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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สามตอกรณีส่ือลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ต และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลตอบุคคลที่สามในกรณีนี้กับการสนับสนุน
การเซ็นเซอร   อาศัยวิธีการเก็บขอมูลในการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม มีกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใช
อินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ อาศัยการสัมภาษณเชิงลึก 
เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม 

ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะรับรู หรือตัดสินสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
วา จะมีผลกระทบตอบุคคลที่สามมากกวาที่จะมีผลกระทบตอตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องผลตอ
บุคคลที่สาม โดยการรับรูหรือตัดสินดังกลาวตอบุคคลที่สามที่เปนเด็กและเยาวชน จะสูงกวาบุคคลที่สามที่
เปนผูใหญ  ซ่ึงจากลักษณะดังกลาวจะสงผลตอการสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ต โดยพบวา
ขนาดความแตกตางของการรับรูผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอตนเองและบุคคลอื่นมี
ความสัมพันธกับการสนับสนุนการเซ็นเซอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

นอกจากนี้ความสัมพันธกับปจจัยทางดานประชากร พบวาเพศ อายุ และระดับการศึกษา มี
ความสัมพันธกับขนาดของบุคคลที่สามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  เชนเดียวกับปจจัยดานการเปดรับสื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต   โดยผลการสัมภาษณเชิงลึกไดคําอธิบายเพิ่มเติมโดยสรุปวา ผลตอบุคคลที่
สามเกิดมาจากทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจาร  โดยเฉพาะอยางยิ่งบนอินเทอรเน็ตซึ่งเปนสื่อท่ีเขาถึงได
งาย ไดสรางความกังวลวาเด็กและเยาวชนจะตกเปนเหยื่อ เนื่องจากขาดวุฒิภาวะและมักจะรูเทาไมถึงการณ  
ซ่ึงสงผลตอการสนับสนุนการเซ็นเซอร  และ ควรมีหนวยงานเฉพาะซึ่งไมใชตํารวจ ใหมีหนาที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนี้ 
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ABSTRACT 
 

This study examined the third-person effect in the context of internet pornography and 
the relationship between third-person effect and support for censorship as its behavioral 
consequence. Both of quantitative and qualitative methods were conducted. Questionnaires were 
disseminated to and collected from 400 internet users in Bangkok. In-dept interviews were also 
conducted accordingly. 

Findings of the study are consistent to the third-person effect hypothesis as the sampled 
users perceived that internet pornography would affect more on others (third-person) than on 
him/herself. Other juveniles, however, were perceived stronger effect than other adults. The 
results also showed that perceptual discrepancy or “magnitude” was related to support for 
censorship significantly.   It could be explained as the third-person perception consequently leaded 
to that support.   

Moreover, the relationship between sex, age and education and the magnitude were 
found. So does the exposure to internet pornography.  The in-dept interview could explain more 
that negative attitude on pornography lead to the third-person effect. The easier and more 
convenient of access to the internet are the important causes of worry on the juveniles. Then, the 
censorship was support. The special authority should be organized rather than the police force. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโลกไดกาวเขาสูยุคสังคมแหงขอมูลขาวสาร  หรือหากเรียกโดยศัพทบัญญัติโดย
นักวิชาการหลายๆ ทานก็คือ ยุคสังคมสารสนเทศ (information society)    สืบเนื่องมาจากการที่เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมตางๆ ไดพัฒนาเปนอยางมากในชวงทศวรรษที่ผานมา จึง
ผลักดันใหสังคมโลกสูยุคของขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว ทําใหขอมูลเขามามีบทบาทเปนพลังอํานาจใน
การดําเนินการทุกรูปแบบในสังคมปจจุบัน  เทคโนโลยีดานการสื่อสาร ไมวาจะเปนทางดานภาพ (image) 
เสียง (voice) หรือทางดานขอมูล (data) ไดรับการพัฒนาจนมนุษยสามารถเชื่อมโยงติดตอกันไดอยาง
สะดวกรวดเร็วและเปนเครือขายที่ติดตอส่ือสารกันไดทั่วโลก เปนยุคของสารสนเทศ (information age) 
และเปนสังคมสารสนเทศ (information society) ที่นับวันจะมีอัตราการเติบโตขึ้นทุกทีทั้งในดานขนาดและ
ปริมาณขาวสารที่ไหลเวียนอยูในสังคม 

ในบรรดาเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ  อินเทอรเน็ตนับไดวามีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว
และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางไปทั่วโลกวาไดนําไปสูโอกาสและการประยุกตใชไดอยาง
หลากหลาย  (National White Collar Crime Center, 1999) ไดแก 

ดานธุรกิจ (โฆษณา, บริการลูกคา, การขาย, การติดตอส่ือสารทางธุรกิจ ฯลฯ) 
1. ดานอุตสาหกรรม (การสั่งวัตถุดิบ, การตรวจสอบการขนสง ฯลฯ) 
2. ดานการศึกษา (โรงเรียน, มหาวิทยาลัย, หองสมุด, การศึกษาทางไกล ฯลฯ) 
3. ดานการวิจัย (การคนควาขอมูล, การติดตอส่ือสารเพื่อการวิจัย ฯลฯ) 
4. ดานอื่นๆ สําหรับประชาชนทั่วไป เชน ความบันเทิง การสังคม เปนตน 
ทั้งนี้ อาจกลาวไดวาอินเทอรเน็ตมีผลประโยชนเชิงพาณิชยที่เปนแรงขับดันอยางสูงไปสูการ

นําไปประยุกตใชในงานดานตางๆ ดังกลาวขางตน (Hagel and Armstrong, 1997; Johnson, 1997)  
 ทั้งๆ ที่แตเริ่มแรกอินเทอรเน็ตไดถือกําเนิดขึ้นมาในโลกดวยวัตถุประสงคเพื่อใชประโยชนทาง
การทหาร    (ประวัติความเปนมาและความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตในบทที่ 2) 

สําหรับในประเทศไทยจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงมาก โดยเฉพาะในชวง 
10 ป ที่ผานมา  โดยหากเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2540 กับป พ.ศ.2545  จะเห็นไดวาจํานวนผูใช
อินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้นกวา 20 เทาตัว     รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
 

ป พ.ศ. ป ค.ศ. จํานวน ที่มา 
2534 1991 30 NECTEC 
2535 1992 200 NECTEC 
2536 1993 8,000 NECTEC 
2537 1994 23,000 NECTEC 
2538 1995 45,000 NECTEC 
2539 1996 70,000 NECTEC 
2540 1997 220,000 Internet Thailand/NECTEC 
2541 1998 670,000 Internet Thailand/NECTEC 
2542 1999 1,500,000 ISP Club/NECTEC 
2543 2000 2,300,000 ISP Club/NECTEC 
2544 2001 3,500,000 NSO/NECTEC (household survey) 
2545 2002 4,800,000 NECTEC (estimate) 
2546 2003 6,000,000 NECTEC (estimate) 
2547 2004 6,970,000 NECTEC (estimate) 

 
ที่มา:  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) (1 พฤศจิกายน 2547) 

 
เมื่อพิจารณาเปนแผนภูมิจะปรากฏความแตกตางใหเห็นไดอยางชัดเจน ตามภาพที่ 1.1 

ตอไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1.1  แผนภูมิแสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
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อยางไรก็ดี อินเทอรเน็ตมิไดมีแตเพียงประโยชนเอนกอนันตเทานั้น  ในทางตรงขาม ยังมีดาน
มืดของสื่อประเภทนี้ที่หลายๆ ฝายไดตื่นตัวและหันกลับมาพิจารณากันอยางจริงจัง  โดยตลอดชวง
ทศวรรษที่ผานมา โทษภัยของส่ืออินเทอรเน็ตกําลังถูกจับตา  รวมทั้งตัวส่ือประเภทนี้เองก็ถูกกลาวหาวา
เปนสาเหตุที่นํามาสูผลรายตอสังคมหลายๆ ประการ  ไมวาจะเปนดานเนื้อหาที่ยั่วยุทางดานกามารมณ การ
กระตุนเราในเรื่องของอบายมุขตางๆ เชน ยาเสพติด การพนัน รวมไปถึงการลอลวง ฉอฉล  การปลุกเรา
ความรุนแรง เกลียดชัง ความแปลกแยกและตอตานสังคม  เปนตน และจากปริมาณการใชอินเทอรเน็ตที่
สูงขึ้นในประเทศไทยดังกลาวแลวขางตน ยอมสามารถเล็งเห็นไดวา ผลกระทบของสื่ออินเทอรเน็ตที่อาจมี
ตอสังคมไทย อยูในระดับที่มีนัยสําคัญเพิ่มมากขึ้น  และสมควรจะตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการ
รองรับผลกระทบดังกลาวที่อาจเกิดขึ้นตอไป  

ภาพลบของอินเทอรเน็ตอันเปนที่ตระหนัก และไดรับความกังวลในอันดับตนๆ ไดแกการ
แพรหลายอยางมากมายมหาศาลของสื่อลามกอนาจาร  ซ่ึงในโลกแหงอินเทอรเน็ตมีเว็บไซตที่เปนเรื่อง
ลามกอนาจารไมต่ํากวา 400,000 เว็บไซต และมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน (ไทยรัฐ, 20 ธ.ค.2545) โดยเฉพาะ
เว็บไซตที่ถูกจัดทําขึ้นเปนภาษาไทยนั้น มีมากกวา 100 เว็บไซต   ซ่ึงนอกจากจะมีอยูมากมายแลว ยัง
สามารถคนหางายดวย เพราะเพียงแคพิมพคําวา x หรือ sex ในชอง search ของโปรแกรมหรือเว็บไซตการ
คนหาเทานั้น รายชื่อเว็บไซตประเภทนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาเปนจํานวนมาก (เจตนจันทร ตันติเดชามงคล, 
2543) 

ความกังวลที่มีตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต มีสาเหตุมาจากทัศนคติที่วาส่ือลามกมีพิษ
ภัย โดยที่ผานมา แมแตในประเทศตะวันตกที่เปดกวางในเรื่องเพศ ยังขีดวงใหส่ือชนิดนี้มีอยูแตจําเพาะใน
รานจําหนายสินคาสําหรับผูใหญ (adult store) หรือหากอยูในบานเรือนก็จะถูกซุกซอนไวในที่มิดชิด   แต
เนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนสื่อสมัยใหมที่เขาถึงไดงาย ทําใหมีความกังวลกันวาเด็กและเยาวชน จะตกเปน
เหยื่อจากสื่อลามกอนาจารที่แพรมากับสื่อยุคไฮเทคชนิดนี้ (พิธุมา พันธุทวี, ศรีดา ตันทะอธิพานิช และสุ
จินดา สุขุม, 2544; Wan and Faber, 2002)  ซ่ึงความวิตกดังกลาว อาจนําไปสูการสนับสนุนการเซ็นเซอร 
(censor) ส่ืออินเทอรเน็ต  ดังเชน การออกกฎหมาย Children’s Online Protection Act (COPA) ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเปนตัวอยางหนึ่งของความพยายามในการควบคุมสื่อลามกบนอินเทอรเน็ต (McNeely 
and Moorefield, 1999) 

ประเด็นการเซ็นเซอรส่ือลามกบนอินเทอรเน็ตนี้ ยังคงมีการถกเถียงกันอยางไมรูจบ โดยฝายที่
โตแยงเห็นวาเปนการริดรอนสิทธิในการเขาถึงสื่อและเปนการทําลายโอกาสในการพัฒนาสื่ออินเทอรเน็ต
สูการเปนชองทางของเสรีภาพทางการสื่อสาร ในขณะที่ฝายสนับสนุนเห็นวา การเซ็นเซอรส่ือลามกบน
โลกไซเบอรมีความจําเปนอยางมาก เพราะจะชวยใหทางดวนขอมูลขาวสารแหงนี้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดอยางแทจริง มากกวาที่จะเปนชองทางการนํามลภาวะหรือส่ิงปฏิกูลมาสูสภาพแวดลอมทาง

DPU



 

 

4

วัฒนธรรม (Peters, 1994; Kaplan, 1994)   ทั้งนี้ เนื่องจากฝายหลังนี้มีความเห็นที่สําคัญประการหนึ่งวา ส่ือ
ลามกอนาจารอาจเปนตนเหตุนําไปสูอาชญากรรมทางเพศ ในขณะที่ฝายโตแยงการเซ็นเซอร ไดอางวายัง
ไมมีการศึกษาใดที่แสดงใหเห็นวาสื่อลามกอนาจารเปนสาเหตุของอาชญากรรมดังกลาว  โดยเห็นวาการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเซ็นเซอรส่ือลามก มาจากเหตุผลในทางปรัชญา (philosophical), ศีลธรรม 
(moral), หรือเหตุผลทางการเมือง (political)  มากกวาผลเสียที่แทจริงของสื่อลามกอนาจาร (Linz, 
Malamuth and Beckett, 2000)   ซ่ึงแมแตในประเทศไทยเอง ปจจุบันก็มีความพยายามที่จะปองกันการ
เขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต ดังตัวอยางในภาพที่ 1.2 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 1.2   ตัวอยางความพยายามในการเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
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จากภาพตัวอยางขางตน ผูใชบริการพยายามจะเขาไปชมเว็บไซตที่นําเสนอเกี่ยวกับสิ่งที่เปน
ส่ือลามกอนาจารแหงหนึ่ง แตกลับปรากฏหนาเว็บเพจในภาพนี้ขึ้นมาแทนหนาเว็บไซตที่ตองการเขาไป
ชม ซ่ึงเปนผลมาจากการที่ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) ได
ประสานงานกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตในการระงับการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตลามก (และเว็บไซตที่ไม
เหมาะสมอื่นๆ) ที่ไดมีการสํารวจและขึ้นบัญชีไว  หากมีการเรียกชมเว็บไซตดังกลาว ก็จะปรากฏหนาเว็บ
เพจดังภาพนี้ขึ้นมาแทน  ซ่ึงนําไปสูการโตแยงถึงความเหมาะสมของการดําเนินการดังกลาวกันอยาง
กวางขวาง 

เปนที่นาเสียดายวา แมฝายตางๆ จะไดใหความสนใจและเปนกังวลเกี่ยวกับปญหาสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ต  แตการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศไทยมีอยูนอยมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุที่นําไปสูการสนับสนุนใหมีการเซ็นเซอร อันเนื่องมาจากความกังวลถึงผล
ทางดานลบของสื่ออินเทอรเน็ต (ทั้งๆ ที่ยังเปนขอถกเถียงวาการเปดรับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตจะ
กอใหเกิดผลกระทบทางดานลบจริงหรือไม เพียงใด)  ซ่ึงเปนที่มาของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ทั้งนี้ โดยจะได
อาศัยแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สาม (third-person effect)  ที่มีการนําเสนอมาเปนเวลานานกวาสอง
ทศวรรษแลว (Davison , 1983)  และมีการศึกษาวิจัยโดยอาศัยแนวคิดนี้กันอยางแพรหลายในตางประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา  แตเทาที่ปรากฏขอมูลกลับมีงานวิจัยที่อาศัยแนวคิดนี้ในประเทศไทยเพียงชิ้น
เดียวเมื่อป 2548 (ดูรายละเอียดในบทที่ 2 เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ)   ซ่ึงตามแนวคิดดังกลาว ไดเสนอวา 
คนทั่วไปมีแนวโนมที่จะประมาณหรือคาดการณวา การสื่อสารมวลชนจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมของบุคคลอื่นมาก เกินไป (people will tend to overestimate the influence that mass 
communications have on the attitudes and behavior of others)  นอกจากนี้ ปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกของ
กลุมผูรับสารที่ไดเปดรับการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ มักจะตัดสินวาการสื่อสารนั้นจะมีผลตอบุคคลอื่น
มากกวาที่มีผลตอตนเอง  และจะนําไปสูการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด  ซ่ึงหากนํามาปรับใชกับกรณีที่
ศึกษานี้แลว  นาจะพบวากลุมตัวอยางในการศึกษามีแนวโนมที่จะเชื่อวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
มีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง  ซ่ึงความเชื่อนี้จะนําไปสูการสนับสนุนใหมีการเซ็นเซอรส่ือดังกลาว
ตอไป  การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงนาจะไดผลการศึกษาที่สามารถนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 
หรือบทบาทของภาคตางๆ ของสังคมเกี่ยวกับการควบคุมหรือเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ตไดอีกประการหนึ่ง 
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1.2  ปญหานําวิจัย 
1. กลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะรับรู (perceive) หรือตัดสิน (judge) ส่ือลามกอนาจารบน

อินเทอรเน็ตวา จะมีผลกระทบตอบุคคลที่สามมากกวาที่จะมีผลกระทบตอตนเอง ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม หรือไม อยางไร 

2. การรับรูหรือตัดสินดังกลาวตอบุคคลที่สามที่เปนเด็กและเยาวชน กับที่เปนผูใหญ จะมีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่ศึกษานี้  มีผลตอการ
สนับสนุนการเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ตหรือไม อยางไร 

 
1.3  วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อทดสอบแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สาม (third-person effect) ตอกรณีส่ือลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ต  ซ่ึงเปนสื่อใหม (new media) ที่กําลังไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ต กับการสนับสนุนการเซ็นเซอร  

3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ เชน ปจจัยทางประชากร ปจจัยดานการใช
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ที่มีตอปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะประชากรที่เปนผูใชอินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนผูที่รับรูและเขาใจ
ถึงส่ือประเภทนี้  และจะสามารถใหขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหวิจัยไดเปนอยางดี  ทั้งนี้ ดวยขอจํากัด
ทางดานงบประมาณ และเวลา  ประกอบกับขอมูลที่มีอยูปรากฎวาการใชอินเทอรเน็ตของไทยมักจะกระจกุ
ตัวอยูในเขตเมืองหลวง จึงเลือกศึกษาเฉพาะผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร  เพื่อนําขอมูลมาทําการ
วิเคราะห เขียนรายงาน และเสนอผลการวิจัยตามลําดับตอไป 

 
1.5  สมมติฐานของการวิจัย 

1. กลุมตัวอยางจะตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่น มากกวาที่จะมี
ผลตอตนเอง (ซ่ึงเรียกวาปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม ตามแนวคิดหลักที่ใชในการศึกษานี้) 

2. กลุมตัวอยางจะตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นซึ่งเปนเด็กและ
เยาวชน มากกวาที่จะมีผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ 
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3. ผูที่ตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง 
(ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม) จะสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือดังกลาว 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. สามารถนําไปประยุกตใชในการพิจารณาวางนโยบาย ออกกฏเกณฑ หรือขอบังคับเกี่ยวกับ
การควบคุมส่ืออินเทอรเน็ต 

2. สามารถนําความรูที่ไดไปพิจารณาเสริมสรางองคความรูของแนวคิดเรื่อง ผลตอบุคคลที่
สามของการสื่อสาร (third-person effect in communication) อันอาจจะนําไปสูการยกระดับเปนทฤษฎีได
ตอไป 

 
1.7  นิยามศัพทในการวิจัย 

สื่อลามกอนาจาร  หมายความถึง ขอความ ภาพ เสียง หรือการนําเสนออื่นๆ ที่เปนการปลุกเรา
ทางเพศอยางชัดแจง  โดยในการวิจัยคร้ังนี้จะมุงศึกษาเฉพาะสื่อประเภทนี้ที่มีอยู หรือเขาถึงไดบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

บุคคลท่ีสาม  หมายความถึง บุคคลอื่นๆ ที่ไมใชตัวผูใหขอมูลเอง  โดยในการวิจัยคร้ังนี้จะแบง 
“บุคคลที่สาม” ออกเปนสองกลุม คือ เด็กและเยาวชน และผูใหญ (คนอื่นๆ ซ่ึงไมใชตัวผูใหขอมูลเอง)  
โดยกําหนดใหผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปอยูในกลุมหลัง 

การเซ็นเซอร  (censor) หมายถึง การดําเนินการใดๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเนื้อหาของสื่อที่ทํา
การตรวจนั้น เพื่อใหมีการเผยแพร หรือจํากัดการเขาถึงส่ือดังกลาวเฉพาะเนื้อหาที่ไดผานการเห็นชอบ โดย
ไดตัดทอนสวนที่ผูกล่ันกรองเห็นวาไมเหมาะสมตามเกณฑหรือดุลยพินิจในการพิจารณาออกไปแลว  ใน
ที่นี้ มุงเนนถึงมาตรการตางๆ ในการควบคุมส่ืออินเทอรเน็ต 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  อาศัยแนวทางการศึกษาตัวแปรซึ่งไดทําการคนควาจากแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวของ  ไดแก 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
2.1.3  แนวคิดทฤษฎีดานประชากรศาสตร 
2.1.4  แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบุคคลที่สามของการสื่อสาร 
2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 

2. 1.1  แนวคิดเก่ียวกับอินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ต (internet) หรือในบางครั้งอาจเรียกสั้นๆ วา  เน็ต  (the net) โดยภาพรวมก็คือ

เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่มีพื้นที่ครอบคลุมไปถึง 240 ประเทศทั่วโลก (พิธุมา พันธุทวี, ศรีดา ตัน
ทะอธิพานิช และสุจินดา สุขุม, อางแลว)  เปน  เครือขายของเครือขาย  คือประกอบดวยเครือขายจํานวน
นับไมถวน ซ่ึงแตละเครือขายก็อาจมีขนาด ประสิทธิภาพในการสงผานสัญญาณ ประเภทของสื่อรับ-สง
สัญญาณ (เชน สงตามสาย หรือสงผานอากาศ) และการครอบคลุมอยูในพื้นที่ตางๆ กัน  ซ่ึงในขอบเขต
พื้นที่เดียวกันนั้น ก็อาจมีเครือขายยอยๆ เหล่ือมซอนกันอยู   

ตัวอยางเครือขายในประเทศไทยเชน เครือขายเพื่อการศึกษาและวิจัยไทยสาร (ThaiSarn) 
เครือขายกาญจนาภิเษก เครือขายเพื่อโรงเรียนไทย (SchoolNet) เครือขายอุดมศึกษา (UniNet) ก็นับเปน
เครือขายยอยๆ ที่ตางก็เปนสวนหนึ่งของอินเทอรเน็ตดวยกันทั้งสิ้น  แมเครือขายยอยที่กระจายอยูตามสวน
ตางๆ ของโลกเหลานี้อาจมีความแตกตางกัน  แตเพราะมาตรฐานของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
โทรคมนาคมบางประการที่ใชรวมกัน ทําใหเครือขายเหลานี้สามารถรับ-สงขอมูลระหวางกันได  และทํา
ใหผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกสามารถติดตอส่ือสารกันไดอยางไรพรมแดน 

2.1.1.1  ประวัติความเปนมาของอินเทอรเน็ต 
ตนกําเนิดของอินเทอรเน็ตเริ่มขึ้นในชวงทศวรรษที่ 1960  ทามกลางยุคสมัยแหงสงครามเย็น 

(cold war)  ซ่ึงขณะนั้นเครือขายการสื่อสารยังคงเปนลักษณะเชื่อมตอแบบจุดตอจุด (point-to-point)  ใน
ลักษณะการเชื่อมตอแบบนี้ หากบางจุดของเครือขายถูกทําลาย  ก็จะมีผลทําใหเครือขายทั้งหมดสิ้น
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ประโยชนลงและการสื่อสารจะถูกตัดขาด ซ่ึงจะทําใหเสียเปรียบเชิงยุทธศาสตรเปนอยางมาก  ประกอบกับ
ความกังวลของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับความเปนไปไดของการถูกโจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร จึงไดมี
ความพยายามที่จะหาแนวทางการสื่อสารระหวางหนวยงานตางๆ ของสหรัฐ หากตกอยูในภาวะสงคราม
นิวเคลียร และจากการระดมสมองของหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาคือ The Rand Corporation ก็ได
มีผูเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการสื่อสารที่แตละจุดที่เชื่อมตอเปนอิสระ หากจุดใดจุดหนึ่งของ
เครือขายถูกทําลาย  ขอมูลขาวสารก็จะสามารถเดินทางผานเสนทางอื่นของเครือขายไดเอง โดยไมถูกตัด
ขาด (National White Collar Crime Center, อางแลว)  

แนวคิดดังกลาวไดรับการพัฒนาเปนรูปรางภายใตช่ือ ARPANet (Advanced Research 
Projects Agency Network) โดยมีเปาหมายในการสรรสรางเครือขายคอมพิวเตอรที่เล็ก และมีลักษณะไม
รวมศูนย (decentralized) เพื่อเชื่อมตอระหวางมหาวิทยาลัยตางๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตนจากการ
เชื่อมตอคอมพิวเตอร 4 เครื่อง ของมหาวิทยาลัยยูทาห, มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตาบาบารา, 
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแอนเจลีส  และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด   หลังจากที่มี
การทดสอบการใชงานจนไดผลเปนที่นาพอใจ  กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ จึงขยายเครือขาย ARPANet 
ออกไปอีก  โดยเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ รวม 50 แหง  โดยใช
โปรโตคอล (protocol – ขอตกลงในการสื่อสาร) ที่มีช่ือวา NCP (network control protocol)   แตตอมา
พบวายังมีขอจํากัดอยูมาก  จึงมีการพัฒนาโปรโตคอลตัวใหมขึ้นมา  โดยมีจุดเดนทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
แตละแบบที่แตกตางกันสามารถสื่อสารกันได เรียกโปรโตคอลนี้วา TCP/IP (Transmission 
Control/Internet Protocol)  

ตอมาในป ค.ศ.1986 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติสหรัฐฯ (NSF: National Science Foundation) 
ไดสรางเครือขายคอมพิวเตอรขึ้นมาอีกระบบหนึ่งเรียกวา NSFNET ซ่ึงประกอบดวยซูเปอรคอมพิวเตอร 5 
เครื่อง เชื่อมตอเขาดวยกันโดยใชโปรโตคอล TCP/IP ในการสื่อสาร  สําหรับจุดมุงหมายของเครอืขายนี้ก็
เพื่อใชในการวิจัยและการศึกษา   ตอมามีการเชื่อมตอเครือขายนี้กับเครือขายจํานวนมากเนื่องจากตองการ
ใชงานซูเปอรคอมพิวเตอร  และในที่สุดเครือขาย A R P A N e t ก็มีการขอเชื่อมตอกับ N S F N E T ดวย  
นอกจากนี้ เครอืขายอ่ืนๆ ไมวาจะเปน UUNET, UUCP, BITNET หรือ CSNET ก็ขอเชื่อมตอกับ NSFNET 
ดวย  จนกระทั่งในป ค.ศ.1989 มีคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันอยูกวา 100,000 เครื่องทีเดียว   แตเนื่องจาก
เจาของ NSFNET เปนองคกรที่ไมแสวงผลกําไรและมีงบประมาณอยูจํากัด  ทาง NSF จึงไดผลักภาระการ
ดําเนินงานเครอืขายนี้ไปให ANS (Advanced Network and Services) แทน  โดย ANS นี้ เปนบริษัทรวม
ทุนระหวางบรษิัท MCI, IBM และมหาวทิยาลัยมิชิแกน  และไดมกีารเปลี่ยนชื่อจาก NSFNET มาเปน 

 
 

DPU



 10

อินเทอรเน็ต (internet) จนถึงปจจุบัน (ตน ตัณฑสุทธิวงศ, สุพจน ปุณณชัยยะ และ สุวัฒน ปุณณชัยยะ, 
2539) 

2.1.1.2  ความกาวหนาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 
ทวีศักดิ์ กออนันตกูล (2544) ไดบรรยายความเปนมาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทยวา เมื่อป 

พ.ศ. 2530 ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติไดริเร่ิมโครงการเครือขายคอมพิวเตอร
ระหวางมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อเชื่อมโยงศูนยคอมพิวเตอรของหลายมหาวิทยาลัยเขาดวยกันดวยระบบสื่อสาร
แบบ X.25 และใหทุนอุดหนุนการจัดทําขอมูลบัตรรายการหองสมุดแกสถาบันตางๆจํานวนมาก  นับวา
เปนการสรางเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมโยงภายในประเทศ แตไมมีการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต 

ในปเดียวกันมีการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยไดรับความ
ชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลีย และเริ่มใชงานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (เดือนมิถุนายน) และ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย ทั้งนี้เชื่อมตอเปนการใชโมเด็มตอผานสายโทรศัพท  ตอมามีคณาจารยจาก
สถาบันอื่นๆ เขารวมอีกหลายทาน เชน จาก ธรรมศาสตร เกษตรศาสตร รามคําแหง นิดา และอัสสัมชัญ   
ในการทํางาน ทางมหาวิทยาลัยเมลเบิรนเปนผูโทรเขามาที่เครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยวันละสอง
คร้ังเพื่อแลก “ถุงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส” และเปนผูออกคาใชจายชวยไทย 

พ.ศ. 2535 ไดมีการจัดตั้งเครือขายไทยสารขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ  โดยเนคเทค รวมกับ
หนวยงานอื่นๆ เชน มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน  โดยมีวัตถุประสงคแรกคือการทําใหนักวิชาการไทย
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สามารถแลกเปลี่ยนจดหมายอิเล็กทรอนิกสกันไดทั่วโลก  ทั้งนี้มีคณะทํางาน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (NECTEC Email Working Group หรือ NEWgroup) เปนผูชวยกันพัฒนา และมี
ผูใชแรกเริ่มเพียง 28 ทาน จาก 20 หนวยงาน โดยใชคอมพิวเตอร 8 เครื่อง เชื่อมตอกันผานสายโทรศัพท 
โดยใชซอฟตแวร UUCP และ MHSNet  โดยในเดือนเมษายน ประเทศไทยมีรหัสอักขระมาตรฐาน
ประกาศในรางมาตรฐาน ISO-10646  และในเดือนกรกฎาคมประเทศไทยไดเชื่อมตอกับเครือขาย
อินเทอรเน็ตอยางเต็มเวลา (ผานวงจรเชาตางประเทศระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและบริษัท UUNET) 
ดวยความเร็ว 9,600 บิต/วินาที และในเดือนธันวาคม มีสถาบันไทยรวม 6 แหง ที่เชื่อมโยงกันดวยวงจรเชา
แบบถาวรเขาถึงอินเทอรเน็ตไดตลอด 24 ช่ัวโมง ทุกวัน ไดแก เนคเทค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย)  

พ.ศ. 2536 เนคเทคเปดใชวงจรตางประเทศความเร็วปานกลาง (64 kbps) ขึ้นเปนวงจรแรก เพื่อ
ทําใหผูใชทั้งหมดในประเทศไทยไดรับและสงขอมูลไดโดยสะดวกยิ่งขีน้  

และในเดือนสิงหาคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยก็ไดปรับปรุงวงจร 9,600 bps เปน 64 kbps ดวย  
ในเดือนสิงหาคม ไดมีการเริม่นําระบบ Linux Operating System เขามาใชงานเปนครัง้แรกในประเทศไทย   
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และเดือนตุลาคมไดเปดบริการ WWW เปนครั้งแรกในประเทศไทยเชนเดียวกนั คอื www.nectec.or.th ซ่ึง
ทําหนาที่แนะนําประเทศไทยใหกับทั่วโลกเปนภาษาอังกฤษ ภายใตช่ือ Thailand the Big Picture และเปด
บริการอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 9 ปจนถึงปจจุบัน  ในปนั้น เครือขายไทยสารมหีนวยงานเชื่อมตอ
อยางถาวรรวม 19 หนวยงาน  

พ.ศ. 2537 เปนปที่ประเทศไทยนําเครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงสองเครื่อง ตอเขากับ
เครือขายไทยสาร-อินเทอรเน็ต เครื่องแรก คือ MasPar ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เดือนกุมภาพันธ) 
และเครื่องที่สอง คือ Cray Supercomputer รุน EL98 (เดือนพฤษภาคม)  และในเดือนกรกฎาคม ไดมีการ
สาธิตการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 2 ลานบิตตอวินาที ระหวางเนคเทค กับงานวันสื่อสารแหงชาติ 
ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ในเดือนกรกฎาคม เพื่อสาธิตระบบมัลติมีเดียและการประชุมทางไกล
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต (IP video conference)  ในปนี้ เครือขายไทยสารไดเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษา
ได 34 แหง ใน 27 สถาบัน 

พ.ศ. 2538 เปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปดศักราชดวยการที่การสื่อสารแหง ประเทศ
ไทยอนุญาตใหเปดบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย  โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหกอตั้งบริษัทอินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด (การรวมทุนระหวางเนคเทค/สวทช. กับ กสท. และ ทศท.) เปนผูใหบริการรายแรก ซ่ึง
ไดมีการเริ่มบริการอยางเปนทางการในวันที่ 1 มีนาคม 2538 และตั้งแตเดือนมิถุนายนก็เร่ิมมีผูใหบริการอื่น
เร่ิมไดรับอนุญาตใหบริการอินเทอรเน็ตที่ถูกกฎหมาย  ในเดือนมีนาคมปนี้ ก็เปนการเริ่มโครงการเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย หรือ SchoolNet โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการรุนแรก 30 โรงเรียน    โดย
การใชอินเทอรเน็ตหลังจากป พ.ศ. 2538 เปนตนมา เร่ิมเปนที่แพรหลายและเปนขาวออกสูหนา
หนังสือพิมพเปนประจํา และคอนขางจะหาเอกสารอางอิงตางๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น 

อินเทอรเน็ตมบีริการหลากหลายชนิด เชน ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (e-mail), Gopher, Internet 
R e l a y  C h a t :  I R C  เปนตน  แตบริการที่ไดรับความนยิมและเปนที่ยอมรับกนัอยางกวางขวางก็คอื 
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web: WWW)  ซ่ึงไดรับการพัฒนาจากนกัวิจยัของหองทดลองฟสิกสใน
ประเทศสวิตเซอรแลนดที่มีช่ือวา CERN  โดยบริการ WWW นี้ ไดรวมความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ขาวสารบนอินเทอรเน็ต โดยการใช Hypertext ซ่ึงชวยใหงายตอการใชงาน สามารถเพียงการคลิ๊กเมาส ที่
จุดที่กําหนดในเอกสารหนึ่ง  ก็จะเชื่อมโยงนําไปยังอีกเอกสารหนึ่งที่เกีย่วของไดในเวลาอนัรวดเรว็   
นอกจากนี้เหตผุลอีกประการหนึ่งที่ได W W W  ไดรับความนยิมอยางมากก็คอื ความสามารถในการ
นําเสนอรูปภาพ เสียง วดิีโอ และภาพเคลื่อนไหว  (animation)   ควบคูกับตัวอักษรในเอกสาร “เว็บ” ได  
ซ่ึงถูกเรียกวาเอกสาร HTML (hypertext markup language) หรือ Web Pages  โดยการเรียกดูเอกสารเหลานี้ 
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จะกระทําผานโปรแกรมที่เรียกวาบราวเซอร (web browser)   ความสวยงามและความงายในการใชงานของ
บริการนี้ ทําใหอินเทอรเน็ตเปนชองทางที่ถูกใชประโยชนทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น การรายงาน
เหตุการณทั้งทองถ่ิน และระดับโลก ตลอดจนเปนชองทางการสื่อสารระหวางกันของบุคคลตางๆ ทั่วโลก  

