
 
บทที ่4 

วเิคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการเผยแพร่ภาพสดลามก 
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ตามพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท าความผดิ 

เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 

 ในบทน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาการเผยแพร่ภาพสดลามกผ่านส่ือสังคมออนไลน์  
และการเผยแพร่ภาพสดลามกโดยมีเจตนาพิเศษเพื่อการโฆษณาขายสินค้าหรือหาก าไรซ่ึงแม้
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2560 จะมีบทบญัญติัความรับผิด และก าหนดโทษส าหรับผูก้ระท าความผิด ซ่ึงเป็นผูน้ าเขา้สู่
ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลักษณะอนัลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงไดก้็ตาม แต่บทบญัญติัดงักล่าวยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งครอบคลุม เน่ืองจากปัจจุบนัมีลกัษณะการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูล 
คอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกโดยวธีิการเผยแพร่ภาพสดลามกผา่นส่ือสังคมออนไลน์ไม่วา่
จะเป็นการเผยแพร่ผา่นโปรแกรม Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เป็นตน้ ซ่ึงการแพร่
ภาพสดนั้นยากต่อการควบคุมตรวจสอบในเร่ืองของความเหมาะสมในเน้ือหาของการแพร่ภาพสด
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไปและสังคมท่ีไดรั้บขอ้มูล 

4.1 ปัญหาเกีย่วกบัความหมายของค าว่า “ลามก” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (4) 

 ปัญหาเก่ียวกบัความหมายของค าว่า “ลามก” นั้น เน่ืองจากพระราชบญัญติัว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 มิได้ให้
ความหมายของค าวา่ “ลามก” ไว ้และเม่ือพิจารณาจากกฎหมายฉบบัอ่ืน ๆ ก็มิไดบ้ญัญติัความหมาย
ของค าวา่ “ลามก” ไวแ้ต่อยา่งใด ทั้งกฎหมายท่ีใชบ้งัคบัเป็นการทัว่ไป คือ ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 287 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัความผิดเก่ียวกบัการมีส่ิงลามกไวเ้พื่อประโยชน์ในทางการคา้ก็มิได้
ใหค้วามหมายของส่ิงลามกไว ้
 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 เป็นบทบญัญติัความผิดเก่ียวกบัการมีส่ิงลามกไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในทางการคา้ไดบ้ญัญติัควบคุมส่ือลามกประเภทเอกสาร ภาพพิมพ ์ภาพเขียน ภาพระบายสี 
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รูปภาพ ส่ิงพิมพ ์ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกภาพ แถบบนัทึกเสียง     
แต่ไม่ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารโดยการแพร่ภาพสดผ่านส่ือสังคมออนไลน์        
เช่น การเผยแพร่ภาพสดผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เป็นตน้ เน่ืองจาก
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 มิไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ ลามก ไวว้า่มีความหมายอยา่งไร 
ทั้งเม่ือพิจารณาตามบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/1 ซ่ึงเป็นบทบญัญติัความผิด
เก่ียวกบัการครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็ก และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287/2 บทบญัญติั
ความผิดเก่ียวกับการมีส่ือลามกอนาจารเด็กไวเ้พื่อประโยชน์ในทางการค้าโดยมีบทบญัญติัใน
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(17) บญัญติัความหมายของค าวา่ “ส่ือลามกอนาจารเด็ก” ไวซ่ึ้งบญัญติั
ไวว้า่ “ส่ือลามกอนาจารเด็ก” หมายความวา่ วตัถุหรือส่ิงท่ีแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศ
ของเด็กหรือกบัเด็กซ่ึงมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เร่ือง หรือลกัษณะสามารถส่ือไปในทางลามก
อนาจาร ไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ์ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ ภาพ
โฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลกัษณะ
ท านองเดียวกนั และให้หมายความรวมถึงวตัถุหรือส่ิงต่าง ๆ ขา้งตน้ท่ีจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนท่ีสามารถแสดงผลใหเ้ขา้ใจความหมายได ้ 
 เม่ือพิจารณาแล้วจะพบว่า ค  าว่า “ส่ือลามกอนาจารเด็ก” ตามบทนิยามมาตรา 1(17) 
หมายถึง วตัถุหรือส่ิงท่ีแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศของเด็กหรือกบัเด็กซ่ึงมีอายุไม่เกิน
สิบแปดปี 
 บทนิยามดงักล่าวมิไดอ้ธิบายความหมายของค าว่า “ลามก” ว่ามีความหมายอย่างไร ดงันั้น 
การพิจารณาว่าส่ิงใดเป็นส่ิงอนัลามก อนัจะเป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 287 มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 จึงตอ้งพิจารณาจากแนวค าพิพากษาศาลฎีกา ซ่ึงศาลฎีกา
ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ “ส่ิงลามก” หมายถึง ส่ิงท่ีผูพ้บเห็นมีความรู้สึกอุจาด บดัสี หยาบชา้ นอ้มน า 
ไปสู่ความใคร่ทางกามารมณ์ ส่วนใหญ่จะเป็นในรูปของภาพเปลือยของมนุษย ์ภาพอวยัวะเพศทั้ง
ของชายหรือหญิง ภาพการร่วมเพศ หรือการบรรยายให้เกิดจิตนาการเพื่อย ัว่ยุให้เกิดความใคร่ทาง
กามารมณ์ ถา้เป็นส่ิงท่ีเป็นศิลปะ เช่น ภาพวาดสัดส่วนหญิงเปลือยกายอวยัวะเพศถูกระบายให้ลบ
เลือนดูแลว้ไม่น่าเกลียด ไมอุ่จาดบดัสี ท่ีจะน าไปสู่ความใคร่ทางกามารมณ์ ไม่เป็นลามกอนาจาร 
 นอกจากน้ียงัมีนกัวิชาการทางดา้นกฎหมายหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของค าว่า “ลามก”   
ไวว้า่ “ลามก” หมายความวา่ ส่ิงท่ีผูพ้บเห็นมีความรู้สึกน่ารังเกียจ น่าอบัอาย นอ้มน าไปสู่ความชัว่หรือ
ความใคร่ทางกามารมณ์ อนัตรงข้ามกับส่ิงท่ีเป็นศิลปะท่ีแสดงถึงความงามและฝีมือของศิลปิน         
อนัพิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนผูท่ี้มิไดเ้คร่งครัดต่อจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปล่ียนแปลงไป
ตามสมยัของโลก  
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 ในขณะเดียวกันพจนาณุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไวว้่า 
“ลามก” หมายถึง หยาบชา้ต ่าทราม หยาบโลน อนัเป็นท่ีน่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม 
 ผู ้วิจัย เห็นว่าเม่ือพิจารณาจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) จะพบวา่มิไดมี้การบญัญติั
ความหมายของค าว่า “ลามก” ไว ้เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการตีความ และเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัเป็นการท าให้ผูท่ี้จะน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์   
ได้ทราบถึงความหมายท่ีชัดเจนของค าว่า ลามก เพื่อเป็นการป้องกันการกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) ดงันั้น จึงควรบญัญติัค านิยามของค าวา่ “ลามก” โดยควรน าเอาความหมาย
จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน แนวค าพิพากษาศาลฎีกา และความเห็นของนกักฎหมาย  
มาเป็นแนวทางในการบญัญติัความหมายของค าว่า “ลามก” ว่าหมายความถึง ส่ิงท่ีน่ารังเกียจ น่าอุจาด
บดัสี น าไปสู่ความชัว่หรือความใคร่ทางกามารมณ์ อนัขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน โดยควรบญัญติัไวใ้นมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 

4.2 ปัญหาการน าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซึ่งข้อมูลอนัลามกโดยการเผยแพร่ภาพสด
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

 การกระท าความผิดเก่ียวกบัการเผยแพร่ส่ือลามกอาจเป็นการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 มาตรา 388 และพระราชพระราชบญัญติัว่าดว้ย  
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) 
เม่ือพิจารณาจากโทษท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจากการกระท าความผิด จะพบว่าโทษท่ีผูก้ระท า
ความผดิไดรั้บไม่ไดส้ัดส่วนกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไม่วา่ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนต่อเด็ก เยาวชน
และสังคม โดยเม่ือพิจารณาจากทฤษฎีความไดส้ัดส่วนในการลงโทษจะเห็นไดว้า่การเผยแพร่ภาพ
สดลามกผ่านส่ือสังคมออนไลน์นั้นการกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทั้งต่อเด็ก เยาวชนและสังคมเป็นอยา่งมาก ดงันั้นโทษท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บจึงตอ้งเหมาะสม
กบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ทั้งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ห่งการลงโทษ เพื่อเป็นการลงโทษ
ผูก้ระท าความผิดให้เข็ดหลาบและมิให้กระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าวอีก ทั้งเป็นการป้องกนั 
ข่มขู่ ยบัย ั้งมิใหมี้การลอกเลียนแบบกระท าความผดิในลกัษณะดงักล่าว 
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 ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งกรณีของนางสาว ม. ท่ีตกเป็นข่าวเผยแพร่ภาพสดผา่นทาง Facebook 
โดยมีการกระท าในลกัษณะอนาจาร โป๊ เปลือย เพื่อโฆษณาเวบ็พนนัออนไลน์ดึงดูดให้มีผูเ้ขา้ชมจน
เป็นข่าวโด่งดงั โดยมีผูเ้ขา้ชมการแพร่ภาพสดดังกล่าวเป็นจ านวนมากและยงัมีการส่งต่ออย่าง
แพร่หลาย และภายหลงัจากการนั้นไม่นาน นางสาว ม. ไดก้ระท าความผดิในลกัษณะเดียวกนันั้นอีก
แต่คร้ังหลงัน้ีไดเ้ปลือยเปิดเผยร่างกายแต่ปิดหัวนมอนัเป็นของสงวน จากการกระท าดงักล่าวนั้น
กองบงัคบัการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไดเ้รียกนางสาว 
