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ว่าเป็นความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย (Victimless Crime) ซึ่งท าให้ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือ
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Offences concerning obscene materials either in a form of adult or child 
pornography are related to the concept of rights, liberty, public order and good 
moral. The offences are committed through organized crime groups or transnational 
organized crime groups whereby complicated schemes are applied in order to 
commit the offences, which make it difficult to suppress such wrong-doing while at 
the same time the crimes generate huge amount of income for the offender. 
Committing such offences causes detrimental effect to the society, stability and 
economy of the country. Moreover, those crimes are considered as victimless 
crimes which render it difficult to seek any witness or evidence. The enforceability of 
the current criminal measures of Thailand concerning those crimes are insufficient 
and ineffective, especially the enforcement of physical sanctions on any properties 
derived from committing such offence in a form of business trading. Consequently, 
the numbers of the offenders are growing, the continuity of obscene materials and 
illegal  pornography offences being committed is consistent and the offender tends 
to launder the income derived from such crimes in order to conceal illicit origin of 
the assets and reused such fund as a capital for committing another offence. 

Pursuant to the aforementioned reasons, to prevent the rights of the people 
from being excessively effected by the enforcement of legal measures in the process 
of preventing and suppressing acts of money laundering,  it is appropriate that the 
“offence relating to pornography and obscene materials and child pornography 
conducted in a nature of business trading” shall be criminalized as one of the 
predicate offences according to Anti-Money Laundering Act  so that the measures 
can be enforced and led to the effective and adequate enforcement of the 
measures to prevent and suppress offences relating to obscene. 
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ตรวจทานความถูกต้องความสมบูรณ์ของการเขียนวิทยานิพนธ์ และผู้ศึกษาวิจัยขอกราบ
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ขอขอบคุณกัลยาณมิตรที่คอยรับฟังปัญหา ให้ก าลังใจยามท้อ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
ดังนี้ กลุ่มเพ่ือน YA คุณวิลาสินี ปันนิตามัย คุณสาธิตา วิมลคุณารักษ์ คุณมัตถกา สุดทางธรรม 
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อนึ่ง ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบคุณบุคคลอีกมากมายที่ผู้ศึกษาวิจัยไม่อาจกล่าวนามได้ทั้งหมด
ในที่นี้ส าหรับความมีน้ าใจและค าแนะน าตลอดเวลาที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาปริญญานิติศาสตร
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ประโยชน์แก่การพัฒนาองค์ความรู้ในวงการนิติศาสตร์ของประเทศไทย หากมีข้อผิดพลาดประการ
ใด ผู้ศึกษาวิจัยกราบขออภัยและยอมรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียว ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1  
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เนื้อหาเรื่องเพศเป็นหนึ่งในเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ สื่อภาพยนตร์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในขณะนี้ 

ผู้บริโภคนิยมเสพย์เรื่องเช่นว่า เพราะถือเป็นเรื่องใกล้ตัวของมนุษย์ เป็นเรื่องธรรมชาติที่สร้างมนุษย์ให้

มีความต้องการ เพ่ือที่จะด ารงเผ่าพันธุ์ของตน สร้างให้มนุษย์มีความอยากรู้ อยากเห็น และอยากลอง

เพ่ือที่จะพัฒนาตน กฎหมายจึงรับรองว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของมนุษย์ทุกคนที่ต่างมีสิทธิที่ จะแสวงหา

ความสุขทางเพศได้ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องเป็นทางที่ถูกที่ควร ไม่ละเมิดสิทธิและร่างกายของบุคคลอ่ืน และ

ไม่ท าให้มาตรฐานของศีลธรรมอันดีของสังคมนั้นๆต้องเสื่อมถอยลง 

เรื่องลามกอนาจารถือเป็นเรื่องเพศเรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิดความยั่วยุในกามารมณ์ในทางที่เสื่อม

ทราม มีเนื้อหาที่ท าให้ค่าของศีลธรรมอันดีนั้นลดลง ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ส่งผลกระทบต่อ

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม1 การปรากฏตัวของเรื่องลามกอนาจารกระท าโดยอาศัยช่องทางผ่าน

สื่อประเภทต่างๆ สามารถเรียกได้ว่า “สื่อลามกอนาจาร” ซึ่งสังคมยังไม่ยอมรับในเนื้อหาของสื่อ

ประเภทนี้ โดยจะเห็นได้จากมีกฎหมายเข้ามาควบคุมการกระท าทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามก

อนาจาร เพ่ือจ ากัดเสรีภาพของมนุษย์มิให้มีอย่างไร้ขอบเขตอันจะส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของ

ประชาชนในสังคม 

จากการศึกษาวิจัย พบว่า พฤติกรรมของผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารนั้น ใน

อดีตมักจะกระท าโดยล าพังหรืออาศัยคนสนิทเพียงไม่กี่คนในการด าเนินการ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏ

ตัวตนที่แท้จริง เพ่ือรักษาความเป็นตัวตนเสมือน (Virtual Man) เพ่ือให้ยากต่อการพิสูจน์ว่าแท้จริง

แล้วตนเป็นใคร2 แต่ปัจจุบันลักษณะของการกระท าความผิดดังกล่าวเปลี่ยนไป กล่าวคือ ผู้กระท า

                                           
1  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เรื่อง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต  (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, 2546), หน้า 17. 

2   อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ, โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมิน
คุณภาพสื่อ [ออนไลน์]. 3 ตุลาคม 2558. แหล่งที่มา  
http://www.me.in.th/blog_view.php?id=49&owner=ITTIPOL&mm=04&yy=2007 
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ความผิดประกอบอาชญากรรมอย่างเป็นขบวนการ จ านวนสมาชิกมีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆพัฒนากลายเป็น

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้ามประเทศ ศักยภาพของความเร็วอินเทอร์เน็ตก็ท าให้สื่อลามก

อนาจารเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว สะดวก และง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะของการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารยังจัดได้ว่าเป็น “การกระท าความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย” (Victimless 

Crime) กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดกับผู้เสียหายอาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรืออาจเป็นผู้เสียหายที่

ไม่ใช่ผู้เสียหายที่เดือดร้อนโดยตรงเพราะคู่กรณีตกลงยินยอมกันเอง เช่น ผู้ขายก็พอใจที่จะขายสื่อ

ลามกอนาจาร ผู้ซื้อเองก็พอใจที่จะซื้อสิ่งนั้นด้วย ท าให้สมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ หากเกิดกรณีที่ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งจะเอาผิดขึ้นมา ตนเองก็อาจจะกลายเป็นผู้กระท าความผิดด้วย และจะมาร้องทุกข์ก็ไม่ได้ 

จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ส่งผลต่อความยากล าบากในการบังคับใช้กฎหมายและน าตัวผู้กระท า

ความผิดมาลงโทษ ยากแก่การปราบปราม และไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นในศาล แต่ในความเป็นจริงแล้ว

การกระท าความผิดก็ยังปรากฏมีขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในสังคม 

ลักษณะของการแสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจารมีหลากหลายวิธี แต่วิธีที่นิยมและได้รับ

ผลตอบแทนมากที่สุดในปัจจุบัน คือ การแสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่า

จะเป็นการขายสินค้าลามกอนาจารทางออนไลน์ เช่น  วีซีดีหรือดีวีดีภาพยนตร์ลามกอนาจาร  

อุปกรณ์ทางเพศ (sex toys) รวมไปถึงการเก็บค่าสมาชิก และการขายโฆษณาประเภทแถบโฆษณา 

(Banner) ให้กับเว็บไซต์ลามกอนาจาร เหตุที่ท าให้การแสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจารทาง

อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมจากผู้กระท าความผิด ก็เพราะสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการที่เข้มงวดทาง

กฎหมายได ้อีกท้ังยังเป็นความผิดที่ลงทุนน้อยแต่ให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างมาก รวมไปถึง

พฤติกรรมของผู้เสพย์ก็มีความต้องการสินค้าใหม่ๆตลอดเวลา และจากข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากสื่อ

ลามกอนาจารที่ผู้ศึกษาวิจัยค้นคว้า พบว่า การคิดค่าเช่าแบนเนอร์แบบพ้ืนที่เป็นลักษณะการแสวงหา

รายไดท้ี่ได้ผลก าไรมากที่สุด โดยหากย้อนกลับมามองมูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของอุตสาหกรรม

ประเภทสื่อลามกอนาจารทั่วโลก จะพบว่ามีมูลค่ามากกว่า 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงิน

สกุลไทยประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท โดยส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสื่อลากมกอนาจารบน

อินเทอร์เน็ตมีมากกว่า 4.2 ล้านเว็บไซต์ทั่วโลก หรือประมาณร้อยละ 12 ของเว็บไซต์ทั้งหมด คิดเป็น

มูลค่ากว่า 25,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 80,000 ล้านบาท3 รายไดจ้ านวนมหาศาลนี้จะน าไปเป็น

                                           
3  เร่ืองเดียวกัน. 
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ต้นทุนในการก่ออาชญากรรมต่อไป และจะท าให้เกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ และความมั่นคงของ

ประเทศตามมา  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ยอมรับเรื่องสื่อลามกอนาจาร โดยก าหนดให้การกระท าที่

เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารนั้นผิดกฎหมายเพราะกระทบต่อมาตรฐานทางศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน ดังจะเห็นได้จากการประกาศใช้กฎหมายที่มีบทบัญญัติถึงการห้ามผู้ใดกระท าการผลิต มีไว้ 

น าเข้า หรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออก ตลอดจนจ าหน่ายซึ่งสื่อลามกอนาจารไม่ว่าด้วย

ประการใดๆ การบัญญัติกฎหมายโดยก าหนดลักษณะของการกระท าความผิดเช่นนี้ถือว่ามีขอบข่ายที่

กว้างมาก อาจเรียกได้ว่ากฎหมายไทยห้ามกระท าการใดๆอันเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเลย เว้นแต่

กรณีครอบครองสื่อลามก(ผู้ใหญ่)ที่สามารถมีไว้ในครอบครองได้หากมิได้กระท าเพ่ือการค้า แต่อย่างไร

ก็ตามในบางประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลียได้ยอมรับในการ

กระท าต่อสื่อลามกบางอย่างว่าสามารถกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมายโดยมีเงื่อนไขเรื่องเนื้อหาเข้า

มาบังคับ   

การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก ถือ

ว่าเป็นภัยร้ายแรงอย่างหนึ่งที่กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ความสงบและความมั่นคงของประเทศ 

บทลงโทษแก่ผู้กระท าผิดตามกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา 

หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารต่างๆ ก็เป็นเพียงบทบัญญัติที่มุ่งการลงโทษแก่

ผู้กระท าความผิดเป็นหลัก หาได้เป็นบทบัญญัติที่มุ่งลงโทษแก่ตัวทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ

ไม่ โดยเฉพาะทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่เรียกว่า “ทรัพย์สิน

สกปรก” ผู้เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าวมักแปลงสภาพให้เป็น “ทรัพย์สินสะอาด” เพ่ือน า

ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารไปขยายอิทธิพลใน

การก่ออาชญากรรมต่อไป 

ฉะนั้น รัฐในฐานะที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องหามาตรการเพ่ือจัดการกับผู้กระท าความผิดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

สื่อลามกอนาจารที่ได้โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ที่

ต้องการซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าว หรือ

เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังกระท าความผิด ซึ่งสามารถเรียกชื่อเฉพาะได้อีกอย่างว่า 

“ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงิน” โดยเบื้องต้นก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็น
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ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพ่ือน ามาตรการ

ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือตัด

วงจรอาชญากรรมและป้องกันการขยายฐานอิทธิพลของอาชญากรต่อไป 

แม้ว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดความผิด  

มูลฐานตามมาตรา 3(2) ซึ่งคือ “ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์...” แต่เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ได้ก าหนดความรับผิดในการกระท าของ

บุคคลที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อ “บุคคล” ไม่ได้ก าหนดความรับผิดในการกระท าของบุคคลต่อ 

“สื่อลามก” แต่อย่างใด จะเห็นได้ว่า วัตถุแห่งการกระท าความผิดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารนั้นแตกต่างกัน ดังนั้นความผิด

มูลฐานตามมาตรา 3(2) จึงไม่ครอบคลุมถึงการกระท าความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจาร ฉะนั้นการก าหนดให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะท าให้สามารถน าหลักเกณฑ์ต่างๆ

ในกฎหมายฉบับนี้มาใช้บังคับกับการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสมารถใช้มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่ง และผลักภาระการพิสูจน์ให้กับผู้ที่กล่าว

อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินในการพิสูจน์ว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ทรัพย์สินมาโดยชอบด้วย

กฎหมายและทรัพย์สินนั้นมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ซึ่งจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า

ตนเป็นผู้รับประโยชน์โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาซึ่งประโยชน์โดยสุจริตและตามสมควร

ในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ  

หากรัฐไม่น ามาตรการดังกล่าวข้างต้นมาบังคับใช้ จะท าให้เกิดอุปสรรคและยากต่อการ

แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือน ามาพิสูจน์ว่าจ าเลยได้ทรัพย์สินมาจากการกระท าความผิด เพราะการ

กระท าความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้นมีขั้นตอนและกระบวนการที่สลับซับซ้อน มีผลตอบแทน

มหาศาล และถ้าหากมีการแปรสภาพทรัพย์สิน หรือปกปิดอ าพรางโดยใช้ธุรกิจบังหน้า  (Front 

Company) การจัดการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดก็จะยิ่งยากล าบากมากขึ้น จะ

เห็นได้ว่า มาตรการของกฎหมายฟอกเงินจึงเป็นมาตรการที่สามารถแก้ปัญหาของการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร มาตรการทางกฎหมาย 

สถานการณ์และผลกระทบจากสื่อลามกอนาจาร ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับความผิดดังกล่าว  

2. เพ่ือทราบถึงสาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน โดยเฉพาะความผิดมูลฐาน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎี รูปแบบ หรือหลักการ

มาตรการในการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนศึกษา

แนวทางของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว 

3. เพ่ือทราบถึงเหตุผล ความจ าเป็น ข้อดีและข้อเสียที่ประเทศไทยได้รับจากการ

ก าหนดให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

4. เพ่ือค้นหาและเสนอแนะแนวทางในการก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

1.3 สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 

ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด

ดังกล่าวสามารถน าเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ในการกระท าความผิดได้อีก ดังนั้น เพ่ือ

สามารถตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร จึงเห็นสมควรก าหนดให้

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้เพ่ือให้มีมาตรการที่ใช้ในการด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

สื่อลามกอนาจารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะเรื่องการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร และ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยจะก าหนดให้การกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
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ฟอกเงิน ทั้งนี้ก็เพ่ือจะได้น ามาตรการตามกฎหมายดั งกล่าวมาใช้ในการด าเนินการกับเงินหรือ

ทรัพย์สินเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

 

1.5 วิธีการด าเนินการศึกษาวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากกฎหมาย บทความ ต ารากฎหมาย เอกสารเผยแพร่ของหน่วยราชการ เอกสาร

งานวิจัย ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และความคิดเห็นของนักกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร มาตรการทางกฎหมาย 

สถานการณ์และผลกระทบจากสื่อลามกอนาจาร ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับความผิดดังกล่าว 

2. ท าให้ทราบถึงสาระส าคัญของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน โดยเฉพาะความผิดมูลฐาน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ความเป็นมา ทฤษฎี รูปแบบ หรือหลักการ

มาตรการในการลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนศึกษา

แนวทางของต่างประเทศในเรื่องดังกล่าว 

3. ท าให้ทราบถึงเหตุผล ความจ าเป็น ข้อดีและข้อเสียที่ประเทศไทยได้รับจากการ

ก าหนดให้การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

4. ท าให้ทราบถึงแนวทางในการก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  



บทที่ 2  
ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นอาชญากรรมรูปแบบหนึ่งที่เป็นปัญหาส่งผล

กระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ ความสงบและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในบทนี้ผู้ศึกษาวิจัยจะกล่าวถึง

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

ประเภท ลักษณะการปรากฏตัวของสื่อลามกอนาจาร เพ่ือน าไปสู่การอธิบายถึงลักษณะของการ

แสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจาร ลักษณะของการกระท าความผิด ตลอดจนบทบัญญัติของ

กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ สถิติ และ

ผลกระทบเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวเพ่ือทราบถึงปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

 2.1.1  ความหมายของสื่อลามกอนาจาร 

 ค าว่า “สื่อลามกอนาจาร” พิจารณาแล้วประกอบไปด้วยค าสามค า ได้แก่ สื่อ ลามก และ

อนาจาร 

 กล่าวถึง “สื่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค านี้ ในฐานะที่

เป็นค ากริยาไว้ว่า ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักน าให้รู้จักกัน แต่ในฐานะที่เป็นค านาม 

หมายถึง บุคคลหรือสิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักน าให้รู้จักกัน  

 สื่อ ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า media หมายถึง ช่องทางสื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาของสารไม่ว่าจะ

เป็นข่าว ข้อมูล บันเทิง หรือโฆษณาไปสู่ผู้บริโภค 1 media เป็นค าที่มาจากภาษาละตินว่า 

“medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บรรจุข้อมูลเพ่ือให้ผู้ส่งและผู้รับสามารถ

สื่อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

                                           
1  Jack Z. Sissors และLincoln Bumba, Advertising Media Planning (Iiilnois: NTC Business Books , 1989), p. 

1. 
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 Heinich ศาสตราจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย    

อินเดียน่า (Indiana University) ได้ให้ความหมายของค าว่า media ไว้ดังนี้ “Media is a channel 

of communication.” แปลได้ว่า สื่อคือช่องทางในการติดต่อสื่อสาร  

 A. J. Romiszowski ศาสตราจารย์ทางด้านการออกแบบ การพัฒนา และการประเมินผลสื่อ

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University) ได้ให้ความหมายของค าว่า 

media ไว้ดังนี้ "the carriers of messages, from some transmitting source (which may be 

a human being or an inanimate object) to the receiver of the message (which in our 

case is the learner)" แปลสรุปได้ว่า "ตัวน าสารจากแหล่งก าเนิดของการสื่อสาร (ซึ่งอาจจะเป็น

มนุษย์ หรือวัตถุท่ีไม่มีชีวิต) ไปยังผู้รับสาร (ซึ่งในกรณีของการเรียนการสอนก็คือ ผู้เรียน)"  

 ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า สื่อ หมายถึง สิ่งใดๆ ก็ตามท่ีเป็นตัวกลางระหว่างแหล่งก าเนิดของสาร

กับผู้รับสาร เป็นสิ่งที่น าพาสารจากแหล่งก าเนิดไปยังผู้รับสาร เพ่ือให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์

ของการสื่อสาร2 

กล่าวถึง “ลามก” หรือ “สิ่งลามก” ภาษาอังกฤษใช้สองค า ได้แก่ pornography กับ 

obscenity ซึ่งสองค านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ใช้ไม่เหมือนกัน3  

 Merriam Webster’s Collegiate Dictionary ได้กล่าวว่า Pornography มาจากภาษากรีก 

ว่า ponrnographos ซึ่งหมายถึง การเขียนเรื่องของหญิงโสเภณี แต่ปัจจุบันได้หมายความรวมถึง การ

บรรยายถึงพฤติกรรมทางเพศ เช่น ภาพหรืองานเขียนที่น้อมน าไปสู่ความตื่นเต้นทางเพศ เช่น หนังสือ

หรือรูปภาพที่บรรยายถึงพฤติกรรมทางเพศและน้อมน าไปสู่ความตื่นเต้นทางเพศ หรือเป็นการ

บรรยายถึงการกระท าในอาการตื่นเต้นเพ่ือท าให้เกิดปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว ส่วน

ค าว่า Obscenity หรือ Obscene มีรากศัพท์มากจากภาษาลาตินว่า obscenus หรือ obscaenus 

ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกอันน่ารังเกียจ หรือสิ่งที่น่ารังเกียจในทางศีลธรรมหรือคุณงามความดี  

 ความต่างของการใช้ค าทั้งสองค า ก็คือ ค าว่า pornography ใช้ส าหรับการบรรยายวัตถุ

ทั้งหมดท่ีเป็นเรื่องทางเพศโดยแท้ และมุ่งหมายต่อการปลุกอารมณ์ทางเพศ ส่วนค าว่า obscenity ใช้

                                           
2  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร, ความหมายของสื่อเพื่อ (การศึกษา) การเรียนรู้ [ออนไลน์]. 16 พฤศจิกายน 2558. 

แหล่งที่มา  http://www.bangkokeducation.in.th/article-details.php?id=324 
3  เนติ รัตนากร, "การให้ความคุ้มครองเด็กในกฎหมายควบคุมสื่อลามก : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 13. 
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ส าหรับการบรรยายด้านความรู้สึก หรือแสดงลักษณะของวัตถุ สิ่งของ หรือการแสดงที่ถือว่าเป็นการ

ลามก และใช้ในส่วนของลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งลามกที่เป็นความหมายทางกฎหมาย ( legal 

meaning)4 

ส าหรับขอบเขตว่าสิ่งใดเป็นสิ่งลามกนั้น สหรัฐอเมริกา มีผู้พิพากษาศาลสูงท่านหนึ่งชื่อว่า 

พอตเตอร์ สจ็วตต์ (Potter Stewart) ได้กล่าวไว้ว่า เขาไม่อาจให้ค าจ ากัดความของสิ่งลามกได้ แต่เขา

จะรู้ได้ต่อเมื่อเขาได้เห็น5 ส่วนประเทศไทยก็ค่อนข้างมีปัญหากับการให้ค าจ ากัดความของค าว่า “สิ่ง

ลามก” เช่นกัน เพราะจากกฎหมายที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามก ไม่มีกฎหมายฉบับใดเลยได้ให้ค า

นิยามค าดังกล่าวเอาไว้ จึงท าให้เกิดความไม่แน่นอน ก่อให้เกิดปัญหาต่อการตีความและการ

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของค าว่า “ลามก” ไว้ว่า หยาบคาย 

ชั่วช้า เลวทราม สกปรก อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้อ่ืนในด้านความดีงาม ถือว่าเป็นการให้ความหมายที่

กว้างและเป็นนามธรรมมาก  

 ตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 287 และ พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุ

ลามก พ.ศ. 2471 มีการบัญญัติค าว่า “ลามก” แต่ไม่ได้ให้ค าจ ากัดความอะไรไว้ จึงต้องตีความตาม

แนวค าพิพากษาและตามความเห็นของนักกฎหมาย ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่า มีความพยายาม

ที่จะให้ค าจ ากัดความของค าว่า “ลามก” ไว้หลายแนวทางดังต่อไปนี้ 

1. แนวทางความเห็นของนักกฎหมาย ซึ่งมีนักกฎหมายหลายท่านได้พยายามให้เกณฑ์

การพิจารณาไว้ดังนี้ 

1.1 พิจารณาจากลักษณะของหนังสือประกอบ กล่าวคือ ถ้าเป็นหนังสือทาง

การแพทย์ที่แสดงถึงภาพของลับหรือส่วนต่างๆของร่างกาย ผู้พบเห็นย่อมไม่นึกหรือเห็นเป็นภาพ

อุจาด แต่ถ้าพิมพ์ในหนังสือเริงรมย์ย่อมถือว่าเป็นภาพลามกอนาจารได้6   

                                           
4 John D. Zelezny, Communication Law : Liberties, Restraints, and the Modern Media (California: 

Wadsworth Publishing Company, 1993), p. 469. 
5  Susan M. Easton, The Problem of Pornography : Regulation and the Right to Free Speech (London: 

Routledge, 1994), p. 6. 
6  สะอาด นาวีเจริญ, บันทึกท้ายค าพิพากษาฎีกาที่ 978/2492. 
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1.2 พิจารณาจากผู้พอมีความรู้ความเข้าใจทางศิลปะ กล่าวคือ ถ้าบุคคล

ดังกล่าวมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนความรู้สึกทางศีลธรรมโดยทั่วไปของวิญญูชน ก็ย่อมถือว่า

เป็นสิ่งลามก ซึ่งต้องพิจารณาเป็นรายๆไป7 

1.3 พิจารณาจากความรู้สึกของวิญญูชนซึ่งมีมาตรฐานศีลธรรมระดับกลางของ

สังคมในปัจจุบัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลดังกล่าวเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งน่าอุจาด บัดสี ต่ าทราม และมุ่งหมาย

ทางกามารมณ์แต่อย่างเดียวและงานดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นศิลปะหรือทางวิชาการแพทย์ ก็ย่อมถือ

ว่าเป็นสิ่งลามก8 

2. แนวทางความเห็นตามค าพิพากษาของศาล กล่าวคือ ศาลฎีกาได้วางหลักส าหรับ

การตีความในความหมายของค าว่า “สิ่งลามก” ไว้ว่า ต้องพิจารณาตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้มิใช่

เป็นบุคคลที่เคร่งครัดจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยโลก และเห็นว่าภาพนั้นมี

ลักษณะน่าเกลียด น่าอุจาดบัดสี ที่น้อมน าไปสู่ความต่ า ความชั่ว หรือความใคร่ในทางกามารมณ์    

จะเห็นจากตัวอย่างค าพิพากษาดังต่อไปนี้  
ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  978/2492 ลามก คือ น่าอับอายในทางเพศต่อหูตา น่าอุจาดบัดสี 

ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นศิลปะอันแสดงถึงความงามและฝีมือของศิลปิน ศิลปะหรือลามกพิจารณาจาก

ตามความรู้สึกของวิญญูชนผู้มิใช่เคร่งต่อจารีตประเพณีโดยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยของโลก 

จ าเลยมีสมุดภาพไว้ในครอบครองและน าออกแสดงโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือจ าหน่ายซึ่งสมุด

ภาพเหล่านั้น เป็นรูปหญิงเปลือยกายเห็นเด่นชัดเฉพาะถันส่วนโยนีถูกระบายให้ลบเลือนเห็นเป็นเพียง

ฐานแสดงสุขภาพอนามัยของการอาบแดด สอนวิธีเขียนสัดส่วนความงามของร่างกาย ไม่น่าเกลียด

อุจาดบัดสีที่นิยมน าไปสู่ความใคร่ทางกามารมณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การตีความหมายของค าว่า ลามก

อนาจารตามกฎหมายลักษณะอาญา มาตรา 240 หรือตามพระราชบัญญัติปราบการท าให้แพร่หลาย 

และการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 นั้น สมุดภาพดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นลามกอนาจาร  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  1856/2492 ภาพของกลางเป็นภาพหญิงเปลือยกายในท่าต่าง ๆ 

แต่ไม่มีภาพใดที่เปิดเผยให้เห็นของลับอิถีลึงค์ แต่เป็นภาพท านองแสดงให้เห็นความงามทรวดทรงองค์

เอวตลอดอวัยวะภายนอกของหญิงและแสดงฝีมือในการถ่ายภาพและวาดภาพบางภาพเป็นแบบหัด

                                           
7  คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539), หน้า 

219.  
8  ณรงค์ ใจหาญ, "ความหมายของสิ่งลามกในกฎหมาย," วารสารนิติศาสตร์ 16 (มิถุนายน 2529): 110.  
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วาดและมีค าอธิบายเป็นบทเรียนศิลปะ ไม่ปรากฏว่าแสดงไปในทางเลวทรามต่ าช้าหรือประพฤตินอก

รีตผิดสมัยนิยม จึงไม่เป็นของลามกอนาจาร 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1223/2508   ภาพพิมพ์ของกลางเป็นเพียงภาพที่แสดงถึงส่วนสัด

ความสมบูรณ์ของร่างกายที่มิได้มีสิ่งปกปิด โดยเฉพาะส่วนล่างก็พยายามปกปิดหรือท าเป็นเพียงเงาๆ 

และได้ลบเลือนให้เป็นอวัยวะที่ราบเรียบแล้ว ภาพไม่มีลักษณะน่าเกลียดน่าอุดจาดบัดสีแล้ว ดังนี้ไม่

ถือว่าเป็นภาพลามกตามความหมายที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 

3. แนวทางความเห็นตามความหมายของคนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นค าว่า “ลามก” หรือ 

“อนาจาร” ก็มีความหมายอย่างเดียวกัน มิได้แยกจากกันโดยชัดเจนอย่างเช่นตัวบทกฎหมาย โดย

หมายถึง การกระท าที่ไม่สมควรทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าต่อบุคคล หรือการแสดงออกในรูป

ของสิ่งของต่างๆ หากปรากฏออกมาในรูปของสื่อก็จะเรียกว่า “สื่อลามกอนาจาร”9 

4. แนวทางความเห็นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ กล่าวคือ ตามประมวลระเบียบของ

ต ารวจที่ไม่เกี่ยวกับคดี ในลักษณะที่ 43 ระเบียบเกี่ยวกับหญิง เด็กหญิง และวัตถุลามกอนาจาร ได้

ก าหนดการพิจารณาภาพอันอาจเข้าลักษณะลามกอนาจาร โดยถือเอาตามความเข้าใจอย่างธรรมดา

คนทั่วๆไป  แล้วพิจารณาว่าความลามกนั้นได้แสดงอออกมาอย่างชัดเจนมิได้หลบอยู่ในข่ายแห่งศิลป์ 

ผู้กระท ามีเจตนาโดยตรงที่จะปลุกใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางชั่วร้ายอันน่าอับอายขายหน้า เป็น

สิ่งน่าเกลียด ไม่น่าดูน่าฟังหรือน่าสัมผัส ตามปกติมักจะจูงใจให้เกิดความก าหนัดและมักมากในกาม

คุณ และเป็นทางท่ีท าให้เสื่อมเสียศีลธรรมอันดีของประชาชน10 

ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งลามก หรือเข้าลักษณะลามก

หรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากที่บัญญัติให้มีค านิยามหรือความหมายในลักษณะที่ตายตัว เพราะการจะ

วินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นสิ่งลามกนั้น ต้องใช้วิญญูชน ใช้ระดับมาตรฐานของคนในสังคมเป็นเครื่องชี้วัด 

ตามแต่สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ถ้าวิญญูชนในสถานการณ์ขณะนั้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่า

อุดจาด บัดสี ต่ าทรามและมีจุดมุ่งหมายทางกามารมณ์แต่เพียงอย่างเดียว สิ่งนั้นก็เข้าลักษณะเป็นสิ่ง

ลามก แต่ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่เข้าลักษณะศิลปะ สร้างสรรค์สิ่งดังกล่าวได้อย่างงดงาม ประณีต และ

                                           
9  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 1-5. 
10  เนติ รัตนากร, "การให้ความคุ้มครองเด็กในกฎหมายควบคุมสื่อลามก : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน," หน้า 15. 
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วิจิตร รวมไปถึงโน้มน้าวใจให้ผู้พบเห็นสะเทือนอารมณ์ โดยมิได้มีเจตนายั่วยุทางกามารมณ์ สิ่งนั้นก็ไม่

เป็นสิ่งลามก  

กล่าวถึง “อนาจาร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของค านี้ไว้ว่า 

ความประพฤติชั่ว ความประพฤติน่าอับอาย ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ 

ตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้แก่ ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 278  และมาตรา 279  มีการบัญญัติค าว่า “อนาจาร” แต่ไม่ได้ให้ค าจ ากัด

ความอะไรไว้ จึงต้องตีความตามแนวค าพิพากษาศาลฎีกา และตามความเห็นของนักกฎหมายซึ่งให้

ความหมายของค าว่า “อนาจาร” ไว้ว่า หมายถึง การประพฤตินอกแบบในลักษณะที่ไม่สมควรทาง

เพศ เช่น การกอด การปล้ า การสัมผัสจับต้องอวัยวะเพศ การฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี การกระท าอัน

ควรขายหน้าต่อธารก านัล เช่น การเปลือยกายต่อหน้าคนอ่ืน การโชว์ลามก โชว์เปลือย และไม่

หมายความเฉพาะความใคร่หรือการค้าประเวณีเท่านั้น แต่รวมถึงการท าให้อับอายขายหน้าในทางเพศ

ด้วยซึ่งอาจจะไม่มีความมุ่งหมายในทางกามารมณ์ก็ได้ การพิจารณาถึงลักษณะการกระท าที่ปรากฏว่า

มีการกระท าที่ท าให้ผู้ถูกกระท าเกิดความรู้สึกอับอายในทางเพศหรือไม่นั้น ต้องไม่พิจารณาถึงมูลเหตุ

จูงใจของผู้กระท าซึ่งเป็นเจตนาพิเศษ แต่ต้องพิจารณาถึงลักษณะการกระท าที่แสดงออกมาภายนอก

เท่านั้นว่าท าให้ผู้ถูกกระท าเกิดความรู้สึกอับอายในทางเพศหรือไม่ และจะต้องพิจารณาพฤติการณ์

เป็นรายกรณีไป11 

ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นสิ่งอนาจาร หรือเข้าลักษณะอนาจาร

หรือไม่นั้นเป็นเรื่องยากที่บัญญัติให้มีค านิยามหรือความหมายในลักษณะที่ตายตัวเช่นเดียวกับค าว่า

ลามก เพราะการจะวินิจฉัยว่าสิ่งใดเป็นสิ่งอนาจารหรือไม่นั้น ย่อมแล้วแต่พฤติการณ์เป็นเรื่องๆไป ทั้ง

ยังต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกช่วงขณะ  

กล่าวถึงดัชนีวัดความเป็น “สื่อลามกอนาจาร” ปัจจัยที่เป็นเครื่องวัดว่าสื่อใดเป็นสื่อลามก

อนาจาร มีหลายปัจจัย ได้แก่ 

 

 

                                           
11  จิตติ ติงศภัทิย์, กฎหมายอาญาภาค 2 ตอน1, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพฯ: กรุงสยามพริ้นติ๊งกรุ๊ป จ ากัด , 2536), หน้า 

1790-1792. 
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1. ปัจจัยด้านอายุ 

อายุของผู้บริโภคสื่อเป็นปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดว่าสื่อที่ปรากฏนั้นมีเนื้อหาที่เหมาะสมหรือไม่ ใน

บางครั้งสื่อชิ้นเดียวกันอาจมีระดับความเป็นลามกอนาจารไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอายุ กล่าวคือ หาก

ผู้บริโภคสื่อมีอายุน้อยกว่ามาตรฐาน ความเป็นลามกอนาจารของสื่อนั้นก็จะมากข้ึนตามไปด้วย12 

อายุของผู้อยู่ในสื่อดังกล่าวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าสื่อนั้นเข้าลักษณะสื่อลามก

อนาจารหรือไม่ หากเป็นเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Right of the Child 

1990) ซึ่งได้ให้ค านิยามความหมายของค าว่า “เด็ก” ในข้อ 1 ว่าหมายถึง มนุษย์ทุกคนที่อายุต่ ากว่า 

18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น13 ผนวกกับตามพิธีสาร

เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่าด้วยการค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก 

(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Children on the Sale of 

Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000) ในข้อ 2 (C) ซึ่งได้ให้ค านิยาม

ความหมายของค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” โดยตรงไว้อีกด้วย ว่าหมายถึง “การน าเสนอใด โดย

วิธีการใดก็ตาม ที่เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง หรือการน าเสนอส่วนใดในทาง

เพศของเด็กจากตัวตนจริงหรือจากการท าจ าลองขึ้นเพ่ือความมุ่งประสงค์หลักในทางเพศ”14 รวมไปถึง

กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมต่อเด็กขององค์การต ารวจสากล (Interpol’s Special Group on 

Crimes against Children) ก็ได้ให้ความหมาย “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ไว้โดยตรง ว่าหมายถึง       

“ผลลัพธ์ของการเอาเปรียบ หรือการละเมิดทางเพศต่อเด็ก ซึ่งจะเป็นโดยวิธีใดๆก็ตาม ตั้งแต่การ

                                           
12  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 14. 
13 Article 1 For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the 

age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier. 
14 Art2 (C) of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Children on the Sale of 

Children, Child Prostitution and Child Pornography said “Child Pornography means any representation, by 
whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the 
sexual parts of a child for primarily sexual purposes.”  
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บรรยายให้เห็นภาพ หรือโฆษณาการละเมิดทางเพศต่อเด็ก รวมถึงการพิมพ์ หรือการท าภาพเสียงซึ่งมี

จุดเน้นที่การกระท าทางเพศต่อเด็กหรืออวัยวะเพศของเด็ก”15 สื่อนั้นก็จะมีความเป็นลามกอนาจารได้ 

2. ปัจจัยด้านเพศ 

มาตรฐานของความเป็นสื่อลามกอนาจารขึ้นอยู่กับความแตกต่างของเพศของผู้บริโภคสื่อ 

กล่าวคือ เพศชายมักมีมาตรฐานระดับความเป็นลามกอนาจารที่สูงกว่าเพศหญิง 16 เพราะธรรมชาติ

สร้างผู้ชายให้แสวงเรื่องทางเพศอยู่แล้ว เนื่องจากธรรมชาติต้องการให้มนุษย์มีการสืบต่อเผ่าพันธุ์ 

เพ่ือให้ครบวงจรธรรมชาติคือการเกิด ด ารงอยู่ แล้วดับไป 

3. ปัจจัยด้านสังคมของแต่ละสังคม 

แต่ละสังคมจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการสั่งสมของวัฒนธรรม และความ

เคร่งครัดเกี่ยวกับศีลธรรมของแต่ละสังคมนั้นๆ กล่าวคือ มาตรฐานของความเป็นลามกอนาจารของ

สื่อในสังคมตะวันตกจะมีระดับมาตรฐานที่ต่ ากว่าในสังคมตะวันออก เพราะสังคมตะวันตกมี

แนวความคิดเสรีเกี่ยวกับการแสดงออกของพฤติกรรมทางเพศที่ถือว่าเรื่องทางเพศเป็นเรื่องสิทธิ

เสรีภาพส่วนบุคคลมากกว่าสังคมตะวันออก ดังนั้น สื่อบางสื่ออาจเป็นภาพที่ไม่ถือว่าลามกอนาจารใน

สังคมยุโรป แต่สื่อนั้นๆอาจเป็นสื่อลามกอนาจารในสังคมตะวันออกก็ได้ 

กล่าวโดยสรุป ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องความหมายของ “สื่อลามกอนาจาร” 

ความต่างของค าว่า “ลามก” และ “อนาจาร” ที่เด่นชัด คือ “จุดมุ่งหมายของสิ่งนั้นก่อให้เกิดความยั่ว

ยุในกามารมณ์ในทางที่เสื่อมทรามต่อศีลธรรมหรือไม่” กล่าวคือ หากเด่นชัดขนาดนั้นก็จะเข้าลักษณะ

ของค าว่าลามกได้ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องพิจารณาบริบทส่วนอ่ืนประกอบด้วย เพราะค าว่าลามกมีลักษณะ

อนาจารได้อยู่ในตัว แต่อนาจารอาจไม่ถึงขั้นลามกก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในสังคมไทยค าว่า “สื่อ

ลามก” หรือ “สื่ออนาจาร” มักจะรวมเป็นสื่อที่มีความหมายอย่างเดียวกัน โดยใช้ค ารวมๆว่า “สื่อ

ลามกอนาจาร” แม้ว่าค าดังกล่าวจะยังไม่มีการจ ากัดความหมายอย่างเป็นรูปธรรม แต่หากพิจารณา

                                           
15 The Interpol said “Child pornography is the consequence of the exploitation or sexual abuse 

perpetrated against a child. It can be defined as any means of depicting or promoting sexual abuse of a child, 
including print and/or audio, centred on sex acts or the genital organs of children” 

16  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา
เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 14. 
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ความหมายจากหลายๆบริบทประกอบกัน อาจให้ความหมายได้ว่า สื่อในทุกรูปแบบที่ปรากฏให้ผู้อ่ืน

รับรู้แล้วเข้าใจในความหมายของสื่อในทางที่เป็นการยั่วยุทางกามารมณ์ เป็นสื่อที่มีเนื้อหาเป็นการท า

ให้ค่าของศีลธรรมอันดีนั้นลดลง เป็นสื่อที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ และเป็นสื่อ

แบบ sensitive ซึ่งถือเป็นสื่อมลพิษทางวัฒนธรรม (Cultural Pollution) อย่างหนึ่งที่กระทบต่อ

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมที่ด าเนินอยู่17  

อนึ่ง ความหมายของสื่อลามกอนาจารหากผู้ที่อยู่ในสื่อเป็นเด็กได้มีการรับรองและบัญญัติ

ความหมายไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงหลายประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกก็ได้

บัญญัตินิยามความหมายของค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ตามแนวทางดังกล่าว เช่น ประมวล

กฎหมายของสหรัฐอเมริกา (US Code) ได้บัญญัติความหมายของค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” 

หมายถึง การน าเสนอให้เห็นเป็นภาพที่เป็นสื่อไปในทางเพศใดๆ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ภาพยนตร์ วิดีโอ 

ภาพ หรือภาพจ าลองในคอมพิวเตอร์ หรือสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่ว่าจะท าหรือผลิตขึ้นโดย

ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางกลไก หรือทางอ่ืนใด18 และประมวลกฎหมายอาญาของไทย ก็ได้มีการ

บัญญัติความหมายของค าดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ ในมาตรา 1 (17) โดยให้ความว่า “วัตถุหรือสิ่งที่

แสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง 

หรือลักษณะสามารถสื่อในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ 

ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบ

บันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ

ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจ

ความหมายได้”19 แต่มีข้อน่าสังเกตกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความหมายของค าว่า “สื่อลามก

อนาจารเด็ก” เอาไว้เช่นกันว่า หมายถึง ภาพถ่าย วิดีโอเทป หรือวัตถุอ่ืนใดที่แสดงภาพ ซึ่ง 

1. น าเสนอให้เห็นเป็นภาพถึงการวางท่าทางของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ หรือ

การแสดงใดๆ ที่คล้ายคลึงกับการมีเพศสัมพันธ์กันหรือโดยเด็ก 

                                           
17  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 12-14. 
18 US Code Title 18 Section 2256 said “child pornography” means any visual depiction, including any 

photograph, film, video, picture, or computer or computer-generated image or picture, whether made or 
produced by electronic, mechanical, or other means, of sexual explicit conduct, where… 

19 พระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่24) พ.ศ. 2558  
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2. น าเสนอให้เห็นเป็นภาพถึงการวางท่าของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอวัยวะอย่าง

อวัยวะเพศของเด็ก หรือการให้เด็กสัมผัสอวัยวะอย่างอวัยวะเพศของผู้อ่ืน เพ่ือที่จะกระตุ้นหรือเร้าให้

ผู้ชมเกิดความต้องการทางเพศ หรือ 

3. น าเสนอให้เห็นเป็นภาพหรือการวางท่าทางของเด็กผู้อยู่ในสภาพเปลือยทั้งหมดหรือ

บางส่วนเพื่อที่จะกระตุ้นหรือเร้าให้ผู้ชมเกิดความต้องการทางเพศ20 

จากความหมายของกฎหมายฉบับดังกล่าว จะเห็นว่าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก

ในประเทศญี่ปุ่นครอบคลุมถึงเพียงสื่อที่เห็นได้ด้วยตาเท่านั้น ไม่รวมถึงสื่อเกี่ยวกับการได้ยิน และ

เนื้อหาในสื่อนั้นครอบคลุมทั้งภาพที่เด็กวางท่าถ่ายแบบ ภาพเด็กก าลังมีเพศสัมพันธ์ หรือแม้แต่ภาพ

เด็กก าลังสัมผัสอวัยวะเพศหรืออวัยวะอ่ืนใดของตนเองหรือของผู้อ่ืน ทั้งนี้สื่อนั้นจะต้องมีเจตนาจะ

กระตุ้นความต้องการทางเพศของผู้ชมด้วย 

ฉะนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่า สื่อลามก

อนาจารเด็กอาจมีได้หลายรูปแบบ การท าเป็นภาพถือเป็นรูปแบบหนึ่งที่พบเห็นได้มากที่สุด ซึ่ง

หมายถึงทั้งการสร้างภาพของเด็กที่อยู่ในกิจกรรมทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นภาพเด็กจริงๆ 

หรือภาพที่ท าปลอมหรือสร้างขึ้นมาเอง การแสดงอวัยวะเพศเด็กในทางต่ าทราม แต่รูปแบบอ่ืนๆอย่าง

สื่อลามกอนาจารเด็กทางเสียง คือการใช้เสียงเด็กประกอบสื่อลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็นเสียงจริงหรือ

เสียงเลียนแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส าเร็จความใคร่ หรืออธิบายถึงปฏิบัติการทางเพศ มักจะไม่ค่อย

มีการกล่าวถึงอย่างเจาะจง อาจจะต้องใช้วิธีการอนุมานเอง เช่นค าว่า “การน าเสนออ่ืนใด โดยวิธีใด” 

ซึ่งตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี ค.ศ. 2000 (Optional Protocol to the 

Convention on the Rights of the Children on the Sale of Children, Child Prostitution, 

                                           
20 Section 2 of the Law for Punishing Acts related to Child Prostitution and Child Pornography and for 

Protection Children 1999 said “child pornography” means photos, videotapes and other visual materials which: 
i. depict, in a way that can be recognizes visually, such a pose of a child relating to sexual intercourse 

with or by the child; or 
ii. depict, in a way that can be recognizes visually, such a pose of a child relating to the act of 

touching genital organs, etc. of the child or of having the child touch someone else’s genital organs, etc. in order 
to arouse or stimulate the viewer’s sexual desire; or 

iii. depict, in a way that can be recognizes visually, such a pose of a child who is naked totally or 
partially in order to arouse or stimulate the viewer’s sexual desire. 
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Child Pornography 2000) ก็ได้กล่าวไว้ครอบคลุมทั้งสื่อลามกอนาจารเด็กในรูปแบบของเสียง ภาพ 

และการบรรยายโดยข้อความด้วย21 

2.1.2 วิวัฒนาการของสื่อลามกอนาจาร22 

 ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ การผลิตวัตถุหรือสิ่งของลามกขึ้นเป็นครั้งแรกปรากฏอยู่ในยุค

น้ าแข็ง ซึ่งพบว่ามนุษย์ได้ประดิษฐ์รูปปั้นอวัยวะเพศชาย ต่อมาในยุคกรีกก็ได้มีการผลิตภาพเขียน   

รูปปั้น ที่เข้าข่ายเป็นสิ่งลามกจ านวนมาก เช่น ในถ้วย ไห หรือภาชนะในครัวเรือน ได้มี การวาด

รูปภาพที่แสดงการร่วมเพศ ต่อมาในยุคฟ้ืนฟู (Renaissance) ปรากฏภาพวาดเปลือยและภาพการ

ร่วมเพศในอิริยาบถต่างๆของมนุษย์ไว้ตามโบสถ์วิหาร จะเห็นได้ว่า การเขียนบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทาง

เพศออกมาในรูปแบบของภาพวาด ภาพเขียน และบทประพันธ์ที่เข้าข่ายเป็นสิ่งลามกได้เกิ ดขึ้นมา

หลายศตวรรษ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งดังกล่าวก็ยังไม่สามารถเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชนได้อย่าง

กว้างขวางและรวดเร็ว เนื่องจากมีข้อจ ากัดในด้านการผลิต จนกระทั่งศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมาซึ่งเป็น

ยุคฟ้ืนฟู เทคโนโลยีทางการพิมพ์ได้พัฒนาและทันสมัยมากขึ้น ท าให้สิ่งลามกได้แพร่หลายออกไปโดย

ผ่านทางสื่อการพิมพ์อย่างรวดเร็ว และขยายการจัดจ าหน่ายออกไปได้อย่างกว้างขวางกว่ายุคที่ผ่านมา 

 การผลิตและการเผยแพร่สิ่งลามกได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อต้นทศวรรษ 1960 เมื่อมี

การตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ ซึ่งก็คือ La puttana errante, L’ecole das filles และ 

Satyna Sotadiea (Foxon) หนังสือทั้งสามเล่มได้ถูกน าไปแปลเผยแพร่ในภาษาหลักของโลกอีก

หลายภาษา และได้ถูกน ามาเป็นแบบอย่างของหนังสือลามกประเภทอ่ืนๆ หนังสือดังกล่าวได้บรรยาย

เรื่องการรักร่วมเพศระหว่างสตรี (Lesbianism) รักร่วมเพศระหว่างชาย (Homosexual) การร่วม

ประเวณีกับสัตว์ (Sex with animal) การชักจูงให้ร่วมประเวณี (Seduction) การร่วมประเวณี 

(Copulation) การทารุณกรรมโดยใช้แส้โบยตี (Flagellation) การแสวงหาความสุขทางเพศโดยการ

ท าร้ายผู้อ่ืน (Sadism) การกระท าทางเพศที่เป็นการล่วงละเมิดต่อหลักศีลธรรมอันดี (Amorality) 

                                           
21   โสมนัส เจือศรีกุล, "มาตรการควบคุมต่อต้านสื่อลามกเด็ก" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 11. 
22  ธนะชัย ผดุงธิติ, "สื่อลามกกับผู้กระท าความผิดทางเพศ" (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545), หน้า 8-11. 
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งานที่ปรากฏดังกล่าวนี้เป็นงานที่ปราศจากคุณค่าทางศิลปะ23 อีกท้ังเป็นงานที่ไร้ซึ่งความรู้สึกในคุณค่า

ของอารมณ์และความรักของมนุษยชาติ 

 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมาสิ่งลามกส่วนใหญ่ที่พบกันทั่วไปจะอยู่ในรูปของสิ่งตีพิมพ์ โดยมี

การตีพิมพ์กันอย่างแพร่หลายในเมืองใหญ่ๆของยุโรป เช่น ปารีส บรัสเซล โรม และนิวยอร์ค ใน

ระยะแรกนั้นสิ่งลามกที่ปรากฏในสิ่งตีพิมพ์จะมีรูปภาพประกอบเพียงเล็กน้อย แต่ในเวลาต่อมาเมื่อ

วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีทางการพิมพ์ก้าวหน้ามากขึ้น ก็มีการตีพิมพ์รูปภาพประกอบเนื้อเรื่องมาก

ขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อมีการพัฒนาศักยภาพทางการพิมพ์มากขึ้นท าให้สามารถผลิตสิ่งลามกได้ในราคาถูก

ลง ผู้ผลิตจึงสามารถกระจายสินค้าออกไปสู่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สิ่งลามกจึงเป็นสิ่งที่

พบเห็นได้ทั่วไปในสังคมทุกระดับ  

 ประเทศเดนมาร์กและสวีเดนเป็นประเทศที่ประสบปัญหาการแพร่หลายของสิ่งลามกพร้อมๆ

กัน โดยเฉพาะในปี ค.ศ. 1969 ทั้งสองประเทศได้ยกเลิกกฎหมายการห้ามจ าหน่ายวัตถุหรือสิ่งของ

ลามกเฉพาะบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น ท าให้สิ่งลามกในประเทศดังกล่าวเป็นสิ่งถูกกฎหมาย 

จึงสามารถจ าหน่ายได้อย่างเสรีแก่บุคคลทุกเพศทุกวัยที่บรรลุนิติภาวะ ประชาชนชาวเดนมาร์กยัง

สามารถเข้าชมภาพยนตร์ลามกได้ตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปได้อีกด้วย ในเวลาต่อมาทั้งสองประเทศก็ได้

กลายเป็นผู้ผลิตและส่งออกสิ่งลามกดังกล่าว นับแต่นั้นเป็นต้นมาสิ่งลามกก็ได้เผยแพร่เข้าไปใน

ประเทศต่างๆทั่วโลก 

 ตอนต้นของปี ค.ศ. 1970 สิ่งลามกได้กระจายไปสู่ประเทศอ่ืนๆในแถบสแกนดิเนเวีย และ

ประเทศยุโรปตอนกลาง ช่วงปลายปี ค.ศ. 1970 สิ่งลามกได้กระจายไปสู่ประเทศทางยุโรปตอนใต้ 

ส่วนในประเทศสหราชอาณาจักร สิ่งลามกเป็นที่ได้รับความนิยมมาก แม้ว่าจะมีราคาแพงเพราะเป็น

สินค้าน าเข้าและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ตาม จนกระทั่งปี ค.ศ. 1980 เกือบทุกประเทศในซีกโลก

ตะวันตกล้วนได้รับอิทธิพลของสิ่งลามกแทบทั้งสิ้น และต่อมาสิ่งลามกได้ถูกน าเข้าไปจ าหน่ายใน

ประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และประเทศอ่ืนๆอีกมากมาย ทั้งนี้เนื่องจากการผสมผสาน

ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมของสังคมประเทศต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้สิ่งลามกที่แพร่หลายใน

ประเทศหนึ่งสามารถแพร่กระจายเข้าสู่อีกประเทศหนึ่งได้โดยง่าย 

                                           
23  Berl Kutchinsky, Obscenity and Pornography (New York: maemilla, 1983), p. 1078. 
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 ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้สิ่งลามกสามารถแพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆได้อย่าง

รวดเร็วนั้น ก็คือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการผลิตสื่อต่างๆ เช่น การพิมพ์

นิตยสารภาพสีที่มีคุณภาพ แต่มีต้นทุนในทางผลิตที่ต่ าลง เป็นต้น อีกทั้งยังมีปัจจัยอ่ืนที่มีส่วนส าคัญใน

การส่งเสริมการแพร่หลายของสิ่งลามก นั่นก็คือ แนวความคิดเสรีเกี่ยวกับการแสดงออกของ

พฤติกรรมทางเพศที่ถือว่าเรื่องทางเพศเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล (Liberalized view of 

sexual behavior) หรือเรียกว่า “ยุคแห่งการปฏิวัติทางเพศ” (sexual revolution) ซึ่งมีการผ่อน

ปรนการบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมสื่อทางเพศและรัฐควรจะเคารพสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงออก

ในเรื่องทางเพศด้วย24 

 ภาพและสื่อลามกที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากมายหลายประเภท การผลิตภาพและ

สื่อลามกได้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแตกต่างจาก

สมัยดั้งเดิมที่การผลิตภาพหรือสื่อลามกจะมีรูปแบบเพียงการวาดภาพ ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นการ

ถ่ายภาพ การพิมพ์ การบันทึกภาพยนตร์ วีดิโอ และมีช่องทางการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆที่พัฒนาขึ้นใน

แต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ โทรศัพท์ โทรทัศน์ เคเบิลทีวี สัญญาณโทรศัพท์

ผ่านดาวเทียม การส่งภาพและข้อความผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และปรากฏว่าอุตสาหกรรม

การผลิตสื่อลามกในสหรัฐอเมริกาเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาล ระบบการจ าหน่ายหรือเผยแพร่สื่อ

ลามกนั้นกระจายอยู่ตามร้านขายหนังสือ ร้านวีดิโอเทป ร้านค้าทั่วไป ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ตู้

จ าหน่ายหนังสือพิมพ์ ตู้สินค้าหยอดเหรียญ และทางเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต เป็นต้น อุตสาหกรรมการ

ผลิตสื่อลามกในสหรัฐอเมริกานั้นมีปริมาณสูงกว่าธุรกิจการผลิตภาพยนตร์และธุรกิจบันทึกเสียง

รวมกัน25 

 
 

                                           
24  ฐนวรรษ นิติธรรมวิศรุต, "อาชญากรรมคอมพิวเตอร์: ศึกษาเฉพาะกรณีการเผยแพร่ภาพและสื่อลามกผ่านทาง

อินเทอร์เน็ตที่มีคนไทยเป็นผู้เสียหาย" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2544), หน้า 58-
59. 

