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บทคดัย่อ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี� มีวัตถุประสงค์ในการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี�ยวกบัสื�อลามกในการที�
จะเอาผิดและหาวิธีลดสื�อลามกอนาจาร กับบุคคลที�เสนอ เผยแพร่ โฆษณา หรือค้าสื�อลามก แก่เดก็ 
เนื�องจากบทบั��ัติของประมวลกฎหมายอา�า มาตรา ��� ว่าด้วยสิ�งลามกที�ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน            
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที�จะเอาผิดกบับุคคลที�ค้า จ่ายแจก โฆษณาหรือเพื�อการแสดงอวดแก่บุคคลที�
อายุต��ากว่าสิบแปดปี ท�า ผลิต มีไว้ น�าเข้าหรือยังให้น�าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก หรือยังให้ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป ท �าให้แพร่หลาย และโฆษณาหรือไขข่าวไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ   
ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวกับสิ�งลามกบั��ัติเป็นการเฉพาะ ซึ�งในเรื�องนี� ในประเทศเยอรมัน
และประเทศอังกฤษได้มีการก�าหนดควบคุมไว้ 
 ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายในประเทศอังกฤษ ก�าหนดอายุเดก็ที�ให้ความคุ้มครองไว้ที�อายุไม่
เกินสิบหกปี เดก็ในฐานะที�เป็นผู้รับรู้สิ�งลามกนั�น มีการคุ้มครองเดก็จากสื�อที�อนัตรายรวมถึงสื�อที�เป็นภาพ
ลามก โดยก�าหนดคุ้มครองไม่ให้หนังสือหรือสิ�งพิมพ์ประเภทนี� ตกถึงมือเด็ก และก�าหนดความรับผิดของ 
ผู้พิมพ์ ขาย ให้เช่า สิ�งพิมพ์ที�มีลักษณะเป็นอันตรายหรือมีภาพลามกเอาไว้ และในขณะที�ประเทศเยอรมัน
ก�าหนดอายุของบุคคลที�จะได้รับความคุ้มครองไว้ที�อายุไม่เกินสิบแปดปีส�าหรับการคุ้มครองสิ�งลามก ซึ�ง
หากเราไม่มีการควบคุมเรื�องสื�อลามกอนาจารเสียเลย ปล่อยให้มีการเผยแพร่ได้อย่างเสรี โดยไม่มองว่า
บุคคลที�ได้รับนั�นเป็นเดก็ซึ�งยังอยู่ในช่วงอายุที�ยังไม่เหมาะสม ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของสังคมมากยิ�งขึ�น 
 ในประเทศอังกฤษมีหลักการแนวคิดว่าอายุเป็นเงื�อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัย คือ 
ผู้กระท�าความผิดไม่จ�าต้องรู้ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับอายุของผู้เสียหาย และประเทศเยอรมัน กไ็ม่ยอมให้
ผู้กระท�าความผิดยกข้ออ้างเกี�ยวกับการส�าคั�ผิดในอายุขึ� นแก้ตัวให้พ้นผิดได้ ดังนั�นแม้ว่าจะเกิดกรณี
ส�าคั�ผิดในอายุศาลกล็งโทษได้ จะเหน็ได้ว่าการที�ถือว่าอายุของผู้เสียหายมีสถานะเป็นเงื�อนไขแห่งการ
ลงโทษทางภาวะวิสัยนั�น ท�าให้เด็กได้รับการคุ้มครองโดยบทบั��ัติของกฎหมายอย่างเด็ดขาด ดังนั�นการ
ที�ผู้กระท�าจะรู้หรือไม่รู้ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับอายุของเดก็หรือไม่นั�น จึงไม่ใช่เหตุผลที�จะหยิบยกขึ� นมากล่าว
อ้างเพื�อให้ตนพ้นจากความผิดได้ 
 ดังนั�น ผู้วิจัยเหน็ว่า หากไม่มีการก�าหนดฐานความผิดเกี�ยวกับเรื�องนี�  และประมวลกฎหมาย
อา�ามาตรา ��� ไม่ได้รับการบั��ัติ แก้ไขหรือปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื�อควบคุมการเข้าถึงสื�อ
ลามกอนาจาร อาจท�าให้เกิดอาช�ากรรมทางเพศในปริมาณที�สูงขึ� น ควรน�าหลักการก�าหนดโทษตาม
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สัดส่วนของการกระท�าความผิดมาก�าหนดตามระดับความหนักเบาของความผิด โดยมีการก�าหนดโทษใน
อัตราที�สูงขึ�น อันเนื�องมาจากการพิจารณาทั�งลักษณะความร้ายแรงของการกระท�าความผิดหรือความเป็น
อันตรายของความผิดให้เหมาะสมที�ผู้กระท�าได้กระท�าลง โดยมีเหตุผลส่วนให�่มาจากการลงโทษให้เขด็
หลาบ หรือหลาบจ�าไม่กล้ากระท �าผิดอีก อีกทั�งเพื�อให้การน�าไปปรับใช้เหมาะสมแก่พฤติการณ์และ ความ
เสียหายที�เกดิขึ�น 
 
