มาตรา 26 วรรคสอง327 และมาตรา 27
หลักความเสมอภาคเป็นหลักการพื้นฐานประการสาคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity)
ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์จะดารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ก็เมื่อมนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันกับมนุษย์
คนอื่น ๆ ในสังคม ดังนั้นบุคคลย่อมมีสิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมายเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ
2.4.3.1 แนวคิดของหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐเสรีประชาธิปไตยจะบัญญัติหลักความเสมอภาคไว้ในกฎหมายสูงสุดใน
ระดับรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นหลักประกันแก่ประชาชนภายใต้อานาจการปกครองว่าจะได้รับการปฏิบัติ
จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติหลักความเสมอภาค
ไว้ดังนี้
มาตรา 4 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
มาตรา 27
บุคคลย่อมเสมอภาคกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับ การคุ้มครอง
ตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุผลความแตกต่างในเรื่องถิ่น
กาเนิด เชื้อชาย ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทามิได้
มาตรการที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม

political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional
or international status of the country or territory to which a person belongs, whether
it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.”
327 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักนไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 26 วรรคสอง
“... กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง”
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บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์ก รของรัฐ ย่อ มมีสิท ธิแ ละเสรีภ าพเช่น เดีย วกับ บุค คลทั่ว ไป เว้น แต่ที่จากัด
ไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรภาพ วินัย หรือจริยธรรม
แก่นสาระสาคัญของหลักความเสมอภาคตามนัยยะของมาตรา 4 และ
มาตรา 27 วรรคแรก คือ รัฐต้องปฏิบัติกับบุคคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติ
ต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสาคัญที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละคน หากปฏิบัติ
ต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสาคัญให้แตกต่างกัน หรือปฏิบัติต่อบุคคลที่ แตกต่างกันในสาระสาคัญ
อย่างเดียวกัน328 ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่ธรรมขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
สาหรับมาตรา 27 วรรคสองรับรองความเสมอภาคระหว่างเพศ วรรคสาม
กาหนดห้ามเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ส่วนวรรคสี่และวรรคห้ารับรองให้รัฐสามารถเลือกปฏิบัติได้
ในกรณีที่บุคคลมีความแตกต่างในสาระสาคัญ เพื่อลดความเหลื่อล้าที่ปรากฏในสังคม329
2.4.3.2 การกระทาที่ถือเป็นการขัดหลักความเสมอภาค
การกระทาที่ถือว่าเป็นการขัดหลักความเสมอภาค หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่ การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียม โดยอาศัยเหตุผลเกี่ยวกับถิ่นกาเนิด
เชื้อชาย ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด เพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวที่ไม่ได้รับ การปฏิบัติออย่างเท่าเทียมเกิด
ความได้เปรียบหรือเสียเปรียบ เมื่อเทียบกับบุคคลอื่นที่มีสาระสาคัญเดียวกัน330
ดัง นั้น อาจอนุม านได้ว่า สิ่ง ซึ่ง ไม่ถือ เป็น สาระสาคัญ อัน จะยกขึ้น อ้า ง
เพื่อปฏิบัติต่อบุคคลให้แตกต่างกัน ได้แก่ ถิ่นกาเนิด เชื้อชาย ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ นั่นเอง
2.4.3.3 การกระทาที่ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค
แม้ถิ่นกาเนิด เชื้อชาย ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะไม่ถือเป็นสิ่งซึ่งเป็นสาระสาคัญ
328

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 (พิมพ์ครั้งที่ 2, สานักพิมพ์วิญญูชน 2543) 95.
329 บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 157.
330 เพิ่งอ้าง 168-169.
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อันจะยกขึ้นอ้างเพื่อปฏิบัติต่อบุคคลให้แตกต่างกันก็ตาม แต่ทว่ามนุษย์แต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกัน
อยู่ในตัวบุคคลทุกคน ซึ่งบางนัยยะอาจไม่เหมือนกันทุกกรณีไป ด้วยเหตุนี้รัฐอาจเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ให้แตกต่างกันโดยอาศัยเหตุผลของถิ่นกาเนิด เชื้อชาย ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่ อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐสามารถอธิบายเหตุผลเพียงพอ
และชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่สังคม หรือเรียกว่า
“เลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม” ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 27 วรรคสี่และ
วรรคห้า อธิบายว่าการเลือกปฏิบัติอย่างเดียวกันกับบุคคลที่แตกต่างกัน หรือปฏิบัติอย่างแตกต่างกัน
กับบุคคลที่เหมือนกัน ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญ ต้องประกอบด้วยเหตุผล 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก คือ เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
หรือเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น
ประการที่สอง คือ เพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก ผู้หญิง
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส
ประการที่สาม คือ เพื่อกาหนดสิทธิและเสรีภาพเฉพาะที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรมแก่บุคคลซึ่งดารงตาแหน่งเป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่น
ของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อพิจารณาการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญ
ของประเทศเยอรมัน อาจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ อธิบายว่า หลักความเสมอภาคเป็นพื้นฐานของหลัก
ความยุติธรรม เพื่อสร้างหลักประกันแก่ประชาชน ห้ามมิให้รัฐปฏิบัติต่อสิ่งที่มีความเหมือนกันใน
สาระสาคัญ ให้แ ตกต่า งกัน หรือ ปฏิบัติต่อ สิ่ง ที่มีค วามแตกต่า งกัน ในสาระสาคัญ ให้เ หมือ นกัน
ตามอาเภอใจ 331 ซึ่งความแตกต่างเกี่ยวกับเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ถิ่นกาเนิด เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ
ความคิดในทางศาสนาหรือการเมือง ไม่ถือเป็นความแตกต่างอันเป็นสาระสาคัญ332 แต่รัฐอาจเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เท่าเทียมหากมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเพื่อความชอบธรรมตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และ
การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมสอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วน ซึ่งเหตุผลที่สมเหตุสมผลพอเพียง
จะอ้างเพื่อเลือกปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรม333 ได้แก่

331

เพิ่งอ้าง 133.
332 เพิ่งอ้าง 144.
333 เพิ่งอ้าง 134-135.
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1. การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมมีผลมาจากอานาจในการบัญญัติกฎหมาย
องค์กรเดียวกัน กล่าวคือ องค์กรของรัฐจะต้องยึดถือหลักความเสมอภาคในส่วนของข้อเท็จจริงที่อยู่ใน
อานาจหน้าที่ของตน เช่น ประชาชนในมลรัฐหนึ่งได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายของมลรัฐนั้น ย่อม
แตกต่างกันประชาชนที่ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายของอีกมลรัฐหนึ่ง334
2. จาเป็นต้องกาหนดกฎเกณฑ์ให้แตกต่างกัน เพื่อรักษากฎเกณฑ์โดยรวม
ของเรื่องนั้น ๆ กล่าวคือ เพื่อรักษาความสอดคล้องต้องกันของหลักกฎหมายในภาพรวม เช่น กฎหมาย
ประกันสังคมมุ่งคุ้มครองประกันอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทางาน เฉพาะบุคคลที่มีสถานะเป็นลูกจ้าง
เท่านั้น ขัดกับรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน เพราะไม่ให้การคุ้มครองเด็กที่อยู่ในครรภ์ซึ่งได้รับผลกระทบ
จากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทางานของมารดา ดังนั้นกฎหมายประกันสังคมจึงต้องแก้ไขขยาย
ความคุ้มครองไปถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาด้วย335
3. การปฏิบัติใ ห้แ ตกต่า งอัน เนื่อ งมาจากผลประโยชน์ม หาชน เช่น
การเก็บภาษีมากน้อยต่างกัน โดยอาศัยเกณฑ์เกี่ยวกับรายได้ที่ได้รับ หรือค่าใช้จ่ายที่กิจการนั้น ๆ
ต้องแบกรับ336
4. การปฏิบัติให้แตกต่างกันเนื่องจากระบบที่แตกต่างกัน เช่น กฎหมาย
ประกันสังคมระหว่างการให้บานาญแก่ข้าราชการมีวัตถุประสงค์เป็นไปตามหลักการช่วยเหลือข้าราชการ
และครอบครัวของบุคคลนั้น แตกต่างกับเงินช่วยเหลือเด็กกาพร้า ที่ทาหน้าที่เป็นเงินค่าเลี้ยงดูจนถึง
อายุ 25 ปี หากบุคคลนั้นมีความจาเป็นอาจกาหนดให้มีการช่วยเหลือด้วยวิธีการอืน่ ๆ337
5. การปฏิบัติให้แตกต่างกันอันเนื่องมาจากประเพณี วัฒนธรรม กล่าวคือ
ขนบประเพณีในบางกรณีถือเป็นเรื่องที่สาคัญ ซึ่งประชาชนเห็นพ้องตรงกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง หากประเพณี
วัฒ นธรรมนั้น ไม่ก่อ ให้เ กิด บุค คลหนึ่ง ได้เ ปรีย บหรือ เสีย เปรีย บเมื่อ เทีย บกับ บุค คลอีก กลุ่ม หนึ่ ง
ในทางพิจ ารณาศาลเยอรมันไม่ได้ยึด หลักความถูกต้องที่ได้มีการปฏิบัติกันมาอย่า งยาวนานขอ ง
ขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ใช้หลักความยุติธรรมในขณะปัจจุบันเป็นเกณฑ์การพิจารณามากกว่า338

334

เพิ่งอ้าง 135.
335 เพิ่งอ้าง 135-136.
336 เพิ่งอ้าง 137.
337 เพิ่งอ้าง.
338 เพิ่งอ้าง 138.

Ref. code: 25646301031628DJB

85
6. ความสอดคล้องกันของระบบกฎหมาย กล่าวคือ บทบัญญัติพิเศษใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ถือว่าละเมิดต่อหลักความเสมอภาค และบทบัญญัติพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่อาจ
แตกต่างจากหลักการพื้นฐานในเรื่องนั้น ๆ ได้339
2.4.3.4 หลักความเสมอภาคกับความแตกต่างระหว่างเพศ
ลาพังความแตกต่างเกี่ยวกับเพศ ศาลเยอรมันเห็นว่าไม่อาจยกเป็นข้ออ้าง
เรื่องความแตกต่างอันเป็นสาระสาคัญเพื่อเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมได้ เว้นเสียแต่เป็นการกล่าวอ้างถึง
ความแตกต่างทางกายภาพ หรือภาระหน้าที่ระหว่างเพศชายหรือหญิง เพราะทั้งเพศชายและหญิงต้อง
ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เหตุผลอันเนื่องมาจากประเพณี วัฒนธรรมของความสัมพันธ์
ในการดาเนินชีวิต ไม่อาจถือว่าเป็น เหตุผลอันสมควรเพียงพอจะอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างอันเป็น
สาระสาคัญ เพราะการแบ่งบทบาทระหว่างเพศชายหรือหญิงตามประเพณี วัฒนธรรม อาจก่อภาระ
หรือผลเสียแก่เพศหญิงมากกว่า ดังนั้นกฎหมายจึงไม่ควรตอกย้าความเสียเปรียบจากข้อเท็จจริงที่
ปรากฏตามวิถีการดาเนินชีวิตที่มีมาแต่ช้านาน กลับสมควรลดความเหลื่อมล้าของเพศหญิงในสังคมมากกว่า
เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกับระหว่างชายและหญิง340
หากพิจารณาหลักความเท่าเทียมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 มาตรา 27 วรรคสองและวรรคสาม กาหนดให้การเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างระหว่าง
เพศ ไม่ว่าชาย หญิง หรือเพศทางเลือก (LGBTQ+341) ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ด้วยเหตุผลว่าความแตกต่างระหว่างเพศไม่ถือเป็นความแตกต่างในสาระสาคัญ อันจะยกขึ้นอ้างเพื่อ
ปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เท่าเทียม อย่างไรก็ดีรัฐอาจเลือกปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยอาศัยความแตกต่างกัน
โดยธรรมชาติ เช่น สภาพร่างกาย ยกเป็นข้ออ้างเพื่อกาหนดให้บุคคลที่มีเพศสภาพเป็นชายต้องไปรับ
การเกณฑ์ทหาร342 เป็นต้น
ประเด็นที่ผู้เขียนต้องการชี้ให้เห็น คือ ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศไทย
ยังมองบุคคลตามเพศสภาพว่า อวัยวะเพศและก้นของเพศชายเป็นบริเวณส่วนตัวของร่างกาย แต่นม
เป็นบริเวณที่สามารถเปิดเผยได้ ไม่ใช่บริเวณที่ต้องปกปิดเป็นความลับ ขณะที่บริเวณส่วนตัวของร่างกาย
339

เพิ่งอ้าง.
340 เพิ่งอ้าง 141-144.
341 LGPTQ+ มาจากคาว่า “LGBTTTQQIAA” ประกอบด้วย “L” ย่อมาจาก Lesbian,
“G” ย่อมาจาก Gay, “B” ย่อมาจาก Bisexual, “T” ย่อมาจาก Transgender Transexual 2/TwoSpirit, “Q” ย่อมาจาก Queer Questioning, “I” ย่อมาจาก Intersex และ “A” ย่อมาจาก Asexual
Ally.
342 บรรเจิด สิงคะเนติ (เชิงอรรถ 119) 175.

Ref. code: 25646301031628DJB

86
เพศหญิง ได้แก่ อวัยวะเพศ ก้น และนม เป็นบริเวณที่ต้องปกปิดเป็นความลับ มิฉะนั้นจะถูกตาหนิว่า
ไม่ยางอาย ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพศของบุคคลไม่อาจอธิบายตามลักษณะทางกายภาพ
แต่สามารถอธิบายผ่านอัตลักษณ์การกาหนดตัวตนของผู้นั้น เพศชายบางรายทาศัลยกรรมนมราวกับ
นมของเพศหญิง หรือดัดแปลงอวัยะเพศชายให้คล้ายคลึงกับอวัยวะเพศหญิง หรือในทางกลับกันเพศหญิง
ทาศัลยกรรมตัดนมออกให้เรียบเนียนราวกับเพศชาย หรือในอนาคตอาจมีการแต่งเติมอวัยะเพศหญิง
ให้เสมือนอวัยวะเพศชาย ความเป็นไปได้เหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว สิทธิความเป็นส่วนตัวอาจ
ไม่ได้ยึดติดกับการกาหนดคุณค่าของบริเวณส่วนตัวของร่างกายตามเพศที่ประเพณีวัฒนธรรมจากั ด
ขอบเขตไว้ แต่เป็นสิทธิที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็สมควรได้รับการคุ้มครองเมื่อบุคคลสามารถ
คาดหมายความเป็นส่วนตัวตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่ ซึ่งผู้เขียนจะนาไปวิเคราะห์ต่อไป
ในบทที่ 4
2.5 แนวคิดและทฤษฎีการกาหนดความผิดอาญา
กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่กาหนดให้การกระทาหรือไม่กระทาการอย่างใดเป็นความผิด
และมีบทกาหนดโทษสาหรับความผิดนั้น 343 เพื่อประณามพฤติกรรม และตีตราผู้กระทาความผิด 344
นอกจากนี้บทกาหนดโทษยังมีความร้ายแรงถึงขั้นจากัดสิทธิเสรีภาพ หรือทาลายชีวิตของผู้กระทา
ความผิด ทาให้กฎหมายอาญาแตกต่างจากกฎหมายประเภทอื่น ด้วยเหตุนี้กฎหมายอาญาจึงเป็นเครื่องมือ
ที่ให้อานาจแก่รัฐใช้จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันมีสภาพบังคับให้กระทาการ หรือห้ามกระทา
การใดตามที่กฎหมายบัญญัติ มากไปกว่านั้นรัฐยังต้องแบกรับต้นทุนทางทรัพยากรที่ค่อนข้างสูงสาหรับ
บังคับใช้มาตรการทางอาญา เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยของ
สังคม (Crime control) ขณะเดียวกันผู้กระทาความผิดก็สูญเสียสิทธิเสรีภาพ และถูกบันทึกประวัติ
อาชญากรรมเช่นกัน345
อย่า งไรก็ดีร ากฐานแนวคิด การกาหนดความผิด อาญาของรัฐ เริ่มต้นมาจากแนวคิด
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนตามหลักอิสระของปัจเจกชน (Principle of individual autonomy)
ซึ่งกล่าวว่าปัจเจกชนมีความสามารถในการตัดสินใจกระทาหรือไม่กระทาการใดอย่างเสรีภายใต้
เจตจานงอิสระ (free will) ทว่าปัจเจกชนคงต้องรับผิดในการใด ๆ แห่งการตัดสินใจนั้น หากการนั้น
343

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เชิงอรรถ 237) 1.
344 รณกรณ์ บุญมี, ‘กฎหมายอาญาคืออะไร ?’ (2559) 3 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 883, 886 <https://bit.ly/3x9Hdct> สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564.
345 ปกป้อง ศรีสนิท (เชิงอรรถ 307) 34.
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ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ กฎหมายอาญาจะถูกนามาจากัดสิทธิเสรีภาพ
ของปัจเจกชน เพื่อรักษาความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม และรัฐในฐานะผู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและความปลอดภัยของสาธารณะมีอานาจชอบธรรมที่จะบัญญัติกฎหมายควบคุมการกระทา
เหล่านั้น (Crime control) ตามหลักรัฐสวัสดิการ (Welfare principle)346 ทั้งนี้แนวคิดข้างต้นนาไปสู่
แนวคิดและทฤษฎีการกาหนดความผิดอาญาอย่างแพร่หลาย ขณะที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 77 กาหนดนโยบายสาหรับแนวทางการกาหนดความผิดอาญาให้กับหน่วยงานรัฐ
ผู้ออกกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อ (Over-criminalization)347
ของประเทศไทยที่กาลังลดทอนความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอาญา 348 และเพื่อรักษาหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน จึงกาหนดให้รัฐพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง และมีความจาเป็น
ต้องใช้มาตรการทางอาญาเป็นวิถีทางสุดท้าย349 เท่านั้น
ประเทศไทยต่างให้การรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการแสดงออกของ
ประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 การกาหนดความผิดฐานบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ จาเป็ นต้องพิจารณาขอบเขตความรับ
ผิดอย่างรอบคอบเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน กับเสรีภาพใน
การแสดงออกของประชาชนที่เหมาะสม เพราะหากกาหนดขอบเขตความรับผิดกว้างเกินไป อาจทาให้
เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนถูกจากัดย่อมกระทบต่อประโยชน์สาธารณะโดยใช่เหตุ แต่ถ้ากาหนด
ขอบเขตความรับผิดแคบเกินไปย่อมทาให้สิทธิของปัจเจกชนได้รับการคุ้มครองอย่างตกหล่น และทาให้
อาชญากรยังคงกระทาความผิดต่อไปอย่างไม่เกรงกลัว จากข้อควรระวังข้างต้น การกาหนดความผิด
ฐานนี้พึงกาหนดขอบเขตความรับผิดแก่การกระทาที่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
เฉพาะที่ร้ายแรง เท่านั้น
บทนี้จะกล่าวถึงหลักการกาหนดความผิดอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 77 และแนวคิดและทฤษฎีการกาหนดความผิดอาญาที่สาคัญ ได้แก่ หลักภยันตราย

346

ดิศ รณ์ ลิขิต วิท ยาวุฒิ , ‘ขอบเขตการกาหนดความผิด อาญา (The Limits of
Criminalization)’ (เอกสารประกอบการสอน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มปป.)
<https://bit.ly/3m344A9> สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2564.
347 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เชิงอรรถ 237) 7.
348 ปกป้อง ศรีสนิท (เชิงอรรถ 307) 32-33.
349 รณกรณ์ บุญมี, ‘กฎหมายอาญาต้องเป็นวิถีทางสุดท้าย: หลักการที่ต้องปรับปรุง’ (2561)
นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์ 60 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 230, 235-240.
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(Harm Principle) และหลักล่วงล้า (Offense Principle) เพื่ออธิบายถึงหลักเกณฑ์การกาหนดขอบเขต
ความรับผิดของการกระทาอันสมควรกาหนดเป็นความผิดอาญา
2.5.1 หลักการกาหนดความผิดอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 77
นโยบายควบคุมการตรากฎหมายอาญาเชิงเนื้อหา ปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสาม ตอนท้ายว่า “รัฐ ... พึงกาหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง” เพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อ (Over-criminalization) ซึ่งเป็น
ต้นเหตุของปัญหาเรื้อรังอาทิเช่น กฎหมายขาดสภาพบังคับทาให้ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย ปริมาณ
คดีอาญาล้นศาล ผู้ปริมาณผู้ต้องขังล้นเรือนจา หรือบุคคลถูกบันทึกทะเบียนประวัติอาชญากรรมโดย
ไม่จาเป็น350
จากนั้นคณะกรรมการพัฒนากฎหมายมีคาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ดาเนินการ
ศึกษา และปรับปรุงกฎหมาย เพื่อตรวจสอบกฎหมายอาญาที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ได้ออกหลักเกณฑ์พิจารณาการตรากฎหมายอาญาที่จะตราขึ้นในอนาคต และ
ทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายอาญาที่ตราขึ้นแล้ว 3 ประการ351 กาหนดให้กฎหมายอาญาต้อง
มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นการกระทาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้ อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบส่วนรวม352
2. เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล
หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทาให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้353

350

ปกป้อง ศรีสนิท, ‘การแก้ปญ
ั หากฎหมายอาญาที่ไม่จาเป็น ด้วยการออกกฎหมายที่
ไม่จาเป็น’ (The 101.World, 14 มิถุนายน 2562) <https://www.the101.world/legal-reformwith-more-legalization/> สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2564.
351 ‘หลักเกณฑ์การกาหนดโทษทางอาญาที่สอดคล้องกับมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 21 (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมิน ผลสมฤทธิ์ข องกฎหมาย พ.ศ. 2562’ (สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า, มปป.)
<https://www.krisdika.go.th/data/comment/bill/bill216.pdf> สืบค้นเมื่อ 27 ธันวาคม 2564.
352 เพิ่งอ้าง.
353 เพิ่งอ้าง.
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3. ความผิดอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือที่มีโทษจาคุก และเปรียบเทียบ
ปรับทาให้คดีอาญาระงับได้ หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนอย่างร้ายแรง สมควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่นแทน354
และต่อมาประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) ที่กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องตรวจสอบ
และพิจารณาจัดทาร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 3
ประการข้างต้น บัญญัติให้กาหนดโทษอาญาสาหรับการกระทาความผิด ดังต่อไปนี้355
1. การกระทานั้น ต้อ งกระทบต่อ ความมั่น คงหรือ ปลอดภัย ของประเทศ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม356
2. เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใด เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผล
และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้357
เพื่อความชัดเจนของหลักเกณฑ์การกาหนดความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8)
(ก) และ (ข) คณะกรรมการ พัฒนากฎหมายจึงออกคาแนะนาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
เรื่อง การกาหนดโทษอาญาในกฎหมาย ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งอธิบายรายละเอียดของพระราชบัญญัติข้างต้นดังนี้
1. การกระทาที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ358
ได้แก่ การกระทาที่อาจทาให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครอง หรือ
การกระทาที่อาจทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชาชน อาจกาหนดความผิดอาญาตาม
ความร้ายแรงของการกระทาได้359
354

เพิ่งอ้าง.
355 เพิ่งอ้าง.
356 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมิน ผลสัม ฤทธิ์ข อง
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) (ก).
357 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัด ทาร่ า งกฎหมายและการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) (ข).
358 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) (ก).
359 ดู คาแนะนาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกาหนดโทษอาญาในกฎหมาย
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อ 1 (1).
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2. การกระทาที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order)
หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง (good morals) หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม
ในวงกว้าง360 ให้คานึงถึงสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ถือหลักดังนี้
ความสงบเรีย บร้อ ยของประชาชน (public order) คือ กฎเกณฑ์ที่รัก ษา
ความสงบเรียบร้อย มุ่งคุ้มครองการอยูร่ ่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง
(security) ความสงบสุข (tranquility) สันติภาพ (peace) และสุขภาวะ (public health) ร่วมกัน
ของคนในสังคม การกระทาใดที่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายหรือบ่อนทาลาย
สุขภาวะ อันจะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม สามารถกาหนดเป็นความผิดอาญาได้ตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทาและเจตนา361
ศีลธรรมอันดีของประชาชน (good morals) คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่
ถือปฏิบัติตามความเชื่อ ตามประเพณี หรือศาสนา และถือว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยความถูกต้องของ
ความประพฤติ การกระทาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนจะเป็นความผิดอาญาได้ต่อเมื่อเป็น
การกระทาที่ร้ายแรงและกระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอาจทาให้เกิดความไม่มั่นคง
ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายในสังคมได้ อย่างไรก็ดีศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้อาจมีวิวัฒนาการได้
ตามยุคสมัยและตามพื้นที362
่
การกระทาที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม คือ การกระทาที่ ส่งผลร้ายต่อประชาชนใน
วงกว้างในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่เป็นผลร้ายอื่น
ที่ไม่เพียงแต่เป็นการกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นการส่วนตัว363
โดยหน่วยงานของรัฐพึงตระหนักว่าข้อ 1 และข้อ 2 มีลักษณะเป็นพลวัตร ต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับยุคสมัย สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และ
ประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและปัจจัยอื่น ๆ364

360

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) (ก).
361 ดู คาแนะนาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง การกาหนดโทษอาญาในกฎหมาย
ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ข้อ 1 (2).
362 เพิ่งอ้าง.
363 เพิ่งอ้าง.
364 เพิ่งอ้าง.
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3. กรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทาให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้365 กล่าวคือ มาตรการอาญาควรเป็น
วิถีทางสุดท้ายเพื่อบังคับแก่การใด ๆ อันไม่อาจบังคับได้ด้วยมาตรการอื่นอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
หากการใด ๆ สามารถบังคับใช้มาตรการอื่นที่ทาให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้ เช่น มาตรการจูงใจ
เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอานวยความสะดวกให้กระทาการที่รัฐอยากให้กระทา
การกาหนดมาตรการบังคับทางปกครอง การกาหนดสภาพบังคับทางเศรษฐกิจ เช่น การกาหนดโทษ
ปรับเป็นพินัย หรือการกาหนดให้เอกชนฟ้องร้องดาเนินคดีได้เอง เห็นสมควรใช้มาตรการอื่นแทนมาตรการ
ทางอาญา แต่ถ้าใช้มาตรการอื่นแก่การกระทานั้นแล้วไม่อาจทาให้ประชาชนเคารพปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือผู้กระทาความผิดได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ต้องเสีย สมควร
กาหนดให้การกระทานั้นเป็นความผิดอาญาเพื่อบังคับใช้มาตรการทางอาญาแก่ผู้กระทาความผิดนัน้ 366
2.5.2 หลักภยันตราย (Harm Principle) และหลักล่วงล้า (Offense Principle)
ภายใต้แนวคิดพื้นฐานตามหลักอิสระของปัจเจกชน (Principle of individual
autonomy) หลักภยันตราย (Harm Principle) ถูกเสนอขึ้นในหนังสือชื่อเรื่อง “On Liberty” โดย
นักปรัชญาและนักเศรษฐกิจการเมืองผู้มีชื่อเสียงของศตวรรษที่ 19 ชื่อจอห์น สจวต มิลล์ (John Stuart
Mill) ที่ชี้ให้เห็นว่าเสรีภาพของปัจเจกชนเป็นคุณค่าอันสูงสุดของการเป็นมนุษย์ รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมให้
ปัจเจกชนมีเสรีภาพในการดาเนินชีวิตเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุด และกลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าของสังคม367
ปัจเจกชนไม่จาต้องรับผิดชอบต่อการกระทาหรือละเว้นการกระทาใดตามเจตจานงอิสระของตน ตราบใด
ที่การนั้นไม่ก่อภยันตรายต่อผู้อื่น368 (ก่อภยันตรายแก่ปัจเจกชนอื่นหรือความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม)369
ดังนั้นหากเขาตัดสินใจก่อภยันตรายแก่ตนเอง รัฐไม่สมควรเข้ามาแทรกแซงเสรีภาพในการตัดสินใจชีวิต
ของปัจเจกชน และสิ่งที่จะกาหนดว่าอะไรก่อภยันตรายถึงขั้นทาให้ผู้อื่นหรือสังคมได้รับความเดือดร้อน
เสียหายต้องวัดจากบรรทัดฐานความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างภาวะวิสัยต่อพฤติกรรมใด ๆ370
365

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) (ข).
366 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (8) (ก) ข้อ 2.
367 John Stuart Mill (เชิงอรรถ 118) 132.
368 เพิ่งอ้าง 13.
369 เพิ่งอ้าง 108.
370 Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law (3rd edn, Oxford University
Press, 1999) 44.
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ไม่ใช่ยึดเอาความคิดเห็นอย่างอัตวิสัย จากลัทธิศาสนา หรือจากมุมมองของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง371
หากปัจเจกชนใดก่อภยันตรายแก่ผู้อื่นถึงขั้นทาให้สิทธิเสรีภาพซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติหรือบทบัญญัติ
กฎหมายของผู้อื่นได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจ372 รัฐย่อมมีอานาจชอบธรรมเข้ามา
แทรกแซงการใช้เสรีภาพของบุคคลนั้นด้วยการออกกฎหมายอาญามาควบคุม เพื่อรักษาหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนอื่น 373 และลงโทษให้ผู้กระทาความผิดตระหนักว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็น
ความชั่วร้ายไม่เป็นที่ยอมรับจากบรรทัดฐานของสังคม374 รวมถึงเพื่อป้องกันภยันตรายต่อผู้อื่นในอนาคต
ทว่าหลักภยันตราย (Harm Principle) สามารถนาไปปรับใช้ได้เพียงแต่ผู้กระทาความผิดที่พร้อมด้วย
วุฒิภาวะ ไม่รวมถึงเด็ก ผู้เยาว์ หรือผู้บกพร่องทางจิต
หลักการดังกล่าวถูกนามาพัฒนาในเวลาต่อมาโดย โจ ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg)375
ปรากฏในหนังสือชื่อเรื่อง “The Moral Limits of the Criminal Law” รวม 4 ภาคได้แก่ ภยันตราย
ต่อผู้อื่น (Harm to others) ล่วงล้าต่อผู้อื่น (Offense to others) ภยันตรายต่อตนเอง (Harm to
self) และการกระทาความผิดที่ไม่ก่อภยันตราย (Harmless wrong-doing) แนวคิดของโจ ไฟน์เบิร์ก
(Joel Feinberg) ยังคงยึดถือหลักอิส ระของปัจเจกชน (Principle of individual autonomy)
อย่างแน่วแน่ และปฏิเสธหลักการกาหนดความผิดอาญาตามหลักการทางศีลธรรม (Legal Moralism)
และหลักการทางปิตาธรรม (Legal Paternalism)376
โจ ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg) เสนอว่ากฎหมายอาญาควรกาหนดขึ้นเพื่อจากัด
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเฉพาะแต่การกระทาหรือละเว้นการกระทาใดที่ก่อให้เกิดภยันตรายแก่ผู้อื่น
(Harm Principle) ไม่รวมถึงตนเอง และพฤติกรรมเหล่านั้นไม่อาจใช้มาตรการบังคับอื่นให้ผลมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่าเท่ามาตรการทางอาญา (Minimal approach)377 นอกจากนี้เขายังเสนอหลัก
ล่วงล้า (Offense Principle) สาหรับกาหนดความผิดแก่การกระทาที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง

371

เพิ่งอ้าง 43.
372 John Stuart Mill (เชิงอรรถ 118) 14.
373 Andrew Ashworth (เชิงอรรถ 370) 28-29.
374 John Stuart Mill (เชิงอรรถ 118) 86-132.
375 Pakdisi, ‘รัฐจะออกกฎหมายจากัดการกระทาของคน “รัฐควรมีกรอบความคิด
อย่างไร?”’ (Pakdisi’s Blog, 5 สิงหาคม 2552) <https://pakdisi.wordpress.com/2009/08/05/
รัฐจะออกกฎหมายจากัดการ/> สืบค้นเมื่อ 28 ธันวาคม 2564.
376 Andrew Ashworth (เชิงอรรถ 370) 43-44.
377 เพิ่งอ้าง 33.
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(serious offense) แม้ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การกาหนดความผิดอาญาตามหลักภยันตราย (Harm
Principle)378 อันจะอธิบายต่อไป
2.5.2.1 หลักภยันตราย
คาว่า “ภยันตราย (Harm)” ประกอบจาก
1. การกระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นความผิด (wrongful)
2. ทาลายหรือทาให้เสียหายแก่ (setback)
3. สิทธิของปัจเจกชน (of someone’s welfare interests) และ
4. ไม่สามารถอ้างยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ (without defensibility
or justification)379
จึง ให้ค วามหมายว่า การกระทาหรือ ละเว้น การกระทาความผิด ที่ก่อ
ภยันตรายแก่สิทธิของผู้อื่น380 ซึ่งการกระทาหรือละเว้นการกระทาความผิดในความหมายของโจ ไฟน์เบิร์ก
(Joel Feinberg) หมายถึง การละเมิดสิทธิที่จะดารงชีวิตอย่างผาสุกของปัจเจกชน ซึ่งเจ้าของสิท ธิ
มีความชอบธรรมที่จะเรียกร้องให้ผู้ก่อภยันตรายรับผิดชอบ สิทธิดังกล่าวอาจรับรองอยู่ตามธรรมชาติ
หรือตามบทบัญญัติกฎหมาย381 สิทธิที่จะดารงชีวิตอย่างผาสุก (Welfare interests) คือ สิทธิขั้นต่าใน
ร่างกาย สภาพจิตใจ ความเป็นเจ้าของทรัพย์ และเสรีภาพทางการเมือง เพราะเป็นรากฐานส่งเสริมให้
ปัจเจกชนสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่งเจตจานงอิสระของตนได้382 ยกตัวอย่างเช่น สิทธิในเนื้อตัว
ร่างกาย สิทธิความเป็นส่วนตัว และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ดังนั้นหลัก ภยันตราย (Harm to others
หรือ Harm Principle) ต้องปรากฏผลร้ายอันเนื่องมาจากการการกระทาหรือละเว้นการกระทาความผิด

378

เพิ่งอ้าง 46.
379 Joel Feinberg, Harm to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1984) 106 อ้ า งถึ ง ใน Devin Allan DeBecker, ‘Harmful Offense to Other: A New
Liberty-Limiting Principle and the ‘New’ Child Pornography’ (Thesis Bachelors of Arts
The College of William and Mary 2008) 2.
380 “Those states of set-back interest that are the consequence of wrongful
acts or omission by others”. ดู Joel Feinberg, Harm to others: The Moral Limits of the
Criminal Law (Oxford 1984) 215 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.
381 เพิ่งอ้าง 2-3.
382 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 57 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 3.
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ของปัจเจกชนหนึ่งที่ทาให้สิทธิที่จะดารงชีวิตอย่างผาสุกของอีกปัจเจกชนหนึ่งลดค่าต่าลงจากสถานะ
เดิมก่อนถูกทาลายหรือทาให้เสียหาย
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก ใช้มดี แทงทาร้ายนาย ข วิเคราะห์ว่า
1. การกระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นความผิด (wrongful) คือ
นาย ก ใช้มีดแทง
2. ทาลายหรือ ทาให้เ สีย หายแก่ (setback) คือ ทาลายสิทธิในเนื้อตัว
ร่างกายของนาย ข ให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ ซึ่งเดิมสภาพร่างกายของนาย ข ยังสมบูรณ์แข็งแรงดี
3. สิทธิของปัจเจกชน (of someone’s welfare interests) คือ สิทธิ
ในเนื้อตัวร่างกาย
4. ไม่สามารถอ้างยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ (without defensibility
or justification) คือ นาย ข ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มก่อภยันตรายอันละเมิดสิทธิแก่นาย ก ก่อน หรือนาย ข
ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่การกระทาของนาย ก
ด้วยเหตุนี้หลักภยันตราย (Harm Principle) จึงร้ายแรงกว่าการทาให้เกิด
ความไม่สะดวกสบายตามหลักเดือดร้อนราคาญ (Hurt to others) หรือล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น
อย่างร้ายแรงตามหลักล่วงล้า (Offense to others หรือ Offense Principle)383 เพราะความเสียหาย
อันเกิดจากหลักเดือดร้อนราคาญ (Hurt to others) ไม่ถึงขั้นกระทบกระเทือนสิทธิของปัจเจกชน 384
เพียงแต่ทาให้เจ้าของสิทธิถูกรบกวนเล็กน้อย ยกตัวอย่างเช่น ถูกคลื่นวิทยุของเพื่อนบ้านรบกวนการดูทีวี
หรือฟังวิทยุในบ้าน หรือถูกก่อกวนด้วยกลิ่นบุหรี่จากข้างห้อง เป็นต้ น ส่วนหลักล่วงล้า (Offense
Principle) เป็นเพียงพฤติกรรมที่น่ารังเกียจอย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงเป็นภยันตรายแก่ผู้อื่น อันจะกล่าว
เป็นหัวข้อถัดไป385
การกาหนดให้การกระทาใดสมควรเป็นความผิดอาญานั้น โจ ไฟน์เบิร์ก
(Joel Feinberg) กล่าวว่าต้องพิจารณาเงื่อนไขสาหรับชั่งน้าหนักการกระทา (Mediating Maxims)
ของฝ่ายผู้เสียหายประกอบด้วย386 เพื่อจะได้กาหนดขอบเขตความรับผิดที่เหมาะสม ไม่จากัดสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจนเกินควร ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

383

เพิ่งอ้าง 4-5.
384 เพิ่งอ้าง 5.
385 เพิ่งอ้าง.
386 เพิ่งอ้าง 8-9.
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ประการแรก คือ หลักความยินยอมของผู้เสียหาย (Volenti maxim Volenti non fit injuria) หากเจ้าของสิทธิยินยอมให้ผู้กระทาละเมิดสิทธิ ย่อมไม่ทาให้การนั้นเป็น
ความผิดอาญา387
ประการที่สอง ระดับความร้ายแรง (De mininis maxim - De minimis
non curat lex) หากการกระทาหรือละเว้นการกระทาใดก่อภยันตรายแก่ผู้อื่นเพียงเล็กน้อย และ
การกาหนดให้การนั้นเป็นความผิดอาญาอาจจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากเกินไป เพียงเพื่อ
รักษาประโยชน์ของปัจเจกชนคนเดียว การนั้นย่อมไม่สมควรกาหนดเป็นความผิดอาญา388
ประการที่ส าม ความบกพร่อ งทางร่า งกายและจิต ใจของผู้เ สีย หาย
(Abnormal Susceptibilities maxim) ถ้าความบกพร่องทางกายหรือจิตใจของผู้เสียหาย นามาซึ่ง
ผลร้ายจากภยันตรายได้ง่ายกว่าปัจเจกชนอื่นที่มีสภาพร่างกายหรือจิตใจสมบูรณ์ กฎหมายอาญาสมควร
กาหนดเพื่อคุ้ม ครองผู้เสียหายเหล่านี้เป็นพิเศษ แต่ต้องไม่จากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาก
จนเกินไป389
ประการที่สี่ ขนาดความเสี่ยงของผลร้ายที่ได้รับ (Risk maxim) ให้พิจารณา
ขนาดของผลร้ายขั้นแย่ที่สุด (Gravity) และขนาดของผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (Probability) ประกอบกัน
เช่น นาย ก แกว่งปืนเล่นในสถานที่รกร้างไม่มีคน แม้ขนาดของผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (Probability)
อาจจะไม่มีผู้ใดรับอันตราย แต่ขนาดของผลร้ายขั้นแย่ที่สุด (Gravity) ของอาวุธปืน คือ ความเป็นไป
ได้ที่ถ้ามีผู้เสียหายถูกยิงอาจถึงแก่ความตาย หรือได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นเมื่อเทียบขนาดของผลร้ายขั้น
แย่ที่สูง (Gravity) กับขนาดของผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ (Probability) จะเท่ากับช่วงขนาดของผลร้าย
ที่ได้รับจากภยันตรายนั้น จากนั้นให้พิจารณาต่อว่า ถ้าช่วงขนาดของผลร้ายดังกล่าวร้ายแรงจนทาให้
สิทธิของปัจเจกชนถูกทาลายหรือได้รับความเสียหายได้สัดส่วนกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะ
สูญเสียไปหรือไม่390 กล่าวคือ ยิ่งขนาดของผลร้ายที่ได้รับจากภยันตรายร้ายแรงเท่าใด ยิ่งสมควรกาหนด
เป็นความผิดอาญาเท่านั้น391

