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บทคัดย่ อ
เนื่ องจากการผลิ ตสื่ อลามกอนาจารที่ ปราศจากความยินยอมของผูป้ รากฏในสื่ อ ถื อเป็ นการล่ วง
ละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว อันเป็ นการกระทาที่ขดั ต่อหลักรัฐธรรมนู ญ อีกทั้งการครอบครองสื่ อลามก
อนาจารประเภทนี้ แม้จะเป็ นการครอบครองเพื่อรั บชมอยู่ในขอบเขตของความเป็ นส่ วนตัวก็ดี แต่ก็ยงั ทาให้
นักแสดงจาเป็ นต้องตกเป็ นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศอยูท่ ุกครั้งที่มีการรับชม นอกจากนี้ ความต้องการใน
การครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทนี้ ยังเป็ นปัจจัยสาคัญในการกระตุน้ ให้มีการผลิต จาหน่าย หรื อเผยแพร่
สื่ อลามกอนาจารต่อไปอย่างไม่สิ้นสุ ด และจากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติให้การครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารเป็ นการกระท าที่ ผิดกฎหมาย หากมิ ไ ด้ค รอบครองไว้เพื่ อประโยชน์ ท างการค้า ซึ่ ง เท่ า กับ ว่า
กฎหมายเปิ ดโอกาสให้มีการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอมได้โดยปริ ยายเช่นเดียวกัน ดังนั้น
เพื่อเป็ นการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของสมาชิ กในสังคม จึงเห็นควรให้มีการกาหนดความผิดอาญาแก่การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผู ้
ถูกถ่ายไม่ยินยอม ไม่วา่ จะเป็ นการครอบครองไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรื อครอบครองไว้โดยลาพังอย่าง
ส่ วนตัวก็ตาม
สาเหตุที่ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดแยกความผิดอาญาฐานการครอบครองสื่ อลามก
อนาจารที่ผปู ้ รากฏในสื่ อไม่ยนิ ยอม ออกจากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไปที่เกิดจากความสมัครใจของผูแ้ สดงอย่าง
ชัดเจน เนื่ องจากแนวคิดในการกาหนดความรับผิดอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารที่เกิ ดจากความยินยอมของผู ้
แสดงนั้น ตั้ง อยู่บ นพื้ นฐานของการคุ ้มครองศี ลธรรมอันดี ง ามของสั งคมโดยส่ วนรวม ส่ วนแนวคิ ดในการ
กาหนดความรับผิดอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยินยอม ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการคุม้ ครองสิ ทธิ
ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของสมาชิก
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ในสังคม ทั้งนี้ มีเพียงมาตรา 287 แห่ งประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นที่กาหนดความผิดอาญาแก่การ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยมีวตั ถุประสงค์ทางการค้า ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องแยกบทบัญญัติที่กาหนด
ความผิดอาญาในการกระทาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยินยอมออกจากสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปที่เกิด
จากความสมัครใจของผูแ้ สดง เพื่อให้ความคุม้ ครองเหยื่อจากการถูกถ่ายโดยไม่สมัครใจ ซึ่ งถือเป็ นอาชญากรรม
อย่างหนึ่งได้อย่างแท้จริ ง
การกาหนดให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผูถ้ ูกถ่ายไม่ยินยอมเป็ นความผิดนั้น มีเรื่ องที่ตอ้ ง
พิจารณาว่ารัฐผูม้ ีอานาจในการออกกฎหมายจะสามารถจากัดขอบเขตการใช้สิทธิ และเสรี ภาพของประชาชนใน
การครอบครองสื่ อ ดัง กล่ า วได้ม ากน้อยเพี ย งใด ดัง นั้น จึ ง จาเป็ นต้องศึ ก ษาถึ ง รายละเอี ย ดที่ เหมาะสมของ
บทบัญญัติ โดยเฉพาะโทษที่ตอ้ งกาหนดไว้โดยพิเศษ เพื่อให้สามารถนามาบังคับใช้กบั สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ
สถานการณ์สังคมไทยในปั จจุบนั ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
คาสาคัญ : การครอบครอง, สื่ อลามกอนาจาร, ผูถ้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอม

ABSTRACT
Since the non-consensually taken pornography performed is caused by the production process that
will be subject to the right to privacy abuse of victim did not consent, considered as an illegal constitution action,
hence the possession of pornographies, even as the simple possession for personal use, causes the person who
are victims of such sexual harassment to have repetitive senses of being abused every time the pornography
performed by them is viewed. The demand for the possession of pornographies is also a key factor including
the production, sale or distribution of pornographies with the victim sexual abuse and with the deviation of
thoughts of people in the society because they shall lead to a belief that voyeur is normal and acceptable no
existence of any laws applicable to the criminal liability of possession of non-consensually taken pornographies
allows people to process the results of illegal actions, violate the right to privacy, and impact on the people’s
public order and good morals as well as an impact on the public interest according to the law. In order to protect
person and maintain the people’s public order and good morals as well as the public interest, there by
criminalization should be enacted for possessing of non-consensually taken pornographies whether it is
possessed for commercial, publishing or distributing purpose, or is solely as a personal possession.
Thailand has set the current provisions regarding non-consensually taken pornographies without
isolating a provision specifying the criminalization for any actions related to pornographies performed by
common. Thus, this causes the limitation in assigning a criminal offense for those who possess the
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pornographies. Due to the fact that the concept of determining the criminal liability regarding the nonconsensually taken pornographies is based on the consideration to protect and defend right to privacy. Currently,
only an Article 287 of Act Amending Penal Code imposes the criminal liability for possession of pornographic
materials for commercial, distributing or exhibiting purposes, thus to be able to fully protect victim from
different disadvantages caused by pornographies performed consent by actor, and the possession of nonconsensually taken pornographies should be deemed as a criminal actually.
It is an issue needed to be continuously determined if the government has an authority to enact a
law resulting in the restriction of such rights of those who possesses non-consensually taken pornographies in
order to protect people from disadvantages caused by the non-consensually taken pornography, and how much
their authority is. Thus, it is required to study thoroughly on the appropriate provisions that will impose on the
non-consensually taken pornography possessors for their criminal commitments, the prohibited conditions of
the non-consensually taken pornography, or criminal penalties, in order to suit the specifications and natures of
the common pornography and to be enforceable to the current events properly.
Keywords: Possession, Secretly photograph pornography, non-consensually taken

