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ความผิดเกีย่ วกับการอนาจารเด็ก
ตามประมวลกฎหมายอาญา
บทนํา
ในสังคมไทยปจจุบนั การกระทําในลักษณะอนาจารเด็กไดปรากฏเปนขาวเกิดขึน้
เปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการกระทําโดยเด็กนั้นถูกลอลวง ขูเข็ญดวยประการใด ๆ
โดยใชกาํ ลังประทุษราย โดยเด็กนัน้ อยูใ นภาวะทีไ่ มสามารถขัดขืนได หรือไมวา เด็กนัน้
จะเต็มใจใหกระทําเพราะรูเทาไมถึงการณก็ตาม ก็ถือวาเปนการกระทําความผิดฐาน
อนาจารทัง้ สิน้ และผูก ระทําความผิดนัน้ อาจมีทง้ั คนแปลกหนาทีเ่ ด็กไมรจู กั กันมากอน
หรือบุคคลใกลชิดในครอบครัวหรือในชุมชนเดียวกันก็ได นอกจากนี้ ยังมีการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กเกิดขึ้นตามมาอีกดวย โดยเฉพาะเทคโนโลยี
การติดตอสื่อสารในปจจุบันที่มีความสะดวกรวดเร็วโดยระบบอินเตอรเน็ต หรือการ
สื่อสารผานสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เชน ทางไลน หรือเฟสบุค ซึ่งเปนที่นิยมเลนกันมาก
ในกลุมเด็กวัยรุน จึงเปนชองทางใหมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารได
โดยรูเทาไมถึงการณ กรณีจึงมีปญหาวาการกระทําใดที่จะเรียกวาเปนการกระทํา
อนาจารเด็ก รวมทั้งกรณีใดที่ถือเปนความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก และ
กฎหมายไดกําหนดโทษไวเพียงใด
ดังนั้น คอลัมน “สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอนําเสนอเรื่อง
“ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา” ทั้งนี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูอานไดมีความรูและเขาใจถึงหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดฐานอนาจารเด็ก และความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก รวมทั้ง
บทกําหนดโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานอนาจาร ดังนี้
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๑. ความหมายคําวา “อนาจาร”
“อนาจาร” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดให
ความหมายวา หมายถึง ความประพฤติชวั่ ความประพฤตินาอับอาย เปนฐานความผิด
อาญาที่ผูกระทํากระทําการอันควรขายหนาตอหนาธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปดเผย
รางกาย หรือกระทําการลามกอยางอื่น ลามก นาบัดสี ทําใหเปนที่อับอาย เปนที่
นารังเกียจแกผูอื่นในความดีงาม
“อนาจาร” ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกา และความเห็นของนักกฎหมาย
ไดใหความหมายวา หมายถึง การกระทําที่ไมสมควรในทางเพศ หรือการกระทําให
อับอายขายหนาในทางเพศโดยกระทําตอเนือ้ ตัวรางกายโดยตรง เชน การฉุดแขนหญิง
การกอด จูบ ลูบ คลํา หรือสัมผัสจับตองเนื้อตัวรางกาย เปนตน
หรือการกระทําทีฝ่ า ฝนตอศีลธรรมอันดี การกระทําอันควรขายหนา
ตอหนาธารกํานัล และไมไดหมายความเฉพาะความใครหรือ
การคาประเวณีเทานั้น แตรวมถึงการทําใหอับอายขายหนาใน
ทางเพศดวย โดยอาจจะไมมีความมุงหมายในทางกามารมณก็ได
ตั ว อย า งคํ า พิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ น  า สนใจที่ ไ ด มี
คําวินิจฉัยวาการกระทําอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนการ
กระทําอนาจาร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๒๔/๒๕๓๔ การกระทําอนาจารคือการกระทํา
ที่ไมสมควรในทางเพศ เพียงแต กอด จูบ ลูบคลํา แตะตองเนื้อตัวรางกาย ในทาง
ไมสมควรก็เปนความผิดสําเร็จแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๙๔/๒๕๔๑ การทีจ่ าํ เลยเขาโอบไหลผเู สียหาย