387

Joel Feinberg, Harm to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1984) 215 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 8.
388 เพิ่งอ้าง 8-9.
389 Joel Feinberg, Harm to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1984) 216 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 9.
390 Andrew Ashworth (เชิงอรรถ 370) 33.
391 Devin Allan DeBecker (เชิงอรรถ 379) 9.
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2.5.2.2 หลักล่วงล้า
คาว่า “ล่วงล้า (Offense)” ประกอบจาก
1. การกระทาหรือละเว้นการกระทาอันเป็นความผิด (wrongful)
2. ทาให้ผู้อื่น เกิด ความไม่พ อใจ รู้สึก รัง เกีย จ (production of an
unpleasant or uncomfortable disliked mental state in a person) และ
3. ไม่สามารถอ้างยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ (without defensibility
or justification)392
ดังนั้นจึงหมายถึง การกระทาหรือละเว้นการกระทาความผิดที่มีลักษณะ
น่ารังเกียจอย่างร้ายแรง ทาให้ผู้อื่นรู้สึกถูกกระทบกระเทือนสิทธิ แต่ไม่ถึงขั้นเป็นภยันตราย393 ยกตัวอย่าง
เช่น บุคคลจาพวกกระทาลามกอนาจารต่อหน้าธารกานัล (Exhibitionism) หรือดูหมิ่นซึ่งหน้า เป็นต้น
โจ ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg) นาเสนอว่า แม้บางการกระทาไม่เข้าข่าย
ตามหลักเกณฑ์การกาหนดความผิดตามหลักภยันตราย (Harm Principle) เพราะไม่ถึงขั้นก่อภยันตราย
แก่สิทธิของผู้เสียหาย แต่หากการกระทานั้นมีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง (serious offense)394
ล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น ถือว่าการกระทาดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิที่จะดารงชีวิตอย่างผาสุก
(Welfare interests) ของผู้อื่นแล้ว แม้ไม่ถึงกับทาลายหรือทาให้สิทธิของผู้อื่นเสียหาย ก็สมควรกาหนดให้
เป็นความผิดอาญา
ลักษณะของการกระทาที่น่ารังเกียจอย่างร้ายแรง ได้แก่
ประการแรก คือ เป็นการกระทาที่ลดทอนคุณค่าทางสังคมหรือประโยชน์
สาธารณะ (สิทธิเสรีภาพของประชาชน)395
ประการที่สอง คือ ความเหมาะสมของการกระทาขึ้นอยู่กับสถานที่ (place)
หรือบริบทเวลา (time) กล่าวคือ สถานที่ หรือบริบทเวลาที่เหมาะสม มีผลทาให้การกระทานั้นไม่น่ารังเกียจ
แต่ถ้ากระทาในสถานที่ หรือบริบทเวลาที่ไม่เหมาะสม แม้จะเป็นการกระทาเดียวกันอาจทาให้การกระทา
นั้นมีลักษณะน่ารังเกียจ396
392

เพิ่งอ้าง 10.
393 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 49 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 5.
394 Andrew Ashworth (เชิงอรรถ 370) 46.
395 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(New York: Oxford 1985) 26 อ้างถึงใน Devin Allan DeBecker (เชิงอรรถ 379) 10.
396 เพิ่งอ้าง.
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ประการที่ส าม คือ ผู้ก ระทามีเ จตนาชั่ว กล่า วคือ การกระทาใดเป็น
การล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น ย่อมถือว่าผู้กระทามีเจตนาชั่วทุกกรณี397
ประการที่สี่ คือ เป็นการกระทาที่ไม่มีเหตุสมควร โดยให้พิจารณาเหตุสมควร
กระทาในมุมมองของฝ่ายผู้เสียหาย (Reasonableness of the offending party’s conduct)398 จาก
1. ระดับของความน่ารังเกียจ (Extent) ถ้าระดับความน่ารังเกียจสูง
ใช้ระยะเวลากระทานาน และผู้ที่ถูกล่วงล้าความรู้สึกมีจานวนมาก ก็สมควรกาหนดเป็นความผิดอาญา399
2. ผู้เสียหายสามารถหลีกเลี่ยงการกระทาที่น่ารังเกียจนั้นได้หรือไม่
(Reasonable Avoidability) หากการกระทาดังกล่าว ผู้เสียหายหลีกเลี่ยงการปะทะได้ยาก ก็สมควร
กาหนดเป็นความผิดอาญา400
3. หลักความยินยอม หรือคาดเห็นถึงผลกระทบจากการกระทาที่น่ารังเกียจ
ได้หรือไม่ (Volenti maxim - Volenti non fit injuria) ถ้าผู้เสียหายให้ความยินยอม หรือ คาดเห็น
ผลกระทบของการกระทานั้น ก็ไม่สมควรกาหนดเป็นความผิดอาญา401
4. ความบกพร่อ งทางร่า งกายหรือจิต ใจของผู้เ สีย หาย (Abnormal
Sensibilities) ความอ่อนแอทางร่างกายหรือจิตใจอาจทาให้ผู้เสียหายรู้สึกถูกล่วงล้ามากกว่าคนทั่วไป
ดังนั้นการกาหนดความผิดต้องถือตามความรู้สึกถูกล่วงล้าของปัจเจกชนที่มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย
หรือจิตใจ402
ยกตัวอย่างเช่น นาย ก เปลือยกายกาลังสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองใน
สวนสาธารณะเป็นระยะเวลาครึ่งชั่วโมงระหว่างพักกลางวัน วิเคราะห์ว่า
1. การกระทาหรือละเว้นการกระทาความผิด (wrongful) คือ การสาเร็จ
ความใคร่ด้วยตนเอง ในสถานที่สาธารณะ
397

“… Feinberg states that ‘wholly spiteful conduct, done with the intention
of offending and for no other reason, is wholly unreasonable …’”. ดู Joel Feinberg, Offense
to others: The Moral Limits of the Criminal Law (Oxford 1985) 26, 44 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 49.
398 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 26 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 10.
399 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 35 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 11.
400 เพิ่งอ้าง.
401 เพิ่งอ้าง.
402 เพิ่งอ้าง.
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2. ทาให้ผู้อื่น เกิด ความไม่พ อใจ รู้สึก รัง เกีย จ (production of an
unpleasant or uncomfortable disliked mental state in a person) คือ การสาเร็จความใคร่
ของนาย ก ทาให้ผู้สัญจรทั่วไปพบเห็นเกิดความรู้สึกรังเกียจ
3. ไม่สามารถอ้างยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ (without defensibility
or justification) คือ นาย ก เป็นบุคคลผู้มีสติ สัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่มีผู้เสียหายคนใด
ให้ความยินยอมแก่การกระทานั้น
การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเอง ในสถานที่สาธารณะ เป็นการกระทาที่มี
ลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง (serious offense)403 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
ประการแรก คือ แม้การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองของนาย ก จะเป็น
การรักษาคุณค่าเชิงปัจเจกชน แต่การกระทาดังกล่าวลดทอนคุณค่าทางสังคม กล่าวคือ ขัดต่อศีลธรรม
อันดีของสังคม และทาให้ผู้สัญจรที่พบเห็นรู้สึกถูกล่วงล้าและถูกขัดขวางไม่ให้ดาเนินชีวิตอย่างเสรี
ตามปกติ
ประการที่สอง คือ การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองในสถานที่สาธารณะ
เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม สมควรกระทาในสถานที่ส่วนตัว และการจากัดความเหมาะสมจาก
สถานที่ไม่ได้สร้างความยากลาบากแก่นาย ก แต่อย่างใด
ประการที่สาม คือ นาย ก กระทาเพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัว
ของตนเอง แม้จะไม่มีเจตนาทาให้ผู้สัญจรที่พบเห็นรู้สึกแย่ ก็ถือว่านาย ก มีเจตนาชั่วแล้ว
ประการที่สี่ คือ การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองในสถานที่สาธารณะ
เป็นการกระทาที่ไม่มีเหตุสมควร ด้วยเหตุผลว่า
1. การสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองในสถานที่สาธารณะมีระดับความน่า
รังเกียจร้ายแรง เพราะกระทาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนาน และล่วงล้าความรู้สึกของผู้สัญจรจานวนมาก
2. สวนสาธารณะ เป็นสถานที่บุคคลทั่วไปมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะเข้าไป
ใช้บริการ จึงยากที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปะทะการกระทาของนาย ก
3. ผู้สัญจร (ผู้เสียหาย) ไม่ให้ความยินยอมที่จะเห็นการสาเร็จความใคร่
ด้วยตนเองของผู้ใดในสถานที่สาธารณะ และการกระทาดังกล่าวก็ไม่อาจคาดเห็นว่าจะเกิดขึ้นในสถานที่
สาธารณะ
4. วิญญูชนทั่วไปที่พบเห็นการสาเร็จความใคร่ด้วยตนเองในสถานที่
สาธารณะ ย่อมรู้สึกไม่พอใจ และเห็นว่าการกระทาดังกล่าวน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง

403

Devin Allan DeBecker (เชิงอรรถ 379) 11-12.
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2.5.2.3 แตกต่างระหว่างหลักภยันตรายกับหลักล่วงล้า
จากการศึกษาแนวคิดของ โจ ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg) อธิบายว่า
การก่อภยันตรายแก่ผู้อื่น (Harm to others) หมายถึง การกระทาหรือละเว้นการกระทาความผิด
ที่ก่อภยันตรายแก่สิทธิของผู้อื่น ส่วนการล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น (Offense to others) หมายถึง
การกระทาหรือละเว้นการกระทาความผิดที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง ทาให้ผู้อื่นรู้สึกถูก
กระทบกระเทือนสิทธิแต่ไม่ถึงขั้นเป็นภยันตราย ดังนั้นข้อสังเกตเกี่ยวกับความแต กต่างระหว่าง
หลักการสองประการข้างต้นมีอยู่ 3 ประการ ได้แก่
ประการแรก คือ การล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น (Offense) ไม่เป็นภยันตราย
แก่ผู้อื่น (Harmless) เพราะสิทธิของผู้อื่นยังไม่ถูกทาลายหรือทาให้เสียหาย เพียงแต่ได้รับกระทบกระเทือน
เท่านั้น404
ประการที่สอง คือ การล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น (Offense) มีขอบเขต
กาหนดความผิดอาญาแยกขาดออกจากกันกับการก่อภยันตรายแก่ผู้อื่น (Harm)405
ประการที่สาม คือ เมื่อเทียบระดับความร้ายแรงและขอบเขตของการกระทา
การล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น (Offense) จะร้ายแรงน้อยกว่าและมีขอบเขตแคบกว่าการก่อภยันตราย
แก่ผู้อื่น (Harm)406 เพราะต้องเป็นการกระทาที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง (serious offense)
เท่านั้น จึงสมควรกาหนดเป็นความผิดอาญา
ด้วยเหตุนี้การก่อภยันตรายแก่ผู้อื่น (Harm to others) ต้องปรากฏผลร้าย
จากการกระทาความผิดที่ทาลายหรือทาให้สิ ทธิที่จะดารงชีวิตอย่างผาสุก (Welfare interests)
ของปัจเจกชนได้รับความเสียหาย ส่วนการล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่น (Offense to others) คือ
การกระทาที่มีลักษณะน่ารังเกียจ ซึ่งกระทบต่อสิทธิที่จะดารงชีวิตอย่างผาสุก (Welfare interests)
ด้วยการทาให้ปัจเจกชนเกิดความรู้สึกไม่พอใจ หรือรังเกียจต่อการกระทานั้นอย่างร้ายแรง (serious
offense) แต่ไม่ถึงขั้นทาลายหรือทาให้สิทธิของปัจเจกชนเสียหาย
อย่างไรก็ดี ทั้งหลักภยันตราย (Harm Principle) และหลักล่วงล้า (Offense
Principle) ต่างมีปัญหาเรื่องความชัดเจน และขอบเขตการกาหนดความรับผิดตามหลักเกณฑ์ที่ โจ
404

Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 17 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 5.
405 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 3 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.
406 Joel Feinberg, Offense to others: The Moral Limits of the Criminal Law
(Oxford 1985) 2 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง.
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ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg) พยายามอธิบาย และการจาแนกความแตกต่างข้างต้นนาไปสู่ข้อถกเถียง
ในวงการวิชาการ เช่น
หลัก ภยัน ตราย (Harm Principle) ขาดการอธิบ ายลัก ษณะของการ
“ก่อภยันตรายแก่ผู้อื่น (Harm)” ว่าต้องถึงขั้นทาลายหรือทาให้สิทธิของปัจเจกชนเสียหาย (set-back
interest) มากน้อยเพียงใด และ “สิทธิ (interest)” เป็นคาที่มีความหมายกว้างมาก407,408จึงเกิด
ข้อสงสัยว่าสิทธิประเภทใดที่ถูกทาลายหรือทาให้เสียหายแล้วจะเข้าข่ายกาหนดความผิดอาญาตามหลัก
ภยันตราย (Harm Principle) หรือข้อสงสัยว่าผลร้ายจากการก่อภยันตรายที่เกิดขึ้นจริง (actual harm)
ควรเริ่มพิจารณาเมื่อผู้เสียหายรับตัวว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือตั้งแต่ผู้กระทาละเมิดสิทธิของผู้อื่น409
หรือข้อสงสัยว่าความยินยอมของผู้เสียหายจะทาให้การกระทาที่ก่อภยันตรายแก่เจ้ าของสิทธิไม่
เป็นความผิดอาญาทุกกรณีหรือไม่ 410 ในขณะเดียวกันหลักล่วงล้า (Offense Principle) ขาดตรรกะ
ในการอธิบายลักษณะของการกระทาที่น่ารังเกียจอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับเหตุสมควรกระทา (Reasonableness
of the offending party’s conduct) เพราะโจ ไฟน์เบิร์ก (Joel Feinberg) ยึดเอาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกระทาในมุมมองของผู้เสียหายเป็นหลัก โดยไม่พิจารณาเงื่อนไขสาหรับชั่งน้าหนักการกระทาของ
ฝ่ายผู้กระทาความผิด (Mediating maxims) 411 ทาให้มาตรวัดลักษณะของการกระทาอาจถูกกาหนด
เป็นความผิดอาญาจากความอคติ หรือความคิดเห็นเชิงอัตวิสัย ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยปราศจาก
ความเป็นภาวะวิสัย และไม่เป็นที่ยอมรับในระดับประชาคมโลก มากไปกว่านั้นการพิจารณาความเหมาะสม
ของการกระทาตามสถานที่ หรือบริบทเวลายังมีความยุ่งยากซับซ้อนยากต่อการที่จะพิจารณา 412
ด้วยข้อสังเกตเหล่านี้จึงนาไปสู่การตีความให้ความหมายและกาหนดขอบเขตความรับผิดอาญาตาม
ความเข้าใจของนักวิชาการที่แตกต่างกัน

407

Andrew Ashworth (เชิงอรรถ 370) 32.
408 Stuart P Green (เชิงอรรถ 1) 22.
409 Denis J Baker, ‘Constitutionalizing the Harm Principle’ (2008) 2 Criminal
Justice Ethics 3, 20-21 <https://ssrn.com/abstract=1300356> สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2564.
410 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เชิงอรรถ 237) 4.
411 Devin Allan DeBecker (เชิงอรรถ 379) 21-23, 30, 43-44.
412 Andrew Ashworth (เชิงอรรถ 370) 47.

Ref. code: 25646301031628DJB

101

บทที่ 3
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะของกฎหมายอาญาต่างประเทศ
และขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
บัญญัติขึ้นเพื่อบังคับใช้กับผู้กระทาความผิดจาพวกถ้ามอง (Peeping Tom) เดิมผู้กระทาความผิดเหล่านี้
จะใช้วิธีการบุกรุกทางกายภาพเข้าไปในเคหาสถานเพื่อถ้ามองผู้เสียหายขณะทากิจกรรมส่วนตัวในห้องนอน
หรือห้องน้า ซึ่งเป็นความผิดฐานบุกรุกในเคหสถาน ต่อมานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ด้วยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ผู้กระทาความผิดเหล่านี้ใช้วิธีการลักลอบติดตั้งกล้องไว้ในเคหสถาน เช่น ห้องนอน ห้องน้า
เพื่อหลีกเลี่ยงการบุกรุกทางกายภาพไม่ให้ผู้เสียหายรับรู้ ทาให้หลายประเทศจาเป็นต้องตราความผิด
ฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่ส่วนตัวซึ่งจากัดขอบเขตของสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายเฉพาะในเคหสถานและบริเวณเคหสถาน หรือสถานที่กึ่งสาธารณะที่ตั้งอยู่
ในสถานที่สาธารณะ1 เช่น ห้องน้าสาธารณะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของร้านขายเสื้อผ้า ห้องอบผิวแทน
ของร้านเสริมสวย ห้องล็อคเกอร์ในโรงยิม เท่านั้น
จนกระทั่งเลนส์กล้องถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กและบางเพื่อติดตั้งในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
ทาให้ผู้กระทาความผิดจาพวกนี้สบโอกาสอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กบันทึกภาพบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายผู้เสียหายในสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น การลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt)
หรือลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ส่งผลให้หลายประเทศขยายขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัว
ไปยังสถานที่สาธารณะ ด้วยเหตุผลว่าบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาตรากฎหมาย
ระดับรัฐหรือกฎหมายกลาง (Federal law) วางแนวทางการบัญญัติกฎหมายระดับมลรัฐ (State law)
กาหนดให้การลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) เป็นความผิด
อาญาเช่นเดียวกับประเทศนิวซีแลนด์ สาหรับประเทศอังกฤษและเวลส์กาหนดความผิดอาญาเฉพาะ
การลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) ขณะที่ประเทศแคนาดามีคาพิพากษาศาลอาศัยช่องว่างของ
บทบัญญัติเดิมขยายขอบเขตความรับผิดให้ครอบคลุมทั้งกรณีการลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt)
ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) และการบันทึกภาพบริเวณนมแม้มีสวมเสื้อผ้าภายนอกปิดทับ
1

กฎหมายอาญาของต่า งประเทศ ส่วนใหญ่มักใช้คาว่า “In place in which the
individual has a reasonable expectation of privacy”.
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การนิยามหรือกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (Reasonable
expectation of privacy – ย่อว่า REP) ในสถานที่สาธารณะ2 ภายใต้บริบทขององค์ประกอบความผิด
“Circumstance in which the individual has a reasonable expectation of privacy”
ของกฎหมายอาญาแต่ละประเทศมีความซับซ้อนและแตกต่างกัน เป็นที่แน่ชัดว่าความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกาคุ้มครอง
สิท ธิความเป็น ส่ว นตัวของบริเ วณส่ว นตัว ของร่า งกาย เมื่อ มีการปกปิด ไม่ให้เห็น ตรงกัน ข้ามกับ
ประเทศแคนาดาที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายบุคคลโดยไม่จากัดว่ า
ต้องมีการปกปิดไม่ให้เห็น
ดังนั้น ความแตกต่างของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ซึ่งบทนี้มุ่งศึกษาแนวคิดของการกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ จากบทบัญญัติกฎหมายอาญาระดับ รัฐและระดับมลรัฐ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาและคาพิพากษาของบางมลรัฐที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมาย
อาญาของประเทศแคนาดาและคาพิพากษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ และเสนอกาหนดองค์ประกอบความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ อันจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4
3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญกับเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยรัฐธรรมนูญ
แห่งสหรัฐอเมริกาหรือบัญญัติสิทธิ (The Bill of Rights) กาหนดห้ามมิให้รัฐตรากฎหมายที่มีผลเป็น
การจากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนประกอบด้วย เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพของสื่อมวลชน เสรีภาพในการร่วมกลุ่ม และเสรีภาพในการแสดงออก
ทางการเมืองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1 (First Amendment)3 อย่างไรก็ดี บรรทัด
2

หมายถึง ระดับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวขั้นต่าในสถานที่สาธารณะ ซึ่งสมควร
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย. ดู บทที่ 1 (เชิงอรรถ 11).
3 “The First Amendment provides that Congress make no law respecting
an establishment of religion or prohibiting its free exercise. It protects freedom
of speech, the press, assembly, and the right to petition the Government for a
redress of grievances.” ดู ‘The Constitution: Why a Constitution?’ (The White House,
nd.) <https://bit.ly/3942PxE> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565.
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ฐานของคาพิพากษาศาลสูงวินิจฉัยว่าการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพของสื่อสารมวล
ซึ่งเข้าข่ายการกระทาลามกอนาจาร (obscenity)4 ไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1 เพราะการกระทาดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและสร้าง
ความเสียหายแก่ส่วนรวม5
ขณะเดีย วกัน สิท ธิค วามเป็น ส่ว นตัว ของปัจ เจกชนบัญ ญัติรับ รองไว้ใ นรัฐ ธรรมนูญ
แห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 (Fourth Amendment)6 ที่บัญญัติเนื้อหาคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของปัจเจกชนจากการแทรกแซงสิทธิความเป็นส่วนตัวอันเนื่องมาจากการการค้นและยึดโดยมิชอบด้วย
กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นการชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของปัจเจกชน
ประกอบกับขอบเขตของเนื้อหาดังกล่าวไม่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนในสถานที่สาธารณะ
ด้วยเหตุนี้รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 จึงไม่ได้รับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวในความสัมพันธ์
ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชน7และการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ 8 ก่อให้เกิด
ประเด็น โต้เ ถีย งเกี่ย วกับ ที่ม าของแนวคิด สนับ สนุน การบัญ ญัติก ฎหมายลาดับ รอ งคุ้ม ครองสิท ธิ
ความเป็น ส่ว นตัว ในความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งปัจ เจกชนกัน เองว่า ได้รับ อิท ธิพ ลมาจากรัฐ ธรรมนู ญ
แห่ง สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 หรือไม่9 และนอกจากนี้แนวคิดของคาว่า “Reasonable expectation

4

คดี Miller v. California และคดี Roth v. Unites States. Tala Esmaili, ‘Obscenity’
(Cornell Law School, มิถ ุน ายน 2017) <https://www.law.cornell.edu/wex/obscenity>
สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2565.
5 Elvin Egemenoglu, ‘First Amendment’ (Cornell Law School, March 2020)
<https://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment> สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม 2565.
6 “The Fourth Amendment protects citizens from unreasonable search and
seizure. The government may not conduct any searches without a warrant, and such
warrants must be issued by a judge and based on probable cause.”. ดู (เชิงอรรถ 3).
7 Valerie Bell, Craig Hemmens, and Benjamin Steiner, ‘Up Skirts and Down
Blouses: A Statutory Analysis of Legislative Responses to Video voyeurism’ (2006) 3 Criminal
Justice Studies 301, 302 <https://bit.ly/391kMNj> สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
8 Richard J Sanders, ‘“I’ll be watching you”: The Florida Voyeurism
Offense’ (2015) 2 Florida Bar Journal 1, 3 <https://bit.ly/3NQvGEw> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม
2565.
9 Valerie Bell, Craig Hemmens, and Benjamin Steiner (เชิงอรรถ 7) 302.
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of privacy”10,11 ปรากฏขึ้นครั้งแรกจากคาพิพากษาของศาลสูงคดี Katz v. United States (1967)
วินิจฉัยขยายความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 ไปยัง
สถานที่สาธารณะ โดยให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน
ไม่ได้อิงแอบอยู่กับสถานที่ส่วนตัว และวางหลักว่าบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนก็ต่อเมื่อ
ความคาดหมายเชิงอัตวิสัย ของบุคคลดังกล่าวสอดคล้องกับความคาดหมายเชิงภาวะวิสัยของวิญญูชนทั่วไป
จึงจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย12 ซึ่งถ้อยคาข้างต้นปรากฏต่อมาในองค์ประกอบความผิดฐาน
บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมของกฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐ โดยบัญญัติ
นิยามของ “Reasonable expectation of privacy” เป็นของตนเอง ไม่อาศัยการตีความจากคาพิพากษา
ศาลสูงคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 แต่อย่างใด
ช่วงแรกการบัญญัติความผิดฐานถ้ามองด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องส่องทางไกลมองเข้าไป
ในเคหสถานหรือบริเวณเคหสถานของผู้เสียหาย (Peeping Tom หรือ Traditional Voyeurism)
ยังเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับการจากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนซึ่งอาจขัดต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 113 แต่เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเลนส์

10

Richard Clayton and Hugh Tomlinson, Privacy and Freedom of Expression
(Oxford University Press, 2000) 95.
11 Adam R Pearlman and Erick S Lee, ‘National security, Narcissism, Voyeurism,
and Kyllo: How intelligence programs and social norms are affecting the Fourth
Amendment’ (2016) 4 Texas A&M Law Review 719, 730-731 <https://scholarship.law
.tamu.edu/lawreview/vol2/iss4/8/> สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565.
12 คดี Katz v. United States (1967); จาเลยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ลักลอบติดตั้งอุปกรณ์
ดักฟังอิเล็กทรอนิกส์ในตู้โทรศัพท์สาธารณะ เพื่อดักฟั งบทสนทนาของปัจเจกชนในสถานที่สาธารณะ
ศาลสู ง พิ พ ากษาว่ า จ าเลยละเมิ ด สิ ท ธิ ค วามเป็ น ส่ ว นตั ว ของปั จ เจกชนขั ด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4 เพราะผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวที่จะไม่ถูกดักฟังจาก
เจ้าหน้าที่รัฐในตู้โทรศัพท์สาธารณะ.
13 Clay Calvert, ‘Revisiting the Voyeurism Value in the First Amendment:
From the Sexually Sordid to the Details of Death’ (2004) 3 Seattle University Law Review
720 <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/sealr27&i=730> สืบค้นเมื่อ 12 มีนาคม
2565.
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กล้อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก14 และความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สาย (Internet หรือ Bluetooth) ส่งผลให้อาชญากรถ้ามองหันมาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แทนการบุกรุกเข้าไปทางกายภาพ ไม่ ใช่แค่เพื่อความสะดวกในการถ้ามอง แต่ยังหมายรวมถึงความ
สะดวกต่อการบันทึกภาพ (Video voyeurism หรือ Modern Voyeurism) และส่งต่อข้อมูลภาพไป
ยังบุคคลภายนอกหรือเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ ทาให้ยากต่อการควบคุม และกฎหมายอาญาที่มีอยู่ใน
ขณะนั้นสามารถบังคับใช้กับการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเฉพาะการบุกรุกทางกายภาพ
ด้วยปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและระดับความเสียหายของการกระทาความผิดที่ร้ายแรงขึ้นจาก
การอาศัยเทคโนโลยี บางมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่ ส่วนตัว เพื่อต่อกรกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่ โดยจากัด
ขอบเขตสิทธิความเป็นส่วนตัวเฉพาะสถานที่ส่วนตัว เช่น เคหสถานหรือบริเวณเคหสถาน หรือสถานที่
กึ่งสาธารณะที่ตั้งอยู่ในสถานที่สาธารณะ 15 ภายใต้บริบทขององค์ประกอบความผิด “In place in
which the individual has a reasonable expectation of privacy”
อนึ่งในระยะหลังนับตั้งแต่เริ่มนาเลนส์กล้องไปติดตั้งควบคู่กับอุปกรณ์อื่น อาชญากรสบ
โอกาสใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดจิ๋วหรือกล้องโทรศัพท์มือถือลักลอบบันทึกภาพภาพใต้ร่มผ้า (upskirt)
หรือลอดเสื้อผ้า (down blouse) ของผู้อื่น ในสถานที่สาธารณะ ทาให้ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมภายใต้กรอบจากัดของสถานที่ส่วนตัวไม่สามารถบังคับใช้แก่การละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ มลรัฐฮาวายจึงตราบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2003
สภาฝ่ายนิติบัญญัติระดับรัฐให้ความสาคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชน และ
ตระหนักถึงข้อจากัดของกฎหมายที่มีอยู่ในแต่ละรัฐ จึงได้เสนอผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกัน
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ค.ศ. 2003 (Video voyeurism Prevention
Act of 2003) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2004 ซึ่งบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในกฎหมายระดับรัฐ
หรือกฎหมายกลาง (Federal law - The United States Code) ในหมวดที่ 18 ส่วนที่ 1 ความผิด

14

เช่น กล้องจิ๋วแอบบันทึกภาพ ปากกาซ่อนกล้อง นาฬิกาซ่อนกล้อง กล้องบันทึกภาพ
ในโทรศัพท์มือถือ.
15 เช่น ห้องน้าสาธารณะ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของร้านขายเสื้อผ้า ห้องอบผิวแทนของร้าน
เสริมสวย ห้องล็อคเกอร์ในโรงยิม.
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อาญา บทที่ 88 สิทธิความเป็นส่วนตัว มาตรา 180116 กาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวทั้ง
ในสถานที่ส่วนตัวและสถานที่สาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ปัจเจกชน และวางแนวทางกากับการบัญญัติกฎหมายในระดับมลรัฐ (State law)17
ทว่าความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะถูกบัญญัติขึ้นใน 21 มลรัฐ18จากทั้งหมด 50 มลรัฐ ซึ่งแต่ละมลรัฐมีเนื้อหาบทบัญญัติสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกับกฎหมายระดับรัฐ แตกต่างเพียงรายละเอียดเล็กน้อย เช่น ขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว เจตนาพิเศษของผู้กระทาความผิด และบทยกเว้นความผิด เบื้องต้นจะอธิบาย
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมของกฎหมายระดับรัฐ ( The
United States Code) มาตรา 1801 และกฎหมายระดับ มลรัฐ ได้แ ก่ มลรัฐ ฮาวาย (Hawaii)
มลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont) มลรัฐฟลอริดา (Florida) มลรัฐวอชิงตัน (Washington) และเขต
ปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia) จากนั้นจะอธิบายถึงขอบเขตอันสมควรคาดหมายความ
เป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากคาพิพากษาศาลอุทธรณ์มลรัฐวอชิงตันคดี State v. Boyd
16

The United States Code - Title 18 Crimes And Criminal Procedure - Part
1 Crimes - Chapter 88 Privacy, Section 1801; Office of the Law Revision Counsel United
States Code.
17 Congress.Gov, ‘H. Rept. 108-504 - VIDEO VOYEURISM PREVENTION ACT
OF 2003’ <https://www.congress.gov/108/crpt/hrpt504/CRPT-108hrpt504.pdf> สืบค้น
เมื่อ 12 มีนาคม 2565.
18 ได้แก่ กฎหมายระดับมลรัฐอาร์คันซอ (Arkansas Statues) มาตรา 5-16-101, มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย (California Statues) มาตรา 647, มลรัฐฟลอริดา (Florida Statues) มาตรา 810.145,
มลรัฐ ฮาวาย (Hawaii Statues) มาตรา 711-1111, มลรัฐ อิล ลิน อยส์ (Illinois Statues) 720
Ill.Comp.Stat 5/26-4 มาตรา 26-4, มลรัฐแคนซัส (Kansas Statues) มาตรา 21-4001, มลรัฐแมริแลนด์
(Maryland Statues) มาตรา 3-902, มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Statues) มาตรา 105,
มลรัฐมิสซูรี (Missouri Statues) มาตรา 565.250, มลรัฐเนวาดา (Nevada Statues) มาตรา 200.604,
มลรัฐนิวเจอร์ซีย์ (New Jersey Statues) มาตรา 2C: 14-9, มลรัฐนิวเม็กซิโก (New Mexico Statues)
มาตรา 30-9-20, มลรัฐนิวยอร์ก (New York Statues) มาตรา 250.45, มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา (North
Carolina Statues) มาตรา 14-202, มลรัฐเซาท์ดาโคตา (South Dakota Statues) มาตรา 22-21-4,
มลรัฐเทกซัส (Texas Statues) มาตรา 21.15, มลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont Statues) มาตรา 2605,
มลรัฐเวอร์จิเนีย (Virginia Statues) มาตรา 18.2-130, มลรัฐวอชิงตัน (Washington Statues) มาตรา
9.94A.515 และมลรัฐไวโอมิง (Wyoming Statues) มาตรา 6-4-304.
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(2007) และข้อ บกพร่อ งจากการตีค วามการคุ้ม ครองสิท ธิ ค วามเป็น ส่ว นตัว จากการปกปิด ในคา
พิพากษาศาลสูงมลรัฐโคลัมเบีย (วอชิงตัน ดีซี) คดี District of Columbia v. Cleveland (2015)
3.1.1 กฎหมายระดับรัฐ (Federal law)
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Video
voyeurism) ตามกฎหมายระดับรัฐ (The United States Code) หมวดที่ 18 ส่วนที่ 1 ความผิดอาญา
บทที่ 88 สิทธิความเป็นส่วนตัว มาตรา 1801 บัญญัติว่า
(a) ผู้ใดภายใต้อาณาเขตดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา มีเจตนาบันทึกภาพ
บริเวณส่วนตัวของร่างกายผู้อนื่ โดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งที่ทราบดีว่าเขาอยู่ภายใต้ขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว ต้องระวางโทษปรับตามอัตรากาหนดของหมวดนี้ หรือจาคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือทั้งจาทั้งปรับ
(b) บทนิยามตามมาตรานี้
(1) ‘บันทึกภาพ’ หมายถึง บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกภาพนิ่ง บันทึก
ภาพยนตร์ บันทึกข้อมูลด้วยอุปกรณ์ใด ๆ หรือถ่ายทอดออกอากาศ
(2) ‘ถ่า ยทอดออกอากาศ’ หมายถึง การเผยแพร่ภาพด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเจตนาให้ภาพนั้นปรากฏแก่สายตาของบุคคลใดบุคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
(3) ‘บริเวณส่วนตัวของร่างกาย’ หมายถึง อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว
ก้น หรือนมของเพศหญิง ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับก็ได้
(4) ‘นมของเพศหญิง ’ หมายถึง สัดส่วนบริเวณนมของเพศหญิงตั้งแต่
ลานนมลงมา และ
(5) ‘ภายใต้บริบทซึ่งบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว’ หมายถึง
(A) บริบ ทซึ่ง วิญ ญูชนทั่วไปเชื่อ ว่าเขาหรือเธอสามารถเปลือยกาย
อย่างเป็นส่วนตัว ปราศจากความกังวลว่าภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายจะถูกบันทึกภาพ
(B) บริบทซึ่งวิญญูชนทั่วไปเชื่อว่าบริเวณส่วนตัวของร่างกายจะไม่
ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ โดยไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานที่สาธารณะ หรือสถานที่ส่วนตัว
(c) มาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย ทัณฑสถาน
และการสืบราชการลับ”19
19

Section 1801 Video voyeurism of the United States Code states that
“(a) Whoever, in the special maritime and territorial jurisdiction of the
United States, has the intent to capture an image of a private area of an individual
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กฎหมายระดับรัฐ (The United States Code) มาตรา 1801 สาหรับความผิด
ฐานบันทึกภาพไม่เหมาะทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ กาหนดองค์ประกอบความผิด
บทยกเว้นความผิด และขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายในสถานที่สาธารณะ
ไว้ดังนี้
1. องค์ประกอบความผิดของการกระทา เป็นการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
ด้วยอุปกรณ์ใด ๆ หรือถ่ายทอดภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวออกอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย

without their consent, and knowingly does so under circumstances in which the individual
has a reasonable expectation of privacy, shall be fined under this title or imprisoned
not more than one year, or both.
(b) In this section—
(1) the term “capture”, with respect to an image, means to videotape,
photograph, film, record by any means, or broadcast;
(2) the term “broadcast” means to electronically transmit a visual
image with the intent that it be viewed by a person or persons;
(3) the term “a private area of the individual” means the naked or
undergarment clad genitals, pubic area, buttocks, or female breast of that individual;
(4) the term “female breast” means any portion of the female breast
below the top of the areola; and
(5) the term “under circumstances in which that individual has a
reasonable expectation of privacy” means—
(A) circumstances in which a reasonable person would believe that
he or she could disrobe in privacy, without being concerned that an image of a private
area of the individual was being captured; or
(B) circumstances in which a reasonable person would believe that
a private area of the individual would not be visible to the public, regardless of whether
that person is in a public or private place.
(c) This section does not prohibit any lawful law enforcement, correctional,
or intelligence activity.”
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2. องค์ประกอบความผิดของผู้กระทา ต้องมีเจตนาธรรมดาบันทึกภาพ หรือ
มีเจตนาธรรมดาถ่ายทอดภาพออกอากาศให้ปรากฏแก่สายตาของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคล
3. องค์ประกอบความผิดของวัตถุแห่งการกระทา ได้แก่
3.1 ภาพซึ่งปรากฏบริเวณส่วนตัวของร่างกายผู้เสียหาย ได้แก่ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ก้น หรือนมของเพศหญิงโดยมีสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงมา ทั้งนี้บริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ดังกล่าวอาจอยู่ในสภาพเปลือยหรือมีชุดชั้นในปิดทับก็ได้ และ
3.2 ภาพตาม 3.1 ต้องได้มาขณะผู้เสียหายอยู่ในบริบทซึ่งสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว กล่าวคือ ผู้เสียหายเชื่อว่าบริเวณส่วนตัวของร่างกายจะไม่ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ
เพราะได้ปกปิดแล้ว
4. บทยกเว้นความผิด ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ทัณฑสถาน และการสืบราชการลับ
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายในสถานที่สาธารณะ
คือ บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ทัณฑสถาน และการสืบราชการลับ แต่บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจาก
การถูกบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมเฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกาย ได้แก่ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ก้น หรือนมของเพศหญิงโดยมีสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงมา ซึ่งอาจอยู่ในสภาพเปลือย
หรือมีชุดชั้นในปิดทับก็ได้ ตราบใดที่บริเวณส่วนตัวของร่างกายนั้นยังคงปกปิดไม่ให้ปรากฏแก่สายตา
สาธารณะ ดังนั้นการบันทึกภาพในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะ ดังกรณีต่อไปนี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว ได้แก่
1. บุคคลซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้า และภายในสวมชุดชั้นในปิดทับ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ก้น และถูกลักลอบบันทึกภาพด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt)
2. บุคคลซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้า แต่ภายในไม่สวมชุดชั้นในปิดทับ อวัยวะเพศ
บริเวณหัวหน่าว ก้น และถูกลักลอบบันทึกภาพด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt)
3. เพศหญิงซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้า และภายในสวมชุดชั้นในปิดทับ และถูก
ลักลอบบันทึกภาพด้วยวิธีการลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ทาให้ภาพปรากฏบริเวณนมสัดส่วน
ตั้งแต่ลานนมลงไป แม้จะมีชุดชั้นในปิดทับลานนมอยู่
4. เพศหญิงซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้า แต่ภายในไม่สวมชุดชั้นในปิดทับ และถูก
ลักลอบบันทึกภาพด้วยวิธีการลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ทาให้ภาพปรากฏบริเวณนมเปลือย
สัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงไป
ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาของกฎหมายดังกล่าวบัญญัติขึ้นเพื่อบังคับใช้แก่การบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศด้วยวิธีการบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse)
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เนื่องจากกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะค่อนข้างกระชับ
ชัดเจน โดยพิจารณาขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวเชิงภาวะวิสัยจากการปกปิดบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกาย และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพ (บริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่งบุคคล
ได้ปกปิดไว้) โดยไม่ได้รับความยินยอม เท่ากับว่าหากบุคคลให้ความยินยอมแก่การบันทึกภาพบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายดังกล่าว ไม่ว่าจะให้ความยินยอมด้วยวาจา หรือเปิดเผยอย่างชัดแจ้ง (ไม่ปกปิด เช่น
เปลือยนมของเพศหญิง เพศหญิงสวมชุดชั้นใน บุคคลสวมกางเกงในจีสตริง) ถือไม่ได้ว่าบุคคลสามารถ
คาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ ดังนั้นการกระทาดังกล่าวย่อมไม่เป็นการบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศด้วยวิธีการบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse)
อันเป็นความผิดตามบทบัญญัตินี้ อย่างไรก็ดี เพศชาย และเพศทางเลือกซึ่งเดิมเป็นเพศชายที่ศัลยกรรม
นมแล้ว ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมตรงนม
โดยมีสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงมาซึ่งเขาได้ปกปิดไว้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวไม่คุ้มครองนมของเพศอื่น
นอกจากเพศหญิง
เนื่องด้วยความชัดเจนของขอบเขตขององค์ประกอบความผิด และขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายในสถานที่สาธารณะ พิจารณาได้ว่าการกระทา
ความผิดดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นอย่างไม่มีข้อสงสัย ประกอบกับวัตถุ
แห่งการกระทา ได้แก่ บริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางเพศ ทาให้การกระทาดังกล่าว
โดยตัวมันเองส่อไปในทางลามกอนาจารไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐ เมริกาฉบับที่ 1 นอกจากนี้
แม้บางมลรัฐจะบัญญัติองค์ประกอบความผิดเจตนาพิเศษของผู้กระทาความผิดเพิ่มเติม ก็ไม่มีผลให้
การกระทาดัง กล่า วเป็น ที่เ ข้า ใจแตกต่า งไปจากมาตรา 1801 แห่ง กฎหมายระดับ รัฐ แต่อ ย่า งใด
ในทางกลับกันหากกาหนดเจตนาพิเศษไม่ครอบคลุมเพียงพออาจส่งผลให้ผู้กระทาความผิดบางราย
เล็ดลอดจากการบังคับใช้กฎหมาย
3.1.2 กฎหมายระดับมลรัฐ (State law)
กฎหมายระดับ มลรัฐ จานวน 21 มลรัฐ ได้บัญ ญัติค วามผิด ฐานบัน ทึก ภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะไว้ในความผิดฐานเดียวกับความผิด
ฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่ส่วนตัว โดยมีเนื้อหาของบทบัญญัติ
สอดคล้องกับกฎหมายระดับรัฐ มาตรา 1801 แตกต่างกันเพียงรายละเอียดเล็กน้อย โดยผู้เขียนเลือก
ที่จะศึกษาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากบทบัญญัติของ
มลรัฐ ฮาวาย (Hawaii) มลรัฐ เวอร์มอนต์ (Vermont) มลรัฐ ฟลอริด า (Florida) มลรัฐ วอชิงตัน
(Washington) และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (District of Columbia) เพื่อแสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
ของนิยามองค์ประกอบความผิด และความหลากหลายของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะ
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3.1.2.1 กฎหมายมลรัฐฮาวาย
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยิน ยอม
ในสถานที่สาธารณะบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับมลรัฐฮาวาย (Hawaii Statutes) หมวดที่ 37 ประมวล
กฎหมายอาญามลรัฐฮาวาย บทที่ 711 ความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน มาตรา
711-1111 ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอัตราโทษขั้นที่สอง (Second degree) กาหนดขอบเขตอัน
สมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะเช่นเดียวกับกฎหมายระดับรัฐ (The
United States Code) มาตรา 1801 แต่เพิ่มเติมนิยามของสถานที่สาธารณะแยกออกจากสถานที่กึ่ง
สาธารณะซึ่งเป็นสถานที่ส่วนตัว และอธิบายเพิ่มเติมว่าบุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวใน
สถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอม หากบุคคลนัน้
ทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายดังกล่าวเห็นผ่านออกมาจากเสื้อผ้าหรือเจตนาเปิดเผยในสถานที่สาธารณะ20
อย่างไรก็ดีไม่ปรากฏคาพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับนิยาม “บริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่งปรากฏให้เห็น
ผ่านออกมาจากเสื้อผ้า” ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าถ้อยคาดังกล่าวอาจหมายถึงกรณีที่บุคคลสวมเสื้อผ้าภายนอก
บางหรือลูกไม้ซีทรู (see-though) ทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในเห็นปรากฏทะลุออกมา
3.1.2.2 กฎหมายมลรัฐเวอร์มอนต์
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยิน ยอม
ในสถานที่สาธารณะบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont Statutes) หมวดที่ 13
ความผิดอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา บทที่ 59 การกระทาลามกอนาจารและการประเวณี มาตรา
2605 ถ้ามองและบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Voyeurism) ขยายขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะเพิ่มเติมจากกฎหมายระดับรัฐ (The
20

