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บทคัดย่อ

	 การคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง	 คือพฤติกรรมการคุกคามหรือการติดตามที่กระท�าซ�้าๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 มูลเหตุใน
การกระท�าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ	 แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้ถูกกระท�าไม่ต้องการให้เกิดขึ้น	 เป็นการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพในการด�าเนินชีวิต
โดยส่วนตวั	ซึง่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญ	ความอบัอาย		ความกลวั	ความหวาดระแวงในความปลอดภยัของตนและคนใกล้ชดิ	เป็น
อันตรายต่อสุขภาพจิต	ท�าให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข	และในบางกรณีอาจน�ามาซึ่งความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อผู้ถูกกระท�า
	 ประเทศไทยยังไม่มีบทกฎหมายเฉพาะที่น�ามาบังคับใช้กับการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง	 หากเกิดการกระท�าดัง
กล่าวขึ้นจึงจ�าเป็นต้องน�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมการคุกคามดังกล่าวมาบังคับใช้	จากการศึกษาพบว่า	กฎหมายที่มีอยู่นั้นไม่มีความครอบคลุม	 เหมาะสม	
และเพียงพอที่จะน�ามาบังคับใช้กับการคุกคามในรูปแบบต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 จึงได้เสนอแนวทางในการก�าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูก
คุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องโดยศึกษาจากกฎหมายและมาตรการที่ใช้อยู่ในต่างประเทศ	 เช่น	 การบัญญัติกฎหมายให้การ
คุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นความผิดทางอาญา		การแก้ไขเพิ่มเติมและการปรับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม
กับพฤติการณ์ของผู้กระท�า	 การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนมูลละเมิดจากการกระท�าดังกล่าว	 เพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้ถูกคุกคามจากการ
เฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่งได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพทัง้ก่อนการพจิารณาคด	ีระหว่างการพจิารณาคด	ีและภายหลงัการพจิารณา
คดี

Abstract

 Stalking is a behavior involving acts of repeated harassing or following another person. There are many reasons for 
stalking. No matter what the reason may be, the person who is stalked does not want it to happen. It interferes with a 
person’s privacy in a manner that causes frustration, annoyance, embarrassment and fear for his or her safety or the safety 
of his or her immediate family.  It can be a terrifying experience for victims, placing them at risk of psychological trauma 
so peaceful life is not attained. Severe damages and possible physical harm can happen in some cases too.
 In Thailand, there is no particular law against stalking. Only some parts of the current Criminal Code and Civil Code 
relating to such action may be considered to apply when stalking takes place. Existing laws do not cover all actions of 
stalking. Accordingly, it is requisite to determine the proper and effective measures in order to protect the victim of stalking 
based on laws and measures which are used abroad such as, to enact stalking offence as an offence in the Criminal 
Code, to revise and apply the measure of safety that applicable for the behavior of stalker, to certify that  the stalker is 
liable for the tort of stalking and may be subject to a claim in civil proceeding by the victim of such tort. These can protect 
the victim of stalking properly and efficiently before, during and after the trial.

	 ในปัจจุบันพบว่ามีการกระท�าในลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นในสังคมไทย	 คือการที่บุคคลหนึ่งแทรกแซงสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆ	 ในการ
ด�าเนนิชวีติโดยส่วนตวั	และการด�าเนนิชวีติทางสงัคมของบคุคลอืน่		ซึง่ก่อให้เกดิความเดอืดร้อนร�าคาญ		ความอบัอาย		ความกลวั	ความ
หวาดระแวง	ในความปลอดภัยของตนและคนใกล้ชิด	เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิต	ท�าให้บุคคลผู้ถูกกระท�าไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข	

ประเทศไทยกับปัญหาการคุ้มครองผู้ถูกคุกคาม
จากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
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และในบางกรณอีาจน�ามาซึง่ความเสยีหายได้อย่างร้ายแรงต่อผูถ้กู
กระท�า	แต่ผู้ถูกกระท�าอาจไม่สามารถเอาผิดในทางกฎหมายต่อผู้
กระท�าได้	ผู้เขียนขอเรียกการกระท�าดังกล่าวว่าเป็น	“การคุกคาม
ที่กระท�าในลักษณะของการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง”	 หรือที่ใน
ต่างประเทศเรยีกว่าเป็น	“Stalking	Offense”	เป็นการกระท�าความ
ผิดในทางอาญาฐานหนึ่งในต่างประเทศ	 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะมีรูป
แบบการกระท�าที่หลากหลาย	 และเกิดขึ้นในสภาพการณ์ที่หลาก
หลาย	แต่ก็พอจะสามารถสรุปได้ว่า	การกระท�าที่จะถือว่าเป็นการ
คุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง	 จะมีลักษณะส�าคัญ	3	
ประการคือ
 