ทั้งที่ไมเคยรูจักกันมากอน ถือเปนความผิดฐานกระทําอนาจาร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๓๖/๒๕๔๗ คําวา “อนาจาร” มีความหมายวา
เป น การกระทํ า ต อ เนื้ อ ตั ว บุ ค คลที่ ไ ม ส มควรทางเพศ ซึ่ ง มิ ไ ด ห มายความเฉพาะ
การค า ประเวณี ห รื อ ความใคร เ ท า นั้ น แต ร วมถึ ง การกระทํ า ให อับ อายขายหน า
ในทางเพศดวย การทีจ่ าํ เลยกอดเอว จับมือ และดึงแขนโจทกรว มเชนนัน้ จึงเปนการกระทํา
อนาจารแกโจทกรว มโดยใชกาํ ลังประทุษราย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘
จากแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาดังกลาวทีย่ กมานี้ จะเห็นไดวา การกระทํา
ตอเนือ้ ตัวบุคคล ซึง่ เปนการไมสมควรในทางเพศนัน้ จะเปนความผิดฐานอนาจารทัง้ สิน้
แตอยางไรก็ตามการกระทําทีจ่ ะเปนอนาจารหรือไมนนั้ จะตองพิจารณาจากพฤติการณ
ที่ปรากฏภายนอกของการกระทําเปนเกณฑดวย ซึ่งถาการกระทําที่ปรากฏภายนอก
เปนการกระทําอนาจารแลว แมผูกระทําไมไดกระทําเพื่อความใครหรือกามารมณ
ก็เปนความผิดฐานอนาจารได แตหากการกระทําทีป่ รากฏภายนอกนัน้ ไมไดกระทําโดย
มุงหมายทางความใครหรือกามารมณ ก็อาจไมเปนความผิดฐานอนาจารแตอยางใด
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๒. การกระท�ำความผิดอาญาฐานอนาจาร

ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก�ำหนดความผิดฐานอนาจารเด็กและ
บทลงโทษส�ำหรับผู้กระท�ำความผิด ไว้ดังนี้  
(๑) กระท�ำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า ๑๕ ปี
โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๗๘ ว่า ผู้ใดกระท�ำอนาจารแก่บุคคลอายุ
กว่า ๑๕ ปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้ก�ำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ใน
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยท�ำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น
ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นการกระท�ำความผิด
ฐานอนาจารตามมาตรา ๒๗๘
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๕๓/๒๕๓๙ จ�ำเลยกอดคอผู้เสียหาย
และจับแขนผู้เสียหายลากเพื่อจะพาเข้าห้องพักในโรงแรม เป็นการกระท�ำที่ไม่สมควร
ในทางเพศ มีความผิดฐานกระท�ำอนาจาร โดยใช้ก�ำลังประทุษร้ายต่อผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘
					 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๑๒/๒๕๕๒ การทีจ่ ำ� เลยเข้ามาด้านหลัง
แล้วจูบศีรษะโจทก์รว่ ม โดยโจทก์รว่ มไม่ได้ยนิ ยอม ถือได้วา่ โจทก์รว่ มถูกจ�ำเลยกระท�ำ
อนาจาร โดยโจทก์ร่วมอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๗๘
		
(๒) กระท�ำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน ๑๕ ปี
โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๗๙ ว่า ผู้ใดกระท�ำอนาจารแก่เด็กอายุ
ยังไม่เกิน ๑๕ ปี โดยเด็กนัน้ จะยินยอมหรือไม่กต็ าม ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๑๐ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
แต่ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าวนั้น ผู้กระท�ำได้กระท�ำโดยขู่เข็ญ
ด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำ� ลังประทุษร้าย โดยเด็กนัน้ อยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่สามารถขัดขืนได้
