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บทคัดย่อ 

ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยให้ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ให้เข้ามามีบทบาทกับการใช้
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น และสื่อเมื่อเข้ามามีบทบาทมากขึ้นย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียตามมา อย่างกรณีของการ
ใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสม สื่อออนไลน์เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมต่อเด็กและเยาวชน รวมถึงผู้ที่
เข้าถึงสื่อท่ัวไปก็ยังมีส่วนที่ได้รับผลกระทบสื่อออนไลน์ประเภทนั้นๆ ในส่วนของปัญหาที่พบเห็นมากที่สุดและ
เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข คือ การโฆษณาสินค้าและบริการที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศบนสื่อออนไลน์
เนื่องจากการที่วัยรุ่นก าลังให้ความนิยมกับการขายของออนไลน์ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้มีสื่อโฆษณาสินค้าและ
บริการที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศมากขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจให้สินค้านั้นๆ ขณะนี้เป็นปัญหาที่ควร
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แม้ประเทศไทยนั้นจะมีการออกกฎหมายอาญา มาตรา 287 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 มาตรา 14 เพ่ือควบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากผลกระทบของสื่อออนไลน์แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด และอีกสาเหตุมาจาก
การที่สื่อออนไลน์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีฟังก์ชั่นที่เ พ่ิมมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค เช่น การถ่ายทอดสด การตลาดบนสื่อออนไลน์ที่เพ่ิมความสะดวกส าหรับการค้ามากยิ่งข้ึนเป็นต้น  

ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยนั้นจะได้มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุมสิ่งลามก ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 287และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 
มาตรา 14เพ่ือเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมสิ่งลามกบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตามที่กล่าวมา
นั้นมาตรการทางกฎหมายยังไม่มีการบัญญัติโดยเฉพาะถึงการควบคุมสื่อที่มาในรูปแบบของโฆษณาที่มีลักษณะ
ถึงการยั่วยุทางเพศ อีกท้ังมาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นั้น ควรมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ในปัจจุบันและครอบคลุมสื่อได้ทุกประเภท  เพ่ือลดปัญหาทางสังคมที่เกิดจากสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์ และ
ป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคมที่เพ่ิมข้ึนจากผลเสียของสื่อออนไลน์  
 
ค าส าคัญ : สื่อโฆษณา / ยั่วยุทางเพศ / สื่อลามก  
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Abstract 
 At present, Thai society gives great importance to online media to play more active 
role in everyday life. Also, when the media has played more role, it might have pros and 
cons subsequently. In case of using inappropriately online media, online media causes social 
problems to children and youth, including those who access the general media,to be 
affected by such types of online media. The most common problem and unresolved issue is 
the advertisement of sexually provocative products and services on online media because 
teenagers areinterested to online shopping. As a result, there are more and more 
advertisements of sexually provocative goods and services to make them more interesting. 
This is a problem that should be solved urgently. Although Thailand has the Penal Code, 
Section 287, and the Act on Offenses Relating to Computers ,B.E. 2560, Section 14, to 
control and solve problems arising from the impact of online media, it is not able to control 
all problems. Another reason is that the online media is constantly evolving, and there 
provide more functions to meet the demand of consumers, such as live broadcasting on the 
online media to increasingly facilitate businesses. The research found that, although 
Thailand has laws to control pornography according to the Penal Code, Section 287, and the 
Act on Offenses Relating to Computers B.E. 2560, Section 14, as legal measures to control 
obscenity on computer networks as mentioned above, such legal measures are not set out 
specifically to control the media in the form of advertisement that are sexually arousal.  
Also, the legal measures that are in force, should be revised in compliance with the current 
situation and covered all types of media, in order to reduce social problems caused by 
online media and prevent social problems from the media. 
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บทน า 
ในยุคปัจจุบันสื่อออนไลน์ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสาร

