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บทคัดย่อ
เนื่องจากการผลิตสื่ อลามกอนาจารที่ปราศจากความยินยอมของผูป้ รากฏในสื่ อ ถือเป็ นการ

ล่ ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว อัน เป็ นการกระท าที่ ข ัด ต่ อ หลัก รั ฐ ธรรมนู ญ อี ก ทั้ง การ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทนี้ แม้จะเป็ นการครอบครองเพื่อรับชมอยูใ่ นขอบเขตของความเป็ น
ส่ วนตัวก็ดี แต่ก็ยงั ทาให้นกั แสดงจาเป็ นต้องตกเป็ นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศอยู่ทุกครั้งที่มีการ
รับ ชม นอกจากนี้ ความต้องการในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทนี้ ยังเป็ นปั จจัย สาคัญ
ในการกระตุ ้นให้มีก ารผลิ ต จาหน่ า ย หรื อเผยแพร่ สื่ อลามกอนาจารต่อไปอย่า งไม่ สิ้นสุ ด และจาก
การศึ กษาพบว่า ยังไม่มีกฎหมายใดบัญญัติใ ห้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารเป็ นการกระทาที่ผิด
กฎหมาย หากมิได้ครอบครองไว้เพื่อประโยชน์ ทางการค้า ซึ่ งเท่ากับว่ากฎหมายเปิ ดโอกาสให้มีการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยินยอมได้โดยปริ ยายเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของ
สมาชิ กในสัง คม จึง เห็ นควรให้มีก ารก าหนดความผิดอาญาแก่ ก ารครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ ผู้
ถู ก ถ่ า ยไม่ ยินยอม ไม่ ว่า จะเป็ นการครอบครองไว้เพื่อวัตถุ ป ระสงค์ท างการค้า หรื อครอบครองไว้
โดยลาพังอย่างส่ วนตัวก็ตาม
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สาเหตุที่ประเทศไทยยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดแยกความผิดอาญาฐานการครอบครอง
สื่ อลามกอนาจารที่ผปู ้ รากฏในสื่ อไม่ยินยอม ออกจากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไปที่เกิดจากความสมัคร
ใจของผูแ้ สดงอย่างชัดเจน เนื่ องจากแนวคิดในการกาหนดความรับผิดอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจาร
ที่เกิ ดจากความยินยอมของผูแ้ สดงนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการคุม้ ครองศีลธรรมอันดีงามของสังคม
โดยส่ ว นรวม ส่ ว นแนวคิ ด ในการก าหนดความรั บ ผิด อาญาเกี่ ย วกับ สื่ อ ลามกอนาจารที่ ผูถ้ ู ก ถ่ า ย
ไม่ ยิ น ยอม ตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว ของสมาชิ ก ในสั ง คม
ทั้งนี้ มีเพียงมาตรา 287 แห่ งประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นที่กาหนดความผิดอาญาแก่การครอบครอง
สื่ อลามกอนาจารโดยมีวตั ถุ ประสงค์ทางการค้า ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องแยกบทบัญญัติที่กาหนด
ความผิดอาญาในการกระทาเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอม ออกจากสื่ อลามกอนาจาร
ทัว่ ไปที่เกิ ดจากความสมัครใจของผูแ้ สดง เพื่อให้ความคุ ม้ ครองเหยื่อจากการถูกถ่ายโดยไม่สมัครใจ
ซึ่งถือเป็ นอาชญากรรมอย่างหนึ่งได้อย่างแท้จริ ง
การก าหนดให้ ก ารครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ ผูถ้ ู ก ถ่ า ยไม่ ยิน ยอมเป็ นความผิด นั้น
มี เ รื่ อ งที่ ต้อ งพิ จ ารณาว่ า รั ฐ ผู้มี อ านาจในการออกกฎหมายจะสามารถจ ากัด ขอบเขตการใช้สิ ท ธิ
และเสรี ภาพของประชาชนในการครอบครองสื่ อดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องศึกษา
ถึงรายละเอียดที่เหมาะสมของบทบัญญัติ โดยเฉพาะโทษที่ตอ้ งกาหนดไว้โดยพิเศษ เพื่อให้สามารถ
นามาบังคับใช้กบั สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบนั ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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ABSTRACT

Since the non-consensually taken pornography performed is caused by the production
process that will be subject to the right to privacy abuse of victim did not consent, considered as an
illegal constitution action, hence the possession of pornographies, even as the simple possession for
personal use, causes the person who are victims of such sexual harassment to have repetitive senses of
being abused every time the pornography performed by them is viewed. The demand for the
possession of pornographies is also a key factor including the production, sale or distribution of
pornographies with the victim sexual abuse and with the deviation of thoughts of people in the society
because they shall lead to a belief that voyeur is normal and acceptable no existence of any laws
applicable to the criminal liability of possession of non-consensually taken pornographies allows
people to process the results of illegal actions, violate the right to privacy, and impact on the people’s
public order and good morals as well as an impact on the public interest according to the law. In order
to protect person and maintain the people’s public order and good morals as well as the public
interest, there by criminalization should be enacted for possessing of non-consensually taken
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pornographies whether it is possessed for commercial, publishing or distributing purpose, or is solely
as a personal possession.
Thailand has set the current provisions regarding non-consensually taken pornographies
without isolating a provision specifying the criminalization for any actions related to pornographies
performed by common. Thus, this causes the limitation in assigning a criminal offense for those who
possess the pornographies. Due to the fact that the concept of determining the criminal liability
regarding the non-consensually taken pornographies is based on the consideration to protect and
defend right to privacy. Currently, only an Article 287 of Act Amending Penal Code imposes the
criminal liability for possession of pornographic materials for commercial, distributing or exhibiting
purposes, thus to be able to fully protect victim from different disadvantages caused by pornographies
performed consent by actor, and the possession of non-consensually taken pornographies should be
deemed as a criminal actually.
It is an issue needed to be continuously determined if the government has an authority to
enact a law resulting in the restriction of such rights of those who possesses non-consensually taken
pornographies in order to protect people from disadvantages caused by the non-consensually taken
pornography, and how much their authority is. Thus, it is required to study thoroughly on the
appropriate provisions that will impose on the non-consensually taken pornography possessors for
their criminal commitments, the prohibited conditions of the non-consensually taken pornography, or
criminal penalties, in order to suit the specifications and natures of the common pornography and to
be enforceable to the current events properly.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เป็ นที่ทราบกันดี ว่าเทคโนโลยีของโลกกาลังถูกพัฒนาให้มีความก้าวล้ า เพื่ออานวยความ
สะดวกของมนุษย์ในศตวรรษหน้าอย่างรวดเร็ วชนิดนาทีต่อนาที แต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าของ
วิทยาการชนิ ดนี้ กลับยิ่งทาให้คดีอาชญากรรมทางเพศที่เกิดจากการใช้กล้องถ่ายภาพเติบโตเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด้ ว ย ไม่ ว่ า จะเป็ นการถ่ า ยใต้ ก ระโปรง หรื อการติ ด ตั้ งกล้ อ งในห้ อ งลองเสื้ อผ้ า1
ตามห้างสรรพสิ นค้า ห้องน้ าสาธารณะ หรื อในห้องเปลี่ ยนชุ ดกี ฬาของศูนย์ให้บริ การออกกาลังกาย
อย่างฟิ ตเนสหรื อสระว่ายน้ า เป็ นต้น ในสมัยก่อนวิธีการถ่ายต้องใช้กล้องวิดีโอขนาดใหญ่ซ่ ึ งง่ายต่อการ
สังเกตเห็ นและถูกจับกุมได้ง่าย จานวนผูก้ ระทาผิดด้วยวิธีการนี้ จึงยังมีไม่มาก แต่ปัจจุบนั อุปกรณ์การ
ถ่ า ยภาพและบันทึ ก วิดีโอถู ก ย่อส่ วนจนมี ขนาดเล็ ก มาก 2 ไม่ ว่า จะเป็ นรู ป แบบของ กระดุ ม แว่นตา
นาฬิกา กุญแจรถ หรื อแม้แต่เนคไท3 ซึ่ งสามารถอาพรางสายตาของบุคคลได้อย่างแนบเนียนแม้จะมีการ
ใช้ความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วก็ตาม
ในปี ค.ศ. 2016 ประเทศเกาหลีใต้ซ่ ึ งเป็ นผูบ้ ุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีสมาร์ ทโฟนในทวีป
เอเชี ยมีผเู้ สี ยหายร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมการสื่ อสารโทรคมนาคมเกาหลี ให้ลบคลิปวิดีโอออกจาก
เครื อข่ายออนไลน์ ซึ่ งมีท้ งั ที่ตนเองตั้งใจถ่ายหรื อถูกแอบถ่ายแล้วนาไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ น
1

MGR Online, “เตือนภัยสตรี ! แม้แต่รัฐมนตรี หญิงอินเดียก็เจอแอบถ่ายตอนลองเสื้ อ,” สื บค้นเมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2562, จาก https:// mgronline.com/around/detail/9580000038896
2
วันชัย จงราช, “วิวฒั นาการของกล้องถ่ายภาพ,” สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562, จาก http://ect3503
wanchai.blogspot.com/
3
ไทยโพสต์, “เกาหลีใต้จาคุก 10 เดือน หญิงแอบถ่ายนายแบบเปลือย,” สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562,
จาก https://today.line.me/th/pc/article/
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จานวนถึ ง 7,325 คน ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่เพิ่มขึ้ นถึ ง 7 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 4 ปี 4 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองได้ยึดกล้องที่ใช้ในการกระทาความผิดได้ถึง 2,254 ตัว 5 ซึ่ งนับว่ามีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ
โดยส่ ว นใหญ่ ค ลิ ป วิ ดี โ อในเครื อข่ า ยออนไลน์ เ กิ ด จากอดี ต คนรั ก เก่ า ที่ เ ลิ ก ราหรื อคนรู้ จ ัก ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อกันในทางที่ไม่หวังดีนาไปโพสต์6 หากหญิงหรื อชายใดปรากฏอยูใ่ นคลิปวิดีโอลามก
อนาจารในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ บางกรณี อาจถึงขั้นต้องลาออกจากงาน ตัดขาดการติดต่อกับบุคคล
ในครอบครัว แม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะมีบทบัญญัติกฎหมายเพื่อลงโทษผูถ้ ่ายคลิปลามกอนาจารอยู่
เช่นกัน แต่ขอ้ มูลจากสมาคมทนายความสตรี เกาหลีใต้ระบุวา่ มีผถู้ ูกตัดสิ นว่ามีความผิดฐานโพสต์คลิป
อนาจารเพียงร้ อยละ 6 เท่านั้นที่ ถูกศาลพิพากษาตัดสิ นให้จาคุ ก ขณะเดี ยวกันอีกประมาณร้อยละ 65
ได้รับเพียงแค่โทษปรับ7 จึงยังคงมีเว็บไซด์ที่ทา้ ทายอานาจรัฐอัพโหลดคลิปลามกอนาจารผิดกฎหมาย
ออกมาอย่า งต่ อเนื่ อง เนื่ องจากผลตอบแทนจากค่ า โฆษณาที่ไ ด้รับ นั้นท ากาไรสู ง มากเมื่ อเที ย บกับ
ค่าปรับที่อาจต้องจ่ายเมื่อถูกทางการจับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ปั ญหาเว็บไซด์ผิดกฎหมายเหล่านี้ มิได้มีแต่เฉพาะประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น เพราะทางฝั่ ง
สหราชอาณาจักรสานักข่าว BBC ก็ได้เปิ ดเผยรายงานผลการสารวจของ Optenet ซึ่ งเป็ นบริ ษทั เอกชนที่
มี วตั ถุ ป ระสงค์เกี่ ยวข้องกับการดู แลความปลอดภัย เทคโนโลยีส ารสนเทศว่า จนถึ ง เดื อนมิ ถุ นายน
ปี 2010 เว็บไซด์ลามกอนาจารที่มีอยู่ทว่ั โลก คิดเป็ นจานวนได้ถึงร้อยละ 37 ของเว็บไซด์ที่มีท้ งั หมด8
และทาง BBC ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าจานวนของเว็บไซด์ลามกอนาจารตามรายงานนี้ ยงั ไม่เป็ นข้อมูลล่าสุ ด
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ข่ า วค่ า มิ ติ ใ หม่ ท่ัว ไทย, “วิเ คราะห์ สถานการณ์ ต่ า งประเทศ: ปั ญ หาแอบถ่ า ยภาพลามกเกาหลี ใ ต้, ” 3

