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ช่ือกฎหมาย บทบัญญัติกฎหมาย สาระส าคญั ข้อสังเกต 
1. United Nations Convention 
on the Rights of the Child  

 
 

Article 34  

States Parties undertake to protect the 
child from all forms of sexual 
exploitation and sexual abuse. For 
these pur- poses, 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;  

อนุสัญญาการคุม้ครองสิทธิเดก็
ก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกออก
กฎหมายและท าความตกลงระหวา่ง
ประเทสเพื่อคุม้ครองการกระท าผดิทาง
เพศต่อเดก็ 

อนุสญัญาเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์
ในภาพกวา้งท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองเดก็
จากการกระท าผดิทางเพศในทุก
รูปแบบ แมไ้ม่ไดก้ าหนดเร่ือง 
Commercial Sexual Exploitation of 
Children ไวโ้ดยเฉพาะ แต่อนุสญัญา
ฉบบัน้ีกค็รอบคลุมเร่ืองดงักล่าวไวด้ว้ย
เพราะถือวา่เป็นรูปแบบหน่ึงในการ
กระท าผดิทางเพศต่อเดก็ 
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(c) The exploitative use of children in 
pornographic performances and 
materials.  

 

2 Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of 
the Child on the Sale of 
Children, Child Prostitution 
and Child Pornography  

 

 Article 2  

For the purposes of the present 
Protocol:  

(a) Sale of children means any act or 
transaction whereby a child is 
transferred by any person or group of 
persons to another for remuneration or 
any other consideration; 

Article 3 

1. Each State Party shall ensure that, 
as a minimum, the following acts and 
activities are fully covered under its 
criminal or penal law, whether such 
offences are committed domestically 

พิธีสารฉบบัน้ีมีการก าหนดเก่ียวกบั
ความหมายของการคา้เดก็ไวด้ว้ยใน
มาตรา ๒  และก าหนดใหป้ระเทศ
สมาชิกออกกฎหมายภายในเพื่อเอาผดิ
การกระท าของบุคคลหรือองคก์รท่ีมี
การท าความผดิเก่ียวกบัเพศต่อเดก็ 
โดยรวมถึงการคา้เดก็ท่ีมีพฤติกรรมท่ีมี
การละเมิดทางเพศต่อเดก็ 

มีก าหนดถึงการกระท าผดิต่อเดก็ของ
ทั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไวด้ว้ย 
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or transnationally or on an individual 
or organized basis:  

(a) In the context of sale of children as 
defined in article 2:  

(i) Offering, delivering or accepting, 
by whatever means, a child for the 
purpose of:  

a. Sexual exploitation of the child; 

 
 

3. International Labour 
Organisation (ILO) Worst 
Forms of Child Labour 
Convention, 1999 (No. 182)  

 

Article 3  

For the purposes of this Convention, 
the term the worst forms of child 
labour comprises:  

  (b)  the use, procuring or offering of 
a child for prostitution, for the 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน
เดก็กมี็การก าหนดหา้มเร่ืองการจดัหา
เดก็เพื่อใหบ้ริการทางเพศ 

กรณีน้ีรวมถึงธุรกิจบนัเทิงและธุรกิจ
ท่องเท่ียวท่ีมีการจดัเดก็เพื่อใหบ้ริการ
ทางเพศดว้ย 
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production of pornography or for 
pornographic performances;  

      

4. United Nations Convention 
against Transnational 
Organized Crime (UNTOC) 
and its Protocol to Prevent, 
Suppress and Punish 
Trafficking in Persons, 
especially Women and Children 
2000  

 

Article 2 

Statement of purpose  

The purposes of this Protocol are:  

(a) To prevent and combat trafficking 
in persons, paying particular attention 
to women and children; 

 
 

อนุสญัญาสหประชาชาติเพือ่ต่อตา้น
องคก์รอาชญากรรมขา้มชาติกมี็การ
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พื่อต่อตา้นการคา้
เดก็ 

กรณียอ่มรวมถึง Commercial Sexual 
Exploitation of Children 

5. 18 US §2251 Sexual 
Exploitation of Children 

 

(a) 
Any person who employs, uses, 
persuades, induces, entices, or coerces 
any minor to engage in, or who has 
a minor assist any other person to 
engage in, or who transports 

