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บทคัดย่อ 

 ปัญหาภัยอันตรายจากสื่อลามกในโลกโซเชียลและแอพพลิเคชั่นที่สามารถส่งข้อความ ภาพและคลิป
วิดีโอ ยังเป็นปัญหาส าคัญที่มีแนวโน้มการขยายตัวในสังคมอย่างมาก  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบไปถึงทั้งการ
เปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม น ามาซึ่งปัญหาสังคมหลายประการ จึงส่งผลให้ประเทศไทยได้ตราบทบัญญัติใน
เรื่องการครอบคลุม และบทลงโทษส าหรับผู้กระท าผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระท าผิดในเรื่องการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
และการกระท าความผิดเกี่ยวกับการลามกอนาจาร ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 มาตรา 287/1 
และมาตรา 287/2 ที่น าไปสู่การก่ออาชญากรรม การข่มขืน การล่อลวง การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะเรื่องการโชว์   ดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ย่อมเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียแก่สังคมไทย โดยมักมีเยาวชนตกเป็น
เหยื่อต่อสื่อลามกอนาจารเหล่านี้ เพ่ิมปริมาณมากขึ้น ทั้งในด้านเป็นผู้เสียหายและในด้านเป็นผู้กระท าความผิดเอง 
 ผลการวิจัยพบว่า แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550และกฎหมายความผิดเกี่ยวกับการลามกอนาจาร การลามกอนาจารเด็กและการหา
ประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 มาตรา287/1 และมาตรา287/2 ก็ตาม 
แต่ยังถือว่าไม่ประสบผลต้องตามเจตนารมณ์ที่คาดหมายไว้แต่อย่างใด เนื่องจากจ านวนพ้ืนที่เผยแพร่ทางสื่อได้
เพ่ิมปริมาณมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชั่นที่รับส่งข้อความ ภาพและคลิปวิดีโอทางมือถือ การเผยแพร่ภาพ
สดที่เป็นภาพลามกหรือภาพที่เข้าข่ายลามกนั้น เป็นช่องทางที่ยากต่อการตรวจสอบและสกัดกั้น เนื่องจาก
กฎหมายที่ไม่ครอบคลุมและเหตุผลบางประการในเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่สามารถล่วงละเมิดได้ 
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Abstract 

 The danger of pornography in social media and applications that can send 
messaging, pictures, and. video clips is the key issue that tends to expand in the greater 
society. These would cause impact to the change of behavior, leading to several social 
problems. Then, Thailand has put into place the provisions to cover and punish the 
offenders and those involved in the crime. in the Computer Crime Act. According to the 
Computer Crime Act B.E. 2550 and offence of pornography and. Penal Code, Sections 287, 
287/1 and 287/2, leading to the crime, rape, enticing, and cultural diversion, 
especially. shows, all are the factors that undermine Thai Society. The young are often the 
victim of these pornography increasingly as the victim and the offender. 

From the research, although Thailand has the Act on the Computer Crime Act B.E. 
2550 and the law on pornography, child pornography, and unlawful exploitation of children 
according to Penal Code Sections 287, 287/1 and 287/2, it is not achieved according the 
anticipated intention at all. This is for the reason that spaces of distribution of media 
hasincreased,regardless of. the applications of messaging, Images and video clips on 
mobile. The Live broadcasting of any pornography or obscenity is difficult to detect and 
intercept. since the law does not cover and certain reason of personal right that is unable to 
violate.  

 
Keywords : Trading/ Pornography/ social media. 