หรือโดยท�ำให้เด็กนัน้ เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอืน่ ผูก้ ระท�ำนัน้ ต้องระวางโทษหนักขึน้
โดยจ�ำคุกไม่เกิน ๑๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
จะเห็นได้ว่า ความผิดฐานอนาจารตามมาตรา ๒๗๘ และมาตรา
๒๗๙ นั้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกัน จะแตกต่างกันเพียงแค่อายุของบุคคลที่ถูกกระท�ำ 
ซึง่ ตามมาตรา ๒๗๘ ต้องมีอายุมากกว่า ๑๕ ปี ส่วนมาตรา ๒๗๙ ผูถ้ กู กระท�ำต้องมีอายุ
ไม่เกิน ๑๕ ปี
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(๓) การก�ำหนดให้ผู้กระท�ำตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙
ต้องรับโทษหนักขึ้น
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๐ ได้ก�ำหนดบทลงโทษส�ำหรับ
ผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ ให้ต้องรับโทษหนักขึ้น ในกรณี
ที่การกระท�ำความผิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระท�ำ
(๑) รับอันตรายสาหัส โดยผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๕ ปี
ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
(๒) ถึงแก่ความตาย ผู้กระท�ำต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือ
จ�ำคุกตลอดชีวิต
(๔) การก�ำหนดให้ความผิดฐานอนาจารตามมาตรา ๒๗๘ เป็นความผิด
อันยอมความได้
โดยมีหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ในมาตรา ๒๘๑ ว่า
การกระท�ำความผิดฐานอนาจารตามมาตรา ๒๗๘ นั้น ถ้าการ
กระท�ำนัน้ มิได้เกิดต่อหน้าธารก�ำนัล หรือไม่เป็นเหตุให้ผถู้ กู กระท�ำ
รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย หรือมิได้เป็นการกระท�ำแก่
ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตาม
หน้าที่ราชการ หรือผู้อยู่ในความปกครอง ในความพิทักษ์หรือใน
ความอนุบาล กฎหมายก�ำหนดให้เป็นความผิดอันยอมความได้
(๕) การกระท�ำเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๘๒ ว่า ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอม
ก็ตาม ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ถา้ การกระท�ำความผิดดังกล่าวนัน้ เป็นการกระท�ำแก่บคุ คลอายุ
เกิน ๑๕ ปีแต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๑๕ ปี และ
ปรับตั้งแต่ ๖๐,๐๐๐ บาท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ถ้าการกระท�ำความผิดนั้น เป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน
๑๕ ปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษหนักขึ้น โดยจ�ำคุกตั้งแต่ ๕ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตั้งแต่
๑๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
นอกจากนี้ ยังได้กำ� หนดความผิดส�ำหรับผูก้ ระท�ำเพือ่ สนองความใคร่
ของผูอ้ นื่ โดยการรับตัวบุคคลซึง่ มีผจู้ ดั หา ล่อไป หรือพาไป หรือสนับสนุนในการกระท�ำ
ความผิดดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระท�ำความผิดนัน้ ๆ ด้วย
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(๖) การกระท�ำเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยใช้อุบายหลอกลวง
ขู่เข็ญ ใช้กำ� ลังประทุษร้าย
โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๘๓ ว่า  ผู้ใดเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพือ่ การอนาจารซึง่ ชายหรือหญิง โดยใช้อบุ ายหลอกลวง
ขู่เข็ญ ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วย
