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บทนํา  
ในสงัคมไทยปจจบุนัการกระทาํในลกัษณะอนาจารเด็กไดปรากฏเปนขาวเกดิขึน้

เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการกระทําโดยเด็กนั้นถูกลอลวง ขูเข็ญดวยประการใด ๆ  
โดยใชกําลังประทุษราย โดยเด็กน้ันอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือไมวาเด็กน้ัน
จะเต็มใจใหกระทําเพราะรูเทาไมถึงการณก็ตาม ก็ถือวาเปนการกระทําความผิดฐาน
อนาจารท้ังส้ิน และผูกระทําความผิดน้ันอาจมีท้ังคนแปลกหนาท่ีเด็กไมรูจักกันมากอน 
หรือบุคคลใกลชิดในครอบครัวหรือในชุมชนเดียวกันก็ได นอกจากน้ี ยังมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กเกิดขึ้นตามมาอีกดวย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การติดตอสื่อสารในปจจุบันที่มีความสะดวกรวดเร็วโดยระบบอินเตอรเน็ต หรือการ
สื่อสารผานสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ  เชน ทางไลน หรือเฟสบุค ซึ่งเปนที่นิยมเลนกันมาก
ในกลุมเด็กวัยรุน จึงเปนชองทางใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได
โดยรูเทาไมถึงการณ กรณีจึงมีปญหาวาการกระทําใดที่จะเรียกวาเปนการกระทํา
อนาจารเด็ก รวมท้ังกรณีใดท่ีถือเปนความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก และ
กฎหมายไดกําหนดโทษไวเพียงใด  

ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับน้ีจึงใครขอนําเสนอเร่ือง 
“ความผิดเก่ียวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจถึงหลักเกณฑตาง ๆ เก่ียวกับการ
กระทําความผิดฐานอนาจารเด็ก และความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก รวมท้ัง
บทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานอนาจาร ดังนี้ 

ความผดิเกีย่วกบัการอนาจารเดก็ความผดิเกีย่วกบัการอนาจารเดก็
ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา 
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๑. ความหมายคําวา “อนาจาร”
 “อนาจาร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดให

ความหมายวา หมายถงึ ความประพฤตชิัว่ ความประพฤตนิาอับอาย เปนฐานความผดิ
อาญาท่ีผูกระทํากระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปดเผย
รางกาย หรือกระทําการลามกอยางอื่น ลามก นาบัดสี ทําใหเปนท่ีอับอาย เปนท่ี
นารังเกียจแกผูอื่นในความดีงาม 

 “อนาจาร” ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา และความเห็นของนักกฎหมาย 
ไดใหความหมายวา หมายถึง การกระทําท่ีไมสมควรในทางเพศ หรือการกระทําให
อับอายขายหนาในทางเพศโดยกระทําตอเนือ้ตวัรางกายโดยตรง เชน การฉดุแขนหญงิ 
การกอด จูบ ลูบ คลํา หรือสัมผัสจับตองเนื้อตัวรางกาย เปนตน 
หรอืการกระทําทีฝ่าฝนตอศลีธรรมอันด ีการกระทําอนัควรขายหนา
ตอหนาธารกํานัล และไมไดหมายความเฉพาะความใครหรือ
การคาประเวณีเทาน้ัน แตรวมถึงการทําใหอับอายขายหนาใน
ทางเพศดวย โดยอาจจะไมมีความมุงหมายในทางกามารมณก็ได 

 ตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่น าสนใจที่ได มี
คําวินิจฉัยวาการกระทําอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี เปนการ
กระทําอนาจาร

 คาํพิพากษาศาลฎกีาท่ี ๔๐๒๔/๒๕๓๔ การกระทําอนาจารคือการกระทํา
ที่ไมสมควรในทางเพศ เพียงแต กอด จูบ ลูบคลํา แตะตองเนื้อตัวรางกาย ในทาง
ไมสมควรก็เปนความผิดสําเร็จแลว  