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บทน า 
 สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ มนุษย์จึงสร้างสังคมอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาที่
เรียกว่า ”ชุมชนเสมือน” ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมที่ ไม่มีข้อจ ากัดทางภูมิประเทศ เขตแดน หรือระยะทาง 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดท าให้ปัญหาเรื่องสื่อลามกทวีคูณความรุนแรงมากข้ึน ทั้งปริมาณ
ที่มากขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโดยส่วนมากนิยมใช้
บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งให้บริการฟรีอย่างเช่น เฟสบุ๊คไฮไฟฟ์มายสเปซทวิตเตอร์สไกป์ และรวมถึง 
แอพพลิเคชั่นแพร่ภาพสดต่างๆ  
 ปัจจุบันการผลิตเผยแพร่จ าหน่ายภาพและสื่อลามกต่าง ๆ ได้มีการพัฒนารูปแบบและ วิธีการที่
หลากหลายเพ่ิมขึ้น ท าให้สื่อลามกบนอินเตอร์เน็ตสามารถแพร่หลายไปสู่สังคมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้
อย่างรวดเร็วจนยากที่จะควบคุมและป้องกัน ท าให้การเผยแพร่ภาพและสื่อลามกอนาจารกลายเป็นปัญหา
ส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข เนื่องจากมีผลกระทบต่อ มาตรฐาน ทางศีลธรรมรวมถึงเด็กและเยาวชนด้วย
(อรวรรณ เดชโชติวุฒ , 2550) ปัญหาเรื่องสื่อลามกเป็นอีกหนึ่งปัญหาในบรรดาปัญหาสังคมทั้งหลายที่
สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  
 การซื้อขาย เผยแพร่และจ าหน่ายภาพลามกอนาจาร หรือเข้าข่ายลามกอนาจารนั้น มักเป็นปัญหาที่
พบได้บ่อยและเป็นปัญหาที่มีแนมโน้มเพ่ิมปริมาณสูงขึ้นโดยผู้กระท าความผิดมักเกิดได้จากบุคลากรในประเทศ 
และอาจจะเกิดจากบุคลากรที่ลักลอบเข้ามากระท าความผิดในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ได้น าเสนอข่าวกรณีเกี่ยวกับ นายคอง ฮุน ยัง ผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ หลบหนีคดีน าเข้า 
ส่งออก เผยแพร่สู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันที่มีลักษณะลามก และสื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือการค้า อีกท้ัง
ซึ่งเป็นแอดมินเว็บไซต์เผยแพร่ และครอบครองสื่อลามกเด็กเพ่ือการค้า โดยนายคอง ฮุน ยัง ได้รับสารภาพว่า
ตนเองเป็นแอดมินเว็บไซต์ www.sexdosi.com ซึ่งตนท าหน้าที่อัพโหลดข้อมูลสื่อลามกอนาจารให้สมาชิก
ไดร้ับชม โดยปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 3 หมื่นคน และมีรายได้ 3-6 ล้านบาทต่อปี(ไทยรัฐออนไลน์.2561) โดย
อัตรารายได้ในจ านวนที่สูงเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุจูงใจที่ก่อให้เกิดจ านวนปริมาณผู้กระท าความผิดเพ่ิมมากขึ้น  
 ปัญหาเรื่องการซื้อขาย เผยแพร่และจ าหน่ายภาพลามกอนาจาร หรือเข้าข่ายลามกอนาจารนั้น ผู้
ศึกษามุ่งเน้นเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่มีต่อผู้บริโภคสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน อีกทั้งศึกษา
บทบัญญัติการควบคุมและลงโทษผู้กระท าความผิด หรือผู้ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามที่ ได้มีบัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือประมวลกฎหมาย มาตรา 
287 มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 เป็นต้น โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ผู้ศึกษาคาดหมายว่า
ประชาชนทุกคนจะบริโภคสื่อเหล่านี้ได้อย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณมากข้ึน และเป็นการลดปริมาณปัญหา
จากการแสวงหาผลประโยชน์ในทางเพศจากเด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการลดปริมาณแนวโน้มที่ เด็กและ
เยาวชนจะถูกชักจูงหรือล่อลวงให้กระท าความผิด อันซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดทางอาญา 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความหมาย แนวคิด และวิวัฒนาการเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
 3.เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อ
ออนไลน์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 งานวิจัยนี้ครอบคลุมแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการการซื้อขายภาพสื่อทางเพศผ่านทางระบบออนไลน์
ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 ข้อมูลในคดีเกี่ยวกับการซื้อขายภาพสื่อทางเพศผ่านทางระบบออนไลน์จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อขายภาพสื่อทางเพศผ่านทางระบบออนไลน์ 

3. ขอบเขตดา้นวิธีวิจัย 
การวิเคราะห์เนื้อหาทางเอกสาร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของค าว่าซื้อขายตามพจนานุกรม 
 ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย โอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ 
และผู้ซื้อตกลงจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย (พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์, 2552: 371) 

ความหมายของค าว่าซื้อขายตามกฎหมายไทย 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 453 บัญญัติว่า อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่ง 
“เรียกว่าผู้ขาย” โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง “เรียกว่าผู้ซื้อ” และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้
ราคา ทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขาย (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, 2558: 150) 
 ความหมายของค าว่าภาพตามพจนานุกรม 
 รูปที่ปรากฏเห็นหรือนึกเห็น เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพในฝัน สิ่งที่วาดขึ้นเป็นรูปหรือสิ่งที่ถ่ายแบบไว้ เช่น 
ภาพสีน้ ามัน ภาพถ่าย (พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์, 2552: 804) 
 ความหมายของค าว่าลามกตามพจนานุกรม 
 ว. หยาบช้าต่ าทราม หยาบโลน อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม เช่น หนังสือลามก พูดลามก 
ท าลามก. (ป.). (พจนานุกรมไทย ฉบับทันสมัยและสมบูรณ์ ฉบับพกพา, 2553: 977) 
 ความหมายของค าว่าลามกตามหนังสือกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม2 
 อันลามก คือ น่าอับอายในทางเพศ น่าอุจาดบัดสี โดยพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้ซึ่งมิได้
เคร่งต่อจารีตประเพณีถึงขนาดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมของโลกเลย (จิตติ ติงศภัทิย์, 2548: 802) 
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 ความหมายของค าว่าลามกตามตัวบทกฎหมายและแนวค าพิพากษาศาลฎีกา 
 กล่าวคือเป็นสิ่งที่น่าอับอายในทางเพศต่อตา น่าอุจาดบัดสี ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นศิลปะอันแสดงถึง
ความงามและฝีมือของศิลปินลามก (ฎีกาที่ 978/2496 ฎีกาที่ 675) ค าที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา 
และพระราชบัญญัติปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก โดยได้สรุปความหมายไว้เป็นค าว่า 
“สื่อลามก” ซึ่งหมายถึง สื่อที่ท าให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกซึ่งน่าอุจาดบัดสี น่าอับอาย ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูป
ของภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วมเพศของมนุษย์  “โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์” ไม่ว่าจะแสดงออกในรูปของภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี 
สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณาเครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอ่ืนใดก็
ตาม ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับค าว่า “สื่อลามกอนาจาร” (อิทธิพล ปรีติประสงค,์ 2550) 
 ความหมายของค าว่าสื่อตามพจนานุกรม 
 ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมายชักน าให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน, กุหลาบแดง
เป็นสื่อของความรัก, เรียกผู้ที่ท าหน้าที่ชักน าเผื่อให้ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ; (ศิลปะ) วัสดุ
ต่าง ๆ ที่น ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มีความหมายแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น 
สื่อผสม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556: 1240) 
 ความหมายของค าว่าสื่อลามกอนาจารเด็กตามหนังสือกฎหมายอาญาภาคความผิด เล่ม2 
 สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายถึงรวมถึง วัตถุหรือสิ่งของต่าง ๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์
หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2557) 
 ความหมายของค าว่าสื่อลามกอนาจารตามตัวบทกฎหมายและแนวค าพิพากษาศาลฎีกา 