25  Frankin Mark Osanka และSara Lee Johann, Source Book on Pornography (DC: Lexington book, 1992), 
p. 15. 
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2.1.3 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร26 

 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร มี 2 แนวคิด ได้แก่ 

 1. แนวคิดเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก  

 Wendy Mc Elroy นักอัตถีนิยมคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเห็นในบทความชื่อ 

“A Feminist Overview of Pornography, Ending in a Defense Thereof” ว่า สื่อลามกอาจ

เป็นประโยชน์ต่อเพศหญิง แม้ว่าสื่อลามกเป็นการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมผู้ชายอย่างสมบูรณ์ซึ่งเพศ

หญิงเป็นเพศที่ถูกใช้ประโยชน์ แต่ข้อกล่าวหาที่อ้างว่าสื่อลามกเป็นตัวการที่ท าให้เพศหญิงถูกลด

คุณค่าของความเป็นมนุษย์หรือน าไปสู่ความรุนแรงทางเพศของหญิงนั้น ยืนหยัดอยู่ในกรอบที่สามารถ

เชื่อถือได้หรือไม่ โดย Wendy Mc Elroy ให้ความเห็นว่า การลดคุณค่าเป็นเรื่องของอัตวิสัย และการ

กล่าวว่าสื่อลามกอาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรงทางเพศต่อหญิงนั้น เขากล่าวว่ายังไม่มีเหตุผลหรือ

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือใดๆทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของทั้งสองได้ โดยเขามองว่า

สื่อลามกเป็นประโยชน์กับเพศหญิงมากกว่าเป็นโทษโดยให้เหตุผลไว้ 4 ประการคือ 

  1.1 สื่อลามกช่วยจัดหาข้อมูลทางเพศให้กับผู้หญิง เพราะเนื้อหาในสื่อลามกนั้น

จะให้มุมมองทางเพศที่เกิดขึ้นในโลก อีกทั้งยังช่วยให้ให้ผู้หญิงมีประสบการณ์ทางเพศได้อย่าง

ปลอดภัย เป็นโลกของจินตนาการส่วนตัวและสามารถปิดหรือเลิกรับเนื้อหานั้นเมื่อไหร่ก็ได้ที่เ ธอรู้สึก

ว่าได้รับเพียงพอแล้ว 

  1.2 สื่อลามกอนุญาตให้ผู้หญิงไปสนุกสนานกับฉากและสถานการณ์ที่ ไม่

สามารถจะเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 

  1.3 การเปิดรับเนื้อหาในสื่อลามกจะท าให้ผู้หญิงแต่ละคนแปลความหมายใน

เรื่องเพศท่ีเหมาะสมส าหรับตัวของเธอเองได้ และยังสามารถบอกกับพวกเธอว่าจินตนาการและความ

ปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเธอนั้น ภาพหรือบุคคลที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือคนที่รู้สึกแบบ

เดียวกัน 

  1.4 สื่อลามกอาจเป็นหนทางการรักษาหรือเป็นหนทางเยียวยาทางเพศส าหรับ

คนโสดหรือคนที่มีปัญหาทางเพศกับคู่สมรส เพราะสื่อลามกเป็นหนทางเริ่มต้นในการสื่อสาร

                                           
26  อิทธิพล ปรีติประสงค์, "ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 30-41. 
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แลกเปลี่ยนกันในเรื่องเพศของคู่สมรสที่ปัญหา และถ้าสื่อลามกช่วยผ่อนคลายให้กับผู้ชายที่มีความ

ก้าวร้าวและเกิดแรงกระตุ้นทางเพศได้จริง การจ ากัดและควบคุมสื่อลามกในสังคมก็จะเป็นการน าเอา

เกราะป้องกันผู้หญิงโดนท าร้ายออกไป27 

 ในขณะเดียวกันฝ่ายเสรีนิยมที่สนับสนุนและป้องกันสิทธิในการเผยแพร่และแสวงหาข่าวสาร

อย่างเสรีนั้นมองสื่อลามกในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป โดยมองว่าสื่อลามกเป็นการสะท้อน

จินตนาการที่ปราศจากพิษภัยและความลามกเป็นเรื่องที่ติดตัวอยู่กับบริบทความดีความชั่วที่ซึ่งถูก

ตีความทางวัฒนธรรม สิ่งที่เชื่อว่าไม่ถูกต้องดีงามในวันนี้อาจยอมรับได้ในวันหน้า อะไรที่ถูกพิจารณา

ว่าลามกหยาบคายในวันนี้อาจพิจารณาว่าเป็นงานศิลปะในวันหน้าหรือในช่วงเวลาเดียวกัน มนุษย์มี

ศักยภาพในการตัดสินใจและพิจารณาหาเหตุผลจึงควรได้รับสิทธิในการเลือกรับข่าวสารนั้นๆด้วย

ตนเอง ซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้ค้นคว้าหาความจริงได้ โดย จอห์น มิลตัน ซึ่งเป็นกวีชื่อดังใน

ประเทศอังกฤษ กล่าวไว้ว่า มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผลและรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรดีหรือไม่ดี จึงไม่ควรมี

อะไรมากีดกันความรู้ ความคิด ความอ่าน และความเห็นของผู้อ่ืน เพราะในที่สุดมนุษย์ก็จะเลือก

ความคิดความอ่านและค่านิยมที่เห็นว่าดีที่สุดนั้นเอง โดยมนุษย์จะประเมินความคิดความอ่านโดยผ่าน

ตลาดเสรีของความคิด และความคิดที่ผิดจะได้รับการแก้ไขซึ่งกระบวนการเช่นนี้จะเป็นกระบวนการ

แก้ไขสิ่งที่ผิดด้วยตนเอง28  

 นอกจากนี้ จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า พวกเสรีนิยมมีแนวคิดว่า  บุคคลย่อมมี

อ านาจในการก าหนดตัวเอง (Self-determination) โดยอ านาจนี้ก็คือสามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเอง

ได้ด้วยตนเอง สามารถจะกระท าในสิ่งที่ตนประสงค์จะกระท าและที่จะไม่กระท าในสิ่งที่ตนไม่ประสงค์

จะไม่กระท า สิ่งที่กล่าวนี้ เป็นภาวะที่บุคคลไม่อยู่ภายใต้การครอบง าของผู้อ่ืน 29 และการเปิดรับสื่อ

ลามกอนาจารเป็นการกระตุ้นที่ไม่เป็นอันตรายและปราศจากกระทบอย่างถาวร ดังนั้นพวกเสรีนิยมจึง

มองว่าการควบคุมและจ ากัดสื่อลามกโดยการเซนเซอร์จากรัฐเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ

                                           
27  นันท์ภัสร์ สนธิพร, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน: 

ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..." (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 61-62. 

28  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 62. 
29  วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2538), หน้า 22. 
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มนุษย์โดยการพยายามที่จะควบคุมการเข้าถึงและการแสวงหาข่าวสารของประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการ

ใช้อ านาจที่ผิด30 

 2. แนวคิดเรื่องความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน 

 นักอัตถีนิยมและพวกอนุรักษ์นิยมที่เคร่งศาสนาได้ออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีในการคัดค้าน

เกี่ยวกับเรื่องสื่อลามก ซึ่งนักอัตถีนิยมหลายคนออกมาต่อต้านสื่อลามกอย่างจริงจัง เช่น Catherine 

A. Mackinnon และ Andrea Dworkin โดยกล่าวว่า สื่อลามกแสดงถึงการมีอิสระของเพศชายในการ

แสดงออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศหญิง ผู้หญิงคือผู้ซึ่งไร้อ านาจ ส่วนใหญ่มักจะเงียบและถูกบังคับ

โดยอิทธิพลของเพศชาย และการออกข้อบังคับ รวมถึงการควบคุมสื่อลามกจากอ านาจรัฐไม่ควร

เกิดขึ้นเพราะสาเหตุที่รัฐต้องการรักษาศีลธรรมและความสงบของสาธารณะ แต่ควรเกิดขึ้นเพราะรัฐ

ต้องป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับเพศหญิงมากกว่า 

 ในมุมมองนี้เห็นว่า เนื้อหาในสื่อลามกแสดงถึงการลดคุณค่าของเพศหญิง อีกทั้งยังสนับสนุน

แนวความคิดที่ว่า ผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุส าหรับความพึงพอใจทางเพศของผู้ชาย เป็นโสเภณีและ

ปรารถนาหรือสมควรได้รับการท าร้ายทางเพศจากการมองของผู้ชาย สื่อลามกจึงเป็นตัวแทนของ

สังคมท่ีมีอ านาจเพราะผู้ชายสามารถบีบบังคับความคิดของผู้หญิงได้ว่าอะไรเป็นความสัมพันธ์ทางเพศ

ที่เหมาะสม และวางรูปแบบเบ็ดเสร็จว่าผู้หญิงควรมองตนเองอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้นสื่อลามกยังส่งเสริม

การกระท าทารุณกรรมทางเพศทั้งต่อเด็กและสตรี และน าไปสู่การตกเป็นรองทางสังคมและการเลือก

ปฏิบัติต่อเพศหญิงอีกด้วย 

 นอกจากนี้ พวกอนุรักษ์นิยมที่เคร่งศาสนามองว่า การน าเสนอเรื่องทางเพศเป็นเรื่องที่

อันตราย เพราะเรื่องทางเพศถูกจ ากัดไว้ว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล การน าเสนอหรือพรรณนาเกี่ยวกับ

เรื่องเพศอาจจะไปกระตุ้นผู้เปิดรับเนื้อหานั้นๆในหลายๆทาง ความเชื่อนี้มองว่าผู้มีอ านาจสูงสุด ก็คือ 

พระเจ้า สิ่งใดที่ผิดอยู่ในอดีตก็ยังคงผิดอยู่ในปัจจุบัน และจะผิดต่อไปในอนาคต การรักร่วมเพศ     

การคบชู้ และการส าส่อนทางเพศเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ อีกทั้งยังมีมุมมองที่ว่า ควรห้าม

แม้กระทั่งการเผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นในฐานะที่เป็นเรื่องผิดปกติและไม่

ซื่อสัตย์ เพราะพลังเหล่านี้จะล่อลวงให้ก้าวล่วงละเมิดถ้อยค าของพระเจ้า ซึ่งท้ายที่สุดก็จะท าลาย

                                           
30  นันท์ภัสร์ สนธิพร, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน: 

ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..." หน้า 63. 
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คุณค่าทางศีลธรรมของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ค่านิยมในการแต่งงานและ

การมีบุตร การเสพย์สื่อลามกน าไปสู่จินตนาการที่อันตราย และยังมองว่าสื่อลามกเปรียบเสมือนการ

โฆษณาและสนับสนุนวิถีการด ารงชีวิตที่คนในส่วนใหญ่ของสังคมไม่ต้องการ โดยเปลือกนอกของ

เนื้อหาเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นถึงความงดงามและความพึงพอใจทางเพศ แต่ความหมายที่แท้จริงที่

แฝงเร้นอยู่กลับบอกดังสิ่งต่อไปนี้ว่า 

  2.1 ความสัมพันธ์ทางเพศเกิดขึ้นในสถานที่ใดก็ได้ เวลาใดก็ได้ กับใครก็ได้ และ

เป็นเรื่องที่ด ี

  2.2 เพศสัมพันธ์ไม่มีผลกรรมตามมา 

  2.3 ผู้หญิงมีคุณค่าตั้งแต่คอลงมา 

  2.4 เพศสัมพันธ์เปรียบเสมือนกีฬาที่ยิ่งมีส่วนร่วมมากเท่าใดยิ่งดี 

  2.5 ความซื่อสัตย์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ 

  2.6 ผู้หญิงต้องการมีเพศสัมพันธ์แม้ยามบอกว่า “ไม”่ 

 จะเห็นได้ว่าสื่อลามกเน้นความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่มีข้อผูกพัน และเรื่องของจินตนาการเป็น

สิ่งที่ไม่ควรน ามาล้อเล่น ในปัจจุบันสื่อลากมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้ว  เพราะจากการ

ศึกษาวิจัย พบว่า กลุ่มท่ีเปิดรับสื่อลามกมากท่ีสุดอยู่ในช่วงวัย 12-17 ปี และผู้ที่ปรากฏอยู่ในสื่อลามก

อนาจารก็มีกลุ่มที่ยังเป็นเด็กและเยาวชนอีกด้วย พวกนักอนุรักษ์นิยมจึงมองว่า สื่อลามกไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อผู้ใหญ่เท่านั้น แต่รวมถึงเด็กที่ยังถือว่าอยู่ในวัยที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา การพิจารณาไตร่ตรอง

หาเหตุผลยั้งคิดยังไม่มากพอ ส่งผลกระทบทางลบต่อเด็กในระยะยาว31 และในเชิงจิตวิทยา พบว่า สื่อ

ลามกอนาจารเด็กมีส่วนท าให้ผู้กระท าละเมิดทางเพศต่อเด็กรู้สึกแน่ใจว่าการที่ตนเองมีความปรารถนา

ในตัวเด็กเป็นความคิดที่ถูกต้อง เนื่องจากสื่อลามกอนาจารเด็กส่วนใหญ่มักจะสื่อออกมาในท านองที่ว่า 

เด็กมีความสุขและสนุกไปกับประสบการณ์ทางเพศที่ตนเองได้รับ32 และถูกใช้เป็นเครื่องมือในการลด

มาตรฐานทางศีลธรรมในจิตใจ หรือจิตส านึกผิดชอบของเด็กที่ได้เสพย์สื่อนี้ต่อไปด้วย โดยผู้นั้นจะเห็น

                                           
31  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 59-61. 
32  Carol Livingston, Protecting Children Online (Bangkok: ECPAT International, 2000), p. 17. 
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ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดา33 และถูกล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ละเมิดในที่สุด จึงเป็นที่มาของการ

บัญญัติกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ หรือกฎหมายภายในประเทศ ต่างก็มีการ

ก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก เพราะถือว่าเด็กเป็นประชากรกลุ่มพิเศษในสังคมที่ควร

ได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะในเรื่องทางเพศ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อ่อนแอ ได้รับความ

กระทบกระเทือนง่ายทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างชัดเจนอีก

ด้วย   

2.1.4 ประเภทของสื่อลามกอนาจาร34 

 เมื่อกล่าวถึงประเภทของสื่อลามกอนาจาร จ าเป็นที่จะต้องศึกษาประเภทของสื่อทั่วไปเป็น

อันดับแรก เพราะสิ่งหรือวัตถุลามกอนาจารอาศัยช่องทางของสื่อทั่วไปในการสื่อสารไปยังผู้บริโภค ซึ่ง

สื่อทั่วไปนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นปัจจัยในการแบ่ง ดังนี้ 

1. สื่อดั้งเดิม35 (Traditional media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารท าหน้าที่ส่งสารไปยังผู้รับ

สารได้ทางเดียว ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยเป็น 

1.1 สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว หมายถึง สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสาร

ตัวหนังสือหรือเสียงหรือภาพไปเพียงอย่างเดียว ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรเลข และสื่อวิทยุ 

1.2 สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่าง หมายถึง สื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารทั้งภาพและ

เสียงไปพร้อมกัน ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อภาพยนตร์ และสื่อโทรศัพท์มือถือ 

2. สื่อใหม่36 (New Media) หมายถึง สื่อที่ให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าที่ส่งสารและ

รับสารได้พร้อมกัน เป็นสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกันคือ ภาพ เสียง 

และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาระบบเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิมเข้ากับความก้าวหน้าของระบบ

เทคโนโลยีแบบปฏิสัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่าย และมีศักยภาพ

เป็นสื่อแบบประสม (Multimedia) ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลาย ที่เป็นที่รู้จักและนิยมกันมาก

                                           
33  Agnes Fourmier de Saint – Muar, “The Sexual Abuse of Children via Internet: A new Challenge for 

INTERPOL” Paper presented at the International Conference Combating Child Pornography on the Internet, 
Vienna, 29 September – 1 October 1999. 

34  โสมนัส เจือศรีกุล, "มาตรการควบคุมต่อต้านสื่อลามกเด็ก," หน้า 11. 
35  กิตติ กันภัย, มองสื่อใหม่ มองสังคมใหม่ (กรุงเทพฯ: บจก. เอดิสัน เพรส, 2543), หน้า 102. 
36  Robert Burnett และDavid P. Marshall, Web Theory (London: Routlege, 2003), p. 40-41. 
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คือ สื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้สื่อใหม่พัฒนายิ่งขึ้นไปอีกโดยการน าเอาสื่อดั้งเดิม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์มาผนวกกับสื่ออินเทอร์เน็ต เรียกว่า “สื่อโทรทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์” ที่

ท าหน้าที่ส่งสารหลายอย่างเช่นกัน คือ ภาพ เสียง และข้อความ  

 จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัยพบว่า อาจารย์ศิริกาญจน์ ยิ้มประยัติ37 ได้แบ่งประเภทของ

สื่อมวลชน38 ไว้ด้วยกัน 6 ประเภทดังนี ้

1. สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และสิ่งตีพิมพ์

อ่ืนๆ เช่น ใบปลิว โปสเตอร์ เป็นต้น 

2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง (Radio) วิทยุ

โทรทัศน์ (Television) 

3. สื่อภาพยนตร์ (Film Motion or Picture) 

4. สื่อวิดีโอ (Video) 

5. สื่อโทรคมนาคม (Telecommunication Media) ได้แก่ โทรภาพ โทรพิมพ์ 

6. สื่ออินเทอร์เน็ต มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์เป็นส าคัญ โดยวิธีการ

เข้าถึงสื่อดังกล่าวมีได้หลายประการด้วยกัน เช่น  

6.1  ผ่านทาง Homepage กล่าวคือ เข้าไปใช้บริการผ่านทาง Website ต่างๆ 

และในบางเว็บไซต์จะมีการบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นซึ่งผู้ใช้บริการสามารถ 

upload ข้อความไปยังเว็บไซต์นั้นๆเอง หรือจะใช้บริการผ่านทางกระทู้ (Weboard) 

6.2  ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail ซึ่งผู้ใช้บริการต้องเข้าไป

ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเจ้าของเว็บไซต์นั้นก่อนเพ่ือที่จะได้ User Account โดยผู้ใช้บริการนั้นเอง

จะเป็นผู้ก าหนด Password ด้วยตนเอง ถึงจะสามารถติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 

6.3  ผ่านการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Line Whatsapp 

Camfrog เป็นต้น ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการจะต้อง download โปรแกรมและลงทะเบียนสมาชิกกับ

โปรแกรมนั้นๆก่อนจึงจะเข้าไปใช้บริการได้ โปรแกรมในลักษณะนี้จะต่างจาก E-mail โดยการสนทนา

                                           
37  ศิริกาญจน์ ยิ้มประยัติ, "อิทธิพลของสื่อต่อวัยรุ่น," วารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาบลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  

(2548): 87. 
38 สื่อสารมวลชน หมายถึง สิ่งที่ใช้ส่งสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไปยังผู้รับที่มีจ านวนมากและอยู่ต่างที่กันในเวลาเดียวกัน

หรือต่างเวลากัน 
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ทางอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นลักษณะแบบ Interactive ซึ่งสามารถที่จะพูดคุยตอบโต้กับผู้อ่ืนได้ทันที และ

บางโปรแกรมก็สามารถพูดคุยตอบโต้โดยเห็นใบหน้าและเสียงของคู่สนทนาได้ด้วย39  

 กล่าวถึงการแบ่งประเภทสื่อลามกอนาจารสามารถแบ่งได้หลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาวิจัยซึ่งมีดังต่อไปนี้40  

1. การแบ่งประเภทสื่อลามกอนาจารตามระดับความรุนแรงหรือวิธีการในกิจกรรมทาง

เพศที่น าเสนอ ในปี ค.ศ.1986 Meese Commission มีจัดแบ่งประเภทของสื่อลามกอนาจารตาม

กิจกรรมทางเพศท่ีน าเสนอ ดังนี้ 

1.1 สิ่งที่เป็นความรุนแรงทางเพศ (Sexual Violent Materials) แสดงให้เห็น

ถึงภาพของการข่มขืน และเนื้อหาที่ท าร้ายบุคคลทางเพศ 

1.2 สิ่งที่ไม่เป็นความรุนแรงแต่แสดงออกให้เห็นถึงความน่าละอาย การอยู่เหนือ 

การตกเป็นรอง หรือความต่ าต้อย (Non-violent Materials Depicting Degradation, 

Domination, Subordination or Humiliation) ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาของผู้หญิงที่ตกอยู่ภายใต้

อาณัติของผู้ชาย 

1.3 สิ่งที่ไม่รุนแรงและไม่มีลักษณะของการถูกข่มเหง (Non-violent and 

Non-degrading Materials) พรรณนาให้เห็นถึงการร่วมเพศโดยปราศจากความก้าวร้าวรุนแรงหรือ

การบังคับขู่เข็ญ 

1.4 เปลือยอย่างมีศิลปะ (Nudity) แสดงให้เห็นเรือนร่างอันเปล่าเปลือยของ

มนุษย์โดยไม่มีพฤติกรรมทางเพศที่ชัดแจ้งหรือเจตนาจะให้มี 

1.5 เปลือยเด็ก (Child Pornography) มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียง

เล็กน้อย และแม้การผลิตถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอาญา แต่ก็ยังคงมีการกระจายไปทั้งในนิตยสาร

ต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต และจัดจ าหน่ายโดยตรง หลายคนไม่เห็นด้วยกับการเรียกสื่อประเภทนี้ว่า 

“Pornographic” (สื่อลามก) แต่ควรเรียกว่า “Sexually Explicit” (การแสดงออกทางเพศอย่าง

โจ่งแจ้ง) มากกว่า 

                                           
39  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 15. 
40  โสมนัส เจือศรีกุล, "มาตรการควบคุมต่อต้านสื่อลามกเด็ก," หน้า 11-13. 
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 2. การแบ่งประเภทสื่อลามกอนาจารอาศัยเทคโนโลยีเป็นปัจจัยในการแบ่ง ซึ่งสามารถ

แบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทแรก คือ สื่อลามกแบบดั้งเดิม (Customary Form) หมายถึง 

สื่อลามกที่น าเสนอในรูปแบบที่มิต้องอาศัยเทคโนโลยีมากนัก และประเภทที่สอง คือ สื่อลามก

อินเทอร์เน็ต 

 3. การแบ่งประเภทสื่อลามกอนาจารตามเนื้อหาที่ปรากฏ ซึ่งมีดังนี้ 

3.1 Hard-core เป็นเนื้อหาที่เน้นการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศโดยแสดงออก

อย่างโจ่งแจ้ง รุนแรง และเร่าร้อน แสดงให้เห็นถึงภาวะของการร่วมเพศอย่างเด่นชัด หรือการมี

เพศสัมพันธ์ที่ผิดไปจากปกติ เช่น การร่วมเพศระหว่างคนกับสัตว์ (Bestiality) หรือการร่วมเพศ

ระหว่างคนกับศพ (Necrophilia) เป็นต้น 

3.2 Soft-core เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความใคร่และต้องการกระตุ้นให้เกิดความพึง

พอใจมากกว่าการแสดงออกทางเพศอย่างโจ่งแจ้งและรุนแรง ภาพและข้อความในนิตยสาร Playboy 

และ Penthouse มักจะถูกน ามาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างของสื่อลามกประเภทนี้ 

 อนึ่งยังมีการแบ่งประเภทสื่อลามกอนาจารตามระดับอายุของผู้แสดง วัตถุประสงค์ของการ

ผลิตว่าเพ่ือค้าหาก าไรหรือไม่ อีกด้วย  

 ประเภทของสื่อลามกอนาจารในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา มีการก าหนดแบ่งประเภท

ของสื่อลามกออกเป็นหลายประเภทดังนี้41 

1. สื่อลามกทางภาพยนตร์ ซึ่งจะมีตู้ฉายภาพยนตร์ หรือที่เรียกว่า Peep Show Loops 

ซึ่งมีขนาด 3x5 ฟุต ต้นทุนการผลิตราคาประมาณ 25,000 ดอลลาร์  ผู้ชมจะเสียค่าดู 25 เซนต์ต่อ 2 

นาที โดยภาพยนตร์ 8 มิลลิเมตรในตู้จะมีความยาวประมาณ 10-90 นาที ดังนั้นร้านค้าที่ตั้งตู้ดังกล่าว

จะมีรายได้มากกว่า 1,500 ดอลล่าร์ต่อวัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากกว่า 2 ล้านดอลล่าร์ต่อปีให้กับ

อุตสาหกรรมผลิตสิ่งลามก ในปัจจุบันภาพยนตร์ในตู้ได้พัฒนาขึ้นจากภาพยนตร์ 8 มิลลิเมตรเป็น

ภาพยนตร์จากวิดีโอ 

2. สื่อลามกทางเทปวิดีโอ (Videocassettes) ในปี ค.ศ. 1985 สหรัฐอเมริกามีร้าน

จ าหน่ายวิดีโอเทปประมาณ 190,000 ร้าน และในปี ค.ศ. 1987 มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 

270,000 ร้าน ผลประโยชน์จากการผลิตและจ าหน่ายวิดีโอเทปลามกมีมูลค่าประมาณปีละ 100 ล้าน

                                           
41  ธนะชัย ผดุงธิติ, "สื่อลามกกับผู้กระท าความผิดทางเพศ," หน้า 8-14. 
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ดอลลาร์ ประมาณการณ์ว่าโรงภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกาท่ีฉายภาพยนตร์ลามกเพียงโรงเดียวสามารถ

ฉายภาพยนตร์ลามกมากกว่า 100 รอบต่อสัปดาห์ โดยมีผู้เข้าชมถึง 700 คนต่อรอบ ทางโรง

ภาพยนตร์สามารถจ าหน่ายตั๋วเข้าชมได้มากกว่า 2 ล้านใบต่อปี และคาดว่ามีบริษัทผลิตภาพยนตร์

จ านวน 12 ถึง 24 บริษัทล้วนมีส่วนเกี่ยวพันในการผลิตภาพยนตร์ลามกออกจ าหน่าย  

3. สื่อลามกทางโทรศัพท์ (Dial-a-porn) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรก เมื่อ

ลูกค้าโทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่โฆษณาให้บริการ จะมีข้อความตอบรับที่บันทึกลงในเทปบรรยาย

เกี่ยวกับการกระท าทางเพศเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกว่าในขณะนั้นผู้ให้บริการกับลูกค้าก าลัง

ปฏิบัติการทางเพศกันอยู่ ตัวอย่างเช่น มีการบรรยายเกี่ยวกับการข่มขืน (rape) รักร่วมเพศหญิงกับ

หญิง (Lesbian sex) รักร่วมเพศชายกับชาย (Sodomy) การร่วมเพศทางทวารหนัก การทารุณกรรม

ทางเพศ (sadomasochistic abuse) การร่วมเพศระหว่างญาติร่วมสายโลหิต (incest) การร่วมเพศ

ระหว่างคนกับสัตว์ (bestiality) และการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก ประเภทที่สอง เมื่อลูกค้าโทรศัพท์ไป

ตามเลขหมายที่โฆษณาให้บริการ จะมีเสียงตอบรับจากผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะเริ่มสนทนา

เกี่ยวกับเรื่องทางเพศกับผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการท าการส าเร็จความใคร่ด้วยตนเอง จาก

การศึกษา พบว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นในนิวยอร์คเพียงแห่งเดียวสามารถให้บริการสื่อลามกทางโทรศัพท์

มากกว่า 8 แสนครั้งต่อวัน และจะมีบริการโทรศัพท์สายด่วนเฉพาะลูกค้าชั้นพิเศษประมาณ 5 แสน

ครั้งต่อวัน สามารถสร้างรายได้แก่ธุรกิจประเภทนี้ถึง 56 ล้านดอลลาร์ต่อปี 

4. สื่อลามกทางนิตยสาร (Pornographic Magazine) ในสหรัฐอเมริกามียอดจ าหน่ายถึง 

20 ล้านเล่มต่อเดือน จากการส ารวจในปี ค.ศ. 1986 นิตยสาร Penthouse และ Playboy มียอด

จ าหน่ายรวมกันถึง 24 ล้านเล่มต่อปี สิ่งลามกทางนิตยสารสามารถวางจ าหน่ายได้อย่างเสรีใน

สหรัฐอเมริกา โดยมีหัวหนังสือต่างกัน 50,000 ถึง 60,000 ชื่อ ซึ่งต่างก็เป็นหนังสือที่แสดงออกถึง

เรื่องทางเพศอย่างชัดเจน และจะมีการผลิตนิตยสารฉบับใหม่กว่า 100 เรื่องปรากฏขึ้นตามแผงภายใน 

1 เดือน นอกจากนี้นิตยสารลามกเหล่านั้นมีช่องทางจ าหน่ายปลีกโดยวิธีอ่ืนๆอีก เช่น การสั่งซื้อทาง

ไปรษณีย์ การจ าหน่ายผ่านตัวแทนขาย ตามงานหนังสือ ตามร้านค้าและร้านหนังสือทั่วไปอีกด้วย 

5. สื่อลามกทางหนังสือปกอ่อน (Paperback Books) สิ่งลามกประเภทหนังสือปกอ่อนจะ

บรรจุรายละเอียดการบรรยายพฤติกรรมทางเพศอย่างชัดเจน โดยมีช่องทางจ าหน่ายในทุกๆที่ เช่น 

ร้านจ าหน่ายหนังสือทั่วไป และการจ าหน่ายทางไปรษณีย์ ซึ่งหนังสือประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่าง

กว้างขวางในสหรัฐอเมริกา The Attorney General’s Commission on Pornography รายงานว่า
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ปริมาณหนังสือดังกล่าวได้มีการตีพิมพ์กันอย่างมากมายนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา ซึ่ง              

The Commission on Obscenity and Pornography ประมาณการณ์ว่า ในแต่ละปีจะมีการผลิต

หนังสือเหล่านี้ขึ้นประมาณ 5,000 เรื่อง 

6. สื่อลามกทางเคเบิลและดาวเทียม (Cable and Satellite Television) จากการศึกษา

พบว่า ในปี ค.ศ. 1983 คนอเมริกันกว่า 2 ล้านคนได้บอกรับเป็นสมาชิกโทรทัศน์เคเบิลที่มีการแพร่

ภาพเกี่ยวกับภาพยนตร์ลามก ประมาณการณ์ว่าธุรกิจโทรทัศน์เคเบิลได้แพร่ไปถึงครอบครัวอเมริกัน

กว่า 40 ล้านคน ผู้ให้บริการสื่อลามกท่ีใหญ่ที่สุด คือ ช่องของเพลย์บอย (Playboy) ซึ่งมีผู้รับสัญญาณ

ถึง 700,000 ครอบครัว และโทรทัศน์รับสัญญาณดาวเทียม (Satellite networks) ได้แพร่ภาพสื่อ

ลามกไปถึงสมาชิก 50,000 ครอบครัว 

7. สื่อลามกทางระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Pornography) มีการเผยแพร่สิ่งลามก

ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบสื่อสารที่ถูกพัฒนาขึ้นจากการสื่อสารเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ในปี ค.ศ. 1969 ต่อมาได้มีการน าระบบนี้ไปใช้ในมหาวิทยาลัย จนท าให้เกิดการพัฒนา

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆ โดยผ่านทางสายโทรศัพท์ และได้ขยายขอบเขต

ของผู้ใช้ออกไปจนระบบนี้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน42 “ไซเบอร์พอร์น” (Cyber porn) เป็น

ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของสื่อลามกทางระบบคอมพิวเตอร์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต วิธีการของการ

ให้บริการช่องทางดังกล่าวนี้ คือ สมาชิกผู้ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสามารถสั่งซื้อสิ่ง

ลามกประเภทต่างๆ43 หรือสามารถเสพย์สิ่งลามกไม่ว่าจะเป็นการดูภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวต่างๆจาก

ผู้จ าหน่ายโดยการส่งข้อความการสั่งซื้อผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนั้นยังมี

การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งลามก ทั้งที่เป็นข้อความ ภาพนิ่ง และภาพวิดีโอโดยเฉพาะภาพนิ่งและ

ภาพเคลื่อนไหวประมาณ 450,620 รายการ ซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถท าการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง

ลามกเหล่านั้นขึ้นมาดูได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดอีกด้วย  

                                           
42  เนติ รัตนากร, "การให้ความคุ้มครองเด็กในกฎหมายควบคุมสื่อลามก : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน" (นิติศาสตรมหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), หน้า 20-21. 
 43  สิ่งลามกที่เป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องช่วยทางเพศ (sexual enhances) โดย The Institute of 

the Advanced Study of Human Sexuality ศึกษาพบว่ามีการผลิตอุปกรณ์เครื่องช่วยทางเพศประเภทต่างๆถึง 5,000 ประเภท 

อาทิ อวัยวะเพศชายเทียม (Penis rings) สิ่งกระตุ้นทางเพศต่างๆ (Stimulators) ยาปลุกเซ็กส์ (Aphrodisiacs) สารเสพติด 

(Inhalants) ตุ๊กตายาง (Inflatable dolls) และอุปกรณ์ของต ารวจและนักสืบต่างๆ ซ่ึงบุคคลชอบใช้ความรุนแรงทางเพศ 

(Sadomasochistic) จะใช้ส่ิงเหล่านั้นเป็นเครื่องกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เป็นต้น  
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2.1.5 ลักษณะการปรากฏตัวของสื่อลามกอนาจาร44 

 ลักษณะการปรากฏตัวของสื่อลามกอนาจาร แบ่งได้หลายลักษณะดังนี้ 
 1. ในลักษณะตัวอักษร ซึ่งอาจเป็นการเล่าเรื่อง หรือการถ่ายทอดประสบการณ์ของ

ตนเองให้ผู้อื่นผ่านช่องทางของสื่อต่าง 

 2. ในลักษณะภาพ ซึ่งอาจจะเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในลักษณะ

ภาพเคลื่อนไหวนั้นอาจจะเป็นภาพเคลื่อนไหวสั้นๆ หรือ VDO Clip หรือ Real-Time ผ่านกล้องวิดีโอ

ผ่านทางช่องทางของสื่อต่างๆ 

 3. ในลักษณะเสียง เช่น Voice Chat หรือ Sexphone เป็นต้น 

 4. ในลักษณะภาพพร้อมเสียง  

 5. ในลักษณะวัตถุหรือสิ่งของ ที่ซึ่งนิยมและโด่งดังในปัจจุบันนี้ก็ได้แก่ “ของเล่นทาง

เพศ” (Sex toys) กล่าวคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตอบสนองอรรถรสทางเพศ เป็นสินค้าที่ใช้ประกอบ

กิจกรรมทางเพศ เพ่ือให้เกิดจินตนาการในการเสพย์สุขทางเพศไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ซึ่งความ

หลากหลายและพิสดารของของเล่นทางเพศก็มีเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เช่น ตุ๊กตายาง อวัยวะเพศชายเทียม 

รวมไปถึงยาและเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องเพศ เป็นต้น45 ของเล่นทางเพศนี้ส่วนใหญ่มักอยู่ในช่องทาง

ของสื่ออินเทอร์เน็ต และร้านค้า Sex Shop 

 2.1.6 ลักษณะของการแสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจาร46 

 เมื่อทราบถึงความหมาย  ประเภท และลักษณะของการปรากฏตัวของสื่อลามกอนาจารแล้ว 

ในส่วนต่อไปผู้ศึกษาวิจัยจะอธิบายถึงลักษณะของการแสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจาร เพ่ือให้เห็น

ถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการกระท าความผิดดังกล่าว 

 การแสวงหารายได้จากสื่อลามกอนาจารมีอยู่ 5 ลักษณะ กล่าวคือ 

1. การแสวงหารายได้จากการขาย เช่น การขายสื่อลามกอนาจารประเภทสิ่งพิมพ์ สื่อ

วิดีโอ สื่อภาพยนตร์ เป็นต้น รวมไปถึง การขายสินค้าหรือวัตถุลามกต่างๆด้วย  

                                           
44  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 16. 
45  ชายไทย รักษาชาติ, ผู้หญิง เซ็กส์ และอินเทอร์เน็ต (เชียงใหม่: ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

, 2550), หน้า 126-135.  
46  อิทธิพล ปรีติประสงค์, "ความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจสื่อทางเพศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต," หน้า 23-25. 
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2. การแสวงหารายได้จากการน าเข้า การส่งออก การท าให้แพร่หลาย และการผลิตซึ่ง

สื่อลามกอนาจาร และรวมถึงวัตถุลามกอนาจารด้วย 

3. การแสวงหารายได้จากการเก็บค่าสมาชิก ซึ่งกรณีนี้ส่วนมากมักจะพบในสื่อ

อินเทอร์เน็ต โดยผู้ที่จะเข้าไปใช้บริการจะต้องเข้าเว็บไซต์ สมัครสมาชิกโดยการลงทะเบียน และต้อง

เสียค่าสมาชิกให้กับผู้ประกอบการเจ้าของเว็บไซต์ก่อนถึงจะเข้าไปใช้บริการได้ 

4. การแสวงหารายได้จากการให้บริการพ้ืนที่ โฆษณา โดยเฉพาะช่องทางสื่อ

อินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือเว็บไซต์ผ่านทางเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ประกอบการสื่อลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตมักจะแสวงหารายได้และก าไรจาก

การให้เช่าพื้นที่โฆษณา โดยราคาค่าเช่านั้นขึ้นอยู่กับเนื้อท่ีที่จะเช่า 

5. การแสวงหารายได้จากการโฆษณา (Banner) ซึ่งเป็นการท ารายได้จากการ

ประกอบการจากเว็บไซต์อ่ืนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีอยู่ 3 ระดับ 

5.1 Banner Exchange คือแผ่นโฆษณาที่ไม่มีการจ่ายโฆษณาเป็นตัวเงินกัน

จริงๆ แต่เป็นการจ่ายโฆษณาด้วยการให้พ้ืนที่ในการติดตั้งแผ่นโฆษณาระหว่างกันของเว็บไซต์ 2 

เว็บไซต์ 

5.2 Banner Click Through คือแผ่นป้ายโฆษณาประเภทที่มีเงื่อนไขการจ่าย

ค่าโฆษณาเมื่อผู้เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์นั้นคลิ้กเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ที่มีแผ่นโฆษณานั้นๆอยู่ โดย

ไม่จ าเป็นจะต้องปรากฏว่าผู้เข้าไปใช้บริการจะต้องท าธุรกรรมใดๆกับเว็บไซต์ดังกล่าว 

5.3 Banner Commission คือแผ่นป้ายโฆษณาประเภทที่มีเงื่อนไขในการจ่าย

ค่าโฆษณาขึ้นอยู่กับว่า เมื่อผู้เข้าไปใช้บริการไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่โฆษณานั้นๆผ่านทางเว็บไซต์ต้นทาง 

หรือเมื่อผู้เข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์นั้นเข้าไปท าธุรกรรมในเว็บไซต์ดังกล่าว 

 การแสวงหารายได้จากการโฆษณา (Banner) นี้จะเป็นไปตามระดับความเข้มข้นของการท า

ธุรกรรม กล่าวคือ ในระดับหนึ่งจะมีความเข้มข้นน้อยสุด รองลงมาก็คือในระดับสอง และระดับสาม

จะมีความเข้มข้นมากที่สุด ซึ่งจ านวนเงินได้จะขึ้นอยู่กับจ านวนคลิ้กในแต่ละครั้ง โดยในระดับแรกไม่

จ าเป็นต้องพิจารณาถึงจ านวนการคลิ้ก เพราะเป็นการแลกเปลี่ยนแผ่นโฆษณาระหว่างกันเท่านั้น 

ต่อมาในระดับที่สอง 1 คลิ้กจะได้ 10 บาท และหากเป็นระดับที่สาม 1 คลิ้กจะได้ 50  บาท เป็นต้น  
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 2.1.7 สื่อลามกอนาจารกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

 ค าว่า “องค์กรอาชญากรรม” มาจากค าว่า “Organized Crime” ซึ่งในปี ค.ศ. 1986 สภา

คองเกรสของสหรัฐอเมริกาได้ให้นิยามหรือความหมายไว้ว่า “การประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดย

คณะบุคคลที่รวมตัวกันเป็นองค์กรอย่างมั่นคง และเคร่งครัดต่อระเบียบวินัย เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการ

จัดหาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย ครอบคลุมธุรกิจในวงกว้างทั้งการพนัน โสเภณี การให้กู้ยืมโดย

คิดดอกเบี้ยสูง รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆท่ีผิดกฎหมายที่กระท าโดยสมาชิกขององค์กร”47  

 อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 

2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) 

ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาดังกล่าวด้วย ซึ่งในมาตรา 2 (A) แห่งอนุสัญญานี้ได้ให้

ความหมายของ “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ว่า กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สาม

คนข้ึนไป โดยรวมกลุ่มกันในระยะเวลาหนึ่งและร่วมมือกันเพ่ือการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่ง

ฐานความผิดขึ้นไปในประเภทที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฉบับนี้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน

หรือทางวัตถุประสงค์อย่างอ่ืนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม48 

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นว่ารูปแบบการกระท าความผิดขององค์กรอาชญากรรม

มุ่งเน้นในเรื่องการกระท าที่ผิดกฎหมายโดยคณะบุคคลที่ร่วมมือกันก่ออาชญากรรม และจากการ

ศึกษาวิจัยของผู้วิจัย พบว่า การจัดท าวีดีโอเปลือยในรูปแบบของคาราโอเกะ การท าหนังสือลามก

อนาจาร ก็เป็นหนึ่งในธุรกิจขององค์กรอาชญากรรมด้วย49 

 ความสัมพันธ์ขององค์กรอาชญากรรมกับอาชญากรรมข้ามชาติมีความเกี่ยวข้องกันอย่าง

ลึกซึ้ง เนื่องจากอาชญากรรมข้ามชาติก็คือองค์กรอาชญากรรมที่กระท าความผิดข้ามชาติหรือข้าม

ประเทศ โดยอาศัยความร่วมมือในการกระท าจากสมาชิกขององค์กรนั่นเอง50 

 กล่าวถึงอาชญากรรมข้ามชาติ อนุสัญญา UNTOC 2000 ก็ได้ระบุถึงลักษณะความผิดที่ถือว่า

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติไว้ ซึ่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีสมาชิกก็ได้บัญญัติกฎหมายภายในให้มี

ความสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับดังกล่าว โดยเรื่องความหมายของค าว่า “อาชญากรรมข้ามชาติ” 

                                           
47  นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญากรรม การป้องกัน : การควบคุม (นนทบุรี: พรทิพย์การพิมพ์, 2548), หน้า 269. 
48  กิตติพงษ์ กิตยารักษ์, ชาติ ชัยเดชสุริยะ, และและ ณัฐวสา ฉัตรไพฑูรย์, อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามอาชญากรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548), หน้า 111. 
49  นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล, อาชญากรรม การป้องกัน : การควบคุม, หน้า  271. 
50  เร่ืองเดียวกัน, 274. 
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ปรากฏอยู่ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 บัญญัติว่า 

มาตรา 3 “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท า

ความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

1. ความผิดที่กระท าในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ  

2. ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่งแต่การตระเตรียมการวางแผนการสั่งการการสนับสนุนหรือ

การควบคุมการกระท าความผิดได้กระท าในอีกรัฐหนึ่ง  

3. ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระท าความผิด

มากกว่าหนึ่งรัฐ  

4. ความผิดที่กระท าในรัฐหนึ่งแต่ผลของการกระท าที่ส าคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐหนึ่ง”  

 โดยทั่วไปองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะรวมตัวกันจากสายสัมพันธ์บางอย่าง อาทิ เป็นกลุ่ม

เครือญาติ กลุ่มวัยรุ่นราวคราวเดียวกัน กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน และกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกัน เป็นต้น 

และกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะมีลักษณะร่วมบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  

1. การมีส่วนรู้ร่วมคิดเพ่ือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรือธุรกิจถูกกฎหมายแต่ด้วยวิธีการ

ที่ฉ้อฉล  

2. มีกฎเหล็กที่สมาชิกต้องปฏิบัติ การละเมิดกฎข้อห้ามต่างๆ จะถูกลงโทษอย่างรุนแรง

เด็ดขาด ซึ่งอาจรวมถึงการสังหารผู้ทรยศ  

3. มีโครงสร้างเป็นล าดับชั้น โดยสายบังคับบัญชาจะเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง สถานภาพ 

และส่วนแบ่งจากก าไร  

4. มีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมุ่งผูกขาด

ธุรกิจผิดกฎหมายที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ส่วนการแสวงหาอ านาจและสถานภาพในสังคมเป็นเรื่อง

รองที่อาจตามมาภายหลัง  

5. ใช้ยุทธวิธีต่างๆเพ่ือขยายผลจากความโลภหรือความหวาดกลัวของผู้คน โดยการข่มขู่ 

ลักพาตัว ให้สินบน วางเพลิง หรือใช้ความรุนแรงต่างๆเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

6. ท าธุรกิจทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายควบคู่กัน เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

ของตน  
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7. มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกส์และอุปกรณ์ท่ีใช้ อาทิ การใช้โลก

ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อลามกอนาจาร และ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น51 

จากการศึกษาค้นคว้าของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า ประเทศไทยเป็นสวรรค์ในการผลิตสื่อลามก

อนาจาร เกิดเซ็กส์ทัวร์ขึ้นภายในประเทศ โดยผู้กระท าความผิดมักจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาใน

รูปแบบของนักท่องเที่ยวและใช้เด็กเป็นตัวแสดง สื่อลามกอนาจารเหล่านี้เป็นต้นน้ าที่จะกระตุ้นให้

สัญชาตญาณแฝงของมนุษย์มีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้ต้องมีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก และน าไปสู่การ

ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก รวมทั้งยังสามารถส่งผลโยงไปถึงการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อีก

ด้วย52 และจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ พบว่าการค้ามนุษย์ก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

ก่อให้เกิดรายรับต่อปีสูงถึงประมาณ 9,500 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ว่าสื่อลามกอนาจารมีความ

เชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมต่างๆ ที่มีการกระท าความผิดข้ามประเทศ53 

 2.1.8 สื่อลามกอนาจารกับทฤษฎีความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย (Victimless Crime)54 

 ความผิดทางอาญาโดยทั่วไปมักจะมีผู้เสียหาย ซึ่งเป็นหลักในการเริ่มคดี ไม่ว่าจะเป็นการร้อง

ทุกข์หรือกล่าวโทษ และการติดตามเรื่องของตนจนความผิดนั้นได้ยุติไปในทางใดทางหนึ่ง แต่ก็มีหลาย

กรณีที่ความผิดทางอาญาไม่มีผู้เสียหายที่เดือดร้อนโดยตรง กลับกลายเป็นความ “สมใจ” หรือ “ลง

ตัว” ด้วยกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกความผิดนี้ว่า “ความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย” (Victimless 

Crime) 

 ความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย (Victimless Crime) ท าให้การเริ่มด าเนินคดี การแสวงหา

พยานหลักฐานและความร่วมมือต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเป็นไปด้วยความ

ยากล าบาก เพราะเมื่อไม่มีผู้เสียหายเป็นตัวเป็นตนอย่างชัดเจนแล้ว ก็ไม่มีใครร้องเรียนให้ด าเนินคดี

ต่อผู้กระท าความผิด แม้รัฐจะเข้าด าเนินคดีให้ ก็ไม่ใส่ใจที่จะเป็นพยาน หรือร่วมมือหาพยานหลักฐาน 

                                           
51 Victor Shaw, "In a Time of Rappid Social Change : Orgamnized Crime in Asia and the Pacific," 

Intermational Journal of Social Inquiry 1 (2008):  29-46. 
52 คมชัดลึก, "จรัญ ภักดีธนากุล" เผยเมืองไทยสวรรค์สื่อลามก-เซ็กส์ทัวร์ [ออนไลน์]. 12 ธันวาคม 2558. แหล่งที่มา  

http://www.teenpath.net/content.asp?ID=2374 
53  สมชาย ว่องไวเมธี, "มาตรการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551" (ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 2555), หน้า 8. 
54  Edmund M. Schur, Crime without Victims (N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1965), p. 169. 
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หรือสนใจที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับโทษตามกฎหมาย กลับกลายเป็นว่าการร่วมมือกับรัฐเพ่ือ

จัดการกับผู้กระท าความผิดท าให้ตนเองเดือดร้อน เสียหาย และเสียผลประโยชน์ไปด้วย 

 ตามที่ผู้ศึกษาวิจัยท าการศึกษาค้นคว้า ได้พบตัวอย่างการกระท าความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย 

เช่น การพนัน การเสพยาเสพติด การฉ้อราษฎร์บังหลวง การดื่มสุราในที่สาธารณะ การค้าประเวณี

และพฤติกรรมรักร่วมเพศ การท าแท้ง และรวมไปถึงสื่อลามกอนาจารด้วย 55 เนื่องจากเป็นกรณีที่

ผู้กระท าความผิดกับผู้เสียหายอาจเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรืออาจเป็นผู้เสียหายที่ไม่ใช่ผู้เสียหายที่

เดือดร้อนโดยตรงเพราะคู่กรณีตกลงยินยอมกันเอง เช่น ผู้ขายก็พอใจที่จะขายสื่อลามกอนาจาร ผู้ซื้อ

เองก็พอใจที่จะซื้อสิ่งนั้นด้วย ท าให้สมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ หากเกิดกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอาผิด

ขึ้นมา ตนเองก็อาจจะกลายเป็นผู้กระท าความผิดด้วย และจะมาร้องทุกข์ก็ไม่ได้ คดีเหล่านี้จึงยากแก่

การปราบปราม และไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นในศาล  

2.2 มาตรการทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร 

เมื่อทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อลากมกอนาจารแล้ว ในส่วนต่อไปผู้ศึกษาวิจัยจะ
อธิบายเรื่องมาตรการทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ซึ่งมีการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และแต่ละประเทศก็จะก าหนดความรับผิดของบุคคล
และนิติบุคคลในเรื่องดังกล่าวที่แตกต่างกัน ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 

2.2.1 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ ยวข้องกับการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร56 

 กฎหมายระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในหลายกลไกที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสื่อลามกอนาจาร 

กล่าวคือ เป็นการก าหนดมาตรฐานให้สากลยอมรับและเห็นควรปฏิบัติตาม ซึ่งมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง

ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

                                           
55  จักรกฤษณ์ คงแก้ว, "อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหาย : ศึกษาเฉพาะความผิดฐานท าให้แท้งลูก" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 54. 
56  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 22-23. 
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2.2.1.1 อนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989)  

จัดท าขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 1989 ซึ่งเป็นการให้ความคุ้มครองเด็ก ก าหนดเป็น

มาตรฐานทางกฎหมายส าหรับการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศโดยเฉพาะใน

เรื่องสิ่งลามกอนาจาร ดังปรากฏในข้อ 34 (C)57 ซึ่งป้องกันไม่ให้มีการใช้เด็กไม่ว่าด้วยวิธีใดๆที่แสดงให้

เห็นถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยน าเด็กเข้าไปเป็นผู้แสดงในการผลิตสิ่งลามกอนาจาร และจะต้อง

ไม่มีการน าสิ่งลามกอนาจารเด็กออกเผยแพร่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนจะต้องไม่มีการจ าหน่ายหรือ

เผยแพร่สิ่งลามกอนาจารแก่เด็ก รวมไปถึงการเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ตด้วย อนึ่ง

ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาท าให้ต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญา 

ซึ่งมพิีธีสารเลือกรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่องการค้าเด็ก การค้าประเวณี และสื่อลามกอนาจารที่

เกี่ยวกับเด็ก ข้อ 1 และข้อ 3 (B) กล่าวถึง การกระท าความผิดเกี่ยวกับ “สื่อลามกเด็กอนาจาร” ว่า 

ข้อ 1 รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องห้ามการค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกอนาจารที่

เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุไว้ในพิธีสารนี้ 

ข้อ 3 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะต้องประกันว่า อย่างน้อยการกระท าและกิจกรรมต่อไปนี้ครอบคลุม

ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอย่างเต็มที่ ไม่ว่าความผิดทั้งหลายเช่นว่านั้นจะ

กระท าในประเทศหรือข้ามชาติ หรือกระท าในลักษณะส่วนบุคคลหรือในลักษณะที่จัดเป็นองค์กร 

 (B) การผลิต การแจกจ่าย การเผยแพร่ การน าเข้า การส่งออก การเสนอ การขาย หรือการ

ครอบครองเพ่ือความมุ่งประสงค์ดังกล่าวซึ่งสื่อลามกอนาจารที่เกี่ยวกับเด็ก 

 2.2.1.2 อนุ สัญญาระห ว่า งประ เทศทางด้ านอาชญากรรมทางคอมพิ ว เ ตอร์ 

(Convention on Cybercrime 2001)  

จัดท าขึ้นที่ Budapest เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 เป็นการร่วมมือกันในกลุ่ม

ประเทศประชาคมยุโรป ในอนุสัญญาฉบับนี้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์

                                           
57  Convention on the Rights of the Child, November 20, 1989: 

 Article 34 – States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and 
sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and 
multilateral measures to prevent: 

(a) The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity; 
(b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices; 
(c) The exploitative use of children in pornographic performances and materials. 
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โดยมิชอบ  การเผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็กในข้อ 958 แต่ไม่ได้พูดถึงภาพลามกของผู้ใหญ่ อาจจะ

เป็นเพราะว่าประเทศในกลุ่มนี้เห็นว่า การดูภาพลามกหรือการเผยแพร่ภาพเป็นเสรีภาพของแต่ละ

บุคคล แต่ในเรื่องเด็กนั้นเห็นพ้องต้องกันว่าควรที่จะปกป้องเด็กเอาไว้จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร 

อนุสัญญาฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 

 1. เพ่ือให้กฎหมายสารบัญญัติภายในประเทศต่างๆที่ เกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

2. เพ่ือให้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามกฎหมายภายในให้อ านาจที่จ าเป็นเพ่ือ

การสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องการกระท าความผิดที่ได้กระท าโดยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ

รวบรวมพยานหลักฐานที่อยู่รูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

3. เพ่ือเร่งให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่รวดเร็วและบรรลุเป้าหมายของ

อนุสัญญา 

อนุสัญญานี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทย

ไม่ได้เป็นภาคีตามอนุสัญญาดังกล่าว ท าให้ไทยไม่ผูกพันที่จะท าตามบทบัญญัติในอนุสัญญาได้59 

                                           
58  Convention on Cybercrime, November 23, 2001: 

 Article 9 – Offences related to child pornography 
1. Each party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to 

establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and 
without right, the following conduct: 

a. producing child pornography for the purpose of its distribution through a 
computer system; 

b. offering or making available child pornography through a computer system; 
c. distribution or transmitting child pornography through a computer system; 
d. procuring child pornography through a computer system for oneself of for 

another person; 
e. possessing child pornography through a computer system or on a computer-

data storage medium 
2. For the purpose of paragraph 1 above, the term “child pornography” shall include 

pornographic material that visually  depicts: 
a. A minor engages in sexual explicit conduct; 
b. A person appearing to be minor engaged in sexual explicit conduct; 

59  พิญดา เลิศกิตติกุล, "พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณีความรับ
ผิดทางอาญาเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550), หน้า 61-62. 
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2.2.2 มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารในต่างประเทศ 

 กฎหมายต่างประเทศที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาเรื่องการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารมี 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีมาตรการ

ที่เก่ียวขอ้งในเรื่องดังกล่าว ดังนี้ 

 2.2.2.1 สหรัฐอเมริกา 

 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของประเทศนี้ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปรากฏ

อยู่ใน U.S. Code Title 18 Chapter 110 ก าหนดทั้งความผิดทั้งสื่อลามกผู้ใหญ่ (มาตรา 1460-

1468) และสื่อลามกอนาจารเด็ก (มาตรา 2251-2252A) มีรายละเอียดดังนี้ 

กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่60 ก าหนดห้ามมิให้ครอบครองเพ่ือขาย แจกจ่าย ส่ง

ต่อ น าเข้า ส่งออก ผลิต เผยแพร่ไม่ว่าด้วยวิธีหรือประการใดๆ รวมไปถึงมีส่วนร่วมในธุรกิจ ซึ่งสิ่ง

ลามก ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าและปรับ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกฎหมายสหรัฐ (Federal 

Law) ไม่มีบทบัญญัติของความหมายของค าว่า “สิ่งลามก” ไว้ แต่ศาลสูงสหรัฐเคยวางบรรทัดฐานไว้

ว่า “สิ่งลามก” ที่ถือว่าผิดกฎหมายในคดี Miller v. California 413 U.S. 15, 24-25 (1973) โดย

พิจารณา 3 องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ใช้มาตรฐานของคนในชุมชุนหรือสังคมนั้นเป็นข้อพิจารณาว่าสิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง

การเกิดตัณหาราคะในเรื่องทางเพศ มีแนวโน้มที่จะยั่วยุทางกามารมณ์หรือไม่  

2. สิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นหรืออธิบายได้ถึงการปฏิบัติทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือความ

รุนแรงทางเพศ ซึ่งเกินเลยถึงขนาดท าลายค่านิยมของคนได้หรือไม่ 

3. สิ่งดังกล่าวไร้ซึ่งคุณค่าทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

นอกจากนี้ในคดี Roth61 ยังมีเกณฑ์การพิจารณาอีกว่า งานที่พรรณนาหรือบรรยายถึงการ

กระท าทางเพศ ในความหมายที่มีการก าหนดไว้โดยเฉพาะโดยกฎหมายของมลรัฐหรือไม่อีกด้วย  

                                           
60   The United States Department of Justice, Citizen's Guide to U.S. Federal Law on Obscenity [Online]. 

16 November 2015.  Available from  http://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-obscenity 
61  Ian Hunter, David Saunders, และand Dagald Williamson, On Pornography : Literaature Sexuality and 

Obscenity Law (London: Macmillan, 1993), p. 210. 
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จะเห็นได้ว่าสิ่งลามกที่ถือว่าผิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาจะต้องมีองค์ประกอบครบทั้ง 4 

ประการ มิฉะนั้นจะไม่อาจถือได้ว่าสิ่งลามกดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเกณฑ์ในการพิจารณาอาจ

เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องนี้เ กิดขึ้นมาจาก

สหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นประเทศท่ีมีเสรีภาพสูงจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาที่ได้บัญญัติ

ให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง แต่ก็มีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของสื่อลามกจะไม่ได้รับความ

คุ้มครอง กล่าวคือ เสรีภาพที่ไม่มีขอบเขตจ ากัดโดยการแสดงความคิดเห็น การพูด และเขียนเกี่ยวกับ

เรื่องราวทางเพศท่ีจะถือว่าเป็นเรื่องลามกนั้น จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเอาไว้ ซึ่ง

ถ้าการกระท าดังกล่าวเข้าลักษณะที่มีการก าหนดเอาไว้ ก็จะถือว่าเป็นสิ่งลามกและจะไม่ได้รับความ

คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย62 

กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ก าหนดห้ามมิให้ผลิต ขาย ซื้อ แจกจ่าย หรือ

แม้กระท่ังครอบครองเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก อีกทั้งยังรวมไปถึงผู้สนับสนุนการ

กระท าดังกล่าวด้วย63 ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าและปรับ อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายสหรัฐ 

ห้ามมิให้กระท าด้วยประการใดๆอันแสวงหาผลประโยชน์จากสื่อลามกอนาจารเด็กเลย 

 มีข้อสังเกตประการหนึ่งคือ ความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ของกฎหมายสหรัฐนั้น

ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งปรากฏในมาตรา 2256 (8)64 โดยให้ความหมายว่า สื่อแสดงภาพ

ใด รวมถึงรูปถ่าย ฟิล์มแม้ว่ายังไม่ล้าง วีดิโอ รูปภาพ ภาพคอมพิวเตอร์ หรือ ภาพที่มีการสร้างหรือ

ปรับแต่งโดยคอมพิวเตอร์ แถบบันทึกภาพ ข้อมูลที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์หรือจัดเก็บโดยวิธี

                                           
62  Thomas J. Smedinghoff, Online Law : The Spa's Legal Guide to Doing Business on the Internet (USA: 

Addison-wesley Developers Press, 1996), pp. 308,320-321. 
63   The United States Department of Justice, Citizen's Guide to U.S. Federal Law on Child Pornography 

[Online]. 16 November 2015.  Available from  http://www.justice.gov/criminal-ceos/citizens-guide-us-federal-law-
child-pornography 

64  Section 2256 (8) “child pornography” means any visual depiction, including any photograph, film, 
video, picture, or computer or computer-generated image or picture, whether made or produced by electronic, 
mechanical, or other means, of sexually explicit conduct, where— 

(a) the production of such visual depiction involves the use of a minor engaging in sexually explicit 

conduct; 

(b) such visual depiction is a digital image, computer image, or computer-generated image that is, or 

is indistinguishable from, that of a minor engaging in sexually explicit conduct; or 

(c)  such visual depiction has been created, adapted, or modified to appear that an identifiable 

minor is engaging in sexually explicit conduct. 
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อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดท่ีสามารถแปลงมาสู่ภาพได้ และข้อมูลที่สามารารถแปลงมาสู่ภาพได้ และข้อมูลที่

สามารถแปลงมาสู่ภาพได้ซึ่งถูกถ่ายทอดโดยวิธีใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเก็บอยู่ในลักษณะถาวรหรือไม่ก็ตาม 

และไม่ว่าสื่อนั้นท ามาหรือผลิตมาจากการใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม หรือโดยวิธีการอ่ืน ซึ่ง

แสดงกิจกรรมทางเพศอย่างชัดเจน ซึ่ง 

 (a) การผลิตสื่อนั้นมีการใช้เด็กในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง 

 (b) สื่อแสดงภาพนั้นเป็นภาพดิจิตอล ภาพคอมพิวเตอร์ หรือภาพที่มีการสร้างหรือ

ปรับแต่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงการที่มีเด็กเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง หรือเป็น

ภาพที่ไม่อาจแยกออกจากภาพที่มีเด็กจริงเข้าร่วมในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้งได้ หรือ 

 (c) สื่อแสดงภาพนั้นถูกสร้าง ปรับแต่ง ปรับปรุง ให้ดูเหมือนว่ามีเด็กที่มีตัวตนจริงเข้า

ร่วมในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้ง แม้ว่ายังเป็นเด็กในปัจจุบันหรือเป็นภาพจากสมัยบุคคลดังกล่าว

เป็นเด็กก็ตาม  

 2.2.2.2 ประเทศแคนาดา65 

 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของประเทศนี้ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปรากฏ

อยู่ใน The Criminal Code มาตรา 163 ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ และมาตรา 163.1 

ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 

 กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ (มาตรา 163)66 ก าหนดลักษณะของการกระท าผิด

ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การแจกจ่าย การครอบครองเพ่ือขายหรือจ่ายแจก การส่งต่อไม่ว่าจะทางปกติ

                                           
65  Parliamentary Information and Research Service, The Evolution of Pornography Law in Canada [Online]. 

16 November 2015.  Available from  http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/researchpublications/843-e.pdf 
66 Section 163   

(1) Every one commits an offence who 
(a) makes, prints, publishes, distributes, circulates, or has in his possession for the purpose of 

publication, distribution or circulation any obscene written matter, picture, model, phonograph record or other 
thing whatever; or 

(b) makes, prints, publishes, distributes, sells or has in his possession for the purpose of 
publication, distribution or circulation a crime comic. 