จากมุมมองหนึ่ง  อินเทอรเน็ตก็มีลักษณะบางอยางของความเปนส่ือ  เชนเดียวกันกับ
หนังสือพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน  แตประเด็นของการกํากับดูแลหรือควบคุมอินเทอรเน็ตนั้น จะมีความ
ยุงยากและซับซอนกวามาก  จากเหตุผลหลักๆ 3 ประการคือ จํานวนผูผลิตเนื้อความ การคนหาตนตอ และ
ขอบเขต ในประเด็นของจํานวนผูผลิตเนื้อความนั้น  สําหรับอินเทอรเน็ตแลว ทุกคนที่เปนผูใชสามารถเปน
ผูผลิตเนื้อความไดในขณะเดียวกัน  ไมใชเร่ืองยากที่บุคคลธรรมดาทั่วไปจะสรางเว็บไซตของตนเอง และ
นําขอความ เสียง ภาพ หรือภาพเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตาม ที่ตนตองการมาลงในเว็บไซตนั้น  กรณีที่ไมมี
เว็บไซตของตนเอง ก็ยังมีโอกาสเปนผูผลิตไดในรูปแบบของการสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การตั้งกระทู 
หรือการสงความคิดเห็นไปปรากฏอยูบนกระดานรับความคิดเห็นตางๆ 

การคนหาตนตอผูกระทําผิดก็ เปนอีกเรื่องหนึ่งที่ทําใหการควบคุมดูแลเนื้อความบน
อินเทอรเน็ตเปนเรื่องยาก  และตองอาศัยความรูดานเทคนิคประกอบไปกับความสามารถในการสืบจับดวย  
นอกจากนั้น ในบางกรณีที่สืบสาวจนพบตอตอ คือบัญชีของผูใชอินเทอรเน็ต แตบางครั้งการสมัครเปน
ผูใชเปนเรื่องที่กระทําไดโดยมิตองใหหลักฐานแสดงตน  ทําใหไมมีผูใดทราบวาเจาของชื่อบัญชีนั้นๆ 
แทจริงแลวคือใคร  หรือแมแตเจาของชื่อบัญชีอาจปฏิเสธวาตนเองมิไดเปนผูกระทําผิด โดยอาจใหเหตุผล
วาชื่อบัญชีถูกแอบใชโดยบุคคลอื่น ซ่ึงเปนเรื่องยากตอการพิสูจน 

และประการสุดทาย ขอบเขตอันไรพรมแดนของอินเทอรเน็ตก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหการ
ดูแลควบคุมอินเทอรเน็ตเปนเรื่องทาทาย  เพราะอาจหาขอยุติมิไดวาการกระทําผิดนั้นๆ ถือเปนการกระทํา
ผิดในทองที่ใด และอยูในอํานาจกฎหมายใด  กฎหมายใดสามารถชี้ไดวาผิดหรือไมประการใด  หรือแมใน
กรณีที่พิสูจนไดวาผิด หากผูกระทําผิดอาศัยอยูในประเทศอื่น การจับกุมมาดําเนินคดีก็ยังเปนเรื่องยาก
เชนกัน  (พิธุมา พันธุทวี, ศรีดา ตันทะอธิพานิช และสุจินดา สุขุม, 2544)    

 
2.1.2  แนวคิดเก่ียวกับสื่อลามกอนาจาร 

คํานิยามของสื่อลามกคอนขางจะเปนอตัวิสัย  ภาพหรือขอความหนึ่งในความรูสึกของบางคน
อาจคิดวาเปนสิ่งลามกอนาจาร  แตในขณะเดียวกนั อีกบุคคลหนึ่งอาจมองภาพหรือขอความเดยีวกันนั้น
เปนเรื่องของศิลปะ หรือเร่ืองตลกธรรมดา หรือแมกระทั่งมองเปนความรูทางเพศศึกษา  ผูพิพากษาทาน 
หนึ่งสหรัฐอเมริกากลาววา  ไมสามารถใหคํานิยามสื่อลามก (pornography) ได  จะทราบไดทนัทีเมื่อเหน็ 
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หรือไดยินมัน (Jacobellis V.Ohio, 1964  ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) 
คําวา pornography มาจากศัพทภาษากรีกคําวา porni  (prostitute – โสเภณี) และคําวา graphein 

(to write – เขียน)  รวมแลวหมายถึง การเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของโสเภณีนั่นเอง  ซ่ึงในปจจุบันมักจะถูก
ใชสลับสับเปลี่ยนกับคําอีกสองคํา คือ obscenity และ erotica  โดยจะใชแลกเปล่ียนกันในภาษาทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการโตเถียงในหมูนักวิชาการ  บอยครั้งที่การประยุกตใชนี้ก็เพื่อตองการใหเห็นภาพโดย
ไมมีการแบงแยก  แตอยางไรก็ตามในความเปนจริงแลว คําทั้ง 3 คํานี้ ก็ยังมีความหมายที่แตกตางกัน  ซ่ึง
ในการศึกษาอาจจะแยกพิจารณาไดดังนี้ 

pornography  เปนคําที่ใชกันโดยทั่วๆ ไปในหมูผูคนในสังคม  เชน บุคคลคนหนึ่งอาจจะเชื่อ
วานิตยสารทางเพศเลมหนึ่งไมลามก  แตคนอีกคนหนึ่งกลับวามันใช  ซ่ึงในกรณีนี้ไมมีผูใดถูกหรือผิด  
สวนคําที่มักจะถูกใชในภาษาของกฎหมายก็คือ “obscenity”  โดยศาลสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาไดชี้
แนวทางพื้นฐานสําหรับพิจารณาสิ่งที่เขาขาย obscenity วาจะตองประกอบไปดวยสวนสําคัญๆ คือ 1) 
บุคคลทั่วไปในมาตรฐานของสังคมนั้นเห็นวา วัตถุหรือรูปภาพโดยรวม หรือเนื้อหาของสื่อนั้นสอไปทาง
ยั่วยุกามารมณหรือไม  2) ผลงานชิ้นนั้นพรรณนาหรืออธิบายการกระทําทางเพศในหนทางที่นารังเกียจ
อยางชัดแจง โดยเฉพาะที่นิยามโดยกฎหมายของรัฐหรือไม  3) ผลงานนั้นขาดคุณคาทางวรรณกรรม ทาง
ศิลปะ ทางการเมือง หรือทางวิทยาศาสตรอยางรายแรงหรือไม  ซ่ึงหากงานชิ้นนั้นเขาขายทั้ง 3 สวน 
ขางตนนี้แลว  ศาลก็อาจจะตัดสินวาเปน obscenity ซ่ึงจะตองถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐ 

ในทางปฏิบัติเพื่อหาเสนแบงแยกระหวาง pornography กับ obscenity นั้น  เพื่อใหงายตอการ
ทําความเขาใจ  อาจเริ่มพิจารณาตั้งแตรากฐานของคําเสียกอน  โดยคําวา “obscenity” นี้แปลงมาจากภาษา
ละติน obscaenum  หมายถึง “filth” (Webster’s New Dictionary, 1990) คือ ความสกปรก โสมม ซ่ึง
เกี่ยวของกับสิ่งที่บาดหูบาดตา หยาบโลน นารังเกียจ นาขยะแขยง และความคิดเกี่ยวกับการเหยียดหยาม
หรือการฝาฝนศีลธรรมที่เปนมาตรฐานซึ่งเปนที่ยอมรับ  ในขณะที่ pornography มีรากศัพทมาจากภาษา
กรีก porni ดังที่ไดกลาวแลวขางตน  โดยจะเปนการเขียนอธิบายชีวิตและกิริยาอาการของโสเภณีและลูกคา
ของพวกเธอ  ซ่ึงจะเห็นวาคําทั้งสองมีความแตกตางกันมาตั้งแตรากศัพทแลว  โดยนักวิชาการในโลก
ตะวันตกหลายทานนิยมจะใหคํานิยามของ pornography ในเทอมที่พรรณนาเรื่องทางเพศมากกวา 
obscenity โดยนักอิตถีนิยม (feminist) มักจะนําเอา pornography ไปโยงถึงวัสดุโจงแจงทางเพศซึ่งมีมิติของ
การปลุกเราทางเพศที่มีการครอบงํา  การมีอํานาจเหนือ และการตกเปนรองของเพศหญิง หรือการทําให
เจ็บปวดอับอาย ในปริบทซึ่งทําใหมีสภาพเกี่ยวกับเรื่องเพศ 
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สวน obscenity นั้น จะรวมเอาความนารังเกียจ หยาบโลน บาดหูบาดตา ชักจูงใหเกิดความ
สะอิดสะเอียนแตก็ลอลวงใหชวนหลงโดยอาจจะอางถึงวสัดุตามธรรมชาติหรือการสรางสรรคขึ้นมาของ 
บุคคล หรือเปนการกระทําของมนุษยในความหมายที่เอนเอียงไปในทางเสื่อมทราม  ซ่ึงจะเห็นวา 
obscenity นั้น กินความกวางกวา pornography เพราะ pornography ถูกจํากดัขอบเขตไปที่วัสดุที่ปลุกเรา 
ทางเพศอยางโจงแจง  ในขณะที่ obscenity อาจจะไมใชเร่ืองที่เกี่ยวกับเพศทั้งหมดที่อางอิงถึงความลามก  
เชน ฟลมภาพยนตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการผาตัดรางกายของมนุษยออกเปนชิ้นสวน  หรือแมกระทั่งภาพ
การผาตัดที่ไมมีการอางถึงเรื่องเพศอยางเปดเผย  อยางไรก็ตาม ก็ยังเปนเรื่องยากที่จะรักษาการจําแนกที่
คมชัดไว  เนื่องจาก obscenity ในฐานะที่เปนวัสดุที่นารังเกียจก็ยังอาจจะถูกมุงหมายใหสรางการ
ตอบสนองทางเพศไดเชนกันในบุคคลที่มีอารมณวิปริตวิตถาร  ซ่ึงมักจะคนพบวาความนารังเกียจนี้ปลุก
เราอารมณทางเพศ ชวนใหหลงไหลและดึงดูดความสนใจในเรื่องเพศ 

คําที่ใชสับเปลี่ยนกันตอมาก็คือ “erotica”  ซ่ึงมักจะใชเรียกงานศิลปะ งานเขียน ภาพ หรือการ
แสดงที่พรรณนาเรื่องราวทางเพศอยางโจงแจง มันอาจจะมีคุณคาเพียงพอในการหลบเลี่ยงการประณามใน
ฐานะที่เปนสื่อลามก  คํานี้ถือกําเนิดมาจากชื่อของเทพเจากรีก “eros” ซ่ึงเปนเทพเจาของความปรารถนา
แหงเรือนราง และยังเปนเทพองคเดียวกันกับ “cupid” ของชาวโรมัน  คําวา “erotica”  เร่ิมใชในราวคริสต
วรรษที่ 19  โดยผูขายหนังสือตองการหลบเลี่ยงการขายหนังสือทางเพศซึ่งอาจถูกจับกุมโดยเจาหนาที่
ตํารวจ  ในปจจุบัน erotica มักจะใชกับงานที่นําเสนอเรื่องราวทางเพศในรูปแบบของศิลปะ  ในขณะที่งาน
ที่ไมมีคุณคาใดๆ เลย  ก็จะถูกเรียกวา pornography   ความแตกตางในการจําแนกนั้น มักจะเปนเรื่องของ
รสนิยม  เมื่อรสนิยมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา  นวนิยายจํานวนมาก เชน Lady Chatterley’s Lover ที่
ประพันธโดย D.H.Lawrence  ในป ค.ศ.1928  หรือ Lolita ของ Vladimir Nabokov (1955)  แตเดิมเคยเชื่อ
กันวาเปนสื่อลามกและไมมีคุณคาทางวรรณกรรม  แตมาภายหลังกลับถูกเรียกเปน erotica 

โดยทั่วไปแลว ในสังคมตะวันตกซึ่งสวนใหญเปนสังคมที่มีส่ือลามกแพรหลายอยางกวางขวาง
นั้น  จัดเกณฑแบงความรุนแรงของเนื้อหาในสื่อลามกออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ 

1 )  hard-core เปนเนื้อหาที่เนนการกระตุนความรูสึกทางเพศ โดยการแสดงออกอยางโจงแจง 
รุนแรง และเรารอน   แสดงใหเห็นถึงภาวะของการรวมเพศอยางเดนชัด หรือการมีเพศสัมพันธที่ผิดไปจาก
ปกติ  เชน การรวมเพศระหวางคนกับสัตว (bestiality)  หรือการรวมเพศระหวางคนกับศพ  (necrophilia)  
เปนตน 

2)  soft-core  เปนเนื้อหาที่เกี่ยวกับความใครและตองการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจมากกวา
การแสดงออกทางเพศอยางโจงแจงและรุนแรง  ภาพและขอความในนิตยสารเพลยบอยและเพนทเฮาส  
มักจะถูกนํามาใชเพื่อเปนตัวอยางของสื่อลามกประเภทนี้ 
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อยางไรก็ตาม มีผูที่คัดคานการแบงประเภทของสื่อลามกในลักษณะนี้  โดยใหเหตุผลวาแม
นิตยสารทั้งสองจะไมไดแสดงภาพหรือขอความทางเพศที่โจงแจง รุนแรง หรือผิดปกติก็ตาม แตนิตยสาร 
ประเภทนี้ก็ยังแสดงใหผูเปดรับสื่อรับรูถึงความรุนแรง และการลวงละเมิดตอเรือนรางของเพศหญิง  ซ่ึงถือ
วาเปนการสนับสนุนและสงเสริมอาชญากรรมประเภทของการขมขืนและการทารุณกรรมทางเพศตอเด็ก  
ดังนั้น การใชคําวา “soft-core” จึงเปนการใชคําที่ผิด เพราะทําใหดูเหมือนกับวาเปนเรื่องเบาๆ ที่ยอมรับกัน
ไดในสังคม  ในขณะที่คําวา “hard-core” จะดูวาเปนความลามกแบบของจริง ผิดศีลธรรม สกปรกและ
หยาบชา 

ในป ค.ศ.1986 Meese Commission  จัดแบงส่ือลามกออกเปน  5 ประเภท คือ 
1)  ส่ิงที่เปนความรุนแรงทางเพศ (sexual violent materials) แสดงใหเห็นถึงภาพของการ

ขมขืน และเนื้อหาที่เปนการทํารายบุคคลทางเพศ 
2)  ส่ิงที่ไมเปนความรุนแรงแตแสดงออกใหเห็นถึงความนาละอาย การอยูเหนือ การตกเปน

รอง หรือความต่ําตอย (nonviolent materials depicting degradation, domination, subordination or 
humiliation)  ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาของผูหญิงที่ตกอยูภายใตอาณัติของผูชาย 

3)  ส่ิงที่ไมเปนความรุนแรงและไมมีลักษณะของการถูกขมเหง (nonviolent and non-
degrading materials)  พรรณนาใหเห็นถึงการรวมเพศโดยปราศจากความกาวราวรุนแรงหรือการบังคับขู
เข็ญ 

4)  เปลือยอยางมีศิลปะ (nudity)  แสดงใหเห็นเรือนรางอันเปลาเปลือยของมนุษยโดยไมมี
พฤติกรรมทางเพศที่ชัดแจงหรือเจตนาจะใหมี 

5)  เปลือยเด็ก (child pornography) มีความเกี่ยวของกับเรื่องเพศเพียงเล็กนอย และทั้งๆ ที่การ
ผลิตถือเปนเรื่องผิดกฎหมายอาญาในประเทศสหรัฐอเมริกา  แตก็ยังคงมีการแพรกระจายไปทั้งในนิตยสาร
ตางประเทศ อินเทอรเน็ต และจัดจําหนายโดยตรง  หลายคนไมเห็นดวยกับการเรียกส่ือประเภทนี้วา 
“pornographic”  แตควรจะถูกเรียกวา “sexual explicit” มากกวา 

สหรัฐอเมริกา นับเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการศึกษาในเรื่องของสื่อลามกอยางจริงจัง
และคอนขางหลากหลาย  การเปนประเทศที่เปดเสรีทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ และไมมีกรอบจารีต
ประเพณีแบบโลกทางตะวันออกมาขัดขวาง  ทําใหการโตเถียงกันในประเด็นนี้เปนไปอยางเปดเผยและ
กวางขวาง มีหลายแงมุมที่นาสนใจ  มุมมองของนักวิชาการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับวงจรของสื่อลามก
นั้นแตกแขนงกันออกไป  มีทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการเผยแพรส่ือลามกในสังคม   

โดยศึกษาจากผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของการเปดรับสื่อลามกของปจเจกบุคคล  
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาขาวสารเรื่องเพศ  แมกระทั่งนักวิชาการที่อยูในสาขาเดียวกัน อยางเชน 
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Feminist นั้น  ก็ยังมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แตกตางกันอยางเห็นไดชัด  ซ่ึงในแตละทัศนะหรือมุมมอง
เหลานั้น ก็นําเหตุผลที่นาเชื่อถือมาอางอิงเพื่อสนับสนุนความคิดของตนไดอยางนาสนใจ 

 
ประเด็นที่นํามาถกเถียงเพื่อพยายามหาขอสรุปมีอยูดวยกันหลายประเด็น เชน 
-ส่ือลามกคืออะไร 
-การจํากัดและควบคุมการเขาถึงสื่อลามกจากอํานาจของรัฐ เปนการปดกั้นสิทธิและเสรีภาพ

ในการแสวงหา และเขาถึงซ่ึงขาวสารทางเพศของประชาชนหรือไม 
-การเปดรับสื่อลามกกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมกับสังคมในดานใดบาง 
-ส่ือลามกใหประโยชนหรือใหโทษ อยางไร 
-ส่ือลามกเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับอะไรกันแน เรื่องเพศ เรื่องเกี่ยวกับผูหญิง หรือเร่ืองของ

อํานาจ 
-ถาส่ือลามกเปนตัวแทนที่แสดงออกถึงการกดขี่ และไมเทาเทียมกันระหวางเพศแลว การ

ควบคุมการเผยแพรส่ือลามกในสังคม จะชวยลดชองวางของความไมเทาเทียมกันระหวางเพศนี้ไดหรือไม 
อยางไร 

-ฯลฯ 
 
ประเด็นที่นักวิชาการตะวันตกยกขึ้นมาถกเถียงกันไดอยางไมรูจบก็คือ ส่ือลามกเปนประโยชน

หรือใหโทษกันแน  ความคิดเห็นจากหลายๆ ฝายถูกนําเสนอไดอยางนาสนใจ แตในทายที่สุดแลวก็ขึ้นอยู
กับการใชวิจารณญาณของปจเจกเองวาจะมองสื่อลามกนี้ดวยสายตาเชนไร  

นักวิชาการโลกตะวันตกปจจุบันแยกออกเปน 3 ทัศนะที่ใหความเห็นเกี่ยวกับส่ือลามก คือฝาย
ที่คัดคาน ฝายที่เห็นดวย และฝายที่มีความรูสึกเปนกลางในการเผยแพรส่ือนี้ในสังคม 

 
-   ฝายท่ีคัดดานการผลิตและเผยแพรสื่อลามก 
มี 2  ฝายที่เปนตัวตั้งตวัตหีลักในสังคม คือ นักอิตถีนิยมและพวกอนุรักษนยิมทีเ่ครงศาสนา   

นักอิตถีนิยมชือ่ดังหลายคนออกมาตอตานสื่อลามกอยางจริงจัง  เชน  Catharine A. MacKinnon และ 
Andrea Dworkin โดยมองวาส่ือลามกเปนสิ่งที่แสดงถึงการมีอิสระของเพศชายในการออกความคิดเห็น
เกี่ยวกับเพศหญิงกับชุมชนในชื่อที่เรียกวา  “สิทธิสวนบุคคล”   เพศหญิงคือ ผูที่ไรซ่ึงอํานาจ สวนใหญ
มักจะเงียบหรือถูกบังคับใหเงียบโดยอิทธพิลของเพศชายที่เปนเจาของสื่อการออกขอบังคับหรือควบคุมส่ือ 
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ลามกจากอํานาจของรัฐไมควรจะเกิดขึ้นเพราะสาเหตุที่รัฐตองการรักษาศีลธรรมและความสงบของ
สาธารณะ แตควรจะเปนเพราะตองการปองกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับเพศหญิงมากกวา  

ในมุมมองนี้เหน็วาเนื้อหาในสื่อลามกแสดงถึงการลดคุณคาของเพศหญิง อีกทั้งยังสนับสนุน 
ทัศนคติที่วาผูหญิงเปนเพียงวัตถุสําหรับความพึงพอใจทางเพศของผูชาย  เปนโสเภณีและปรารถนาหรือ
สมควรไดรับการทํารายทางเพศจากการมองของผูชาย  ส่ือลามกจึงเปนตัวแทนทางสังคมที่มีอํานาจ เพราะ
ผูชายสามารถบีบบังคับความคิดของผูหญิงวาอะไรเปนความสัมพันธทางเพศที่เหมาะสม  และวางรูปแบบ
เบ็ดเสร็จวาผูหญิงควรมองตนเองอยางไร   นอกจากนั้นสื่อลามกยังสงเสริมการกระทําทารุณกรรมทางเพศ
ทั้งตอเด็กและสตรี และนําไปสูการตกเปนรองทางสังคม (subordination) และการเลือกปฏิบัติ 
(discrimination) ตอเพศหญิงอีกดวย  ประโยคที่นักอิตถีนิยมหลายคนมักจะนํามากลาวเกี่ยวกับส่ือลามกก็
คือ “pornography is theory,rape is the practice”  

พวกอนุรักษนิยมที่เครงศาสนามองวาการนําเสนอเรื่องเพศเปนสิ่งที่อันตราย เพราะเรื่องเพศถกู
จํากัดไววาเปนเรื่องสวนบุคคล  การนําเสนอหรือการพรรณนาเรื่องราวทางเพศอาจจะไปกระตุนผูเปดรับ
เนื้อหานั้นในหลายๆ ทาง  ความเชื่อนี้มองวาผูที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินพฤติกรรมของมนุษยก็คือพระ
เจา  ส่ิงใดที่ผิดเมื่อคร้ังอดีตก็ยังคงผิดในปจจุบันและจะผิดตอไปในอนาคต  การรักรวมเพศ  การคบชู และ
การสําสอนทางเพศ เปนเรื่องที่ไมสามารถยอมรับได มุมมองที่ถือวาเปนสุดยอดก็คือ  ควรหามแมกระทั่ง
การเผยแพรความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมเหลานั้นในฐานะที่เปนเรื่องที่ผิดปกติและไมซ่ือสัตย  เพราะ
พลังของความคิดเหลานี้จะลอลวงใหผูรับสารกาวลวงละเมิดตอถอยคําของพระเจาซ่ึงในทายที่สุดแลวจะ
บอนทําลายคุณคาทางศีลธรรมในสังคม ไมวาจะเปนเรื่องของความสัมพันธในครอบครัว  คานิยมในการ
แตงงานและการมีบุตร  การเสพติดส่ือลามกซึ่งนําไปสูจินตนาการที่เปนอันตรายหรือการมีคูสมรสเพียง
คนเดียว 

นอกจากนั้นยังมองวาเนื้อหาในสื่อลามกเปรียบเสมือนการโฆษณา และสนับสนุนวิถีทางการ
ดํารงชีวิตที่คนสวนใหญในสังคมไมตองการ  โดยเปลือกภายนอกของเนื้อหาเหลานั้นจะ 
แสดงใหเห็นถึงความงดงามและความพึงพอใจทางเพศ  แตความหมายที่แฝงเรนอยูกลับบอกวา   

-  เพศสัมพันธในสถานที่ใดก็ได  เวลาใดก็ได  กับใครก็ไดเปนเรื่องที่ดี 
-  เพศสัมพันธไมมีผลกรรมตามมา 
-  ผูหญิงมีคุณคาตั้งแตคอลงมาเทานั้น 
-  เพศสัมพันธเปรียบเสมือนกีฬาที่ยิ่งมีสวนรวมมากเทาไรยิ่งดี 
-  ความซื่อสัตยเปนเรื่องนาเบื่อ 
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-  ผูหญิงตองการมีเพศสัมพันธแมในยามที่เธอบอกวา “ไม”  
จะเห็นวาเนื้อหาในสื่อลามกเนนความสัมพันธทางเพศที่ไมมีขอผูกพัน และเรื่องของ

จินตนาการก็ไมใชเร่ืองที่เราควรนํามาลอเลน (Check, 1995 ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) ในปจจุบันสื่อ
ลามกไมใชเปนสื่อสําหรับผูใหญอีกตอไปแลว  เพราะกลุมที่เปดรับสื่อลามกมากที่สุดอยูในวัยระหวาง  12-
17  ป  (Oklahomans for Children and Families,1997 ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) จากการศึกษาพบวา 
(Pornography’s Subtle  Effecs,1997 ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) การเปดรับส่ือลามกประเภทตางๆ 
นั้นมักจะกระทํากันที่บาน ซ่ึงผูชายหลายคนยอมรับวาการเปดรับสื่อลามกครั้งแรกของพวกเขาในวัยเด็ก
นั้น ส่ือลามกที่นํามาใชมักจะเปนสมบัติของ พอ ลุง หรือคนในครอบครัว  พวกอนุรักษนิยมจึงมองวาส่ือ
ลามกไมเพียงแตจะสงผลกระทบตอผูใหญเทานั้น  แตจะรวมไปถึงเด็กซึ่งถือวายังอยูในวัยที่บริสุทธิ์ไร
เดียงสา การพิจารณาไตรตรองหาเหตุผลยั้งคิดยังมีไมเพียงพอ  และที่สําคัญเด็กจะมีทัศนคติเกี่ยวกับ
รูปแบบที่หลากหลายของความสัมพันธทางเพศโดยการสังเกตจากผูใหญที่ใกลชิด  ดังนั้นการอบรมสั่ง
สอนเด็กโดยที่มีเนื้อหาขัดกับการกระทํา จะกอใหเกิดผลกระทบทางลบตอเด็กในระยะยาว 

 
-  ฝายท่ีแสดงความคิดเห็นสนับสนุนสื่อลามก 
Wendy McElroy  นักอิตถีนิยมผูหนึ่งของสหรัฐอเมริกามีความเห็นแตกตางออกไปจากผูรวม

สาขาคนอื่นๆ  โดยแสดงความเห็นลงในบทความชื่อ “A Feminist Overview of  Pornography, Ending in a 
Defense Thereof” ในป ค.ศ.1990  วา บางทีส่ือลามกอาจจะเปนประโยชนตอเพศหญิง  แมจะมีการมองวา
ส่ือลามกเปนการแสดงออกของวัฒนธรรมผูชายอยางสมบูรณซ่ึงเพศหญิงเปนเพศที่ถูกใชประโยชน  แตขอ
กลาวหาตางๆ ที่อางวา  ส่ือลามกเปนตัวการที่ทําใหเพศหญิงถูกลดคุณคาของความเปนมนุษยหรือนําไปสู
ความรุนแรงตอเพศหญิงนั้น ยืนหยัดอยูภายใตการตรวจสอบที่เชื่อถือไดหรือไม? 

McElroy ใหเหตุผลวา  การลดคุณคาเปนเรื่องของอัตวิสัย  การคาหรือการโฆษณาทีท่ําใหเพศ
หญิงกลายเปนวัตถุทางความใครนั้นก็เปนการลดคุณคาของเพศหญิงเชนกัน   แตประเด็นที่ควรนํามา
พิจารณาคือ  ผูหญิงทุกคนมสิีทธิ์ที่จะจํากดัความและใหความหมายวา “การลดคุณคาคืออะไร” ดวยตัวของ
เธอเอง  เพราะการลดคุณคาที่นึกคิดเอาเองนั้นมักจะถูกนําไปเชื่อมโยงกับการทําใหเปนรูปธรรม ซ่ึงก็คือ
ทําใหส่ือลามกเปลี่ยนพวกเธอใหกลายเปนวัตถุทางเพศ  ส่ิงนี้หมายความถึงอะไร?  เพราะหากแปล
ความหมายตามตัวอักษรแลวมันกไ็มไดใหความหมายอะไรเลย  เพราะวัตถุไมมีความรูสึกทางเพศ  โดย
ปกติแลววัตถุทางเพศหมายถึงการนําเสนอผูหญิงวาเปนชิ้นสวนของรางกายหรือลดคุณคาของพวกเธอลง
เปนเพยีงวัตถุทางรางกาย แลวส่ิงนี้มันผดิหรือไม? เพราะความจริงผูหญิงก็เปนรางกายมากพอๆ กับที่เปน 
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จิตใจและวิญญาณ  ไมมีใครไมพอใจเมื่อเพศหญิงถูกนําเสนอวาเปนสมองหรือจิตวิญญาณ  ดังนั้นเพราะ
เหตุใดจึงตองเนนการลดคุณคาของเพศหญิงไปที่เร่ืองเพศแตเพียงอยางเดียว  สวนในประเด็นที่วาสื่อลามก
อาจจะนําไปสูความรุนแรงตอเพศหญิงนั้น  McElroy กลาววา ยังไมมีเหตุผลหรือขอมูลที่นาเชื่อถือใดๆ  
ทางวิทยาศาสตรที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธของทั้งสองได 

อยางไรก็ตาม McElroy ก็ไมเห็นดวยกับการบังคับ  ขูเข็ญ  หรือใชความรุนแรงกบัผูหญิงที่มี
อาชีพในธุรกิจการผลิตส่ือลามก ซ่ึงผูที่กระทําตอผูหญิงเชนนั้นสมควรจะถูกจับกุมและตั้งขอหา  ภาพหรือ 
ฟลมที่เกิดจากการบังคับผูหญิงสมควรถูกทําลายทิ้ง  เนื่องจากไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับผลประโยชนจาก
การกระทําของอาชญากร  แตในกรณีที่ผูหญิงในธุรกิจสื่อลามกเต็มใจประกอบอาชีพนี้ก็ตองปลอยใหเปน
สิทธิ์ของเธอที่จะเลือกทําเชนกัน 

McElroy มองวาส่ือลามกอาจจะเปนประโยชนตอเพศหญิงมากกวาเปนโทษ คือ  
- ส่ือลามกชวยจัดหาขอมูลทางเพศใหกับผูหญิง  เพราะเนื้อหาในสื่อลามกนั้นจะใหมุมมอง

เกี่ยวกับเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในโลก  มันยินยอมใหผูหญิงมีประสบการณทางเพศไดอยางปลอดภัย  เปนโลก
ของจินตนาการสวนตัวและสามารถปดหรือเลิกรับเนื้อหานั้นเมื่อไรก็ไดที่เธอรูสึกวาไดรับเพียงพอแลว 

- ส่ือลามกอนุญาตใหผูหญิงสนุกสนานไปกับฉากและสถานการณที่ไมสามารถจะเกิดขึ้นใน
โลกแหงความเปนจริงได 

- การเปดรับเนื้อหาในสื่อลามกจะทําใหผูหญิงแตละคน สามารถแปลความหมายในเรื่องเพศที่
เหมาะสําหรับตัวของเธอเองได  และมันยังบอกกับพวกเธอวาจินตนาการและความปรารถนาที่ซอนอยูใน
สวนที่ลึกที่สุดของเธอนั้น  ภาพหรือขอความที่ปรากฎอยูตรงหนาก็คือบุคคลที่รูสึกแบบเดียวกัน  

- ส่ือลามกอาจเปนหนทางการรักษา หรือเปนทางออกทางเพศที่ดีสําหรับคนโสด หรือคนที่มี
ปญหาทางเพศกับคูสมรส  เพราะสื่อลามกเปนหนทางเริ่มตนในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันในเรื่องเพศของ
คูสมรสที่มีปญหา  และถาสื่อลามกชวยผอนคลายใหกับผูชายที่มีความกาวราวและเกิดแรงกระตุนทางเพศ
ไดจริง  การจํากัดและควบคุมสื่อลามกในสังคมก็จะเปนการนําเอาเกราะปองกันผูหญิงกับการถูกทําราย
ออกไป ตามความเห็นของ McElroy  วัตถุประสงคในการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับสื่อลามกควรถูกนํามา
พิจารณาอยางรอบคอบ 

ในขณะเดียวกัน ทางพวกฝายเสรีนิยมที่สนับสนุนและปกปองสิทธิ์ในการเผยแพรและ
แสวงหาขาวสารอยางเสรีนั้นมองสื่อลามกในแงมุมที่แตกตางออกไป  พวกเขามองวาเนื้อหาในสื่อลามก
เปนการสะทอนจินตนาการที่ปราศจากพิษภัย และความลามกเปนเรื่องที่ติดอยูในบริบทของความดีความ
ช่ัวซ่ึงถูกตีความทางวัฒนธรรม  ส่ิงที่เราเชื่อวาไมถูกตองศีลธรรมในวันนี้อาจจะยอมรับไดในวันขางหนา  
อะไรที่ถูกพิจารณาวาลามก หยาบคายในวันนี้  อาจถูกพิจารณาวาเปนศิลปะในวันขางหนาหรือในชวงเวลา
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เดียวกัน  มนุษยเราซึ่งมีศักยภาพในการตัดสินใจและพิจารณาหาเหตุผลจึงควรไดรับสิทธิในการเลือกรับ
ขาวสารนั้นๆ  ดวยตนเองซึ่งเปนหนทางเดียวที่จะทําใหเราคนหาความจริงได 

John Milton (ใน สมควร กวียะ, 2539) ไดกลาวไววา  มนุษยเปนผูที่มีเหตุผลและรูไดดวย
ตนเองวาอะไรดี อะไรไมดี จึงไมควรจะมีอะไรมากีดกันมิใหรับรูความคิด  ความอานและความเห็นของ
ผูอ่ืน  เพราะในที่สุดมนุษยก็จะเลือกความคิดอานและคานิยมที่เห็นวาดีที่สุดนั่นเอง มนุษยจะประเมิน
ความคิดตางๆ ใน “ตลาดเสรีของความคิด” (the open market place of ideas) ความคิดที่ผิดจะไดรับการ
แกไข  ซ่ึงกระบวนการเชนนี้เปน “กระบวนการแกไขสิ่งผิดดวยตนเอง” (a self-righting process)  

นอกจากนั้นจากการศึกษาของพวกเสรีนิยมพบวา การเปดรับสื่อลามกเปนการกระตุนที่ไมเปน
อันตรายและปราศจากผลกระทบอยางถาวร  ดังนั้นพวกเสรีนิยมจึงมองวา การควบคุมและจํากัดส่ือลามก
โดยการเซ็นเซอรจากรัฐเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยความพยายามที่จะควบคุมการเขาถึง
และการแสวงหาขาวสารของประชาชนถือวาเปนการใชอํานาจในทางที่ผิด และเปนการกระทําของพวก
อํานาจนิยมที่คิดวาพวกเขามีสิทธิในการยัดเยียดความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศและผลกระทบของวัสดุลามก
เหลานั้นตอผูอ่ืนได  ความพยายามที่จะเขาใจผลกระทบของมันจึงควรเนนไปที่ความแตกตางระหวาง
บุคคล   เพื่อชวยใหเขาใจถึงความสามารถหรือภูมิตานทานของสาธารณะและของปจเจกบุคคลในเรื่องเพศ
นั่นเอง  