 คาํพพิากษาศาลฎกีาที ่๕๖๙๔/๒๕๔๑ การท่ีจาํเลยเขาโอบไหลผูเสยีหาย 
ทั้งที่ไมเคยรูจักกันมากอน ถือเปนความผิดฐานกระทําอนาจาร

 คาํพพิากษาศาลฎีกาท่ี ๔๘๓๖/๒๕๔๗ คาํวา “อนาจาร” มคีวามหมายวา 
เปนการกระทําตอเนื้อตัวบุคคลที่ไมสมควรทางเพศ ซึ่งมิไดหมายความเฉพาะ
การคาประเวณีหรือความใครเทานั้น แตรวมถึงการกระทําใหอับอายขายหนา
ในทางเพศดวย การทีจ่าํเลยกอดเอว จบัมอื และดงึแขนโจทกรวมเชนนัน้ จงึเปนการกระทํา
อนาจารแกโจทกรวมโดยใชกาํลังประทษุราย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ 

 จากแนวคาํพพิากษาของศาลฎีกาดงักลาวทีย่กมานี ้จะเหน็ไดวาการกระทาํ
ตอเน้ือตวับคุคล ซึง่เปนการไมสมควรในทางเพศน้ันจะเปนความผดิฐานอนาจารทัง้สิน้ 
แตอยางไรกต็ามการกระทาํท่ีจะเปนอนาจารหรือไมนัน้ จะตองพจิารณาจากพฤติการณ
ที่ปรากฏภายนอกของการกระทําเปนเกณฑดวย ซึ่งถาการกระทําท่ีปรากฏภายนอก
เปนการกระทําอนาจารแลว แมผูกระทําไมไดกระทําเพ่ือความใครหรือกามารมณ
กเ็ปนความผิดฐานอนาจารได แตหากการกระทําทีป่รากฏภายนอกนัน้ไมไดกระทาํโดย
มุงหมายทางความใครหรือกามารมณ ก็อาจไมเปนความผิดฐานอนาจารแตอยางใด 
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๒.	การกระท�าความผิดอาญาฐานอนาจาร
	 	ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก�าหนดความผิดฐานอนาจารเด็กและ 

บทลงโทษส�าหรับผู้กระท�าความผิด	ไว้ดังนี	้	
	 	(๑)	 กระท�ำอนำจำรแก่บุคคลอำยุกว่ำ	๑๕	ป ี
	 				 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๗๘	ว่า	ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่บุคคลอายุ

กว่า	๑๕	ปี	โดยขู่เข็ญด้วยประการใด	ๆ	โดยใช้ก�าลังประทุษร้าย	โดยบุคคลนั้นอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้	 หรือโดยท�าให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น 
ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	๑๐	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรอืทัง้จ�าทัง้ปรบั

 				 ตัวอย่างค�าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการกระท�าความผิด
ฐานอนาจารตามมาตรา	๒๗๘	

 				 ค�ำพิพำกษำศำลฎีกำที่	 ๓๙๕๓/๒๕๓๙	 จ�าเลยกอดคอผู้เสียหาย
และจับแขนผู้เสียหายลากเพื่อจะพาเข้าห้องพักในโรงแรม	เป็นการกระท�าที่ไม่สมควร
ในทางเพศ	 มีความผิดฐานกระท�าอนาจาร	 โดยใช้ก�าลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๗๘	

     ค�ำพพิำกษำศำลฎกีำท่ี	๑๖๑๒/๒๕๕๒	การทีจ่�าเลยเข้ามาด้านหลงั
แล้วจบูศรีษะโจทก์ร่วม	โดยโจทก์ร่วมไม่ได้ยนิยอม	ถอืได้ว่าโจทก์ร่วมถกูจ�าเลยกระท�า
อนาจาร	 โดยโจทก์ร่วมอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา	
มาตรา	๒๗๘

  (๒)	 กระท�ำอนำจำรแก่เด็กอำยุยังไม่เกิน	๑๕	ปี	
	 				 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	 ๒๗๙	ว่า	 ผู้ใดกระท�าอนาจารแก่เด็กอายุ 