Section 711-1111 Violation of privacy in the second degree of Hawaii
Statues states that
… (3) For the purposes of this section:
"Intimate areas" means any portion of a person's underwear, pubic area,
anus, buttocks, vulva, genitals, or female breast.
"Intimate areas underneath clothing" does not include intimate areas
visible through a person's clothing or intimate areas exposed in public.
"Public place" means an area generally open to the public, regardless of
whether it is privately owned, and includes but is not limited to streets, sidewalks,
bridges, alleys, plazas, parks, driveways, parking lots, buses, tunnels, buildings, stores,
and restaurants. …”
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United States Code) มาตรา 1801 กาหนดว่า แม้บุคคลจะเปลือยกาย (เปิดเผย) ทาให้ปรากฏเห็น
บริเวณส่วนตัวของร่างกายสู่สายตาสาธารณะ ตราบใดที่ไม่ได้คาดหมายว่าจะถูกหรือให้ความยินยอม
แก่การบันทึกภาพ บุคคลย่อมสามารถคาดหมายความเป็นส่วนในสถานที่สาธารณะจากการไม่ถูก
บันทึกภาพ21 ซึ่งไม่ปรากฏคาพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับนิยามดังกล่าว ผู้เขียนอนุมานว่าถ้อยคาดังกล่าว
บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายบุคคล
ขณะใช้เสรีภาพในการแสดงออกในสถานที่สาธารณะ เช่น อาบแดดบนชายหาดเปลือย เนื่องจากวิถี
ประชาของมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont Statutes) ยอมรับการเปลือยกายในสถานที่สาธารณะ เห็น
ได้จากจานวนสถานที่สาธารณะให้บริการเปลือยกายอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เช่น อุทยานธรรมชาติ
เปลือย สถานที่จัดกิจกรรมเปลือย ชายหาดเปลือย 22 รวมถึงมีการจัดตั้งสมาคมเปลือยกาย 23 หรือจัด
กิจกรรมเปลือยกายปั่นจักรยานทุกปี (World Naked Bike Ride)24,25 ทาให้คนส่วนใหญ่ในสังคมมอง
21

Section 2605 Lewd and lascivious conduct of Vermont Statues states that
(a) As used in this section:
(3) Circumstances in which a person has a reasonable expectation of
privacy" means circumstances in which a reasonable person would believe that his or
her intimate areas would not be visible to the public, regardless of whether that person
is in a public or private area. This definition includes circumstances in which a person
knowingly disrobes in front of another, but does not expect nor give consent for the
other person to photograph, film, or record his or her intimate areas. …
22 เช่น อุทยานธรรมชาติ Conventry Club & Resort และ Abbotts Glenn Clothing
Optional Inn สถานที่จัดกิจกรรมเปลือย Gargoyle House และ Vermont Freedom Campground
ชายหาดเปลือย The Ledges และ The Rock River in Newfane เป็นต้น. ดู ‘Nude Beaches and
Resort in Vermont’ (The Monster Site, nd.) <https://bit.ly/3MbnHAo> สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม
2565.
23 ดูประกอบ สมาคม Green Mountain Nudist Network Group (@GMNNVermont
Social Club) <https://www.facebook.com/GMNNVermont/> สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565.
24 burlingtonnakedbike, ‘World Naked Bike Ride Montpelier, Vermont 2008’
(Youtube, 24 June 2008) <https://www.youtube.com/watch?v=6VhhAjLaqYw> สื บ ค้ น
เมื่อ 14 มีนาคม 2565.
25 ดู ป ระกอบ ‘World Naked Bike Ride’ <http://www.worldnakedbikeride.org/>
สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565.
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ว่าการกระทาดังกล่าวไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี26 นอกจากนี้กฎหมายระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont
Statues) ไม่มีบทบัญญัติความผิดฐานเปลือยกายต่อหน้าธารกานัล (Indecent exposure)27 ประกอบ
กับความผิดฐานกระทาลามกอนาจาร (Lewd and lascivious conduct) ตามมาตรา 2601 ของกฎหมาย
ระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont Statues)28 บังคับใช้กับการกระทาซึ่งโดยสภาพเป็นการกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศ สนองความใคร่ หรือทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ เท่านั้น29 ดังนั้นบรรทัดฐานของสังคม
อาจเป็นเหตุผลของการขยายความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะออกไป โดยไม่จากัด
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะเฉพาะการปกปิด
ในทางกลับกัน บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะจากการบันทึกภาพเพื่อประโยชน์ สาธารณะ ได้แ ก่ การกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทัณฑสถาน ศาล หรืออยู่ระหว่างมีสถานะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา การใช้เสรีภาพของ
สื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1 และการสอดส่องดูแลของนักสืบเอกชนหรือ
ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยโดยสุจริต30

26

Ken Picard, ‘WTF: Why Is Public Nudity Legal in Vermont But Public
Disrobing Isn’t?’ (Vermont’s Independent Voice, 12 August 2015) <https://bit.ly/3PPwB9Q>
สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565.
27 ‘Vermont Indecent Exposure Laws’ (FindLaw, nd.) <https://bit.ly/3M9fUDh>
สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565.
28 Section 2605 Lewd and lascivious conduct of Vermont Statues states that
“A person guilty of open and gross lewdness and lascivious behavior shall be
imprisoned not more than five years or fined not more than $300.00, or both.”
29 คาพิพากษาศาลสูงมลรัฐเวอร์มอนต์ คดี State v. Penn (2003) อ้างถึงใน Michael
Csere, ‘Lewd and Lascivious Conduct’ (Vermont Model Criminal Jury Instructions, 8 March
2022) <http://vtjuryinstructions.org/?page_id=791> สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2565.
30 Section 2605 Lewd and lascivious conduct of Vermont Statues states
that:
(a) As used in this section:
(1) "Bona fide private investigator or bona fide security guard" means an
individual lawfully providing services, whether licensed or unlicensed, pursuant to 26
V.S.A. Section Section 3151 and 3151a. …
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3.1.2.3 กฎหมายมลรัฐฟลอริดา
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ใน
สถานที่สาธารณะบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับมลรัฐฟลอริดา (Florida Statutes) หมวดที่ 46 ความผิดอาญา
บทที่ 810 โจรกรรมและบุกรุก มาตรา 810.145 บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
(Video voyeurism) กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
สอดคล้องกับกฎหมายระดับรัฐ (The United States Code) มาตรา 1801 อธิบายว่าบุคคลไม่สามารถ
คาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการ(ลักลอบ)บันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอมของการกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐโดยชอบด้วยกฎหมาย และระบบรักษา
ความปลอดภัยของเอกชน เช่น กล้องวงจรปิด ซึ่งปิดป้ายกากับและ/หรือสามารถเห็นอย่างชัดเจน 31

(6) "Surveillance" means secret observation of the activities of another
person for the purpose of spying upon and invading the privacy of the person. …
(g) This section shall not apply to:
(1) a law enforcement officer conducting official law enforcement
activities in accordance with state and federal law; or
(2) official activities of the department of corrections, a law enforcement
agency, the agency of human services, or a court for security purposes or during the
investigation of alleged misconduct by a person in the custody of the department of
corrections, a law enforcement agency, the agency of human services, or a court.
(h) This section is not intended to infringe upon the freedom of the press
to gather and disseminate news as guaranteed by the First Amendment to the Constitution
of the United States.
(i) It shall be an affirmative defense to a violation of subsection (b) of this
section that the defendant was a bona fide private investigator or bona fide security
guard conducting surveillance in the ordinary course of business, and the violation was
unintentional and incidental to otherwise legal surveillance. …”
31 Section 810.145 Video voyeurism of Florida Statues states that
(5) This section does not apply to any:
(a) Law enforcement agency conducting surveillance for a law enforcement
purpose;
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มากไปกว่านั้นบทบัญญัติดังกล่าวยังกาหนดองค์ประกอบความผิดเจตนาพิเศษเพิ่มเติม เท่ากับว่าบุคคล
สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการไม่ถูก(ลักลอบ)บันทึกภาพ เพื่อทาให้
ผู้อื่นอับอาย ความบันเทิง กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ สนองความใคร่ หรือแสวงหาประโยชน์สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่นตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกาย โดยที่บุคคลนั้นไม่รับรู้และไม่ยินยอม 32 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็น
การบัญญัติองค์ประกอบความผิดที่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและป้องกันการคุกคามทางเพศ
นอกจากนี้ยังกาหนดขอบเขตของการกระทาไม่ให้กระทบต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน และการกระทาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
เช่น การกระทาโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ เสรีภาพของสื่อมวลชน
3.1.2.4 กฎหมายมลรัฐวอชิงตัน
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยิน ยอม
ในสถานที่สาธารณะบัญญัติไว้ในกฎหมายระดับมลรั ฐวอชิงตัน (Washington Statutes) หมวดที่ 9A
ประมวลกฎหมายอาญา บทที่ 9A.44 ความผิดเกี่ยวกับเพศ มาตรา 9A.44.115 ถ้ามองและบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม (Voyeurism) ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปี ค.ศ. 201733 กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ใน

(b) Security system when a written notice is conspicuously posted on
the premises stating that a video surveillance system has been installed for the purpose
of security for the premises;
(c) Video surveillance device that is installed in such a manner that the
presence of the device is clearly and immediately obvious; or …
32 Section 810.145 Video voyeurism of Florida Statues states that
(2) A person commits the offense of video voyeurism if that person: …
(c) For the amusement, entertainment, sexual arousal, gratification, or
profit of oneself or another, or on behalf of oneself or another, intentionally uses an
imaging device to secretly view, broadcast, or record under or through the clothing
being worn by another person, without that person’s knowledge and consent, for the
purpose of viewing the body of, or the undergarments worn by, that person. …”
33 Section 9A.44.115 Voyeurism of Washington Statues (เดิม) states that
(2) A person the crime of voyeurism if, for the purpose of arousing or gratifying
the sexual desire of any person, he or she knowingly views, photographs, or films:
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สถานที่สาธารณะสอดคล้องกับกฎหมายระดับรัฐ (The United States Code) มาตรา 1801 แต่จากัด
ขอบเขตแคบกว่า เนื่องจากบทบัญญัติดังกล่าวมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายจากการคุกคามทางเพศพิจารณา
จากองค์ประกอบความผิดเจตนาพิเศษ 34 ดังนั้น บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะเฉพาะการไม่ถูกบันทึกภาพเพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรือสนองความใคร่ตรงบริเวณส่วนตัว
ของร่างกาย โดยที่บุคคลนั้นไม่รับรู้และไม่ยินยอม ทั้งนี้การให้นิยามของบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ยังไม่ชัดเจนเพียงพอ35เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายทั้งสามมลรัฐดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้นซึ่งอาจทาให้
ประชาชนเกิดความสงสัยในถ้อยคาของบทบัญญัติกฎหมาย 36 อนึ่งการบัญญัติองค์ประกอบความผิด
(b) The intimate areas of another person without that person’s knowledge
and consent and under circumstances where the person has a reasonable expectation of
privacy, whether in a public or private place.” ดูประกอบ เดิมความผิดฐานนี้ถูกบัญญัติไว้ใน
มาตรา 9A.44.115 (2) (b) ก่อนมีการแก้ไขในปี ค.ศ. 2017; <https://bit.ly/3ta7apM> สืบค้นเมื่อ
16 มีนาคม 2565.
34 Section 9A.44.115 Voyeurism of Washington Statues states that
(2) (a) A person commits the crime of voyeurism in the first degree if, for
the purpose of arousing or gratifying the sexual desire of any person, he or she knowingly
views, photographs, or films: …
(ii) The intimate areas of another person without that person's knowledge
and consent and under circumstances where the person has a reasonable expectation
of privacy, whether in a public or private place. ...
35 Section 9A.44.115 Voyeurism of Washington Statues states that
(1) As used in this section:
(a) "Intimate areas" means any portion of a person's body or undergarments
that is covered by clothing and intended to be protected from public view; …”
36 คาพิพากษาศาลอุทธรณ์มลรัฐวอชิงตัน คดี State v. Boyd (2007) จาเลยให้การต่อสู้
ในชั้นอุทธรณ์ว่า บทบัญญัติองค์ประกอบความผิด “Intimate area” ไม่ชัดเจนและมีความหมายกว้าง
ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1 แต่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวชัดเจนเพียงพอที่วิญญูชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ว่าหมายถึง บริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายในที่บุคคลประสงค์จะปกปิดจากสายตาสาธารณะซึ่งอาจอยู่ในสภาพเปลือยหรือมีชุด
ชั้นในปิดทับ แต่ไม่รวมถึงเสื้อผ้าภายนอกซึ่งปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายนั้น บทบัญญัติดังกล่าว
จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1.
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เช่นนี้ แม้จะให้ความสาคัญแก่เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ปัจเจกชน และการกระทาอื่นเพื่อประโยชน์สาธารณะ แต่อาจนาสู่ปัญหาความไม่ครอบคลุมเพียงพอ
ต่อการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทาความผิดซึ่งบันทึกภาพเพื่อทาให้ผู้อื่นอับอายโดยไม่ส่อเจตนาทางเพศ
ความบันเทิง หรือแสวงหาประโยชน์อื่นสาหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การค้ากาไร
3.1.2.5 กฎหมายของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ใน
สถานที่สาธารณะบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (Code of the District
of Columbia) หมวดที่ 22 ความผิดอาญา บทที่ 35A มาตรา 22-3531 ถ้ามองและบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Voyeurism) กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะตามอนุมาตรา (d) เช่นเดียวกับกฎหมายระดับรัฐ (The
United States Code) มาตรา 1801 และกาหนดบทยกเว้นความผิดอย่างละเอียดว่าบุคคลไม่สามารถ
คาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย
ทัณฑสถาน และการสืบราชการลับ ระบบรักษาความปลอดภัย ที่ปิดป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณ
สถานที่ที่ถูกสอดส่องดูแล หรือการบันทึกข้อมูลใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระบวนการรักษาทางการแพทย์
ขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถให้ความยินยอมได้37
3.1.3 คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะตามกฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐต่าง ๆ ข้างต้น เห็นชัดเจนว่า
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะส่วนใหญ่ (ยกเว้น กฎหมาย
ระดับมลรัฐเวอร์มอนต์) จากัดเฉพาะการบันทึกภาพด้วยวิธีการบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) และ
37

Section 22–3531 Voyeurism of Code of the District of Columbia states that
(e) This section does not prohibit the following:
(1) Any lawful law enforcement, correctional, or intelligence observation or
surveillance;
(2) Security monitoring in one’s own home;
(3) Security monitoring in any building where there are signs prominently
displayed informing persons that the entire premises or designated portions of the
premises are under surveillance; or
(4) Any electronic recording of a medical procedure which is conducted
under circumstances where the patient is unable to give consent. …”
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ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ตรงบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายภายใน ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้นของบุคคลทุกเพศ และนมของเพศหญิง
สัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงมา ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือมีชุดชั้นในปิดทับก็ได้ และภายนอกบุคคลดังกล่าว
ได้สวมเสื้อผ้าปกปิดเพื่อไม่ให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายนั้นปรากฏสู่สายตาสาธารณะอันเป็นการกาหนด
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวเชิงภาวะวิสัยโดยพิจารณาขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัว
จากแนวคิดการปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายจากเสื้อผ้าภาย ทั้งนี้นอกจากความชัดเจนของบทบัญญัติ
ของกฎหมายแล้ว ยังปรากฏคาพิพากษาศาลที่สาทับขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะสอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐ และจากัด
การตีความขยายขอบเขตไม่ให้คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายซึ่งผู้เสียหายเปิดเผยเองสู่สาธารณะจากการแต่งกาย ได้แก่
1. คดี “State of Washington v. Gary Alan Boyd (2007)38” ข้ อ เท็ จ จริ ง
มีอยู่ว่าจาเลยทางานชั่วคราวเป็นภารโรงของโรงเรียนมัธยมปลาย Port Angle High School พยายามใช้
กล้องจิ๋วบันทึกภาพบริเวณใต้กระโปรงของนักเรียนหญิง 2 คนขณะเดินขึ้นบันได แต่ถูกนักเรียน
รายดัง กล่า วจับ ได้เ สีย ก่อ นจึง นาเรื่อ งขึ้น ร้อ งเรีย นกับ ผู้อานวยการโรงเรีย น หลัง จากตรวจสอบ
กล้องบันทึกภาพดังกล่าว พบข้อมูลภาพบริเวณใต้กระโปรงของนักเรียนหญิงจานวนมาก จาเลย
ถูกฟ้องด้วยข้อหากระทาความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Voyeurism)
ตามมาตรา 9A.44.115 (2) (b) เดิม39 1 กระทง และความผิดฐานพยายามกระทาความผิดฐานเดียวกัน
อีก 2 กระทง
ศาลชั้นต้นและคณะลูกขุนพิจารณาว่าจาเลยกระทาความผิดจริง จึงพิพากษาลงโทษ
จาเลยในความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรูแ้ ละไม่ยนิ ยอม (Voyeurism)
ตามมาตรา 9A.44.115 (2) (b) เดิม 1 กระทง และความผิดฐานพยายามกระทาความผิดฐานเดียวกัน
อีก 1 กระทง และยกฟ้องความผิดฐานพยายามกระทาความผิดฐานเดียวกันที่เหลือ 1 กระทง เนื่องจาก
คณะลูกขุนเห็นว่าการกระทาดังกล่าวยังไม่เข้าข่ายพยายามกระทาความผิด

38

คาพิพากษาศาลอุทธรณ์มลรัฐวอชิงตัน คดี State v. Boyd No. 34158-1-II, 155
P.3d 188 (2007); (LEAGLE) <STATE v. BOYD | 155 P.3d 188 (2007) | 5p3d1881332 |
Leagle.com> สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม 2565.
39 Section 9A.44.115 Voyeurism of Washington Statues (เชิงอรรถ 35).
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จาเลยอุท ธรณ์ว่า 40 องค์ป ระกอบความผิด “Intimate areas ... under
circumstances where the person has a reasonable expectation of privacy, whether in
a public ...” ตามมาตรา 9A.44.115 (2) (b)41 มีค วามหมายกากวม จาเลยเข้า ใจว่า บทบัญ ญัติ
ดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายจากการปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ด้วยเสื้อผ้าภายนอก ซึ่งดูเหมือนกฎหมายจะให้ความคุ้มครองโดยพิจารณาเชิงอัตวิสัยจากเจตนาปกปิด
ด้วยเสื้อผ้าภายนอกของผู้เสียหายอยู่ฝ่ายเดียว ทั้งที่ความจริงแล้วการปกปิดด้วยการแต่งกายภายนอก
อาจต้องพิจารณาควบคู่กับบริบทอื่ นของผู้เสียหายซึ่งมีผลให้ระดับขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การสวมกระโปรงสั้นของนักเรียน
หญิงหรือหญิงค้าประเวณี บางรายอาจเจตนาปกปิดไม่ให้ผู้ใดเห็นกางเกงใน ขณะที่บางรายอาจจะไม่
เช่นเดียวกันกับกรณีที่นัก เรียนหญิงสวมกระโปรงสั้นแล้วปีนบันไดสูง (บริบท) เธอไม่อาจคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวจากคนที่อยู่ข้างล่างเธอไม่ให้แอบมองบริเวณใต้กระโปรงของเธอได้ ด้วยเหตุนี้บทบัญญัติ
ดังกล่าวจึงดูเหมือนให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการแอบมองด้วยเทคโนโลยี ซึ่งพิจารณา
เจตนาปกปิดของผู้เสียหายเชิงอัตวิสัยฝ่ายเดียวไม่ว่าเธอจะอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า (สถานที่ส่วนตัว)
หรือสถานที่สาธารณะ โดยไม่คานึงถึงการกระทาหรือสถานที่ซึ่งผู้เสียหายดารงอยู่ (บริบท) ด้วยเหตุนี้
อุทธรณ์ของจาเลยจึงเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายกว้าง ยากต่อการบังคับใช้กฎหมายของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1
ศาลอุท ธรณ์วินิจฉัย ว่า ข้อ โต้แ ย้ง ของจาเลยคลาดเคลื่อ นอย่า งมาก มาตรา
9A.44.115 (2) (b) เดิม บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวทางกายภาพ
รวมถึงบริเวณซึ่งบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวได้ เนื้อหาของบทบัญญัติเป็นที่เข้าใจว่า
การที่ผู้หญิงสวมเสื้อผ้าภายนอก แสดงให้เห็นว่าเธอมีเจตนาที่จะปกปิดไม่ให้สาธารณะเห็นบริเวณ
ของร่างกายส่วนนั้น ซึ่งเจตนาในการปกปิดเชิงอัตวิสัยนี้ วิญญู ชนทั่วไปสามารถเข้าใจโดยปริยายว่า
เธอไม่ต้องการให้ผู้ใดล่วงล้าเข้ามายังบริเวณของร่างกายซึ่งถูกปกปิดไว้อันเป็นการพิจารณาการปกปิด
เชิงภาวะวิสัยเช่นเดียวกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ การที่นักเรียนหญิงสวมกระโปรงความสั้นเหนือเข่า
ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถปกปิดกางเกงในและต้นขา แสดงว่าเธอมีเจตนาไม่ให้สาธารณะสอดส่องล่วงล้า
เข้ามายังบริเวณใต้กระโปรงของเธอ เท่ากับว่าเธอสามารถคาดหมายความเป็นส่วนในสถานที่สาธารณะ
ไม่ให้ถูกบันทึกภาพบริเวณใต้กระโปรงโดยไม่ได้รับความยินยอม แม้ในตาแหน่งที่จาเลยสามารถเห็น
กางเกงในผู้เสียหายเพราะเดินตามหลังขึ้นบันได ดังนั้นการกระทาของจาเลยจึงมีความผิดฐานบันทึกภาพ
40

จาเลยอุทธรณ์สองประเด็น ได้แก่ ความไม่ชัดเจนของกฎหมายระดับมลรัฐวอชิงตัน
มาตรา 9A.44.115 เดิม และกระบวนการนาสืบพยานหลักฐานต่อคณะลูกขุนของศาลชั้นต้นมิชอบ.
41 Section 9A.44.115 Voyeurism of Washington Statues (เชิงอรรถ 35).
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ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Voyeurism) ตามมาตรา 9A.44.115 (2) (b) ของกฎหมาย
ระดับมลรัฐวอชิงตัน (Washington Statues) และบทบัญญัติดังกล่าวชัดเจนเพียงพอเป็นที่เข้าใจแก่
วิญญูชนทั่วไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
2. คดี “District of Columbia v. Cleveland (2015)42” ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า
เจ้าหน้าที่ตารวจสังเกตเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยของจาเลย ตั้งแต่เริ่มถือกล้องบันทึกภาพในระดับต่า
ขณะผู้หญิงเดินผ่าน และย้ายตาแหน่งจากบริเวณบันไดไปนั่งบริเวณสระสะท้อน (Reflecting pool)
เพื่อหันกล้องบันทึกภาพเข้าหาบันไดด้านหน้าของอนุสรณ์สถานลินคอล์น (Lincoln Memorial) และ
กดบันทึกภาพ เจ้าหน้าที่ตารวจเข้ายึดกล้องบันทึกภาพและอุปกรณ์สารองข้อมูล พบภาพจานวนมาก
ซึ่ง ประกอบด้ว ยภาพวิว ทิว ทัศ น์แ ละกลุ่ม คนที่นั่ง อยู่บ ริเ วณบัน ไดของอนุส รณ์ส ถานลิน คอล์น
ภาพระยะใกล้ของผู้หญิงขณะนั่งอยู่ในอิริยาบถที่เผยให้เห็น กางเกงในและร่องก้นอย่างเห็นชัดเจน
จานวนมาก และภาพของผู้หญิงซึ่งสวมเสื้อผ้าบางหรือรัดรูปจนปรากฏให้เห็นลักษณะของนมและก้น
อย่างชัดเจนอีกจานวนหนึ่ง จาเลยถูกฟ้องด้วยข้อหาพยายามกระทาความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม (Voyeurism) ตามมาตรา 22-3531 อนุมาตรา (d) ประกอบอนุมาตรา
(a) (2) ของประมวลกฎหมายของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย (Code of District of Columbia)43
จาเลยให้การปฏิเสธและต่อสู้ว่า44ผู้เสียหายไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
ในสถานที่สาธารณะ ในบริบทซึ่งผู้เสียหายเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายสู่สายตาสาธารณะด้วยตนเอง
42

คาพิพากษาศาลสูงเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย คดี District of Columbia v. Cleveland
No. 18 DVM 1341 (2014). ดู Alanna Vagianos, ‘Upskirt Photos Don’t Violate A Woman’s
Privacy, Rules D.C. Judge’ (HUFFPOST, 10 October 2014) <https://bit.ly/3x3yvv1> สืบค้น
เมื่อ 16 มีนาคม 2565.
43 Section 22–3531 Voyeurism of Code of the District of Columbia states that
(a) For the purposes of this section, the term:
(2) “Private area” means the naked or undergarment-clad genitals,
pubic area, anus, or buttocks, or female breast below the top of the areola. …
(d) Except as provided in subsection (e) of this section, it is unlawful for a
person to intentionally capture an image of a private area of an individual, under
circumstances in which the individual has a reasonable expectation of privacy, without
the individual’s express and informed consent. …
44 จาเลยให้การต่อสู้ 2 ประเด็น ได้แก่ ผู้เสียหายไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
ในสถานที่สาธารณะ ในบริบทซึ่งผู้เสียหายเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายสู่สายตาสาธารณะด้วยตนเอง
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ศาลสูงวินิจฉัยว่า บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
หากบุคคลนั้นเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะเสียเอง แม้ภาพ
ดังกล่าวจะปรากฏกางเกงใน ร่องก้นของผู้หญิงในระยะประชิด หรือเป็นภาพที่ปรากฏสรีระลักษณะ
ของนมหรือก้นของผู้หญิงซึ่งเห็นทะลุออกมาจากเสื้อผ้าภายนอกก็ตาม ก็ไม่ถือว่าจาเลย (ลักลอบ)
บัน ทึก ภาพขณะผู้เ สีย หายสามารถคาดหมายความเป็น ส่ว นตัว ในสถานที่ส าธารณะ นอกจากนี้
การบันทึกภาพของจาเลยไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมลับซ่อน ด้วยวิธีการแอบช้อนใต้ร่มผ้า ( upskirt)
หรือลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) แต่เป็นเพียงการบันทึกภาพทั่วไปซึ่งภาพบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายเหล่านั้น ผู้เสียหายล้วนเปิดเผยเองสู่สาธารณะ ดังนั้น การเปิด เผยเช่นนั้น มีผลให้ผู้เสียหาย
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะตามบทบัญญัติของกฎหมาย แม้การกระทา
ของจาเลยจะเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ ก็ไม่เพียงพอที่จะพิพากษาให้จาเลยมีความผิดตามมาตรา
22-3531 อนุมาตรา (d) ประกอบอนุมาตรา (a) (2) ของประมวลกฎหมายของเขตปกครองพิเศษ
โคลัมเบีย (Code of District of Columbia) อย่างไรก็ดีศาลสูงวินิจฉัยเปรียบเทียบการกระทาของ
จาเลยในคดีนี้แตกต่างจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมในคดี State v.
Boyd (2007) เพราะจาเลยในคดีดังกล่าวล่วงล้าบันทึกภาพในระยะประชิด ประกอบกับผู้เสีย หาย
สวมกระโปรงปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่า งกายตนเอง จึงทาให้นักเรียนหญิงสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะและได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย
ทาให้การกระทาของจาเลยในคดีดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย
3.2 ประเทศแคนาดา
กฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา (Canadian Charter of Rights and Freedoms)
มีสถานะเป็นหนึ่งในกฎหมายของรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ประเทศแคนาดา (Constitution Act 1982)
ซึ่ง 2 (b)45 เพื่อรักษาอิส รภาพของการใช้ชีวิตตามเจตจานงอิสระของปัจเจกชน46 แต่ไม่คุ้มครอง
และเจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีอานาจยึดกล้องบันทึกภาพและอุปกรณ์สารองข้อมูลตามรัฐธรรมนูญแห่ง
สหรัฐอเมริกาฉบับที่ 4.
45 Section 2 (b) of Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982 states that
Everyone has the following fundamental freedoms: …
(b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom
of the press and other media of communication …
46 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 10) 221.
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การใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่เข้าข่ายการกระทาลามกอนาจารและสื่อลามกอนาจาร (obscenity
and pornography)47 อันขัด ต่อ ความสงบเรีย บร้อ ยและศีล ธรรมอัน ดีข องสัง คม 48 เช่นเดียวกับ
รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1
อย่างไรก็ดี แม้ศาลสูงจะพยายามตีความกล่าวถึงสิทธิความเป็น ส่วนตัวในฐานะสิทธิอัน
เป็นพื้นฐานของเสรีภาพในมาตรา 749 แต่ก็ไม่อาจถือว่ากฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา (Canadian
Charter of Rights and Freedoms) ให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกชนกับปัจเจกชนไว้อย่างชัดแจ้ง50 ขณะเดียวกันกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา (Canadian
Charter of Rights and Freedoms) บัญ ญัติคุ้มครองสิทธิความเป็นส่ว นตัว ของปัจ เจกชนจาก
การการค้นและยึดโดยมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ในมาตรา 8 ซึ่งรับเอาแนวคิดของคาว่า
“Reasonable expectation of privacy” จากคดี Katz v. United States (1967) ของค าพิ พ ากษา
ศาลประเทศสหรัฐอเมริกา มาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าหน้าที่
รัฐ เพื่อดักฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ของประชาชน ปรากฏเป็นคาพิพากษาศาลสูงคดี R v. Duarte
(1990) และคดี R v. Thompsom (1990)51 ซึ่งถ้อยคาดังกล่าวปรากฏภายหลังในปี ค.ศ. 2005 ของ
ประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46) ในความผิดฐานลักลอบถ้ามอง
และบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม (Voyeurism) มาตรา 162
ประเทศแคนาดาบัญญัติความผิดฐานลักลอบถ้ามองและบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม (Voyeurism) เพื่อปราบปรามผู้กระทาความผิดซึ่งมีพฤติกรรม
ลักซ่อนถ้ามองหรือบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายผู้อื่นหรือขณะผู้อื่นทากิจกรรมส่วนตัวเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางเพศ ความผิดฐานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักมุ่งคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
และป้องกันมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอันเป็นการลดคุณค่าทางเพศ (sexual integrity)
47

คดี R v. Butler (1992) 1 SCR 452 อ้างถึงใน เพิ่งอ้าง 225-226.
48 เพิ่งอ้าง.
49 Section 7 of Canadian Charter of Rights and Freedoms 1982 states that
“ Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the
right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental
justice.”
50 คดี R v. Dymen (1988) 2 S.C.R. 417, at p. 427 อ้ างถึ งใน Government of Canada,
‘Voyeurism as a Criminal Offence: A Consultation Paper’ (7 September 2021)
<https://bit.ly/3xad9NH> สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2565.
51 Richard Clayton and Hugh Tomlinson (เชิงอรรถ 10) 95-96.
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ของผู้อื่น นอกจากนี้ฝ่ายนิติบัญญัติยังเล็งเห็นถึงความเสียหายร้ายแรงอื่น ๆ สืบเนื่องมาจากการกระทา
ความผิดฐานนี้ เช่น การเผยแพร่ภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม การผลิตสื่อลามก
อนาจาร การกระทาอนาจาร และการข่มขืนกระทาชาเรา จึงเห็นสมควรกาหนดความผิดฐานนี้ขึ้นเพื่อ
ยับยั้งการกระทาความผิดฐานอื่นที่อาจทาให้ผู้เสียหายได้รับความเสียหายร้ายแรงกว่า52 ซึ่งเนื้อหาของ
ฐานความผิดดังกล่าวมีขอบเขตความรับผิดค่อนข้างกว้าง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก บังคับ
ใช้แก่การลักลอบถ้ามองและบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม ในสถานที่
ส่วนตัวตามมาตรา 162 (1) (a)53 และส่วนที่สอง บังคับใช้แก่การลักลอบถ้ามองและบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะตามมาตรา 162 (1) (b)
และ (c)
เบื้องต้นผู้เขียนจะอธิบายเนื้อหาของบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทาง
เพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะตามมาตรา 162 (1) (b) และ (c) ของประมวล
กฎหมายอาญาแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46) จากนั้นจึงจะอธิบายคาพิพากษา
เกี่ยวกับขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ (Circumstances
that give rise to a reasonable expectation of privacy) ตามมาตรา 162 (1) (b) และมาตรา
162 (1) (c)
3.2.1 ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม
(Voyeurism) ถูกตราขึ้นในปี ค.ศ. 2005 ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา (Criminal Code R.S.C., 1985,
c. C-46) หมวดที่ 5 ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน มาตรา
162 มีเนื้อความบัญญัติว่า

52

Government of Canada (เชิงอรรถ 50).
53 Section 162 Voyeurism of Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46 states that
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including
by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is
in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if
(a) the person is in a place in which a person can reasonably be expected
to be nude, to expose his or her genital organs or anal region or her breasts, or to be
engaged in explicit sexual activity; …
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(1) ผู้ใดกระทาความผิด ลักลอบถ้ามอง — รวมถึงถ้ามองโดยใช้อุปกรณ์หรือ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ — หรือบันทึกภาพของผู้อื่น ขณะอยู่ในบริบทซึ่งสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัว, ในกรณีดังต่อไปนี้
(b) ถ้ามองหรือบันทึกภาพของผู้อื่นในสภาพเปลือยกาย หรือเปิดเผยอวัยวะเพศ
ทวารหนัก นมของเพศหญิง หรือขณะทากิจกรรมทางเพศ; หรือ
(c) ถ้ามองหรือบันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
นิยามของการบันทึกภาพ
(2) มาตรานี้, การบันทึกภาพ ให้หมายรวมถึงการใช้อุปกรณ์ทาให้ปรากฏภาพนิ่ง
ภาพยนตร์ หรือภาพเคลื่อนไหว
บทยกเว้นความผิด
(3) บทบัญญัติตาม (1) ... และอนุมาตรา (b) ไม่ใช้บังคับแก่การกระทาการใด ๆ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจ ซึ่งดาเนินการตามหมายอาญาชอบด้วยมาตรา 487.01.
บทกาหนดโทษ
(5) ผู้ใดกระทาความผิดตามอนุมาตรา (1) ... ของมาตรานี้
(a) ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี สาหรับการพิจารณาคดีลักษณะ indictable
offence; หรือ
(b) ระวางโทษตามดุลยพินิจของศาล (ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองพันดอลล่าร์แคนาดา)54 สาหรับสาหรับการพิจารณาคดีลักษณะ summary conviction
บทยกเว้นความผิด
(6) มาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การกระทาใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ”55