ประโยชนของส่ือลามกอีกประการหนึ่งซ่ึงถูกนํามาใชในองคกรเอกชนที่ไมแสวงหากําไร 
(NGO)  ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการเผยแพรโรคเอดส  ตัวอยางเชน ในภาคเหนือของประเทศไทย 
ซ่ึงมีการแพรระบาดของโรคนี้ในอัตราที่คอนขางสูง   องคกรเหลานี้ก็ไดแนะนําใหมีการใชส่ือลามกเพื่อ
เปนการปลดปลอยอารมณทางเพศ  เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ  จึงอาจ
จัดใหอยูในฝายสนับสนุนนี้ไดเชนกัน 

 
-  ฝายท่ีมีความเห็นเปนกลาง 
ในบทความชือ่ “Pornography Makes for Strange Bedfellows” ของ Edward H.Herler (1995 

ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2 5 4 2 )  เสนอความเหน็เกีย่วกับการจัดการกับสื่อลามกในสังคมวา  ส่ือลามก
อาจจะเปนอันตรายสําหรับบางคนจริงๆ  และมีหลักฐานที่เชื่อถือไดบางชิ้นสนับสนุนวาส่ือลามกเปน
สาเหตุหนึ่งของอันตรายที่มีตอบุคคลที่อยูในวงจรของมัน  ไมวาจะเปนเพศหญิงที่อยูในกระบวนการผลิต
หรือผูบริโภคสื่อ  แตการที่รัฐออกกฎหมายจํากัดและควบคุมส่ือลามกเพียงเพราะเหน็วามนัมีศกัยภาพที่
อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอสังคมนั้นเปนเหตุผลที่ยังไมเพียงพอ  เพราะยังไมมีขอสรุปที่แนชัดวามันมี 
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อันตรายตอสังคมโดยรวมอยางแทจริงหรือไม  และอะไรที่ทําใหส่ือลามกดูแตกตางไปจากการอนุญาตให
ผลิตและจําหนายบุหร่ีและเหลาในสายตาของรัฐ  เนื่องจากทั้งสามสิ่งนี้ถูกพิจารณาจากสังคมวาเปนส่ิงชั่ว
ราย  และเมื่อพิจารณาแลวของทั้งสามนี้ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดอันตรายตอคนในสังคมได
เชนเดียวกัน  

การที่หลายฝายมองวาส่ือลามกเปนสาเหตทุี่กอใหเกิดอันตรายตอเด็กและสตรี  หรือการที่นัก
อิตถีนิยมเชื่อวา  ส่ือลามกเปนสาเหตุหนึ่งของความไมเทาเทียมทางเพศ  การตกเปนรองทางสังคมและการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีนั้น  หากในวนันี้เรานําส่ือลามกออกไปจากสังคมไดจนหมดวันพรุงนี้ลัทธิเพศนิยม
และความไมเสมอภาคทางเพศจะหายไปจากสังคมไดจรงิๆ หรือ ?  ส่ือลามกจึงเปนเพียงแตแพะรับบาป 
ใหกับทุกฝายที่ไมรูวาจะหันไปโทษใครดีเทานั้น  ดังนั้นในการแกปญหานี้แทนที่รัฐจะพยายามออก
กฎหมายใหม หรือปรับปรุงกฎหมายเดิมที่เกี่ยวกับการควบคุมสื่อลามกรัฐควรจะหันกลับไปเขมงวดกับ
การใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติตอสตรี  การขมขืนกระทําชําเรา  กระทําอนาจาร  และการทําราย
ทางเพศตอเด็กและสตรีมากกวา  เพราะการแกปญหาตรงจุดนี้นาจะชวยทําใหสถานภาพของเพศหญิงและ
เด็กในสังคมดีขึ้น และตรงประเด็นมากกวาการจํากัดและควบคุมการเผยแพรส่ือลามกในสังคม  

จากทัศนะทั้งสามที่กลาวมาขางตนนี้  คงพอจะชวยทําใหมองเห็นภาพรวมและสถานการณ
ของสื่อลามกในโลกตะวันตกไดกระจางมากขึ้น  และอาจจะเปนขอมูลที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
การใหความหมายของสื่อลามกกับเราไดบาง  การศึกษาเรื่องของสื่อลามกในดานตางๆ นั้นก็เพื่อพยายาม
คนหาความหมายที่แทจริงของสื่อลามกในสังคมนั่นเอง เชน ถาหากมองวามันเปนอันตราย  พวกที่เชื่อ
เชนนั้นจะตองพยายามหาคําตอบใหไดวามันคืออะไรและเปนอันตรายอยางไร ในขณะที่อีกฝายที่มองวา
มันเปนประโยชนตอสังคม เขาก็จะตองหาคําตอบใหไดเชนเดียวกันกันวาสื่อลามกคืออะไรและเปน
ประโยชนอยางไร  ซ่ึงกลาวโดยสรุปวากอนที่พวกเขาจะไปคนหาคําตอบของความสัมพันธของสื่อลามก
กับเรื่องตางๆ นั้น  จะตองทราบหรือใหคําจํากัดความสื่อลามกเสียกอนวา  โดยแทจริงแลวในสังคมนั้นๆ 
มันคืออะไร 

ตัวอยางการใหคําจํากัดความสื่อลามกของนักอิตถีนิยมที่พยายามแสดงใหเปนรูปธรรมมาก
ที่สุด ไดแก (Dworkin and MacKinnon, 1988 ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) 

ส่ือลามก คือ รูปภาพทีโ่จงแจงทางเพศซึ่งแสดงถึงการตกเปนรองของผูหญิงโดยผานทาง
รูปภาพและ/หรือ  ใชคําซ่ึงยังรวมถึงส่ิงตอไปนี้หนึ่งอยางหรือมากกวา  (ก)  ผูหญิงถูกนําเสนออยางลด
คุณคาของความเปนมนุษยในฐานะที่เปนวตัถุ  ส่ิงของหรือสินคาทางเพศ หรือ (ข)  ผูหญิงถูกนําเสนอใน 
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ฐานะที่เปนวัตถุทางเพศผูซ่ึงสนุกสนานกับความเจ็บปวดหรือความนาละอาย หรือ (ค) ผูหญิงถูกนําเสนอ
ในฐานะเปนวัตถุทางเพศผูซ่ึงมีประสบการณความพึงพอใจทางเพศในการถูกขมขืนหรือ (ง) ผูหญิงถูก
นําเสนอในฐานะเปนวัตถุทางเพศที่ถูกผูกมัดหรือถูกทําลายหรือถูกทําใหเสียหาย  หรือทําใหเปนแผลฟกช้าํ  
หรือถูกทํารายรางกายหรือ (จ) ผูหญิงถูกนําเสนอในทาทางหรือสภาวะของการยอมจํานน  เปนทาสทาง
เพศ หรือ (ฉ) อวัยวะของผูหญิง---รวมทั้งหมดแตไมถูกจํากัดอยูที่ชองคลอด  หนาอก หรือบั้นทาย—ถูก
เปดเผยราวกับวาผูหญิงลดลงมาใหเปนอวัยวะเหลานั้น หรือ (ช) ผูหญิงถูกนําเสนอในฐานะที่เปนโสเภณี
โดยธรรมชาติ หรือ (ซ) ผูหญิงถูกนําเสนอวาถูกสอดใสโดยวัตถุหรือสัตว หรือ (ฌ) ผูหญิงถูกนําเสนอใน
ฉากที่เลวทราม  บาดเจ็บ  ทรมาน ถูกเสนอในฐานะที่เปนสิ่งสกปรกโสมม หรือต่ําตอย  เลือดออก ถูกทํา
รายฟกช้ํา หรือถูกทําใหเจ็บในปริบทซึ่งทําใหสภาวะเหลานี้เปนเรื่องทางเพศ 

คําจํากัดความนี้ยังรวมไปถึงการใชผูชาย  เด็ก และผูที่แปลงเพศแลวแทนผูหญิงดวย 
 
2.1.2.1  สื่อลามกอนาจารในสังคมไทย 
เร่ืองราวตางๆ ที่เกี่ยวกับเพศนั้น เกิดขึ้นในบานเราเปนระยะเวลานาน ไมแพประเทศอื่น

เหมือนกนั แมวาประวัติศาสตรจะไมเคยบันทึกเรื่องราวประเภทนี้ไว เปนกิจจลักษณะก็ตาม  แตถาเรา
ยอนกลับไปศกึษาดจูากงานศิลปหรือโบราณสถานหรือโบราณวัตถุกจ็ะพบเรื่องบันเทิงอารมณประเภทนี้มี
แทรกเอาไวอยูตลอดเวลา ในหนังสือ “เชิงสังวาส” ของ นิวัต ิ  กองเพยีร (2541 ใน จงกลณี   โตสกุลวงศ, 
2542)    ไดนําเอาการมองเรื่องเพศในสายตาของคนไทยสมัยโบราณ  มาเสนอไดอยางสนุกสนาน    ซ่ึง
ยอนหลังไปไกลถึงสมัยอยุธยา ที่มีการเขยีนลายทองเกีย่วกับการสังวาสเอาไวบนตูพระธรรม  หรือการ
เขียนภาพบนผนังวัด เปนเรื่องเกี่ยวกับวธีิทางการดําเนนิชีวิตโดยรวมถึงชีวิตทางเพศของชาวบานในสมัย
นั้นเอาไวดวย  ซ่ึงเปนการสนับสนุนความคิดของ  กาญจนา  แกวเทพ  ที่เคยกลาวเอาไววา  คนไทยในสมัย
โบราณนั้น ชาญฉลาดในการแสวงหาทางออกใหกับเรื่องราวเหลานี ้  เพราะแมวาจากขนบธรรมเนียม
ประเพณแีบบตะวนัออกของเรา  เรื่องเพศเปนเรื่องตองหาม  แตมันกเ็ปนสัญชาตญานหรือส่ิงจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยเพื่อสืบตอซ่ึงเผาพันธุ  การเก็บกดเรื่องเหลานี้ไวโดยไมหาทางออกใหเลยจะกลายเปน
เร่ืองที่ นากลัว   ดังนั้นบรรพบุรุษของเราจึงจัดกาละและเทศะ  (Time and Space) ที่เหมาะสมใหกับเรื่อง
เหลานี้   ส่ิงสําคัญก็คือการรูจักกาละและเทศะในการปลดปลอย เชน ในงานประเพณีตางๆ  ที่เปดโอกาส
ใหหนุมสาวไดมีโอกาสพบปะเหน็หนาคาตากัน  บทกวีในวรรณกรรมตางๆ ผูคนที่นิยมอานกันนั้นก็จะ
สอดแทรกบทอัศจรรย หรือบทเขาพระเขานางไว จนกลายเปนสวนหนึ่งหรือสวนสําคัญของการดําเนิน
เร่ือง  หรือการละเลนในงานรื่นเริงตางๆ เชน การรองเพลงลําตัด  ซ่ึงมีเนื้อหาสองแงสองงาม   คนฟงเมื่อ 
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ฟงแลวก็หัวเราะชอบใจ  กลายเปนเรื่องของความบันเทิงเพื่อปลดปลอยอารมณและความเครียด  ไมไดรูสึก
วาเปนเรื่องของความลามกจนรับไมได ซ่ึงไมใชแตเฉพาะกับชาวบานเทานั้น  ยังพบวาแมแตในรั้วในวัง
เมื่อครั้งอดีตกาลก็มีการเลาเรื่องรองเปนบทเพลงประโลมโลกถวายแกผูปกครองแผนดินในยามค่ําคืน  แต
เมื่อมาถึงในชวงรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ประเทศไทยเริ่มมีการติดตอเพื่อคาขายและติดตอในทางการทูต
กับตางประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะกับประเทศทางฝงตะวันตก    เราจึงรับการหลั่งไหลของวัฒนธรรม
ตะวันตกที่มีความคิดวาเรื่องเพศเปนเรื่องไมสุภาพ  หรือไมสมควรที่จะนํามาเปนหัวขอสนทนาเขามา  
จนกระทั่งเมื่อมาถึงในยุคปจจุบัน  วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วทําให Time and Space ของเรา
หายไปดวย เรื่องเพศที่ไมไดรับการปลดปลอยหรือทําใหระบายออกไปเสียบางกลายเปนสวนหนึ่งที่
กอใหเกิดปญหาทางสังคมตามมาอยางมากมาย 

ประวัติศาสตรของสิ่งพิมพประเภทโปเปลอืยในสังคมไทยนั้น ตองถือวาลิลิตพระลอ  เปน
หนังสือวรรณคดีที่มีเนื้อหาโปเลมแรกของไทย  เพราะในวรรณคดีเลมนี้ไดบรรยายการมีเพศสัมพนัธโดย
ใชภาษากวีอันไพเราะใหความรูสึกแจมชัดประกอบอยูหลายตอน  ซ่ึงจะพบวาในการบรรยายฉากเหลานี ้  
กวีมักจะเขียนในเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหผูอานเกิดจินตนาการอันงดงามและอารมณละเมียดละไม ไมหยาบ
กระดางดังเชนที่ปรากฎในงานประพันธบางเรื่องในปจจุบัน  ซ่ึงมุงเนนภาษาทาทางอยางโจงแจงเพื่อปลุก
ตัณหาราคะของผูอาน     เมื่อมาถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  การเขียนเรื่องรอยแกว
เร่ิมแพรหลายมากขึ้นกวารอยกรอง เชน การแตงนิทาน   เรียงความ  บทความ  เรื่องสั้นและนวนิยายจาก
ตะวันตกไดเร่ิมแพรเขามาสูประเทศ  ดังนั้นจึงมีหนังสือแปลบางเลมที่เกี่ยวกับความรักความใครของฝรั่ง
เขามาสูสายตาของคนไทย  ตอมามีการนําเอาเรื่องเลาสมัยกอนที่หยาบโลนแตสนุกสนานแบบชาวบานๆ 
ซ่ึงรูจักกันในนาม “ตาเถรยายชี” ที่กระทําการสังวาสแบบลามกและตลกขบขันมาเขียนและพิมพขายกัน
อยางลับๆ  

นอกจากนี้ในสมัยนั้นมีโรงพิมพเกิดขึ้นมาหลายโรงแลว (กิตติ กันภัย ,2535 ใน จงกลณี  โต
สกุลวงศ, 2542) เชน โรงพิมพอักษรการพิมพการของหลวง  โรงพิมพนายเทพ  โรงพิมพหมอสนิท ฯลฯ  
แตเรื่องประเภทนี้จะเปนเรื่องที่ “ไมโฆษณา” แมจะพิมพกันเปนจํานวนมากก็ตาม  ตอมาก็มีการพัฒนา
พิมพหนังสือที่มีเนื้อหาในลักษณะนี้จําหนายเปนเลมเล็กๆ  จําหนายในราคาเลมละสลึงของ “วัดเกาะ” เปน
ความเรียงเรื่องโปทั้งเลม  ซ่ึงผูเขียนแปลและแปลงจากนิยายตางประเทศ ปรากฎวาขายดีและไดรับการ
ตอนรับจากนักอานอยางมากเพราะมีการนําเสนออยางโจงแจง  ละเอียดลออไมมีการปดบังอําพรางอะไร
ทั้งส้ิน 

เมื่อมาถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 และ 7  (นรา ศัลยกานต,2541 ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) 
มีการพิมพ  หนังสือที่เกีย่วของกับเรื่องรวมทางเพศโดยตรง บางก็ใชช่ือวา ตําราเกี่ยวกับผูหญิง หรือ 
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กามศาสตร  เชน ตําราเสนหาของหมอเหล็ง  ศรีจันทร ดรุณีประวัติ หรือเมถุนศาสตรอาหรับของ ก.กมลา
ภินันท   ซ่ึงหนังสือเหลานี้มผูีเขาใจผิดคิดวาเปนหนังสือโป  แตแทจริงแลวเปนการปฏิบัติตนในการครอง
รักครองเรือนเสียเปนสวนใหญ  จุดเปลี่ยนของการแตงหนังสือโปที่กลายเปนนวนยิายขนาดสั้นหรือเร่ือง
ส้ันสมัยใหม เริ่มเกิดขึ้นหลังจากนกัแปลนรินามแปลหนงัสือช่ือ “บันเทิงทศวาร” จาก  “The Decameron” 
ของ Boccaaio  ชาวอิตาเลียน  และพิมพออกจําหนายเปนครั้งแรกในป พ.ศ.2460  ซ่ึงในอดีตเคยเปน
หนังสือตองหามของคริสตจักร  แตสําหรับคนไทยแลว  “The Decameron” กลายเปนแบบอยางใหกบั
นักเขียนไทยทีต่องการเขียนหนังสือโปขึ้นเลียนแบบ    หรือที่เรียกกันในสมัยกอนวา   “วรรณกรรม
พิมพดีด”  หรือ    “หนังสือปกขาว” นั่นเอง โดยเนื้อหาสาระเปนเรื่องเรงิรมยที่เนนโลกีย  มีฉากบรรยาย
เร่ืองของเพศสัมพันธที่พรรณนากนัอยางละเอียดเพื่อกระตุนกามารมณโดยอาศยัเนือ้หาแบบไทยๆ เชน 
ความรักระหวางคนตางชั้นตางฐานะ และการรวมเพศแบบพิศดารวิตถาร  ปรุงแตงตามแบบฝรั่งรวมถึง
เร่ืองราวที่ตัวละครเปนฝร่ัง 

ผูประพันธหนังสือประเภทนี้ในยุคกอนจะใชนามปากกากันทั้งส้ิน ซ่ึงบางคนก็เปนนัก
ประพันธช่ือดัง   เร่ืองที่เขียนเปนหนังสือตองหามในการพิมพจําหนาย ตองลักลอบซื้อขายกัน โดยในป 
พ.ศ.2485 ยาขอบ (โชติ  แพรพันธุ)  ไดเรียบเรียง “The Decameron”  เปนภาษาไทย และจัดพิมพออกมาใน
ช่ือวา “กามเทวะนิยาย” ซ่ึงถูกกลาวหาวา เขียนหนังสือลามกอนาจาร  และในที่สุดก็ถูกสั่งหามตีพิมพและ
จัดจําหนาย 

เราจะเห็นวาสิ่งพิมพประเภทที่มีเนื้อหาเรื่องเพศนี้ ไดแทรกซึมอยูในสังคมไทยมาโดยตลอด 
และแพรกระจายไดรวดเร็วทัดเทียมกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการพิมพ  แตเดิมนั้นไทยยังไมมี
กฎหมายควบคุมการผลิตและการจัดจําหนาย  การเผยแพรจึงเปนอยางเสรีและเปดเผย  ตอมาเมื่อมกีฎหมาย
ควบคุมการคาขายเสรีจึงลดนอยลง  ส่ือพิมพประเภทนี้จึงหันไปสรางรายไดอยูในตลาดมืดหรือรานคา
ประเภทใตดินแทน  ซ่ึงความนิยมหรือความตองการในการอานของผูบริโภคก็ไมไดลดลงเลยจนกระทั่ง
มาถึงยุคปจจุบัน 

ทุกวันนี้ไมใชเรื่องยากหากเราจะเดินไปตามแผงเพื่อหาซือ้หนังสือพิมพ  หนังสือเลมนิตยสาร 
หรืออัลบั้มรวมภาพเหลาบรรดานายแบบ  นางแบบ  ทีดู่หรืออานแลวกระตุนอารมณดิบตามธรรมชาติของ
มนุษย  ซ่ึงอารมณดิบนีห้มายถึงอารมณหรือสัญชาตญาณดั้งเดิมของมนษุยทีย่ังไมผานกระบวนการขดัเกลา
ทางจิตใจ    แตเมื่อผานกระบวนการขัดเกลานี้แลวความรูสึกยับยั้งชัง่ใจและการไตรตรองหาเหตุผลก็จะ
เกิดขึ้น  มนุษยทุกคนลวนแลวแตมีอารมณดิบทีว่านี้ทั้งสิ้น  และสิ่งทีท่ําใหบุคคลแตละคนแตกตางกันก็คือ
ระดับของความยับยั้งชั่งใจนัน่เอง  ดงันั้นเรื่องที่หลายคนหวาดกลัวกค็ือ  ส่ือส่ิงพิมพลามกที่กระตุนอารมณ 
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ดิบของผูรับสารเหลานี้  จะมีอิทธิพลมากเพียงพอที่จะสงผลใหเกิดอันตรายตอบุคคลอื่นหรือไม  การ
ควบคุมดูแลจากภาครัฐจึงกลายมาเปนกลไกเพื่อปองกันไมใหโอกาสของความนาจะเปนเหลานั้นเกิดขึ้น 

กาญจนา แกวเทพ  ใหความเห็นที่นาสนใจวา บางทีความลามกหรือไมลามกนั้นอาจจะไมมีอยู
จริง  ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนาจะเปนเรื่องของ “อํานาจ” มากกวา  เร่ืองเกี่ยวกับเรือนรางของมนุษยนี้เปนเพราะใน
ยุคสมัยนั้นๆ มีการออกกฎเกณฑและยอมรับกันวา  สวนใดของรางกายที่ถือวาเปน “สวนรวม” (สามารถ
ใหทุกคนเห็นได) และสวนไหนที่ถือวาเปน “สวนตัว” (ใหเห็นไดเฉพาะกับบางคน)  เชน ในสมัยหนึ่งผู
หญิงไทยสามารถเดินเปลือยอกไปไหนตอไหนไดโดยที่ทุกคนเห็นวาเปนเรื่องธรรมดา  แตในอีกสมัยหนึ่ง
ผูหญิงจีนจะตองใสเส้ือปดทั้งตัวใหใครเห็นแขนหรือแมแตเทาก็ไมได  ซ่ึงไมแนวาในอนาคตที่ผูที่ใส
เสื้อผาอาจจะถูกระบุวาเปนผูที่กระทําลามกอนาจารอยางที่สุด  อํานาจอะไรกันแนที่เปนตัวคอยบงการ
ความรูสึกนึกคิดและกําหนดพฤติกรรมของมนุษย 

ในปจจุบัน ไทยมีกฎหมายหลักที่ใชควบคุมสื่อลามกอนาจารอยูดวยกันหลายฉบับรวมทั้งยังมี
กฎกระทรวงและระเบียบตางๆ ซ่ึงมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 4  โดยกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปราบปรามสิ่งพิมพผิดกฎหมายนั้นมีอยู 2 ฉบับ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 และ
พระราชบัญญัติการพิมพ  พุทธศักราช 2484  มาตรา 9  ซ่ึงคําวา “ลามก” ในพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหความหมายไววา หมายถึง “หยาบชา เลวทราม  สกปรก  อันเปนที่นา
รังเกียจแกผูอ่ืนในดานความดีงาม” 

คําวาลามกนี้เปนคําที่ถูกบัญญัติเอาไวในกฎหมายอาญา มาตรา 287 แตมิไดใหคําจํากัดความไว
วาคืออะไร จึงตองตีความตามคําพิพากษาของศาลฎีกาและตามคําเห็นของนักกฎหมาย  ซ่ึงใหความหมาย
ไวดังนี้ คือ (ณรงค  ใจหาญ, 2529 ใน จงกลณี  โตสกุลวงศ, 2542) 

ส่ิงที่ผูพบเห็นมีความรูสึกวา นาอุจาดบัดสี  นาอับอาย  ซ่ึงสวนใหญจะแสดงออกในรูปของ
ภาพเขียน  ภาพพิมพ  ภาพระบายสี  ส่ิงพิมพ  รูปภาพ  หรือส่ิงอื่นใดก็ตาม  หากมีลักษณะและจุดประสงค
ดังที่กลาวมาลวนเปนสิ่งลามกทั้งส้ิน  ซ่ึงจะมีความแตกตางจากงานศิลปะ ไมวาจะเปนปฏิมากรรม 
จิตรกรรมหรือวรรณคดี  ซ่ึงศิลปนไดสรางสรรคผลงานออกมาอยางงดงาม  มีความประณีต  นาพึงชม  มี
คุณคา และโนมนาวใจใหผูพบเห็นสะเทือนใจกับงานดังกลาว 

2.1.2.2  สื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
ความรูเกี่ยวกับสื่อลามกบนสื่อดั้งเดิม เชน นิตยสาร วิดีโอเทป ฯลฯ  อาจไมสามารถนํามาปรับ

ใชกับสื่อชนิดนี้บนอินเทอรเน็ตไดอยางเหมาะสม  ดวยความแตกตางที่อาจถือไดวาเปนเอกลักษณประการ
สําคัญของสื่อลามกบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลายประการ คือ (Lo & Wei, 2000) 
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1) ความสามารถในการแพรหลายและเขาถึงอยางกวางขวาง ผานบริการประเภทตางๆ เชน 
เวิลด ไวด เว็บ, ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail), หองสนทนา (Internet Relay Chat:IRC)  รวมไปถึงการ
ส่ือสารผานโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบและพัฒนาความสามารถขึ้นเรื่อยๆ เชน ICQ, MSN 
Messenger, Yahoo Messenger ฯลฯ  โดยจะสามารถแลกเปลี่ยนแฟมขอมูลตัวอักษร ขอความ เสียง ภาพ 
ไดในขณะเดียวกับที่มีการสนทนากัน  เปนตน  ซ่ึงยากตอการควบคุม และแตกตางจาก นิตยสาร หรือ
วิดีโอเทป แบบดั้งเดิม ที่มีชองทางในการเผยแพรนอยกวา และควบคุมไดงายกวามาก 

2) รูปแบบในการนําเสนอสื่อลามกเปนแบบดิจิตอล (digital format) และมีอยางหลากหลาย 
เชน อยูในรูปแบบภาพนิ่ง (pictures), ภาพเคลื่อนไหว (digitized moving images), ภาพตอเนื่อง (animated 
sequences), การสนทนาสด (hot chats) และ เกมสลามก (interactive sexual games)   เปนตน 

3) ผูบริโภคส่ือ สามารถเปนผูผลิตและเผยแพรส่ือไดในขณะเดียวกัน ซ่ึงเรียกวา “prosumer”  
เชน การสง (forward) ตอทาง e-mail เปนทอดๆ  ฯลฯ 

สําหรับมาตรการของสํานักงานตํารวจแหงชาติของไทย  ที่มีตอส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตนี้  ญาณพล ยั่งยืน รองผูบังคับการศูนยขอมูลขอสนเทศ (ศขส.)  ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบดูแล
อาชญากรรมบนอินเทอรเน็ต  กลาววา ในปจจุบันยังไมมีการวางมาตรการไวเปนหลักฐานที่ชัดเจนเปนลาย
ลักษณอักษร  แตในทางปฏิบัติที่ไดกระทําไปแลวก็ไดแกการขอความรวมมือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
ในการปองกันการเขาถึงเว็บไซตลามกอนาจาร (block) รวมทั้งเว็บไซตที่ไมเหมาะสมอื่นๆ ดังตัวอยางที่ได
แสดงไวแลวในบทที่ 1 ที่ผานมา 

 

2.1.3  แนวคิดทฤษฎีดานประชากรศาสตรท่ีเก่ียวของกับนิเทศศาสตร 
แนวคิดดานประชากรศาสตรเชื่อวา คนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันจะมี

พฤติกรรมที่ตางกันไป  ซ่ึงการสื่อสารก็จัดเปนพฤติกรรมสําคัญอยางหนึ่งของมนุษย  ดังนั้น นักวิชาการ
ส่ือสารบางกลุมจึงเชื่อวา พฤติกรรมการสื่อสารของคนที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันจึง
นาจะแตกตางกันดวย  โดย ปรมะ สตะเวทิน (2533) กลาววา ผูรับสารที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร
ตางๆ รวมกัน ยอมจะมีทัศนคติและพฤติกรรมคลายคลึงกัน  ซ่ึงไดแก 

1) อายุ  เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนที่มีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม  
โดยทั่วไปแลวคนที่มีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม  ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่
มีอายุมาก  สาเหตุที่มีความแตกตางกันเนื่องมาจากคนที่ตางรุนตางวัยกัน มักจะมีประสบการณชีวิต
แตกตางกัน     จึงทําใหมีทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมแตกตางกัน ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็
ตางกัน   คนที่มีอายุมากมักจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาเพื่อความบันเทิง  
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2) เพศ  ผูหญิงกับผูชายมีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ  
ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมและสังคมกําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

3) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  หมายถึง อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของ
ครอบครัว เปนปจจัยที่ทําใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติ คานิยม เปาหมาย
และพฤติกรรมที่แตกตางกัน  ผูมีรายไดสูงมักจะใชส่ือมวลชนมาก  และมักจะเปนไปเพื่อแสวงหาขาวสาร
หรือเร่ืองราวที่หนักๆ เชน อานหรือดูหรือฟงเรื่องของการเมือง ปญหาสังคมและเศรษฐกิจ เปนตน 

4) การศึกษา  เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกัน  คนที่
มีการศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความรูกวางขวางและเขาใจสาร
ไดดี  แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ  โดยทั่วไปแลว คนที่มี
การศึกษาสูงมักจะใชส่ือมวลชนมากกวาคนที่มีการศึกษาต่ํา  และมักจะใชส่ือประเภทสิ่งพิมพ  ในขณะที่
คนที่มีการศึกษาต่ํามักจะใชส่ือประเภทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร  หากผูมีการศึกษาสูงมีเวลาวางพอก็
จะใชทั้งส่ือทุกประเภท  แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาขาวสารจากสื่อส่ิงพิมพมากกวาส่ือประเภทอื่น 

ทั้งนี้ สอดคลองกับที่ พีระ จิระโสภณ (2531) ไดกลาวถึงตัวแปรที่สําคัญที่ชวยใหเขาใจและ
สามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับสารของผูรับสารไดลวงหนา ไดแก 

1) เพศ  งานวิจัยทางนิเทศศาสตรช้ีใหเห็นวา ผูหญิงมักจะถูกโนมนาวใจไดงายกวาผูชาย และ
มักเผยแพรความคิดเห็นที่ไดรับการจูงใจนั้นใหผูอ่ืนตอไปอีกดวย  ผูหญิงโดยทั่วไปมักมีลักษณะชอบ
ความสวยงาม มีความนุมนวล และอารมณออนไหว 

2) อายุ  โดยท่ัวไปแลวคนหนุมสาวมักจะมีความคิดเสรีนิยม  สวนคนสูงอายุมักจะมีความคิด
อนุรักษนิยม และชักจูงไดยากกวา  คนอายุตางกันมีความสนใจในเรื่องตางๆ ไมเหมือนกัน   

3) การศึกษา  คนที่มีการศึกษาสูงโดยทั่วไป สนใจขาวสารบานเมืองมากกวาความบันเทิง 
4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  โดยดูจาก อาชีพ รายได พื้นฐานครอบครัว และสถานะใน

สังคม   เชน คนมีฐานะดี คนโสด คนในเมือง คนชนบท ขาราชการ พอคา ฯลฯ  แตละคนมีวิถีชีวิตแตกตาง
กัน มองโลกไมเหมือนกัน  ผูสงสารจําเปนตองวิเคราะห และศึกษาธรรมชาติของผูรับสารแตละกลุมให
เขาใจ เพื่อชวยใหการสื่อสารราบรื่น และสัมฤทธิผล 

 
2.1.4  แนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับผลตอบุคคลท่ีสามของการสื่อสาร 

Davison (1983) ไดเสนอแนวคิดเชิงทฤษฎีวาดวยผลตอบุคคลที่สามในการสื่อสาร (the third-
person effect in communication) ซ่ึงเริ่มจากขอสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณในชวงสงครามโลกครั้งที่สองที่
หนวยกําลังของสหรัฐอเมริกาแหงหนึ่งตั้งอยูที่เกาะ Iwo Jima ประกอบดวยกําลังทหารเชื้อสายนิโกร แตมี
นายทหารบังคบับัญชาเปนชาวผิวขาว  โดยฝายญี่ปุนไดทราบถึงที่ตั้งของหนวยกําลังนี้ และไดสงเครื่องบิน 
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โปรยใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อวาสงครามนี้เปนสงครามของพวกผิวขาว  ฝายญี่ปุนไมไดมีขอขัดแยงกับชน
ผิวสี และชักจูงใจทหารเชื้อสายนิโกรดังกลาวใหยอมจํานนหรือถอนตัวออกไปจากสงคราม  ซ่ึงปรากฎวา
ในวันตอมาหนวยนี้ไดถูกถอนกําลังกลับไป   โดยเหตุการณดังกลาวนั้น ในบทความของ Davison กลาววา
ใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อของฝายญี่ปุนนั้นไมปรากฏหลักฐานวามีผลแตอยางใดตอกําลังทหารผิวดํา  แต
กลับมีผลตอชาวผิวขาวซึ่งเปนนายทหารบังคับบัญชา และเปนเหตุใหมีการสับเปลี่ยนกําลังตอมา 

ประมาณสองปใหหลัง ในการหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับบทบาทของหนังสือพิมพเยอรมัน
ตะวันตกที่มีตอการวางนโยบายตางประเทศของรัฐบาล  Davison ไดบรรยายวา จากการสอบถาม
นักหนังสือพิมพจํานวนหนึ่งถึงอิทธิพลของหนังสือพิมพที่มีตอผูอาน ในความคิดของคนกลุมนี้ มักมี
คําตอบซ้ําๆ กันอยูประการหนึ่งวา “หนังสือพิมพไมไดมีผลมากมายอะไรนักสําหรับคนอยางคุณกับผม 
(you and me) แตกลับประชาชนทั่วไปแลว มันมีอิทธิพลมากทีเดียว” 

เหตุการณอีกเรื่องหนึ่งซ่ึง Davison ยกมาประกอบเพิม่เติม เพื่อนําไปสูการเสนอแนวคดิของ
เขาก็คือ ในระหวางการเลือกตั้งทองถ่ินครั้งหนึ่ง  โดยกอนถึงกําหนดวนัเลือกตั้งสองวัน เขาไดรับใบปลิว
หาเสียงของนกัการเมืองฝายคูแขงของผูที่เขาสนับสนุน ที่มีผูมาหยอนไวที่ตูไปรษณยี  ซ่ึงเขารูสึกวาเปน
ใบปลิวที่ดีมาก และนาจะสามารถสรางคะแนนเสียงใหกับฝายตรงขามไดมาก   จึงตองหาทางโตกลับเพื่อ 
เรียกคะแนนกลับคืนดวยการออกแจกใบปลิวหาเสียงของฝายที่เขาสนับสนุนในลักษณะเคาะประตูบาน 
(door-to-door) ดวยตนเอง  แตหลังจากการเลือกตั้ง ไดมีการวิเคราะหพบวาใบปลิวโฆษณาหาเสียงตางๆ 
นั้น มิไดอิทธิพลมากตอผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งนั้นมากเทาใดนัก  ทําใหเขาเริ่มที่จะตั้ง
คําถามตัวเองวา เหตุใดเขาจึงคิดวาใบปลิวหาเสียงของฝายตรงขามจะมีผลตอคะแนนเสียงมาก ทั้งที่ความ
จริงมิไดเปนเชนนั้น 