ในสหรัฐอเมริกามีการก าหนดเอาผดิ
กบัการกระท าต่อเดก็ โดยเอาผดิพอ่แม่ 
หรือผูใ้ชอ้  านาจปกครองหากรู้ถึงการ
กระท าผดิแต่กระท าการใดๆ เป็นการ
ช่วยเหลือการกระท าผดิดงักล่าว การ
กระท าผดิประเภทน้ีกฎหมายก าหนด

มีการก าหนดใหค้วามผดิส าเร็จกบั
ความผดิฐานพยายามมีโทษเท่ากนั  

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-805818355&term_occur=953&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-103901109-1416780791&term_occur=1&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-103901109-1416780791&term_occur=2&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
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any minor in or affecting interstate or 
foreign commerce, or in any Territory 
or Possession of the United States, 
with the intent that such minor engage 
in, any sexually explicit conduct for 
the purpose of producing any visual 
depiction of such conduct or for the 
purpose of transmitting a live visual 
depiction of such conduct, shall be 
punished 
 
(b) 
Any parent, legal guardian, 
or person having custody or control of 
a minor who knowingly permits such 
minor to engage in, or to assist any 
other person to engage in, sexually 
explicit conduct for the purpose of 
producing any visual depiction of 
such conduct or for the purpose of 

โทษขั้นต ่าไวด้ว้ยคือจ าคุกไม่นอ้ยกวา่ 
๑๕ ปี และโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน ๓๐ 
ปี แต่หากมีพฤติกรรมเป็นการท่ีรุนแรง
ข้ึนกมี็การรับโทษสูงข้ึนเป็นล าดบั คือ 
จ าคุกตั้งแต่ ๒๕ ปี ถึง ๕๐ปี และ
ก าหนดโทษสูงสุดเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองน้ี
คือ โทษจ าคุกตั้งแต่ ๓๕ ปี ถึงจ าคุก
ตลอดชีวิต 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-103901109-1416780791&term_occur=3&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-103901109-1416780791&term_occur=4&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1051840099-1416780789&term_occur=1&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1423563549-1416780787&term_occur=1&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1423563549-1416780787&term_occur=1&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1423563549-1416780787&term_occur=2&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1423563549-1416780787&term_occur=2&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-805818355&term_occur=954&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-1863626127-1416780785&term_occur=1&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
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transmitting a live visual depiction of 
such conduct shall be punished as 
provided 
(e) 
Any individual who violates, or 
attempts or conspires to violate, this 
section shall be fined under this title 
and imprisoned not less than 15 years 
nor more than 30 years, but if 
such person has one prior conviction 
under this chapter, section 1591, 
chapter 71, chapter 109A, or chapter 
117, or under section 920 of title 
10 (article 120 of the Uniform Code 
of Military Justice), or under the laws 
of any State relating to aggravated 
sexual abuse, sexual abuse, abusive 
sexual contact involving a minor or 
ward, or sex trafficking of children, or 

the production, possession, receipt, 

https://www.law.cornell.edu/definitions/uscode.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=18-USC-991716523-805818355&term_occur=960&term_src=title:18:part:I:chapter:110:section:2251
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920
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mailing, sale, distribution, shipment, 
or transportation of child 
pornography, such person shall be 
fined under this title and imprisoned 
for not less than 25 years nor more 
than 50 years, but if such person has 2 
or more prior convictions under this 
chapter, chapter 71, chapter 109A, or 
chapter 117, or under section 920 of 
title 10 (article 120 of the Uniform 
Code of Military Justice), or under the 
laws of any State relating to the 
sexual exploitation of children, such 
person shall be fined under this title 
and imprisoned not less than 35 years 
nor more than life. 

 
 
 
   

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/10/920
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6. Crimes (Child Sex Tourism) 
Amendment Act 1994 of 
Australia 

 

Inducing child under 16 to be 
involved in sexual conduct 
   "50BD.(1) A person ('the first 
person') must not induce a person who 
is under 16 to commit, to submit to, or 
to be present while a third person 
commits, an act of indecency that: 
   (a) is committed outside Australia 
and in the presence of the first person; 
and 
 

กฎหมายก าหนดหา้มการกระท ากบัเดก็
อายไุม่เกิน ๑๖ ปี 

กฎหมายเขียนหา้มการชกัชวนซ่ึงเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของ Grooming ซ่ึง
เป็นพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การกระท า
ความผดิทางเพศต่อเดก็ได ้

 

 
 

7. Swiss Criminal Code 

 

 

 Article 187 para 1 
Any person who engages in a sexual 
act with a child under 16 years of age, 
or, incites a child to commit such an 
activity, or involves a child in a sexual 
act, is liable to a custodial sentence 
not exceeding five years or to a 
monetary penalty. 
 