พฤศจิกายน 2560.
5

เพิ่งอ้ าง.
6
การุ ญพร เชษพยัคฆ์, “เปิ ดเผยอาชญากรรมแอบถ่าย และค้าประเวณี ใน K-Pop พลังสื่ อเกาหลีใต้ ในการขุด
คุ ้ ย แ ละ สื บ สวน ,” สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่ 1 1 พฤษ ภาค ม 2 5 6 2 , จ าก https://thematter.co/pulse/skorea-newsmediapower/73008
7

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 5.
8
จอมพล พิทกั ษ์สนั ตโยธิน, “สื่ อโป๊ : การแสดงความคิดเห็นต้องห้ามและประชาธิ ปไตย,” นิ ติสังคมศาสตร์ ,
เล่มที่ 1, ปี ที่ 7 น.199(มกราคม – มิถุนายน 2557).
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ซึ่งหากทาการสารวจ ณ ปั จจุบนั อาจพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของเว็บไซด์ที่มีเนื้ อหาทางเพศในลักษณะที่เป็ น
สื่ อลามกอนาจารมากกว่าสถิติเมื่อ 7 ปี ที่แล้วอีกหลายเท่าตัว9
แม้เว็บ ไซด์ อ อนไลน์ เ หล่ า นี้ จ ะมี อยู่ม ากมายเพีย งใด แต่ ห ากประเทศนั้นๆ มี ม าตรการ
ควบคุมที่เข้มข้นคอยตรวจตราผูด้ ูแลเว็บไซด์อยูเ่ สมอแล้ว คลิปวีดิโอลามกอนาจารเหล่านี้ ยอ่ มไม่มีพ้ืนที่
ให้ป รากฏสู่ ส ายตาสาธารณชนได้ เว้นเสี ย แต่ จะมี ก ารส่ ง ต่ อ เผยแพร่ ใ นระบบคอมพิว เตอร์ รวมทั้ง
โทรศัพท์มือถื อจากเครื่ องสู่ เครื่ อง แต่เมื่อมีการจับกุมตัวผูก้ ระทาความผิดฐานแอบถ่ายหรื อจาหน่ าย
เผยแพร่ สื่อลามกอนาจาร สื่ อลามกอนาจารดังกล่ า วย่อมถูก เจ้าหน้า ที่รัฐยึดไว้เป็ นของกลางในการ
ดาเนิ นคดี ต่อไป และเมื่อเสร็ จสิ้ นขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้ว สื่ อลามกอนาจารนั้นย่อมถูก
ลบทิ้งหรื อถูกทาลายไปในที่สุด หากแต่สื่อลามกอนาจารที่ถูกแพร่ กระจายออกไปก่อนหน้านี้ ยงั คงมีอยู่
โดยรัฐไม่สามารถควบคุมได้
ประมวลกกฎหมายอาญาไทยกาหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจาร
เป็ นความผิด เฉพาะการมี ไ ว้ใ นครอบครองเพื่อการค้า เพื่อการแจกจ่ า ย หรื อเพื่ อการแสดงอวดแก่
ประชาชน ทา ผลิ ต มีไว้ นาเข้าหรื อยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้ส่ง ออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรื อยังให้พาไป หรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใดๆ ประกอบการค้า หรื อมีส่วน
หรื อเข้าไปเกี่ยวข้องในการค้า โดยไม่ได้แยกประเภทของสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปที่เกิดจากความยินยอม
พร้อมใจของผูแ้ สดงกับสื่ อลามกอนาจารที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผูท้ ี่ปรากฏในสื่ อ เป็ นกรณี ของการ
ถูกแอบถ่ายไว้เป็ นการเฉพาะ ผูเ้ สี ยหายและสังคมจึงยังไม่ได้รับความคุม้ ครองจากกฎหมายอาญาอย่าง
เต็มที่ ช่องโหว่ดงั กล่าวนี้จึงเป็ นสาเหตุให้ผกู้ ระทาผิดในชั้นต้นคือผูแ้ อบถ่ายไม่เกิ ดความเคารพยาเกรง
ต่อกฎหมาย อีกทั้ง ยังไม่สามารถยับยั้งการได้รับการถูกส่ งต่อจากผูค้ รอบครองที่อยูป่ ลายทางได้ ทาให้
สื่ อลามกอนาจารดังกล่าวแพร่ ขยายออกไปอย่างกว้างขวางด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ ว โดยไม่มีมาตรการ
การควบคุ ม ทางกฎหมายที่ ดีพ อ ผูเ้ สี ย หายและสั ง คมจึ ง ตกอยู่ใ นสภาวะหวาดผวาอันส่ ง ผลต่ อการ
ดารงชีวติ อย่างเป็ นปกติสุขได้

9

เพิ่งอ้ าง, น.199.
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ทั้งนี้ การครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไปถือเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคลที่สามารถกระทาได้
แต่ไ ม่รวมถึ ง การครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็ก ส่ วนการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่เป็ นการ
ถ่ายโดยที่ผปู ้ รากฏในสื่ อไม่ยนิ ยอมนั้น ถือเป็ นสื่ อลามกอนาจารที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 10 เพราะ
เป็ นการกระทบกระเทื อนต่ อสิ ท ธิ ข องความเป็ นอยู่ส่วนตัวตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 256011 กล่าวคือ การปรากฏตัวที่เกิ ดในสื่ อมิใช่ เกิ ดจากการแสดงออกในรสนิ ยมทางเพศ
อย่างเต็มใจ ทั้งยังกระทบกระเทือนต่อเสรี ภาพในการดาเนินชีวิตในพื้นที่ส่วนบุคคล ดังนั้น การมีไว้ใน
ครอบครองจึ ง มี ล ัก ษณะแตกต่ า งจากการครอบครองสื่ อ ลามกอนาจารโดยทั่ว ไป นอกจากนี้ การ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทดังกล่าว ยังอาจเป็ นปั จจัยหนึ่ งซึ่ งก่อให้เกิดแนวโน้มของการล่วง
ละเมิดทางเพศในสังคมมากยิ่งขึ้ น12 จึงสมควรที่จะกาหนดให้เป็ นความผิดแยกต่างหากจากลักษณะ
ความผิดเกี่ ยวกับเพศ13 เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างการครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารโดยทัว่ ไปกับสื่ อลามกอนาจารที่เกิ ดจากการแอบถ่าย เพราะสื่ อลามกอนาจารประเภทนี้
ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยวิถีเสรี ประชาธิปไตยโดยชอบ หากแต่เป็ นการกระทาที่กระทบต่อสิ ทธิ
ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของบุคคลและความเป็ นปกติสุขของสังคมโดยรวมเสี ยมากกว่า การคุม้ ครอง
คุ ณค่าของสิ ทธิ ระหว่างเสรี ภาพในการครอบครองทรัพย์สิน ตามรัฐธรรมนู ญในลักษณะการกระทา
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ดังกล่าวนี้ จึงต้องมีการชัง่ น้ าหนักความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นอีกครั้งโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายอาญา
เข้ามาควบคุม
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.

เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ความหมาย แนวคิ ด ทฤษฎี หลัก กฎหมาย และเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย

หรื อสิ่ งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุม้ ครองในการมีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง ตลอดจนมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมของผูท้ ี่ปรากฏ
ในสื่ อตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทย
2.

เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและวิ เ คราะห์ ห ลัก เกณฑ์ ใ นการก าหนดความรั บ ผิ ด อาญากรณี