ม. เขา้รับทราบขอ้กล่าวหา วา่เป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 “ผูใ้ด
กระท าการอนัควรขายหนา้ต่อหนา้ธารก านลั โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระท าการลามก
อยา่งอ่ืน ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท” ซ่ึงเป็นความผิดลหุโทษ และประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 287 (1) เพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว ้น าเขา้หรือยงัให้น าเขา้ในราชอาณาจกัร 
พาไปหรือยงัให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ ์ภาพ
ระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง แถบบนัทึกภาพ
หรือส่ิงอ่ืนใดอนัลามก นอกจากน้ีการกระท าของนางสาว ม. ยงัเป็นความผิดตามพระราชบญัญติั   
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560  
มาตรา 14 (4) การน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
 เม่ือวิเคราะห์เทียบกบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 “ผูใ้ดกระท าการอนัควรขาย
หน้าต่อหน้าธารก านัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท” เม่ือ
พิจารณาอตัราโทษของมาตราดงักล่าวแลว้จะพบวา่โทษของการกระท าความผิดดงักล่าวเป็นเพียง
ลหุโทษในภาค 3 ของประมวลกฎหมายอาญาอนัเป็นบทบญัญติัความผิดเล็กน้อย ท าให้ผูก้ระท า
ความผิดไม่มีความเกรงกลวัต่อกฎหมายเกิดการกระท าความผิดซ ้ า ซ่ึงผูท่ี้กระท าความผิดซ ้ าควร
ได้รับโทษท่ีได้สัดส่วนกบัการกระท าความผิด  ซ่ึงการกระท าความผิดซ ้ า คือ ผูก้ระท าความผิดมี
แนวโน้มท่ีจะกระท าความผิดนั้นอีก ความคิดพื้นฐานของการเพิ่มโทษแก่ผูก้ระท าความผิดซ ้ ามุ่งไปท่ี
การมีแนวโน้มสูงท่ีจะกระท าความผิดอีก1 ความมุ่งหมายในการเพิ่มโทษก็เพื่อให้โทษท่ีผูก้ระท า
ความผิดจะได้รับเหมาะสมกบัการกระท าความผิด และให้ผูก้ระท าความผิดรู้ส านึกว่าการกระท า
ความผดิซ ้ าตอ้งถูกเพิ่มโทษ กรณีท่ีผูก้ระท าความผิดไม่เกรงกลวัต่อบทกฎหมายดงักล่าวอาจเป็นเพราะ
มีอตัราโทษท่ีไม่สูงทั้งเม่ือมีการกระท าความผิดไปแล้ว อาจคุม้ค่ากว่าในเชิงช่ือเสียงในการสร้าง
ตนเองให้เป็นท่ีรู้จกัในสังคมโซเชียลหรือท่ีมกัเรียกกนัวา่ เน็ตไอดอล และต่อมาเกิดการจา้งรับงาน

                                                           
1 คณิต ณ นคร.  (2560).  กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป (พิมพค์ร้ังท่ี 6).  กรุงเทพฯ: วญิญูชน. หนา้ 513. 
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ต่าง ๆ ท าใหส่ิ้งเหล่าน้ีเกิดเป็นปัญหาในการสร้างค่านิยมท่ีผดิ ๆ อนัเป็นการกระทบต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนหรือขดัต่อกฎหมาย 
 กรณีวิเคราะห์เทียบกบัประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (1) จากกรณีตวัอยา่งขา้งตน้    
จะเห็นไดว้่าการกระท าของนางสาว ม. อาจเขา้ลกัษณะเป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 287 (1) ผูใ้ดเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว ้น าเขา้หรือยงัให้น าเขา้ใน
ราชอาณาจกัร พาไปหรือยงัให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน 
ภาพพิมพ ์ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ ์รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบนัทึกเสียง 
แถบบนัทึกภาพ  หรือส่ิงอ่ืนใดอนัลามก ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ ซ่ึงจะเห็นไดว้่าโทษท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บเม่ือเทียบกบัความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อเด็ก เยาวชน และสังคมแลว้พบวา่เป็นอตัราโทษท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบัการกระท าความผิด 
เพราะมีอตัราโทษไม่เหมาะสมกับการกระท าความผิด ท าให้ผูก้ระท าความผิดไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายและอาจก่อใหเ้กิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ หรือมีการกระท าความผดิซ ้ า 
 กรณีวเิคราะห์พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 จากตัวอย่างท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ิจ ัยเห็นว่า
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 
พ.ศ. 2560 มาตรา 14 บญัญติัวา่ ผูใ้ดกระท าความผดิท่ีระบุไวด้งัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ อนุมาตรา (4) น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้
ซ่ึงมาตรา 14 (4) นั้น มุ่งเนน้ถึงการน าขอ้มูลอนัลามกอนาจารเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ดว้ยวิธีการใด ๆ 
เช่น การโพสต์รูปลามกลงในเวบ็ไซด์อนัเป็นภาพน่ิง ทั้งน้ีรวมไปถึงการกด Like กด Share แต่เน่ืองจาก
ปัจจุบนันั้นผูน้ าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ จะใช้วิธีการแพร่ภาพสดโดย