 สิ่งที่ผู้พบเห็นแล้วมีความรู้สึกน่าอุจาดบัดสี น่าอับอาย เป็นสื่อที่แสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย์ 
ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วมเพศ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทาง
กามารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย 
ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอ่ืนใดก็ตาม หากมีลักษณะและจุดประสงค์ดังกล่าว ล้วน
เป็นสื่อลามกท้ังสิ้น (ธนะชัย ผดุงธิติ, 2545) 
 ความหมายของค าว่าสื่อสังคมออนไลน์ตามแหล่งอ่ืนๆ 
 สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพ่ือใช้สื่อสารระหว่างกันใน
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต (mindmeister, 2560) 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ 
 นอกจากการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ ที่จะสร้าง
ระบบการควบคุมดูแลกันเองภายใต้หลักจริยธรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ภาครัฐและภาคสังคม  เป็น
อีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยให้เกิดการจัดการปัญหาสื่อลามก (อิทธิพล ปรีติประสงค์, 2550) แล้วทั้งนี้ยังต้อง
อาศัยกฎหมายหลักที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาก็คือ มาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา ที่มีผล
ต่อการจัดการต่อผู้จ าหน่าย เผยแพร่ รวมทั้ง มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายที่มีผลต่อการจัดการปัญหาเรื่องสื่อลามกในระบบ
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คอมพิวเตอร์ ทั้งต่อผู้น าสื่อลามกเข้าระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ผู้ให้บริการที่รู้ถึงการกระท าและไม่ลบข้อมูล
ออกจากระบบในทันที 
 โดยกฎหมายที่เกี่ยวกับการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
นั้น ซึ่งเป็นความผิดที่อยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวกับลามกอนาจารเด็ก และการหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ 
โดยได้บัญญัติไวใ้น มาตรา 287 กล่าวคือ  
 มาตรา 287 
 ผู้ใด 1. เพ่ือความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้า เพ่ือการจ่ายแจกหรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไป หรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ 
ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่อง หมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
หรือสิ่งอื่นใดอันลามก 
 2. ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว 
จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 
 3. เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าว
โดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือ
สิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่
เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, 2558: 118) 
 มาตรา 287/1 
 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง
ส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 มาตรา 287/2 
 ผู้ใด (1) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่ายหรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก 
  (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเก่ียวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือ
แสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก 
  (3) เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดย
ประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจาร
เด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หก
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 การค้า คือการหาก าไรเป็นปกติธุระ มิใช่การกระท าเพียงครั้งเดียว อาจจะกระท าในฐานะเป็นเจ้าของ
กิจการเอง เป็นหุ้นส่วน หรือเป็นแต่เพียงลูกจ้างก็ได้ (จิตติ ติงศภัทิย์, 2548: 804) 
 ซึ่งอีกทั้งยังมีกฎหมายที่ดูแลครอบคลุมการใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกประเภท โดยต้องให้อยู่ภายใต้ของ
ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
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 มาตรา 14 บัญญัติว่า “ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  
