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ส่ือลามกเด็ก 



กฎหมายส่ือลามกเดก็ในประเทศต่างๆ 

จากการส ารวจของ International Center for Missing 
& Exploited Children ในปี 2012  

• 69 ประเทศมีกฎหมายส่ือลามกที่เป็นไปตามมาตรฐาน 4 ประการ 

• ญ่ีปุ่นเพิ่งมีกฎหมายห้ามครอบครองส่ือลามกเดก็ในปี 2014 

• 53 ประเทศไม่มีส่ือลามกเดก็ 

• ประเทศที่เหลือมีกฎหมายเกี่ยวกับส่ือลามกเดก็แต่อาจไม่ครบ
ตามมาตรฐานทัง้ 4 



มาตรฐาน 4 ประการ 

• มีกฎหมายที่ก าหนดให้ส่ือลามกเดก็เป็นส่ิงผิดกฎหมายอยู่
แล้ว 

• มีกฎหมายที่ให้ค าจ ากัดความของส่ือลามกเดก็อยู่แล้ว 

• การครอบครองส่ือลามกเดก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆเป็น
ความผิด 

• การเผยแพร่ส่ือลามกเดก็ผ่านทางระบบคอมพวิเตอร์หรือ 
Internet ถือเป็นอาชญากรรม 

 



แนวคดิในการควบคุม 

• เหตุผลในการควบคุมส่ือลามกเดก็และส่ือลามกผู้ใหญ่ต่างกัน 

• ส่ือลามกผู้ใหญ่ตัง้อยู่บนแนวคดิเร่ืองของศีลธรรมทางเพศ  

• ส่ือลามกเดก็ตัง้อยู่แนวคดิเร่ืองการคุ้มครองเดก็ 
– วัยวุฒใินการตัดสนิใจ โดยเฉพาะเร่ืองทางเพศ 

– สภาพร่างกายที่ไม่เตบิโตเตม็ที่ อาจได้รับบาดเจบ็จากกจิกรรมทางเพศ
กับผู้ใหญ่ 



เหตุผลในการควบคุมส่ือลามกเด็ก 

• ส่ือลามกเดก็เป็นการล่วงละเมิดทางเพศต่อเดก็ทัง้ทางร่างกาย
และจติใจ 

• ส่ือลามกเดก็ที่อยู่บน Internet จะอยู่บนไปตลอดนัน้ยากที่จะ
ตามลบได้หมด 

• ส่ือลามกเดก็สามารถถูกใช้เป็นเคร่ืองมือให้พวก paedophile 
ใช้ล่อลวงเดก็เพื่อล่วงละเมิดทางเพศ 

• ส่ือลามกเดก็ท าให้เกิดความต้องการส่ือลามกเพิ่มขึน้ในตลาด 
(demand) และก็ท าให้มีการล่อลวงเดก็มาใช้ในการผลิต
เพิ่มขึน้  



กฎหมายระหวา่งประเทศ  

• Convention on Cybercrime ของ Council of 
Europe ข้อ 9 ห้ามเกี่ยวกับผลิต เผยแพร่ ครอบครองส่ือลามก
เดก็ไว้  

 

• อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็ของสหประชาชาตข้ิอ 34 (ค) ที่ห้าม
แสวงหาประโยชน์จากเดก็ในการแสดงส่ือลามก หรือเก่ียวข้อง
กับส่ือลามก 

 



กฎหมายไทย  

ประมวลกฎหมายอาญา – สามารถปรับใช้กับการผลิตได้  

• ม.277 – ข่มขืนกระท าช าเราเดก็ 

• ม.278 – กระท าอนาจารเดก็ 15 ปีขึน้ไป 

• ม.249 – กระท าอนาจารเดก็ 15 ปีลงมา 

• ม.282 วรรค 2 และ วรรค 3 – เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการ
อนาจารเดก็ 

• ม.283 วรรค 2 และ วรรค 3 – เป็นธุระจัดหา พาไปเพื่อการ
อนาจารเดก็ โดยหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลัง 

 