การครอบครองสื่ อ ลามกอนาจารที่ ผูท้ ี่ ป รากฏในสื่ อ ถู ก ถ่ า ยโดยไม่ ยิ น ยอมตามกฎหมายประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศอัง กฤษ ประเทศสาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส ประเทศสหพันธ์ ส าธารณรั ฐเยอรมนี
และประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาสาหรับความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่ งสื่ อลามกอนาจาร
เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายจากกรณี ศึ ก ษาในความผิ ด ฐานนี้ เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ถู ก ต้ อ ง
เป็ นธรรม และตรงตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง กฎหมาย สอดคล้อ งกับ โครงสร้ า งความรั บ ผิด ทางอาญา
และหลักการตีความตามระบบกฎหมาย
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ในระบบกฎหมายไทยปัจจุบนั ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
ของผูถ้ ู ก รบกวนความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว จากการปรากฏในสื่ อ ลามกอนาจารโดยไม่ ยิ น ยอมไว้เ ป็ น
การเฉพาะ อีกทั้งยังไม่มีการแยกประเภทสื่ อลามกอนาจารดังกล่าวออกจากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไป
สิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว ยัง คงถู ก คุ ้ม ครองกระจัด กระจายอยู่ต ามกฎหมายลัก ษณะต่ า งๆ เช่ น
รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง
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และพาณิ ชย์ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างไรก็ตาม
การคุ ม้ ครองตามระบบกฎหมายไทยนั้นมีปัญหาอยู่หลายประการ ทั้งในแง่ขอบเขตและองค์ประกอบ
ทาให้ไม่สามารถนามาใช้เพื่อจากัดการครอบครองสื่ อลามกอนาจารไม่ให้มีการแพร่ ขยายออกไปสู่
วงกว้างได้ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวจากการปรากฏในสื่ อลามกอนาจารโดยไม่
ยินยอมได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม
ทั้ง นี้ ผู ้วิ จ ัย เห็ น ควรต้อ งพิ จ ารณาถึ ง เหตุ ผ ลที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลัง กฎหมายหรื อคุ ณ ธรรม
ทางกฎหมาย เพื่อให้สามารถปรับใช้กบั กรณี เฉพาะที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็ นธรรมโดยคานึงถึง
โครงสร้ างความรับผิดทางอาญา และหลักการตีความตามระบบกฎหมายที่เป็ นอยูด่ ว้ ย โดยนาแนวคิด
และหลักการของกฎหมายต่างประเทศมาปรับใช้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยได้อย่า งเหมาะสมดังนั้น การแยกบทบัญญัติความผิดฐานครอบครองสื่ อ ลามกอนาจาร
ที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมออกจากสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไป จึงเป็ นสิ่ งที่จะทาให้สิทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว
ของผูถ้ ูกถ่ายได้รับความคุม้ ครอง โดยไม่กระทบต่อเสรี ภาพในการรับฟังการแสดงความคิดเห็นผ่านทาง
สื่ อลามกอนาจารทัว่ ไป และการก าหนดให้ก ารครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ ผูถ้ ู ก ถ่ า ยไม่ ยินยอม
เป็ นความผิดอาญา แม้ว่าการครอบครองนั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่ วนตัวหรื อวัตถุ ประสงค์ทาง
การค้าก็ตาม ย่อมเป็ นไปเพื่อไม่ให้สื่อลามกอนาจารดังกล่าวยากแก่การลบล้างทาลาย ด้วยเหตุเพราะมี
ผูค้ รอบครองไว้ในสังคมเป็ นวงกว้าง
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาถึงความเป็ นมา แนวคิด หลักกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายหรื อวัตถุประสงค์
ในการก าหนดความรั บ ผิ ดในการมี ไ ว้ใ นครอบครองซึ่ ง สื่ อลามกอนาจาร ตลอดจนมาตรการอื่ น ๆ
ที่เกี่ ยวข้องในการควบคุ มการมีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง หลักการและเหตุผลในการตีความ
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กรณี ที่ผทู ้ ี่ปรากฏในสื่ อลามกอนาจารถูกแอบถ่ายโดยไม่ยนิ ยอม
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1.5 วิธีดาเนินการศึกษา
การกระท าโดยอาศัย การค้นคว้าวิจยั ทางเอกสาร (Documentary Research) เป็ นหลัก
โดยการศึ กษาหนังสื อ ตารากฎหมาย และบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาต่า งประเทศ
ตลอดจนค าพิ พ ากษาของศาลและความเห็ นของนัก กฎหมาย อันเป็ นการรวบรวมข้อมูล เพื่ อนามา
ประกอบการวิเคราะห์ สรุ ปปั ญหา และหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรื อข้อเสนอแนะต่อไป
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย และเจตนารมณ์ของกฎหมายหรื อสิ่ งที่
กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ ม้ ครองในการมีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง ตลอดจนมาตรการทาง
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ไม่ได้เกิ ดจากความยินยอมของผูท้ ี่ปรากฏ
ในสื่ อตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริ กา ประเทศอังกฤษ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศไทย
2. ทาให้ทราบถึงปั ญหาและสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ความรับผิดอาญากรณี การครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารที่ ผูท้ ี่ ป รากฏในสื่ อ ถู ก ถ่ า ยโดยไม่ ยิน ยอมได้ โดยเปรี ย บเที ย บจากกฎหมายประเทศ
สหรั ฐ อเมริ ก า ประเทศอัง กฤษ ประเทศสาธารณรั ฐฝรั่ ง เศส ประเทศสหพันธ์ ส าธารณรั ฐเยอรมนี
และประเทศไทย
3. ทาให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปั ญหาการมีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครอง กรณี สื่อลามก
อนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยินยอมเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายจากกรณี ศึกษานี้ เป็ นไปใน
ทิศทางที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และตรงตามเจตนารมณ์แห่ งกฎหมาย สอดคล้องกับโครงสร้างความรับผิด
ทางอาญา และหลักการตีความตามระบบกฎหมาย
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บทที่ 2
การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผู้ถูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอมในสถานการณ์ ปัจจุบัน
ในบทนี้ จะได้กล่าวถึ งสถานการณ์ปัจจุบนั ของการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่าย
ไม่ยินยอม โดยจะกล่ า วถึ ง ความหมายของสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่วนตัว เสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็ น ความหมายและลัก ษณะของสื่ อ และสิ่ งลามกอนาจารแอบถ่ ายโดยพิจารณาทั้งจากตัวอักษร
จากบทบัญญัติของกฎหมายไทยและต่างประเทศ แนวบรรทัดฐานคาพิพากษาศาลฎีกาและความเห็น
ของนักกฎหมาย ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ ยวกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผูถ้ ูกถ่ ายไม่ยินยอม
โดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความหมายของสิ ทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัว
การศึกษาถึงความหมายของสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวนั้น เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
กาหนดลักษณะของสิ่ งที่ กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุ ม้ ครอง เพื่อการตกผลึ กเป็ นคุณธรรมทางกฎหมาย
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีความตื่นตัวในเรื่ องของสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
เหมือนดังเช่ นในต่างประเทศ จึงยังไม่มีการนิ ยามความหมายของคานี้ ไว้เป็ นการเฉพาะอย่างชัดแจ้ง
ดัง นั้น เพื่อเป็ นการศึ ก ษาถึ งลัก ษณะของสื่ อลามกอนาจารที่ ผูป้ รากฏในสื่ อถู กละเมิดสิ ทธิ ใ นความ
เป็ นอยู่ส่วนตัวจึงต้องพิจารณาความหมายของสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวตามความหมายที่ปรากฏอยู่
ทัว่ ไป ดังนี้
2.1.1 พิจารณาตามตัวอักษร
หากอ้างอิงตามหลักภาษาไทย พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้มีการ
นิยามความหมายของสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวไว้ โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
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คาว่า “สิ ทธิ ” หากเป็ นคานามทัว่ ไป หมายถึงอานาจอันชอบธรรมโดยพื้นฐาน แต่ถา้ เป็ น
ค านามเฉพาะในทางกฎหมายแล้ว สิ ท ธิ น้ ัน หมายถึ ง อ านาจที่ ก ฎหมายรั บ รองให้ก ระท าการใดๆ
โดยสุ จริ ตได้อย่างอิสระ แต่ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนถึงสิ ทธิของบุคคลอื่น14
คาว่า “ความเป็ นอยู”่ เป็ นคาวิเศษณ์ซ่ ึ งเป็ นคาที่ทาหน้าที่ขยายคานาม คาสรรพนาม คากริ ยา
หรื อคาวิเศษณ์ ดว้ ยกันเพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่น้ ี หมายถึ งสภาพความเป็ นไปตามความเป็ น
จริ ง15
คาว่า “ความเป็ นส่ วนตัว” เป็ นคาวิเศษณ์ หมายถึง สภาพเฉพาะตัวหรื อเฉพาะบุคคล เช่ น
เรื่ องส่ วนตัวหรื อของใช้ส่วนตัว เป็ นต้น16
ดัง นั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ ส่ ว นตัว ตามตัว อัก ษรแล้ว
ย่อมหมายถึง อานาจที่กฎหมายรับรองให้กระทาการใดๆ เพื่อความเป็ นไปในการใช้ชีวิต โดยมีขอบเขต
พื้นที่เฉพาะตัวแยกต่างหากจากบุคคลอื่น17 แต่ถึงอย่างไรก็ยงั คงไม่ใช่นิยามความหมายที่ชดั เจนแน่นอน
เป็ นแต่เพียงข้อสันนิษฐานเมื่อพิจารณาตามตัวอักษรของหลักภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการศึกษา
ถึ ง ความหมายของสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่ วนตัวอย่า งละเอี ย ดลึ ก ซึ้ ง จึ ง ต้องพิ จารณาประกอบหลัก
กฎหมายต่อไป

2.1.2 พิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายตามแนวบรรทัดฐานคาพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของ
นักกฎหมาย
14

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, (กรุ งเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน

, 2556), อ้างคาว่า “สิ ทธิ.”
15

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ความเป็ นอยู.่ ”

16

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ส่วนตัว.”

17

คณาธิ ป ทองรวีวงศ์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุ ้มครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว: ศึ กษา

เปรี ยบเทียบการเฝ้ าติดตามคุกคาม (Stalking) กับการถ่ายภาพโดยมิได้รับรู ้และยินยอม,” กระบวนการยุติธรรม, เล่มที่
3, ปี ที่ 2, น.90(กรกฎาคม-กันยายน 2552).
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เนื่ องจากสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวเป็ นสิ ทธิ ที่ได้รับการรับรองคุม้ ครองโดยความหมาย
ของมาตรฐานระหว่า งประเทศ ตามที่ป รากฏในสนธิ สัญญาฉบับ ต่ า งๆ ที่ ประเทศไทยเข้าเป็ นภาคี
สมาชิกโดยการลงนามหรื อภาคยานุวตั ิ จึงมีผลผูกพันให้ประเทศไทยต้องปฏิบตั ิตามสนธิสัญญาโดยการ
ตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในประเทศเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ดงั กล่าว จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ศึกษาถึงความหมายของสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทยอันเป็ นกฎหมายสู งสุ ดที่รับรองคุ ม้ ครองให้ และกฎหมายในชั้นแม่บทที่สาคัญ
อย่างประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
2.1.2.1 พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความคุม้ ครองสิ ทธิ ในความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวของปั จเจกบุคคล โดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 32 อย่างชัดเจนว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ ใน
ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสี ยง และครอบครัว
การกระทาอันเป็ นการละเมิดหรื อกระทบต่ อสิ ทธิ ของบุคคลตามวรรคหนึ่ ง หรื อการนา
ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ม่ ว่า ในทางใดๆ จะกระท ามิ ไ ด้ เว้น แต่ โ ดยอาศัย อ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จาเป็ นเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
โดยเฉพาะวรรคสองซึ่ งเป็ นสาระสาคัญและเป็ นหลักประกันว่า รัฐจะต้องมีมาตรการพิเศษ
เพื่อดาเนิ นการได้ไปซึ่ งข้อมูลในความเป็ นส่ วนตัวโดยไม่มีอานาจทั้งทางตรงและทางอ้อม สิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานดังกล่าวไม่ใช่เพียงสิ ทธิ ที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดหรื อแทรกแซงโดยรัฐตามอาเภอใจ หากแต่ผทู้ รง
สิ ทธิ สามารถแสดงและปกป้ องสิ ทธิ ดงั กล่าวไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากบุคคลธรรมดาอื่นๆ ด้วย เพื่อให้
ความคุ ม้ ครองแก่บุคคลที่ถูกล่วงละเมิดหรื อถูกกระทบสิ ทธิ อย่างไม่เป็ นธรรมโดยปราศจากความรับรู้
และยินยอม ในฐานะที่บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิ ในเนื้อตัวร่ างกายของตนเอง ย่อมสามารถเลือกได้วา่ จะ
เปิ ดเผยร่ า งกายส่ ว นใดต่ อ การรั บ รู้ ข องใครและในระดับ ใด ดัง นั้น การแอบถ่ า ย ส่ ง ต่ อ และหรื อ

11

ครอบครองไว้ซ่ ึ งภาพโป๊ ของผูถ้ ูกแอบถ่าย จึงเป็ นการก่อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อการใช้ชีวิตในสังคม
ของผูถ้ ูกล่วงละเมิดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้18
2.1.2.2 พิจารณาตามประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญามิได้กาหนดมาตรการตอบโต้พฤติกรรมซึ่ งถือเป็ นการล่วงล้ าสิ ทธิ
ส่ วนบุคคลไว้เป็ นความผิดเกี่ยวกับสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวโดยเฉพาะ แต่ได้มีการบัญญัติไว้ในความผิด
เกี่ยวกับเพศด้วยการเทียบเคียงปรับบทลงโทษในความผิดฐานกระทาอนาจาร19 ตามมาตรา 27820 มาตรา
38821 และมาตรา 39722 ซึ่งเป็ นความผิดลหุโทษไว้
ด้วยเหตุ เพราะไม่มีบทบัญญัติกฎหมายคุ ้มครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวไว้โดยตรง
ศาลจึงต้องตีความกฎหมายอาญาขยายออกไปเพื่อให้รัฐสามารถนาตัวผูก้ ระทาผิดมาลงโทษได้ เพื่อเป็ น
การคุ ม้ ครองผูเ้ สี ยหาย อีกทั้งเป็ นการระงับยับยั้งไม่ให้ผคู้ นในสังคมถือเอาช่ องว่างทางกฎหมายนี้เป็ น
18

รณกรณ์

บุ ญ มี , “การแอบมองหรื อ การแอบถ่ า ยภาพในทางเพศกับ กฎหมายอาญา,” รพี 2560,

(กรุ งเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560), น.24-25.
19

คาพิพากษาฎีกาที่ 12983/2558 (https://deka.in.th/view-590210.html).

20

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 “ผูใ้ ดกระทาอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิ บห้าปี โดยขู่เข็ญด้วยประการ

ใดๆ โดยใช้กาลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยูใ่ นภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรื อโดยทาให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตน
เป็ นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิ บปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
21

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา มาตรา 388 “ผูใ้ ดกระทาการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกานัล โดยเปลือย

หรื อเปิ ดเผยร่ างกาย หรื อกระทาการลามกอย่างอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
22

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา มาตรา 397 “ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใดๆ ต่อผูอ้ ื่น อันเป็ นการรังแก ข่ม