จากตัวอยางทัง้สามเหตุการณขางตน ไดนํามาสูการนาํเสนอสมมติฐานวาดวยผลตอบุคคลที่
สาม (third-person effect hypothesis) ซ่ึงมีใจความสรุปไดวา คนทั่วไปมีแนวโนมที่จะประมาณหรือ
คาดการณวา การสื่อสารมวลชนจะมีอิทธพิลตอทัศนคติ หรือพฤติกรรมของบุคคลอื่นมาก เกินไป (people 
will tend to overestimate the influence that mass communications have on the attitudes and behavior of 
o t h e r s )  นอกจากนี ้ ปจเจกบุคคลที่เปนสมาชิกของกลุมผูรับสารที่ไดเปดรับการสื่อสารเพื่อโนมนาวใจ 
มักจะตดัสินวาการสื่อสารนั้นจะมีผลตอบคุคลอื่นมากกวาที่มีผลตอตนเอง  และจะนําไปสูการดาํเนินการ
อยางหนึ่งอยางใด   ซ่ึง Davison เรียกปรากฏการณนีว้า ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม (third-person 
effect phenomenon)  ทั้งนี้ “บุคคลที่สาม” จะเขามาเกี่ยวของจากมุมมองที่แตกตางกันสองประการคือ  
ประการแรก จากมุมมองของฝายที่ประเมินผลของการสื่อสาร  จะมองวาผลกระทบของการสื่อสารนั้น  

 
 

DPU



 29

ไมไดมีผลสูงตอ “ฉัน” หรือ “คุณ” แตเปน “พวกเขา” (บุคคลที่สาม)  อีกประการหนึ่ง จากมุมมองของนัก
โฆษณาชวนเชื่อ หรือนักสื่อสารเพื่อการโนมนาวใจ  “บุคคลที่สาม” คือ กลุมบุคคลที่จะไดรับความหวงใย
หรือกังวลจากผูรับสารที่เปนการชวนเชื่อ หรือโนมนาวใจนั้น  ทั้งในแงทัศนคติและพฤติกรรม  ซ่ึงฝายผูสง
สารก็ยอมจะพยายามที่จะกระตุนพฤติกรรมของกลุมบุคคลที่สามเหลานี้  ดวยการหาทางที่จะสงสารที่มี
อิทธิพลตอกลุมบุคคลอื่น 

Davison ยังมีความเห็นเพิ่มเติมอีกวา ความหมายของบุคคลที่สามในประการหลังนี้ คงจะอยู
ในความคิดคํานึงของนักยุทธศาสตรชาวญ่ีปุน ซ่ึงไดดําเนินการวางแผนทิ้งใบปลิวบนเกาะ Iwo Jima ดัง
เหตุการณที่กลาวแลวขางตน  โดยอาจจะมิไดมีเจตนาจะใหมีผลตอกองกําลังทหารผิวสีโดยตรง แตมุงให
ฝายบังคับบัญชาซึ่งเปนชนผิวขาวเกิดหวั่นไหว และในที่สุดไดถอนกําลังกลับไปดังไดกลาวมาแลวขางตน 

ทั้งนี้ อาจกลาวโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งไดวา “ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของการสื่อสาร” 
ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ คือ 

1. องคประกอบทางดานอคติของการรับรู (perceptual bias) ซ่ึงเสนอวา คนทั่วไปมักจะรับรูวา
บุคคลอื่น (ซ่ึงอาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา บุคคลที่สาม- third person) จะไดรับอิทธิพลจากเนื้อหาของสื่อ 
(media content) มากกวาตนเอง 

2. องคประกอบทางดานพฤติกรรม (behavioral component) ซ่ึงเสนอวา อคติของการรับรูตาม
องคประกอบที่ 1. ขางตน จะนําไปสูการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งเชิงพฤติกรรม  

กรอบแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สามนี้ เปนมุมมองที่แตกตางจากการศึกษาผลของการสื่อสาร
ในแนวคิดดั้งเดิม ที่สนใจเพียงส่ิงที่ “ส่ือ” บอกตอเราซึ่งเปนผูรับตรงๆ  แตตามแนวคดินี้ ไดมองไปถึง
ความมุงหมายที่แฝงมากับ “ส่ือ” ที่มีตอบุคคลอื่น และความรับรู (perceptions) ของเราที่มีตอบุคคลอื่น 
ประกอบกับแนวคิดของ Mutz (1998) ไดเขียนไวในหนังสือช่ือ “Impersonal Influence” ซ่ึงสรุปแนวคดิ
เกี่ยวกับผลของสื่อ (media effects) วาไมไดมีอิทธิพลเฉพาะบุคคล (impersonal influence) ที่เปนผูรับ  แตมี
ผลไปถึงการรับรูตอส่ิงที่บุคคลอื่นคิดและประพฤติ และไดเชื่อมโยงตัวเรากับบุคคลอื่นที่อยูหางไกล
ออกไป (they shape our perceptions of how others think and behave and connect distant others to our 
selves)   เมื่อนํามาพิจารณาเปนแนวทางการศึกษาแลว เห็นไดวาตามแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สามนี้ ได
เนนไปที่ การรับรูตอบุคคลอื่น(perceptions of others)  และการเปรียบเทียบกับบคุคลอื่น (comparisons 
with others) ซ่ึงนับไดวาเปนการเปดไปสูแนวทางใหมของการศึกษา โดยรวมไปถึงการศึกษากระบวนการ
ทางจิตวิทยาของบุคคลอื่น อันเปนการปรบัรับแนวทางของปฏิสัมพันธเชิงสัญญลักษณ ( s y m b o l i c 
interactionist orientation) โดยการรับทราบวาการใชชีวติของปจเจกบคุคลในโลกของสังคมที่ถูกสรางขึ้น  
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(socially constructed world) นั้น มีความเชื่อและความคาดหวังเกี่ยวกับบุคคลอื่น เปนแนวทางของ
ปฏิสัมพันธทางสังคม  
 

การกอตัวของปรากฏการณผลตอบุคคลท่ีสาม 
จากแนวคิดดั้งเดิมเรื่องผลตอบุคคลที่สามที่เสนอโดย Davison ในป 1983 ดังกลาว ไดมี

การศึกษาและแตกแขนงออกไปอีก โดยไดมีการศึกษาลงในรายละเอียดไปถึงการกอตัวของปรากฏการณ
ดังกลาว  โดย Shah และคณะ (1999)  ไดคนพบกระบวนการที่เปนอิสระตอกันในการกอตัวของผลตอ
บุคคลที่สามสองประการคือ ความออนไหวตอส่ือ (susceptibility- - ปริมาณของอิทธิพลของสารที่มีตอ
ตนเองและบุคคลอื่น)  และ ความรุนแรงของผลกระทบ (severity - - เชิงลบหรือเชิงบวก)  นอกจากนี้ยังได
มีการศึกษาถึงขนาด (magnitude) และ ทิศทาง (direction) ของปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม  โดย Wan 
& Wells (2001) ไดอธิบายวา magnitude  ไดแก “ขนาด ของความแตกตาง” ระหวางการรับรูผลกระทบ
ของสื่อที่มีตอตนเอง และที่มีตอบุคคลอื่น  และ direction ไดแกการพิจารณาวา การรับรูผลกระทบตอ
ตนเอง มีขนาด “มากกวาหรือนอยกวา” การรับรูผลกระทบที่มีตอบุคคลอื่น  ซ่ึงถาการรับรูผลกระทบที่มี
ตอตนเองมีขนาดที่ “นอยกวา” ผลตอบุคคลอื่น ก็จะเปนทิศทางของปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามตาม
แนวคิดดั้งเดิมที่ Davison ไดเสนอไว (classic third-person effect) ในทางตรงกันขาม ขนาดของการรบัรูผล
ของสื่อตอตนเองที่มี “มากกวา” ผลตอบุคคลอื่น ก็อาจเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน (reverse third-person effect) 

ปจจัยสําคัญทีสุ่ดที่มีผลตอทิศทาง (direction) ของปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามก็คือ ความ 
เปนที่พึงปรารถนาของสาร (message desirability) โดยนักวิจัยพบวา สารที่สงผลเชิงลบ และเชิงบวก จะกอ
ผลในการรับรูบุคคลที่สามแตกตางกัน  ซ่ึงหากเขาใจวา สารที่ถูกสงมานั้นเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของสังคม 
เชน ประกาศบริการสาธารณะที่เปนประโยชน ผูรับก็จะเห็นวาผลของประกาศนั้นมีตอตนเองมากกวาตอ
บุคคลอื่น (Duck, Terry, & Hog, 1995; Thorson & Coyle, 1994; Gunther & Thorson, 1992)  ดังนั้น อาจ
กลาวไดวาปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามแบบดั้งเดิม จะเกิดขึ้นแตเฉพาะกรณีซ่ึงสารที่ถูกสงนั้นเปนสิ่งที่
ไมพึงปรารถนา หรือนาจะมีผลเชิงลบเทานั้น 

ในขณะที่ปจจัยที่มีผลตอขนาด (magnitude) ของปรากฎการณผลตอบุคคลที่สาม อาจแบงได
เปนสองประการสําคัญคือ (Wan & Wells อางแลว, 2001)   

ก.  ลักษณะสวนบุคคลของผูรับสาร 
ลักษณะทางประชากร ( d e m o g r a p h i c  c h a r a c t e r i s t i c s )  เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอ

ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม  เชน Tiedge (1991)  และ Rucinski & Salmon (1990) พบความสัมพันธ 
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ระหวางผลตอบุคคลที่สาม กับระดับการศึกษาและอายุ อยางมีนัยสําคัญ  นอกจากนี้ ความชอบสวนบุคคล 
(individual preferences) ตอส่ือประเภทใดประเภทหนึ่ง  ก็เปนตัวทํานายผลตอบุคคลที่สามเชนกัน เชน ใน
การศึกษาของ Duck & Mulins (1995) ในประเทศออสเตรเลีย พบวา การรับรูตอเนื้อหาส่ือเชิงลบ มีระดับ
ความเขมขนขึ้นในหมูผูที่ชอบชมรายการโทรทัศนที่ไมใชเชิงพาณิชย (non-commercial TV) และผูอาน
หนังสือพิมพเชิงคุณภาพ (qulity newspaper)  ซ่ึงเขาใจวาตัวเองจะไมไดรับผลกระทบจากสื่อโฆษณาจูงใจ
ตางๆ เปนตน 

ข.  ระยะหางทางสังคมระหวางผูรับสารและบุคคลอ่ืน 
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม พบวาการสรางกรอบ

แนวคิดเกี่ยวกับ “บุคคลอื่น” มีดวยกันหลายแนวทาง  แนวทางแรกไดแก ระยะหางทางภูมิศาสตร 
(geographical distance) ซ่ึงจากการศึกษาไดขอคนพบที่ยังคงหลากหลายผสมผสานกัน เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางระยะหางทางภูมิศาสตรที่มีตอปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม เชน ในการศึกษาของ 
Cohen (1998) พบวา กลุมตัวอยางคิดวาขาวจะมีผลตอ “นักศึกษา Stanford คนอื่นๆ” มากวาตนเอง และผล
ดังกลาวจะมากขึ้นสําหรับกรณี “ชาวคาลิฟอรเนียคนอื่นๆ” และมากขึ้นอีกสําหรับ “สาธารณชนทั่วไป”  
แตในการศึกษาอีกหลายครั้งพบวา ระยะหางทางภูมิศาสตรที่เพิ่มขึ้น ไมมีผลตอการรับรูผลกระทบของสื่อ 
(Cohen & Davis, 1991; McLeod, 1997)  ทั้งนี้ ปญหาประการหนึ่งก็คือนักวิจัยไมทราบวา กลุมตัวอยางที่
ทําการศึกษานั้น นิยาม “บุคคลอื่น” ตามมิติที่นักวิจัยเขาใจหรือไม    

สําหรับแนวทางที่สองไดแกการนิยาม “บุคคลอื่น” ตามการรับรูความคลายคลึง (perceptions 
of similarity) โดยหากสื่อมีผลกระทบเชิงลบ คนทั่วไปก็มักจะเหน็วาผลกระทบนั้นจะมีระดับที่สูงกวาตอ 
กลุมที่มีความคลายคลึงต่ํากวา (บุคคลทั่วๆ ไป หรือโดยเฉลี่ย) เมื่อเปรียบเทียบตอกลุมที่มีความคลายคลึง
สูงกวา (เชน เพื่อน คนจากภาคเดียวกัน เปนตน) ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากผลการศึกษากลุมตางๆ กัน 
ไดแก เพื่อน, คนรูจัก, และประชาชนทั่วไป (Brosius & Engel, 1996)  หรือระหวาง ครอบครัว, เพื่อนบาน, 
คนที่อาศัยในรัฐเดียวกัน, คนออสเตรเลียอ่ืนๆ และคนอื่นๆ โดยทั่วไป (Gibbon & Durkin, 1995) 
นอกจากนี้ความคลายคลึงยังอาจพิจารณาจาก กลุมอายุ (Eveland, 1999) หรือระดับการศึกษา (Eveland and 
colleagues, 1996) 

แนวทางที่สามเกี่ยวกับระยะหางทางสังคมที่ใชนิยาม “บุคคลอื่น” ไดแกความเปนสมาชิกของ
กลุม เชน พลพรรค (partisanship) (Duck, Hogg & Terry, 1995; Cohen & Davis, 1991; Stenbjerre & 
Leets, 1997; Meirick, 2000) และการระบุตัวตนทางการเมือง (political identification) เชน เปนสมาชิก
พรรคการเมือง (Duck, 1995; Meirick, 2000; Stenbjerre & Leets, 1997) เปนตน 
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2. 1.5  แนวคิดเก่ียวกับการกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต 
พิรงรอง รามสูตร รณะนันท และนิธิมา คณานิธินันท (2547) ไดกลาวถึงกลไกในการกํากับ

ดูแลเนื้อหาทางอินเทอรเน็ตวา ประกอบดวยกลไก 5 ประการ อันไดแก 
- กฎหมาย มาตรการ และบทลงโทษ (legal sanction) 
- การปดกั้นและกลั่นกรองเนื้อหา (blocking and filtering system) 
- กฎ กติกา มารยาท (codes of conduct) 
- สายดวน (hotlines) 
- การรูเทาทันสื่อ (media literacy) 
2.1.5.1  กฎหมาย มาตรการและบทลงโทษ 
การบังคับใชกฎหมายเพื่อกํากับดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ตอาจจะอาศัยกฎหมายที่มีอยูแลวและมี

ความเกี่ยวของซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกันได  เชน กฎหมายสื่อสารมวลชน กฎหมายอาญาวาดวยการ
เผยแพรเนื้อหาที่เปนอันตราย (ภาพลามกอนาจาร)  กฎหมายพิทักษและคุมครองเด็ก เปนตน  หรืออาจ
อาศัยการรางกฎหมายขึ้นใหมเพื่อใหมีผลคุมครองเรื่องนี้โดยตรง 

นอกจากนี้ ภาครัฐอาจออกมาตรการตางๆ ในการกาํกับดูแลเนื้อหาได เชน ในประเทศ
สิงคโปรมีการออกมาตรการไมใหสถานบริการอินเทอรเน็ตใหบริการเกมสออนไลน หรือแผนการสงเสริม 
การใชอินเทอรเน็ตที่ปลอดภัย (Action plan for the promotion of the safer use of the internet) ของกลุม
ประเทศสหภาพยุโรป (EU) เปนตน   สําหรับบทลงโทษในกรณีละเมิดกฎหมายและมาตรการก็จะแตกตาง
กันไปตามลักษณะของระบบกฎหมายแตละประเทศ ตลอดจนทัศนคติเกี่ยวกับความรุนแรงของเนื้อหาทีอ่ยู
ในขายของการละเมิด  

2.1.5.2  การปดก้ันและกลั่นกรองเนื้อหา 
2.1.5.2.1  การปดกั้นโดยภารรัฐ  เปนวิธีที่ใชกันมากในประเทศที่มีลักษณะการ

ปกครองแบบอํานาจนิยม  และมีการควบคุมส่ือมวลชนอยางเขมขน  การปดกั้นมักจะทําในระดับเครือขาย
ใหญ  เชน ระดับ gateway หรือ node  ของเครือขายอินเทอรเน็ตมในประเทศ  ซ่ึงในลักษณะดังกลาวมักจะ
เปนผลจากนโยบายหรือมาตรการของภารรัฐ  เชน ในประเทศจีน เครือขายอินเทอรเน็ตจะถูกออกแบบให
มีลักษณะรวมศูนย โดยจะวางเครือขายโยงใยผาน gateway  ในเมืองใหญๆ เพียงไมกี่แหง  ทําใหสะดวกตอ
การปดกั้นเนื้อหาจากภายนอก  ทั้งนี้ รัฐบาลจีนจะใชเกณฑกวางๆ ในการเลือกปดกั้นเนื้อหาโดยพิจารณา
จากเนื้อหาที่ขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี  ในทํานองเดียวกัน ประเทศสิงคโปรควบคุม
เนื้อหาบนอินเทอรเน็ตโดยใชเกณฑและหนวยงานในการกํากับดูแลเดียวกับหนวยงานที่ดูแลเดียวกับ
หนวยงานที่ดูแลเนื้อหาในวิทยุและโทรทัศนคือ SBA:Singapore Broadcasting Authority 

DPU



 33

2.1.5.2.2  การปดกั้นแบบ notice and take down  หรือโดยการแจงเหตุจากผูใช
อินเทอรเน็ตทีพ่บเนื้อหาทีไ่มเหมาะสม  โดยแจง (notice) เขาไปที่ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP)  หรือที่
หนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน ตาํรวจหรือกระทรวงสื่อสาร เปนตน   ทั้งนี้ เมื่อ ISP ไดรับการแจงเหตุแลวก็
ควรที่จะตรวจสอบดูวาเนื้อหานั้นไมเหมาะสมจริงหรือไม ในระดับใด  หากเขาขายที่ผิดกฎหมาย ทาง ISP 
ก็ควรที่จะทําการปดกั้น (take-down) เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอผูที่เปนสมาชิก โดยเฉพาะเดก็ 
และเยาวชน  หรือหากไมผิดกฎหมายแตอาจมีอันตรายจากความไมเหมาะสมตางๆ ISP อาจไมทําการปด
กั้นดวยตนเอง แตมอบใหอยูในวิจารณญาณของสมาชิกผูใชอินเทอรเน็ตที่จะพิจารณาเอง  ซ่ึงโดยทั่วไป
การปดกั้นแบบนี้มักจะทํารวมกับการกลั่นกรองโดยผูใชและกลไกอื่นๆ เชน จรรยาบรรณ กฎ กติกา 
มารยาท  และสายดวน 

2.1.5.2.3  การกลั่นกรองในระดับผูใช (user-oriented filter system)   ซ่ึงจําเปนตอง
อาศัยการแบงประเภทเนื้อหา (content classification) หรือการจัดอันดบัหรือเรทติ้ง (rating)  ประสิทธิภาพ
การกลั่นกรองจะสูงเพยีงใดก็ขึ้นกับประสทิธิภาพของระบบการแบงประเภทเนื้อหา  ซ่ึงมีลักษณะทางเทค
นิกที่มีความสาํคัญมากก็คือ ศัพทที่ใชและความเทีย่งตรงรัดกุมทางภาษาในการอธิบายเนื้อหา เกณฑ และ
ระดับชั้นทางเทคนิกในการกลั่นกรอง   นอกจากนี้ในระบบการกลั่นกรองจะตองคํานึงถึงเสรีภาพ และ 
ความหลากหลายทางความคิดที่จะแตกตางกันไปตามบริบทของแตละประเทศ และแตกตางกันในแตละ
กลุมชาติพันธุ เพศสภาพ และอายุในแตละสังคม 

2.1.5.3  กฎ กติกา มารยาท 
ในไซเบอรสเปซ หรือพื้นที่ที่ผูคนเขามาแลกเปลี่ยน ส่ือสาร และทํากิจกรรมรวมกันบน

อินเทอรเน็ตนั้น ประกอบดวยพื้นที่หรือชุมชนยอยๆ อีกมากมาย ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามวัตถุประสงค
รวมของการสื่อสารและกิจกรรมนั้นๆ เชน  เพื่อการพาณิชย หรือเพื่อสนองความพึงพอใจ และความสนใจ
ของผูใชตามหัวขอการสื่อสารตางๆ ในพื้นที่หรือชุมชนเหลานี้ ทั้งในระดับยอยและระดับเครือขายใหญจะ
มีคานิยมรวมกันที่จะเปนตัวกําหนดลักษณะการประพฤติปฏิบัติตอกันในพื้นที่นั้นๆ วาสิ่งใดควร ส่ิงใดไม
ควร    “กฎ กติกา มารยาท” (codes of conduct) ซ่ึงจะเปนกลไกสําหรับการกํากับดูแลพฤติกรรมและ
ปฏิสัมพันธของผูใชอินเทอรเน็ตนี้ จะมีทั้งที่เปนธรรมเนียมปฏิบัติกันทั่วไป (customary)  หรือที่เปนกฎ
อยางเปนทางการ (formal)  ซ่ึงกฎ กติกา มารยาทที่เปนที่รูจักกันดีสําหรับผูใชอินเทอรเน็ตทั่วไป จะรูจกักนั
ในนามของ “Netiquette”  หรือจรรยาบรรณสําหรับผูใชอินเทอรเน็ต  ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อปลูกฝงวิธีการใช
อินเทอรเน็ตและเพื่อตอกย้ําใหมีการทําตามกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่ไดมีการบัญญัติไวในพื้นที่ตางๆ ทางสังคม 

ในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมกาวหนาในอเมริกาเหนือและยุโรป ได
มีการบรรจุ Netiquette เขาไวในบทเรียนในโรงเรียน และเพื่อใหสามารถนําไปปรับใชกับสถานการณนอก
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บริบทโรงเรียนดวย  บรรทัดฐานของ Netiquette จึงพัฒนาอยูบนความสมัครใจหรือการกํากับดูแลตนเอง
ภายในชุมชนหรือพื้นที่ทางอินเทอรเน็ตหนึ่งๆ หรือกลุมทางสังคมหนึ่ง 

2.1.5.4  สายดวน 
คือกลไกในการสื่อสารระหวางผูใชกับองคกรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน ISP และหนวยงานของรัฐ 

ที่สอดสองดูแลเนื้อหาอินเทอรเน็ต เปนตน  ซ่ึงสามารถเปนทั้งกลไกทางเทคโนโลยี (โทรศัพท โทรสาร 
อีเมล เว็บไซต) หรือเปนกลไกทางองคกร (ในรูปของหนวยงานที่มีกําลังพลเฉพาะและมีหนาที่รับผิดชอบ
ชัดเจน) ก็ได  ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดความแนใจวา จะมีการพยายามเยียวยาแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
อยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสายดวนนี้ สามารถดําเนินการโดยภาคอุตสาหกรรมเอกชน ภาครัฐ หรือภาค
ประชาสังคม ก็ได  แตไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามสายดวนจะตองมีอยู และประชาชนไดทราบถึงการมีอยู
นั้นโดยการประชาสัมพันธผานสื่อทั้งอินเทอรเน็ตและสื่อดั้งเดิม  ที่สําคัญสายดวนจะตองเปดใหเขาถึงได
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2.1.5.5  การรูเทาทันสื่อ 
ในการสงเสริมใหเกิดการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation)  ทางดานเนื้อหาของอินเทอรเน็ต 

โดยเฉพาะในหมูผูใช  มีความจําเปนตองสรางความสามารถหรืออํานาจในการเลือกและตัดสินใจใหแก
ผูใช (user empowerment)  ซ่ึงความสามารถดังกลาวสวนหนึ่งก็จะขึ้นอยูกับความรูเทาทันสื่ออินเทอรเน็ต
ของผูใชแตละคนดวย  ซ่ึงมีองคประกอบดังนี้ 

-  ความสามารถในเชิงวิเคราะห (analytical competence) หมายถึง ความเขาใจในคุณลักษณะ
ตางๆ ของอินเทอรเน็ต  เชน การสรางเว็บไซต การทํางานของลิงคตางๆ ในเทคโนโยลี hypertext  ภาษา  
สัญญลักษณที่เปนรหัสตางๆ ในเว็บ เปนตน   ทั้งนี้ เพื่อจะนําไปสูการใชส่ือใหมนี้อยางมีประสิทธิภาพ 

-  ความรูเกี่ยวกับบริบทแวดลอมตางๆ (contextual knowledge) หมายถึงความเขาใจในบริบท
ทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่แวดลอมการผลิตและบริโภคสารสนเทศ และเนื้อหา
ตางๆ ในอินเทอรเน็ต  ความเขาใจดังกลาวจะทําใหผูใชสามารถประเมินอินเทอรเน็ตไดอยางมี
ประสิทธิภาพและรูเทาทันขอดีขอเสียตางๆ 

-  กรอบความรูความเขาใจรวมในหมูผูใชเกี่ยวกับเว็บไซตที่ถือเปน “คลาสสิก” ในบรรดา
เว็บไซตทั้งหลาย (canonical knowledge)  โดยเฉพาะความเขาใจวาทําไมเว็บไซตดังกลาวจึงถือวาเปน
เว็บไซตที่มีความสําคัญ นาเชื่อ และมีประโยชน  ตัวอยางเชน เว็บไซต www.google.com เปน search 
engine ที่มีช่ือเสียง  หรือเว็บไซต www.cnn.com ที่เปนเว็บไซตขาวสารที่เปนที่นิยม 

-  ความสามารถในการผลิตเนื้อหา (production competence) หมายถึง ความสามารถในการ
ผลิตเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต  ตลอดจนความสามารถในการตีความ บริโภค เพลิดเพลินกับอินเทอรเน็ต 
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(รวมถึงการสรางเว็บเพจ การหาผลิตภัณฑ การเขารวมใน mailing list กลุมสนทนาและกลุมขาว)  ซ่ึงมีผล
โดยตรงตอการแสดงออกถึงอัตลักษณของผูใชแตละคนผานทางการผลิตและการสื่อสารเนื้อหา 

การสรางความรูเทาทันอินเทอรเน็ตสามารถกระทําไดโดยกระบวนการทางการศึกษาที่เปน
ทางการในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ ตลอดจนกระบวนการทางนโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิด 
วัฒนธรรมในการใชอินเทอรเน็ต ที่แพรกระจายกวางขวางที่สุด  ทั้งนี้ การเสริมสรางความรูเทาทันสื่อ
โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน จําเปนตองเพิ่มแงมุมเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน (online safety) เขาไป
ดวย  เพื่อใหไดรูเทาทันภัยอันตรายและความเสี่ยงที่จะมาจากอินเทอรเน็ต  หนาที่ดังกลาวควรจะเปนพันธ
กิจรวมกันระหวางหลายๆ  ฝาย  นับแตครอบครัว  (ผูปกครอง) ภาคการศึกษา  ภาคนโยบาย  และ
ภาคอุตสาหกรรม  ตลอดจนภาคสื่อสารมวลชน โดยผานทางเครือขายที่พัฒนารวมกันและมีการสื่อสารถึง
กันอยางสม่ําเสมอ ควบคูกับการรณรงคใหขอมูลความรูแกสาธารณชน 

 
2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจยัเกี่ยวกับสื่ออินเทอรเน็ตของไทย มักจะมุงเนนศึกษาเกีย่วกับทัศนคตแิละ/หรือ
พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต  เชน องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ (2539) ศึกษาวจิัยเร่ืองพฤติกรรมการสื่อสาร 
ผานระบบเวิลดไวดเว็บของนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีการใชการสื่อสารผาน
ระบบเวิลดไวดเว็บที่มหาวิทยาลัย และสนใจเปดรับเนื้อหาประเภทบันเทิงมากที่สุด  นักศึกษาที่มีความ
แตกตางกันในเรื่องเพศ อายุ และความเปนเจาของเครื่องคอมพิวเตอรมีพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ
เวิลดไวดเว็บแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  และพบวานักศึกษามีการใชประโยชนจากระบบเวิลดไวดเว็บ 
เพื่อการพัฒนาตนเองในดานวิชาการและทักษะการใชงาน ตลอดจน เพื่อตอบสนองความตองการดาน
ขาวสาร และการพักผอนหยอนใจ  เชนเดียวกับ สมคิด เลิศพิริยะประเสริฐ (2540) ซ่ึงศึกษาความคิดเห็น
เร่ืองปจจัยดานโครงสรางสังคม และทัศนคติของคนไทยที่สัมพันธกับพัฒนาการของอินเทอรเน็ต  พบวา 
เทคโนโลยีใหมกระจุกตัวอยูแตคนกลุมนอย  คือผูที่มีการศึกษาดี อยูในเมืองหลวง และมีรายไดดี  

การวิจยัเกีย่วกบัอินเทอรเน็ตทางนิเทศศาสตร นอกจากจะศกึษาเกี่ยวกับการเปดรบัขาวสาร
แลว ก็มักจะเปนการวจิัยเกีย่วกับ การใชประโยชนและความพึงพอใจ  ตลอดจนปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ
นวัตกรรมการสื่อสารประเภทนี้  เชน  มณีวัลย เอมะอร (2541) พบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจและ
สนใจใชบริการเวิลดไวดเว็บ และอีเมลมากที่สุด   ในขณะที่ เรวด ีคงสุภาพกุล (2539) ซ่ึงทําการวิจัยเร่ือง  
การใชระบบอินเทอรเน็ตของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา สาขาที่เรียน การมีคอมพิวเตอร
สวนตัว ตลอดจนความรู และทัศนคติ มีความสัมพันธกับการยอมรับอินเทอรเน็ต   
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งานวิจยัที่กลาวมาขางตนแมจะไมเกี่ยวของโดยตรงกับเรือ่งที่ผูวิจัยศกึษา แตก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ
การใชอินเทอรเน็ต ที่เปนประโยชนสําหรบัการศึกษา จงึไดนํามาเสนอไว  สวนงานวิจยัเกีย่วกับสื่อลามก
นั้น มีงานวจิัยของไทยที่นาสนใจคือเร่ือง การวิเคราะหวาทกรรมการใหความหมายสื่อส่ิงพิมพลามกของ 9 
สถาบันในสังคมไทย โดย จงกลณี โตสกุลวงศ (2542) ซ่ึงสรุปไดวา ผูที่ทํางานเกีย่วของกับเด็กและเยาวชน 
นักอิตถีนิยม ผูที่ทํางานทางดานวัฒนธรรม ฝายกฎหมาย เจาหนาที่ตํารวจ ส่ือมวลชน ชางภาพผูผลิตผลงาน 
ส่ือส่ิงพิมพที่เนนในเรื่องเพศ นักวิจารณงานศิลปะที่เนนในเรื่องเพศ และผูบริโภค ซ่ึงผูวิจัยจัดเปนสถาบัน
ทั้ง 9 ที่ศึกษา ตางใหคําจํากัดความเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพลามกที่สรุปไดคือ ส่ือส่ิงพิมพทุกประเภทที่นําเสนอ
เร่ืองเพศอยางโจงแจง ไมมีความงดงามทางศิลปะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการกระตุนอารมณทางเพศ 
ซ่ึงขัดตอกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของไทย   นอกจากนี้ ผูวิจัยไดสรุปวา
อํานาจวาทกรรมที่สถาบันตางๆ กําหนดและใหความหมาย มีผลตอการรับรูและประเมินคุณคาผูคนใน
สังคมตอส่ือชนิดดังกลาว  นอกจากนี้ ยังชี้ใหเห็นถึงความโยงใยที่สลับซับซอนในสังคมอันเนื่องเกี่ยวกับ
ส่ือนี้ ไมวาจะเปนคานิยมและมายาคติในเรื่องเพศ ความรุนแรงในสังคมไทยทั้งในเชิงโครงสรางและ
วัฒนธรรม หรือการตอสูในสนามวาทกรรมระหวางวาทกรรมกระแสหลัก และวาทกรรมทวนกระแส เพื่อ
แยงชิงการกําหนดความหมายของสื่อส่ิงพิมพลามกใหแกสังคมไทยอีกดวย 

สําหรับงานวิจยัเกีย่วกับแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สาม (third-person effect) นั้น เทาที่พบใน
ประเทศไทยขณะนี้ คือ   การศึกษาของ  จิตติญาดา  เหรียญมณี  (2548)  เกี่ยวกับความคิดเหน็ของ ผูใช
อินเตอรเน็ตเกีย่วกับเนื้อหาทีไ่มเหมาะสมและการกลั่นกรองเนื้อหาบนอนิเตอรเน็ต พบวา กลุมตัวอยางมี
การประเมินวาเด็กและเยาวชนจะไดรับผลกระทบจากการเปดรับเนื้อหาที่ไมเหมาะสมมากกวาตนเองจะ

ไดรับ  แตในตางประเทศ มีการวิจัยตามแนวคดินี้มาก  โดยงานวิจัยหลายช้ินพบหลักฐานทีส่นับสนุน
แนวคดินี้อยางสอดคลอง  ทั้งการวิจยัแบบทดลอง และการวิจัยเชิงสํารวจ หรือแมแตการศึกษาเชิงเอกสาร  
โดยศึกษากับเนื้อหาของสารและสื่อประเภทตางๆ เชน ขอความที่เปนการหมิ่นประมาท, ส่ือลามกอนาจาร, 
และความรุนแรง เปนตน นอกจากนีย้ังไดศึกษากับรูปแบบตางๆ ของการสื่อสาร เชน การหาเสียงเลือกตั้ง, 
การโฆษณารณรงค และส่ือโดยทั่วๆ ไป  อีกดวย  จากการศึกษาของ Perloff (1993)  ซ่ึงนํางานวิจยัทางดาน 
third-person effect ระหวางป ค.ศ.1983 ถึงป ค.ศ.1992  มาทําการศึกษาวิเคราะห  จํานวน 14 เร่ือง พบวา
งานวิจยัทุกชิน้เวนเพียงหนึ่งชิ้น ตางสนับสนุนยนืยันแนวคิดเรื่องผลตอบุคคลที่สาม  เชนเดียวกับการศึกษา
ในระยะหลังๆ ตอมา   ตวัอยางเชน  การวิจัยของ  Gunther (1995)   พบความสัมพันธระหวาง อคติใน 
การรับรู(perceptual bias) กับการสนับสนุนเซ็นเซอรส่ือลามก สอดคลองกับการศึกษาของ Gunther and 
Ang  (1996) ที่พบความสัมพันธระหวางการสนับสนุนการเซ็นเซอรและอคติในการรับรูที่เพิ่มขึ้นจากการ 
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รับชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหารุนแรง   และในทํานองเดียวกัน Rojas, Shah and Faber (1996) พบวาเมื่อ
ระดับการประมาณผลของสื่อที่มีตอบุคคลที่สามเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการประมาณผลที่มีตอตนเอง  ระดับ
ของการสนับสนุนการเซ็นเซอรของกลุมตัวอยางก็เพิ่มขึ้นดวย  ทั้งนี้ งานวิจัยในระยะหลังๆ พบวา
ปรากฏการณ third-person effect จะปรากฏชัดหรือมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเนื้อหาของสารที่ถูกสงมานั้น เปน
ส่ิงที่ไมพึงปรารถนา หรืออาจเปนโทษภัย  เชน เพลงแร็พ (McLeod, Eveland and Nathanson; 1997), ส่ือ
ลามกอนาจาร (Gunther, et al.) เปนตน   

