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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันประเทศไทยได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใช้ในการป้องกันและ

ปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะแล้ว   มีสาระส าคัญดังนี้ เกณฑ์อายุ
ของเด็กที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง  กฎหมายไทยให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีซึ่ง
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายของต่างประเทศหลายประเทศ  โดยประเทศไทย
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา  ก าหนดฐานความผิดในมาตรา 287 /1  และมาตรา 287/2 
ซึ่งมีองค์ประกอบความผิดสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายของต่างประเทศหลาย
ประเทศ  บทบัญญัติที่ได้แก้ไขใหม่ดังกล่าวอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพใน
การสื่อความหมายกับการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต   อย่างไรก็
ตามผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลายประการ เช่น การก าหนดถ้อยค าในมาตรา 287 /1  และ
มาตรา 287/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยใช้ถ้อยค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” อาจท าให้เข้าใจ
ไปได้ว่าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสองมาตราดังกล่าวนี้เป็นความผิดลักษณะเดียวกันกับ
ความผิดฐานกระท าอนาจารต่อเด็กซึ่งมุ่งกระท าต่อตัวเด็ก อาจท าให้เกิดความสับสนในการตีความ
กฎหมาย นอกจากนี้บทบัญญัติในส่วนว่าด้วยความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550 ไม่ได้ก าหนด
ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการประเภทให้บริการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (Access 
Provider) ไว้ 

                                                           

 * เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา 2558, อนึ่ง วิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนทุนงานวิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษาจากส านักงานกิจการยุติธรรม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม กระทรวงยุ ติธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ . 2558. 
 1 นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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 3 อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรปรับปรุงถ้อยค าในมาตรา 1(17) มาตรา 287/1 มาตรา 287/2 
แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยแก้ไขค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” เป็นค าว่า “สื่อลามกเด็ก”  ควร
ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทให้บริการเข้าใช้เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Access Provider) โดยก าหนดเป็นวรรคสองของมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2550 ควรพัฒนาระบบการด าเนินงานของภาครัฐโดย
จัดให้คณะกรรมการสืบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  (Cyber Inspector) 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลสื่อ
ลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต  นอกจากนี้รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและตัวเด็กเอง ซึ่งจะ
เป็นพลังในการป้องกันและปราบปรามภัยจากสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
 
 ค าส าคัญ : การคุ้มครองสิทธิของเด็ก, สื่อลามกอนาจารเด็ก, สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ต 
 

Abstract 
 Thailand, at present, has specifically amended the essential provisions 
relating to child pornography laws: Regarding the minimum age of the child 
protected by the law, Thai law provides protection to children under the age of 18 
years, which is in agreement with the Convention on the Rights of the Child  and the 
laws of various countries aboard. Currently, Thailand has amended its Penal Code, 
Article 287/1 and Article 287/2 which contain the elements of the crime in 
agreement with the aforesaid Convention and the laws of various countries aboard. 
These provisions can be argued to create a balance between the freedom of 
communication and the prevention and suppression of pornographic media on the 
internet. However, the researcher found several problems, for example, the wording 
in Article 287/1 and Article 287/2 of the Penal Code, which employs the terms child 
obscenity and pornographic media may create a misunderstanding of the crimes in 
these two Articles, leading to the false belief that they are the same as committing 
an indecent act to the child. As a result, it may create confusion in the interpretation of 
the law. Regarding the criminal liability and justification afforded to the internet 
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provider, it was found that the Crime Committed on Computer Act B.E. 2550 does 
not  provide any exception  for the criminal liability of the access provider.  
 The researcher proposes the following recommendations: the wording of 
“child obscenity and pornographic media” in the Penal Code, Article 1(17), Article 
287/1 and Article 287/2, should be changed into “child pornographic media”; there 
should be a criminal liability exception provision for the access provider by adding 
one as Paragraph two of Article 15 of the Crimes Committed on the Internet Act B.E. 
2550; there should be an organizational development in the government sector by 
arranging the Cyber Inspector Commission in the Ministry of Information and 
Communication Technology with the main function being the monitoring of child 
pornographic media on the internet. In addition, the government should promote 
the cooperation of every sector in the Thai society, both the government and the 
private sector, including all the parties concerned and the children in order to create 
a long lasting driving force to protect children from any harmful pornographic media 
on the internet.  
 