(2) Every one commits an offence who knowingly, without lawful justification or excuse, 
(a) sells, exposes to public view or has in his possession for such a purpose any obscene written 

matter, picture, model, phonograph record or other thing whatever; 
(b) publicly exhibits a disgusting object or an indecent show; 
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หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสิ่งลามก ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าคุก รวมไปถึงโทษริบทรัพย์

ด้วย วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการประกาศใช้กฎหมายเรื่องนี้ถูกบัญญัติอยู่ในมาตรา 163 (8) 

กล่าวว่า การเผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์เกินควรในทางเพศหรือหรือส่วน

หนึ่งส่วนใดในทางเพศ หรือลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่เป็นอาชญากรรม แสดงถึงความโหดร้าย และ

ความรุนแรง ต้องถือว่าเป็นสื่อลามก  

กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก (มาตรา 163.1)67 ก าหนดถึงข้อห้ามที่จะผลิต 

แจกจ่าย ขาย ซึ่งสิ่งลามกเด็ก และรวมไปถึงความรับผิดในฐานครอบครองซึ่งสิ่งนั้นด้วย ผู้ฝ่าฝืนจะ

                                                                                                                         
(c) offers to sell, advertises or publishes an advertisement of, or has for sale or disposal, any 

means, instructions, medicine, drug or article intended or represented as a method of causing abortion or 
miscarriage; or 

(d) advertises or publishes an advertisement of any means, instructions, medicine, drug or article 
intended or represented as a method for restoring sexual virility or curing venereal diseases or diseases of the 
generative organs. 

(3) No person shall be convicted of an offence under this section if the public good was served by 
the acts that are alleged to constitute the offence and if the acts alleged did not extend beyond what served 
the public good. 

(4) For the purposes of this section, it is a question of law whether an act served the public good and 
whether there is evidence that the act alleged went beyond what served the public good, but it is a question 
of fact whether the acts did or did not extend beyond what served the public good. 

(5) For the purposes of this section, the motives of an accused are irrelevant. 
(6) [ถูกยกเลิก 1993, c. 46, s. 1] 
(7) In this section, “crime comic” means a magazine, periodical or book that exclusively or 

substantially comprises matter depicting pictorially 
(a) the commission of crimes, real or fictitious; or 
(b) events connected with the commission of crimes, real or fictitious, whether occurring before or 

after the commission of the crime. 
(8) For the purposes of this Act, any publication a dominant characteristic of which is the undue 

exploitation of sex, or of sex and any one or more of the following subjects, namely, crime, horror, cruelty and 
violence, shall be deemed to be obscene. 

67  Section 163.1  
(1) In this section, “child pornography” means 

(a) a photographic, film, video or other visual representation, whether or not it was made by 
electronic or mechanical means, 

(i) that shows a person who is or is depicted as being under the age of eighteen years and is 
engaged in or is depicted as engaged in explicit sexual activity, or 
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(ii) the dominant characteristic of which is the depiction, for a sexual purpose, of a sexual 

organ or the anal region of a person under the age of eighteen years; 
(b) any written material, visual representation or audio recording that advocates or counsels sexual 

activity with a person under the age of eighteen years that would be an offence under this Act; 
(c) any written material whose dominant characteristic is the description, for a sexual purpose, of 

sexual activity with a person under the age of eighteen years that would be an offence under this Act; or 
(d) any audio recording that has as its dominant characteristic the description, presentation or 

representation, for a sexual purpose, of sexual activity with a person under the age of eighteen years that would 
be an offence under this Act. 

(2) Every person who makes, prints, publishes or possesses for the purpose of publication any child 
pornography is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years 
and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year. 

(3) Every person who transmits, makes available, distributes, sells, advertises, imports, exports or 
possesses for the purpose of transmission, making available, distribution, sale, advertising or exportation any child 
pornography is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years 
and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year. 

(4) Every person who possesses any child pornography is guilty of 
(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to 

a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or 
(b) an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not 

more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months. 
(4.1) Every person who accesses any child pornography is guilty of 

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 10 years and to 
a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or 

(b) an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not 
more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months. 

(4.2) For the purposes of subsection (4.1), a person accesses child pornography who knowingly causes 
child pornography to be viewed by, or transmitted to, himself or herself. 

(4.3) If a person is convicted of an offence under this section, the court that imposes the sentence shall 
consider as an aggravating factor the fact that the person committed the offence with intent to make a profit. 

(5) It is not a defence to a charge under subsection (2) in respect of a visual representation that the 
accused believed that a person shown in the representation that is alleged to constitute child pornography was 
or was depicted as being eighteen years of age or more unless the accused took all reasonable steps to ascertain 
the age of that person and took all reasonable steps to ensure that, where the person was eighteen years of age 
or more, the representation did not depict that person as being under the age of eighteen years. 

(6) No person shall be convicted of an offence under this section if the act that is alleged to constitute 
the offence 

(a) has a legitimate purpose related to the administration of justice or to science, medicine, 
education or art; and 

(b) does not pose an undue risk of harm to persons under the age of eighteen years. 
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ได้รับโทษทางอาญาจ าคุก อนึ่งความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรซึ่งปรากฏในมาตรา 163.1(1) โดยให้ความหมายไว้ว่า การแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางเพศอย่าง

ชัดแจ้งที่เก่ียวข้องกับเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี การแสดงให้เห็นถึงอวัยวะเพศในทางต่ าทรามของเด็กที่

มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และวัตถุที่อยู่ในรูปของข้อความที่อธิบายถึงปฏิบัติการทางเพศกับเด็กที่มีอายุต่ า

กว่า 18 ปี 

 2.2.2.3 ประเทศออสเตรเลีย68 

 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของประเทศนี้ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งปรากฏ

อยู่ใน Summary Offences Act of 1953 มาตรา 33 (2)69 ซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ 

และ The Criminal Law Consolidation Act of 1935 Division 11 มาตรา 63-63A70 ซึ่งเป็น

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 

 กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ กฎหมายของประเทศออสเตรเลียมิได้ก าหนดให้การ

ขายสื่อลามกเป็นความผิดแต่อย่างไร แต่การกระท าที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดในเรื่องดังกล่าว

นั้นจะต้องแสดงให้เห็น หรือขาย “Indecent material” หรือ “Offensive material” ซึ่งใน

                                                                                                                         
(7) For greater certainty, for the purposes of this section, it is a question of law whether any written 

material, visual representation or audio recording advocates or counsels sexual activity with a person under the 
age of eighteen years that would be an offence under this Act. 

68  Legal Services Commission of South Australia, Pornography [Online]. 16 November 2015.  Available 
from  http://www.lawhandbook.sa.gov.au/ch12s07s02s01.php#Ch110Se266760 

69 Summary Offences Act 1953, [Online]. 16 November 2015.  Available from  
https://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953/CURRENT/1953.55.UN.PDF 

70  “Section 63 A person who— 
(a)  produces, or takes any step in the production of, child exploitation material knowing of its 

pornographic nature; or 
(b)  disseminates, or takes any step in the dissemination of, child exploitation material knowing 

of its pornographic nature, 
is guilty of an offence. 

Section 63A — Possession of child exploitation material  
(1)  A person who—  
      (a)    is in possession of child exploitation material knowing of its pornographic nature; or  
   (b) intending to obtain access to child exploitation material, obtains access 

to child exploitation material or takes a step towards obtaining access to child exploitation material,  
is guilty of an offence…” 

http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s38.html#take
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s38.html#take
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s38.html#take
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
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กฎหมายฉบับเดียวกันนั้นก็ได้บัญญัติความหมายของค าดังกล่าวไว้ใน มาตรา  33 (1)71 ว่าเป็นวัตถุที่

น่ารังเกียจ ผิดศีลธรรม และหยาบคาย รวมไปถึง วัตถุที่มีการใช้ความรุนแรง โหดร้าย ขัดแย้งต่อ

ศีลธรรม เป็นสิ่งที่น่าขยะแขยง และต้องก่อให้เกิดการกระท าความผิดกฎหมายได้ ซึ่งฐานความผิดก็จะ

บัญญัติอยู่ใน มาตรา 33 (2) ได้แก่ การผลิต มีส่วนในการผลิตเพ่ือขาย หรือขาย หรือแสดงสู่

สาธารณชนในที่สาธารณะ หรือแสดงเพื่อที่จะให้บุคคลเกิดความขุ่นเคืองหรือดูถูกบุคคลดังกล่าว หรือ

ส่งต่อ แสดงให้แก่เด็ก ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็น indecent or offensive material นั้นรวมไปถึงผู้ปกครอง

ของผู้เยาว์ที่อนุญาตผู้เยาว์ให้กระท าการดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าและปรับ 

 กล่าวถึงความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ก าหนดถึงข้อห้ามผลิต หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการผลิต หรือเผยแพร่ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ไม่ว่าด้วยวิธีใดๆซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(มาตรา 63 ว่าด้วยเรื่องการผลิตและการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก) รวมทั้งก าหนดถึงข้อห้ามมิให้

บุคคลใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก หรือเจตนาที่จะเข้าถึงซึ่งสื่อดังกล่าว โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นสื่อ

ลามกอนาจารเด็ก (มาตรา 63A ว่าด้วยเรื่องการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก) นอกจากนี้มีข้อน่า

สังเกตว่า ความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ของกฎหมายออสเตรเลียนั้นได้บัญญัติไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรซึ่งปรากฏใน มาตรา 6272 ได้ให้ความหมายไว้ว่า การอธิบายหรือแสดงถึงกิจกรรมทาง

                                           
71  “Section 33(1)  

Indecent material means material that is, in whole or in part, of an indecent, immoral or obscene 
nature; 

Offensive material means material- 
(a) Of which the subject matter is or includes- 

(i) Violence or cruel; or 
(ii) The manufacture, acquisition, supply or use of instruments of violence or cruel; or 
(iii) The manufacture, acquisition, supply, administration or use of drugs; or 
(iv) Instruction in crime; or 
(v) Revolting or abhorrent phenomena; and 

(b) Which would cause serious and general offence amongst reasonable adult member of the 
community…” 

72
  "Section 62 “child exploitation material" means material—  

    (a) that—  
(i)  describes or depicts a child under, or apparently under, the age of 17 years engaging in sexual activity; 

or  
(ii)  consists of, or contains, the image of (or what appears to be the image of) a child under, or apparently 

under, the age of 17 years, or of the bodily parts of such a child, or in the production of which such a child has been or 
appears to have been involved; and  

http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s62.html#material
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s57.html#child
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เพศของเด็กที่อายุต่ ากว่า 17 ปี หรือประกอบไปด้วยภาพอวัยวะเพศหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยเพศ

ของเด็ก หรือการผลิตสิ่งเช่นว่านั้น และมีลักษณะที่เป็นลามกอนาจาร ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะได้รั บโทษทาง

อาญาจ าคุก 

2.2.3 มาตรการทางกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในประเทศไทย 

 เนื่องจากวัฒนธรรมของสังคมไทยยังไม่ยอมรับสื่อลามกอนาจาร ลักษณะการกระท าความผิด

ที่กฎหมายบัญญัติจึงเป็นบทบัญญัติที่กว้างและหลากหลายมาก ในส่วนต่อไปผู้ศึกษาวิจัยจะอธิบายถึง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าวในประเทศไทย ตามล าดับของการประกาศใช้

กฎหมาย ดังนี้ 

 2.2.3.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

มาตรา 2773 ก าหนดความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร ความผิดฐานหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร 

และความผิดฐานน าของต้องห้ามต้องจ ากัดเข้ามาในหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งของต้องห้าม 

หมายถึง ของที่มีกฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และใน

บางกรณีห้ามการส่งผ่านด้วย ผู้ใดน าสินค้าต้องห้ามน าเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมี

ความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย74 ซึ่งวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นหนึ่งในของที่อยู่

ในรายการของต้องห้ามดังกล่าว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหนังสือ ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ง

                                                                                                                         
  (b)  that is of a pornographic nature;” 

73  “มาตรา 27 ผู้ใดน าหรือพาของที่มิได้เสียภาษี หรือของต้องก ากัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้ผ่านศุลกากรโดย
ถูกต้องเข้ามาในราชอาณาจักรไทยก็ดี หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอกราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใดๆ ในการ
น าของเช่นว่านี้เข้ามาหรือส่งออกไปก็ดี หรือย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือก าปั่น ท่าเทียบเรือ โรง
เก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง หรือโรงเก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือ
จัดให้ผู้อื่นท าการเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือท าการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่ของเช่นว่านั้นก็ดี 
หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือในการหลีกเลี่ยง หรือพยายาม
หลีกเล่ียงบทกฎหมายและข้อจ ากัดใดๆ อันเกี่ยวแก่การน าของเข้า ส่งของออก ขนของขึ้น เก็บของในคลังสินค้ า และการส่งมอบของ
โดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะต้องเสียส าหรับของนั้นๆก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือ
ข้อจ ากัดเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี ส าหรับความผิดครั้งหนึ่งๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซ่ึงได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกไม่เกินสิบ
ปี หรือทั้งปรับทั้งจ า”   

74  กฤษณา ทองธรรมชาติ, ความรู้ทั่วไปว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร (กรุงเทพฯ: บริษัทฯ พิมพ์ดี จ ากัด, 2536), หน้า 
152-153. 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/sa/consol_act/clca1935262/s62.html#pornographic_nature
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ที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมายรูปถ่าย ภาพยนตร์ลามก และวัตถุอันมีลักษณะลามก

อ่ืนๆ75  

อนึ่ง ความผิดฐานรับซื้อของหนีภาษีศุลกากรตามมาตร 27 ทวิ76 เป็นความผิดต่อเนื่องจาก

มาตรา 27 กล่าวคือ ผู้กระท าความผิดฐานนี้เป็นผู้ที่รับช่วงของต่อมาจากผู้ที่ได้กระท าความผิดตาม

มาตรา 27 มาแล้ว ซึ่งต้องระวางโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรด้วยแล้ว หรือจ าคุก

ไม่เกินห้าปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 2.2.3.2 พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุลามก        

พ.ศ. 2471 

มาตรา 377 และมาตรา 478 ก าหนดให้ผู้กระท ามีไว้ในครอบครอง น า หรือส่งเข้ามาจาก

ต่างประเทศ ส่งออกไปนอกประเทศ ท าให้แพร่หลาย ให้ยืมซึ่งหนังสืออันบุคคลแต่งขึ้นขึ้น ภาพเขียน 

ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ ที่ลามก 

หรือวัตถุอันลามกอย่างอ่ืน เพ่ือประโยชน์ หรือในทางการค้าขาย จ่ายแจก หรือแสดงอวดแก่

สาธารณชน รวมถึงผู้สนับสนุนการกระท าความผิดดังกล่าวด้วย 

พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 ได้บัญญัติ

เกี่ยวกับลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นการปรามเท่านั้น มิใช่

                                           
75  กรมศุลกากร, ของต้องห้าม [ออนไลน์]. 19 มีนาคม 2559. แหล่งที่มา  

http://internet1.customs.go.th/ext/Prohibit/Prohibit.jsp 
76

   “มาตรา 27ทวิ ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใดซ่ึงของอันตนรู้ว่า
เป็นของที่ยังมิได้เสียภาษี หรือของต้องก ากัด หรือของต้องห้าม หรือที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องก็ดี 
หรือเป็นของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเล่ียงอากร ข้อก ากัดหรือข้อห้ามอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดี มีความผิดต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซ่ึงได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจ าทั้งปรับ”   

77  “มาตรา 3 ผู้ใดเพื่อประโยชน์หรือในทางการค้าขาย จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่สาธารณชน บังอาจท า ท าให้มีขึ้น มีไว้ใน
ครอบครอง น าหรือสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่งออกไปนอกประเทศ พาไป ท าให้แพร่หลาย ให้ยืม หรือยังผู้อื่นให้น าหรือสั่งเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ซ่ึงหนังสืออันบุคคลแต่งขึ้น ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งที่พิมพ์ขึ้น รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย 
ภาพยนตร์ ที่ลามก หรือวัตถุอันลามกอย่างอื่นก็ดี หรือประกอบกิจธุระ หรือมีส่วนในกิจธุระเกี่ยวแก่วัตถุหรือสิ่งอันลามกดังกล่าวแล้ว 
จะในทางสาธารณหรือในส่วนเอกชนก็ดี ท่านว่ามันมีความผิด ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  240 แห่งกฎหมายลักษณะ
อาญา”  

78  “มาตรา 4 ผู้ใด เพื่อจะช่วยในการท าให้แพร่หลายหรือช่วยในการค้าวัตถุอันลามกดั่งระบุไว้ในมาตราก่อน บังอาจ
ประกาศโฆษณาหรือท าให้ทราบทั่วกันไปว่ามีบุคคลท าให้แพร่หลายหรือท าการค้าขายซ่ึงวัตถุเช่นว่านั้นก็ดี หรือประกาศโฆษณาหรือท า
ให้ทราบกันไป โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ดีว่าบุคคลอาจหาวัตถุอันลามกดังกล่าวนั้นได้โดยวิธีใด ฉะนี้ท่านว่ามันมีความผิด ต้องระวางโทษ
ดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตราก่อน” 
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การปราบ เพราะเห็นว่า ภาพหรือสื่อลามกนั้นยังคงมีอยู่ในสังคม แต่ควรควบคุมไว้ในวงจ ากัดมิให้มี

การแพร่หลายหรือมีการค้าสื่อลามกอย่างเสรีเท่านั้น  โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงแถบบันทึกภาพและเสียง

ด้วย ทั้งนี้เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีกล้องวีดีโอบันทึกภาพและเสียง แต่อย่างไรก็ ตาม ในปัจจุบัน

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ได้บัญญัติครอบคลุมในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งมีผลท าให้

พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 ยกเลิกไปโดย

ปริยาย79  

2.2.3.3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2525 

มาตรา 28780 แห่งประมวลกฎหมายอาญานี้ก าหนดควบคุมเรื่องสิ่งลามกโดยที่ได้บัญญัติห้าม
มิให้เผยแพร่เพ่ือการค้าหาก าไรสิ่งลามกไม่ว่าจะเป็นสิ่งลามกผู้ใหญ่หรือสิ่งลามกเด็ก ซึ่งบัญญัติ
ลักษณะการห้ามเอาไว้ 3 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ห้ามการแพร่สิ่งลามก (มาตรา 287(1)) 
ประการที่สอง ห้ามการค้าสิ่งลามก (มาตรา 287(2)) และประการสุดท้ายคือ ห้ามโฆษณาบอกแหล่งที่
มีสิ่งลามก (มาตรา 287(3))81 และไม่ว่าจะผ่านช่องทางโดยอาศัยเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพ
ระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใด หากเป็นสิ่งลามกและเข้าลักษณะของการกระท าความผิดตามที่ได้บัญญัติไว้
ก็เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ลักษณะของการกระท าท่ีเกี่ยวกับการค้าและการท าให้แพร่หลายซึ่งสิ่ง
ลามกไม่ว่าโดยวิธีใดๆตามที่มาตราดังกล่าว โทษส าหรับการกระท าความผิดในทั้ง 3 ลักษณะมีผลที่

                                           
79   ไพโรจน์ อาจรักษา, เปิดกรุกฎหมายเก่า (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2545), หน้า 13-14. 
80 “มาตรา 287 ผู้ใด 

(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ 

น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไป หรือท าให้แพร่หลายโดย

ประการใดๆ ซ่ึงเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบ

บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดอันลามก 

(2) ประกอบการค้า หรือมีส่วน หรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจก 

หรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 

(3) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการ

ใดๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด

หรือโดยวิธีอื่นใด” 
81  เนติ รัตนากร, "การให้ความคุ้มครองเด็กในกฎหมายควบคุมสื่อลามก : ศึกษากรณีเปรียบเทียบกฎหมายไทย อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และเยอรมัน," หน้า 68-69. 
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เท่ากันคือ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  อนึ่ง มี
ข้อสังเกตว่า ถ้าใครแอบบันทึกภาพอันมีลักษณะลามกของผู้อื่น (ต้องไม่ใช่เด็ก) ไว้ดูเองโดยมิได้กระท า
เพ่ือการค้ากจ็ะไม่เป็นความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ 

2.2.3.4 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
มาตรา 14(4) และมาตรา 14(5)82 ก าหนดโทษทางอาญาแก่ผู้น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

รวมไปถึงผู้ที่เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลดังกล่าว อีกทั้งมาตรา 1583 ยังก าหนดโทษทางอาญาแก่      

ผู้ให้บริการที่จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าเช่นว่านั้นด้วย คอมพิวเตอร์หรือระบบ

คอมพิวเตอร์นั้นอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรม เช่น ความผิดฐานเผยแพร่ภาพ

ลามกอนาจาร ซึ่งการกระท าความผิดเหล่านั้นก็จ าต้องพิจารณาจากองค์ประกอบความผิดส าหรับ

ความผิดนั้นๆ ดังกรณีที่ยกตัวอย่างก็ต้องพิจารณาบทบัญญัติจากประมวลกฎหมายอาญาด้วย84 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ก าหนดมาตรการเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะ

อันลามกอนาจารอันก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

ของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน85 

                                           
82  “มาตรา 14 ผู้ใดกระท าความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 
(4) น าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชน
ทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 

(5) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (1) (2) (3) หรือ (4)  
83  “มาตรา 15  ผู้ให้บริการผู้ใดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระท าความผิดตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่

อยู่ในความควบคุมของตน ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดตามมาตรา 14” 
84  พรเพชร วิชิตชลชัย, ค าอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 [ออนไลน์]. 

3 ธันวาคม 2558. แหล่งที่มา  http://www.phuketculture.net/download/doc/law06.pdf 
85  นันท์ภัสร์ สนธิพร, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน: 

ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..." หน้า 97-99. 
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2.2.3.5 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

มาตรา 7786 ก าหนดบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสม โดย

ให้ผู้สร้างภาพยนตร์มีหน้าที่ต้องสร้างภาพยนตร์ที่ไม่มีเนื้อหาสาระหรือมีลักษณะเป็นการบ่อนท าลาย 

ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคง

และเกียรติภูมิของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน าภาพยนตร์ของตนที่จะออกฉายในประเทศไทยนั้นที่ผ่าน

การตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการเสียก่อน มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญา และมาตรา 7887 

ก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนซึ่งไม่น าภาพยนตร์ที่จะน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายใน

ราชอาณาจักรผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์ จะต้องได้รับโทษทางอาญาเช่นกัน 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีมาตรการและกลไกในการควบคุมสื่อ

ประเภทภาพยนตร์และวีดิทัศน์โดยการควบคุมตรวจสอบก่อนน าภาพยนตร์และวีดิทัศน์ออกเผยแพร่

ในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีการจ าแนกประเภทของภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับผู้รับชมในแต่ละช่วงอายุ 

และก าหนดให้มีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เว้นแต่เป็น

ภาพยนตร์ประเภทที่กฎหมายก าหนดยกเว้นไว้ อาทิ ภาพยนตร์ประเภทข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

ภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อดูเป็นการส่วนตัว ภาพยนตร์ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐสร้างขึ้น เพ่ือเผยแพร่หรือส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ภาพยนตร์ที่

ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศตามที่คณะกรรมการก าหนด ภาพยนตร์ที่ฉายทางโทรทัศน์

และผ่านการตรวจพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

แล้ว88 พร้อมทั้งก าหนดโทษทางอาญาเฉพาะในกรณีของผู้ฝ่าฝืนน าภาพยนตร์ที่ต้องห้ามเผยแพร่ใน

ราชอาณาจักรออกเผยแพร่ 

                                           
86  “มาตรา 77  ผู้ใดฝ่าฝืนตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง หรือน าภาพยนตร์ตามมาตรา 26(7) ออกเผยแพร่ ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
87  “มาตรา 78  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 25 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 วรรคสอง มาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ต้อง

ระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท”  
88  นันท์ภัสร์ สนธิพร, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน: 

ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..." หน้า 94-95. 
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2.2.3.6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 

(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) 

ส าหรับสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่เดิมไม่มีกฎหมายใดก าหนดความผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยตรง

อย่างชัดเจน หากแต่มีบทบัญญัติก าหนดความผิดที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 287 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เป็นต้น ดังนี้จึงเห็นควรก าหนด

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กให้ชัดเจนและมีความเด็ดขาด  ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสื่อดังกล่าว

เป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายต่างประเทศ 

ทั้งยังเป็นการคุ้มครองตัวเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในทางที่มิชอบในทุกรูปแบบ 

ประกอบกับประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กฯ จึงได้มีการออกกฎหมาย

ภายในเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามกติการะหว่างประเทศ ท าให้เกิดการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา โดย

ก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/189 และ

มาตรา 287/290  

พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (ความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) ก าหนดความผิดฐานการมีไว้ในครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก 

และความผิดฐานท าหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กเพ่ือการค้าด้วย ซึ่งความผิดฐานหลังนี้ก าหนด

โทษไว้สูงกว่าความผิดฐานแรก เพราะจะท าให้เด็กได้รับความคุ้มครองจากการกระท าทางเพศหรือ

การค้ามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น 

                                           
89 “มาตรา 287/1 ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 ถ้าผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแก่ผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง

แสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
90 “มาตรา 287/2 ผู้ใด 

(1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มี
ไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจกัร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายด้วย
ประการใดๆ ซ่ึงสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(2)  ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่
ประชาชนหรือให้เช่าสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(3) เพื่อจะช่วยท าให้แพร่หลาย หรือการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคล
กระท าการอันเป็นความผิดมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าสื่อลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท” 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

จากหัวข้อมาตรการทางกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

สื่อลามกอนาจารในประเทศไทย จะพบว่า มาตรการทางกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

ทั้งหมด ยกเว้น พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 

ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน (พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุ

ลามก พ.ศ. 2471 ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย เนื่องมาจากได้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา 

ท าให้ประมวลกฎหมายอาญาก าหนดความรับผิดที่ครอบคลุมถึงความรับผิดในกฎหมายก่อนได้

ทั้งหมด) ซึ่งมาตรการการลงโทษทางอาญาของกฎหมายดังกล่าว มีทั้งมุ่งลงโทษที่ตัวบุคคล และมุ่ง

ลงโทษที่ตัวทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากตารางเปรียบเทียบด้านล่างนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบบทลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
 

ชื่อกฎหมาย การลงโทษมุ่งท่ีตัวบุคคล การลงโทษมุ่งท่ีตัวทรัพย์สิน 

พระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ. 2469  จ าคุกไมเ่กินห้าถึงสิบป ี

 

ปรับสี่เท่าราคาของซึ่งไดร้วมค่าอากรเข้า 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า

ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 

จ าคุกไมเ่กินห้าป ี ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 

พระราชบัญญัตภิาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 
 

จ าคุกไมเ่กินหนึ่งป ี ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 

ปรับตั้งแตส่องแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 3291, 3392 

 

 
 

 

ริบทรัพย์สิน 
 

                                           
91 “มาตรา 32 ทรัพย์สินใดที่กฎหมายบัญญัติว่า ผู้ใดท าหรือมีไว้เป็นความผิด ให้ริบเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าเป็นของผู้กระท า

ความผิด และมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่” 
92  “มาตรา 33 ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอ านาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอ านาจสั่ง

ให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ 
(1) ทรัพย์สินซ่ึงบุคคลได้ใช้ หรือมีไว้ใช้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด 
(2) ทรัพย์สินซ่ึงบุคคลได้มาโดยได้กระท าความผิด 

เว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของผู้อื่นซ่ึงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด” 
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มาตรา 287 

มาตรา 287/1 วรรคแรก 

มาตรา 287/1 วรรคท้าย 

มาตรา 287/2  

จ าคุกไมเ่กินสามป ี

จ าคุกไมเ่กินห้าป ี

จ าคุกไมเ่กินเจ็ดป ี

จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบป ี

ปรับไมเ่กินหกพันบาท 

ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาท 

ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
  

2.3.1 การลงโทษมุ่งท่ีตัวบุคคล 

 โดยหลักการลงโทษตามกฎหมายอาญา บทบัญญัติที่เกี่ยวกับโทษที่ปรากฏอยู่ในประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 18 ได้ก าหนดโทษไว้ 5 สถาน ได้แก่ ประหารชีวิต จ าคุก กักขัง ปรับ และริบ

ทรัพย์สิน ซึ่งสภาพบังคับเช่นนี้ มีแนวคิดและทฤษฎีการลงโทษตามหลักอาชญาวิทยา โดยมี

วัตถุประสงค์ในการลงโทษไว้หลายประการ คือ93 

1. เพ่ือการแก้แค้นทดแทน (Retribution) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์นี้ คือ การเกิดความยุติธรรมต่อผู้เสียหายและสังคม โดยที่

หากลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องเป็นสัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้น จะท าให้รู้สึกถึงการได้แก้แค้น

ทดแทนกับสิ่งที่ ได้ท าไป การลงโทษจะเกิดจากอารมณ์แค้นที่มีตามสัญชาตญาณของมนุษย์ 

ข้อสนับสนุนอีกประการหนึ่งก็คือ ทุกคนควรต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าความผิดที่เกิดขึ้น 

เพ่ือรักษาความยุติธรรมหรือเกิดความสมดุลในสังคม กล่าวคือ เมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น 

ผู้กระท าความผิดสมควรต้องได้รับโทษเพ่ือทดแทนความผิด หรือลบล้างความชั่วที่เกิดขึ้นจากการ

กระท าของตน โดยที่โทษควรจะเท่ากับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับที่ผู้เสียหาย

หรือสังคมได้รับ  

2. เพ่ือการยับยั้งการกระท าความผิด (Deterrence) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์นี้ คือ คนเรากระท าความผิดโดยเจตนา และก่อนจะลงมือ

กระท านั้นก็ได้พิจารณาใคร่ครวญถึงผลดีผลเสียแล้วจึงลงมือท า เพราะฉะนั้นรัฐจึงควรออกกฎหมาย

ก าหนดความผิดและโทษส าหรับความผิดนั้นไว้ให้ชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือป้องกัน

ความผิดที่จะเกิดขึ้น โดยค านึงถึงหลักการของความสุขชื่นชมยินดี และความเจ็บปวดทุกข์ทรมานมา

ประกอบการพิจารณาเพ่ือควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ด้วย เมื่อผู้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายก็

                                           
93  อนันต์ ลิขิตธนสมบัต,ิ มาตรการลงโทษทางอาญาแก่ผู้กระท าความผิดในคดีสิง่แวดล้อม [ออนไลน์]. 10 พฤศจิกายน 

2558. แหล่งที่มา  http://elib.coj.go.th/Ebook/data/judge_report/jrp2557_13_47.pdf 
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จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้การลงโทษจะต้องกระท าอย่างรวดเร็ว แน่นอน เสมอ

ภาคกัน และรุนแรงตามความเหมาะสมของโทษที่ก าหนดไว้ การลงโทษดังกล่าวย่อมจะมีประโยชน์ต่อ

สังคมในด้านการลดอาชญากรรมและส่งเสริมให้คนทั่วไปเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย 

3. เพ่ือการตัดผู้กระท าผิดออกจากสังคม (Incapacitation) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์นี้ คือ สังคมจะได้รับความคุ้มครอง ปราศจากซึ่งภยันตราย 

โดยการตัดผู้กระท าความผิดออกไปจากสังคม ไม่ให้ผู้กระท าความผิดกลับมาท าร้ายหรือเป็น

ภยันตรายต่อสังคมอีกตลอดไปหรือจ ากัดเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง  

4. เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตัวผู้กระท าผิด (Rehabilitation) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์นี้ คือ ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ป่วย การแก้ไขผู้กระท า

ความผิดให้เป็นคนดีต้องมีหลายขั้นตอน กล่าวคือ ขั้นตอนแรกต้องตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหา 

ขั้นตอนที่สอง วิเคราะห์สาเหตุ และขั้นตอนสุดท้าย รักษาหรือแก้ไขที่สาเหตุนั้น แนวคิดนี้มีความมุ่ง

หมายเพียงจะป้องกันไม่ให้บุคคลที่ได้กระท าความผิดมาแล้วกลับมากระท าความผิดซ้ าอีก ไม่ได้มุ่ง

หมายจะให้มีผลถึงบุคคลอ่ืนโดยตรง วิธีการตามแนวคิดนี้นอกจากจะพยายามหาทางให้ผู้กระท า

ความผิดเกิดความประสงค์ท่ีจะยับยั้งไม่กระท าผิดซ้ า ยังจะต้องท าให้ผู้นั้นเกิดความสามารถที่จะยับยั้ง

เช่นนั้นด้วย 

5. เพ่ือการป้องกันอาชญากรรม (Prevention of Crime) 

แนวคิดพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์นี้ คือ การป้องกันให้สังคมนั้นปลอดจากอาชญากรรมและ

ไม่ให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสกลับมากระท าความผิดซ้ าได้อีก และในขณะเดียวกันผู้กระท าผิด

สมควรที่จะได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟูในระหว่างที่รับโทษ เช่น การให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ เพราะเมื่อ

พ้นโทษแล้ว ผู้กระท าความผิดจะได้กลับตัวกลับใจและสามารถอยู่ในสังคมได้ต่อไป  

 2.3.2 การลงโทษมุ่งท่ีตัวทรัพย์สิน 

 การลงโทษปรับ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้กระท าความผิดใช้ทรัพย์สินทดแทนความเสียหายที่

เกิดข้ึนจากการกระท าความผิดของตนให้แก่ผู้เสียหายและสังคม เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกส านึกถึง

การกระท าของตนโดยให้มีความเกรงกลัวไม่กระท าผิดในเรื่องดังกล่าวอีก ซึ่งลักษณะของความผิด

จะต้องไม่เป็นอันตรายและไม่รุนแรงมากนัก หรือเรียกได้ว่าเป็นการกระท าความผิดอาญาในคดี

เล็กน้อย กฎหมายเห็นว่าขนาดของความผิดที่ผู้กระท าได้รับเมื่อเทียบกับบทลงโทษแล้ว ไม่มีความ
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จ าเป็นถึงกับต้องจ ากัดเสรีภาพด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ถูกลงโทษกระท าความผิด

ขึ้นอีกและท าให้บุคคลอื่นเกิดความย าเกรงด้วย94 

การลงโทษริบทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระท าความผิด มีจุดมุ่งหมายเพ่ือไม่ให้ผู้กระท า

ความผิดได้รับประโยชน์ทางทรัพย์สินที่ ได้มาจากการกระท าความผิด ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์อาชญากรรมที่ว่า บุคคลที่มีแนวโน้มจะก่ออาชญากรรมจะท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐาน

ของส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับจากการกระท าความผิดของตน ด้วยการชั่งน้ าหนักระหว่างความได้เสีย

ในการกระท านั้น ดังนั้นการลงโทษผู้กระท าความผิดจึงเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมต้นทุนของการกระท า

ความผิดให้แก่ผู้ซึ่งมีแนวโน้มในการกระท าความผิด95 ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ

สองประการคือ การลงโทษเพ่ือการป้องกัน และ การลงโทษเพ่ือการข่มขู่ 

2.4 สถานการณ์ สถิติ และคดีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

 2.4.1 สถานการณ์และสถิติเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในต่างประเทศ 

 ส าหรับสถานการณ์สื่อลามกอนาจารในต่างประเทศเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะ

ในสหรัฐอเมริกา จะเห็นได้จากข่าวในเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ ส านักข่าวมติชน ฉบับวันที่ 

26 พฤษภาคม พ.ศ. 255796 ได้เสนอคอลัมน์หนึ่ง ความว่า “สหรัฐยกระดับอันตรายสื่อลามก รุนแรง

เข้าขั้นวิกฤต” มีใจความว่า “ในวงสัมมนาว่าด้วยเรื่องความร่วมมือเพ่ือยุติการแสวงหาผลประโยชน์

ทางเพศ ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่การแพทย์ 

นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการ นักต่อสู้เพ่ือสิทธิสตรี ผู้น าด้านความศรัทธา   นักรณรงค์ต่อต้าน

การค้ามนุษย์ และอดีตผู้สร้างหนังโป๊ ได้ร่วมกันหารือถึงประเด็นสื่อลามกอนาจารว่า การแพร่ระบาด

ของสื่อลามกอนาจารในสหรัฐอเมริกาเป็นปัญหาวิกฤต และมีอันตรายต่อประชาชน เทียบได้กับปัญหา

ความรุนแรงทางสาธารณสุข และเป็นปัญหาที่ซับซ้อนทางสังคม ที่ควรถูกจัดเข้าข่ายปัญหา

สาธารณสุขที่ควรได้รับการแก้ปัญหา เช่นเดียวกับปัญหาสูบบุหรี่ และปัญหาเมาแล้วขับในกลุ่มวัยรุ่น 

โดยมี ดอว์น ฮอว์กินส์ ผู้อ านวยการองค์กรคุณธรรมสื่อ ซึ่งเป็นองค์กรที่รณรงค์ต่อต้านสื่อลามกมา

                                           
94  วีรพล ปานะบุตร, "โทษปรับในสวีเดน," วารสารอัยการ  (กุมภาพันธ์ 2522): 27. 
95  Roger Bowles, Michael Faure, และand Nuno Garoupa, "Forfeiture of Illegal Gain: An Economic 

Perspective," Oxford Journal of Legal Studies 25(2005).p. 282. 
96  ประชาธุรกิจ, [ออนไลน์]. 16 พฤศจกิายน 2558. แหล่งที่มา  

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1401089452 
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 ได้กล่าวยืนยันว่า มีงานวิชาการจ านวนมากที่พิสูจน์ได้ว่า สื่อลามกมีอันตราย และ

ขณะนี้เกือบทุกครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาก าลังสัมผัสอันตรายของสื่อลามก อีกทั้งยังมี เกล ไดน์ นัก

สังคมวิทยา และอาจารย์ภาควิชาสตรีศึกษา วิทยาลัยวิล็อค เมืองบอสตัน ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ขณะนี้

เว็บโป๊ เว็บสื่อลามก มีผู้ชมคลิกเข้าไปเยี่ยมชมต่อเดือนมากกว่ายอดวิวรวมของทั้งสามเว็บไซต์ซึ่งได้แก่

เว็บ Netflix, Amazon และ Twitter ยิ่งไปกว่านั้น หนึ่งในสามของการดาวน์โหลดทั้งหมดก็เป็นการ

ดาวน์โหลดสื่อลามก ขณะที่ในอินเทอร์เน็ตมีเว็บสื่อลามกอยู่ทั้งสิ้น 4,200,000 เว็บไซต์” 

 จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า เว็บไซต์ลามกของบางประเทศในแถบเอเชีย เช่น 

ประเทศญี่ปุ่น มีการแบ่งเว็บไซต์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส าหรับผู้เสพย์สื่อทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 

และอีกส่วนส าหรับผู้ที่เป็นสมาชิก ซึ่งรายได้หลักของเว็บไซต์จะมาจากทั้งสองส่วนคือรายได้จาก

โฆษณาของเว็บไซต์อ่ืน รายได้จากการจัดเก็บค่าสมาชิก แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีการเก็บค่าสมาชิก

แตกต่างกัน97  

และจากการส ารวจเกี่ยวกับรายได้ของสื่อลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต การคิดค่าเช่าแบน

เนอร์แบบพ้ืนที่ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของการแสวงหาก าไรที่ได้ผลก าไรมากที่สุด และหากย้อนกลับมา

มองมูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของอุตสาหกรรมประเภทสื่อลามกอนาจารทั่วโลก จะพบว่ามีมูลค่า

มากกว่า 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินสกุลไทยประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท โดยส่วนแบ่ง

การตลาดของธุรกิจสื่อลากมกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตมีมากกว่า 4.2 ล้านเว็บไซต์ทั่วโลก หรือ

ประมาณร้อยละ 12 ของเว็บไซต์ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 25,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 

80,000 ล้านบาท98 

 2.4.2 สถานการณ์และสถิตเิกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในประเทศไทย99 

 ส าหรับสถานการณ์สื่อลามกอนาจารในประเทศไทยซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตสื่อลามกอนาจาร 

โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็ก เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งส าคัญของการค้าเด็ก การค้าประเวณี

เด็กข้ามชาติ จะเห็นได้จากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มูลนิธิอินเทอร์เน็ต วอช  (Internet Watch 

Foundation) ได้จัดล าดับประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ห้าของรายชื่อประเทศ “แหล่งรวมชั้นน าห้าแห่ง

                                           
97  ชายไทย รักษาชาติ, ผู้หญิง เซ็กส์ และอินเทอร์เน็ต, หน้า 125. 
98  อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ,  "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมิน

คุณภาพสื่อ " [ออนไลน์]. 
99  โสมนัส เจือศรีกุล, "มาตรการควบคุมต่อต้านสื่อลามกเด็ก," หน้า 50-51. 
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แรก (Top Five Hosts)” ที่เป็นแหล่งเว็บไซต์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดเด็ก100 การผลิตสื่อลามก

อนาจารเด็กก็เป็นหนึ่งในวงจรของธุรกิจดังกล่าว อีกทั้งเด็กไทยทั้งชายและหญิงเป็นที่ต้องการของ

ตลาดต่างประเทศ  วิธีการของผู้กระท าผิดก็อาจจะมาจากการเดินทางเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 

เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ พร้อมทั้งชักชวนและซื้อบริการทางเพศจากเด็กไทย และมีการสร้างสัมพันธ์กับ

เด็กโดยพาไปเที่ยว ซื้อของเล่น ของกิน หรือเสื้อผ้าให้ จากนั้นก็จะมีการถ่ายภาพการล่วงละเมิดทาง

เพศของเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นภาพวิตถาร มีการทรมานทางเพศกับเด็ก และต่อมาผู้กระท าความผิดจะส่ง

ภาพเผยแพร่ให้กับลูกค้าหรือสมาชิกที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งมีการจ าหน่ายวัตถุ

ลามกผ่านทางเว็บไซต์ของตนเองอีกด้วย  

 และจากผลส ารวจของผู้ศึกษาวิจัยตามแหล่งข่าวต่างๆ พบว่า สื่อลามกอนาจารก็ยังคง

กระจายอยู่ทั่วราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าหรือการซื้อขายก็ยังคงมีปรากฏอยู่ตามหน้า

หนังสือพิมพ์หรือหน้าข่าวของเว็บไซต์ของทางราชการต่างๆ อาทิ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557 

กรมศุลกากรได้ตรวจพบการลักลอบสินค้าต้องห้าม ซึ่งหนึ่งในนั้นพบวัตถุลามกอนาจารอยู่ถึง 4,026 

ชิ้น101 และต่อมาไม่นานเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากรก็ได้แถลงข่าวการจับกุมวัตถุ

ลามกประเภทต่างๆได้ทั้งสิ้น 80 คดี102  

 สถิติจากเว็บไซต์ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้าก็พบว่า จ านวนการจับกุม

คดีเกี่ยวกับวัตถุลามกอนาจารในช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี พ.ศ. 2549 มีทั้งสิ้น 2,060 คดี ปี 

พ.ศ. 2550 มีทั้งสิ้น 2,208 คดี103 และปีล่าสุดสถิติการจับกุมคดีมีและเผยแพร่วัตถุลามกในช่วงเวลา 

                                           
100  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์, [ออนไลน์]. 16 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา  

http://www.asccthailand.org/asccnet2/images/users/asccdcy/docs/19_2.pdf 
101  ส านักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร, [ออนไลน์]. 16 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา  

http://www.iprcustoms.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539375709&Ntype=2 
102  ข่าวกรมศุลกากร, [ออนไลน์]. 16 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา  

http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/c0a84d3f-4707-406d-81a0-07b1ba9c1c30/25-
2558+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E
0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=c0a84d3f-4707-406d-81a0-
07b1ba9c1c30 

103  Nation Blog, [Online]. 16 November 2015.  Available from  
http://www.oknation.net/blog/LittleLee/2008/02/12/entry-1 
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8 ธันวาคม 2557- 7 มกราคม 2558 และช่วง 8 สิงหาคม 2558 – 7 กันยายน 2558 ประมาณ 60 

กว่าคดี104  

สถิติการระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิดกั้นเว็บไซต์โดยอาศัยมาตรา 20 แห่ง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ผ่านค าสั่งศาลตั้งแต่ปี ค.ศ. 

2007-2012 ตามตารางด้านล่าง105  

 

รูปที่ 1 สถิติค าสั่งศาลระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิดกั้นเว็บไซต์ 
เกี่ยวกับเนื้อหาและภาพลามกอนาจาร 

จะเห็นได้ว่ามีค าสั่งศาลระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิดกั้นเว็บไซต์เกี่ยวกับเนื้อหาและ

ภาพลามกอนาจารมากถึง 76 ค าสั่งโดยให้ระงับการเข้าถึง 23,456 URL หรือคิดเป็นร้อยละ 22.95 

ของจ านวน URL ที่ถูกปิดก้ันทั้งหมด ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิรูปภาพด้านล่างนี้ 

 
 
 
 
 
                                           

104  ส านักงานต ารวจแห่งชาต,ิ [ออนไลน์]. 16 พฤศจิกายน 2558. แหล่งที่มา  
http://gis.police.go.th/cstat/group/5050 

105 Freedom of Expreesion Documentation Center, [Online]. 10 November 2558.  Available from  
http://freedom.ilaw.or.th/sites/default/files/2012Statistic.pdf  
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รูปที่ 2 แผนภูมิรูปภาพค าสั่งศาลระงับการเผยแพร่เนื้อหา หรือการปิดกั้นเว็บไซต์ 
เกี่ยวกับเนื้อหาและภาพลามกอนาจาร 

 

อีกทั้งรายงานจากภาคสนามของผู้วิจัยโครงการ “หนังสือโป๊ตลาดล่าง : ความรู้ มายาคติ 

และจินตนาการในเรื่องเพศ” ยังพบว่า หนังสือโป๊ที่หลายคนคิดว่าตายไปจากสังคมไทยแล้วนั้น ความ

จริงกลับด ารงอยู่ในพื้นท่ีต่างๆในลักษณะที่เข้าถึงได้ต่างกัน อาทิ106  

1. ตลาดนัดจตุจักร ลักษณะของการเข้าถึงของสถานที่นี้จะใช้สายส่งเข้ามาติดต่อเจรจา

ถามผู้เดินผ่านไปมาว่า “โป๊ไหมครับพ่ี” โดยจะไม่มีการวางแผงขายหนังสือโป๊หรือซีดีโป๊ให้เห็นอย่าง

เด่นชัด  

2. สะพานพุทธ ลักษณะของการเข้าถึงของสถานที่นี้จะเป็นแผงหนังสือเพลง มีหนังสือ

เก่าวางซ้อนกันราวๆ 4 ชั้น เพ่ือปิดบังทั้งหนังสือโป๊ใหม่ การ์ตูนโป๊ และซีดีโป๊  

3. คลองถม ลักษณะของการเข้าถึงของสถานที่นี้จะเห็นหนังสือโป๊ การ์ตูนทั่วไป 

นิตยสารวาบหวิววางอยู่บนแผงเลย 

                                           
106  ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ,์ หนังสือโป๊ตลาดล่าง: ความรู้ มายาคติ และจินตนาการในเรื่องเพศ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความ

เข้าใจเร่ืองสุขภาวะทางเพศ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2551), หน้า 91-101. 
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จะเห็นได้ว่าสื่อลามกอนาจารต่างๆยังไม่หายไปจากสังคมไทย การเข้าถึงเริ่มมีความสะดวก

มากขึ้น โดยอาศัยช่องทางต่างๆได้หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะที่เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบันก็คือ สื่อ

ลามกอนาจารทางอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นช่องทางที่ได้มาซึ่งสิ่งลามกอนาจารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

และไม่ต้องเปิดเผยถึงตัวผู้บริโภค 

2.4.3 ตัวอย่างคดีของการกระท าที่เป็นความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  1204/2518  การที่ศาลบันทึกค าฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ว่า จ าเลย

ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของและจัดให้มีการฉายภาพยนตร์ลามกอนาจารโดยผิดกฎหมายนั้น ย่อมแสดงอยู่

ในตัวว่าจ าเลยได้ร่วมกันท าให้แพร่หลายซึ่งภาพยนตร์ที่ลามกอันเป็นการผิดกฎหมายกล่าวคือกระท า

เพ่ือการแสดงอวดแก่สาธารณชนหรือแก่ประชาชน เป็นใจความค าฟ้องที่ครบองค์ประกอบความผิด

ตามพระราชบัญญัติปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก  พ.ศ.2471 มาตรา 3 และ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1) แล้ว ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจ าเลยทั้งหมดมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

287 และลงโทษจ าคุกจ าเลย จ าเลยบางคนอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าฟ้องโจทก์

มิได้บรรยายให้ครบองค์ประกอบความผิด พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา ศาลฎีกาเห็นว่าใจความ

แห่งค าฟ้องครบองค์ประกอบความผิดแล้ว และเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาเรื่องการลดหย่อนผ่อนโทษ

ไปเสียทีเดียว โดยเห็นว่าคดีนี้โจทก์มิได้ฟ้องว่าจ าเลยกระท าเพ่ือความประสงค์แห่งการค้าหรือโดย

การค้าประการใด และสภาพแห่งความผิดของจ าเลยมีเหตุอันควรรอการลงโทษให้จ าเลยได้ ดังนี้ ถือ

ว่าเหตุในการรอการลงโทษนี้เป็นเหตุในลักษณะคดี ศาลฎีกาย่อมพิพากษาให้รอการลงโทษตลอดไปถึง

จ าเลยที่มิได้อุทธรณ์ด้วยได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3213/2526 แม้ศาลจะบันทึกค าฟ้องด้วยวาจาของโจทก์แต่เพียงว่า 

จ าเลย มีวีดีโอเทปภาพลามกไว้ในครอบครองเพ่ือบริการแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าหรือสมาชิกด้วยการ

คิดค่าบริการเป็นเงินค่าเช่า แต่บันทึกหลักฐานการฟ้องคดีด้วยวาจาของโจทก์ได้บรรยายไว้ชัดแจ้งว่า

จ าเลยมีวิดีโอเทปภาพยนตร์ลามกไว้ในความครอบครองเพ่ือบริการให้เช่าแลกเปลี่ยนแก่ลูกค้าหรือ

สมาชิก ด้วยการคิดค่าบริการเป็นเงินค่าเช่า อันเป็นการบรรยายครบ องค์ประกอบความผิดตามที่

บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา287(2) แล้ว เมื่อจ าเลยรับสารภาพ ศาลย่อมลงโทษ

จ าเลยตามฟ้องได้ 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  624/2529 ค าฟ้องด้วยวาจาของโจทก์กล่าวว่าจ าเลยทั้งสองร่วมกัน

ฉายภาพยนตร์อันลามกประกอบด้วยภาพเปลือยและการแสดงความสัมพันธ์ทางเพศเป็นการแสดง

อวดต่อประชาชนเพื่อประสงค์แห่งการค้าและโดยการค้า ณ โรงภาพยนตร์เป็นการบรรยายฟ้องที่ครบ

องค์ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และเป็นค าฟ้องที่มีข้อเท็จจริงพอสมควรที่จะ

ให้จ าเลยเข้าใจข้อหาได้ดีตามที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)

แล้วส่วนข้อที่ว่าค าฟ้องไม่ปรากฏว่าแสดงความสัมพันธ์ทางเพศอย่างไรและเปลือยอย่างใดนั้นเป็น

เรื่องรายละเอียดที่จะต้องน าสืบในชั้นพิจารณา ในกรณีที่จ าเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ เมื่อจ าเลยทั้งสอง

ให้การรับสารภาพจึงแสดงว่าจ าเลยทั้งสองเข้าใจสภาพแห่งข้อหาได้ดีฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3705/2530 ลิขสิทธิ์ที่บุคคลสามารถเป็นเจ้าของได้ จะต้องเป็น

ลิขสิทธิ์ในงานที่ตนสร้างสรรค์โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เมื่อปรากฏว่าวีดีโอเทปของกลางที่โจทก์อ้าง

ว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีบทแสดงการร่วมเพศระหว่างหญิงและชายบางตอนอันเป็นภาพลามกซึ่งผู้ใด

ท าหรือมีไว้หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการค้า เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 งาน

ของโจทก์ดังกล่าวจึงมิใช่งานสร้างสรรค์ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. 2521 โจทก์

จึงไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ ไม่ใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2(4) และ

ไม่มีอ านาจฟ้อง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2641/2531 การที่จ าเลยท าหน้าที่ควบคุมการฉายภาพยนตร์ทาง

โทรทัศน์ได้น าแถบบันทึกภาพลามกมาอัดภาพยนตร์จีนที่ก าลังแพร่ภาพเพ่ือใช้เป็นการส่วนตัว แต่ได้

เกิดเหตุขัดข้องทางด้านเทคนิคการส่งภาพท าให้ภาพลามกที่บันทึกไว้ออกไปปรากฏทางเครื่องรับ

โทรทัศน์นั้น เหตุที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นไปในลักษณะบังเอิญ จ าเลยมิได้มีเจตนาที่จะแพร่ภาพลามกนั้น

ออกไปสู่สาธารณะ จึงหามีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา287 ไม ่

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2875/2531 ศาลฎีกาตรวจส านวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า 

ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้เป็นยุติว่า จ าเลยได้จัดให้มีการฉายภาพยนตร์วีดีโอเทปภาพยนตร์ลามกเพ่ือ

แสดงอวดแก่ประชาชน โดยเรียกเก็บเงินจากประชาชนที่เข้าชมจ าเลยใช้โทรทัศน์สีและเครื่องเล่น

วีดีโอเทปเป็นเครื่องมือในการแพร่ภาพลามกดังกล่าว จ าเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

287 และพระราชบัญญัติปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ. 2471 มาตรา 3 

ฉะนั้นโทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปจึงเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระท าผิด การแพร่ภาพลามกแก่

ประชาชนดังกล่าวเป็นการกระท าผิดต่อศีลธรรมอาจเป็นบ่อเกิดการกระท าผิดทางเพศอันเป็นภัยต่อ
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สังคมและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจพิพากษาให้ริบโทรทัศน์สีและ

เครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลางเป็นการเหมาะสมแล้ว 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3510/2531 ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ภาพหญิงสวมแต่

กางเกงในโปร่งตามีผู้ชายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอก ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือจับ

หูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัวมือข้างหนึ่งกุมนมอีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะ

เพศ ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นนม ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงในมือล้วง

ไปที่อวัยวะเพศ และภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น มือข้างหนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ ภาพ

ดังกล่าวแม้ไม่เห็นอวัยวะเพศชัดเจนแต่ก็มีลักษณะส่อไปในด้านยั่วยุกามารมณ์ และภาพหญิงเปลือย

ตลอดร่างซึ่งพอเห็นอวัยวะเพศได้บ้างถือได้ว่าเป็นภาพอันลามก ไม่ใช่ภาพศิลปะ ที่แสดงถึงส่วนสัด

ความสมบูรณ์ของร่างกาย ข้อความต่าง ๆ ที่ได้บรรยายถึงการร่วมประเวณีของชายและหญิงอย่าง

ชัดเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไปในทางยั่วยุกามารมณ์ แม้จะมิได้ใช้

ถ้อยค าหยาบคาย ก็ถือได้ว่าเป็นข้อความอันลามก 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  5519/2531 ว.ผู้จัดการสถานบริการของจ าเลยที่ 1 จัดให้มีการ