ปัจจุบนัโปรแกรมท่ีมีระบบรองรับการแพร่ภาพสดท่ีไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย เช่น Facebook, 
Twitter, YouTube และ Instagram เม่ือพิจารณาถึงการแพร่ภาพสดลามกนั้น มีลกัษณะการกระท า     
ท่ีเป็นเหตุเพิ่มโทษท่ีควรจะตอ้งพิจารณาถึงแนวคิดการท่ีจะตอ้งรับโทษหนักข้ึนหรือรุนแรงข้ึน    
อนัเกิดจากลกัษณะและเจตนาของผูก้ระท าการแพร่ภาพสด ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการลงโทษผูก้ระท าทั้ง
เพื่อเป็นการป้องกนัหรือข่มขู่ ยบัย ั้งโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นการลงโทษผูก้ระท าผิดรายบุคคลเพื่อยบัย ั้ง    
มิให้มีการกระท าผิดซ ้ า รวมไปถึงการข่มขู่ยบัย ั้งโดยทัว่ไปเป็นการลงโทษผูก้ระท าผิดเพื่อเป็น
ตวัอย่างให้สังคมทัว่ไปเห็นไม่ให้ผูอ่ื้นน ามาเป็นเยี่ยงอย่าง เป็นการควบคุมโดยใช้มาตรการทาง
กฎหมายควบคู่ไปกบัการใช้มาตรการทางสังคม ในการท่ีจะช่วยกนัป้องกนัไม่ให้เกิดค่านิยมของ
การเลียนแบบในส่ิงท่ีผิดกฎหมายและขดัต่อศีลธรรมอนัดีต่อไป ซ่ึงในหลกัแนวคิดการท่ีจะตอ้งรับ
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โทษหนกัข้ึนหรือรุนแรงข้ึนจึงเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมส าหรับการน ามาใช้แกไ้ขปัญหากบัสภาพปัญหา
ดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั เน่ืองจากการแพร่ภาพสดเป็นการถ่ายทอดภาพและเสียงท่ีผูถ่้ายทอด
สามารถกระท าได้ในทนัทีโดยไม่ผ่านการกลัน่กรองจากเจา้ของเว็บไซต์ หรือเจา้ของโปรแกรม 
หรือแมแ้ต่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการกบักระท าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงันั้น จึงข้ึนอยูก่บับุคคล
ผูเ้ผยแพร่ภาพสดวา่มีจิตส านึกในศีลธรรมอนัดี หรือตระหนกัถึงความเหมาะสมของการกระท าวา่มี
ลกัษณะเขา้ข่ายเป็นการกระท าความผดิตามกฎหมายหรือไม่เพียงใด 
 เม่ือพิจารณาจากบทบัญญติัในประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 287 มาตรา 388 และ
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2   
พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) จะพบวา่โทษท่ีผูก้ระท าความผิดไดรั้บไม่ไดส้ัดส่วนกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงความเสียหายจากการกระท าดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ทั้งอาจน าไปสู่การกระท า
ความผดิในลกัษณะอ่ืน ๆ ตามมา เช่น การกระท าความผิดเก่ียวกบัเพศ การกระท าความผิดเก่ียวกบั
การพนนัออนไลน์ ดงันั้น จึงควรก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดดงักล่าวให้สูงข้ึนเพื่อให้
ไดส้ัดส่วนกบัความเสียหายในการกระท าความผิด เพื่อให้ผูก้ระท าความผิดเกิดความเข็ดหลาบโดย
พิจารณาจากบทลงโทษของกฎหมายต่างประเทศซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้กฎหมายต่างประเทศ      
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารของสาธารณรัฐอินเดีย และสหราชอาณาจกัร  
 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2008 ของสาธารณรัฐอินเดียจะพบว่ามีการก าหนดความรับผิดและ
บทลงโทษเก่ียวกบัการเผยแพร่ส่ิงลามกวา่ ผูใ้ดก็ตามเผยแพร่หรือถ่ายทอด หรือท าให้เผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงส่ือส่ิงใด ๆ ท่ีกระตุน้ก าหนัดหรือท าให้คนอยากในตณัหา
ราคะหรือก่อให้เกิดผลท าให้บุคคลซ่ึงดูเหมือนว่าจะไดอ่้าน มองดู หรือไดย้ินเน้ือหาท่ีอยู่ในหรือ
ประกอบเขา้ดว้ยกนัในนั้นโดยเก่ียวขอ้งกบัพฤติการณ์ทั้งปวง ประพฤติตนเส่ือมเสียทางศีลธรรม
หรือเส่ือมทราม นอกจากน้ีบทลงโทษของกฎหมายสาธารณรัฐอินเดียมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
กระท าความผิดดงักล่าวในคร้ังแรก และการกระท าความผิดคร้ังท่ีสองข้ึนไป โดยเม่ือพิจารณาแลว้
จะพบว่าโทษส าหรับการกระท าความผิดคร้ังแรกคือ จ าคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 5 แลค 
(500,000) รูปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 247,218 บาท) และนอกจากน้ีหากมีการกระท าความผิดใน
คร้ังท่ีสองข้ึนไปตอ้งระวางโทษสูงข้ึนกว่าการกระท าความผิดคร้ังแรก โดยตอ้งระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 10 แลค (1,000,000) รูปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 494,436 บาท)         
ซ่ึงบทบญัญติัดงักล่าวปรากฏใน มาตรา 67 ของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ค.ศ. 2008 นอกจากนั้นยงัไดเ้พิ่มบทบญัญติั มาตรา 67A 
“ผูใ้ดก็ตามเผยแพร่หรือถ่ายทอด หรือท าให้เผยแพร่หรือถ่ายทอดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึง      