 1. เป็นพฤตกิรรมการคกุคาม (Harassment) และการ

ติดตาม (Follow or Surveillance) ที่กระท�าอย่างซ�้าๆ อย่าง

ต่อเนื่อง	การคุกคาม	คือการกระท�าผ่านทางกิริยาอาการ	หรือค�า
พดูซึง่แสดงถงึการคกุคาม	รวมถงึการรบกวนหรอืก่อกวนผูอ้ืน่โดย
เจตนา	 และการกระท�าดังกล่าวก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบต่อผู้
ถกูกระท�า	ส่วนการตดิตามนัน้	คอืการเฝ้าคอยด	ูการตดิตามความ
เคลื่อนไหว	การตดิต่อไปหาผู้ถกูกระท�ารวมถงึบุคคลใกลช้ิดของผู้
ถกูกระท�าเรือ่ยๆ	โดยไม่มคีวามจ�าเป็นในลกัษณะทีเ่ป็นการรบกวน	
หรอือาจเป็นการเฝ้าตดิตามโดยการใช้เครือ่งมอือเิลก็ทรอนกิส์ร่วม
ด้วยก็ได้

 2. มูลเหตุ ในการกระท�าอาจเกิดจากหลายสาเหตุ	 เช่น		
กรณทีีผู่ก้ระท�าเป็นบคุคลธรรมดา		การคกุคามจากการเฝ้าตดิตาม
อย่างต่อเนือ่งอาจเกดิจากการทีผู่ก้ระท�าขดัแย้งกบัผูถ้กูกระท�าเรือ่ง
ผลประโยชน์	เรื่องความเห็นทางการเมือง	หรือเรื่องหน้าที่การงาน	
จงึต้องคอยเฝ้าตดิตามดพูฤตกิรรมของผูถ้กูกระท�าเพือ่ทราบความ
เคลื่อนไหวอยู่เสมอหรือเพื่อเป็นการข่มขู่ให้ผู้ถูกกระท�าเกิดความ
กลัวก็เป็นได้	 หรือผู้กระท�าอาจจะถูกตัดความสัมพันธ์จากผู้ถูก
กระท�า	จึงได้เฝ้าติดตามผู้ถูกกระท�าอย่างต่อเนื่อง	เพื่อขอให้สาน
ต่อความสมัพนัธ์	หรอือาจจะต้องการแก้แค้น	ในบางกรณผีูก้ระท�า
อาจเป็นพวกทีม่ปัีญหาทางจติ	คดิว่าผูถ้กูกระท�าเป็นคนรกัของตน
จงึได้คอยเฝ้าตดิตามดผููถ้กูกระท�าตลอดเวลา	ฯลฯ		กรณทีีผู่ก้ระท�า
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	การสะกดรอย	การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องอาจ
ถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการสืบสวนสอบสวน	 ซึ่งในต่าง
ประเทศได้มเีหตยุกเว้นโทษให้ส�าหรบัการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่ง
ที่ได้ท�าไปเพื่อรักษาความปลอดภัยและการสอบสวนดังกล่าว

 3. เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ	 การ
คุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนั้น	 ส่งผลกระทบต่อทั้ง
ทางด้านร่างกายและจติใจต่อผูท้ีถ่กูกระท�า	โดยผลกระทบต่อจติใจ	
ได้แก่	 ความรู้สึกหงุดหงิดใจ	 เดือดร้อนร�าคาญ	 อับอาย	 โกรธ	
หวาดระแวง	กลัว	ซึมเศร้า	ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง	ฯลฯ	เป็น
อันตรายต่อสุขภาพจิต	 จิตใจที่ไม่ปกติดังกล่าวย่อมจะส่งผลต่อ
สภาพร่างกายของผู้ที่ถูกกระท�าในเวลาต่อมา	 ได้แก่	 การนอนไม่
หลับ	 การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ	 อ่อนเพลีย	 เป็นโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินอาหาร	ปวดศีรษะ	หายใจติดขัด	หรือเป็นโรคหัวใจ
 
	 ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดคือ	 การคุกคามจากการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นการกระท�าที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ		โดย
เป็นการแทรกแซงสิทธิเสรีภาพด้านต่างๆ	 ในการด�าเนินชีวิตโดย
ส่วนตัว	 และการด�าเนินชีวิตทางสังคมของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการ
รับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ		บุคคลมีสิทธิที่จะด�าเนินชีวิต
ของตนโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลอื่น	หากมีการ
แทรกแซงโดยการคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่งเกดิขึน้	
ความเป็นอิสระในการด�าเนินชีวิตของบุคคลย่อมต้องได้รับความ
กระทบกระเทอืนและท�าให้การด�ารงชวีติบางอย่างของผูถ้กูกระท�า
ต้องเปลีย่นแปลงไป	และปราศจากเสรภีาพทีจ่ะด�ารงชวีติโดยปกติ
สุข		
	 จากการศกึษาถงึรปูแบบพฤตกิรรมการคกุคามจากการเฝ้า
ติดตามอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้น	 พบว่าพฤติกรรมดังกล่าวแบ่งออก
ได้เป็น	2	รูปแบบ	คือ
 