แสดงแฟชั่นโชว์ ในสถานบริการของจ าเลย นางแบบแต่งกายชุดอาบน้ าตัดเย็บด้วยผ้าลูกไม้บาง บน

ฟลอร์มีสปอทไลท์ ฉายไปมา สามารถมองผ่านช่องว่างของผ้าลูกไม้บางนั้นเห็นนมเนื้อตัวร่างกายของ

นางแบบลักษณะการแต่งกายเช่นนี้ไม่แตกต่างไปจากการเปลือยกาย และเพียงเท่านี้ถือได้ว่าจ าเลย    

ที่ 1 ได้จัดให้มีการแสดงเพ่ือความบันเทิงในสถานบริการซึ่งเป็นไปในทางลามกหรืออนาจารแล้ว เมื่อ

จ าเลยที่ 1 โดยจ าเลยที่ 2 ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการดังกล่าว จึงมี

หน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร แม้จ าเลยจ้าง ว. ให้เป็นผู้จัดการดูแล

แทนและ ว. จัดให้มีการแสดงอันเป็นความผิดดังกล่าวในขณะที่จ าเลยที่ 2 ไม่อยู่ ก็หาได้ท าให้จ าเลย

ทั้งสองหลุดพ้นจากหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2128/2533 ร้อยต ารวจโทสุธนนั้นมิได้รับราชการในท้องที่เกิดเหตุ 

ไปปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเฉพาะในส่วนที่ว่ามีการกระท าเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเท่านั้น ไม่

มีส่วนรู้ถึงว่าจะเป็นการกระท าของบุคคลใด จึงไม่มีเหตุที่จะเบิกความแตกต่างไปจากที่รู้เห็นจริง ๆ 

เพ่ือเป็นการปรักปร าหรือให้ร้ายผู้ใด ท าให้เชื่อได้ว่าได้เบิกความไปตามที่รู้เห็นจริง ค าเบิกความของ

ร้อยต ารวจโทสุธนนั้นยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนที่ว่า ภาพยนตร์ที่ฉายนั้นเป็นภาพยนตร์ที่แสดงออกถึง

ความสัมพันธ์ทางเพศอันเป็นภาพลามกอนาจารนอกจากโจทก์จะมีค าของร้อยต ารวจโทสุธนเบิกความ
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ยืนยันถึงลักษณะของภาพยนตร์ที่ฉายในวันเกิดเหตุแล้ว โจทก์ยังมีค าเบิกความของนายสมภพ พิสิษฐ์

ชัยกุล และนายจรัญ สุนทรวารี ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าชมภาพยนตร์ที่ฉายในขณะเกิดเหตุให้ข้อเท็จจริงได้

ความในท านองเดียวกันว่าภาพยนตร์ที่ฉายนั้นเป็นภาพยนตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ทางเพศ ส าหรับ

รายละเอียดของภาพยนตร์ที่แตกต่างกันไปจากค าเบิกความของพยานโจทก์และฟิล์มภาพยนตร์ของ

กลางนั้น เห็นว่าเป็นข้อแตกต่างในส่วนปลีกย่อยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากแต่ละคนพูดถึงภาพที่

แสดงออกในแต่ละตอนเท่าที่จ าได้และการจดจ ารายละเอียดนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนได้เนื่องจากเวลา

ล่วงเลยมานานทั้งภาพที่ปรากฏจากฟิล์มของกลางนั้นก็อาจจะเป็นคนละตอนกับที่ฉายไปแล้วก็ได้ ซึ่ง

จะถือเอาข้อแตกต่างในส่วนปลีกย่อยนี้มาเป็นข้อชี้ว่ าพยานโจทก์ไม่รู้เห็นนั้นย่อมไม่ได้ ในเมื่อส่วน

สาระส าคัญจากค าเบิกความของพยานนั้นได้เนื้อหาต้องตรงกันว่าเป็นภาพยนตร์ที่แสดงออกถึง

ความสัมพันธ์ทางเพศอันเป็นภาพลามกอนาจาร ข้อที่จ าเลยทั้งสามน าสืบว่าในวันเกิดเหตุนั้นก าลังฉาย

ภาพยนตร์เรื่องสงครามแผ่นดินใหญ่นั้น ไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ เพราะฟิล์มภาพยนตร์ของกลางที่เจ้า

พนักงานยึดได้จากห้องฉายภาพยนตร์ อันเป็นฟิล์มภาพยนตร์ที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ทางเพศ

ตามที่ปรากฏในรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.10 นั้นเป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นเป็นการ

แน่นอนอีกชั้นหนึ่ง จึงเชื่อได้โดยปราศจากสงสัยว่าภาพยนตร์ที่จ าเลยทั้งสามร่วมกันมีและน าออกฉาย

นั้น เป็นภาพยนตร์ลามกอนาจาร จ าเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 6 พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม

ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 

ฉบับที่ 41 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 4 พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2473 มาตรา 4, 5, 20 

พระราชบัญญัติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2479 มาตรา 4 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่   6301/2533   ภาพพิมพ์ของกลางเป็นภาพหญิงสาวซึ่งมีบางภาพ

เปิดเผยเต้านมอย่างโจ่งแจ้ง ส่วนที่อวัยวะเพศแม้จะมีผ้าอาภรณ์ปกปิดไว้ แต่ก็ปกปิดไว้อย่างหมิ่นเหม่ 

ซึ่งนอกจากจะอยู่ในอิริยาบถที่ไม่เรียบร้อยไม่น่าดูแล้ว ยังอยู่ในอิริยาบถที่น่าเกลียดน่าบัดสีอีกด้วย

กล่าวคือ มีบางภาพอยู่ในอิริยาบถนอนก็นอนหงายถ่างขาออกอย่างกว้างท านองเจตนาเพ่ืออวดอวัยวะ

เพศอย่างเด่นชัด ส่วนภาพที่อยู่ในอิริยาบถนั่งก็นั่งถ่างขาออกแม้จะมีผ้าปกปิดอวัยวะเพศก็เป็นผ้าบาง

ใส ซึ่งแสดงว่าต้องการอวดอวัยวะเพศเช่นเดียวกับภาพในอิริยาบถนอนดังกล่าว จึงเป็นภาพที่มีเจตนา

ยั่วยุให้บังเกิดความใคร่ทางกามารมณ์โดยตรง ถือเป็นภาพลามกตามความหมายที่บัญญัติไว้ใน
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1) การบังคับค่าปรับเอาแก่นิติบุคคลนั้น จะกักขังแทนค่าปรับ

ไม่ได ้

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  6339/2537 คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจ าเลยได้บังอาจประกอบกิจการให้

เช่า แลกเปลี่ยนและจ าหน่ายซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และไม่มี

เหตุได้รับการยกเว้นใด ๆ ตามกฎหมายและจ าเลยได้มีไว้ซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์อันลามกจ านวน 35 

ม้วนอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานต ารวจจับกุมจ าเลยได้พร้อมเทปหรือวัสดุโทรทัศน์

ดังกล่าวจ านวน 525 ม้วน และม้วนเทปวีดีโอลามกจ านวน 35 ม้วนที่จ าเลยมีไว้ใช้ในการกระท าผิด

เป็นของกลาง ศาลพิพากษาให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ซึ่งเป็นบทหนัก

เพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ปรับ 6,000 บาท เมื่อลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงปรับ 3,000 บาท  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  7416/2537 จ าเลยได้ประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนซึ่งเทปหรือ

วัสดุโทรทัศน์ โดยท าเป็นธุรกิจเปิดร้านขึ้นที่เลขที่ 22/38 และได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด

ค่าบริการจากลูกค้าซึ่งเป็นสมาชิกม้วนละ 10 บาท ทั้งนี้โดยจ าเลยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน

และเพ่ือประสงค์แห่งการค้า จ าเลยได้ท าให้แพร่หลายซึ่งแถบบันทึกเสียงและภาพ (วีดีโอเทป) จ านวน 

256 ม้วน ซึ่งมีเสียงและภาพหญิงชายเปลือยกายแสดงการร่วมเพศอันลามกเสื่อมเสียศีลธรรมโดยเปิด

เป็นร้านจ าหน่ายและให้เช่าบริการแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 6, 34 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

33, 287 ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดเพียงบท

เดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  4578/2539   โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยทั้งสองได้ประกอบกิจการให้เช่า 

แลกเปลี่ยนและจ าหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โดยท าเป็นธุรกิจการค้าร้านแผงลอยน าเทปและวัสดุ

โทรทัศน์ชนิดต่าง ๆ ที่มิได้ผ่านการตรวจและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานตามกฎหมาย

ออกมาให้ประชาชนเช่าแลกเปลี่ยน และจ าหน่าย หรือเสนอให้เช่า แลกเปลี่ ยน และจ าหน่ายโดย    

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ทั้งนี้ โดยจ าเลยทั้งสองไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง และจ าเลยทั้งสอง

ได้มีแถบบันทึกภาพและเสียง (วีดีโอเทป) อันลามก จ านวน 450 ม้วน เพ่ือประสงค์แห่งการค้าเพ่ือ

จ าหน่ายจ่ายแจกและเพ่ือแสดงอวดแก่ประชาชน โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ศาลพิพากษาว่า จ าเลยที่

สองมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 2530 มาตรา 4, 6, 34
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287, 91, 33, 32 เรียงกระทงลงโทษความผิดฐานประกอบกิจการ

เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ฐานมีแถบบันทึกเสียงและภาพลามก  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2540/2551 ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องจ าเลยทั้ง

สองในความผิดฐานร่วมกันประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายด้วยประการใดๆ ซึ่งแถบ

บันทึกภาพลามก แผ่นซีดีบันทึกภาพลามกโดยท าเป็นธุรกิจและได้ประโยชน์ตอบแทนจากกิจการ

ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 และ

จ าเลยทั้งสองร่วมกันมีแถบบันทึกภาพลามก แผ่นซีดีบันทึกภาพลามก และหนังสือพิมพ์อันเป็น

สิ่งพิมพ์ลามกไว้ในครอบครองเพ่ือประสงค์แห่งการค้า จ าเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นมี

ค าสั่งให้พนักงานคุมประพฤติประจ าจังหวัดนนทบุรีสืบเสาะและพินิจพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอต่อ

ศาลและนัดฟังค าพิพากษา โจทก์มาศาลในวันนัดดังกล่าวศาลชั้นต้นแจ้งรายงานการสืบเสาะและพินิจ

ให้จ าเลยทั้งสองทราบ และสอบข้อเท็จจริงจากจ าเลยทั้งสองแล้วจ าเลยทั้งสองยืนยันว่าประกอบ

อาชีพรับจ้างเป็นพนักงานขายในร้านที่เกิดเหตุตามรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุม

ประพฤติ ศาลชั้นต้นสอบโจทก์แล้วแถลงไม่ติดใจสืบพยาน มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า

เมื่อจ าเลยทั้งสองให้การรับสารภาพศาลจะต้องพิพากษาลงโทษจ าเลยทั้งสองตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า 

คดีนี้แม้โจทก์จะฟ้องจ าเลยทั้งสองว่าร่วมกันกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทป

และวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 4, 6, 34 และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ

จ าเลยทั้งสองให้การรับสารภาพตามฟ้อง แต่เมื่อศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงจากจ าเลยทั้งสองในวันนัด

ฟังค าพิพากษาแล้วได้ความว่า จ า เลยทั้งสองเป็นเพียงลูกจ้างรับจ้างจ าหน่าย จึงไม่ต้องตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 มาตรา 6 ที่ประสงค์

จะลงโทษเฉพาะผู้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยท าเป็น

ธุรกิจหรือได้ประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการในรูปแบบของค่าธรรมเนียมสมาชิกหรือด้วย

วิธีการอ่ืนใด แต่ผู้ประกอบกิจการนั้นประกอบกิจการไปโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนก่อน 

ดังนี้ แม้จ าเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพตามฟ้อง ก็ไม่อาจพิพากษาลงโทษจ าเลยทั้งสองในข้อหา

ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ได้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  9725/2551    จ าเลยประกอบการค้าโดยมีแถบบันทึกภาพลามก

แสดงการร่วมประเวณีระหว่างชายหญิงเพ่ือความประสงค์แห่งการค้าและโดยการค้า จ าหน่าย ท าให้

แพร่หลายด้วยการขายหรือให้เช่าแถบบันทึกภาพดังกล่าว เจ้าพนักงานจับจ าเลยได้พร้อมยึดรถยนต์ที่
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ใช้บรรทุกแถบบันทึกภาพลามกเพ่ือจ าหน่าย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ติดต่อจ าหน่ายแถบบันทึกภาพ

ลามกอันเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระท าความผิดเป็นของกลาง จ าเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

ปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ.2471 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 287 (1) การกระท าของจ าเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษ

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (1) ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 90 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3278/2554   การที่จ าเลยส่งเอกสารที่มีข้อความประณามว่าโจทก์

ร่วมมีชู้และพฤติกรรมทางเพศของโจทก์ร่วม ภาพถ่ายเปลือยกายของโจทก์ร่วม ภาพถ่ายและแถบ

บันทึกเสียงการร่วมเพศของโจทก์ร่วมกับจ าเลยอันเป็นสิ่งลามกทางไปรษณีย์ไปยังราษฎรในหมู่บ้านที่

เกิดเหตุ ถือได้ว่าเป็นการท าให้แพร่หลายโดยมีเจตนาเพ่ือการแจกจ่าย การกระท าของจ าเลยจึงเป็น

ความผิดฐานท าให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามก แม้ราษฎรในหมู่บ้านที่เกิดเหตุได้รับเอกสาร รวมทั้งภาพถ่าย

และแถบบันทึกเสียงจะไม่ได้อ่านเอกสารหรือดูภาพถ่ายหรือฟังแถบบันทึกเสียง ก็ถือว่าเป็นความผิด

ส าเร็จในความผิดฐานท าให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 (1) 

Ontario Court April 6, 1995 Regina V. Pecciarich107 เป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศ

แคนาดา โดยนาย Joseph Pecciarich ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและเจ้าหน้าที่สืบสวนฝ่าย

คอมพิวเตอร์ซึ่งมีหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบเนื้อหาต่างๆ ที่จะเผยแพร่สู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปบน 

Bulletin Board ว่าจะเข้าข่ายเป็นการเผยแพร่ภาพอุดจาด ภาพลามกหรือภาพลามกเด็กหรือไม่ 

หลังจากที่ได้ตรวจสอบเนื้อหาที่นาย Joseph Pecciarich ได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต นาย Joseph Pecciarich ก็ถูกฟ้องที่ Ontario Court 2 ข้อหากล่าวคือ ข้อหาแรก คือ 

ข้อหาแจกจ่ายเผยแพร่ภาพลามกเด็ก (Child Pornography) ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า โจทก์สามารถ

พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าจ าเลยเป็นผู้ Upload File ภาพลามกอนาจารเด็กจริง ซึ่งแม้หลักฐานดังกล่าวจะ

เป็นเพียงพยานบอกเล่าก็ตาม แต่หลักฐานดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการ Upload โดย Recent Zephyr 

ซ้ าๆกันในทุก Files บน Bulletin Board แสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นจากตัว System 

Operator หรือ Co-System Operator ซึ่งก็คือตัวจ าเลยเองเท่านั้น แสดงว่าจ าเลยจงใจ Upload 

                                           
107  Regina V. Pecciarich, Indexed as : R.V. Prcciarich, Ontario Court (Provincial Division) Sparrow 

Prov.Div.J.,6 April 1995, 220.R.(3d), p. 748-766. 
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File โดยเจตนา ศาลจึงตัดสินให้จ าเลยมีความผิดฐานแจกจ่ายเผยแพร่ภาพลามกเด็ก ส่วนข้อหาที่สอง 

คือ ข้อหาแจกจ่ายเผยแพร่ภาพอุดจาดลามก (Obscene Pictures)  ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า ศาลเห็นด้วย

กับโจทก์ว่าหลักฐานข้อมูลที่ Upload บน Bulletin Board ในอินเทอร์เน็ตซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถ

เข้าถึงเพ่ือรับข้อมูลเหล่านั้นได้อันเป็นการแจกจ่ายเผยแพร่ (Distribution) แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม

ส าหรับข้อหานี้โจทก์ไม่สามารถพิสูจน์เพ่ือเชื่อมโยงให้เชื่อได้ว่าภาพดังกล่าว Upload โดยจ าเลย 

เพราะโจทก์ไม่สามารถน าสืบได้ว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเกิดข้ึนหรือ Upload ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่มี

การยื่นฟ้อง จึงตัดสินยกฟ้องโจทก์ในข้อหาว่าด้วยการแจกจ่ายเผยแพร่ภาพอุดอาดลามกนี้ 

จากค าพิพากษาข้างต้นทั้งหมดนี้ ผู้ศึกษาวิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การกระท าการที่เกี่ยวข้องกับสื่อ

ลามกอนาจารเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในค าพิพากษาเรื่อยมา และมีแนวโน้มที่

จะทวีคูณความรุนแรงมากยิ่งข้ึน เพราะปัจจุบันเป็นโลกแห่งยุคโลกาภิวัตน์ การถ่ายทอดสิ่งต่างๆ จาก

สังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว การซึมซับ

วัฒนธรรมของแต่ละสังคมเกิดขึ้นเพียงอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมโยง ท าให้ประชาคมโลกตระหนัก

ถึงการแพร่กระจายของสื่อลามกอนาจาร โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็ก อันจะส่งผลต่อภัยต่างๆ

ตามมา ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

2.5 ผลกระทบจากสื่อลามกอนาจาร   

2.5.1 ผลกระทบด้านสังคม  
สื่อลามกอนาจารถือเป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตของการกระท าผิด หรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิด

การกระท าความผิดในโลกของความเป็นจริงมากขึ้น เช่น การแอบถ่าย ภาพเปลือยของเด็กซึ่งได้มา

โดยการล่อลวงเด็ก การตัดต่อภาพดาราโดยน าหน้าดาราไปใส่ไว้แทนที่นางแบบซึ่งถ่ายภาพโป๊ อีกทั้ง

ยังเป็นสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ซึ่งเป็นก่อเหตุให้ผู้บริโภคหาทางระบายอารมณ์ความใคร่กับผู้อ่ืน และถ้า

หากผู้อื่นไม่ยินยอม ก็จะเกิดการออกอุบายล่อลวง มอมยา จี้ ข่มขืน ลงแขก และอาจถึงกับฆ่าเหยื่อใน

ที่สุดก็เป็นไปได้ การเกิดขึ้นของการกระท าผิดอันเนื่องมาจากการกระตุ้นทางกามารมณ์ของสื่อลามก

อนาจารนั้นยังส่งผลกระทบต่อสาธารณสุข กล่าวคือ อาจมีโรคภัยที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ 
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หรือกามโรค หรืออาจเกิดกรณีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และท้ายที่สุดก็เกิดปัญหาเรื่องการท าแท้ง

ตามมา108   

2.5.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
กระแสวัฒนธรรมจากต่างประเทศท่ีมาพร้อมกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการ

สร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาในสังคมไทย กล่าวคือ ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีการ

พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่มิได้ใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการหาความรู้อย่างที่ควรจะเป็น แต่หากใช้เพ่ือความบันเทิงด้วย และความบันเทิงที่

เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือเรื่องทางเพศ ผนวกกับความแตกต่างระหว่างแนวคิดของสังคมไทยที่ถือว่า

เรื่องทางเพศเป็นเรื่องน่าอาย กับเสรีภาพในการแสดงข้อมูลข่าวสารมีมากเหลือเกิน ดังนั้นจึงเกิดการ

ตอบสนองความใคร่รู้ของคนไทยในเรื่องดังกล่าวผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต เพราะไม่มีใครทราบว่าเรา

เป็นใคร ผู้บริโภคจึงแสวงหาและเสพย์สื่อลามกอนาจารในช่องทางดังกล่าวได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ความต้องการของผู้ประกอบการและผู้บริโภคก็สมประโยชน์และต้องตรงกัน 109 กล่าวคือ ผู้เสพย์ก็

ต้องการสินค้าใหม่ๆ ส่วนผู้ประกอบการก็ต้องการแสวงหาก าไรโดยการลงทุนที่ไม่มาก ช่องทาง

อินเทอร์เน็ตดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และยังเป็นช่องทางที่สามารถหลีกเลี่ยงมาตรการที่เข้มงวดทาง

กฎหมายได้ ท าให้ธุรกิจประเภทนี้เติบโตและสร้างรายได้อย่างมหาศาล ท าให้ส่งผลต่อปัญหาเรื่อง

เศรษฐกิจ เพราะเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจสื่อลามกอนาจารเป็นเงินนอกระบบ เป็นเงินที่ผิด

กฎหมายไทย ท าให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อตามมา 

2.5.3 ผลกระทบด้านความสงบและความม่ันคง 
ก าไรหรือผลประโยชน์จากการกระท าความผิดดังกล่าวมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นหรือท าให้

เกิดการก่ออาชญากรรมประเภทนี้ที่เข้มแข็งมากขึ้น สามารถน าเงินไปพัฒนา เพ่ิมช่องทาง และ

สนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งขององค์กร อีกทั้งยังสามารถขยายฐานอิทธิผลไปยังอาชญากรรม

ประเภทอ่ืนๆได้อีกด้วย กลายเป็นองค์กรอาชญากรรมในที่สุด จะเห็นได้จากบทวิเคราะห์ปรากฏการณ์ 

การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและทางค้ามนุษย์ในอินเทอร์เน็ต ได้กล่าวว่า เว็บไซต์ลามกอนาจาร

                                           
108  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 16-17. 
109   โสมนัส เจือศรีกุล, "มาตรการควบคุมต่อต้านสื่อลามกเด็ก," หน้า 50-51. 
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เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมค้ามนุษย์ เพียงแต่ว่าไม่มีสถานที่ที่ระบุได้ว่าอยู่แห่งใดบนโลก 

โดยมุ่งแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีหรือเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน110

อีกท้ังการกระท าผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือช่วยในการก่ออาชญากรรม ท าให้ยากแก่การบังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้ผู้กระท าความผิดไม่

ยับยั้งชั่งใจ เพราะเมื่อผู้กระท าความผิดได้พิจารณาชั่งน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับกับ

ความเสี่ยงที่ตนจะถูกลงโทษแล้ว หากประเมินความเสี่ยงที่จะได้คุ้มกว่าเสีย ผู้กระท าความผิดก็จะ

ตัดสินใจที่จะกระท าความผิดโดยไม่ลังเล 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลกระทบจากสื่อลามกอนาจารนับวันจะยิ่ง

ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งจากที่    

ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามาตรการทางกฎหมายที่จัดการกับปัญหาเรื่องสื่อลามกอนาจารตาม

สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่หลายเรื่อง ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป  

2.6 ปัญหาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

ปัญหาประการแรก จากที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึง “ความหมาย” ของค าว่า “สื่อลามก

(ผู้ใหญ่)” พบว่ามีปัญหาในเรื่องการให้ค านิยามที่ยังคงเป็นนามธรรม กล่าวคือ ไม่มีประเทศไหนเลย

บัญญัตินิยามความหมายของค าดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะแต่ละสังคมมีความแตกต่างใน

เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความเคร่งครัดเรื่องศีลธรรม และการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งความ

เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงในความคิดของคนในสังคมนั้นๆมีอยู่ตลอดเวลา ท าให้ สื่อที่มีลักษณะ

เช่นเดียวกันอาจพิจารณาว่าเป็นสื่อลามกของสังคมหนึ่ง แต่อาจไม่ถือว่าเป็นสื่อลามกในอีกสภาพ

สังคมหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ความหมายของค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ได้ถูกคลี่คลายไปได้ระดับ

หนึ่ง เนื่องจากสากลได้บัญญัตินิยามความหมายของค าดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว การศึกษาใน

เรื่องการฟอกเงินกรณีความรับผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้

ความหมายของค าดังกล่าวว่ามีขอบเขตแค่ไหน เพียงไร ซึ่งจะน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป 

ปัญหาประการถัดมา คือ “เรื่องโทษ” จากที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่

มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของประเทศไทย พบว่า 

                                           
110  ชายไทย รักษาชาต,ิ ผู้หญิง เซ็กส์ และอินเทอร์เน็ต, หน้า 174. 
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มาตรการดังกล่าวที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยเฉพาะในทางด้านสารบัญญัติที่

เกี่ยวกับบทลงโทษในทางทรัพย์สิน กล่าวคือ การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้กระท าผิดไม่รุนแรง

เพียงพอ จึงท าให้ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัว โทษเกี่ยวกับทรัพย์สินเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับ

จ านวนเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิด จึงท าให้ผู้กระท าความผิดยังคงกระท าความผิดต่อไปเพราะ

คุ้มค่าที่จะเสี่ยง และเมื่อโทษมีสภาพบังคับเอากับทรัพย์สินมีสถานเบา ก็ยิ่งส่งผลให้มีการกระท า

ความผิดเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ 

อีกทั้งการริบทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32 

และมาตรา 33 เป็นการริบทรัพย์สินทางอาญา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินคดีอาญา เป็นการ

ด าเนินคดีแบบ “In personum” กล่าวคือการที่รัฐจะริบทรัพย์สินได้ก็แต่เฉพาะที่มีกฎหมายบัญญัติ

ไว้เท่านั้น111 มาตรการลงโทษดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า “การลงโทษริบทรัพย์สินของ

ผู้กระท าความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดอย่างเด็ดขาดและกว้างขวางจะช่วยให้

สามารถยับยั้งและปราบปรามการกระท าความผิดได้ผลดีกว่าการลงโทษโดยวิธีจ ากัดเสรีภาพ หรือท า

ให้ได้รับทุกข์ทรมาน หรือประจานต าหนิต่อสาธารณชน เพราะการริบทรัพย์สินเป็นการตัดโอกาสไม่ให้

ผู้กระท าความผิดได้รับผลประโยชน์ในทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการกระท าความผิด 

อันจะเป็นการป้องกันสังคมตามทฤษฎีการลงโทษเพ่ือการป้องกัน”112 และเนื่องจากการริบทรัพย์สิน

ทางอาญาไม่สามารถสาวไปถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการแปลงสภาพแล้ว โดยจะจ ากัดเฉพาะเงิน

หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดโดยตรงเท่านั้น ทั้งท่ีในความเป็นจริงผู้กระท าความผิดมักจะ

น าเงินที่ได้มาไปซื้อสิ่งของราคาแพง หรือน าไปฝากธนาคาร หรือโอนให้ผู้อ่ืน หรือเอาไปเปิดกิจการ

สร้างบริษัทบังหน้าเพ่ือปกปิดแหล่งที่มาของเงิน ที่เรียกว่า “การฟอกเงิน” ดังนั้นเมื่อกฎหมายที่มีอยู่

ขัดแย้งกับวิถีการด าเนินชีวิตของผู้กระท าความผิด จึงไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการกระท า

ความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัญหาประการสุดท้าย คือ “เรื่องวิธีพิจารณา” จากที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาถึงมาตรการทาง

กฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร พบว่า การ

                                           
111  วีระพงษ์ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติธรรม , 2557), หน้า 479-

481. 
112  วันชัย ศรีนวลนัด, "การใช้มาตรการทางกฎหมายลงโทษริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2532), หน้า 90. 
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ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเหมือนคดีอาญาทั่วไปที่โจทก์ต้องพิสูจน์

ความผิดของจ าเลยโดยปราศจากข้อสงสัย ซึ่งหากเป็นคดีที่ซับซ้อน มีด าเนินการเป็นองค์กร

อาชญากรรม จนอาจกลายเป็นอาชญากรข้ามชาติ อีกทั้งอาจเข้าข่ายเป็นความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย ท า

ให้การบังคับใช้กฎหมายย่อมเป็นไปได้ยาก และคดีสื่อลามกอนาจารก็เข้าข่ายเช่นนั้น ดังนั้นการ

ด าเนินคดีอาญาประเภทนี้หากกระท าเช่นคดีอาญาทั่วไป อาจท าให้ผู้กระท าความผิดหลุดรอดและไม่

สามารถบังคับโทษทางอาญาได้ ส่งผลต่อการลงโทษริบทรัพย์สินต่อผู้กระท าความผิดที่ศาลต้องยึดถือ

หลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ โจทก์จะต้องพิสูจน์ต่อศาลจน

ปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยได้กระท าความผิดจริงและจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิดนั้น 

ด้วยสาเหตุดังกล่าวท าให้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

สังคม ความสงบและความม่ันคงของชาติ 

  



บทที่ 3  

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่บังคับใช้อยู่

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาก็ยังไม่สามารถ

ปราบปรามการกระท าผิดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นในบทนี้ผู้ศึกษาวิจัยจะ

อธิบายถึงสาระส าคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ความผิดมูลฐาน ตลอดจน

ที่มา มาตรการทางกฎหมาย และลักษณะความผิดมูลฐานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือเป็น

แนวทางในการน ามาปรับใช้กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ทั้งนี้เพ่ือให้รัฐมี

เครื่องมือในการปราบปรามการกระท าผิดในลักษณะดังกล่าวได้อย่างบรรลุผล 
 

3.1 สาระส าคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

 3.1.1 ความเป็นมาและความจ าเป็นของการมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 25421 

 ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายใดก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา ท าให้ไม่สามารถ

ปราบปรามการฟอกเงินหรือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่ผู้กระท าความผิดฟอกได้เท่าที่ควร 

กฎหมายฉบับนี้จึงได้บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถด าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม

ทั้งหลาย ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ของรัฐที่จะจัดการดูแลมิให้การฟอกเงินกลายเป็นปัญหาใหญ่

ของสังคมไปมากกว่านี้  

 ประมาณต้นทศวรรษที่ 1980 การฟอกเงินโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับอาชญากรรมการค้ายา    

เสพติดได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าก่อให้เกิดรายได้มหาศาล ท าให้รัฐบาลประเทศต่างๆวิตกกังวล 

และเริ่มเคลื่อนไหวเพ่ือหามาตรการทางกฎหมายที่จะมากีดกัน ขัดขวาง หรือตัดทอนโอกาส ไม่ให้

                                           
1  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: คู่มือประชาชน (กรุงเทพฯ: 

ส านักงาน, 2543), หน้า 6. 
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ผู้กระท าความผิดได้ใช้เงินหรือทรัพย์สินที่ตนได้มาจากการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืนๆ 

ผลก าไรมหาศาลจากการลักลอบค้ายาเสพติดและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เป็นแรงจูงใจส าคัญ

ที่ท าให้กระบวนการฟอกเงินเติบโตขยายวงกว้างขึ้นทุกขณะ ไม่จ ากัดแต่เพียงอาณาเขตของประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง นานาประเทศจึงเริ่มตระหนักและได้ร่วมมือกันที่จะต่อสู้กับปัญหานี้ 

ดังที่ได้กล่าวว่าปัญหาอาชญากรรมยาเสพติดและการฟอกเงินเป็นปัญหาที่นานาประเทศ

ตระหนักทั่วโลก องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศใช้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบยา

เสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (United Nations Convention Against Illicit Traffic 

in Narcotics and Psychotropic Substances, 1988) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า อนุสัญญากรุง

เวียนนา ค.ศ. 1988 (Vienna Convention 1988) ก าหนดให้ประเทศท่ีจะเข้าเป็นภาคีสมาชิกจะต้อง

มีมาตรการในการจัดการกับการค้ายาเสพติด ซึ่งรวมทั้งบังคับให้มีกฎหมายเฉพาะ ก าหนดให้การแปร

สภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระท าความผิดเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงิน มีทั้งโทษจ าคุกและ

ปรับ ส่วนทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการแปรสภาพก็จะถูกริบให้ตกเป็นของแผ่นดิน อันเป็นการท าลาย

ต้นทุนในการประกอบอาชญากรรม ขจัดแรงจูงใจในการค้าหาก าไรจากการกระท าความผิดและเป็น

การท าลายอิทธิพลทางเศรษฐกิจขององค์กรอาชญากรรมได้ด้วย2 

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติและเป็นภาคีสมาชิกใน

อนุสัญญาดังกล่าว ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนากฎหมายให้สามารถเอาผิดและลงโทษ

แก่ผู้กระท าความผิดในการฟอกเงิน เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสากล สามารถร่วมมือประสานงานกับ

ประเทศอ่ืนๆ และสามารถจัดการกับผู้กระท าความผิดได้ทั้งทางอาญาและทางทรัพย์สิน อันจะช่วย

ก าจัดวงจรการฟอกเงินให้หมดไป3 อีกทั้งบรรดาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ได้สร้างความ

เสียหายให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากก็คือ “อาชญากรรมยาเสพติด” และ “อาชญากรรม

เศรษฐกิจ” ท าให้ประชาคมโลกแสดงการประท้วงหรือโต้ตอบทางการทูตต่อประเทศไทยหลายต่อ

หลายครั้ง ผนวกกับการก่ออาชญากรรมที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดเป็นปัญหาที่ยากยิ่งต่อ

เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมที่จะด าเนินการทางกฎหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และอาชญากรรมที่

                                           
2  วีระพงษ์ บุญโญภาส, รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฎหมายฟอกเงิน" (กรุงเทพฯ: กองนิติการ ส านักงาน ป.ป.ส. 

ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542), หน้า 30-34. 
3  ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2540 (นโยบายใน

ระยะปานกลาง: การปรับโครงสร้างและการพัฒนาสังคม ข้อ 2.6.8) 
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เกิดขึ้นก็ได้สร้างภัยพิบัติให้แก่มนุษยชาติทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ เมื่อสภาพของอาชญากรรมได้สร้างความ

เสียหายอย่างมากมายมหาศาลเช่นนี้ เป้าหมายในการด าเนินการปราบปรามจึงต้องกระท าทุก

องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นในด้านบุคคล ขบวนการ และเงินได้ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานหลักใน

การพิจารณาอนุสัญญาเวียนนา และมีภารกิจผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกในอนุสัญญา

ดังกล่าว ได้มมีติแต่งตั้งอนุกรรมการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน4 ในการยกร่างกฎหมายฉบับ

นี้ได้มีการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายการฟอกเงินของประเทศต่างๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในประเทศไทย 

โดยยึดถือตามกฎหมายแม่แบบของสหประชาชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้มาจากอาชญากรรม     

ยาเสพติด (Model Law on Money Laundering, Confiscation and International 

Cooperation in Relation to Drugs) และข้อแนะน า 40 ประการของ FATF เป็นหลัก5 

เดิมทีร่างกฎหมายฉบับนี้มีชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการปกปิดหรือ

เปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวพันกับการกระท าความผิด” ต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ซึ่ง ป.ป.ส. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 

มีนาคม พ.ศ. 2538 ผ่านขั้นตอนการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี

สู่กระบวนการสภาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2540 จนกระทั่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบกับร่าง

กฎหมายฉบับดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542 ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 

เดือน หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้น าร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าทูลลกระหม่อมเพ่ือทรงลง          

พระปรมาภิไธย และได้น าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอน 29 ก เมื่อ

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป6 ถือเป็น

การเริ่มต้นของประเทศไทยที่ได้ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดทางอาญาโดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือที่จะสามารถน ากฎหมายที่เก่ียวกับยาเสพติดที่มีอยู่มาปรับใช้กับการฟอกเงินได้นั่นเอง 

                                           
4 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกี่ยวกับกฎหมายวา่ด้วยการฟ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

กองนิติการ ส านักงาน ป.ป.ส., 2542), หน้า 12-13. 
5  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 25-27. 
6  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 57-58. 
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3.1.2 ความหมายของ “การฟอกเงิน” 

  “การฟอกเงิน” ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Money Laundering เป็นถ้อยค าที่ใช้กันในเหล่า

องค์กรอาชญากรรมของสหรัฐอเมริกา โดยผู้ที่ริเริ่มคิดค้นวิธีการฟอกเงิน ได้แก่ นายเมเยอร์ แลนสกี้ 

(Meyer Lansky) ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับการน าเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเรียกอีกชื่อว่า 

“เงินสกปรก” (Dirty Money) มาท าให้กลายหรือแปลงสภาพเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือที่

เรียกอีกชื่อว่า “เงินสะอาด” (Clean Money) ซึ่งเป็นการขจัดร่องรอยของผลประโยชน์ที่เกิดจากการ

กระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยอาศัยช่องทางของการโอนและการด าเนินการทางธุรกิจต่างๆ เพ่ือให้

จ านวนผลประโยชน์เดียวกันดังกล่าวเป็นรายได้ที่ชอบด้วยกฎหมายในที่สุด7 

 การฟอกเงินก็เปรียบเสมือนการเล่นเกมซ่อนหาทรัพย์สินของอาชญากร กล่าวคือ อาชญากร

จะซ่อนทรัพย์สินเงินทองที่ได้จากการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือปิดบังอ าพรางเงิน

สกปรก ซึ่งการประกอบอาชญากรรมท่ีสร้างผลประโยชน์มหาศาล ได้แก่ การค้ายาเสพติด การฉ้อโกง 

การค้าสินค้าเถื่อน การลักพาตัว การค้าอาวุธเถื่อน การก่อการร้าย และการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น 8 

อีกท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นที่อาชญากรมักจะกระท าอย่างต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งในวงจร

การประกอบอาชญากรรมของอาชญากร 

 จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า นักกฎหมายไทยได้ให้ความหมายของ “การฟอกเงิน” 

ไว้ดังนี้  

วีระพงษ์ บุญโญภาส อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้มาโดยไม่ถูก

กฎหมายหรือไม่สุจริตให้กลายเป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริต หรือพิสูจน์ว่าไม่ได้ทุจริต กล่าวโดยทั่วไปก็คือ 

กระบวนการที่ท าให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาด หรือกลายเป็นเงินที่สามารถอ้างอิงได้ว่าได้มา

อย่างไร สาเหตุที่ต้องมีการฟอกเงินเพราะว่าเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายนั้นไม่สามารถอ้างอิง

แหล่งที่มาหรือไม่ได้รับการยอมรับในสังคม ดังนั้นโดยความหมายของการฟอกเงินจึงไม่ได้ผูกติดกับ

                                           
7  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์นิติ

ธรรม, 2547), หน้า 33. 
8  Robinson Jeffrey, The Laundrymen (New York: Acrode Publishing, 1996), pp. 4-5. 
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กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยทั่วไป การฟอกเงินจึงให้ความหมายได้ว่า การน าเงินสกปรกจากกิจกรรม

ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆมาท าให้เป็นเงินสะอาด9 

 สีหนาท ประยูรรัตน์ อธิบายว่า การฟอกเงิน โดยสรุปจากสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการ

ลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ข้อ 3.1 ว่า คือการกระท าอัน

เป็นการแปรสภาพหรือโอนทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มากจากการกระท าความผิด หรือ

ได้มาจากการมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกปิดหรืออ าพรางแหล่งที่มา

ของทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย หรือเพ่ือช่วยเหลือบุคคลใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดนั้น และ

ยังหมายความรวมถึงการกระท าอันเป็นการปกปิดหรืออ าพรางลักษณะอันแท้จริ งของแหล่งที่มาของ

ทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาจากการกระท าความผิดหรือได้มาจากการมีส่วนร่วมในการ

กระท าความผิด10 

 วาสนา เพิ่มลาภ  อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การท าเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ

ท าเงินสกปรกให้เป็นเงินสะอาด11 

 ไชยยศ เหมะรัชตะ อธิบายว่า การฟอกเงิน มิได้จ ากัดเฉพาะการกระท าแก่เงินซึ่งได้มาจาก

การกระท าความผิดเท่านั้น แต่รวมถึงการด าเนินการใดๆแก่ทรัพย์สินต่างๆอันได้มาจากการกระท า

ความผิดด้วยเช่นกัน ดังนั้น โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงค าว่า “ฟอกเงิน” ย่อมเป็นที่เข้าใจว่ามิใช่จ ากัด

เฉพาะการฟอก “เงิน” เท่านั้น แต่รวมไปถึงการฟอก “ทรัพย์สิน” ด้วย โดยมักเรียกรวมๆว่า “การ

ฟอกเงิน” จึงอาจกล่าวได้ว่า “การฟอกเงิน” หมายถึงการกระท าใดๆที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้เงิน

หรือทรัพย์สินใดๆซึ่งมีที่มาจากการกระท าความผิดต่างๆเปลี่ยนสภาพเป็นเงินหรือทรัพย์สินซึ่งบุคคล

ทั่วไปหลงเชื่อว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้วัตถุประสงค์ของการ

เปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินอันไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีอยู่สาม

ประการได้แก ่

 ประการแรก การปกปิดเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอันไม่ชอบดังกล่าวนั้นไม่ให้บุคคลอ่ืนทราบ

ว่าเป็นเงินได้ของผู้กระท าความผิด 

                                           
9  วีระพงษ์ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดบี.เจ.เพลท โปรเซ็ทเซอร์ , 

2544), หน้า 318. 
10 องค์การสหประชาชาติ, “การฟอกเงินในเอเชีย ในเอกสารสรุปการประชุมอภิปรายปัญหาตามโครงการควบคุมยาเสพติด

ระหว่างประเทศ (UNDCP)”, 21-23 เมษายน 2536 ณ. ประเทศสิงคโปร์. 
11  วาสนา เพิ่มลาภ, "การฟอกเงิน," วารสารข้าราชการ 6 (มกราคม-กุมภาพันธ์, 2544): 28. 
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 ประการที่สอง หลบเลี่ยงการสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดใดๆของผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ

เงินที่น ามาฟอกจากบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเป็นการปกปิดแหล่งที่มาของเงินนั้น 

 ประการที่สาม การเพ่ิมพูนผลประโยชน์หรือผลก าไรจากการฟอกเงินดังกล่ าว เพ่ือใช้

สนับสนุนในการกระท าความผิด หรือเพ่ือขยายขอบเขตเครือข่ายของการกระท าความผิดต่อไปอันเป็น

การสร้างฐานอ านาจทางอาชญากรรมให้แข็งแกร่งจนยากแก่การปราบกรามจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ

ท าให้สามารถเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้นจากการประกอบอาชญากรรมนั้น ซึ่งข้อนี้เองเป็นผลกระทบที่

ส าคัญที่สุดต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม เพราะการสร้างรายได้อันเป็นการเพ่ิมอ านาจ

และความม่ันคงให้แก่องค์กรอาชญากรรม หรือช่วยให้อาชญากรรมสามารถหลบหนีหรือหลบเลี่ยงการ

จับกุม12  

 อรรณพ ลิขิตจิตถะ อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระท าความผิดให้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือพิสูจน์ไม่ได้

ว่าได้มาโดยชอบ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การน าเงินออกนอกประเทศ การฝากเงินกับสถาบัน

การเงิน การตั้งบริษัทหรือกิจการบังหน้า การซื้อขายที่ดิน การแลกเปลี่ยนเงินสกุลอ่ืน การให้ผู้อ่ืนถือ

เงินหรือทรัพย์สินไว้แทน13 

 แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 กฎหมายฉบับดังกล่าวไม่ได้ให้ความหมายของค าว่า “ฟอกเงิน” ไว้โดยเฉพาะ แต่ได้ให้

ลักษณะของการฟอกเงินไว้ในมาตรา 5 ซึ่งบัญญัติว่า  

“มาตรา 5 ผู้ใด 

(1) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือซุกซ่อน

หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการกระท า

ความผิด มิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

(2) กระท าการใดๆเพ่ือปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริงของการได้มา แหล่งที่ตั้ง 

การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

                                           
12   ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพฯ: กองนิติกร ส านักงาน 

ป.ป.ส. ส านักงานนายกรัฐมนตรี , 2542), หน้า 4. 
13  อรรณพ ลิขิตจิตถะ, "ประเทศไทยจะได้อะไรจากกฎหมายปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน " ใน หนังสือรวมบทความ

และสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน,  (กรุงเทพฯ: กองนิติการ ส านักงาน ป.ป.ส. ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542), หน้า 47. 
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(3)14 ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง  หรือใช้

ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานฟอกเงิน” 

ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย เห็นว่า จากกฎหมายลายลักษณ์อักษรฉบับนี้ ลักษณะของการ

ฟอกเงินนั้นเป็นการกระท าใดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ซึ่งความหมาย

ของ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด” นั้นก็ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยบัญญัติว่า 

“มาตรา 3 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หมายความว่า 

(1) 15 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน

ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลือการกระท าซึ่งเป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอก

เงินและให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือสนับสนุนการกระท าความผิดมูลฐานหรือ

ความผิดฐานฟอกเงิน 

(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจ าหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือ

ทรัพย์สินตาม (1) หรือ 

(3)  ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2) 

ทั้งนี้ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจ าน่าย จ่าย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง

และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง

ทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด” 

กล่าวโดยสรุป ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย การฟอกเงิน หมายถึง การกระท าใดๆที่

เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินตามความหมายของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินซึ่งได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐานตามกฎหมายฉบับดังกล่าว อาจเรียกได้ว่าเป็น 

“ทรัพย์สินสกปรก” มาแปรสภาพให้เป็นทรัพย์สิน “ทรัพย์สินสะอาด”เสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินที่

ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย 

                                           
14  มาตรา 5 (3) เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
15  มาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 
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3.1.3 รูปแบบและวิธีการการฟอกเงิน 

ความมุ่งหมายของการฟอกเงิน มีเพ่ือปกปิดเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มา

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ยิ่งโลกปัจจุบันเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ที่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท าให้

ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ ณ จุดใด ก็สามารถรับรู้ สัมผัส หรือ รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่าง

รวดเร็ว การติดต่อสื่อสาร และการคมนาคม ก็สามารถท าได้ด้วยความสะดวกมากขึ้นด้วย ผลสะท้อน

ของความเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ ได้ตกไปถึงรูปแบบของการก่ออาชญากรรม กล่าวคือ จาก

อาชญากรรมที่เคยกระท าเพียงบุคคลไม่กี่คน กลายเป็นกระท าโดยองค์กรอาชญากรรม และจาก

อาชญากรรมที่เคยกระท าเพียงภายในประเทศ ก็ได้พัฒนาไปสู่อาชญากรรมข้ามชาติ ท าให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินด้วยความยากล าบาก ตลอดจนการประกอบธุรกิจก็มีการแข่งขัน

สูง โดยเฉพาะสถาบันการเงินส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของเงิน ท าให้กระทบถึงการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าของรัฐที่ตามมาเช่นกัน รูปแบบของการฟอกเงินสามารถจ าแนกได้ 2 รูปแบบ

ใหญ่ ซึ่งในที่นี้ผู้ศึกษาวิจัยใช้ปัจจัย “สถาบันการเงิน” เป็นตัวแบ่งแยก ดังนี้ 

1. รูปแบบหรือวิธีการฟอกเงินโดยผ่านสถาบันการเงิน อาทิ การฝากเงินกับสถาบัน

การเงินในประเทศ ซึ่งเป็นวิธีหลักโดยทั่วไปที่นิยมใช้ในการฟอกเงิน การฝากเงินนั้นมักจะใช้นามแฝง

หรือใช้ชื่อปลอมเพ่ือไม่ให้สามารถสืบสาวหาเจ้าของที่แท้จริงได้ นิยมใช้ในประเทศที่ไม่เข้มงวดต่อการ

เปิดเผยชื่อที่แท้จริงของเจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของบัญชี และไม่มีการให้รายงานถึงธุรกรรมที่มีมูลค่า

ค่อนข้างสูง ท าให้เกิดความสะดวกในการใช้สถาบันการเงินเพ่ือการฟอกเงินได้ วิธีการนี้นิยมใช้ใน

ประเทศที่ท าธุรกิจด้วยเงินสดและไม่มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จึงไม่มีการ

รายงานเมื่อมีการน าเงินสดจ านวนมากเข้ามาฝากในระบบธนาคาร ประกอบกับในประเทศที่ไม่มี

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้นก็มักจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ธนาคารใน

การปกปิดความลับของลูกค้า ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ท าให้การฟอกเงินโดยผ่านระบบธนาคารกระท าได้ง่าย

มาก ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศฮ่องกง เกิดการฝากเงินที่ได้มาโดยมิชอบไว้กับสถาบันการเงินใน

ประเทศ กล่าวคือ ในปลายปี พ.ศ. 2537 นั้น ทางฮ่องกงได้จับกุมพ่อค้ายาเสพติดที่พยายามขน

เฮโรอีนจ านวน 26 กิโลกรัมจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาได้ แต่ไม่สามารถสืบเสาะถึงเงินของ

นักค้าเฮโรอีนผู้นี้ได้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 เงินจากการค้ายาเสพติดดังกล่าวก็ได้ถูกค้นพบว่าได้มีการ

น าเงินจ านวนกว่า 93 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2,325 ล้านบาทมาฟอกในระบบธนาคาร โดย

ด าเนินการผ่านบัญชีเงินฝากตามธนาคารต่างๆในฮ่องกงไม่น้อยกว่า 300 บัญชี  
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การโอนเงินออกนอกประเทศก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาศัยสถาบันการเงินในประเทศที่ไม่มีการ

ควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบันการเงินอย่างเข้มงวด เพ่ือให้เงินที่ผิดกฎหมายเข้าไปอยู่ในระบบ

การเงินของประเทศนั้นๆ และโอนกลับไปสู่อาชญากรโดยวิธีต่างๆ เช่น ทางโทรคมนานคม (Wire 

Transfer) เป็นต้น เงินที่ผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายอันเป็นจุดอ่อนของ

ประเทศท่ีไม่เข้มงวดเรื่องการน าส่งเงินสดออกนอกประเทศ 

2. รูปแบบหรือวิธีการฟอกเงินโดยไม่ผ่านสถาบันการเงิน มีหลากหลายวิธีด้วยกัน ดังนี้ 

2.1 การน าเงินสดที่ได้มาจากการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมายติดตัวออกนอก

ประเทศ หรือน าไปใช้จ่ายในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวค่อนข้างยากล าบาก 

เนื่องจากจ านวนเงินสดนั้นมากและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินสดจ านวนมากๆอาจถูกเพ่งเล็งได้ง่าย 

อีกทั้งทางการบางประเทศมีมาตรการก ากับควบคุมการท าธุรกรรมด้วยเงินสดอย่างเข้มงวด รวมถึง

ระบบการเงินของบางประเทศอาจไม่นิยมการใช้จ่ายหรือการท าธุรกิจอาศัยเงินสด ดังนั้น การใช้เงิน

สดที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงกระท าได้เฉพาะในบางประเทศที่ผ่อนคลายกฎระเบียบในการใช้

เงินสดในการท าธุรกิจหรือธุรกรรมต่างๆ หรืออาศัยการน าเงินสดผ่านทางพรมแดนระหว่างประเทศ

โดยติดสินบนเจ้าพนักงานซึ่งเป็นการเสี่ยงภัยอย่างมาก ดังตัวอย่างเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา มีการน า

เงินสดออกนอกประเทศด้วยตนเอง กล่าวคือ ผู้ขนเงินจะเดินทางด้วยกระเป๋าสองใบที่เป็นยี่ห้อ

เดียวกัน แบบเดียวกัน ขนาดเดียวกัน และสีเหมือนกัน กระเป๋าใบหนึ่งบรรจุเสื้อผ้าของส่วนตัวของ    

ผู้ถือ แต่อีกใบหนึ่งจะบรรจุธนบัตรเพียงอย่างเดียว เมื่อเดินทางไปถึงที่หมาย ผู้ขนเงินจะน าเอา

กระเป๋าที่บรรจุธนบัตรออกมาเพียงใบเดียว แต่ถ้าศุลกากรขอตรวจค้น เขาก็จะท าท่าทีอย่างประหลาด

ใจเมื่อกระเป๋าถูกเปิด และพบว่าภายในกระเป๋าเต็มไปด้วยธนบัตร เขาก็จะแก้ตัวว่าหยิบกระเป๋าผิดมา

อย่างแน่นอน พร้อมกับยืนยันกันที่จุดสายพานรับกระเป๋า ณ ที่นั้น จะมีกระเป๋าของผู้ขนเงินอีกใบหนึ่ง

รออยู่เพ่ือการพิสูจน์เป็นกระเป๋าที่บรรจุเสื้อผ้าและมีชื่อมีนามบัตรของเขาอยู่เพ่ือยืนยันความบริสุทธิ์

ว่าหยิบกระเป๋าผิดใบ ส่วนกระเป๋าที่ถูกยึดไปนั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูญไปจากการท า

ธุรกิจ 

2.2 การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการขึ้นบังหน้า เป็นการที่ผู้กระท าความผิดปกปิด

แหล่งที่มาและความเป็นเจ้าของที่ได้ทรัพย์สินมาโดยผิดกฎหมายด้วยการจัดตั้งหรือซื้อกิจการใน

ต่างประเทศ เช่น ในประเทศที่เป็นเขตปลอดภาษี เป็นต้น แล้วให้คนในประเทศกู้ยืมเงินจากกิจการ
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ดังกล่าว หรือซื้อสินค้าจากกิจการในต่างประเทศในราคาแพงกว่าปกติ เพ่ือให้เงินที่ได้มาโดยผิด

กฎหมายถูกใช้จ่ายหมุนเวียนระหว่างกิจการทั้งสองแห่ง 

2.3 วิธีการอ่ืนๆ เช่น การสร้างอินวอยซ์เท็จโดยไม่มีการส่งมอบสินค้า การลวง

ด้วยใบ L/C (Letter of Credit) การน าเงินไปซื้อกิจการที่มีผลขาดทุนแต่ธุรกิจกลับมีรายรับเป็น   

เงินสด รวมไปถึงระบบการโอนเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งมีการควบคุมน้อยกว่าการโอนเงินสดก็เป็น

อีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมของนักฟอกเงิน เป็นต้น16 

 

รูปที่ 3 แผนภูมิรูปแบบและวิธีการฟอกเงิน 
 

 

3.1.4 หลักการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน17 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 

สิงหาคม พ.ศ. 2542 มีหลักการที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1. ตั้งความผิดอาญาขึ้นใหม่ เรียกว่า ความผิดฐานฟอกเงิน โดยความผิดฐานฟอกเงิน

อาจเป็นการกระท ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

                                           
16  วีระพงษ์ บุญโญภาส, รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฎหมายฟอกเงิน", หน้า 36-39. 
17  นิกร เภรีกุล, การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ  (กรุงเทพฯ: Translators-

at-Law.com, 2543), หน้า 88-91. 
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  1.1 โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดเพ่ือ

ซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนไม่ว่าก่อน ขณะหรือหลังการ

กระท าความผิดมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

  1.2 กระท าด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ าพรางลักษณะที่แท้จริง การได้มา 

แหล่งที่ตั้ง การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

  1.3 ได้มา ครอบครอง หรือใช้ทรัพย์สิน โดยรู้ในขณะที่ได้มา ครอบครอง หรือ

ใช้ทรัพย์สินนั้นว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

 2. ก าหนดความผิดมูลฐานหรือความผิดเบื้องต้นที่ท าให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินซึ่ง

อาชญากรน ามาฟอกในภายหลัง ความผิดฐานฟอกเงินต้องเป็นการกระท าต่อเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา

จากการกระท าความผิดเพียงบางประเภทเท่านั้น ซึ่งเรียกว่าความผิดมูลฐาน 

 3. ก าหนดหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน เนื่องจากผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินใช้ช่อง

โหว่ของธุรกิจที่ไม่มีการจดบันทึกหรือเอกสารหลักฐานทางการเงิน ท าให้การฟอกเงินเป็นไปอย่าง

ง่ายดายและการสืบสวนสอบสวนเป็นไปด้วยความยากล าบาก กฎหมายนี้จึงก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน

การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินต้องมีหน้าที่ในการรายงานการท าธุรกรรม และด าเนินการในการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินในประการอ่ืนๆด้วย ซึ่งได้แก่ สถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน หรือ        

ผู้ประกอบอาชีพที่ปรึกษาการลงทุน เป็นต้น 

 4. ก าหนดองค์กรผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย  

4.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือคณะกรรมการ 

ปปง. เป็นองค์กรในการวางและก ากับนโยบาย ซึ่งจะเป็นผู้เสนอออกมาตรการและกฎกระทรวงเพ่ือ

ด าเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งออกระเบียบและติดตามประเมินผลการด าเนินการตามกฎหมายนี้  

4.2 คณะกรรมการธุรกรรม มีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรมและ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด สั่งยับยั้งการท าธุรกรรมที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องหรืออาจ

เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้แล้วแต่กรณี รวมทั้งหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย   

ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด อาจสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินนั้นได้ชั่วคราว 
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4.3 ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) ท าหน้าที่

เป็นหน่วยงานธุรการทั้งแก่คณะกรรมการ ปปง. และคณะกรรมการธุรกรรมภายใต้บังคับบัญชาของ

เลขาธิการ ปปง. 