           (1) น าเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน หรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน 
           (2) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดคว าม
เสียหายต่อความม่ันคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน 
           (3) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 
           (4) น า เข้ าสู่ ระบบคอม พิ ว เตอร์ซึ่ งข้ อมู ลคอม พิ ว เตอร์ ใด  ๆ  ที่ มี ลั กษณ ะอันลามกและ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 
           (5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) 
หรือ (4)” 
 พระราชบัญญัติและประมลกฎหมายที่มีหน้าที่ครอบคลุมและก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าการฝ่าฝืน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการกระท าความผิดเหล่านี้ โดยได้แบ่งความรับผิดไว้ในส่วนของ ความผิดตาม
พระราชบัญญัติเกี่ยวการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ .ศ.2550 และในส่วนของความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 ในส่วนของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานั้น ได้แบ่งความผิดเกี่ยวกับการซื้อขาย จ าหน่ายและ
เผยแพร่สื่อลามก หรือการซื้อขาย จ าหน่ายและเผยแพร่สื่อลามกเด็กไว้ ในมาตราดังต่อไปนี้ มาตรา 287 
มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2  
 มาตรา 287 ได้ก าหนดความผิดเอาไว้ 3 ประการ คือ 
 ประการแรก กล่าวคือ เพ่ือท า ผลิต มีไว้ น าเข้า ส่งออก หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร เพ่ือค้าขาย 
จ่ายแจก หรือเพ่ือแสดงอวดแก่ประชาชน 
 ประการที่สอง กล่าวคือ เพ่ือซื้อขายสื่อลามกอนาจาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสื่อลามก
อนาจาร  
 ประการที่สาม กล่าวคือ เพ่ือการโฆษณาแหล่งค้นหาสื่อลามกอนาจาร หรือช่วยเผยแพร่ซึ่งประโยชน์
ทางการค้า 
 มาตรา 287/1 กล่าวคือ เป็นการห้ามครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ไม่ว่าจะมีไว้เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม 
 มาตรา 287/2 ได้ก าหนดความผิดเอาไว้ 3 ประการ โดยเป็นหลักเดียวกันกับ มาตรา 287 แต่เป็นใน
ส่วนของสื่อลามกอนาจารเด็ก กล่าวคือ  
 ประการแรก กล่าวคือ เพ่ือท า ผลิต มีไว้ น าเข้า ส่งออก หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก เพ่ือค้าขาย 
จ่ายแจก หรือเพ่ือแสดงอวดแก่ประชาชน 
 ประการที่สอง กล่าวคือ เพ่ือซื้อขายสื่อลามกอนาจารเด็ก หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสื่อลามก
อนาจารเด็ก  
 ประการที่สาม กล่าวคือ เพ่ือการโฆษณาแหล่งค้นหาสื่อลามกอนาจารเด็ก หรือช่วยเผยแพร่ซึ่ง
ประโยชน์ทางการค้า 
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 และในส่วนของพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายที่มี
ผลต่อการจัดการปัญญาที่เป็นความผิดโดยการน าเข้าข้อมูลต่อระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 นั้นได้ให้
ความหมายไว้ 5 ลักษณะความผิด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ ประการแรก เป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ทุจริต 
หลอกลวง  ประการที่สอง เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความมั่งคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ 
ประการที่สาม เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความม่ันคงหรือก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา ประการที่
สี่ เป็นการแสดงข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนเข้าถึงได้ ประการที่ห้า กล่าวคือ เป็นการเผยแพร่ ส่งต่อ
ข้อมูล ที่รู้แล้วว่าเป็นความผิด  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขั้นตอน ดังนี้   
การวิจัยเอกสาร 
 การวิจัยในส่วนนี้ เพ่ือตอบจุดประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับ “ปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อ
ออนไลน์”และ “วิเคราะห์รวบรวมข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายภาพทางเพศผ่าน
สื่อออนไลน์” โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 1. ข้อมูลที่เป็นเอกสารเชิงวิชาการได้แก่ 