• พรบ คุ้มครองเดก็ ม.26 (9) – บังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม 
ให้เดก็แสดงหรือกระท าการอันมีลักษณะลามกอนาจาร 

 



• แต่ ณ ขณะนี ้กฎหมายไทย ยังไม่มีบทบัญญัตห้ิามการผลิต 
เผยแพร่ และครอบครองส่ือลามกเดก็โดยตรง 



ร่าง พรบ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  

• ม.14 ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ โดยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ 
เพื่อให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยการผลิต ส่งผ่าน จัดให้ได้มา 
หรือท าให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพวิเตอร์ที่เป็นส่ิงลามกอนาจาร
โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

• ถ้าสิ่งลามกอนาจารตามวรรคหน่ึงเกี่ยวกับบุคคลอายุไม่เกินสิบ
แปดปี ไม่ว่าผู้กระท าจะรู้หรือไม่ก็ตาม ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้
ปรับ 



• แต่มาตรา 14 นีถู้กตดัออก 

• ต่อมา เร่ืองส่ือลามกเดก็มาปรากฏอีกครัง้ใน ร่าง พรบ ป้องกัน
และปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤตกิรรมอันตราย 



มาตรา 3 ร่าง พรบ ส่ิงย ัว่ย ุ

• “ส่ิงย่ัวยุพฤตกิรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพ ส่ิงพิมพ์ 
รูปรอย เคร่ืองหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ เสียงหรือถ้อยค า 
ข้อความ ข้อมูล หรือส่ิงใดๆ ทีก่ระตุ้น ส่งเสริม หรือย่ัวยุ โดย
ประการทีน่่าจะก่อให้เกิด 

•  (2) ความสัมพันธ์หรือการกระท าทางเพศกับเดก็ 

• “เดก็” หมายความว่า บุคคลซึง่มีอายุต า่กว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และ
ให้หมายความรวมถงึตัวแสดงในวิ่งย่ัวยุพฤตกิรรมอันตรายทีมี่
เน้ือหา หรือลักษณะท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลซึง่มีอายุต า่กว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์  

 



• มาตรา ๑๘  ผู้ใดท า ผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงส่ิงย่ัวยุพฤตกิรรม
อันตราย เพื่อการแจกจ่าย เพื่อการแสดงอวด หรือเพื่อเผยแพร่แก่ถ้า
การ 

• กระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าโดยมีเดก็ซึ่งมีอายุต ่ากว่าสิบห้าปี  

หรือมีลักษณะที่ท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นเดก็ซึ่งมีอายุต ่ากว่าสิบห้าปี เป็นตัว
แสดงปรากฏอยู่ในส่ิงย่ัวยุพฤตกิรรมอันตรายในลักษณะที่เป็นผู้กระท า
หรือถูกกระท าตามกรณีต่าง ๆ ในความหมายของสิ่งย่ัวยุพฤตกิรรม
อันตรายที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓ ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สาม
ปีถงึเจด็ปี  

 



• ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง เป็นการกระท าเพื่อ
ความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤตกิรรม
อันตราย ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนัน้อีกกึ่งหน่ึง 

 



• มาตรา ๑๙  ผู้ใดแจกจ่าย แสดงอวด หรือเผยแพร่ส่ิงยั่วยุ
พฤตกิรรมอันตราย ต้องระวางโทษเช่นเดยีวกับผู้กระท าความผิด
ตามมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  

• ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงเป็นการกระท าโดยการน าเข้าสู่ระบบ
คอมพวิเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถงึได้ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนัน้อีกกึ่งหน่ึง 

• ถ้าการกระท าตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองเป็นการกระท าต่อเดก็
หรือใช้ให้เดก็เป็นผู้กระท าความผิด ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็น
สองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนัน้ 

 



ร่างแกไ้ข พรบ คอมพิวเตอร์ 

• มาตรา 16/1 ผู้ใด 
• จัดท ารูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

แจกจ่ายผ่านระบบคอมพวิเตอร์ 
• น าเสนอหรือจัดให้มีรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี ผ่าน

ระบบคอมพวิเตอร์ 
• แจกจ่ายหรือโอนถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่าน