 5. ก าหนดมาตรการในการลงโทษทางอาญา ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินต้องระวาง

โทษไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับ และไม่แต่เฉพาะผู้ฟอกเงินเท่านั้นที่ต้องรับโทษฐานฟอกเงิน 

ผู้สนับสนุนก็ต้องรับโทษเท่ากับผู้ฟอกเงิน อีกทั้งผู้พยายามฟอกเงิน แม้ความผิดจะไม่ส าเร็จแต่ก็ต้อง

รับโทษเท่ากับฟอกเงินส าเร็จแล้ว รวมถึงการสมคบกันเพ่ือกระท าความผิดฐานฟอกเงินต้องรับโทษกึ่ง

หนึ่งของโทษที่ก าหนดไว้ โดยน าทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory) และทฤษฎีการ

ช่วยเหลือและสนับสนุน (Aiding and Abetting Theory) มาใช้ 

 6. ก าหนดมาตรการในการลงโทษทางแพ่ง มีการน ามาตรการทางแพ่งมาใช้มาตรการ

พิเศษในการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกฎหมาย

ฟอกเงินให้อ านาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่ได้ผูก

ติดกับค าพิพากษาของศาลในคดีอาญาแต่อย่างใด ดังนั้น เงินหรือทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะถูกริบเป็นของ

แผ่นดินได้แม้ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินจะไม่มีความผิดอาญา 

 3.1.5 ทฤษฎีที่ใช้ในการก าหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการฟอกเงิน18 

 นอกจากการก าหนดให้การฟอกเงินซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นความผิดทางอาญา

แล้ว นักกฎหมายสหรัฐอเมริกาได้เสนอแนวความคิดว่าด้วยการสมคบกันกระท าการฟอกเงิน โดยน า

ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory) และทฤษฎีการช่วยเหลือและสนับสนุน (Aiding and 

Abetting Theory) มาใช้ อันมีสาระส าคัญดังนี้ 

 1. ทฤษฎีการสมคบกัน (Conspiracy Theory) ทฤษฎีนี้ได้เป็นไปตามหลักกฎหมาย

ความผิดพื้นฐานของการสมคบกันกระท าความผิดทางอาญาที่ว่า “บุคคลที่ร่วมในการสมคบกันจะต้อง

มีความรับผิดเช่นเดียวกับตัวการ” โดย Pinkerton Rule วางหลักไว้ว่า ให้ถือว่าผู้ร่วมสมคบกันร่วม

กระท าความผิดต่อการกระท าของผู้ร่วมสมคบกันอย่างไม่จ ากัด และการให้ความช่วยเหลือในการ

                                           
18  ปิยะพันธ์ สารากรบริรักษ์, "การก าหนดความผิดอาญาฐานเกี่ยวกับการฟอกเงิน" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534), หน้า 52-53. 
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สมคบย่อมจะท าให้กลายเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ตามข้อตรรกวิทยาที่ว่า การก่อตั้งมีท่ีมาจากการตกลง และการ

ตกลงน าไปสู่การสมคบกัน และการสมคบกันก่อให้เกิดความรับผิดเช่นเดียวกับตัวการ 

 นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเพ่ิมเติมที่ว่า การกระท าความผิดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป

สมคบกันกระท าความผิดหรือฉ้อฉลต่อรัฐโดยให้ถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหาย และเพ่ือพิสูจน์ความผิดต้อง

แสดงให้เห็นว่า 

  1.1 มีบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปสมคบกัน หรือตกลงกันจะกระท าความผิดหรือ

ฉ้อฉลต่อรัฐ และ 

  1.2 ต้องมีลักษณะที่ผู้สมคบกันมีการกระท าอันแสดงออกเพ่ือจะบรรลุ

วัตถุประสงค์ของการสมคบกัน 

 ด้วยเหตุนี้ การสมคบกันต้องมีการตกลงกันที่จะกระท าความผิดโดยการกระท านั้นต้องมีการ

แสดงออกมาอันไปสู่การบรรลุข้อตกลง ถ้าหากไม่สามารถฟ้องร้องในความผิดฐานฟอกเงิน ก็อาจฟ้อง

ในข้อหาสมคบกันกระท าความผิด ตลอดจนการสมคบกันไม่ต้องการกระท าถึงขั้นส าเร็จ แต่ต้องการ

การกระท าการอันเป็นความผิด 

 2. ทฤษฏีการช่วยเหลือและสนับสนุน  (Aiding and Abetting Theory) เนื่องจากการ

ฟอกเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิดอาจถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนอาชญากร ไม่ว่า

จะเป็นองค์กรอาชญากรรมด้วยหรือไม่ก็ตาม การใช้เงินดังกล่าวกระท าเพ่ือขยายอิทธิพลส าหรับการ

ประกอบอาชญากรรมต่อไป โดยการพิสูจน์ว่าผู้กระท าการฟอกเงินได้รู้ว่าเงินดังกล่าวได้มาจากการ

กระท าความผิดและผู้กระท าได้ท าการฟอกเงินโดยมีเจตนาที่จะช่วยให้มีการกระท าความผิดต่อไป 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินก็คือผู้สืบทอดอาชญากรรมนั่นเอง 

3.2 สาระส าคัญของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเรื่องความผิดมูลฐาน 

3.2.1 ความหมายของ “ความผิดมูลฐาน” 

ความหมายของความผิดมูลฐาน (Predicate offences) แม้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินที่ออกโดยองค์การสหประชาชาติ เพ่ือเป็นรูปแบบให้แต่ละประเทศน าไป

บัญญัติกฎหมายภายในซึ่งเรียกว่า UN MODEL LAW นั้นก็ไม่ได้ก าหนดนิยามหรือให้ความหมายไว้
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โดยเฉพาะ19 และจากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า นักกฎหมายไทยได้ให้ความหมายของ “การ

ฟอกเงิน” ไว้ดังนี้ 

สุรพล ไตรเวทย์ อธิบายว่า ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งน าไปฟอกเงิน 

ดังนั้น ความผิดมูลฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเป็นสิ่งที่แสดงว่า

อาชญากรรมส าคัญหรือความผิดส าคัญใดบ้างที่ก่อให้เกิดรายได้โดยผิดกฎหมาย และรายได้ดังกล่าว

จะถูกน าไปท าการฟอกเงิน20 

สีหนาท ประยูรรัตน์ อธิบายว่า ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดทางอาญาที่ระบุไว้ใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าซึ่งเป็น

ความผิดมูลฐาน หรือจากการสนับสนุน ช่วยเหลือการกระท าความผิดซึ่งเป็นความผิดมูลฐาน21 

อรรณพ ลิขิตจิตถะ อธิบายว่า ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดที่เป็นฐานที่ท าให้เกิดรายได้ที่

น าไปสู่การฟอกเงิน22 

วีระพงษ์ บุญโญภาส อธิบายว่า ความผิดมูลฐาน คือ ความผิดอาญาที่เป็นเหตุ เป็นที่มา หรือ

เป็นฐานก่อให้เกิด หรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด เมื่อน าเงินหรือ

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดอาญาดังกล่าวไปกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มาตรา 5 

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ก าหนดไว้ การกระท าดังกล่าวย่อมเรียกได้

ว่าเป็น “การฟอกเงิน”23 

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ที่กล่าวถึง

การกระท าความผิดฐานฟอกเงินนั้น เงินหรือทรัพย์สินที่น ามาฟอกก็จะต้องเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่เกิด

                                           
19  ชัยนันท์ แสงปุตตะ, "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน" 

(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 27. 
20  สุรพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย , พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 

2548), หน้า 58. 
21  สีหนาท ประยูรรัตน์, เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การด าเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: ส านักงานปปง., 2542), หน้า 1. 
22  อรรณพ ลิขิตจิตถะ, เอกสารถาม-ตอบประกอบการแถลงและชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ... ต่อสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)  (กรุงเทพฯ: รัฐสภา, 2541) (เมื่อวันที่ 1,2,15 และ 
22 กรกฎาคม 2541), หน้า 65. 

23  วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, รายงานการวิจัย การก าหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินที่ผู้กระท าเป็นองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ และมาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายัด และริบทรัพย์สิน 
(ระยะที่ 2) (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), หน้า 178-179. 
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จากการกระท าความผิดในความผิดมูลฐาน จึงจะมีความผิดข้อหาฟอกเงิน24 อาจกล่าวได้ว่าความผิด

มูลฐานเป็นองค์ประกอบส าคัญของความผิดฐานฟอกเงิน เพราะการกระท าที่จะเป็นความผิดฐานฟอก

เงินได้นั้นจะต้องมีความผิดหลักซึ่งก็คือความผิดมูลฐานเกิดขึ้นก่อน ดังนั้นจึงอาจเรียกความผิดฐาน

ฟอกเงินอีกอย่างได้ว่าเป็นความผิดอุปกรณ์ ส่วนความผิดมูลฐานเป็นความผิดประธาน 

มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงได้บัญญัติ

จ ากัดความของค าว่า “ความผิดมูลฐาน” ไว้โดยเฉพาะว่าหมายถึงความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่อง

ใดบ้าง ถ้าไม่ใช่การกระท าความผิดที่ได้บัญญัติไว้เป็นความผิดมูลฐาน ก็ไม่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน25 

กล่าวโดยสรุป ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย ความหมายของความผิดมูลฐาน คือ ฐาน

ความผิดอาญาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมี

มาตรการการลงโทษทางอาญาแก่ผู้ที่กระท าผิดฐานฟอกเงิน และมาตรการจัดการกับเงินหรือ

ทรัพย์สินที่เกิดจากการกระท าความผิดที่ได้ระบุไว้ 

3.2.2 แนวคิดในการก าหนดความผิดมูลฐาน 

แนวคิดเบื้องต้นของการก าหนดความผิดมูลฐานมีที่มาจากหลักการที่ว่า แม้การฟอกเงินจะ

เป็นสิ่งชั่วร้ายและสมควรมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาเพ่ือลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดก็ตาม 

แต่เนื่องจากการฟอกเงินมักจะกระท าโดยการเคลื่อนย้ายเงินระหว่างประเทศ รัฐจึงจ าเป็นที่จะต้อง

อาศัยความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก าหนด

ความผิดมูลฐาน และการริบทรัพย์สินให้เหมือนกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้26 แต่อย่างไรก็ตาม การ

ด าเนินการเพ่ือหาผู้กระท าความผิดฐานฟอกเงินและการสืบค้นตรวจสอบเพ่ือยึด หรืออายัดเงินหรือ

ทรัพย์สินดังกล่าว รัฐก็จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนด้วย โดยเฉพาะธนาคารและ

สถาบันการเงินที่เก่ียวข้องกับการท าธุรกรรมทางการเงิน หรืออาจกล่าวได้ว่า รัฐไม่สามารถด าเนินการ

ให้ส าเร็จได้หากปราศจากการก าหนดให้เอกชนมีภาระหน้าที่ในการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เป็น

ประโยชน์ในการด าเนินการของรัฐ ทั้งนี้เหตุผลที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การฟอกเงินโดยส่วนใหญ่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมและเอกสารทางการเงินที่ยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นรัฐจึง

                                           
24  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุตธิรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 58. 
25  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 59. 
26  ชัยนันท์ แสงปุตตะ, "กฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน," หน้า 

16. 
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ต้องชั่งน้ าหนักผลได้ผลเสียให้สมดุลกันระหว่างประโยชน์ของรัฐในการคุ้มครองป้องกันสังคมให้

ปลอดภัยคุกคามของอาชญากรรมการฟอกเงิน กับภาระหน้าที่ที่รัฐจะผลักให้แก่เอกชนที่เกี่ยวข้องรับ

ไปปฏิบัติเพ่ือให้สมประโยชน์ของรัฐ ซึ่งจุดสมดุลที่สมบูรณ์แบบก็คือจุดที่รัฐสามารถคุ้มครองป้องกัน

ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ผลักภาระรับผิดชอบแก่เอกชนหรือให้

กระทบกระเทือนประชาชนทั่วไปน้อยที่สุด27 

การพิจารณาบัญญัติกฎหมายเพ่ือหาทางลงโทษอาชญากรรมการฟอกเงินจึงไม่อาจก าหนดให้

การฟอกเงินทุกกรณีทุกประเภทเป็นความผิดอาญาได้ เพราะจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นภาระแก่

ประชาชนทั่วไปเกินความจ าเป็น แต่สมควรพิจารณาเลือกก าหนดให้การฟอกเงินในกรณีที่กระท าต่อ

เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากอาชญากรรมบางชนิดเท่านั้น ซึ่งได้แก่อาชญากรรมที่ร้ายแรงที่นานา

ประเทศต่างยอมรับว่าเป็นภัยและเป็นบ่อนท าลายอย่างใหญ่หลวง หรือเป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะ

ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล28 นอกจากนี้อาจจะเป็นความผิดที่มีลักษณะกระท าโดยองค์กรอาชญากรรม

ข้ามชาติ หรือเป็นกรณีที่ความผิดยากที่จะน ากฎหมายทั่วไปมาใช้ลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดได้ หรือ

เป็นความผิดที่กระทบต่อความม่ันคงของประเทศไม่ว่าทางเศรษฐกิจหรือสังคม29 

3.2.3 ลักษณะของความผิดมูลฐาน30 

 กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของแต่ละประเทศได้ก าหนดความผิดมูลฐาน 

โดยก าหนดความผิดอันเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินไว้แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุผลและ

ความจ าเป็นตามสถานการณ์ รวมไปถึงความต้องการของแต่ละประเทศว่าจะบัญญัติให้มีขอบเขต

ครอบคลุมลักษณะความผิดใดบ้าง ซึ่งตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแยกลักษณะ

ของความผิดมูลฐานไว้ดังนี้ 

1. ความผิดมูลฐานร่วม 

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถือเป็นความผิดที่แต่ละประเทศมีการบัญญัติบังคับใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากเล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบของยาเสพติดที่เป็นภัย

                                           
27  นิกร เภรีกุล, การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ, หน้า 96-97. 
28 FATF, The Forty Reccommendations [Online]. 10 November 2015.  Available from  

http://www.oecd.org/newsroom/2789371.pdf 
29 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกี่ยวกบักฎหมายว่าดว้ยการฟ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 39. 
30  ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 13-14. 
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ต่อสังคม ดังนี้ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเป็นความผิดที่ทุกประเทศบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐาน 

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. ความผิดมูลฐานสากล 

ความผิดที่มีลักษณะของการกระท าความผิดข้ามชาติ เป็นอาชญากรรมที่เกือบทุกประเทศ

เริ่มก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีและการค้าอาวุธเถื่อน     

เป็นต้น 

3. ความผิดมูลฐานภายใน 

ความผิดที่มีผลกระทบเฉพาะในแต่ละประเทศ ซึ่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินของแต่ละประเทศได้ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน เช่น การพนัน การฉ้อโกงประชาชน เป็นต้น 

3.2.4 แนวทางในการก าหนดกรอบความผิดมูลฐาน 

การก าหนดความผิดมูลฐานของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในบางประเทศ

ก าหนดความผิดมูลฐานอย่างกว้างๆ โดยบัญญัติกฎหมายแต่เพียงว่า เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรง ซึ่ง

มิได้จ ากัดเฉพาะการกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางกลับกันบางประเทศก าหนดความผิด  

มูลฐานที่เฉพาะเจาะจง โดยบัญญัติกฎหมายก าหนดเป็นฐานความผิดแต่ละฐาน ซึ่งหลักเกณฑ์ที่แต่ละ

ประเทศได้ก าหนดเป็นความผิดมูลฐานนั้นมาจากข้อพิจารณาจากสิ่งดังต่อไปนี้ 

1. ความผิดนั้นต้องมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือเครือข่ายข้ามชาติ31 

องค์กรอาชญากรรมเป็นกลุ่มชนที่ประสานงานกันและควบคุมกันโดยกฎหมายของตน เป็นที่

รวมของอาชญากรรมและอาชญากรซึ่งท างานภายใต้โครงสร้างที่ซับซ้อน มีการบังคับเข้มงวด และมี

การสั่งค าบัญชาเป็นความลับ กิจกรรมขององค์กรจะไม่ใช่การกระท าที่รุนแรงในฉับพลัน โดยไม่

ค านึงถึงผลประโยชน์ที่ ได้รับ แต่จะเป็นผลมากจากการสมคบกันต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี              

มีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมกิจการทั้งปวงที่จะสามารถท าก าไรให้แก่ตนได้อย่างมหาศาล ความผิด

ลักษณะนี้มักเป็นความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมที่มีผู้กระท าความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไป กระท าเป็น

ขบวนการ มีการวางแผนล่วงหน้า ตัวการใหญ่หรือผู้บงการอยู่เบื้องหลังมักจะหลุดรอดจากฎหมาย 

                                           
31  ชัยนันท์ แสงปุตตะ, "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน ," หน้า 

24-25. 
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เนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอในการสาวเชื่อมโยงไปถึงได้ บุคคลที่ถูกจับมักจะเป็นผู้ปฏิบัติการ 

ซึ่งเป็นลูกน้องระดับล่าง 

รัฐได้เล็งเห็นความร้ายแรงของความผิดในลักษณะดังกล่าว จึงได้บัญญัติกฎหมายลงโทษอย่าง

เด็ดขาด แต่กฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ที่เพียงพอต่อการลงโทษทาง

ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ดังนี้จึงต้องน าความผิดนี้เป็นหนึ่ง

ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. ความผิดนั้นมีผลตอบแทนสูงมาก32 

 ผลตอบแทนมีอิทธิผลต่อการตัดสินในการกระท าความผิด ตามแนวคิดทางจิตวิทยาซึ่งมองว่า

กิเลสตัณหาในตัวมนุษย์เป็นต้นเหตุที่ท าให้มนุษย์โลภและไม่รู้จักพอ ดังนั้นหากมนุษย์ผู้นั้นได้รับ

ผลตอบแทนสูงในการที่จะก่ออาชญากรรม ก็ย่อมไม่ลังเลที่จะตัดสินใจกระท าความผิดเลย โดยเฉพาะ

กับความผิดที่ซับซ้อน ยากแก่การบังคับใช้กฎหมาย และโทษก็มีสถานเบา ซึ่งเป็นตามทฤษฎีการเลือก 

(Choice Theory) ที่มองว่ามนุษย์จะละเมิดกฎหมายต่อเมื่อมีเหตุผลส่วนตัวที่หากชั่งน้ าหนักระหว่าง

การได้มาซึ่งผลประโยชน์ และผลที่ตามมาจากการประกอบอาชญากรรม ผลลัพธ์ที่ได้คือ “ได้มากกว่า

เสีย” มนุษย์ก็จะ “กล้าได้กล้าเสีย” โดยลงมือประกอบอาชญากรรมตามที่ตนต้องการ33 

 รัฐได้เล็งเห็นถึงปัจจัยในการก่ออาชญากรรมในข้อนี้ และเพ่ือให้การด าเนินคดีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดให้ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดอันมีลักษณะที่ได้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่สูง เพ่ือเป็นการ

ท าลายแรงจูงใจในการคิดหรือตัดสินใจที่จะกระท าความผิด 

3. ความผิดนั้นมีลักษณะเป็นเรื่องยากมากท่ีจะน ากฎหมายทั่วไปมาด าเนินการลงโทษได้34 

การประกอบอาชญากรรมได้มีการพัฒนารูปแบบของการประกอบอาชญากรรรมและขยาย

หน่วยงานซึ่งยากต่อการปราบปรามมากยิ่งขึ้น มาตรการริบทรัพย์สินตามความผิดมูลฐานนั้นเป็น

มาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาที่ยังไม่สามารถท าลายแรงจูงใจในการก่อ

อาชญากรรมได้ จึงมีกฎหมายฉบับอ่ืนได้บัญญัติใช้มาตรการพิเศษ เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ที่

                                           
32  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 25. 
33  วีระพงษ์ บุญโญภาส, อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ, หน้า 41. 
34  ชัยนันท์ แสงปุตตะ, "กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน ," หน้า 

26. 
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ได้บัญญัติการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิดไว้โดยเฉพาะ อาชญากรรมทางธุรกิจนั้น

เป็นอาชญากรรมอีกประเภทที่มีแรงจูงใจในการก่อการกระท าความผิดและยากต่อการปราบปราม

เพราะมีการด าเนินการกันอย่างสลับซับซ้อน  

รัฐได้เล็งเห็นถึงปัจจัยในการก่ออาชญากรรมในข้อนี้ จึงได้ก าหนดมาตรการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับอาชญากรรมที่มีลักษณะยากแก่การปราบปรามเป็นความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพราะกฎหมายเป็นตัวก าหนดขอบเขตและอ านาจ

หน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนแนวทางและวิธีการด าเนินการกับปัญหาอาชญากรรม ทั้งนี้ก็

เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

4. ความผิดนั้นมีลักษณะเป็นภัยร้ายแรง กระทบต่อความมั่นคงของสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศชาติโดยรวม35 

ความผิดลักษณะนี้มักจะเป็นคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือเป็นคดีอาชญากรรม

ทั่วๆไปก็ได้ที่เป็นภัยต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เช่น ความผิดเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตาม

กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วย

ปิโตรเลียม ความผิดฐานกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอา

ทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา ความผิดเกี่ ยวกับการหลบเลี่ยงภาษีอากรตาม

ประมวลกฎหมายรัษฎากรหรือกฎหมายอื่น เป็นต้น 

 รัฐได้เล็งเห็นความร้ายแรงของความผิดประเภทดังกล่าว เพราะหากเกิดการกระท าความผิด

เช่นนั้น ก็จะมีผลกระทบในวงกว้างอันเป็นการท าลายความมั่นคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึง

ได้น ามาตรการทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินมาใช้บังคับเพ่ือให้เกิดการบรรลุผลของการป้องกันอาชญากรรม 

3.2.5 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

ไทยในปัจจุบัน 

 ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เดิมก าหนดความผิด

มูลฐานไว้ 2 ฐานความผิด คือ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวล

กฎหมายอาญาเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็ก

                                           
35  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 26-27. 
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เพ่ือให้ส าเร็จความใคร่ของผู้อ่ืน ความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ ความผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การค้าหญิงและเด็กหญิง ความผิดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีเฉพาะที่เกี่ยวกับ

การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณี ต่อมาเมื่อร่างกฎหมาย

ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาเพ่ิมความผิดมูลฐานจากเดิม 2 

ฐานความผิด เป็นความผิดมูลฐาน 9 ฐานความผิด และมีการเพ่ิมลดฐานความผิดจนกระทั่งเข้าสู่การ

พิจารณาร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ได้มีการพิจารณาเหลือความผิดมูลฐาน  7 ฐาน

ความผิด และผ่านความเห็นชอบของทั้งสองสภาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2542 และประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป36 

 ต่อมามีการเพ่ิมฐานความผิดเรื่อยมาตามล าดับดังนี้ 

 1. พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 เพ่ิมความผิดมูลฐาน 1 ฐานความผิด 

 2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เพ่ิม

ความผิดมูลฐาน 1 ฐานความผิด 

 3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 เพ่ิม

ความผิดมูลฐาน 12 ฐานความผิด 

 4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 แก้ไข

เพ่ิมเติมความผิดมูลฐานในมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 โดยบัญญัติให้ “ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย”์ เป็นอีกความผิดมูลฐาน 

 จากการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ท าให้ความผิดมูลฐานแห่งกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินมีทั้งสิ้น 21 ฐานความผิด นอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติอ่ืนอีกที่ถือว่า

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ได้แก่  

                                           
36  วีระพงษ์ บุญโญภาส, รายงานฉบับสมบูรณ์ "โครงการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของส านักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินภายใต้กรอบกฎหมายที่มีการบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
2546), หน้า 18-19. 
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1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 วรรคท้าย37 

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 1438 

3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ. 2556 มาตรา 16 วรรคท้าย39 

4. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้าม

ชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 2240 

กล่าวโดยสรุป ปัจจุบันความผิดมูลฐานในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 25 ฐานความผิด โดยมี 21 

ฐานความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และอีก 4 ฐานความผิดตาม

พระราชบัญญัติที่ถือว่าเป็นความผิดมูลฐาน  

ส าหรับกรณีความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

ไทยที่อาจเกี่ยวโยงกับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารนั้น ผู้ศึกษาวิจัยขอกล่าวถึงความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ “ความผิด

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือรับไว้

เพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพ่ือสนองความใคร่ของบุคคลอ่ืน หรือความผิดฐานพรากเด็กหรือ

ผู้เยาว์ เฉพาะที่เก่ียวกับการกระท าเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ืออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับ

ตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ

ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้ จัดการกิจการ

                                           
37  “มาตรา 53 วรรคท้าย ความผิดตาม (1) หรือ (2) ให้ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน...” 
38  “มาตรา 14  ให้ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 
39  “มาตรา 16 วรรคท้าย ให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน” 
40  “มาตรา 22 ให้การกระท าความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นความผิดมูล

ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” 
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ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการ

ค้าประเวณ”ี ซึ่งจะน าไปวิเคราะห์ในบทที่ 4 ต่อไป 

3.3 ที่มา มาตรการทางกฎหมายตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ระหว่างประเทศ41 

เนื่องจากการฟอกเงินเป็นปัญหาทั้งระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ จึงมีกลุ่มประเทศ

ต่างๆ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกัน เพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ปรากฏชัดว่าเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือป้องกันการ

ฟอกเงิน ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 เป็นต้นมา และได้มีวิวัฒนาการความร่วมมือตามล าดับดังนี้ 

3.3.1 EC Council Directive42 
สืบเนื่องจากการยกร่างแนวทางของกลุ่มประชาคมยุโรป (EC) ได้ก าหนดหลักการป้องกันการ

ใช้ระบบการเงินของยุโรปเพ่ือการฟอกเงินไว้ด้วย โดยมีเป้าหมายหลักเ พ่ือยุติการฟอกเงิน และ

เสริมสร้างความร่วมมือในการปราบปราม ตลอดจนการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิด

ฐานฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงกระบวนการอาชญากรรมทั้งในประเทศสมาชิกและที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิกด้วย 

โดยมีหลักการส าคัญมี 2 ประการ คือ 

1. การก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญา 

2. ให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศภาคีสมาชิกกลุ่มของ EC ในการสืบสวนสอบสวน

และฟ้องคดีผู้กระท าผิด 

นอกจากนี้ยังก าหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ให้ลูกค้าต้องแสดงตน (identification) เมื่อ

เริ่มเข้าเก่ียวข้องทางธุรกิจกันด้วย และหากลูกค้ากระท าการในนามของผู้อ่ืน สถาบันการเงินจะต้องใช้

มาตรการที่มีเหตุผลเพ่ือให้การแสดงตนของผู้ซึ่งถูกอ้างว่าเงินนั้นได้โอนในนามของตนด้วย 

                                           
41 สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , การฟอกเงิน (Money Laundering) (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 2540), หน้า 47-53. 
42  จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์, "การฟอกเงิน (Money Laudering)," ดุลพาห 41 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2538): 10-11. 
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3.3.2 Council of Europe Convention43 

อนุสัญญานี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกของกลุ่ม EC ต้องก าหนด

มาตรการต่างๆที่จ าเป็นเพ่ือการสอบสวนและริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม ซึ่ง

เป็นมาตรการที่รุนแรงขึ้น และยังก าหนดมาตรการอ่ืนๆอีกเพ่ือให้สถาบันการเงินส่งมอบบันทึกทาง

การเงินในกรณีที่สงสัยว่ามีการฟอกเงินขึ้น ทั้งได้ย้ าว่ากฎหมายเกี่ยวกับความลับทางธนาคารที่หลาย

ประเทศภาคีสมาชิกบังคับใช้อยู่นั้น ไม่ควรน ามาอ้างเป็นเหตุผลที่จะปฏิเสธการปฏิบัติการมาตรการ

ต่างๆตามอนุสัญญานี้ 

3.3.3 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่

ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1988 (Convention against Illicit Traffic in Narcotic 

Drugs and Psychotropic Substances) หรือ ข้อสัญญาเวียนนา (Vienna Convention)44 

 ข้อสัญญาเวียนนาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1988 ณ กรุงเวียนนา ประเทศ

ออสเตรีย เพ่ือต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด ได้กล่าวถึงการฟอกเงินโดยมีสาระส าคัญ 5 ประการ 

ได้แก่  

 1. ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาทางกฎหมาซึ่งถือว่าเป็นความผิดทาง

อาญา 

 2. สนับสนุนความร่วมมือระดับนานาประเทศ เพ่ือให้การสืบสวนเกี่ยวกับการฟอกเงิน

เป็นไปได้โดยสะดวก 

 3. ก าหนดให้สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 

 4. ก าหนดหลักการที่จะสนับสนุนความร่วมมือในการสอบสวนสืบสวนตามข้อ 2 และ 

 5. ก าหนดให้ประเทศภาคีสมาชิกต่างๆด าเนินการในการรักษาความลับให้ลูกค้า

ธนาคารนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาชญากรรม  

 ข้อสัญญาเวียนนานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1990 

                                           
43  วีระพงษ์ บุญโญภาส, เอกสารสัมมนา เรื่อง "ประเทศไทยได้อะไรจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : 

ความหมาย ลักษณะ และวิธีการฟอกเงิน" (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541), หน้า 11-12. 
44  สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย, การฟอกเงิน (Money Laundering), หน้า 47-53. 
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3.3.4 ข้อก าหนดแนวทางบาเซิล (Statement of Principle of the Basel 
Committee on Banking Regulations and Supervisory Practices) หรือ หลักการบาเซิล 
(Basel Statement of Principles) 
 ข้อก าหนดแนวทางบาเซิลก่อตั้งขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกับข้อสัญญาเวียนนา คือเมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม ค.ศ. 1991 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเป้าหมายในการรักษาความมั่นคงของสถาบัน

การเงิน และป้องกันผู้กระท าความผิดใช้ระบบธนาคารระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์ในการ

ประกอบอาชญากรรม โดยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างระดับผู้บริหารธนาคาร 45 ซึ่งมี

หลักการส าคัญมี 3 ประการคือ 

 1. การให้ลูกค้าของสถาบันการเงินจะต้องแสดงตนที่แท้จริง 

 2. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการ

ปฏิเสธที่จะท าให้กับธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินด้วย 

3. การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายโดยการให้ข้อมูลของลูกค้าสถาบัน

การเงินเท่าท่ีจะท าได้ตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

3.3.5 รายงานของ FATF (Financial Action Task Force) 

 สืบเนื่องมาจากปัญหาการฟอกเงินทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ การประชุมสุดยอดทาง

เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ หรือกลุ่มจี 7 (G7) ครั้งประชุมสุดยอดที่กรุงปารีส 

ประเทศฝรั่งเศสในปี 1989 ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสากลเพ่ือต่อต้านการฟอกเงิน (Financial Action 

Task Force on Money Laundering) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า FATF ขึ้น ซึ่งเป็นองค์การระหว่าง

ประเทศ ท าหน้าที่ก าหนด พัฒนาและส่งเสริมนโยบายเพ่ือต่อต้านการฟอกเงิน มีเป้าหมายหลักคือ 

เผยแพร่ความประสงค์ทางการเมืองที่จ าเป็นเพ่ือให้ประเทศต่างๆมีกฎหมายและการปฏิรูปกฎเกณฑ์

เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน FATF ได้ดูแลให้ประเทศภาคีสมาชิกสร้างระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพใน

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเทคนิคในการฟอกเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้ประเทศที่

ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกต่อสู้กับการฟอกเงินด้วย และภารกิจแรกที่ FATF ได้ด าเนินการมาแล้วคือ การ

พัฒนาข้อแนะน าจ านวน 40 ข้อ ที่เรียกว่า The 40 Recommendations ซึ่งร่างในปี ค.ศ. 1990 

                                           
45  จารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์, "การฟอกเงิน (Money Laudering)," ดุลพาห: 11. 



 95 

และแก้ไขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 1996 โดยได้วางมาตรการต้นแบบ (Blueprint) ที่รัฐบาลของประเทศ

ต่างๆควรจะรับไปปฏิบัติเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในบรรดาข้อแนะน า 40 ข้อดังกล่าว ประกอบด้วยมาตรการในการต่อต้านการฟอกเงิน ทั้ง

ด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย ระบบการเงินและกฎข้อบังคับในเรื่องนี้ และ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อแนะน า 40 ประการของ FATF เป็นที่ยอมรับและได้กลายเป็น

มาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน46  

 สาระส าคัญของข้อแนะน า 40 ประการของ FATF มีหลักการส าคัญดังนี้47 

 1. การลงโทษการฟอกเงินผิดกฎหมาย ซึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิก FATF ต่างมี

ข้อก าหนดเป็นบทลงโทษแตกต่างกันอออกไป กล่าวคือ บางประเทศมีบทลงโทษเฉพาะการกระท าผิด

โดยเจตนาเท่านั้น ในขณะที่บางประเทศมีบทลงโทษทั้งต่อคดีที่ละเลยและต่อคดีที่ไม่เจตนาด้วย ซึ่ง

บทลงโทษนั้นก็ผิดแผกแตกต่างกัน ตั้งแต่การปรับโทษจ าคุก และห้ามประกอบอาชีพบางประเภท 

 2. การยึดและอายัดทรัพย์ ประเทศสมาชิก FATF ส่วนใหญ่จะมีมาตรการ

ภายในประเทศของตนเองเกี่ยวกับการยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติด แต่จะมีบาง

ประเทศที่มีมาตรการครอบคลุมถึงการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผิดกฎหมาย 

ซึ่งกว้างกว่ามาก อีกทั้งกฎหมายภายในประเทศและสนธิสัญญาความร่วมมือทางกฎหมายก็ไม่ได้ระบุ

ว่าจะสามารถท าการยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดที่อยู่ในประเทศสมาชิก FATF 

ประเทศอ่ืนๆได ้

 3. กฎหมายเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยความลับของธนาคาร (Bank Secrecy Law) และ

ข้อก าหนดเรื่องรายงาน 

  3.1 การแสดงตนของลูกค้าประเทศสมาชิก FATF ทุกประเทศไม่อนุญาตให้ใช้

ชื่อบัญชีที่ปกปิดชื่อจริงของลูกค้า (Anonymous Account) และลูกค้าต้องท าการแสดงตนในการ

ฝากเงินด้วย 

                                           
46  นิกร เภรีกุล, การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทฤษฎี กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ, หน้า 31-32. 
47  สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, การฟอกเงิน (Money Laundering), หน้า 47-53. 
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  3.2 การเก็บประวัติข้อมูลในการท าธุรกิจ ประเทศสมาชิกบางประเทศ

ก าหนดให้ธนาคารต้องเก็บข้อมูลในการท าธุรกิจไว้เพ่ือส่งมอบให้ผู้รักษากฎหมายได้ ในกรณีที่มีค าสั่ง

ของศาล 

  3.3 การสืบค้นหาธุรกิจที่ต้องสงสัย ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถกระท าได้โดยให้

ธนาคารจัดตั้งระบบการตรวจค้นธุรกิจที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายได้ โดยไม่มีความผิดใน

ข้อหาเปิดเผยความลับของลูกค้า แต่ในบางประเทศก็ไม่สามารถรายงานธุรกิจดังกล่าวได้เพราะขัด

กฎหมาย Bank Secrecy Law ขณะเดียวกันบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ถือว่าการรายงานถึง

ธุรกิจดังกล่าวเป็นความผิด 

 แม้ว่าประเทศสมาชิก FATF ยังมีหลักในการปฏิบัติแตกต่างกันอยู่หลายๆเรื่อง แต่ก็ได้

พยายามกระตุ้นให้บรรดาสมาชิกหันหน้ามาร่วมมือและช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหา ตลอดจนสร้าง

เครื่องมือทางกฎหมายที่มีมาตรฐานที่ยอมรับได้ร่วมกันด้วย  

 3.3.6 Model Law on Money Laundering48 

 หลังจากที่ได้มีวิวัฒนาการทางด้านระหว่างประเทศเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงิน 

ประเทศต่างๆพากันตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการน ามาตรการต่ างๆไปก าหนดไว้ในกฎหมาย

ภายในประเทศของตน UN ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มในเรื่องนี้และได้ติดตามวิวัฒนาการทางกฎหมายของ

ประเทศต่างๆมาโดยตลอด ได้จัดท าข้อเสนอในรูปโครงสร้างของกฎหมายฟอกเงินที่เป็นต้นแบบ 

(Model Law on Money Laundering) ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1993 โดยในข้อเสนอ

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะเป็นค าอธิบายเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของแต่ละมาตราตาม

โครงสร้างของ Model Law และส่วนที่สอง จะเป็นโครงสร้างของกฎหมายต้นแบบ โดยจะแสดงให้

เห็นว่าในเรื่องการฟอกเงินนี้ควรจะมีบทบัญญัติในเรื่องใดบ้าง และในบทบัญญัติแต่ละเรื่องควรจะมี

ขอบเขตหรือรายละเอียดอย่างไรบ้าง ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1996 UN ได้ปรับปรุง Model 

Law ให้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งในฉบับที่แก้ไขปรับปรุงนี้ได้รวบรวมเอาบทบัญญัติในอนุสัญญาสหประชาชาติ

ว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 และ

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาใน The Single Convention on Narcotic Drugs 1961 

                                           
48  กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์, กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หลักสูตร"ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 

(บ.ย.ส.)" (วิทยาลัยการยุติธรรม: กระทรวงยุติธรรม, 2539), หน้า 14,17. 
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และ The Convention on Psychotropic Substances 1971 ซึ่งประเทศต่างๆมีพันธะที่จะต้อง

น าไปบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในของประเทศตนด้วย ซึ่ง Model Law ฉบับนี้แบ่งขอบเขตของ

โครงสร้างของกฎหมายออกเป็น 9 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 1. บททั่วไป เป็นการกล่าวถึงที่มาของโครงสร้าง และให้ค าจ ากัดความของค าต่างๆ

ตามท่ีจ าเป็นและเหมาะสม 

 2. การกระท าที่เป็นความผิดและโทษ เช่น ก าหนดกรณีการกระท าความผิดระหว่าง

ประเทศ หรือ การกระท าความผิดโดยผ่านทาง Computerized Data Networks เป็นต้น 

 3. รายละเอียดเกี่ยวกับการพยายาม ช่วยเหลือ สนับสนุน ตระเตรียมการ หรือสมคบ

กันกระท าความผิด 

 4. เหตุในการเพ่ิมโทษ 

 5. เหตุลดโทษหรือได้รับยกเว้นโทษ 

 6. โทษหรือมาตรการเสริมอ่ืนๆ 

 7. ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล 

 8. การยึด การเก็บรักษา การทดสอบ และการท าลายยาเสพติดหรือสิ่งอ่ืนใดใน

ลักษณะเดียวกัน 

 9. บทบัญญัติพิเศษที่เกี่ยวกับวิธีพิจารณา เช่น อ านาจของศาล หรือการเริ่มต้น

กระบวนการในการสอบสวน เป็นต้น 

 นอกจากนี้ได้มีการจัดประชุม Fourth Asia Money Laundering Symposium และเกิด

เป็น Terms of Reference ของ Asia/Pacific Group on Money Laundering ขึ้นซึ่งมีสาระส าคัญ

เป็นการแสดงความจ านงร่วมกันในอันท่ีจะร่วมมือสกัดกั้นการฟอกเงินที่จะมีขึ้นในทุกรูปแบบ   

3.4 ที่มา มาตรการทางกฎหมายและลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศ 

การทีส่ถาบันระหว่างประเทศต้องเข้ามามีบทบาทในเรื่องกฎหมายฟอกเงิน เนื่องมาจากการ

ฟอกเงินเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) ท าให้ทุกประเทศตระหนักถึงความส าคัญ

และร่วมมือกันที่จะปราบปราม และการร่วมมือดังกล่าวจะกระท าโดยสมบูรณ์ไม่ได้หากประเทศต่างๆ

ไม่มีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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3.4.1 สหรัฐอเมริกา 

3.4.1.1 ที่มาเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที ่19 ได้เกิดองค์กรอาชญากรรม ซึ่งเรียกกันว่า “มาเฟีย” (Mafia) 

ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ อันผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด บ่อน

การพนัน กรรโชกทรัพย์ และรับของโจร เป็นต้น โดยองค์กรอาชญากรรมนี้ได้น ารายได้จากการด าเนิน

กิจการอันผิดกฎหมายไปลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย เพ่ือให้ได้ผลก าไรและท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่

อาจสืบสาวถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่มาจากการประกอบอาชญากรรมได้ ส่งผลให้เกิดการขยาย

ขอบข่ายองค์กรท าให้เกิดการละเมิดกฎหมายและเกิดความไม่สงบในสังคมมากข้ึนเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้รัฐ

จึงได้ริเริ่มบัญญัติกฎหมายเพ่ือต่อต้านการด าเนินการใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับรายได้ที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมายขององค์กรอาชญากรรมขึ้น49 

3.4.1.2 มาตรการทางกฎหมายและลักษณะความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

สหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นต้นต ารับของแนวคิดในเรื่องการให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการฟอก

เงินขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการฟอกเงินมีดังนี้ 

Federal Crimes and Criminal Procedure  

สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ50
 

1. การกระท าหรือพยายามกระท าการ 

 1.1   สนับสนุน ช่วยเหลือในการกระท าความผิดเกี่ยวกับเงิน 

 1.2   ปกปิด ซ่อนเร้นในการกระท าความผิด 

 1.3   หลีกเลี่ยงไม่รายงานการโอนเงิน 

ความรับผิดทางอาญา ปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของมูลค่าของ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสุดแต่จ านวนไหนจะมากกว่า หรือจ าคุกไม่เกิน 20 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

                                           
49  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 68-69. 
50  วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี "ความผิดมูลฐาน" ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย," วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์ 20 (3 กรกฎาคม 2544): 67-69. 
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2. กระท าหรือพยายามน าเข้าหรือน าออก Monetary Instrument (เหรียญหรือเงินตรา

ของสหรัฐอเมริกาหรือของประเทศอ่ืน เช็คธนาคาร ตั๋วเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น) 

ความรับผิดทางอาญา ปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของมูลค่าของ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องสุดแต่จ านวนไหนจะมากกว่า หรือจ าคุกไม่เกิน 20 ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ความรับผิดทางแพ่ง ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ถูกปรับไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินนั้นหรือไม่เกิน 

10,000 เหรียญสหรัฐ 

จากสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นบทก าหนด

โทษเพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการเงิน รวมถึงการน าเข้าหรือน าออกซึ่งเงินหรือตั๋วเงิน 

โดยเฉพาะ ซึ่งยังไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของความผิดมูลฐานอย่างชัดแจ้ง 

บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก (Obscenity) 

ปรากฏอยู่ใน Federal Crimes and Criminal Procedure Title 18 U.S. Code Part I Chapter 

71 มาตรา 1460-1470 และใน Federal Crimes and Criminal Procedure Title 18 U.S. Code 

Part I Chapter 110 (มาตรา 2252A) มีสาระส าคัญเก่ียวกับการกระท าความผิดดังต่อไปนี้ 

1. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการครอบครองโดยเจตนาที่จะจ าหน่ายในทางการค้าซึ่ง

สื่อลามก (มาตรา 1460) 

2. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสื่อลามก (มาตรา 1461) 

3. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการน าเข้าและการส่งผ่านซึ่งสื่อลามก (มาตรา 1462) 

4. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการส่งจดหมายซึ่งสื่อลามก (มาตรา 1463) 

5. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาซึ่งข้อความลามก (มาตรา 1464) 

6. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการผลิตและขนส่งซึ่งสื่อลามกเพ่ือจ าหน่ายหรือแจกจ่าย 

(มาตรา 1465) 

7. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการ

ส่งผ่านซึ่งสื่อลามก (มาตรา 1466) 

8. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการแจกจ่ายสิ่งลามกโดยผ่านทางเคเบิ้ลทีวี (มาตรา 

1468) 

9. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการส่งต่อไปยังเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งสิ่งลามก (มาตรา 

1470) 
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10. การกระท าความผิดเกี่ยวกับการกระท าการใดๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 

(มาตรา 2252A) ก าหนดให้ผู้ใดส่งทางไปรษณีย์ ขนส่ง รับมอบ ท าซ้ าเพ่ือแจกจ่าย จ าหน่ายหรือมีไว้

เพ่ือจ าหน่ายซึ่งสื่อลากมกอนาจารเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ

ปี และปรับ แต่ถ้าเป็นการมีไว้ครอบครองโดยเจตนาซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินสิบปี และปรับ 

จะเห็นได้ว่าการก าหนดวามผิดเกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ ก าหนดห้ามมิให้ครอบครองเพ่ือขาย 

แจกจ่าย ส่งต่อ น าเข้า ส่งออก ผลิต เผยแพร่ไม่ว่าด้วยวิธีหรือประการใดๆ รวมไปถึงมีส่วนร่วมใน

ธุรกิจ ซึ่งสิ่งลามก โดยจะเน้นในเรื่องการค้าและการเผยแพร่สู่ประชาชนหรือสาธารณชน ผู้ฝ่าฝืนจะ

ได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าและปรับ และเนื่องจากกฎหมายสหรัฐ (Federal Law) ไม่มีการก าหนด

นิยามหรือความหมาย ของค าว่า “สื่อลามกผู้ใหญ่” แต่ศาลสูงสหรัฐเคยวางบรรทัดฐานไว้ว่า “สื่อ

ลามก” ที่ถือว่าผิดกฎหมาย โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 1. สื่อดังกล่าวหากพิจารณาโดยใช้มาตรฐานของคนในชุมชุนหรือสังคมนั้นแล้ว จะ

แสดงให้เห็นถึงการเกิดตัณหาราคะในเรื่องทางเพศ มีแนวโน้มที่จะยั่วยุทางกามารมณ์หรือไม่  

 2. สื่อดังกล่าวแสดงให้เห็นหรืออธิบายได้ถึงการปฏิบัติทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือความ

รุนแรงทางเพศ ซึ่งเกินเลยถึงขนาดท าลายค่านิยมของคนได้หรือไม่ 

 3. สื่อดังกล่าวไร้ซึ่งคุณค่าทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

 4. สื่อดังกล่าวมีการก าหนดนิยามหรือความหมาย และมีการก าหนดการกระท า

ความผิดโดยกฎหมายของมลรัฐไว้หรือไม่ 

เจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสูง

จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาท่ีได้บัญญัติให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง แต่ก็มี

ขอบเขตจ ากัดในเรื่องของสื่อลามกท่ีจะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน และถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย51 

ส าหรับการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ก าหนดห้ามมิให้ผลิต ขาย ซื้อ 

แจกจ่าย หรือแม้กระทั่งครอบครองเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก อีกทั้งยังรวมไปถึง

ผู้สนับสนุนการกระท าดังกล่าวด้วย52 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าลักษณะการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

                                           
51  Thomas J. Smedinghoff, Online Law : The Spa's Legal Guide to Doing Business on the Internet. pp. 

308,320-321. 
52   The United States Department of Justice, "Citizen's Guide to U.S. Federal Law on Child Pornography." 
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อนาจารเด็กจะมีทั้งรูปแบบทางการค้าหรือเผยแพร่หรือทางการส่วนตัว  ผู้ฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษทาง

อาญาทั้งจ าและปรับ และเนื่องจากความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ของกฎหมายสหรัฐนั้นได้

บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งปรากฏในมาตรา 2256 (8) ประกอบกับการวางบรรทัดฐานในเรื่อง

ความหมายของศาลสูงสหรัฐ ในความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กจะครอบคลุมถึงเด็กที่มีตัวตน

อยู่จริงและเด็กท่ีไม่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตัวตนจริงจนแยกไม่ออกด้วย53  

บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นการกระท าความผิด

รูปแบบหนึ่งในกฎหมายดังกล่าวนี้ ส่งผลให้การกระท าความผิดเช่นว่า หากเป็นกรณีเกี่ยวกับการฟอก

เงินก็จะสามารถน ามาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ

ได ้

Bank Secrecy Act of 1970 (รัฐบัญญัติความลับทางธนาคาร)54  

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้ธนาคารที่อยู่ในอ านาจอธิปไตยของสหรัฐต้องมอบรายงานทางการ

เงินต่อเจ้าหน้าที่ปราบปราม โดยมิต้องอาศัยข้อมูลจากธนาคารต่างประเทศซึ่งมีกฎหมายความลับทาง

ธนาคารห้ามมิให้รายงานทางการเงิน  บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวปรากฏอยู่ใน Money and 

Finance Title 31 U.S. Code ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้55
 

1. เพ่ือพิสูจน์ทราบแหล่งที่มาของจ านวนเงินที่ต้องสงสัยในสถาบันการเงิน 

2. เพ่ือทราบการหมุนเวียนของกระแสการเงินที่มีการน าเข้าหรือส่งออกนอกประเทศ 

3. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถตรวจสอบและสืบสวนผู้กระท าความผิดตามกฎหมาย

อาญาและกฎหมายเกี่ยวกับภาษี 

สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ56 

                                           
53  เดชอุดม ไกรฤทธิ์, ค าอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (บทบัญญัติ

ความผิดเกี่ยวกับสือลามกอนาจารเด็ก) (กรุงเทพฯ: สภาทนายความ, 2558), หน้า 5. 
54  สุรพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย, หน้า 38-39. 
55  ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น  

 (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2540), หน้า 28. 
56 วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี "ความผิดมูลฐาน" ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย," วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์: 70-72. 
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1. ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องรู้จักลูกค้าที่มาติดต่อท าธุรกรรมกันหรือผ่านสถาบัน

การเงินโดยลูกค้าต้องแสดงตนและที่อยู่จริง ไม่อนุญาตให้มีการเปิดบัญชีโดยมีการใช้ชื่อปลอมหรือใช้

นามแฝง 

2. ก าหนดให้สถาบันการเงินจัดท าและเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางการเงินไว้เป็นเวลา 5 ปี 

ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ก าหนด (มาตรา 

5318 (3)) 

3. ก าหนดให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมทั้งบุคคลธรรมดารายงานข้อมูลทางการเงิน

ประเภทต่างๆต่อหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 

3.1 ก าหนดให้สถาบันการเงินภายในประเทศรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

จ่ายเงิน  การรับเงิน  การโอนเงิน (หรือตราสารทางการเงิน อ่ืนๆ ตามที่ รั ฐมนตรีว่ าการ

กระทรวงการคลังก าหนด) ซึ่งมีจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด คือ เกินกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้น

ไป (มาตรา 5313 (a)) 

3.2 ก าหนดให้บุคคลใดหรือตัวแทนหรือผู้รับฝากเงินรายงานการน าเงินหรือตราสาร

ทางการเงินซึ่งมีจ านวนมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปเข้ามาหรือออกนอกสหรัฐ (มาตรา 5316) 

3.3 ก าหนดให้บุคคลที่อยู่ภายใต้กฎหมายสหรัฐ รายงานธุรกรรมหรือความสัมพันธ์ที่

มีต่อสถาบันการเงินในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา 

5314 (a))  

3.4 ก าหนดให้ มี การกระจายข้ อมู ลทางการ เ งิ น  โ ดย ให้ รั ฐมนตรี ว่ ากา ร

กระทรวงการคลังมีอ านาจในการกระจายข้อมูลรายงานประเภทต่างๆ ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือใช้ใน

การสืบสวนด าเนินคดีอาญาและคดีภาษีอากร ข้อมูลที่ได้รับนี้จะต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับและ

เปิดเผยให้กับบุคคลที่น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการเกี่ยวกับการสืบสวนด าเนินคดี (มาตรา 5319) 

 3.5 ก าหนดให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงินจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจในข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การจัดท าบันทึกการรายงานข้อมูลทางการเงิน 

รวมทั้งการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ 

 3.6 มีบทก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา 

 ความรับผิดทางอาญา ผู้ใดเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบที่ออกภายใต้กฎหมาย (ยกเว้น

กรณมีาตรา 5315) จะถูกปรับไม่เกิน 250,000 เหรียญสหรัฐ หรือจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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(มาตรา 5322 (a)) และในกรณีที่จ าเลยกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ (ยกเว้นกรณีมาตรา 5315) 

พร้อมกับกระท าความผิดตามกฎหมายอ่ืนๆของสหรัฐด้วย หรือเป็นประเภทหนึ่งของการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีจ านวนเกินกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ ภายในระยะเวลา 12 เดือน 

ผู้กระท าความผิดจะถูกปรับไม่เกิน 500,000เหรียญสหรัฐ หรือจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(มาตรา 5322 (b))   

 ความรับผิดทางแพ่ง กรณีสถาบันการเงินภายในประเทศ รวมทั้งหุ้นส่วนผู้จัดการ พนักงาน 

หรือลูกจ้างของสถาบันการเงินจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบที่ออกภายใต้กฎหมาย (ยกเว้นกรณี 

มาตรา 5314, มาตรา 5315) จะถูกปรับมากกว่าจ านวนเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม (ไม่เกิน 10,000 

เหรียญสหรัฐ) หรือปรับ 25,000 เหรียญสหรัฐ (มาตรา 5312 (a) (1))  

 จากสาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นมาตรการติดตามการฝากเงินผ่านทาง

สถาบันการเงิน ช่วยเหลือเจ้าพนักงานที่เก่ียวข้องในการสกัดก้ันและสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องความลับของ

ทางธนาคาร และจัดได้ว่าเป็นความผิดมูลฐานเกี่ยวกับความผิดของสถาบันการเงิน และความลับของ

ธนาคารโดยเฉพาะ ซึ่งมีที่มาจากการไม่ได้รับความร่วมมือจากธนาคารต่างประเทศในการสืบสวน

พฤติการณ์ของผู้ฝ่าฝืนกฎหมายของชาวสหรัฐที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย  

Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA) กฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดตามกฎหมายปรากฏอยู่ใน Federal 

Crimes and Criminal Procedure Title 18 U.S. Code Part I Chapter 95 มาตรา 1956 

กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะก าหนดความผิดมูลฐานเพ่ือควบคุมการฟอกเงิน ซึ่งได้ก าหนดห้าม

เกี่ยวกับการฝากเงินในลักษณะกว้างในการโอนเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม โดยผู้กระท า

นั้นจะต้องมีเจตนาที่จะสนับสนุนการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยหากรู้ว่าการโอนนั้นได้กระท า

ไปโดยมีเจตนาที่จะปกปิดแหล่งที่มา หรือความเป็นเจ้าของ หรือการควบคุมรายได้ของการกระท าที่ไม่

ชอบด้วยกฎหมายหรือหลบเลี่ยงการรายงานการท าธุรกรรม โดยกฎหมายฉบับนี้เน้นเจตนาภายในใจ

ของผู้กระท าความผิดว่าเป็นการกระท าการฟอกเงิน57
 

                                           
57   วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 71-72. 



 104 

สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ58 

1. ความผิดมูลฐานที่ก าหนดใน Title 18 U.S. Code มาตรา 1961(1) (RICO) (ยกเว้น

บทที่ 31 เรื่องการไม่รายงานการโอนเงินไปต่างประเทศ) ได้แก่ 

 1.1    ความผิดเกี่ยวกับสินบน 

 1.2    ความผิดเกี่ยวกับการลักขโมยการขนส่งระหว่างรัฐ 

 1.3    ความผิดเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก 

 1.4   ความผิดเกี่ยวกับการลักยานพาหนะ 

 1.5    ความผิดเกี่ยวกับการน าเข้ายาเสพติด รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการประกอบ

อาชญากรรมต่อเนื่อง 

2. ความผิดลักษณะเฉพาะที่ก าหนดใน Title 18 U.S. Code มาตรา 1956 (MLCA) 

 2.1    ความผิดเกี่ยวกับการแสดงข้อความเท็จ 

 2.2 ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนสินค้าหนีภาษี 

 2.3 ความผิดเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากเขตศุลกากร 

 2.4 ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดทางอาญาเก่ียวกับลิขสิทธิ์ 

 2.5 ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบขนสินค้าเถ่ือนทางอากาศ 

 2.6 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการส่งอุปกรณ์การใช้ยา  

 2.7 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการส่งออกอาวุธ 

 2.8 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการจัดการส่งออก 

 2.9 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับอ านาจในภาวะฉุกเฉินทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

 2.10 ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมการค้ากับชนชาติศัตร ู

 

 

 

                                           
58 วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี "ความผิดมูลฐาน" ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย," วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์: 72-75. 
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3. การฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่ได้ระบุไว้เฉพาะเจาะจงเป็นประการอ่ืน 

ความผิดบางประเภทที่ไม่ได้ระบุและถือได้ว่าเป็นความผิดมูลฐาน ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

“การน าเข้าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย” ภายใต้ U.S. Code มาตรา 545 เช่น  การบริการหรือจ าหน่ายสินค้า 

ปลอมแปลง กฎหมายห้ามการน าเข้าสัตว์ การขนส่งระหว่างมลรัฐซึ่งทรัพย์สินที่ถูกลักมา เป็นต้น 

4. นอกจากนี้ กฎหมายฉบับนี้ยังก าหนดค าจ ากัดความของ “การกระท าอันมิชอบด้วย

กฎหมาย” ใน ดังนี้  

 “มาตรา 1956 (C) (7) Specified Unlawful Activity 

 (A) การกระท าใดหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดตามข้อหาที่ก าหนดไว้

ในมาตรา 1961 (1) ของตอนนี้ เว้นแต่การกระท านั้นก าหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติเงินตราและการ

รายงานการโอนเงินต่างประเทศ 

 (B) ใช้บั งคับแก่การโอนเงินซึ่ ง เกิดขึ้นทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนภายใน

สหรัฐอเมริกา ความผิดต่อรัฐต่างประเทศซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการผลิต และการน าเข้าสินค้า การขาย 

จ าหน่ายสารเสพติดตามพระราชบัญญัติควบคุมสารเสพติด 

 (C) การกระท าใดๆหรือการกระท าซึ่งก่อให้เกิดการประกอบธุรกิจที่ผิด

กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ดังค านิยามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมสารเสพติดมาตรา 408 หรือ 

 (D) การกระท าความผิดข้อหาต่างๆตามท่ีระบุไว้...” 