ข้อมูล หรือการศึกษาได้รับการพัฒนาไปด้วยเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน สามารถท าได้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว และยังสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างกว้างไกล อีกทั้งสื่อออนไลน์ยังอิสระในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร จึงท าให้สื่อออนไลน์เป็นที่สนใจและได้รับความนิยมจากมนุษย์ในทุกเพศทุกวัย เนื่องจากสื่อ
ออนไลน์นั้นมีประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้หรือจะใช้ในการท างานของคนช่วงวัยท างาน แต่อย่างไรก็ตาม
เมื่อสื่อออนไลน์มีผลดีก็ย่อมมีผลเสียตามมาเช่นกัน อาจมีการน าสื่อออนไลน์ไปใช้ทางที่ไม่เหมาะสมหรืออาจใช้
ไปทางที่ผิดกฎหมายก็ย่อมได้ และมีโอกาสที่ท าให้มีปัญหาทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ในปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ออนไลน์ที่ได้รับความนิยม อาทิเช่น Facebook line 
Instagram รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสม แต่เมื่อสื่อออนไลน์ได้รับการพัฒนาและเริ่มเข้า
มามีอิทธิพลในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ทุกเพศและทุกวัย มนุษย์เริ่มเปลี่ยนจากการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์มา
เป็นการอ่านข่าวผ่านอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารก็สะดวกมากขึ้น สามารถศึกษาในหนังสือออนไลน์ได้แทน
หนังสือเรียนแบบเดิมๆ แต่เมื่อสื่อออนไลน์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วตามการพัฒนาของโลกเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ย่อมมีผลเสียตามมาเช่นกัน ในขณะนี้บนโลกแห่งอินเตอร์เน็ตมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ
สื่อทางเพศมีเป็นจ านวนมาก และเว็บไซต์ที่มีสื่อทางเพศในเชิงไม่สร้างสรรค์เผยแพร่อยู่มากกว่า 4.2 ล้าน
เว็บไซต์(อิทธิพล ปรีติประสงค์. 2546. “ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”)
ในขณะนี้การตลาดบนสื่อออนไลน์ก าลังเป็นที่ได้รับความนิยมส าหรับวัยรุ่นที่ต้องการค้าขาย และได้มีสื่อ
โฆษณาเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ เมื่อเป็นที่นิยมย่อมมีสื่อโฆษณามาหลาย
รูปแบบ แต่ที่มีปัญหาคือ สื่อโฆษณาที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ มีลักษณะคล้ายกับสื่อลามก แต่สื่อโฆษณาท าขึ้น
เพ่ือการค้าขาย กล่าวโดยสรุปคือ สื่อโฆษณาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับสื่อลามกส าหรับโฆษณาสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวกับเพศ เป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมได้อย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากผลกระทบของสื่อ
ออนไลน์ที่ไม่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัดมักจะพบเห็นข่าวเกี่ยวกับการโฆษณาสินค้าที่เปลือยกายหรือเต้น
ยั่วยวนเพ่ือโฆษณาสินค้าและบริการเพ่ือเพ่ิมความน่าใจให้สินค้าและเป็นการดึงดูดผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง ท าให้
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีนัก เนื่องมาจากผลกระทบจากสื่อออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุมนั่นเอง     
 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการเกี่ยวกับสื่อโฆษณาท่ียั่วยุทางเพศ 
2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการควบคุมสื่อโฆษณาท่ียั่วยุทางเพศ 
3. เพ่ือศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสื่อโฆษณาท่ียั่วยุทางเพศ 

 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
   งานวิจัยนี้ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการป้องกันการควบคุมสื่อโฆษณาที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ 
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย  
ข้อมูลที่เก่ียวกับปัญหาจากสื่อโฆษณาที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ จากค าพิพากษาของศาล งานวิจัย และเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
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3. ขอบเขตด้านวิธีวิจัย  
   การวิเคราะห์เนื้อหาทางเอกสาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของค าว่าสื่อโฆษณาตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ได้มีการนิยามเพ่ือให้ความหมายเกี่ยวกับ “โฆษณา” ไว้

ดังนี้ “โฆษณา” หมายความรวมถึง การกระท าการไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า  

 “สื่ อ โฆษณา” หมายความว่า  สิ่ งที่ ใช้ เป็นสื่อในการโฆษณา เช่น หนังสือพิม พ์ สิ่ ง พิมพ์ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์หรือป้าย (ราชกิจจานุเบกษา.ฉบับพิเศษ.ตอนที่ 
72,2522 : 22)  
ความหมายของค าว่ายั่วยุทางเพศ 