54

“… Section 787 of the Criminal Code provides that unless otherwise
specified, the maximum penalty for a summary conviction offence is six months and/or a
fine of $2000. …”. ดู Government of Canada (เชิงอรรถ 50).
55 Section 162 Voyeurism of Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46 states that
(1) Every one commits an offence who, surreptitiously, observes — including
by mechanical or electronic means — or makes a visual recording of a person who is
in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, if
(b) the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal
region or her breasts, or is engaged in explicit sexual activity, and the observation or
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ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา (Criminal Code R.S.C., 1985, c. C-46)
มาตรา 162 (1) (b) และ (c) สาหรับความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้
และไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ กาหนดองค์ป ระกอบความผิด บทยกเว้นความผิด และขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายในสถานที่สาธารณะไว้ดังนี้
1. องค์ประกอบความผิดของการกระทา อนุมาตรา (b) และ (c) เป็นการ (ลักลอบ)
บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวด้วยอุปกรณ์ใด ๆ หรือ (ลักลอบ) ถ่ายทอดภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
ออกอากาศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้เสียหาย56

recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or
engaged in such an activity; or
(c) the observation or recording is done for a sexual purpose.
Definition of visual recording
(2) In this section, visual recording includes a photographic, film or video
recording made by any means. …
Exemption
(3) Paragraphs (1) (a) and (b) do not apply to a peace officer who, under
the authority of a warrant issued under section 487.01, is carrying out any activity
referred to in those paragraphs. …
Punishment
(5) Every one who commits an offence under subsection (1) or (4)
(a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a
term not exceeding five years; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
Marginal note: Defence
(6) No person shall be convicted of an offence under this section if the
acts that are alleged to constitute the offence serve the public good and do not extend
beyond what serves the public good. …”
56 “The reference to “views or records, by any means” is intended to capture
voyeuristic visual representations that are conveyed through a variety of modern
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2. องค์ประกอบความผิดของผู้กระทา ได้แก่ อนุมาตรา (b) ต้องมีเจตนาธรรมดา
บันทึกภาพหรือถ่ายทอดภาพออกอากาศด้วยวิธีการใด ๆ ของผู้อื่นในสภาพเปลือยกาย หรือเปิดเผย
อวัยวะเพศ ทวารหนัก นมของเพศหญิง หรือขณะทากิจกรรมทางเพศ สาหรับอนุมาตรา (c) ต้องมี
เจตนาธรรมดาบันทึกภาพหรือถ่ายทอดภาพออกอากาศด้วยวิธีการใด ๆ และมีเจตนาพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศในการกระทาดังกล่าวประกอบด้วย
3. องค์ประกอบความผิดของวัตถุแห่งการกระทา ได้แก่ อนุมาตรา (b) ภาพของ
ผู้อื่นในสภาพเปลือยกาย หรือเปิดเผยอวัยวะเพศ ทวารหนัก นมของเพศหญิง หรือขณะทากิจกรรม
ทางเพศ สาหรับอนุมาตรา (c) ภาพของผู้เสียหาย ขณะอยู่ในบริบทซึ่งสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัว
4. บทยกเว้นความผิด ได้แก่ อนุมาตรา (b) ไม่ใช้บังคับแก่ การกระทาใด ๆ
ของเจ้าหน้าที่ตารวจตามหมายอาญาภายใต้มาตรา 487.01 ซึ่งมาตรา 487.01 (2) กาหนดเงื่อนไข
การออกหมายอาญาต้องระบุประเภทของอุปกรณ์ วิธีการสืบสวนสอบสวน หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณามิให้การกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจละเมิดเกียร์ติของปัจเจกชนเกินสัดส่วน และการติดตั้ง
อุปกรณ์สอดแนมของเจ้าหน้าที่ตารวจจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อมีหมายอาญาอนุญาตตามมาตรา 487.01
(4) ทั้งนี้การกระทาใด ๆ เพื่อบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตารวจย่อมไม่ถือว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศโดยตัวมันเอง และในกรณี มีเหตุจาเป็นเร่งด่วนที่เจ้าหน้าตารวจต้องดาเนินการ
สืบสอบสวนตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยไม่มีหมายอาญา อนุญาตให้เฉพาะการกระทาใด ๆ เพื่อ
บังคับใช้กฎหมายและเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนมาตรา 25.1 (8) (c) โดยไม่ละเมิดคุณค่าทางเพศ
ของปัจเจกชน57 นอกจากนี้ อนุมาตรา (b) ยังไม่บังคับใช้แก่การกระทาใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย
ของรัฐและเอกชน ทั้งนี้ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป58
สาหรับอนุมาตรา (c) ไม่ใช้บังคับแก่การกระทาใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ กล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยของรัฐและ
เอกชน ทั้งนี้ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป59

technologies, including live transmission over the internet …”. ดู Government of Canada
(เชิงอรรถ 50).
57 เพิ่งอ้าง.
58 เพิ่งอ้าง.
59 เพิ่งอ้าง.
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ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายในสถานที่สาธารณะ
ได้แก่
อนุมาตรา (b) บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการกระทาใด ๆ
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น
แต่บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว แต่บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูก
(ลักลอบ)บันทึกภาพในสภาพเปลือยกาย หรือเปิดเผยอวั ยวะเพศ ทวารหนัก นมของเพศหญิง หรือ
ขณะทากิจกรรมทางเพศ ขณะที่บุคคลนั้นอยู่ในบริบทซึ่งสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวแม้อยู่ใน
สถานที่สาธารณะ
สาหรับอนุมาตรา (c) บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการกระทา
ใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการกระทาใด ๆ อัน เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออก
ของประชาชนนอกเหนือเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ แต่บุคคลสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวจากการไม่ถูก(ลักลอบ)บันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม ทั้งนี้ไม่
คานึงว่าภาพดังกล่าวจะปรากฏบริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือมีชุดชั้นในปิดทับ
หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกายดังกล่าวจะถูกปกปิดด้วยเสื้อผ้าภานนอกหรือด้วยการกระทาอื่นใดอัน
เป็นการป้องกันไม่ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณะ หรือการบันทึกภาพเกิดขึ้นในสถานที่ใด ก็ล้วนแต่อยู่
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 162 (1) (c) ทั้งสิ้น ดังนั้นการบันทึกภาพในลักษณะไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะภายในขอบเขตความรับผิดของมาตรา 162 (1) (c)
อาจตีความครอบคลุมได้หลากหลายกรณีทั้งการบันทึกภาพด้วยวิธีการช้อนใต้เสื้อผ้า (upskirt) หรือ
ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) เช่นเดียวกับบทบัญญัติของกฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
รวมไปถึงการบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายแม้ภายนอกจะสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ หรือเปิดเผย
บางส่วนหรือเปลือยกายทั้งหมดสู่สายตาสาธารณะก็ตาม เช่น นมของเพศหญิงที่ภายนอกสวมเสื้อผ้า
ปิดทับอยู่ บริเวณเนินนมเปลือยของเพศหญิง อวัยวะเพศ ก้น นมที่เปลือยกายทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น
แม้ไม่ได้บันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย เพียงแต่บันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ ก็อาจเข้า
ข่ายการกระทาความผิดตามบทบัญญัตินี้
มาตรา 162 (1) ถูกตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการท่านหนึ่ งชื่อ ไมเคิล แพลคตัน
(Micheal Plaxton) ถึงความเป็นไปในการบังคับใช้มาตรา 162 (1) (b) ในสถานที่สาธารณะ ด้วยการให้
ความเห็นว่าบุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างโจ่มแจ้งในสถานที่
สาธารณะ และชวนสงสัยถึงบริบทของบุคคลซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยกาย หรือเปิดเผยอวัยวะเพศ ทวารหนัก
นมของเพศหญิง หรือขณะทากิจกรรมทางเพศเช่นใด จึงจะได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
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จากการ (ลักลอบ) บันทึกภาพตามความหมายขององค์ประกอบความผิด “ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (Circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy)”60
ด้วยปัญหาของนิยามองค์ประกอบความผิด “ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็ น ส่ ว นตั ว (Circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy)”
เช่นเดียวกับมาตรา 162 (1) (b) นักวิชาการท่านนี้สันนิษฐานว่ามาตรา 162 (1) ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในสถานที่ส่วนตัว เท่านั้ น61 แต่เป็นเพราะปัญหาความชัดเจนและ
ความแปลกประหลาดขององค์ประกอบความผิด จึงทาให้ศาลพิพากษาตีความกฎหมายขยายขอบเขต
ของมาตรา 162 (1) (c) ให้คุ้มครองผู้เสียหายจากการ(ลักลอบ)บันทึกภาพด้ว ยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า
(upskirt) หรือลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) ในสถานที่สาธารณะกันไปเอง และที่แย่กว่านั้นคือ
การตีความขยายความกฎหมายคุ้มครองครอบคลุมไปยังการ(ลักลอบ)บันทึกภาพบริเวณนมของหญิง
ซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับในคาพิพากษาศาลสูงคดี R v. Javis (2019)62 ซึ่งท้ายสุดนักวิชาการ
ท่านนี้เสนอแนะพิจารณาแก้ไของค์ประกอบความผิดของมาตรา 162 (1) กาหนดขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้จากัดเสรีภาพในการแสดงออกของ
ประชาชนมากเกินควร63
3.2.2 คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในสถานที่สาธารณะตามคาพิพากษา
ของศาลแคนาดาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบความผิดและการตีความ ซึ่งแต่ละศาลต่างวินิจฉัยโดยให้เหตุผล
แตกต่างกันตามบริบทของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในคดี อันจะอธิบายดังนี้
3.2.2.1 คดีลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้า
การ (ลักลอบ) บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และ
ไม่ยินยอมด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) ศาลพิพากษาให้เป็นความผิดตามมาตรา 162 (1) (c) ได้แก่
1. คดี R v. Rocha (2012) จาเลยเป็นพนักงานดับเพลิงประจาสนามบิน
แสร้งทาเป็นหมอบก้มลงซ่อมอุปกรณ์บางอย่างตรงบริเวณสายพานรับกระเป๋าเดินทาง และแอบวาง
กล้องโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้รองเท้าซึ่งตาแหน่งอยู่ใต้ร่มผ้าของผู้เสียหายเพื่อลักลอบบันทึกภาพบริเวณ
60

Micheal Plaxton, ‘Privacy, Voyeurism, and Statutory Interpretation’
(2018) Forthcoming Criminal Law Quarterly 1, 17-22 <https://ssrn.com/abstract=3102651>
สืบค้นเมื่อ 19 มีนาคม 2565.
61 เพิ่งอ้าง 16-21.
62 เพิ่งอ้าง 27-33, 35-36.
63 เพิ่งอ้าง 36.
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ส่วนตัวของร่างกาย ขณะผู้เสียหายนั่งรอกระเป๋าเดินทางตรงเก้าอี้นั่งคอยโดยไม่รู้ตั ว ทว่าพยานใกล้ชิด
จานวน 5 รายเห็นเหตุการณ์และแจ้งให้ผู้เสียหายทราบ จึงเป็นเหตุให้จาเลยถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ
พบพยานหลักฐานจากโทรศัพท์มือถือเป็นภาพบริเวณใต้กระโปรงของผู้เสียหาย จาเลยถูกฟ้องข้อหา
กระทาความผิดตามมาตรา 162 (1) (c) จาเลยให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดอัลเบอร์ต้าพิพากษาให้
จาเลยมีความผิดตามมาตรา 162 (1) (c)64
2. คดี R v. Russell (2019) จาเลยแอบซ่อนกล้องไว้ในกระเป๋าสะพาน
และแสร้งนากระเป๋าสะพายวางไว้บริเวณพื้น เพื่อหงายกล้องที่ซ่อนอยู่บันทึกภาพใต้กระโปรงของเด็กหญิง
ขณะยืน ต่อ แถวรอซื้อ อาหารบริเ วณศูน ย์อ าหารของห้า งสรรพสิน ค้า จนกระทั่ง เจ้า หน้า ที่รัก ษา
ความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าเข้าจับกุมและแจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจ พยานหลักฐานจากกระเป๋าสะพาย
พบกล้องดิจิตอล และการ์ดบันทึกข้อมูล 2 อัน ชื่อว่า “Catholic School” และ “Lulu” ซึ่งบันทึก
วิดีโอรวมจานวน 63 ไฟล์ เป็นภาพบริเวณใต้กระโปรงของหญิงสาวและเด็กหญิงจานวน 85 ราย
พฤติกรรมของจาเลยบางวิดีโอถึงขั้นติดตามผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดจากสถานที่หนึ่งสู่อีกสถานที่หนึ่ง
จาเลยถูกฟ้องข้อหากระทาความผิดตามมาตรา 162 (1) (c) และขัดคาสั่งเจ้าพนักงานเนื่องจากจาเลย
อยู่ในระหว่างคุมประพฤติ จาเลยให้การรับสารภาพทั้งสองข้อหา ศาลล่างพิพากษาให้จาเลยมีความผิด
ตามมาตรา 162 (1) (c) และขัดคาสั่งเจ้าพนักงานระหว่างคุมประพฤติ65
3.2.2.2 คดีลักลอบบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวซึ่งเปิดเผยเองสู่สายตาสาธารณะ
ข้อเท็จจริงในคดีที่จะกล่าวต่อไปนี้ เบื้องต้นอายุ ของผู้เสียหายและฐาน
ความผิดซึ่งจาเลยถูกฟ้องแตกต่างกัน แต่มีประเด็นข้อพิพาทเดียวกับเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิด
“ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (Circumstances that give rise to a reasonable
expectation of privacy)” ตามมาตรา 162 (1) มีรายละเอียดดังนี้
1. คดี R v. Rudiger (2011) ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า จาเลยจอดรถแวนใกล้
กับบริเวณสนามเด็กเล่น และลักลอบใช้กล้องซูมบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายเด็ก หลังจาก
จาเลยถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ พยานหลักฐานในกล้องดิจิต อลพบไฟล์วิดีโอความยาวประมาณ
40 นาที ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวมุมกล้องจดจ่อบริเวณส่วนตัวของร่างกายเด็ก ได้แก่ (1) ภาพของเด็ก
ขณะวิ่งเล่น ปีนป่ายต้นไม้ ซึ่งทาให้เสื้อผ้าภายนอกที่สวมอยู่มีสภาพรัดรั้งหรือเปิดเผยบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายโดยบังเอิญ (2) ภาพของเด็กหญิงขณะพวกเธอกาลังวิ่งเล่น ซึ่งปรากฏภาพบริเวณก้นซึ่งอยู่
64

คดี R v. Rocha (2012). ดูป ระกอบ R v. Rocha, 2012 ABPC 24 (CanLII).
(CanLII, 13 February 2012) <https://canlii.ca/t/fq4vd> สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2565.
65 คดี R v. Russell (2019). ดูป ระกอบ R v. Russell, 2019 BCCA 51 (CanLII).
(CanLII, 13 February 2012) <https://canlii.ca/t/hxdl1> สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2565.
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ในสภาพเปลือยหรือภายนอกมีชุดว่ายน้าปกปิดและง่ามขาส่วนที่ติดกับอวัยวะเพศ (3) ภาพเด็กเปลือย
กายขณะพี่เลี้ยงเด็กกาลังอาบน้าให้ จาเลยลักลอบบันทึกภาพด้วยวิธีการจับภาพเด็กจากคนหนึ่งไปยัง
อีกคนหนึ่งของภาพ (1) และหยุดใช้เลนส์กล้องซูมเฉพาเจาะจงไปยังเด็กหญิงของภาพ (2) และทารก
ของภาพ (3) โดยไม่สนใจบันทึกภาพเด็กชายหรือพี่เลี้ยงเด็กแต่อย่างใด จาเลยถูกฟ้องข้อหาครอบครอง
สื่อลามกอนาจารเด็ก มาตรา 163.1 (1) (a) (ii) และบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่
รับรู้และไม่ยินยอม มาตรา 162 (1) (c) ของประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา66
ศาลล่างพิพากษาให้จาเลยมีความผิดตามฟ้อง โดยให้เหตุผลประเด็นของ
มาตรา 162 (1) (c) ว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลต้องพิจารณาขึ้นอยู่กับบริบทข้อเท็จจริง การที่
จาเลยใช้เลนส์กล้องซูมลักลอบบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายส่อให้เห็นเจตนาพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ ซึ่งการกระทาในลักษณะนี้ วิญญูชนทั่วไปสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวใน
สถานที่สาธารณะจากการไม่ถูกลักลอบบันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศได้ ผู้เสียหายอยู่ในบริบท
ซึ่งสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวและจาเลยกระทาความผิดโดยมีเจตนาพิเศษครบองค์ประกอบ
ความผิดตามมาตรา 162 (1) (c)67
ต่อมาจาเลยอุทธรณ์คาพิพากษาศาลล่างในประเด็นของมาตรา 162 (1) (c)
ว่าการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิดตามมาตรา 162 (1) (c) เนื่องจากบุคคลอาจคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่กึ่งสาธารณะ แต่ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
อย่างสวนสาธารณะ หากศาลล่างพิจารณาจากบรรทัดฐานแนวคาพิพากษาศาลสูงเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ความผิด “คาดหมายความเป็นส่วนตัว (Reasonable expectation of privacy)” ของกฎบัตรสิทธิ
และเสรีภาพของแคนาดา มาตรา 8 จาเลยจึงไม่มีความผิดตามมาตรา 162 (1) (c) ขอศาลสูงพิพากษา
กลับ68
ศาลสูงวินิจฉัยว่ารากฐานแนวคิดการตีความสิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎ
บัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา มาตรา 8 พิจารณาจากการยึดหรือค้นตัวบุคคลหรือทรัพย์สินใน
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเพื่อรักษาประโยชน์
ขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (1) พิจารณาการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ซึ่งลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และลดอานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิตของบุคคลจากการลักลอบถ้า
66

คดี R v. Rudiger (2011). ดูประกอบ R v. Rudiger, 2011 BCSC 1397 (CanLII),
para.76. ดูประกอบ CanLII (19 October 2011) <https://canlii.ca/t/fnhr0> สืบค้นเมื่อ 23 มีนาคม
2565.
67 เพิ่งอ้าง para.76-78.
68 เพิ่งอ้าง para.79.
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มองและบันทึกภาพในความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชน ดังนั้นขอบเขตของสิทธิความเป็น
ส่วนตัวตามบรรทัดฐานแนวคาพิพากษาศาลสูงคดี มาตรา 8 แห่งกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา
จึงไม่อาจนามาพิจารณาเช่นเดียวกับขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลตามมาตรา 162 (1)
ของประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา69 อย่างไรก็ตาม สิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นแนวคิดที่มีลักษณะ
เป็นพลวัตรซึ่งอาศัยการพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป โดยมุ่งให้ความคุ้มครองบุคคลมากกว่า
สถานที่ และควรตีความแนวคิดเพื่อสร้างบรรทัดฐานวิถีปฏิบัติที่ถูกต้องแก่สังคม (normative standard)
มากกว่ายอมรับวิถีปฏิบัติของสังคมที่ดาเนินกันมาอย่างเคยชิน (descriptive standard) อันเป็น
บรรทัดฐานแนวคาพิพากษาศาลสูงของมาตรา 8 แห่งกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา เท่าที่
สามารถนามาปรับใช้กับประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (1)70
ศาลสูงเห็นว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ส่วนตัว
เนื่องจากเทคโนลียีมีส่วนผลักดันให้เกิดการละเมิ ดสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะมากขึ้น
บุคคลจึงสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกลักลอบบันทึกภาพใต้ร่มผ้าขณะอยู่ในสถานที่
สาธารณะ71 อย่างไรก็ดีสิทธิความเป็นส่วนตัวจะได้รับการคุ้มครองก็ต่อเมื่อการกระทาของจาเลยเป็น
การจากัดเสรีภาพ ลดทอดเกียร์ ติ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิตของ
ผู้เสียหาย พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ของจาเลยพยายามกล่าวอ้างหาว่าผู้เสียหาย (พี่เลี้ยงเด็กใน
ฐานะผู้ปกครองของเด็ก) สามารถคาดหมายถึงความเสี่ยงจากการถูกบันทึกภาพเมื่อนาตนมาอยู่ในสถานที่
สาธารณะ (risk analysis) จึงไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะเป็นข้อกล่าว
อ้างที่ไม่ถูกต้อง แม้บุคคลขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
จะน้อยกว่าขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่ส่วนตัว ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคล
จะไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะโดยสิ้นเชิง72 กล่าวคือ ผู้เสียหายไม่สามารถ
คาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ให้เด็กถูกมองหรือบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป (background
หรือ incidentally captured) แต่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการถ้ามองหรือลักลอบ
บันทึกภาพซึ่งมีเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากล้องดิจิตอลที่จาเลย
ใช้กระทาความเป็นผิดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถสารองข้อมูลและจับภาพบริเวณส่วนตัว
ของผู้เสียหายในระยะไกลซึ่งไม่อาจทาได้โดยอาศัยตาเปล่าของมนุษย์ ประกอบกับวิดีโอดังกล่าวบันทึกภาพ
เคลื่อนไหวนานกว่า 40 นาที ซึ่งล้วนแต่มุ่งเน้นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายเด็กส่อให้เห็นถึงเจตนา
69

เพิ่งอ้าง para.81-87.
70 เพิ่งอ้าง para.89.
71 เพิ่งอ้าง para.91-94.
72 Privacy right is not All-or-Nothing concept.
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พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศอันเป็นการลดทอดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหาย73 ดังนั้น
การกระทาของจาเลยเป็นการลักลอบบันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ ขณะผู้เสียหายอยู่ในบริบท
ซึ่งสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการไม่ให้เด็กถูกบันทึกภาพในลักษณะ
ของจาเลย การกระทาของจาเลยจึงเป็นความผิดตามมาตรา 162 (1) (c) พิพากษายืน74
2. คดี R v. Lebenfish (2014) ข้อ เท็จ จริง เกิด ขึ้น ที่ช ายหาดเปลือ ย
สาธารณะชื่อ Hanlan’s Point ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะโตรอนโต (Toronto Island) เปิดบริการและอนุญาต
ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเปลือยกายอาบแดดได้ จาเลยใช้กล้องดิจิต อลบันทึกภาพผู้หญิงเปลือยกาย
จานวนมาก หนึ่งในนั้นคือผู้เสียหายอายุ 33 ปี ซึ่งอยู่ห่างจากจาเลยประมาณ 30 เมตร ผู้เสียหายรู้ตัว
หลักจากพยานใกล้ชิดแจ้งให้ทราบ เธอจึงเดินไปขอร้องให้จาเลยลบภาพออกเสีย จาเลยไม่ต้องการให้
ผู้เสียหายยึดกล้องดิจิตอลไปจึงยอมลบภาพของผู้เสียหายตามคาขอร้อง กล้องดิจิตอลดังกล่าวพบภาพ
ของผู้เสียหายจานวน 10-12 ภาพ ซึ่งเป็นภาพจากด้านข้าง ด้านหลัง นมเปลือยและก้นเปลือยของ
ผู้เสียหาย ผู้เสียหายยังคงไม่พอใจถึงพฤติกรรมของจาเลยจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
ชายหาดทราบ จาเลยถึงถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตารวจในที่สุด จาเลยถูกพนักงานอัยการฟ้องในข้อหา
กระทาความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะตามประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (1) (b) และความผิดฐานทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ราคาญตามมาตรา 430 (1) (c)75
ในชั้นพิจารณาคดีของฝ่ายโจทก์ได้ความว่า แม้ขณะเกิดเหตุจะไม่มีกฎ
หรือข้อบังคับใดห้ามมิให้บันทึกภาพบริเวณชายหาดเปลือย และผู้เสียหายทราบดีว่าไม่สามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวบนชายหาดเปลือยจากการมองของผู้อื่น แต่การเปลือยกายของเธอก็ไม่ได้หมายความ
ให้อนุญาตแก่ผู้ใดสามารถบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ ทั้งนี้ จากคาให้การของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของชายหาดและพยานหลักฐานเป็นภาพจานวน 47 ภาพจากกล้องดิจิตัลของจาเลย
พบว่าภาพส่วนใหญ่เป็นภาพของผู้หญิงที่ถูกบันทึกจากด้านหลังปรากฏตัวบุคคลขนาดเล็ก หรือเป็น
ภาพที่ถูกบันทึกจากด้านข้าง ล้วนแต่มีระดับความคมชัดและมีระยะห่างที่สามารถมองเห็นได้เทียบเท่า
กับตาเปล่าของมนุษย์76
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คดี R v. Rudiger, 2011 BCSC 1397 (CanLII) para.107-115.
74 เพิ่งอ้าง para.116-117, 141.
75 คดี R v. Lebenfish (2014). ดู ป ระกอบ R v. Lebenfish, 2014 ONCJ 130 (CanLII),
para.2-6. (CanLII, 18 มีนาคม 2014) <https://canlii.ca/t/g7x0f> สืบค้นเมื่อ 23 March 2565.
76 เพิ่งอ้าง para.6-10.
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สาหรับชั้นพิจารณาคดีของฝ่ายจาเลยได้ความว่า จาเลยเป็นผู้หลงใหล
การเปลือยกายและเคยเข้าร่วมกิจกรรมเปลือยกายปั่นจักรยาน (World Naked Bike Rides) มาก่อน
จาเลยให้การว่า (1) การบันทึกภาพผู้หญิงเปลือยกายในสถานที่สาธารณะเป็นงานอดิเรก ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นความงามเชิงศิลปะ (2) จาเลยไม่มีเจตนากระทาเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศเห็นได้จากพยานหลักฐาน
ที่ปรากฏเฉพาะภาพผู้หญิงเปลือยกายจากด้านหลังและด้านข้าง โดยไม่มีการซูมเลนส์กล้องประชิดตัว
บุคคล และจาเลยไม่มีเจตนานาภาพเหล่านี้ไปส่งต่อแก่บุคคลภายนอกหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะแต่
อย่า งใด (3) ขณะเกิด เหตุก็ไ ม่มีก ฎหรือ ข้ อ บัง คับ ใดห้า มมิใ ห้บัน ทึก ภาพบริเ วณชายหาดเปลือ ย
(4) การกระทาของจาเลยไม่ใช่การ (ลักลอบ) บันทึกภาพผู้เสียหาย แต่เป็นการบันทึกภาพอย่างโจ่งแจ้ง
ซึ่งพยานใกล้ชิดของผู้เสียหายก็รับรู้ถึงการกระทาของจาเลย นอกจากนี้ (5) จาเลยเห็นว่าผู้เสียหาย
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมองหรือบันทึกภาพในสถานที่สาธารณะไม่ว่ากรณีใด77
ศาลจังหวัดเห็นว่า เมื่อโจทก์ฟ้องจาเลยกระทาความผิดตามมาตรา 162
(1) (b) ก็ไม่มีประเด็นต้องวินิจฉัยถึงเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ78 ประเด็นข้อพิพาทของคดีนี้
คือ การกระทาของจาเลยเป็นการ(ลักลอบ)บันทึกภาพผู้เสียหายหรือไม่ และผู้เสียหายสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะได้หรือไม่
ประเด็นแรก พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พจนานุกรมแคนาดาและ Black’s Law
Dictionary นิยามคาว่า “ลักลอบ (surreptitiously)” หมายถึง พฤติกรรมลักซ่อนไม่ต้อ งการให้ผู้ใด
รับรู้อันส่อให้เห็นเจตนาชั่วร้ายของผู้กระทา ตรงกันข้ามกับพฤติการณ์ของจาเลย ซึ่งใช้กล้องดิจิตอลที่มี
ขนาดพกพา บันทึกภาพเป็นเวลาหลายชั่งโมงท่ามกลางผู้คนจานวนมากบนชายหาดเปลือยโดยไม่มีผู้ใด
ให้ความสนใจ และภาพดังกล่าวถูกบันทึกจากด้านหลังและด้านข้างในระดับความคมชัดและระยะห่าง
เทียบเท่ากับการมองเห็นด้วยงตาเปล่ามนุษย์ ประกอบกับคาพิพากษาส่วนใหญ่ของมาตรา 162 (1) (b)
จาเลยมักจะใช้กล้องขนาดจิ๋ว หรือมีพฤติการณ์แอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับรู้ จึงไม่
เพียงพอจะถือว่าจาเลยลักลอบบันทึกภาพ อีกทั้งบทบั ญญัติมาตรา 162 (1) (b) พิจารณา “ลักลอบ
(surreptitiously)” จากการกระทาของจาเลย มิใช่ความยินยอมของผู้เสียหาย เพราะไม่มีบัญญัติเป็น
องค์ประกอบความผิดไว้ตามมาตรา 162 (1) (b) 79
ประเด็นที่สอง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อกล่าวอ้างของโจทก์ที่ว่า “ผู้เสียหาย
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวบนชายหาดเปลือยจากการมอง แต่สามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวจากการไม่ถูกลักลอบบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกายบน
77

เพิ่งอ้าง para.11-15.
78 เพิ่งอ้าง para.22-23.
79 เพิ่งอ้าง para.25-34.
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ชายหาดเปลือย เป็นข้อกล่าวอ้างเชิงอัตวิสัย การกระทาของจาเลยเป็นเพียงการทาให้ผู้เสียหายรู้สึกไม่
พอใจ ซึ่งไม่อาจถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายในบริบทบนชายหาดเปลือย
แต่อย่างใด ด้วยเหตุผล 10 ประการ ดังนี้ (1) Hanlan’s Point เป็นสถานที่สาธารณะ (2) ชายหาด
เปลือยเต็มไปด้วยผู้คนซึ่งสวมเสื้อผ้าและเปลือยกาย (3) บุคคลซึ่งเปลือยกายย่อมเป็นที่จับตามองของผู้อื่น
(4) ผู้คนจานวนมากบนชายหาดเปลือยล้วนพกและใช้สมาร์ทโฟน (5) ไม่มีข้อบังคับท้องถิ่นห้ามมิให้
บันทึกภาพบนชายหาดเปลือยขณะเกิดเหตุ (6) ไม่มีกฎของสถานที่ห้ามมิให้บันทึกภาพบนชายหาดเปลือย
ขณะเกิด เหตุ (7) ไม่มีน โยบายของท้อ งถิ่น ห้า มมิใ ห้บัน ทึก ภาพบนชายหาดเปลือ ยขณะเกิด เหตุ
(8) ผู้เสียหายบรรลุนิติภาวะแล้ว (9) ภาพของผู้เสียหายที่ปรากฏอยู่ในระดับความคมชัดและมีระยะห่าง
เทียบเท่ากับการมองเห็นโดยอาศัยตาเปล่าของมนุษย์ และ (10) ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าจาเลยมีเจตนา
ส่งต่อภาพของผู้เสียหายสู่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งนี้การกระทาของจาเลยไม่
ต่างจากการบันทึกภาพผู้เข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดเปลือยกายประจาเมืองโตรอนโต80 ดังนั้นผู้เสียหาย
จึงไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวบนชายหาดเปลือยจากการไม่ถูกจาเลยบันทึกภาพ ขณะอยู่
ในบริบทเปลือยกายได้81
พิพากษายกฟ้องโจทก์82 อย่างไรก็ดี ศาลจังหวัดหมายเหตุตอนท้ายของ
คาพิพากษาท้ายประเด็นของมาตรา 162 (1) (b) ว่าผลของคาพิพากษาอาจเปลี่ยนไปหากข้อเท็จจริง
ในคดีได้ความว่าสถานที่ดังกล่าวมีกฎ นโยบาย หรือข้อบังคับท้องถิ่นกาหนดห้ามมิให้บันทึกภาพบน
ชายหาดเปลือย83
3.2.2.3 คดีลักลอบบันทึกภาพบริเวณนมซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด
คดี R v Jarvis (2019) ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าจาเลยเป็นคุณครูประจาโรงเรียน
มัธยมปลายแห่งหนึ่ง แอบใช้กล้องปากกา84ลักลอบบันทึกภาพ (1) ร่องนมจากการสวมเสื้อคอกว้าง
และ (2) นมที่สวมเสื้อผ้าภายนอกปกปิดมิดชิดของผู้เสียหายโดยไม่รู้ตัวและไม่ให้ความยินยอมจานวน
27 ราย ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงอายุประมาณ 14-18 ปี ขณะผู้เสียหายทากิจกรรมทั่วไปในบริเวณโรงเรียน
เช่น โถงทางเดิน ห้องเรียน โรงอาหาร และสนามหญ้าโรงเรียน โดยใช้วิธีการบันทึกภาพจากมุมสูง
80