  1.1 บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
  1.2 บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 
  1.3 บทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  1.4 ต าราและหนังสือประมวลกฎหมายอาญา  
  1.5 ต าราและหนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  1.6 งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการปราบปรามสื่อลามกอนาจารบน
อินเตอร์เน็ต ของส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  1.7งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต: ศึกษากรณี
การเผยแพร่ภาพและสื่อลามกอนาจารโดยผานโปรแกรมแคมฟรอก 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
  1.1 ส่วนที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
  1.2 ส่วนที่เป็นค าอธิบายจากต าราและหนังสือ 
  1.3 ส่วนที่เป็นงานวิจัยและบทความ 
  1.4 ส่วนที่เป็นค าพิพากษาศาลฎีกา 

2. ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้   
  2.1 วิเคราะห์ ตีความและให้ความหมายข้อมูลในรูปของการอธิบายโดยการอ่านและจับ
ประเด็น จัดกลุ่มข้อมูล    
  2.2 เชื่อมโยงแนวคิด ขยายความเชื่อมโยง หาความหมาย หาข้อสรุป  
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แหล่งเก็บข้อมูล 
 ต ารา หนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทบัญญัติกฎหมายทั้งของไทยและ
กฎหมาย ต่างประเทศหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต (สารสนเทศ) 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้เขียนต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์พร้อม
ทั้งศึกษาวิธีการ มาตรการในการป้องกันปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเห็น
ได้มากของสังคมไทยในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมอัตราจ านวนของปัญหานี้มากขึ้นในระยะยาว เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การเข้าถึงสื่อลามกนั้นง่ายมากขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากการน าภาพลามกหรือ
เข้าข่ายในทางลามกออกมาเผยแพร่ด้วยตนเอง หรือผู้ประกอบการ โดยมีการแลกเปลี่ยนกันเป็นจ านวนเงิน 
หรือในรูปแบบของวัตถุที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ ผ่านทางช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์ โปรแกรมสนทนาออนไลน์ รวมไปถึงแอพพลิเคชั่นแพร่ภาพสดต่างๆปัญหาการซื้อขายภาพ
ทางเพศผ่านสื่อออนไลน์นี้ ล้วนแล้วเป็นปัจจัยหลักอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาภัยสังคมอาทิ การก่อ
อาชญากรรม การข่มขืน ล่อลวง การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งที่ต้องการ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ ผู้เขียน
วิเคราะห์ประกอบกับหลักกฎหมายและหลักพระราชบัญญัติ จึงสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 เนื่องจากปัญหาภัยอันตรายจากสื่อลามกในโลกโซเชียลและแอพพลิเคชั่นที่สามารถส่งข้อความ ภาพ
และคลิปวิดีโอ ยังเป็นปัญหาส าคัญที่มีแนวโน้มการขยายตัวในสังคมอย่างมาก  สิ่งเหล่านี้ ส่งผลกระทบไปถึง
ทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม น ามาซึ่งปัญหาสังคมหลายประการ ทั้งยังเป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่
น าไปสู่การก่ออาชญากรรม การข่มขืน ล่อลวง การเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องการโชว์   ปัญหา
เรื่องสื่อลามกเป็นอีกหนึ่งปัญหาในบรรดาปัญหาสังคมทั้งหลายที่สังคมไทยก าลังเผชิญอยู่ตั้งแต่อดีตมา
จนกระทั่งถึงปัจจุบันซึ่งแม้ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการปัญหาก็คือ มาตรา 287มาตรา 287/1 
มาตรา 287/2 ตามประมวลกฎหมายอาญา ที่มีผลต่อการจัดการต่อผู้จ าหน่าย เผยแพร่ โดย มาตรา 287ได้
ก าหนดความผิดเอาไว้ 3 ประการ คือ 1.เพ่ือท า ผลิต มีไว้ น าเข้า ส่งออก หรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร เพ่ือ
ค้าขาย จ่ายแจก หรือเพ่ือแสดงอวดแก่ประชาชน 2.เพ่ือซื้อขายสื่อลามกอนาจาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายสื่อลามกอนาจาร 3.เพ่ือการโฆษณาแหล่งค้นหาสื่อลามกอนาจาร หรือช่วยเผยแพร่ซึ่งประโยชน์ทาง