 Keyword : the rights of the child, child obscenity, child pornographic 
media 
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1.  บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว  เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่

ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสาร แต่อีกด้านหนึ่ง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ถูกน ามาใช้ในทางที่ผิด เช่น การเผยแพร่ภาพลามกเด็ก ซึ่งเป็นการล่วงละเมิด
ทางเพศต่อเด็ก ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อเด็กในรูปแบบหนึ่งโดยการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 
 นานาประเทศให้ความส าคัญในการปกป้องและคุ้มครองเด็ก เพราะถือว่าเด็กเป็นอนาคต  
ของชาติ  สิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน เด็กเป็นกลุ่มชนที่ต้องการการปกป้องและคุ้มครอง
มากกว่าคนทั่วไป เนื่องจากความสามารถของสภาวะทางร่างกายและสติปัญญาของเด็กไม่เท่าเทียม
กับผู้ใหญ่ จึงต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาส าคัญท่ีรัฐควรมีกฎหมายคุ้มครองเป็นการเฉพาะ  ผู้วิจัยจึงศึกษาสภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว  จากการวิจัยพบว่า ในปัจจุบัน
ประเทศไทยได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเผยแพร่สื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กเป็นการเฉพาะแล้ว แต่บทบัญญัติ
ในเรื่องดังกล่าวก็ยังมีข้อบกพร่องบางประการ  เพ่ือให้มาตรการทางกฎหมายในเรื่องนี้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงท าการวิจัยเรื่องนี้ 
 
2.  แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
 จากการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์ตามระดับอายุและวุฒิภาวะ สามารถแบ่งช่วงวัยที่
เกี่ยวกับเด็กออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงวัยทารก ช่วงวัยเด็กและช่วงวัยรุ่น มนุษย์ในช่วงวัย 3 ช่วงดังกล่าว
ควรได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ  เนื่องจากพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญายังไม่เท่าเทียม
กับผู้ใหญ่ ทั้งยังขาดวุฒิภาวะทางสังคมในการปกป้องตนเอง ประกอบกับอารัมภบทของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989) กล่าวไว้ว่าทุกประเทศที่เข้าร่วม
เป็นภาคีต้องมีกฎหมายดูแลคุ้มครองเด็กเป็นพิเศษ เพราะเด็กยังไม่เติบโตเต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ 
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้ความคุ้มครองบุคคลที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของมนุษย์ตามระดับอายุและวุฒิภาวะของบุคคล 
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3.  หลักกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ต  
 