ระบบคอมพวิเตอร์ 
• จัดหามาให้ซึ่งถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีผ่านระบบ

คอมพวิเตอร์เพื่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
• ครอบครองถ่ายรูปภาพลามกอนาจารของบุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปีในระบบ

คอมพวิเตอร์หรือบนส่ือที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคอมพวิเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการค้า
หรือเพื่อหาก าไร 

• ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

 



ขอ้สงัเกต 

• ม.19 ของ ร่างพรบ สิ่งยั่วยุ กับ มาตรา 16/1 ของร่างแก้ไข พรบ 
ความผิดคอมพิวเตอร์ จะมีลักษณะเหมือนกัน คือ การเผยแพร่
ส่ือลามกเดก็ เป็นความผิดที่มีโทษหนัก แต่ผมสงสัยว่าท าไมต้อง
ออกกฎหมายที่มีเนือ้หาเหมือนๆกันออกมา 

• จริงๆมีแค่กฎหมายเดียวก็น่าจะเพียงพอหรือไม่? 



• นอกจากนี ้ตามร่างแก้ไข พรบ ความผิดคอม ม.16/1 (2) (3) (4) 
ก าหนดให้การน าเสนอ แจกจ่าย หรือโอน หรือจัดหามาให้ซึ่งส่ือ
ลามกเดก็เพื่อตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นความผิด โดยไม่มีบทยกเว้น
ความรับผิดใดๆไว้ ถ้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ ต้องน าเสนอ จ่ายจาก 
โอน หรือจัดหาส่ือลามกเดก็เพื่อใช้ในการด าเนินคดีเก่ียวกับส่ือ
ลามกเดก็ ก็เท่ากับว่าเจ้าหน้าที่กระท าผิดกฎหมายเร่ืองนีเ้องด้วย
หรือไม่? (ในขณะที่ ร่าง พรบ สิ่งยั่วยุมีข้อยกเว้นให้)  

 



• ม.1448 ป.แพ่งอนุญาตให้เดก็อายุ 17 ปี แต่งงานกันได้ ถ้าพวก
เขาแต่งงานกัน แต่ก็ยังถือว่าเป็น “เดก็” ตามกฎหมายส่ือลามก
เดก็ ถ้าพวกเขาบันทกึกิจกรรมทางเพศของตวัเองไว้แล้วส่งภาพ
หรือคลิปกิจกรรมทางเพศ หรือเปิดไฟล์คลิปจากคอมพวิเตอร์ให้
คู่สมรสตวัเองด ูพวกเค้าจะผิดกฎหมายโดยเฉพาะ ตามร่างแก้ไข 
พรบ ความผิดคอมพวิเตอร์ด้วยหรือไม่?  ในขณะที่กฎหมาย
ต้องการคุ้มครองเดก็ แต่กรณีนีก้ลับจะเป็นการลงโทษเดก็ที่
แต่งงานกันถูกต้องตามกฎหมาย  

 



ส่ือวปิริตทางเพศ?  



การควบคุมส่ือลามก 

• ในส่วนของส่ือโป๊ผู้ใหญ่ ตอนนีป้ระเทศไทยมีกฎหมายหลักอยู่ 2 
ฉบับ คือ  

• มาตรา 287 ป.อาญาที่ห้ามการผลิต มีไว้ แจกจ่าย แสดงอวดส่ือ
ลามกเพื่อประสงค์ทางการค้า  

• มาตรา 14(4) พรบ คอมพวิเตอร์ ที่ห้ามน าข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบ
คอมพวิเตอร์ที่คนทั่วไปเข้าถงึได้  



• โดยเหตุผลหลักในการควบคุมที่ศาลฏีกาเคยให้ไว้ก็ คือ  

• เพื่อรักษาศีลธรรมอันดีงาม (2875/2531, 7416/2537, 2787/2541)  

• ส่ือลามกเป็นสาเหตุท าให้เกิดการกระท าความผิดทางเพศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การข่มขืน (2875/2531, 2787/2541) 



สมมุติฐานของรัฐในการควบคุมส่ือลามก 

• คนที่ดส่ืูอลามก และการเผยแพร่ส่ือลามกจะท าให้ศีลธรรมใน
สังคมตกต ่าลง – ใช้อะไรเป็นมาตรวัด? 