การค้า มาตรา 287/1 กล่าวคือ เป็นการห้ามครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ไม่ว่าจะมีไว้เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้ อ่ืนก็ตาม และมาตรา 287/2 ได้ก าหนดความผิดเอาไว้ 3 ประการ โดยเป็นหลักเดียวกันกับ 
มาตรา 287 แต่เป็นในส่วนของสื่อลามกอนาจารเด็ก กล่าวคือ 1.เพ่ือท า ผลิต มีไว้ น าเข้า ส่งออก หรือเผยแพร่
สื่อลามกอนาจารเด็ก เพ่ือค้าขาย จ่ายแจก หรือเพ่ือแสดงอวดแก่ประชาชน 2.เพ่ือซื้อขายสื่อลามกอนาจารเด็ก 
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายสื่อลามกอนาจารเด็ก 3.เพ่ือการโฆษณาแหล่งค้นหาสื่อลามกอนาจารเด็ก 
หรือช่วยเผยแพร่ซึ่งประโยชน์ทางการค้า โดยก่อนหน้าจะเป็นมีการการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา
ในปีพ.ศ.2558 นั้นจะเห็นได้ว่า ถ้าการครอบครองหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารนั้น หากเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว หรือเพ่ือประโยชน์ต่อบางบุคคลนั้น ไม่เผยแพร่ไปสู่สาธารณะชน ก็ย่อมยังไม่ถือว่าได้กระท าความผิด 
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ตามมาตรา 287 จึงส่งผลให้การขยายตัวของปัญหาการซื้อขาย เผยแพร่ จ าหน่ายและแสวงหาผลประโยชน์
จากภาพสื่อลามกอนาจาร และการลามกอนาจารเด็กนั้นมีปริมาณเพ่ิงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 รวมทั้ง มาตรา 14แห่งพระราชบัญญัติการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีผลใช้
บังคับเป็นกฎหมายที่มีผลต่อการจัดการปัญหาเรื่องสื่อลามกในระบบคอมพิวเตอร์ โดยมาตรา 14 นั้นได้ให้
ความหมายไว้ 5 ลักษณะความผิด ดังจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 1) เป็นการแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ ทุจริต หลอกลวง  
2) เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความม่ังคงและความปลอดภัยของประเทศชาติ 3) เป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความมั่นคงหรือก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 4) เป็นการแสดงข้อมูลอันมีลักษณะลามก ที่ประชาชน
เข้าถึงได้ 5) เป็นการเผยแพร่ ส่งต่อข้อมูล ที่รู้แล้วว่าเป็นความผิด  
 แต่เมื่อได้มีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในปีพ.ศ.2558 ก็ได้เกิดข้อยกเว้นขึ้นว่า หากเป็น
การการครอบครองหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก ตามมาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 นั้น แม้จะเป็น
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพ่ือประโยชน์ต่อบางบุคคลก็ตาม แม้จะไม่ได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณะชนก็ย่อมถือว่า
เป็นความผิดและจะต้องได้รับบทลงโทษ ซึ่งเป็นบทลงโทษที่รุนแรงกว่า มาตรา 287  
 ทั้งนี้แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายทั้งในส่วนของกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติอยู่แล้วก็ตามแต่
ยังคงไม่สามารถก าจัดปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์นี้ออกไปจากสังคมได้ซึ่งอาจสืบ
เนื่องมาจากการตราบทบัญญัติกฎหมายที่ยังคงมีช่องว่างทางกฎหมายอยู่ประกอบกับสื่อสังคมออนไลน์ที่
ควบคุมดูแลได้ยากมากขึ้น ขาดความเข้มงวดมากพอ และการขาดจรรยาบรรณของผู้ประกอบการหรือผู้
ให้บริการซึ่งมุ่งเน้นแต่จะแสวงหาผลประโยชน์ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นยังคงเป็นปัญหา และน าไปซึ่งผลเสียที่จะ
ตามมาในอนาคต  
 มาตรการในทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการเผยแพร่และซ้ือขายภาพถ่ายทางเพศ 
 การรับหรือส่งสารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ ภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้กระท าหรือของบุคคล
อ่ืนนั้น ย่อมกระท าได้ อย่างรวดเร็วและแพร่หลาย เนื่องจากการรับเอาค่านิยมของต่างชาติและแรงจูงใจ ที่เป็น
ค่าตอบแทนสูง  จึงท าให้จ านวนผู้กระท าผิดในรูปแบบนี้ เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างสูง และอัตราของอายุผู้กระท าผิด
ที่เป็นผู้เยาว์ นั้นก็มีแนวโน้มมากขึ้น จะเห็นได้ว่าการมี พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และกฎหมายอาญาบางเรื่องที่เข้ามาควบคุมอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ดันนั้นจึงเป็นช่องว่างของ มาตรการ