DPU



บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1  แบบจําลองและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้  ไดออกแบบใหมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (quantitative and 
qualitative) ในลักษณะ triangulation  เริ่มดวยการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research)  โดยอาศัย
แบบสอบถาม (questionnaires) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล   จากนั้นจึงทําการสัมภาษณเชิงลึก (in-
depth interview) เพื่อทดสอบความถูกตองและหาคําอธิบายของผลการวิจัยเชิงสํารวจอีกครั้งหนึ่ง  และจาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดที่ผานมาในบทที่ 2 อาจสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ ไดดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3.1      กรอบแนวคิดในการวิจัย    (ความสัมพันธระหวางตัวแปร) 
 
3.2  ประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง 

เนื่องจากเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับรูส่ือลามกอนาจารผานอินเทอรเน็ตของผูใช  ดังนั้น 
หนวยวิเคราะห (unit of analysis) จึงไดแกผูที่ใชบริการอินเทอรเน็ต  โดยในการสํารวจเม่ือป พ.ศ.2544  
พบวาครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 59.2 (ตารางที่ 3.1)ประกอบกับจาก
งานวิจัยที่ผานมา พบวาการใชอินเทอรเน็ตของคนไทยมักกระจุกตัวอยูในเขตเมืองหลวง (สมคิด เลิศพิริยะ
ประเสริฐ, อางแลว) ดังนั้น ประชากร (population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  จึงมุงไปยังกลุมผูใช
อินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงจากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ.2544  มีจํานวน  
1,234,542  คน   โดยรายละเอียดจํานวนครัวเรือนในประเทศไทยที่มีอินเทอรเน็ตปรากฎในตารางที่ 3.1 
 

- ปจจัยทางประชากร  
- การใชคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต  

การรับรู/ตัดสินสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตวามี
ผลตอบุคคลที่สาม สูงกวาที่มี
ตอตนเอง (third-person effect) 

การสนับสนุนการ
เซ็นเซอรสื่อ
อินเทอรเน็ต 
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ตารางที่ 3.1  จํานวนครัวเรือนในประเทศไทยที่มีอินเทอรเน็ต 
 

จํานวนครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ต   
เขตการปกครองและภาค จํานวน รอยละ จํานวนครัวเรือนที่มีอินเทอรเน็ต

ตอ 100 ครัวเรือน 
ทั่วประเทศ 490,158 100.0 3.04 

ในเขตเทศบาล 414,197 84.5 7.93 
นอกเขตเทศบาล 75,961 15.5 0.70 

กรุงเทพมหานคร 290,098 59.2 14.66 
ภาคกลาง (ไมรวม กทม.) 96,201 19.6 2.64 
ภาคเหนือ 42,088 8.6 1.32 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 40,998 8.4 0.79 
ภาคใต 20,773 4.2 0.98 

  
ที่มา : จากการสํารวจโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ, พฤษภาคม 2544 

 
สําหรับกลุมตัวอยาง (sample) ที่ศึกษาโดยการวิจัยเชิงสํารวจ จะใชการสุมตัวอยางแบบไมใช

ความนาจะเปน  (non-probability sampling) แบบบังเอิญ     โดยมีเงื่อนไขวาจะตองเปนผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตเทานั้น ทั้งนี้ โดยอาศัยการกําหนดขนาดตามหลักการแปรผันรวมกัน ระหวางขนาดของกลุม
ตัวอยางกับความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง ตามสูตรของ Yamane (1973) คือ 

                  N 
1 + Ne2  

เมื่อ             n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
N  = ขนาดของประชากร 
e   = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดคาคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางไวรอยละ 5 หรือเทากับ 0.05  เมื่อ
แทนคาสูตรจะไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชศึกษาประมาณ 400 คน 

 
 
 

n     = 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงสํารวจในครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 
-  สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก 

เพศ  อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานะการทํางาน อาชีพ และความรูภาษาอังกฤษ จํานวน 7 
ขอ 

-  สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 
ไดแก การมีคอมพิวเตอรที่บาน ประสบการณการใชคอมพิวเตอร (ป) ประสบการณการใชอินเตอรเน็ต (ป) 
จํานวนชั่วโมงที่ใชอินเตอรเน็ตตอสัปดาห (โดยเฉลี่ย) ชวงเวลาที่ใชอินเตอรเน็ตมากที่สุด สถานที่ใช
อินเตอรเน็ต การเปดรับสื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ต และความถี่ในการเปดรับสื่อลามกอนาจารบน
อินเตอรเน็ต จํานวน 8 ขอ 

-  สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร จํานวน 15 ขอ 
-  สวนที่ 4  เปนแบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตที่มี

ตอผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 21 ขอ 
-  สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรส่ืออินเตอรเน็ต จํานวน 4 ขอ 
โดยในสวนที่ 3-5 กําหนดลักษณะของคําถามเปนขอความเชิงบวกและลบ โดยใหเลือกตอบได

คําตอบเดียว ใชมาตราสวนประมาณคา (rating Scales) ของ Likert แบงออกเปน 5 ระดับ และกําหนด
ระดับคะแนนขึ้นอยูกับลักษณะของขอความ ดังตอไปนี้  

 
ตารางที่ 3.2  แสดงการกําหนดการใหคะแนนตามแบบสอบถาม 

 

ระดับความเหน็ เชิงบวก  ระดบัคะแนน เชิงลบ  ระดับคะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง 5 1 
เห็นดวย 4 2 
ไมแนใจ 3 3 
ไมเห็นดวย 2 4 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1 5 

 
แบงระดับความคิดเห็น ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 
 
 

DPU



 41

  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด  =   5 – 1   =  1.33 
   จํานวนชั้น       3 
      ซ่ึงสามารถแปลความหมายระดับคะแนนของความคิดเห็นในปจจยัตางๆ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.3  แสดงการกําหนดระดับความคิดเห็นตามคะแนนที่ไดจากแบบสอบถาม 

 

ระดับความคดิเห็น ระดับคะแนนเฉลี่ย 
ต่ํา 1.00 – 2.33 
ปานกลาง 2.34 – 3.66 
สูง 3.67 ขึ้นไป 

 
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพไดแก การสัมภาษณโดยกําหนดประเด็น

คําถามเปนหัวขอใหญๆ จํานวน  3 ประเด็น ไดแก 
-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อลามก 
-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต   
-  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต   
โดยระหวางเก็บขอมูลไดขออนุญาตทําการบันทึกเสียงไวเพื่อใชประกอบการสัมภาษณ และ

เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตอไป 
 

3.4  การทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เพื่อใหแบบสอบถามที่สรางขึ้นสามารถวัดขอมูลไดอยางถูกตอง และใหผลในการวิจัยที่

นาเชื่อถือ  ผูวิจัยจะไดทําการทดสอบความตรง และความเที่ยง(validity and reliability) ดังนี้ 
1. นําแบบสอบถามที่ใชเก็บขอมูลไปปรึกษากับอาจารย และหรือผูเชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา

เนื้อหา ความเหมาะสมของภาษา และโครงสรางของแบบสอบถาม 
2. นําแบบสอบถามที่ไดตามขอ 1. จํานวน 20 ชุด ไปทดสอบกับกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย  เพื่อตรวจสอบวาคําถามแตละขอ และแตละตอนสามารถสื่อความหมายตรงตามที่ผูวิจัย
ตองการ และคําถามมีความเหมาะสมหรือไม ยากหรืองายเพียงใด 
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3. นําแบบสอบถามที่ตอบแลวตามขอ 2. มาทดสอบโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของ 
Cronbach (Cronbach’s coefficiency alpha)  

 
      n  1 - Σ St

2 
    n -1         S2 
 
  α  =   สัมประสิทธิ์อัลฟา หรือความเชื่อมั่น 
  S2  =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
  Σ St

2  =   ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
  n  =   จํานวนขอคําถาม 
เมื่อนํามาแทนคาสูตรแลว ปรากฎไดคา  α  =  0.925   

 
3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลสําหรับการวิจัยเชิงสํารวจกระทําโดยใชแบบสอบถามที่ไดออกแบบและทําการ
ทดสอบไวแลวจํานวน  400 ชุด  และดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูใชอินเทอรเน็ตใน
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยใหอาสาสมัครแจกแบบสอบถามตามศูนยการคา สถานศึกษา สถานที่ราชการ 
และสถานประกอบการเอกชนตางๆ ซ่ึงสามารถเก็บขอมูลไดครบตามจํานวน    

ในสวนของการสัมภาษณเชิงลึก  ไดทําการสัมภาษณจากผูที่ตอบแบบสอบถามแลว และสมัคร
ใจที่จะใหการสัมภาษณ โดยมีคําถามตามที่กําหนดไวดังกลาวแลวขางตน   โดยในการวิจัยครั้งนี้มีผูสมัคร
ใจใหสัมภาษณจํานวน  5 คน 

 
3.6  การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้  สามารถจําแนกออกไปตามการตอบคําถาม โดยอาศัย
สถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  เพื่อใชอธิบายคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง และ
ขอมูลตางๆ  โดยใชสถิติรอยละ (percentage)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ 
และใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาเฉลี่ย (mean),  สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
way Analysis of variance : One-way ANOVA) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 

α = 
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โดยจะอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS เพื่อชวยในการวิเคราะห  จากนั้นจะไดนําอภิปราย
ผลการวิเคราะห ตลอดจนเสนอขอคิดเห็นตางๆ ตอไป 
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บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
ในบทนี้ จะเปนการนําเสนอผลการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติที่ไดจาก

กลุมตัวอยาง ซ่ึงจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ในผูใชอินเทอรเน็ตใน
กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 ชุด ปรากฏวามีผูตอบแบบสอบถามกลับคืนมาครบตามจํานวนที่ตองการ 
คิดเปนรอยละ 100  และในสวนของการสัมภาษณเชิงลึกนั้น มีผูสมัครใจใหสัมภาษณจํานวน  5 คน  ซ่ึงมี
ผลการศึกษาวิจัยดังตอไปนี้ 
4.1 ลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

4.1.1  เพศ 
กลุมตัวอยางจํานวน  400 คน  ประกอบดวยเพศชาย จํานวน 230 คน เพศหญิง 170 คน ดัง

ปรากฎตามตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 230 57.5 
หญิง 170 42.5 
รวม 400 100 

 
ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเพศชาย  โดยยคิดเปนรอยละ 57.5 ของกลุม

ตัวอยางทั้งหมด   
4.1.2  อายุ 

ตามแบบสอบถามไดแบงกลุมอายุของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  4  กลุม  ไดแก กลุมที่ 1 ผู
มีอายุต่ํากวา 20 ป, กลุมที่ 2 ผูมีอายุระหวาง 20 – 29 ป, กลุมที่ 3 ผูมีอายุระหวาง 30 – 39 ป  และกลุม
สุดทายไดแก ผูที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป   ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากกลุมตัวอยาง สามารถจําแนกไดตามตารางที่ 
4.2   
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ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวา 20 ป 75 18.8 

ระหวาง 20 – 29 ป 181 45.3 
ระหวาง 30 – 39 ป 88 22.0 
ตั้งแต 40 ปขึ้นไป 56 14.0 

รวม 400 100 
  
จากตารางที่ 4.2 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 

45.3 รองลงมาไดแก กลุมอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 22.0 กลุมอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 
18.8 และกลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ 

4.1.3  สถานภาพสมรส 
สถานภาพการสมรสตามแบบสอบถาม ไดแบงไว จํานวน  4  กลุม  ไดแก กลุมที่ 1 ผูที่สมรส

แลวและมีบุตร, กลุมที่ 2 ผูที่สมรสแลวแตยังไมมีมีบุตร, กลุมที่ 3 ผูที่มิไดสมรส (โสด)  และกลุมสุดทาย
ไดแก อ่ืนๆ เชน หยารางหมาย   เปนตน  ซ่ึงจําแนกไดตามตารางที่ 4.3   

 
ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพสมรส 

 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
สมรสและมีบุตร 63 15.8 
สมรสแตไมมีบุตร 70 17.5 

โสด 246 61.5 
อ่ืนๆ (หยา หมาย ฯลฯ) 21 5.3 

รวม 400 100 
  
จากตารางที่ 4.3 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญโสด คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมา

ไดแกกลุมตัวอยางที่สมรสแลวแตไมมีบุตร คิดเปนรอยละ 17.5  กลุมตัวอยางสมรสและมีบุตร คิดเปนรอย
ละ 15.8 และกลุมตัวอยางอื่นๆ (หยา หมาย ฯลฯ)  คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 
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4.1.4  สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม แบงเปน  5  กลุม  ดังตารางที่ 4.4   

 

ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
ต่ํากวามัธยมปลาย 54 13.5 
มัธยมปลาย/ปวช. 104 26.0 
ปวส./อนุปริญญา 35 8.8 

ปริญญาตรี 142 35.5 
สูงกวาปริญญาตรี 54 16.3 

รวม 400 100 
   
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 35.5 รองลงมาไดแกกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 26.0 
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 16.3 กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํา
กวามัธยมปลาย คิดเปนรอยละ 13.5 และกลุมตัวอยางระดับ ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 8.8 
ตามลําดับ 

4.1.5  สถานะการทํางาน 
ตามแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้  ไดแบงสถานะการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม

ออกเปน 5  กลุม  ปรากฎตามตารางที่ 4.5   
 

ตารางที่ 4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานะการทํางาน 
 

สถานะการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 
เกษยีณ 8 2.0 

กําลังศึกษา (ไมไดทํางาน) 89 22.3 
ไมไดทํางาน 18 4.5 

ทํางานและกําลังศึกษา 93 23.3 
ทํางาน 192 48.0 
รวม 400 100 
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พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญทํางาน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา ไดแก กลุม
ตัวอยางที่ทํางานและกําลังศึกษา คิดเปนรอยละ 23.3  กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษา (ไมไดทํางาน) คิดเปนรอย
ละ 22.3 กลุมตัวอยางที่ไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 4.5 และเกษียณ  คิดเปนรอยละ 2.0  ตามลําดับ 

4.1.6  สาขาอาชีพ 
สาขาอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม ไดอาศัยแนวจากแบบสํารวจผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศ

ไทยของ NECTEC  โดยแบงออกเปน 17  กลุม  ปรากฎตามตารางที่ 4.6   
 

ตารางที่ 4.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสาขาอาชีพ 
 

สาขาอาชีพ จํานวน รอยละ 
ผลิต/ขาย/บริการอุปกรณคอมพิวเตอร 

โปรแกรม และเครือขาย 
44 11.0 

อุตสาหกรรมอื่นๆ 17 4.3 
แพทย/สาธารณสุข 20 5.0 

ขาวสาร/ส่ือสาร/โฆษณา 18 4.5 
นําเขา/สงออก 11 2.8 

กอสราง/อสังหาริมทรัพย 7 1.8 
เกษตรกรรม 2 0.5 
บันเทิง/ศิลปะ 5 1.3 
ที่ปรึกษาธุรกิจ 7 1.8 

การศึกษา/การวิจัย 9 2.3 
การเงิน/การธนาคาร 23 5.8 
สาธารณูปโภค 2 0.5 

ทองเที่ยว/โรงแรม/อาหาร 8 2.0 
กฎหมาย 3 0.8 

ขนสง/คมนาคม/คลังสินคา 9 2.3 
การทหาร 3 0.8 
อ่ืนๆ 212 53.0 
รวม 400 100 
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กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญเปนกลุมตัวอยางอื่นๆ คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมา 
ไดแก กลุมตัวอยางที่ผลิต/ขาย/บริการอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม และเครือขาย คิดเปนรอยละ 11.0  
กลุมตัวอยางที่ทํางานดานการเงิน/การธนาคาร คิดเปนรอยละ 5.8 กลุมตัวอยางที่ทํางานดานการแพทย/
สาธารณสุข คิดเปนรอยละ 5.0 กลุมที่ทํางานดานขาวสาร/ส่ือสาร/โฆษณา  คิดเปนรอยละ 4.5 กลุมที่
ทํางานอุตสาหกรรมอื่นๆ คิดเปนรอยละ 4.3  กลุมที่ทํางานดานนําเขาและสงออก คิดเปนรอยละ 2.8 
ตามลําดับ 

4.1.7  ความรูภาษาอังกฤษ 
 หัวขอความรูภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถามนี้ไดอาศัยแนวจากแบบสํารวจผูใช

อินเทอรเน็ตในประเทศไทยของ NECTEC  เชนกัน  โดยแบงออกเปน 5  กลุม  ดังตารางที่ 4.7  
 

ตารางที่ 4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความรูภาษาอังกฤษ 
 

ความรูภาษาองักฤษ จํานวน รอยละ 
ไมมี – ไมมีความรูภาษาอังกฤษเลย 42 10.5 

นอย – มีปญหามากทั้งการอานและพดู 41 10.3 
พอใช - ยังมีปญหาอยูบาง ทัง้อานและพดู 125 31.3 
ดี – อานเขาใจดี พูดไดแมจะไมคลองนัก 129 32.3 

ดีมาก – ไมมีปญหาในการสื่อสาร ทั้งอานและพูด 63 15.8 
รวม 400 100 

 
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีความรูภาษาอังกฤษดี – อานเขาใจดี พูดไดแมจะไม

คลองนัก คิดเปนรอยละ 32.3 รองลงมาไดแก มีความรูภาษาอังกฤษพอใช - ยังมีปญหาอยูบาง ทั้งอานและ
พูด คิดเปนรอยละ 31.3   มีความรูภาษาอังกฤษดีมาก – ไมมีปญหาในการสื่อสาร ทั้งอานและพูด คิดเปน
รอยละ 15.8  ไมมีความรูภาษาอังกฤษเลย คิดเปนรอยละ 10.5 และมีความรูภาษาอังกฤษนอย – มีปญหา
มากทั้งการอานและพูด คิดเปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ 

 
4.2  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2.1  การมีคอมพิวเตอรที่บานของผูตอบแบบสอบถาม 
แบงออกเปน 2  กลุม  คือ กลุมที่มีคอมพิวเตอรที่บาน  และกลุมที่ไมมีคอมพิวเตอรที่บานซึ่ง

ปรากฎตามตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการมีคอมพิวเตอรที่บาน 
 

การมีคอมพิวเตอรท่ีบาน จํานวน (คน) รอยละ 
มี 340 85.0 

ไมมี 60 15.0 
รวม 400 100 

  
จากตารางที่ 4.8 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญมีคอมพิวเตอรที่บาน คิดเปนรอยละ 

85.0 และไมมีคอมพิวเตอรที่บาน คิดเปนรอยละ 15.0  
4.2.2  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถาม 

แบงออกเปน 6 กลุม  ตามตารางที่ 4.9  
 

ตารางที่ 4.9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการใชคอมพิวเตอร  
 

ประสบการณการใชคอมพิวเตอร จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 1 ป 46 11.5 

1- 2 ป 53 13.3 
2 -3 ป 48 12.0 
3 – 4 ป 52 13.0 
4 – 5 ป 86 21.5 

5 ปขึ้นไป 115 28.8 
รวม 400 100 

  
พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญประสบการณการใชคอมพิวเตอร 5 ปขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 28.8 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใชคอมพิวเตอร 4-5 ป คิดเปนรอยละ 
21.5 ประสบการณใชคอมพิวเตอร 1-2 ป คิดเปนรอยละ 13.3 ประสบการณใชคอมพิวเตอร 3-4 ป คิดเปน
รอยละ 13.0 ประสบการณใชคอมพิวเตอร 2-3 ป คิดเปนรอยละ 12.0 และประสบการณใชคอมพิวเตอร
นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 

4.2.3  ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
แบงออกเปน 6 กลุม  ตามตารางที่ 4.10  
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ตารางที่ 4.10  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 
  

ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 1 ป 61 15.3 

1- 2 ป 58 14.5 
ตั้งแต 2 -3 ป 54 13.5 
ตั้งแต 3 – 4 ป 73 18.3 
ตั้งแต 4 – 5 ป 51 12.8 
ตั้งแต 5 ปขึ้นไป 103 25.8 

รวม 400 100 
  
พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 5 ปขึ้นไป คิด

เปนรอยละ 25.8 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใชอินเทอรเน็ต 3-4 ป คิดเปนรอยละ 
18.3 ประสบการณใชอินเทอรเน็ตนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 15.3 ประสบการณใชอินเทอรเน็ต 1-2 ป คิด
เปนรอยละ 14.5 ประสบการณใชอินเทอรเน็ต 2-3 ป คิดเปนรอยละ 13.5 และประสบการณใชอินเทอรเน็ต 
4-5 ป คิดเปนรอยละ 12.8 ตามลําดับ 

4.2.4  จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยในการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 ตารางที่ 4.11  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห  
 

จํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ต จํานวน (คน) รอยละ 
นอยกวา 1 ช่ัวโมง 63 15.8 

1- 3 ช่ัวโมง 74 18.5 
3 -5 ช่ัวโมง 84 21.8 

5 – 10 ช่ัวโมง 83 20.8 
10 – 15 ช่ัวโมง 44 11.0 
15 – 20 ช่ัวโมง 32 8.0 
20 ช่ัวโมงขึ้นไป 20 5.0 

รวม 400 100 
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จากตารางที่ 4.11 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญใชอินเทอรเน็ต 3 -5 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 21.8 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่ใชอินเทอรเน็ต 5 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิด
เปนรอยละ 20.8 ใชอินเทอรเน็ต 1-3 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 18.5 ใชอินเทอรเน็ต นอยกวา 1 
ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 15.8 ใชอินเทอรเน็ต 10-15 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 11.0 และใช
อินเทอรเน็ต 15-20 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 8.0 และใชอินเทอรเน็ต 20 ช่ัวโมงตอขึ้นไปตอ
สัปดาห คิดเปนรอยละ 5.0  ตามลําดับ 

4.2.5  ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
แบงออกเปน 6 กลุม  ตามตารางที่ 4.12  

 
ตารางที่ 4.12  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด 
  

ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด จํานวน (คน) รอยละ 
08.01 – 12.00 น. 61 15.3 
12.01 – 16.00 น. 90 22.5 
16.01 – 20.00 น. 94 23.5 
20.01 – 24.00 น. 118 29.5 
00.01 – 04.00 น. 24 6.0 
04.01 – 08.00 น. 13 3.3 

รวม 400 100 
  
จากตารางที่ 4.12 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 20.01 – 

24.00 น. คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่ใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา  16.01 – 20.00 น. 
คิดเปนรอยละ 23.5  ชวงเวลา  12.01 – 16.00 น. คิดเปนรอยละ 22.5 ชวงเวลา 08.01 – 12.00 น. คิดเปนรอย
ละ 15.3 ชวงเวลา 00.01 – 04.00 น. คิดเปนรอยละ 6.0 และ ชวงเวลา 04.01 – 08.00 น. คิดเปนรอยละ 3.3  
ตามลําดับ 

4.2.6  สถานที่ใชอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
แบงออกเปน 5  กลุม   ไดแก ที่บาน, ที่ทํางาน, ที่สถานศึกษา, ที่รานบริการอินเทอรเน็ต และที่

อ่ืนๆ  ดังปรากฎตามตารางที่ 4.13 
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ตารางที่ 4.13  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานที่ใชอินเทอรเน็ต 
 

สถานที่ใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด จํานวน (คน) รอยละ 
บาน 262 65.5 

ที่ทํางาน 55 13.8 
สถานศึกษา 38 9.5 

รานบริการอินเทอรเน็ต 17 4.3 
อ่ืนๆ 28 7.0 
รวม 400 100 

  
จากตารางที่ 4.13 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญใชอินเทอรเน็ตที่บาน คิดเปนรอยละ 

65.5 รองลงมาไดแก ที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 13.8 สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 9.5 สถานที่อ่ืนๆ คิดเปนรอย
ละ 7.0 และ รานบริการอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 4.3   ตามลําดับ 

4.2.7  การเปดรับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
แบงออกเปน 2  กลุม   ไดแก เคย และไมเคยเปดรับ ดังปรากฎตามตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการเปดรับสื่อลามกอนาจารบน 
                       อินเทอรเน็ต 
 

การเคยดูภาพ วีดีโอเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
ผานอินเทอรเน็ต 

จํานวน (คน) รอยละ 

เคย 255 63.8 
ไมเคย 145 36.3 
รวม 400 100 

  
จากตารางที่ 4.14 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ สวนใหญเคยดูภาพ วีดีโอหรือส่ิงอื่นๆ ที่

เกี่ยวกับเรื่องเพศอยางชัดแจงและกระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศผานสื่ออินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 63.8 
และไมเคยดูภาพดังกลาว คิดเปนรอยละ 36.3 
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4.2.8  ความถี่ในการเปดรับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.15  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการเปดรับสื่อลามกอนาจาร 
                      บนอินเทอรเน็ต 
 

ความถี่ในการดูภาพ วีดีโอเกี่ยวกับเพศทาง
อินเทอรเน็ต 

จํานวน (คน) รอยละ 

นานๆ คร้ัง 169 42.3 
บอยครั้ง 54 13.5 

ทุกครั้งที่ออนไลน 177 44.3 
รวม 400 100 

  
จากตารางที่ 4.15 กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้ เฉพาะผูที่เคยเปดรับส่ือลามกอนาจาร ซ่ึงไดใช

คําถามวา เคยดูภาพ วีดีโอเกี่ยว หรือส่ิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศอยางชัดแจงและกระตุนใหเกิด
ความรูสึกทางเพศ ผานทางอินเทอรเน็ต เมื่อไดสอบถามถึงความถี่ในการเปดรับดังกลาว โดยแบงเปน 3 
กลุม  ไดแกผูที่เปดรับนานๆ คร้ัง, ผูที่เปดรับบอยครั้ง  และผูที่เปดรับในทุกครั้งที่ออนไลน  ปรากฎวาสวน
ใหญของผูตอบแบบสอบถามคิดเปนรอยละ 44.3 จะเปดรับสื่อลามกอนาจารทุกครั้งที่ออนไลนบน
อินเทอรเน็ต  ลําดับรองลงมาไดแก นานๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 42.3 และสวนนอยที่สุดคือ บอยครั้ง คิดเปน
รอยละ 13.5 ตามลําดับ 

 
4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารของผูตอบแบบสอบถาม 

ในแบบสอบถามที่ใชในการเก็บขอมูลคร้ังนี้ ไดมีขอคําถามที่สํารวจถึงความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอส่ือลามกอนาจาร  ซ่ึงไดกําหนดไวในสวนที่ 3 ของแบบสอบถาม  โดยแบงเปนคําถาม
ที่วัดทัศนคติเชิงลบจํานวน 8 ขอ  ตั้งแตขอ 16-23  และคําถามซึ่งวัดทัศนคติที่ไมใชเชิงลบ (เชิงบวกและ
กลางๆ) ตั้งแตขอ 24-30 รวม 7 ขอ   โดยไดสกัดขอคําถามจากทัศนคติตอส่ือลามกที่ปรากฎรายละเอียดใน
บทที่ 2    ซ่ึงจากขอมูลที่ไดรวบรวมแบบสอบถาม และนํามาใชในการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปดาน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือลามกอนาจารของผูตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ไดพิจารณาคะแนนเฉลี่ยที่อยู
ระหวาง 1.00-2.33 หมายความวา มีความคิดเห็นในระดับต่ํา,  ระดับคะแนนเฉลี่ยที่อยูระหวาง 2.34-3.66 
หมายความวามีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  และระดับคะแนนเฉลี่ยที่อยูระหวาง 3.67 ขึ้นไป  
หมายความวามีความคิดเห็นในระดับสูง ซ่ึงจากการพิจารณาดังกลาว แสดงใหเห็นคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็น ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.16  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางที่มีทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจาร 
 

ขอคําถามในแบบสอบถาม เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง 

รวม คาเฉลี่ย

16.สื่อลามกอนาจารเปนตัวแทนทางสังคมที่มี
อํานาจของเพศชาย 

83 
(20.8%) 

203 
(50.8%) 

114 
(28.5%)

- - 400 
(100%) 

2.08 

17.สื่อลามกอนาจารเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการ
กดขี่ทางเพศ ที่เพศชายมีตอเพศหญิง 

37 
(9.3%) 

250 
(62.5%) 

113 
(28.3%)

- - 400 
(100%) 

2.19 

18.สื่อลามกอนาจารสนับสนุนทัศนคติที่วา
ผูหญิงเปนเพียงวัตถุสําหรับความพึงพอใจทาง
เพศของผูชาย  

56 
(14.0%) 

237 
(59.3%) 

106 
(26.5%)

- 1 
(0.3%) 

400 
(100%) 

2.13 

19.สื่อลามกอนาจารเปนสิ่งที่สงเสริมการ
กระทําทารุณกรรมทางเพศทั้งตอเด็กและสตรี 

76 
(19.0%) 

259 
(64.8%) 

64 
(16.0%)

1 
(0.3%)

- 400 
(100%) 

1.96 

20.สื่อลามกอนาจารเปนสิ่งที่นําไปสูการตก
เปนรองทางสังคมและการเลือกปฏิบัติตอเพศ
หญิง 

59 
(14.8%) 

224 
(56.0%) 

115 
(28.8%)

1 
(0.3%)

1 
(0.3%) 

400 
(100%) 

2.15 

21.สื่อลามกอนาจารนําไปสูการมีเพศสัมพันธ
กอนวัยอันควรของเด็กและวัยรุน 

92  
(23.0%) 

228  
(57.0%) 

80  
(20.0%)

- - 400 
(100%) 

1.97 

22.สื่อลามกอนาจารนําไปสูการหมกมุนใน
เรื่องเพศ 

76 
(19.0%) 

244 
(61.0%) 

79 
(19.8%)

- 1  
(.3%) 

400 
(100%) 

2.02 

23.สื่อลามกอนาจารเปนสาเหตุสําคัญของ
อาชญากรรมทางเพศ 

93 
(23.3%) 

237 
(59.3%) 

67 
(16.8%)

- 3 
(0.8%) 

400 
(100%) 

1.96 

  
จากตารางที่ 4.16 พบวา เนื้อหาที่มีผูเลือกตอบมากที่สุด คือ ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่สงเสริม

การกระทําทารุณกรรมทางเพศทั้งตอเด็กและสตรี รอยละ 6 4 . 8 4  ตามดวย ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่
แสดงออกถึงการกดขี่ทางเพศ ที่เพศชายมตีอเพศหญิง รอยละ 6 2 . 5 8  และสื่อลามกอนาจารนําไปสูการ
หมกมุนในเรื่องเพศ รอยละ 6 1 . 0   ส่ือลามกอนาจารสนับสนุนทัศนคติที่วาผูหญิงเปนเพยีงวัตถุสําหรับ
ความพึงพอใจทางเพศของผูชายมากที่สุด และส่ือลามกอนาจารเปนสาเหตุสําคัญของอาชญากรรมทางเพศ 
รอยละ 59.3 ส่ือลามกอนาจารนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวยัอันควรของเด็กและวัยรุน รอยละ 57.0 ส่ือ 
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ลามกอนาจารเปนสิ่งที่นําไปสูการตกเปนรองทางสังคมและการเลือกปฏิบัติตอเพศหญิง รอยละ 56.0 และ
ส่ือลามกอนาจารเปนตัวแทนทางสังคมที่มีอํานาจของเพศชาย รอยละ 50.8   

สวนทัศนคติที่ไมใชเชิงลบตอส่ือลามกอนาจารของผูตอบแบบสอบถาม (ทัศนคติเชิงบวกและ
กลางๆ)  ปรากฎดังตารางที่ 4.17 ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.17  จํานวนและรอยละของกลุมตวัอยางที่มีทัศนคติที่ไมใชเชงิลบตอส่ือลามกอนาจาร 
 

ขอคําถามในแบบสอบถาม เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย เฉยๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย

อยางยิ่ง

รวม คาเฉลี่ย 

24.สื่อลามกอนาจารชวยใหเพศหญิง
ไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งแตเดิม
เคยถูกปดบังไว 

10 
(2.5%) 

149 
(37.3%) 

145 
(36.3%)

72 
(18.0%)

24 
(6.0%)

400 
(100%) 

3.12 

25..สื่อลามกอนาจารชวยใหเพศหญิงมี
จินตนาการในเรื่องเพศไดเทาเทียมกับ
เพศชาย 

13 
(3.3%) 

114 
(28.5%) 

161 
(40.3%)

91 
(22.8%)

21 
(5.3%) 

400 
(100%) 

3.08 

26.สื่อลามกอาจเปนหนทางการรักษา 
หรือเปนทางออกทางเพศที่ดีสําหรับ
คนโสด หรือคนที่มีปญหาทางเพศกับ
คูสมรส   

18 
(4.5%) 

108 
(27.0%) 

157 
(39.3%)

94 
(23.5%)

23 
(5.8%)

400 
(100%) 

3.01 

27.สื่อลามกเปนหนทางเริ่มตนในการ
สื่อสารแลกเปลี่ยนกันในเรื่องเพศของ
คูสมรสที่มีปญหา 

18 
(4.5%) 

118 
(29.5%) 

147 
(36.8%)

83 
(20.8%)

34 
(8.5%)

400 
(100%) 

3.00 

28.สื่อลามกชวยผอนคลายใหกับผูชาย
ที่มีความกาวราวและเกิดแรงกระตุน
ทางเพศ 

12  
(3.0%) 

116  
(29.0%) 

121  
(30.3 %)

87  
(21.8%)

64  
(16.0%)

400 
(100%) 

2.81 

29.เนื้อหาในสื่อลามกอนาจารเปนการ
สะทอนจินตนาการที่ปราศจากพิษภัย 

13  
(3.3%) 

116  
(29.0%) 

101  
(25.3%)

118  
(29.5%)

52  
(13.0%)

400 
(100%) 

2.90 

30.สื่อลามกอนาจารสามารถชวย
ปลดปลอยอารมณทางเพศ เพื่อยับยั้ง
การแพรระบาดของการติดเชื้อจากการ
มีเพศสัมพันธ  

27  
(6.8%) 

108  
(27.0%) 

125  
(31.3%)

78  
(19.5%)

62  
(15.5%)

400 
(100%) 