ประการอืน่ ใด ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่ ๕ ปีถงึ ๒๐ ปี และปรับตัง้ แต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท
					 แต่ถา้ การกระท�ำความผิดดังกล่าว เป็นการกระท�ำแก่บคุ คลอายุเกิน
๑๕ ปี แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๗ ปี ถึง ๒๐ ปี
และปรับตั้งแต่ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือจ�ำคุกตลอดชีวิตหรือถ้าการ
กระท�ำความผิดนัน้ เป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยงั ไม่เกิน ๑๕ ปี ผู้กระท�ำต้องระวางโทษ
จ�ำคุกตัง้ แต่ ๑๐ ปี ถึง ๒๐ ปี และปรับตัง้ แต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
จ�ำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิตและในกรณีที่ผู้ใดกระท�ำเพื่อสนองความใคร่ของ
ผูอ้ นื่ โดยรับตัวบุคคลซึง่ มีผจู้ ดั หา ล่อไป หรือพาไปดังกล่าว หรือสนับสนุนในการกระท�ำ
ความผิดดังกล่าว ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผูก้ ระท�ำความผิดนัน้ ๆ ด้วย แล้วแต่กรณี
(๗) การพาบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี แต่ยงั ไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพือ่ การอนาจาร
				 โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๘๓ ทวิ ว่า ผู้ใดพาบุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี
แต่ยังไม่เกิน ๑๘ ปี ไปเพื่อการอนาจาร แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจ�ำคุก
ไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
ถ้าการกระท�ำความผิดดังกล่าว เป็นการกระท�ำแก่เด็กอายุยงั ไม่เกิน
๑๕ ปี ผูก้ ระท�ำต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจ�ำทั้งปรับ
หากผูใ้ ดซ่อนเร้นบุคคลซึง่ ถูกพาไปดังกล่าว ต้องระวางโทษเช่นเดียว
กับผู้กระท�ำความผิดนั้นด้วย
นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้การกระท�ำความผิดเฉพาะกรณีทก่ี ระท�ำแก่
บุคคลอายุเกิน ๑๕ ปี เป็นความผิดอันยอมความได้ด้วย
(๘) การพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร โดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ
ใช้ก�ำลังประทุษร้าย
					 โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา  ๒๘๔ ว่า  ผู้ใดพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจาร
โดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก�ำลังประทุษร้าย ใช้อ�ำนาจครอบง�ำผิดคลองธรรม
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ต้องระวางโทษจ�ำคุกตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปี และ
ปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
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ในกรณีที่ผู้ใดซ่อนเร้นบุคคลซึ่งถูกพาไปดังกล่าว ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้พาไปนั้น
นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำ� หนดให้ความผิดตามมาตรานี้ เป็นความ
ผิดอันยอมความได้
(๙) การก�ำหนดให้ผู้กระท�ำความผิดฐานอนาจารต้องรับโทษหนักขึ้น
					 โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา ๒๘๕ ว่า ถ้าการกระท�ำความผิดตามมาตรา
๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๗ ทวิ มาตรา ๒๗๗ ตรี มาตรา ๒๗๘ มาตรา ๒๗๙
มาตรา ๒๘๐ มาตรา ๒๘๒ หรือมาตรา ๒๘๓ เป็นการกระท�ำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่ง
อยู่ในความดูแล ผู้อยู่ในความควบคุมตามหน้าที่ราชการหรือผู้อยู่ในความปกครอง