ผู้วิจัยเห็นว่า สื่อที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ คือสื่อลามกประเภทหนึ่ง เพราะสื่อที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศ
ดังกล่าวท าให้เกิดหรือมีอารมณ์ทางเพศ มีความต้องการทางเพศ แม้สื่อดังกล่าวจะไม่ถึงขั้นที่เปิดเผยอวัยวะ
เพศของชายหรือหญิงนั้นก็ถือว่าเป็นสื่อลามก 

“อันลามก” คือ น่าอับอายในทางเพศ น่าอุจาดบัดสี โดยพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้ซึ่งมิได้
เคร่งต่อจารีตประเพณีถึงขนาดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมของโลกเลย (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 
2557 : 531) 

“สิ่งอันลามก” มีสองลักษณะคือ ลามก (Pornography)หมายถึง การแสดงถึงพฤติกรรมทางเพศไม่ว่า
จะเป็นการเขียนหรือภาพที่น าไปสู่การตื่นเต้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์ หรือท าให้เกิดก าหนัด และอีก
ลักษณะหนึ่งคือ อนาจาร (Obscenity)หมายถึง สิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกอันน่ารังเกียจ เช่น แสดงถ้อยค าหรือ
วัตถุ สิ่งของทางเพศในลักษณะที่หยาบช้า เป็นต้น (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. “ค าอธิบายกฎหมายอาญาภาค
ความผิดและลหุโทษ” พิมพ์ครั้งที่5 (กรุงเทพฯ:วิญญูชน.2552) หน้า 212) 

“ลามก” คือ การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่สื่อให้เห็นถึงการยั่วยวน ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ 
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกมาในลักษณะภาพถ่าย ภาพเขียน ข้อความ ถ้อยค า นอกจากนั้นยังรวมถึง
ภาพเคลื่อนไหวที่ได้จัดท าโดยการถ่ายวิดีโอคลิปไว้ทั้งในโทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูปที่สามารถบันทึกวิดีโอ
ได้ หรือกล้องวิดีโอโดยตรง ซึ่งปัจจุบันภาพลามกเหล่านั้นมักอยู่ในรูปแบบของคลิปวิดีโอเพราะมีทั้ง
ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งเสียงในคลิปดังกล่าวด้วย ซึ่งเมื่อได้เห็นหรือได้ยินเช่นนั้นแล้วรู้สึกรังเกียจ น่าบัดสี ไม่
จรรโลง ไม่เป็นที่ยอมรับของวิญญูชนทั่วไป และสิ่งที่คนดีมีศีลธรรมไม่ท าเช่นนั้น (กรรณิการ์ รอดมา. “ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกเด็กบนอินเตอร์.”.2556) 
ความหมายของค าว่า “สื่อที่ย่ัวยุทางเพศ” 

สื่อหรือวัสดุอันมีลักษณะที่ยั่วยุหรือกระตุ้นให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกทางกามารมณ์และความก าหนัด 
โดยมีการน าเสนอให้เห็นภาพอวัยวะลับบางอย่างหรือกิจกรรมในกามารมณ์หรือการร่วมประเวณี และจะมาใน
รูปแบบใดก็ได้เพียงต้องการที่ให้เนื้อหาสื่อไปในทางที่เกี่ยวกับเพศ มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ที่พบเห็นมีความรู้สึก
อุจาดบัดสี (ด ารัส อ่อนเฉลียง .2558.ภัยจากสื่อลามกที่มากับเทคโนโลยี.วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี ปี
ที่9:89) 