เหง คุกคาม หรื อกระทาให้ได้รับความอับอายหรื อเดือดร้อนราคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ งเป็ นการกระทาในที่สาธารณสถานหรื อต่อหน้าธารกานัลหรื อเป็ นการ
กระทาอันมีลกั ษณะส่ อไปในทางที่ จะล่วงเกิ นทางเพศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นหนึ่ งเดื อนหรื อปรับไม่เกิ นหนึ่ ง
หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็ นการกระทาโดยอาศัยเหตุที่ผูก้ ระทามีอานาจเหนื อผู ้ ถูกกระทาอัน
เนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชา นายจ้าง หรื อผูม้ ีอานาจเหนื อประการอื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
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ข้อยกเว้น ในการไม่ ต้อ งรั บ ผิด จากการกระท าดัง กล่ า ว แต่ อย่า งไรก็ ต ามการตี ค วามค าว่า “กระท า
อนาจาร” ตามหลักวิชาการแล้วจะต้องมีการกระทาต่อเนื้ อตัวของบุคคลโดยตรงด้วย ดังนั้น พฤติกรรม
การเปิ ดของลับให้ผเู ้ สี ยหายดู การกล่าวถ้อยคาลามกให้ฟัง การวาดภาพลามกให้ดู การแอบมองของลับ
ของผูเ้ สี ยหายด้วยสายตา หรื อวิธีการใช้กล้องบันทึกภาพตามข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในคาพิพากษาฎีกาก็ยงั
ไม่ถือเป็ นการกระทาอนาจาร23
2.1.3 การคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวในต่างประเทศ
การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว ในต่ า งประเทศนั้นมี ก รณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
ดังกล่าวอยู่มากมาย เช่ น กรณี เจ้าชายวิลเลี ยมพระโอรสเจ้าฟ้ าชายชาร์ ลส์ มกุฏราชกุมารอังกฤษได้ส่ง
คาร้ องทุกข์ต่อคณะกรรมาธิ การรับเรื่ องร้องทุกข์ของสื่ อมวลชน ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานควบคุมการทางาน
ในวิชาชีพหนังสื อพิมพ์ ว่าถูกละเมิดในเรื่ องส่ วนตัวมากเกินไปหรื อกรณี เจ้าหญิงไดอาน่าอดีตพระชายา
เจ้า ฟ้ าชายชาร์ ล ประสบอุ บ ัติ เ หตุ เ พราะหลบหลี ก การท าข่ า วของเหล่ า ปาปาราซซี่ ภายหลัง การ
สิ้ นพระชนม์ญาติพี่นอ้ งได้มีการร้องเรี ยนไปยังคณะกรรมาธิ การสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งสภายุโรปว่ารัฐบาล
อังกฤษปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นส่ วนตัวของพระองค์มากเกิ นไป และในกรณี
สุ ดท้ายดัชเชสแห่ งยอร์ ค (เฟอร์ ก้ ี ) ถูกปาปาราซซี่ แอบถ่ายขณะอยู่ในที่ส่วนตัวกับเศรษฐีชาวอเมริ กนั
แล้วนามาลงในนิ ตยสารสัญชาติฝรั่งเศส24 จึงได้ยื่นฟ้ องนิตยสารฉบับดังกล่าวต่อศาลฝรั่งเศส ประเทศ
สาธารณรั ฐฝรั่ งเศสจึงได้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งรับรองสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวไว้ใน
กฎหมายอย่า งชัดแจ้ง25 มี ขอ้ สัง เกตว่า ในทุ กประเทศทางตะวันตกก าลัง ตระหนักถึ ง ผลเสี ย ของการ
คุกคามความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวแล้ว แม้จะยังไม่ได้กล่าวถึงการครอบครองสื่ อที่เกิดจากการคุกคามนั้นก็ตาม
23

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 18, น.24-25.

24

คณาธิป ทองรวีวงศ์, “การนากฎหมายลักษณะละเมิดความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (Privacy Tort) กรณี การเปิ ดเผย

เรื่ องราวส่ วนตัวต่อสาธารณะ (Public given to private life) มาปรับใช้เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของ
ผูถ้ ูกเผยแพร่ ขอ้ มูลทางเว็บไซด์เครื อข่ายสังคม,” บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 2, ปี ที่ 69, น.95(มิถุนายน 2556).
25

กุลพล พลวัน, “สิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัวกับการคุม้ ครองตามกฎหมายไทย,” ข่าวเนติบณ
ั ฑิตยสภา, เล่ม

ที่ 295, ปี ที่ 18, น.5(ตุลาคม 2548).
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สิ ท ธิ ในความเป็ นอยู่ส่ วนตัวมี พฒั นาการมาจากความพยายามที่ จะผลักดันให้เกิ ดความ
เคารพในเรื่ องศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ดว้ ยความเสมอภาคอย่างมีเสรี ภาพ จึงมีการต่อสู้เพื่อเรี ยกร้อง
สิ ท ธิ ดัง กล่ า วจากการถู ก คุ ก คามโดยเสรี ภาพที่ ไ ม่มี ข ้อจากัดในดิ นแดนต่ า งๆ ทัว่ โลก ผูน้ าประเทศ
และนักกฎหมายต่างมี บทบาทในการส่ งเสริ มแนวคิดนี้ จึงร่ างขึ้นเป็ นบทบัญญัติเพื่อคุ ม้ ครองป้ องกัน
สิ ทธิ พลเมืองในดินแดนซึ่ งอยูใ่ นความดูแลของตน สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ที่ติดตัวมา
โดยธรรมชาติน้ ีต่อมาจึงถูกรับรองให้เป็ นสิ ทธิ ทางกฎหมาย26 สะท้อนให้เห็นถึ งการใช้อานาจรัฐในการ
คุม้ ครองดูแลประชาชนโดยการตราไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อเป็ นประจัก ษ์พยาน ทว่า สิ ทธิ ดงั กล่าวนี้ ยงั คง
ไม่มีความเป็ นสากลจนกระทัง่ ต่อมาเมื่อประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและอเมริ กาเหนื อเห็นพ้องต้องกัน
จึงก่อกาเนิ ดเกิ ดเป็ นปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights
1948) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights 1966) ในเวลาต่อมา
2.1.3.1 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
บรรดาประเทศสมาชิ กองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชนเมื่อ ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) หรื อ UDHR เพื่อให้ยึดถือไว้
เป็ นมาตรฐานของมวลมนุษย์ในการปฏิบตั ิต่อกัน ถึงแม้วา่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ ของมนุษย์และของ
พลเมื องจะมิ ไ ด้มี ผ ลบัง คับ ทางกฎหมายเช่ นเดี ย วกันกับ สนธิ สัญญาหรื อข้อตกลงระหว่า งประเทศ
แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี้นบั ว่าเป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาศีลธรรมและจริ ยธรรมทางการเมือง อีกทั้งยัง
ถือเป็ นหลักเกณฑ์สาคัญในการคุม้ ครองสิ ทธิ ที่บรรดาประเทศทัว่ ทุกภูมิภาคของโลกยอมรับและบังคับ
ใช้จริ งในทางปฏิบตั ิ
โดยการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชนนั้น
ข้อ 12 ได้ร ะบุ ว่ า “บุ ค คลย่ อ มไม่ ถู ก แทรกแซงโดยพลการในความเป็ นอยู่ ส่ ว นตัว ในครอบครั ว
ในเคหสถาน หรื อในการสื่ อสาร หรื อไม่อาจถูกลบหลู่ในเกียรติยศ ชื่อเสี ยง บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิ ที่จะ

26

เพิ่งอ้ าง, น.6.
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ได้รับ การปกป้ องคุ ้มครองโดยกฎหมายต่อการแทรกแซงในสิ ทธิ เช่ นว่านั้น” 27 และข้อ 19 ที่ระบุว่า
“ทุกคนมีสิทธิ ในอิสรภาพแห่ งความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้ สิ ทธิ น้ ี รวมถึ งอิสรภาพที่จะถื อเอา
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่จะแสวงหา รับและส่ งข้อมูลข่าวสารและข้อคิดผ่านสื่ อใด
และโดยไม่คานึงถึงพรมแดน”28
ต่ อ มาหลัก การของปฏิ ญ ญาสากลว่า ด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ย์ช นได้มี ก ารแปลเจตนาและขยาย
ข้อความให้ละเอียดยิ่งขึ้ นด้วยการร่ างเป็ นกติการะหว่างประเทศที่มีผลบังคับทางกฎหมาย คือกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
2.1.3.2 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
บรรดาประเทศสมาชิ กองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันรับรองกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิ ทธิ พลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมืองเมื่อ ค.ศ.1966 (International Covenant on Civil and Political
Rights 1966) หรื อ ICCPR ถือเป็ นสนธิ สัญญาพหุ ภาคี โดยส่ วนหนึ่ งของ "ร่ างกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน
ระหว่างประเทศ" ร่ วมกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights
หรื อ UDHR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรื อ ICESCR) สนธิ สัญญานี้ ให้คามัน่ สัญญาว่า
ภาคีจะเคารพสิ ทธิ พลเมื องและสิ ทธิ ทางการเมืองของบุคคล ซึ่ งรวมถึ งสิ ทธิ ในชี วิต เสรี ภาพในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นในส่ วนของการคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลในรัฐภาคีน้ นั
โดยปรากฏอยู่ในข้อ 17 สรุ ปความได้ว่า “บุคคลจะถูกแทรกแซงในความเป็ นอยู่ส่วนตัว ครอบครัว

27

Universal Declaration of Human Rights 1948Article 12. “No one shall be subjected to arbitrary

interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation.
Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”
28

Universal Declaration of Human Rights 1948Article 19. “Everyone has the right to freedom of opinion

and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart
information and ideas through any media and regardless of frontiers.”
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เคหสถาน หรื อการติดต่อสื่ อสารโดยพลการหรื อโดยมิชอบด้วยกฎหมายหาได้ไม่ และบุคคลย่อมมีสิทธิ
ที่จะได้รับการคุม้ ครองตามกฎหมายจากการแทรกแซงเช่นว่านั้น”29
2.2 ความหมายของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
การศึกษาถึ งความหมายของเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้น เป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการกาหนดลักษณะของสิ่ งที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะคุม้ ครองในกรณี ที่สิทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวมี
การถูกนามาใช้อย่างกว้างขวางจนกระทบความมีเสรี ภาพของประชาชนพลเมืองโดยส่ วนรวม เนื่องจาก
ประเทศไทยมีการเรี ยกร้ องเรื่ องเสรี ภาพและประชาธิ ปไตยมาเป็ นเวลายาวนานนับแต่มีรัฐธรรมนู ญ
ดังนั้น เพื่อเป็ นการศึกษาถึงลักษณะของสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่าย จึงต้องพิจารณา
ความหมายของเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นตามความหมายที่ปรากฏอยูท่ ว่ั ไป ดังนี้
2.2.1 พิจารณาตามตัวอักษร
หากอ้างอิงตามหลักภาษาไทย พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้มีการ
นิยามความหมายของเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
คาว่า “เสรี ภาพ” เป็ นคานามทัว่ ไปหมายถึงความสามารถที่จะกระทาการใดๆ ได้ตามที่ตน
ปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรี ภาพในการพูด เสรี ภาพในการนับถือศาสนา ความมีสิทธิ ที่
จะทาจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น30
คาว่า “แสดง” เป็ นคากริ ยาซึ่ งในที่น้ ี หมายถึง ชี้ แจงอธิ บายบอกข้อความให้รู้ เช่ น แสดง
ธรรม หรื อทาให้ปรากฏออกมา เช่ น แสดงตัว31 ส่ วนคาว่า “คิดเห็ น” นั้นเป็ นคากริ ยาหมายความว่า
เข้าใจ32
29

International Covenant on Civil and Political Rights 1966Article 17 “1. No one shall be subjected to

arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his
honour and reputation.
2. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”
30

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “เสรี ภาพ.”
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ดังนั้น เมื่ อพิจารณาความหมายของเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น ตามตัวอักษรแล้ว
ย่อมหมายถึง การที่พลเมืองสามารถแสดงออกหรื อสื่ อสารความรู้สึกนึกคิดหรื อความเห็น ด้วยการพูด
การแสดงท่าทาง ผ่านอักษรทั้งบนหน้ากระดาษหรื อหน้าสื่ อออนไลน์ ตลอดจนผ่านเสี ยงเพลง ภาพถ่าย
ภาพกราฟิ กหรื อภาพเคลื่อนไหว รวมถึงสิ ทธิ ในการเข้าถึงหรื อได้รับข้อมูล ความคิดเห็นที่มีการสื่ อสาร
และเผยแพร่ ดว้ ย
แต่ถึงอย่างไรก็ยงั คงไม่ใช่ นิยามความหมายที่ชัดเจนแน่ นอน เป็ นแต่เพียงข้อสันนิ ษฐาน
เมื่อพิจารณาตามตัวอักษรของหลักภาษาไทยเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการศึกษาถึงความหมายของเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียดลึกซึ้ ง จึงต้องพิจารณาประกอบหลักกฎหมายต่อไป
2.2.2 พิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายตามแนวบรรทัดฐานคาพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของ
นักกฎหมาย
เนื่ อ งจากเสรี ภาพในการแสดงความคิ ด เห็ น เป็ นสิ่ งที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองคุ ้ ม ครอง
โดยความหมายของมาตรฐานระหว่างประเทศ ตามที่ปรากฏในสนธิสัญญาฉบับต่างๆ ที่ประเทศไทยเข้า
เป็ นภาคี ส มาชิ ก โดยการลงนามหรื อภาคยานุ ว ตั ิ จึ ง มี ผ ลผู ก พัน ให้ ป ระเทศไทยต้อ งปฏิ บ ัติ ต าม
สนธิ สัญญาโดยการตรากฎหมายเพื่อบังคับใช้ภายในประเทศเพื่อคุม้ ครองเสรี ภาพดังกล่าว จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึ งความหมายของเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของ
กฎหมายไทย ตั้ง แต่รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยอันเป็ นกฎหมายสู ง สุ ดที่ รับรองคุ ้มครองให้
และกฎหมายในชั้นแม่บทที่สาคัญอย่างประมวลกฎหมายอาญา ดังนี้
2.2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ให้ความคุม้ ครองเสรี ภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของปั จเจกบุคคล โดยมีการบัญญัติไว้ในมาตรา 34 อย่างชัดเจนว่า
“บุคคลย่อมมี เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา
และการสื่ อความหมายโดยวิธีอื่น การจากัดเสรี ภาพดังกล่าวจะกระทามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตาม
31

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “แสดง.”