ยงัไม่เกนิ	๑๕	ปี	โดยเดก็นัน้จะยนิยอมหรอืไม่กต็าม	ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ	๑๐	ปี	
หรือปรับไม่เกิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	

	 				 แต่ถ้าการกระท�าความผิดดังกล่าวนั้น	 ผู้กระท�าได้กระท�าโดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใด	ๆ	โดยใช้ก�าลงัประทษุร้าย	โดยเดก็นัน้อยูใ่นภาวะทีไ่ม่สามารถขัดขืนได้ 
หรอืโดยท�าให้เดก็น้ันเข้าใจผดิว่าตนเป็นบคุคลอืน่	ผูก้ระท�าน้ันต้องระวางโทษหนกัขึน้	
โดยจ�าคุกไม่เกิน	๑๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

	 				 จะเห็นได้ว่า	 ความผิดฐานอนาจารตามมาตรา	 ๒๗๘	 และมาตรา	
๒๗๙	นั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน	จะแตกต่างกันเพียงแค่อายุของบุคคลที่ถูกกระท�า	
ซึง่ตามมาตรา	๒๗๘	ต้องมอีายมุากกว่า	๑๕	ปี	ส่วนมาตรา	๒๗๙	ผูถ้กูกระท�าต้องมอีายุ
ไม่เกิน	๑๕	ปี	
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	 (๓)	 การก�าหนดให้ผู ้กระท�าตามมาตรา	 ๒๗๘	 หรือมาตรา	 ๒๗๙	 
ต้องรับโทษหนักขึ้น

	 				 ประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๘๐	ได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับ 
ผู้กระท�าความผิดตามมาตรา	๒๗๘	หรือมาตรา	๒๗๙	ให้ต้องรับโทษหนักขึ้น	ในกรณี
ที่การกระท�าความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�า

	 				 (๑)	รับอันตรายสาหัส	โดยผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	๕	ปี	
ถึง	๒๐	ปี	และปรับตั้งแต่	๑๐๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บาท	หรือ

	 				 (๒)	ถึงแก่ความตาย	 ผู้กระท�าต้องระวางโทษประหารชีวิต	 หรือ 
จ�าคุกตลอดชีวิต

	 (๔)	 การก�าหนดให้ความผดิฐานอนาจารตามมาตรา	๒๗๘	เป็นความผดิ 
อันยอมความได้

	 				 โดยมีหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในมาตรา	๒๘๑	ว่า 
การกระท�าความผิดฐานอนาจารตามมาตรา	 ๒๗๘	 น้ัน	ถ้าการ 
กระท�านัน้มไิด้เกดิต่อหน้าธารก�านลั	หรือไม่เป็นเหตใุห้ผูถู้กกระท�า
รบัอนัตรายสาหัสหรอืถงึแก่ความตาย	หรอืมไิด้เป็นการกระท�าแก่ 
ผู้สืบสันดาน	 ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล	 ผู้อยู่ในความควบคุมตาม
หน้าที่ราชการ	หรือผู้อยู่ในความปกครอง	ในความพิทักษ์หรือใน
ความอนุบาล	กฎหมายก�าหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้

	 (๕) การกระท�าเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น 
	 				 โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๘๒	ว่า	ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น	 

เป็นธุระจัดหา	 ล่อไป	 หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง	 แม้ผู้นั้นจะยินยอม
ก็ตาม	ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่	 ๑	 ปี	 ถึง	 ๑๐	 ปี	 และปรับตั้งแต่	 ๒๐,๐๐๐	 บาท	 
ถึง	๒๐๐,๐๐๐	บาท

	 				 แต่ถ้าการกระท�าความผดิดงักล่าวน้ัน	เป็นการกระท�าแก่บคุคลอายุ
เกิน	๑๕	ปีแต่ยังไม่เกิน	๑๘	ปี	ผู้กระท�าต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่	๓	ปี	ถึง	๑๕	ปี	และ
ปรับตั้งแต่	๖๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๓๐๐,๐๐๐	บาท