2.80 
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จากตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางที่มีทัศนคติเชิงบวกและกลางๆ ตอส่ือ
ลามกอนาจาร ตามขอคําถามจํานวน 7 ขอ ตั้งแตขอ 24-30 ในแบบสอบถาม พบวา ขอคําถามที่มีผูตอบเห็น
ดวยมากที่สุดคือ ส่ือลามกอนาจารชวยใหเพศหญิงไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซ่ึงแตเดิมเคยถูกปดบังไว รอย
ละ 37.3 ตามดวย สื่อลามกเปนหนทางเริ่มตนในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันในเรื่องเพศของคูสมรสที่มี
ปญหา รอยละ 29.5 เนื้อหาในสื่อลามกอนาจารเปนการสะทอนจินตนาการที่ปราศจากพิษภัย และส่ือลามก
ชวยผอนคลายใหกับผูชายที่มีความกาวราวและเกิดแรงกระตุนทางเพศ รอยละ 29.0 .ส่ือลามกอนาจารชวย
ใหเพศหญิงมีจินตนาการในเรื่องเพศไดเทาเทียมกับเพศชาย รอยละ 28.5 ส่ือลามกอาจเปนหนทางการ
รักษา หรือเปนทางออกทางเพศที่ดีสําหรับคนโสด หรือคนที่มีปญหาทางเพศกับคูสมรส และสื่อลามก
อนาจารสามารถชวยปลดปลอยอารมณทางเพศ เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของการติดเชื้อจากการมี
เพศสัมพันธ รอยละ 27.0 

 
4.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการวัดความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตนี้ ไดแยกวัดผลทีม่ตีอผูรับ
ส่ือดังกลาว  ออกเปน 3 กลุมผูรับ คือ ผลตอตนเอง, ผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ (อายุ 18 ปขึ้นไป) และผล
ตอบุคคลอื่นที่เปนเด็ก  ซ่ึงจะไดนําผลที่ไปทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ขอตอไป โดยในสวนแรกจะเปนการ
วัดความคิดเห็นทั่วไป ตามขอคําถามที่ 31-36  วัดความคิดเห็นดวยคําถาม 2 ขอ ตอกลุมผูรับ 3 กลุม  รวม
เปน  6 ขอ   สวนที่สอง จะเปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอ
ตัวผูตอบแบบสอบถามเอง  จํานวน 5 ขอ  (ตั้งแตขอ 37-41) สวนที่สามจะวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของ
ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ (อายุ 18 ป ขึ้นไป)  ดวยคําถามลักษณะ
เดียวกัน จํานวน 5 ขอ  (ตั้งแตขอ 42-46)  สวนที่สามจะวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ (อายุ 18 ป ขึ้นไป)  ดวยคําถามลักษณะเดียวกัน จํานวน 5 ขอ  
(ตั้งแตขอ 42-46)  และสุดทาย จะวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอ
บุคคลอื่นที่เปนเด็กและเยาวชน (อายุต่ํากวา 18 ป)  ดวยคําถามลักษณะเดียวกัน จํานวน 5 ขอ  (ตั้งแตขอ 
47-51)    ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

4.4.1  ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
ตามแบบสอบถามขอ 31-36 จะเปนการสํารวจความคิดเห็นทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเขาถึงสื่อ

ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท ของผูที่รับส่ือท้ัง 3 กลุม  ซ่ึงไดนําเสนอไวโดยเปนคาเฉลี่ย โดยแยกเปนราย
ขอคําถามซึ่งปรากฎดังตารางที่ 4.18   
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ตารางที่ 4.18  ความเห็นทั่วไปเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตและผูรับส่ือ 
 

ขอคําถามในแบบสอบถาม เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉยๆ  ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

รวม คาเฉลี่ย 

31.ขาพเจาสามารถเขาถึงสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงาย
กวาสื่อลามกอนาจารในหนังสือ  

32 
(8.0%) 

200 
(50.0%) 

 

83 
(20.8%) 

49 
(12.3%) 

36 
(9.0%) 

 

400 
(100%) 

3.35 

32.นอกจากขาพเจาแลว คนอื่นๆ 
ที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป สามารถ
เขาถึงสื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตไดงายกวาสื่อลามก
อนาจารในหนังสือ 

54 
(13.5%) 

204 
(51.1%) 

 

85 
(11.3%) 

40 
(10.0%) 

17 
(4.3%) 

 

400 
(100%) 

3.59 

33.นอกจากขาพเจาแลว คนอื่นๆ 
ที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปลงมา สามารถ
เขาถึงสื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตไดงายกวาสื่อลามก
อนาจารในหนังสือ 

48 
(12.0%) 

202 
(50.5%) 

 

84 
(21.0%) 

46 
(11.5%) 

20 
(5.0%) 

 

400 
(100%) 

3.53 

34.ขาพเจาสามารถเขาถึงสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงาย
กวาสื่อลามกอนาจารใน วีดิโอ วี
ซีดี หรือดีวีดี 

36 
(9.0%) 

211 
(52.8%) 

 

83 
(20.8%) 

50 
(12.5%) 

20 
(5.0%) 

 

400 
(100%) 

3.48 

35.นอกจากขาพเจาแลว คนอื่นๆ 
ที่มีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป เขาถึง
สื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
ไดงายกวาสื่อลามกอนาจารใน
วีดิโอ วีซีดี หรือดีวีดี 

39 
(9.8%) 

208 
(52.0%) 

 

71 
(17.8%) 

54 
(13.5%) 

28 
(7.0%) 

 

400 
(100%) 

3.44 

36.นอกจากขาพเจาแลว คนอื่นๆ 
ที่มีอายุตํ่ากวา 18 ปลงมา เขาถึง
สื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
ไดงายกวาสื่อลามกอนาจารใน
วีดิโอ วีซีดี หรือดีวีดี 

46 
(11.5%) 

219 
(54.8%) 

 

70 
(17.5%) 

51 
(12.8%) 

14 
(3.5%) 

 

400 
(100%) 

3.58 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางที่มคีวามเหน็เกีย่วกับการเขาถึงส่ือลามก
อนาจารบนอนิเทอรเน็ท พบวา เนื้อหาทีม่ีตอบมากที่สุด คือ เห็นดวยกับขอความที่วานอกจากตนเองแลว 
คนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา เขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาสื่อลามกอนาจารใน
วีดีโอ วีซีดีหรือดีวีดี รอยละ 54.8 รองลงมาไดแก ตนเองสามารถเขาถึงสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตได
งายกวาส่ือลามกอนาจารใน วีดิโอ วีซีดี หรือดีวีดี รอยละ 52.8 คนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เขาถึงส่ือ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเนต็ไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในวดีิโอ วีซีดี หรือดีวีด ีรอยละ 51.1 คนอื่นๆ ที่มี
อายุต่ํากวา 18 ปลงมา สามารถเขาถึงสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาสื่อลามกอนาจารใน
หนังสือ รอยละ 50.5 และตนเองสามารถเขาถึงสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาสื่อลามก
อนาจารในหนงัสือ รอยละ 50.0 

จะเห็นวาระดบัความคิดเหน็ในแตละขอจะมีระดับที่ใกลเคียงกัน และจัดอยูในความคิดเห็น
ระดับปานกลาง  แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามคิดวา ไมวาจะเปนตนเองหรอืบุคคลอื่นทั้งที่เปนเดก็ 
และเปนผูใหญ ตางเขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายใกลเคยีงกันในแตละกลุมผูเปดรับสื่อ 
และเมื่อเปรียบเทียบกับการเขาถึงส่ือลามกอนาจารแบบดั้งเดิม คือในหนังสือ และวิดีโอ วีซีดี หรือดีวดี ี
แลวการเขาถึงสื่อใหมจะงายกวาส่ือดั้งเดิม แตในระดบัที่ไมสูงมากนัก (คะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปาน
กลาง)  

4.4.2  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอตนเอง 
พบวาเนื้อหาทีม่ีผูตอบมากที่สุดแยกตามขอคําถามมีดังนี้ทําใหรูสึกวาการมีเพศสัมพันธกอน

การสมรสเปนเรื่องธรรมดา กลุมตัวอยางสวนใหญเหน็ดวยมากที่สุด คดิเปนรอยละ 30  ส่ือลามกอนาจาร
บนอินเทอรเนต็ทําใหรูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสยีหาย กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็น
ดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.3  ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหรูสึกวาการบันทกึภาพการมี
เพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย กลุมตัวสวนใหญไมเห็นดวยมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 31.0  ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ กลุมตัวอยางสวน
ใหญไมเห็นดวย มากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.3 ส่ือลามกอนาจารบนอนิเทอรเน็ตทําใหขาพเจามองคุณคา
ของเพศตรงขามลดลง กลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกเฉยๆ มากทีสุ่ด โดยจะคิดเปนรอยละ 30.8  ซ่ึง
ปรากฎดังตารางที่ 4.19   
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ตารางที่ 4.19  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอตนเอง 
 

ขอคําถามในแบบสอบถาม เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉยๆ  ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

รวม คาเฉลี่ย 

37.สื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
วาการมีเพศสัมพันธกอนการ
สมรสเปนเรื่องธรรมดา 

24 
(6.0%) 

120 
(30%) 

 

93 
(23.3%) 

111 
(27.8%) 

52 
(13.0%) 

 

400 
(100%) 

2.88 

38.สื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
วาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ 
เปนเรื่องไมเสียหาย 

29 
(7.3%) 

98 
(24.5%) 

 

58 
(21.3%) 

121 
(30.3%) 

67 
(16.8%) 

 

400 
(100%) 

2.75 

39.สื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
วาการบันทึกภาพการมี
เพศสัมพันธของตนเองไว เปน
สิทธิสวนบุคคล และไม
เสียหาย 

35 
(8.8%) 

95 
(23.8%) 

 

94 
(23.5%) 

124 
(31.0%) 

52 
(13.0%) 

 

400 
(100%) 

2.84 

40.สื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
หมกมุนในเรื่องเพศ 

23 
(5.8%) 

103 
(25.8%) 

112 
(28.0%) 

113 
(28.3%) 

49 
(12.3%) 

400 
(100%) 

2.85 

41.สื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตทําใหขาพเจามอง
คุณคาของเพศตรงขามลดลง 

23 
(5.8%) 

102 
(25.5%) 

 

123 
(30.8%) 

112 
(28.0%) 

40 
(10.0%) 

 

400 
(100%) 

2.89 

 
 

4.4.3  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ 
แสดงคาเฉลี่ย  และสรุปเปนระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบน

อินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญรายขอ ตั้งแตขอ 42-46 ซ่ึงปรากฎดังตารางที่ 4.20   
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ตารางที่ 4.20  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่น (ผูใหญ) 
ขอคําถามในแบบสอบถาม เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย เฉยๆ  ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็น
ดวยอยาง

ย่ิง 

รวม คาเฉลี่ย 

42.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต้ังแต 
18 ปขึ้นไปรูสึกวาการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสเปน
เรื่องธรรมดา 

30 
(7.5%) 

144 
(36.0%) 

 

124 
(31.0%) 

86 
(21.5%) 

16 
(4.0%) 

 

400 
(100%) 

3.22 

43.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต้ังแต 
18 ปขึ้นไปรูสึกวาการเปลี่ยนคู
นอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไม
เสียหาย 

54 
(13.5%) 

141 
(35.3%) 

 

95 
(23.8%) 

89 
(22.3%) 

21 
(5.3%) 

 

400 
(100%) 

3.30 

44.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต้ังแต 
18 ปขึ้นไปรูสึกวาการ
บันทึกภาพการมีเพศสัมพันธ
ของตนเองไว เปนสิทธิสวน
บุคคล และไมเสียหาย 

34 
(8.5%) 

145 
(36.3%) 

 

100 
(25.0%) 

94 
(23.5%) 

27 
(6.8%) 

 

400 
(100%) 

3.16 

45.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต้ังแต 
18 ปขึ้นไปรูสึกหมกมุนใน
เรื่องเพศ 

51 
(12.8%) 

181 
(45.3%) 

 

96 
(24.0%) 

43 
(10.8%) 

29 
(7.3%) 

 

400 
(100%) 

3.46 

46.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต้ังแต 
18 ปขึ้นไปมองคุณคาของเพศ
ตรงขามลดลง 

36 
(9.0%) 

157 
(39.3%) 

 

136 
(34.0%) 

53 
(13.3%) 

18 
(4.5%) 

 

400 
(100%) 

3.35 
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จากตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางที่มีความเห็นตออิทธิพลของส่ือลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีตอคนอ่ืนที่เปนผูใหญ (อายุ ๑๘ ปขึ้นไป) พบวา เนื้อหาที่มีผูตอบมากที่สุด คือ 
นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึก
หมกมุนในเรื่องเพศ รอยละ 45.3 รองลงมาไดแก ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มี
อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมองคุณคาของเพศตรงขามลดลง รอยละ 39.3 ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผล
ทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิ
สวนบุคคล และไมเสียหาย รอยละ 36.3  แลว และส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มี
อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึกวาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 36.0    

4.4.4  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่นที่เปนเด็ก 
ตารางที่ 4.21  ตอไปนี้จะแสดงคาเฉลี่ยเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอ

บุคคลอื่นที่เปนเด็กและเยาวชนรายขอ ตั้งแตขอ 42-46 โดยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยโดย
เนื้อหาที่มีผูเลือกตอบมากที่สุด คือ ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 
ปลงมา รูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคลและไมเสียหาย รอยละ 
51.0 รองลงมาไดแก ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา รูสึกวา
การมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 50.8   ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทํา
ใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา  รูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ   รอยละ 49.5 ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา มองคุณคาของเพศตรงขามลดลง รอยละ 48.5 
และส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา รูสึกวาการเปลี่ยนคูนอน
ไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย รอยละ 47.0 
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ตารางที่ 4.21  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอบุคคลอื่น (เด็ก) 
ขอความ เห็นดวย

อยางยิ่ง 
เห็นดวย เฉยๆ  ไมเห็น

ดวย 
ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 

รวม คาเฉลี่ย 

47.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
มีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตํ่า
กวา 18 ปลงมา รูสึกวาการมี
เพศสัมพันธกอนการสมรสเปน
เรื่องธรรมดา 

34 
(8.5%) 

203 
(50.8%) 

 

98 
(24.5%) 

52 
(13.0%) 

13 
(3.3%) 

 

400 
(100%) 

3.48 

48.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
มีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตํ่า
กวา 18 ปลงมา รูสึกวาการ
เปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปน
เรื่องไมเสียหาย 

56 
(14.0%) 

188 
(47.0%) 

 

95 
(23.8%) 

46 
(11.5%) 

15 
(3.8%) 

 

400 
(100%) 

3.56 

49.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
มีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตํ่า
กวา 18 ปลงมา รูสึกวาการ
บันทึกภาพการมีเพศสัมพันธ
ของตนเองไว เปนสิทธิสวน
บุคคล และไมเสียหาย 

52 
(13.0%) 

204 
(51.0%) 

 

76 
(19.0%) 

51 
(12.8%) 

17 
(4.3%) 

 

400 
(100%) 

3.56 

50.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
มีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตํ่า
กวา 18 ปลงมา รูสึกหมกมุนใน
เรื่องเพศ 

50 
(12.5%) 

198 
(49.5%) 

 

80 
(20.0%) 

47 
(11.8%) 

25 
(6.3%) 

 

400 
(100%) 

3.50 

51.นอกจากขาพเจาแลว สื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
มีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตํ่า
กวา 18 ปลงมา มองคุณคาของ
เพศตรงขามลดลง 

48 
(12.0%) 

194 
(48.5%) 

 

93 
(23.3%) 

43 
(10.8%) 

22 
(5.5%) 

 

400 
(100%) 

3.50 
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4.5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม 
ขอมูลตามแบบสอบถามสวนสุดทาย คือการวัดผลความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรส่ือลามก

อนาจารบนอินเทอรเน็ต  ซ่ึงขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะหและทดสอบสมมติฐานตอไป  โดยปรากฎ
รายละเอียดตามตารางที่ 4.22 ตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 4.22   ขอมูลทั่วไปดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ตรายขอ  
 

ขอความ เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉยๆ  ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวยอยาง

ยิ่ง 

รวม คาเฉลี่ย 

52.ควรมีการเซ็นเซอรสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ต 

86 
(21.5%) 

177 
(44.3%) 

68 
(17.0%) 

22 
(5.5%) 

47 
(11.8%) 

400 
(100%) 

3.58 

53.การเซ็นเซอรสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตควร
ออกเปนกฎหมายใชบังคับ 
และมีบทลงโทษผูฝาฝน 

76 
(19.0%) 

174 
(43.5%) 

 

94 
(23.5%) 

30 
(7.5%) 

26 
(6.5%) 

 

400 
(100%) 

3.61 

54.การขอความรวมมือจากผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตให
บล็อกการเขาถึงเว็บไซตลามก
อนาจารก็เพียงพอแลว 

46 
(11.5%) 

132 
(33.0%) 

 

119 
(29.8%) 

78 
(19.5%) 

25 
(6.3%) 

 

400 
(100%) 

3.24 

55.ควรมีหนวยงานรับผิดชอบ
โดยเฉพาะที่ไมใชตํารวจ 
สําหรับดูแลควบคุมสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ต 

84 
(21.0%) 

180 
(45.0%) 

 

82 
(20.5%) 

23 
(5.8%) 

31 
(7.8%) 

 

400 
(100%) 

3.65 

  
จากตารางขางตน กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกบัการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอิน

เทอรเน็ท โดยเนื้อหาที่ผูเลือกตอบมากที่สุดคือ ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะทีไ่มใชตํารวจ 
สําหรับดูแล รอยละ 45.0 รองลงมาไดแก ควรมีการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต รอยละ 44.3 
การเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตควรออกเปนกฎหมายใชบังคับและมบีทลงโทษผูฝาฝน รอย
ละ 43.5 และการขอความรวมมือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตใหบล็อกการเขาถึงเวบ็ไซตลามกอนาจารก็
เพียงพอแลว รอยละ 33.0  ตามลําดับ 
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4.6  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
4.6.1  สมมติฐานที่ 1. กลุมตัวอยางจะตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่น

มากกวาที่จะมีผลตอตนเอง (ซ่ึงเรียกวาปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม ตามแนวคิดหลักที่ใชในการศึกษา
นี้) 

  

ตารางที่ 4.23  ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอส่ือลามกอนาจารที่มีผลตอตนเองกับ 
                       ผลตอบุคคลอื่น 

 

ความคิดเห็นตอผล
ของสื่อลามกอนาจาร

ท่ีมีตอตนเอง 

ความคิดเห็นตอผล
ของสื่อลามกอนาจาร 

ท่ีมีตอผูอ่ืน  จําน
วน

 

คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

S.D. คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

S.D. t-v
alu

e 

df Sig 

การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ 

400 2.84 0.88 3.40 0.64 -10.77 399 0.00* 

P<0.05* 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอส่ือลามกอนาจารที่มีผลตอตนเองกับ

ผลตอบุคคลอื่น (รวมทั้งกลุมที่เปนผูใหญและเปนเด็กและเยาวชน)  พบวา คา Sig. เทากับ 0.00 นอยกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  แสดงวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มี
ตอบุคคลอื่น มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอ
ตนเอง ในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคาเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยางที่เห็นวาผลของสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่น มีคาเทากับ 3.40 (S.D.=0.64) สูงกวาคาเฉลี่ยความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่เห็นวาส่ือลามกอนาจารมีผลตอตนเอง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.84 (S.D. = 0.88) จากผลการ
ทดสอบดังกลาว สามารถพิสูจนไดวาสมมติฐานขางตนเปนจริง  

4.6.2  สมมติฐานที่ 2. กลุมตัวอยางจะตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นซึ่ง
เปนเด็กและเยาวชน มากกวาที่จะมีผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ 
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ตารางที่ 4.24  ความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอ 
                      บุคคลอื่นซึ่งเปนเด็กและเยาวชน กับผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ 

 

ความคิดเห็นตอผล
ของสื่อลามกอนาจารที่
มีตอบุคคลอ่ืนที่มีอายุ
ต้ังแต 18 ปขึ้นไป 

ความคิดเห็นตอผล
ของสื่อลามกอนาจารที่
มีตอบุคคลอ่ืนที่มีอายุ
ตํ่ากวา 18 ปลงมา  จําน

วน
 

คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

S.D. คาเฉลี่ย 
(Χ ) 

S.D. 

t-v
alu

e 

df Sig 

การเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ 

400 3.29 0.73 3.52 0.76 -6.03 399 0.00* 

P<0.05* 
 
จากตารางที่ 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางความคิดเห็นตอส่ือลามกอนาจารที่มีผลตอเด็ก

และเยาวชน (มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา) กับผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ (มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป) พบวา คา 
Sig. เทากับ 0.00 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  แสดงวา ความคิดเห็นดานตอส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ทที่มีตอบุคคลอื่นที่เปนเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่วาสื่อลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ทมีผลบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ โดยคาเฉลี่ย (Mean) ของกลุมตัวอยางที่เห็นวาผลของสื่อลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีอิทธิพลตอบุคคลอื่นที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา มีคาเทากับ 3.52 (S.D.=0.76) สูง
กวาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เห็นวาส่ือลามกอนาจารมีผลตอบุคคลอื่นที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น ซ่ึงมีคา
เทากับ 3.29 (S.D. = 0.73) ผลจากคาเฉลี่ยดังกลาว สามารถพิสูจนไดวาสมมติฐานดังกลาวขางตนเปนจริง 

4.6.3  สมมติฐานที่ 3. ผูที่ตัดสินวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง 
(ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม) จะสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือดังกลาว 

การทดสอบสมมติฐานนี้ จะอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงไดกลาวถึงไวในบทที่ 3 โดยตัว
แปรตน (independent variable)  จะไดแกขนาด (magnitude) ของความแตกตางระหวางการรับรูผลกระทบ
ของสื่อที่มีตอตนเอง และที่มีตอบุคคลอื่น    และตัวแปรตาม (dependent variable) ไดแกความคิดเห็นตอ
การสนับสนุนการเซ็นเซอร  โดยในที่นี้ไดใชสถิติการวิเคราะหการแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way 
analysis of varience:ANOVA)  เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตามสมมติฐานดังกลาว 
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ตารางที่ 4.25  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาดของผลตอบุคคลที่สาม และการสนับสนุน 
                      การเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ความแตกตางระหวางกลุม 82.95 4 20.74 22.86 0.00* 
ความแตกตางภายในกลุม 358.23 395 0.90   

P<0.05* 
 
จากตารางที่ 4.25 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมตัวอยางที่เห็นวาสื่อลามกอนาจารบน

อินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง (ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม) กับการสนับสนุนการ
เซ็นเซอรส่ือ ดวยวิธีการ One-Way ANOVA พบวา คา Sig. เทากับ 0.00* นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05  แสดงวา กลุมตัวอยางที่เห็นวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง (ผล
ตอบุคคลที่สาม) จะสนับสนุนการเซ็นเซอร  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
4.7  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่นๆ 

ในสวนนี้จะเปนการนําเอาตัวแปรอื่นๆ ที่สําคัญและนาสนใจ ที่ไดจากแบบสอบถาม มา
วิเคราะหหาความสัมพันธ โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ระบุไวในบทที่ 3  โดยตัวแปรตนในการ
วิเคราะหคร้ังนี้ คือปจจัยทางดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม (เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับ
การศึกษา) และประสบการณเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ตลอดจนการเปดรับสื่อลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถาม   สวนตัวแปรตามในที่นี้คือความแตกตางของการรับรูอิทธิพล
ของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีผลตอตนเองและบุคคลอื่น (perceptual discrepancy)  หรือที่
เรียกวาขนาด  (magnitude) ซ่ึงไดกลาวไวแลวในการทดสอบสมมติฐานที่ 3  ขางตน  โดยผลของการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดังกลาว ซ่ึงไดอาศัยสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(one-way ANOVA)  วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัว กับตัวแปรตาม  โดยได
นําเสนอภาพรวมของความสัมพันธระหวางตัวแปร ในตารางที่ 4.26 

การวิเคราะหคร้ังนี้ แมมิไดกําหนดไวในสมมติฐานของการวิจัย  แตผูวิจัยมีความเห็นวาเปนสิ่ง
ที่นาสนใจ และอาจเปนประโยชนในการอภิปรายผลของการวิจัยเพิ่มเติมได จึงไดนํามาเสนอไวในที่นี้ดวย 
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ตารางที่ 4.26  ความสัมพันธระหวางภูมิหลังของประชากรกับขนาดของความแตกตางระหวาง          
                       ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตตอตนเองและบุคคลอื่น 

 
ตัวแปรอิสระ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

เพศ 8.507 1 8.507 7.825 0.005* 
อายุ 14.238 3 4.746 4.402 0.005* 
สถานภาพสมรส 5.489 3 1.830 1.663 0.174 
ระดับการศึกษา 15.137 4 3.784 3.508 0.008* 
ประสบการณการใช
อินเทอรเน็ต 

11.633 5 2.327 2.134 0.061 

การเปดรับสื่อลามก
อนาจารบนอนิเทอรเน็ท 

30.496 1 30.496 29.553 0.000* 

P<0.05* 
 
จากตารางจะเห็นไดวาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละตัว กับตัวแปรตาม (การ

สนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต)  มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธอยางมีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (คา Sig นอยกวา 0.05)  4 ตัวแปร จากทั้งหมด 6 ตัวแปร  ไดแก เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, และการเปดรับส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต  ซ่ึงเมื่อวิเคราะหในรายละเอียดจะสามารถ
แสดงผลไดดังนี้ 

4.7.1  เพศ  ปรากฎรายละเอยีดตามรางที่  4.27 
 
ตารางที่ 4.27  ความสัมพันธระหวางเพศกบัขนาดของผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามกอนาจาร 
                      บนอินเทอรเน็ท 

 

ชาย หญิง  
Χ  S.D. Χ  S.D. df Mean 

Square F Sig. 

ขนาด (magnitude) 0.4409 0.93993 0.7359 1.16754 1 8.507 7.825 .005* 
P<0.05* 
 

จากตารางที่ 4.27  วิเคราะหความสัมพันธระหวางขนาด (magnitude) ของความแตกตาง
ระหวางความเห็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีตอตนเองและบุคคลอื่น กับเพศ คือ เพศชาย
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และเพศหญิง ดวยวิธี one-way ANOVA พบวา เพศที่ตางกันมีคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีตอส่ือ
ลามกอนาจาร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=.005) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเพศของผูใชอินเทอรเน็ทที่แตกตางกัน 
จะมีขนาด (magnitude) ของความแตกตางระหวางความเห็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มี
ตอตนเองและบุคคลอื่น แตกตางกัน 

4.7.2  อายุ  ปรากฎรายละเอยีดตามรางที่  4.28 
 
ตารางที่ 4.28  ความสัมพันธระหวางอายุกบัขนาดของผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามกอนาจาร 
                      บนอินเทอรเน็ท 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความแปรปรวนระหวางกลุม      14.238 3 4.746 4.402 0.005* 
ความแปรปวนภายในกลุม 426.956 396 1.078   

รวม 441.194 399    
P<0.05* 
 

จากตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีอายุแตกตางกัน ดวยวิธี One-Way ANOVA พบวา อายุที่แตกตางกันมีความ
คิดเห็นที่แตกตางกันตอขนาดของผลตอบุคคลที่สามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (P=.005*) 
แสดงวา ผูใชอินเทอรเน็ทที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นดานผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ทที่แตกตางกัน 

เพื่อใหทราบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามอายุ จึงทําการทดสอบ LSD Test ดังตารางที่ 
4.29 
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ตารางที่ 4.29  การเปรียบเทยีบขนาดของผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอนิเทอรเน็ท 
                         จําแนกตามอาย ุ
 

ขนาดของผลตอบุคคลท่ีสามของสื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท 

 ระดับการศึกษา คาเฉล่ีย 
(Χ ) S.D. 

1 2 3 4 
ต่ํากวา 20 ป 0.36 1.03 - - * - 
20 – 29 ป 0.56 1.03 - - * - 
30 – 39 ป 0.87 1.60 * * - - 
40 ปขึ้นไป 0.34 1.01 - - * - 

 
จากตารางที่ 4.29 พบวา ผูใชอินเทอรเน็ทที่ระดับอายุ 30 – 39 ป (Χ =0.81) มีความคิดเห็นวา

ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอบุคคลที่สามสูงกวาผูใชอินเทอรเน็ทที่มีระดับอายุ 20-29 ป  
(Χ =0.56 ) อายุต่ํากวา 20 ป (Χ =0.36) และอายุ 40 ปขึ้นไป (Χ =0.34)  

4.7.3  สถานภาพสมรส  ปรากฎรายละเอยีดตามรางที่  4.30 
 
ตารางที่ 4.30  ความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับขนาดของผลตอบุคคลที่สามที่มีตอ 
                       ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท 
 

  
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความแปรปรวนระหวางกลุม 5.489 3 1.830 1.663 .174 
ความแปรปวนภายในกลุม 435.705 396 1.100   

รวม 441.194 399    
P<0.05* 

จากตารางที่ 4.30 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับผลตอบุคคลที่สามที่
มีตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท ดวยวิธี One-Way ANOVA พบวา คา Sig. มีคาเทากับ .174 มากกวา
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวา สถานภาพสมรส ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นตอส่ือ
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ลามกอนาจารที่มีตอบุคคลที่สาม อธิบายไดวา ผูใชอินเทอรเน็ทที่มีสถานภาพสมรสตางกันมีความคิดเห็น
ตอผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีตอบุคคลที่สามไมแตกตางกัน 

4.7.4  ระดับการศึกษา  ปรากฎรายละเอยีดตามรางที่  4.31 
 
ตารางที่ 4.31  ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับขนาดของผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามก 
                      อนาจารบนอนิเทอรเน็ท 
 

 
 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ความแปรปรวนระหวางกลุม 15.137 4 3.784 3.508 .008* 
ความแปรปวนภายในกลุม 426.058 395 1.079   

รวม 441.194 399    
P<0.05* 
 

จากตารางที่ 4.31 เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับขนาดของผลตอบุคคล
ที่สามที่มีตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท ดวยวิธี One-Way ANOVA พบวา คา Sig เทากับ .008* นอย
กวาระดับสําคัญทางสถิติ 0.05 แสดงใหเห็นวา ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับขนาดของผลตอบุคคลที่
สามที่มีตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท        จึงอธิบายไดวา ผูใชอินเทอรเน็ทที่มีระดับการศึกษา
ตางกันมีความคิดเห็นที่ตางกันตอขนาดของผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท 
และเพื่อใหทราบความแตกตางเปนรายคู จําแนกตามระดับการศึกษา จึงทําการทดสอบ LSD Test ดังตาราง
ที่ 4.32  ตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.32  การเปรียบเทยีบความแตกตางของขนาดของผลตอบุคคลที่สามที่มีตอส่ือลามก     
                       อนาจารบนอนิเทอรเน็ตจําแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ผลของสื่อลามกอนาจารบนอนิเทอรเน็ท 
ตอบุคคลที่สาม ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย 

(Χ ) S.D. 
1 2 3 4 5 

ต่ํากวามัธยมปลาย 0.46 1.35 - - - * - 
มัธยมปลาย/ปวช. 0.33 0.83 - - - * - 
ปวส./อนุปริญญา 0.54 0.69 - - - - - 
ปริญญาตรี 0.81 0.11 - - - * * 
สูงกวาปริญญาตรี 0.49 0.99 - - - * - 

 

จากตารางที่ 4.32 เปรียบเทียบความแตกตางของขนาดของผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามก
อนาจารเปนรายคู จําแนกตามระดับการศึกษา พบวาผูใชอินเทอรเน็ทที่การศึกษาระดับปริญญาตรี (=0.81) 
มีความคิดเห็นวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอบุคคลที่สามสูงกวาผูใชอินเทอรเน็ทที่มี
การศึกษาในระดับต่ํากวามัธยมปลาย (Χ =0.46) มัธยมปลาย/ปวช. (Χ =0.33) และ สูงกวาปริญญาตรี 
(Χ =0.49)  

 
4.8  ผลการศึกษาดวยการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth  interview) 

หลังจากไดมีการวิจัยโดยใชแบบสอบถามเสร็จส้ิน จึงไดมีการดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมดวย
การสัมภาษณแบบเจาะลึก  ทั้งนี้ เพื่อใหไดคําอธิบายถึงผลการวิจัยเชิงสํารวจดังกลาว ตลอดจนเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในผลการศึกษาตามแนวทางการศึกษาวิจัยแบบ triangulation ซ่ึงไดทําการสัมภาษณผูที่สมัคร
ใจและตอบแบบสอบถามแลว จํานวน 5  คน  (ทั้งหมดขอสงวนนามสกุล) ประกอบดวย 

1) ชัญญา  อายุ 35 ป อาชีพทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย สมรสแลว มีบุตรจํานวน 3 คน เปนชาย 2 
คน หญิง 1 คน 

2) นพดล  อายุ 39 ป  อาชีพรับราชการตํารวจ  สถานภาพโสด  
3) ตรีสุคนธ  อายุ 21 ป  อาชีพนักศึกษา  สถานภาพโสด 
4) อนุสรณ  อายุ 46 ป  อาชีพแพทย สถานภาพสมรส  มีบุตร 1 คน เปนหญิง 
5) ธัชชัย  อายุ 17 ป  อาชีพนักเรียน  สถานภาพโสด 
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การสัมภาษณไดดําเนินการระหวางวันที่  18 พฤศจิกายน 2546 ถึง 20 มกราคม 2547 โดย
ลําดับที่ 3) และ 5)  ทําการสัมภาษณที่รานอาหารบริเวณสยามแสควร  ลําดับที่ 1), 2) และ 4) ทําการ
สัมภาษณ ณ สถานที่ทํางานของผูใหขอมูล   ซ่ึงสรุปผลการสัมภาษณแยกเปนหัวขอไดดังนี้คือ 

4.8.1  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
ผูใหขอมูลเกือบทั้งหมดเวนแต อนุสรณ  มีทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจาร  โดยชัญญา  

และ ตรีสุคนธ  มีทัศนคติเชิงลบในระดับเขมขนมากตอส่ือลามกอนาจาร  ทั้งๆ ที่ไมไดเปดรับสื่อลามก
อนาจารทั้งในรูปแบบดั้งเดิม (หนังสือ ภาพยนต) หรือบนสื่อใหมอยางอินเทอรเน็ต   โดยทั้งสองรายเห็นวา
ผูที่นิยมเปดรับสื่อลามกอนาจารไมวาประเภทใดเปนผูที่มีจิตใจไมปกติ และเชื่อมั่นวาเปนสาเหตุสําคัญที่
กอใหเกิดอาชญากรรมทางเพศ เพราะเทาที่ไดรับทราบขาวสารทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับการกออาชญากรรม
ทางเพศ  ผูกระทําผิดมักจะบอกวาเกิดอารมณทางเพศจากการเปดรับสื่อลามกอนาจาร (ดูภาพยนตวีซีดี
ลามก)  และเห็นวามีเพศหญิงจํานวนนอยมากที่จะเปดรับส่ือลามก   ชัญญา ยังใหความเห็นอีกวา ส่ือลามก
ไมนาจะมีสวนชวยในการปลดปลอยจินตนาการของเพศหญิงในเรื่องเพศ และเปนสิ่งที่เกินความจําเปนใน
ชีวิต  เพราะตลอดชีวิตการสมรส ไมเคยตองอาศัยส่ือลามกอนาจารไมวาประเภทใดๆ เพื่อแกปญหา    
สําหรับ ตรีสุคนธ  ไมไดใหขอมูลเรื่องประสบการณทางเพศ  แตใหความเห็นเชนเดียวกับชัญญาวา ส่ือ
ลามกไมนาจะมีประโยชนใดๆ เลย 