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ส่ือส่ิงใด ๆ ท่ีแสดงใหเ้ห็นการกระท าหรือพฤติกรรมชดัเจนทางเพศตอ้งระวางโทษส าหรับกระท าผิด
คร้ังแรกจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10 แลค (1,000,000) รูปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
494,436 บาท) และในกรณีท่ีกระท าผิดคร้ังท่ีสองข้ึนไปตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับ
ไม่เกิน 10 แลค (1,000,000) รูปี”  
 เม่ือพิจารณาจากกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2008 ของสาธารณรัฐอินเดีย จะพบว่ากฎหมายดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
กฎหมายสหราชอาณาจกัรท่ีบญัญติัความรับผิดและโทษในการเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจารไวใ้น
มาตรา 2 ของกฎหมาย Obscene Publications Act 1959 แก้ไขในปี ค.ศ. 1964 โดยบทบญัญติัใน
มาตรา 2 ก าหนดความรับผิดกรณีบุคคลใดท่ีเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจารไม่ว่าจะกระท าเพื่อหา
ผลประโยชน์หรือไม่ก็ตามตอ้งรับผิด โดยมีการแบ่งการพิจารณาออกเป็นสองแนวทาง คือ การพิจารณา
คดีโดยรวบรัด ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 100 ปอนด์ (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 4,384 บาท) หรือ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน และการพิจารณาคดีตามค าฟ้องคดีอุกฉกรรจ์ซ่ึงเป็นการพิจารณาคดีท่ีมี
ลกัษณะความผิดร้ายแรง โดยการพิจารณาความหนักเบาในการด าเนินคดีกับผูก้ระท าความผิด
พิจารณาจากระดบัและประเภทของการอนาจาร ประกอบกบัรูปแบบท่ีน าเสนอ เช่น ผลกระทบจาก
ขอ้ความท่ีพิมพมี์นอ้ยกวา่ การกระท าท่ีปรากฏในภาพเคล่ือนไหวหรือภาพถ่าย ขอ้พิจารณาเก่ียวกบั
ประเภทและระดบัความเส่ียงในเชิงพาณิชย ์การกระทบต่อเด็กหรือผูใ้หญ่ท่ีมีภาวะเปราะบาง เม่ือมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณชนโดยทัว่ไปสามารถเห็นได ้ไม่ว่าจะผ่านส านกัข่าว เวบ็ไซต์ ช่องทางท่ีเด็กเขา้ถึง
ไดง่้าย เพื่อเป็นการคุม้ครองเด็ก เยาวชน และบุคคลทัว่ไป เพราะเม่ือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยทัว่ไปผ่านทางเวบ็ไซต์ ส่ือสังคมออนไลน์ต่าง ๆ อาจท าให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ
หรือก่อให้เกิดการกระท าความผิดทางเพศในลกัษณะอ่ืน เป็นตน้ ดงันั้น ผูว้ิจยัเห็นว่าเม่ือพิจารณา
จากกฎหมายของสาธารณรัฐอินเดียและกฎหมายของสหราชอาณาจกัรในเร่ืองความรับผิดและ
บทลงโทษตลอดจนการบญัญติักฎหมายท่ีมีลกัษณะเพื่อคุม้ครองเด็ก  เยาวชนและสังคม เพื่อให้
กฎหมายสอดคลอ้งกบักฎหมายของนานาประเทศ จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มโทษไม่วา่จะเป็นโทษจ าคุก
หรือโทษปรับ ในการกระท าเก่ียวกบัการเผยแพร่ภาพสดลามกอนาจารผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดย
พิจารณาจากกฎหมายสาธารณรัฐอินเดีย ซ่ึงจะเห็นไดว้่าโทษในการกระท าความผิดเก่ียวกบัการ
เผยแพร่หรือถ่ายทอดส่ือลามกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการกระท าความผิดคร้ังแรกมีอตัราโทษ
ส าหรับการกระท าความผิดคร้ังแรกจ าคุกไม่เกิน 3 ปีและปรับไม่เกิน 5 แลค (500,000) รูปี (คิดเป็น
เงินไทยประมาณ 247,218 บาท) และนอกจากน้ีหากมีการกระท าความผิดในคร้ังท่ีสองข้ึนไปตอ้ง
ระวางโทษสูงข้ึนกวา่การกระท าความผิดคร้ังแรก โดยตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีและปรับไม่เกิน 
10 แลค (1,000,000) รูปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 494,436 บาท) อยา่งไรก็ตามในการกระท าความผิดซ ้ า
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มีบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่ “ผูใ้ดตอ้งค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
ลงโทษจ าคุก ถา้และไดก้ระท าความผิดใด ๆ อีกในระหวา่งท่ียงัจะตอ้งรับโทษอยู่ก็ดี ภายในเวลาห้าปี
นบัแต่วนัพน้โทษก็ดี หากศาลจะพิพากษาลงโทษคร้ังหลงัถึงจ าคุก ก็ให้เพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูน้ั้น
หน่ึงในสามของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดคร้ังหลงั” ซ่ึง มาตรา 92 เป็นหลกัทัว่ไปท่ีศาล  
จะใชใ้นการเพิ่มโทษเพราะการกระท าซ ้ า โดยจะเพิ่มโทษท่ีจะลงแก่ผูก้ระท าความผิด 1 ใน 3 ของโทษ
ท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดคร้ังหลงั จะเห็นไดว้่าเหตุเพิ่มโทษในการกระท าความผิดซ ้ าส าหรับ
กรณีการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2008 ของสาธารณรัฐอินเดีย ส าหรับการกระท าความผิดใน
คร้ังท่ีสองข้ึนไป มีการเพิ่มอตัราโทษจ าคุก 2 ใน 3 และปรับเพิ่มอีก 1 เท่า จากอตัราโทษในการกระท า
ความผิดในคร้ังแรก แต่ในประมวลกฎหมายอาญามีการเพิ่มอตัราโทษส าหรับการกระท าความผิด