	 				 แต่ถ้าการกระท�าความผิดนั้น	 เป็นการกระท�าแก่เด็กอายุยังไม่เกิน	
๑๕	ปี	ผู้กระท�าต้องระวางโทษหนักขึ้น	โดยจ�าคุกตั้งแต่	๕	ปี	ถึง	๒๐	ปี	และปรับตั้งแต่	
๑๐๐,๐๐๐	บาท	ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บาท

	 				 นอกจากนี	้ยงัได้ก�าหนดความผดิส�าหรบัผูก้ระท�าเพือ่สนองความใคร่
ของผูอ่ื้น	โดยการรบัตวับคุคลซึง่มผีูจ้ดัหา	ล่อไป	หรอืพาไป	หรอืสนบัสนนุในการกระท�า 
ความผดิดงักล่าว	แล้วแต่กรณ	ีต้องระวางโทษเช่นเดยีวกับผูก้ระท�าความผดิน้ัน	ๆ 	ด้วย	
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	 (๖) การกระท�าเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยใช้อุบายหลอกลวง	
ขู่เข็ญ	ใช้ก�าลังประทุษร้าย	

	 				 โดยก�ำหนดไว้ในมำตรำ	๒๘๓	ว่ำ	ผู้ใดเพื่อสนองควำมใคร่ของผู้อื่น	 
เป็นธุระจดัหำ	ล่อไป	หรอืพำไปเพือ่กำรอนำจำรซึง่ชำยหรอืหญงิ	โดยใช้อบุำยหลอกลวง 
ขู่เข็ญ	 ใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	 ใช้อ�ำนำจครอบง�ำผิดคลองธรรม	 หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประกำรอืน่ใด	ต้องระวำงโทษจ�ำคกุตัง้แต่	๕	ปีถงึ	๒๐	ปี	และปรบัตัง้แต่	๑๐๐,๐๐๐	บำท 
ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บำท

     แต่ถ้ำกำรกระท�ำควำมผดิดงักล่ำว	 เป็นกำรกระท�ำแก่บคุคลอำยเุกนิ	
๑๕	ปี	 แต่ยังไม่เกิน	 ๑๘	 ปี	 ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต่	 ๗	 ปี	 ถึง	 ๒๐	 ปี	 
และปรับตั้งแต่	๑๔๐,๐๐๐	บำท	ถึง	๔๐๐,๐๐๐	บำท	หรือจ�ำคุกตลอดชีวิตหรอืถ้ำกำร 
กระท�ำควำมผดินัน้	เป็นกำรกระท�ำแก่เดก็อำยยุงัไม่เกนิ	๑๕	ปี	ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษ 
จ�ำคกุตัง้แต่	๑๐	ปี	ถงึ	๒๐	ปี	และปรบัตัง้แต่	๒๐๐,๐๐๐	บำท	ถงึ	๔๐๐,๐๐๐	บำท	หรอื
จ�ำคุกตลอดชีวิต	 หรือประหำรชีวิตและในกรณีที่ผู้ใดกระท�ำเพื่อสนองควำมใคร่ของ 
ผูอ้ืน่	 โดยรบัตวับคุคลซึง่มผีูจ้ดัหำ	 ล่อไป	หรอืพำไปดงักล่ำว	หรอืสนบัสนุนในกำรกระท�ำ 
ควำมผิดดงักล่ำว	ต้องระวำงโทษเช่นเดยีวกับผูก้ระท�ำควำมผดิน้ัน	ๆ 	ด้วย	แล้วแต่กรณี

	 (๗)	 การพาบคุคลอายเุกนิ	๑๕	ปี	แต่ยงัไม่เกนิ	๑๘	ปี	ไปเพือ่การอนาจาร
     โดยก�ำหนดไว้ในมำตรำ	๒๘๓	ทวิ	ว่ำ	ผู้ใดพำบุคคลอำยุเกิน	๑๕	ปี	

แต่ยังไม่เกิน	๑๘	ปี	ไปเพื่อกำรอนำจำร	แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตำม	ต้องระวำงโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน	๕	ปี	หรือปรับไม่เกิน	๑๐๐,๐๐๐	บำท	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