ดาน นพดล  ซ่ึงเคยมีประสบการณปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจคนจับกุมการลักลอบจําหนาย
หนังสือและวีซีดีภาพยนตลามกจํานวนหลายครั้ง  ไดสังเกตเห็นวาผูซ้ือจํานวนมากยังเปนเด็กและเยาวชน 
บางครั้งยังอยูในเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาขณะเลือกซื้อส่ือลามกอนาจารดังกลาว  โดยสวนตัวแลวเมื่อ
สมัยที่ยังเปนนักเรียนนักศึกษา ก็เคยดูหนังสือลามกที่เพื่อนนํามาแบงปนกันดู  แตในขณะนั้นสื่อลามก
อนาจารมิไดหางายเหมือนปจจุบัน  และภาพยนตวีซีดีก็ยังไมมีจําหนาย  จะมีก็แตเพียงวิดีโอเทปซึ่งก็หาได
ยาก  สวนหนังสือลามกจะหาไดตามรานหนังสือเกาที่สนามหลวง (เมื่อคร้ังยังเปนตลาดนัด)  และที่ตลาด
นัดจตุจักร ซ่ึงจะมีผูขายมาติดตอถามขายขณะที่เดินเลือกซ้ือหนังสือ   นพดล  เห็นวาสื่อลามกอนาจาร มี
ผลเสียมากกวาผลดี ทําใหผูที่เปดรับสื่อลามกอนาจาร  (นพดล  ใชศัพทวา “เสพ”)  เชนเดียวกับธัชชัย  ซ่ึง
ใหขอมูลวาตนเองขณะที่เร่ิมเลนอินเทอรเน็ตก็ไดใชเปนชองทางดูภาพลามกอนาจาร และหมกมุนกับเรื่อง
ดังกลาวจนบางครั้งนอนหลับไมเพียงพอเพราะตองหลบผูปกครองเลนในเวลากลางคืน นอกจากนี้ยังได
ขยายไปถึงการสั่งซื้อวีซีดีลามกที่มีจําหนายบนอินเทอรเน็ตมาดู และไดดาวนโหลดทั้งภาพลามกและคลิป
วีดีโอลามกอนาจารมาเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร   ซ่ึงจากการเปดรับสื่อลามกอนาจารดังกลาวก็มี
ความรูสึกอยากทดลองมีเพศสัมพันธจริง  เหมือนกับเพื่อนนักเรียนชายคนอื่นที่ เคยเลาใหฟงวามี
ประสบการณมาแลว   และเทาที่ไดดูภาพยนตวีซีดีจะเห็นวาเพศหญิงจะเปนฝายที่รองรับการกระทําจาก
เพศชาย  โดยเฉพาะภาพยนตญี่ปุนซึ่งบางครั้งเพศหญิงมีการถูกมัด ถูกกระทําตางๆ แมจะสงสัยวาเพศหญิง
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ที่ถูกกระทําดังกลาวที่จริงแลวจะรูสึกอยางไร แตก็เห็นวาฝายหญิงเหมือนกับเต็มใจและมีความสุขกับการ
กระทําดังกลาวดวย 

สําหรับ อนุสรณ  อาจกลาวไดวามีความรูสึกเปนกลางๆ กับสื่อลามกอนาจารไมวาจะเปน
ประเภทใด  ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาในสายงานอาชีพแลว ไดเห็นหรือทราบการใชประโยชนจากสื่อลามก
อนาจาร  เชน ในการตรวจคูสามีภรรยาที่ประสบปญหาผูมีบุตรยาก  การจะตรวจฝายชายก็ตองอาศัย
หนังสือ หรือภาพยนตในรูปแบบวิดีโอเทป หรือวีซีดี เพื่อกระตุนใหฝายชายสําเร็จความใครดวยตนเอง
เพื่อใหไดน้ําเชื้อสําหรับตรวจวิเคราะห   และโดยสวนตัวแลวเห็นวา การเปดรับสื่อลามกอนาจารไมนาจะมี
ผลตอการกออาชญากรรมทางเพศในรูปแบบตางๆ โดยตรง  แตสาเหตุนาจะเกิดจากดานอื่น เชน ความรูสึก
ผิดชอบชั่วดี สภาพแวดลอมหรือชองโอกาสที่เอ้ือตอการประกอบอาชญากรรม ฯลฯ มากกวา   ในทาง
ตรงกันขาม การใชส่ือลามกอนาจารกลับนาจะเปนประโยชนตอเพศชายในการระบายความรูสึกทางเพศ 
ปลดปลอยแรงขับทางเพศตามธรรมชาติ     

4.8.2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
ผูใหขอมูลทั้งหมดเห็นดวยวาอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่เปดกวางและเขาถึงไดงาย และเปน

เครื่องมือหรือชองทางหนึ่งของกระแสโลกาภิวัฒน ขอมูลที่หล่ังไหลและเผยแพรบนสื่อชนิดนี้มีจํานวน
มากมายหลายชนิด รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับเรื่องทางเพศตั้งแตระดับความรูดานวิชาการจนถึงขอมูลที่จัดไดวา
มีลักษณะ “ลามกอนาจาร”  ซ่ึง นพดล, อนุสรณ และธัชชัย เห็นวาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศชนิดหลังนี้สวน
ใหญจะเปนขอมูลเชิงพาณิชย ที่ผูเผยแพรหวังประโยชนในรูปตัวเงินไมวาจะเปนจากการซื้อสินคาหรือ
ขอมูลโดยตรง หรือผลประโยชนจากการโฆษณา  แตก็มีบางครั้งก็เปนการแบงปน หรือแจกจายขอมูลท่ีไม
หวังผลเชิงพาณิชย เชน การสงผานอีเมลเปนทอดๆ ลักษณะฟอรเวิดเมล  เปนตน   แตการมีอินเทอรเน็ตก็
มิไดทําใหส่ือลามกอนาจารแบบดั้งเดิมสูญหายหรือลดความนิยมลงไป  แตจะมีลักษณะหลอมรวม 
(Convergence) เชน การเผยแพรภาพยนตพรอมเสียงผานอินเทอรเน็ตลักษณะวิดีโอสตรีมมิ่ง หรือเปน
ชองทางในการเผยแพรส่ือแบบดั้งเดิม เชน การจําหนายวีซีดีภาพยนตลามกอนาจาร เปนตน  ทั้งนี้ ชัญญา 
ซ่ึงไดใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อติดตอธุรกิจผานอีเมลเปนสวนใหญ  บอยครั้งจะไดรับอีเมลขยะซึ่งไม
ทราบวามาไดอยางไร สงภาพลามกรวมทั้งการเชื่อมตอไปยังเว็บไซตที่นําเสนอสื่อลามกอนาจาร ทําให
เกรงวาบุตรชายซ่ึงอยูในวัยอยากรูอยากเห็นและใชเครื่องคอมพิวเตอรรวมกันอาจหลงเขาไปและติดกับใน
เว็บไซตลามกดังกลาว   เชนเดียวกับตรีสุคนธ ซ่ึงไดรับฟอรเวิดเมลดังกลาวเชนกัน และบางครั้งยังไดรับ
จากเพื่อนนักศึกษาดวยกันที่สงตอมาให  แตหากทราบวาเปนภาพหรือส่ิงที่เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร ตรี
สุคนธ ก็จะลบทิ้งทุกครั้งโดยไมเปดดูแตอยางใด  ซ่ึงตรงขามกับนายธัชชัย ที่หากไดรับก็จะเปดดูและ
บางครั้งก็จะสงตอใหบุคคลอื่นๆ ตอไปดวย 
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เมื่อสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต ที่จะมีตอคนอ่ืน
เปรียบเทียบกับตัวผูใหขอมูล  แมจะไมไดตอบคําถามโดยตรง แตตีความหมายไดวาทั้งหมดตางเห็นวา ผล
ของสื่อลามกอนาจารตอบุคคลอื่นๆ จะมีมากกวาตอตนเอง  โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ํา
กวา 18 ป ซ่ึงนาเปนหวงเนื่องจากยังขาดวุฒิภาวะ  โดยจากการสังเกตระหวางการสัมภาษณ  พบวา ชัญญา 
จะมีความรูสึกกังวลอยางมาก  เพราะเห็นวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไดงายดายมาก  
แมจะไมไดตั้งใจที่เขาไปดูหรือคนหาก็ยังไดรับขอมูลตางๆ  ซ่ึงนาเปนหวงมาก   นอกจากนี้ยังเกรงวา
ระดับปญหายิ่งจะรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผานไป และเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ   โดยเฉพาะกับบุตรสาวซึ่ง
แมขณะนี้จะยังเปนทารกอยู แตหากไมมีการปองกันแกไขปญหาตั้งแตบัดนี้  สภาพสังคมจะมีแตแยลงไป  
และเหยื่อของปญหาก็ยังคงจะเปนเพศหญิงอยูเชนเดิม  สวน ตรีสุคนธ  เกรงวาบุคคลอื่นจะไมเหมือนกับ
ตนเองที่ไมสนใจสื่อลามก และจะลบอีเมลเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกทุกครั้งไป    เชนเดียวกับนพดล ที่ยอมรับวา
ปจจุบันนี้ก็ยังคงเปดรับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตอยูบาง  แตเชื่อวาตนเองไมไดรับอิทธิพลจากกรณี
ดังกลาว  ที่นาเปนหวงก็คือการเขาถึงไดงายของอินเทอรเน็ตและเปดกวางใหเขาถึงโดยไมจํากัดเพศ วัย 
การศึกษา อาชีพ  ซ่ึงแมจะเปนผูใหญก็อาจจะเสพติดส่ือลามกบนอินเทอรเน็ตไดงายและสงผลเสียตางๆ 
นาๆ ดังปรากฎขาว เชน พระภิกษุที่เขาใชบริการหองสนทนาเพื่อติดตอซ้ือบริการทางเพศ หรือวีซีดี
ภาพยนตลามกอนาจาร หรือเด็กหญิงที่ถูกลอลวงไปกระทําอนาจาร จากผูที่ติดตอกันผานอินเทอรเน็ต  เปน
ตน  แมแต อนุสรณ  ซ่ึงมิไดมีทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจารเทาใดนักก็ยังเห็นวา  เด็กและเยาวชนเปน
กลุมเสี่ยงที่อาจจะรูเทาไมถึงการณและไดรับผลกระทบจากสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่เขาถึงไดงาย
มาก  และควรที่ผูปกครองจะไดใสใจและใหความรูกับบุตรหลานใหมาก   สวน ธัชชัย เห็นวาสําหรับผูที่มี
ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเปนระยะเวลานานอยางตนเองสามารถที่จะควบคุม
ตัวเองได และเมื่อระยะเวลาผานไป ก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเลนอินเทอรเน็ตเพื่อรับส่ือลามกอนาจาร
เปนหลักไปเปนเพื่อประโยชนทางสรางสรรคอ่ืนๆ โดยอัตโนมัติ  แตหากเปนเด็กเล็กๆ หรือคนที่เพิ่งเริ่ม
เลนอินเทอรเน็ตชวงแรกๆ ก็นาจะมีแนวโนมที่เลนอินเทอรเน็ตเพื่อรับสื่อลามกอนาจารและเปนผลเสียตอ
ตนเองในสถานเบาที่สุดก็คือการหมกมุนในเรื่องเพศ  หรือมีระดับศีลธรรมลดลง 

4.8.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
  ผูใหขอมูลทั้งหมดเห็นดวยวาควรมีการเซ็นเซอรอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนดวยวิธีการใดๆ 

เชน การปดกั้น (Block) เว็บไซตที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร  หรือวิธีการอื่นๆ โดยเฉพาะ ชัญญา 
และ ตรีสุคนธ  ที่เห็นวาควรมีบทลงโทษอยางหนักตอผูที่เผยแพรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต เพราะ
เปนตนตอของสิ่งเลวรายและความเสื่อมศีลธรรมในสังคม เนื่องจากเปนสื่อที่สามารถเขาถึงไดงายมาก   
สอดคลองกับ นพดล  ซ่ึงเห็นวากฎหมายในปจจุบันที่ใชอยูเปนกฎหมายที่ตราไวตั้งแตยังไมมีเทคโนโลยีนี้  
จึงไมเปนปจจุบัน และไมเหมาะสมกับการกระทําผิดบนสื่ออินเทอรเน็ต  สมควรไดรับการปรับปรุงแกไข
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โดยดวน  เพราะตํารวจมักจะตกเปนจําเลยของสังคมในการดูแลปญหาตางๆ ซ่ึงหากมีกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพ   ก็จะเปนเครื่องมือในการแกปญหาที่ดีของผูปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ อนุสรณ และ ธัชชัย ซ่ึงเปนผูใชที่ใชบริการอินเทอรเน็ตบอยครั้งมาก (Heavy User) โดย
จะตองออนไลนทุกวัน  ใหความเห็นที่นาสนใจวา การบล็อคเว็บไซตเปนการแกไขปญหาที่ปลายเหตุ  และ
ไมสามารถขจัดปญหาใหหมดไปได  เพราะผูที่มีความรูทางเทคนิกก็จะสามารถมีวิธีหลบเลี่ยงจนเขาถึง
เว็บไซตที่ถูกบล็อคได เชน การใชพร็อกซี่เซิรฟเวอร (Proxy Server)  เปนตน  

จากการศึกษาดวยวิธีการดังกลาว จะเห็นวาผลที่ไดรับสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงปริมาณใน
การสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  และยังไดขอมูลเพิ่มเติมที่สามารถอธิบายผลดังกลาวไดอีกดวย 

 
 DPU



บทที่  5 
สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาเรื่องผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตและการสนับสนุนการ

เซ็นเซอร ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพควบคูกัน เพื่อตรวจสอบ สนับสนุน และ
อธิบายผลการวิจัยที่ได  ในเชิงปริมาณนั้นไดใชวิธีการสํารวจ โดยอาศัยแบบสอบถาม  และการวิจัยเชิง
คุณภาพไดใชการสัมภาษณเชิงลึก  ทําใหไดขอมูลท้ังในภาพกวางและเชิงลึก  ทั้งนี้ โดยศึกษาจากกลุม
ตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนผูใชกลุมใหญที่สุดของประเทศ  เพื่อตอบปญหานํา
การวิจัยดังนี้ 

1. กลุมตัวอยางมีแนวโนมที่จะรับรู (perceive) หรือตัดสิน (judge) ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตวา จะมีผลกระทบตอบุคคลที่สามมากกวาที่จะมีผลกระทบตอตนเอง ตามแนวคิดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม หรือไม อยางไร 

2. การรับรูหรือตัดสินดังกลาวตอบุคคลที่สามที่เปนเด็กและเยาวชน กับที่เปนผูใหญ จะมีความ
แตกตางกันหรือไม อยางไร 

3. ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่ศึกษานี้  มีผลตอการ
สนับสนุนการเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ตหรือไม อยางไร 

 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

5.1.1  ขอมูลท่ัวไป 
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้มีจํานวน  400 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 57.5 และ

มีอายุระหวาง 20-29 ป คิดเปนรอยละ 45.3  รองลงมาไดแก กลุมอายุระหวาง 30-39 ป คิดเปนรอยละ 22.0 
กลุมอายุต่ํากวา 20 ป คิดเปนรอยละ 18.8 และกลุมอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ 
ดานสถานภาพสมรส สวนใหญโสด คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาไดแกกลุมตัวอยางที่สมรสแลวแตไมมี
บุตร คิดเปนรอยละ 17.5  กลุมตัวอยางสมรสและมีบุตร คิดเปนรอยละ 15.8 และกลุมตัวอยางอื่นๆ (หยา 
หมาย ฯลฯ)  คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ ดานการศึกษาสวนใหญการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย
ละ 35.5 รองลงมาไดแกกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 26.0 กลุมตัวอยาง
ที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 16.3   กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยม
ปลาย คิดเปนรอยละ 13.5 และกลุมตัวอยางระดับ ปวส./อนุปริญญา คิดเปนรอยละ 8.8 ตามลําดับ  
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ภาพที่ 5.1  แผนภูมิแสดงจํานวนและรอยละของระดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
 

ดานสถานภาพการทํางาน สวนใหญทํางาน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยาง
ที่ทํางานและกําลังศึกษา คิดเปนรอยละ 23.3  กลุมตัวอยางที่กําลังศึกษา (ไมไดทํางาน) คิดเปนรอยละ 22.3 
สําหรับสถานภาพอาชีพ สวนใหญยังไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 4.5 และเกษียณ  คิดเปนรอยละ 2.0 
ตามลําดับ สวนใหญเปนกลุมตัวอยางอื่นๆ คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมา ไดแก กลุมตัวอยางที่ผลิต/ขาย/
บริการอุปกรณคอมพิวเตอร โปรแกรม และเครือขาย คิดเปนรอยละ 11.0  กลุมตัวอยางที่ทํางานดาน
การเงิน/การธนาคาร คิดเปนรอยละ 5.8 กลุมตัวอยางที่ทํางานดานการแพทย/สาธารณสุข คิดเปนรอยละ 
5.0 กลุมที่ทํางานดานขาวสาร/ส่ือสาร/โฆษณา  คิดเปนรอยละ 4.5 กลุมที่ทํางานอุตสาหกรรมอื่นๆ คิดเปน
รอยละ 4.3  กลุมที่ทํางานดานนําเขาและสงออก คิดเปนรอยละ 2.8 ตามลําดับ สําหรับความรูดาน
ภาษาอังกฤษสวนใหญมีความรูภาษาอังกฤษดี – อานเขาใจดี พูดไดแมจะไมคลองนัก คิดเปนรอยละ 32.3 
รองลงมาไดแก มีความรูภาษาอังกฤษพอใช - ยังมีปญหาอยูบาง ทั้งอานและพูด คิดเปนรอยละ 31.3   มี
ความรูภาษาอังกฤษดีมาก – ไมมีปญหาในการสื่อสาร ทั้งอานและพูด คิดเปนรอยละ 15.8  ไมมีความรู
ภาษาอังกฤษเลย คิดเปนรอยละ 10.5 และมีความรูภาษาอังกฤษนอย – มีปญหามากทั้งการอานและพูด คิด
เปนรอยละ 10.3 ตามลําดับ 

การใชอินเทอรเน็ทและคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางสวนใหญมีคอมพิวเตอรที่บาน คิดเปนรอย
ละ 85.0 และไมมีคอมพิวเตอรที่บาน คิดเปนรอยละ 15.0 สวนใหญมีประสบการณการใชคอมพิวเตอร 5 ป
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.8 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่มีประสบการณการใชคอมพิวเตอร 4-5 ป คิดเปน
รอยละ 21.5 ประสบการณใชคอมพิวเตอร 1-2 ป คิดเปนรอยละ 13.3 ประสบการณใชคอมพิวเตอร 3-4 ป 
คิดเปนรอยละ 13.0 ประสบการณใชคอมพิวเตอร 2-3 ป คิดเปนรอยละ 12.0 และประสบการณใช
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คอมพิวเตอรนอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ ดานจํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ต สวนใหญใช
อินเตอรเน็ต 3 -5 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 21.8 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่ใชอินเตอรเน็ต 5 – 
10 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 20.8 ใชอินเตอรเน็ต 1-3 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 18.5 ใช
อินเตอรเน็ต นอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 15.8 ใชอินเตอรเน็ต 10-15 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิด
เปนรอยละ 11.0 และใชอินเตอรเน็ต 15-20 ช่ัวโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 8.0 และใชอินเตอรเน็ต 20 
ช่ัวโมงตอข้ึนไปตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 5.0  ตามลําดับ ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ท สวนใหญใช
อินเตอรเน็ตในชวงเวลา 20.01 – 24.00 น. คิดเปนรอยละ 29.5 รองลงมาไดแก กลุมตัวอยางที่ใช
อินเตอรเน็ตในชวงเวลา  16.01 – 20.00 น. คิดเปนรอยละ 23.5  ชวงเวลา  12.01 – 16.00 น. คิดเปนรอยละ 
22.5 ชวงเวลา 08.01 – 12.00 น. คิดเปนรอยละ 15.3 ชวงเวลา 00.01 – 04.00 น. คิดเปนรอยละ 6.0 และ 
ชวงเวลา 04.01 – 08.00 น. คิดเปนรอยละ 3.3  ตามลําดับ และสวนใหญใชอินเตอรเน็ตที่บาน คิดเปนรอย
ละ 65.5 รองลงมาไดแก ที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 13.8 สถานศึกษา คิดเปนรอยละ 9.5 สถานที่อ่ืนๆ คิดเปน
รอยละ 7.0 และ รานบริการอินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 4.3   ตามลําดับ ประสบการณการดูภาพวีดีโอ หรือ
ส่ิงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ สวนใหญเคยดูภาพ วีดีโอหรือส่ิงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอยางชัดแจงและ
กระตุนใหเกิดความรูสึกทางเพศผานสื่ออินเตอรเน็ต คิดเปนรอยละ 63.8 และไมเคยดูภาพดังกลาว คิดเปน
รอยละละ 36.3 และความถี่ในการเขาดูส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท คิดเปนรอยละ 44.3 รองลงมา
ไดแก นานๆ คร้ัง คิดเปนรอยละ 42.3 และ บอยครั้ง คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ 
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ภาพที่ 5.2  แผนภูมิแสดงจํานวนและรอยละของจํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห 

 
ผลการศึกษาทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท พบวา เนื้อหาที่มีผูเลือกตอบ

มากที่สุด คือ ส่ือลามกอนาจารเปนส่ิงที่สงเสริมการกระทําทารุณกรรมทางเพศทั้งตอเด็กและสตรี รอยละ 
64.84 ตามดวย ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการกดขี่ทางเพศ ที่เพศชายมีตอเพศหญิง รอยละ 
62.58 และสื่อลามกอนาจารนําไปสูการหมกมุนในเรื่องเพศ รอยละ 61.0  ส่ือลามกอนาจารสนับสนุน
ทัศนคติที่วาผูหญิงเปนเพียงวัตถุสําหรับความพึงพอใจทางเพศของผูชายมากที่สุด และสื่อลามกอนาจาร
เปนสาเหตุสําคัญของอาชญากรรมทางเพศ รอยละ 59.3 ส่ือลามกอนาจารนําไปสูการมีเพศสัมพันธกอนวัย
อันควรของเด็กและวัยรุน รอยละ 57.0 ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่นําไปสูการตกเปนรองทางสังคมและการ
เลือกปฏิบัติตอเพศหญิง รอยละ 56.0 และส่ือลามกอนาจารเปนตัวแทนทางสังคมที่มีอํานาจของเพศชาย 
รอยละ 50.8  

ในขณะที่ทัศนคติเชิงบวกตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท พบวา เนื้อหาที่ตอบมากที่สุด
คือ ส่ือลามกอนาจารชวยใหเพศหญิงไดขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซ่ึงแตเดิมเคยถูกปดบังไว รอยละ 37.3 ตาม
ดวย ส่ือลามกเปนหนทางเริ่มตนในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันในเรื่องเพศของคูสมรสที่มีปญหา รอยละ 
29.5 เนื้อหาในสื่อลามกอนาจารเปนการสะทอนจินตนาการที่ปราศจากพิษภัย และส่ือลามกชวยผอนคลาย
ใหกับผูชายที่มีความกาวราวและเกิดแรงกระตุนทางเพศ รอยละ 29.0 .ส่ือลามกอนาจารชวยใหเพศหญิงมี
จินตนาการในเรื่องเพศไดเทาเทียมกับเพศชาย รอยละ 28.5 ส่ือลามกอาจเปนหนทางการรักษา หรือเปน
ทางออกทางเพศที่ดีสําหรับคนโสด หรือคนที่มีปญหาทางเพศกับคูสมรส และสื่อลามกอนาจารสามารถ
ชวยปลดปลอยอารมณทางเพศ เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ รอยละ 27.0 
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สําหรับความเห็นเกี่ยวกับการเขาถึงสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท พบวา เนื้อหาที่มีตอบ
มากที่สุด คือ เห็นดวยกับขอความที่วานอกจากตนเองแลว คนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา เขาถึงส่ือ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในวีดีโอ วีซีดีหรือดีวีดี รอยละ 54.8 รองลงมา
ไดแก ตนเองสามารถเขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาสื่อลามกอนาจารใน วีดิโอ วีซีดี 
หรือดีวีดี รอยละ 52.8 คนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป เขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวา
ส่ือลามกอนาจารในวีดิโอ วีซีดี หรือดีวีดี รอยละ 51.1 คนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา สามารถเขาถึงสื่อ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในหนังสือ รอยละ 50.5 และตนเองสามารถ
เขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในหนังสือ รอยละ 50.0 

ความคิดเห็นตออิทธิพลของส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีตอตนเอง พบวา เนื้อหาที่มี
ผูตอบมากที่สุด แยกตามขอคําถามมีดังนี้ ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหรูสึกวาการมีเพศสัมพันธ
กอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30  ส่ือลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหรูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย กลุมตัวอยางสวน
ใหญไมเห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 30.3  ส่ือลามกอนาจารบน 

อินเทอรเน็ตทําใหรูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคล 
และไมเสียหาย กลุมตัวสวนใหญไมเห็นดวยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 31.0  ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ กลุมตัวอยางสวนใหญไมเห็นดวย มากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 28.3 ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจามองคุณคาของเพศตรงขามลดลง กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความรูสึกเฉยๆ มากที่สุดคิดเปนรอยละ 30.8 
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ภาพที่ 5.3  แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
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ความคิดเห็นตออิทธิพลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีตอคนอื่นที่เปนผูใหญ (อายุ 
18 ปขึ้นไป) พบวา เนื้อหาที่มีผูตอบมากที่สุด คือ นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ รอยละ 45.3 รองลงมาไดแก ส่ือลามก
อนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมองคุณคาของเพศตรงขามลดลง รอย
ละ 39.3 ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึกวาการ
บันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย รอยละ 36.3  แลว และส่ือ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึกวาการมีเพศสัมพันธกอน
การสมรสเปนเรื่องธรรมดา รอยละ 36.0 

ความคิดเห็นตออิทธิพลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีตอคนอื่นที่เปนเด็ก (อายุ 18 
ปลงมา) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยโดยเนื้อหาที่มีผูเลือกตอบมากที่สุด คือ ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา รูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของ
ตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย รอยละ 51.0 รองลงมาไดแก ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา รูสึกวาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่อง
ธรรมดา รอยละ 50.8 ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา รูสึก
หมกมุนในเรื่องเพศ รอยละ 49.5 ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป
ลงมา มองคุณคาของเพศตรงขามลดลง รอยละ 48.5 และสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคน
อ่ืนๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมา รูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย รอยละ 47.0 

ความคิดเห็นตอการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เห็นดวยกับการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ท โดยเนื้อหาที่ผูเลือกตอบมากที่สุดคือ ควรมี
หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะที่ไมใชตํารวจ สําหรับดูแลควบคุมส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต รอย
ละ 45.0 รองลงมาไดแก ควรมีการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต รอยละ 44.3 การเซ็นเซอรส่ือ
ลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตควรออกเปนกฎหมายใชบังคับและมีบทลงโทษผูฝาฝน รอยละ 43.5 และการ
ขอความรวมมือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตใหบล็อกการเขาถึงเว็บไซตลามกอนาจารก็เพียงพอแลว รอย
ละ 33.0 
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คาเฉล่ีย

การเซ็นเซอรสื่อลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ตควรออกเปน
กฎหมายใชบังคับ และมีบทลงโทษ
ผูฝาฝน

การขอความรวมมือจากผูใหบริการ
อินเทอรเน็ตใหบล็อกการเขาถึง
เว็บไซตลามกอนาจารก็เพียงพอ
แลว

ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดย
เฉพาะที่ไมใชตํารวจ สําหรับดูแล
ควบคุมสื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ต  

 

ภาพที่ 5.4   แผนภูมิเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอร 
 

5.1.2  ความสัมพันธระหวางตัวแปร 
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับความคิดเห็นสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผล

ตอตนเอง พบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มีผล
ตอตนเองแตกตางกันไดแก ดานการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย ความรูสึกหมกมุนในเรื่อง
เพศ โดยกลุมตัวอยางเพศชายมีความเห็นสูงกวาเพศหญิง สําหรับผลการศึกษาเพศกับส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ทมีผลตอคนอื่นที่เปนผูใหญอายุ 18 ปขึ้นไป พบวา กลุมตัวอยางมีที่มีเพศแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นวาส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ทําใหเกิด
ความรูสึกหมกมุนทางเพศมากที่สุด โดยกลุมตัวอยางเพศหญิง มีความเห็นสูงกวาเพศชาย ในขณะความ
คิดเห็นตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอบุคคลอื่นที่เปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ปลงมา นั้นสงผลตอ
ความรูสึกที่วาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดา และการมองคุณคาทางเพศลดลง โดย
กลุมตัวอยางเพศหญิงมีความคิดเห็นสูงกวาเพศชาย แตปจจัยทางเพศไมมีแตกตางตอการสนับสนุนการ
เซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนสื่ออินเทอรเน็ต  

สําหรับความสัมพันธระหวางอายุกับความคิดเห็นที่มีตอส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทที่มี
ตอบุคคลที่สาม ตอประเด็นที่วาส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอตนเอง พบวา ความคิดเห็นตอการ
มีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดามีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป 
และกลุมตัวอยาง 20-29 ป มีความคิดเห็นสูงกวากลุมตัวอยางอื่นๆ นอกจากนี้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
เปล่ียนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย และความคิดเห็นเกี่ยวกับความรูสึกหมกมุนทางเพศมีความ
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แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปมีความคิดเห็นวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําให
รูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย สูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-39 ป  

สําหรับความสัมพันธระหวางอายุกับส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอคนอื่นที่เปน
ผูใหญ (อายุ 18 ปขึ้นไป) จากผลการศึกษาพบวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลทําใหคนอื่นๆ ที่มี
อายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปรูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเองไวเปนสิทธิสวนบุคคลและไม
เสียหาย มีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-39 ป มีความคิดเห็นวาการบันทึกภาพการมี
เพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย สูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป 
นอกจากนี้ความคิดเห็นดานความรูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ มีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-
39 ป มีความคิดเห็นวา ส่ือลามกอนาจารตอคนอื่นที่เปนผูใหญที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมีความรูสึก
หมกมุนในเรื่องเพศสูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุต่ํากวา 20 ป ในขณะที่ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมี
ผลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมองคุณคาของเพศตรงขามลดลง โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-39 
ป มีความคิดเห็นวา ส่ือลามกอนาจารตอคนอื่นที่เปนผูใหญที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไปมองคุณคาของเพศ
ตรงขามลดลงสูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป 

ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทมีผลตอบุคคลอื่นที่เปนเด็ก (อายุต่ํากวา 18 ปลงมา) จาก
การศึกษา กลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกันพบวา มีความแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-39 ป คิด
วาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดาสูงกวากลุมตัวอยางที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป ในขณะที่กลุม
ตัวอยางที่มีอายุ 20-29 ป และ 30-39 ป มีความรูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหายสูง
กวากลุมตัวอยางอื่น นอกจากนี้กลุมตัวอยางที่มีอายุ 20-29 ป มีความคิดเห็นตอการบันทึกภาพการมี
เพศสัมพันธของตนเองไว เปนสิทธิสวนบุคคลและไมเสียหายสูงกวากลุมตัวอยางอื่นๆ และกลุมตัวอยางที่
มีอายุ 30-39 ป มีความคิดเห็นตอความรูสึกหมกมุนในเรื่องเพศสูงกวากลุมตัวอยางอื่นๆ  

สําหรับการเซ็นเซอรส่ืออินเทอรเน็ท จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ 30-39 ป 
สนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ทสูงกวากลุมตัวอยางอื่น และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 
20-29 ป มีความคิดเห็นวา การขอความรวมมือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตใหบล็อกการเขาถึงเว็บไซต
ลามกอนาจารก็เพียงพอแลว และความคิดเห็นที่วาควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะที่ไมใชตํารวจ
สําหรับดูแลควบคุมส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตสูงกวากลุมตัวอยางอื่นๆ  

  
5.1.3  การทดสอบสมมติฐาน 

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว 3 ขอ ไดผลการศึกษา ดังนี้ 
5.1.3.1  กลุมตัวอยางจะตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่น มากกวาที่

จะมีผลตอตนเอง (ซ่ึงเรียกวาปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม ตามแนวคิดหลักที่ใชในการศึกษานี้) 
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ผลการศึกษา พบวา ผูใชอินเตอรเน็ตเห็นวาผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตที่มี
อิทธิพลตอคนอื่นมากกวาที่จะมีผลตอตนเอง ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ดังนั้นสมมติฐานที่ 1 จึงไดรับการ
ยอมรับจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.1.3.2  กลุมตัวอยางจะตัดสินวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นซึ่งเปนเด็ก
และเยาวชน มากกวาที่จะมีผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ 

ผลการศึกษา พบวา ผูใชอินเตอรเน็ตเห็นวา ส่ือลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตมีผลทําใหคน
อ่ืนๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมาหรือเด็กและเยาวชนมากกวาที่จะมีผลตอบุคคลอื่นที่เปนผูใหญ ซ่ึงมีคาเฉลี่ย 
(Mean) เทากับ 3.52 ดังนั้นสมมติฐานที่ 2 จึงไดรับการยอมรับจากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.1.3.3  ผูที่ตัดสินวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง 
(ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สาม) จะสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือดังกลาว 

ผลการศึกษา พบวา กลุมผูใชอินเตอรเน็ตที่เห็นวา สื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตจะมีผลตอ
บุคคลอื่นมากกวาตนเอง (ปรากฏการณบุคคลที่สาม) จะมีสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบน
อินเตอรเน็ต โดยมีความแตกตางที่ระดับนัยยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสมมติฐานที่ 3 จึงไดรับการยอมรับ
จากการวิจัยคร้ังนี้ 

5.1.4  ผลการสัมภาษณเชิงลึก 
ผูวิจัยไดแบงหัวขอคําถามสําหรับเปนแนวทางสัมภาษณ  3 ประเด็น  ไดแก ความคิดเหน็ตอส่ือ

ลามกอนาจาร, ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต  และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต  ซ่ึงไดขอสรุปดังนี้ 