 3.1 สหรัฐอเมริกา (The United States of America) 
  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญแก่ปัญหาสื่อลามกที่ เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก มีกฎหมายหลายฉบับที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมสื่อลามกบน
อินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1 กฎหมายคุ้มครองเด็กจากสื่อลามกบนอินเทอร์เน็ตมี 4 ฉบับ ได้แก่ 
   1) กฎหมาย Communication Decency Act of 1996 (CDA) กฎหมาย
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งควบคุมการเผยแพร่สิ่งลามกบนอินเทอร์เน็ตแก่บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปี แต่
มาตรา 223 ของกฎหมายฉบับนี้ถูกศาลพิพากษาว่ากระทบสิทธิการเข้าถึง “เนื้อหาทางเพศ” ของ
ผู้ใหญ่ เป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ใหญ่ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ ไม่มีผลบังคับ 
   2) กฎหมาย Child Pornography Protection Act of 1996 (CPPA) 
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ให้ความคุ้มครองเด็กจากการผลิตสิ่งลามกเด็กเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต 
โดยมุ่งควบคุมการผลิตภาพลามกเด็กที่สร้างขึ้นจากตัวเด็กจริง ไม่ใช่ภาพตัดต่อ แต่มาตรา 2256 ของ
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งนิยามความหมายของค าว่า “สิ่งลามกเด็ก” ถูกศาลพิพากษาว่าไม่ได้ก าหนด
ความหมายไว้อย่างชัดเจนว่าภาพลามกเด็กต้องเป็นภาพจากตัวเด็กจริงหรือภาพตัดต่อ  และบุคคลไม่
สามารถรับรู้ได้ว่าเด็กที่ปรากฎในภาพเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 16 ปีตามกฎหมายหรือไม่ ท าให้เกิดปัญหา
ในการตีความ ถือเป็นกฎหมายที่จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลทั่วไปเกินสมควร จึงขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ 
   3) กฎหมาย Child Online Protection Act of 1998 (COPA) กฎหมาย
ฉบับนี้ควบคุมการส่งหรือการเผยแพร่ภาพลามกที่กระท าโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการ
เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ โดยมาตรา 231 ของกฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภท
เว็บไซต์ตรวจสอบอายุและหมายเลขบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการเว็บไซต์เพ่ือป้องกันเด็กที่มีอายุต่ ากว่าที่
กฎหมายก าหนดเข้าใช้บริการ แต่บทบัญญัติมาตรา 231 ดังกล่าวนี้ถูกศาลพิพากษาว่าขัดรัฐธรรมนูญ 
เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่กว้างเกินไป  จึงกระทบต่อเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นจึง
ถูกยกเลิกไป 
   4) กฎหมาย Children’s Internet Protection Act of 2000 (CIPA) 
กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ห้องสมุดสาธารณะและโรงเรียน (ระดับชั้น K-12) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก
ภาครัฐตามกฎหมาย LSTA (Library Services and Technology Act) ต้องมีนโยบายจ ากัดการ
เข้าถึงข้อมูลลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตของผู้เยาว์ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 17 ปี  ซึ่งในทางปฎิบัติ ห้องสมุด
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สาธารณะและโรงเรียนจะเลือกไม่รับเงินสนับสนุนนั้นก็ได้ เพ่ือจะได้ไม่ถูกผูกพันตามมาตรการ
กลั่นกรองเนื้อหา มาตรการกลั่นกรองเนื้อหาดังกล่าวมิใช่มาตรการเด็ดขาด จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ของสหรัฐอเมริกา ยังคงมีผลใช้บังคับในปัจจุบัน 
  3.1.2 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แก่  
   กฎหมาย Communication Decency Act of 1996 (CDA) มาตรา 223 ซึ่ง
ว่าด้วยการควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (anti-indecency provision) ถูกศาลพิพากษาว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ   จึงไม่มีผลใช้บังคับ แต่บทบัญญัติมาตรา 230 ซึ่งว่าด้วยความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตยังมีผลใช้บังคับอยู่ บทบัญญัติมาตรา 230 นี้สรุปได้ว่าในกรณีเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตมี
ลักษณะหมิ่นประมาทหรือเป็นภาพลามกอนาจาร 
   (1) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะมีความผิดต่อเมื่อเป็นผู้ให้บริการประเภทจัดท า
เนื้อหา (Content provider) คือเป็นผู้พิมพ์หรือผู้พูดเนื้อหานั้น (Publisher or speaker) 
   (2) ในกรณีเป็นการให้บริการโดยระบบคอมพิวเตอร์เชิงปฎิสัมพันธ์ (Interactive 
computer service) ถ้าเนื้อหาในอินเทอร์เน็ตอันมีลักษณะหมิ่นประมาทหรือเป็นภาพลามกอนาจาร
เกิดจากการกระท าของบุคคลอ่ืน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไม่มีความผิด 
 