	 				 ถ้ำกำรกระท�ำควำมผดิดงักล่ำว	เป็นกำรกระท�ำแก่เดก็อำยยุงัไม่เกิน	 
๑๕	ปี	ผู้กระท�ำต้องระวำงโทษจ�ำคกุไม่เกนิ	๗	ปี	หรอืปรบัไม่เกนิ	๑๔๐,๐๐๐	บำท	หรอื
ทั้งจ�ำทั้งปรับ

	 				 หำกผูใ้ดซ่อนเร้นบคุคลซ่ึงถกูพำไปดงักล่ำว	ต้องระวำงโทษเช่นเดยีว
กับผู้กระท�ำควำมผิดนั้นด้วย	

	 				 นอกจำกน้ี	ยงัก�ำหนดให้กำรกระท�ำควำมผดิเฉพำะกรณทีีก่ระท�ำแก่
บุคคลอำยุเกิน	๑๕	ปี	เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ด้วย

	 (๘) การพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร	 โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ	 
ใช้ก�าลังประทุษร้าย

     โดยก�ำหนดไว้ในมำตรำ	 ๒๘๔	ว่ำ	 ผู้ใดพำผู้อ่ืนไปเพื่อกำรอนำจำร	
โดยใช้อุบำยหลอกลวง	 ขู่เข็ญ	 ใช้ก�ำลังประทุษร้ำย	 ใช้อ�ำนำจครอบง�ำผิดคลองธรรม	
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประกำรอื่นใด	ต้องระวำงโทษจ�ำคุกตั้งแต	่๑	ปี	ถึง	๑๐	ปี	และ
ปรับตั้งแต่	๒๐,๐๐๐	บำท	ถึง	๒๐๐,๐๐๐	บำท
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จุลนิติ

	 				 ในกรณีที่ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปดังกล่าว	 ต้องระวางโทษ 
เช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น

	 				 นอกจากนี	้กฎหมายยงัได้ก�าหนดให้ความผดิตามมาตราน้ี	เป็นความ
ผิดอันยอมความได้

	 (๙)	 การก�าหนดให้ผู้กระท�าความผิดฐานอนาจารต้องรับโทษหนักขึ้น	
     โดยก�าหนดไว้ในมาตรา	๒๘๕	ว่า	ถ้าการกระท�าความผดิตามมาตรา	

๒๗๖	มาตรา	๒๗๗	มาตรา	๒๗๗	ทวิ	มาตรา	๒๗๗	ตรี	มาตรา	๒๗๘	มาตรา	๒๗๙	
มาตรา	๒๘๐	มาตรา	๒๘๒	หรือมาตรา	๒๘๓	เป็นการกระท�าแก่ผู้สืบสันดาน	ศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแล	 ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง 
ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล	 ผู ้กระท�าต้องระวางโทษ 
หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น	ๆ	๑	ใน	๓	

     ตัวอย่างค�าพพิากษาศาลฎกีา	เกีย่วกบัมาตรา	๒๘๕	
     ค�าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๙๓/๒๕๓๐	 การ

ข่มขืนกระท�าช�าเราผู้สืบสันดานอันจะต้องรับโทษหนักขึ้นตาม
มาตรา	๒๘๕	นั้น	หมายถึง	การกระท�าแก่ผู้สืบสันดานในทางสาย
โลหิตโดยแท้จริง	 การที่จ�าเลยข่มขืนกระท�าช�าเราผู้สืบสายโลหิต
โดยตรง	 แม้ผู้ถูกกระท�านั้นจะมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
จ�าเลย	กถ็อืว่าจ�าเลยกระท�าความผดิต่อผูส้บืสนัดานตามความหมายในมาตรา	๒๘๕	แล้ว

     ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่๗๙๘๖/๒๕๔๐	ค�าว่า	“ศิษย์ซึ่งอยู่ในความ
ดแูล”	ตามมาตรา	๒๘๕	มิได้หมายถงึเฉพาะผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ในฐานะครหูรอือาจารย์
ซึ่งมีหน้าที่สอนศิษย์เท่านั้น	 แต่ครูหรืออาจารย์นั้นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแล	 ปกป้อง	
รกัษาตวัศษิย์	และกระท�าความผิดต่อศษิย์ในระหว่างมหีน้าทีด่งักล่าวด้วย	การทีจ่�าเลย
ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวในขณะเกิดเหตุเพราะเหตุเกิดที่บ้าน	พ.	และนอกเวลาควบคุมดูแล
ของจ�าเลย	 แม้จ�าเลยจะกระท�าอนาจารผู้เสียหาย	 การกระท�าของจ�าเลยก็มิใช่การ 
กระท�าต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล	ตามมาตรา	๒๘๕	

     ค�าพิพากษาศาลฎีกาที	่๓๑๑๐/๒๕๕๑	การที่จ�าเลยด�ารงต�าแหน่ง
ผู ้ช่วยครูใหญ่	 จ�าเลยย่อมมีหน้าที่ปกครองดูแลผู้เสียหายซึ่งเป็นศิษย์ของจ�าเลย	 
เมื่อจ�าเลยพยายามกระท�าช�าเราผู้เสียหาย	จ�าเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา	มาตรา	๒๗๗	ประกอบ	มาตรา	๘๐	มาตรา	๒๘๔	และมาตรา	๒๘๕	

     ค�าพิพากษาศาลฎีกาท่ี	 ๘๕๙๕/๒๕๕๓	 ค�าว่า “ผู้อยู่ใต้อ�านาจ
ปกครอง”	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๒๘๕	หมายถึง	ความปกครองตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มิใช่ตามพฤตินัย	ดังนั้น	การที่จ�าเลย
และภริยารับผู้เสียหายไว้อุปการะเลี้ยงดู	 ให้การศึกษา	 ผู้เสียหายมิได้อยู่ในความ
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ปกครองของจําเลย ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว การท่ีจําเลยพยายามขมขืน
กระทําชําเราผูเสียหายซ่ึงเปนลูกเล้ียงจึงไมเปนความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา
ผูอยูในความปกครองตามมาตรา ๒๘๕ 

๓.  การกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก 
   โดยท่ีการครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็กเปนการละเมิดสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ของเดก็ตามอนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็ และเปนปจจยัทีก่อใหเกดิการลวงละเมดิทางเพศ
ตอเด็กและสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก ประกอบกับความผิดเกี่ยวกับการคา
หรอืทาํใหแพรหลายซึง่วตัถหุรอืสิง่ลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗ นัน้ 
ไมไดมกีารแยกประเภทระหวางสือ่ลามกอนาจารเดก็กบัสือ่ลามกอนาจารผูใหญเอาไว
เปนการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เพ่ือใหเด็กไดรับการคุมครองและปองกันจากการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศมากยิ่งขึ้น ภายหลังตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา โดยกําหนดใหความผดิเกีย่วกบัการคาหรอืทาํใหแพรหลายซึง่วตัถุ
หรือส่ิงลามกท่ีเปนส่ือลามกอนาจารเดก็เปนความผิดท่ีผูกระทําตองรับโทษหนักข้ึน 
รวมทั้งกําหนดใหการครอบครองและสงตอซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเปนความผิด
ดวย โดยกําหนดลักษณะความผิดและบทกําหนดโทษไวดังนี้ 

  (๑) ความหมายของคําวา “สื่อลามกอนาจารเด็ก” 
     “สือ่ลามกอนาจารเดก็” หมายความวา วตัถหุรอืสิง่ทีแ่สดงใหรูหรอื

เหน็ถงึการกระทาํทางเพศของเดก็หรอืกบัเดก็ซึง่มอีายไุมเกนิ ๑๘ ป โดยรปู เรือ่ง หรอื
ลกัษณะสามารถสือ่ไปในทางลามกอนาจาร ไมวาจะอยู ในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน 
ภาพพมิพ ภาพระบายส ีสิง่พมิพ รปูภาพ ภาพโฆษณา เครือ่งหมาย รปูถาย ภาพยนตร 
แถบบนัทกึเสียง แถบบนัทกึภาพ หรอืรปูแบบอืน่ใดในลกัษณะทาํนองเดยีวกัน และให
หมายความรวมถึงวัตถุหรือส่ิงตาง ๆ ขางตนที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรหรือใน
อปุกรณอเิลก็ทรอนกิสอืน่ทีส่ามารถแสดงผลใหเขาใจความหมายได