สวิสเซอร์แลนดก์ าหนดเอาผดิกบัการ
กระท ากบัเดก็ท่ีมีอายไุม่เกิน ๑๖ ปี 
ก าหนดโทษสูงสุดไวเ้พยีงจ าคุก ๕ ปี 

กฎหมายไม่ไดก้ าหนดถึงลกัษณะของ
การประกอบธุรกิจ แต่ก าหนดใน
ลกัษณะของการจ่ายค่าตอบแทนต่อ
การกระท าทางเพศ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึง
ของ Child sex tourism 
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Article 196 

Any person who carries out sexual 
acts with a minor or induces a minor 
to carry out such acts and who makes 
or promises payment in return is liable 
to a custodial sentence not exceeding 
three years or to a monetary penalty.  

  

8. UK Sexual Offence Act 2003 
 
 

Article 47 

Paying for sexual services of a child 

(1) A person (A) commits an offence 
if— 

(a)he intentionally obtains for himself 
the sexual services of another person 
(B), 

(b)before obtaining those services, he 
has made or promised payment for 
those services to B or a third person, 

ประเทศองักฤษก าหนดการกระท า
ความผดิทางเพศท่ีกระท าต่อเดก็โดยมี
การเสนอการจ่ายค่าตอบแทนไวใ้น
กฎหมายวา่ดว้ยการกระท าความผดิทาง
เพศ การกระท าความผดิในมาตราน้ีมี
โทษจ าคุกสูงสุดถึงจ าคุกตลอดชีวิต 

กฎหมายน้ีสามารถปรับใชก้บักรณี 
Child Sex Tourism ได ้
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or knows that another person has 

made or promised such a payment, 
and 

(c)either— 

(i)B is under 18, and A does not 
reasonably believe that B is 18 or 
over, or 

(ii)B is under 13. 

(2) In this section, “payment” means 
any financial advantage, including the 
discharge of an obligation to pay or 
the provision of goods or services 
(including sexual services) 
gratuitously or at a discount. 

(3)A person guilty of an offence under 
this section against a person under 13, 
where subsection (6) applies, is liable 
on conviction on indictment to 
imprisonment for life. 
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(4)Unless subsection (3) applies, a 
person guilty of an offence under this 
section against a person under 16 is 
liable— 

(a)where subsection (6) applies, on 
conviction on indictment, to 
imprisonment for a term not 
exceeding 14 years; 

(b)in any other case— 

(i)on summary conviction, to 
imprisonment for a term not 
exceeding 6 months or a fine not 
exceeding the statutory maximum or 
both; 

(ii)on conviction on indictment, to 
imprisonment for a term not 
exceeding 14 years. 
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ช่ือกฎหมาย บทบัญญตักิฎหมาย สาระส าคญั ข้อสังเกต 
1. U.S. Code § 2422 – Coercion 
and enticement 
 

(b) Whoever, using the mail or any 
facility or means of interstate or 
foreign commerce, or within the 
special maritime and territorial 
jurisdiction of the United States 
knowingly persuades, induces, 
entices, or coerces any individual who 
has not attained the age of 18 years, to 
engage in prostitution or any sexual 
activity for which any person can be 
charged with a criminal offense, or 
attempts to do so, shall be fined under 
this title and imprisoned not less than 
10 years or for life. 
 

มีการก าหนดรูปแบบของการล่อลวงไว้
ดงัน้ี การชกัชวน ชกัจูงใจ ล่อไป หรือ
การบงัคบั โดยไม่จ  ากดัวา่จะเป็นไป
เพื่อการคา้บริการทางเพศเท่านั้น แต่ให้
รวมถึงเพื่อกิจกรรมทางเพศทุกประเภท
ดว้ย  