ABSTRACT 
 This thesis aims to study the legal measures regarding pornography to condemn the person 
who offer pornography by public or commercial advertisement to teenagers and how to reduce 
publishing pornography. Because of the provisions of the Criminal Code, Section 287 of the current 
use of pornography is not effective enough to punish a trafficked person for distributing advertisement 
or for displaying publicity to persons under the age of eighteen who making them available for import 
or for export in the Kingdom of Thailand include take or leave them widespread and that advertisement 
or news. In Germany and England, This issue is specific legislative measures regarding pornography 
but Thailand is not specific legal this issue. 
 The study indicated that Law in the UK Determine the age of protected children is at age 
of sixteen who from dangerous of pornography, including pornography media, By defending a type 
of papers or publications to children. And controlling the responsibility of prohibited printing media, 
for sales, for rent from printer. While Germany determine the age of the person to be protected at the 
age of eighteen years for the protection of pornography. In the another hand, Thailand is not control 
over pornography. Let's release it freely. It is not considered that the person is a child, which is still 
in the age is not appropriate. It can affect the peace and morality of the society more. 
 In England, the principle that age is a condition of punishment is that the offender does 
not need to know the facts about the victim's age. And Germany It does not allow the offender to 
make excuses about the importance of the wrong in the age to make excuses. Although the offender 
understands the age mistakenly that it really exist, the court may inflict a penalty. It appears that the 
provision injured person’s age is the condition of the object punishment, it makes absolutely protection 
on child. The offender cannot raise the fact of child’s age that such person shall not be excused from 
the liability committed. 
 So the researcher found that, If there is not defect on this issue. And the Penal Code, 
Section 2 8 7 , has not been promulgated. correct or update the situation to control access to 
pornography may cause higher sex crimes. As a result of another majority reason that is the mean 
shall apply for proper behavior, occurred damage and the offender shall be afraid of doing something 
again or shall not committed any subsequent offender, the other mean is take the principle of 
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proportional punishment to provides the level of the offence consider properly offence committed by 
the offender through severe character or danger. 
 