ซ ้ าในอตัราโทษ 1 ใน 3 ของโทษท่ีศาลก าหนดส าหรับความผิดคร้ังหลงั ซ่ึงจะเห็นไดว้า่โทษในการ
กระท าความผิดดงักล่าวของสาธารณรัฐอินเดียมีอตัราโทษท่ีสูงกว่ากฎหมายไทยโดยมีการเพิ่ม 
อตัราโทษจ าคุกเป็น 2 ใน 3 จากการกระท าความผิดคร้ังแรกและเพิ่มโทษปรับอีก 1 เท่า จากการกระท า
ความผิดคร้ังแรก ผูว้ิจยัเห็นว่าควรน าลกัษณะของการเพิ่มโทษจ าคุกและโทษปรับของสาธารณรัฐ
อินเดียมาเป็นแนวทางในการแกไ้ขเพิ่มเติมอตัราโทษในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการลงโทษในการข่มขู่ยบัย ั้ง การป้องปรามการกระท าความผิดมิให้
มีการกระท าความผิดซ ้ าหรือลอกเลียนแบบการกระท าในลกัษณะดงักล่าว เม่ือพิจารณาแลว้ผูว้ิจยั
เห็นวา่ควรใหมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมการกระท าความผิดในลกัษณะดงักล่าว ดงัน้ี มาตรา 14/1 “ผูใ้ดน าเขา้
สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกโดยการแพร่ภาพสด และขอ้มูลคอมพิวเตอร์
นั้นประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได ้ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 

4.3 ปัญหาการน าเข้าสู่ระบบคอมพวิเตอร์ซ่ึงข้อมูลอนัลามกโดยการเผยแพร่ภาพสดผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ เพ่ือการโฆษณาขายสินค้าหรือหาก าไร 

 บุคคลทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณาและการส่ือสารต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีบุคคลทุกคนสามารถกระท าได ้ดงัท่ีรับรองไวใ้นกฎหมายระหวา่งประเทศ
ในหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขอ้ 19 ท่ีให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น การแสดงออก การแสวงหาขอ้มูลข่าวสาร การส่งขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือใด ๆ โดยปราศจาก



92 
 

การแทรกแซง และในขอ้ 24 การใชสิ้ทธิต่าง ๆ ดงักล่าวตอ้งมีขอ้จ ากดัเพื่อรักษาไวซ่ึ้งศีลธรรมอนัดี 
ความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยทุกคนตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้จ ากดัท่ีเท่าเทียมกนัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 34 ไดบ้ญัญติัรับรอง คุม้ครองสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ ์การโฆษณา และการส่ือสาร
โดยวิธีอ่ืน การจ ากดัสิทธิเสรีภาพจะกระท ามิได ้เวน้แต่อาศยัอ านาจตามบทบญัญติัของกฎหมาย     
ท่ีตราข้ึน เพื่อคุม้ครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน จากบทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวจะพบวา่บุคคลทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงออก
ในการโฆษณา ซ่ึงการโฆษณา หมายถึง การเผยแพร่ขอ้ความออกไปยงัสาธารณชนโดยการส่ือสาร
ต่าง ๆ เพื่อโน้มน้าวใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกับสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดการตอบสนองของ
ผูบ้ริโภคตามท่ีผูโ้ฆษณาตอ้งการ แต่ในปัจจุบนัจะพบว่ามีการเผยแพร่ภาพสดลามกอนาจารผ่าน       
ส่ือสังคมออนไลน์ และมีการใช้จุดขายของการโฆษณาสินคา้โดยการแสดงออกหรือน าเสนอขาย
สินคา้ในลกัษณะท่ีลามกอนาจารโดยเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัในทางธุรกิจ ซ่ึงเม่ือ
น ามาพิจารณาในส่วนของพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) เป็นกรณีเฉพาะการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์    
ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจ
เขา้ถึงไดเ้ท่านั้น ท าให้ไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายควบคุมไปถึงการกระท าในลกัษณะท่ีมีเจตนา
พิเศษเพื่อการโฆษณาขายสินค้าหรือหาก าไร ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึง
ขอ้มูลอนัลามกอนาจารโดยการเผยแพร่ภาพสดผ่านส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณาขายสินคา้
หรือหาก าไร ควรมีบทบญัญติัท่ีผูก้ระท าความผิดตอ้งรับโทษหนกัข้ึน เน่ืองจากมีลกัษณะการกระท า
ท่ีค  านึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนและสังคมอนัอาจเกิด
ความเสียหายท่ียากต่อการเยยีวยา 
 กรณีวิเคราะห์เทียบกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 การกระท าความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 จะตอ้งเป็นกรณีการอวดหรือท าให้แพร่หลาย ท า ผลิต มีไวซ่ึ้ง
ส่ิงอนัเป็นลามก ซ่ึงกล่าวคือ วตัถุอนัเป็นองคป์ระกอบตามมาตราน้ีจะตอ้งเป็น ภาพเขียน ภาพพิมพ ์
ภาพระบายสี ส่ิงพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง        
แถบบนัทึกภาพ หรือส่ิงอ่ืนใดอนัลามก แต่ในส่วนของขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัเป็นการแพร่ภาพสดโดย