สหรัฐอเมริกาใชบ้งัคบักฎหมายน้ีเพื่อ
คุม้ครองเด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่ ๑๘ ปี โดย
ก าหนดใหมี้โทษขั้นต ่าจ  าคุกไม่นอ้ย
กวา่ ๑๐ ปี และโทษขั้นสูงสุดคือจ าคุก
ตลอดชีวิต ทั้งน้ีกฎหมายไดก้ าหนดให้
การกระท าความผดิหรือการพยายาม
กระท าความผดิในฐานน้ีไดรั้บโทษ
เท่ากนั เน่ืองจากกฎหมายมุ่งคุม้ครอง
เหยือ่ซ่ึงเป็นผูเ้ยาว ์

2. Sexual Offences Act 2003 of 
United Kingdom (Part 1) 
 

Meeting a child following sexual 
grooming etc. 
F1 (1) A person aged 18 or over (A) 
commits an offence if— 

มีการก าหนดแยกกนัระหวา่งการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง
กิจกรรมทางเพศกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีมี
อายไุม่เกิน ๑๖ ปี กบักรณีการท่ีมีการ

กรณีน้ีบทบญัญติัของกฏหมายมีการ
ก าหนดถึงการนดัหมายท่ีเกิดข้ึนท่ีใด
ในโลกก็ได ้ถือเป็นการน าหลกั 
Extraterritorial มาใช ้(ในส่วนน้ีไม่
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      F2 (a) A has met or communicated 
with another person (B) [F3on one or 
more occasions] and subsequently— 
             (i) A intentionally meets B, 
             (ii) A travels with the 
intention of meeting B in any part of 
the world or arranges to meet B in any 
part of the world, or 
             (iii) B travels with the 
intention of meeting A in any part of 
the world, 
        (b) A intends to do anything to or 
in respect of B, during or after the 
meeting mentioned in paragraph (a)(i) 
to (iii) and in any part of the world, 
which if done will involve the 
commission by A of a relevant 
offence,] 
       (c) B is under 16, and 

นดัหมายเจอกนักบัเด็กหรือเยาวชน ซ่ึง
มีการก าหนดโทษไวแ้ตกต่างกนั  

จ าเป็นตอ้งใส่ไวต้ามแบบของกฎหมาย
องักฤษ แต่สามารถน าบทบญัญติัตาม
ร่างกฎหมายท่ีไดย้กข้ึนไวน้ี้ ไปบญัญติั
ไวใ้นมาตรา ๘ ของประมวลกฎหมาย
อาญา ก็จะท าใหค้วามผิดนั้นเป็น
ความผดิท่ีกระท านอกราชอาณาจกัรท่ี
สามารถลงโทษไดใ้นราชอาณาจกัรใน
ลกัษณะเดียวกนักบัตวับทกฎหมายของ
องักฤษมาตราน้ี)  
 
ขอ้สังเกตเก่ียวกบัอายขุองผูท่ี้กฎหมาย
มุ่งคุม้ครองคือเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุ
ไม่เกิน ๑๖ ปีซ่ึงแตกต่างสหรัฐอเมริกา
ท่ีก าหนดคุม้ครองบุคคลท่ีมีอายไุม่เกิน 
๑๘ ปี 
 
กฎหมายมีการบญัญติัแยกการกระท าท่ี
เป็นการกระท าผดิต่างกรรมต่างวาระ
ไวโ้ดยก าหนดโทษแยกไวต่้างหาก นัน่
คือ หากผูก้ระท าผดิมีการติดต่อกบัเด็ก
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       (d) A does not reasonably believe 
that B is 16 or over. 
   (2) In subsection (1)— 
      (a) the reference to A having met 
or communicated with B is a 
reference to A having met B in any 
part of the world or having 
communicated with B by any means 
from, to or in any part of the world; 
       (b) “relevant offence” means— 
          (i) an offence under this Part, 
         (ii) F4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .  
         (iii) anything done outside 
England and Wales F5. . . which is not 
an offence within sub-paragraph (i) 
F5. . . but would be an offence within 
sub-paragraph (i) if done in England 
and Wales. 