ในความพิทักษ์หรือในความอนุบาล ผู้กระท�ำต้องระวางโทษ
หนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ ๑ ใน ๓
					 ตัวอย่างค�ำพิพากษาศาลฎีกา เกีย่ วกับมาตรา ๒๘๕
					 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๙๓/๒๕๓๐ การ
ข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้สืบสันดานอันจะต้องรับโทษหนักขึ้นตาม
มาตรา ๒๘๕ นั้น หมายถึง การกระท�ำแก่ผู้สืบสันดานในทางสาย
โลหิตโดยแท้จริง การที่จ�ำเลยข่มขืนกระท�ำช�ำเราผู้สืบสายโลหิต
โดยตรง แม้ผู้ถูกกระท�ำนั้นจะมิใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของ
จ�ำเลย ก็ถอื ว่าจ�ำเลยกระท�ำความผิดต่อผูส้ บื สันดานตามความหมายในมาตรา ๒๘๕ แล้ว
					 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๘๖/๒๕๔๐ ค�ำว่า “ศิษย์ซึ่งอยู่ในความ
ดูแล” ตามมาตรา ๒๘๕ มิได้หมายถึงเฉพาะผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ในฐานะครูหรืออาจารย์
ซึ่งมีหน้าที่สอนศิษย์เท่านั้น แต่ครูหรืออาจารย์นั้นต้องมีหน้าที่ควบคุมดูแล ปกป้อง
รักษาตัวศิษย์ และกระท�ำความผิดต่อศิษย์ในระหว่างมีหน้าทีด่ งั กล่าวด้วย การทีจ่ ำ� เลย
ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวในขณะเกิดเหตุเพราะเหตุเกิดที่บ้าน พ. และนอกเวลาควบคุมดูแล
ของจ�ำเลย แม้จ�ำเลยจะกระท�ำอนาจารผู้เสียหาย การกระท�ำของจ�ำเลยก็มิใช่การ
กระท�ำต่อศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแล ตามมาตรา ๒๘๕
					 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๐/๒๕๕๑ การที่จำ� เลยด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยครูใหญ่ จ�ำเลยย่อมมีหน้าที่ปกครองดูแลผู้เสียหายซึ่งเป็นศิษย์ของจ�ำเลย
เมื่อจ�ำเลยพยายามกระท�ำช�ำเราผู้เสียหาย จ�ำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๗๗ ประกอบ มาตรา ๘๐ มาตรา ๒๘๔ และมาตรา ๒๘๕
					 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๙๕/๒๕๕๓ ค�ำว่า “ผู้อยู่ใต้อ�ำนาจ
ปกครอง” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๕ หมายถึง ความปกครองตามที่
บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ตามพฤตินัย ดังนั้น การที่จ�ำเลย
และภริยารับผู้เสียหายไว้อุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา ผู้เสียหายมิได้อยู่ในความ
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ปกครองของจําเลย ตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายดังกลาว การทีจ่ าํ เลยพยายามขมขืน
กระทําชําเราผูเ สียหายซึง่ เปนลูกเลีย้ งจึงไมเปนความผิดฐานพยายามขมขืนกระทําชําเรา
ผูอยูในความปกครองตามมาตรา ๒๘๕

๓. การกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
โดยทีก่ ารครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็กเปนการละเมิดสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ของเด็กตามอนุสญ
ั ญาวาดวยสิทธิเด็ก และเปนปจจัยทีก่ อ ใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศ
ตอเด็กและสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก ประกอบกับความผิดเกี่ยวกับการคา
หรือทําใหแพรหลายซึง่ วัตถุหรือสิง่ ลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๗ นัน้
ไมไดมกี ารแยกประเภทระหวางสือ่ ลามกอนาจารเด็กกับสือ่ ลามกอนาจารผูใ หญเอาไว