การน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกเพื่อการขายสินคา้อ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ใช่วตัถุหรือส่ิงของท่ีลามก เช่น การขายสบู่ส าหรับจุดซ้อนเร้น การขายสินคา้ชุดชั้นใน เป็นตน้ 
การขายสินคา้ดงักล่าวมีการแสดงออกซ่ึงการโฆษณาด้วยการพูด การน าเสนอด้วยท่าทาง กิริยา     
อนัส่อไปในทางลามกอนาจารจนไปถึงการปลดเปล้ืองเส้ือผา้ให้เห็นถึงของลบัของสงวน หากใช้
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 จึงอาจไม่ครอบคลุมถึงลกัษณะการกระท าความผิดดงักล่าว 
ดงันั้น จึงอาจจะน าบทบญัญติัในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 มาใช้บงัคบักบักรณีการเผยแพร่
ภาพสดลามกผา่นส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไรมิได ้
 กรณีวิเคราะห์เทียบกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์      
พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) เป็นกรณีการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทัว่ไปอาจ
เขา้ถึงได ้การกระท าดงักล่าวตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ จะเห็นได้ว่าเน่ืองจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัดงักล่าวมุ่งคุม้ครองถึงการกระท า      
ท่ีเป็นความเสียหายจากการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหากมีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์เพื่อ
เผยแพร่ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อนัมีลกัษณะลามกอนาจาร ยอ่มก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมรวมทั้ง
กระทบศีลธรรมอนัดีของประชาชน จากสภาพปัญหาในปัจจุบนัท่ีมีการน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์  
ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ท่ีมีลกัษณะอนัลามกเพื่อการโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไรอนัมีเจตนา
พิเศษท่ีแตกต่างไปจากเจตนาธรรมดา เน่ืองจากมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการคา้หรือ     
หาก าไร จึงควรมีการก าหนดลักษณะความรับผิดโดยเฉพาะกรณีการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจาร    
เพื่อประโยชน์ในทางการคา้หรือหาก าไรและเพิ่มบทก าหนดโทษใหสู้งข้ึน เน่ืองจากพระราชบญัญติั
ว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 
มาตรา 14 (4) เป็นบทบญัญติัในลกัษณะทัว่ไปของการเผยแพร่ส่ือลามกเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์   
แต่มิไดมี้การบญัญติัถึงลกัษณะการกระท าในรูปแบบเพื่อการโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไร ท าให้
ผูก้ระท าความผดิไดรั้บโทษเท่ากนัทั้งท่ีมีเจตนาในการกระท าความผิดท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่
ควรท่ีจะมีการก าหนดความรับผดิในกรณีดงักล่าวเป็นบทเฉพาะ และมีบทก าหนดโทษมากกวา่กรณี
ปกติท่ีเป็นการเผยแพร่ส่ือลามกเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมิได้มีเจตนาเพื่อการโฆษณาขายสินคา้
หรือหาก าไร 
 โดยจะเห็นไดจ้ากกฎหมายอาญาสาธารณรัฐประชาชนจีน หมวด 9 อาชญากรรมเก่ียวกบั
การผลิต การขาย และการเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจาร มาตรา 363 ผูใ้ดก็ตามผลิต ท าส าเนา เผยแพร่สู่
สาธารณะ ขาย หรือเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจารโดยมุ่งหมายในการหาก าไร ตอ้งรับโทษจ าคุกตามท่ี
กฎหมายบญัญติัไว ้โดยทัว่ไปผูก้ระท าผิดมกัจะถูกลงโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี กกัขงั หรือกกับริเวณ 
หรือคุมประพฤติ และปรับ หากพฤติการณ์ร้ายแรง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่ต ่ากว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน
กว่า 10 ปีและปรับ หากพฤติการณ์ร้ายแรงอย่างยิ่ง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่ต ่ากว่า 10 ปีหรือจ าคุก
ตลอดชีวติและปรับหรือยดึทรัพยสิ์น ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กฎหมายสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบญัญติั
ความรับผิดไวโ้ดยเฉพาะส าหรับกรณีการเผยแพร่ส่ิงลามกอนาจารโดยมุ่งหมายในการหาก าไร   
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โดยกฎหมายบญัญติัใหมี้การระวางโทษจ าคุกไม่ต ่ากวา่ 3 ปี และหากมีพฤติการณ์ร้ายแรงตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่ต ่ากวา่ 10 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวติปี และปรับหรือยดึทรัพย ์
 เม่ือพิจารณาจากโทษใน มาตรา 14 (4) ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มีบทบญัญติัลงโทษผูก้ระท า
ความผิดจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท ซ่ึงเป็นบทบญัญติัการน าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ในลกัษณะอนัลามกไม่มิไดบ้ญัญติัถึงลกัษณะการกระท าเพื่อการโฆษณาขายสินคา้