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 

[1036] 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่อโฆษณาที่ย่ัวยุทางเพศ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 บัญญัติว่า ผู้ใด 
           (1) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการจ าหน่ายหรือเพ่ือกาแสดงอวดแก่ประชาชน 
ท า ผลิต มีไว้ น าเข้า หรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักรส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป
หรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายด้วยประการใดๆ ซึ่งเอกสารภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ 
รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก 
(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือส่งของลามกดังกล่าวแล้วจ่ายแจก
หรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งออกเช่นว่านั้น  
           (3) เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าว 
ไม่ว่าประการใดๆว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งของ
ลามกดังกล่าวจะหาได้จากบุคคลใดและโดยวิธีใด 
           ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
มาตรา 14  
        ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
         (1) โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือนหรือ
ปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน อันมิใช่การกระท าความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 
         (2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ หรือโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะของประเทศ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน  
(๓) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
(4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น
ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
         (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรู้อยู่แล้วว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ
(4)(ราชกิจจานุเบกษา .ฉบับที่2. ตอนที่10 ก. 2560, 26) 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมาตรา 14 เป็นการควบคุมการกระท า
ความผิดบนอินเตอร์เน็ตที่กล่าวถึงการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ การเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่มีลักษณะลามก
และการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผู้อ่ืน แต่ในที่นี้ไม่รวมถึงการเผยแพร่หรือส่งต่อสื่อที่มีลักษณะลามกหรือ
อนาจารไว้โดยเฉพาะ ความในมาตรา 14 เป็นเพียงการกล่าวถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก 
          “ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการท างานเข้า
ด้วยกัน โดยได้มีการก าหนดค าสั่ง ชุดค าสั่ง หรือสิ่งอ่ืนใด และแนวทางปฏิบัติงาน ให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์
ท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 
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“อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืน” เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557 : 534) 
วิธีการด าเนินวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้  
การวิจัยเอกสาร 
           การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ “การควบคุมสื่อโฆษณาที่มีลักษณะยั่วยุทาง
เพศ” และ “วิเคราะห์ปัญหาว่ามาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่นั้นสามารถควบคุมสื่อโฆษณาได้หรือไม่ ” 
โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการ ได้แก่ 
          1. บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทางเพศ 
          2. ต าราและหนังสือค าอธิบายกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสื่อโฆษณาท่ียั่วยุทางเพศ 
          3. งานวิจัยและบทความที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสื่อโฆษณาท่ียั่วยุทางเพศ 
          4. ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้องกับการตีความหมายของค าว่าลามก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
         1.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
         1.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
         1.3 ส่วนที่เป็นงายวิจัยและบทความ 
         1.4 ส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 
2. ผู้วิจัยจะด าเนินการดังต่อไปนี้  
         2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปแบบของการอธิบายโดยการอ่านและจับประเด็น 
จัดกลุ่มข้อมูล 
         2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ทฤษฎี และขยายความเชื่อมโยงหาความหมาย หาข้อสรุป  
สถานที่เก็บข้อมูล 
ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมาย พระราชบัญญัติต่างๆ และข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ)  
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยนั้นแม้จะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทาง

เพศออกมาใช้บังคับแล้ว แต่อย่างไรก็ตามการบังคับใช้กฎหมายนั้นก็ยังไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะควบคุมสื่อ
โฆษณาส าหรับสภาพปัญหาในปัจจุบันได้ เพราะปัญหาเกี่ยวกับการสื่อโฆษณานั้นมีมาในหลายรูปแบบ และไม่
สามารถที่แก้ปัญหานั้นให้หมดไปได้ เนื่องมาจากการที่สื่อได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรง
ผลกระทบจากการใช้สื่อออนไลน์ขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีทั้งเด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อโดยไม่มีวิจารณญาณในการ
เลือกรับชมสื่อประเภทต่างๆ แม้จะมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ก็ยังคงมีปัญหาจากสื่อออนไลน์ตามมาอย่างต่อเนื่อง 
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สรุปและอภิปรายผล 
เนื่องมาจากปัญหาของสื่อโฆษณาที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศมีทั้งเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่สามารถ

เข้าถึงสื่อได้โดยผู้นั้นอาจไม่มีวิจารณญาณในการเลือกรับชมสื่อย่อมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสื่อใน
อดีตนั้นปัญหาเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับสื่อออนไลน์
นับว่าเป็นปัญหาหลักของสังคมไทยที่ควรได้รับการแก้ไขและควบคุมเนื่องมาจากการที่ไม่มีการควบคุมที่
เคร่งครัดและยังไม่มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับปัญหาในปัจจุบัน ท าให้มีปัญหา
อาชญากรรมทางเพศและปัญหาสังคมอ่ืนๆตามมาจากสื่อประเภทนี้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นที่ ท าให้เห็น
ว่าปัญหานี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสื่อออนไลน์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายแต่ยากท่ีจะเข้าไปควบคุมสื่อออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง 