 รูปแบบที่ 1	 พฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนื่องซึ่งโดยสภาพไม่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายใดๆ	ขึ้นกับ
ผู้ที่ถูกกระท�า	เช่น	การเดินตาม	การจ้องมอง		การส่งจดหมายมา
ให้เป็นประจ�า	 การโทรศัพท์มาหา	 ฯลฯ	 การกระท�าเหล่านี้ไม่มี
กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด	 การกระท�าดังกล่าวจึงไม่เป็น
ความผิดตามกฎหมาย		แต่หากการกระท�าที่เป็นการคุกคามจาก
การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ถูกกระท�า
ไม่ต้องการและมีความรู้สึกในแง่ลบ	 การปล่อยให้พฤติกรรมการ	
กระท�าดังกล่าวยังคงด�ารงอยู่ต่อไปโดยไม่มีการยับยั้ง	 หรือหยุด	
พฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าว
อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูก
กระท�าได้ในอนาคต		
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 รูปแบบที่ 2 พฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนื่องประกอบกับการกระท�าบางอย่างที่โดยสภาพแล้ว
เป็นการกระท�าความผิดในตัวเอง	และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้
ถูกกระท�า	เช่น	การติดตามดูพร้อมแสดงอาการข่มขู่	การติดตาม
พร้อมจู่โจมเข้าถึงเนื้อตัวร่างกาย	 การแอบดูบุคคลอื่นขณะท�า
ภารกจิส่วนตวัในทีร่โหฐาน	(ถ�า้มอง)	การน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการเฝ้า
ติดตามมาเผยแพร่	 เหล่านี้มีสภาพความเป็นอันตรายและสมควร
ที่จะต้องมีการหยุดยั้งการกระท�าโดยเร็วก่อนที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรงในภายหลัง	 แต่อย่างไรก็ดีคงต้องพิจารณาว่ารูป
แบบการกระท�าต่างๆ	ที่เกิดขึ้นนั้นครบองค์ประกอบความผิดฐาน
ใดฐานหนึ่ง	พอที่จะสามารถเอาผิดกับผู้กระท�าได้หรือไม่

	 ส�าหรับประเทศไทยนั้นพบว่าปัญหาบุคคลถูกคุกคามจาก
การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนั้นมีมานาน	 และเกิดขึ้นให้เห็นเป็น
ประจ�าอยู่เสมอๆ	 แต่ก็มักจะถูกมองข้ามไป	 	 ตัวอย่างเช่น	 เมื่อ
หลายปีที่ผ่านมา	 เกิดกรณีหญิงวิกลจริตบุกเข้าไปท�าร้ายเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน	 ข้อเท็จจริงคือ	 มีพยานยืนยันว่าเห็นหญิง
วกิลจรติเฝ้าตดิตามดเูดก็ๆ	อย่างต่อเนือ่งมาเป็นระยะหนึง่แล้ว	แต่
ก็ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ	 ที่จะเป็นการช่วยป้องกันจนกระทั่ง
เกิดเหตุดังกล่าว	หรือกรณีอดีตผู้บริหารธุรกิจแห่งหนึ่งร้องเรียนว่า
ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐ	โดย
การเฝ้าจับตาดูและถูกขับรถติดตามมีการร้องเรียนว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่เรื่องก็เงียบหายไป	 การที่เหล่าดารานัก
แสดงประสบปัญหาการถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อ
เนื่องโดยพวกช่างภาพอิสระหรือที่เรียกว่าปาปารัซซี่จนท�าให้เกิด
ความเดือดร้อนร�าคาญเป็นอย่างมากและเกิดเป็นกรณีพิพาทบ่อย
ครั้ง	การที่นักการเมืองมักกล่าวอ้างว่าถูกติดตามเฝ้าดูจากนักการ
เมืองฝ่ายตรงข้ามจนเกิดความหวั่นวิตกในความปลอดภัยของตน	
หรือที่เห็นได้ชัดเจนในคดีอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้น	 ไม่
ว่าจะเป็นคดีการหายตัวไปของทนายความชื่อดัง	 คดีลอบสังหาร
นักธุรกิจ	คดีลอบยิงสื่อมวลชน	ทุกคดีดังกล่าวล้วนมขี้อเท็จจริงว่า
ผู้ที่ถูกกระท�ารู้ตัวว่าตนได้ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อ
เนือ่งโดยวตัถปุระสงค์ทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมายมาเป็นระยะเวลาหนึง่
แล้ว	 ผู้ถูกกระท�าบางรายถึงขนาดได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วว่า
ตนก�าลังถูกปองร้าย	แต่ก็ไม่สามารถด�าเนินการใดๆ	เพื่อป้องกัน
ได้จนกระทั่งเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นในที่สุด	
	 ด้วยเหตุที่ประเทศไทยยังไม่มีบทกฎหมายเฉพาะที่จะน�า
มาบงัคบัใช้กบัการคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่ง		หาก
เกิดการกระท�าดังกล่าวขึ้นจึงจ�าเป็นต้องศึกษาบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่

ใช้อยู่ในปัจจุบันเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบพฤติกรรมการ
คกุคามดงักล่าวถงึความเป็นไปได้ในการน�ามาบงัคบัใช้			สิง่ทีเ่ป็น
ประเด็นปัญหาคือกฎหมายที่มีอยู่นั้นมีความครอบคลุมเหมาะสม
เพยีงพอทีจ่ะน�ามาบงัคบัใช้กบัการคกุคามดงักล่าวหรอืไม่	และจาก
การศึกษาพบว่าเกิดปัญหาทางกฎหมายมากมาย	ได้แก่