 3.2 ประเทศอังกฤษ (England) 
  ประเทศอังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต จึงได้ออกกฎหมายหลายฉบับที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมสื่อลามกและ
สื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 กฎหมายควบคุมสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
   กฎหมาย Protection of Children Act 1978 มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์จากภาพลามกที่มีเด็กร่วมอยู่ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มุ่งให้ความคุ้มครองบุคคลที่มีอายุ
ต่ ากว่าสิบหกปีเป็นพิเศษ  
  3.2.2 กฎหมายความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
   กฎหมาย The Defamation Act 1996 ก าหนดข้อต่อสู้ของผู้ให้บริการ
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือยกเว้นความรับผิดในมาตรา 1(1)(a)(b)(c) เฉพาะคดีหมิ่นประมาท  
   นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย The Statutory Instrument 2002 NO. 2013 ที่
ก าหนดแยกประเภทความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอีกด้วย 
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 3.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) 
  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นประเทศที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสื่อลามก
เช่นเดียวกัน  กฎหมายควบคุมสื่อลามกบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้ 
  3.3.1 กฎหมายควบคุมสื่อลามกและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก  
   ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (German Penal Code) มาตรา 184 ได้
แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเรื่องสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก โดยแยกประเภทออกจากสื่อลามกผู้ใหญ่และ
ก าหนดโทษหนักกว่าความผิดเรื่องสื่อลามกผู้ใหญ่ 
  3.3.2 กฎหมายความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
   กฎหมาย TeleService Act (Teledienstgesetz-TDG) ก าหนดความรับผิด
และข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ไว้ในมาตรา 5 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   1) ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในข้อความของบุคคลที่สามซึ่งตนให้บริการเพียง
การเข้าใช้อินเทอร์เน็ต การเก็บข้อความของบุคคลที่สามโดยอัตโนมัติและโดยชั่วคราวตามค าขอผู้ใช้  
   2) ผู้ให้บริการจะตอ้งรับผิดในข้อความที่ตนจัดท าข้ึน ในกรณีข้อความจัดท าขึ้น
โดยบุคคลอ่ืน ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดในข้อความดังกล่าวซึ่งตนได้ท าการเผยแพร่ เว้นแต่ได้รู้ถึง
ข้อความนั้นและมิได้ใช้ความสามารถทางเทคนิคอย่างสมเหตุผลในการสกัดกั้นข้อความดังกล่าว 
 
 3.4 สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาสื่อลามก 
กฎหมายควบคุมสื่อลามกบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาดังนี้ 
  3.4.1 กฎหมายควบคุมสื่อลามกและสื่อลามกเด็ก 
   ประมวลกฎหมายอาญาสิงคโปร์ (Singapore Penal Code) มาตรา 42 ไม่ได้
แยก   สื่อลามกเด็กออกจากสื่อลามกผู้ใหญ่  
  3.4.2 กฎหมายความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต   
   กฎหมาย Electronic Transactions Act 1998 มาตรา 10 ก าหนดข้อยกเว้น
ความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้แก่ผู้ให้บริการประเภทเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Access 
Provider) ในเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งบุคคลที่สามท าขึ้นบนอินเทอร์เน็ต (third-party material) หาก
เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทอ่ืนจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายดังกล่าว 
   นอกจากนี้ สาธารณรัฐสิงคโปร์มีการคุ้มครองเด็กจากสื่อลามกในประมวล
จริยธรรมหรือประมวลแนวปฎิบัติ (Code of ethic or Code of practice) อีกด้วย ซึ่งเกิดจากแนว
ปฎิบัติของภาคเอกชน แม้ไม่มีผลบังคับทางกฎหมายแต่เป็นแนวทางการควบคุมดูแลที่ส าคัญ ปรากฎ
ในประมวลแนวปฎิบัติการใช้อินเทอร์เน็ต (Internet code of practice 1997)  
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4.  หลักกฎหมายไทยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที ่24) พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาดังต่อไปนี้ 
 4.1 ก าหนดถ้อยค า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” (โดยเพ่ิมเติมค านิยามในมาตรา 1(17)) 
 4.2 ก าหนดความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
หรือส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก (โดยเพ่ิมมาตรา 287/1) และความผิดฐานท าหรือประกอบการค้า
หรือโฆษณาสื่อลามกอนาจารเด็ก (โดยเพิ่มมาตรา 287/2)  
 การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าวแสดงให้เห็นพัฒนาการของกฎหมายไทยซึ่ง
ได้แก้ไขเพ่ิมเติมความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ถือได้ว่าเป็นการคุ้มครองสิทธิของเด็กให้มี
ความสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989 - 
CRC) 
  