5.1.4.1  ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจาร  โดยเห็นวาเปนพิษภัย 
และสงผลเสียตอผูที่ เปดรับสื่อชนิดนี้  โดยเฉพาะอยางยิ่งจากขาวที่ปรากฎทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเพศ ซ่ึงผูตองหามักจะเปดรับสื่อชนิดนี้กอนกออาชญากรรม 

5.1.4.2  ผูใหสัมภาษณทั้งหมดเห็นวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่เปดกวางและ
เขาถึงไดงาย ซ่ึงสวนใหญจะเปนการเผยแพรหาผลประโยชนเชิงพาณิชย   โดยสื่อชนิดนี้จะมีลักษณะเปน
ชองทางเผยแพรส่ือแบบดั้งเดิม หรือมีลักษณะที่หลอมรวมกัน   ซ่ึงผูใหสัมภาษณจะกังวลวาบุคคลอื่นที่
เปดรับสื่อชนิดนี้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  จะไดรับผลกระทบมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับตนเอง  เพราะ
เปนกลุมที่ยังขาดวุฒิภาวะ และรูเทาไมถึงการณ  จึงอาจตกเปนเหยื่อตอผูไมประสงคดีไดงาย 

5.1.4.3  ผูใหสัมภาษณทั้งหมดลวนสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 
และเห็นวาควรปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย  เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับลักษณะการกระทําผิด 
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5.2   อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัย เร่ือง ปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตและ

การสนับสนุนการเซ็นเซอร ไดผลการทดสอบสมมติฐานสําหรับการศึกษา ดังนี้ 
ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 1  แสดงใหเห็นวาผูใชบริการอินเตอรเน็ตเห็นวาส่ือลามก

อนาจารบนอินเทอรเน็ตมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาที่จะมีผลตอตนเอง ซ่ึงเรียกการรับรู (perceive) ลักษณะ
ดังกลาวนี้วา ผลตอบุคคลที่สาม (third-person effect) ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
Davidson (1983) ที่ไดเสนอวา คนทั่วไปมีแนวโนมที่จะประมาณหรือคาดการณวา การสื่อสารมวลชนจะมี
อิทธิพลตอทัศคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ มากเกินไป (people will tend to overestimate the 
influence that mass communitcations have on the attitudes and behavior of others)  

ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 2  แสดงใหเห็นวาคนสวนใหญเห็นวาส่ือลามกอนาจารบน
อินเตอรเน็ตมีผลตอคนอ่ืนๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลงมาหรือเด็กและเยาวชนมากกวาที่จะมีผลตอบุคคลอื่นที่
เปนผูใหญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พิธุมา พันธุทวี ศรีดา ตันทะอธิพานิชและสุจินดา สุขุม (2544)  
และ Wan and Faber (2002) ซ่ึงเห็นวา ส่ือลามกควรเปนอยูในกลุมของผูใหญหรือมีความมิดชิด โดยหาก
เปนที่เปดเผยบนอินเตอรเน็ตอัน เปนสื่อสมัยใหมที่สามารถเขาถึงไดงาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเปน
ผูส่ือเหลานี้คอนขางมากนั้นยอมตกเปนเหยื่อไดงาย  

ผลการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 3 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคนสวนใหญเห็นวา ส่ือลามกอนาจาร
บนอินเตอรเน็ตจะมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง (ปรากฏการณบุคคลที่สาม) และคนกลุมดังกลาวจะ
สนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ต ซ่ึงผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
Davidson (1983) ที่ไดเสนอวา คนทั่วไปมีแนวโนมที่จะประมาณหรือคาดการณวา ส่ือสารมวลชนจะมี
อิทธิพลตอทัศคติและพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ มากเกินไป และมักจะนําไปสูการดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่ง  ซ่ึงในที่นี้คือการสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือดังกลาว และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับความเห็นของ 
Peters (1994) และ Kaplan (1994) ซ่ึงมีความเห็นวา การเซ็นเซอรส่ือลามกบนอนาจารบนโลกไซเบอรมี
ความจําเปนอยางมาก เพราะอาจชวยใหทางดวนของขอมูลขาวสารสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยาง
แทจริงมากกวาจะเปนจะเปนชองทางการนํามลภาวะหรือส่ิงปฏิกูลมาสูสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 

สําหรับผลจากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอื่นๆ   พบวาปจจัยดานประชากรบาง
ประการมีความสัมพันธกับขนาดของผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจาร  เชน เพศ อายุ และระดับ
การศึกษา ซ่ึงมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดจากการสัมภาษณ
เชิงลึก  โดยผูใหสัมภาษณที่เปนเพศหญิงจะมีลักษณะความเขมขนของความกังวลวาสื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตจะมีมีผลเสียตอเด็กและเยาวชน  โดยจากการสังเกตเมื่อเปรียบเทียบกับเพศชายจะมีระดับ
ความกังวลที่นอยกวา (ลักษณะทาทางในการใหสัมภาษณ น้ําเสียง และปริมาณการใหสัมภาษณเกี่ยวกับ
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ประเด็นนี้ ฯลฯ)  นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานการเปดรับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตที่มีความสัมพันธ
กับขนาดของผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

กลาวโดยสรุปแลว ผลตอบุคคลที่สามเปนลักษณะหรือปรากฎการณ ที่เกิดขึ้นไดกับสารที่
สงออกมาจากสื่อตางๆ  โดยเฉพาะสารที่มีลักษณะเปนการสงใหมวลชน และมีการโนมนาวใจหรือมี
อิทธิพลอยางหนึ่งอยางใดตอผูที่เปดรับสารนั้นๆ   ซ่ึงในที่นี้ก็คือส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต  และ
เนื่องจากในการทบทวนวรรณกรรมและการรวบรวมขอมูลเบื้องตน พบวาแมตามแนวคิดจะมีผูที่มีทัศนคติ
เชิงบวก และทัศนคติที่เปนกลางตอส่ือลามกอนาจารก็ตาม  แตในความเปนจริงแลว ผูใหขอมูลสวนใหญ
มักจะมีทัศนคติเชิงลบตอส่ือดังกลาว   ซ่ึงเปนลักษณะที่ไมพึงปรารถนา  อันเปนไปตามแนวคิดเรื่องผลตอ
บุคคลที่สาม  ในการวิจัยคร้ังนี้จึงมีการศึกษาโดยเนนไปในขอคําถามที่วัดผลเชิงลบของสื่อลามกอนาจาร
บนอินเทอรเน็ตที่มีตอผูเปดรับส่ือเทานั้น  ซ่ึงผลก็ปรากฎวามีลักษณะเปนจริงตามแนวคิดนี้ กลาวคือ กลุม
ตัวอยางคิดวาสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตจะมีผลตอบุคคลอื่นมากกวาตนเอง  และการที่มีคนจํานวน
มากเห็นวาควรเซ็นเซอรสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตนั้น  สะทอนใหเห็นวาคนสวนใหญจะมีความ
กังวลถึงผลกระทบเชิงลบของสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตวาจะสงผลตอบุคคลอื่นๆ ในสังคม ที่ได
เปดรับ  โดยเฉพาะจากการสัมภาษณเชิงลึก ไดคําอธิบายวาเนื่องจากอินเทอรเน็ตเปนสื่อที่เปดกวางและ
เขาถึงไดงายดังไดกลาวแลวขางตน จึงเปนที่นากังวลเปนอยางยิ่ง 

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเรื่องความคิดเห็นตอการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต  จะ
เห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะที่ไมใชตํารวจ สําหรับดูแล
ควบคุมส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต และการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตควรออกเปน
กฎหมายใชบังคับและมีบทลงโทษผูฝาฝน ซ่ึงควรนําไปประกอบการพิจารณาในการวางนโยบายสําหรับ
การควบคุมดูแลสื่ออินเทอรเน็ตตอไป 
 
5.3  ขอจํากัดในการวิจัย 

1.  จํานวนประชากรผูใชอินเทอรเน็ตของไทยยังไมไดมีการสํารวจสถิติที่เปนปจจุบัน จึงทําให
ยากตอการศึกษา   โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยค ร้ังนี้ จํ ากัดอยู เฉพาะผู ใช อินเตอร เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตมากกวาจังหวัดอื่นๆ 
(ตามขอมูลลาสุดที่ไดรับ)    

2.  จากขอ 1. ทําใหไมสามารถสุมตัวอยางเพื่อใชในการศึกษาโดยอาศัยความนาจะเปนได จึง
อาจสงปญหาตอการแปลผลการศึกษา เนื่องจากมีขอจํากัดในการเปนตัวแทนของประชากร 
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3.  ในการสัมภาษณเชิงลึก  พบปญหาเรื่องความสมัครใจของผูใหสัมภาษณ  จึงไดจํานวนผูให
สัมภาษณนอย  ไมสามารถไดผลที่ เพียงพอในการอธิบายเสริมผลการศึกษาเชิงปริมาณ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.  เนื่องจากผูใหขอมูลสวนใหญมีทัศนคติเชิงลบตอส่ือลามกอนาจาร  ในการวัดผลตาม
แบบสอบถาม  จึงมีเฉพาะขอคําถามที่วัดผลตอบุคคลที่สามเฉพาะในลักษณะที่เปนลบ  ซ่ึงวิเคราะหไดแต
เพียงแนวคิดผลตอบุคคลที่สามดั้งเดิม (classic third-person effect)  ซ่ึงใชสําหรับสารที่ไมพึงปรารถนา  แต
ในทางตรงกันขาม หากสารนั้นเปนที่พึงปรารถนาก็จะเกิดผลตอบุคคลที่สามในทิศทางที่กลับกัน (reverse 
third-person effect)  ดังนั้น เมื่อไมมีขอคําถามที่วัดผลเชิงบวกของสื่อลามกอนาจากบนอินเทอรเน็ตตอ
ผูรับที่เปนตนเองและผูอ่ืน จึงไมอาจทดสอบเกี่ยวกับทิศทางประการหลังนี้ได 

 
5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ผูสนใจศึกษาปรากฏการณผลตอบุคคลที่สามของสื่อลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตและการ
สนับสนุนการเซ็นเซอร  ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ เพื่อที่จะไดทราบวามีปจจัยอะไรบางที่ผลตอความคิดเห็นตอ
การสนับสนุนการเซ็นเซอรส่ือลามกดังกลาว 

2.  ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับทัศนคติเชิงบวกตอส่ือลามกอนาจาร และผลตอบุคคลที่สามกรณี
ทัศนคติเชิงบวกดังกลาว   เพื่อทดสอบแนวคิดเกี่ยวกับทิศทางของผลตอบุคคลที่สาม 

3.  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชแบบสอบถามเปนหลัก จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
โดยเนนในเชิงคุณภาพ  ซ่ึงควรมีตัวอยางที่พอเพียงที่สามารถจะไดผลการศึกษาที่นํามาเสริมผลการศึกษา
เชิงปริมาณได 

4.  ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยยังมีการศึกษาผลตอบุคคลที่สาม (third-persons 
effect) นอย จึงนาจะไดมีการศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อเปนการสรางองคความรูเกี่ยวกับแนวคิดดังกลาว
มากขึ้น ทั้งนี้นาจะไดมีการศึกษาความสัมพันธระหวางขอมูลดานประชากรศาสตรหรือขอมูลอ่ืนๆ ที่มี
ความสัมพันธกับผลตอบุคคลที่สามในสื่อตางๆ ไมเฉพาะแตเพียงส่ือลามกอนาจารบนอินเตอรเน็ตเทานั้น 

 
5.4  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

1.  รัฐควรเรงออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมสื่ออินเทอรเน็ตเปนการเฉพาะ โดย
คํานึงถึงหลักการปองกันมากกวาการปราบปราม 

2.  หนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่มิใชตํารวจควรเพิ่มบทบาทในการดูแลส่ืออินเทอรเน็ต เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นตอประชาชน  พรอมทั้งสงเสริมใหภาคสวนอื่นๆ มีบทบาทเสริมการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ของรัฐ 
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3.  ตํารวจควรเรงรัดกวดขันการปฏิบัติงานเพื่อสรางศรัทธาแกประชาชน  เนื่องจากผลของ
การศึกษา ดูราวกับวาประชาชนจะฝากความหวังไวกับหนวยงานอื่นมากกวา  ซ่ึงนับเปนสิ่งที่ควรจะตอง
พิจารณาเปนอยางยิ่ง 

 

DPU



 90

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 
 

กรมตํารวจ, กองวิจัยและพฒันา.  (2539).  การศึกษาการกระทําความผิดผานทางอนิเตอรเน็ต (เอกสารอัด
สําเนา).  กรุงเทพฯ: สํานักแผนงานและงบประมาณ.   

โครงการศึกษาปญหาเรื่องพฤติกรรมของมนุษยในสังคมไทยบนอินเทอรเน็ต, คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. (2545).  ปญหาสื่อลามกในสังคมไทยบนระบบอินเทอรเน็ตใน
ปจจุบัน (เอกสารอัดสําเนา).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

ญาณพล ยั่งยนื.  (2539).  เทคโนโลยีสารสนเทศกับกิจการตํารวจ (เอกสารอัดสําเนา).    กรุงเทพฯ: สถาบัน
พัฒนาขาราชการตํารวจ.  

ตน ตัณฑสุทธวิงศ, สุพจน ปณุณชยัยะ และสุวัฒน ปุณณชัยยะ.  (2539). รอบรู Internet และ World Wide 
Web.  กรุงเทพฯ: บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากัด. 

ปรมะ สตะเวทิน. (2533).  หลักนิเทศศาสตร (พิมพคร้ังที่ 7).  ภาควิชาการประชาสัมพันธ คณะนิเทศ
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พิธุมา พันธุทว,ี ศรีดา ตันทะอธิพานิช และสุจินดา สุขุม.  (2544). ทําอยางไรไดบางกับปญหา...ภาพลามก
และการลอลวงบนอินเทอรเน็ต (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส แอนด กราฟฟค 
จํากัด. 

พีระ จิระโสภณ.  (2531).  ประสบการณวิชาชพีนิเทศศาสตร หนวยท่ี 9.  นนทบุรี: 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ศรีดา ตันทะอธิพานิช.  (2544).  ทองอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและไดประโยชน ขอคิดสําหรับผูปกครอง
และเยาวชน.  กรุงเทพฯ: บริษัท ดานสุทธาการพิมพ จํากดั. 

สมเกียรติ ตั้งกจิวานิชย และเดือนเดน นิคมบริรักษ.  (2540).  สภาพการแขงขนัและราคาคาบริการ
อินเทอรเน็ตในประเทศไทย (รายงานการวจิัย).  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย. 

 
 

DPU



 91

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  (2536).  ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร (พิมพคร้ังที่ 8).  กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, ธวัชชัย อาทรธุระสุข และ พิสิฐ ศุกรียพงศ.  (2523).  สถิติสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด. 

สํานักงานอัยการสูงสุด. (2542). สื่อลามกและการคาประเวณีทางอินเตอรเน็ต: มะเร็งรายท่ีทําลายเยาวชน
ไทย (เอกสารอัดสําเนา). กรงุเทพฯ: สถาบันกฎหมายอาญา.   

 
วิทยานิพนธ 

 
จงกลณี  โตสกุลวงศ.  (2542).  การวิเคราะหวาทกรรมการใหความหมายสื่อสิ่งพิมพลามกของ 9 สถาบัน

ในสังคมไทย.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร (ส่ือสารมวลชน).  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

มณีวัลย เอมะอร.  (2540).  อินเทอรเน็ต : การใชประโยชนและความพงึพอใจของผูใชท่ีเปนคนไทย.  
วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย. 

เรวดี คงสุภาพกุล.  (2539).  การใชระบบอินเตอรเน็ตของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนเิทศศาสตร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

วัชระ โรจนเรืองรัตน.  (2543).  การใชประโยชนและความพึงพอใจเกีย่วกับการโฆษณาทางอินเทอรเน็ต
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร.  
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย. 

สมคิด เลิศพิริยะประเสริฐ.  (2540). การศึกษาความคดิเห็นเรื่องปจจัยดานโครงสรางสังคมและทัศนคติ
ของคนไทยทีส่ัมพันธกับพฒันาการของอนิเทอรเน็ต.  วทิยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. 

องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ.  (2539).  พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบเวิลดไวดเว็บของนกัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ ภาควิชาการประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

 
สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 
ครรชิต มาลัยวงศ.  (2545).  อินเทอรเน็ตในศตวรรษหนา.  สืบคนเมื่อ 14 มิถุนายน 2545,  จาก 

http://www.sarakadee.com /feature/1999/08/techno21th.htm    

DPU



 92

เจตนจนัทร ตนัติเดชามงคล.  (2543).  ผลกระทบของระบบอินเทอรเนต็ที่มีตอคุณคาทางจริยศาสตรใน
สังคมไทย.  สืบคนเมื่อ 14 มิถุนายน 2545,  จาก http://www.geocities.com/mr_monday17  

ทวีศักดิ์ กออนนัตกูล.  (2544).  ความกาวหนาของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย.  สืบคนเมื่อ  23 สิงหาคม 
2545, จาก  http://www.nectec.or.th/users/htk/milestones-th.html   

วิษณุ โพธ์ิประสาท.  (2544).  การยอมรับและการใชประโยชนจากเครือขายโรงเรียนของครูและนักเรียน
มัธยม ในเขตกรุงเทพมหานคร.  สืบคนเมื่อ  27 มิถุนายน 2545, จาก  
http://www.geocities.com/ Yosemite/Meadows/4270/thsis.html   

สมเกียรติ ตั้งนโม (ผูแปล). (2545). Pornography - Obscenity โป-เปลือย-ลามก-อนาจาร.  สืบคนเมื่อ  27 
มิถุนายน 2545, จาก  http://www.geocities.com/finearts2544/newpage2.html  

 
 
ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 
Check, J.  (1995).  Teenage Training: The Effects of Pornography on Adolescent Males.   New 

York: Hill and Wang. 
Donnerstein. E.; Linz, D. and Penrod S.  (1987).  The Question of Pornography: Research 

Findings and Policy Implications.  New York: Free Press. 
Hagel, J. and Armstrong, A.  (1997).  Net Gain: Expanding Markets through Virtual 

Communities. Boston: Harvard Business School Press. 
Johnson, S.  (1997).  Interface Culture: How New Technology Transforms the Way We 

Create and Communicate. Sanfrancisco. CA:  Harper. 
Kaplan, D.  (1994).  “Internet Pornography Should be Censored” Pornography: Opposing 

Viewpoints. Ed, Carol Wekesser. San Diego, CA: Greenhaven Press, Inc. 
Lo, V.H. and Wei, R.  (2000).  Third-Person Effect, Gender and Pornography on the Internet. 

Las Vegas: Research Division of The Broadcasting Education Association. 
 
 

DPU



 93

Peter, R.W.  (1994).  “Strong Laws are Needed to Control Internet Pornography.” Pornography: 
Opposing Viewpoints. Ed, Carol Wekesser. San Diego, CA: Greenhaven Press, Inc. 

Yamane, T.  (1973).  Statistics and Introductory Analysis.  Tokyo: Harper International. 
U.S.Department of Justice, National White Collar Crime Center, Federal Bureau of  Investigation. 

(1999).  Using the Internet as an Investigative Tool. WV: National White Collar 
Crime Center. 

 
ARTICLES 

 
Cooper, A.  (1997).  “Sexuality and the Internet: Surfing into the new millennium.” 

CyberPsychology & Behavior, 1 (2). 
Davison, W.P.  (1983). “The Third-Person Effect in Communicaion.” Public Opinion Quarterly, 

47. 
Gunther, A.  (1995).  “Over-Rating the X-Rating: The Third-Person Perception and Support for 

Censorship of Pornography.” Journal of Communication, 45. 
Gunther, A. and Ang.  (1996).  “Public Perceptions of Television Influence and Opinions about 

Censorships in Singapore.” International Journal of Public Opinion Research, 8. 
McLeod, D.M., Eveland, W.P. and Nathanson, A.I.  (1997).  “Support for Censorship of Violent 

and Misogynic Rap Lyrics: An Analysis of the Third-Person Effect.” Communication 
Research, 24. 

McNeely, K. and Moorefield, T.C.  (1999).  “Internet Pornography Law faces Court Challenge.” 
Providence Business News, 14(28) 6b. 

Perloff, R.M.  (1993).  “Third-Person Effect Research, 1983-1992: A Review and Synthesis.” 
International Journal of Public Opinion Research, 5. 

Perloff, R.M.  (1999).  “The Third-Person Effect : A Critical Review and Synthesis.” Media 
Psychology, 1 (4). 

 
 

DPU



 94

Rojars, H.; Shah, D.V. and Faber, R.J.  (1996).  “For the Good of Others: Censorship and the 
Third-Person Effect.” International Journal of Public Opinion Research, 8. 

Rucinski, D. & Salmon, C.  (1990).  “The ‘other’ as the vulnerable voter: A Study of the Third-
Person Effect in the 88 Campaign.” International Journal of Public Opinion 
Research, 2. 

Shah, D.V.; Faber, R.J. & Seounmi, Y.  (1990).  “Susceptibility and severity: Perceptual 
dimensions underlying the third-person effect.” Communication  Research, 26. 

Wan, F. and Faber, R.J.  (2002, May).  “The Darker Side of the Net: Public’s Willingness to 
Restrict Controversial Web Sites.” Working Paper Prepared for Journal of 
Consumer Affairs. 

Wan, F. and Wells, W.D.  (2001).  “They benefit and suffer more than I do: Perceptions of the 
Internet’s social impact.” Working paper prepared for Journal of Communication. 

Wu, W. and Koo, S.H.  (2001).  “Perceived Effect of Sexually Explicit Internet Content: The 
Third-Person Effect in Singapore.” Journalism & Mass Communication Quarterly, 
78 (2).  

 
DISSERTATIONS 

 
Lee, Byoungkwan.  (2001).  Perception and support for censorship of internet pornography: 

the influence of individualism/collectivism and internet self-efficacy on the third-
person effect.  M.A. Michigan: Michigan State University. 

 
ELECTRONIC SOURCES 

 
Hill, R.  (1998).  “What sample size is ‘enough’ in Internet Survey Research?.” Interpersonal 

Computing and Technology, 6 (3-4). Retrieved  November 5, 2001, from 
http://jan.ucc.nau.edu/~ipct-j/1998/n3-4/hill.html   

DPU



 95

NECTEC.  (2002).  The Internet Index of Thailand. Retrieved  June 27, 2002, from 
http://ntl.nectec.or.th/ internet  

 

 

 

 

 DPU



 97

แบบสอบถาม 
เกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม (ขีด √   ในชอง [    ] หนาขอที่ตองการตอบ)  
 เฉพาะเจาหนาที่ 
1. เพศ                         [     ]  ชาย                                     [     ]  หญิง  
2. อายุ                         [     ]  ต่ํากวา  20                           [     ]  20-29 
                                   [     ]  30-39                                  [     ]  40 ป ขึ้นไป 

 

3. สถานภาพสมรส    [     ]  สมรสและมีบุตร                 [     ]  สมรสแตไมมีบุตร 
                                   [     ]  โสด                                    [     ]  อ่ืนๆ (หยา,หมาย,ฯลฯ) 

 

4. ระดับการศกึษา      [     ]  ต่ํากวามัธยมปลาย               [     ]  มัธยมปลาย/ปวช. 
                                   [     ]  ปวส./อนุปริญญา                [     ]  ปริญญาตรี 
                                   [     ]  สูงกวาปริญญาตรี                 

 

5. สถานะการทํางาน  [     ]  เกษยีณ                                [     ]  กําลังศึกษา (ไมไดทํางาน) 
                                   [     ]  ไมไดทํางาน                       [     ]  ทํางานและศึกษา 
                                   [     ]  ทํางาน                        

 

6. สาขาอาชีพ             [     ]  ผลิต/ขาย/บริการ อุปกรณคอมพิวเตอร,โปรแกรม,เครือขาย 
(เฉพาะผูทํางาน)            [     ]  อุตสาหกรรมอื่นๆ              [     ]  การศึกษา/การวิจยั               
                                   [     ]  แพทย/สาธารณสุข             [     ]  การเงิน/การธนาคาร              
                                   [     ]  ขาวสาร/ส่ือสาร/โฆษณา    [     ]  สาธารณูปโภค               
                                   [     ]  นําเขา/สงออก                    [     ]  ทองเที่ยว/โรงแรม/อาหาร 
                                   [     ]  กอสราง/อสังหาริมทรัพย  [     ]  กฎหมาย               
                                   [     ]  เกษตรกรรม                       [     ]  ขนสง/คมนาคม/คลังสินคา 
                                   [     ]  บันเทิง/ศิลปะ                     [     ]  การทหาร 
                                   [     ]  ที่ปรึกษาธุรกิจ                    [     ]  อ่ืนๆ 

 

7. ความรูภาษาอังกฤษ   
            [     ]  ไมมี    -    ไมมีความรูภาษาอังกฤษเลย 
            [     ]  นอย    -    มีปญหามากทั้งอานและพดู 
            [     ]  พอใช  -    ยังมีปญหาอยูบาง ทั้งอานและพูด 
            [     ]  ดี        -    อานเขาใจดี พดูไดแมจะไมคลองนัก 
            [     ]  ดีมาก -    ไมมปีญหาในการสื่อสาร ทั้งอานและพดู 
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สวนที่ 2  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ต 
8. การมีคอมพิวเตอรที่บาน                     [     ]  มี                                         [     ]  ไมมี  
9. ประสบการณการใชคอมพิวเตอร  (ป) 
                                   [     ]  นอยกวา  1 ป                      [     ]  1-2 ป 
                                   [     ]  2-3 ป                                  [     ]   3-4 ป 
                                   [     ]  4-5 ป                                  [     ]   5 ปขึ้นไป 

 

10. ประสบการณการใชอินเทอรเน็ต (ป) 
                                   [     ]  นอยกวา  1 ป                      [     ]   1-2  ป 
                                   [     ]  2-3 ป                                  [     ]   3-4  ป 
                                   [     ]  4-5 ป                                  [     ]   5  ปขึ้นไป 

 

11. จํานวนชั่วโมงที่ใชอินเทอรเน็ตตอสัปดาห  (โดยเฉลีย่) 
                                   [     ]  นอยกวา  1 ช่ัวโมง             [     ]  1-3 ช่ัวโมง 
                                   [     ]  3-5 ช่ัวโมง                         [     ]  5-10 ช่ัวโมง 
                                   [     ]  10-15 ช่ัวโมง                     [     ]  15-20 ช่ัวโมง 
                                   [     ]  20 ช่ัวโมงขึ้นไป 

 

12. ชวงเวลาทีใ่ชอินเทอรเนต็มากที่สุด 
                                   [     ]  08.01 – 12.00 น.               [     ]  12.01 – 16.00 น.                
                                   [     ]  16.01 – 20.00 น.               [     ]  20.01 – 24.00 น.                
                                   [     ]  00.01 – 04.00 น.               [     ]  04.01 – 08.00 น.                

 

13. สถานที่ใชอินเทอรเน็ต (สวนใหญ) 
                                   [     ]  บาน                                   [     ]  ที่ทํางาน 
                                   [     ]  สถานศึกษา                       [     ]  รานบริการอินเทอรเน็ต          
                                   [     ]  อ่ืนๆ                

 

14. ทานเคยดภูาพ วดีิโอ หรือส่ิงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศอยางชัดแจง และกระตุนให
เกิดความรูสึกทางเพศ ผานสื่ออินเทอรเน็ตหรือไม 
                                   [     ]  เคย                                      [     ]  ไมเคย 

 

15. หากคําตอบในขอ 14. คือ “เคย” ขอทราบวาบอยครั้งเพียงใด  
                                   [     ]  นานๆ  ครั้ง 
                                   [     ]  บอยครั้ง   
                                   [     ]  ทุกครั้งที่ออนไลน 
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สวนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
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เฉพาะ
เจาหนาที่ 

16.ส่ือลามกอนาจารเปนตวัแทนทางสังคมที่มีอํานาจ
ของเพศชาย 

      

17.ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่แสดงออกถึงการกดขี่ทาง
เพศ ที่เพศชายมีตอเพศหญิง 

      

18.ส่ือลามกอนาจารสนับสนุนทัศนคติทีว่าผูหญิงเปน
เพียงวัตถุสําหรับความพึงพอใจทางเพศของผูชาย   

      

19.ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่สงเสริมการกระทําทารุณ
กรรมทางเพศทั้งตอเด็กและสตรี 

      

20.ส่ือลามกอนาจารเปนสิ่งที่นําไปสูการตกเปนรอง
ทางสังคมและการเลือกปฏิบัติตอเพศหญิง 

      

21.ส่ือลามกอนาจารนําไปสูการมีเพศสัมพนัธกอนวยั
อันควรของเดก็และวัยรุน 

      

22.ส่ือลามกอนาจารนําไปสูการหมกมุนในเรื่องเพศ       
23.ส่ือลามกอนาจารเปนสาเหตุสําคัญของอาชญากรรม
ทางเพศ 

      

24.ส่ือลามกอนาจารชวยใหเพศหญิงไดขอมูลเกี่ยวกับ
เร่ืองเพศ ซ่ึงแตเดิมเคยถูกปดบังไว 

      

25..ส่ือลามกอนาจารชวยใหเพศหญิงมีจินตนาการใน
เร่ืองเพศไดเทาเทียมกับเพศชาย 

      

26.ส่ือลามกอาจเปนหนทางการรักษา หรือเปน
ทางออกทางเพศที่ดีสําหรับคนโสด หรือคนที่มีปญหา
ทางเพศกับคูสมรส   

      

27.ส่ือลามกเปนหนทางเริ่มตนในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกนัในเรื่องเพศของคูสมรสที่มีปญหา 
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เฉพาะ
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28.ส่ือลามกชวยผอนคลายใหกับผูชายที่มคีวาม
กาวราวและเกดิแรงกระตุนทางเพศ 

      

29.เนื้อหาในสื่อลามกอนาจารเปนการสะทอน
จินตนาการที่ปราศจากพิษภยั 

      

30.ส่ือลามกอนาจารสามารถชวยปลดปลอยอารมณ
ทางเพศ  เพื่อยบัยั้งการแพรระบาดของการติดเชื้อจาก
การมีเพศสัมพนัธ   

      

 
สวนที่ 4  ความเห็นเกี่ยวกับผลของสื่อลามกอนาจารบนอนิเทอรเน็ตท่ีมีตอตัวผูตอบแบบสอบถาม และท่ีมีตอ
บุคคลอ่ืน     (ขีด √  ในชองที่ตรงกับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด) 
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31.ขาพเจาสามารถเขาถึงส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในหนังสือ  

      

32.นอกจากขาพเจาแลว คนอืน่ๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป สามารถเขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ต
ไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในหนังสือ 

      

33.นอกจากขาพเจาแลว คนอืน่ๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป
ลงมา สามารถเขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอนิเทอรเน็ต
ไดงายกวาส่ือลามกอนาจารในหนังสือ 

      

34.ขาพเจาสามารถเขาถึงส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตไดงายกวาส่ือลามกอนาจารใน วีดิโอ วีซีดี 
หรือดีวดี ี
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35.นอกจากขาพเจาแลว คนอืน่ๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ป
ขึ้นไป เขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงาย
กวาส่ือลามกอนาจารในวีดิโอ วีซีดี หรือดวีีด ี

      

36.นอกจากขาพเจาแลว คนอื่นๆ ที่มีอ ายุต่ํากวา 18 ป
ลงมา  เขาถึงส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตไดงาย
กวาส่ือลามกอนาจารในวีดิโอ วีซีดี หรือดวีีด ี

      

37.ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
วาการมีเพศสมัพันธกอนการสมรสเปนเรื่องธรรมดา 

      

38.ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
วาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไมเสียหาย 

      

39.ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
วาการบันทกึภาพการมีเพศสมัพันธของตนเองไว เปน
สิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย 

      

40.ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจารูสึก
หมกมุนในเรื่องเพศ 

      

41.ส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตทําใหขาพเจามอง
คุณคาของเพศตรงขามลดลง 

      

42.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไปรูสึกวาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่อง
ธรรมดา 

      

43.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไปรูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไม
เสียหาย 
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44.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไปรูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเอง
ไว เปนสิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย 

      

45.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไปรูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ 

      

46.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้น
ไปมองคุณคาของเพศตรงขามลดลง 

      

47.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลง
มา รูสึกวาการมีเพศสัมพันธกอนการสมรสเปนเรื่อง
ธรรมดา 

      

48.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลง
มา รูสึกวาการเปลี่ยนคูนอนไปเรื่อยๆ เปนเรื่องไม
เสียหาย 

      

49.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลง
มา รูสึกวาการบันทึกภาพการมีเพศสัมพันธของตนเอง
ไว เปนสิทธิสวนบุคคล และไมเสียหาย 

      

50.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลง
มา รูสึกหมกมุนในเรื่องเพศ 

      

 

DPU



 103

 

ไม
เห็น

ดว
ยอ
ยาง

ยิ่ง 

ไม
เห็น

ดว
ย 

เฉย
ๆ 

เห็น
ดว

ย 

เห็น
ดว

ยอ
ยาง

ยิ่ง 

 
 

เฉพาะ
เจาหนาที่ 

51.นอกจากขาพเจาแลว ส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ตมผีลทําใหคนอื่นๆ ที่มีอายุต่ํากวา 18 ปลง
มา มองคุณคาของเพศตรงขามลดลง 

      

 
สวนที่ 5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเซ็นเซอรสื่ออินเทอรเน็ต 
               (ขีด √  ในชองที่ตรงกับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด) 
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52.ควรมีการเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ต 

      

53.การเซ็นเซอรส่ือลามกอนาจารบนอินเทอรเน็ตควร
ออกเปนกฎหมายใชบังคับ และมีบทลงโทษผูฝาฝน 

      

54.การขอความรวมมือจากผูใหบริการอินเทอรเน็ตให
บล็อกการเขาถึงเว็บไซตลามกอนาจารกเ็พียงพอแลว 

      

55.ควรมีหนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะทีไ่มใช
ตํารวจ สําหรบัดูแลควบคุมสื่อลามกอนาจารบน
อินเทอรเน็ต 

      

 
56. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล          พันตํารวจโท เทวัญ  มังคละชาติกุล                                       
ประวัติการศึกษา 1.  รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ โรงเรียนนายรอยตํารวจ         
                พ.ศ.2533                                                                           
           2.  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑติ (รัฐประศาสนศาสตร)     
                สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.2537                     
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน     รองผูกํากับการ กองกํากับการ 3 กองบังคับการปราบปราม     
            การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ 
           1.  บรรยายพิเศษวิชาสืบสวน โรงเรียนนายรอยตํารวจ           
           2.  บรรยายพิเศษหลักสตูรสารวัตร (การวิเคราะหโครงการ)   
                                                                   สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ    
           3.  ทุนฝกอบรมหลักสูตร FBI National Academy รุนที่ 207 
                                                                   ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2544                                        
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