เพิ่งอ้าง para.35-40.
81 คดี R v. Lebenfish (2014). ดูประกอบ ‘R v. Lebenfish, 2014 ONCJ 130 (CanLII),
para.41’ (CanLII, 18 มีนาคม 2014) <https://canlii.ca/t/g7x0f> สืบค้นเมื่อ 23 March 2565.
82 เพิ่งอ้าง para.55.
83 เพิ่งอ้าง para.41.
84 กล้องปากกา ใช้สาหรับบันทึกภาพและ/หรือเสียงในเวลาเดียวกัน และสามารถโอนถ่าย
ข้อมูลภาพสู่คอมพิวเตอร์.
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และด้านข้าง เพื่อให้ได้ภาพของบริเวณนมที่ตาเปล่าของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ ผู้อานวยการโรงเรียน
สังเกตเห็นแสงสีแดงทะลุออกมาจากหัวปากกาจึงเรียกจาเลยเข้าสอบถามและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
จับกุมในเวลาต่อมา พยานหลักฐานในกล้องปากกาพบไฟล์วีดีโอปรากฏภาพดังกล่าวจานวน 35 ไฟล์
ซึ่งถูกบันทึกตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2010 ถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 จาเลยถูกพนักงานอัยการ
ฟ้องข้อหากระทาความผิดตามมาตรา 162 (1) (c)85
ประเด็น ข้อ พิพ าทของศาลชั้น ต้น คือ การกระทาของจาเลยเป็น การ
(ลักลอบ) บันทึกภาพผู้เสียหายหรือไม่ และผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะได้หรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษยกฟ้องด้วยเหตุผลว่า ผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ แต่การกระทาของจาเลยไม่มีน้าหนักเพียงพอจะถือว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ86 ต่อมาโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องตามความเห็นขององค์คณะ
เสียงส่วนใหญ่ว่าการกระทาของจาเลยเห็นเป็นประจักษ์ชัดว่ามีเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
แต่ผู้เสียหายไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ เพราะย่อมคาดหมายได้ว่าตน
อาจถูกมองจากผู้อื่นหรือถูกบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงเรียน87 ตรงกันข้ามกับความเห็นแย้ง
ของผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ท่านหนึ่งชื่อฮัสคอปท์ เจ.เอ. (Huscroft J.A.) มีความเห็นว่าขอบเขตของ
สิทธิความเป็นส่วนตัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะซึ่งปราศจากผู้อื่นจากสถานที่ส่วนตัวเพียงอย่างเดียว แต่สิทธิ
ความเป็นส่วนตัวของบุคคลขึ้นอยู่กับบริบทข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป ซึ่งสมควรให้ความคุ้มครองเป็น
ลาดับแรกก่อนพิจารณาชั่งน้าหนักกับสิทธิเสรีภาพอื่น ด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าผู้เสียหายสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ88
โจทก์ฎีกา ฎีกาของโจทก์แถลงว่าคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์พิจารณา
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของบุคคลจากสถานที่ส่วนตัวเป็นการตีความจากัดขอบเขต
ความคุ้มครองที่แคบเกินไป ทั้งนี้ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของบุคคลพึงพิจารณา
จากหลักเกณฑ์อื่นประกอบ ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
ตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ สมควรพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) การกระทาของจาเลยเป็นการบันทึกภาพ
มากกว่าการมองทั่วไป (2) ความร้ายแรงจากการใช้เทคโนโลยีและลักษณะการกระทาของจาเลย
(3) ความไว้วางใจที่นักเรียนมีต่อจาเลยในฐานะคุณครู และ (4) นโยบายของคณะกรรมการโรงเรียน
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คดี R v. Lebenfish, 2014 ONCJ 130 (CanLII), para.7-12.
86 เพิ่งอ้าง para.13-15.
87 เพิ่งอ้าง para.16-17.
88 เพิ่งอ้าง para.18.
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ห้ามมิให้คุณครูมีพฤติกรรมในลักษณะนี้ จึงขอศาลพิพากษาให้ผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวในสถานที่สาธารณะขณะถูกจาเลยลักลอบบันทึกภาพตามมาตรา 162 (1)89
จาเลยให้การต่อสู้ว่า องค์ประกอบความผิด “ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็ น ส่ ว นตั ว (Circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy)”
ตามมาตรา 162 (1) หมายถึง บริบทซึ่งผู้เสียหายสามารถคาดหมายว่าผู้เสียหายหรือบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายผู้เสียหายจะไม่ถูกมองจากผู้อื่น สมควรพิจารณาจากพื้นที่ส่วนตัวทางกายภาพ และ
การแสดงออกถึงเจตนาปกปิดการมองเห็นจากภายนอก หาใช่หลักเกณฑ์ตามที่โจทก์กล่าวอ้างไม่
กล่าวคือ บริบทซึ่งผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกมองจากผู้อื่น ได้แก่
สถานที่ส่วนตัวที่ปราศจากการรบกวนจากคนแปลกหน้า เช่น บ้าน หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ซึ่งถูกภายนอกปกปิดด้วยเสื้อผ้า การกระทาของจาเลยเป็นการบันทึกภาพในสถานที่สาธารณะซึ่งผู้เสียหาย
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกมองจากผู้อื่นได้ ขอศาลพิพากษายกฟ้อง90
ประเด็นข้อพิพาทในชั้นฎีกา คือ ผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวในสถานที่สาธารณะได้หรือไม่ 91 ศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้เสีย หายสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการลักลอบบันทึกภาพของจาเลย ด้วยเหตุผลการวินิจฉัยที่แตกต่างกัน
ระหว่างหัวหน้าองค์คณะผู้พิพากษาและผู้พิพากษาเสียงส่วนใหญ่กับผู้พิพากษาเสียงส่วนน้อย อันมี
รายละเอียดดังนี้
หัวหน้าองค์คณะผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าความผิดฐานลักลอบถ้ามองและ
บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และไม่ยินยอม (Voyeurism) มาตรา 162 (1) บัญญัติ
ขึ้นมาปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีกระทาความผิด เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว (privacy) และคุณค่าทางเพศ (sexual integrity) ของบุคคลจากการถ้ามองและ
ลักลอบบันทึกภาพโดยมีวัตถุประสงค์ทางเพศ อีกทั้งมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์และกลุ่มเปราะบาง
จากการใช้ความรุนแรงและแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบ ซึ่งมาตรา 162 (1) (b) บัญญัติคุ้มครอง
บริเวณส่วนตัวของร่างกาย และมาตรา 162 (1) (c) บัญญัติป้องกันการกระทาซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางเพศ
แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองคุณค่าทางเพศของบุคคลไว้อย่างชัดเจน ดังนั้นการพิจารณา
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวของบุคคล จึงไม่ได้พิจารณาจากสถานที่หรือ การปกปิด
บริเวณส่วนตัวของร่างกายตามข้อกล่าวอ้างของจาเลยเพียงอย่างเดียว ประกอบกับความคาดหมาย
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เพิ่งอ้าง para.27.
90 เพิ่งอ้าง para.26.
91 เพิ่งอ้าง para.22.
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ความเป็นส่วนตัวจากการมองด้วยตาเปล่าของมนุษย์แตกต่างจากการบันทึกภาพโดยอาศัยเทคโนโลยี
หาใช่เป็นการกระทาอย่างเดียวกันตามข้อกล่าวอ้างของจาเลยไม่92
แนวคิ ด ขององค์ ป ระกอบความผิ ด “คาดหมายความเป็ น ส่ ว นตั ว
(Reasonable expectation of privacy)” ตามมาตรา 162 (1) ฝ่ายนิติบัญญัติบัญญัตินาถ้อยคา
ดังกล่าวมาจากบรรทัดฐานแนวคาพิพากษาของมาตรา 8 แห่งกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา
แต่ไม่อาจนาหลักการตามบรรทัดฐานแนวคาพิพากษาดังกล่าวมาปรับใช้กับมาตรา 162 (1) อย่างสมบูรณ์
เนื่องจากมาตรา 162 (1) ว่าด้วยการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างปัจเจกชนกับปัจเจกชนบน
พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ขณะที่มาตรา 8 แห่งกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดา เป็นการละเมิด
สิทธิความเป็นส่วนตัวระหว่างรัฐกับปัจเจกชนบนพื้นฐานของประโยชน์สาธารณะ 93 อย่างไรก็ตาม
สิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นแนวคิดที่มีลักษณะเป็นพลวัตรอาศัยการพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็ น
รายกรณีไป94 ทั้งนี้ สิทธิความเป็นส่วนตัวมีระดับของความคุ้มครองตามบริบท (Privacy right is not
All-or-Nothing concept) แม้บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจาก
การมอง ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจาก
การมองหรือ บัน ทึก ภาพทุก กรณีโ ดยสิ้น เชิง 95 ยกตัวอย่างเช่น บุคคลนอนเล่นในสวนสาธารณะไม่
สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมองหรือบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป (background หรือ
incidentally captured) ของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการพื้นที่เดียวกัน แต่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
จากการไม่ถูกบันทึกภาพใต้ร่มผ้า (upskirt) หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากโดรน (drone) บันทึกภาพ
ขณะนอนอาบแดด หรือบันทึกภาพขณะมารดาให้นมบุตร96
มาตรา 162 (1) องค์ประกอบความผิด “ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็ น ส่ ว นตั ว (Circumstance that give rise to a reasonable expectation of privacy)”
หมายถึง บริบทตามสภาพของข้อเท็จจริงหนึ่งซึ่งบุคคลสามารถคาดหมายว่าจะไม่ถูกมองหรือบันทึกภาพ97
โดยข้อเท็จจริงของคดีนี้ พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 9 ประการดังต่อไปนี98้ คือ
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เพิ่งอ้าง para.34-43 และ 48-53.
93 เพิ่งอ้าง para.54-59.
94 เพิ่งอ้าง para.60.
95 เพิ่งอ้าง para.61.
96 เพิ่งอ้าง para.40-41.
97 เพิ่งอ้าง para.28.
98 เพิ่งอ้าง para.29-30.
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1. สถานที่ซึ่งก่อเหตุ โรงเรียนเป็นสถานที่สาธารณะ แม้ผู้เสียหายจะไม่
สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมอง แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายไม่สามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพ นอกจากนี้โรงเรียงไม่ใช่สถานที่สาธารณะโดยสมบูรณ์ เพราะจากัด
เฉพาะบุคคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งมีระเบียบข้อบังคับและวิถีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบันทึกภาพ99
2. ความร้ายแรงของการกระทา การบันทึกภาพมีระดับความร้ายแรง
มากกว่าการมองหรือถ้ามอง เนื่องจากความสามารถทางเทคโนโลยีสามารถบันทึกข้อมูลส่วนตัวของ
บุคคลเป็นระยะเวลานาน มีระบบสารองข้อมูลที่มั่งคงถาวร สามารถเปิดทวนซ้าเท่าที่ต้องการ และโอนถ่าย
ข้อมูลไปยังบุคคลภายนอก100
3. วัตถุที่ใ ช้แ ละลัก ษณะการกระทา 3.1) กล้อ งปากกาเป็น อุป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะลักซ่อนโดนสภาพ ทาให้ผู้เสียหายไม่ทราบถึงการมีอยู่ของกล้องและไม่รู้ตัว
ขณะตกเป็นเป้าหมายของการลักลอบบันทึกภาพ และ 3.2) จาเลยลักลอบบันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์
ส่วนตัวและเจตนาบันทึกภาพผู้เสียหายในระยะประชิด ทาให้ภาพที่บันทึกมีลักษณะเจาะจง (identifiable)
ใบหน้าและบริเวณส่วนตัวของร่างกายผู้เสียหาย ตรงกันข้ามกับกล้องวงจรปิดของโรงเรียนซึ่งปิดป้ายแจ้ง
ให้ทราบอย่างชัดเจนโดยทั่วกัน ทาให้ผู้เสียหายคาดหมายว่าตนย่อมถูกบันทึกภาพขณะทากิจกรรมทั่วไป
ในบริเวณที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด นอกจากนี้กล้องวงจรปิดติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
และอนุญาตเฉพาะบุคคลากรบางคนสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิด และการบันทึกภาพมีลักษณะ
ทั่วไป (background หรือ incidentally captured)101
4. การรู้ตัวหรือให้ความยินยอมของผู้เสียหาย การลักลอบบันทึกภาพ
บริเวณส่วนตัวของร่างกายไม่ว่าภายนอกจะสวมเสื้อผ้าปกปิดหรือไม่ ผู้เสียหายย่อมคาดหมายว่าบริเวณ
ส่วนตัวดังกล่าวต้องไม่ถูกบันทึกภาพจากผู้ใด การกระทาของจาเลยมีลักษณะลักซ่อนโดยสภาพ ทาให้
ผู้เสียหายไม่รู้ตัวและไม่สามารถให้ความยินยอมแก่การลักลอบบันทึกภาพเช่นนั้น102
5. วัตถุแห่งการกระทาของผู้เสียหาย อวัยวะของร่างกายซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ทางเพศ เช่น อวัยวะเพศ นม เป็นสิ่งที่บรรทัดฐานของสังคมให้คุณค่าควรแก่ความเคารพ จาเลยลักลอบ
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เพิ่งอ้าง para.73.
100 เพิ่งอ้าง para.74.
101 เพิ่งอ้าง para.75-81 และ 89.
102 เพิ่งอ้าง para.90.
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บันทึกภาพโดยมุ่งเน้นไปยังบริเวณนมของผู้เสียหาย ถือเป็นการละเมิดคุณค่าที่บรรทัดฐานสังคมกาหนด
ขอบเขตห้ามมิให้ล่วงละเมิด103
6. กฎหรือระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้กระทา คณะกรรมการโรงเรียนมี
ระเบียบข้อบังคับห้ามมิให้คุณครูลักลอบบันทึกภาพของนักเรียน เป็นข้อเท็จจริงที่ทาให้ผู้เสียหาย
สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการกระทาของจาเลย104
7. ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจาเลย สถานะความเป็นครูย่อมเป็นที่
คาดหมายจากนักเรียนว่าต้องได้รับการดูแลปกป้องจากพฤติกรรมมิชอบ พฤติกรรมมิชอบอย่างการลักลอบ
บันทึกภาพเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศเป็นการทาลายความไว้วางใจที่ผู้เสียหายมีต่อจาเลย105
8. เจตนาของผู้กระทา พฤติการณ์การกระทาตาม ข้อ 3 ส่อให้เห็นเจตนา
ชั่วร้ายเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศของจาเลย106
9. อายุของผู้เสียหาย มาตรา 162 (1) บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์
จากการกระทาความรุนแรงและแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยมิชอบ ผู้เสียหายสมควรได้รับการคุ้มครอง
สิท ธิค วามเป็น ส่วนตัว มากกว่า ผู้ใ หญ่ เนื่อ งจากความไร้เ ดียงสาทาให้ผู้เ ยาวไม่สามารถเข้าใจผล
ของการกระทา หรือแยกแยะสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ทาให้ไม่สามารถปกป้องตนเองจากการละเมิดสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวและคุณค่าทางเพศ107
จากการวินิจฉัยของหัวหน้าองค์คณะผู้พิพากษาข้างต้นได้รับลงมติเห็นชอบ
จากผู้พิพากษาเสียงส่วนใหญ่ จึงพิพากษาให้ผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะตามมาตรา 162 (1) พิพากษากลับให้จาเลยมีความผิดตามมาตรา 162 (1) (c)
อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยเห็นชอบกับคาพิพากษาข้างต้น
แต่วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (1) ถูกบัญญัติไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับ
เพศ มีผลผูกพันให้ศาลต้องพิจารณาตีความกฎหมายให้สอดคล้องเพื่อคุ้มครองอานาจการตัดสินใจใช้ชีวิต
และคุณค่าทางเพศ 108 ส่งผลให้การตีความองค์ประกอบความผิด “ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็ น ส่ ว นตั ว (Circumstance that give rise to a reasonable expectation of privacy)”
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เพิ่งอ้าง para.82 และ 89.
104 เพิ่งอ้าง para.83.
105 เพิ่งอ้าง para.84.
106 เพิ่งอ้าง para.85.
107 เพิ่งอ้าง para.86-88.
108 เพิ่งอ้าง para.86-88.
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ต้องตีความเพื่อคุ้มครองภาพส่วนบุคคลจากการถ้ามองหรือลักลอบบันทึกภาพซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางเพศ109
ให้สอดคล้องกับเจตจานงของหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศ
องค์ป ระกอบความผิด “คาดหมายความเป็น ส่ว นตัว (Reasonable
expectation of privacy)” ตามมาตรา 162 (1) ไม่สามารถนาบรรทัดฐานแนวคาพิพากษาตามมาตรา 8
แห่งกฎบัตรสิทธิและเสรีภาพของแคนาดามาปรับใช้ได้ทั้งหมด 110 บุคคลสามารถคาดหมายความเป็น
ส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ เพราะสิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึง อานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิตและ
ความสามารถในการเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดพื้นที่ส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลภายนอก
(autonomy) ดังนั้นบุคคลสมควรได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะต่อเมื่อ
อานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิต และความสามารถในการควบคุมความเป็นส่ว นตัวของบุคคลถูก
กระทบกระเทือน111
คาพิพากษาของผู้พิพากษาเสียงส่วนใหญ่ควรวินิจฉัยให้เหตุผล 9 ประการ
เพื่อสนับสนุนการตัดสินลงโทษจาเลยมากกว่าการสร้างนิยามของบทบัญญัติกฎหมาย112 ผู้พิพากษา
เสียงส่วนน้อยเห็นว่าบุคคลจะสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวตามนัย ยะของมาตรา 162 (1) (c)
ก็ต่อเมื่อ (1) การถ้ามองหรือลักลอบบันทึกภาพ (surreptitiously) เป็นการละเมิดอานาจการตัดสินใจ
ดาเนินชีวิตและความสามารถในการควบคุมความเป็นส่วนตัว ของผู้เสียหาย113 และ (2) การกระทา
ดังกล่าวยังมีเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ (sexual purpose)114 อันมีลักษณะเป็นการปลุกเร้า
อารมณ์ทางเพศหรือสนองความใคร่ของจาเลย ทาให้ผู้เสียหายถูกลดทอนคุณค่าทางเพศ115 ดังนั้นเมื่อ
จาเลยกระทาเข้าข่ายข้อพิจารณาทั้งสองประการ ผู้เสียหายจึงอยู่ในบริบทซึ่งสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวจากการกระทาของจาเลย พิพากษาให้จาเลยมีความผิดตามมาตรา 162 (1) (c)116

109

เพิ่งอ้าง para.128.
110 เพิ่งอ้าง para.107-108.
111 เพิ่งอ้าง para.134-136.
112 เพิ่งอ้าง para.109.
113 เพิ่งอ้าง para.134-140.
114 เพิ่งอ้าง para.133.
115 เพิ่งอ้าง para.144-145.
116 เพิ่งอ้าง para.146.
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3.3 เปรียบเทียบกฎหมายและคาพิพากษาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
บทนี้ผู้เขียนจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างของขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะที่ได้มาจากกฎหมายและคาพิพากษาศาลระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา และชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกฎหมายและคาพิพากษาศาล
เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะของแต่ละประเทศ หลักเกณฑ์พิจารณาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP)
ในสถานที่สาธารณะ และนาไปสู่การวิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP)
ในสถานที่สาธารณะตามบริบทของสังคมไทยในบทที่ 4.3 ต่อไป
จากการศึกษาบทบัญญัติกฎหมายและคาพิพากษาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศแคนาดาตามบทที่ 3.1 และบทที่ 3.2 จะเห็นว่ากฎหมายทั้งระดับรัฐและระดับมลรัฐของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัตินิยามและองค์ประกอบความผิดไว้อย่างชัดเจน ทาให้คาพิพากษาศาล
ตีความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด ตรงกันข้ามกับกฎหมายของ
ประเทศแคนาดาที่ขาดความชัดเจนทั้งนิยามและองค์ประกอบความผิด เป็นเหตุให้ศาลมีดุลยพินิจ
ตีความกฎหมายอย่างกว้างขวาง เพื่อความเข้าใจสามารถศึกษาตารางเปรียบเทียบกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในภาคผนวก ก
บทบัญญัติกฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐต่าง ๆ และคาพิพากษาทั้งสองศาลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
สาหรับความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม จากัดเฉพาะการบันทึกภาพ
โดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse)
ซึ่งเป็นพฤติกรรมลักซ่อนโดยสภาพของการกระทา และผู้เสียหายสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
ในสถานที่สาธารณะ เฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกายได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น
หรือนมของเพศหญิงสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงไป ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับภายใน
และภายนอกต้องสวมเสื้อผ้าปกปิดหรื อกระทาใด ๆ ป้องกันไม่ให้บริเวณส่วนตัวภายในดังกล่า ว
ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ ทาให้คาพิพากษาศาลสูงมลรัฐโคลัมเบีย (วอชิงตัน ดีซี ) คดี District of
Columbia v. Cleveland (2015) พิพากษาไม่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลซึ่งไม่สวม
เสื้อผ้าภายนอกปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน หรือสวมเสื้อภายนอกแต่บางหรือไม่เพียงพอ
ที่จ ะปกปิด ไม่ใ ห้บริเ วณส่ว นตัว ของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะ หรืออยู่ในอิริยาบถ
ที่ไม่ป้องกันไม่ให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะ เป็นเหตุให้การบันทึกภาพ
ของจาเลยไม่จาเป็นต้องกระทาด้วยวิธีการลักซ่อน (secretly/surreptitiously record) จึงไม่เป็นความผิด
ฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งแนวคิดการคุ้มครอง
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สิทธิความเป็นส่วนตัวจากการปกปิด อาจนาไปสู่ปัญหาการตีความกฎหมายในลักษณะกล่าวโทษ
ผู้เสียหาย (Victim blaming)117 ไม่ให้ได้รับความคุ้มครองอันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน
เกี่ยวกับความยินยอมของผู้เสียหาย (Assumption of risk) ที่สัมพันธ์กับการแต่งกายหรืออิริยาบถซึ่ง
เปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายโดยไม่มีเจตนาเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่ างกายสู่สาธารณะ หรือ
เจตนาเปิดเผยแต่ไม่อนุญาตให้ผู้ใดบันทึกภาพ
ขณะที่บทบัญญัติกฎหมายของประเทศแคนาดา กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะสาหรับความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของ
ผู้อื่นโดยไม่ยินยอมค่อนข้างกว้าง เพราะกฎหมายไม่ได้กาหนดนิยามของลักษณะภาพของผู้เสียหาย
และขาดนิยามความหมายของ “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (Circumstance that
give rise to a reasonable expectation of privacy)” เป็น เหตุใ ห้ศ าลตีค วามคุ้ม ครองสิท ธิ
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะแตกต่างไป
จากการศึกษาประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162 (1) (c) และคาพิพากษาศาล กาหนด
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ ให้ความคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้จากัดเฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด
อยู่จากการบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมด้วยวิธีการช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) และลอดผ่านเสื้อผ้า
(down blouse) เท่านั้น แต่ยังคุ้มครองบริเวณส่วนตัวของร่างกายในสภาพเปลือยหรือสวมชุดชั้นใน
ปิดทับ ซึ่งบุคคลเปิดเผยเองสู่สายตาสาธารณะอย่างคดี R v. Rudiger (2011) และมากไปกว่านั้นยัง
คุ้มครองไปถึงการ(ลักลอบ)บันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย ซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด หรือ
ร่องนมที่มีสัดส่วนไม่ถึงระดับลานนมซึ่งเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะในคดี R v. Jarvis (2019)
อย่างไรก็ดี ทั้งสองคดีมีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ จึงไม่อาจอนุมานว่าขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะตามแนวคาพิพากษาทั้งสองคดีสามารถปรับใช้
กับผู้เสียหายที่เป็นผู้ใหญ่ได้เหมือนกันโดยบริบูรณ์ และก็ไม่อาจด่วนอนุมานว่าการเปิดเผยบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในคดี R v. Lebenfish (2014)
จะไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการถ้ามองหรือ(ลักลอบ)บันทึกภาพโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมโดยมีเจตนาพิเศษอื่น ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เพื่อประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อส่ง
ต่อหรือเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เพราะโจทก์ฟ้องจาเลยด้วยมาตรา 162 (1) (b) หาใช่มาตรา 162 (1) (c)
แต่ถึงอย่างไรคดี R v. Lebenfish (2014) ทาให้ทราบว่าศาลให้ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตอัน
117

Cynthia J Najdowski, ‘The questionable legality of “upskirting”’ (American
Psychological Association, 2015) <https://www.apa.org/monitor/2015/04/jn> สืบค้นเมื่อ
16 มีนาคม 2565.
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สมควรคาดหมายความเป็น ส่ว นตัว (REP) ในสถานที่ส าธารณะตามภาวะวิสัย และชั่ง น้าหนัก
ลักษณะการกระทาของจาเลยเพื่อรักษาเสรีภาพในการแสดงออกทั่วไปของประชาชน
อนึ่งมาตรา 162 (1) ถูกบัญญัติไว้ในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศ จึงอนุมานได้ว่าการตีความ
ของศาลต้องผูกพันและสอดคล้องกับเจตจานงของบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาคุณค่าทางเพศของบุคคลจากการกระทาความรุนแรงและแสวงหาประโยชน์
ทางเพศโดยมิชอบ ตรงกันข้ามกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กฎหมายระดับรัฐบัญญัติ ขึ้น
เพื่อวางแนวทางการกาหนดความผิดในกฎหมายระดับมลรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก จึงทาให้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ตามภาวะวิสัยจากการล่วงล้าสิทธิความเป็นส่วนตัวเฉพาะที่ร้ายแรง
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บทที่ 4
ความจาเป็นและแนวทางการบัญญัตคิ วามผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนท้ายของบทที่ 2.2 ประกอบกับแนวคาพิพากษาของศาล
ประเทศแคนาดาคดี R v. Rudiger (2011) และคดี R v Jarvis (2019) ได้ความว่า สิทธิความเป็น
ส่วนตัวเปรียบเสมือนเกราะคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ช่วยให้มนุษย์มีเสรีภาพในการดาเนินชีวิต
ตามความพอใจของตน จึงสมควรได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพและเท่าเทียม ด้วยเหตุนี้คุณธรรมทาง
กฎหมายของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่
อานาจโดยอิสระในการตัดสินใจดาเนินชีวิตที่จะควบคุมความเป็นส่วนตัวจากการรับรู้ของผู้อื่นหรือเลือก
เปิดเผยความเป็นส่วนตัวสู่บุคคลภายนอกตามความพอใจของเจ้าของสิทธิ หรือสามารถอธิบายในอีก
ความหมายหนึ่งว่า สิทธิอันปราศจากการแทรกแซงอานาจการตัดสินใจดาเนินชีวิต (กาหนดความเป็น
ส่วนตัว) จากบุคคลภายนอกโดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งความเป็นส่วนตัวในความหมายของศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรป ได้แก่ พื้นที่ส่วนตัว (private area) และข้อมูลส่วนบุคคล (personal information)
ดังนั้น การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
แท้จริงแล้วไม่ใช่แต่เพียงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นด้วยการทาลายอานาจจากัดการเข้าถึง
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน (พื้นที่ส่วนตัว) และแทรกแซงอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกาย (ข้อมูลส่วนบุคคล) โดยไม่ได้รับความยินยอม เท่านั้น แต่ยังเป็นการขัดขวางเสรีภาพของ
การแสวงหาความสุข และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (human dignity) หรือคุณค่าทางเพศ (sexual
integrity) ด้วยการปฏิบัตกิ บั ผู้อื่นเสมือนเป็นวัตถุ (objectification) อีกด้วย
บทนี้จะเริ่มวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและข้อจากัดของประมวลกฎหมายอาญาที่นาไปสู่
การตีความขยายความกฎหมายในคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 และความไม่เฉพาะทางของ
ประมวลกฎหมายอาญาที่มีอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการเรียกร้องสิทธิความเป็นส่ วนตัวเชิงอัตวิสัย
จากนั้นจะชี้ให้เห็นข้อดีและข้อเสียของกฎหมายและคาพิพากษาศาลระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดา จนหาข้อสรุปหลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญอันเป็นที่มาของการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา เพื่อนาหลักเกณฑ์
พิจารณาดังกล่าวไปกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
ตามบริบทของสังคมไทย เมื่อได้ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
ตามบริบทของสังคมไทยแล้ว จะวิเคราะห์ต่อไปว่าขอบเขตข้างต้นใดสมควรสร้างเป็นความผิดฐานใหม่
ในประมวลกฎหมายอาญา โดยศึกษาถึงขนาดของความร้ายแรงและลักษณะความน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง
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ของการกระทาตามหลักภยันตราย (Harm Principle) จากนั้นจึงจะวิเคราะห์แนวทางกาหนดองค์ประกอบ
ความผิด และช่วงระดับของอัตราโทษที่เหมาะสม เพื่อเสนอแนะสร้างความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในท้ายที่สุด
4.1 สภาพปัญหาและข้อจากัดของประมวลกฎหมายอาญากับการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทาง
เพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
เนื่องจากประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ ส่วนกฎหมายที่มีระวางโทษสูงกว่าความผิดลหุโทษ
กลับมีข้อจากัด ทาให้การกระทาความผิดดังกล่าวอยู่ภายใต้การปรับใช้ มาตรา 388 หรือมาตรา 397
ซึ่งมีระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ เป็นเหตุให้คาพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 12983/2558 พยายามตีความขยายความกฎหมายให้จาเลยมีความผิดตาม มาตรา 278 มี
ระวางโทษหนักกว่ามาตรา 397 ซึ่งเป็นการกระทากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนัก
ที่สุดตามมาตรา 90
ในบทนี้ ผู้เขียนจะวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและข้อจากัดของประมวลกฎหมายอาญา
เริ่มจากส่วนแรก ได้แก่ มาตรา 280/1 มาตรา 392 ส่วนที่สอง ได้แก่ มาตรา 287 มาตรา 287/1 มาตรา
287/2 และส่วนสุดท้าย ได้แก่ มาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397 อธิบายได้ดังนี้
4.1.1 สภาพปัญหาและข้อจากัดของมาตรา 280/1 และมาตรา 392
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 280/1 บัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิด
ฐานข่มขืนกระทาชาเรา มาตรา 276 หรือกระทาชาเราผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี มาตรา 277 หรือกระทา
อนาจาร มาตรา 278 หรือกระทาอนาจารผู้เยาว์อายุไม่เกิน 15 ปี มาตรา 279 ไม่ว่าในฐานะผู้ลงมือ
ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ซึ่งบังอาจบันทึกภาพหรือเสียงการกระทาชาเราหรือกระทาอนาจาร โดย
มีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น และต้องรับโทษหนักขึ้น
หากผู้กระทาความผิดข้างต้นนาภาพหรือเสียงการกระทาชาเราหรือกระทาอนาจารที่บันทึกไว้ไปเผยแพร่
หรือส่งต่อบุคคลภายนอก1เพราะฉะนั้นมาตรา 280/1 จึงไม่สามารถบังคับใช้แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
1

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 280/1 บัญญัติว่า
“ถ้าผู้กระทาความผิดตามมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 278 หรือมาตรา 279 ได้
บันทึกภาพหรือเสียงการกระทาชาเราหรือการกระทาอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ หนึ่งในสาม
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กับการกระทาความผิดฐานข้างต้น ซึ่งบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้เสียหายโดยไม่ยินยอมทั้งใน
สถานที่ส่วนตัวและสถานที่สาธารณะ
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 392 บัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษผู้กระทาความผิดที่
ทาให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ2 ซึ่งไม่สามารถบังคับใช้แก่ผู้บันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศโดยไม่ยินยอม เพราะโดยสภาพของการกระทาความผิด อาชญากรมักมีพฤติกรรมลักซ่อน
พยายามปกปิดการกระทาของตนไม่ให้ผู้เสียหายรู้ตัวขณะลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
เพราะฉะนั้นการลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศจึงไม่ใช่การขู่เข็ญทาให้ผู้อื่นเกิดความกลัว
หรือตกใจอันเป็นองค์ประกอบความผิดของมาตรา 392
4.1.2 สภาพปัญหาและข้อจากัดของมาตรา 287 (1) มาตรา 287/1 และมาตรา
287/2 (1)
คาว่า “สื่อลามกอนาจาร” และ “สื่อลามกอนาจารเด็ก ” เป็นองค์ประกอบ
ความผิดของมาตรา 287 (1) และมาตรา 287/1 มาตรา 287/2 (1) ตามลาดับ ซึ่งจากการวิเคราะห์ใน
บทที่ 2.1.2.2 พบว่า “สื่อลามกอนาจาร” มีความหมายทานองเดียวกับ “สื่อลามกอนาจารเด็ก ”
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) ที่เป็นองค์ประกอบความผิดของมาตรา 287/1 และมาตรา
287/2
ดังนั้น คาว่า “สื่อลามกอนาจาร” หมายถึง วัตถุหรือสิ่งที่แสดงให้รู้หรือเห็นถึง
การกระทาทางเพศ (เช่น การข่มขืนกระทาชาเรา หรือกระทาชาเราโดยสมัครใจ การกระทาอนาจาร
การคุกคามทางเพศ การกระทาอื่น ๆ เพื่อสนองความใคร่ ) ของบุคคลหรือกับบุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปี
ขึ้นไป โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร (หมายถึง สิ่งที่วิญญูชนทั่วไปเห็นว่า
ยั่วยุหรือดึงดูดให้เกิดความกาหนัดหรือความใคร่ทางกามารมณ์ และไร้คุณค่าทางวรรณกรรม ศิลปกรรม
การเมือง หรือวิทยาศาสตร์) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี
สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือ
รูปแบบอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกันและให้หมายรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้

ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทาชาเรา
หรือการกระทาอนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง”.
2 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 280/1 บัญญัติว่า
“ผู้ใดทาให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจ โดยการขู่เข็ญ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
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ด้วยเหตุนี้ คาว่า “สื่อลามกอนาจาร” จึงมีความหมายแคบกว่า “ภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศ” เพราะภาพไม่เหมาะสมทางเพศ ซึ่งได้มาขณะบุคคลดาเนินอิริยาบถทั่ว ไปหรือทากิจกรรม
ส่วนตัว แม้จะปรากฏให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว
ทวารหนัก ก้น หรือนมของบุคคลซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ หรือเป็นนมเพศหญิง
ที่สวมเสื้อผ้าภายนอกปกปิด ก็ไม่ถือเป็น “สื่อลามกอนาจาร” เพราะไม่ใช่ภาพที่ได้มาขณะบุคคลกระทา
ทางเพศ และภาพดังกล่าวก่อให้เกิดอารมณ์ทางเพศสาหรับบุคคลบางกลุ่มที่มีรสนิยมชอบเสพภาพ
แอบถ่าย หาใช่วิญญูชนทั่วไปไม่ ดังนั้น ภาพไม่เหมาะสมทางเพศจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดของ
“สื่อลามกอนาจาร” ตามมาตรา 287 หรือ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ตามมาตรา 287/1 หรือมาตรา
287/2 อย่างไรก็ดี ภาพไม่เหมาะสมทางเพศบางกรณีถือเป็นสื่อลามกอนาจาร หากได้มาขณะบุคคล
กระทาทางเพศ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อยั่วยุหรือดึงดูดให้เกิดความกาหนัดหรือความใคร่ทางกามารมณ์
นอกจากนี้จ ะเห็น ว่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (1)3 และมาตรา
287/2 (1)4 บัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษผู้ทาหรือผลิต สื่อลามกอนาจาร (หมายถึง สื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่)
และสื่อลามกอนาจารเด็ก เฉพาะแต่ผู้กระทาความผิดที่มีเจตนาพิเศษ เพื่อความประสงค์แห่งการค้า
หรือโดยการค้า หรือเพื่อแจกจ่ายหรือแสดงอวดแก่ประชาชน เท่านั้น เพราะฉะนั้นมาตรา 287 (1)
เหมาะสมทางเพศในบางกรณีแล้ว ยังไม่สามารถบังคับแก่ผู้กระทาความผิดที่มีเจตนาลงมือเพื่อแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบสาหรับตนเองอีกด้วย
ขณะที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/15 กาหนดความรับผิดทางอาญา
เมื่ออาชญากรครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสาหรับ
3

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (1) บัญญัติว่า
ผู้ใ ด (1) เพื่อ ความประสงค์แ ห่ง การค้า หรือ โดยการค้า เพื่อ การแจกจ่า ยหรือ เพื่อ
การแสดงอวดแก่ประชาชน ทา ผลิต มีไว้ นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทาให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร
ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก ...
4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/2 (1) บัญญัติว่า
ผู้ใ ด (1) เพื่อ ความประสงค์แ ห่ง การค้า หรือ โดยการค้า เพื่อ การแจกจ่า ยหรือ เพื่อ
การแสดงอวดแก่ประชาชน ทา ผลิต มีไว้ นาเข้าหรือยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือทาให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็ก ...”
5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 บัญญัติว่า
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ตนเองหรือผู้อื่น ทาให้กฎหมายเกิดช่องโหว่ไม่สามารถบังคับใช้แก่อาชญากรที่ครอบครองสื่อลามกอนาจาร
(หมายถึง สื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่) ตามนิยามเดียวกับมาตรา 287 เพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 287/1 ไม่สามารถบังคับใช้แก่ผู้ครอบครองภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้ใหญ่ เพราะกาหนด
ความคุ้มครองเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็ก และภาพไม่เหมาะสมทางเพศอาจไม่ใช่สื่อลามกอนาจารทุกกรณี
4.1.3 สภาพปัญหาและข้อจากัดของมาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397
ประมวลกฎหมายอาญาไม่มีบทบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทาง
เพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ และกฎหมายซึ่งไม่ใช่ความผิดลหุโทษตามที่วิเคราะห์
ไว้ข้างต้น ก็ไม่สามารถบังคับใช้แก่การกระทานี้ จึงมีเพียงมาตรา 388 และมาตรา 397 ที่ยังคงสามารถ
บังคับใช้แก่การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะพออนุโลม
ทว่าปัญหาระวางโทษไม่ได้สัดส่วนกับการกระทาเป็นเหตุให้คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558
ตีความขยายความกฎหมายให้การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะ เป็นความผิดตาม มาตรา 278 เพื่อสร้างความยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย จนนาไปสู่เสียงวิพากษ์วิจารณ์
ของนักกฎหมายจานวนหนึ่ง แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงถูกเพิกเฉยก่อให้เกิดคาพิพากษาศาลฎีก าที่
2402/25636 พิพากษาตีความขยายความกฎหมายเช่นเดียวกับคาพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น
ในบทนี้ ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นถึงความสาคัญในการกาหนดความผิดฐาน
บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ โดยจะวิเคราะห์ถึงปัญหา
การตีความขยายความกฎหมายของคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 ต่อด้วยปัญหาความไม่เฉพาะ
ทางของมาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
6 แต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จาเลยก่อเหตุบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่
ยินยอม ในสถานที่กึ่งสาธารณะ (ห้องน้าสาธารณะในห้างสรรพสินค้า) ซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตของ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงหลีกเลี่ยงยกคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2404/2563 ขึ้นกล่าวอ้างโดยตรง.
ดู สานักงานอัยการสูงสุด, ‘คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2404/2563’ (2564) 86 อัยการนิเทศ 67, 67-70.
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4.1.3.1 ปั ญ หาการตีความขยายความกฎหมายของคาพิพากษาศาลฎีกาที่
12983/2558
ที่ผ่านมา ผู้บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะ มักถูกเจ้าหน้าที่ตารวจแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3887 และมาตรา 3978
ซึ่งการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เป็นการกระทาด้วย
ประการใด ๆ อันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทาให้
ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญในสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกานัล ซึ่งเป็นบทฉกรรจ์
ตามมาตรา 397 วรรคสอง9 และอาจถือเป็นการกระทาลามกอย่างอื่นอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกานัล
ตามมาตรา 388 พออนุโลม
อย่างไรก็ตาม มาตรา 388 และมาตรา 397 ต่างเป็นความผิดลหุโทษ
มีอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งอัตราโทษดังกล่าว
อาจไม่เพียงพอที่จะยับยั้งอาชญากร เพราะระวางโทษไม่ได้สัดส่วนกับการกระทา10 จนกระทั่งคาพิพากษา

7

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 บัญญัติว่า
“ผู้ใดกระทาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือ
กระทาการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558) บัญญัติว่า
“ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาให้ได้รับ
ความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทาในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้า
ธารกานัลหรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทาโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทามีอานาจเหนือ
ผู้ถูกกระทาอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอานาจเหนือประการ
อื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
9 เที ย บเคี ย ง คาพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 2404/2563 จาเลยใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ลั ก ลอบ
บันทึกภาพผู้เสียหายขณะทากิจกรรมส่วนตัวในห้องน้าสาธารณะ. ดู สานักงานอัยการสูงสุด (เชิงอรรถ 6).
10 กรณ์ บุญมี, ‘การแอบมองหรือการแอบถ่ายภาพในทางเพศกับกฎหมายอาญา’ ใน
พชร วัฒนสกลพันธุ์ (บรรณาธิการ) รพี 2560 (คณะนิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 30.
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ศาลฎีกาที่ 12983/255811 พยายามสร้างความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายด้วยการตีความขยายความกฎหมาย
ให้การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น โดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เป็นการกระทา
อนาจารโดยใช้กาลังประทุษร้ายต่อกายและจิตใจ ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 278 ข้อเท็จจริงมีว่า จาเลยแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพใต้โต๊ะทางานในห้องตรวจคนไข้
ของโรงพยาบาลอันเป็นสถานที่สาธารณะ เพื่อลักลอบบันทึ กภาพตั้งแต่ช่วงลิ้นปี่จนถึงอวัยวะช่วงขา
มองเห็นกระโปรงที่ผู้เสียหายสวมใส่ ขาท่อนล่างและขาท่อนบน รวมจานวน 6 ภาพ ซึ่งกล้องบันทึกภาพ
มีแสงไฟสาหรับเพิ่มความสว่างให้สามารถมองเห็นภาพใต้กระโปรงของผู้เสียหายอย่างชัดเจน12
ศาลวินิจฉัยว่า การกระทาของจาเลยเป็นการกระทาอันไม่สมควรทางเพศ
แม้จาเลยไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหายโดยตรง และเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายแก่กายและ
จิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (6)13 เนื่องจากผู้เสียหายไม่รู้ตัวขณะจาเลยลงมือกระทา
ความผิด จึงเป็นการกระทาใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และการกระทา
ดังกล่าวส่งผลให้ผู้เสียหายเกิดความรู้สึกสะเทือนใจอับอายขายหน้า การกระทาของจาเลยจึงเป็นการกระทา
อนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 และเป็นการกระทาใด ๆ อันเป็นการรังแก หรือข่ม
เหงผู้อื่น หรือกระทาให้ผู้อื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญในสาธารณสถานตามมาตรา 397
เป็นการกระทากรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักที่สุดตามมาตรา 90 พิพากษาจาคุก 1
ปี และปรับ 12,000 บาท14
ผู้เขียนเห็นว่า คาพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวเป็นการตีความขยายความ
กฎหมายขัดต่อหลักการพื้นฐานของกฎหมายอาญาด้วยเหตุผลว่า ตารากฎหมายและบรรทัดฐานแนว
11

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558.
12 เพิ่งอ้าง.
13 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (6) บัญญัติว่า
“ใช้กาลังประทุษร้าย หมายถึง ทาประทุษร้ายแก่กายและจิตใจของบุคคล ไม่ว่าจะทาด้วย
ใช้แรงกายภาพหรือด้วยวิธีอื่นใด และให้หมายความรวมถึงการกระทาใด ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ไม่ว่าจะโดยใช้ยาทาให้มึนเมา สะกดจิต หรือใช้วิธีอื่นใดอัน
คล้ายคลึงกัน”
14 … ทางนาสืบของจาเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสามคงจาคุก 8 เดือน และปรับ 8,000 บาท ไม่ปรากฏ
ว่าจาเลยเคยต้องโทษจาคุกมาก่อน เห็นสมควรให้โอกาสแก่จาเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจาคุก
ให้รอการลงโทษไว้มีกาหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจาเลยไม่ชาระค่าปรับ
ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30. ดู คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558.
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คาพิพากษาศาลฎีกาวางหลักให้การกระทาอนาจาร หมายถึง การกระทาที่ไม่เหมาะสมหรือเหยียด
หยามทางเพศ โดยการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายของผู้เสียหายโดยตรง เช่น กอด จูบ ลูบคล้า15 ส่วนการใช้
กาลังประทุษร้ายต่อจิตใจ หมายถึง การทาให้ระบบประสาทของสมองถูกกระทบกระเทือน (mind)16
ซึ่งคาพิพากษาศาลฎีกาวางหลักมาตลอดว่าการทาให้เสียใจ โกรธ อาย เป็นอารมณ์ (emotion) ไม่ใช่
การประทุษร้ายต่อจิตใจ17 สาหรับประเด็นการไม่รู้ตัวของผู้เสียหายขณะลงมือกระทาความผิด เป็นเรื่อง
ความยินยอมตามกฎหมายอาญา หาใช่การใช้กาลังประทุษร้ายต่อกายด้วยการกระทาในขณะผู้เสียหาย
อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนไม่ เพราะฉะนั้น เมื่อกฎหมายบัญญัติขึ้นเพื่อลงโทษผู้กระทาอันไม่สมควร
ทางเพศด้วยการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายโดยตรง โดยการใช้กาลังประทุษร้ายต่อระบบประสาท การที่ศาล
วินิจฉัยให้การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ซึ่งไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวร่างกาย
โดยตรงเป็นการกระทาอนาจาร และเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายต่ออารมณ์ความรู้สึก จึงเป็นการตีความ
ขยายความกฎหมายลงโทษผู้กระทาความผิดขัดต่อหลักการพื้นฐานกฎหมายอาญาทั่วไปว่าด้วยการห้าม
เทียบเคียงกฎหมาย (analogy หรือ lex stricta)18,19
แม้คาพิพากษาศาลฎีกาจะพยายามสร้างความยุติธรรมแก่ผู้เสียหายด้วย
การระวางโทษจาเลยทั้งจาคุก 1 ปี และปรับเกิน 10,000 บาท เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
จากการกระทาที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง แต่ทว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กาหนดว่า
การกระทาหรือไม่กระทาใดเป็นความผิดและมีบทลงโทษ20 เพื่อประณามพฤติกรรมและตีตราผู้ที่ฝ่าฝืน21
ทาให้กฎหมายอาญามีลักษณะเฉพาะอันจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแตกต่างจากกฎหมายอื่น ๆ
ดังนั้น เมื่อกฎหมายโดยตัวมันเองมีความชัดเจน และมีบรรทัดฐานแนวคาพิพากษาศาลฎีกา ตารากฎหมาย
15

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, (พิมพ์ครั้งที่ 42,
สานักพิมพ์วิญญูชน 2562) 475.
16 รณกรณ์ บุญมี, ‘การแอบมองหรือการแอบถ่ายภาพในทางเพศกับกฎหมายอาญา’ ใน
พชร วัฒนสกลพันธุ์ (บรรณาธิการ) รพี 2560 (คณะนิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 34.
17 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ (เชิงอรรถ 15) 474.
18 ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 22,
สานักพิมพ์วิญญูชน 2564) 26.
19 รณกรณ์ บุญมี (เชิงอรรถ 16) 33.
20 เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (พิมพ์ครั้ง
ที่ 10, พลสยาม พริ้นติ้ง 2551) 1.
21 รณกรณ์ บุญมี, ‘กฎหมายอาญาคืออะไร ?’ (2559) 3 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 883, 886 <https://bit.ly/3x9Hdct> สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564.
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ต่าง ๆ วางแนวให้การกระทาใดเป็นการกระทาอนาจารและเป็นการใช้กาลังประทุษร้ายแล้ว ก็ต้องถือ
เฉพาะการสัม ผัส เนื้อ ตัวร่า งกายโดยตรง โดยการใช้กาลัง ประทุษร้า ยต่อ ระบบประสาท เท่า นั้น
เป็นการความผิดตามมาตรา 278 จะถือเอาการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ซึ่งไม่ได้สัมผัสเนื้อตัวร่างกายโดยตรง และกระทบต่อความรู้สึกของผู้เสียหายเป็นความผิดตามมาตรา
278 ไม่ได้22 มิฉะนั้นการใช้ดุลยพินิจของศาลดังกล่าวอาจก่อผลร้ายเป็นการลิดรอนสิท ธิและเสรีภาพ
ของประชาชนเกินสมควร และนาไปสู่การเลียนแบบคาวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องอย่างคาพิพากษาศาลฎีกาที่
2404/2563 อย่า งไรก็ดี การปล่อ ยให้ศาลสร้า งความยุติธ รรมแก่ผู้เสียหายด้วยการใช้ดุลยพินิจ
ตีความขยายความกฎหมายเป็นโทษแก่จาเลยไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ
ที่จะต้องสร้างฐานความผิดนี้ขึ้นมาใหม่
ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนจึงไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาศาลฎีกาข้างต้น และเห็น
พ้อ งกับ นักกฎหมายจานวนหนึ่ง ที่เสนอให้ เพิ่มเติมความผิดฐานบัน ทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เพื่อบังคับใช้แก่การกระทาความผิดลักษณะนี้
โดยเฉพาะ23,24,25,26 โดยพิจารณาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะ ควบคู่กับหลักการบัญญัติกฎหมาย และหลักการกาหนดความผิดอาญา
4.1.3.2 ปัญหาความไม่เฉพาะทางของมาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397
นอกจากปัญ หาระวางโทษไม่ได้สัดส่วนกับ การกระทาความผิด ตามที่
วิเคราะห์ไปข้างต้นแล้ว กฎหมายอาญาต่างประเทศยังบัญญัติ ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลจากการละเมิดระหว่าง
ปัจเจกชนกับปัจเจกชน โดยกาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่ส่วนตัวกว้างกว่า
สถานที่สาธารณะ กล่าวคือ บุคคลจะได้รับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพโดย
ไม่ยินยอมทุกกรณี ตราบใดที่บุคคลนั้นอยู่ในสถานที่ส่วนตัว ไม่ว่าภาพดังกล่าวจะปรากฏบริเวณส่วนตัว
22