 1) พิจารณาในแง่ของการป้องกันล่วงหน้า	 บทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	46	 วิธีการเพื่อความปลอดภัยใน
การเรยีกประกนัทณัฑ์บนก่อนมกีารกระท�าความผดิ	ซึง่บญัญตัขิึน้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งคุ้มครองป้องกันสังคมให้ปลอดภัยจาก
การกระท�าความผิดของบุคคลในอนาคต	หากจะน�ามาปรับใช้กับ
กรณีพฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องโดย
ทั่วไป	 ซึ่งไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด	 แต่มีแนวโน้มว่าถ้า
ไม่มีการยับยั้งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อร่างกาย
หรอืจติใจของผูท้ีถ่กูกระท�าได้ต่อไปนัน้	จากการศกึษาพบว่ามาตรา	
46	กลบัไม่สามารถน�ามาปรบัใช้เพือ่ป้องกนัเหตรุ้ายทีอ่าจเกดิตาม
มาจากกรณีการคุกคามฯ	 ดังกล่าวได้	 ปัญหาสืบเนื่องมาจากการ
ไม่สามารถก�าหนดขอบเขตของการใช้ดลุพนิจิพจิารณาสภาพความ
เป็นอันตรายและความน่าเชื่อว่าจะก่อให้เกิดภยันตรายที่ชัดเจน	
หากผู้ถูกกระท�าไม่สามารถแสดงหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ถึงสภาพ
ความเป็นอันตรายและความน่าเชื่อว่าจะก่อให้เกิดภยันตรายใน
อนาคตแล้ว	 ก็จะไม่สามารถน�ามาตราดังกล่าวมาใช้คุ้มครองผู้ที่
ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องและอาจมีการกลั่น
แกล้งกนัโดยอาศยับทบญัญตัขิองกฎหมาย	ยิง่ไปกว่านัน้ในการท�า
สัญญาทัณฑ์บน	กฎหมายไม่ได้ให้อ�านาจศาลในการก�าหนดเงื่อน
ไขใดๆ	 เพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อสัญญาว่าจะไม่ก่อเหตุดังกล่าว
แล้วภายในเวลาที่ก�าหนด		เพราะฉะนั้นในกรณีบุคคลที่น่าเชื่อว่า
จะก่อเหตุร้ายฯเป็นบุคคลวิกลจริต	 	 หรือมีความบกพร่องทางจิต
อาจไม่ถึงขนาดวิกลจริต		แม้จะน�ามาท�าสัญญาทัณฑ์บนว่าบุคคล
ดังกล่าวจะไม่ก่อเหตุร้ายขึ้นในเวลาที่ก�าหนด	 แต่หากไม่สามารถ
ก�าหนดเงือ่นไขของการบ�าบดัรกัษาอาการเจบ็ป่วยทางจติเพือ่แก้ไข
ฟ้ืนฟสูภาพความเป็นอนัตรายของบคุคล	สภาพความเป็นอนัตราย
ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไปและอาจก่อให้เกิดความเป็นอันตรายได้ต่อไป	
จึงเป็นข้อจ�ากัดในทางกฎหมาย	 ที่ท�าให้ไม่สามารถน�าบทบัญญัติ
ในมาตรา	46	เพือ่คุม้ครองป้องกนับคุคลจากเหตรุ้ายหรอืภยนัตราย
ที่อาจเกิดตามมาจากการกระท�าอันเป็นการคุกคามจากการเฝ้า
ติดตามอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 2) พิจารณาในแง่ของการเอาผิดต่อผู้กระท�า	 จากการ
วเิคราะห์ถงึรปูแบบพฤตกิรรมการคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่าง
ต่อเนื่องหลายๆ	 รูปแบบ	 ผู้เขียนพบว่าบทบัญญัติแห่งประมวล
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กฎหมายอาญาทีม่อียูน่ัน้ไม่สามารถใช้บงัคบักบัพฤตกิรรมการกระ
ท�าได้ครอบคลุมทุกกรณี	ดังนี้	
	 การคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่งบางรปูแบบที่
ผู้กระท�ามีแรงจูงใจมาจากเรื่องทางเพศ	หรือความผิดปกติทางจิต	
แสดงออกโดยการคุกคามทางเพศร่วมกับการติดตามเฝ้าดู	 เช่น	
การถ�้ามอง	การจ้องมองพร้อมส่งสายตาส่อก�าหนัด		การติดตาม
พร้อมทัง้พดูหยอกล้อทางเพศ	(หรอืทีเ่รยีกว่าแซว)	ในท�านองลามก
อนาจาร	 หรือการเพียรโทรศัพท์ไปหาเพื่อขอมีความสัมพันธ์ทาง
เพศ		การกระท�าเหล่านี้ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี	หวาดกลัว	เกิด
ความเครยีด	เป็นการกระท�าทีก่่อให้เกดิความอบัอายหรอืไม่สมควร
ในทางเพศต่อผู้ถูกกระท�า	 แต่เมื่อการกระท�าดังกล่าวยังไม่ถึงขั้น
การกระท�าต่อเนือ้ตวัร่างกายของผูถ้กูกระท�าโดยตรงจงึยงัไม่ถอืว่า
เป็นการอนาจาร	 และไม่เป็นความผิดฐานกระท�าอนาจารตาม
มาตรา	278		แห่งประมวลกฎหมายอาญา	อย่างไรก็ดีการกระท�า
เหล่านั้นล้วนเป็นการกระท�าอันควรขายหน้า	 ซึ่งเป็นการกระท�า
ความผดิลหโุทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา	388	ทีก่�าหนด
ให้การท�าการอันควรขายหน้าต่อธารก�านัลเป็นความผิด		แต่ก็ติด
ปัญหาว่าต้องเป็นการกระท�าที่เกิดต่อหน้าธารก�านัลเท่านั้นจึงจะ
เอาผิดกับผู้กระท�าได้	 หากพฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้า
ติดตามอย่างต่อเนื่องในรูปแบบดังกล่าวไม่ได้กระท�าต่อหน้า
ธารก�านัล	เช่น	กระท�าผ่านทางโทรศัพท์โดยการโทรมาก่อกวนใน
ทางเพศบ่อยๆ	หรอืถ้ามองในทีล่ับตาคน		ไม่ใช่การกระท�าในทีซ่ึง่
ประชาชนเหน็ได้	กจ็ะไม่ใช่การกระท�าต่อหน้าธารก�านลัและไม่เป็น
ความผิดตามมาตรา	388	จึงไม่สามารถปรับใช้กฎหมายได้ในทุก
กรณี
	 พฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องที่
เกิดขึ้นบ่อยๆ	 เช่น	 การขับรถไล่ติดตาม	 การจ้องมองโดยไม่พูด
อะไรเป็นประจ�า	การซุ่มถ่ายภาพ	การโทรศัพท์มาก่อกวน	เหล่านี้
มกัก่อให้เกดิผลกระทบต่อจติใจของผูก้ระท�าในลกัษณะความตกใจ		
หงุดหงิดร�าคาญ	 เจ็บใจ	 เป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งการกระท�าที่ส่งผล	
กระทบต่อจิตใจนี้อาจจะเข้าลักษณะของการท�าร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา	แต่การจะวนิจิฉยัว่าการคกุคามจากการเฝ้าตดิตาม
อย่างต่อเนือ่งทีส่่งผลกระทบต่อจติใจนัน้		จะถงึขนาดเป็นอนัตราย
ต่อจิตใจซึ่งเป็นความผิดฐานท�าร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา	295	หรือไม่	 เป็นเรื่องยากเพราะหากการกระท�าดังกล่าว
เป็นเพียงท�าให้เกิดความรู้สึกเจ็บใจ		โกรธ		อาย	กลัว		หรือกังวล
ใจ	ตามแนวค�าพิพากษาศาลฎีกาถือว่ายังไมเ่ปน็อันตรายต่อจิตใจ
และไม่สามารถบงัคบัใช้มาตรา	295		หากจะพจิารณาว่าจะสามารถ
น�าบทบญัญตัฐิานท�าร้ายไม่เป็นอนัตรายแก่กายและจติตามมาตรา	
391	แห่งประมวลกฎหมายอาญามาปรบัใช้ได้หรอืไม่		กพ็บว่าการ