หรือเยาวชนเก่ียวกบัเร่ืองกิจกรรมทาง
เพศ แมไ้ม่ไดมี้การหลอกลวงหรือนดั
พบกนั ก็ถือวา่มีความผดิส าเร็จแลว้ซ่ึง
มีโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน ๒ ปี แต่หาก
มีการนดัพบกบัเด็กหรือเยาวชนจะมี
โทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน ๑๐ 
 
ขอ้สังเกตอีกประการหน่ึงคือ กฎหมาย
ขององักฤษไม่ไดก้  าหนดวธีิการวา่การ
นดัเจอกบัเหยื่อนั้นจะเป็นการกระท าท่ี
เกิดจากการชกัชวน ชกัจูงใจ ล่อไป 
หรือบงัคบั เหมือนเช่นท่ีบญัญติัไวใ้น
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงกรณีน้ี
หมายความวา่หากมีการนดักนัไม่วา่
เกิดการเหตุผลใดผูก้ระท ายอ่มตอ้งรับ
ผดิ 
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   (3) F6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 
   (4) A person guilty of an offence 
under this section is liable— 
        (a) on summary conviction, to 
imprisonment for a term not 
exceeding 6 months or a fine not 
exceeding the statutory maximum or 
both; 
       (b) on conviction on indictment, 
to imprisonment for a term not 
exceeding 10 years.] 
 
[F7 15A Sexual communication with 
a child 
         (1) A person aged 18 or over (A) 
commits an offence if— 
        (a) for the purpose of 
obtaining sexual gratification, A 
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intentionally communicates with 
another person (B), 
        (b) the communication is 
sexual or is intended to encourage B 
to make (whether to A or to another) a 
communication that is sexual, and 
         (c) B is under 16 and A 
does not reasonably believe that B is 
16 or over. 
        (2) For the purposes of this 
section, a communication is sexual 
if— 
       (a) any part of it relates to 
sexual activity, or 
       (b) a reasonable person 
would, in all the circumstances but 
regardless of any person's purpose, 
consider any part of the 
communication to be sexual; and in 
paragraph  (a) “sexual activity” means 
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an activity that a reasonable person 
would, in all the circumstances but 
regardless of any person's purpose, 
consider to be sexual. 
      (3) A person guilty of an offence 
under this section is liable— 
    (a) on summary conviction, 
to imprisonment for a term not 
exceeding 12 months or a fine or both;     
       (b) on conviction on 
indictment, to imprisonment for a 
term not exceeding 2 years.] 
 

3. Criminal Code Amendment 
(Protecting Minors Online) Bill 
of Australia 2017 
 

CRIMINAL CODE 1899 –  
Using internet etc. to procure children 
under 16 
218A  Using internet etc. to procure 
children under 16 
           (1) Any adult who uses 
electronic communication with intent 

ในประมวลกฎหมายอาญาของ
ออสเตรเลีย ก าหนดเอาผดิกบัการ
จดัหาเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 
๑๖ ปีเพื่อกิจกรรมทางเพศ โดยใช้
วธีิการผา่นทางเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยก าหนดโทษสูงสุดอยูท่ี่จ  าคุกไม่
เกิน ๑๐ ปี  

กฎหมายของออสเตรเลียก าหนดเร่ือง 
Extraterritorial เหมือนในกฎหมาย
องักฤษเอาไวด้ว้ย (วธีิร่างจะใชก้าร
ก าหนดไวใ้นมาตรา ๘ เหมือนกบัท่ี
เสนอในขอ้สังเกตของกฎหมายองักฤษ
ดา้นบน) 
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to procure a person under the age of 
16 years, or a person the adult 
believes is under the age of 16 years, 
to engage in a sexual act, either in 
Queensland or elsewhere, commits a 
crime. 
Penalty: Maximum penalty—10 years 
imprisonment. 
           (2) The adult is liable to 14 
years imprisonment if— 
               (a) the person is— 
                      (i) a person under 12 
years; or 
                      (ii) a person the adult 
believes is under 12 years; or 
               (b) the offence involves the 
adult— 
                       (i) intentionally meeting 
the person; or 

 
แต่หาผูก้ระท าผดิไดก้ระท าต่อเด็กท่ีมี
อายไุม่เกิน ๑๒ปี หรือมีเจตนาท่ีจะนดั
พบกบัเด็กหรือเยาวชนดงักล่าวดว้ย 
โทษจ าคุกสูงสุดจะเพิ่มข้ึนเป็น ๑๔ ปี 

นอกจากน้ีออสเตรเลียยงัไดมี้การแบ่ง
การกระท าเป็น ๒ ช่วง เช่นดว้ยกบั
องักฤษ กล่าวคือ การก าหนดส าหรับ
การติดต่อท่ีเก่ียวกบัเร่ืองกิจกรรมทาง
เพศกบัเด็กหรือเยาชน กบัเจตนาท่ี
ผูก้ระท ามุ่งท่ีจะนดัพบเด็กหรือเยาวชน 
เพราะผลร้ายของการกระท าทั้ง ๒ 
อยา่งนั้นมีอตัราส่วนไม่เท่ากนั จึงมีการ
ก าหนดโทษท่ีแตกต่างกนั 
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                      (ii) going to a place with 
the intention of meeting the person. 