หรือหาก าไร   ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่า โทษดงักล่าวเม่ือเปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ท่ีผูก้ระท าความผิดจะ
ไดรั้บไม่ไดส้ัดส่วนกบัความเสียหาย และจากผลประโยชน์ตอบแทนท าให้มีการกระท าความผิดใน
ลกัษณะดงักล่าวเพิ่มมากข้ึน และมีแนวโน้มท่ีผูก้ระท าความผิดจะกระท าความผิดซ ้ า เน่ืองจาก
ผูก้ระท าความผิดไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนสูงกวา่โทษท่ีผูก้ระท าความผิดจะไดรั้บ ผูว้ิจยัเห็นว่า
ควรน าวธีิการก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ค.ศ. 2008 ของสาธารณรัฐอินเดีย มาตรา 67 เพื่อมาเป็น
แนวทางในการก าหนดอตัราโทษจ าคุก และโทษปรับในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิด
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560  มาตรา 14 (4) ดงันั้น ควรท่ีจะมี
บทบญัญติัก าหนดความรับผิดกรณีเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีความ   
มุ่งหมายเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไร 
 ผู ้วิจ ัยเห็นว่า ควรน าวิธีการก าหนดโทษจ าคุกและโทษปรับในกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.ศ. 2008 ของสาธารณรัฐ
อินเดียมาเป็นแนวทางในการก าหนดอตัราโทษจ าคุกและโทษปรับ เน่ืองจากพระราชบญัญติัวา่ดว้ย
การกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14         
มีอตัราโทษต ่ากวา่กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ ค.ศ. 2000 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ค.ศ. 2008 ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะเห็นได้ว่าอตัราโทษในการกระท าความผิด  
คร้ังแรกคือ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 5 แลค (500,000) รูปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 
247,218 บาท) และนอกจากน้ีหากมีการกระท าความผิดในคร้ังท่ีสองข้ึนไปตอ้งระวางโทษสูงข้ึน
กว่าการกระท าความผิดคร้ังแรกโดยตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10 แลค 
(1,000,000) รูปี (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 494,436 บาท) ซ่ึงหากมีการกระท าความผิดในคร้ังท่ีสอง
ข้ึนไปจะพบว่า มีอตัราโทษจ าคุกสูงกว่าการกระท าความผิดในคร้ังแรกสองในสาม และโทษปรับ  
มีอตัราโทษสูงกว่าการกระท าความผิดในคร้ังแรกหน่ึงเท่าของโทษท่ีผูก้ระท าความผิดจะได้รับ 
ประกอบกับพระราชบญัญติัว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) มิไดมี้การบญัญติัความรับผิดไวเ้ป็นการเฉพาะในกรณี  
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ท่ีมีการเผยแพร่ภาพสดลามกเพื่อการโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไร จะเห็นไดว้า่กฎหมายอาญาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน หมวด 9 อาชญากรรมเก่ียวกบัการผลิต การขาย และการเผยแพร่ส่ิงลามก
อนาจาร มาตรา 363 ได้มีการบญัญติัการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารโดยมุ่งหมายในการหาก าไร       
ไวโ้ดยเฉพาะโดยบญัญติัให้การเผยแพร่ภาพสดอนัลามกเพื่อโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไรเป็น
ความรับผิดเฉพาะ และเพิ่มโทษจ าคุกและโทษปรับให้ได้สัดส่วนกับความเสียหายท่ีผูก้ระท า
ความผิดได้ก่อข้ึนโดยเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อเด็ก เยาวชนและสังคม อีกทั้งเน่ืองจาก
ผูก้ระท าความผดิไดต้ดัสินใจเลือกในการกระท าดงักล่าวโดยเห็นวา่ไดผ้ลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่า
มากกว่าโทษท่ีจะไดรั้บจึงเลือกท่ีจะกระท าความผิดซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎีการเลือก การกระท าใน
ลกัษณะดงักล่าว จึงควรมีอตัราโทษท่ีหนกักวา่การกระท าท่ีมีเจตนาธรรมดาเพื่อให้เกิดความเกรงกลวั
มีการชัง่น ้ าหนกัระหว่างผลประโยชน์และโทษท่ีจะไดรั้บ เม่ือโทษจากการกระท าความผิดมากข้ึน
ผูก้ระท าความผิดอาจเปล่ียนใจไม่เลือกท่ีจะกระท าความผิด และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของการลงโทษ เพื่อเป็นการข่มขู่ยบัย ั้ง ป้องปรามมิให้มีการกระท าความผิด ป้องกนัการกระท า
ความผดิซ ้ าหรือมิให้มีการลอกเลียนแบบการกระท าในลกัษณะดงักล่าว ผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางในการ
แกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 14 (4) ดงัน้ี มาตรา 14/1 วรรค 2 ถา้การกระท าความผิด
ตามวรรคแรกเป็นการกระท าเพื่อการโฆษณาขายสินคา้หรือหาก าไร ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 9 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  