เปนการเฉพาะเจาะจง ดังนั้น เพื่อใหเด็กไดรับการคุมครองและปองกันจากการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศมากยิ่งขึ้น ภายหลังตอมาจึงไดมีการแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา โดยกําหนดใหความผิดเกีย่ วกับการคาหรือทําใหแพรหลายซึง่ วัตถุ
หรือสิง่ ลามกทีเ่ ปนสือ่ ลามกอนาจารเด็กเปนความผิดทีผ่ กู ระทําตองรับโทษหนักขึน้
รวมทั้งกําหนดใหการครอบครองและสงตอซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กเปนความผิด
ดวย โดยกําหนดลักษณะความผิดและบทกําหนดโทษไวดังนี้
(๑) ความหมายของคําวา “สื่อลามกอนาจารเด็ก”
“สือ่ ลามกอนาจารเด็ก” หมายความวา วัตถุหรือสิง่ ทีแ่ สดงใหรหู รือ
เห็นถึงการกระทําทางเพศของเด็กหรือกับเด็กซึง่ มีอายุไมเกิน ๑๘ ป โดยรูป เรือ่ ง หรือ
ลักษณะสามารถสือ่ ไปในทางลามกอนาจาร ไมวา จะอยูในรูปแบบของเอกสาร ภาพเขียน
ภาพพิมพ ภาพระบายสี สิง่ พิมพ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครือ่ งหมาย รูปถาย ภาพยนตร
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือรูปแบบอืน่ ใดในลักษณะทํานองเดียวกัน และให
หมายความรวมถึงวัตถุหรือสิ่งตาง ๆ ขางตนที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอรหรือใน
อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสอนื่ ทีส่ ามารถแสดงผลใหเขาใจความหมายได
(๒) การกระทําความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก
โดยกําหนดไวในมาตรา ๒๘๗/๑ วา ผูใ ดครอบครองสือ่ ลามกอนาจารเด็ก
เพือ่ แสวงหาประโยชนในทางเพศ สําหรับตนเองหรือผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาผูกระทําความผิดดังกลาวสงตอซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กแกผูอ่ืน
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
มี.ค. - เม.ย. ๖๑
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ความผิดเกี่ยวกับการอนาจารเด็กตามประมวลกฎหมายอาญา

(๑) เพือ่ ความประสงคแหงการคา หรือโดยการคา เพือ่ การแจกจาย
หรื อ เพื่ อ การแสดงอวดแก ป ระชาชน ทํ า ผลิ ต มี ไ ว นํ า เข า หรื อ ยั ง ให นํา เข า ใน
ราชอาณาจักร สงออกหรือยังใหสงออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังใหพาไป
หรือทําใหแพรหลายโดยประการใด ๆ ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก
(๒) ประกอบการคา หรือมีสวนหรือเขาเกี่ยวของในการคาเกี่ยวกับ
สือ่ ลามกอนาจารเด็ก จายแจกหรือแสดงอวดแกประชาชนหรือใหเชาสือ่ ลามกอนาจารเด็ก
(๓) เพือ่ จะชวยการทําใหแพรหลาย หรือการคาสือ่ ลามกอนาจารเด็ก
แลว โฆษณาหรือไขขาวโดยประการใด ๆ วามีบุคคลกระทําการอันเปนความผิด
ตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขขาววาสือ่ ลามกอนาจารเด็กดังกลาวแลวจะหาไดจาก
บุคคลใด หรือโดยวิธีใด
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะเห็นได
วาการกระทําความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กนั้น ตองเปน
การกระทําตอเด็กที่มีอายุไมเกิน ๑๘ ป ไมวาจะเปนเด็กหญิง
หรือเด็กชายก็ตาม และหากมีกรณีทบี่ คุ คลใดอางวาไมรวู า เด็กอายุ
ไมเกิน ๑๘ ป หรือเขาใจวาเด็กอายุเกิน ๑๘ ปแลว กฎหมายจะ
ใชหลักเรื่อง “กรรมเปนเครื่องชี้เจตนา” โดยดูจากการกระทํา
รวมทัง้ พยานหลักฐานตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของเปนเครือ่ งบงชีว้ า บุคคลนัน้
มีเจตนาหรือรูวาเด็กอายุเกิน ๑๘ ป หรือไม
ปจจุบัน การครอบครองสื่อลามกอนาจาร หรือสงตอสื่อลามก
อนาจารเปนไปโดยงาย เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและงายตอการสื่อสาร โดยผาน