  (๒) การกระทําความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
     โดยกาํหนดไวในมาตรา ๒๘๗/๑ วา ผูใดครอบครองสือ่ลามกอนาจารเดก็

เพ่ือแสวงหาประโยชนในทางเพศ สําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

     ถาผูกระทําความผิดดังกลาวสงตอซ่ึงส่ือลามกอนาจารเด็กแกผูอ่ืน
ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๗ ป หรือปรับไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

  (๓) การกระทําใหแพรหลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
      โดยกําหนดไวในมาตรา ๒๘๗/๒ วา ผูใดกระทําการอันมีลักษณะ

ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๓ ป ถึง ๑๐ ป และปรับตั้งแต ๖๐,๐๐๐ บาท 
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา 

จุลนิติ

     (๑) เพ่ือความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพ่ือการแจกจาย
หรือเพ่ือการแสดงอวดแกประชาชน ทํา ผลิต มีไว นําเขาหรือยังใหนําเขาใน
ราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังใหพาไป 
หรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก

     (๒) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับ
สือ่ลามกอนาจารเดก็ จายแจกหรอืแสดงอวดแกประชาชนหรอืใหเชาสือ่ลามกอนาจารเด็ก

     (๓) เพือ่จะชวยการทาํใหแพรหลาย หรอืการคาสือ่ลามกอนาจารเด็ก
แลว โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใด ๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิด
ตามมาตรานี ้หรอืโฆษณาหรอืไขขาววาสือ่ลามกอนาจารเดก็ดังกลาวแลวจะหาไดจาก
บุคคลใด หรือโดยวิธีใด

      จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะเห็นได
วาการกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กนั้น ตองเปน
การกระทําตอเด็กท่ีมีอายุไมเกิน ๑๘ ป ไมวาจะเปนเด็กหญิง
หรอืเดก็ชายกต็าม และหากมีกรณทีีบ่คุคลใดอางวาไมรูวาเดก็อายุ
ไมเกิน ๑๘ ป หรือเขาใจวาเด็กอายุเกิน ๑๘ ปแลว กฎหมายจะ
ใชหลักเรื่อง “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” โดยดูจากการกระทํา
รวมทัง้พยานหลักฐานตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของเปนเครือ่งบงช้ีวาบุคคลนัน้
มีเจตนาหรือรูวาเด็กอายุเกิน ๑๘ ป หรือไม

      ปจจุบัน การครอบครองสื่อลามกอนาจาร หรือสงตอสื่อลามก
อนาจารเปนไปโดยงาย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและงายตอการส่ือสาร โดยผาน
ระบบอินเตอรเน็ต หรือโซเชียลมิเดีย ตาง ๆ ที่เรียกกันวา “สังคมออนไลน” เชน 
ทางไลน เฟสบุค เปนตน ในกรณีที่มีบุคคลใดสงสื่อลามกอนาจารเด็กผานทางชองทาง
ไลน หรือเฟสบุค ใหแกบุคคลใด บุคคลผูรับสื่อลามกอนาจารเด็กนี้จะยังไมมีความผิด 
แตผูที่สงมาใหนั้นอาจมีความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนในทางเพศ โดยการสงตอซ่ึงส่ือลามกอานาจารเด็กแกผูอื่นได แตหาก
บคุคลผูไดรบัสือ่ลามกอนาจารเดก็นีไ้ดทาํการบันทกึสือ่ลามกอนาจารเดก็ไวในโทรศพัท
มือถือ หรือคอมพิวเตอรของตัวเอง บุคคลนั้นอาจมีความผิดฐานครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็กเพือ่แสวงหาผลประโยชนในทางเพศได และหากมกีารสงตอใหแกบคุคลอืน่ 
กอ็าจมีความผิดฐานสงตอซึง่สือ่ลามกอนาจารเด็กแกผูอืน่อกีฐานหนึง่ดวย ซึง่จะมีโทษ
ทางกฎหมายทั้งโทษจําคุกหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับดังกลาวขางตน ดังน้ัน หากมี
บคุคลใดสงสือ่ลามกอนาจารเด็กมาใหเราทางอินเตอรเนต็ เราควรลบสือ่ลามกอนาจาร
เด็กน้ันออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของเรา และไมควรบันทึกไว 
หรือสงตอใหบุคคลอื่น ท้ังน้ี เพราะอาจเปนความผิดและตองรับโทษตามกฎหมาย
ดังกลาวได  
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สารพันปญหากฎหมาย