 

• ผู้ดส่ืูอลามก 100 คนจะออกไปข่มขืน 100 คน – ไม่มีงานวิจัย
สนับสนุนอย่างไม่มีข้อสงสัย / การข่มขืนมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้อง / 
ท าไมคนดส่ืูอลามกจ านวนมากไม่ลงมือข่มขืน? 



การกระท าวิปริตทางเพศ 

• “การกระท าวปิริตทางเพศ” หมายความว่า ความสัมพันธ์หรือการกระท าทาง
เพศในลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี ้

• (1) ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบดิามารดาเดียวกัน หรือพี่น้อง
ร่วมแต่บดิาหรือมารดาเดียวกัน 

• (2) โดยใช้ความรุนแรงถงึขนาดที่น่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย หรือโดยใช้
อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่อาจจะก่อให้เกดิอันตรายต่อร่างกายหรือชีวติ 

• (3) โดยการบังคับขู่เขญ็หรือข่มขืนใจ 

• (4) ระหว่างบุคคลตัง้แต่สามคนขึน้ไป และรวมถงึการร่วมประเวณีหมู่ด้วย 

• (5) โดยการช าเราสัตว์หรือช าเราศพ 

 



หลกัการและเหตุผลของ ร่าง พรบ ส่ิงย ัว่ย ุ

• การปกป้องเดก็และเยาวชนจากส่ือที่อาจท าให้ความเข้าใจและ
มุมมองทางเพศของเดก็และเยาวชนบดิเบือนไปซึ่งกรณีนีเ้ป็น
เหตุผลที่ยอมรับได้ เพราะมีงานวิจัยบางชิน้ระบุว่าส่ือส่ง
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเดก็ 

 

• กฎหมายในการควบคุมส่ือลามกไม่มีประสิทธิภาพพอ ไม่มี
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
วัตถุลามก 

 



• การจัดกิจกรรมที่บางประเภท เช่น การมีเพศสัมพันธ์เกิน 3 คน
หรือกิจกรรมทางเพศหมู่ให้เป็นส่ิงยั่วยุพฤตกิรรมอันตราย เป็น
การสะท้อนให้เหน็ว่า ร่าง พรบ สิ่งยั่วยุออกมาเน้นย า้ เร่ืองการ
ควบคุมศีลธรรมทางเพศของสังคมไทยที่มีลักษณะ ศีลธรรมเซอร์
เรียล (surreal morality) 

 



• ซึ่งการควบคุมนีไ้ม่ใช่แค่ควบคุมไม่ใช่แค่เฉพาะเดก็แต่ควบคุม
ผู้ใหญ่ที่ถือว่ามีวัยวุฒแิละวิจารณญาณเพียงพอให้อยู่ในระดบั
เดียวกับเดก็ เท่ากับว่ารัฐเข้ามายุ่มย่ามในกิจกรรมทางเพศของ
ผู้ใหญ่อย่างเราๆ เท่ากับว่าเป็นการที่รัฐเข้ามาล่วงละเมิดในสิทธิ
และอ านาจการตดัสินใจว่าแต่ละบุคคลว่าจะมีศีลธรรม (moral 
autonomy)ในเร่ืองทางเพศมากน้อยแค่ไหน  



• และนอกจากนีด้เูหมือนว่าการควบคุมยงัคงตัง้อยู่บนสมมุตฐิาน
ที่ว่า เราดส่ืูอที่รัฐเรียกว่า “วิปริตทางเพศ” แล้วเราจะท าตามสิ่งที่
เราเหน็ 100%  

 



ขอ้สงัเกต 

• การกระท าที่ถือว่า “วิปริตทางเพศ” บางประเภท หากท าจริงๆ
กลับไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าบันทกึเป็นคลิปหรือภาพถ่ายหรืออะไร
ก็ตามก็จะกลายเป็นสิ่งผิดกฎหมาย (ถ้ามีเจตนาแจกจ่าย แสดง
อวด หรือเผยแพร่)  