32

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “คิดเห็น.”
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของ
บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชน หรื อเพื่อป้ องกันสุ ขภาพของ
ประชาชน
เสรี ภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุม้ ครอง แต่การใช้เสรี ภาพนั้นต้องไม่ขดั ต่อหน้าที่ของ
ปวงชนชาวไทยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคล
อื่น”
โดยเฉพาะวรรคแรกซึ่ งมีสาระสาคัญเป็ นหลักประกันว่า รัฐจะต้องเปิ ดโอกาสให้ประชาชน
มีอิส ระทางความคิ ดเสรี ภาพขั้นพื้นฐานดังกล่ า วไม่ เพียงแต่ มุ่ ง คุ ้ม ครองประโยชน์ของผูด้ าริ นึก คิ ด
อย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั เปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้ไตร่ ตรองตรึ กตาม ภายหลังที่ได้มีการ
แสดงออกทางความเห็นของนักคิดนั้นแล้วอีกด้วย
2.2.2 การคุม้ ครองเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นในต่างประเทศ
เสรี ภาพของประชาชนและสื่ อสารมวลชน (freedom of press)ในการวิพากษ์วิจารณ์
และเข้าถึ งข้อมูลต่างๆ เป็ นสิ ทธิ พ้ืนฐาน (fundamental rights) ที่แสดงถึงความเป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์
ในขณะเดี ย วกัน เสรี ภ าพนี้ เป็ นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ว่ า ประเทศนั้น ให้ ค วามเคารพในการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยที่จะต้องยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง
2.2.3.1 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
กติกาสากล ICCPR ค.ศ. 1996 ได้กาหนดหลักประกันเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
(freedom of expression) ไว้ตามมาตรา 19(2) กล่ าวคือ บุคคลย่อมมีสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็ น
รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการแสวงหาและได้รับ ข้อ มูล โดยปราศจากการปิ ดกั้น โดยอาจแสดงความคิ ด เห็ น
ผ่า นการเขี ย น ตี พิ ม พ์ หรื อ รู ป แบบอื่ น ๆ ทางศิ ล ปะ ซึ่ งอาจกระท าผ่า นวิธี ก ารใดๆ หรื อ โดยผ่า น
สื่ อมวลชนโดยเสรี อย่างไรก็ตาม การแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นดังกล่าว ตาม (2) จะต้องดาเนินการด้วย
ความรับผิดชอบและหน้าที่ในการเคารพสิ ทธิ ของบุคคลอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 19(3) ดังนั้น
รั ฐจึ งอาจจะกาหนดข้อ จากัดในการแสดงความคิ ดเห็ นได้โ ดยจะต้องบัญญัติ เป็ นกฎหมายเท่ า ที่ จาเป็ น
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โดยกฎหมายนั้นจะต้องตราขึ้นเพื่อรักษาชื่อเสี ยงของบุคคลอื่นหรื อเพื่อปกป้ องความมัน่ คงปลอดภัยของรัฐ
หรื อความสงบเรี ยบร้อยหรื อการสาธารณสุ ขหรื อศีลธรรมอันดีเท่านั้น

นอกจากนี้ ICCPR ยังมีหลักการที่สาคัญในการอนุญาตให้จากัดเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็นได้โดยอาศัยเหตุผลแห่ งความจาเป็ นเพื่อการรักษาศีลธรรมอันดี ซึ่ งองค์การสหประชาชาติได้
ตระหนักถึ งปั ญหานี้ เพราะแต่ละสังคมจะมีมาตรฐานแห่ งศีลธรรมที่แตกต่างกันไป จึงกาหนดว่าการ
อ้างหลักการนี้จะต้องเป็ นหลักการแห่งศีลธรรมสากลที่มนุษยชาติยอมรับ (in the light of universality of
human rights) และภายใต้หลักการห้ามเลือกปฏิบตั ิ (principle of non-discrimination) ห้ามมิให้รัฐใด
รัฐหนึ่งถือว่ามาตรฐานทางศีลธรรมของตนเองเป็ นสาคัญเหนือกว่าในการตรากฎหมายนั้น สาหรับการ
อ้างเหตุ ผลว่าจะต้องรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย หรื อ public order นั้น จะต้องไม่ใช่ เพียงการอ้างว่า
“เพื่อความสงบเรี ยบร้อย” ตามอาเภอใจของผูป้ กครอง เนื่องจากอานาจของรัฐ (public power) จะต้องใช้
อย่างชอบธรรม เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งยวดต่อสาธารณะที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริ ง ไม่ใช่ เพียง
ความหมายของการควบคุ ม กิ จ กรรมทั่ว ไปของประชาชนเพื่ อ “ความสงบสุ ข ” ตามที่ ผูป้ กครอง
ปรารถนา ดังนั้นการตรากฎหมายในกรณี น้ ี จึงต้องถูก ตรวจสอบอย่า งเข้มข้นตามหลักเหตุ ผลความ
จาเป็ นอันยิ่งยวดและหลักสัดส่ วนที่รุนแรงน้อยที่สุ ด และยังมีทางเลื อกแก่ สังคมในการแสดงความ
คิดเห็น โดยองค์การสหประชาชาติได้กาหนดแนวทางในการตรากฎหมายตามหลัก “จาเป็ น (necessary)
และหลักสัดส่ วน (principle of proportionality)” ไว้วา่ มาตรการที่ตราขึ้นเพื่อจากัดเสรี ภาพในการแสดง
ความคิดเห็นจะต้องสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่รัฐมุ่งปกป้ องอย่างแท้จริ ง33

2.3 สิ ทธิทจี่ ะไม่ ถูกถ่ ายภาพโดยมิได้ รับรู้ยนิ ยอมและคุณธรรมทางกฎหมาย
สิ ทธิ ในการที่จะไม่ถูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู้และยินยอม (right not to be taken photograph
without knowledge and consent) จัดเป็ นสิ ทธิ ที่แตกย่อยมาจากสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว William L.
33

ศิริพล กุศลศิลป์ วุฒิ, “สิ ทธิและเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น: ความแตกต่างในการวิพากษ์วจิ ารณ์ตาม

หลักกฎหมายของสหรัฐอเมริ กาและประเทศไทย,” วารสารนิติสงั คมศาสตร์ , เล่มที่ 2, น.156(กรกฎาคม-ธันวาคม).
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Prosser เห็นว่า การถ่ายภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลซึ่ งอาศัยอยูภ่ ายในบ้านของเขานั้น ถือเป็ นการ
ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล เพราะการกระทาละเมิดดังกล่าวเป็ นสาเหตุทาให้บุคคลที่ถูกถ่ายภาพนั้นเกิ ด
ความทุกข์ทางใจได้ แต่หากเป็ นการถ่ายภาพบุคคลในสถานที่สาธารณะ ผูท้ ี่ถูกถ่ายภาพย่อมไม่มีสิทธิ
ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว กรณี ดงั กล่าวจึงไม่ถือเป็ นการล่วงล้ าสิ ทธิ ส่วนบุคคล เนื่ องจากเทียบเคียงได้
เท่ า กับ การจดบัน ทึ ก เท่ า นั้น และไม่ แ ตกต่ า งไปจากการพรรณนาสิ่ ง ที่ รั บ รู้ ผ่า นสายตาในสถานที่
สาธารณะลงในกระดาษเพื่อย้ าเตือนความทรงจาซึ่ งเป็ นกรณี ที่บุคคลทัว่ ไปที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ
แห่งนั้นย่อมมีอิสระและเสรี ภาพที่สามารถจะกระทาได้34
ถึงกระนั้น มิใช่วา่ ในสถานที่สาธารณะจะถ่ายภาพผูอ้ ื่นได้ในทุกกรณี ไป เพราะต้องพิจารณา
จากพฤติกรรมของผูท้ ี่ถูกถ่ายภาพในพื้นที่สาธารณะด้วยว่ามีความพยายามที่จะปกปิ ดตัวเองหรื อไม่ เช่น
กรณี บุคคลที่มีชื่อเสี ยงแต่งตัวออกจากที่พกั ด้วยเสื้ อคอลึกหรื อกระโปรงผ่าข้างขาสู งไปงานแฟชัน่ แม้รู้
ว่าจะต้องพบกับบรรดาช่ างภาพและสื่ อมวลชนจานวนมากแต่ก็ยินดีและเต็มใจ หรื อกรณี บุคคลทัว่ ไป
สวมใส่ ก ระโปรงทรงสุ ภ าพออกมาเดิ นเล่ นพัก ผ่อนในสวนสาธารณะ แล้วถู ก ลมหมุ นฤดู ร้อนพัด
กระโปรงเปิ ดในขณะที่ มีผูถ้ ่ า ยภาพทิวทัศ น์อยู่ใ นบริ เวณนั้นถ่ า ยติ ดภาพเหตุ ก ารณ์ ดังกล่ า วได้พ อดี
กรณี น้ ีบุคคลผูส้ วมใส่ กระโปรงทรงสุ ภาพจึงไม่อาจคาดคิดมาก่อนว่าจะมีลมหมุนพัดรุ นแรงมากระทบ
จนกระโปรงเปิ ด และก็ไม่รู้ตวั ด้วยว่าขณะนั้นภาพตนที่กระโปรงเปิ ดมีผบู้ นั ทึกไว้ได้ ผูถ้ ่ายภาพเองก็ไม่
มีเจตนาที่จะถ่ายภาพชุ ดชั้นในของผูใ้ ดมาตั้งแต่ตน้ แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นเป็ นเพราะความบังเอิญ
พอดี ทั้ง สองกรณี น้ ี ถื อเป็ นตัวอย่า งที่ แสดงถึ ง การสละความคุ ้ม ครองสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่ วนตัว
โดยตั้งใจและไม่ต้ งั ใจ แต่กรณี ที่สองต้องขึ้นอยูก่ บั เจตนาของผูถ้ ่ายภาพด้วยเป็ นสาคัญ
หากข้อเท็จจริ งเปลี่ยนไปว่าช่างภาพนั้นตั้งกล้องถ่ายภาพทิวทัศน์บริ เวณใกล้กบั ห้องน้ าหญิง
ภายในสวนสาธารณะเพราะรู ้ ว่ า มี สุ ภ าพสตรี ม าเปลี่ ย นชุ ด ออกก าลัง กายอยู่เ สมอ และในช่ ว งที่
สวนสาธารณะใกล้เวลาปิ ดผูค้ นใช้ห้องน้ าเยอะมาก จึงมักจะมีหญิงสาวบางส่ วนเลือกที่จะเปลี่ยนชุ ด
หลังพุ่มไม้อยู่บ่อยๆโดยช่ างภาพเองก็สามารถจับภาพการเปลี่ยนชุ ดของหญิงสาวเหล่านั้นได้อยู่เสมอ
กรณี น้ ี แม้หลังพุ่มไม้จะเป็ นพื้นที่สาธารณะแต่ผมู้ าเปลี่ยนเสื้ อผ้าก็ยงั ไม่มีเจตนาที่จะสละความคุม้ ครอง
34