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ (เชิงอรรถ 20) 24.
23 รณกรณ์ บุญมี , ‘การแอบมองหรือการแอบถ่ ายภาพในทางเพศกับกฎหมายอาญา
Voyeurism, is it a crime?’ (เชิงอรรถ 16) 35.
24 พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์ (เชิงอรรถ 18) 68-71.
25 สาธิมน มิลินทางกูร, ‘ความรับผิดทางอาญาสาหรับกรณีการกระทาในลักษณะละเมิด
สิทธิส่วนตัวด้วยการแอบดู’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554)
132-135.
26 ธีรยุทธ พบหิรัญ, ‘ความผิดอาญาฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารที่ผู้ถูกถ่ายไม่ยินยอม
กับกฎหมายอาญา’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2562) 125.
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ของร่างกายภายในซึ่งถูกปกปิดหรือเปิดเผยสู่สายตาบุคคลภายนอก หรือเป็นภาพขณะบุคคลกาลังทา
กิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทางเพศ ตรงกันข้ามกับขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
ที่กฎหมายบัญญัติความคุ้มครองเฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกาย เท่านั้น โดยแต่ละประเทศยังกาหนด
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายแตกต่างกัน
กฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติความผิด
ฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
บุคคล ได้แก่ (1) อานาจจากัดการเข้ าถึงพื้นที่ส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และ
(2) อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ซึ่งบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายภายใน หมายถึง อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น หรือนมของเพศหญิงสัดส่วน
ตั้งแต่ลานนมลงไป ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ขอบเขต
ของสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลในสถานที่สาธารณะจากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน
จนเกินควร ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะสาหรับบันทึกภาพ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม จึงสมควรพิจารณาอานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวและอานาจควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างภาวะวิสัยจากการปกปิดด้วยเสื้อผ้าภายนอกหรือด้วยการกระทาใด ๆ เพื่อไม่ให้บริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะของเจ้าของสิทธิ เว้นแต่ กฎหมายจะบัญญัติขยาย
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะเป็นอย่างอื่นให้สอดคล้อง
กับบรรทัดฐานของสังคมอย่างกฎหมายของมลรัฐเวอร์มอนต์ (Vermont Statues) ที่คุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะแม้เจ้าของสิทธิจะเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายให้ปรากฏสู่
สายตาสาธารณะก็ตาม อย่างไรก็ดี ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะยังถูกจากัดด้วย (1) ประโยชน์สาธารณะ เช่น การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ทัณฑสถาน การสืบราชการลับ การทางานของบุคคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง และการสอดส่องดูแลของเอกชน เช่น นักสืบเอกชน ผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัย
การติด ตั้ง กล้อ งวงจรปิด เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่า งกายและทรัพย์สิน ของเอกชน และ
(2) การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดาบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุณค่าทางเพศ
ของบุคคล โดยไม่ได้กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
แคบอย่างกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบทบัญญัติขาดองค์ประกอบความผิดของลักษณะ
ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ และนิยามของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว เป็นเหตุให้
ศาลหลายคดีต้องตีความกฎหมายและกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP)
ในสถานที่สาธารณะขึ้นเอง โดยแบ่งขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
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สาธารณะจากคาพิพากษาศาลออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) อานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายใน และอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (2) อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในที่เปิดเผยสู่สายตาสาธารณะ และ (3) อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ภาพบริเวณนมซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด อย่างไรก็ดี ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะยังถูกจากัดด้วยประโยชน์สาธารณะ และการกระทาโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา จะเห็นว่ากรณี
(2) และ (3) อยู่นอกขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ จึงสรุปว่า
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะของกฎหมายของประเทศ
แคนาดามีขอบเขตค่อนข้างกว้าง กล่าวคือ สิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครอง
ตราบใดที่จาเลยลักลอบบันทึกภาพของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอมและมีเจตนาพิเศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ ซึ่งเป็นการตีความกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องกับ
การคุ้มครองคุณค่าทางเพศอันต้องอาศัยดุลยพินิจของศาลปรับกับข้อเท็จจริงเฉพาะคดีเป็นอย่างมาก
ตรงกันข้ามกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 มาตรา 388 หรือ
มาตรา 397 ซึ่งถูกนามาปรับใช้แก่การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะ กลับไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวโดยตรง ทาให้บทบัญญัติดังกล่าว
ขาดการพิจารณากาหนดขอบเขตอันควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ นอกจากนี้
ยังขาดการแยกแยะความชัดเจนระหว่างสถานที่กึ่งสาธารณะกับสถานที่สาธารณะในนิยามของ
สาธารณสถานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (4) ทั้งที่สถานที่เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญที่มี
ผลต่อการกาหนดระดับความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอันส่งผลให้บุคคลสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะแคบกว่าสถานที่ส่วนตัว
สิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึง อานาจโดยอิสระในการตัดสินใจดาเนินชีวิต
ที่จะควบคุมความเป็นส่วนตัวจากการรับรู้ของผู้อื่นหรือเลือกเปิดเผยความเป็นส่วนตัวสู่บุคคลภายนอก
ตามความพอใจของเจ้าของสิทธิ ดังนั้น แต่ละบุคคลย่อมมีสิทธิกาหนดขอบเขตความเป็นส่วนตัวตาม
ความพึงพอใจของตน ทาให้ขอบเขตของความเป็นส่ว นตัวถูกกาหนดแตกต่างกันตามอัตวิสัย ตราบใด
ที่ไม่มีกฎหมายกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวตามมาตรฐานของวิญญูชน ตราบนั้น
บุคคลก็สามารถกล่าวอ้างสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพโดยไม่ยินยอมได้ทุกกรณี ไม่ว่าจะ
เป็นการบันทึกภาพผู้เสียหายขณะเปลือยกายบนชายหาดเปลือยเหมือนคดี R v. Lebenfish (2014)
บันทึกภาพบรรยากาศชายหาดแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้ภาพติดผู้เสียหายที่สวมชุดว่ายน้า บันทึกภาพ
ในลักษณะทั่วไปของผู้เสียหายขณะเปลือยกายประท้วงทางการเมืองหรือเข้าร่วมเดินขบวนเทศกาล
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เปลือยกาย ผู้เสียหายถูกกล้องวงจรปิดบริเวณชายหาดของเจ้าหน้าที่รัฐบันทึกภาพในบริบทสวมชุด
ว่ายน้าและปรากฏลักษณะยอดถันเด่นชัดหรืออวัยวะเพศรัด ผู้เสียหายถูกบุคคลากรทางการแพทย์
หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในขณะไม่มีสติ สัมปชัญญะเพื่อใช้เป็น
หลักฐานสาหรับการวินิจฉัยรักษาอาการเจ็บป่วย หากพิจารณาจากอัตวิสัย กรณีทั้งหมดอาจถือเป็น
การกระทาลามกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 หรือเป็นการกระทาด้วยประการใด ๆ อันมี
ลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศอันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือทาให้ผู้อื่นได้รับ
ความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญในสาธารณสถานตามมาตรา 397 วรรคสอง ทั้ง ๆ ที่กรณีดังกล่าว
บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ ถ้าอธิบายด้วยหลักเกณฑ์พิจารณา
และข้อยกเว้นของขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ เช่น เสรีภาพในการแสดงออก
ของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ
ทั้งนี้ การที่ฝ่ายนิติบัญญัติละเลยไม่บัญญัติฐานความผิดสาหรับการบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ นอกจากความไร้ขอบเขตของ
ความรับผิดทางอาญาของผู้กระทาความผิดแล้ว ยังนาไปสู่การตีความขยายความกฎหมายอย่าง
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 และอาจปรากฏในคาพิพากษาศาลฎีกาอื่นในอนาคต ซึ่งจะทา
ให้เกิดบรรยากาศความไม่แน่ใจ ความหวาดกลัว (chilling effect) กระทบต่อเสรีภาพในการดาเนิน
ชีวิตของประชาชน เนื่องจากประชาชนมีความรู้สึกต้องปิดกั้น (self-censorship) ห้ามบันทึกภาพไม่
เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมทุกกรณี มิฉะนั้นอาจถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา ด้วยเหตุ
นี้จึงเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องสร้างฐานความผิดนี้ขึ้นมาใหม่ โดยกาหนดความรับผิดทาง
อาญาของผู้กระทาความผิดจากการพิจารณาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ใน
สถานที่สาธารณะตามบริบทของสังคมไทย ประกอบควบคู่กับหลักการบัญญัติกฎหมาย และหลักการ
กาหนดความผิดอาญา ซึ่งจะวิเคราะห์ต่อไปในบทที่ 4.3 และ 4.4
4.2 วิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะตามกฎหมาย
และคาพิพากษาศาลระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
ในบทนี้ผู้เขียนจะวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากกฎหมายและคาพิพากษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศแคนาดา จากนั้นจะวิเคราะห์หลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญในการกาหนดขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะที่ปรากฏในกฎหมายและคาพิพากษาศาลทั้ง
สองประเทศ เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะตามบริบทของสังคมไทย ในบทที่ 4.3 ต่อไป
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4.2.1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย
กฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริก ากาหนดขอบเขตอัน สมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม
จากหลักเกณฑ์พิจารณาขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวดังนี้
1 เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาให้คุณค่าแก่เสรีภาพในการแสดงออกของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก บรรทัดฐานของสังคมจึงกาหนดคุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างแคบ
แก่บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น หรือนมของ
เพศหญิงสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงไป ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ
2. บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ภายในตาม 1. จากการบันทึกภาพ ตราบเท่าที่เจ้าของสิทธิปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ไม่ให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ เพราะการปกปิดถือเป็นการไม่ให้ความยินยอมต่อการละเมิดอานาจ
การจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และเอาไปซึ่งข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ภายในอย่างเป็นภาวะวิสัยซึ่งทาให้วิญญูชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้27
3. เพราะฉะนั้น กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไม่จาเป็นต้องกาหนด
องค์ประกอบความผิดของการกระทาคาว่า “ลักลอบ (secretly/surreptitiously record)” หรือกฎหมาย
ระดับมลรัฐบางมลรัฐกาหนดองค์ประกอบความผิดดังกล่าว ก็ไม่ทาให้เนื้อหาของขอบเขตอันสมควร
คาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะแปรเปลี่ยนไป เพราะการกาหนดหลักเกณฑ์
พิจารณาตาม 1. และ 2. ทาให้การบันทึกภาพของจาเลยเป็นการลักลอบที่มีพฤติกรรมลักซ่อนโดย
สภาพอยู่แล้ว
4. การกาหนดหลักเกณฑ์พิจารณาตาม 1. และ 2. เป็นการกาหนดขอบเขต
ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวขั้นต่าที่สามารถให้ความคุ้มครองทั้งบุคคลธรรมดาและบุคคล
สาธารณะอย่างเท่าเทียม และไม่จากัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนหรือเสรีภาพของสื่อมวลชน
มากเกินไป เพราะหากจาเลยใช้เสรีภาพในการแสดงออกล่วงล้าถึงขอบเขตของ 1. และ 2. ถือเป็น
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและเป็นการกระทาที่ส่อไปในทางลามกอนาจารอันเป็น
การใช้เสรีภาพในการแสดงออกไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1
5. เพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวมที่มาก่อนประโยชน์ส่วนบุคคล กฎหมายจึง
กาหนดบทยกเว้นความผิดของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมแก่การบังคับใช้
กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ทัณฑสถาน การสืบราชการลับ การทางานของบุคคลากร
27

คดี State of Washington v. Gary Alan Boyd (2007). ดู บทที่ 3.1.3
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ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการสอดส่องดูแลของเอกชน เช่น นักสืบเอกชน ผู้ให้บริการ
ระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
ของเอกชน
ผู้เขียนเห็นว่าความชัดเจนของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กาหนด
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะจากการปกปิด เป็นการพิจารณา
ขอบเขตความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอย่างเป็นภาวะวิสัยไม่จากัดเสรีภาพในการแสดงออกของ
ผู้อื่นจนเกินไป และป้องกันการใช้ดุลยพินิจที่กว้างขวางไร้ขอบเขตของศาล แต่ขณะเดียวกันก็ละเลย
ไม่คุ้มครองบริเวณส่วนตัวของร่างกายซึ่งเปิดเผยสู่สายตาสาธารณะเพราะการใช้เสรีภาพในการแสดงออก
ของเจ้าของสิทธิด้วยการแต่งกาย ทาให้กฎหมายไม่สามารถบังคับใช้แก่จาเลยที่บันทึกภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายผู้อื่นโดยมีวัตถุประสงค์ทางเพศ เพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญเช่น การบันทึกภาพของผู้หญิง
ซึ่งสวมเสื้อผ้าบางจนปรากฏให้เห็นลักษณะของนมและก้นอย่างชัดเจนในคดี District of Columbia
v. Cleveland (2015) ส่วนประเด็นในคดีเดียวกันที่จาเลยบันทึกภาพกางเกงในของผู้เสียหายขณะอยู่
ในอิริยาบถไม่เรียบร้อย ผู้เขียนเห็ นว่าเป็นปัญหาศาลตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
หาใช่ปัญหาของบทบัญญัติกฎหมายไม่ เนื่องจากศาลกลับตีความองค์ประกอบความผิด “ลักลอบ
บันทึกภาพ” อย่างเคร่งครัด โดยไม่พิจารณาความยินยอม 2. ของผู้เสียหายเป็นสาคัญ เพราะเห็นว่า
การอยู่ในอิริยาบถที่ไม่เรียบร้อย ไม่ใช่กระทาการใด ๆ เพื่อปกปิดไม่ให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายปรากฏ
สู่สายตาสาธารณะ ส่งผลแง่ร้ายในลักษณะกล่าวโทษผู้เสียหาย (Victim blaming) ว่าให้ความยินยอมโดย
ปริยายนาตนเข้าสู่ภัยของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ (Assumption of risk) ทาให้การใช้เสรีภาพ
ในการแสดงออกของจาเลยที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรงได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้กฎหมาย
ยังเลือกปฏิบัติคุ้มครองเฉพาะนมของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และไม่ให้ความสาคัญกับบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายในที่ผ่านการศัลยกรรมทางการแพทย์ของเพศทางเลือก
กฎหมายของประเทศแคนาดาไม่ไ ด้กาหนดขอบเขตอัน สมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะไว้ในบทบัญญัติอย่างชัดเจน ซึ่งบัญญัติเพียงว่าบุคคล
สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการลักลอบบันทึกภาพเพื่อวั ตถุประสงค์
ทางเพศ เป็นเหตุให้ศาลต้องตีความกฎหมายกาหนดขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุณค่าทางเพศของผู้เสียหาย เพราะความผิดดังกล่าวบัญญัติไว้
ในหมวดความผิดเกี่ยวกับเพศ ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้
1. บรรทัดฐานของสังคมจึงกาหนดคุณค่าของสิท ธิความเป็นส่ว นตัวให้แ ก่
(1) บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่เจตนาปกปิด28 (2) บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่ถูกเปิดเผย
28

คดี R v. Rocha (2012) และคดี R v. Russell (2019). ดู บทที่ 3.2.2.1
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โดยไม่เจตนา29 และบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่ถูกเปิดเผยโดยเจตนา 30 และ (3) บริเวณนมที่
ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับ31
2. บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
1. ในสถานที่สาธารณะจาก (1) การอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีกระทาความผิด ทาให้เข้าถึง
พื้นที่ส่วนตัวได้มากกว่าการใช้ตาเปล่าของมนุษย์และทาให้ผู้เสียหายไม่รู้ตัว (2) การบันทึกภาพที่มี
ลักษณะประชิดเฉพาะเจาะจงผู้เสียหาย (identifiable) (3) การลักลอบบันทึกภาพโดยผู้เสียหายไม่รับรู้
และไม่ให้ความยินยอม (4) การบันทึกภาพที่ฝ่าฝืนกฎหรือระเบียบข้อบังคับของสถานที่เกิดเหตุหรือชุมชน
(5) การบันทึกภาพที่ทาลายความไว้วางใจระหว่างจาเลยกับผู้เสียหาย (6) การบันทึกภาพโดยมีเจตนา
พิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ และ (7) ผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์สมควรได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็น
ส่วนตัวมากกว่าผู้ใหญ่
3. การกาหนดองค์ประกอบความผิดของการกระทา “ลักลอบบันทึกภาพโดย
ไม่ยินยอมโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ” บัญญัติเพื่อคุ้มครองทั้งสิทธิความเป็นส่วนตัว
และคุณค่าทางเพศของผู้เสียหาย
4. เพื่อรักษาประโยชน์ของส่วนรวมที่มาก่อนประโยชน์ส่วนบุคคล กฎหมายจึง
กาหนดบทยกเว้นความผิดของการลักลอบบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่รับรู้และ
ไม่ยินยอมแก่การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้เขียนเห็นว่าบทบัญญัติกฎหมายของประเทศแคนาดาขาดความชัดเจน และ
เปิดโอกาสให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจตีความกฎหมายอย่างกว้างขวาง ทว่าการไม่กาหนดองค์ประกอบ
ความผิดของภาพไม่เหมาะสมทางเพศอาจดีสาหรับการตีความกฎหมายให้คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของบุคคลทุกเพศอย่างเท่าเทียม แต่ก็ละเลยไม่พิจารณาระดับความร้ายแรงของการกระทาและวัตถุ
แห่งการกระทาที่สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างแท้จริง ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหามาตรฐาน
ของคาพิพากษาศาล และบรรยากาศความไม่แน่ใจ ความหวาดกลัว (chilling effect) ซึ่งกระทบต่อ
เสรีภาพในการดาเนินชีวิตของประชาชน อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นพ้องกับการให้ เหตุผลของศาลในคดี
R v Jarvis (2019) ที่ว่า สิทธิความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปกปิด
หรือเปิดเผย และบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพ
บริเวณส่วนตัวของร่างกายโดยไม่ได้รับความยินยอมที่จาเลยกระทาโดยมีเจตนาชั่ว กล่าวคือ จาเลยไม่ได้

29

คดี R v. Rudiger (2011). ดู บทที่ 3.2.2.2
30 เช่น ร่องนมจากการสวมเสื้อคอกว้าง คดี R v Jarvis (2019). ดู บทที่ 3.2.2.3
31 คดี R v Jarvis (2019). เพิ่งอ้าง.
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บันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายในลักษณะทั่วไป (background หรือ incidentally captured) แต่
จาเลยบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ
4.2.2 หลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญอันเป็นที่มาของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
ตามที่กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2.2 ว่า การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น
โดยไม่ยินยอมเป็นการแทรกแซงอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย (ข้อมูลส่วนบุคคล)
และ/หรือเป็นการทาลายอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน (พื้นที่ส่วนตัว) และ
จากการเปรียบเทียบกฎหมายและคาพิพากษาศาลทั้งสองประเทศตามบทที่ 4.2.1 จะเห็นว่าขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะสาหรับการบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ซึ่งบุคคลได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว แบ่งออกเป็น 2 ขอบเขต
ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 คือ การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
เพราะเป็นการละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่ปกปิด และละเมิดอานาจ
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และขอบเขตที่ 2 คือ การบันทึกภาพ
โดยมีเจตนาพิเศษ ตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ผู้อื่นเจตนาเปิดเผย หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด โดยผู้อื่นไม่ยินยอม เพราะเป็นการละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ของภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย โดยต้องคานึงหลักเกณฑ์พิจารณา ดังนี้
ขอบเขตที่ 1 การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในของผู้อื่นโดยไม่
ยินยอม พิจารณาจาก
1. บรรทัดฐานของสังคม : บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน พิจารณาจาก
การสิ่งที่สังคมให้คุณค่าและการปกปิด ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น ของทั้งเพศหญิง
และชาย และนมของเพศหญิง ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ32
2. ความยินยอม : เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ได้แก่ สวมเสื้อผ้าภายนอก กระทาการใด ๆ อย่างอื่นเพื่อปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
หรืออยู่ในอิริยาบถไม่เรียบร้อยทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะ
นอกจากนี้ เจ้าของสิทธิยังไม่ยินยอมให้ผู้อื่นช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน33

32

กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Code) มาตรา
1801 (a) ประกอบ (b) (3) (4) และ (5) (B).
33 กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐ อเมริก า (The United States Code) มาตรา
1801 (a) ประกอบ (b) (5) (B).
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3. ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย : บันทึกภาพโดยมีเจตนาธรรมดา34
ซึ่งอาศัยความสามารถทางเทคโนโลยีล่วงล้าไปยังบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน เช่น การบันทึกภาพ
ช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอก
เพื่อให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
4. บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้า ที่ รัฐ35
การใช้เ สรีภ าพของสื่อ มวลชนตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง สหรัฐ อเมริก าฉบับ ที่ 136 การสอดส่องดูแลของ
นักสืบเอกชน37 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน38
การกระทาของบุคคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะผู้ป่วยซึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ39
ขอบเขตที่ 2 การบันทึกภาพโดยมีเจตนาพิเศษ ตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่
ผู้อื่นเจตนาเปิดเผย หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด โดยผู้อื่นไม่ยินยอม
พิจารณาจาก
1. บรรทัดฐานของสังคม :
1.1 การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในต้องไม่ขัดวิถีประชา
ศีลธรรมอันดี และกฎหมายของสังคมนั้น 40 ได้แก่ บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่เจ้าของสิทธิ
เจตนาเปิดเผย เช่น เนินนม ร่องนม41 หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่เจ้าของสิทธิเจตนาเปิดเผยให้
ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น ของทั้งเพศหญิงและชาย

34

กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Code) มาตรา
1801 (a) ประกอบ (b) (1) (2).
35 กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States Code) มาตรา
1801 (c) และกฎหมายระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ มาตรา 2605 (a) (6).
36 กฎหมายระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ มาตรา 2605 (h) ประกอบ (i).
37 กฎหมายระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ มาตรา 2605 (a) (1).
38 กฎหมายระดับมลรัฐฟลอริด้า มาตรา 810.145 (5) (b) และ (c) และกฎหมายของ
เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย มาตรา 22-3531 (e) (2) และ (3).
39 กฎหมายของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย มาตรา 22-3531 (e) (4).
40 พิจารณาจากการมีอยู่ของความผิดฐานเปลือยกายต่อหน้าธารกานัล หรือความผิด
ฐานกระทาลามกอนาจารของแต่ละประเทศ (บรรทัดฐานของแต่ละสังคม).
41 คดี R v Jarvis (2019); ดู บทที่ 3.2.2.
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และนมของเพศหญิง ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ เพราะบรรทัดฐานของสังคม
ยอมรับการเปลือยกายในสถานที่สาธารณะ42
1.2 บริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ เช่น นมซึ่ง
สวมเสื้อผ้าภายนอกปิดทับอยู43่
2. ความยินยอม : เจ้าของสิท ธิไ ม่ยิน ยอมให้ผู้อื่น ช่ว งชิง ภาพบริเวณส่ว นตัว
ของร่างกายตามข้อ 1 ข้างต้น44
3. ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย : การบันทึกภาพโดยไม่ยินยอมใน
ลักษณะทั่วไปเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่มีน้าหนักมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว ทาให้ผู้เสียหาย
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายในลักษณะทั่วไป45
แต่การบันทึกภาพโดยไม่ยินยอมที่จาเลยมีเจตนาชั่วอันเป็นเจตนาพิเศษ ได้แก่
เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เป็นการลดทอนศั กดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุ (objectification)
หรือลดทอดคุณค่าทางเพศของผู้อื่น (sexual integrity) ทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายมี
น้าหนักมากกว่าเสรีภาพในการแสดงออกของจาเลยตามแนวคิด “บุคคลไม่สามารถคาดหมายความ
เป็นส่วนตัวจากการมอง แต่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกบันทึกภาพที่เป็นการใช้
เสรีภาพในการแสดงออกโดยมิชอบ (Privacy right is not All-or-Nothing concept)”46,47
4. บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ48 และ
การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สนิ ของเอกชน49

42

ดู กฎหมายระดับมลรัฐเวอร์มอนต์ มาตรา 2605 (a) (3) ตอนท้าย.
43 คดี R v. Rudiger (2011). ดู บทที่ 3.2.2.
44 ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (1).
45 คดี R v. Lebenfish (2014). ดู บทที่ 3.2.2.
46 ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (1) (c).
47 คดี R v. Rudiger (2011) (เชิงอรรถที่ 43).
48 ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (6).
49 คดี R v. Rudiger (2011) (เชิงอรรถที่ 43).
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4.3 วิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะตามบริบทของ
สังคมไทย50
ตามหลักการแล้วการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไม่ได้
ในกรณีสิทธิและเสรีภาพระหว่างปัจเจกชนเกิดขัดแย้งกันเอง สิทธิและเสรีภาพที่มีคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญ
สูงกว่าย่อมได้รับการคุ้มครองก่อนสิทธิและเสรีภาพที่มีคุณค่าในทางรัฐธรรมนูญต่ากว่า เสรีภาพ
ในการแสดงออกของประชาชนและเสรีภาพของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 34 และมาตรา 35 เป็นสิทธิที่มีขอบเขตจากัดบางประการ (Limited right) ซึ่งมี
คุณค่าในทางรัฐธรรมนูญต่ากว่าสิทธิที่มีเงื่อนไข (Qualified right) อย่างสิทธิความเป็นส่วนตัว ส่งผล
ให้สิทธิความเป็นส่วนตัวมีความสาคัญกว่าเสรีภาพในการแสดงออกในสายตาของกฎหมาย อย่างไรก็ดี
เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34
มีขอบเขตที่กว้างกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวมาก แต่ถูกจากัดด้วยข้อห้ามละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย (ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน) เช่นเดียวกับเสรีภาพของ
สื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ที่ถูกจากัดขอบเขตด้วย
จรรยาบรรณบรรณของจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่ให้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับ
ความเสียหายและต้องเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าข่าวตอบสนองสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสารของประชาชน (Right
to know) ภายใต้แนวคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เพราะฉะนั้นขอบเขตข้อจากัดของเสรีภาพในการแสดงออก
(ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย) จึงเป็นจุดเริ่มต้น ในการพิจารณา
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวที่ควรกาหนด
ข้อจากัดที่เสรีภาพในการแสดงออกจะละเมิดไม่ได้ คือ ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัว
ที่สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้เขียนเห็นว่าบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวแม้อยู่
ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดย
ไม่ยินยอมพิจารณาจากอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และอานาจควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย โดยขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) มีขอบเขตกว้างแคบเพียงใด สามารถนาหลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญอันได้มาจากการเปรียบเทียบ
กฎหมายทั้งสองประเทศในบทที่ 4.2.2 มาอธิบายการกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็น
ส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะตามบริบทของสังคมไทย ดังนี้

50

การวิเคราะห์ของบทนี้อาศัยข้อสังเกตและการวิเคราะห์ของบทที่ 2.2 บทที่ 4.2.1 และ
บทที่ 4.2.2 ตามลาดับ.

Ref. code: 25646301031628DJB

163
1. บรรทัดฐานของสังคม : วิถีประชาของวัฒนธรรมการแต่งกายสากลกาหนดคุณค่า
ของสิทธิความเป็นส่วนตัวให้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้นของทั้งเพศชายและหญิง
และนมของเพศหญิง
สาหรับผู้เขียนเห็นว่าไม่ควรนาวิถีประชามาเป็นแนวทางบัญญัติกฎหมายเพื่อตอกย้า
ความเหลื่อมล้าไม่คุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายด้วยเหตุผลทางเพศสภาพ
เพราะปัจจุบันเพศสภาพไม่สามารถอธิบายอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 27 บัญญัติห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่าง
ไม่เท่าเทียม โดยอาศัยเหตุเกี่ยวกับเพศ เพราะความแตกต่างของเพศไม่ใช่สาระสาคัญอันจะยกขึ้นอ้าง
เพื่อปฏิบัติต่อบุคคลให้แตกต่าง ดังนั้น บุคคลทุกเพศสมควรได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
บริเวณส่วนตัวของร่างกายอย่างเท่าเทียม ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนม
ของบุคคล เพราะฉะนั้น อานาจควบคุม ข้อมูลส่วนบุคคลหรือภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย ได้แก่
ภาพของอวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนมของบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือย หรือ
เพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ หรือสวมเสื้อผ้าภายนอกปิดทับ
ถ้าพิจารณาวิถีประชา ศีลธรรมอันดี และกฎหมายจะเห็นว่าอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายพิจารณาจากการปกปิด เพราะการปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายเป็นวิธีการที่
เข้าใจโดยวิญญูชนทั่วไปว่าเจ้าของสิทธิเจตนาสงวนบริเวณส่วนตัวของร่างกายให้เป็นความลับและเป็น
แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคมไทย ตราบใดที่บุคคลปกปิดบริ เวณส่วนตัวของ
ร่างกาย ไม่ว่าบริเวณส่วนตัวของร่างกายจะเป็นอวัยวะตามธรรมชาติหรือเกิดจากการศัลยกรรมทาง
การแพทย์ บุคคลทุกเพศ (เพศชาย เพศหญิง เพศทางเลือก) และทุกสถานะทางสังคม (บุคคลธรรมดา
หรือบุคคลสาธารณะ) ย่อมได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายดังกล่าว
อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
ตรงกันข้าม การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกาย ไม่ว่าบริเวณส่วนตัวดังกล่าวจะถูก
กาหนดคุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัวจากบรรทัดฐานของสังคมหรือไม่ ย่อมไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว เพราะการเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะถือเป็น
การสละอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่วิญญูชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ และ
เจ้าของสิทธิไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมองหรือถ้ามองหรือบันทึกภาพในลักษณะ
ทั่วไปของผู้อื่น ทั้งนี้การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายของผู้เสียหายบางกรณีไม่อาจเรียกร้องสิทธิ
ความเป็นส่วนตัว เนื่องจากประเทศไทยไม่เปิดกว้างยอมรับการเปลือยกาย (เปลือยกายทั้งหมดทุกกรณี
เปลือยนมของเพศหญิง) หรือการทากิจกรรมส่วนตัว (ปัสสาวะ อุจจาระ อาบน้า) หรือกิจกรรมทางเพศ
(อัตกามปฏิบัติ มีเพศสัมพันธ์) ในสถานที่สาธารณะ เพราะคนส่วนใหญ่เห็นว่าต้องปกปิดหรือกระทาใน
สถานที่ส่วนตัว มิฉะนั้นจะถือเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388
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ด้ว ยเหตุนี้ ผู้เ ขีย นจึง เห็น ว่า การทากิจ กรรมส่ว นตัว หรือ กิจ กรรมทางเพศในสถานที่ส าธารณะ
และการเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายในสถานที่สาธารณะเป็นการให้ความยินยอมแก่ผู้อื่นในสามารถ
เข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
2. ความยิน ยอมของกฎหมายอาญา : หมายถึง การสละประโยชน์ที่ก ฎหมายให้
ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ได้รับผลร้าย ซึ่งความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดย
ไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ มีคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นของปัจเจกชนโดยแท้ เจ้าของสิทธิสามารถ
สละสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่น โดยความยินยอมดังกล่าว
ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
จากการศึกษาความหมายของสิทธิ ความเป็นส่วนตัว51 การแทรกแซงความเป็นส่วนตัว
ของผู้อื่นโดยปราศจากเหตุอันสมควร และเปรียบเทียบกฎหมายและคาพิพากษาศาลของประเทศสหรัฐ
และประเทศแคนาดา ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะ เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงแรก : ละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในจากการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่วงล้าไปยังบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมเปิดเผย และ
ช่วงที่สอง : ละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้กล้องบันทึกภาพบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกาย ซึ่งอาจเป็นภาพของบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมเปิดเผย
หรือยินยอมเปิดเผย หรือเป็นภาพนมซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ (ช่วงชิงข้อมูลส่วนบุคคล) ของ
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม
อนึ่ง ความยินยอมของเจ้าของสิทธิต้องเกิดจากความยินยอมโดยบริสุทธิ์ กล่าวคือ เจ้าของ
สิทธิต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับรู้และเข้าใจถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น แต่ก็ยอมรับผลร้ายนั้นอย่างเต็มใจ
ปราศจากการหลอกลวง ข่มขู่ สาคัญผิด กลัว หรือการกระทาด้วยวิธีอื่นใดในทานองเดียวกัน นอกจากนี้
ผู้กระทาต้องทราบถึงความยินยอมจากเจ้าของสิทธิและความยินยอมต้องมีอยู่ขณะกระทาความผิด และ
การให้ความยินยอมต่อการกระทาใดย่อมมีผลเพียงเท่าอยู่ในขอบเขตของการกระทานั้น การกระทาที่
เกินขอบเขตของความยินยอม ไม่ถือว่าเจ้าของสิทธิให้ความยินยอม
หลักการเสี่ยงภัยของกฎหมายอาญา (Assumption of risk) เป็นหลักการอธิบาย
ความยินยอมโดยปริยายของผู้เสียหาย หมายถึง กรณีที่ผู้เสียหายยอมตนเข้าสู่ภัย ทั้งที่คาดเห็นถึง
ผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นและยอมรับผลร้ายโดยสมัครใจ หลักการดังกล่าวถูกนามาอธิบายอย่างระมัด ระวัง

51

สิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึง สิทธิอันปราศจากการแทรกแซงอานาจการตัดสินใจ
ดาเนินชีวิตจากบุคคลภายนอกโดยไม่มีเหตุอันสมควร. ดู บทที่ 2.2.4
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เพื่อป้องกันมิให้เป็นการกล่าวโทษผู้เสียหาย (Victim blaming) โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับเพศ
ซึ่งหลักการนี้นิยมใช้อธิบายกับการเข้าแข่งขันกีฬาที่มีความเสี่ยง และการเข้ารับการผ่าตัดรักษาพยาบาล
เพราะฉะนั้น ประเด็นปัญหาความยินยอมของผู้เสียหาย (ผู้มีวุฒิภาวะ หมายถึง ทั้งผู้ใหญ่
และผู้เยาว์ที่ไม่ไร้เดียงสา) สามารถอธิบายดังต่อไปนี้
1) การแต่งกายล่อแหลม เช่น สวมกระโปรงสั้น สวมเสื้อเกาะอก ไม่ใช่การให้
ความยินยอมแก่การละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัว เพราะเจ้าของสิทธิยังคงสวมเสื้อผ้า
ภายนอกปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในอยู่ และไม่ใช่การนาตนเข้าสู่ภัยเพราะการแต่งกาย
เป็นเสรีภาพในการแสดงออก และเจ้าของสิทธิไม่รับรู้และเข้าใจถึงการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นความยินยอมจึงไม่มีอยู่ขณะจาเลยบันทึกภาพ
2) การอยู่ในอิริยาบถไม่เรียบร้อย ทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่
สายตาสาธารณะโดยไม่มีเจตนา ไม่ใช่การให้ความยินยอมแก่การละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่
ส่วนตัว เพราะเจ้าของสิทธิไม่รู้ตัว ทาให้ไม่สามารถรับรู้และเข้าใจ และยอมรับการละเมิด ดังกล่าว
และไม่ใช่การนาตนเข้าสู่ความเสี่ยงภัย เพราะเหตุผลเดียวกันข้างต้น ทาให้ความยินยอมไม่มีอยู่ขณะ
จาเลยบันทึกภาพ ดังนั้น การกระทาของจาเลยจึงเป็นการละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัว
ของร่ายกายภายในของผู้เสียหาย
3) การแต่งกายล่อแหลมเจตนาเปิดเผยบริเวณส่ วนตัวของร่างกายภายในในสภาพ
สวมชุดชั้นในปิดทับให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ เช่น สวมเสื้อผ้าบาง (see-through) ปรากฏให้เห็น
ชุดชั้นในหรือกางเกงใน (แฟชั่น) หรือแต่งกายล่อแหลมเจตนาเปิดเผยเนินนม ร่องนม ใต้ราวนมให้ปรากฏ
สู่สายตาสาธารณะ เป็นการสละทั้งอานาจจากัดความเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวและอานาจควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคล ซึ่งการเข้าถึงในที่นี้ หมายถึง การมอง ถ้ามอง และบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป เพราะการกระทา
เหล่านี้เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกในสถานที่สาธารณะที่มีน้าหนักมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว
ของผู้เสียหาย แต่ทว่าการเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายโดยเจตนาเช่นนี้ แม้เจ้าของสิทธิจะสละอานาจ
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจากการบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป แต่ก็ไม่ขยายขอบเขตความยินยอมไปยัง
อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจากการบันทึกภาพที่จาเลยมีเจตนาชั่ว เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
เพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ จึงทาให้ความยินยอมไม่มีอยู่ขณะจาเลยมีเจตนาชั่วบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่น จากแนวคิด “บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมอง แต่สามารถ
คาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูกบันทึกภาพที่เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยมิชอบ
(Privacy right is not All-or-Nothing concept)”52

52

แนวคิดจากการให้เหตุผลของศาลในคดี R v Jarvis (2019) (เชิงอรรถ 41).
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4) การสวมเสื้อผ้าบาง (see-through) ปรากฏให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ภายในในสภาพเปลือย หรือการเปลือยกายในสถานที่สาธารณะ เช่น สวมเสื้อผ้าบาง (see-through)
ปรากฏให้เห็นนมหรืออวัยวะเพศในสภาพเปลือย เปลือยกายประท้วงการเมือง เปลือยนมของเพศหญิง
เปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในอันเนื่องมาจากการทากิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทางเพศใน
สถานที่สาธารณะ เป็นการสละอานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัว และสละอานาจควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลจากการบันทึกภาพทุกกรณี โดยไม่คานึงถึงเจตนาของจาเลย53 เช่น เพื่อประจานหรือประณาม
การกระทา เพื่อคุณค่าข่าว เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เพื่อทาให้เจ้าของสิทธิเดือดร้อนราคาญ เพราะ
การกระทาดัง กล่า วของผู้เสีย หายเป็นการใช้เ สรีภ าพในการแสดงออกที่ขัด ต่อ วิถี ประชา ศีลธรรม
อันดี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ทาให้เสรีภาพในการแสดงออกของผู้อื่นในสถานที่สาธารณะ
มีน้าหนักมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายจากการกระทาเหล่านี้
อย่างไรก็ตาม กรณีผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา ไม่ว่าเขาจะเปิดเผยหรือปกปิดบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายใน ย่อมไม่เป็นการให้ความยินยอมต่อ การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
เพราะเขาไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรับรู้และเข้าใจถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น ฉะนั้นกฎหมายสมควรให้
การคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวแก่บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในทุกกรณี 54 ทั้งนี้กรณีดังกล่าว
อาจต้องศึกษาโดยละเอียดต่อไป เพราะอยู่นอกขอบเขตการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
3. เสรีภาพในการแสดงออก : เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ถูกจากัดด้วยข้อห้ามละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย (ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน) เช่นเดียวกับเสรีภาพของ
สื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 35 ที่ถูกจากัดด้วยจรรยาบรรณ
ของจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่ให้ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และต้องเสนอข่าวสารที่มีคุณค่าข่าวตอบสนองสิทธิที่จะรับรู้ข่าวสารของประชาชน (Right to know)
ภายใต้แนวคิดเพื่อประโยชน์สาธารณะตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภา
การสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564
ผู้เขียนเห็นว่าการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ได้แก่