�. บทน�า 
 ในสงัคมปัจจุบันถือว่า ความสมัพันธท์างเพศระหว่างบุคคล หากเป็นความสมัพันธ์ของบุคคลที�
บรรลุนิติภาวะแล้ว ย่อมเป็นสิทธแิละเสรีภาพที�มนุษย์ทุกคนต่างมีสิทธิที�จะแสวงหาความสขุทางเพศได้ตาม
ความพึงพอใจ แต่จะต้องไม่เป็นการกระท�าที�ล่วงละเมิดต่อสิทธิของบุคคลอื�นหรือมีลักษณะเป็นการ
เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะอันจะส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของสังคมนั�นๆ ต้อง
เสื�อมทรามลงด้วย ปัจจุบันปั�หาการเปิดเผยหรือเผยแพร่ความสัมพันธ์ทางเพศนั�นได้ขยายวงกว้าง
ออกไป เกิดปั�หาต่างๆ มากมาย เนื�องจากสื�อลามกหลายประเภทน�าเสนอเรื�องราวที�ขัดต่อศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน 
 อย่างไรกต็าม ประมวลกฎหมายอา�ามาตรา ��� ซึ�งเป็นบทบั��ัติหลักที�น�ามาใช้ในการ
ควบคุมสิ�งลามก ที�เป็นการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศให้เกิดขึ�นผิดจากธรรมชาติ1 โดยที�ไม่ได้ค�านึงถึงหรือมี
มาตรการที�จะให้ความคุ้มครองเดก็เกี�ยวกับสิ�งลามกในการที�จะเอาผิดกับบุคคลที�เสนอ เผยแพร่ โฆษณา 
หรือค้าสื�อลามกให้แก่บุคคลอายุต��ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ กฎหมายไทยที�ใช้อยู่ในปัจจุบันนั�น ก�าหนดห้าม
การเผยแพร่สื�อลามกเป็นการทั�วไป ซึ�งการคุ้มครองเด็กที�ตกเป็นเหยื�อในความผิดฐานนี� ยังไม่มีความ
ชัดเจนและขาดการเอาใจใส่ โดยไม่ได้พิจารณาว่าสิ�งลามกนั�น ถ้าได้มีการเผยแพร่ให้แก่บุคคลอายุต��ากว่า
สิบแปดปี ซึ�งอาจท�าให้เด็กนั�นตกเป็นเหยื�ออาช�ากรรม และจะท�าให้เกิดปั�หาทางสังคมเพิ�มมากขึ�น 
อาจจะเป็นปัจจัยที�ก่อให้เกิดอาช�ากรรมทางเพศเพิ�มขึ�นด้วย การให้ความคุ้มครองเดก็ในแต่ละประเทศ
จึงมีวิธีการและแนวทางปฏบิัติที�แตกต่างกันตามแต่สภาพสังคมของประเทศนั�นๆ2 ซึ�งเด็กเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที�มีคุณค่า เพราะเดก็เป็นกลุ่มประชากรที�เติบโตเป็นก�าลังส�าคั�ในการสร้างสรรค์สังคม การพัฒนา
ประเทศจึงต้องไม่ละเลยและตระหนักถึงความส�าคั�ของเด็กในระดับโลก จึงได้มีการท�าความตกลง
ระหว่างประเทศในเรื�องสิทธิเดก็3 
 เนื�องจากเดก็เป็นผู้เสียหายเป็นส่วนหนึ�งขององค์ประกอบความผิด ท�าให้เกิดปั�หาเกี�ยวกับ
การพิจารณารูปร่างของเด็กว่ามีอายุเท่าใด ซึ�งอายุ เด็กถือว่าเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ
ความผิด ในประเทศอังกฤษ มีหลักการแนวคิดว่าอายุเป็นเงื�อนไขการลงโทษทางภาวะวิสัย คือ ผู้กระท �า
ความผิดไม่จ�าเป็นต้องรู้ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับอายุของผู้เสียหาย และส่วนของประเทศเยอรมนี กไ็ม่ยอมให้
ผู้กระท�าความผิดยกข้ออ้างเกี�ยวกับการส�าคั�ผิดในอายุขึ� นแก้ตัวให้พ้นผิดได้ ดังนั�นแม้ว่าจะเกิดกรณี

                                                           

 1 ชลิดา ส่งสัมพันธ์. (2547). ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา. หน้า 3 
 2 คณะอนุกรรมการเรื�อง “สิทธิเดก็” คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ. (2550). 
การคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็ก และสื�อลามกที�เกี �ยวกบัเด็ก.” ส�านกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพิทกัษเ์ด็ก เยาวชน 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ (สท.). กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์. หน้า ��. 