กระท�าที่จะเป็นความผิดตามมาตรา	391	 ต้องเป็นการใช้ก�าลัง
ท�าร้ายซึ่งต่างกับการท�าร้าย	 การขับรถติดตาม	 การซุ่มถ่ายภาพ	
การโทรศพัท์มาก่อกวน		การจ้องมอง	ไม่มลีกัษณะของการใช้ก�าลงั
ทางกายภาพของผู้กระท�า	 กระท�าต่อผู้ถูกกระท�าจึงไม่ใช่การ	
กระท�าอันเป็นการใช้ก�าลังท�าร้าย	แม้การกระท�าดังกล่าวจะส่งผล	
กระทบต่อชวีติร่างกายและจติใจของผูถ้กูกระท�า	กไ็ม่เป็นความผดิ
ตามมาตรา	391	อีกเช่นกัน
	 ในด้านความผิดต่อเสรีภาพตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	
309	 แห่งประมวลกฎหมายอาญา	 เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับ
พฤตกิรรมการคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่ง	เช่น		การ
ตดิตามถ่ายภาพโดยพวกปาปารซัซี	่ซึง่ท�าให้ผูถ้กูกระท�าไม่สามารถ
ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขต้องคอยหวาดระแวงในการใช้ชีวิตของ
ตนเอง	 และเป็นการคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อเสรีภาพของผู้ถูก
กระท�า	แต่เมือ่พจิารณาบทบญัญตัขิองกฎหมายแล้วจะพบว่า	การ	
กระท�าดังกล่าวกลับไม่เป็นความผิดต่อเสรีภาพตามมาตรา	309	
เนือ่งจากการตดิตามถ่ายภาพไม่ได้เป็นการใช้แรงกายภาพกระท�า
ต่อผูถ้กูกระท�า		จงึไม่เป็นการใช้ก�าลงัประทษุร้าย		หากจะพจิารณา
ว่าการติดตามถ่ายภาพอาจจะท�าให้บุคคลอื่นเกิดความกลัวว่าจะ
เกดิอนัตรายต่อชือ่เสยีงจงึมลีกัษณะของการข่มขู่		ผูเ้ขยีนกเ็หน็ว่า
ผูก้ระท�าไม่ได้มเีจตนาให้ผูถ้กูกระท�ากระท�าการใด		ไม่กระท�าการ
ใด		หรอืจ�ายอมต่อสิง่ใด		จดุประสงค์ของผูก้ระท�าคอื	ความพอใจ		
หรือผลประโยชน์ทางการค้า	 หรือเพื่อทราบความเป็นไปเท่านั้น	
การกระท�าดังกล่าวแม้เป็นการคุกคามต่อเสรีภาพ	 แต่เมื่อขาด
เจตนากจ็ะไม่ใช่การกระท�าทีค่รบองค์ประกอบความผดิต่อเสรภีาพ
ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	309	
	 ประการต่อมา	 เมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญา	 มาตรา	392	 ที่เอาผิดกับผู้ที่ท�าให้ผู้อื่นเกิดความ
กลัว	หรือความตกใจ	โดยการขู่เข็ญต่อพฤติกรรมการคุกคามจาก
การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง	 เห็นว่าการเฝ้าดูเฝ้าติดตามการ
คุกคามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น	 ก่อให้เกิดความกลัวหรือความ
ตกใจได้	หากแต่จะเป็นความผดิตามมาตรานีไ้ด้ต่อเมือ่การกระท�า
ดังกล่าวผู้กระท�าต้องมีเจตนาขู่เข็ญ	 ให้กลัวว่าจะท�าให้เกิดภัยขึ้น
แก่ผู้ถูกกระท�าด้วยจึงจะเป็นความผิด	หากผู้กระท�ามีเพียงเจตนา
ที่จะทราบความเคลื่อนไหว	 มีความพอใจในผู้ถูกกระท�าจึงอยาก
จะตดิตามเฝ้าดอูยูเ่ป็นประจ�า	หรอืประเภทมคีวามเจบ็ป่วยทางจติ
คิดว่าผู้ถูกกระท�าเป็นคนรักของตนจึงต้องติดตามอยู่ใกล้ๆ	เช่นนี้
ไม่มีเจตนาขู่เข็ญจะไม่สามารถปรับใช้กับความผิดฐานท�าให้ผู้อื่น
เกิดความกลัวหรือความตกใจตามมาตรา	392	ได้
	 ในเรือ่งการตดิตามเฝ้าดบูคุคลต่างๆ	นัน้	หลายกรณทีีเ่กดิ
ขึน้เป็นการเฝ้าดเูพือ่หวงัผลทางการค้า	เช่น	การแอบถ่ายรปูบคุคล
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มีชื่อเสียงต่างๆ	 ในอิริยาบถส่วนตัวและน�ามาเปิดเผยหรือขายต่อ	
หรือการเขียนข่าวเผยแพร่เรื่องราวส่วนตัวของบุคคลต่างๆ	 ที่ได้
จากการตดิตามเฝ้าดมูาและน�าออกจ�าหน่าย	ซึง่อาจส่งผลให้บคุคล
ที่ถูกกระท�านั้นต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง	ถูกดูหมิ่น		หรือถูกเกลียดชัง	
โดยเจตนา	 เหล่านี้เป็นผลจากการถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนือ่งอกีส่วนหนึง่	ผูถ้กูกระท�าอาจจะอาศยับทบญัญตัแิห่ง
กฎหมายในเรื่องของการกระท�าความผิดฐานหมิ่นประมาทตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา	326		เพื่อเอาความผิดกับผู้กระท�า
กไ็ด้	แต่พบว่าบ่อยครัง้ผูก้ระท�าน�าเรือ่งราวทีไ่ด้จากการตดิตามสบื
ทราบมานั้นมาเขียนใส่ความผู้อื่นโดยการใช้อักษรย่อ		หรือการลง
ภาพถ่ายในลกัษณะทีไ่ม่ชดัเจนให้บคุคลทีส่ามซึง่เป็นผูอ่้านใช้การ
คาดเดาเองว่าบุคคลที่ถูกใส่ความเป็นใคร	โดยไม่มีการเปิดเผยชื่อ
หรือเจาะจงตัวโดยชัดแจ้ง	 ท�าให้บุคคลที่สามอาจไม่สามารถรับ
ทราบหรอืไม่สามารถเจาะจงตวัผูถ้กูใส่ความได้อย่างแน่ชดั	เมือ่ไม่
สามารถเจาะจงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความก็จะไม่ครบองค์ประกอบ
ความผิดและไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท	ทั้งที่ผู้ถูกกระท�ารู้
ว่าตัวเองก�าลังถูกคุกคามแต่กลับไม่สามารถแสดงตัวออกมาเพื่อ
ถามหาความรับผิดได้	
	 บทบัญญัติที่น่าจะน�ามาใช้กับพฤติกรรมการคุมคามจาก
การเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องได้ก็คือ	บทบัญญัติมาตรา	397	แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา	 ที่เอาผิดกับผู้ที่ท�าให้ผู้อื่นได้รับความ
อับอายหรือเดือดร้อนร�าคาญในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้า
ธารก�านลั	เมือ่น�ามาเปรยีบเทยีบกบัการคกุคามจากการเฝ้าตดิตาม
อย่างต่อเนือ่ง	เช่น	การเฝ้าตดิตามไปยงัสถานทีต่่างๆ	การตดิตาม
ถ่ายภาพ	การจ้องมองด้วยสายตาส่อก�าหนัด		ฯลฯ	พบว่าสามารถ
บังคับใช้กฎหมายมาตรานี้กับพฤติกรรมส่วนใหญ่ได้	แต่อย่างไรก็
ดีพฤติกรรมการคุกคามฯ	 ที่สร้างความอับอายและเดือดร้อน
ร�าคาญดงักล่าวนัน้ไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเกดิขึน้ต่อหน้าธารก�านลัหรอื
ในทีส่าธารณสถานเสมอไป	เช่น	การถ�า้มองทีไ่ด้กระท�าเป็นประจ�า	
แม้จะเป็นการท�าให้บุคคลอื่นได้รับความอับอายหรือเดือดร้อน
ร�าคาญโดยเจตนาแต่แอบกระท�าไม่ได้ท�าต่อหน้าธารก�านัลหรือใน
ที่สาธารณสถาน		ก็จะไม่สามารถเอาผิดตามมาตรานี้				
	 สรุปได้ว่า	แม้ในประมวลกฎหมายอาญาฉบับปัจจุบันจะมี
บทบัญญัติถึงการกระท�าอันเป็นความผิดไว้มากมาย	 แต่เมื่อ
พิจารณาฐานความผิดต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและอาจน�ามาใช้การกระ
ท�าอันเป็นการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง	 พบว่ายัง
มช่ีองว่างของกฎหมาย		ทัง้นีก้ฎหมายทีอ่าจปรบัใช้ได้ส่วนใหญ่จะ
เป็นความผดิลหโุทษมโีทษเพยีงเลก็น้อย		ท�าให้ฐานความผดิต่างๆ
ทีบ่ญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายอาญา	ไม่ครอบคลมุและเหมาะสม
เพียงพอที่จะน�ามาปรับใช้เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระท�า	 เพื่อ