จากผลการวิจัยน ามาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ คือสภาพปัญหาในปัจจุบันของสังคมไทยนั้นทวี
ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเนื่องมาจากสื่อออนไลน์ที่ส่งผลในด้านเสียมากกว่าด้านดี และในขณะนี้สื่อออนไลน์มี
อิทธิพลมากในการด าเนินชีวิตประจ าวันของแทบทุกคน และที่พบเห็นมากในสื่อออนไลน์คือสื่อโฆษณา เพราะ
สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางการตลาดของคนยุคใหม่  สื่อโฆษณาจะมาในรูปแบบของสื่อลามกเป็นส่วนใหญ่  
เพ่ือเป็นการดึงดูดผู้บริโภคและเพ่ิมความน่าสนใจให้กับสินค้า จึงไม่ค านึงถึงผลเสียที่ตามมากับสื่อโฆษณา
ประเภทนั้น  เมื่อมีปัญหาของสื่อออนไลน์ทางกฎหมายได้มีการบัญญัติตัวบทกฎหมายและพระราชบัญญัติเพ่ือ
ใช้ในการควบคุมและแก้ไขปัญหาของสื่อประเภทนี้ แต่เมื่อสื่อออนไลน์ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้
มาตรการทางกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แต่เดิมนั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้ควบคุมและแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในปัจจุบันได้ เป็นสาเหตุให้ปัญหานั้นยังคงมีอยู่และทวีความรุนแรงมากขึ้น จึ งควรมีการปรับมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือให้เท่าทันสื่อออนไลน์ ท าให้พบว่ากฎหมายอาญา มาตรา 287 และพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 

ปัญหาของการควบคุมสื่อโฆษณาที่มีลักษณะยั่วยุทางเพศนั้นถือว่าเป็นปัญหาในสังคมที่พบเห็นได้มาก
จากสื่อต่างๆมักจะมีปัญหาที่เกิดจากสื่อออนไลน์มาในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะของการใช้สื่อไปในทางที่ไม่
เหมาะสมและกระท าความผิดโดยใช้สื่อเป็นตัวกลาง เช่น การหลอกลวง ล่อลวง การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นเท็จ 
และการโฆษณาสินค้าและบริการโดยไม่เหมาะสม เป็นต้น การกระท าดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้คนทุก
เพศทุกวัย ไม่เพียงแต่ประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้ ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงสื่อนั้นได้จนกลายเป็น
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีส าหรับประเทศไทย บางคนอาจจะคิดว่าเป็นปัญหาที่เล็กน้อย แต่จากปัญหาเล็กค่อยเพ่ิมทวี
ความรุนแรงมากขึ้น อย่างที่เห็นกันในสื่อออนไลน์มีการโฆษณาขายสินค้าและรีวิวสินค้าโดยการถ่ายวีดีโอโป๊
เปลือย เต้นเย้ายวน ชวนซื้อสินค้าและบริการ และยังมีสินค้าบริการทางเพศอีกด้วย จากสื่อดังกล่าวเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเพศเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การโฆษณาดังกล่าวเป็นการกระตุ้นอารมณ์ทาง
เพศมากกว่าการโฆษณาขายสินค้าและบริการนั้นๆ 

เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการควบคุมสื่อโฆษณาที่ยั่วยุทางเพศ จะอาศัยแต่เพียงมาตรการทาง
กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ เพราะหากมีเพียงแต่กฎหมายที่ใช้ควบคุมแต่ผู้คนไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดจากสื่อออนไลน์ไม่มีทางที่จะหมดไป ผู้คนควรต้องตระหนักถึงปัญหาที่



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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เกิดข้ึน หากไม่มีการค านึงถึงปัญหาที่ผู้คนมองว่าเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยและไกลตัว ปัญหาจากสื่อออนไลน์คง
จะทวีความรุนแรงมากข้ึน  
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 

การวิจัยนี้ เป็นเพียงการวิจัยเอกสารซึ่งอ้างอิงพระราชบัญญัติว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 เป็นหลักเนื่องจากกฎหมายนั้นยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในปัจจุบัน จึงควรมีการพิจารณาและให้ความส าคัญเก่ียวกับการควบคุมสื่อโฆษณาที่มีรูปแบบที่ยั่วยุทาง
เพศให้มากขึ้น เพ่ือควบคุมสื่อโฆษณาที่มาในรูปแบบดังกล่าวได้ครอบคลุมถึงสื่อทุกประเภททุกรูปแบบเท่าทัน
การพัฒนาของสื่อ 
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