 3 สรุศักดิ� ลิขสทิธิ�วัฒนกุล. (2547). ปัญหาพิเศษในกฎหมายอาญา. กรุงเทพฯ : ส �านักพิมพ์วิ�ญูชน. หน้า ���. 
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ส�าคั�ผิดในเรื�องของอายุศาลกล็งโทษได้ การที�ผู้กระท�าจะรู้หรือไม่รู้ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกับอายุของผู้เสียหาย
หรือไม่นั�น จึงไม่ใช่เหตุผลที�จะหยิบยกขึ�นมากล่าวอ้างเพื�อให้ตนพ้นผิดได้ 
 ปั�หาการผลิตและเผยแพร่วัตถุหรือสิ�งของลามกในปัจจุบัน กนั็บว่าเป็นปั�หาส�าคั�ที�สังคม
ควรให้ความสนใจเพื�อที�จะเตรียมหามาตรการในการแก้ไขปั�หาเพื� อให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ� น 
เนื�องจากวัตถุหรือสิ�งของลามกเป็นสิ�งที�น�ามาซึ�งความเสื�อมเสียศีลธรรมอันดีของสังคม และส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมทางเพศของบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะบุคคลที�เป็นเดก็ 
 

�. มาตรการทางกฎหมายในการครอบครอง ค้า ผลิต ท�าให้แพร่หลายสื�อลามกใน

ต่างประเทศ 
 ก่อนที�จะศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเดก็จากสื�อลามกของประเทศไทย เรา
จะต้องศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการ คุ้มครองเด็กจากสื�อลามกของต่างประเทศเสียก่อน ซึ�งมี
บทบั��ัติแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยจะกล่าวถึงประเทศเยอรมนี และประเทศอังกฤษ ซึ�งผู้วิจัย
ขออธิบายเป็นล�าดับดังต่อไปนี�  
 (1) ประเทศเยอรมนี 
 ในประมวลกฎหมายอา�าเยอรมัน ไม่ได้มีการให้ค�าจ�ากัดความของสิ�งลามกเอาไ ว้เป็นการ
เฉพาะ แต่ได้มีการให้ค�าอธิบายถึงสิ�งลามกเอาไว้ โดยสิ�งที�จะถือเป็นสิ�งลามก ต้องเป็นสิ�งที�รู้สึกได้เพียง
อย่างเดียวกนั หรือมีความมุ่งหมายหลักเพื�อการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศของผู้ที�ได้ชมและเป็นการละเมิด
ต่อขอบเขตในเรื� องความเหมาะสมทางเพศที�อยู่บนพื� นฐานของแนวคิดทางด้านศีลธรรมของสังคม
โดยทั�วไป 
 ในเรื� องนี� ประเทศเยอรมนีมีแนวคิดในการควบคุมสิ�งลามก เพื�อที�จะรักษามาตรฐานทาง
ศีลธรรม มาตรฐานในเรื� องความเหมาะสมทางเพศ การควบคุมสิ�งลามกจะเป็นไปเพื�อคุ้มครองคุณค่า
เหล่านั�นมีการก�าหนดควบคุมสื�อลามกไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย คือ ห้ามการเผยแพร่สิ�งอนาจาร
โดยประการที�ว่าบุคคลอายุต��ากว่าสิบแปดปีสามารถรับรู้ ได้ หรือมีการเสนอให้4 กระท �าสิ�งอนาจารใน
สถานที�ที�บุคคลอายุต��ากว่าสิบแปดปีสามารถที�จะเหน็ได้ เข้าถึงได้ ได้ชม หรือรับรู้ได้5 กระท�าสิ�งอนาจารใน
สถานที�สาธารณะที�บุคคลที�มีอายุต��ากว่าสิบแปดปีสามารถที�จะพบเหน็ได้ หรือมีการเผยแพร่สิ�งอนาจาร
นอกเขตการค้าด้วยวิธีการเสนอขายหรือประกาศ6 มีความผิดต้องรับโทษ และการส �าคั�ผิดในเรื�องอายุ
ของเด็กนั�น ไม่ได้มีบทบั��ัติไว้เป็นการเฉพาะ แต่หากว่าผู้กระท �าความผิดไม่สามารถยกขึ�นอ้างเป็นข้อ
ต่อสู้ในคดีให้พ้นผิดได้ เพราะตามหลักกฎหมายทั�วไปของประเทศเยอรมนีบั��ัติไว้ว่าความส�าคั�ผิดใน
เรื�องที�สมัผัสไม่ได้ ซึ�งกฎหมายบั��ัติไว้เป็นองค์ประกอบของความผิด จะแก้ตัวไม่ได้ 
 

