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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเร่ือง “มุมมองในทางกฎหมายเก่ียวกบัการรบกวนความเป็นอยูส่่วนตวัของบุคคล
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง : ศึกษากรณีการเฝ้าตามหลงัการถูกตดัความสัมพนัธ์” มี
วตัถุประสงค์คือ (1) เพื่อให้ทราบมุมมองในทางกฎหมายเก่ียวกบัการรบกวนความเป็นอยู่ส่วนตวั
ของบุคคลของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง ในกรณีการเฝ้าตามหลงัการถูกตดัความสัมพนัธ์ 
และ ( 2) เพื่อเสนอแนวทาง/มาตรการในทางกฎหมายเก่ียวกบัความผิดฐานเฝ้าตามโดยมิชอบดว้ย
กฎหมาย 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ภาคปกติ 
โดยสุ่มตวัอย่างจ านวน 381 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ถามความคิดเห็นจากการอ่านเร่ืองสมมติสั้น ๆ (vignette) ส่วนท่ี 2 ถาม
เก่ียวกับประสบการณ์ถูกเฝ้าตาม นอกจากนั้น ยงัได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความเห็นของนัก
กฎหมาย และผูท้รงคุณวฒิุประกอบดว้ย 

ผลการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาร้อยละ 24.41 เคยมีประสบการณ์ถูกเฝ้าตาม โดยผูห้ญิงถูกตาม
มากกว่าผูช้าย และผูเ้ฝ้าตามเป็นผูช้ายมากกว่าผูห้ญิง ส่วนมาตรการความช่วยเหลือท่ีผูถู้กเฝ้าตาม
ตอ้งการจากรัฐไดแ้ก่  (1) บริการให้ค  าปรึกษา (2) ศูนยใ์ห้ความช่วยเหลือ (3) ให้ผูเ้ฝ้าตามไดรั้บการ
ประเมินสภาพทางจิตหรือการบ าบดัรักษาตามล าดบั  และพบวา่เพศมีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติกบัระดบัความกลวั การตดัสินใจวา่พฤติกรรมการเฝ้าตามควรเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 
และการตัดสินใจด าเนินการตามกฎหมาย นอกจากนั้น ความกลัวยงัเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ           
ลงความเห็นวา่พฤติกรรมการเฝ้าตามผดิกฎหมาย 

การรับรู้เก่ียวกับการเฝ้าตามของนักกฎหมายและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการสนบัสนุนมายาคติเก่ียวกบัการเฝ้าตาม อาทิ การเฝ้าตามเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย เป็น



จ 

 

เร่ืองของคนโรคจิต และขอ้อา้งเร่ืองความแตกต่างทางวฒันธรรมของไทยท่ีจะเป็นอุปสรรคในการ
บญัญติักฎหมายน้ีตามแบบประเทศตะวนัตก 

ขอ้เสนอแนะจากงานวิจยัในการบญัญติัความผิดฐานเฝ้าตามไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา
คือ ควรมีการก าหนดนิยามให้ครอบคลุมถึง (1) เจตนา (2) จ านวนคร้ังของการกระท า ซ่ึงอาจ
ประกอบดว้ย  (3) การกระท าในช่วงระยะเวลาหน่ึงซ่ึงมีไดห้ลายรูปแบบ และ (4) ผลท่ีอาจก่อให ้   
ผูถู้กเฝ้าตามเกิดความหวาดหวัน่ หรือกลวัหรือก่อให้เกิดความเสียหาย / น่าเช่ือวา่มีพฤติการณ์ท่ีจะ
เกิดความเสียหายข้ึนแก่บุคคลผูถู้กเฝ้าตามหรือครอบครัว (5) บทฉกรรจ์ เช่น กรณีท่ีพฤติกรรม
เก่ียวขอ้งกบัการมีอาวธุ หรือฝ่าฝืนค าสั่งศาล (6) ขอ้ยกเวน้วา่การเฝ้าตามโดยมิชอบดว้ยกฎหมายไม่
รวมถึงการกระท าใด อาทิ  ไม่รวมการปฏิบติัการตามกฎหมายของเจา้หนา้ท่ี  ทั้งน้ี ในการพิจารณา
ความผดิควรใชเ้กณฑม์าตรฐานของผูห้ญิงซ่ึงเป็นผูถู้กกระท า 
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ABSTRACT 
 
The research entitled “Legal Opinions on the Violation of Lampang Rajabhat University 

Students’ Privacy Rights: A Case Study of Stalking After the Termination of a Relationship” 
aims to (1) explore perceptions of Lampang Rajabhat University students on stalking laws, 
particularly with regard to the violation of privacy rights in the case of the termination of a 
relationship, and (2) to propose legal measures to address unlawful stalking. 

The target populations for this study were students at Lampang Rajabhat University. The 
data were obtained from questionnaires and in-depth interviews. The samples were 381 students 
who were asked to complete a two-part questionnaire. The first part elicited students’ opinions on 
stalking from vignettes and the second part asked about their experiences with stalking. 
Additionally, lawyers and legal professionals were interviewed to obtain their views about 
legislation on stalking. 

The results revealed that 24.41% of the students had been stalked. Women were more 
often stalked than were men and the stalkers were more often male than female. The stalked 
person requested that measures to address the problem should involve (1) consultation (2) a 
stalking resource center and (3) rehabilitation for stalkers. The results also showed that there was 
a statistically significant correlation between gender and the level of fear, the perception that 
stalking behavior was unlawful, and the decision to pursue legal action. In addition, fear was an 
important factor in determining whether stalking behavior was considered unlawful. 

The perceptions of stalking by law professionals and Lampang Rajabhat University 
students reflect myths about stalking, i.e. that stalking is a trivial matter or that stalkers are 
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psychopaths. Cultural differences between the East and the West were also obstacles to adopting 
stalking laws as exist in western nations. 
  Proposed amendments to the Thai penal code which arose from this study 
regarding stalking offenses are to define ‘stalking offense’ so as to include (1) an intention 
directed at the stalked person, (2) the number of occurrences of stalking behavior which may 
include (3) different types of stalking behaviors in a particular period of time that (4) would cause 
a stalked person to experience apprehension or fear or cause damage/reasonable apprehension to a 
stalked person or his/her family, and (5) aggravated stalking e.g. possession of weapons or being 
in breach of court orders. (6) Conduct that is not unlawful stalking would include actions carried 
out in the course of the execution of a law or administration of an Act or for a purpose authorized 
by an Act. The determination of a guilty verdict should rest on the reasonable woman standard. 

Finally, procedures should be developed to allow a stalked person to request the court to 
issue a restraining order against the stalker. In addition, if the court considers that the defendant 
would benefit from treatment, the court shall recommend that the defendant shall be evaluated 
and transferred to the appropriate place for treatment. 

 