5.  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบว่า ในปัจจุบันประเทศไทยได้แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือใช้ใน
การป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะแล้ว  โดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558  มีสาระส าคัญดังนี้ 

1) เกณฑ์อายุของเด็กที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง 
  ในกฎหมายระหว่างประเทศมีความชัดเจนว่ามุ่งให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบ
แปดปี  ในส่วนกฎหมายต่างประเทศนั้น กฎหมายของประเทศต่าง ๆ ก าหนดช่วงอายุของเด็กที่
กฎหมายให้ความคุ้มครองแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตามสภาพสังคมของแต่ละประเทศ บางประเทศ
ให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ส่วนบางประเทศให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ ากว่า
ยี่สิบเอ็ดปี ส าหรับประเทศไทยมีแนวทางให้ความคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีซึ่งสอดคล้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายต่างประเทศหลายประเทศ 
 2) การก าหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิดเรื่องสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ต  
  ในกฎหมายระหว่างประเทศ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการค้า
เด็ก และการค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ก าหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิด
ซึ่งครอบคลุมสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กทุกรูปแบบ ในกฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายอังกฤษและ
กฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ก าหนดฐานความผิดและองค์ประกอบความผิดในการป้องกัน
และปราบปรามสื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตไว้ ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาโดยเพ่ิมมาตรา 287 /1 ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
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เพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก และมาตรา 287/2 ความผิดฐานท า
หรือประกอบการค้าหรือโฆษณาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก  ซึ่งมีองค์ประกอบความผิดสอดคล้อง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายต่างประเทศหลายประเทศ  
 3) การสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการสื่อความหมายกับการป้องกันและปราบปราม
สื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
  สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การสร้างมาตรการทางกฎหมายต้องไม่กระทบเสรีภาพของ
บุคคลทั่วไปในการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตซึ่งในสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญอย่างมาก การสร้าง
มาตรการทางกฎหมายต้องไม่กระทบต่อเสรีภาพของบุคคลทั่วไปตามรัฐธรรมนูญ ต้องก าหนด
องค์ประกอบความผิดเฉพาะในการกระท าผิดต่อเด็ก  และก าหนดนิยามความหมายของสื่อลามกเด็ก
ให้ชัดเจน เมื่อกฎหมายไม่กระทบถึงสิทธิและเสรีภาพในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็นของ
บุคคลทั่วไปบนอินเทอร์เน็ต มาตรการทางกฎหมายนั้นจึงจะไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและใช้บังคับได้ 
ส าหรับการสร้างมาตรการทางกฎหมายของไทย ต้องกระท าโดยให้มีสมดุลระหว่างเสรีภาพในการ
สื่อสารข้อมูลกับการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต โดยต้องก าหนด
ขอบเขตและองค์ประกอบความผิดของกฎหมายควบคุมสื่อลามกเด็กบนอินเทอร์เน็ตอย่างชัดเจน ซึ่ง
ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายอาญาโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.  2558 เพ่ิมฐานความผิดในมาตรา 287 /1  และมาตรา 287/2 ดังกล่าวใน 2) 
ถือได้ว่าเป็นการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการสื่อความหมายกับการป้องกันและปราบปรามสื่อ
ลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
 4) การก าหนดถ้อยค าในเรื่องการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบน
อินเทอร์เน็ต   
  กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของอังกฤษ ทั้งสองประเทศก าหนดถ้อยค าโดย
ขยายความหมายของค าว่า “สิ่งลามก” ตามแนวค าพิพากษาศาลสูงสุดของแต่ละประเทศให้มีความหมาย
ที่กว้างขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับที่ 24) พ.ศ.  2558   ได้ก าหนดถ้อยค าโดยใช้ถ้อยค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก”  ในประเด็นนี้
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.  2558 เป็นกฎหมายควบคุม