                                                           

 4 German Penal Code. Section 184 (1) (1) 
 5 German Penal Code. Section 184 (1) (2) 
 6 German Penal Code. Section 184 (1) (5) 
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 (�) ประเทศอังกฤษ 
 ประเทศอังกฤษมีแนวคิดในการควบคุมสิ�งลามก กเ็พื�อที�คุ้มครองต่อมาตรฐานทางศีลธรรม
ของสังคม ตลอดจนคุ้มครองบุคคลที�อยู่ในสังคมด้วย จากความอันตรายของสิ�งลามกที�มีต่อสภาพของ
ร่างกาย จิตใจ ทั�งของบุคคลที�เป็นเหยื�อของการจัดท�า ผลิตสิ�งลามก และบุคคลที�เป็นผู้รับรู้สื�อลามก 
 ในการพิจารณาตามบรรทัดฐานสื�อลามกของประเทศอังกฤษ คณะลูกขุน ซึ�งเป็นบุคคลทั�วไปจะ
ท�าหน้าที�เป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าภาพโป๊นั�นเป็นสื�อลามกหรือไม่ สิ�งนี� สะท้อนให้เหน็ว่ากฎหมายอังกฤษ
ต้องการที�จะได้ค�าตัดสินว่าภาพโป๊นั�นเป็นสื�อลามกหรือไม่ จากมุมมองและระดับของศีลธรรมของบุคคล
ทั�วไปที�ไม่ได้มีหน้าที�การงานเป็นผู้พิพากษา (ซึ�งต่างจากกรณีของประเทศไทยที�ผู้พิพากษาจะท�าหน้าที�ใน
การเป็นผู้ตัดสินหากแต่พยายามใช้มุมมองในฐานะที�ตนเป็นคนทั�วไป) และบรรทัดฐานสื�อลามกของ
ประเทศองักฤษมีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสงู เป็นการยากที�บุคคลทั�วไปจะเข้าใจได้ สร้างความไม่มั�นใจ
ให้กับผู้ที�ผลิต จ�าหน่ายหรือเผยแพร่ภาพโป๊ ว่าภาพของตนจะเข้าข่ายเป็นสื�อลามกหรือไม่ อนึ�ง การผลิต 
จ�าหน่ายและเผยแพร่ภาพโป๊ อาจถือเป็นเรื�องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้7 
 ในเรื�องนี�ประเทศองักฤษส่วนของเดก็ในฐานะที�เป็นผู้รับรู้ สิ�งลามก มีการคุ้มครองเดก็จากสื�อที�
อันตรายรวมถึงสื�อที�เป็นภาพลามกโดยก�าหนดคุ้มครองไม่ให้หนังสือหรือสิ�งพิมพ์ประเภทนี�ตกถึงมือเดก็ 
(The children and Young Persons (harmful publications)Act1955, section 1) และก�าหนดความรับ
ผิดของผู้พิมพ์ ขาย ให้เช่า สิ�งพิมพ์ที�มีลักษณะเป็นอันตรายหรือมีภาพลามกเอาไว้ (The children and 
Young Persons (harmful publications)Act1955, section 2) โดยต้องรับโทษจ�าคุกไม่เกินสี�เดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ�งพันปอนด์หรือทั�งจ�าทั�งปรับ ในประเทศอังกฤษมีหลักการแนวคิดว่าอายุเป็นเงื�อนไขการ
ลงโทษทางภาวะวิสัย คือ ผู้กระท �าความผิดไม่จ�าต้องรู้ข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัอายุของผู้เสียหาย ดังนั�น เมื�อเกิด
กรณีส�าคั�ผิดในเรื�องอายุของผู้เสียหายศาลสามารถลงโทษได้ 
 