Prosser, William L., “Privacy,” California Law Review, Issue 3, Volume 48, p.392(1960).
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สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ วนตัว หาไม่แล้วก็คงจะเปลี่ยนชุดบริ เวณข้างทางวิ่งออกกาลังกายได้โดยไม่ตอ้ ง
ใช้บริ การห้องน้ าสาธารณะเพื่อปกปิ ดร่ างกาย ดังนั้นช่างภาพที่ต้ งั กล้องบริ เวณใกล้กบั ห้องน้ าหญิงนั้น
ย่อมเล็ ง เห็ นแล้ว ว่า จะถ่ า ยติ ดภาพของหญิ ง สาวที่ ม าเปลี่ ย นชุ ดบริ เวณนั้นได้ แม้ไ ม่ ไ ด้โ ฟกัส กล้อ ง
ถ่ายภาพเข้าไปในห้องน้ าก็ตาม แต่การกระทาของช่างภาพจึงถือเป็ นการล่วงล้ าสิ ทธิส่วนบุคคลของหญิง
ที่มาเปลี่ ยนชุ ดหลังพุ่มไม้แล้ว แม้หญิงนั้นจะรู้ตวั หรื อไม่ก็ตามความเสี ยหายย่อมเกิ ดแก่ความรู้สึกไม่
ปลอดภัยของผูม้ าใช้บริ การห้องน้ าสาธารณะแถบนั้นอยูน่ นั่ เอง
ศาลสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งสหภาพยุโรป (European Court of Human Rights-ECtHR) ได้วาง
ขอบเขตกาหนดการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลในสถานที่สาธารณะกับสถานที่ส่วนบุคคลไว้วา่ หากเป็ น
การถ่ายภาพในสถานที่สาธารณะต้องพิจารณาจากพฤติกรรมของบุคคลผูท้ ี่ถูกถ่ายภาพว่า เป็ นกิจกรรม
ที่เป็ นส่ วนตัวโดยแท้ (a pure private nature) หรื อไม่ หากพิจารณาแล้วว่าเป็ นกิจกรรมอันเป็ นส่ วนตัว
โดยแท้แล้วบุคคลที่ถูกถ่ายภาพย่อมได้รับความคุม้ ครอง35
2.3.1 ความหมายของความรับรู้และยินยอม
คาว่า “ความรับรู้ ” หมายถึง การยืนยันหรื อยอมรับว่ารู้สึกตัว เช่น การเห็นภาพที่มากระทบ
ดวงตา หรื อการได้ยนิ คลื่นเสี ยงที่มากระทบหู เป็ นต้น โดยการรับรู้น้ ี มิได้เป็ นเพียงแค่สัญญาณประสาท
สัมผัสผ่านอวัยวะเพียงอย่างเดี ยวเท่านั้น แต่ยงั หมายถึงอิทธิ พลจากการเรี ยนรู้ ขอ้ เท็จจริ งจนกลายเป็ น
ความทรงจาในอดีตและรวมถึงความคาดหวังในอนาคตของบุคคลด้วย36
คาว่า “ความยินยอม” หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ งอนุ ญาตหรื อยอมให้อีกบุคคลกระทาการ
อย่างหนึ่งอย่างใด โดยผูอ้ นุ ญาตพร้อมรับในความเสี่ ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการกระทานั้น37 หรื ออาจ
35

อิชช์กนั ต์ เจริ ญวานิ ชย์, “การคุม้ ครองสิ ทธิ ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากภาพถ่าย,” บัณฑิตศึกษานิ ติศาสตร์ ,

เล่มที่ 1, ปี ที่ 3, น.56(พฤษภาคม 2552).
อิชช์กนั ต์ เจริ ญวานิ ชย์, “การคุม้ ครองสิ ทธิ ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภาพถ่าย,” (วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิ ต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554), น.27.
36

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ความรับรู ้.”

37

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ความยินยอม.”
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อธิ บายได้ว่า ความยินยอม หมายถึง การที่บุคคลใดสมัครใจให้ผอู้ ื่นกระทาประทุษร้าย โดยยอมรับผล
หรื อความเสี่ ยงภัยที่จะเกิ ดขึ้นจากการกระทานั้นๆ ได้ ซึ่ งไม่ใช่ กรณี ที่มีการกระทาผิดกฎหมายเกิ ดขึ้น
แล้ว ผูเ้ สี ยหายประนีประนอมยอมความให้ผกู้ ระทาความผิดในภายหลัง
ในเรื่ องของความยินยอมนี้มกั มีตวั อย่างปรากฏให้เห็นอยูบ่ ่อยๆ ในคาพิพากษาศาลฎีกา เช่น
การกระทาโดยปราศจากเหตุอนั สมควร พรากเด็กอายุยงั ไม่เกินสิ บห้าปี ไปเสี ยจากบิดามารดา ผูป้ กครอง
หรื อผูด้ ูแล ตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ ยวกับเพศ มาตรา 317 วรรคสาม ซึ่ งมี
สาระสาคัญว่า ขณะเกิ ดเหตุ ผเู ้ สี ยหายที่ 2 ซึ่ งเป็ นเด็กยังอยู่ในอานาจปกครองของผูเ้ สี ยหายที่ 1 การที่
จาเลยนัดแนะ หรื อแยกผูเ้ สี ยหายที่ 2 ไปยังที่ต่างๆ ในโรงเรี ยน จาเลยได้รับความยินยอมจากผูเ้ สี ยหาย
ที่ 1 หรื อไม่ และมีเหตุผลอันสมควรหรื อไม่ โดยบทกฎหมายเกี่ ยวกับเรื่ องของความยินยอมดังกล่าว
ประสงค์ที่จะลงโทษผูท้ ี่ละเมิดอานาจปกครองดูแลเด็กของบิดามารดา ผูป้ กครอง หรื อผูด้ ูแล อันเป็ น
การคุม้ ครองเด็กมิให้ถูกล่อลวงไปในทางเสี ยหาย38 เป็ นต้น
ศาสตราจารย์ ดร.เกี ยรติ ข จร วัจนะสวัสดิ์ กล่ า วไว้ว่า “ความยินยอมซึ่ งเป็ นเหตุ ยกเว้น
ความผิด” นี้ มีฐานะดุจเดียวกับเรื่ อง “ป้ องกัน” ข้อแตกต่างอยูต่ รงที่วา่ เรื่ องป้ องกันนั้นมีกฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยตรงในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 ส่ วนความยินยอมไม่มีบทบัญญัติไว้โดยตรงเช่ นนั้น
ซึ่ ง ต่า งกับประมวลกฎหมายอาญาของบางประเทศ เช่ น ประเทศสหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี ซึ่ ง มี
บทบัญญัติยกเว้นความผิดต่อร่ างกายไว้โดยตรง39
ดังนั้น เมื่อมีการให้ความยินยอมแล้ว แม้ขอ้ เท็จจะมีการกระทาครบองค์ประกอบความผิด
กรณี ก็ยงั ไม่ถือว่าเกิดความเสี ยหาย และเมื่อไม่มีความเสี ยหายผูใ้ ห้ความยินยอมย่อมไม่มีสิทธิ เรี ยกร้อง
ใดๆ ในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจริ งได้ ตามหลัก “ความยินยอมไม่ถือว่ามีความเสี ยหาย” (volenti non fit

38

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 489/2561.

39

สุรสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, “ความยินยอมในกฎหมายอาญา: ข้อพิจารณาในส่วนของการกระทาที่ไม่ขดั ต่อ

ความสานึ ก ในศี ล ธรรมอัน ดี ,” รวมบทความวิ ช าการ เนื่ อ งในโอกาส 65 ปี อาจารย์เ กี ย รติ ข จร วัจ นะสวัส ดิ์ ,
(กรุ งเทพมหานคร: เดือนตุลา, 2557), น.77.
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injuria)40 การให้ความยินยอมนั้นโดยปกติแล้วไม่มีผลใดๆ ในทางอาญา เพราะการกระทาความผิด
อาญานั้นสร้ างความเสี ยหายต่อส่ วนรวมอันเป็ นลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บุคคลใดบุคคล
หนึ่ งจึงไม่อาจให้ความยินยอมได้41 โดยในต่างประเทศหลักการนี้ ถูกนามาประยุกต์ โดยแบ่งลักษณะ
การใช้ออกเป็ น 3 แนวทาง คือ
แนวทางแรก เมื่อผูเ้ สี ยหายให้ความยินยอมในการทาละเมิดซึ่ งเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
แล้ว การกระทาที่ เกิ ดจากความยินยอมจึงเป็ นการกระทาที่ไม่ผิดกฎหมายแต่ตอ้ งคานึ งถึ งความสงบ
เรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย 42 โดยแนวทางแรกนี้ เป็ นไปตามคาอธิ บายของกฎหมาย
ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
แนวทางที่ ส อง เมื่ อ ผูเ้ สี ย หายให้ค วามยินยอมแล้ว ถื อ ได้ว่า ผูเ้ สี ย หายประสงค์ใ ห้ค วาม
เสี ยหายเกิ ดขึ้นแก่ ตน และเมื่ อผูเ้ สี ยหายต้องการเช่ นนั้นจะถือว่ามีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นมิได้ซ่ ึ งผูท้ ี่จะ
ได้รับความเสี ยหายอันจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนมีแต่เฉพาะตัวผูใ้ ห้ความยินยอมเท่านั้น
ประชาชนหรื อสังคมไม่อาจใช้สิทธิ ดงั กล่าวได้จึงไม่ตอ้ งนาเรื่ องความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชนมาพิ จารณา 43 โดยแนวทางที่ ส องนี้ เป็ นไปตามค าอธิ บายของกฎหมายของประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส
แนวทางที่ สาม ถ้าผูเ้ สี ย หายได้ให้ความยินยอมแล้วจาเลยสามารถอ้างความยินยอมของ
ผูเ้ สี ยหายขึ้นปฏิเสธความรับผิดของตนได้โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนเพราะถื อว่าเป็ นความต้องการของผูเ้ สี ยหายเอง44 โดยแนวทางสุ ดท้ายเป็ นไปตามคาอธิ บาย

40

พินิจ ทิพย์มณี , “ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายไม่เป็ นละเมิด,” คุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, เล่มที่ 1, ปี ที่ 4, น.1

(กรกฎาคม – ธันวาคม 2551).
41

ทวีเกียรติ มีนะกนิ ษฐ, กฎหมายอาญาภาคทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 16 แก้ไขเพิ่มเติม (กรุ งเทพมหานคร: วิญญู

ชน, 2558), น.165.
42

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 40, น.2.

43

เพิ่งอ้ าง, น.3.

44

เพิ่งอ้ าง, น.3.
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ของกฎหมายประเทศอัง กฤษและศาลนามาใช้ใ นการตัดสิ นคดี 45 เหตุผลที่ กฎหมายประเทศเหล่ า นี้
ยอมรับว่าความยินยอมของผูเ้ สี ยหายทาให้การกระทาไม่เป็ นความผิด หรื อทาให้ผูก้ ระทาได้รับการ
ยกเว้นโทษนั้น เป็ นเพราะในกรณี เช่ นว่านี้ มีการกระทาที่ไม่ถึงขนาดสร้างความเสี ยหายให้แก่สังคม
จนถึงระดับที่ได้รับความเดื อดร้ อน จนเป็ นเหตุให้รัฐต้องเข้ามาจัดการป้ องกันโดยใช้กฎหมายอาญา46
แต่ดว้ ยความที่กฎหมายอาญาของไทยไม่มีบทบัญญัติใดที่บญั ญัติให้ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายเป็ นเหตุ
ที่ผูก้ ระทามี อานาจกระทาได้ นักกฎหมายไทยจึงยอมรับให้มีการใช้หลักทัว่ ไปในเรื่ องความยินยอม
ไม่ถือว่ามีความเสี ยหายเสมอมา47
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย ์ ให้ความเห็นว่า การจงใจปล่อยให้เหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิ ดขึ้ นโดยไม่ ข ดั ขวางทั้ง ที่ ส ามารถขัดขวางได้ซ่ ึ ง จะต้องเป็ นการแสดงความประสงค์ที่ จะให้เกิ ด
เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นั้น ขึ้ น โดยแสดงออกด้วยการกระท าอย่า งหนึ่ ง โดยตนเองหรื อโดยให้ผูอ้ ื่ นกระท า
แทนตน อันเป็ นการแสดงความประสงค์ต่อผูก้ ระทาเหตุการณ์น้ นั ให้เข้าใจว่าตนอนุญาตให้ทา ยกเว้น
แต่ในกรณี พิเศษอย่างยิง่ เท่านั้นที่การนิ่งไม่ขดั ขวาง อาจถือได้วา่ เป็ นความยินยอม เพราะเป็ นที่เข้าใจกัน
โดยปกติทว่ั ไปว่าการนิ่ งเช่ นนั้นเป็ นการยินยอม และการแสดงออกซึ่ งความประสงค์อนั ถือได้ว่าเป็ น
ความยินยอมนั้นอาจแสดงออกโดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยายก็ได้48
2.3.1.1 ความรับรู้และยินยอมโดยชัดแจ้ง
ความยินยอมที่ แสดงออกโดยชัดแจ้ง หมายถึ ง เจตนาแสดงออกซึ่ งความประสงค์โดย
แจ่มชัด เพื่อให้บุคคลอื่ นเข้าใจว่าได้มีการอนุ ญาตให้มีการกระทาเช่ นนั้นแก่ ตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นโดย
กิริยา โดยวาจา โดยลายลักษณ์อกั ษร หรื อการแสดงออกโดยวิธีอื่นใด และต้องการให้การแสดงออกซึ่ ง
45

ศักดิ์ สนองชาติ , คาอธิ บายโดยย่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์วา่ ด้วยละเมิดและความรับผิดทาง

ละเมิด, พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม (กรุ งเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2546), น.55.
46

อักขราทร จุฬารัตน์, “ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายในคดีอาญา,” วารสารนิ ติศาสตร์ , เล่มที่ 1, ปี ที่ 9, น. 62

47

คณิ ต ณ นคร, กฎหมายอาญา ภาคทัว่ ไป, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุ งเทพมหานคร: วิญญูชน, 2560), น.274.