 

4. Criminal Law of Canada 
1985 (amended 2012) 

172.1 (1) Every person commits an 
offence who, by means of a computer 
system within the meaning of 
subsection 342.1 
         (2), communicates with 
                (a) a person who is, or who 
the accused believes is, under the age 
of eighteen years, for the purpose of 
facilitating the commission of an 
offence under subsection 153(1), 
section 155 or 163.1, subsection 
212(1) or (4) or section 271, 272 or 
273 with respect to that person; 
    (b) a person who is, or who 
the accused believes is, under the age 
of 16 years, for the purpose of 
facilitating the commission of an 

กฎหมายก าหนดเอาผดิต่อบุคคลท่ี
ติดต่อกบัเด็กหรือเยาวชนท่ีมีอายไุม่
เกิน ๑๘ และ อายไุม่เกิน ๑๖ ในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัการกิจกรรมทางเพศผา่นทาง
ระบบคอมพิวเตอร์ โดยก าหนดโทษ
ขั้นต ่าไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี และโทษขั้นสูง
ไม่เกิน ๑๐ ปี 

กฎหมายก าหนดเอาผดิกบัการกระท าท่ี
เป็นความผดิเก่ียวกบัเพศท่ีผา่นระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยเร่ิมเอาผิดตั้งแต่มีการ
ส่ือสารเพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะมุ่งไปสู่
การกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศ โดย
ในแคนาดาก าหนดคุม้ครองไวท้ั้งอายุ
ไม่เกิน ๑๖ และไม่เกิน ๑๘ ทั้งน้ี
เน่ืองจากมีการก าหนดแยกประเภท
ความผดิท่ีคุม้ครองเยาวชนไวใ้น ๒ 
ช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็ตาม
การติดต่อท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระท า
ผดิทางเพศไดมี้ระบุไวท้ั้งในสองช่วง
อาย ุ
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offence under section 151 or 152, 
subsection 160(3) or 173(2) or section 
280 with respect to that person; or 
    (c) a person who is, or who 
the accused believes is, under the age 
of 14 years, for the purpose of 
facilitating the commission of an 
offence under section 281 with respect 
to that person. 
 
Punishment 
         (2) Every person who commits 
an offence under subsection (1) 
   (a) is guilty of 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;  
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5. Anti-Child Pornography Act 
of the Philippines of 2009 ( R.A. 
9775  .)  

Section 3. Definition of Terms. - 
        (h) "Grooming" refers to the act 
of preparing a child or someone who 
the offender believes to be a child for 
sexual activity or sexual relationship 
by communicating any form of child 
pornography. It includes online 
enticement or enticement through any 
other means. 
Section 4. Unlawful or Prohibited 
Acts. - It shall be unlawful for any 
person: 
   (h) To engage in the luring 
or grooming of a child; 
 
 Section One. — Duration of 
Penalties 
   Reclusion temporal. — 
The penalty of reclusion temporal 

กฎหมายไดใ้หนิ้ยามศพัทข์องค าวา่ 
“Grooming” หมายถึงการกระท าเพื่อ
เตรียมเด็กหรือบุคคลท่ีผูก้ระท า
ความผดิเช่ือวา่เป็นเด็กส าหรับกิจกรรม
ทางเพศหรือการมีเพศสัมพนัธ์โดย
วธีิการส่ือสารท่ีใชภ้าพลามกอนาจาร
เด็ก ทั้งน้ีให้รวมถึงการล่อลวงผา่นส่ือ
ออนไลน์หรือดว้ยวธีิการอ่ืนใดก็ตาม 
 
กฎหมายมีการก าหนดการหา้มล่อลวง
เด็กไว ้โดยใหค้รอบคลุมถึงการ
ด าเนินการผา่นระบบออนไลน์ 
 
กฎหมายก าหนดโทษจ าคุกสูงสุดไวไ้ม่
เกิน ๒๐ ปี  

มีการก าหนดเอาผิดถึงการล่อลวงเด็กท่ี
ผา่นระบบออนไลน์ไวด้ว้ย ต่างจาก
ประเทศท่ีก าหนดใหก้ารกระท าผา่น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ
คอมพิวเตอร์ท่ีน่าจะมีความหมายและ
วธีิการท่ีครอบคลุมและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชนมากกวา่ท่ีจะจ ากดัอยูเ่พียง
การกระท าผา่นระบบออนไลน์เท่านั้น 
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shall be from twelve years and one 
day to twenty years. 
  