ควบคุม ที่ต้องเร่งกระท าให้เห็นผลอย่างโดยเร็ว เพ่ือลดปัญหาการให้งานในสื่อสังคมออนไลน์ อย่างผิด
กฎหมายและผิดศีลธรรม  
 มาตรการในด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณของผู้ประกอบการ 
 ปัญหาด้านนี้เป็นปัญหาตัวแปรหลักที่มีส่วนควบคุมดูแล การกระท าผิดในเรื่องนี้ได้อย่างมาก เนื่องจาก
ถ้าผู้ประกอบเห็นถึงความถูกต้อง กล่าวคือ ความถูกต้องในจริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามและ อยู่ภาย ใต้การ
ควบคุมของกฎหมาย โดยมีมาตรการที่จะไม่สนับสนุน เอ้ือประโยชน์ หรือให้ค่าตอบแทน แก่ผู้ที่กระท าการซื้อ
ขาย เผยแพร่ หรือ เผยแพร่ภาพสด โดยใช้พื้นที่ของตนในการกระท าความผิดผ่านทางสังคมออนไลน์  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทางด้านสังคม 

 มาตรการในการปราบปรามเป็นหนึ่งในมาตรการในการท างานที่จะท าให้สื่อร้ายเหล่านั้นลดจ านวนลง
โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถเป็นผู้ส่งสื่อสารได้ด้วยตนเอง เช่น การส่งรูปภาพการโชว์ของตัวเองไปยังเว็บไซต์หรือ
กระดานข่าว หรือผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ แม้แต่กระทั่ง รูปแบบการบริการแบบเซ็กซ์โฟน ต้องจัด
โดยเริ่มจาก ตัวบุคคลเนื่องจากการท างานที่จะท าให้สื่อร้ายเหล่านั้นลดจ านวนลงได้จะต้องอาศัยความร่วมมือ
ของผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยหลักในการหยุดการซื้อขาย เผยแพร่ และอัพโหลดภาพลามกต่างๆ หรือ การน าเสนอ
การแสดงออกเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือบุคคลอ่ืนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบ
ต่างๆ ส่งผลกระทบไปถึงทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม น ามาซึ่งปัญหาสังคมหลายประการซึ่งเป็นปัจจัย
ที่บั่นทอนทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทย ดังนั้นการรู้เท่าทันและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงสร้างสรรค์ ถือว่า
เป็นแนวทางปฏิบัติที่จะส่งผลให้ประชาชนในสังคม ได้รับการใช้ประโยชน์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สร้างสรรค์
และเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ผู้ อ่ืน และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและห่างไกลจากการกระท าความผิด
อาชญากรรมในเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจับเอกสารซึ่งอ้างอิงจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550และความผิดเกี่ยวกับลามกอนาจารเด็ก และการหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 มาตรา 287/1 และมาตรา 287/2 เป็นหลัก โดยในมตรา 287 ได้ให้หลัก
กฎหมายไว้ดังนี้ ผู้ใด (1) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพ่ือการแสดงอวด
แก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ 
ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
หรือสิ่งอ่ืนใดอันลามก (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก
ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น (3) เพ่ือจะช่วยการท า
ให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคล
กระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้
จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ซึ่งในพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายอาญานี้ได้ก าหนดขอบเขตไว้อย่างกว้างๆ ซึ่งยังครอบคลุม
ไปไม่ถึงส่วนของปัญหาการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์และบทลงโทษของผู้กระท า รวมทั้งการควบคุม
ผู้ให้บริการสื่อในเชิงลบเกี่ยวกับการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์อย่างมากนัก ดังนั้นเพ่ือให้กฎหมาย
ครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวการซื้อขายภาพทางเพศผ่านสื่อออนไลน์นี้ควรที่จะก าหนดตัวบทกฎหมายหรือร่างบท
พระราชบัญญัติที่ก าหนดถึงหลักเกณฑ์การเข้าใช้บริการ หรือตรวจสอบการกระท าผิดได้อย่างตรงประเด็นและ
เข้มงวดมากขึ้น นอกจากในส่วนของผู้ใช้บริการแล้ว ยังรวมถึงมีบทลงโทษถึงผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการซึ่ง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เพ่ือท าให้ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการเกรงกลัวต่อบทลงโทษที่รุนแรงและครอบคลุม
ทั่วถึง 
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