48

จิตติ ติงศภัทิย,์ คาอธิ บายประมวลกฎหมายอาญา, (กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2537),

(2520).

น .682.
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ความประสงค์น้ นั ปรากฏขึ้นเป็ นเหตุการณ์จริ ง เช่ น หญิงสาวเจตนาเปลื อยผ้าเพื่อให้นกั ศึกษาในชั้น
เรี ยนได้ใช้สรี ระของเธอเป็ นแบบในการปั้ นงานศิลปะเป็ นต้น49
2.3.1.2 ความรับรู้และยินยอมโดยปริ ยาย
อาจารย์เพ็ง เพ็งนิ ติ ให้ความหมายของความรับรู้และยินยอมโดยปริ ยายไว้ว่า เป็ นเรื่ องที่
ผูเ้ สี ย หายยินยอมให้ก ระท าการประทุ ษร้ ายโดยสมัค รใจหรื อยอมเข้าสู่ อนั ตรายไม่ ว่า จะเป็ นการท า
อันตรายต่อร่ างกายทรัพย์สินหรื อสิ ทธิอื่นใดการนิ่งเฉยไม่ขดั ขืนหรื อไม่ขดั ขวางคัดค้านต่อการกระทาที่
เป็ นการประทุ ษ ร้ า ยหรื อพฤติ ก ารณ์ น้ ั น ควรจะขัด ขวางห้ า มปรามหรื อคัด ค้า น แต่ ไ ม่ ข ัด ขวาง
ไม่หา้ มปรามหรื อไม่คดั ค้าน ถือเป็ นความยินยอมโดยปริ ยาย50
ความรับรู้และยินยอมโดยปริ ยาย จึงหมายถึ ง เจตนาแสดงออกซึ่ งความประสงค์โดยการ
ปล่อยให้เหตุการณ์ใดๆ ผ่านเลยไปโดยไม่ขดั ขวาง ทั้งที่พฤติการณ์น้ นั ผูถ้ ูกกระทาสามารถแสดงอาการ
ขัดขืนได้ หรื อแม้แต่ในกรณี ที่ผถู ้ ู กกระทาไม่ขดั ขวางเพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ แต่ก็พอจะอนุ มาน
หรื อพึงสันนิษฐานได้ตามพฤติการณ์วา่ หากเขาอยูใ่ นเหตุการณ์ ก็คงจะไม่ขดั ขืน เช่น การเข้าไปทาความ
สะอาดห้องน้ า ชายของแม่ บ ้า น แม้ว่า จะมี สุ ภาพบุรุษ ก าลัง ใช้ห้องน้ า อยู่หรื อไม่ ก็ ตาม หรื อในกรณี
นักท่องเที่ยวเปลือยกายอาบแดดริ มชายหาด แต่เห็นแล้วว่ามีการรายงานข่าวอยูใ่ นบริ เวณนั้น ถือได้ว่า
เป็ นการยอมรับแล้วว่าการเปลือยกายของตนอาจถูกบันทึกติดไปเป็ นภาพในรายการข่าวนั้นด้วย51
หัวใจสาคัญของการให้ความยินยอมไม่ว่าจะโดยแจ้งชัดหรื อโดยปริ ยายคือ ความยินยอม
นั้นต้องมีอยู่ตลอดการกระทานั้น ซึ่ งโดยทัว่ ไปความยินยอมจะต้องมีอยูข่ ณะกระทาไม่ว่าจะเป็ นความ
ยินยอมที่ ผูเ้ สี ย หายแสดงออกในขณะที่ มี ก ารกระท าหรื อจะแสดงออกขณะที่ มี ก ารกระท าไปแล้ว

49

กมลชัย รั ต นสกาววงศ์ , “ความยินยอมในกฎหมายอาญา,” (วิท ยานิ พ นธ์ป ริ ญญามหาบัณฑิ ต , คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), น.25.
50

เพ็ง เพ็งนิ ติ, คาอธิ บายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ว่าด้วยละเมิดและความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2543, (กรุ งเทพมหานคร: อฑตยา, 2543), น.106.
51

เพิ่งอ้ าง, น.26.
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จนกระทัง่ การกระทานั้นสิ้ นสุ ดลงโดยมิได้มีการบอกถอนกลางคัน52 ส่ วนการยินยอมภายหลังที่การ
กระท าสิ้ นสุ ดลงแล้วย่อมไม่มี ผลย้อนหลังให้การกระทาผิดในขณะไม่ยินยอมก่ อนหน้า นั้นกลับมา
ถู ก ต้อ งชอบธรรมได้53 หากแต่ เ ป็ นเรื่ อ งของการให้ อ ภัย หรื อ การประนี ป ระนอมกัน เสี ย มากกว่ า
โดย Wayne R. LaFave ได้กล่าวไว้วา่ การยกโทษหรื อการให้อภัยนี้ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นภายหลังข้อเท็จจริ ง
คือความยินยอมของผูเ้ สี ยหายได้ผ่านพ้นไปแล้ว ดังนั้นการยอมความจึงไม่มีผลอะไรต่อการกระทา
ความผิดอาญา54 ด้วยเหตุวา่ กระบวนพิจารณาคดีอาญาเป็ นเรื่ องทางมหาชนในการรักษาความมัน่ คงของ
รัฐ และในขณะเดี ยวกันก็มีความสาคัญและจาเป็ นต่อปั จเจกบุคคลภายในรัฐด้วย ดังนั้น การที่บุคคล
ภายในรัฐให้อภัยกัน การดาเนิ นคดีของรัฐก็ยงั คงต้องดาเนินต่อไป จึงเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์คนละ
ส่ วนกันมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันแต่อย่างใด
2.3.2 ความหมายของของความไม่รับรู้และยินยอม
คาว่า “ความไม่รับ รู้ ” หมายถึ ง การไม่ ก ล้ายืนยันหรื อยอมรั บว่า รู้ ด้วยเหตุ เพราะไม่ เคย
ได้เห็นหรื อได้ยนิ เรื่ องราวนั้นๆ มาก่อน เช่น ความไม่รับรู้เรื่ องราวใดๆ ในขณะที่ตนอยูใ่ นอาการมึนเมา
ขาดสติ ทั้งนี้ การรับรู ้น้ ีมิได้เป็ นเพียงแค่สัญญาณประสาทสัมผัสผ่านอวัยวะเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยงั
หมายรวมถึงอิทธิ พลจากการที่ไม่ได้รับการเรี ยนรู้ จึงไม่มีความทรงจาเรื่ องนั้นๆ ได้ในอดีตและตลอด
รวมถึงความไม่มีคาดหวังในอนาคตของบุคคลจึงไม่สามารถจินตนาการภาพได้อีกด้วย55
คาว่า “ความไม่ยินยอม” หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งไม่อนุญาตหรื อยอมให้อีกบุคคลกระทา
การอย่างหนึ่งอย่างใด ด้วยเหตุผลว่าผูไ้ ม่อนุญาตนั้นยังไม่พร้อมรับในความเสี่ ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จาก
การกระทานั้น56 หรื ออาจอธิ บายได้ว่า ความไม่ยินยอม หมายถึ ง การที่บุคคลใดไม่สมัครใจให้ผูอ้ ื่น
กระทาประทุษร้าย โดยไม่ยอมรับผลหรื อความเสี่ ยงภัยใดๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นได้
52

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 41, น.165.

53

เพิ่งอ้ าง น.75.

54

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 41, น.165.

55

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ความไม่รับรู ้.”

56

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ความไม่ยนิ ยอม.”
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2.3.2.1 ความไม่รับรู ้และยินยอมโดยชัดแจ้ง
ความไม่ยินยอมที่แสดงออกโดยชัดแจ้ง หมายถึง เจตนาแสดงออกซึ่ งความประสงค์โดย
แจ่มชัด เพื่อให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าไม่มีการอนุ ญาตให้มีการกระทาเช่ นนั้นแก่ ตนได้ ไม่ว่าจะเป็ นโดย
กิริยา โดยวาจา โดยลายลักษณ์อกั ษร หรื อการแสดงออกโดยวิธีอื่นใด และต้องการให้การแสดงออกซึ่ ง
ความประสงค์น้ นั ปรากฏขึ้นเป็ นเหตุการณ์จริ ง เช่น ป้ ายแจ้งเตือนห้ามถ่ายภาพบริ เวณห้องแต่งตัวศิลปิ น
เป็ นต้น
2.3.2.2 ความไม่รับรู ้และยินยอมโดยปริ ยาย
ความไม่ยินยอมโดยปริ ยาย หมายถึง เจตนาแสดงออกซึ่ งความประสงค์โดยไม่ยอมปล่อย
ให้เหตุการณ์ ใดๆ ผ่านเลยไปโดยไม่มีขดั ขวาง หรื อแม้แต่ในกรณี ที่ผถู้ ูกกระทาไม่ขดั ขวางเพราะไม่ได้
อยูใ่ นเหตุการณ์ แต่ก็พอจะอนุ มานหรื อพึงสันนิษฐานได้ตามพฤติการณ์วา่ หากเขาอยูใ่ นเหตุการณ์ก็คง
จะขัดขื น เช่ น การถ่ า ยภาพตนลงสื่ อโซเชี ย ลในชุ ดว่า ยน้ า โดยไม่ มีข ้อความระบุ ว่า ห้ามดาวน์โหลด
บันทึกภาพไปใช้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะยินยอมให้ดาวน์โหลดบันทึกภาพของตนไปลบชุดว่ายน้ า
ที่ใส่ ออกให้กลายเป็ นภาพเปล่าเปลือยได้ เป็ นต้น
อาการนิ่งไม่ขดั ขวางนั้นคนทัว่ ไปมักเข้าใจว่าคือการยินยอมโดยปริ ยาย57 แต่ในอีกด้านหนึ่ง
ก็อาจถือได้วา่ เป็ นการไม่ยนิ ยอมโดยปริ ยายได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นในความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเรา
แม้จาเลยไม่ มี ก ารใช้ค าพู ดหรื อ ใช้อาวุธ ข่ ม ขู่ผูเ้ สี ย หาย แต่ ถ้า ในพฤติ ก ารณ์ น้ ัน ผูเ้ สี ย หายเกิ ด ความ
หวาดกลัวจาเลยจนไม่กล้าขัดขืนจึงต้องอยู่ในอานาจบังคับของจาเลย ก็จะถือว่าผูเ้ สี ยหายนั้นยินยอม
ไม่ ไ ด้ เพราะการตกอยู่ใ นสภาพภาวะที่ ต้อ งจ ายอมจึ ง เลื อ กที่ จ ะนิ่ ง ไม่ ข ัด ขื น นั้น ย่อ มเป็ นคนละ
ความหมายกันกับการไม่ขดั ขืนเพราะสมัครใจยินยอม58
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้วา่ ความยินยอมและความไม่ยนิ ยอมของผูเ้ สี ยหายในทางอาญานั้น
มีอยู่ดว้ ยกัน 2 ลักษณะ คือ 1) กรณี ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายที่เป็ นเหตุให้ผกู้ ระทามีอานาจกระทาได้
ผลคือการกระทานั้นผูก้ ระทาย่อมไม่มีความผิดกฎหมาย แม้ต่อมาในภายหลังผูใ้ ห้ความยินยอมในตอน
57

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 48, น.682.