วัตถุยั่วยุทางเพศ มิใช่กฎหมายก าหนดความผิดซึ่งเป็นการกระท าทางกายภาพต่อเด็กดังเช่นความผิด
ฐานกระท าอนาจารต่อเด็ก  หากใช้ค าว่า “ลามก” และ “อนาจาร” รวมกัน อาจท าให้เข้าใจไปได้ว่า
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาสองมาตราดังกล่าวนี้เป็นความผิดลักษณะเดียวกันกับความผิด
ฐานกระท าอนาจารต่อเด็ก ซึ่งจะท าให้เกิดความสับสนในการตีความกฎหมาย 
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 5) ความรับผิดและข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 
  กฎหมายต่างประเทศหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี สาธารณรัฐสิงคโปร์มีความชัดเจน โดยได้ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทให้บริการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Access Provider) โดยถือว่าผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตเป็นเพียงท่อต่อในการเข้าถึงเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ไม่ต้องรับผิดในเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งบุคคลที่สามท าขึ้น  ในกฎหมายไทย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีความชัดเจนว่าก าหนดความผิดและโทษอาญาส าหรับ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกประเภท แต่ไม่ได้ก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ประเภทให้บริการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต   
 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทางกฎหมาย ดังนี้ 
 1) ควรแก้ไขค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ในมาตรา 1(17) มาตรา 287/1 และมาตรา 
287/2 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558 เป็นค าว่า “สื่อลามกเด็ก”  
 2) ควรก าหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทให้บริการเข้าใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Access Provider) โดยเพ่ิมข้อความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา 15 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้  
  “ผู้ให้บริการตามมาตรา 3 ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตาม มาตรา 14 
หากพิสูจน์ได้ว่า 
  (1) ตนเป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์เชิงปฎิสัมพันธ์ที่มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ
แสดงความคิดเห็น  
  (2) เนื้อหาที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นจากการกระท าของบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้จัดท าเนื้อหา 
และ 
  (3) ตนถูกฟ้องในฐานะเป็นผู้น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือผู้เผยแพร่เนื้อหาให้เกิด
ความเสียหาย”  
 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งท าให้ปัญหาสื่อลามกที่
เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น การสร้างมาตรการทางกฎหมายในการ
ป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอ
เพ่ิมเติมมาตรการอ่ืน ๆ ในการป้องกันและควบคุมสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้ 
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 1) ควรพัฒนาระบบการด าเนินงานของภาครัฐ โดยจัดให้คณะกรรมการสืบสวนป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Cyber Inspector) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลสื่อลามกท่ีเกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต 
 2) ภาครัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลตนเองบนอินเทอร์เน็ต
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์จัดการดูแลกันเอง  
 3) ภาครัฐควรส่งเสริมการก ากับดูแลเนื้อหาและภาพที่แสดงบนอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในระดับโรงเรียนและระดับมหาวิทยาลัย ให้มีการก าหนดนโยบายการคุ้มครองเด็กจากเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ต  
    4) ภาครัฐควรจัดท านโยบายส่งเสริมให้มีความร่วมมือภายในประเทศ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ปัญหาสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ตก ากับดูแลตนเอง กล่าวคือ ผู้ปกครองให้ค าแนะน าใน
การใช้งานบนอินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีให้แก่บุตรหลาน ส่งเสริมให้เด็กรู้ถึงภัยจากสื่อลามกเด็กผ่านทาง
ช่องทางบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้ถึงภัยจากสื่อลามกเด็ก การ
ด าเนินการต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นพลังเสริมในการป้องกันและปราบปรามภัยจากสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  
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