1. บทนา
เป็ นที่ทราบกันดีวา่ เทคโนโลยีของโลกกาลังถูกพัฒนาให้มีความก้าวล้ า เพื่ออานวยความสะดวกของ
มนุษย์ในศตวรรษหน้าอย่างรวดเร็ วชนิดนาทีต่อนาที แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของวิทยาการชนิ ดนี้ กลับ
ยิ่งทาให้คดีอาชญากรรมทางเพศที่เกิ ดจากการใช้กล้องถ่ายภาพเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่วา่ จะเป็ นการ
ถ่ายใต้กระโปรง หรื อการติดตั้งกล้องในห้องลองเสื้ อผ้า1ตามห้างสรรพสิ นค้า ห้องน้ าสาธารณะ หรื อในห้อง
เปลี่ยนชุดกีฬาของศูนย์ให้บริ การออกกาลังกายอย่างฟิ ตเนสหรื อสระว่ายน้ า เป็ นต้น ในสมัยก่อนวิธีการถ่ายภาพ
ต้องใช้กล้องวิดีโอขนาดใหญ่ซ่ ึ งง่ายต่อการสังเกตเห็นและถูกจับกุมได้ง่าย จานวนผูก้ ระทาผิดด้วยวิธีการนี้ จึงยัง
มีไม่มาก แต่ปัจจุบนั อุปกรณ์ การถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอถู กย่อส่ วนจนมีขนาดเล็กมาก2 ไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบ
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ของกระดุม แว่นตา นาฬิกา กุญแจรถ หรื อแม้แต่เนคไท3 ซึ่ งสามารถอาพรางสายตาของบุคคลได้อย่างแนบเนี ยน
แม้จะมีการใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม
ในปี ค.ศ. 2016 ประเทศเกาหลีใต้ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟนในทวีปเอเชี ยมี
ผูเ้ สี ยหายร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการสื่ อสารโทรคมนาคมเกาหลีให้ลบคลิปวิดีโอออกจากเครื อข่ายออนไลน์
ซึ่ งมีท้ งั ที่ตนเองตั้งใจถ่ายหรื อถู กแอบถ่ายแล้วนาไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุ ญาตเป็ นจานวนถึง 7,325 คน ซึ่ ง
เป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง 7 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี 4 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ยดึ กล้องที่ใช้ในการกระทา
ความผิดได้ถึง 2,254 ตัว5 ซึ่งนับว่ามีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยส่ วนใหญ่คลิปวิดีโอในเครื อข่ายออนไลน์เกิด
จากอดีตคนรักเก่าที่เลิกราหรื อคนรู ้จกั ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางที่ไม่หวังดีนาไปโพสต์6 หากหญิงหรื อชาย
ใดปรากฏอยูใ่ นคลิปวิดีโอลามกอนาจารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ บางกรณี อาจถึงขั้นต้องลาออกจากงาน ตัด
ขาดการติดต่อกับบุคคลในครอบครัว แม้วา่ ประเทศเกาหลีใต้จะมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อลงโทษผูถ้ ่ายคลิปลามก
อนาจารอยู่เช่ นกัน แต่ขอ้ มูลจากสมาคมทนายความสตรี เกาหลี ใต้ระบุว่า มีผูถ้ ู กตัดสิ นว่ามีความผิดฐานโพสต์
คลิปอนาจารเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นที่ถูกศาลพิพากษาตัดสิ นให้จาคุก ขณะเดียวกันอีกประมาณร้อยละ 65 ได้รับ
เพียงแค่โทษปรั บ7 จึงยังคงมีเว็บไซด์ที่ทา้ ทายอานาจรัฐ อัพโหลดคลิ ปลามกอนาจารผิดกฎหมายออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากผลตอบแทนจากค่าโฆษณาที่ได้รับนั้นทากาไรสู งมากเมื่อเทียบกับค่าปรับที่อาจต้องจ่ายเมื่อถูก
ทางการจับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ปั ญ หาเว็ บ ไซด์ ผิ ด กฎหมายเหล่ า นี้ มิ ไ ด้ มี แ ต่ เ ฉพาะประเทศเกาหลี ใ ต้เ ท่ า นั้ น เพราะทางฝั่ ง
สหราชอาณาจัก รส านัก ข่ า ว BBC ก็ ไ ด้เปิ ดเผยรายงานผลการส ารวจของ Optenet ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั เอกชนที่ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลความปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศว่ า จนถึ ง เดื อ นมิ ถุ น ายน
ปี 2010 เว็บไซด์ลามกอนาจารที่มีอยู่ทวั่ โลก คิดเป็ นจานวนได้ถึงร้ อยละ 37 ของเว็บไซด์ที่มีท้ งั หมด8และทาง
BBC ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าจานวนของเว็บไซด์ลามกอนาจารตามรายงานนี้ ยงั ไม่เป็ นข้อมูลล่ าสุ ด ซึ่ งหากทาการ