53

ข้อเท็จจริงต่างจาก คดี R v. Lebenfish (2014) เพราะบริบทของสังคมแคนาดาที่
อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถเปลือยกายในสถานที่เฉพาะ ตรงกันข้ามกับบริบทของสังคมไทยที่
ไม่ยอมรับการเปลือยกายในสถานที่สาธารณะ.
54 คดี R v. Rudiger (2011) (เชิงอรรถ 43).
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1) การทาลายอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน (พื้นที่ส่วนตัว)
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ล่วงล้าไปยังบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ที่เจ้าของสิทธิเจตนาปกปิด และ/หรือ
2) การละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม ด้วยการใช้
กล้องบันทึกภาพ 2.1) บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งเจ้าของสิทธิเจตนาปกปิด หรือ 2.2) บริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งเจ้าของสิทธิเจตนาเปิดเผยโดยไม่ขัดต่อบรรทัดฐานของสังคม หรือ
2.3) บริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ โดยลั กษณะของการกระทาส่อให้เห็น
ถึงเจตนาชั่วอันเป็นเจตนาพิเศษ ได้แก่ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ เพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญของ
ผู้กระทา ซึ่งเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมือนเป็นวัตถุ (objectification) หรือลดทอด
คุณค่าทางเพศของผู้อื่น (sexual integrity)
4. ประโยชน์ส าธารณะ : หมายถึง ประโยชน์ข องสัง คมที่มุ่ง หมายเพื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมให้ดารงอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อย รักษาศักดิ์ศรี และเกียรติยศ
ของมนุษย์ การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมในสถานที่สาธารณะที่เป็นไป
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่
4.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด
(CCTV) ในสถานที่สาธารณะหรือเรือนจา เพื่อป้องกันการกระทาความผิดและบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็น
พยานหลักฐาน
4.2 การกระทาของบุคคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขณะผู้ป่วย
ไม่มีสติสัมปชัญญะ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับการวินิจฉัยรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น บันทึกภาพบาดแผล
บริเวณนม สแกนเรือนร่างทาให้ปรากฏภาพเสมือนจริงของบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
4.3 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของ
เอกชน และบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นพยานหลักฐาน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโถงทางเดินทั่วไป
ของโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน
การสูญเสียสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนเพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่
การสูญเสียที่ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของปัจเจกชนจน
เสียสัดส่วน ดังนั้น เมื่อเกิดความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์สาธารณะกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของ
ปัจเจกชน คุณค่าของประโยชน์สาธารณะย่อมสูงกว่าประโยชน์ของปัจเจกชน สมควรบัญญัติให้
การกระทาเพื่อประโยชน์สาธารณะข้างต้นเป็นบทยกเว้นความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติ
ยกเว้นความผิดแก่ผู้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ยินยอม เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต
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ร่างกาย และสุขภาพของผู้อื่น55 จึงเห็นสมควรให้ยกเว้นความผิดแก่การกระทาเพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิต ร่า งกาย แต่เ ห็น ว่า ไม่ส มควรกาหนดบทยกเว้น ความผิด แก่นักสืบ เอกชน เพราะอาจนาไปสู่
การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวตามอาเภอใจ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติดูแลตรวจสอบ
นักสืบเอกชน
สรุป การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ
แบ่งออกเป็น 3 ขอบเขต ได้แก่
ขอบเขตที่ 1 ละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และละเมิด
อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ การบันทึกภาพ
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม มีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้
1. ละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
1.1 บรรทัดฐานของสังคม : บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในพิจารณาจากการปกปิด
ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนมของบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียง
สวมชุดชั้นในปิดทับ
1.2 ความยินยอม : เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ได้แก่ สวมเสื้อผ้าภายนอก กระทาการใด ๆ อย่างอื่นเพื่อปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน หรือ
อยู่ในอิริยาบถไม่เรียบร้อยทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะ
1.3 ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย : บันทึกภาพโดยมีเจตนาธรรมดา ซึ่งอาศัย
ความสามารถทางเทคโนโลยีล่วงล้าไปยังบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน เช่น การบันทึกภาพช้อนใต้
ร่มผ้า (upskirt) ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอกเพื่อให้
เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
1.4 บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ การติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน การกระทาของบุคคลากร
ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะผู้ป่วยซึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ
2. ละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
2.1 บรรทัดฐานของสังคม : บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในพิจารณาจากการปกปิด
ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนมของบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียง
สวมชุดชั้นในปิดทับ
2.2 ความยินยอม : เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมให้ผู้อื่นช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ภายใน
55

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 (2).
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2.3 ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย : เจตนาธรรมดา บันทึกภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายใน
2.4 บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ การติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน การกระทาของบุคคลากร
ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะผู้ป่วยซึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ
ดังนั้น บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการไม่ถูก
ละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในด้วยการบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น การบันทึกภาพช้อนใต้ร่มผ้า
(upskirt) ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอกเพื่อให้เห็น
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน โดยไม่คานึงถึงเจตนาพิเศษของจาเลย แต่ไม่สามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวจากการกระทาเพื่อประโยชน์สาธารณะ
ขอบเขตที่ 2 ละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
เป็นเหตุให้เจ้าของสิทธิได้รับความเสียหาย ได้แก่ การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่ างกายภายในที่
ผู้เสียหายยินยอมเปิดเผยแต่ไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 หรือบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ที่ภายนอกผู้เสียหายสวมเสื้อผ้าปกปิด และจาเลยบันทึกภาพโดยมีเจตนาพิเศษ มีหลักเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้
1. ไม่ละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
1.1 บรรทัดฐานของสังคม : บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในพิจารณาจากการปกปิด
ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนมของบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียง
สวมชุดชั้นในปิดทับ
1.2 ความยินยอม : เจ้าของสิทธิสละอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ภายในด้วยการเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ การแต่งกายล่อแหลมเจตนาเปิดเผย
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในในสภาพสวมชุดชั้นในปิดทับให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ เช่น
สวมเสื้อผ้าบาง (see-through) ปรากฏให้เห็นชุดชั้นในหรือกางเกงใน (แฟชั่น) หรือแต่งกายล่อแหลม
เจตนาเปิดเผยเนินนม ร่องนม ใต้ราวนมให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ
1.3 ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย : เสรีภาพในการแสดงออกของจาเลยมี
น้าหนักมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว ทาให้ผู้เสียหายไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการล่วงล้า
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในด้วยการมอง ถ้ามอง หรือบันทึกภาพในลักษณะทั่วไป
1.4 บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน
2. ละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
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2.1 บรรทัดฐานของสังคม :
2.1.1 การเปิด เผยบริเ วณส่ว นตัว ของร่า งกายภายในต้อ งไม่ขัด วิถีป ระชา
ศีลธรรมอันดี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ได้แก่ บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในใน
สภาพสวมชุดชั้นปิดทับจากการสวมเสื้อผ้าภายนอกซีทรู (see-through) (แฟชั่น) หรือบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายในที่เจ้าของสิทธิเจตนาเปิดเผย เช่น เนินนม ร่องนม ใต้ราวนม
2.1.2 บริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ เช่น ชุดว่ายน้า
บริเวณนมซึ่งสวมเสื้อผ้าภายนอกปิดทับอยู่ 56 ลัก ษณะยอดถัน จากการไม่ส วมชุด ชั้น ใน (no bar)
ซึ่ง สวมเสื้อ ผ้า ภายนอกปิด ทับ อยู่ ทรวดทรงของอวัย วะเพศ (รอยแคมใหญ่ อวัย วะเพศรัด ตึง )
จากการไม่สวมกางเกงในซึ่งสวมเสื้อผ้าภายนอกปิดทับอยู่
2.2 ความยินยอม : เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมให้ผู้อื่นช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
2.3 ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย : การบันทึกภาพโดยไม่ ยินยอมใน
ลักษณะทั่วไปเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่มีน้าหนักมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว ทาให้ผู้เสียหาย
ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายในลักษณะทั่วไป
แต่การบันทึกภาพโดยไม่ยินยอมที่จาเลยมีเจตนาชั่วอันเป็น เจตนาพิเศษ ได้แก่ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ เพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสมือน
เป็นวัตถุ (objectification) หรือลดทอดคุณค่าทางเพศของผู้อื่น (sexual integrity) ทาให้สิทธิความ
เป็นส่วนตัวของผู้เสียหายมีน้าหนักมากกว่าเสรีภาพในการแสดงออกของจาเลยตามแนวคิด “บุคคลไม่
สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมอง แต่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการไม่ถูก
บันทึกภาพที่เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกโดยมิชอบ (Privacy right is not All-or-Nothing
concept)”57
2.4 บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ และการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน
ดังนั้น บุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะจากการไม่ถูกละเมิด
อานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายด้วยการบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอม โดย
จาเลยมีเจตนาชั่วอันเป็นเจตนาพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ หรือเพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ
แต่ไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมอง ถ้ามอง บันทึกภาพโดยไม่ยินยอมในลักษณะ
ทั่วไปอันเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของผู้อื่น และเพื่อประโยชน์สาธารณะ

56

คดี R v. Jarvis (2019) (เชิงอรรถ 41).
57 เพิ่งอ้าง.
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ขอบเขตที่ 3 ไม่ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ได้แก่ การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายที่ผู้เสียหายยินยอมเปิดเผย แต่ขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 มีหลักเกณฑ์พิจารณา
ดังนี้
แม้บุคคลจะมีสิทธิความเป็นส่วนตัว แต่สิทธิความเป็นส่วนตัวไม่สามารถเรียกร้องใ ห้
กฎหมายคุ้มครองได้ทุกกรณี เพราะต้องพิจารณาควบคู่กับบรรทัดฐานของสังคม ประโยชน์สาธารณะ
และเสรีภาพในการแสดงออกของผู้อื่นประกอบ
1. ไม่ละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
1.1 บรรทัดฐานของสังคม : บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในพิจารณาจากการปกปิด
ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนมของบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียง
สวมชุดชั้นในปิดทับ การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในดังกล่าวขัดต่อวิถีประชา ศีลธรรมอันดี
และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388
1.2 ความยินยอม : เจ้าของสิทธิสละอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ภายในด้วยการเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าบาง (see-through)
ปรากฏให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในในสภาพเปลือย เปลือยกาย เปลือยนม เปิดเผยบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในอันเนื่องมาจากการทากิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทางเพศในสถานที่
สาธารณะ
1.3 เจตนาและลักษณะการกระทาของจาเลย : การกระทาของเจ้าของสิทธิขัดต่อวิถี
ประชา ศีลธรรมอันดี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ทาให้เสรีภาพในการแสดงออกของจาเลย
มีน้าหนักมากกว่า สิทธิความเป็นส่วนตัว ผู้เสียหายจึงไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจาก
การล่วงล้าบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในด้วยการมอง ถ้ามอง หรือบันทึกภาพทุกกรณี
1.4 บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ การติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน การกระทาของบุคคลากร
ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะผู้ป่วยซึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ
2. ไม่ละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
2.1 บรรทัดฐานของสังคม : การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในขัดต่อวิถี
ประชา ศีลธรรมอันดี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ได้แก่ การสวมเสื้อผ้าบาง (see-through)
ปรากฏให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในในสภาพเปลือย เปลือยกาย เปลือยนม เปิดเผยบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในอันเนื่องมาจากการทากิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมทางเพศในสถานที่สาธารณะ
2.2 ความยินยอม : เจ้าของสิทธิไม่ยินยอมให้ผู้อื่นช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
2.3 เจตนาและลักษณะการกระทาของจาเลย : การกระทาของผู้เสียหายขัดต่อวิถีประชา
ศีลธรรมอันดี และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ทาให้เสรีภาพในการแสดงออกของจาเลยทุกกรณี

Ref. code: 25646301031628DJB

172
ที่มีน้าหนักมากกว่าสิทธิความเป็นส่วนตัว เพราะความคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการบันทึกภาพ
ของจาเลยขณะผู้เสียหายกระทาการขัดต่อบรรทัดฐานของสังคมเป็นการเรียกร้องสิทธิความเป็นส่วนตัว
เชิงอัตวิสัย ผู้เสียหายจึงไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการช่วงชิงภาพบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกายทุกกรณี
2.4 บทยกเว้นความผิด : การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ การติดตั้ง
กล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของเอกชน การกระทาของบุคคลากร
ทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขณะผู้ป่วยซึ่งไม่มีสติสัมปชัญญะ
ดังนั้น บุคคลไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวของการกระทาที่ขัดต่อบรรทัดฐาน
ของสังคมในสถานที่สาธารณะจากการบันทึกภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของจาเลยทุกกรณี
ผู้เขียนจึงสรุปว่าขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
เชิงภาวะวิสัยจากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ซึ่งบุคคลทุกสถานะ โดย
ไม่คานึงว่าจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือเพศใด สมควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม
ได้แก่
1. การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในโดยไม่ยินยอม เช่น การบันทึกภาพ
ช้อนใต้ร่มผ้า ลอดผ่านเสื้อผ้า หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอกเพื่อให้เห็นบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายใน โดยไม่คานึงถึงเจตนาพิเศษของจาเลย เพราะเป็นการละเมิดอานาจจากัดการเข้าถึง
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
ตามขอบเขตที่ 1
2. การบันทึกภาพโดยมีเจตนาพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศและเพื่อทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อนราคาญ ตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งเจ้าของสิทธิเจตนาเปิดเผยโดยไม่ขัดต่อ
บรรทัดฐานของสังคม หรือภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ โดยไม่ได้
รับความยินยอมจากผู้เสียหาย ตามขอบเขตที่ 2
4.4 ขนาดของความร้ายแรงและลักษณะความน่าตาหนิของการกระทา
การกระทาใดที่ก่อภยันตรายต่อผู้อื่นตามหลักภยันตราย (Harm Principle) และมีลักษณะ
ความน่าตาหนิ (blameworthiness) การกระทานั้นสอดคล้องกับหลักการกาหนดความผิดอาญาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสาม ตอนท้าย
การกระทาที่ก่อภยันตรายแก่ผู้อื่น (Harm to others) คือ การกระทาความผิดที่ทาลาย
หรือทาให้สิทธิความเป็นส่วนตัวเสียหาย อันมีผลโดยตรงให้สิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นลดต่าลงจาก
สถานะเดิมที่เคยเป็น โดยไม่สามารถอ้างยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ ทั้งนี้การกระทาความผิดดังกล่าว
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ต้องกระทาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ และก่อภยันตรายแก่เจ้าของสิทธิและสังคม
รวมถึงมีขนาดของผลร้ายอยู่ในระดับร้ายแรง จึงสมควรกาหนดเป็นความผิดอาญา
การกระทาที่มีลักษณะความน่าตาหนิ (blameworthiness) ได้แก่ การกระทาที่ละเมิด
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น (คุณธรรมทางกฎหมาย) และก่อให้เกิดภยันตรายที่แท้จริง (actual harm) หรือ
อาจก่อให้เกิดภยันตรายอื่นตามมา นอกจากนี้ผู้กระทาต้องมีความชั่ว 58 โดยพิจารณาจากเจตนาของ
ผู้กระทาความผิด กล่าวคือ ผู้นั้นเลือกที่จะกระทาความผิดโดยอิสระ ทั้งที่รู้ผิดชอบดีกว่าเป็นความผิด59
ในทางตรงกันข้าม แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสาม
ตอนท้าย จะบัญญัติให้กาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่ร้ายแรง ก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทา
ความผิดที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรงอันมีผลเพียงกระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นจะไม่
สมควรต้องรับโทษทางอาญา เพียงแต่การกระทาดังกล่าวอาจบังคับใช้กฎหมายอาญาเท่าที่มีอยู่ หรือ
ใช้มาตรการอื่นที่เหมาะสมแทนมาตรการทางอาญา
จากการวิเคราะห์ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) สถานที่สาธารณะ
ของบทที่ 4.3 ผู้เขียนเห็นว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมทั้งสองขอบเขต60
58

Nils Jareborg, ‘Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)’ (2005) 2 Ohio
State Journal of Criminal Law 520, 527 <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/
osjcl2&i=527> สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565.
59 “การกระทาใดการกระทาหนึ่งที่ครบองค์ประกอบความผิดที่กฎหมายบัญญัติ และ
เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายจะเป็นการกระทาที่ชั่วหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจกระทาในการ
กระทานั้นของผู้กระทาความผิดในขณะกระทานั้น ผู้ที่มีความรู้ผิดชอบหรือผู้ที่รู้จักแยกแยะว่าอะไรผิด
อะไรถูก และเป็นผู้ที่มีสติย่อมจะไม่กระทาการใดอันเป็นการผิดกฎหมาย แต่ถ้าผู้ใดขาดสติและได้
กระทาการใดอันเป็นความผิดกฎหมายลงไป ผู้นั้นก็ย่อมจะเป็นบุคคลที่จะต้องถูกตาหนิจากสังคม และ
การกระทานั้นของผู้นั้นย่อมเป็นการกระทาที่ตาหนิได้ และด้วยเหตุนี้เองที่ในกฎหมายอาญาถือว่า ผู้กระทา
นั้นได้กระทาชั่ว ... “ความชั่ว (Schuld)” หมายถึง การตาหนิได้ของการกาหนดเจตจานง ... “ความชั่ว
(Schuld)” หรือ “การตาหนิได้ (Vorwerfbarkeit)” … ต้องพิจารณาตามมาตรฐานของวิญญูชนที่อยู่
ในฐานะ เช่น ผู้กระทาความผิด”. ดู คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 4, สานักพิมพ์
วิญญูชน 2554) 279-280.
60 ขอบเขตที่ 1 การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในโดยไม่ยินยอม เช่ น
การบันทึกภาพช้อนใต้ร่มผ้า ลอดผ่านเสื้อผ้า หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอกเพื่อให้เห็น
บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน โดยไม่คานึงถึงเจตนาพิเศษของจาเลย เพราะเป็นการละเมิดอานาจ
จากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของ
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เป็นการกระทาที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรงตามหลักล่วงล้า (Offense Principle) ด้วยเหตุผล
ดังนี้
1. ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2 ต่างละเมิดอานาจการตัดสินใจกาหนดความเป็น
ส่วนตัวของผู้เสียหายเช่นเดียวกัน โดยขอบเขตที่ 1 ถึงขั้นทาลายอานาจการจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัว
ของร่างกาย และช่วงชิงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม ขณะที่ขอบเขตที่ 2
เป็นการช่วงชิงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม เท่านั้ น ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็น
การลดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น และด้อยค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าทางเพศเสมือน
ผู้เสียหายเป็นวัตถุ (objectification)
2. ตราบใดที่การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศทั้งสองขอบเขต ไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้เสียหาย ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทหรือสถานที่ใด ย่อมเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม และไม่มีเหตุอัน
สมควรทั้งสิ้น มากไปกว่านั้นการก่อเหตุในสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทุกคนต่างมีสิทธิใช้ร่วมกัน
โดยไม่จาเป็นต้องหลีกเลี่ยง ยิ่งต้องระมัดระวังการกระทาของตนเป็นพิเศษ แม้ทุกคนจะมีเ สรีภาพใน
การแสดงออก แต่เสรีภาพดังกล่าวถูกจากัดเท่าที่ไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น การดารงชีวิต
ในสถานที่สาธารณะมีความจาเป็นที่ทุกคนพึงให้ความเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกัน
เพื่อรักษาความสงบสุขร่วมกันของสังคม การกระทาทั้งสองขอบเขตไม่ใช่การเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าทางเพศของผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นการขัดขวางการใช้เสรีภาพแสวงหา
ความสุขในสถานที่สาธารณะของผู้อื่น จึงเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะสม และไม่มีอันเหตุสมควร
3. ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีและกล้องดิจิตอล ทาให้การล่วงล้าไปยังบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายผู้อื่นเกิดขึ้นได้ง่ายและเห็นได้มากกว่าตาเปล่าของมนุษย์ แต่ถึงกระนั้นเทคโนโลยีก็มีทั้ง
ประโยชน์และโทษ วิญญูชนทั่วไปย่อมรู้ผิดชอบว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศทั้งสองขอบเขต
เป็นการกระทาที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะขัดต่อศีลธรรมอันดี และทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ ในทาง
ตรงกันข้ามการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอมที่มีระยะห่างของภาพระดับเดียวกับที่
สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของมนุษย์ หรือไม่บันทึกภาพเฉพาะเจาะจง (ซูม) ไปยังบริเวณหนึ่งบริเวณ
ใดของผู้อื่น เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกในสถานที่สาธารณะ ซึ่งวิญญูชนทั่วไปย่อมรู้ดีว่าสามารถ
กระทาได้ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี

ร่างกายภายใน และขอบเขตที่ 2 การบันทึกภาพโดยมีเจตนาพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศและเพื่อ
ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนราคาญ ตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งเจ้าของสิทธิเจตนาเปิดเผยโดยไม่
ขัดต่อบรรทัดฐานของสังคม หรือภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ โดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้เสียหาย เป็นการละเมิดอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย.
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อย่างไรก็ดี แม้การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศทั้งสองขอบเขตจะมีผลโดยตรงต่อ
ความรู้สึกของผู้เสียหาย แต่การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 2 เป็นเพียงการช่วงชิง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียหายโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งภาพดังกล่าวปรากฏบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ที่ผู้เสียหายไม่สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวจากการมองหรือบันทึกภาพในลักษณะทั่วไปอยู่ก่อน
แล้ว ประกอบกับระดับความอุจาดของภาพบริเวณส่วนตัวของผู้เสียหายตามขอบเขตที่ 2 ไม่ร้ายแรง
เท่าภาพบริเวณส่วนตัวภายในตามขอบเขตที่ 1 เพราะฉะนั้นจึงเห็นว่าขนาดความรู้สึกของผู้เสียหาย
ตามขอบเขตที่ 2 คือ ความไม่พอใจ และรังเกียจการกระทาของจาเลย เท่านั้น นอกจากนี้การบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 2 ยังก่ากึ่งไม่ชัดเจนระหว่างการใช้เสรีภาพในการแสดงออกหรือ
เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น จึงต้องพิจารณาข้อเท็จจริงสาหรับบ่งชี้เจตนาพิเศษ
(เจตนาชั่ว) ของผู้กระทาเป็นรายกรณีไป ดังนั้น การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 2
จึงเป็นการกระทาที่มีลักษณะน่ารังเกียจอย่างร้ายแรง และล่วงล้าความรู้สึกของผู้อื่นตามหลักล่วงล้า
(Offense Principle) ซึ่งระดับความร้ายแรงของการกระทาไม่เพียงพอถึงขั้นต้องบัญญัติเป็นความผิด
ฐานใหม่ ยังคงสามารถบังคับใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38861 หรือมาตรา 39762 ให้ดุลยพินิจ
แก่ศาลพิจารณาเจตนาพิเศษของผู้กระทา ภายใต้องค์ประกอบความผิด คาว่า “กระทาการลามก”
หรือ “รังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญ”
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 1 ละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวด้วย
การทาลายอานาจการจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกาย และช่วงชิงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น
โดยไม่ได้รับความยินยอม การกระทาดังกล่าวก่อภยันตรายต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้เสียหาย เช่น
โกรธ วิตกกังวล อับอาย หดหู่ หวาดกลัว นอนไม่หลับ หรือสูญเสียความมั่นใจในตนเอง (self-esteem)
ทั้งนี้เพราะความสามารถของเลนส์กล้องที่ล่วงล้าได้มากกว่าตาเปล่ามนุษย์ ทาให้ภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายในมีระดับความอุจาดร้ายแรงกว่าภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 2 ประกอบ
กับความสามารถในการสารองข้อมูลภาพ เปิดซ้า และถ่ายโอนข้อมูลภาพผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
(Internet หรือ Bluetooth) ไปยังบุคคลภายนอกในเวลาอันรวดเร็ว ยากต่อการควบคุม จึงมีโอกาสที่
ภาพไม่เหมาะสมทางเพศดังกล่าวจะถูกนาไปใช้ก่อภยันตรายอื่นแก่ผู้เสียหายหรือบุคคลที่สามในภายหลัง
เช่น นาไปเผยแพร่เพื่อทาลายชื่อเสียงของผู้เสียหาย กรรโชกทรัพย์จากผู้เสียหายหรือบุคคลที่สาม หรือ
ข่มขืนใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางเพศกับผู้เสียหาย (Sextortion) หรือนาไปเผยแพร่เพื่อประสงค์
ทางการค้าสู่ช่องทางสื่อลามกอนาจารออนไลน์ และที่เลวร้ายกว่านั้นอาจถึงขั้นนาไปสู่การตัดสินใจข่มขืน
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388.
62 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397.
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กระทาชาเรา หรือกระทาอนาจารกับผู้เสียหายรายเดียวกันกับเจ้าของภาพ 63 แม้การกระทาความผิด
ดังกล่าวจะมีผลร้ายต่อคุณธรรมทางกฎหมายที่เป็นของส่วนตัวโดยตรง 64 และสร้างความเสียหายต่อ
ความอารมณ์ความรู้สึก แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่ควรถูกมองข้าม เพราะบาดแผลทางจิตใจต้องใช้
ระยะเวลารักษา และอาจหายช้ากว่าบาดแผลทางกาย รวมถึงประสบการณ์อันเลวร้ ายอาจหวนให้
ผู้เสียหายระลึกถึงความรู้สึกขณะถูกกระทา (flashback) ซ้า ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งหรืออาจถึงตลอดชีวิต
นอกจากนี้การกระทาดังกล่าวยังส่อให้เห็นถึงเจตนาชั่วของผู้กระทาผิดอย่างชัดเจน
เพราะการปกปิดเป็นพฤติกรรมทั่วไปของมนุษย์เพื่อกีดกันบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในจากสายตา
สาธารณะ และการปกปิดไม่ว่าด้วยการแต่งกายหรือการกระทาใด ๆ เป็นที่เข้าใจของวิญญูชนทั่วไปว่า
ผู้ปกปิดไม่ยินยอมให้มีการใช้สายตาหรือเทคโนโลยีล่วงล้าเข้าไปยังบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
รวมไปถึงไม่ยินยอมให้บันทึกภาพแล้วช่วงชิงข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในไป ด้วยเหตุ
นี้ วิญญูชนทั่วไปย่อมรู้ผิดชอบว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 1 เป็นการกระทา
ความผิด ไม่ถือเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่เหมาะสม เพราะขัดต่อศีลธรรมอันดี และสร้าง
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น ดังนั้นเมื่อจาเลยยังตัดสินใจลงมือกระทาความผิดโดยเจตนาทั้งที่รู้ผิด
ชอบว่าเป็นความผิด จาเลยจึงมีความชั่วสมควรถูกตาหนิและลงโทษตามกฎหมายอาญา
เนื่องจากการกระทาดังกล่าวก่อเหตุในสถานที่สาธารณะ และด้วยลักษณะพิเศษของ
ผู้กระทามักมีพฤติกรรมลับ ๆ ล่อ ๆ ทาให้ผู้เสียหายไม่ทราบขณะถูกบันทึกภาพ หรือทราบภายหลัง
เมื่อผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งให้ทราบ หรือทราบเมื่อภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายตนเองถูกเผยแพร่สู่
สาธารณะแล้ว จึงทาให้การกระทาดังกล่าวสร้างความแหวดระแวง และขัดขวางเสรีภาพในการดาเนินชีวิต
ในสถานที่สาธารณะของผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ดี การไม่มีกฎหมายอาญา
ที่มีประสิทธิภาพมาบังคับใช้ อาจลดคุณค่าของประโยชน์สาธารณะให้สถานที่สาธารณะกลายเป็นพื้นที่
ไม่ปลอดภัย และสนับสนุนความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมทางอ้อม เช่น อาชญากรเห็นว่าผลประโยชน์
คาดหมายที่จะได้รับมากกว่าต้นทุนคาดหมายที่ต้องเสีย 65 เพราะพฤติกรรมลับ ๆ ล่อ ๆ ลดโอกาส
การถูกจับกุม และอย่างมากหากถูกจับกุมก็ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท66 ทาให้อาชญากร
กล้าเสี่ยงกระทาความผิด เพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ทางเพศหรือทางเศรษฐกิจจากการผลิตหรือเผยแพร่
สื่อลามกอนาจารแอบถ่าย (voyeuristic porn) เพราะฉะนั้นการกระทาดังกล่าวไม่เพียงก่อภยันตราย
แก่เจ้าของสิทธิ แต่ยังก่อภยันตรายแก่สังคมอีกด้วย
63

ดู บทที่ 2.1.4.3
64 คณิต ณ นคร (เชิงอรรถ 59) 151-152.
65 ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์วิญญูชน 2563) 99-107.
66 ความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 หรือมาตรา 397.
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อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสาม ตอนท้าย
บัญญัติให้รัฐพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง ได้แก่ การกระทาที่กระทบต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่า งร้ายแรง หรือมีผลกระทบส่วนรวม และไม่สามารถใช้
มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้แก่อาชญากรรมได้มีประสิทธิภาพเท่ามาตรการทางอาญา เพื่อป้องกัน
ปัญหาสภาวะกฎหมายอาญาเฟ้อ (Over-criminalization)
ผู้เขียนเห็นว่า การบันทึกภาพไม่เหมาะสมตามขอบเขตที่ 1 เป็นอาชญากรรมที่อาศัย
ความสามารถทางเทคโนโลยีก่อภยันตรายแก่สิทธิเสรีภาพของผู้เสียหาย ทาลายการเป็นอยู่ร่วมกัน
อย่างผาสุกในสังคม ลดมาตรฐานจริยธรรมและคุณค่าของประโยชน์สาธารณะตามหลักภยันตราย
(Harm Principle) อีก ทั้ง เป็น การกระทาที่ขัด ต่อ มาตรฐานวิญ ญูช นทั่ว ไปมีลัก ษณะน่า ตาหนิ
(blameworthiness) และน่า รัง เกีย จอย่า งร้า ยแรง เพราะฉะนั้น การกระทาดัง กล่า วจึง ขัด ต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอัน ดีข องประชาชนอย่า งร้า ยแรง และมีผลกระทบต่อส่ว นรวม
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 วรรคสาม ตอนท้าย สมควรกาหนดเป็น
ความผิด ฐานใหม่ไ ว้ใ นประมวลกฎหมายอาญา เพื่อ แก้ปัญ หาความแตกต่า งของนิย ามภาพไม่
เหมาะสมทางเพศ สถานที่สาธารณะ การตีความขยายความกฎหมายของศาล และความไม่เฉพาะ
ทางของประมวลกฎหมายอาญาที่บังคับใช้อยู่
4.5 แนวทางการบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม
ในสถานที่สาธารณะ
ตามที่วิเคราะห์ในบทที่ 4.4 ผู้เขียนเสนอแนะให้กาหนดการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทาง
เพศตามขอบเขตที่ 1 เป็นความผิดฐานใหม่ในประมวลกฎหมายอาญา โดยกาหนดนิยามองค์ประกอบ
ความผิด และอัตราโทษโดยสังเขปอธิบายได้ดังนี้
4.5.1 นิยามและองค์ประกอบความผิด
1. นิยามของ “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ” พิจารณาจากบรรทัดฐานของสังคมไทย
และหลักความเสมอภาค กล่าวคือ เมื่อพิจารณาวิถีประชา (วัฒนธรรมการแต่งกายสากล) ศีลธรรมอันดี
(การปกปิด) และกฎหมาย (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388) ควบคู่กับหลักความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ประกอบมาตรา 27 บรรทัดฐานของสังคมไทย
กาหนดคุณค่าของสิทธิความเป็นส่วนตัวให้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น และนม
ของบุคคล ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ และผู้นั้นปกปิกบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
ดังกล่าวไม่ให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ ไม่ว่าจะด้วยการสวมเสื้อผ้าภายนอก หรือการกระทาใด ๆ อย่างอื่น
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ดังนั้น “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ หมายถึง ภาพส่วนของร่างกายบุคคล ได้แก่
อวัยวะเพศ ก้น บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก นม ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือ เพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ”
(คาว่า “เพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ ” หมายถึง กรณีบุคคลสวมเสื้อผ้าภายนอก หรือกระทาการใด ๆ
เพื่อปกปิดบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน แต่จาเลยล่วงล้าสิ่งปกป้องภายนอกดังกล่าว เข้าไป
บันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในที่มีชุดชั้นในปิดทับ)
2. นิยามของ “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว ” เนื่องจาก
ขอบเขตของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่
สาธารณะ เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการดารงชีวิตโดยปกติสุขของผู้เสียหาย
ทุกเพศทุกวัย แต่ไม่รวมถึง บุคคลวิกลจริตที่เปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายในสถานที่สาธารณะ หรือ
บุคคลที่ถูกผู้อื่นทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายเปิดเผยในสถานที่สาธารณะเพราะถูกข่มขืนกระทา
ชาเราหรือกระทาอนาจาร)
เพราะฉะนั้น “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว” จึงต้องพิจารณา
ความยินยอมของผู้เสียหายจากการปกปิด ไม่ว่าจะด้ วยการสวมเสื้อผ้าภายนอก หรือการกระทาใด ๆ
อย่างอื่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมเชิงภาวะวิสัยที่เข้าใจโดยวิญญูชนทั่วไปว่าบุคคลดังกล่าวไม่ยินยอมต่อการ
ล่วงล้าและบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน (กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตรา 1801 และคดี State of Washington v. Gary Alan Boyd (2007))
อย่างไรก็ดี การเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ไม่ใช่การสละสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวทุกกรณี เพราะการให้ความยินยอมต้องเกิดจากการความเข้าใจการกระทา และรู้ผล
ของการกระทา (knowledge) โดยอิสระ (freedom) ปราศจากการหลอกลวง ข่มขู่ หรือเข้าใจผิด
และผู้ให้ความยินยอมต้องมีความสามารถที่จะให้ความยินยอมได้ (competence) ทั้งนี้ การให้ความยินยอม
อาจกระทาโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย แต่ต้องแสดงโดยตรงกับผู้กระทาและมีลักษณะชัดเจนหนักแน่น
เพียงพอ โดยพิจารณาจากมาตรฐานวิญญูชนทั่วไปสามารถเข้าใจว่าเป็นการให้ความยินยอม เพราะ
ผู้กระทาจะอนุมานเองจากความคลุมเคลือของถ้อยคาหรืออากัปกิริยาของเจ้าของสิทธิไม่ได้ นอกจากนี้
ความยินยอมต้องมีอยู่ก่อนหรือ/และขณะบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
เพราะฉะนั้น การอยู่ในอิริยาบถไม่เรียบร้อยของผู้มีวุฒิภาวะ (ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์
ที่ไม่ไร้เดียงสา) ทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะ จึงไม่ถือเป็นการให้
ความยินยอมโดยปริยาย (คดี District of Columbia v. Cleveland (2015) ประกอบหลักความเสี่ยงภัย
ของกฎหมายอาญา)
ดังนั้น “ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว หมายถึง สภาวะซึ่ง
บุคคลที่มีสติสัมปชัญญะและดาเนินชีวิตตามปกติสุข ไม่ยินยอมเปิดเผยภาพไม่เหมาะสมทางเพศให้
ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ” เหตุผลที่ไม่ใช้คาว่า “... ปกปิดภาพไม่เหมาะสมทางเพศจากสายตาสาธารณะ”
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เพื่อป้องกันไม่ให้ศาลตีความกฎหมายในลักษณะกล่าวโทษผู้เสียหาย (Victim blaming) จากการแต่ง
กายหรือการกระทาใด ๆ ที่ไม่เจตนาเปิดเผยบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในออกมา โดยไม่คานึงถึง
ความยินยอมของผู้เสียหายเป็นสาคัญ เหมือนกับคดี District of Columbia v. Cleveland (2015)
ตามที่กล่าวไว้ในบทที่ 4.3 และบทที่ 4.4 ผู้เขียนเห็นว่าการสร้างฐานความผิดใหม่
สมควรกาหนดเฉพาะการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 1 ซึ่งเป็นภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายในที่ผู้เสียหาย (ผู้มีวุฒิภาวะ หมายถึง ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์ที่ไม่ไร้เดียงสา) สวมเสื้อผ้า
ภายนอกหรือกระทาการใด ๆ เพื่อปกปิด เท่านั้น ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณานิ ยามของภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศตามข้อ 1. และนิยามของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวข้างต้น จึงสมควร
กาหนดข้อยกเว้นไม่ให้ความผิดฐานนี้คุ้มครองไปถึงการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศตามขอบเขตที่ 2
ซึ่งผู้กระทาความผิดบันทึกภาพโดยมีเจตนาพิเศษ เช่น ภาพของผู้เสียหายซึ่งไม่สวมชุดชั้นใน (no bra)
สวมเสื้อผ้าบาง (see-through) ชุดว่ายน้า แต่งกายรัดรูปเน้นอวัยวะเพศให้เด่นชัด หรือนมที่ภายนอก
สวมเสื้อผ้าปกปิดมิดชิด (ซึ่งสามารถบังคับใช้กับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397) หรือการเปิดเผย
บริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ขัดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388
ดังนั้น ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ ไม่รวมถึง ภาพส่วนของร่างกายอันได้มาจาก
บุคคลที่มีสติสัมปชัญญะและดาเนินชีวิตตามปกติสุข “ยินยอมเปิดเผยส่วนของร่างกายให้ปรากฏสู่สายตา
สาธารณะ หรือกระทาความผิดตามมาตรา 388 ในประมวลกฎหมายนี้” อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่า
ข้อยกเว้นดังกล่าวไม่สามารถใช้กับผู้เสียหายที่เป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสาหรือบุคคลวิกลจริต เพราะบุคคล
เหล่านี้ไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะเข้าใจการกระทาของตน ซึ่งอาจศึกษารายละเอียดต่อไป เนื่องจาก
อยู่นอกเหนือขอบเขตการศึกษาของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
3. ลักษณะการกระทาและเจตนาของจาเลย ได้แก่ “บันทึกภาพ หมายถึง การใช้
อุปกรณ์ใด ๆ ทาให้ปรากฏภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจสารองข้อมูลภาพไว้ในรูปแบบกายภาพ
หรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ใด ๆ เผยแพร่ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกับ
ทาให้ปรากฏภาพดังกล่าว โดยไม่คานึงว่าจะสารองข้อมูลภาพไว้หรือไม่” (นิยามของกฎหมายระดับรัฐ
ของประเทศสหรัฐ มาตรา 1801 (1) ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (2) และกฎหมาย
อาญาของประเทศนิวซีแลนด์ มาตรา 216G (1) และ (2)) แต่ผู้เขียนเห็นว่าความหมายของการบันทึกภาพ
เป็นที่เข้าใจของวิญญูชนทั่วไปอยู่แล้ว จึงไม่จาเป็นต้องกาหนดนิยามความหมาย
ความผิดฐานนี้ต้องเกิดจากการกระทาโดยเจตนาเท่านั้น ได้แก่ เจตนาธรรมดา
และไม่จาเป็นต้องมีเจตนาพิเศษ เพราะการบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวภายใน เช่น การบันทึกภาพช้อน
ใต้ร่มผ้า (upskirt) ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอก
เพื่อให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน เป็นการกระทาที่ลักษณะน่าตาหนิและส่อให้เห็นเจตนา
ชั่วของจาเลยอย่างชัดเจนโดยสภาพ ซึ่งเกิดได้จากหลายมูลเหตุจูงใจอันล้วนแต่เป็นการใช้เสรีภาพใน
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การแสดงออกที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้เสียหายทั้งสิ้น จึงไม่มีความจาเป็นต้องบัญญัติเจตนา
พิเศษ มิฉะนั้นอาจทาให้บางกรณีไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย (กฎหมายระดับรัฐของประเทศ
สหรัฐ มาตรา 1801)
4. นิย ามของ “สถานที่สาธารณะ หมายถึง สาธารณสถานซึ่ง ประชาชนมี
ความชอบธรรมที่จะเข้าไป แต่ไม่รวมถึงสถานที่กึ่งสาธารณะซึ่งบุคคลสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัว
ขณะเข้าครอบครองพื้นที่ เช่น ห้องน้าสาธารณะ ห้องพักโรงแรม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือสถานที่อื่นใน
ทานองเดียวกัน” (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) ประกอบกฎหมายระดับมลรัฐฮาวาย มาตรา
711-1111 (3))
ดัง นั้น ถ้า จาเลยบันทึก ภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้เสีย หายโดยไม่ได้รับ
ความยินยอม ในสถานที่ส่วนตัว ได้แก่ เคหสถานและบริเวณเคหสถาน หรือสถานที่กึ่งสาธารณะ เช่น
ห้องน้าสาธารณะ ห้องพักโรงแรม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า กรณีดังกล่าวยังคงสามารถบังคับใช้ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 397 ทว่าผู้เขียนกลับเห็นว่าการกระทาดังกล่าวสมควรกาหนดเป็นความผิดฐานใหม่
เช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ในความผิดฐานเดียวกับที่ผู้เขียนเสนอ เพราะจากการศึกษาเปรียบเทียบความผิด
ฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่ส่วนตัวพบว่า67 ให้ความคุ้มครอง
สิทธิความเป็นส่วนตัวทั้งกิจกรรมส่วนตัว กิจกรรมทางเพศ และบริเวณส่วนตัวของร่างกายของผู้เสียหาย
ขณะอยู่ในสถานที่ส่วนตัว ตรงกันข้ามกับสถานที่สาธารณะที่คุ้มครองเฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
เท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นว่าขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่ส่วนตัวมีความแตกต่าง
กับสถานที่สาธารณะ และสมควรกาหนดอัตราโทษสูงกว่าความผิดฐานที่ผู้เขียนเสนอ ซึ่งกรณีดังกล่าว
อยู่นอกเหนือขอบเขตวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ อาจต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