ระบบอินเตอรเน็ต หรือโซเชียลมิเดีย ตาง ๆ ที่เรียกกันวา “สังคมออนไลน” เชน
ทางไลน เฟสบุค เปนตน ในกรณีที่มีบุคคลใดสงสื่อลามกอนาจารเด็กผานทางชองทาง
ไลน หรือเฟสบุค ใหแกบุคคลใด บุคคลผูรับสื่อลามกอนาจารเด็กนี้จะยังไมมีความผิด
แตผูที่สงมาใหนั้นอาจมีความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนในทางเพศ โดยการสงตอซึ่งสื่อลามกอานาจารเด็กแกผูอื่นได แตหาก
บุคคลผูไ ดรบั สือ่ ลามกอนาจารเด็กนีไ้ ดทาํ การบันทึกสือ่ ลามกอนาจารเด็กไวในโทรศัพท
มือถือ หรือคอมพิวเตอรของตัวเอง บุคคลนั้นอาจมีความผิดฐานครอบครองสื่อลามก
อนาจารเด็กเพือ่ แสวงหาผลประโยชนในทางเพศได และหากมีการสงตอใหแกบคุ คลอืน่
ก็อาจมีความผิดฐานสงตอซึง่ สือ่ ลามกอนาจารเด็กแกผอู นื่ อีกฐานหนึง่ ดวย ซึง่ จะมีโทษ
ทางกฎหมายทั้งโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับดังกลาวขางตน ดังนั้น หากมี
บุคคลใดสงสือ่ ลามกอนาจารเด็กมาใหเราทางอินเตอรเน็ต เราควรลบสือ่ ลามกอนาจาร
เด็กนั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอรหรือโทรศัพทมือถือของเรา และไมควรบันทึกไว
หรือสงตอใหบุคคลอื่น ทั้งนี้ เพราะอาจเปนความผิดและตองรับโทษตามกฎหมาย
ดังกลาวได
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สารพันปญหากฎหมาย

บทสรุป
กลาวโดยสรุป การกระทําความผิดฐานอนาจารเด็กนั้น ถือเปนความผิด
อาญาฐานหนึ่ง และไมวาผูกระทําจะเปนหญิงหรือชาย และไดกระทําตอเด็กหญิง
หรือเด็กชายก็เปนความผิดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะกฎหมายไมไดระบุเพศของผูกระทํา
ความผิดหรือผูถูกกระทําวาตองเปนหญิงหรือชาย โดยระบุเพียงวา “ผูใดกระทํา
อนาจารแกบคุ คล...” ดังนัน้ ไมวา จะเปนกรณีทชี่ ายกระทําตอหญิง หญิงกระทําตอชาย
ชายกระทําตอชาย หรือหญิงกระทําตอหญิง ก็เปนความผิดฐานอนาจารไดทั้งสิ้น
และในกรณี ท่ี เ ป น กระทํ า แก ผู  สื บ สั น ดาน ศิ ษ ย ซึ่ ง อยู  ใ นความดู แ ล ผู  อ ยู  ใ นความ
ควบคุมตามหนาที่ราชการ หรือผูอยูในความปกครอง ในความพิทักษหรือในความ
อนุบาล ผูก ระทําตองรับโทษหนักขึน้ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด นอกจากนีแ้ ลว การกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก ไมวาดวยวิธีใดผูกระทํายอมมีความผิดและ
ตองรับโทษตามกฎหมายดวย เพราะเปนการละเมิดตอสิทธิของเด็ก และเปนการ
ลวงละเมิดทางเพศ และกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก และอาจเปนสาเหตุใหเกิด
การกระทําความผิดอื่น ๆ ตามมาอีก เชน ความผิดฐานอนาจาร ความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเรา หรือความผิดอื่นที่สงผลกระทบตอสังคม
ดังนั้น สังคมทุกฝายจึงตองชวยกันคุมครองดูแลเด็กใหปราศจากเหตุแหงการ
กระทําความผิดฐานอนาจารเด็ก หรือความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก และ
ผูป กครองเด็กเองก็ควรทีจ่ ะเอาใจใสระมัดระวังดูแลบุตรหลานใหดี ไมควรปลอยใหอยู
ตามลําพัง รวมทั้งตัวเด็กเองก็ตองระมัดระวังตัวไมควรอยูตามลําพังในสถานที่ปลอด
ผูค นเพราะอาจตกเปน “เหยือ่ ” ไดโดยงาย หรือแมแตในสถานทีท่ ม่ี ผี คู นอยูเ ปนจํานวนมาก
เชน ภายในโรงเรียน หรือบนทองถนนที่มีผูคนสัญจรไปมามากมาย ก็อาจมีการ
กระทําอนาจารเกิดขึ้นได เพราะภัยอันตรายนั้นมีอยูทุกที่ ทุกเวลา ถาทุกคน ทุกฝาย
รวมมือกันสอดสองดูแลสังคมและบุตรหลานแลว สังคมก็จะปลอดภัยและสงบสุข
ตลอดไป
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