ไทยโพสต์, “เกาหลีใต้จาคุก 10 เดื อน หญิงแอบถ่ายนายแบบเปลือย,” สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562, จาก
https://today.line.me/th/pc/article/
4
ข่าวค่ามิติใหม่ทวั่ ไทย, “วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ: ปั ญหาแอบถ่ายภาพลามกเกาหลีใต้,” 3 พฤศจิกายน 2560.
5
เพิ่งอ้ าง.
6
การุ ญพร เชษพยั ค ฆ์ , “เปิ ดเผยอาชญากรรมแอบถ่ า ย และค้ า ประเวณี ใน K-Pop พลั ง สื่ อเกาหลี ใ ต้
ในการขุดคุย้ และสื บสวน,” สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562, จาก https://thematter.co/pulse/skorea-news-mediapower/73008
7
อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 5.
8
จอมพล พิทกั ษ์สนั ตโยธิน, “สื่ อโป๊ : การแสดงความคิดเห็นต้องห้ามและประชาธิปไตย,” นิติสงั คมศาสตร์, เล่มที่ 1, ปี
ที่ 7 น.199(มกราคม – มิถุนายน 2557).
3
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สารวจ ณ ปั จจุ บนั อาจพบว่ามี การเพิ่มขึ้ นของเว็บไซด์ที่มี เนื้ อหาทางเพศในลักษณะที่ เป็ นสื่ อลามกอนาจาร
มากกว่าสถิติเมื่อ 7 ปี ที่แล้วอีกหลายเท่าตัว9
แม้เว็บไซด์ออนไลน์เหล่านี้จะมีอยูม่ ากมายเพียงใด แต่หากประเทศนั้นๆ มีมาตรการควบคุมที่เข้มข้น
คอยตรวจตราผูด้ ู แลเว็บไซด์อยู่เสมอแล้ว คลิ ปวีดิโอลามกอนาจารเหล่ านี้ ย่อมไม่มีพ้ื นที่ ให้ป รากฏสู่ ส ายตา
สาธารณชนได้ เว้นเสี ยแต่จะมีการส่ งต่อเผยแพร่ ในระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือจากเครื่ องสู่ เครื่ อง
แต่เมื่อมีการจับกุมตัวผูก้ ระทาความผิดฐานผลิตหรื อจาหน่ายเผยแพร่ สื่อลามกอนาจาร สื่ อลามกอนาจารดังกล่าว
ย่อมถูกเจ้าหน้าที่รัฐยึดไว้เป็ นของกลางในการดาเนิ นคดีต่อไป และเมื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอนของระบวนการยุติธรรม
แล้ว สื่ อลามกอนาจารนั้นย่อมถู กลบทิ้งหรื อถู กทาลายไปในที่สุด หากแต่สื่อลามกอนาจารที่ถูกแพร่ กระจาย
ออกไปก่อนหน้านี้ยงั คงมีอยูโ่ ดยรัฐไม่สามารถควบคุมได้
ประมวลกฎหมายอาญาไทยก าหนดให้ ค วามผิ ด เกี่ ย วกับ การครอบครองสื่ อลามกอนาจารเป็ น
ความผิดเฉพาะการมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรื อเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทา ผลิต
มีไว้ นาเข้าหรื อยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรื อยังให้พา
ไป หรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใดๆ ประกอบการค้า หรื อมีส่วน หรื อเข้าไปเกี่ยวข้องในการค้า โดยไม่ได้
แยกประเภทของสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปที่เกิดจากความยินยอมพร้อมใจของผูแ้ สดง กับสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูก
ถ่ายไม่ยินยอมไว้เป็ นกรณี เฉพาะ ผูเ้ สี ยหายและสังคมจึงยังไม่ได้รับความคุม้ ครองจากกฎหมายอาญาอย่างเต็มที่
ช่ องโหว่ดงั กล่าวนี้ จึงเป็ นสาเหตุให้ผูก้ ระทาผิดในชั้นต้นคื อผูผ้ ลิ ตหรื อผูถ้ ่ ายทาไม่เกิ ดความเคารพยาเกรงต่ อ
กฎหมาย อีกทั้ง ยังไม่สามารถยับยั้งการได้รับการถู กส่ งต่อจากผูค้ รอบครองที่อยู่ปลายทางได้ ทาให้สื่อลามก
อนาจารดังกล่าวแพร่ ขยายออกไปอย่างกว้างขวางด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ ว โดยไม่มีมาตรการการควบคุมทาง
กฎหมายที่ดีพอ ผูเ้ สี ยหายและสังคมจึงตกอยูใ่ นสภาวะหวาดผวาอันส่ งผลต่อการดารงชีวติ อย่างเป็ นปกติสุขได้
ทั้งนี้ การครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไปถื อเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคลที่สามารถกระทาได้ แต่ไม่
รวมถึงการครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็ก ส่ วนการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่เป็ นการถ่ายโดยที่ผปู ้ รากฏ
ในสื่ อไม่ ไ ด้รับ รู ้ และยินยอมนั้น ถื อเป็ นสื่ อลามกอนาจารที่ ไ ด้มาโดยมิ ช อบด้วยกฎหมาย 10 เพราะเป็ นการ
กระทบกระเทือนต่อสิ ทธิ ของความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256011
9