67

ดู Bert-Jaap Koops and Other, ‘The Reasonableness of Remaining
Unobserved: A Comparative Analysis of Visual Surveillance and Voyeurism in Criminal
Law’ (2018) 811 Law & Social Inquiry 1, 10-12 <https://ssrn.com/abstract=3142742>
สืบค้นเมื่อ 18 พฤษภาคม 2565. เปรียบเทียบ กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษและเวลส์ (Sexual
offence Act 2003, Voyeurism) มาตรา 67 (3); เปรียบเทียบ ประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส (Penal
Code) มาตรา 226-1; เปรียบเทียบ ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (German Criminal Code
(Strafgesetzbuch - StGB)) มาตรา 201a (1); เปรียบเทียบ กฎหมายอาญาของมลรัฐนิวเซาท์เวลส์
ประเทศออสเตรเลีย (Crime Act 1900) มาตรา 91J; เปรียบเทียบ กฎหมายอาญาของประเทศ
นิวซีแลนด์ (Crime Act 1961 No.43) มาตรา 216G (a); เปรียบเทียบ ประมวลกฎหมายสิงคโปร์
(Penal Code) มาตรา 377BB.
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5. บทยกเว้นความผิด พิจารณาจากหลักการชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่
ขัดแย้งกัน (Balancing) ดังนั้น การกระทาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ได้แก่
5.1 การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ในสถานที่สาธารณะหรือเรือนจา เพื่อป้องกันการกระทาความผิดและบันทึกเหตุการณ์
ไว้เป็นพยานหลักฐาน (กฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และประมวล
กฎหมายอาญาแคนาดา)
5.2 การกระทาของบุค คลากรทางการแพทย์หรือ เจ้า หน้า ที่ที่เกี่ย วข้อง
ขณะผู้ป่วยไม่มีสติ สัมปชัญญะ เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับการวินิจฉัยรักษาอาการเจ็บป่วย เช่น
บันทึกภาพบาดแผลบริเวณนม สแกนเรือนร่างทาให้ปรากฏภาพเสมือนจริงของบริเวณส่วนตัวของ
ร่างกาย (กฎหมายของเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย มาตรา 22-3531 (e) (4))
5.3 การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
ของเอกชน และบันทึกเหตุการณ์ไว้เป็นพยานหลักฐาน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโถงทางเดินทั่วไป
ของโรงพยาบาล โรงแรม โรงเรียน (กฎหมายของมลรัฐฟลอริด้า มาตรา 810.145 (a) (6) ประมวล
กฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (6) ประกอบคดี R v Jarvis (2019) และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 24 (2))
4.5.2 อัตราโทษ
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะ ตามกฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาและประมวลกฎหมายอาญาแคนาดาให้
ระวางโทษจาคุก หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ ฉะนั้นความผิดฐานนี้จึงสมควรกาหนดอัตราโทษจาคุก
หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ เช่นเดียวกัน
สาหรับโทษจาคุก กฎหมายระดับรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรา 1801
(a) ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี ขณะที่ประมวลกฎหมายอาญาแคนาดา มาตรา 162 (5) (a) สาหรับ
การพิจารณาคดีลักษณะ indictable offence68 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี ส่วนมาตรา 162
68

ฟ้องคดีอาญาด้วยวาจาสาหรับคดีความผิดเล็กน้อย เช่น คดีความผิดซึ่งพิจารณาโดย
รวบรัดได้ (Summary offence) อย่างความผิดตามมาตรา 67 และมาตรา 67A เป็นต้น พิจารณาพิพากษา
โดยผู้พิพากษาของศาลมาจิสเตรท (Magistrates Court) ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ไม่จาเป็นต้องจบ
ปริญญาด้านกฎหมาย แต่ศาลแห่งนี้มี Justice Clerk เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้คาแนะนาปรึกษา
ผู้พิพากษามาจิสเตรท เพื่อทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมาย แต่ไม่ก้าวล่วงถึงการพิจารณาพิพากษา ทั้งนี้
สามารถพิจารณาลับหลังจาเลยได้. ดู บัญญัติ สุชีวะ, ‘การฟ้องคดีอาญาในศาลอังกฤษ’ (Opne Base,
15 มกราคม 2551) <https://bit.ly/3xnoVDB> สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2565.
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(5) (b) สาหรับสาหรับการพิจารณาคดีลักษณะ summary conviction69 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน
ย้อนกลับมายังประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 และมาตรา 397 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี
ขณะที่มาตรา 287 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี และมาตรา 279 ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 ระวางโทษจาคุกจาเลย 1 ปี สาหรับการบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้เสียหายรายเดียวกันจานวน 6 ภาพ จึงเห็นว่าความผิดฐานนี้สมควรกาหนดอัตราโทษจาคุก
ในช่วงตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี เพราะการกระทาดังกล่าวไม่ร้ายแรงเท่าการกระทาอนาจารตาม
มาตรา 278 หรืออาจกาหนดอัตราโทษจาคุกขั้นสูงไม่เกิน 3 ปี เพราะน่าจะความร้ายแรงเทียบเท่ากับ
การผลิตสื่อลามกอนาจารตามมาตรา 287 (1)
สาหรับโทษปรับ เนื่องด้วยมูลค่าของเงินทางเศรษฐศาสตร์ ผู้เขียนจึงเห็นสมควร
เปรียบเทียบอัตราโทษปรับกับกฎหมายไทย ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 และมาตรา
397 ระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ขณะที่มาตรา 287 ระวางโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาท
และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 วรรคแรก70 ประกอบมาตรา
2671 ระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 12983/2558 ระวางโทษปรับ
จาเลย 12,000 บาท สาหรับการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้เสียหายรายเดียวกันจานวน 6 ภาพ
69

ฟ้องคดีอาญาเป็นลายลักษณ์อักษร (Indictment) โดยมี Clerk of the peace หรือ
Clerk of assize เป็นผู้ยื่นฟ้อง แล้วแต่กรณี การพิจารณาต้องกระทาต่อหน้าจาเลยโดยผู้พิพากษาที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและวินิจฉัยว่าจาเลยกระทาหรือไม่โดยคณะลูกขุน หากคณะลูกขุน
วินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่าจาเลยกระทาผิด จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้พิพากษาในการกาหนดโทษแก่จาเลย
ต่อไป; เพิ่งอ้าง.
70 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 79 วรรคแรก บัญญัติว่า
“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 28 อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 โดยประการที่น่าจะทาให้ ผู้อื่นเกิดความ
เสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ...”
71 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 26 บัญญัติว่า
“ห้า มมิใ ห้เ ก็บ รวบรวมข้อ มูล ส่ว นบุค คลเกี่ย วกับ เชื้อ ชาติ เผ่า พัน ธุ์ ความคิด เห็น
ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล
สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบ
ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ ...”
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จึงเห็นว่าความผิดฐานนี้สมควรกาหนดอัตราโทษปรับในช่วงตั้งแต่ 10,000 ถึง 500,000 บาท หรือ
อาจกาหนดอัตราโทษปรับอย่างสูงไม่เกิน 60,000 บาท เช่นเดียวกับมาตรา 287
อย่างไรก็ดี ผู้เขียนเห็นว่าความผิดฐานนี้เป็นการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
ไม่ใช่การละเมิดทางเพศ จึงสมควรให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวทั้งกับผู้เยาว์และผู้ใหญ่ใน
อัตราโทษเดียวกัน หากศาลเห็นว่าการกระทาดังกล่าวกับผู้เยาว์สมควรระวางโทษสูงกว่ากับผู้ ใหญ่
ก็ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการลงโทษของศาล

Ref. code: 25646301031628DJB

184

บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ คือ ระดับ
ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวขั้นต่าของบุคคลในสถานที่สาธารณะ มีความสาคัญอย่า งยิ่ง
ในการกาหนดความรับผิดทางอาญาของจาเลย และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 มาตรา 388
และมาตรา 397 ไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยตรง จึงขาดการพิจารณา
ของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะอย่างภาวะวิสัยสาหรับ
การบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม นาไปสู่ปัญหาการเรียกร้องสิทธิความเป็น
ส่วนตัวอย่างอัตวิสัยของผู้เสียหาย ซึ่งมีผลต่อการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นจนเสียสัดส่วน
5.1 บทสรุป
ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมของกฎหมายอาญา
ต่างประเทศถูกบัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวจากการละเมิดสิทธิระหว่างปัจเจกชนกับ
ปัจเจกชน กาหนดให้ขอบเขตของสิทธิความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะแคบกว่าสถานที่ ส่วนตัว
โดยคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวเฉพาะบริเวณส่วนตัวของร่างกาย ไม่รวมถึงกิจกรรมส่วนตัวและ
กิจกรรมทางเพศ ซึ่งกฎหมายและคาพิพากษาศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาต่าง
กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะของบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายกว้างแคบแตกต่างกัน
กฎหมายระดับรัฐและระดับมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพ
ไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอมขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล ได้แก่
(1) อานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และ (2) อานาจควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน ซึ่งบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน หมายถึง
อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก ก้น หรือนมของเพศหญิงสัดส่วนตั้งแต่ลานนมลงไป ซึ่งอยู่ใน
สภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ และพิจารณาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะจากการปกปิดด้วยเสื้อผ้าภายนอกหรือการกระทาใด ๆ เพื่อไม่ให้บริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในปรากฏสู่สายตาสาธารณะ อย่างไรก็ดี ขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะยังถูกจากัดด้วย (1) ประโยชน์สาธารณะ เช่น การบังคับใช้
กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ทัณฑสถาน การสืบราชการลับ การทางานของบุคคลากร
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ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และการสอดส่องดูแลของเอกชน เช่น นักสืบเอกชน ผู้ให้บริการ
ระบบรักษาความปลอดภัย การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน
ของเอกชน และ (2) การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดาบัญญัติความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุณค่าทางเพศของบุคคล
โดยกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะกว้างกว่ากฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากกฎหมายไม่ได้บัญญัติองค์ประกอบความผิดของบริเวณส่วนตัว
ของร่างกาย และนิยามของขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตั ว เป็นเหตุให้ศาลหลายคดี
ต้องตีความกฎหมายและกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะขึ้นเอง โดยแบ่งขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
จากคาพิพากษาศาลออกเป็น 3 กรณี ได้แก่ (1) อานาจจากัดการเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายใน และอานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน
เช่นเดียวกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (2) อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของภาพบริเวณ
ส่วนตัวของร่างกายภายในที่เปิดเผยสู่สายตาสาธารณะ และ (3) อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของ
ภาพบริเวณนมซึ่งภายนอกสวมเสื้อผ้าปกปิด อย่างไรก็ดี ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว
(REP) ในสถานที่สาธารณะ ยังถูกจากัดด้วยประโยชน์สาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐ และเอกชน
ทั้งนี้ ถ้าเปรียบเทียบขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะของประเทศแคนาดากับประเทศสหรัฐอเมริกา จะถือว่ากรณี (2) และ (3) อยู่นอกขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ
ประเทศแคนาดาให้ความคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุณค่าทางเพศของบุคคล จึงขยายขอบเขต
อันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะกว้างกว่าของประเทศสหรัฐอเมริกา
กล่าวคือ ตราบใดที่อานาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิดโดยไม่ได้รับความยินยอม แม้ภาพนั้นจะ
เป็นภาพนมที่สวมเสื้อผ้าภายนอกปิดทับอยู่ และการบันทึกภาพดังกล่าวเกิดจากเจตนาพิเ ศษเพื่อ
วัตถุประสงค์ทางเพศ ตราบนั้นผู้เสียหายย่อมสามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
จึงได้รับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวตามกฎหมาย
จากการศึกษาเปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญากับกฎหมายและคาพิพากษาศาลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาพบว่า ประมวลกฎหมายอาญามีความแตกต่างระหว่างนิยาม
ของภาพไม่เหมาะสมทางเพศกับสื่อลามกอนาจารตามมาตรา 287 และสื่อลามกอนาจารเด็กตาม
มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 (1) และขาดการแยกแยะระหว่างสถานที่กึ่งสาธารณะกับสถานที่
สาธารณะในนิยามของสาธารณสถานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (4) ประกอบกับประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 278 มาตรา 388 หรือมาตรา 397 ไม่ได้บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็น
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ส่วนตัวโดยเฉพาะ จึงทาให้กฎหมายดังกล่าวขาดการพิจารณาขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็น
ส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์พิจารณาสาคัญในการกาหนดความรับผิดทาง
อาญาแก่จาเลย
อนึ่ง สิทธิความเป็นส่วนตัว หมายถึง อานาจโดยอิสระในการตัดสินใจดาเนินชีวิตที่จะ
ควบคุมความเป็นส่วนตัวจากการรับรู้ของผู้อื่นหรือเลือกเปิดเผยความเป็นส่วนตัวสู่บุคคลภายนอกตาม
ความพอใจของเจ้าของสิทธิ ดังนั้น แต่ละบุคคลย่อมมีสิทธิกาหนดขอบเขตความเป็น ส่วนตัวตาม
ความพึงพอใจของตน ทาให้ขอบเขตของความเป็นส่วนตัวถูกกาหนดแตกต่างกันตามอัตวิสัย ตราบใด
ที่ไม่มีกฎหมายกาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ
อย่างเป็นภาวะวิสัยที่วิญญูชนเห็นพ้องต้องกัน ตราบนั้นไม่ว่าบุคคใดก็สามารถอ้างสิทธิความเป็นส่วนตัว
จากการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศโดยไม่ยินยอม โดยอาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278
มาตรา 388 และมาตรา 397 ได้ทุกกรณี โดยไม่คานึงถึงเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน และ
การกระทาเพื่อประโยชน์สาธารณะ นอกจากนี้การละเลยไม่กาหนดขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ อาจนาไปสู่ปัญหาการตีความขยายความกฎหมายของศาล
และเกิดบรรยากาศความไม่แน่ใจ ความหวาดกลัว (chilling effect) กระทบต่อเสรีภาพในการดาเนินชีวิต
ของประชาชน
ผู้เขียนเห็นว่าการบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่
สาธารณะ เป็นการทาลายอานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน (พื้นที่ส่วนตัว)
โดยไม่ได้รับความยินยอม และแทรกแซงอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกาย (ข้อมูล
ส่วนบุคคล) ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวเช่นนี้เป็นการขัดขวาง
เสรีภาพในการแสวงหาความสุข ตลอดจนลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าทางเพศของผู้อื่น
เสมือนเป็นวัตถุ (objectification) ทั้งนี้ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่
สาธารณะต้องพิจารณาอย่างเป็นภาวะวิสัยให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยศึกษาจากข้อยกเว้น
ได้แก่ ความยินยอมของกฎหมายอาญา และประโยชน์สาธารณะ ประกอบกับหลักเกณฑ์พิจารณาอื่น ๆ
เช่น บรรทัดฐานของสังคม สถานะของบุคคลสาธารณะ เสรีภาพในการแสดงออก ควบคู่กับหลักการ
ชั่งน้าหนักระหว่างประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน (Balancing) ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าขอบเขตอันสมควรคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว (REP) ในสถานที่สาธารณะ ได้แก่
1. การบันทึกภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในโดยไม่ยินยอม เช่น การบันทึกภาพ
ช้อนใต้ร่มผ้า (upskirt) ลอดผ่านเสื้อผ้า (down blouse) หรือเปิดแสงแฟลชให้กระทบเสื้อผ้าภายนอก
เพื่อให้เห็นบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน โดยไม่คานึงถึงเจตนาพิเศษของจาเลย เพราะเป็นการละเมิด
อานาจจากัดการเข้าถึงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายใน และอานาจควบคุมข้อมูลภาพบริเวณส่วนตัว
ของร่างกายภายใน และ
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2. การบันทึกภาพโดยมีเจตนาพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศและเพื่อทาให้ผู้อื่นเดือดร้อน
ราคาญ ตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกายภายในซึ่งเจ้าของสิทธิเจตนาเปิดเผยโดยไม่ขัดต่อบรรทัดฐาน
ของสังคม หรือภาพบริเวณส่วนตัวของร่างกายที่ภายนอกสวมเสื้อผ้าปิดทับอยู่ โดยไม่ได้รับความยินยอม
จากผู้เสียหาย
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาระดับความร้ายแรงของการบันทึกภาพไม่เหมาะสมตามขอบเขตที่ 1
และขอบเขตที่ 2 กับหลักภยันตราย (Harm Principle) ลักษณะความน่าตาหนิของการกระทา
(blameworthiness) และหลักล่วงล้า (Offense Principle) ผู้เขียนเห็นว่า การบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศตามขอบเขตที่ 2 มีระดับความร้ายแรงตามหลักล่ วงล้า (Offense Principle) สามารถบังคับ
ใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 หรือมาตรา 397 ตามเดิม ขณะที่การบันทึกภาพไม่เหมาะสม
ทางเพศตามขอบเขตที่ 1 มีระดับความร้ายแรงตามหลักภยันตราย (Harm Principle) และมีลักษณะ
น่าตาหนิ (blameworthiness) สอดคล้องกับหลักการกาหนดความผิดอาญาตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรคสาม ตอนท้าย สมควรบัญญัติเป็นความผิดฐานใหม่
และเพิ่มเติมนิยามของ “ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ” ในประมวลกฎหมายอาญา
5.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนเสนอให้เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ความผิดลักษณะ 14 ความผิด
เกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัว และบัญญัติ มาตรา 366/5 ความผิดฐานบันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศ
ของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม ในสถานที่สาธารณะ เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคล ซึ่งมี
องค์ประกอบความผิด และข้อยกเว้นดังนี้
มาตรา 366/5 ผู้ ใ ดบั น ทึ ก ภาพไม่ เ หมาะสมทางเพศของผู้ อื่ น ขณะบุ ค คลนั้ น อยู่ ใ น
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอม ในสถานที่สาธารณะ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ภาพไม่เหมาะสมทางเพศ หมายถึง ภาพส่วนของร่างกายบุคคล ได้แก่ อวัยวะเพศ
ก้น บริเวณหัวหน่าว ทวารหนัก นม ซึ่งอยู่ในสภาพเปลือยหรือเพียงสวมชุดชั้นในปิดทับ เว้นแต่ภาพ
ดังกล่าวเป็นของบุคคลที่ยินยอมเปิดเผยส่วนของร่างกายให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ หรือกระทา
ความผิดตามมาตรา 388 ในประมวลกฎหมายนี้
ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัว หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะ
และดาเนินชีวิตตามปกติสุข ไม่ยินยอมเปิดเผยภาพไม่เหมาะสมทางเพศให้ปรากฏสู่สายตาสาธารณะ
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สถานที่สาธารณะ หมายถึง สาธารณสถาน แต่ไม่รวมถึงสถานที่ซึ่งบุคคลสามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัวขณะเข้าครอบครองพื้นที่ เช่น ห้องน้าสาธารณะ ห้องพักโรงแรม ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า
หรือสถานที่อื่นในทานองเดียวกัน
วรรคแรกไม่ใช้บังคับแก่การกระทาของเจ้าพนักงานที่ชอบด้วยกฎหมาย การกระทาเพื่อ
การรักษาพยาบาล หรือการกระทาเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่น

Ref. code: 25646301031628DJB

189

บรรณานุกรม
หนังสือ
ภาษาไทย
เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 10, พลสยาม
พริ้นติ้ง 2551).
คณพล จันทร์หอม, คาอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด 1, (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์วิญญูชน 2564).
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน Universal Declaration
of Human Right (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2556) <https://bit.ly/3ta9m0m>
สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565.
คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 4, สานักพิมพ์วิญญูชน 2554).
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง, (พิมพ์ครั้งที่ 42, สานักพิมพ์วิญญูชน 2562).
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และรณกรณ์ บุญมี, กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป (พิมพ์ครั้งที่ 22, สานักพิมพ์วิญญูชน
2564).
ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาชั้นสูง (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักพิมพ์วิญญูชน 2563).
พจน์ ปุษปาคม, คาบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (พิมพ์ครั้งที่ 3, สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 2525).
รณกรณ์ บุญมี, ‘การแอบมองหรือการแอบถ่ายภาพในทางเพศกับกฎหมายอาญา’ ใน พชร วัฒนสกลพันธุ์
(บรรณาธิการ) รพี 2560 (คณะนิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560) 30.
วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (พิมพ์ครั้งที่ 2,
สานักพิมพ์วิญญูชน 2543).
สมยศ เชื้อไทย, นิติปรัญชาเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 16, สานักพิมพ์วิญญูชน 2556).
สหรัฐ กิติ ศุภการ, หลักและคาพิพากษากฎหมายอาญา (พิมพ์ครั้งที่ 8, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
2561).
สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา, (พิมพ์ครั้งที่ 20 สานักพิมพ์วิญญูชน
2563).
John Stuart Mill, On Liberty ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ (ภัท รพร สิริก าญจน ผู้แ ปล, สานัก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2530).

Ref. code: 25646301031628DJB

190
ภาษาต่างประเทศ
Andrew Ashworth, Principles of Criminal Law (3rd edn, Oxford University Press, 1999).
Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary (2nd edn, Pocket Edition, 2001).
Eric Barendt, ‘A reasonable expectation of privacy’: a coherent or redundant concept?’ ใน
Andrew T. Kenyon (ed), Comparative Defamation and Privacy Law (Cambridge
University Press, 2016) 105 <https://doi.org/10.1017/CBO9781316402467.006>
สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2565.
Ferdinand David Schoeman, Philosophical Dimensions of Privacy an Anthology (Cambridge
University Press, 1984).
Jonathan Law BA, Oxford Dictionary of Law (9th edn, Oxford University Press, 2018).
Kenneth W Simons, ‘Consent and Assumption of risk in tort and criminal’ in Matthew
Dyson (ed), Unravelling Tort and Crime (Cambridge University Press, 2014).
Richard Clayton and Hugh Tomlinson, Privacy and Freedom of Expression (Oxford
University Press, 2000).
Scott Skinner-Thompson, ‘No Privacy in Public = No Privacy for the Precarious’ in
Privacy at the Margins (Cambridge University Press, 2020). <https://doi.org/10.
1017/9781316850350.002> สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2565.
Stig Strümholm, Right of Privacy and Rights of the Personality (International Commission
of Jurists – ICJ, 1967) 28-31 <https://bit.ly/3GEOEeT> สืบค้นเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2565.
บทความ
ภาษาไทย
-- ‘มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม’ (2551) 4
บทบัณฑิตย์ 11.
กุลพล พลวัน, ‘บุคคลสาธารณะกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว’ (2551) 64 ตอน 3 บทบัณฑิตย์ 1.
ขจรจิต บุนนาค, ‘นักข่าวควรทาอย่างไรเมื่อพบกับการสร้างข่าว’ (2554) 2 วารสารนักบริหาร 150
<https://bit.ly/3taWojj> สืบค้นเมื่อ 5 มีนาคม 2565.
คณาธิป ทองรวีวงศ์, ‘การนากฎหมายเกี่ยวกับการดักฟังมาปรับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัว
ของผู้ถูกถ่ายและเผยแพร่วิดีทัศน์ทางเว็บไซต์เครือข่ายสังคม’ (2556) 1 บทบัณฑิตย์ นิตยสาร
ของเนติบัณฑิตยสภา 37.

Ref. code: 25646301031628DJB

191
จิตติ ติงศภัทิย์ , ‘ความยินยอมไม่ทาให้เป็นความผิด ’ (2521) 2 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 52.
ณรงค์ ใจหาญ, ‘ความหมายของ “สิ่ง ลามก” ในกฎหมาย’ (2529) 2 วารสารนิติศ าสตร์ 125
<https://bit.ly/3x2WfiT> สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2564
มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล, ‘ขอบเขตความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะตามประมวลกฎหมาย
อาญา’ (2549) 2 รวมบทความวิชาการประจาปี 17
รณกรณ์ บุญมี, ‘กฎหมายอาญาคืออะไร ?’ (2559) 3 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
883, 886 <https://bit.ly/3x9Hdct> สืบค้นเมื่อ 22 ธันวาคม 2564.
-- ‘กฎหมายอาญาต้องเป็นวิถีทางสุดท้าย: หลักการที่ต้องปรับปรุง’ (2561) นิติธรรมประจักษ์ สุรศักดิ์
60 ปี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 230, 235-240.
วิวรรธน์ ดารงค์กุลนันท์, ‘ขอบเขตการกระทาชาเรา การกระทาอนาจาร และการคุกคามทางเพศ’
(2562) 48 วารนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ 107<https://bit.ly/3Ma9nYU>
สืบค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2564.
สานักงานอัยการสูงสุด, ‘คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2404/2563’ (2564) 86 อัยการนิเทศ 67.
อักขราทร จุฬารัตน์, ‘ความยินยอมของผู้เสียหายในคดีอาญา’ (2520) 1 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 59.
ภาษาต่างประเทศ
Adam R Pearlman and Erick S Lee, ‘National security, Narcissism, Voyeurism, and Kyllo:
How intelligence programs and social norms are affecting the Fourth Amendment’
(2016) 4 Texas A&M Law Review 719, 723-730 <https://scholarship.law.tamu.edu/
lawreview/vol2/iss4/8/> สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565.
Bert-Jaap Koops and Other, ‘The Reasonableness of Remaining Unobserved: A Comparative
Analysis of Visual Surveillance and Voyeurism in Criminal Law’ (2018) 811 Law
& Social Inquiry 1, 10-12 <https://ssrn.com/abstract=3142742> สื บ ค้ น เ มื่ อ 18
พฤษภาคม 2565.
Clay Calvert, ‘Revisiting the Voyeurism Value in the First Amendment: From the Sexually
Sordid to the Details of Death’ (2004) 3 Seattle University Law Review 720
<https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/sealr27&i=730> สื บค้ นเมื่ อ 12 มี น าคม
2565.

Ref. code: 25646301031628DJB

192
Danielle Keats Citron, ‘Sexual Privacy’ (2019) The Yale Law Journal 1870 <https://bit.ly/
3GEYhu3> สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565.
Denis J Baker, ‘Constitutionalizing the Harm Principle’ (2008) 2 Criminal Justice Ethics
3 <https://ssrn.com/abstract=1300356> สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2564.
Heidi M. Hurd, ‘Blaming the Victim: A Response to the Proposal That Criminal Law
Recognize a General Defense of Contributory Responsibility’ (2005) 2 Buffalo
Criminal Law Review 503, 509 <https://www.jstor.org/stable/10.1525/nclr.2005.
8.2.503> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565.
Kenneth W Simons, ‘The Conceptual Structure of Consent in Criminal Law’ (2021) 9
Buffalo Criminal Law Review 577 <https://escholarship.org/uc/item/1j02425x>
สืบค้นเมื่อ 16 มกราคม 2565.
Leo Zaibert, ‘Review Work(s): Victims’ Rights and Victims’ Wrong: Comparative Liability
in Criminal Law by Vera Bergelson’ ( 2011) 4 New Criminal Law Review: An
International and Interdisciplinary Journal 671, 674 <https://www.jstor.org/
stable/10.1525/nclr.2011.14.4.671> สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2565.
Leon R Yankwich, ‘Right of Privacy: Its Development, Scope and Limitations’ (1952) 4
Notre Dame Law Review 499, 503-504 <https://bit.ly/3ahHUHr> สืบ ค้น เมื ่อ 13
กุมภาพันธ์ 2565.
Micheal Plaxton, ‘Privacy, Voyeurism, and Statutory Interpretation’ (2018) Forthcoming
Criminal Law Quarterly 1 <https://ssrn.com/abstract=3102651> สื บค้ นเมื่ อ 19 มี น าคม
2565.
Niklas Långström, ‘The DSM Diagnostic Criteria for Exhibitionism, Voyeurism, and
Frotteurism’ (2009) 39 Archives of Sexual Behavior 317 <https://bit.ly/3PVtOfy>
สืบค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2564.
Nils Jareborg, ‘Criminalization as Last Resort (Ultima Ratio)’ (2005) 2 Ohio State Journal
of Criminal Law 520 <https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/osjcl2&i=527>
สืบค้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565.
Richard J Sanders, ‘“I’ll be watching you”: The Florida Voyeurism Offense’ (2015) 2
Florida Bar Journal 1 <https://bit.ly/3NQvGEw> สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม 2565.
Samuel D Warren and Louis D Brandeis, ‘The Right of Privacy’ (1890) 5 Harvard Law
Review 193.

Ref. code: 25646301031628DJB

193
Shlomit Yanisky-Ravid and Ben Zion Lahav, ‘Public Interest vs. Private Lives--Affording
Public Figures Privacy in the Digital Era: The Three Principles Filtering Model’
(2017) 19 Journal of Constitutional Law 975, 992 <https://bit.ly/3NaLim5>
สืบค้นเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2565.
Stuart P Green, ‘To see and be seen reconstructing the law of voyeurism and exhibitionism’
(2017) 54 American Criminal Law Review 18 <https://ssrn.com/abstract=2983894>
สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
Valerie Bell, Craig Hemmens, and Benjamin Steiner, ‘Up Skirts and Down Blouses: A
Statutory Analysis of Legislative Responses to Video voyeurism’ (2006) 3 Criminal
Justice Studies 301 <https://bit.ly/391kMNj> สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2564.
William L Prosser, ‘Privacy’ (1960) 3 California Law Review 383.
วิทยานิพนธ์
ภาษาไทย
กมลชัย รัต นสกาวงศ์ , ‘ความยิน ยอมในกฎหมายอาญา’ (วิท ยานิพ นธ์นิติศ าสตรมหาบัณ ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549).
ธีรยุทธ พบหิรัญ, ‘ความผิดอาญาฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารที่ผู้ถูกถ่ายไม่ยินยอมกับกฎหมายอาญา’
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2562).
ประพิณ ปรัชญาภรณ์, ‘ความยินยอมของผู้เสียหายในการกระทาความผิดอาญา’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522).
พัชรินทร์ เตชะปัญญารักษ์, ‘การลักลอบบันทึกภาพถ่าย หรือวิดีทัศน์โดยมิชอบ’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549).
รพล ชัยปัญญา, ‘การแทรกแซงความเป็นส่วนตัว : ศึกษาความรับผิดทางอาญา กรณีการเผยแพร่ภาพ
ส่วนตัวบนสื่อสังคมออนไลน์’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2561).
ศรันยา แรงกุศล, ‘การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของบุคคลสาธารณะตามหลักกฎหมายอาญา: ศึกษา
กรณีการให้ความคุ้มครองในพื้นที่สาธารณะ’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 2561).
สาธิมน มิลินทางกูร, ‘ความรับผิดทางอาญาสาหรับกรณีการกระทาในลักษณะละเมิดสิทธิส่วนตัวด้วย
การแอบดู’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554).

Ref. code: 25646301031628DJB

194
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ภาคผนวก ก
ตารางเปรียบเทียบกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
นิยาม/
การกระทา
เจตนา

วัตถุแห่งการ
กระทา

บทยกเว้น
ความผิด

กฎหมายระดับรัฐ
กฎหมายระดับมลรัฐ 5 มลรัฐ
The United States Code
(เฉพาะที่แตกต่างกับกฎหมายระดับรัฐ)
มาตรา 1801
บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว Hawaii Statues มาตรา 711-1111
หรือถ่ายทอดออกอากาศ
นิยาม “สถานที่สาธารณะ”แยกกับสถานที่กึ่งสาธารณะ
+ โดยไม่ได้รับความยินยอม
เจตนาธรรมดา
Florida Statues มาตรา 810.145
เพิ่มเติม เจตนาพิเศษ : เพื่อทาให้ผู้อื่นอับอาย ความบันเทิง
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ สนองความใคร่ หรือแสวงหาประโยชน์
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นตรงบริเวณส่วนตัวของร่างกาย
Washington Statues มาตรา 9A.44.115
เพิ่มเติม เจตนาพิเศษ : เพื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศหรือสนอง
ความใคร่
1. บริเวณส่วนตัวของร่างกาย
Hawaii Statues มาตรา 711-1111 นิยาม “บุคคลไม่
ได้แก่ อวัยวะเพศ บริเวณหัวหน่าว สามารถคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ
ก้น ของทั้งเพศชายและหญิง นม หากบุคคลนั้นทาให้บริเวณส่วนตัวของร่างกายดังกล่าวเห็น
ของเพศหญิง สัดส่วนตั้งแต่ลาน ผ่านออกมาจากเสื้อผ้าหรือเจตนาเปิดเผยในสถานที่
นมลงมา + โดยอยู่ในสภาพเปลือย สาธารณะ”
หรือสวมชุดชั้นในปิดทับอยู่ และ Vermont Statues มาตรา 2605 เพิ่มเติมนิยามว่า “แม้
2. ต้องไม่ปรากฏสู่สายตา
บุคคลจะเปลือยกาย (เปิดเผย) ทาให้ปรากฏเห็นบริเวณ
สาธารณะ (แต่งตัวหรือกระทา
ส่วนตัวของร่างกายสู่สายตาสาธารณะ ตราบใดที่ไม่ได้
การใด ๆ เพื่อปกปิด)
คาดหมายว่าจะถูกหรือให้ความยินยอมแก่การบันทึกภาพ
** (1+2 ผู้เขียนเรียกว่า “บริเวณ บุคคลย่อมสามารถคาดหมายความเป็นส่วนในสถานที่
ส่วนตัวของร่างกายภายใน”)
สาธารณะจากการไม่ถูกบันทึกภาพ”
การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบ
Vermont Statues มาตรา 2605 เพิ่มเติม การกระทา
ด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ
โดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่กระทาต่อบุคคล ซึ่ง
ทัณฑสถาน หรือสืบราชการลับ อยู่ระหว่างมีสถานะเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา การใช้เสรีภาพ
ของสื่อมวลชนตามรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกาฉบับที่ 1
และการสอดส่องดูแลของนักสืบเอกชนหรือผู้ให้บริการ
ระบบรักษาความปลอดภัยโดยสุจริต
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ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

กฎหมายระดับรัฐ
The United States Code
มาตรา 1801

กฎหมายระดับมลรัฐ 5 มลรัฐ
(เฉพาะที่แตกต่างกับกฎหมายระดับรัฐ)
Florida Statues มาตรา 810.145 เพิ่มเติม ระบบรักษา
ความปลอดภัยของเอกชน เช่น กล้องวงจรปิด ซึ่งปิดป้าย
กากับและ/หรือสามารถเห็นอย่างชัดเจน
Code of the District of Columbia มาตรา 223531 เพิ่มเติม ระบบรักษาความปลอดภัยที่ปิดป้ายให้เห็น
อย่างชัดเจนบริเวณสถานที่ที่ถูกสอดส่องดูแล หรือ
การบันทึกข้อมูลใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อกระบวนการ
รักษาทางการแพทย์ ขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถให้ความยินยอมได้
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบกฎหมายของแคนาดา
ประเทศแคนาดา
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 162
อนุมาตรา
มาตรา 162 (1) (b)
มาตรา 162 (1) (c)
นิยาม/
ลักลอบ (surreptitiously) บันทึกภาพนิ่ง ลักลอบ (surreptitiously) บันทึกภาพนิ่ง
หรือภาพเคลื่อนไหวหรือถ่ายทอดออกอากาศ หรือภาพเคลื่อนไหวหรือถ่ายทอดออกอากาศ
การกระทา
+ โดยไม่ได้รับความยินยอม
+ โดยไม่ได้รับความยินยอม
เจตนา
เจตนาธรรมดา
เจตนาธรรมดา + เจตนาพิเศษ
เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ
วัตถุแห่งการ
1. ภาพของผู้อื่น ในลักษณะดังต่อไปนี้
1. ภาพของผู้อื่น (ไม่มีนิยามลักษณะของ
กระทา
1.1) เปลือย หรือ
ภาพ) และ
1.2) เปิดเผยอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือ 2. ขณะอยู่ในบริบทที่สามารถคาดหมาย
นมของเพศหญิง หรือ
ความเป็นส่วนตัว
1.3) ขณะทากิจกรรมทางเพศ และ
(ไม่มีนิยาม)
2. ขณะอยู่ในบริบทที่สามารถคาดหมาย
ความเป็นส่วนตัว
(ไม่มีนิยาม)
1. การบังคับใช้กฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ เช่น การรักษาความ
บทยกเว้น
ของเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีหมายอาญา หรือแม้ ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ กล้องวงจร
ความผิด
ไม่มีหมายอาญา แต่ได้กระทาลงเพราะเหตุ ปิดรักษาความปลอดภัยของรัฐและเอกชน
จาเป็นเร่งด่วนภายใต้หลักความได้สัดส่วน
2. ประโยชน์สาธารณะ เช่น การรักษาความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตารวจ กล้องวงจร
ปิดรักษาความปลอดภัยของรัฐและเอกชน
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ
วุฒิการศึกษา

ณัฐณิชา ปันชัย
ปีการศึกษา 2560 : นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีการศึกษา 2562 : เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 72
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานทางวิชาการ
Natnicha Panchai, ‘The Defective Aspects of Franchise Business Law in Thailand’
(2017) 2 Chiang Mai University Law Review 34, 34-39.
ณัฐณิชา ปันชัย, ‘ขอบเขตอันสมควรคาดหมายความเป็นส่วนตัวในสถานที่สาธารณะ : ศึกษาความผิดฐาน
บันทึกภาพไม่เหมาะสมทางเพศของผู้อื่นโดยไม่ยินยอม’ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
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