ลงโทษผู้กระท�าการคุกคามผู้อื่น	 และหยุดพฤติกรรมการคุกคาม
จากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องไม่ให้ด�าเนินต่อจนเป็นอันตราย
ร้ายแรงต่อผู้ถูกกระท�า		
 3) พจิารณาในแง่ของการชดใช้เยยีวยาความเสยีหาย	จาก
การศกึษาบทบญัญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์นัน้		พบ
ว่าการคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่งนัน้	เป็นการรบกวน
หรือก้าวล่วงสิทธิส่วนตัวและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิส่วน
ตวัของบคุคลอืน่		จงึเป็นการกระท�าละเมดิต่อสทิธอิย่างหนึง่อย่าง
ใดของบคุคลตามมาตรา	420		และส่งผลให้ผูถ้กูกระท�าย่อมมสีทิธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมูลละเมิดได	้ แต่พฤติกรรมการ
คกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่งโดยส่วนมากจะก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อจติใจของผูถ้กูกระท�าโดยตรงมากกว่า	เช่น	ก่อให้เกดิ
ความรู ้สึกหงุดหงิดใจ	 เดือดร ้อนร�าคาญ	 อึดอัดใจ	 โกรธ	
หวาดระแวง	หวาดกลวั	ซมึเศร้า	อบัอาย	ฯลฯ	เหล่านีเ้ป็นเรือ่งของ
อารมณ์		การจะน�าสืบความเสียหายที่เกิดแก่จิตใจดังกล่าวจึงเป็น
เรื่องยาก	หากโจทก์ไม่สามารถน�าสืบถึงความเสียหายทางจิตใจที่
ตนได้รับให้ศาลเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงและมีความมากน้อยเพียงใด		
ศาลก็ไม่อาจพิพากษาให้จ�าเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
มูลละเมิดนั้น	และท�าให้ผู้ถูกกระท�าที่ได้รับความเสียหายจากการ
คุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าวไม่สามารถเรียก
ร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
	 เหล่านี้เป็นสภาพปัญหาของกฎหมายไทยในการบังคับใช้
ต่อ	การกระท�าที่เป็นการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
	 เปรียบเทียบกับในต่างประเทศ	 มีการบัญญัติกฎหมาย
ให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นความผิดฐาน
หนึ่งแยกต่างหากจากฐานความผิดอื่น	 กฎหมายที่ว่าด้วยการ
คุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องในต่างประเทศนั้น	 	 แม้
จะมคีวามแตกต่างกนัในรายละเอยีดแต่กจ็ะมอีงค์ประกอบหลกัๆ	
ทีค่ล้ายๆ	กนั		คอื	เอาผดิกบับคุคลทีท่�าการตดิตามหรอืการคกุคาม
ทีไ่ด้กระท�าลงอย่างต่อเนือ่งโดยเจตนา	และส่งผลกระทบก่อให้เกดิ
ความรู้สึกในแง่ลบต่อผู้ถูกกระท�า	 กฎหมายเหล่านี้ถูกก�าหนดขึ้น
เพื่อให้ใช้ได้ครอบคลุมพฤติกรรมที่เป็นการคุกคามในทุกรูปแบบ		
ทีไ่ด้กระท�าอย่างซ�า้ๆ	ต่อเนือ่ง	โดยกฎหมายถอืว่าการกระท�าต่างๆ	
ที่รวมกันเป็นการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนั้น
เป็นการกระท�าความผิดทั้งหมด	 และลงโทษการกระท�าเหล่านั้น
ทั้งหมดโดยไม่แบ่งแยกการกระท�าแต่ละอย่าง		มีการระบุถึงเหตุที่
ให้ผู้กระท�ามีอ�านาจท�าได้หรือเหตุยกเว้นความรับผิด	เช่น	ในเรื่อง
ของการกระท�าเพื่อสืบสวนสอบสวนหรือเพื่อป้องกันอาชญากรรม		
การกระท�าภายใต้กฎหมายบัญญัติให้อ�านาจ	หรือการกระท�าเพื่อ
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เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ถูกต้อง	 ไม่เป็นความผิด	 โทษส�าหรับ
การกระท�าความผิดการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง
นั้นมีทั้งโทษจ�าคุก	โทษปรับ	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ		มีการก�าหนดโทษ
ส�าหรับการกระท�าที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอและเหมาะสมรวมถึง
ก�าหนดเหตุที่ท�าให้ผู้กระท�าต้องรับโทษหนักขึ้นด้วย