เพิ่งอ้ าง, น.199.

10

จั ก รวาล ส่ าเหล่ ทู , “"มนุ ษ ย์ ก ล้ อ ง-นั ก ถ่ า ยประจาน"... ระวัง ติ ด คุ ก ไม่ รู้ ต ั ว ,” https://www.posttoday.

com/politic/report/360016 (สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562).
11

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว เกียรติยศ

ชื่อเสี ยง และครอบครัว
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กล่ า วคื อ การปรากฏตัว ที่ เ กิ ด ในสื่ อมิ ใ ช่ เ กิ ด จากการแสดงออกในรสนิ ย มทางเพศอย่ า งเต็ ม ใจ ทั้ง ยัง
กระทบกระเทื อนต่อเสรี ภาพในการดาเนิ นชี วิต ดังนั้น การมี ไว้ในครอบครองจึ งมี ลกั ษณะแตกต่างจากการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไป นอกจากนี้ การครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทดังกล่าว ยังอาจเป็ น
ปั จจัยหนึ่ งซึ่ งก่อให้เกิดแนวโน้มของการล่วงละเมิดทางเพศในสังคมมากยิง่ ขึ้น12 จึงสมควรที่จะกาหนดให้เป็ น
ความผิดแยกต่างหากจากลักษณะความผิดเกี่ ยวกับเพศ13 เพื่อไม่ให้เกิ ดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างการครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไปกับสื่ อลามกอนาจารที่เกิดจากการถ่ายโดยไม่ยินยอม เพราะ
สื่ อลามกอนาจารประเภทนี้ ไม่ใช่ การแสดงความคิ ดเห็ นโดยวิถีเสรี ประชาธิ ปไตยโดยชอบ หากแต่เป็ นการ
กระท าที่ ก ระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ ส่ ว นตัว ของบุ ค คลและความเป็ นปกติ สุ ข ของสั ง คมโดยรวม
เสี ย มากกว่า การคุ ้ม ครองคุ ณค่ า ของสิ ท ธิ ระหว่า งเสรี ภาพในการครอบครองทรั พ ย์สิ นตามรั ฐธรรมนู ญ ใน
ลักษณะการกระทาดังกล่ าวนี้ จึงต้องมี การชั่งน้ าหนักความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นอี กครั้ งโดยการใช้มาตรการทาง
กฎหมายอาญาเข้ามาควบคุม

2. สถานการณ์ ปัจจุบันเกีย่ วกับสิ ทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกถ่ ายโดยไม่ ยนิ ยอม
2.1 ความหมายของสิ ทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัว
“สิ ทธิ ” หมายถึ ง อ านาจที่ ก ฎหมายรั บ รองให้ ก ระท าการใดๆ โดยสุ จริ ตได้ อ ย่ า งอิ ส ระ
แต่ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิ ของบุคคลอื่น
“ความเป็ นอยู”่ หมายถึง สภาพความเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง
“ความเป็ นส่ วนตั ว ” หมายถึ ง สภาพเฉพาะตั ว หรื อเฉพาะบุ ค คล เช่ น เรื่ องส่ วนตั ว หรื อ
ของใช้ส่วนตัว เป็ นต้น

การกระทาอันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามวรรคหนึ่ง หรื อการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้
ประโยชน์ไม่วา่ ในทางใดๆ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”.
12
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, “การล่วงละเมิดทางเพศในอินเดีย สัญญาณเตือนภัยประเทศไทย,” http://
www.bangkokbiznews.com/blog/detail/579724 (สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562).
13
สานักงานกิจการยุติธรรม, คู่มือและแนวทางการดาเนินการเตรี ยมความพร้อมในการบังคับใช้พระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24 พ.ศ.2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก), (2558), น.5.
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ดังนั้น เมื่ อพิจารณาความหมายของสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวตามตัวอักษรแล้ว ย่อมหมายถึ ง
อานาจที่กฎหมายรับรองให้กระทาการใดๆ เพื่อความเป็ นไปในการใช้ชีวิต โดยมีขอบเขตพื้นที่เฉพาะตัวแยก
ต่างหากจากบุคคลอื่น14
2.2 สิ ทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวตามกฎหมายไทย
2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกาหนดให้สิทธิ ข้ นั พื้นฐานดังกล่าวไม่ใช่เพียงสิ ทธิ ที่จะไม่ถูกล่วง
ละเมิดหรื อแทรกแซงในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวโดยรัฐตามอาเภอใจเท่านั้น หากแต่ผทู ้ รงสิ ทธิ ยงั สามารถแสดงและ
ปกป้ องสิ ทธิ ดงั กล่าวไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากบุคคลอื่นได้อีกด้วย เพื่อให้ความคุม้ ครองแก่บุคคลที่ถูกล่วงละเมิด
หรื อถูกกระทบสิ ทธิ อย่างไม่เป็ นธรรมโดยปราศจากความรับรู ้และยินยอม ในฐานะที่บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิ ใน
เนื้ อตัวร่ างกายของตนเอง ย่อมสามารถเลือกได้วา่ จะเปิ ดเผยร่ างกายส่ วนใดต่อการรับรู ้ของใครและในระดับใด
ดังนั้นการถ่าย ส่ งต่อ และหรื อครอบครองไว้ซ่ ึ งภาพโป๊ ของผูถ้ ูกถ่ายจึงเป็ นการก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อการใช้
ชีวติ ในสังคมของผูถ้ ูกล่วงละเมิดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2.2.2 ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญามิ ได้กาหนดมาตรการตอบโต้พฤติ ก รรมซึ่ ง ถื อเป็ นการล่ วงล้ าสิ ท ธิ ส่ ว น
บุ คคลไว้เป็ นความผิดเกี่ ยวกับสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัว (privacy offences) โดยเฉพาะ แต่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
ความผิดเกี่ ยวกับเพศ (sexual offences) ด้วยการเทียบเคียงปรับบทลงโทษในความผิดฐานกระทาอนาจาร ตาม
มาตรา 278 มาตรา 388 และมาตรา 397 ซึ่งเป็ นความผิดลหุโทษไว้
ด้วยเหตุเพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวไว้โดยตรง ศาลจึงต้อง
ตี ค วามกฎหมายอาญาขยายออกไปเพื่ อให้รัฐสามารถนาตัวผูก้ ระท าผิดมาลงโทษได้ เพื่ อเป็ นการคุ ้มครอง
ผูเ้ สี ยหาย อีกทั้งเป็ นการระงับยับยั้งไม่ให้ผคู ้ นในสังคมถือเอาช่องว่างทางกฎหมายนี้ เป็ นข้อยกเว้นในการไม่ตอ้ ง
รับผิดจากการกระทาดังกล่าว

14

คณาธิป ทองรวีวงศ์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว: ศึกษาเปรี ยบเทียบการเฝ้า

ติดตามคุกคาม (Stalking) กับการถ่ายภาพโดยมิได้รับรู ้และยินยอม,” กระบวนการยุติธรรม, เล่มที่ 3, ปี ที่ 2, น.90(กรกฎาคมกันยายน 2552).
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3. ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการคุ้มครองสิ ทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผู้ถูกถ่ ายโดยไม่ยนิ ยอม
กับเหตุผลและความจาเป็ นในการกาหนดโทษทางอาญาแก่ผู้ครอบครองสื่ อลามกอนาจาร
3.1 การจากัดสิ ทธิเสรีภาพของผู้ครอบครองสื่ อลามกอนาจารทีผ่ ้ ถู ูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอมอย่างเหมาะสมและได้ สัดส่ วน
ปั ญหาในเรื่ องกฎหมายควบคุมวัตถุลามกอนาจารนั้น จึงมีจุดสาคัญที่ตอ้ งพิจารณา
ตรงที่วา่ จะทาอย่างไรให้เสรี ภาพของผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารมีความเหมาะสมและได้สัดส่ วนกันกับการ
ถูกกระทบกระเทือนสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูป้ รากฏในสื่ อลามกอนาจารโดยไม่รับรู ้และยินยอม จึง
เป็ นเรื่ องที่ตอ้ งชัง่ น้ าหนักกันระหว่างคุณค่าของประโยชน์สาธารณะกับสิ ทธิ เสรี ภาพของปัจเจกชน แม้
รัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยจะมิได้มีการบัญญัติถึงหลักของความได้สัดส่ วนไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่ใน
กรณี ปัญหานี้จะเห็นได้วา่ เมื่อการครอบครองวัตถุลามกอนาจารที่ได้มาโดยการละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น รัฐก็จาเป็ น
จะต้องบัญญัติบทกฎหมายห้ามมิให้ประชาชนมีไว้ในครอบครองซึ่ งวัตถุลามกอนาจารเหล่านี้ได้อย่างเสรี การ
บังคับใช้กฎหมายที่จากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพนี้ หากวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักความได้สัดส่ วนแล้ว จะมีผลทา
ให้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็ นมาตรการที่เหมาะสม และส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพในการครอบครอง
ของประชาชนน้อยที่สุด เป็ นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าที่จะสร้างความเสี ยหายให้แก่
เอกชนหรื อสังคมส่ วนรวม และไม่ขดั หรื อแย้งกับรัฐธรรมนูญ
3.2 ความจาเป็ นในการแยกบทบัญญัติทกี่ าหนดความผิดอาญาเกีย่ วกับสื่ อลามกอนาจารทีผ่ ้ ถู ูกถ่ ายไม่ ยินยอม
กับความผิดอาญาเกีย่ วกับสื่ อลามกอนาจารทีเ่ กิดจากความยินยอมของผู้ถูกถ่ าย
เนื่องจากความผิดฐานการครอบครองสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผู ้
ถูกถ่ายไม่ยินยอมนั้นมีแนวคิดที่ต่างกัน กล่าวคือ การครอบสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปหรื อสื่ อลามกอนาจารที่เกิ ด
จากความยินยอมของผูป้ รากฏในสื่ อ เป็ นเสรี ภาพที่ประชาชนสามารถครอบครองได้ตราบเท่าที่ไม่มีการจาหน่าย
หรื อเผยแพร่ โดยมีพ้ืนฐานมาจากศีลธรรมโดยทัว่ ไปของสังคมซึ่ งรัฐไม่สามารถเข้ามาจากัดสิ ทธิ ในความเป็ น
ผูใ้ หญ่โดยมีไว้อย่างส่ วนตัวได้ เนื่ องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมหรื อบุคคลอื่น ส่ วนการครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารที่ ผูถ้ ู กถ่ ายไม่ยินยอมนั้น เมื่ อครอบครองไว้ย่อมเท่ากับเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ และเสรี ภาพของผู ้
ปรากฏในสื่ อ ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อกาหนดความผิดอาญาสาหรับการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผปู ้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยนิ ยอม