จากค านิยามของ “การกระท าอันมิชอบด้วยกฎหมาย” (Specified Unlawful Activity) จะ

เห็นได้ว่ามาตรานี้มีความเชื่อมโยงกับมาตรา 1961 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ป้องกันการกระท ามิจฉาชีพโดย

มิได้ก าหนดการกระท าความผิดเป็นฐานความผิดแต่เพียงฐานใดฐานหนึ่ง แต่น าเอาความผิดหลายๆ

ฐานมารวมเข้าเป็น “แบบแผนของการประกอบมิจฉาชีพ” เพ่ือที่จะได้ตัวผู้บงการในการกระท า

ความผิดแต่ละฐานที่แท้จริงมาลงโทษ และเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นผล  

จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ก าหนดความผิดมูลฐานในหลายลักษณะให้ครอบคลุมการโอน

เงินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม โดยผู้กระท าต้องมีเจตนาที่จะสนับสนุนการกระท าความผิด 

หรือรู้ว่าการโอนเงินนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะปกปิดแหล่งที่มาหรือเจ้าของเงิน หรือหลบเลี่ยงการรายงาน

การโอนเงิน เป็นการเอาผิดกับบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นธนาคาร สถาบันการเงิน และ

บุคคลธรรมดา  
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อนึ่ง สหรัฐอเมริกายังมีกฎหมายฉบับอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกหลายฉบับ อาทิ59 

Anti-Drug Abuse Act of 1988, Annunzio-Wylie Anti-money Laundering Act of 1992, 

Money Laundering Suppression Act 1994, Money Laundering and Financial Crimes 

Strategy Act of 1998, USA PATRIOT Act 2001 

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย ความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่ส าคัญในการก าหนดความผิดมูลฐานอยู่ 3 ฉบับ 

ส าหรับ Federal Crimes and Criminal Procedure เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นบทก าหนดโทษ

ซึ่งไม่บ่งชี้ความผิดมูลฐานอย่างชัดแจ้ง แต่ส าหรับ Bank Secrecy Act of 1970 (BSA) และ Money 

Laundering Control Act of 1986 (MLCA) ทั้ง 2 ฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีลักษณะก าหนดความผิด

มูลฐานไว้โดยเฉพาะ  

 กล่าวถึง  Bank Secrecy Act of 1970 (BSA) รัฐออกกฎหมายโดยมีเจตจ านงเพ่ือพิสูจน์

ทราบแหล่งที่มาของเงิน ปริมาณและความเคลื่อนไหวของกระแสการเงินที่น าเข้าหรือออกนอก

ประเทศ โดยความผิดมูลฐานของกฎหมายฉบับนี้ ก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับความลับของธนาคาร  

 กล่าวถึง Money Laundering Control Act of 1986 (MLCA) รัฐจะไม่ออกกฎหมายโดย

เฉพาะเจาะจงเพ่ือเน้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่จะก าหนดความผิดมูลฐานในลักษณะกว้างๆ เพ่ือให้

ครอบคลุมในเรื่องการโอนเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม โดยผู้กระท าความผิดนั้นต้องมี

เจตนาที่จะสนับสนุนการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย หรือรู้ว่าการโอนเงินได้กระท าโดยมีเจตนาที่จะ

ปกปิดแหล่งที่มาหรือเจ้าของเงินหรือการควบคุมการเงินหรือหลบเลี่ยงการรายงานโอนเงิน ซึ่งเจตนา

ทั้งหมดท่ีกล่าวมานี้รัฐต้องพิสูจน์ให้ได้มากกว่าเหตุอันควรสงสัย 

จะเห็นได้ว่า การก าหนดความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินของสหรัฐอเมริกามีความผิดมูลฐานที่จะบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หลายร้อยความผิดมูลฐาน ซึ่งจากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดความผิดมูลฐานไว้กว่า 200 ฐาน

ความผิด โดยการพิจารณาฐานความผิดจากความผิดที่เป็นปัจจัยส าคัญ คือ ความผิดทางเศรษฐกิจ 

                                           
59  Richard H. Girgenti และTimothy P. Hedley, Anaging the Risk of Fraud and Misconduct (United States of 

America: The Mcgraw-Hill Comapanies, 2011), p. 57. 
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และผลร้ายของความผิดดังกล่าวจะมีส่วนท าลายสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนมนุษยชาติ มีพ้ืนฐานมา

จากอาชญากรรมทางการเงินแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะกระบวนการในการสร้างรายได้จากอาชญากรรมที่

ส าคัญ อาทิ ยาเสพติด การหลบเลี่ยงภาษี การก่อการร้าย รวมถึงการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

อย่างต่อเนื่อง การกระท าความผิดอาญาที่รัฐได้ก าหนดไว้ และความผิดที่รัฐเห็นว่าเป็นภัยหรือคุกคาม

และเกี่ยวข้องกับการเงิน ซึ่งความผิดที่รัฐก าหนดนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนใหญ่จะท าในรูปของ

ขบวนการขนาดใหญ่และมีลักษณะที่สลับซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ก็ เนื่องมาจาก

สหรัฐอเมริกาเป็นเป็นประเทศที่มีอิสระและเสรีภาพทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ท าให้รัฐบาล

ต้องออกกฎหมายครอบคลุมการกระท าความผิดให้มากที่สุด เพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

3.4.2 ประเทศแคนาดา 

3.4.2.1 ที่มาเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 เนื่องจากประเทศแคนาดามีความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างมากและมีอาณาเขตติดกับ

สหรัฐอเมริกา เหล่าองค์กรอาชญากรรมและผู้กระท าความผิดในสหรัฐอเมริกาจ านวนมากมักใช้

ประเทศแคนาดาเป็นแหล่งฟอกเงินเพ่ือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด 

ประกอบกับประเทศแคนาดาไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับการรายงานส าหรับเงินสดเหมือนกับ

สหรัฐอเมริกา กฎหมายเดิมที่มีอยู่ก็ไม่สามารถด าเนินการใดๆกับผู้กระท าการฟอกเงินได้ เพราะการ

กระท าเพ่ือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาจากการกระท าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายยังไม่ถือว่าเป็น

ความผิดตามกฎหมายแคนาดา จึงท าให้ต้องปรับปรุงกฎหมายต่างๆ เพ่ือให้สามารถปราบปรามเหล่า

องค์กรอาชญากรรมและผู้กระท าความผิดในสหรัฐอเมริกาที่หลีกเลี่ยงกฎหมายของประเทศของตน

โดยการเคลื่อนย้ายเงินสดจ านวนมากไปฝากไว้กับธนาคารในประเทศแคนาดาซึ่ง ณ ขณะนั้นยังไม่มี

กฎเกณฑ์ท่ีเข้มงวดเลย60 

3.4.2.2 มาตรการทางกฎหมายและลักษณะความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

ประเทศแคนาดาได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 

                                           
60  สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, การฟอกเงิน (Money Laundering), หน้า 41-42. 
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 ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศแคนาดา มาตรา 462.3161  

 กฎหมายฉบับดังกล่าวให้ถือว่าการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินจากการประกอบอาชญากรรมเป็น

ความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งเป็นความผิดทางอาญา ส่วนการเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินอันเป็น

ความผิด ได้แก่ การกระท าในลักษณะการเปลี่ยน โอนกรรมสิทธิ์ การครอบครอง หรือส่งมอบแก่

บุคคล ณ สถานที่ใดๆ โดยการขนส่ง ส่งผ่าน เปลี่ยนแปลง จ าหน่าย หรือกระท าประการอ่ืนๆ ไม่ว่าจะ

กระท าด้วยวิธีใดๆต่อทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์แห่งทรัพย์สินด้วย โดยมีเจตนาเพ่ือปกปิด หรือ

เปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของทรัพย์สินดังกล่าว โดยรู้ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด

ของทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้รับมาจากหรือมีแหล่งที่มาโดยตรงหรือทางอ้อม

จากผลการกระท าความผิดดังต่อไปนี้  

1. การประกอบวิสามัญอาชญากรรม ซึ่งได้แก่การกระท าความผิดต่างๆดังต่อไปนี้ 

1.1 การติดสินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 

1.2 การติดสินบนพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1.3 การทุจริตต่อราชการ 

1.4 การกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

1.5 การประพฤติมิชอบในวงราชการ 

1.6 การลักลอบเปิดบ่อนการพนัน 

1.7 การเล่นการพนัน 

1.8 การด าเนินกิจการซ่องโสเภณี 

1.9 การจัดหาหญิงมาเพ่ือส าเร็จความใคร่ของผู้อื่น 

1.10 การฆาตกรรม 

1.11 การลักทรัพย์ 

1.12 การปล้นทรัพย์ 

1.13 การเรียกค่าคุ้มครอง 

1.14 การปลอมแปลงเอกสาร 

                                           
61  ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น  

หน้า 30-33. 
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1.15 การใช้เอกสารปลอม 

1.16 การฉ้อโกง 

1.17 การฉ้อโกงหุ้น 

1.18 การกระท าอันเป็นองค์การใต้ดิน 

1.19 การลอบวางเพลิง 

1.20 การปลอมแปลงเงินตรา 

1.21 การใช้เงินตราปลอม 

1.22 การเปลี่ยนสภาพผลประโยชน์ซึ่งได้รับมาจากการประกอบอาชญากรรม 

2. การกระท าความผิดเฉพาะ ตลอดจนการสมคบหรือการพยายามที่จะกระท าความผิด

เฉพาะซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ อันได้แก่ 

2.1 การลักลอบค้ายาอันตรายตามกฎหมายอาหารและยา 

2.2 การครอบครองทรัพย์สินหรือผลก าไรจากทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการลักลอบค้า

ยาอันตราย 

2.3 การแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้รับมานั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการลักลอบ

ค้ายาอันตราย 

2.4 การลักลอบค้ายาควบคุมพิเศษตามกฎหมายอาหารและยา 

2.5 การครอบครองทรัพย์สิน หรือผลก าไรจากการลักลอบค้ายาคุมพิเศษ 

2.6 การแปรสภาพทรัพย์สินซึ่งได้รับมาจากการลักลอบค้ายาควบคุมพิเศษ 

2.7 การลักลอบค้ายาเสพติดตามกฎหมายควบคุมยาเสพติด 

2.8 การลักลอบน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติด 

2.9 การลักลอบปลูกฝิ่น 

2.10 การครอบครองทรัพย์สิน หรือผลก าไรจากทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการลักลอบค้า

ยาเสพติด จากการลักลอบน าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติด หรือจากการลักลอบปลูกฝิ่นหรือปลูกกัญชา 

2.11 การแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการลักลอบค้ายาเสพติด จากการลักลอบ

น าเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติด หรือจากการลักลอบปลูกฝิ่นหรือปลูกกัญชา 

 ความรับผิดทางอาญา กรณีที่บุคคลใดมีไว้ครอบครองซึ่งทรัพย์สิน หรือเงิน ทรัพย์สินหรือเงิน

ดังกล่าวที่ได้มาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระท าความผิด หากความผิดเกิดจากทรัพย์
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มูลค่าเกิน 1,000 เหรียญ ต้องจ าคุกไม่เกินสิบปี แต่หากความผิดเกิดจากทรัพย์มูลค่าต่ ากว่า 1,000 

เหรียญ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  

นอกจากนี้ประเทศแคนาดาได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถาบันการเงินต่างๆ 

เพ่ือให้ได้ผลในการใช้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน โดยก าหนดให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องบันทึกรายละเอียดของลูกค้าผู้ที่ท า

การโอนเงินตั้งแต่ 10,000 เหรียญแคนาดาขึ้นไป ลงในแผ่นไมโครฟิลม์หรือจัดเก็บด้วยเครื่องมือทาง

อิเล็กทรอนิกส์ และต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสามารถ

ตรวจสอบเป็นหลักฐานส าหรับการด าเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินได้  

 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย เห็นว่า กฎหมายของประเทศแคนาดาได้

ก าหนดความผิดมูลฐานเป็นการเฉพาะเจาะจงคล้ายประเทศไทย กล่าวคือ เป็นการบัญญัติจ ากัดความ

ของค าว่าความผิดมูลฐานไว้โดยเฉพาะว่าหมายถึงความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องใดบ้าง  

 อนึ่งมีข้อน่าสังเกตว่าบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีการก าหนดการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารไว้เลย แต่อย่างไรก็ตามผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นพบเว็บไซต์ชื่อดังซึ่งเป็นเว็บไซต์

แห่งการรวมกลุ่มของบริษัทเอกชนเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมทางธุรกิจได้มีการเขียนบทความเกี่ยวกับ

การฟอกเงิน โดยมีการคาดการณ์ว่า กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

แคนาดาจะมีการบัญญัติเพ่ิมความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก (Child Pornography) เป็น

ความผิดมูลฐานในกฎหมายฉบับดังกล่าว62 

3.4.3 ประเทศออสเตรเลีย 

3.4.3.1 ที่มาเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางการเงินประเทศหนึ่งในโลก  และมี

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การหลบซ่อนพักพิงของผู้กระท าความผิด ดังนั้น เหล่าอาชญากรจึง

มักน าเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิดไปใช้จ่ายหรือท าการเปลี่ยนสภาพเพ่ือปกปิดการกระท า

ความผิด และเพ่ือหาผลประโยชน์เพ่ิมขึ้นในประเทศออสเตรเลีย โดยเฉพาะการอาศัยอุตสาหกรรม

                                           
62  About Business Crime Solutions Inc., [Online]. 27 October 2015.  Available from  

https://www.moneylaundering.ca/public/law/what_is_ML.php 
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และอาชีพบางประเภทเป็นเครื่องมือในการด าเนินการแสวงหาผลประโยชน์จากรายได้ที่ผิดกฎหมาย 

อาทิ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ บริษัท วิชาชีพกฎหมาย และธุรกิจเงินสด เป็นต้น ท าให้รัฐบาล

ออสเตรเลียต้องบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้น63  

3.4.3.2 มาตรการทางกฎหมายและลักษณะความผิดมูลฐานเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

ประเทศออสเตรเลียได้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 

Customs Act of 190164 

กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้รัฐมีอ านาจยึดรายได้ที่มีที่มาจากการซื้อ

ขายยาเสพติด ไม่ว่ารายได้นั้นจะเป็นเงินสด เช็ค หรือทรัพย์สินก็ตาม (มาตรา 229A) รวมทั้งให้

อ านาจศาลในการสั่งปรับได้สูงเท่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อขายยาเสพติด (มาตรา 243) 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็มิได้ก าหนดไว้ชัดเจนถึงความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยตรง เพียงแต่ตรากฎหมายเพ่ือรองรับในการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด เพ่ือให้รัฐ

สามารถมีมาตรการเพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว 

Proceeds of Crime Act of 198765 

สาระส าคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือ 

1. ให้อ านาจศาลสั่งยึดทรัพย์สินที่ใช้หรือเก่ียวข้องกับการกระท าความผิด 

2. ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขออ านาจศาลสั่งให้สถาบันการเงินส่งข้อมูลของบุคคลใด

ให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อได้ว่าข้อมูลซึ่งอยู่ที่สถาบันการเงินนั้นแสดงว่า

บุคคลนั้นก าลังหรือก าลังจะกระท าหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดข้อหารุนแรง (serious 

offence) ได้แก่ การค้ายาเสพติด การร่วมกันฉ้อโกง การเลี่ยงภาษี และการฟอกเงิน หรือแสดงว่า

บุคคลนั้นได้รับหรือก าลังจะได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการกรกระท าผิด 

                                           
63   วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 72. 
64  วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี "ความผิดมูลฐาน" ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย," วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์: 78-79. 
65   ไชยยศ เหมะรัชตะ, มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เอกสารวิจัยส่วนบุคคลดีเด่น  

หน้า 36-39. 
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3. ให้สถาบันการเงินท าการเก็บรักษาหลักฐานทางการเงินไว้อย่างน้อย 7 ปี 

4. ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถขอหมายค้นจากศาล หรือขอหมายค้นจากศาลทาง

โทรศัพท์ได้ในกรณีมีเหตุเร่งด่วน หากเจ้าหน้าที่ต ารวจเชื่อว่าผู้ใดมีทรัพย์สินซึ่งได้มาจากการกระท า

ความผิดไว้ในครอบครอง 

ความรับผิดทางอาญา ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นบุคคลธรรมดา ให้ปรับไม่เกิน 200,000 

เหรียญ หรือจ าคุกไม่เกิน 20 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ ในกรณีผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ให้ปรับไม่

เกิน 600,000 เหรียญ 

จะเห็นได้ว่า กฎหมายฉบับนี้ก็มิได้ก าหนดเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ได้ก าหนดถึงการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้แก่ ศาล

ยุติธรรม เจ้าหน้าที่ต ารวจ พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษแก่ผู้กระท าความผิดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติ

บุคคล รวมถึงก าหนดโทษแก่ผู้ที่พยายามช่วยเหลือ ยุยง จัดหา ยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สิน และช่วย

ผู้กระท าความผิดให้พ้นจากการถูกลงโทษด้วย 

อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวก็ได้มีการยกตัวอย่างของการกระท าความผิดข้อหาขั้นรุนแรง 

(serious offence) อาทิ การค้ายาเสพติด การร่วมกันฉ้อโกง ซึ่งท าเป็นขบวนการฟอกเงินและการ

หลีกเลี่ยงภาษี จึงอาจกล่าวได้ว่าความผิดมูลฐานของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้ 

คือ การกระท าความผิดข้อหาขั้นรุนแรงโดยเกลื่อนกลืนไปกับมาตรการการใช้อ านาจของรัฐในการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

Financial Transaction Reports Act 1988 

กฎหมายฉบับนี้เดิมเรียกว่า “Cash Transaction Reports Act” โดยมีหลักการครอบคลุม

ถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงินทุกประเภท ไม่จ ากัดเฉพาะทรัพย์สินในลักษณะที่เป็นเงินสดเท่านั้น โดย

มีเจตนารมณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนการกระท าความผิดต่างๆ เช่น การหลีกเลี่ยง

ภาษี การกระท าความผิดตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท การฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดและจาก

องค์กรอาชญากรรม เป็นต้น  

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์อันเกี่ยวกับธุรกรรมที่จะต้องรายงานให้ทางราชการทราบ 

ดังนี้ 

1. การรายงานธุรกรรมซึ่งเก่ียวข้องกับการโอนเงินสด ต้องรายงาน 2 กรณี ดังนี้ 
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1.1 บุคคลใดโอนเงินตราออสเตรเลียหรือเงินตราต่างประเทศเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 

5,000 เหรียญออสเตรเลียออกภายนอกหรือภายในประเทศออสเตรเลีย 

1.2 บุคคลใดได้รับโอนจากอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ งเงินตราออสเตรเลียหรือเ งินตรา

ต่างประเทศเป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 เหรียญออสเตรเลียจากภายนอกประเทศออสเตรเลีย 

ความรับผิดทางอาญา หากบุคคลใดไม่กระท าตามทั้งสองกรณี กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีที่เป็นนิติบุคคล 

ปรับไม่เกิน 25,000 เหรียญออสเตรเลีย 

2. การรายงานธุรกรรมซึ่งมีเหตุอันน่าสงสัย ซึ่งก าหนดให้ผู้ค้าเงินสด (cash dealer) ซึ่ง

ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันภัย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทรัสตี ร้ายรับซื้อขายตั๋วเดินทาง

หรือรับแลกเปลี่ยนเงินตรา ผู้เคลื่อนย้ายเงินในความหมายตามธรรมดา ร้านรับซื้อขายเงินตราหรือ

วัตถุมีค่า (Currency od Bullion Sellers) บ่อนการพนัน และตัวแทนรับซื้อขายเงินตราหรือธุรกิจ

นอกระบบ ผู้เป็นคู่ค้าฝ่ายหนึ่งของธุรกรรมต้องรายงานธุรกรรมดังกล่าว เมื่อมีข้อมูลซึ่ งเกี่ยวกับกรณี 

ดังนี้ 

2.1 การสืบสวนในการหลบเลี่ยงหรือพยายามหลบเลี่ยงภาษี ตามกฎหมายภาษี หรือ 

2.2 การสืบสวนหรือวิธี พิจารณาความบุคคลใดในความผิดต่อกฎหมายแห่ ง

เครือจักรภพหรือประเทศออสเตรเลีย หรือ 

2.3 การสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย Proceeds of Crimes Act of 1987 หรือ

กฎข้อบังคับซึ่งออกมาภายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว 

ความรับผิดทางอาญา เมื่อผู้ค้าเงินสดได้รายงานข้อมูลดังกล่าวไปแล้วต้องไม่เปิดเผยการ

รายงานนั้นแก่บุคคลใดด้วย  มิฉะนั้นจะถูกปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือจ าคุกไม่เกิน 2 

ปี หรือท้ังจ าทั้งปรับ และหากผู้ค้าเงินสดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา ปรับ

ไม่เกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีที่เป็นนิติบุคคล ปรับ

ไม่เกิน 25,000 เหรียญออสเตรเลีย 

3. การรายงานค าสั่งเกี่ยวกับการโอนเงินทุนระหว่างประเทศจากลูกค้า ซึ่งก าหนดให้ผู้ค้า

เงินสด ผู้กระท าการแทน หรือตามค าร้องของบุคคลใด ซึ่งไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือผู้ค้านั้นไม่ใช่

ธนาคารพาณิชย์ ต้องรายการธุรกรรม ในกรณีดังต่อไปนี้ 

3.1 ผู้ค้านั้นเป็นผู้ที่ส่งเงินทุนระหว่างประเทศออกนอกประเทศออสเตรเลีย หรือ 
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 3.2 ผู้ค้านั้นเป็นผู้รับเงินทุนระหว่างประเทศซึ่งได้ส่งมาในประเทศออสเตรเลีย 

 ความรับผิดทางอาญา หากผู้ค้าเงินสดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

ปรับไม่เกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย หรือจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีที่เป็นนิติบุคคล 

ปรับไม่เกิน 25,000 เหรียญออสเตรเลีย 

จะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้อ านาจรัฐในการสืบสวนเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

ทั้งในและนอกประเทศทุกประเภท พร้อมกับช่วยรัฐในการสืบสวนสอบสวนโดยไม่มีการมุ่งเน้นหรือ

ก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแต่อย่างใด แต่

ความผิดมูลฐานน่าจะเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมดและพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงภาษี 

Telecommunications Act of 199166 

กฎหมายฉบับนี้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถขอหมายศาลเพ่ือดักฟังทางโทรศัพท์ได้ใน

คดีที่ส าคัญๆ เช่น คดีฆาตกรรม ยาเสพติด ฆาตกรรม การลักพา และการหลบเลี่ยงภาษี (Serious 

Fraud หรือ Serious Revenue) เป็นต้น เป็นกฎหมายที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ

เพ่ือตรวจสอบและทราบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิด  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัย พบว่า กฎหมายของประเทศออสเตรเลียมุ่งเน้น

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเอ้ือการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รัฐ มิได้เน้นการก าหนด

ลักษณะหรือความผิดของอาชญากรรม แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายประเทศออสเตรเลียก็เน้นการ

กระท าความผิดที่เป็นข้อหารุนแรง (Serious Offences) จึงอาจสรุปได้ว่า ความผิดมูลฐานของ

ออสเตรเลีย หมายถึง ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระท าความผิดข้อหารุนแรง โดยไม่ได้ก าหนดไว้

เฉพาะเจาะจง แต่จะก าหนดในลักษณะครอบคลุมกว้างๆ ทั้งนี้ก็ต้องดูความผิดในลักษณะที่เป็นข้อหา

รุนแรงตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ก าหนดไว้ด้วย จึงท าให้

ประเทศออสเตรเลียสามารถครอบคลุมความผิดต่างๆไว้เกือบทั้งหมด และเมื่อการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นหนึ่งในการกระท าความผิดที่เป็นข้อหารุนแรง (Serious Offence) จึง

ท าให้สามารถใช้มาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการกระท าความผิด

ดังกล่าวได้ ซึ่งประโยชน์ของ Customs Act of 1901 ในการปราบปราบสื่อลามกอนาจารได้แก่การ
                                           

66  วีระพงษ์ บุญโญภาส, "กฎหมายป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณี "ความผิดมูลฐาน" ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และ ออสเตรเลีย," วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์: 80-81. 



 115 

เข้าถึงการกระท าความผิดที่เก่ียวกับสื่อลามกอนาจารที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายเงิน 

ส าหรับประโยชน์ของ Proceeds of crime Act of 1987 สามารถเข้าไปควบคุมการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งของการปกปิดซ่อนเร้นแหล่งที่มาของฟอก

เงิน เคลื่อนย้ายเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษีโดยตรง และเจ้าหน้าที่สามารถสันนิษฐาน

การกระท าการเคลื่อนย้ายเงินผ่านการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารว่ามีความเกี่ยวข้องกับ

การประกอบอาชญากรรมอ่ืนที่ร้ายแรงตามที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้  ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่

สามารถสร้างความเกี่ยวโยงและสามารถเข้าไปด าเนินคดีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้ ส่วนประโยชน์

ของ Financial Transaction Report Act 0f 1988 สามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่อาจ

เกี่ยวเนื่องมาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารซึ่งอาศัยช่องทางในการฟอกเงินโดย

ผ่านทางสถาบันทางการเงินได้ และเนื่องจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นการท า

ธุรกรรมทางการเงินแบบลับเพราะเป็นเงินที่ผิดกฎหมายและไม่ทิ้งร่องรอบแห่งพยานหลักฐานไว้ การ

ใช้มาตรการดักฟังของ Telecommunications Act 0f  1991 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในการ

หาเบาะแสของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้เป็นอย่างดี   

3.5 มาตรการในการลงโทษผู้กระท าความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม          
การฟอกเงิน 

 3.5.1 มาตรการในการลงโทษเกี่ยวกับตัวบุคคลผู้กระท าผิด67 

 การบัญญัติกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีเพ่ือน ามาตรการทางกฎหมาย

ต่างๆมาบังคับใช้กับการกระท าความผิดที่เป็นการฟอกเงิน ซึ่งสภาพบังคับกับตัวบุคคลผู้กระท า

ความผิดฐานฟอกเงินนั้นมีรูปแบบการกระท าความผิดอาญาที่ส่งผลให้ผู้กระท าความผิดจะต้องได้รับ

โทษทางอาญาดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 5 โดยสามารถเอาผิดแก่ผู้กระท าความผิดทั้งที่เป็นบุคคล

ธรรมดา68และนิติบุคคล69ได้  

 นอกจากนี้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับนี้มีบทบัญญัติลงโทษแก่

ผู้สนับสนุนการกระท าความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อน ขณะหรือหลังกระท าความผิดต้อง

                                           
67  สุรพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง ค าอธบิาย, หน้า 163-164. 
68  “มาตรา 60 ผู้ใดกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษ...” 
69  “มาตรา 61 นิติบุคคลใดกระท าความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 หรือมาตรา 9 ต้องระวางโทษ...” 
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ระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น70 หรือผู้ที่พยายามกระท าความผิดฐานฟอกเงิน71ต้อง

ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระท าความผิดส าเร็จ ตลอดจนมีการ

ก าหนดความรับผิดของผู้สมคบในการกระท าความผิดอีกด้วย72 

 จะเห็นได้ว่าการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการลงโทษผู้กระท าความผิด ซึ่งรวมถึงผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือ สนับสนุน สมคบในการกระท าความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ถือเป็นการลดช่องโหว่ที่สามารถจัดการกับอาชญากรที่กระท าความผิดในอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจอันมีลักษณะความผิดที่ซับซ้อนนั่นเอง 

3.5.2 มาตรการในการลงโทษเกี่ยวกับทรัพย์สิน73 

 การบัญญัติกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีเพ่ือน ามาตรการทางกฎหมาย

ต่างๆมาบังคับใช้กับการกระท าความผิดที่เป็นการฟอกเงิน ซึ่งสภาพบังคับกับทรัพย์สินในความผิดฐาน

ฟอกเงินนั้น กฎหมายฉบับดังกล่าวก าหนดให้น ามาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งมาใช้บังคับเสริมกับ

มาตรการริบทรัพย์สินทางอาญา  ด้วยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด โดยที่

หากศาลเชื่อว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ศาลจะสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตก

เป็นของแผ่นดิน74 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้75 

                                           
70  “มาตรา 7 ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการใน

ความผิดนั้น 
(1) สนับสนุนการกระท าความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระท าความผิดก่อนหรือขณะกระท าความผิด …” 

71  “มาตรา 8 ผู้ใดพยายามกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกบัผู้กก
ระท าความผิดส าเร็จ” 

72  “มาตรา 9 ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระท าความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของ
โทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 
 ถ้าได้มีการกระท าความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบนั้นต้องระวางโทษที่ก าหนด
ไว้ส าหรับความผิดนั้น” 

73  สุรพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย, หน้า 145-159. 
74  “มาตรา 49 วรรคหนึ่ง ภายใต้บังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็น

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ให้เลขาธิการส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้ น
ตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว...” 

75  สุรพล ไตรเวทย์, ค าอธิบายกฎหมายฟอกเงิน : ปัญหา ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย, หน้า 145-150. 
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 3.5.2.1 การยึดหรือายัดทรัพย์สิน 

 การก าหนดให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าต่างๆ

เกี่ยวกับการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด โดยให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดไว้ชั่วคราว แต่ถ้ามีความจ าเป็นหรือเร่งด่วนในกรณีที่

ไม่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไว้แล้ว ทรัพย์สินนั้นจะถูกจ าหน่ายหรือยักย้าย 

หรือกระท าด้วยประการใดๆ ซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถติดตาม ตรวจสอบทรัพย์สินนั้นได้ หรือตืดตาม

ตรวจสอบได้ยาก กฎหมายฟอกเงินได้ให้อ านาจเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการ

สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนได้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการธุรกรรมทราบ 

 ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงเหตุผลและความยุติธรรมเป็นส าคัญ

ดังนั้น กฎหมายฟอกเงินจึงก าหนดให้ผู้ถูกสั่งยึด และอายัดมีโอกาสพิสูจน์หลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ในการท าธุรกรรมนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด เพ่ือให้เพิกถอนการยึดหรืออายัดได้

ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 3.5.2.2 การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  

 ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายฟอกเงินนี้เป็นทรัพย์สินที่ต้องริบเพ่ือมิ

ให้ทรัพย์สินนั้นเป็นรงจูงใจในการกระท าความผิด หรือมิให้ผู้กระท าความผิดได้ใช้ประโยชน์จาก

ทรัพย์สินนั้น กฎหมายฟอกเงินจึงได้ก าหนดมาจรการริบทรัพย์สอน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การให้

ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งมีกระบวนการและข้ันตอนตามกฎหมายที่ส าคัญดังนี้ 

 1. การขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการริบ

ทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน ซึ่งกระท าได้เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ทรัพย์สินนั้นเกี่ยวข้องกับ

การกระท าความผิด โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะส่งเรื่องให้

พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นค าร้องต่อศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว ตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 2. การอ้างกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน โดยให้โอกาสผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นค า

ร้องก่อนศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งจะต้องแสดงให้ศาลเห็นว่า ตนเป็นเจ้าของ และ

ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด หรือ ตนเป็นผู้รับโอน หรือผู้รับประโยชน์
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โดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มาโดยสุจริต และตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศล

สาธารณะ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 3. การให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลที่

ส าคัญ คือ ประการแรก พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลซึ่งแสดงว่าทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระท า

ความผิด และประการที่สอง พิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุผลของผู้ที่อ้างความเป็นเจ้าของในทรัพย์สิน

ประกอบกัน ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4. ข้อสันนิษฐานว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด โดยได้ก าหนดแนวทาง

ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานว่า หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเคย

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท าความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อน

ว่า บรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด หรือได้รับโอนมาโดยไม่

สุจริตแล้วแต่กรณี ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 51 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน  

จะเห็นได้ว่ามาตรการดังกล่าวแยกเป็นความผิดต่างหากจากการกระท าความผิดอาญาที่ได้

ทรัพย์สินนั้นมา กล่าวคือ กระบวนการและหลักฐานประกอบการยึดทรัพย์หรือริบทรัพย์สินทางแพ่ง

อาจเป็นกระบวนการหรือหลักฐานที่ไม่อาจชี้ชัดถึงความผิด และแม้เจ้าทรัพย์จะไม่ถูกด าเนินคดี แต่ถ้า

ไม่สามารถแสดงความบริสุทธิ์ออกมาได้ทรัพย์นั้นก็อาจถูกยึดได้ เท่ากับว่าเป็นทรัพย์ที่ไม่มีผู้เป็น

เจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งเหมือนกับสินค้าหนีภาษีที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ แต่ไม่มีใครอ้างหรือ

แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของ รัฐก็สามารถเอาทรัพย์นั้นเป็นของรัฐแล้วเอาออกประมูลขายทอดตลาดได้ 

การกระท าดังกล่าวเป็นมาตรการของรัฐที่ใช้จัดการเฉพาะกรณี ดังนั้นแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดหรือ

ประจักษ์พยานเห็นการติดต่อระหว่างเจ้าของทรัพย์กับผู้กระท าความผิด แต่ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับความผิดดังกล่าวจะมีรายได้ผ่านเข้ามา และมีการน ารายได้นี้ไปซื้อทรัพย์สินที่ต้องสงสัย โดย

ผู้รับรายได้ไม่สามารถอธิบายได้ว่า รายได้ดังกล่าวได้มาโดยชอบอย่างไร ดังนี้ แม้ไม่มีหลักฐานแน่ชัด

เพียงพอที่จะพิสูจน์เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด ทรัพย์สินที่ต้องสงสัยนั้นอาจถูกยึดได้ 

 นอกจากนี้ต้องมีความเข้าใจว่า การยึดทรัพย์ที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระท าความผิดเพ่ือ

รอการพิสูจน์นั้นเป็นเพียงวิธีการค้นหาความจริงอีกวิธีหนึ่ง มิใช่เป็นการยึดทรัพย์เพราะได้มีการพิสูจน์

ความผิดแล้วเช่นเดียวกับการคุมขังระหว่างสอบสวนหรือระหว่างพิจารณา ซึ่งไม่ใช่เป็นการจ าคุก

หลังจากที่ศาลพิพากษาว่าเป็นผู้กระท าความผิด แต่การใช้วิธีดังกล่าวต้องมีข้อมูลและหลักฐาน
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เบื้องต้นอย่างเพียงพอที่จะสงสัยเช่นนั้น แม้ว่าในที่สุดหลักฐานต่างๆจะไม่เพียงพอที่จะลงโทษผู้กระท า

ความผิดได้ หรือผู้กระท าความผิดหลุดพ้นจากการลงโทษไปด้วยวิธีอ่ืนใดก็ตาม76 

จะเห็นได้ว่าการใช้มาตรการดังกล่าวเป็นการขจัดการฟอกเงินทั้งนี้ก็เพ่ือให้ผู้กระท าความผิด

ได้ตระหนักว่าการได้เงินหรือทรัพย์สินที่มาจากการกระท าความผิดนั้นไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เพราะไม่

ว่าจะมีการเปลี่ยนมือไปกี่ทอดๆ ก็ไม่อาจน าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระท าความผิดนั้นมาใช้ได้ 

                                           
76  ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกับ "กฎหมายฟอกเงิน" (กรุงเทพฯ: กองนิติการ ส านักงาน 

ป.ป.ส. ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542), หน้า 88-90. 



บทที่ 4  

วิเคราะห์ความเหมาะสมในการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

ให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ในบทนี้ผู้ศึกษาวิจัยจะวิเคราะห์ถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐาน หลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดมูลฐาน ข้อดีและข้อเสียจาก

การก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐาน รวมทั้งวิเคราะห์ประเด็นต่างๆเพ่ือ

หาแนวทางในการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการก าหนดความผิดเกี่ยวกับลื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูล

ฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

 ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ โดยมาตรการทาง

กฎหมายที่มีอยู่เกี่ยวกับการด าเนินคดีต่อผู้กระท าความผิดในความผิดดังกล่าว เป็นการใช้หลักการ

ด าเนินคดีอาญาทั่วไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งจะต้องพิสูจน์ความผิดของ

จ าเลยจึงจะลงโทษได้ไม่ว่าจะทั้งทางตัวผู้กระท าความผิดหรือทางทรัพย์สินได้ แต่เนื่องจากการ

ด าเนินการเอาตัวผู้กระท าความผิดในความผิดฐานนี้มาลงโทษมีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดความ

ยุ่งยากในการแสวงหาพยานหลักฐานอันจะน ามาพิสูจน์ความผิดของจ าเลย ท าให้ท้ายที่สุดก็ไม่

สามารถด าเนินคดีเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก็ไม่สามารถ

ด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้อย่างมีประสิทธิผล โดยที่ปัจจัยดังกล่าว

ตรงกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง

ได้แก่ 

 4.1.1 ความผิดที่มีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม 

 องค์กรอาชญากรรมถือว่าเป็นอาชญากรโดยอาชีพ อันมีการรวมตัวกันของอาชญากรของ

อาชญากรรมหลายอย่าง โดยมีโครงสร้างของการท างานที่สลับซับซ้อนและมีการจัดการบริหารองค์กร

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งอ านาจการบังคับบัญชาที่ถูกรักษาเป็นความลับ และมีการติดต่อประสานงาน
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กันระหว่างกลุ่มอาชญากรที่มีส่วนร่วมในเรื่องผลประโยชน์จากองค์กรนั้น ซึ่งพัฒนากลายเป็นองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ การกระท าผิดต่างๆที่เกิดขึ้นจากองค์กรอาชญากรรมในลักษณะเช่นนี้จึงยากต่อ

การปราบปราม  

 ส าหรับโครงสร้างขององค์กรอาชญากรรม โดยทั่วไปแล้วจะประกอบไปด้วยบุคคลฝ่ายภายใน

องค์กร แบ่งระดับชั้นและการบังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นจากหัวหน้าขององค์กร ซึ่งจะไม่

ปรากฏตัวต่อสาธารณชน แต่จะคอยบงการธุรกิจและด าเนินงานทุกอย่างภายใต้องค์กรอาชญากรรม 

หัวหน้าองค์กรอาชญากรรมจะมีที่ปรึกษา คอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดในการวางแผนการ

ด าเนินงานขององค์กรอาชญากรรม บุคคลในระดับรองลงมา ได้แก่ รองหัวหน้า ซึ่งจะรับค าสั่งของ

หัวหน้าองค์กรลงมาด าเนินการต่อ โดยรองหัวหน้าคนหนึ่งจะแบ่งความรับผิดชอบแตกต่างกันไป เช่น 

ค้ายาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก ลักลอบขนของผิดกฎหมาย ปลอมแปลงสินค้า การตั้งธุรกิจผิดกฎหมาย 

การฉ้อโกงทางธุรกิจ อาชญากรรมทางการเมือง และการฟอกเงิน เป็นต้น และบุคคลในระดับต่อมา 

ได้แก่ ลูกทีม โดยจะรับค าสั่งจากรองหัวหน้ามาปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหัวหน้าองค์กร 

ซึ่งลูกทีมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ผิดกฎหมายทั้งรายใหญ่และรายย่อย ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลัก

ขององค์กรอาชญากรรม โดยผู้ที่ท าให้องค์กรอาชญากรรมมีรายได้หมุนเวียนและอยู่ได้ ก็คือ 

ผู้สนับสนุนธุรกิจขององค์กรอาชญากรรมซึ่งส่วนมากจะประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย  

จากลักษณะขององค์กรอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาวิจัยมีความเห็นว่า การกระท า

ผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ถือว่าเป็นการกระท าผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมประเภท

หนึ่ง จะเห็นจากที่ได้กล่าวมาในบทที่ 2 ว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์ในการผลิตสื่อลามกอนาจาร เกิด

เซ็กส์ทัวร์ขึ้นภายในประเทศ โดยผู้กระท าความผิดมักจะเป็นชาวต่างชาติเข้ามาในรูปแบบของ

นักท่องเที่ยวและใช้เด็กเป็นตัวแสดง ด าเนินงานอย่างเป็นขบวนการ วางระบบอย่างดี แบ่งหน้าที่กัน

ท า อีกทั้งความผิดสื่อลามกอนาจารนี้ยังเป็นต้นน้ าที่จะกระตุ้นให้สัญชาตญาณแฝงของมนุษย์มีความ

รนุแรงมากขึ้น ท าให้ต้องมีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก น าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ส่งผลโยงไป

ถึงการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อีกด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้จัดเป็นองค์กรอาชญากรรม และจาก

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ พบว่าการค้ามนุษย์ก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ จะเห็นได้ว่ าสื่อ

ลามกอนาจารมีความเชื่อมโยงกับขบวนการอาชญากรรมต่างๆ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ เป็นเหตุให้

เข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดข้ามประเทศ หรือที่เรียกว่าเป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” อีก
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ทั้งการขนส่งสื่อลามกอนาจาร ยังมีรูปแบบลักษณะการด าเนินงานในการให้บริการขนส่งสินค้าข้ าม

ประเทศซึ่งหลายประเทศก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย  

ผลกระทบจากการเป็นความผิดในลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้ ท าให้เกิด

เหยื่ออาชญากรรมหลายประเภท กล่าวคือ ประการแรก ประชาชนทั่วไปสามารถเป็นเหยื่อจากการ

กระท าทารุณกรรมหรือโหดร้ายของสมาชิกในองค์กรได้ ประการที่สอง รัฐต้องตกเป็นเหยื่อในการขาด

รายได้และภาระการเสียภาษีของประชาชนที่สูงขึ้นอันเกิดจากการหลบเลี่ยงการเสียภาษีจ านวน

มหาศาลขององค์กรอาชญากรรม และประการที่สาม ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรมและ

การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ทันต่อการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติย่อมสูงขึ้น

ไปด้วย  

4.1.2 ความผิดที่โดยลักษณะของการประกอบอาชญากรรมท าให้ได้รับผลตอบแทนสูง 

 เมื่อพิจารณาจากลักษณะของการแสวงหารายได้ของความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร จะ

พบว่ามีหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหารายได้จากการขาย การผลิต การน าเข้า การ

ส่งออก การเก็บค่าสมาชิก การเก็บค่าเช่าจากการให้พ้ืนที่โฆษณา หรือการโฆษณา (Banner) ซึ่งสื่อ

ลามกอนาจาร รวมถึงสถานการณ์และสถิติในความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร จะเห็นได้ว่ามีมูลค่า

มากกว่า 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินสกุลไทยประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท โดยส่วนแบ่ง

การตลาดของธุรกิจสื่อลากมกอนาจารบนอินเทอร์เน็ตมีมากกว่า 4.2 ล้านเว็บไซต์ทั่วโลก หรือ

ประมาณร้อยละ 12 ของเว็บไซต์ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 25,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 

80,000 ล้านบาท1 รายได้หรือผลประโยชน์จ านวนมหาศาลนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์กร

อาชญากรรมมีความแข็งแกร่งและคงอยู่ต่อไปได้ และยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศอีกด้วย อีกทั้งยั งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานใน

กระบวนการยุติธรรม อันเนื่องมาจากสิ่งดังต่อไปนี้ 

 1. เงินได้จากธุรกิจอาชญากรรมที่มีมูลค่าสูงจะถูกน าไปสร้างอิทธิพลให้แก่ผู้กระท า

ความผิด มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือแม้กระท่ังการสร้างฐานอ านาจทางการเมืองซึ่งจะเข้าไป

ขวางกั้นการด าเนินการทางกฎหมายให้กับตนเองและพวกพ้อง  

                                           
1  อิทธิพล ปรีติประสงค์ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ,  "โครงการวิจัยและพัฒนาระบบประเมิน

คุณภาพสื่อ " [ออนไลน์]. 
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 2. เงินได้จากธุรกิจอาชญากรรมที่มีมูลค่าสูงนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการคงอยู่ของ

องค์กรอาชญากรรม เพราะการรวมตัวกันขององค์กรอาชญากรรมนั้นต้องมีผลประโยชน์ในด้าน

ทรัพย์สินเป็นพื้นฐาน  

 3. เงินได้จากธุรกิจอาชญากรรมที่มีมูลค่าสูง ส่วนหนึ่งจะถูกน าไปใช้ลงทุนในวงการ

ธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดการงอกเงยของเงินได้ และท้ายที่สุดเงินได้เหล่านั้นก็จะถูกน ากลับไปใช้

เป็นต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมขึ้นใหม่อีก จึงท าให้เกิดเป็นวงจรอาชญากรรมที่ยากต่อการ

จบักุมและปราบปราม 

นอกจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ค านวณเป็น

เงินได้ให้แก่ผู้กระท าความผิดแล้ว การกระท าความผิดดังกล่าวยังก่อให้เกิดความเสียหายที่ไม่อาจ

ค านวณเป็นเงินได้ด้วย กล่าวคือ จากงานวิจัยที่ผู้ศึกษาวิจัยค้นคว้า พบว่า สื่อลามกอนาจารถือเป็น

ส่วนหนึ่งของผลผลิตของการกระท าผิด หรือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการกระท าความผิดในโลกของความ

เป็นจริงมากขึ้น เช่น การแอบถ่าย ภาพเปลือยของเด็กซึ่งได้มาโดยการล่อลวงเด็ก การตัดต่อภาพ

ดาราโดยน าหน้าดาราไปใส่ไว้แทนที่นางแบบซึ่งถ่ายภาพโป๊ อีกทั้งยังเป็นสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ซึ่งเป็น

ก่อเหตุให้ผู้บริโภคหาทางระบายอารมณ์ความใคร่กับผู้อ่ืน และถ้าหากผู้อ่ืนไม่ยินยอม ก็จะเกิดการ

ออกอุบายล่อลวง มอมยา จี้ ข่มขืน ลงแขก และอาจถึงกับฆ่าเหยื่อในที่สุดก็เป็นไปได้ จะเห็นได้ว่าการ

เกิดขึ้นของการกระท าผิดอันเนื่องมาจากการกระตุ้นทางกามารมณ์ของสื่อลามกอนาจารนั้นส่งผล

กระทบต่อชีวิต ร่างกายของเหยื่อ และยังส่งผลกระทบต่อสาธารณสุข โดยอาจมีโรคภัยที่จะตามมาไม่

ว่าจะเป็นโรคเอดส์ หรือกามโรค หรืออาจเกิดกรณีการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และท้ายที่สุดก็อาจเกิด

ปัญหาเรื่องการท าแท้ง2   

4.1.3 ความผิดทีเ่ป็นการกระท าที่สลับซับซ้อนยากแก่การปราบปราม 

 ปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีมีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ 

เทคนิค และความร้ายแรงของการประกอบอาชญากรรม กล่าวคือ มีความสลับซับซ้อนในการกระท า

ผิด ยากต่อการป้องกันและปราบปราม โดยอาศัยการเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ด าเนินงานอย่างเป็น

ขบวนการ และอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด ใช้เทคนิคขั้นสูงซึ่งมี

                                           
2  กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฤาไชย ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เอกสารประกอบโครงการเวทีสัมมนา

เพื่อจุดประกายความคิดในการพัฒนาระบบกฎหมายไทย เร่ือง ปัญหาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต, หน้า 16-17. 
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ประสิทธิภาพในการกระท าความผิด มีวิธีการท าลายพยานหลักฐานที่แนบเนียนเพ่ือให้เหลือหลักฐาน

มัดตัวน้อยที่สุด ตัวผู้กระท าผิดก็มีความรู้ความช านาญในเรื่องดังกล่าวมาก ท าให้โอกาสในการจับกุม

ผู้กระท าความผิดมาลงโทษมีน้อย  และผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ผู้กระท าผิดได้รับจากการ

กระท าผิดดังกล่าวก็มีมูลค่ามหาศาล ท าให้ผู้กระท าความผิดมองว่าความเสี่ยงที่จะถูกจับกุมมีน้อย แต่

ผลตอบแทนที่ได้รับมีมากกว่า และลักษณะของการกระท าความผิดดังกล่าวก็ยากต่อการปราบปราม 

ส่งผลให้เกิดการกระท าความผิดกฎหมายต่อไป  

 การจับกุมผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลากมกอนาจารในปัจจุบันมีความยากล าบากกว่า

ผู้กระท าความผิดในคดียาเสพติดเสียอีก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากปัสสาวะจากของกลางในคดี 

แตกต่างจากคดีสื่อลามกอนาจารที่ผู้กระท าผิดสามารถเก็บของกลางไว้ในรูปแบบหลายประการทั้งใน

อีเมลล์ (Email) ไฟล์ (File) ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ (Hard disk drive) เอสดี การ์ด (SD card) ไอคลาว 

(iCloud) ดรอปบ๊อกซ์ (Dropbox) เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ยากต่อการแสวงหาเพ่ือ

เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี และยากต่อการพิสูจน์ว่าใครเป็นเจ้าของอีกด้วย 

 นอกจากนี้ การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารยังถือเป็นความผิดที่ไม่มีปัจเจกชน

คนใดได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดดังกล่าว รัฐเท่านั้นเป็นผู้ได้รับความเสียหาย หรือที่

เรียกว่าเป็น ความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย (Victimless Crime) เช่นกรณีผู้ขายก็พอใจที่จะขายสื่อลามก

อนาจาร ผู้ซื้อเองก็พอใจที่จะซื้อสิ่งนั้นด้วย ท าให้สมประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ หากเกิดกรณีที่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งจะเอาผิดขึ้นมา ตนเองก็อาจจะกลายเป็นผู้กระท าความผิดด้วย และจะมาร้องทุกข์ก็ไม่ได้ ดังนั้น 

เมื่อไม่มีผู้ใดได้รับความเสียหาย เพราะสมประโยชน์ทุกฝ่าย ความผิดเหล่านี้จึงมีต้นทุนที่ต่ า เพราะ

โอกาสในการที่มีผู้แจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดมีน้อยมาก3  

 ยิ่งไปกว่านั้น การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารยังเกิดจากการไม่มีกฎหมายมา

บังคับใช้เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีกฎหมาย

เฉพาะส าหรับความผิดนั้นแล้ว แต่กฎหมายดังกล่าวอาจล้าสมัย ไม่สามารถน ามาปรับใช้กับลักษณะ

ของการกระท าความผิดในปัจจุบันได้ หรือสามารถใช้บังคับได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะท าให้

ผู้กระท าความผิดเกรงกลัวหรือหลาบจ า เนื่องจากบทลงโทษอาจไม่เหมาะสมกับการกระท าความผิด  

                                           
3  ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาขั้นสูง (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2559), หน้า 85-86. 
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4.1.4 ความผิดที่มีลักษณะเป็นภัยต่อความม่ันคงในทางเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชญากรรมของอาชญากร นอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเหยื่อแล้ว 

อาชญากรรมหลายประเภทยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ได้แก่ 

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นอาชญากรรมท่ีสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจ การเงิน สังคม และ

ความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง กล่าวคือ อาชญากรรมประเภทนี้ก่อให้เกิดรายได้จากเงินนอก

ระบบที่สามารถสร้างความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินซึ่งสามารถวัดผลของความเสียหายได้ (Tangible 

Damage) และความสูญเสียที่นอกเหนือจากตัวเงินซึ่งไม่สามารถวัดผลของความเสียหายได้ 

(Intangible Damage) มีมูลค่าความเสียหายมากมายมหาศาล และมีผู้เสียหายจ านวนมาก ท าให้

ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบต้องสั่นคลอน ส่งผลกระทบต่อการลงทุน ซึ่งอาจท าให้กิจการเงินทุนขนาด

ใหญ่ๆหรือการด าเนินงานของธนาคารชะงักงัน เกิดความไม่มั่นใจแก่ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อกับสถาบัน

หรือองค์กรนั้นๆ อีกทั้งยังท าลายความไว้วางใจในธุรกิจ ศีลธรรมของสังคม ภาพพจน์ในทางเศรษฐกิจ

ของประเทศถูกมองในแง่ลบ ซึ่งนับว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของประเทศอย่างยิ่ง 

 นอกจากความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารจะเข้าหลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว ซึ่งน ามาสู่เหตุผลและความจ าเป็นในการ

ก าหนดความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐาน เหตุผลและความจ าเป็นที่ส าคัญในการก าหนดความผิด

ดังกล่าวให้เป็นความผิดมูลฐานอีกประการหนึ่ง ก็คือ เนื่องจากทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภาพที่อาจริบได้

ตามกฎหมายไทยมีเฉพาะเท่าที่ก าหนดไว้เป็นความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินตาม

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เท่านั้น เหตุนี้ถ้าความผิดซึ่งเป็น

มูลเหตุแห่งการร้องขอความช่วยเหลือของต่างประเทศนั้นเป็นความผิดอย่างอ่ืนนอกเหนือจาก

ความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน จะเป็นปัญหาที่ไทยไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับ

ต่างประเทศในกรณีนี้ได้ เพราะตามระบบกฎหมายไทยใช้ระบบการริบทรัพย์สินแบบสกปรกซึ่งมีการ

บังคับอย่างจ ากัด4 และแม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่อง

                                           
4  ระบบการริบทรัพย์สินสกปรกหรือระบบการริบทรัพย์แบบเจาะจง เป็นระบบการริบทรัพย์แบบดั้งเดิม เมื่อศาลได้มีค าสั่ง

ให้ริบทรัพย์สินแล้ว กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของรัฐ ดังนั้นโดยสภาพจึงต้องมีตัวทรัพย์ที่จะถูกบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งนั้นใน
ขณะที่ศาลมีค าสั่งดังกล่าว นอกจากนี้ ทรัพย์สินที่จะถูกริบได้ในระบบนี้จะต้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดในทางใดทาง
หนึ่ง ซ่ึงอาจจะเป็นทรัพย์สินที่ท าหรือไว้เป็นความผิด หรือเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด หรือทรัพย์สินที่ได้มา
จากการกระท าความผิด เหตุนี้ การริบทรัพย์สินในระบบนี้จะกระท าได้จะต้องพิสูจน์ความเกี่ยวข้องของทรัพย์สินที่จะถูกริบกับการ
กระท าความผิด และหากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่อาจหาทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการกระท าความผิดหรือทรัพย์สิน
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อาญา พ.ศ. 2535 แต่กฎหมายดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้ภายใต้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ว่า การที่

ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือระหว่างประเทศทางอาญาได้จะต้องเป็นไปตาม หลักต่างตอบแทน5 

หลักความผิดสองรัฐ6 หลักต้องไม่ใช่ความผิดทหาร7 และหากเป็นกรณีการให้ความช่วยเหลือร่วมมือ

ในการยึด อายัดและริบทรัพย์สิน จะต้องปรากฏเงื่อนไขดังต่อไปนี้อีกคือ8 

 ถ้าเป็นค าร้องขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จะต้องปรากฏว่า ศาลต่างประเทศได้มีค าสั่งให้ยึด

หรืออายัดทรัพย์สินนั้นแล้ว หรือได้มีค าพิพากษาให้ริบทรัพย์สินนั้นแต่ค าพิพากษานั้นยังไม่ถึงที่สุด 

และทรัพย์สินนั้นจะต้องสามารถถูกยึดหรืออายัดได้ตามกฎหมายไทย 

 ถ้าเป็นค าร้องขอให้ริบทรัพย์สิน จะต้องปรากฏว่าศาลต่างประเทศได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดให้

ริบทรัพย์สินนั้นและทรัพย์สินนั้นอาจถูกริบได้ตามกฎหมายไทย9 

 เมื่อค าร้องขอของต่างประเทศต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่ประเทศไทยจะให้ความช่วยเหลือตาม

หลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยยังมีดุลพินิจในการปฏิเสธการด าเนินการให้ความช่วยเหลือได้ ถ้า

ปรากฏว่าค าร้องขอนั้นกระทบกระเทือนอธิปไตย ความมั่นคง หรือสาธารณประโยชน์ที่ส าคัญอ่ืนๆ

ของประเทศไทยหรือเก่ียวเนื่องกับความผิดทางการเมือง10 นอกจากนี้ ในกรณีที่การด าเนินการตามค า

ร้องขอนั้นจะเป็นการแทรกแซงการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้องคดีหรือการด าเนินการอ่ืนๆที่

เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งก าลังด าเนินการอยู่ในประเทศไทย ผู้ประสานงานกลางจะเลื่อนการ

ด าเนินการตามค าร้องขอนั้นหรือการด าเนินการตามค าร้องขอนั้นโดยก าหนดเงื่อนไขท่ีจ าเป็นก็ได้11 

อนึ่ง แม้ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 บัญญัติให้รวมถึง การกระท าความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซึ่งหากการ

กระท าความผิดนั้นได้กระท าลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ

                                                                                                                         
สกปรกได้แล้ว การริบทรัพย์สินจะไม่สามารถกระท าได้ อีกทั้งการริบทรัพย์สินในระบบดังกล่าวหากเป็นคดีอาญา จะสามารถริบ
ทรัพย์สินได้ต้องปรากฏว่าได้มีค าพิพากษาของศาลลงโทษผู้กระท าความผิดและมีค าสั่งให้ริบทรัพย์สินนั้นด้วย 

5  พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 9 (1) 
6  พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 9 (2) 
7  พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 9 (4) 
8  ต่อศักดิ์ บูรณะเรืองโรจจน์, ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาในการติดตามยึด 

อายัด และริบทรัพย์สินและแนวทางแก้ไข [ออนไลน์]. 8 พฤษภาคม 2559. แหล่งที่มา  http://www.asean.ago.go.th/asean-
th/images/file/article/article_torsak.pdf 

9  พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 33 
10  พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 9 (3) 
11  พระราชบัญญัติความรว่มมือระหว่างประเทศในเรื่องอาญา พ.ศ. 2535 มาตรา 11 วรรคสาม 



 127 

ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรณีที่มีผู้กระท าความผิดอาญาในต่างประเทศถูกตั้งข้อหาหนึ่งซึ่ง

ไม่ใช่ความผิดมูลฐานของประเทศไทย แล้วน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดเข้ามาใน

ประเทศไทย หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวหากได้กระท าในประเทศไทยย่อมเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้ประเทศไทย

สามารถใช้มาตรการตามกฎหมายฉบับดังกล่าวด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นได้12 แต่ในทางกลับกัน หาก

พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท าดังกล่าวหากได้กระท าในประเทศไทยย่อมไม่เป็นความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย กรณีนี้ก็จะไม่สามารถน ามาตรการตาม

กฎหมายฉบับดังกล่าวด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นได้ ทั้งนี้เนื่องจากการกระท าที่จะเป็นความผิดฐาน

ฟอกเงินได้นั้นจะต้องมีความผิดหลักซ่ึงก็คือความผิดมูลฐานเกิดข้ึนก่อนนั่นเอง และจากการศึกษาวิจัย

พบว่า ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ต่างประเทศได้มีการบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐาน ดังจะได้

วิเคราะห์ในหัวข้อ 4.4.1 ต่อไป หากประเทศไทยไม่บัญญัติความผิดดังกล่าวให้เป็นความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็อาจจะท าให้เป็นช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมาย 

และไม่สามารถให้ความร่วมมือกับต่างประเทศได้ 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ผู้ศึกษาวิจัยได้น าเสนอ จะเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายที่มี

อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถจัดการกับเงินหรือทรัพย์สินที่แปลงสภาพจากการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้ จึงเห็นควรน ามาตรการทางกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

มาบังคับใช้หรือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินเพื่อให้สามารถจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระท าความผิดในเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท าให้เกิดการตัดวงจรของอาชญากรรม 

เพ่ือไม่ให้อาชญากรน าทรัพย์สินไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชญากรรมต่อไป 

4.2 ข้อดีหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการก าหนดความผิดเกี่ยวกับลื่อลามกอนาจารเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 

เศรษฐกิจ และสังคมและความสงบสุขของประเทศเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังอาจเป็นการกระตุ้นในการ

                                           
12  กองกฎหมายส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, สาระส าคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 [ออนไลน์]. 9 พษษภาคม 2559. แหล่งที่มา  http://amlolawcenter.org/wp-
content/uploads/2013/05/-+%CF+-%CA+%F0-%CB%F1%D0%A1-%A5+%A6.++%BA.%AE.4.pdf 
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ก่อให้เกิดอาชญากรรมอ่ืนๆตามมา เช่น การค้ามนุษย์ เป็นต้น ดังนั้น หากประเทศไทยมีแนวคิดที่จะ

ก าหนดการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะ

ท าให้ประเทศไทยได้รับข้อดีหรือผลประโยชน์หลายประการ ดังต่อไปนี้  

1. ช่วยให้รัฐบาลสามารถด าเนินการตามกฎหมายกับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ หากก าหนดความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รัฐบาลก็จะสามารถน ามาตรการพิเศษมาบังคับใช้กับ

ความผิดดังกล่าวได้ 

 2. ประเทศใดที่มีการน ามาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา

ใช้กับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร จะท าให้ภาพลักษณ์ของประเทศดูดีขึ้น 

โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อเด็ก การมีศีลธรรมอันดีงาม และการใช้

เสรีภาพของประชาชนได้อย่างพอดี 

 3. ปัจจุบันประเทศที่เจริญหรือพัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย 

ต่างก็มีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เนื่องจากยอมรับว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากความผิดดังกล่าวเป็นเงิน

สกปรก ไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรม หรือผิดทั้งสองอย่าง 

 4. กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะช่วยป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพราะมีกลไกของกฎหมายในการตรวจสอบเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจาก

การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ที่มีการเปลี่ยนสภาพหรือฟอกเงินแล้วน ากลับไปเป็น

ต้นทุนในการก่ออาชญากรรมต่อไป 

 5. ประเทศไทยถูกสังคมโลกมองว่าเป็นสวรรค์ของการผลิตสื่อลากมกอนาจารไปยัง

ตลาดโลก หากมีการน ากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับความผิดเกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจาร จะแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของฝ่ายบริหารภายในประเทศถึงการด าเนินการกับ

องค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติ 

 6. ความผิดมูลฐานว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารตามกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินจะเป็นผลให้ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร อาทิ ค้ามนุษย์ เกิดความ

ยากล าบากในการน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากธุรกิจผิดกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพ หรือฟอกเพ่ือให้

ผู้กระท าความผิดรอดพ้นจากการถูกด าเนินการตามกฎหมาย 
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 7. ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสิทธิเด็ก (Convention on the Rights 

of the Child 1989) มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งลามกอนาจาร ซึ่งป้องกันไม่ให้มีการใช้เด็กไม่ว่าด้วยวิธีใดๆที่แสดงให้เห็นถึงการ

แสวงหาผลประโยชน์โดยน าเด็กเข้าไปเป็นผู้แสดงในการผลิตสิ่งลามกอนาจาร และจะต้องไม่มีการน า

สิ่งลามกอนาจารเด็กออกเผยแพร่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนจะต้องไม่มีการจ าหน่ายหรือเผยแพร่สิ่ง

ลามกอนาจารแก่เด็ก รวมไปถึงการเผยแพร่สิ่งลามกอนาจารเด็กทางอินเทอร์เน็ตด้วย ท าให้ประเทศ

ไทยต้องผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในอนุสัญญา หากประเทศไทยยังไม่มีการอนุวัติตาม

อนุสัญญาดังกล่าว ก็จะส่งผลเสียต่อภาพพจน์ของประเทศว่าขาดความจริงจังในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่ในทางตรงกันข้าม หากประเทศไทยมีความผิดมูลฐานในเรื่องนี้ ก็จะ

สามารถให้ความร่วมมือกับนานาชาติในการปราบปราบสื่อลามกอนาจารเด็กได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็น

ผลดีต่อชื่อเสียงของประเทศ และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศโดยชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยได้

ตระหนักถึงความส าคัญของเด็กอันเป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 8. เกิดผลดีทางด้านเศรษฐกิจ เพราะกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะ

ท าให้เศรษฐกิจของประเทศด าเนินไปตามกลไกที่ก าหนดไว้อย่างถูกต้อง โดยไม่มีการน าเงินที่ไม่

ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออันกระทบต่อการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ก็เพ่ือรักษาความมั่นคงของชาติต่อไป 

4.3 ข้อเสียหรือผลกระทบที่ได้รับจากการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 การก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากจะส่งผลดีหรือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยแล้ว ในทาง

ตรงกันข้ามก็อาจส่งผลกระทบหรือเกิดข้อเสียบางอย่าง ซึ่งได้แก่ 

1. เนื่องจากความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร อยู่ในขอบเขตของกฎหมายหลายฉบับ 

ท าให้การกระท าความผิดครั้งหนึ่งๆอาจอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่าย และหากน า

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมีบทบัญญัติให้สามารถน ามาตรการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ไปใช้กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดในกฎหมายอ่ืนได้ อาจท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย

ซ้ าซ้อนกันระหว่างหน่วยงาน อันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้ ดังนั้น ภาครัฐจึง
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จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ในการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดดังกล่าว  

 2. การก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอาจท าให้มีกลุ่มบุคคลที่สูญเสียผลประโยชน์จากการด าเนินการ

ดังกล่าว ท าให้ต่อต้านไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนหาวิธีการหลีกเลี่ยงหรือหาช่อง ว่างของ

กฎหมายเพื่อให้ได้รับประโยชน์เช่นเดิม ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจกระท าการใดที่รบกวนความสงบสุข

ของสังคม จนท าให้ประเทศไทยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงได้ ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะสนับสนุนให้ประชาชนทุกคนให้ความร่วมมือในการสอดส่องดูแลสังคมให้เกิดความสงบสุข 

 3. การก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายฉบับดังกล่าวได้บัญญัติให้อ านาจแก่คณะกรรมการ

ธุรกรรมหรือเลขาธิการแล้วแต่กรณีสามารถออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท า

ความผิดมูลฐานซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าอาจมีการโอน จ าหน่วย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน

นั้นได้ และก าหนดให้ผู้ที่ถูกสั่งยึดหรือายัดทรัพย์ทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นมีหน้าที่

หาหลักฐานมาแสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน 

เพ่ือให้คณะกรรมการธุรกรรมเพิกถอนค าสั่ง เท่ากับเป็นการผลักภาระพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของ

ทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดให้กับเจ้าของ หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งๆที่บุคคลดังกล่าว

อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด จึงอาจเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนในทางทรัพย์สิน และสร้างความเดือดร้อนในการพิสูจน์ความเป็นเจ้าของหรือการเป็นผู้

มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอีกด้วย  

 จากข้อดีหรือผลประโยชน์ และข้อเสียหรือผลกระทบที่ได้รับจากการก าหนดให้ความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ผู้

ศึกษาวิจัยน าเสนอในหัวข้อที่ 4.2 และ 4.3 นั้น หากชั่งน้ าหนักจากทั้งสองเรื่องแล้ว จะเห็นได้ว่า เป็น

การคุ้มค่าและมีประโยชน์มากกว่าที่จะน าความผิดดังกล่าวมาเป็นความผิดมูลฐาน ดังนั้นจึงเห็นควรที่

จะศึกษา ประเด็นในการบัญญัติกฎหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในหัวข้อถัดไป 
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4.4 ประเด็นการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4.4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศและต่างประเทศ  

 จากการศึกษาของผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศ สรุปลักษณะของความผิดมูลฐานได้ดังนี้ 

สหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นกฎหมายเฉพาะ ผู้ศึกษาวิจัย

ได้ค้นคว้ามีอยู่ 3 ฉบับ ได้แก่ Federal Crimes and Criminal Procedure, Bank Secrecy Act 

และ Money Laundering Control Act ซึ่งความผิดมูลฐานตามกฎหมายดังกล่าวที่เกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารจะปรากฏอยู่ใน Federal Crimes and Criminal Procedure Title 18 U.S. Code Part I 

Chapter 71 มาตรา 1460-1470 และใน Federal Crimes and Criminal Procedure Title 18 

U.S. Code Part I Chapter 110 (มาตรา 2252A) กฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก าหนดฐานความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ อันได้แก่ การห้ามมิให้ครอบครองเพ่ือขาย แจกจ่าย ส่งต่อ น าเข้า ส่งออก 

ผลิต เผยแพร่ไม่ว่าด้วยวิธีหรือประการใดๆ รวมไปถึงมีส่วนร่วมในธุรกิจ ซึ่งสิ่งลามก โดยจะเน้นใน

เรื่องการค้าและการเผยแพร่สู่ประชาชนหรือสาธารณชน ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าและปรับ 

และเนื่องจากกฎหมายสหรัฐ (Federal Law) ไม่มีการก าหนดนิยามหรือความหมาย ของค าว่า “สื่อ

ลามกผู้ใหญ่” แต่ทั้งนี้การกระท าความผิดที่จะถือว่าผิดกฎหมายได้นั้น จะต้องปรากฏตามที่ศาลสูง

สหรัฐไดว้างบรรทัดฐานไว้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 1. สื่อดังกล่าวหากพิจารณาโดยใช้มาตรฐานของคนในชุมชุนหรือสังคมนั้นแล้ว จะ

แสดงให้เห็นถึงการเกิดตัณหาราคะในเรื่องทางเพศ มีแนวโน้มที่จะยั่วยุทางกามารมณ์หรือไม่  

 2. สื่อดังกล่าวแสดงให้เห็นหรืออธิบายได้ถึงการปฏิบัติทางเพศที่ไม่เหมาะสมหรือความ

รุนแรงทางเพศ ซึ่งเกินเลยถึงขนาดท าลายค่านิยมของคนได้หรือไม่ 

 3. สื่อดังกล่าวไร้ซึ่งคุณค่าทางวรรณกรรม ศิลปกรรม และวิทยาศาสตร์หรือไม่ 

 4. สื่อดังกล่าวมีการก าหนดนิยามหรือความหมาย และมีการก าหนดการกระท า

ความผิดโดยกฎหมายของมลรัฐไว้หรือไม่ 
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 อย่างไรก็ตามส าหรับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก กฎหมายได้ก าหนดนิยามเป็น

ลายลักษณ์อักษรซึ่งบัญญัติเอาไว้ใน U.S. Code Title 18 Chapter 110 มาตรา 2256 (8) โดยให้

ความหมายว่า สื่อไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หากมีการแสดงการกระท าทางเพศอย่างโจ่งแจ้งในลักษณะ

ใช้เด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีกระท าทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือ เป็นภาพดิจิตอล หรือภาพ computer-

generated ของเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีที่กระท าทางเพศอย่างโจ่งแจ้งหรือการกระท าที่คล้ายคลึง

อย่างมากจนแยกไม่ออก หรือ สื่อที่ผลิตหรือแก้ไขให้เห็นเด็กที่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอายุ

ต่ ากว่าสิบแปดปีก าลังกระท าทางเพศ จะเห็นได้ว่า การก าหนดความหมายของสื่อลามกอนาจารเด็ก

ของกฎหมายสหรัฐจะครอบคลุมถึงเด็กที่มีตัวตนอยู่จริงและเด็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงซึ่งมีความคล้ายคลึง

กับตัวตนจริงจนแยกไม่ออกด้วย13 และกฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจรเด็กไว้เช่นกัน อันได้แก่การห้ามมิให้ผลิต ขาย ซื้อ แจกจ่าย หรือแม้กระทั่งครอบครอง

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก อีกทั้งยังรวมไปถึงผู้สนับสนุนการกระท าดังกล่าว14 

สังเกตได้ว่าไม่ว่าลักษณะการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กจะมีทั้งรูปแบบทางการค้า

หรือเผยแพร่หรือทางการส่วนตัว ผู้ฝ่าฝืนก็จะได้รับโทษทางอาญาทั้งจ าและปรับ  

เจตนารมณ์ของกฎหมายเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากสหรัฐอเมริกา แม้จะเป็นประเทศที่มีเสรีภาพสูง

จะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาท่ีได้บัญญัติให้เสรีภาพแก่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวาง แต่ก็มี

ขอบเขตจ ากัดในเรื่องของสื่อลามกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน15 จะ

เห็นได้ว่า กฎหมายไม่ได้ก าหนดให้สื่อลามกทุกประเภทเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา แต่ได้

ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบางอย่างเป็นการกระท าความผิดรูปแบบหนึ่งในกฎหมาย 

Federal Crimes and Criminal Procedure และถือเป็นความผิดมูลฐานหนึ่งที่จะน ามาตรการของ

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ได้ 

 ประเทศแคนาดาได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไว้ในประมวลกฎหมายอาญา

ของประเทศแคนาดา ปรากฏในมาตรา 462.31 มีการก าหนดความผิดมูลฐานไว้เฉพาะเจาะจง โดยใน

ปัจจุบันยังไม่ปรากฏหรือมีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับสื่อลากมกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐาน แต่

                                           
13  เดชอุดม ไกรฤทธิ์, ค าอธิบายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (บทบัญญัติ

ความผิดเกี่ยวกับสือลามกอนาจารเด็ก), หน้า 5. 
14   The United States Department of Justice, "Citizen's Guide to U.S. Federal Law on Child Pornography." 
15  Thomas J. Smedinghoff, Online Law : The Spa's Legal Guide to Doing Business on the Internet. pp. 

308,320-321. 
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อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ชื่อดังซึ่งเป็นเว็บไซต์แห่งการรวมกลุ่มของบริษัทเอกชนเพ่ือแก้ปัญหา

อาชญากรรมทางธุรกิจได้เขียนบทความเก่ียวกับการฟอกเงิน มีการคาดการณ์ว่า กฎหมายการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศแคนาดาจะมีการบัญญัติเพ่ิมความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารเด็ก (Child Pornography) เป็นความผิดมูลฐานในกฎหมายฉบับดังกล่าว16 โดยอาศัย

แนวคิดในการคุ้มครองและปกป้องตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญาดังกล่าวด้วย 

ประเทศออสเตรเลียได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไว้เป็นกฎหมายเฉพาะ     

ผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้านั้นมีอยู่ 4 ฉบับ ได้แก่ Customs Act, Proceed of Crime Act, Financial 

Transaction Reports Act และ Telecommunications Act ซึ่งกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยเอ้ือการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่รัฐ มิได้เน้นการ

ก าหนดลักษณะหรือความผิดของอาชญากรรม ความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินของประเทศออสเตรเลียไม่ได้ก าหนดความผิดมูลฐานไว้โดยตรงและชัดแจ้ง และเน้นการ

กระท าความผิดที่เป็นข้อหารุนแรง (Serious Offences) กล่าวคือ เป็นความผิดอาญาที่ก่อให้เกิดเงิน

ได้ หรือผลประโยชน์ทางการเงินจ านวนมาก การบัญญัติเช่นนี้ท าให้ประเทศออสเตรเลียสามารถ

ครอบคลุมความผิดมูลฐานไว้ได้เป็นจ านวนมากและสามารถครอบคลุมความผิดต่างๆไว้เกือบทั้งหมด 

ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา 

ส าหรับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในประเทศออสเตรเลียถือเป็นหนึ่งในการกระท า

ความผิดที่เป็นข้อหารุนแรง (Serious Offence) ซึ่งรายละเอียดของความหมายและฐานความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกผู้ใหญ่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะปรากฏอยู่ใน Summary Offences 

Act of 1953 มาตรา 33 (1),(2) และความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กจะปรากฏอยู่ใน The 

Criminal Law Consolidation Act of 1935 Division 11 มาตรา 62-63A ซึ่งได้กล่าวไว้ในบทที่ 2 

ในหัวข้อ 2.2.2.3 ดังนั้น จึงท าให้สามารถใช้มาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินกับการกระท าความผิดดังกล่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการของ Customs Act of 1901 ใน

การปราบปราบสื่อลามกอนาจาร อันได้แก่การเข้าถึงการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่

เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายเงิน มาตรการของ Proceeds of crime Act of 1987 ที่

                                           
16  About Business Crime Solutions Inc.,  

http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
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สามารถเข้าไปควบคุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่ง

ของการปกปิดซ่อนเร้นแหล่งที่มาของฟอกเงิน เคลื่อนย้ายเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ในการหลีกเลี่ยงภาษี

โดยตรง และเจ้าหน้าที่สามารถสันนิษฐานการกระท าการเคลื่อนย้ายเงินผ่านการกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารว่ามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมอ่ืนที่ร้ายแรงตามที่ได้

ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสร้างความเกี่ยวโยงและสามารถเข้าไป

ด าเนินคดีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้ มาตรการของ Financial Transaction Report Act 0f 1988 

ทีส่ามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวเนื่องมาจากการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารซึ่งอาศัยช่องทางในการฟอกเงินโดยผ่านทางสถาบันทางการเงิน และเนื่องจากการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นการท าธุรกรรมทางการเงินแบบลับเพราะเป็นเงินที่ผิดกฎหมาย

และไม่ทิ้งร่องรอบแห่งพยานหลักฐานไว้ การใช้มาตรการดักฟังของ Telecommunications Act 0f  

1991 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งยวดในการหาเบาะแสของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารได้เป็นอย่างดี   

 ส าหรับประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเป็นกฎหมายเฉพาะ มีชื่อ

ว่า “พระราชบัญญัติป้องกันและปรามปราบการฟอกเงิน” ซึ่งได้ก าหนดความผิดมูลฐานแบบ

เฉพาะเจาะจง และปัจจุบันมีความผิดมูลฐานทั้งสิ้น 25 ฐานความผิด โดยมี 21 ฐานความผิดตาม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และอีก 4 ฐานความผิดตามพระราชบัญญัติที่ถือว่าเป็น

ความผิดมูลฐาน และจากความผิดมูลฐานทั้งหมดที่ได้ศึกษาวิจัยมานั้น พบว่า กฎหมายทุกฉบับที่

เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็น

ความผิดมูลฐานไว้แต่อย่างใด 

4.4.2 ปัญหาการบัญญัติความผิดตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร

ให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดอาญาฐานหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อย ความม่ันคง และเศรษฐกิจของประเทศ และเห็นสมควรที่จะต้องก าหนดให้ความผิดดังกล่าว

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่การจะบัญญัติให้ความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานนั้นจะต้องพิจารณาถึงมาตรการทางกฎหมายอาญาที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจะวิเคราะห์ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ฉบับ 
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(เนื่องจากพระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 ยกเลิกไป

โดยปริยายแล้วจึงไม่ได้น ามาพิจารณาด้วย) ดังนี้ 

 1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

 3. พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

 4. ประมวลกฎหมายอาญา 

 กฎหมายแต่ละฉบับมีความแตกต่างกันในเรื่องวัตถุประสงค์ และลักษณะของการกระท า

ความผิด ดังจะได้อธิบายเป็นล าดับต่อไปนี้ 

 4.4.2.1 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

 กฎหมายศุลกากรเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการน าของเข้า การส่งของ

ออก ซึ่งของนั้นอาจเป็นของต้องเสียอากรหรือไม่ก็ได้ ของนั้นอาจเป็นของต้องห้ามหรือของต้องก ากัด

ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการควบคุมการน าของเข้า การส่งของออก

ให้เป็นไปตามกฎหมาย และป้องกันการน าเข้า หรือส่งออก หรือส่งผ่านสินค้าต้องห้ามด้วย ซึ่งวัตถุ

ลามกนั้นถือเป็นของต้องห้ามตามกฎหมายศุลกากร ลักษณะของการก าหนดความผิดในกฎหมายฉบับ

นี้เป็นความผิดที่เกิดจากการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด (Mala Prohibita) โดยกฎหมายได้

บัญญัติห้ามมิให้น าเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของต้องห้าม นั่นก็คือ วัตถุลามก ซึ่ง

เป็นบทบัญญัติห้ามโดยเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น ปรากฏในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2469 มีการแบ่งฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับของต้องห้ามได้ 7 ฐานความผิด ได้แก่17 

 1. ผู้ใดน าหรือพาของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  

 2. ผู้ใดส่งหรือพาของต้องห้ามออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 

 3. ผู้ใดช่วยเหลือด้วยประการใดๆในการน าของต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ

ช่วยเหลือด้วยประการใดๆในการส่งของเช่นว่านั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไทย 

 4. ผู้ใดย้ายถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของต้องห้ามจากเรือก าปั่น ท่าเทียบ

เรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่ม่ันคง หรือโรงเก็บของโดยไม่ได้รับอนุญาต 

                                           
17  ชูชาติ อัศวโรจน์, กฎหมายศุลกากร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2541), หน้า 180-181. 
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 5. ผู้ใดให้ที่เก็บอาศัย หรือเก็บ หรือซ่อนของต้องห้าม หรือยอม หรือจัดให้ผู้อ่ืนกระท า

การเช่นว่านั้น 

 6. ผู้ใดเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆในการขนหรือย้ายถอน หรือกระท าการอย่างใดแก่

ของต้องห้าม 

 7. ผู้ใดหลีกเลี่ยงข้อห้ามหรือข้อจ ากัดอันเกี่ยวแก่ของใด 

ฐานความผิดทั้ง 7 ฐานข้างต้นนี้อาจแบ่งเป็นฐานความผิดใหญ่ 2 ฐานได้แก่ความผิดฐาน

ลักลอบ และความผิดฐานหลีกเลี่ยง ความผิดดังกล่าวก าหนดโทษไว้สูง กล่าวคือ ปรับเป็นเงินสี่เท่า

ราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ า  

นอกจากนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวยังมีบทบัญญัติมาตรา 27 ทวิ ซึ่งเป็นบทบัญญัติอันเกี่ยวกับ

ลักษณะของความผิดซึ่งของต้องห้าม มาตรานี้ก าหนดการกระท าโดยเจตนาอันเป็นความผิดฐานรับซื้อ

ของต้องห้าม ลักษณะของการกระท าผิดก็ได้แก่ การช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ าหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ 

รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันผู้นั้นรู้ว่าเป็นของที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรโดย

หลีกเลี่ยงข้อห้าม การกระท าความผิดดังกล่าวเป็นคนละการกระท ากับความผิดตามมาตรา 27 และ

เกิดข้ึนภายหลังจากการลักลอบหลีกเลี่ยงที่เป็นความผิดหลัก ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนให้เกิด

การลักลอบหลีกเลี่ยงแต่อย่างใด  ความผิดฐานนี้อาจกระท าโดยมิจฉาชีพ บุคคลทั่วไป หรือองค์กร

อาชญากรรม (หากเป็นกรณีผู้ลักลอบ หลีกเลี่ยงเป็นกลุ่มเกี่ยวกับผู้รับซื้อ จ าหน่าย ฯลฯ) ซึ่งในความ

เป็นจริงการจับกุมปราบปรามองค์กรอาชญากรรมในการลักลอบซื้อ จ าหน่ายนั้นเป็นไปได้ยาก18 และ

เนื่องจาการกระท าความผิดฐานนี้เป็นความผิดที่ต่อเนื่องจากความผิดตามมาตรา 27 มาแล้ว อัตรา

โทษที่มุ่งลงโทษแก่ตัวผู้กระท าความผิดจึงถูกบัญญัติให้ลงโทษผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้น้อยกว่า

ความผิดในมาตราก่อน กล่าวคือ จ าคุกไม่เกินห้าปี แต่ส่วนอัตราโทษที่มุ่งแก่ตัวทรัพย์สินยังคงมีอัตรา

เท่ากัน กล่าวคือ ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วย  

 แม้ว่ามาตรา 27 และมาตรา 27 ทวิจะก าหนดโทษปรับไว้ค่อนข้างสูงก็ตาม แต่ในกรณีที่

จ าเลยหลายคนกระท าความผิดในครั้งหนึ่งๆ ศาลจะต้องปรับจ าเลยรวมกันไม่เกินสี่เท่าราคาของซึ่งได้

รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว จะน าเอามาตรา 31 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่

                                           
18  ศุกร์สุดา ปิ่นเฟื่อง, "ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการแก้ไข

ความผิดมูลฐานการลักลอบหนีภาษี" (วทิยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตรร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547), หน้า 205. 
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ศาลจะพิพากษาให้ปรับผู้กระท าความผิดหลายคนในความผิดอันเดียวกัน ในกรณีเดียวกันให้ศาล

ลงโทษปรับเรียงตามรายบุคคล” มาบังคับใช้ไม่ได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ

ศุลกากร ที่บัญญัติว่า “เมื่อบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้แตกต่างกับกฎหมายอ่ืน ให้ยก เอา

บทบัญญัตินี้ขึ้นบังคับ” จะเห็นได้ว่าการลงโทษปรับตามกฎหมายศุลกากรก็หาได้ท าให้ผู้กระท า

ความผิดเกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายอย่างใดไม่  

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน “ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร” ได้ถูกก าหนดให้เป็นความผิด

มูลฐานตามมาตรา 3(7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แล้ว 

เนื่องด้วยเข้าองค์ประกอบหรือหลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดมูลฐานตามทฤษฎีในการก าหนด

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ เป็นความผิดที่

มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม เป็นการกระท าความผิดที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นการกระท า

ความผิดที่มีลักษณะยากต่อการปราบปราม และเป็นความผิดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจหรือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลักษณะการประกอบอาชญากรรม  

อนึ่ง ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ความผิดฐานลักลอบศุลกากรเป็นความผิดคนละฐาน

แตกต่างจากความผิดฐานหลีกเลี่ยงศุลกากร  เนื่องจากเหตุผลด้านลักษณะการกระท าหรือ

องค์ประกอบความผิด แต่ด้วยประกาศกรมศุลกากรที่ 78/2546 เรื่องการก าหนดลักษณะคดี

หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่ต้องรายงานไปยังส านักงาน ปปง. และค าสั่งกรมศุลกากรที่ 466/2546  

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการกระท าความผิดที่ต้องส่งเรื่องให้ส านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินพิจารณายึดทรัพย์ ก าหนดให้ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีต้องถูกคณะกรรมการพิจารณา

เพ่ือรายงานไปยังส านักงานปปง.ด้วย19 จึงท าให้ทั้งสองฐานความผิดยังคงต้องรายงานไปยังส านักงาน 

ปปง. อย่างไรก็ดีการก าหนดให้ความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีต้องรายงานไปยังปปง.ก็เป็นเพียงแค่

ประกาศ ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าควรจะก าหนดให้เป็นกฎหมายมากกว่า ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

กับการก าหนดความผิดมูลฐาน มิฉะนั้นจะเป็นการเพ่ิมอ านาจของฝ่ายบริหารในการก าหนด

รายละเอียดความผิดของพระราชบัญญัติอันเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 

ซึ่งบัญญัติให้คุ้มครองการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญนี้ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็น

                                           
19  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 222. 
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เท่านั้น ดังนั้น เมื่อวัตถุลามกอนาจารเป็นของต้องห้ามซึ่งเกี่ยวข้องทั้งความผิดฐานลักลอบ และ

ความผิดฐานหลีกเลี่ยงตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จึงเห็นควรบัญญัติให้ทั้งสองฐานความผิดเป็น

ความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือป้องกันการใช้ดุลพินิจของ

ฝ่ายบริหารที่อาจไม่เป็นธรรมในการออกประกาศหรือค าสั่งต่างๆได้ และเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาใน

เรื่องฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารในกฎหมายศุลกากรอีกด้วย  

กล่าวโดยสรุปกฎหมายว่าด้วยศุลกากรมีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในความผิด

ฐานลักลอบของต้องห้ามตามมาตรา 27 และความผิดที่ต่อเนื่องจากมาตรา 27 ซึ่งก็คือ มาตรา 27 ทวิ 

ซึ่งได้มีการบัญญัติเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามความผิดฐานหลีกเลี่ยงของต้องห้ามยังไม่มีการบัญญัติชั ดแจ้งใน

พระราชบัญญัติกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4.4.2.2 พระร าชบัญญั ติ ว่ า ด้ ว ยกา รก ร ะท า ความผิ ด เ กี่ ย วกั บคอมพิ ว เ ตอ ร์                

พ.ศ. 2550 

กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นการก าหนดความผิดเกี่ยวกับ

การห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะตามที่กฎหมายก าหนด ลักษณะของการก าหนดความผิดใน

กฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่เกิดจากการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด  (Mala Prohibita) 

วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายฉบับดังกล่าวปรากฏอยู่ในหลักการและเหตุผลในพระราชบัญญัติ 

ความว่า “เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์

เป็นส่วนส าคัญของการประกอบกิจการและการด ารงชีวิตของมนุษย์ หากมีผู้กระท าด้วยประการใดๆ

ให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถท างานตามค าสั่งที่ก าหนดไว้หรือท าให้การท างานผิดพลาดไปจาก

ค าสั่งที่ก าหนดไว้ หรือใช้วิธีการใดๆเข้าล่วงรู้ข้อมูล แก้ไข หรือท าลายข้องมูลของบุคคลอ่ืนในระบบ

คอมพิวเตอร์โดยมิชอบ หรือใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือมี

ลักษณะอันลามกอนาจาร ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชน สมควรก าหนดมาตรการเพ่ือ

ป้องกันและปราบปรามการกระท าดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ” จะเห็นได้ว่า

จุดประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดที่เกี่ยวกับ
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คอมพิวเตอร์ และเมื่อพิจารณาความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ระบบคอมพิวเตอร์ก็เป็นหนึ่งใน

เครื่องมือของอาชญากรในการกระท าความผิดเช่นกัน  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ซึ่งใช้ชื่อเรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” โดย

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารปรากฏอยู่ในมาตรา 14 และมาตรา 15 ลักษณะของการกระท า

ความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นการกระท าความผิดต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ข้อมูล ข้อความ 

ชุดค าสั่งที่อยู่ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผลได้อันมีลักษณะลามกอนาจาร)โดยใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์ในการด าเนินการ ทั้งนี้ยังจะต้องเป็นการกระท าที่สามารถท าให้ประชาชนทั่วไปอาจ

เข้าถึงได้ หรืออาจเป็นการเผยแพร่ หรือส่งต่อในระบบคอมพิวเตอร์ (ซึ่งไม่หมายความรวมถึง การส่ง

ต่อทางกายภาพ เช่น การส่งดิสเกตต์ หรือการสั่งพิมพ์ออก (printout)) ซึ่งเป็นลักษณะของการ

กระท าความผิดที่ยากต่อการปราบปรามเนื่องด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี สามารถสร้างผลกระทบใน

วงกว้างได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจหรือ ความมั่นคงของประเทศ อัตราโทษที่จะ

ลงโทษจ าคุกแก่ผู้กระท าความผิดจึงก าหนดขั้นสูง โดยมิได้บัญญัติขั้นต่ าเอาไว้ กล่าวคือ จ าคุกไม่เกิน

ห้าปี แต่อย่างไรก็ตามอัตราโทษปรับซึ่งก าหนดไม่เกินหนึ่งแสนบาทนั้น หากพิจารณาประกอบกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ศึกษาวิจัยได้กล่าวในหัวข้อ 2.4 จะพบว่า มูลค่าตลาดที่เกิดขึ้นจากธุรกิจของ

อุตสาหกรรมประเภทสื่อลามกอนาจารทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 57,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น

เงินสกุลไทยประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท โดยส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจสื่อลากมกอนาจารบน

อินเทอร์เน็ตมีมากกว่า 4.2 ล้านเว็บไซต์ทั่วโลก หรือประมาณร้อยละ 12 ของเว็บไซต์ทั้งหมด คิดเป็น

มูลค่ากว่า 25,000 ล้านเหรียญหรือประมาณ 80,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโทษปรับที่ก าหนดไว้

ในกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้ผู้กระท าความผิดเกรงกลัว จึง

เห็นสมควรให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือน า

มาตรการด าเนินการกับทรัพย์สินมาบังคับใช้กับการกระท าความผิดดังกล่าว 

4.4.2.3 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

 กฎหมายว่าด้วยเรื่องภาพยนตร์และวีดิทัศน์จากที่ได้ศึกษาค้นคว้านั้น พบว่า เป็นกฎหมายที่มี

วัตถุประสงค์ในการควบคุมสื่อ อีกทั้งยังมีมาตรการที่ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริม (อาทิ ส่งเสริมให้
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ภาพยนตร์ในต่างประเทศมาถ่ายท า ลงทุน ผลิตในประเทศไทย) และมาตรการควบคุมก ากับดูแล

กิจการทางด้านภาพยนตร์และวีดิทัศด้วย (อาท ิตรวจพิจารณาเนื้อหาของภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ

มีการจัดท าระบบการจัดระดับความเหมาะสมของภาพยนตร์ หรือ เรตติ้ง ก่อนมีการเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนในราชอาณาจักร) ซึ่งลักษณะของการก าหนดความผิดในกฎหมายฉบับนี้เป็นความผิดที่

เกิดจากการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด (Mala Prohibita) 

กล่าวถึงการควบคุมก ากับดูแลสื่อตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าว สามารถแบ่ง

ลักษณะของการควบคุมออกเป็น 2 ลักษณะคือ การควบคุมในเชิงเนื้อหาอย่างเด็ดขาด และ การ

ควบคุมในเชิงเนื้อหาอย่างไม่เด็ดขาด และเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งลามกก็เป็นหนึ่งในเนื้อหาที่มี ลักษณะ

เป็นการบ่อนท าลาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจ

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและเกียรติภูมิของประเทศไทยซึ่งถูกจัดให้อยู่ในเรตติ้งที่เรียกว่า 

“ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร” ตามข้อ 7 ของกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของประเทศภาพยนตร์ 

พ.ศ. 2552 ที่ก าหนดว่า “หากภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาในสาระส าคัญของเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ หรือ

เนื้อหาที่แสดงการมี เพศสัมพันธ์ที่ เห็นอวัยวะเพศ จะถือเป็นภาพยนตร์ที่ห้ ามเผยแพร่ ใน

ราชอาณาจักร” ดังนั้นกรณีของสื่อลามกอนาจารอาจพิจารณาได้ว่าเป็นสื่อที่ต้องห้ามมิให้มีการสร้าง20

โดยเด็ดขาด21 ซึ่งหากบุคคลใดสร้างภาพยนตร์ในลักษณะดังกล่าว มีความผิดตามมาตรา 23 แห่ง

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวยังบัญญัติความผิดที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการเผยแพร่และ

การท าให้แพร่หลาย เช่น การน าสิ่งดังกล่าวออกฉาย 22 ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจ าหน่ายใน

ราชอาณาจักรไว้ด้วย โดยจะต้องน าภาพยนตร์และวีดิทัศน์ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ซึ่งหากฝ่าฝืน อัตราโทษก็จะมีเพียงโทษปรับ กล่าวคือ ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาทกรณี

ภาพยนตร์ และระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทกรณีวีดิทัศน์  

                                           
20  มาตรา 4 “สร้างภาพยนตร์” หมายความว่า การผลิต ถ่าย อัด บันทึก หรือท าด้วยวิธีการใดๆเพื่อให้เป็นภาพยนตร์ 
21  นันท์ภัสร์ สนธิพร, "มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมสื่อลามกและสื่อที่ไม่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชน: 

ศึกษากรณีร่างพระราชบัญญัติปราบปรามวัตถุยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ..." หน้า 164. 
22  มาตรา 4 “ฉาย” หมายความว่า การน าภาพยนตร์หรือวีดิทัศน์มากระท าให้ปรากฏภาพ หรือภาพและเสียงด้วยเครื่อง

ฉาย หรือเครื่องมืออื่นใด และให้หมายความรวมถึงการถ่ายทอดด้วย 



 141 

เมื่อได้พิจารณาจากโทษตามกฎหมายฉบับนี้ ประกอบกับโทษตามที่คณะท างานเฉพาะกิจ

เพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force (FATF) 

ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้วางหลักในการก าหนดความผิดมูลฐานนั้น จากบันทึกการตีความ

ของข้อแนะน า 40 ข้อของคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

หรือ Fianacial Action Task Force (FATF 40 Recommendations) ในข้อที่ 3 เกี่ยวกับความผิด

ฐานฟอกเงินนั้น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งว่า “ในกรณีที่แต่ละประเทศใช้วิธียึดยอดสูงสุดเป็น

ตัวก าหนดความผิด (threshold approach) ความผิดมูลฐานทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดควรประกอบได้

ด้วยความผิดทั้งหมดท่ีอยู่ภายในกรอบของความผิดร้ายแรงตามกฎหมายแห่งชาติของคน หรือควรจะ

รวมความผิดทั้งหลายที่ก าหนดโทษสูงสุดคือการจ าคุกมากกว่า 1 ปี หรือส าหรับประเทศที่ก าหนดยอด

ขั้นต่ าส าหรับความผิดเอาไว้ในกฎหมายของตน ความผิดมูลฐานควรประกอบด้วยความผิดทั้งหมดที่มี

บทลงโทษจ าคุกอย่างน้อยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป”23 ดังนี้จะเห็นได้ว่าความผิดตามมาตรา 23 และ 

26(7) เข้าหลักเกณฑ์ของ FATF แต่บางความผิด เช่น ตามมาตรา 25 ไม่อาจเข้าหลักเกณฑ์ของ FATF 

ในการที่จะก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และด้วย

จุดประสงค์ของการตราพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่งส่งเสริมการลงทุนใน

ประเทศ เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ทั้งนี้ก็เพ่ือเสริมสร้าง

เศรษฐกิจของประเทศให้ดียิ่งขึ้นน ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศ ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า 

กรณีดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติผู้สร้างภาพยนตร์ผู้สุจริตที่มีทัศนคติ และวัฒนธรรมแตกต่าง

จากของไทย อาจเกิดปัญหาเรื่องการตีความในความเป็นลามกอนาจารต่างกัน และอาจท าให้เกิด

ปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นหากน ามาตรการต่างๆในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินมาใช้อาจเกิดความยุ่งยากและเป็นปัญหาส าคัญแก่ผู้ประอบการสุจริตและมีประวัติที่ดี และ

อาจน าไปสู่การอยู่ในขอบข่ายของการด าเนินการและบังคับใช้มาตรการต่างๆตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามฟอกเงิน เช่น การถูกตรวจสอบทางธุรกรรมทรัพย์สินจนถูกยึดอายัดทรัพย์สิน ถือว่า

เป็นค่าเสียโอกาสในการท าธุรกิจ (Opportunity Cost) ของผู้ประกอบการ ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า ยังไม่

สมควรให้ความผิดตามกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

                                           
23  FATF, "The Forty Reccommendations." 
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4.4.2.4 ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจาร 

ประมวลกฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจาร บัญญัติเพ่ือเป็นการป้องกันและ

ปราบปรามการผลิตและท าให้แพร่หลายซึ่งสิ่งลามก ลักษณะของการกระท าความผิดตามกฎหมาย

ฉบับนี้ ได้มีการแยกระหว่างการกระท าผิดต่อสื่อลามก(ผู้ใหญ่) และสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยมีก าหนด

ฐานความผิดที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือ การท า ผลิต มีไว้ น าเข้า ส่งออก หรือท าให้แพร่หลายเพ่ือการค้า 

แต่ความแตกต่างกันจะเป็นเรื่องการก าหนดโทษ โดยหากเป็นการกระท าความผิดต่อสื่อลามก(ผู้ใหญ่) 

จะมีบทลงโทษในอัตราที่ต่ ากว่าการกระท าความผิดต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก กล่าวคือ จ าคุกไม่เกิน

สามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า การก าหนดโทษไว้เช่นนี้อาจเป็น

ผลมาจากแนวคิดในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งบางประเทศให้เหตุผลว่าสื่อลามก(ผู้ใหญ่)ยัง

เกี่ยวข้องกับการมีหรือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถจะกระท าได้  แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ผิดกฎหมายด้วย 

อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงก าหนดให้การกระท าใดๆต่อสื่อลามก(ผู้ใหญ่)เป็นเรื่องผิดกฎหมาย 

เพราะวัฒนธรรมไทยยังไม่ยอมรับและเปิดกว้างเท่าวัฒนธรรมของประเทศอ่ืนโดยเฉพาะวัฒนธรรม

ตะวันตก จึงท าให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก(ผู้ใหญ่)เป็นความผิดที่เกิดจากการที่กฎหมายบัญญัติให้

เป็นความผิด (Mala Prohibita) 

ส าหรับการกระท าความผิดต่อสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยเนื้อหาของความผิดผู้ศึกษาวิจัยมี

ความเห็นว่าเป็นความผิดอาญาในตัวเอง (Mala Inse) ที่ปุถุชนคนธรรมดาย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่

ถูกต้องทั้งในแง่หลักศาสนาและศีลธรรมตามแนวคิดทฤษฎีศีลธรรมอันดีของประชาชน ส่งผลให้อัตรา

โทษก าหนดไว้สูง กล่าวคือ ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก จะมีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 287/1) ความผิดฐานส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจาร

เด็กให้แก่ผู้อ่ืน จะมีโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (มาตรา 

287/1 วรรคสอง) และความผิดฐานค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก จะมีโทษจ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และ

ปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 287/2) การบัญญัติฐานความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารเด็กนี้ก็เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก และบัญญัติให้

เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา และ

ประเทศออสเตรเลียตามท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 2.2.2  

อนึ่ง Financial Action Task Force (FATF)  ได้จ าแนกประเภทของความผิดที่ควรก าหนด

เป็นความผิดมูลฐาน หนึ่งในนั้นก็ได้แก่ “การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ (sexual exploitation) 
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รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบทางเพศกับเด็ก และผู้ศึกษาวิจัยก็มีความเห็นว่า การก าหนดเช่นนั้น

หมายความรวมไปถึง “สื่อลากมกอนาจารเด็ก” ด้วย เพราะนานาประเทศต่างก็ได้ยอมรับว่าสื่อลามก

อนาจารเด็กเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี จะเห็นได้จากได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ

ในอนุสัญญาสิทธิเด็ก แต่ส าหรับสื่อลามก(ผู้ใหญ่)นั้น ขึ้นอยู่กับการก าหนดลักษณะความผิดมูลฐาน

ภายในประเทศ ซึ่งเป็นความผิดที่มีผลกระทบเฉพาะในแต่ละประเทศ อันเนื่องมาจากแนวคิดในเรื่อง

สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก กล่าวคือ บุคคลย่อมต้องมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดโดย

รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนั้นการแสดงออกซึ่งความคิดต้องไม่ไปกระทบต่อความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน และเรื่องส่วนตัวของปัจเจกชน ถ้าการแสดงออกล้ าเส้นไปกระทบความสงบเรียบร้อย

ของประชาชน เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดย่อมหมดไป ไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะรัฐผู้มี

หน้าที่ในการออกกฎหมายย่อมจะต้องรักษาความสงบเรียบร้อยไว้24 ดังนั้นสื่อลามก(ผู้ใหญ่)หาใช่เป็น

ความผิดมูลฐานสากลเช่นเดียวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ 

เมื่อได้พิจารณาจากลักษณะการก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารตามประมวล

กฎหมายอาญา ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า บางฐานความผิดมีลักษณะที่เกี่ยวข้องในการส่วนตัว ไม่ถึงขนาด

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก ยกตัวอย่าง ผู้ซื้อซีดี

ลามกอนาจารเด็กเพ่ือครอบครองและเสพย์สื่อเอง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

287/1 เป็นความผิดฐานครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งลักษณะและพฤติกรรมของผู้ซื้อมิได้

จะแสวงหาผลก าไรหรือผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สินแต่อย่างใด ดังนี้ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบและ

ท าลายระบบเศรษฐกิจได้ หากจะก าหนดเป็นความผิดมูลฐานก็อาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน

การบัญญัติใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ก็

สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ในทางกลับกัน บางฐานความผิดมีลักษณะเกี่ยวข้อง

ในทางการค้า อาจส่งผลกระทบและท าลายระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง เช่น ความผิดฐานผลิตสื่อลามก

อนาจารเด็กเพ่ือการค้า ยกตัวอย่าง ผู้จ าหน่ายซีดีลามกอนาจารเด็ก มีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 287/2 ซึ่งลักษณะและพฤติกรรมของผู้ขายนั้น ก็กระท าเพ่ือแสวงหาผลก าไรหรือ

ผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน เกิดผลประโยชน์จ านวนมหาศาล ประกอบกับจากข้อมูลในเรื่อง

สถานการณ์และสถิติเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในประเทศไทยที่ส่งกระทบในด้านต่างๆตามที่ได้กล่าว

                                           
24  ปกป้อง ศรีสนิท, กฎหมายอาญาขั้นสงู, หน้า 26-28. 
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ไว้ในหัวข้อ 2.4.2 และ 2.5 พบว่าการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมีลักษณะเป็นองค์กร

อาชญากรรมท่ีมีการด าเนินการร่วมกันอย่างซับซ้อน ยากต่อการปราบปราม มีเงินทุนหมุนเวียนในการ

กระท าความผิดเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอัตราโทษปรับกับผลประโยชน์หรือ

ผลตอบแทนที่ผู้กระท าความผิดได้รับจากการกระท าความผิด อัตราโทษที่ได้บัญญัติไว้ในกฎหมาย

ฉบับดังกล่าวจึงไม่อาจข่มขู่ยับยั้งผู้กระท าความผิดได้ อีกทั้งโทษริบทรัพย์สินทางอาญาก็อาจจะบังคับ

ใช้ได้ค่อนข้างยากอันเนื่องมาจากความยากในการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือลงโทษผู้กระท าความผิด

ที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรน าลักษณะความผิดประเภทนี้ ในลักษณะ

ทางการค้ามาก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือน า

มาตรการในการด าเนินการกับทรัพย์สินมาบังคับใช้กับการกระท าความผิดดังกล่าว ให้ เกิด

ประสิทธิภาพซึ่งการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 

จากการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารข้างต้น สามารถสรุปเป็นตาราง

เปรียบเทียบได้ดังนี้  

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
 

ชื่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ ฐานความผิดเกี่ยวกับ      

สื่อลามกอนาจาร 

ความสอดคล้องกับ

หลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดเป็น 

ความผิดมูลฐาน 

พระราชบัญญัติศุลกากร 

พ.ศ. 2469 

 

ควบคุม 
ป้องกัน 

 

- ค ว า ม ผิ ด ฐ า น ลั ก ล อ บ /
หลีกเลี่ ยงศุลกากรหรือของ
ต้องห้าม 
- ค ว า ม ผิ ด ฐ า น รั บ ซื้ อ ข อ ง

ต้องห้าม 

 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติว่าด้วย

การกระท าคว ามผิ ด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

พ.ศ. 2550 

ป้องกัน 
ปราบปราม 

- ความผิดฐานน าข้อมูลลามก
เข้ า สู่ ร ะบบคอม พิว เตอร์ ที่
ประชาชนอาจเข้าถึงได้ 
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- ความผิดฐานเผยแพร่หรือส่ง

ต่อโดยรู้ว่าเป็นข้อมูลลามกโดย

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 

 
 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2551  

ควบคุม 
 

- ความผิดฐานสร้างภาพยนตร์
ลามก25 
- ความผิดฐานน าภาพยนตร์
ลามกออกเผยแพร่ 
- ความผิดฐานละเว้นการน าสื่อ
ผ่ า น ต ร ว จ พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการ 

 
 
 

× 

ประมวลกฎหมายอาญา ป้องกัน 
ปราบปราม 

- ความผิดฐานกระท าต่อสื่อ
ลามก(ผู้ใหญ่) 
- ความผิดฐานครอบครองสื่อ

ลามกอนาจารเด็ก 

- ความผิดฐานส่งต่อซึ่งสื่อลามก

อนาจารเด็ก 

- ความผิดฐานการค้าซึ่งสื่อ

ลามกอนาจารเด็ก 

 
 
 

× 

 

× 

 
 
 

 

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า กฎหมายเฉพาะที่เก่ียวกับสื่อลามกอนาจารมีวัตถุประสงค์ในการ

บัญญัติที่แตกต่างกัน และฐานความผิดในกฎหมายแต่ละฉบับก็มีลักษณะการกระท าที่หลากหลาย อีก

ทั้ง ผู้ศึกษาวิจัยยังพบว่า ความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในกฎหมายบางฉบับสมควรก าหนดให้

เป็นความผิดมูลฐานทั้งหมด ความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในกฎหมายบางฉบับไม่สมควร

ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานทั้งหมด และฐานความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในกฎหมายบาง

ฉบับสมควรก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานเพียงบางฐานความผิดเท่านั้น  

นอกจากนี้กฎหมายป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินมีบทบัญญัติจ ากัดสิทธิเสรีภาพของ

บุคคลในทางทรัพย์สิน ดังนั้น การจะก าหนดความผิดมูลฐานจะต้องก าหนดเท่าที่จ าเป็น ไม่ไปล้ า

                                           
25  สร้าง หมายความวา่ ผลิต ถา่ย อัด บนัทึก หรือท าด้วยวิธกีารใดๆเพื่อให้เป็นภาพยนตร์ 
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กระทบต่อสาระส าคัญของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอันจะขัดต่อหลักในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ฉะนั้น กรอบความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารก็ไม่ควรมีลักษณะที่ไม่ร้ายแรงถึงขนาด

กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเศรษฐกิจ หรือความมั่นคง

ของประเทศ และหากพิจารณาจากหมายเหตุท้ายกฎหมายดังกล่าวที่บัญญัติว่า “เนื่องจากในปัจจุบัน

ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระท าความผิดกฎหมายบางประเภทได้น าเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระท าความผิดนั้นมากระท าการในรูปแบบต่างๆอันเป็นการฟอกเงิน เพ่ือน าเงินหรือทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปได้อีก ท าให้ยากแก่การ

ปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถปราบปราม

การฟอกเงินหรือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการตัดวงจรการ

ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรก าหนดมาตรการต่างๆให้สามารถด าเนินการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” จะท าให้เห็นว่า 

การตรากฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพ่ือต้องการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการตัดวงจร

อาชญากรรมในการกระท าความผิดอาญาบางประเภทเท่านั้นโดยการก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน 

ทั้งนี้เพ่ือมิให้ผู้กระท าความผิดมูลฐานน าเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดไปใช้เป็น

ประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปได้อีก ประกอบกับมาตรา 58 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติว่า “ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระท าความผิดใดเป็นทรัพย์สินที่สามารถด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนได้อยู่แล้ว แต่ยังไม่มีการ

ด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นตามกฎหมายดังกล่าว หรือด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ไม่เป็น

ผล หรือการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการมากกว่า ก็ให้

ด าเนินการกับทรัพย์สินนั้นต่อไปตามพระราชบัญญัตินี้” ท าให้เห็นว่ามาตรการตามกฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฉบับดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ตัวทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน โดยมี

กระบวนการร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และถือได้ว่าเป็นการน า

มาตรการริบทรัพย์สินในทางแพ่งไปเสริมกับมาตรการริบทรัพย์สินทางอาญา เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการด าเนินการทางทรัพย์สิน โดยสามารถริบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับความผิดนั้นได้

แม้จะไม่มีผู้ถูกลงโทษในการกระท าความผิดนั้นตามค าพิพากษาในคดีอาญาก็ตาม ดังนี้ หากความผิด
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อาญาลักษณะใดเป็นความผิดที่ไม่ก่อให้เกิดทรัพย์สินขึ้นจากการกระท าความผิดดังกล่าวแล้วก็ไม่

สมควรที่จะก าหนดให้ความผิดอาญาในลักษณะเหล่านั้นเป็นความผิดมูลฐานแต่อย่างใด26  

นอกจากนี ้หากบัญญัติความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดย

ไม่แยกฐานความผิดระหว่างฐานความผิดที่มีผลประโยชน์ในทางการส่วนตัว(ไม่ใช่ประโยชน์ในลักษณะ

อันเป็นทรัพย์สิน) กับฐานความผิดในทางการค้าที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อาจไม่สอดคล้องกับ

ความผิดมูลฐานอ่ืนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

อาท ิ

1. ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การค้ามนุษย์หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยความผิดมูลฐานนี้

จะก าหนดเฉพาะที่เก่ียวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไป หรือรับไว้เพ่ือการอนาจารซึ่งชายหรือ

หญิง เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น หรือความผิดฐานพรากเด็กและผู้เยาว์ เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท า

เพ่ือหาก าไรหรือเพ่ืออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวเด็กหรือผู้เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น 

หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี หรือที่เกี่ยวกับการเป็น

เจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือ

เป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการ

เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระท าความผิดรวมกันมีมูลค่า

ตั้งแต่ห้าล้านบาทข้ึนไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ดวงตรา แสตมป์ และตั๋วตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นการค้า 

4. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทาง

ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพ่ือการค้า 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การจะก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินในลักษณะความผิดตามกฎหมายเฉพาะทุกฉบับโดยไม่จ ากัดขอบเขตฐาน

                                           
26  วิทยา นีติธรรม, "การก าหนดกรอบลักษณะของความผิดมูลฐานเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), หน้า 88-89. 
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ความผิดอาจไม่สอดคล้องกับการก าหนดกรอบของลักษณะความผิดมูลฐาน และไม่สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตามมา ดังนั้นจึงน ามาสู่การวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในการบัญญัติ

ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อถัดไป 

4.5 แนวทางในการบัญญัติความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารให้เป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 เนื่องจากการบัญญัติความผิดตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจาร ให้เป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากน าความผิดทุกฐานความผิดใน

กฎหมายเฉพาะทุกฉบับมาบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน อาจท าให้ไม่สอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอยู่

หลายประการดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อก่อน ดังนั้นเพ่ือหาแนวทางในการก าหนดความผิดมูลฐาน

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารนั้น จึงจ าเป็นต้องทราบถึงปัญหาการบัญญัติความผิดตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยจะขอกล่าว ดังต่อไปนี้ 

 4.5.1 ความหมายของ “สื่อลามกอนาจาร”  

การจะน ามาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบการฟอกเงินมาใช้กับความผิดเกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจารได้นั้น จะต้องปรากฏว่ามีการก าหนดความผิดมูลฐานก่อน เมื่อเห็นควรน าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมาเป็นความผิดมูลฐานแล้ว และความผิดดังกล่าวก็มีที่มาจากกฎหมายอาญา 

จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงการตีความของความหมายสื่อลามกอนาจารในกฎหมาย

อาญาว่ากฎหมายดังกล่าวเห็นว่าสิ่งใดเป็นสื่อลามกอนาจารหรือไม่ อย่างไร 

ตามมาตรการทางกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาใน 

บทที่ 2 นั้น ปัญหาเกี่ยวกับความหมายของค าว่า “สื่อลามกอนาจาร” พบว่า สื่อลามกอนาจาร ที่จะ

น ามาบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจ าแนกได้ 2 

ประเภท อันได้แก่ สื่อลามก(ผู้ใหญ่) และสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งความหมายของสื่อลามกอนาจาร
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เด็ก ได้ถูกแก้ไขปัญหาในเรื่องนิยามความหมายเป็นที่เรียบร้อย เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศได้

ก าหนดค านิยามของค าดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงกฎหมายของ

ต่างประเทศที่ผู้ศึกษาวิจัยค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา หรือประเทศ

ออสเตรเลีย ต่างก็บัญญัติความหมายของค าดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน และเมื่อไม่นานมา

นี้ประเทศไทยก็ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 

2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) ซึ่งบัญญัติความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ไว้

อย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่เรียบร้อย ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรน าค านิยามของค าดังกล่าวมาเป็นกรอบ

ในการพิจารณาความหมายของสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) 

บัญญัติว่า  “สื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศ

ของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกินสิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามก

อนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพ

โฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดใน

ลักษณะท านองเดียวกัน และให้ความหมายรวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆข้างต้นที่จัดเก็บในระบบ

คอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ” ดังนั้นการ

ตีความของความหมายค าว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก” คงไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป  

แต่อย่างไรก็ตามความหมายของค าว่า “สื่อลามก(ผู้ใหญ่)”จากที่ผู้ศึกษาวิจัยได้ค้นคว้า พบว่า

มีปัญหาในเรื่องการให้ค านิยามที่ยังคงเป็นนามธรรม กล่าวคือ ไม่มีประเทศไหนเลยบัญญัตินิยาม

ความหมายของค าดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เหตุผลก็เนื่องมาจากแต่ละสังคมมีความแตกต่างใน

เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความเคร่งครัดเรื่องศีลธรรม และการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งการ

เปลี่ยนแปลงในความคิดของคนในสังคมนั้นๆเกิดขึ้นมีอยู่ตลอดเวลา ท าให้สื่อที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

อาจพิจารณาว่าเป็นสื่อลามกของสังคมหนึ่ง แต่อาจไม่ถือว่าเป็นสื่อลามกในอีกสภาพสังคมหนึ่ง  โดย

จากการศึกษาวิจัยนั้น แนวทางการตีความหมายของสื่อลามก(ผู้ใหญ่)ของทุกประเทศ พบว่า ทุก

ประเทศมีจุดร่วมในการก าหนดแนวทางความหมายของค าดังกล่าว กล่าวคือ สื่อในทุกรูปแบบที่

ปรากฏให้ผู้อ่ืนรับรู้แล้วเข้าใจในความหมายของสื่อในทางที่เป็นการยั่วยุทางกามารมณ์ เป็นสื่อที่มี