6. Penal Code of Brunei  377G. Sexual grooming of person 
under 16 years 
     377G. (1) Whoever is of or above 
the age of 21 years (A) if having met 
or communicated with another person 
(B) on two or more previous 
occasions — 
       (a) An intentionally meets 
B or travels with the intention of 
meeting B; and 
                    (b) at the time of the acts 
referred to in paragraph (a) — 
          (i) A intends to do 
anything to or in respect of B, during 
or after the meeting, which if done 
will involve the commission by A of a 
relevant offence; 

กฎหมายก าหนดเอาผดิกบับุคคลท่ี
ติดต่อหรือนดัพบกบัเด็กหรือเยาวชนท่ี
มีอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิทางเพศ กฎหมาย
ก าหนดโทษจ าคุกสูงสุดไวไ้ม่เกิน ๓ ปี 

บรูไนก็ใชห้ลกัเร่ือง Extraterritorial 
ดว้ยเช่นกนั   
 

บรูไนก าหนดโทษไวไ้ม่สูงเน่ืองจาก 
เพราะการกระท าผิดทางเพศก็มี
กฎหมายก าหนดโทษไวสู้งกวา่โทษน้ี
และหากผูก้ระท าผดิเป็นชายยงัคงมี
โทษโบยดว้ย เช่น section 3(1) of the 
Women and Girls Protection Act 
(Chapter 120) ก าหนดโทษจ าคุกไว ้๕ 
ปีและมีโทษโบย “shall be guilty of an 
offence: Penalty, imprisonment for 5 
years and a fine of $20,000” และ “(2) 
Any male person who is convicted 
under subsection (1) (a), (b), (c), (d), 
(e), (f) or (g) may, at the discretion of 
the Court and in addition to any other 
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          (ii) B is under the age of 
16 years; and 
          (iii) A does not 
reasonably believe that B is of or 
above the age of 16 years, shall be 
punished with imprisonment for a 
term not exceeding 3 years, fine or 
both. 
      (2) In subsection (1), 
“relevant offence” means an offence 
under — 
           (a) section 354, 354A, 
354B, 375, 377, 377B, 377C or 377D; 
          (b) section 2 of the 
Unlawful Carnal Knowledge Act 
(Chapter 29); or 
   (c) section 
3(1) of the Women and Girls 
Protection Act (Chapter 120). 

punish- ment which may be awarded 
in respect of such offence, be 
sentenced to be whipped”  
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      (3) For the purposes of 
this section, it is immaterial whether 
the two or more previous occasions of 
A having met or communicated with 
B referred to in subsection (1) took 
place in or outside Brunei 
Darussalam. 
 

7. Sexual Offences Against 
Children Act 2017 of Malaysia 

 

 

Sexually communicating with a 
child  

11. (1) Subject to subsection (3), any 
person who— (a) sexually 
communicates with a child; or 
(b) encourages a child to sexually 
communicate,  

by any means, commits an offence 
and shall, on conviction, be punished 

กฎหมายเร่ิมเอาผดินบัแต่มีการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัเร่ืองเพศกบัเด็ก
หรือเยาวชนท่ีมีอายไุม่เกิน ๑๘ ปี ไม่วา่
ดว้ยวธีิการใดๆ ก็ตาม โดยก าหนดโทษ
จ าคุกไวไ้ม่เกิน ๓ ปี  
 
นอกจากน้ีในส่วนของการล่อลวงเด็ก
กฎหมายไดก้ าหนดเอาผดิแยกกนั
ระหวา่งการติดต่อเพื่อล่อลวงเด็กหรือ
เยาวชนไม่วา่ดว้ยวธีิการใดก็ตามไป
เพื่อการกระท าความผดิเก่ียวกบัเพศ
ตอ้งรับโทษไม่จ  าคุกไม่เกิน ๕ ปีและมี

กฎหมายมีการก าหนดแยกไวใ้น
กฎหมายเฉพาะเพื่อคุม้ครองการกระท า
ความผดิท่ีเก่ียวกบัเด็กและเยาวชนท่ีมี
อายไุม่เกิน ๑๘ ปี  
 
มีการแยกความผดิเป็น ๓ ส่วน คือการ
ติดต่อพูดคุยเร่ืองทางเพศ การติดต่อ
เพื่อล่อลวงทางเพศ และการล่อลวงโดย
การนดัหมายเพื่อมีกิจกรรมทางเพศ 
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with imprisonment for a term not 
exceeding three years.  