4. ข้ อเสนอแนะ
เห็นว่าควรมีการแยกบทบัญญัติความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยินยอมออก
จากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไป เพื่อให้สิทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวได้รับความคุ ม้ ครอง โดยไม่กระทบต่ อ
เสรี ภาพในการรั บฟั งการแสดงความคิ ดเห็ นผ่า นสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปตามวิถีเสรี ประชาธิ ปไตย และควร
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กาหนดให้การครอบครองสื่ อที่ ผูถ้ ู กถ่ายไม่ยินยอมเป็ นความผิดอาญา แม้ว่าการครอบครองนั้นจะเป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรื อวัตถุประสงค์ทางการค้าก็ตาม
จึงขอเสนอให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารไว้ในมาตรา 287 แห่ ง
ประมวลกฎหมาย เพื่อความสมบูรณ์ให้เพิ่มเติมเป็ นมาตรา 287/3 โดยกาหนดความผิดเฉพาะไว้แก่ผคู ้ รอบครอง
ใดๆ ในสื่ อลามกอนาจารดังนี้
มาตรา 287/3 “ผูใ้ ดครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยินยอมเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทาง
เพศสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่ งมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรื อเพื่อการแจกจ่าย หรื อแสดง
อวดอ้างแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
ทั้ ง นี้ โดยเห็ น สมควรให้ มี ก ารก าหนดนิ ย ามความหมายของค าว่ า “สื่ อลามกอนาจารที่
ผูถ้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอม” ไว้ในมาตรา 1 อนุมาตรา 18 ความว่า
“วัตถุหรื อสิ่ งที่แสดงให้รู้หรื อเห็นถึงการกระทาทางเพศ หรื อนาเสนออวัยวะเพศของบุคคล โดยรู ป
เรื่ อ ง หรื อ ลัก ษณะสามารถสื่ อ ไปในทางน่ า อับ อาย ไม่ ว่า จะอยู่ใ นรู ป แบบของเอกสาร สิ่ ง พิ ม พ์ ภาพถ่ า ย
ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ หรื อรู ปแบบอื่นใด ในลักษณะทานองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรื อสิ่ ง
ต่างๆ ข้างต้นที่ จดั เก็บในระบบคอมพิ วเตอร์ หรื อในอุปกรณ์ อิเ ล็กทรอนิ กส์ อื่นที่สามารถแสดงผลให้เ ข้าใจ
ความหมายได้ โดยที่ผถู ้ ูกถ่ายนั้นไม่ยนิ ยอม”
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