เนื้อหาเป็นการท าให้ค่าของศีลธรรมอันดีนั้นลดลง ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นสื่อมลพิษทาง

วัฒนธรรม (Cultural Pollution) อย่างหนึ่งที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมที่ด าเนินอยู่ 

อาทิ การร่วมเพศกับสัตว์ การกระท าทารุณกรรมต่อมนุษย์ด้วยกัน หรือสื่อที่ได้มาจากการละเมิดสิทธิ
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ของบุคคลอืน่ เช่นภาพเคลื่อนไหวที่ได้มาจากการแอบถ่าย เพราะเป็นการสร้างให้เกิดความเคยชินต่อ

การล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นต้น สื่อเหล่านี้ถือเป็นสื่อที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็น

ว่า ควรน าแนวบรรทัดฐานดังกล่าวมาเป็นกรอบในการพิจารณาความหมายของสื่อลามก(ผู้ใหญ่) ทั้งนี้

ก็เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมายตามสถานการณ์ของสังคมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้

ตลอดเวลา  

เมื่อได้ทราบความหมายของ “สื่อลามกอนาจาร” ท าให้ทราบถึงประเภทของสื่อลามก

อนาจารซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภท อันได้แก่ สื่อลามก(ผู้ใหญ่) และสื่อลามกอนาจารเด็ก และจาก

สถิติการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในประเทศไทยที่ผู้ศึกษาวิจัยได้กล่าวถึงในหัวข้อ     

ที่ 2.3 ท าให้ทราบว่า การกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมีทั้งกระท าต่อสื่อลามก(ผู้ใหญ่)

และสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นจ านวนมาก ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรก าหนดให้ความผิดต่อสื่อทั้งสอง

ประเภทเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แนวทางในการบัญญัติความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิด

มูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า ควรจะบัญญัติโดยใช้

ค าว่า “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก” โดยให้เพ่ิมอนุมาตราในมาตรา 3 ซึ่งเป็น

บทบัญญัติค านิยามว่า “ความผิดมูลฐาน” แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ว่าสามารถน ามาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้กับสื่อได้ทั้งสอง

ประเภท และเมื่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิได้บัญญัติความหมายของ

ความผิดมูลฐานใดไว้เลย ดังนั้นก็ไม่น่าจ าเป็นที่จะต้องก าหนดค านิยามของค าดังกล่าวไว้ ในกฎหมาย

ฉบับดังกล่าว 

อนึ่ง ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ประการหนึ่ง ก็คือ สื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก 

หมายความรวมถึงสิ่งลามกด้วย โดยอธิบายความได้จากลักษณะของการปรากฏตัวของสื่อที่ผู้

ศึกษาวิจัยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.1.5 อีกท้ังหากพิจารณาจากตัวบทกฎหมายลายลักษณ์อักษรตาม

ประมวลกฎหมายอาญาที่บัญญัติค านิยามค าว่าสื่อลามกอนาจารเด็ก ก็จะพบถ้อยค าว่า สื่อลามก

อนาจารเด็ก หมายความว่า “วัตถุหรือสิ่ง...ลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร...” ดังนี้จึงท า

ให้ความหมายของสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก หมายความรวมถึง สิ่งลามกด้วยเช่นกัน 
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 4.5.2 ลักษณะของการกระท าความผิดในความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

 จากที่ผู้ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารรายฉบับในหัวข้อที่ 4.4.2 

พบว่า มีปัญหาหลายประการที่ไม่อาจจะบัญญัติความผิดทั้งหมดตามกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสื่อ

ลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อันได้แก่ 

1. ความไม่สอดคล้องกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายเฉพาะกับกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ กฎหมายเฉพาะบางฉบับไม่ได้บัญญัติเพ่ือป้องกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมอันเป็นการกระท าของอาชญากรท่ีมุ่งประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินมหาศาล 

2. ความไม่สอดคล้องกันในเรื่องลักษณะของการกระท าความผิดบางฐานความผิดของ

กฎหมายเฉพาะกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน กล่าวคือ บางฐานความผิดในกฎหมายเฉพาะไม่กระทบถึงระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง 

3. ความไม่สอดคล้องกันในเรื่องโทษของกฎหมายเฉพาะกับโทษของความผิดมูลฐาน

ตามมาตรฐานสากลของ FATF 

เรื่องลักษณะของการกระท าความผิดโดยพิจารณาจาก “ผลกระทบทางเศรษฐกิจ” นั้น 

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้น าเรื่องดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับ

การก าหนดความผิดมูลฐาน ซึ่งเมื่อยึดผลกระทบทางเศรษฐกิจ เป็นตัวแบ่งแยกลักษณะการกระท า

ความผิดต่างๆ จะเห็นได้ว่า ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร บางฐานความผิดมีลักษณะที่เกี่ยวข้อง

ในการส่วนตัว ไม่ถึงขนาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เช่น ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจาร

เด็ก ยกตัวอย่าง ผู้ซื้อซีดีลามกอนาจารเด็กเพ่ือเสพย์สื่อเอง มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 287/1 ซึ่งเป็นความผิดฐานครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก กฎหมายได้ก าหนดโทษจ าคุก

ไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยลักษณะและพฤติกรรมของผู้ซื้อมิได้จะ

แสวงหาผลก าไรหรือผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สินแต่อย่างใด ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบและท าลาย

ระบบเศรษฐกิจได้ อีกทั้งมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ก็สามารถป้องกันและปราบปรามกับผู้กระท า

ความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว แต่ในทางกลับกัน บางฐานความผิดที่มีลักษณะเกี่ยวข้องในทาง

การค้า อาจส่งผลกระทบและท าลายระบบเศรษฐกิจในวงกว้างได้ เช่น ความผิดฐานผลิตสื่อลามก

อนาจารเด็กเพ่ือการค้า ยกตัวอย่าง ผู้จ าหน่ายซีดีลามกอนาจารเด็ก มีความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญามาตรา 287/2 กฎหมายได้ก าหนดโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
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ปรับ โดยลักษณะและพฤติกรรมของผู้ขายกระท าเพ่ือแสวงหาผลก าไรหรือผลประโยชน์ในด้าน

ทรัพย์สิน และเกิดผลประโยชน์จ านวนมหาศาล  

เมื่อได้แยกลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร โดยใช้ “ผลกระทบทาง

เศรษฐกิจ” เป็นตัวแบ่งแยกนั้น จะสามารถจ าแนกลักษณะของการกระท าความผิดได้ 2 ประเภทซึ่ง

ได้แก่ “ลักษณะของการกระท าความผิดในทางส่วนตัว” และ “ลักษณะของการกระท าความผิด

ในทางการค้า” ประกอบกับการค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินที่มุ่งจัดการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดอันเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม

ต่อเนื่องหรือวงจรอาชญากรรม มุ่งขจัดผลประโยชน์ทางการเงินเพ่ือตัดมูลเหตุจูงใจในการกระท า

ความผิดของผู้กระท าความผิด และตัดเงินทุนที่จะน าไปหล่อเลี้ยงองค์กรอาชญากรรม  และการ

ค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า แนวทางในการก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจารนั้นไม่ควรน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปด าเนินการกับลักษณะของ

การกระท าความผิดในทางส่วนตัว เพราะลักษณะของการกระท าความผิดดังกล่าวมักไม่ใช่การ

แสวงหาประโยชน์ในทางเงินหรือทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจน้อย หรือไม่อาจส่งผลกระทบใน

ด้านนี้เลย อีกทั้งมาตรการที่ใช้อยู่ก็เพียงพอที่จะด าเนินการกับผู้กระท าความผิดแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น

ผู้กระท าความผิดในลักษณะดังกล่าวมักเป็นเยาวชนส่วนหนึ่งที่เป็นวัยอยากรู้อยากเห็นซึ่ งทางการไม่

อยากจะด าเนินคดีอย่างรุนแรงอันเป็นการตัดอนาคต จึงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะน ากฎหมายฟอกเงิน

มาใช้บังคับกรณีนี้  แต่เห็นควรน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในกรณีลักษณะ

ของการกระท าความผิดในทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่ง

อาจบัญญัติเพ่ิมโดยใช้ค าว่า “อันมีลักษณะเป็นการค้า” เป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่ง อันเป็น

องค์ประกอบภายนอกของความผิดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง กล่าวคือ เป็นพฤติการณ์ประกอบการกระท า 

ดังนั้นจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสามที่บัญญัติว่า “ถ้า

ผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์ต่อผล หรือย่อม

เล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้”27 เพราะฉะนั้นแม้ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารจะไม่

รู้ว่าการกระท าของตนเข้าข่ายการท าในลักษณะของการค้า แต่ถ้าวิญญูชนทั่วไปเห็นว่าการกระท า

                                           
27  กาญจนาภรณ์ แร่เจริญ, "พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 : ศึกษากรณีการก าหนดให้

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมหรือแปลงเงินตราเป็นความผิดมูลฐาน" (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 175. 
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ดังกล่าวกระท าในลักษณะของการค้า ผู้กระท าย่อมมีความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารอันมีลักษณะ

เป็นการค้า แต่ในขณะเดียวกันถ้าวิญญูชนเห็นว่าการกระท าดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการค้า ก็เท่ากับ

ว่าขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดในเรื่องนี้อันจะบังคับใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ แม้ว่าผู้กระท าความผิดจะมีเจตนาท าในลักษณะการค้าก็ตาม 

ส าหรับเรื่องลักษณะของการกระท าความผิดโดยพิจารณาจาก “โทษ” หนึ่งในมาตรฐานสากล

ที่ได้วางหลักในการก าหนดความผิดมูลฐานนั้น ก็คือ ข้อแนะน า 40 ข้อของคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือ

ด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Fianacial Action Task Force (FATF 40 

Recommendations) ซึ่งจากบันทึกการตีความข้อแนะน า 40 ข้อของคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือ

ด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Fianacial Action Task Force (FATF 40 

Recommendations) ข้อที่ 3 เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินนั้น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ประการหนึ่งว่า 

“ในกรณีที่แต่ละประเทศใช้วิธียึดยอดสูงสุดเป็นตัวก าหนดความผิด (threshold approach) ความผิด

มูลฐานทั้งหลายอย่างน้อยที่สุดควรประกอบได้ด้วยความผิดทั้งหมดที่ อยู่ภายในกรอบของความผิด

ร้ายแรงตามกฎหมายแห่งชาติของคน หรือควรจะรวมความผิดทั้งหลายที่ก าหนดโทษสูงสุดคือการ

จ าคุกมากกว่า 1 ปี หรือส าหรับประเทศที่ก าหนดยอดขั้นต่ าส าหรับความผิดเอาไว้ในกฎหมายของตน 

ความผิดมูลฐานควรประกอบด้วยความผิดทั้งหมดที่มีบทลงโทษจ าคุกอย่างน้อยมากกว่า 6 เดือนขึ้น

ไป”28 เมื่อได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณาเปรียบเทียบกับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารใน

กฎหมายไทย ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า เกือบทุกฐานความผิดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาเป็น

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ เว้นแต่ความผิดฐานละเว้นการ

น าสื่อผ่านตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2550 ที่ก าหนดบทลงโทษเพียงโทษปรับเท่านั้น แต่หากจะบัญญัติให้ทุกกฎหมายเป็นความผิด

มูลฐานก็จะท าให้กฎหมายยืดยาวเกินไป อีกทั้งในอนาคตอาจจะมีกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องออกมาใช้

บังคับนอกจากที่มีอยู่แต่เดิม จึงไม่ควรตีกรอบเฉพาะความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารตามกฎหมาย

รายฉบับเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะอาจท าให้การบังคับใช้กฎหมายแคบไป ฉะนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึง

เห็นว่า การบัญญัติเพียงว่า “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็กอันเป็นลักษณะทาง

การค้า” ก็น่าจะครอบคลุมแล้ว  

                                           
28  FATF, "The Forty Reccommendations." 
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4.5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารกับความผิดมูลฐานตาม

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยที่อาจเกี่ยว

โยงกับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารนั้น ผู้ศึกษาวิจัยขอกล่าวถึงความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) 

แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ “ความผิดเกี่ยวกับการค้า

มนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับเพศเฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือรับไว้เพ่ือการ

อนาจารซึ่งชายหรือหญิง เพ่ือสนองความใคร่ของบุคคลอ่ืน หรือความผิดฐานพรากเด็กหรือผู้เยาว์ 

เฉพาะที่เกี่ยวกับการกระท าเพ่ือหาก าไรหรือเพ่ืออนาจาร หรือโดยทุจริต ซื้อ จ าหน่าย หรือรับตัวเด็ก

หรือผู้ เยาว์ซึ่งถูกพรากนั้น หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ค้าประเวณี เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ

ค้าประเวณี หรือความผิดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการ

ค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการ

ค้าประเวณ”ี ซ่ึงสามารถแยกกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็น 3 ฉบับ อันได้แก ่

1. ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่เกี่ยวกับการเป็นธุระ

จัดหา ล่อไป พาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผู้อ่ืน และความผิดฐานพราก

เด็กและผู้เยาว์ อันได้แก่ ความผิดตามมาตรา 282, 317-31929 

2. ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฉพาะที่

เกี่ยวกับการเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณี หรือความผิด

เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการค้าประเวณี หรือสถานการค้า

ประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันได้แก่30 

  2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 

9 คือ การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลใด เพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการค้าประเวณีแม้

                                           
29  วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุตธิรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 60. 
30  เร่ืองเดียวกัน, หน้า 61. 
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บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม และไม่ว่าการกระท าต่างๆอันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้กระท าภายใน

หรือนอกราชอาณาจักร 

 2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 มาตรา 

11 คือ การเป็นเจ้าของกิจการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการค้าประเวณี หรือสถานการค้าประเวณี 

หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี 

ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย เห็นว่า กฎหมาย 2 ฉบับดังกล่าวข้างต้นได้ก าหนดเป็น

ความผิดมูลฐานอันมีลักษณะของความผิด คือ การเป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพา ซึ่งบุคคลตามที่

ก าหนด วัตถุแห่งการกระท าก็คือ “บุคคล” หาใช่เป็นวัตถุแห่งการกระท าที่เป็น “สิ่งของ” แต่อย่างใด

ไม่ และเมื่อสื่อลามกอนาจารเป็นวัตถุหรือสิ่งของอันเกิดจากการกระท าของบุคคลจริงๆหรือเกิดจาก

การท าภาพบุคคลปลอมหรือท าขึ้นเอง ดังนั้นความผิดมูลฐานดังกล่าวจึงไม่อาจครอบคลุมความผิดที่

เกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก 

3. ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้

บัญญัติถึงการกระท าท่ีเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ไว้ในมาตรา 6 ว่า 

“มาตรา 6 ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัด

ให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิ

ชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

(2) เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัด

ให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็ก 

ผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์” 

จากลักษณะการกระท าความผิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจะต้องเป็นการกระท าที่มีเจตนาเพ่ือ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้31 

1. การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี 

                                           
31 ส านักวิชาการ, การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ : วาระแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , 

2558), หน้า 2-3, 11-12. 
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2. การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 

3. การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน 

4. การเอาคนลงเป็นทาส 

5. การน าคนมาขอทาน 

6. การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 

7. การบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 

8. การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็

ตาม 

ดังนั้นสามารถแยกองค์ประกอบในการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ได้ 2 ประการ ได้แก่ 

1. องค์ประกอบภายนอก ประกอบด้วย 

 1.1  มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด คือ  เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จ าหน่าย พามา

จากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด 

 1.2 กระท าด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด คือ ข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว    

ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือ

ผู้ดูแลบุคคลนั้น 

2. องค์ประกอบภายใน คือ มีเจตนาพิเศษในการกระท าความผิด ซึ่งเจตนาพิเศษนั้นก็

คือมูลเหตุจูงใจในการกระท าความผิด โดยเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเหยื่อหรือผู้เสียหาย 

ส าหรับกรณีที่เป็นการกระท าต่อเด็ก (บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี) ตามมาตรา 6 (2) นั้นจะ

พิจารณาเพียงองค์ประกอบในส่วนของการกระท าและเจตนาพิเศษเพ่ือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

เท่านั้น ไม่ต้องพิจารณาถึงวิธีการกระท าเหมือนบุคคลทั่วไป 

ตามความเห็นของผู้ศึกษาวิจัย เห็นว่า กฎหมายฉบับนี้เชื่อมโยงกับความผิดที่เกี่ยวกับสื่อ

ลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก ตรงที่ การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามกเป็นหนึ่งในเจตนาพิเศษ

ตามกฎหมายการค้ามนุษย์    อีกทั้งเจตนารมณ์ของกฎหมายการค้ามนุษย์ได้ก าหนดความรับผิดใน

การกระท าของบุคคลที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อ “บุคคล” ไม่ได้ก าหนดความรับผิดในการ

กระท าของบุคคลต่อ “สื่อลามก” แต่อย่างใดเลย ฉะนั้น ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (2) แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือ “ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
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ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นความผิดมูล

ฐานที่ครอบคลุม “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็กอันเป็นลักษณะทางการค้า”  
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บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 ในปัจจุบัน สื่อที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุพฤติกรรมของบุคคลให้เป็นอันตรายต่อศีลธรรมอันดี

ของสังคมหรือที่เรียกอีกชื่อว่า “สื่อลามกอนาจาร” แพร่หลายอยู่ในสังคมเป็นจ านวนมาก และ

เนื่องจากลักษณะของการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารอยู่ในรูปแบบขององค์กร

อาชญากรรมหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ วิธีการกระท าความผิดมีความซับซ้อน ลักษณะของ

การกระท าความผิดดังกล่าวยังจัดได้ว่าเป็นความผิดที่ไม่มีผู้เสียหาย (Victimless Crime) จึงท าให้

ยากต่อการปราบปราม และยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ  

ในขณะที่ผลจากการกระท าความผิดสามารถก่อให้เกิดรายได้จ านวนมหาศาลแก่ผู้กระท าความผิด ไม่

ว่าจะเป็นรายได้จากเงินนอกระบบที่เป็นตัวเงินซึ่งสามารถวัดผลของความเสียหายได้ (Tangible 

Damage) หรือความสูญเสียที่นอกเหนือจากตัวเงินซึ่งไม่สามารถวัดผลของความเสียหายได้ 

(Intangible Damage) อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคง และความ

สงบเรียบร้อยของประเทศอย่างร้ายแรง กล่าวคือ ก่อให้เกิดเงินหรือทรัพย์สินสกปรกจ านวนมหาศาล 

ท าให้ระบบเศรษฐกิจทั้งระบบต้องสั่นคลอน กระทบต่อการลงทุน ซึ่งอาจท าให้กิจการเงินทุนขนาด

ใหญ่หรือการด าเนินงานของธนาคารชะงักงัน สร้างความไม่ม่ันใจแก่ลูกค้าหรือผู้ที่ติดต่อท าธุรกรรมกับ

สถาบันหรือองค์กรนั้นๆ ท าลายความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในวงธุรกิจ ภาพพจน์ในทางเศรษฐกิจ

ของประเทศถูกมองในแง่ลบ อีกทั้งกระทบต่อศีลธรรมอันดีของสังคมซึ่งนับว่าเป็นการเสื่อมเสีย

เกียรติยศและชื่อเสียงของประเทศอย่างยิ่ง  

 นานาประเทศต่างตระหนักถึงปัญหาของสื่อลามกอนาจาร จะเห็นได้จากการเกิดขึ้นของ

อนุสัญญาสิทธิเด็ก อนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการบัญญัติ

กฎหมายภายในของต่างประเทศที่ก าหนดให้การกระท าที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นความผิด

ทางอาญา ด้วยเหตุผลที่ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิดอาญาในตัวเอง (Mala Inse) โดยได้รับ

อิทธิพลมาจากแนวคิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และยังถือเป็นความผิดมูลฐานสากลที่เกือบทุก

ประเทศเริ่มก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน         
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แต่ในขณะที่ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก(ผู้ใหญ่)นั้น ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงออก ทั้งในแต่ละสังคมมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและความเคร่งครัดทางศีลธรรม ส่งผล

ให้การกระท าความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามก(ผู้ใหญ่)จะถือเป็นความผิดได้นั้นก็ต่อเมื่อสังคมก าหนดเป็น

ข้อห้ามหรือเกิดจากการที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิด (Mala Prohibita) ท าให้การก าหนดให้

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก(ผู้ใหญ่)ของแต่ละประเทศนั้นมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน เป็นเรื่องเฉพาะภายใน

ของแต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละประเทศว่าจะก าหนดให้ความผิดดังกล่าว

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ไม่ยอมรับสื่อลามกอนาจาร ทั้งสื่อลามก(ผู้ใหญ่)และสื่อลามก

อนาจารเด็ก ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติลักษณะการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารไว้

อย่างกว้างขวางและมีความหลากหลาย ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่า มาตรการทางกฎหมายอาญาที่

เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารทั้งหมด 5 ฉบับ อันได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

พระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลายและการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติว่า

ด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 

2551 และประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายดังกล่าวยังมีข้อบกพร่องในการบังคับใช้กับการกระท า

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อบกพร่องในกฎหมายสารบัญญัติ “เรื่องการลงโทษ” กล่าวคือ มาตรการทาง

กฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของประเทศ

ไทย พบว่า มาตรการบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้กระท าผิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โทษปรับอัน

เกี่ยวกับทรัพย์สินเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิ ด จึงท าให้

ผู้กระท าความผิดไม่เกรงกลัวและยังคงกระท าความผิดต่อไป ส่งผลให้การกระท าความผิดเกิดขึ้นอยู่

เรื่อยๆ  อีกท้ังโทษริบทรัพย์สินทางอาญาจะจ ากัดเฉพาะเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิด

โดยตรงเท่านั้น ไม่สามารถด าเนินการไปถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการแปลงสภาพเป็นทรัพย์สิน

อย่างอ่ืน และในความเป็นจริงผู้กระท าความผิดมักจะน าเงินที่ได้มาจากการกระท าความผิดไปซื้อ

สิ่งของราคาแพง หรือน าไปฝากธนาคาร หรือโอนให้ผู้อ่ืน หรือเอาไปเปิดกิจการสร้างบริษัทบังหน้า

เพ่ือปกปิดแหล่งที่มาของเงิน วิธีการจัดการของผู้กระท าความผิดดังกล่าวเป็นการกระท าที่เรียกว่า 

“การฟอกเงิน” ฉะนั้น เมื่อกฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถจัดการกับวิถีการด าเนินการของผู้กระท า
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ความผิด กฎหมายที่มีอยู่จึงไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. ข้อบกพร่องในเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติ กล่าวคือ มาตรการทางกฎหมายที่มีโทษ

ทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของประเทศไทย พบว่า การ

ด าเนินคดีอาญากับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเหมือนกับการด าเนินคดีอาญาทั่วไปที่

โจทกม์ีหน้าที่ภาระการพิสูจน์ความผิดของจ าเลยโดยปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลยกระท าผิดจริง แต่เมื่อ

คดีสื่อลามกอนาจารเป็นคดีที่ซับซ้อน อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเครื่องมือในการกระท าความผิด 

มีการด าเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งเป็นความผิดที่ไม่มี

ผู้เสียหาย ท าให้การบังคับใช้กฎหมายย่อมเป็นไปได้ยาก และท าให้การแสวงหาพยานหลักฐานเพ่ือ

ลงโทษผู้กระท าความผิดก็เป็นไปได้ยากเช่นกัน ดังนั้นการด าเนินคดีอาญาประเภทนี้ด้วยวิธีการเช่น

คดีอาญาทั่วไป อาจท าให้ผู้กระท าความผิดรอดพ้นจากกฎหมายและไม่สามารถบังคับโทษทางอาญา

ได้ ส่งผลต่อการลงโทษริบทรัพย์สินต่อผู้กระท าความผิดที่ศาลต้องยึดถือหลักเกณฑ์ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ โจทก์จะต้องพิสูจน์ต่อศาลจนปราศจากข้อสงสัยว่าจ าเลย

ได้กระท าความผิดจริงและจ าเลยเป็นผู้กระท าความผิด ฉะนั้น เมื่อกฎหมายที่มีอยู่เดิมไม่สามารถ

ด าเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดอาญาบางฐานได้ดีเท่าที่ควร จึงท าให้ผู้กระท า

ความผิดไม่เกรงกลัวและยังคงกระท าความผิดต่อไป 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ก าหนดมาตรการต่างๆ อันมีไว้เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการของ

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะสามารถบังคับใช้ได้เฉพาะกับความผิดมูลฐานที่ได้

ก าหนดไว้ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น ซึ่งมักจะเป็นความผิดที่ก่อให้เกิด

รายได้เป็นจ านวนมาก จะเห็นได้จากเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้ที่บัญญัติว่า “เนื่องจากใน

ปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระท าความผิดกฎหมายบางประเภทได้น าเงินหรือทรัพย์สินที่

เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นมากระท าการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพ่ือน าเงินหรือ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระท าความผิดต่อไปได้อีก ท าให้

ยากแก่การปราบปรามการกระท าความผิดกฎหมายเหล่านั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ก็ไม่สามารถ

ปราบปรามการฟอกเงินหรือด าเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพ่ือเป็นการตัด

วงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรก าหนดมาตรการต่างๆ ให้สามารถด าเนินการป้องกัน
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และปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งเหตุผล

ดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ของการก าหนดความผิดมูลฐานด้วย และในขณะที่ผู้ศึกษาวิจัยท า

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ความผิดมูลฐานแห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีทั้งสิ้น 25 ฐาน

ความผิด โดยเป็นความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจ านวน 21 ฐานความผิด 

และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินอีกจ านวน 4 ฐานความผิด อันได้แก่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550 มาตรา 53 

วรรคท้าย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 มาตรา 14 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 

มาตรา 16 วรรคท้าย และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 22 โดยความผิดมูลฐานทั้งหมดไม่ปรากฏความผิดเกี่ยวข้อง

กับสื่อลามกอนาจารแต่อย่างใด และแม้ว่าจะมีการบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 3(2)) แต่ความผิดดังกล่าวก็ไม่อาจครอบคลุมไปถึงความผิดที่

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้ เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ได้ก าหนดความรับ

ผิดในการกระท าของบุคคลที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบต่อ “บุคคล” ไม่ได้ก าหนดความรับผิดใน

การกระท าของบุคคลต่อ “สื่อลามกอนาจาร” จะเห็นได้ว่าวัตถุแห่งการกระท านั้นต่างกัน และแม้ว่า

กฎหมายดังกล่าวจะมีการบัญญัติค าว่า “การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก” แต่ก็เป็นเพียงหนึ่ง

ในเจตนาพิเศษเท่านั้น ฉะนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า เมื่อความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมีลักษณะที่

ครบตามหลักเกณฑ์ที่จะก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐาน กล่าวคือ ประการแรก เป็นความผิดที่มี

ลักษณะของการกระท าเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วย ประการที่สอง 

เป็นการกระท าความผิดที่ยากต่อการปราบปราม ประการที่สาม เป็นความผิดที่ให้ผลตอบแทน

มหาศาลกับผู้กระท าผิด ซึ่งผู้กระท าความผิดมักจะน าผลตอบแทนดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ทั้งใน

ลักษณะที่ค านวณเป็นเงินได้และในลักษณะที่ค านวณเป็นเงินไม่ได้ และประการสุดท้าย ส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ ความมั่นคง และความสงบสุขของประเทศ และด้วยเหตุผลที่ว่ามาตรการทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารที่มีอยู่ไม่อาจจัดการกับข้อบกพร่องดังที่ได้บรรยายไว้ข้างต้น จึง

เห็นสมควรให้ก าหนดความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกัน
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และปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้สามารถน ามาตรการพิเศษในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินมาใช้บังคับกับผู้กระท าความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารและทรัพย์สินที่ได้มากจากการ

กระท าความผิดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ  

1. สามารถน ามาตรการลงโทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินมาใช้กับผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเพ่ือให้มีผลในเชิงยับยั้งการกระท า

ความผิดที่เด็ดขาด 

2. สามารถน ามาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งมาใช้ในการแก้ปัญหาการด าเนินการกับ

ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิดอาญาอันเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้ เนื่องจากการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดตามมาตรการทางกฎหมายอาญาที่มีอยู่นั้นต้องด าเนินการหลังจากศาลมีค าพิพากษา

แล้วโดยโจทก์ต้องพิสูจน์ความผิดปราศจากข้อสงสัย และมีมาตรการลงโทษได้อย่างจ ากัด กล่าวคือ

เฉพาะกรณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 มาตรา 33 อันเป็นการริบทรัพย์สินสกปรกเท่านั้น 

ซึ่งไม่ครอบคลุมทรัพย์สินที่ได้โอนหรือเปลี่ยนสภาพไปแล้ว แต่มาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งนี้อาศัย

เพียงเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท าความผิดมูลฐาน คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการส านักงานป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ปปง.) มีอ านาจยึดหรืออายัดทรัพย์สินทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราวได้ ก่อนที่จะส่งเรื่อง

ให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งเพ่ือขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน และ

หากศาลเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน ศาลก็จะมีค าสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตก

เป็นของแผ่นดิน อีกทั้งมาตรการดังกล่าวยังผลักภาระการพิสูจน์ไปให้กับเจ้าของทรัพย์สินเพ่ือพิสูจน์

ว่าตนได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตด้วย เมื่อปัจจุบันลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารได้พัฒนาลักษณะของการกระท าความผิด ส่งผลให้การด าเนินนคดีอาญากับผู้กระท าความผิด

เป็นไปได้ยากมาก ดังนั้น หากน ามาตรการริบทรัพย์สินทางแพ่งซึ่งไม่มีข้อจ ากัดในการพิสูจน์และไม่ผูก

ติดกับคดีอาญามาใช้บังคับกับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร จะท าให้สามารถตัดแรงจูงใจในการ

กระท าความผิดและท าให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน     

เมื่อเห็นควรก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้ว เนื่องจากความผิดดังกล่าวมีที่มาจากกฎหมายอาญา จึงมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงการตีความของความหมาย “สื่อลามกอนาจาร” ในกฎหมาย

อาญาว่า สิ่งใดเป็นสื่อลามกอนาจารหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการศึกษาวิจัยนั้น พบว่า สื่อลามกอนาจาร 



 163 

ที่จะน ามาบัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถ

จ าแนกได้ 2 ประเภท อันได้แก่ สื่อลามก(ผู้ใหญ่) และสื่อลามกอนาจารเด็ก การกระท าความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารก็มีทั้งกระท าต่อสื่อลามก(ผู้ใหญ่) และสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นจ านวนมาก  

ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรน าสื่อทั้งสองประเภทมาพิจารณาให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเห็นควรบัญญัติให้ใช้ค าว่า “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและ

สื่อลามกอนาจารเด็ก” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตีความและบังคับใช้กฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินว่า สามารถน ามาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมา

ใช้กับสื่อได้ทั้งสองประเภท  

ส าหรับค านิยามของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” เนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศได้ก าหนด

ค านิยามเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว กฎหมายของต่างประเทศที่ผู้ศึกษาวิจัยค้นคว้า 

ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา หรือประเทศออสเตรเลีย ต่างก็บัญญัติความหมายของค า

ดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร

เด็ก) โดยบัญญัติความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ไว้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วเช่นกัน             

ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรน าค านิยามของค าดังกล่าวมาเป็นกรอบในการพิจารณาความหมายของสื่อ

ลามกอนาจารเด็ก ซึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) บัญญัติว่า  “สื่อลามกอนาจารเด็ก 

หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน

สิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร 

ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ 

แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน และให้ความหมาย

รวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆ ข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่

สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้”  

ส่วนค านิยามของ “สื่อลามก(ผู้ใหญ่)” จากการศึกษาวิจัย พบว่า ไม่มีประเทศใดบัญญัตินิยาม

ความหมายของค าดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เหตุผลเนื่องมาจากแต่ละสังคมมีความแตกต่างใน

เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี ความเคร่งครัดเรื่องศีลธรรม และการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ อีกทั้งการ

เปลี่ยนแปลงในความคิดของคนในสังคมนั้นๆ ที่ เกิดขึ้นมีอยู่ตลอดเวลา ท าให้สื่อที่มีลักษณะ

เช่นเดียวกันอาจพิจารณาว่าเป็นสื่อลามกของสังคมหนึ่ง แต่อาจไม่ถือว่าเป็นสื่อลามกในอีกสภาพ
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สังคมหนึ่ง อย่างไรก็ดีทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยต่างมีจุดร่วมในแนวทางการตีความหมายของสื่อ

ลามกว่าคือ สื่อในทุกรูปแบบที่ปรากฏให้ผู้อื่นรับรู้แล้วเข้าใจในความหมายของสื่อในทางที่เป็นการยั่วยุ

ทางกามารมณ์ เป็นสื่อที่มีเนื้อหาเป็นการท าให้ค่าของศีลธรรมอันดีนั้นลดลง ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ถือเป็นสื่อมลพิษทางวัฒนธรรม (Cultural Pollution) อย่างหนึ่งที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของ

มนุษย์ในสังคมที่ด าเนินอยู่ อาทิ การแสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพราะเป็นการ

น าไปสู่ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องในเชิงจิตวิทยาเรื่องบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว 

หรือการมีเพศสัมพันธ์อย่างวิตถาร เช่น การร่วมเพศกับสัตว์ การกระท าทารุณกรรมต่อมนุษย์ด้วยกัน 

หรือสื่อที่ได้มาจากการละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่ได้มาจากการแอบถ่าย เพราะ

เป็นการสร้างให้เกิดความเคยชินต่อการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน เป็นต้น สื่อเหล่านี้ถือเป็นสื่อที่สังคม

ไม่อาจยอมรับได้ ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรน าแนวบรรทัดฐานดังกล่าวมาเป็นกรอบในการพิจารณา

ความหมายของสื่อลามก(ผู้ใหญ่) ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้กฎหมายตาม

สถานการณ์ของสังคมท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา 

  ส าหรับลักษณะของการกระท าความผิดในความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ที่ จะน ามา

ก าหนดให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น จ าเป็นที่จะต้อง

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารทุกฉบับ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษากฎหมายทั้งหมด 5 

ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้

แพร่หลาย และการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และประมวลกฎหมาย

อาญา แต่เนื่องด้วยพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติปราบปรามการท าให้แพร่หลาย และการค้าวัตถุ

ลามก พ.ศ. 2471 ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายแล้ว ผู้ศึกษาวิจัยจึงวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย

อาญาที่เก่ียวข้องกับสื่อลามกอนาจาร 4 ฉบับ พบว่า กฎหมายแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ในการบัญญัติ

กฎหมายที่แตกต่างกัน และฐานความผิดในกฎหมายแต่ละฉบับก็มีลักษณะการกระท าที่หลากหลาย 

ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า ฐานความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในกฎหมายบางฉบับสมควรก าหนดเป็น

ความผิดมูลฐานทั้งหมด ฐานความผิดที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารในกฎหมายบางฉบับก็ไม่สมควร

ก าหนดเป็นความผิดมูลฐานเลย และกฎหมายบางฉบับสมควรก าหนดให้บางฐานความผิดที่เกี่ยวกับ

สื่อลามกอนาจารเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น (ดังที่

ปรากฏในตารางเปรียบเทียบภาคผนวก ค ทั้งนี้พิจารณาเปรียบเทียบจากปัจจัย 3 ประการได้แก่  
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1. วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารกับวัตถุประสงค์ของ

การตรากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2. ลักษณะการกระท าความผิดของกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารกับหลักเกณฑ์

ในการก าหนดความผิดมูลฐานของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3. อัตราโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารกับอัตราโทษในความผิดมูลฐาน

ตามที่คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ Financial 

Action Task Force (FATF) 

จากปัจจัยทั้ง 3 ประการข้างต้นนี้น ามาซึ่งตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก ค สามารถ

ชี้ให้เห็นว่าฐานความผิดในกฎหมายฉบับใดสมควรน ามาพิจารณาให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะค านึงถึงปัจจัยทั้ง 3 ประการในการก าหนดความผิดมูลฐาน

ดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า ควรค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วย เพราะการน าเอามาตรการ

ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใช้กับความผิดใดย่อมเป็นการจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพของบุคคลได้ อาทิ การจ ากัดสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน (ตามมาตรา  38(3)) ที่ผู้ครอบครอง

ทรัพย์สินต้องยินยอมให้กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

จากเลขาธิการ ปปง. เข้าไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ

ซุกซ่อนหรือเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน หรือการจ ากัดเสรีภาพในการ

สื่อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมาย (มาตรา 46) โดยเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบัญชีลูกค้าของสถาบัน

การเงิน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพ่ือ

ประโยชน์ในการกระท าความผิดมูลฐานฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการ ปปง. มอบหมาย

เป็นหนังสือ จะยื่นค าขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่งเพ่ือให้มีค าสั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชี 

ข้อมูลทางการสื่อสาร หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวนั้นก็ได้ หรือการจ ากัด

สิทธิในทรัพย์สิน (มาตรา 48) หรือการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพ 

(มาตรา 35 หรือ 36) ดังนั้น ความผิดมูลฐานที่จะบัญญัตินั้นจะต้องก าหนดเท่าที่จ าเป็น ไม่ไปล้ าหรือ

กระทบต่อสาระส าคัญของสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันจะขัดต่อหลักในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉะนั้น 

ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า กรอบความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารก็ควรพิจารณาโดยชั่งน้ าหนัก

ระหว่าง  สิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับ การบังคับใช้มาตรการของกฎหมายป้องกันและ
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ปราบปรามการฟอกเงิน โดยเห็นควรน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในกรณี

ความผิดในลักษณะทางการค้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อศีลธรรมอัน

ดีของประชาชนด้วย โดยอาจบัญญัติเพิ่มโดยใช้ค าว่า “อันมีลักษณะเป็นการค้า” เป็นองค์ประกอบอีก

ประการหนึ่ง 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร กฎหมายป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ประกอบกับการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในการก าหนด

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารให้เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ผู้ศึกษาวิจัยมีความเห็น ดังนี้ 

1. ควรเพ่ิมเติมความดังต่อไปนี้ของบทนิยามค าว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยใช้ค าว่า “ความผิดเกี่ยวกับสื่อ

ลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก...” ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการตีความและบังคับใช้กฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าจะสามารถน ามาตรการของกฎหมายป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินมาบังคบัใช้ครอบคลุมการกระท าต่อสื่อลามก(ผู้ใหญ่) และสื่อลามกอนาจารเด็ก  

2. ควรก าหนดขอบเขตของความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่จะน ามาตรการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ โดยแยกพิจารณาเป็น 2 ประการดังนี้ 

2.1 การบัญญัติความหมายของสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก ผู้ศึกษาวิจัย

เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องบัญญัติความหมายของค าว่า “สื่อลามก” และ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ใน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพราะกฎหมายดังกล่าวก็มิได้บัญญัติ

ความหมายของความผิดมูลฐานใดไว้เลย ประกอบกับเหตุผลอีก 2 ประการดังนี้ 

2.1.1  ส าหรับความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” นั้น ประเทศไทย

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 

(ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก) บัญญัติความหมายของ “สื่อลามกอนาจารเด็ก” ไว้อย่างเป็น

รูปธรรมแล้วตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (17) ซึ่งบัญญัติว่า  “สื่อลามกอนาจารเด็ก 

หมายความว่า วัตถุหรือสิ่งแสดงให้รู้หรือเห็นถึงการกระท าทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึ่งมีอายุไม่เกิน

สิบแปดปี โดยรูป เรื่อง หรือลักษณะสามารถสื่อไปในทางลามกอนาจาร ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร 
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ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ 

แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอ่ืนใดในลักษณะท านองเดียวกัน และให้ความหมาย

รวมถึงวัตถุหรือสิ่งต่างๆข้างต้นที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์หรือในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนที่

สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้” ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า ควรน าค านิยามดังกล่าวมาเป็นกรอบ

ในการพิจารณาความหมายของสื่อลามกอนาจารเด็ก  

2.2.2 ส าหรับความหมายของ “สื่อลามก” นั้น เนื่องจากไม่มีประเทศใด

บัญญัตินิยามความหมายของค าดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้งแนวคิดในเรื่องนี้มีอิทธิพลมา

จากแนวคิดเรื่องเสรีภาพในการแสดงออก แต่ละสังคม แต่ละประเทศมีความแตกต่างในเรื่อง

วัฒนธรรม ประเพณี ความเคร่งครัดเรื่องศีลธรรม และการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพ ส่งผลให้สื่อที่มี

ลักษณะเช่นเดียวกันอาจพิจารณาว่าเป็นสื่อลามกของสังคมหนึ่ง แต่อาจไม่ถือว่าเป็นสื่อลามกในอีก

สภาพสังคมหนึ่ง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในความคิดของคนในสังคมนั้นๆ เกิดขึ้นมีอยู่ตลอดเวลา 

จึงไม่เห็นควรบัญญัติค าดังกล่าวไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการบังคับใช้

กฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องทราบแนวทางในการตีความหมายของค าดังกล่าว

เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งจากการศึกษาวิจัย พบว่า ทุกประเทศมีจุดร่วมในการ

ก าหนดแนวทางของความหมายค าว่าสื่อลามก นั่นก็คือ สื่อในทุกรูปแบบที่ปรากฏให้ผู้อ่ืนรับรู้แล้ว

เข้าใจในความหมายของสื่อในทางที่เป็นการยั่วยุทางกามารมณ์ เป็นสื่อที่มีเนื้อหาเป็นการท าให้ค่าของ

ศีลธรรมอันดีนั้นลดลง ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถือเป็นสื่อมลพิษทางวัฒนธรรม (Cultural 

Pollution) อย่างหนึ่งที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคมที่ด าเนินอยู่ ดังนี้ผู้ศึกษาวิจัยเห็น

ว่า กรอบในการพิจารณาความหมายของสื่อลามกเห็นควรเป็นไปในแนวทางลักษณะดังกล่าวด้วย 

2.2 การก าหนดรายละเอียดของลักษณะความผิดมูลฐานหรือขอบเขตของ

ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารที่จะน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ 

ซึ่งมีอยู่ 2 แนวทางได้แก่ 

2.2.1 ก าหนดรายละเอียดของลักษณะความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสื่อลามก

และสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในกฎกระทรวง กล่าวคือ ให้ฝ่ายบริหารสามารถออกกฎกระทรวงเพ่ือ

ก าหนดรายละเอียดของลักษณะความผิดมูลฐานเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได้ โดยใช้ค าว่า “ความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็กตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” แต่การบัญญัติกฎหมายใน

แนวทางดังกล่าวนี้มีข้อดีคือ ฝ่ายบริหารซึ่งคือรัฐบาลย่อมสามารถท่ีจะน าเอาลักษณะของความผิดฐาน
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เกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็กมาก าหนดไว้ในกฎกระทรวงได้โดยง่าย แต่ข้อเสียคือ เป็น

การเพ่ิมอ านาจของฝ่ายบริหารในการก าหนดรายละเอียดความผิดของพระราชบัญญัติอันเป็นการ

จ ากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้คุ้มครองการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ 

ดังนั้นการก าหนดโดยใช้ค าในลักษณะเช่นนี้อาจจะยังไม่เหมาะสม จึงน ามาสู่แนวทางในการก าหนดข้อ

ต่อไป 

2.2.2 ไม่จ าเป็นต้องก าหนดรายละเอียดของลักษณะความผิดมูลฐาน

เกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก เพ่ือเปิดช่องในการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต เพราะอาจ

เกิดกรณีการตรากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องออกมาใช้บังคับนอกจากกฎหมายที่มีอยู่แต่เดิม จึงไม่ควรตี

กรอบเฉพาะความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นการเจาะจง และแม้ว่าเกือบทุกฐานความผิดใน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารที่ผู้ศึกษาวิจัยได้วิเคราะห์ตามตารางเปรียบเทียบใน

ภาคผนวก ค จะสามารถก าหนดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินได้ แต่หากจะบัญญัติให้ทุกกฎหมายเป็นความผิดมูลฐานก็จะท าให้กฎหมายยืดยาวเกินไปและเป็น

การกระทบต่อสิทธิเสรีภาพประชาชนเกินความจ าเป็น ฉะนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงเห็นว่า การบัญญัติโดยใช้

ค าว่า “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก...” เป็นการเหมาะสมแล้ว  

3. เพ่ิมเติมค าว่า “อันมีลักษณะเป็นการค้า” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความผิด

เกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็ก ซึ่งจะได้ความว่า “ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามก

อนาจารเด็กอันมีลักษณะเป็นการค้า” ทั้งนี้ก็เพ่ือความสอดคล้องกับเหตุผลในการตรากฎหมาย

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มุ่งขจัดผลประโยชน์ทางการเงินเพ่ือตัดมูลเหตุจูงใจในการ

กระท าความผิดของผู้กระท าความผิด และตัดเงินทุนที่จะน าไปหล่อเลี้ยงองค์กรอาชญากรรม ซึ่งเป็น

การจ ากัดเฉพาะบางฐานความผิดเท่านั้น และไม่ใช่ฐานความผิดเพ่ือประโยชน์ในทางการส่วนตัว ที่

ผู้กระท าความผิดได้รับผลตอบแทนไม่มาก เพราะหากน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอก

เงินมาบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็กทุกฐานความผิดก็ย่อมเป็นการ

ไม่จ าเป็นและไม่มีประโยชน์อันใด อีกทั้งบางฐานความผิดกฎหมายที่มีอยู่ก็มีประสิทธิภาพเพียง

พอที่จะสามารถแก้ปัญหาในฐานความผิดนั้นได้อยู่แล้ว อาทิ ความผิดฐานครอบครองสื่อลามก

อนาจารเด็กเพ่ือแสวงหาประโยชน์ทางเพศส าหรับตนเอง (โดยไม่มีเจตนาพิเศษเพ่ือความประสงค์แห่ง

การค้า) เป็นต้น  
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4. ก าหนดข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติการณ์อันมีลักษณะเป็นการค้า เพ่ือท าให้

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างสะดวกและด าเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งข้อ

สันนิษฐานดังกล่าว ผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องบัญญัติเป็นกฎหมาย โดยให้ถือค าว่า “อันมี

ลักษณะเป็นการค้า” นั้นเป็นพฤติการณ์ประกอบการกระท าความผิด  มิใช่ข้อเท็จจริงอันเป็น

องค์ประกอบความผิด ดังนั้น จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสาม

ที่บัญญัติว่า “ถ้าผู้กระท ามิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระท าประสงค์

ต่อผล หรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระท านั้นมิได้” ฉะนั้น แม้ผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามก

อนาจารจะไม่รู้หรือไม่มีเจตนาว่าการกระท าของตนเข้าข่ายการท าในลักษณะของการค้า แต่ถ้า   

วิญญูชนทั่วไปเห็นว่าการกระท าดังกล่าวกระท าในลักษณะของการค้า ผู้กระท าย่อมมีความผิดเกี่ยวกับ

สื่อลามกอนาจารอันมีลักษณะเป็นการค้า แต่ในขณะเดียวกันถ้าวิญญูชนเห็นว่าการกระท าดังกล่าวไม่

มีลักษณะเป็นการค้า ผู้กระท าย่อมไม่มีความผิดในเรื่องนี้อันจะบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินได้ แม้ว่า

ผู้กระท าความผิดจะมีเจตนาท าในลักษณะการค้าก็ตาม 

5. ควรมีการบูรณาการในการท างานของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจารกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติ ตามกฎหมาย

ป้องกันกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยอาจท าบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับแนวทางการประสานงานร่วมกัน  

ปัญหาการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารกับการฟอกเงินถือเป็นปัญหาที่รัฐควร

ตระหนักและให้ความส าคัญ เพราะถ้าหากปล่อยให้ผู้กระท าความผิดอาศัยประโยชน์จากการกระท า

ความผิดอันเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเป็นฐานในการแสวงหาผลตอบแทนหรือรายได้โดยไม่ชอบและ

กระท าการใดๆ ให้ทรัพย์สินที่ได้จากการกระท าความผิดนั้นเสมือนเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบอัน

เป็นการฟอกเงิน จะก่อให้เกิดผลเสียหายกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและความสงบ

สุขของประเทศอย่างมหาศาล ดังนั้น การน ามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้บังคับ

กับความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกและสื่อลามกอนาจารเด็กอันมีลักษณะเป็นการค้าจึงจะสามารถแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เด็ก2 ให้ความหมายว่า  
“การแสดงให้ เห็นถึง
กิจกรรมทางเพศอย่าง
ชัดแจ้งที่ เกี่ยวข้องกับ

1. มีการก าหนด
บทบัญญัติความหมาย
ของค า ว่ า  “ Indecent 
material” หรือ
“Offensive material”3 
ให้ความหมายว่า  
“วัตถุที่น่ ารั ง เกียจ ผิด
ศีลธรรม และหยาบคาย 
รวมไปถึง วัตถุที่มีการใช้
ความรุนแรง โหดร้ าย 
ขัดแย้งต่อศีลธรรม เป็น

                                           
1  U.S. Code  มาตรา 2256 (8)         
2  The Criminal Code มาตรา 163.1(1)        
3  Summary Offences Act of 1953 มาตรา 33 (1) 

 

http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
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ภาพยนตร์ วีดีโอ ภาพ 
ห รื อ ภ า พ จ า ล อ ง ใ น
คอมพิวเตอร์ หรือสร้าง
ขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ไม่
ว่าจะท าหรือผลิตขึ้นโดย
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
ทางกลไก หรือทางอ่ืน
ใด” 

เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 
ปี การแสดงให้เห็นถึง
อวัยวะเพศในทางต่ า
ทรามของเด็กที่มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี และวัตถุ
ที่อยู่ในรูปของข้อความ
ที่อธิบายถึงปฏิบัติการ
ทางเพศกับเด็กที่มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี” 

สิ่ งที่น่าขยะแขยง และ
ต้องก่อให้เกิดการกระท า
ความผิดกฎหมายได้” 
2. สื่อลามกอนาจารเด็ก4 
ให้ความหมายว่า 
“การอธิบายหรือแสดงถึง
กิจกรรมทางเพศของเด็ก
ที่อายุต่ ากว่า 17 ปี หรือ
ปร ะกอบ ไปด้ ว ยภ าพ
อวัยวะเพศหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอวัยเพศของ
เด็ก หรือการผลิตสิ่งเช่น
ว่านั้น และมีลักษณะที่
เป็นลามกอนาจาร” 

ลักษณะการ
กระท าที่เป็น
ความผิด 

1. ห้ามมิให้ครอบครอง
เ พ่ื อ จ า ห น่ า ย ใ น ท า ง
ก า ร ค้ า 5 ส่ ง ต่ อ ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์6 น าเข้า
แ ล ะ ส่ ง ผ่ า น 7  ส่ ง
จดหมาย 8 โฆษณาซึ่ ง
ข้อความ9 ผลิตและขนส่ง
เ พ่ือจ าหน่ายหรือจ่ าย
แ จ ก 10 มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
ธุรกิจ11 แจกจ่ายผ่านทาง

1. ห้ามมิให้ผลิต 
แจกจ่าย ครอบครอง
เพ่ือขายหรือจ่ายแจก 
ส่งต่อไม่ว่าจะทางปกติ
หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งสิ่งลามก15 
 
 
 
 

1. ห้ามมิให้ผลิต มีส่วนใน
การผลิตเ พ่ือขาย หรือ
ข า ย  ห รื อ แ ส ด ง สู่
ส า ธ า ร ณ ช น ใ น ที่
ส าธารณะ หรื อแสดง
เ พ่ือที่ จะ ให้บุ คคล เกิ ด
ความขุ่นเคืองหรือดูถูก
บุคคลดังกล่าว หรือส่งต่อ 
แสดงให้แก่เด็ก ซึ่งสิ่งที่
เ รี ยกว่ า เป็น indecent 

                                           
4  The Criminal Law Consolidation Act of 1935 Division 11 มาตรา 62 
5  U.S. Code  มาตรา 1460 
6  U.S. Code  มาตรา 1461 
7  U.S. Code  มาตรา 1462 
8  U.S. Code  มาตรา 1463 
9  U.S. Code  มาตรา 1464 
10  U.S. Code  มาตรา 1465 
11  U.S. Code  มาตรา 1466 
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เคเบิ้ลทีวี12 รวมไปถึงส่ง
ต่อไปยังเด็กหรือผู้เยาว์
ไม่ว่าด้วยประการใดๆซึ่ง
สิ่งลามก13 
2. ห้ามมิให้ผลิต ขาย ซื้อ   
แจกจ่าย หรือแม้กระทั่ง
ค ร อ บ ค ร อ ง เ พ่ื อ
ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งสื่อ
ลามกอนาจารเด็ก อีกทั้ง
ยังรวมไปถึงผู้สนับสนุน
ก า ร ก ร ะ ท า ดั ง ก ล่ า ว
ด้วย14 
 

 
 
 
 
2. ห้ามมิให้ผลิต 
แจกจ่ าย  ขาย ซึ่ งสิ่ ง
ลามกอนาจารเด็ก และ
รวมไปถึงความรับผิดใน
ฐานครอบครองซึ่ งสิ่ ง
นั้นด้วย16 
 
 

material or offensive 
material17 
 
 
2. ห้ามมิให้ผลิต หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต 
หรือเผยแพร่ หรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
ไม่ว่ าด้ วยวิธี ใดๆซึ่ งสื่ อ
ล า ม ก อ น า จ า ร เ ด็ ก18 
รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลใด
คร อบ ค ร อ ง สื่ อ ล า ม ก
อนาจารเด็ก หรือเจตนาที่
จะเข้าถึงซึ่งสื่อดังกล่าว 
โดยรู้อยู่แล้วว่า เป็นสื่อ
อนาจารลามกเด็ก19 

 
 
 

 

                                                                                                                         
15  The Criminal Code มาตรา 163 
12  U.S. Code  มาตรา 1468 
13  U.S. Code  มาตรา 1470 
14  U.S. Code  มาตรา 2252A 
16  The Criminal Code มาตรา 163.1 
17  Summary Offences Act of 1953 มาตรา 33 (2) 
18  The Criminal Law Consolidation Act of 1935 Division 11 มาตรา 63 
19  The Criminal Law Consolidation Act of 1935 Division 11 มาตรา 63A 

http://www.legislation.sa.gov.au/LZ/C/A/SUMMARY%20OFFENCES%20ACT%201953.aspx
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ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบความผิดมูลฐานในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และประเทศไทย 
 

ประเทศ กฎหมายฟอกเงิน ชื่อกฎหมาย ลักษณะการ
ก าหนด 

ความผิดมูลฐาน 

ความผิด
เกี่ยวกับสื่อ

ลามกอนาจาร
ตามกฎหมาย

ฟอกเงิน 

สหรัฐอเมริกา บัญญัติแยกเป็น 
กฎหมายพิเศษ 

1. Federal Crimes and 
Criminal Procedure 
2. Bank Secrecy Act of 
1970 
3. Money Laundering 
Control Act of 1986  

เฉพาะเจาะจง  
(Federal 

Crimes and 
Criminal 

Procedure  

ออสเตรเลีย บัญญัติแยกเป็น 
กฎหมายพิเศษ 

1. Customs Act 1901 
2. Proceeds of Crime Act 
1987 
3. Financial Transaction 
Reports Act 1988 
4. Telecommunications 
Act 1991 

ไม่เฉพาะเจาะจง 
Serious 
Offence 

 

 
เป็น Serious 

Offence 
 

แคนาดา บัญญัตไิว้ใน
กฎหมายอาญา 

ประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 462.31 

เฉพาะเจาะจง x 
(Expectation 

ความผิดเกี่ยวกับ
สื่อลามก

อนาจารเด็ก) 
ไทย บัญญัติแยกเป็น 

กฎหมายพิเศษ 
พระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 

เฉพาะเจาะจง x 
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ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบลักษณะของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 

ชื่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ ฐานความผิดเกี่ยวกับ 
สื่อลามกอนาจาร 

ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ในการ

ก าหนดเป็น 
ความผิดมูลฐาน20 

พระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2469 

ควบคุม 
ป้องกัน 

- ความผิดฐานลักลอบ/หลีกเลี่ยง
ศุลกากรหรือของต้องห้าม  
- ความผิดฐานรับซื้อของต้องห้าม 

 
 
 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิ ด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2550  

ป้องกัน 
ปราบปราม 

- ความผิดฐานน าข้อมลูลามกเข้าสู่
ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนอาจ
เข้าถึงได ้
- ความผิดฐานเผยแพร่หรือส่งต่อ
โดยรู้ว่าเป็นข้อมูลลามกโดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร ์

 

 
 
 
 
 

 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
ภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

ควบคุม 
 

- ความผิดฐานสร้างภาพยนตร์
ลามก21 
- ความผิดฐานน าภาพยนตร์ลามก
ออกเผยแพร ่
- ความผิดฐานละเว้นการน าสื่อผ่าน
ตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการ 

 

 
 

  × 

ประมวลกฎหมายอาญา ป้องกัน 
ปราบปราม 

- ความผิดฐานกระท าต่อสื่อลามก 
(ผู้ใหญ)่ 
- ความผิดฐานครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็ก 
- ความผิดฐานส่งต่อซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็ก 
- ความผิดฐานการค้าซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็ก 

 

 

 
× 
 
× 
 
 

 

                                           
20  พิจารณาจาก “วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายเฉพาะกับการตรากฎหมายฟอกเงิน” และ “ลักษณะการกระท า

ความผิดของกฎหมายเฉพาะกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงิน” และ “อัตราโทษตามกฎหมายเฉพาะ
กับอัตราโทษในความผิดมูลฐานตามFATF” 

21  สร้าง หมายความวา่ ผลิต ถา่ย อัด บนัทึก หรือท าด้วยวิธกีารใดๆเพื่อให้เป็นภาพยนตร์  
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มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร รุ่น 66 การศึกษาปริญญา
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