Sexual Offences against Children 11 
(2) For the purposes of this section, a 
person is said to sexually  

communicate if—  

(a) the communication or any part of 
the communication relates to an 
activity that is sexual in nature; or  

(b) any reasonable person would 
consider any part of the 
communication to be sexual.  

(3) No person shall be convicted of an 
offence under this section if the 
communication is for education, 
scientific or medical purposes.  

โทษโบยดว้ย กบัการล่อลวงโดยนดัพบ
เด็กหรือเยาวชนเพื่อกระท าความผดิ
เก่ียวกบัเพศท่ีมีโทษจ าคุกสูงสุดไม่เกิน 
๑๐ ปีและมีโทษโบยดว้ยเช่นกนั 
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Child grooming  

12. (1) Any person who 
communicates by any means with a 
child with the intention to commit or 
to facilitate the commission of any 
offence under section 5, 6, 7, 8, 14 or 
15 or any offence specified in the 
Schedule against the child commits an 
offence and shall, on conviction, be 
punished with imprisonment for a 
term not exceeding five years and 
shall also be liable to whipping.  

(2) In any proceedings under this 
section, the fact that any offence 
under section 5, 6, 7, 8, 14 or 15 or 
any offence specified in the Schedule 
has been committed need not be 
specified or proven.  
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Meeting following child grooming  

13. (1) Any person who, having 
communicated by any means with a 
child, travels to meet with the child or 
meets with the child with the intention 
to commit or to facilitate the 
commission of any offence under 
section 5, 6, 7, 8, 14 or 15 or any 
offence specified in the Schedule 
against the child commits an offence 
and shall, on conviction, be punished 
with imprisonment for a term not 
exceeding ten years and shall also be 
liable to whipping.  

(2) In any proceedings under this 
section, the fact that any offence 
under section 5, 6, 7, 8, 14 or 15 or 
any offence specified in the Schedule 
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has been committed need not be 
specified or proven.  

 

8. Penal Code of Singapore  
 

Sexual grooming of minor under 16 
376E.—(1)  Any person of or above 
the age of 21 years (A) shall be guilty 
of an offence if having met or 
communicated with another person 
(B) on 2 or more previous occasions 
— 
 (a)  A intentionally meets B 
or travels with the intention of 
meeting B; and 
 (b)  at the time of the acts 
referred to in paragraph (a) — 
       (i)  A intends to do 
anything to or in respect of B, during 
or after the meeting, which if done 
will involve the commission by A of a 
relevant offence; 

กฎหมายก าหนดเอาผดิกบับุคคลท่ี
ติดต่อหรือนดัพบกบัเด็กหรือเยาวชนท่ี
มีอายไุม่เกิน ๑๖ ปี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิทางเพศ กฎหมาย
ก าหนดโทษจ าคุกสูงสุดไวไ้ม่เกิน ๓ ปี 

สิงคโปร์ก าหนดหลกัเร่ือง 
Extraterritorial เหมือนของ UK, 
Australia และ Brunei  
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      (ii)  B is under 16 years of 
age; and 
       (iii)  A does not 
reasonably believe that B is of or 
above the age of 16 years. 
 (2)  In subsection (1), 
“relevant offence” means an offence 
under — 
                   (a)  section 354, 354A, 
375, 376, 376A, 376B, 376F, 376G or 
377A; 
       (b)  section 7 of the 
Children and Young Persons Act 
(Cap. 38); or 
      (c)  section 140(1) of the 
Women’s Charter (Cap. 353). 
 (3)  For the purposes of this 
section, it is immaterial whether the 2 
or more previous occasions of A 
having met or communicated with B 
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referred to in subsection (1) took 
place in or outside Singapore. 
 (4)  A person who is guilty of 
an offence under this section shall be 
punished with imprisonment for a 
term which may extend to 3 years, or 
with fine, or with both. 
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