	 นอกจากการก�าหนดให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนื่องเป็นความผิดที่มีโทษตามกฎหมายอาญาแล้วในต่าง
ประเทศยงัก�าหนดมาตรการอืน่ๆ	เพิม่เตมิเพือ่ให้สามารถคุม้ครอง
ผู้ถูกคุกคามดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น		เช่น	การให้
อ�านาจศาลในการออกค�าสั่งคุ้มครอง	(Restraining	Order)	หรือ
ค�าสั่งงดเว้นการกระท�าการ	(Injunction)		มีวัตถุประสงค์เพื่อหยุด
พฤติกรรมการคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องโดยห้าม
การกระท�าที่เป็นการก่อความร�าคาญ	การติดตาม	การติดต่อ	การ
เข้าใกล้ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองในบริเวณที่ก�าหนด	เพื่อคุ้มครองผู้
ถกูกระท�าจากการกระท�าความรนุแรงของผูก้ระท�าผดิทีอ่าจเกดิขึน้
ได้ในอนาคตเป็นมาตรการอันดับต้นที่สามารถน�ามาใช้คุ้มครองผู้
ถูกกระท�าได้ก่อนหรือขณะท�าการฟ้องร้องด�าเนินคดี	 ในหลาย
ประเทศมีบทบัญญัติของกฎหมายรับรองคุ้มครองสิทธิให้ผู ้ถูก
คกุคามสามารถเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนอนัเกดิจากการกระท�า
ละเมิดในกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ	 ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหาย
ทดแทนความวติกกงัวลใดๆ		ค่าเสยีหายทัว่ไป	ค่าเสยีหายจ�าเพาะ	
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ		ซึ่งโจทก์เพียงแต่พิสูจน์ว่ามีการละเมิดโดย
การคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นเท่านั้น		ช่วย
คุ้มครองสิทธิผู้ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องในการ
ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ง่ายยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้นยังมี
มาตรการคมุประพฤตโิดยวตัถปุระสงค์เพือ่คุม้ครองบคุคลจากการ
คุกคามดังกล่าวภายหลังจากที่มีการพิพากษาคดี		และเพื่อแก้ไข