จุลนิติ

บทสรุป
กลาวโดยสรุป การกระทําความผิดฐานอนาจารเด็กน้ัน ถือเปนความผิด

อาญาฐานหน่ึง และไมวาผูกระทําจะเปนหญิงหรือชาย และไดกระทําตอเด็กหญิง
หรือเด็กชายก็เปนความผิดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายไมไดระบุเพศของผูกระทํา
ความผิดหรือผูถูกกระทําวาตองเปนหญิงหรือชาย โดยระบุเพียงวา “ผูใดกระทํา
อนาจารแกบคุคล...” ดงันัน้ ไมวาจะเปนกรณทีีช่ายกระทาํตอหญงิ หญงิกระทาํตอชาย 
ชายกระทําตอชาย หรือหญิงกระทําตอหญิง ก็เปนความผิดฐานอนาจารไดทั้งสิ้น 
และในกรณีท่ีเปนกระทําแกผู สืบสันดาน ศิษยซึ่งอยู ในความดูแล ผู อยู ในความ
ควบคุมตามหนาท่ีราชการ หรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความ
อนบุาล ผูกระทาํตองรบัโทษหนกัขึน้ตามทีก่ฎหมายกาํหนด นอกจากนีแ้ลว การกระทาํ
ความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก ไมวาดวยวิธีใดผูกระทํายอมมีความผิดและ
ตองรับโทษตามกฎหมายดวย เพราะเปนการละเมิดตอสิทธิของเด็ก และเปนการ
ลวงละเมิดทางเพศ และกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก และอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การกระทําความผิดอื่น ๆ  ตามมาอีก เชน ความผิดฐานอนาจาร ความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเรา หรือความผิดอื่นที่สงผลกระทบตอสังคม 

ดังนั้น สังคมทุกฝายจึงตองชวยกันคุมครองดูแลเด็กใหปราศจากเหตุแหงการ
กระทําความผิดฐานอนาจารเด็ก หรือความผิดเก่ียวกับส่ือลามกอนาจารเด็ก และ
ผูปกครองเดก็เองกค็วรทีจ่ะเอาใจใสระมดัระวงัดแูลบตุรหลานใหด ีไมควรปลอยใหอยู
ตามลําพัง รวมท้ังตัวเด็กเองก็ตองระมัดระวังตัวไมควรอยูตามลําพังในสถานที่ปลอด
ผูคนเพราะอาจตกเปน “เหย่ือ” ไดโดยงาย หรือแมแตในสถานท่ีท่ีมีผูคนอยูเปนจํานวนมาก 
เชน ภายในโรงเรียน หรือบนทองถนนที่มีผู คนสัญจรไปมามากมาย ก็อาจมีการ
กระทําอนาจารเกิดขึ้นได เพราะภัยอันตรายนั้นมีอยูทุกที่ ทุกเวลา ถาทุกคน ทุกฝาย
รวมมือกันสอดสองดูแลสังคมและบุตรหลานแลว สังคมก็จะปลอดภัยและสงบสุข
ตลอดไป

155-163-MAC6.indd   163155-163-MAC6.indd   163 5/4/18   09:315/4/18   09:31

creo