 



การกระท า กฎหมาย  

กจิกรรมทางเพศระหวา่งคนใน

ครอบครวั 

ไมม่กีฎหมายก าหนดความผดิ (ยกเวน้

กระท าตอ่เด็ก) 

ใชค้วามรนุแรง/อปุกรณอ์าจกอ่ใหเ้กดิ

อนัตรายตอ่รา่งกายหรอืชวีติ  

ความผดิฐานท ารา้ยรา่งกาย ม.295-

297 – ป.อาญา 

ความผดิฐานฆา่ผูอ้ ืน่ ม. 288 – ป.

อาญา 

บงัคบั ขูเ่ข็ญ ขม่ขนืใจ ขม่ขนืใจใหผู้อ้ ืน่กระท าการใด ม.309 – 

ป.อาญา 

ขม่ขนืกระท าช าเรา ม.276 – ป.อาญา 

ระหวา่งบคุคล 3 คนขึน้ไปหรอืรว่ม

ประเวณีหมู ่ 

ไมม่กีฎหมายก าหนดความผดิ (ยกเวน้

กระท าตอ่เด็ก) 

ช าเราสตัว ์ ม.20 - พรบ คุม้ครองสตัว ์: กระท า

ทารณุสตัว?์?  

ช าเราศพ ม.366/1 – แกไ้ขป.อาญา 



• ในกรณีของการใช้ความรุนแรงหรืออุปกรณ์ก่อให้เกดิอันตรายต่อ
ชีวิตและร่างกาย การบังคับใช้กฎหมายนีอ้าจจะกระทบต่อกลุ่มผู้
ที่ชอบ BDSM ถ้าพวกเขาอยากบันทกึกิจกรรมทางเพศตวัเอง
และเผยแพร่แบ่งกันดใูนกลุ่มที่ช่ืนชอบกิจกรรมประเภทนี ้ว่า
อย่างไรถงึคงต้องรอให้ศาลเป็นคนตีความว่าแค่ไหนอย่างไร 



• กรณีมีกิจกรรมทางเพศกับสัตว์ จะถือเป็นการกระท าทารุณต่อ
สัตว์ตามความหมายของ มาตรา 3 และ 20 ของพรบ ป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว์ด้วยหรือไม่? 

 



• กรณีมีกิจกรรมทางเพศกับศพ ปัจจุบัน ป.อาญาให้ถือว่าเป็น
ความผิดใน ม.366/1 ในกรณีของร่าง พรบ สิ่งยั่วยุ ถ้ากรณีที่เป็น
คนเป็นๆแต่แกล้งแสดงเป็นศพ ไม่ว่าศพที่นอนน่ิงๆ หรือศพที่
เป็นซอมบี ้ร่างกฎหมายนีจ้ะครอบคลุมไปด้วยหรือไม่ ? 

 



• กรณีมีเพศสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ถ้าทัง้หมดเป็นแค่การ
แสดง มีผู้แสดงบทบาทเป็น พ่อ แม่ ลูกแล้วมีเพศสัมพันธ์กัน 
กฎหมายจะครอบคลุมถึงรึไม่?  

• จริงอยู่แม้มันไม่ใช่ความคดิที่ถูกท านองคลองธรรมนัก แต่มันเป็น
เร่ืองที่รัฐต้องเข้ามายุ่มย่ามหรือปล่อยให้ผู้ใหญ่อย่างเราใช้
วิจารณญาณตดัสินความเหมาะสมกันเอง 

 



• กรณีมีกิจกรรมทางเพศเป็นหมู่ มันเป็นเร่ืองของรสนิยมทางเพศ
ของแต่ละบุคคล  

• ค าถามคือรัฐควรเข้ามายุ่มย่ามหรือไม่? 