ฟ้ืนฟบูคุคลผูก้ระท�าความผดิด้วยในขณะเดยีวกนั	โดยการก�าหนด
เงื่อนไขคุมประพฤติให้ผู้กระท�าความผิดเข้ารับการรักษาการเจ็บ
ป่วยทางจิต	 หรือเข้ารับค�าปรึกษาจากนักจิตวิทยา	 นักสังคม	
สงเคราะห์	เป็นต้น

	 ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้	 ผู ้เขียนจึงเห็นว่า
กฎหมายและมาตรการเกีย่วกบัการคกุคามจากการเฝ้าต่อเนือ่งใน
ต่างประเทศ	 มีความครอบคลุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน
การน�ามาใช้กับการกระท�าที่เป็นการคุกคามจากการเฝ้าติดตาม
อย่างต่อเนื่อง	 เห็นควรที่จะน�ามาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนด
มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ถูกคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อ
เนือ่งในประเทศไทยต่อไป		โดยควรมกีารบญัญตักิฎหมายเพิม่เตมิ
ให้การคุกคามจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นความผิดฐาน
หนึ่งในประมวลกฎหมายอาญา	เมื่อการกระท�าดังกล่าวเป็นความ
ผิด	 ผู้ถูกกระท�าก็จะสามารถร้องทุกข์ให้มีการด�าเนินการตาม
กฎหมายต่อผู้กระท�าและจะน�ามาซึ่งความสามารถในการปรับใช้
มาตรการอื่นๆ	 ที่มีอยู่ในกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
คุ้มครองผู้ถูกกระท�า		ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประกันทัณฑ์บน		เพื่อ
เพิม่ความรวดเรว็ในการคุม้ครองและยบัยัง้พฤตกิรรมตัง้แต่เริม่ต้น		
การใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยอื่นๆ	 ที่เหมาะสมกับพฤติการณ์
ของผูก้ระท�า		และเป็นมลูเหตทุีอ่าจช่วยให้ผูก้ระท�าสามารถใช้สทิธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมูลละเมิดจากการกระท�าดังกล่าวได้
ง่ายขึ้นโดยการพิสูจน์เพียงว่ามีการกระท�าที่เป็นความผิดตาม
กฎหมาย		เหล่านีเ้ป็นมาตรการซึง่สมควรทีจ่ะน�ามาใช้เพือ่คุม้ครอง
ผูถ้กูคกุคามจากการเฝ้าตดิตามอย่างต่อเนือ่งทัง้ก่อนการพจิารณา
คดี		ระหว่างการพิจารณาคดี		และภายหลังศาลพิพากษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับในต่างประเทศ
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