3. มาตรการทางกฎหมายในการครอบครอง คา้ ผลิต ท�าให้แพร่หลายสื�อลามกในประเทศ

ไทย 
 แนวคิดในการควบคุมสิ�งลามกของประเทศไทยนั�น จะมุ่งไปที�การรักษาไว้ซึ�งระบบศีลธรรมของ
สงัคม โดยวินิจฉัยว่าสิ�งใดเป็นสิ�งลามกนั�นจะพิจารณาจากความรู้สึกของวิ�ญูชนที�มีมาตรฐานทางศีลธรรม
โดยทั�วไป หลักเกี�ยวกับมาตรการทางกฎหมายของกรณีสื�อลามกนั�น ประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที�ควร ขาดความชัดเจนที�จะคุ้มครองเดก็และเยาวชนที�เป็นเหยื�ออาช�ากรรม อันเนื�องมาจากการขาด
ทศันคติแตกต่างกนั กล่าวคือ การน�าบุคคลที�อายุต��ากว่าสิบแปดปีเข้าไปมีส่วนเกี�ยวข้องในการครอบครอง
สิ�งลามกนั�น อาจส่งผลกระทบในหลายๆ อย่างตามมา เพราะเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยังขาดภาวะความรู้
ผิดชอบชั�วดี ซึ�งในช่วงอายุที�โตขึ�น มีอารมณ์อ่อนไหว อาจเริ�มสนใจในเรื�องเพศและเพศตรงข้ามเพิ�มมาก
ขึ� น ซึ�งเป็นไปตามธรรมชาติ การแก้ไขเพิ�มเติมกฎหมายหรือการเพิ�มมาตรการทางกฎหมายเพื�อเข้ามา

                                                           

 7 จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน. (2559). “ภาพโป๊: กฎหมายสื�อลามกและศีลธรรม.” วารสารสงัคมสงเคราะห์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร. ปีที� 12 ฉบบัที� 1 (มกราคม). หน้า 460-463. 
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เยียวยาหรือจัดการแก้ไขปั�หาในกรณีนี�  จึงเป็นเรื�องที�สมควรและจ�าเป็นอย่างมาก ประเทศไทยจึงควรมี
การก�าหนดฐานความผิดและรัฐควรบั��ัติการห้ามการขาย การเผยแพร่ การส่งมอบเกี�ยวกับสื�อลามก
ให้แก่เด็ก อาจเลือกบั��ัติกฎหมายอา�าเพื�อคุ้มครองเด็กจากสื�อลามกโดยการบั��ัติในลักษณะเป็น
การกระท�าที�ท �าให้ผู้กระท�าความผิดต้องรับโทษหนักขึ�น 
 ด้วยเหตุที�เดก็มีพัฒนาการเจริ�เติบโตเกินวัยอย่างรวดเร็ว ท�าให้มองจากรูปร่างภายนอกของ
เด็กไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าเด็กนั�นมีอายุเท่าใด8 จึงเป็นเหตุให้ผู้กระท�าความผิดไม่อาจรู้ ได้ชัดว่าเดก็นั�น
อายุเท่าใด ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเดก็เพื�อให้หลุดพ้นจากความผิดนั�น 
 

4. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่าปั�หาสื�อลามกนั�น เป็นปัจจัยที�ก่อให้เกิดอาช�ากรรมทางเพศเพิ�มขึ� นใน
สังคมปัจจุบัน สังคมไทยปัจจุบันก�าลังเผชิ�กับปั�หาการเผยแพร่สื�อลามกเป็นอย่างมาก กฎหมายสื�อ
ลามก (obscenity law) ถือเป็นมาตรการส�าคั�ที�หลายๆ ประเทศน�ามาใช้ในการควบคุม ภาพโป๊ไม่ให้มี
การผลิตและเผยแพร่ออกไป โดยมี”ศีลธรรม” เป็นสิ�งที�รัฐมักใช้อ้างถึงเพื�อสร้างความชอบธรรมในการ
ก�าหนดความผิดทางกฎหมายให้กับ “ภาพโป๊” 
 เมื�อเกิดกรณีที� เด็กยังไม่ได้รับความคุ้มครอง หรือกรณีที�กฎหมายไม่อาจลงโทษผู้กระท�า
ความผิดได้ จึงเป็นเรื�องที�ส �าคั�ต่อการพิจารณาการก�าหนดฐานความผิด และมาตรการทางกฎหมายเพื�อ
น�ามาปรับปรุงแก้ไขให้สามารถอุดช่องว่างของกฎหมาย เพื�อสามารถที�จะให้ความคุ้มครองเด็ก และ
สามารถน�าตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้ 
 เมื�อพิจารณาหลักทฤษฎีเกี�ยวกับการลงโทษทางภาวะวิสัยแล้ว9 ผู้วิจัยเห็นว่า ควรน�าแนวคิด
เกี�ยวกับเรื�องเงื�อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยความผิดทางอา�าของ
บุคคล และมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองเด็กตามคุณธรรมทางกฎหมาย เพื�อให้เป็นไปตาม
เจตจ�านงของกฎหมายอา�า โดยเฉพาะการพิจารณาลงโทษผู้กระท�าความผิดในการที�ผลิต ขาย เผยแพร่ 
ส่งมอบสื�อลามกให้เด็กครอบครอง ท�าให้กฎหมายสามารถคุ้มครองเด็กให้รอดพ้นจากอันตรายในการ
ครอบครองสื�อลามก และสามารถคุ้มครองป้องกนั และปราบปรามการกระท�าความผิดเกี�ยวกบัสิ�งลามกได้
จริงตามความประสงค์ของกฎหมาย ซึ�งเมื�อน�าทฤษฎีเงื�อนไขแห่งการลงโทษทางภาวะวิสัยมาใช้บังคับแล้ว  
ผู้วิจัยเห็นว่า ปั�หาการพิจารณาว่าผู้กระท�าผิดส่งมอบสื�อลามกให้แก่บุคคลอายุเท่าใดนั�นก็จะหมดไป 
เนื�องจากผู้ที�คิดจะกระท�าความผิดโดยใช้เดก็เป็นเหยื�ออาช�ากรรมนั�น อาจเกิดความเกรงกลัว ไม่กล้าที�จะ
กระท�าความผิดอีก 
 การก�าหนดโทษตามสัดส่วนของการกระท�าความผิดมาก�าหนดตามระดับความหนักเบาของ
ความผิด โดยมีการก�าหนดอตัราโทษที�สูงขึ�น อนัเนื�องมาจากการพิจารณาทั�งลักษณะความร้ายแรงของการ

                                                           

 8 อุทัย ดุลยเกษม. (2547). “เดก็ยุคใหม่โตเร็วกว่าตัว”. วารสาร life & family. หน้า 8 และ หน้า 94. 
 9 คณิต ณ นคร. (2551).กฎหมายอาญาภาคทั �วไป (พิมพ์ครั�งที� 4). กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์วิ�ญูชน. หน้า 
122-124 
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กระท�าความผิดหรือความเป็นอันตรายของความผิดให้เหมาะสมที�ผู้กระท�าได้กระท�าลง โดยมีเหตุผลส่วน
ให�่มาจากการลงโทษให้เข ็ดหลาบ หรือหลาบจ�า ไม่กล้ากระท�าความผิดอีกทั�งเพื�อให้การน�าไปปรับใช้
เหมาะสมแก่พฤติการณ์และความเสยีหายที�เกดิขึ�น 
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