 



• แล้วกิจกรรมทางเพศทางทวารหนัก หรือกิจกรรมทางเพศในที่
สาธารณะ กิจกรรมทางเพศกับส่ิงปฏกูิลหลายคนก็มองเป็นเร่ือง
วิปริต แต่ไม่ปรากฏในร่างกฎหมายฉบับนี ้ค าถามคือ รัฐใช้มาตร
อะไรมาวัดว่าอะไรวิปริตหรือไม่วิปริต และมาจากมุมมองใด มี
การศึกษากันก่อนที่จะออกกฎหมายแบบนีห้รือไม่?   

 



กฎหมายในต่างประเทศ 

 

 

 

• อย่างไรก็ตาม กฎหมายในลักษณะนีใ้นต่างประเทศก็มี เช่น ใน
ประเทศอังกฤษมี Extreme Pornography Law 

(Section 63 of the Criminal Justice and 
Immigration Act 2008) ซึ่งมีผลใช้บังคับในปี 2009  

• กฎหมายนีห้้ามการครอบครอง Extreme pornography  



ส่ือโป๊ที่มีน าเสนอภาพชัดเจน (explicit) และมีลักษณะเป็นจริง 
(realistic) ของส่ือโป๊ที่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึงใน 4 ประการ 

• การกระท าที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 

• การกระท าในประการที่จะก่อให้เกิดการบาดเจบ็ร้ายแรงต่อ รู
ทวาร หน้าอก และอวัยวะเพศ 

• การกระท าที่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมทางเพศกับศพ 

• การร่วมประเวณี รวมถงึโอษฐ์กาม กับสัตว์ไม่ว่าสัตว์นัน้เป็นหรือ
ตาย 

 



 
 
 

• แต่กฎหมายนีมี้ที่มาจากคดีฆาตกรรม Jane Longhurst ที่ถูก
คู่นอนของตวัเองรัดคอจนเสียชีวิตระหว่างมีกิจกรรมทางเพศในปี 
2003 ตอนหลังเจ้าหน้าที่ต ารวจพบว่า Graham Coutts 
ฆาตกร เป็นพวกชอบเข้าไปด ูwebsite เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
เพศที่ใช้ความรุนแรง รวมถงึ fantasy ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับ
การฆาตกรรม 

 



• แม้ว่าอังกฤษจะมี Extreme Pornography Law แต่ก็
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมทางเพศที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ชีวิตและร่างกาย ส่วนการกระท าช าเราศพ กับ สัตว์จู่ๆก็ถูก
รวมเข้าไปในกฎหมายนีแ้บบไม่มีที่มาที่ไป แต่จะไม่เข้าไปยุ่งใน
เร่ืองของรสนิยมทางเพศของคนเลย แม้อังกฤษจะเป็นประเทศที่
ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมประเทศหน่ึงกต็าม  



บทสรุป 

• การควบคุมส่ือประเภทนี ้เหน็ด้วยในบางกรณี เช่น การป้องกัน
อันตรายที่อาจเกิดต่อร่างกาย/ชีวิต หรือป้องกันไม่ให้เดก็เข้ามาดู
ส่ือพวกนีก่้อนวัยอันควร  

• แต่การจะให้กฎหมายที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาอย่างละเอียดอ่อน
เพียงพอ 

• เป็นการไปละเมิดสิทธิในทางเพศ และบังคับให้คนต้องท าตาม
ศีลธรรมเซอร์เรียล ซึ่งไม่เหน็ด้วย 



• กฎหมายควรจะออกแบบให้ละเอียดอ่อนกว่านี ้เพื่อสร้างสิ่งที่ไป
ส่งเสริมกลไกภาคประชาสังคม การให้ความรู้ มาช่วยเสริม 
มากกว่าการใช้กฎหมายปราบปรามลงโทษ  

• และในการสร้างสรรค์สังคมต้องตระหนักถงึความเป็นจริงด้วย 
คือ เร่ืองศีลธรรมทางเพศเป็นเร่ืองส่วนบุคคลของผู้ใหญ่ที่จะ
ตัดสินใจที่รัฐไม่ควรเข้าไปยุ่มย่าม เพราะท้ายที่สุดรัฐก็ไม่ได้บรรลุ
เป้าหมายอะไรเลย  

 