58

คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2759/2532.
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แรกจะแสดงออกโดยชัดแจ้งว่าไม่อาจให้ความยินยอมได้แล้วก็ตาม เช่น กรณี ของดาราชื่อดังที่ยินยอม
เปลื้องผ้าถ่ายภาพยนตร์ ต่อมาหลังจากที่ภาพยนตร์ถูกนาออกฉายแล้วมีผชู้ มบันทึกภาพนั้นไปใช้ในทาง
หมิ่ น ประมาท ดารานั้น จะอ้า งว่า ตนไม่ ยิน ยอมให้ผูผ้ ลิ ต ภาพยนตร์ เ ผยแพร่ ภ าพฉากเปลื อ ยไม่ ไ ด้
เพราะตนได้ยินยอมไปตั้งแต่ตน้ แล้ว จึงเป็ นกรณี ที่ต่างกันกับการไม่ให้ความยินยอมมาตั้งแต่ตน้ แล้ว
ต่อมาภายหลังได้รับความพึงพอใจจากการชดใช้ค่าเสี ยหายของผูก้ ระทาจึงยินยอมยกโทษให้ไม่ติดใจ
เอาความซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สามารถทาได้59 2) กรณี ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายที่เป็ นส่ วนหนึ่ งของข้อเท็จจริ งที่
เป็ นองค์ประกอบความผิด ผลคือการกระทานั้นเป็ นการกระทาที่ขาดองค์ประกอบที่กฎหมายบัญญัติ
มีตวั อย่างที่ เห็ นได้ชดั จากความผิดฐานข่มขืนกระทาชาเราที่ได้รับความยินยอมจากผูเ้ สี ยหายเป็ นต้น
สรุ ป ก็ คื อเรื่ องความยินยอมของผูเ้ สี ย หายหากไม่ ใ ห้ม าตั้ง แต่ ต้นแล้ว ผูก้ ระท าย่อมไม่ อาจมี อานาจ
ก้าวล่วงความเป็ นส่ วนตัวของผูเ้ สี ยหายได้เลย
2.3.3 ความรับรู ้และยินยอมของผูเ้ สี ยหายจะต้องไม่ขดั ต่อสานึกในศีลธรรมอันดีของประชาชน
ศาลฎีกาไทยได้นาหลักความยินยอมของผูเ้ สี ยหายเป็ นเหตุที่ผกู้ ระทามีอานาจกระทาได้ มา
ระบุไว้ในคาพิพากษาศาลฎี กาที่ 1403/2508 ความว่า “ความยินยอมอันบริ สุทธิ์ ของผูเ้ สี ยหายให้ผใู้ ด
กระทาการที่ กฎหมายบัญญัติเป็ นความผิดถ้าความยินยอมนั้นไม่ขดั ต่อความส านึ กในศีลธรรมอันดี
และมีอยูใ่ นขณะกระทาการอันกฎหมายบัญญัติวา่ เป็ นความผิดแล้ว ความยินยอมนั้นเป็ นข้อยกเว้นมิให้
การกระทาเป็ นความผิดได้”
ความรับรู้และยินยอมต้องไม่ฝ่าฝื นสานึกในศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นต้องพิจารณาที่
จุดมุ่งหมายของหลักการความรู ้ สึกที่รับได้และสานึ กในความถูกต้องของสมาชิ กทุกคนในสังคมเป็ น
สาคัญ ดังนั้น การจะนาหลักความยินยอมมาใช้เพื่อยกเว้นการกระทาที่ผิดกฎหมายให้กลับกลายมาเป็ น
การกระทาที่ชอบด้วยกฎหมายนั้น จึงต้องพิจารณาก่อนว่ากฎหมายอาญาเรื่ องดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อคุ ้ม ครองสิ่ ง ใดและขัด ต่ อ ส านึ ก ในศี ล ธรรมอันดี ข องประชาชนหรื อ ไม่ เพราะหากกฎหมายมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการคุม้ ครองเฉพาะเนื้อตัวร่ างกายผูเ้ สี ยหาย ผูเ้ สี ยหายก็ยอ่ มให้ความยินยอมต่อการ
กระทานั้นได้ แต่ถา้ วัตถุประสงค์ที่กฎหมายมุ่งคุม้ ครองนั้นขัดต่อสานึกในศีลธรรมอันดีของประชาชน
59

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 41, น.165.
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แล้ว ย่อมไม่สามารถนาความยินยอมของผูเ้ สี ยหายมาทาให้การกระทานั้นชอบด้วยกฎหมายในสายตา
ของประชาชนขึ้ นมาได้เลย จึ งไม่อาจใช้หลักความยินยอมดังกล่ าวกับการกระทาที่ขดั ต่อความสงบ
เรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนได้แต่อย่างใด60
อย่ า งไรก็ ดี ความรั บ รู้ แ ละยิ น ยอมต่ อ พฤติ ก ารณ์ อ ย่ า งหนึ่ งอาจไม่ ร วมถึ ง ความรั บ รู้
และยินยอมต่อพฤติ การณ์ อีกอย่างหนึ่ งที่มีขอ้ เท็จจริ งเพิ่มเติมเข้ามาจนทาให้มีความแตกต่างไปจาก
พฤติการณ์เดิม61 ดังนั้น การรับรู ้และยินยอมของดารานางแบบนูด้ (nude) ผูร้ ับจ้างให้เป็ นแบบถ่ายภาพ
ริ มชายหาดส่ วนตัวแห่งหนึ่งซึ่ งเป็ นพื้นที่สตูดิโอของผูว้ า่ จ้างจึงเป็ นความรับรู้และยินยอมเปิ ดเผยเนื้ อตัว
ร่ างกายภายใต้สัญญาจ้างทาของที่กาหนดโดยผูว้ า่ จ้างเท่านั้น62มิได้ตอ้ งการให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ทีมงาน
ของผูว้ ่า จ้า งเห็ นหรื อถ่ า ยภาพไป แม้พ้ื นที่ ส ตูดิโ อส่ วนบุ ค คลนั้นจะเป็ นพื้ นที่ เ ปิ ดโล่ ง และสามารถ
มองเห็ นหรื อถ่ ายภาพได้จากผูท้ ี่ มาท่ องเที่ย วหรื อพักอาศัยอยู่บริ เวณนั้นก็ตาม แม้การเปลื อยกายให้
อับอายขายหน้าต่อธารกานัลนั้นจะขัดต่อสานึกในศีลธรรมอันดีของประชาชนและตัวนางแบบเองก็ยาก
60

ไพศาล กุมาลย์วสิ ยั , ฎีกาวิเคราะห์ “ความยินยอมในการกระทาอันกฎหมายบัญญัติวา่ เป็ นความผิดหากไม่

ขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็ นเหตุยกเว้นความผิดได้”, ดุลพาหะ, (2511), น.137-144. ประมวลกฎหมายอาญาภาคทัว่ ไปมิได้
ถือว่าความยินยอมของผูเ้ สี ยหายเป็ นเหตุยกเว้นความผิดอาญายกเว้นโทษก็เฉพาะความผิดบางประเภทในภาค 2 เท่านั้น
เช่น มาตรา 277, 279, 318 วรรคแรก เป็ นต้น ฉะนั้นการที่ศาลฎีกานาเหตุผลเรื่ องความยินยอมของผูเ้ สี ยหายในลักษณะ
ดังกล่าว เรี ยกว่า หลักทัว่ ไปในเหตุยกเว้นความผิดอาญา มาปรับแก่คดีน้ ีจะเป็ นการชอบด้วยกฎหมายอาญาหรื อไม่เป็ น
ที่น่าสงสัยอยู่ จึงเห็นว่าจะนาหลักกฎหมายทัว่ ไปนั้นมาใช้บงั คับไม่ได้ ในเมื่อประมวลกฎหมายไม่ได้บญ
ั ญัติถึง ก่อน
หน้านี้ เคยถือกันว่าการแปลกฎหมายอาญาจะต้องตี ความโดยเคร่ งครัด หากนาหลักที่ ไม่มีบญ
ั ญัติไว้ในกฎหมายมา
บังคับจะเป็ นการตีความเคร่ งครัดได้อย่างไร ประมวลกฎหมายอาญาได้ยอมรับนับถือหลักความยินยอมอยูบ่ า้ ง แต่ก็
ยอมรับโดยจากัด ดังตัวอย่างข้างต้น จึงมีความเห็นว่าแม้หลักกฎหมายของต่างประเทศจะมีอิทธิ พลต่อกฎหมายไทยอยู่
เป็ นอันมากก็ตาม แต่ในเรื่ องนี้ เมื่อประมวลกฎหมายอาญาไทยรับรู ้เพียงเท่าที่ระบุไว้น้ นั แล้ว ก็ตอ้ งถือว่านอกจากนั้น
กฎหมายอาญาไทยไม่ยอมรั บ ” ต่อมาในปี 2516 จึ ง ได้มีผูโ้ ต้แย้งความเห็ นดัง กล่าว โปรดดู ไพจิ ตร์ ปุ ญญพันธ์ ,
“ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความยินยอมของผูเ้ สี ยหาย” ดุลพาหะ, เล่มที่ 1, ปี ที่ 20, น.18-58(มกราคม-กุมภาพันธ์).
61

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 41, น.165.

62

เพิ่งอ้ าง, น.74.
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ที่จะห้ามการมองจากสายตาของบุคคลภายนอกได้ กรณี น้ ี จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่ตอ้ งมี กฎหมาย
คุ ้ม ครองในเรื่ องการถ่ า ยภาพเพื่ อไม่ ใ ห้ก ารยินยอมของนางแบบขัดต่ อส านึ ก ในศี ล ธรรมอันดี ข อง
ประชาชน นอกจากเพื่อป้ องกันสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของนางแบบเป็ นสาคัญแล้ว ยังไม่ให้ถือว่า
นางแบบได้กระทาการอันขายหน้าต่อหน้าธารกานัลคือบุคคลภายนอกด้วย63
2.3.4 คุณธรรมทางกฎหมาย
ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายเกี่ยวข้องโดยตรงกับการสละคุณค่าบางประการที่กฎหมายอาญา
ยอมรั บ และบรรจุ เ ข้า ไว้ใ นแต่ ล ะบทบัญญัติ ม าตรา โดยให้ค านิ ย ามคุ ณค่ า นั้น ในทางนามธรรมว่า
“คุณธรรมทางกฎหมาย” อันเป็ นคุณค่าที่กฎหมายรับรองคุม้ ครองไว้เพื่อประโยชน์สุขในการอยูร่ วมกัน
ของสังคมมนุ ษย์ คุณธรรมทางกฎหมายนี้ ทาให้มีการแบ่งแยกลักษณะของฐานความผิดทางอาญาออก
จากกัน เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่ อาจจะเกิ ดขึ้นได้จากการตี ความกฎหมายโดยไร้ ซ่ ึ งการหยัง่ ถึ ง
เจตนารมณ์64
คุณธรรมทางกฎหมาย แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ คุณธรรมทางกฎหมายส่ วนบุคคล
(individual rechtsgut) ซึ่ ง ผูเ้ ป็ นเจ้า ของสามารถสละความคุ ม้ ครองที่ มี ตามกฎหมายได้ เช่ น ความ
ปลอดภัยในเนื้ อตัวร่ างกาย สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวรวมอยูใ่ นคุณธรรมทางกฎหมายประเภทนี้ดว้ ย
และคุ ณธรรมทางกฎหมายส่ วนรวม(universal rechtsgut) ซึ่ งถื อเป็ นความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม
ในภาพรวม สมาชิกทุกคนในสังคมล้วนเป็ นเจ้าของความคุม้ ครองดังกล่าวนี้ การสละความคุม้ ครองโดย
บุคคลหนึ่ งบุคคลใดเพื่อขอรับผิดชอบในความเสี่ ยงภัยทั้งหมดจึงไม่อาจกระทาได้ ด้วยเพราะบุคคล
ดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของคุณธรรมทางกฎหมายประเภทนี้65
การแสดงเจตจานงของผูเ้ สี ยหายไม่วา่ จะเป็ นการแสดงความรับรู้และยินยอมโดยตรงหรื อ
โดยปริ ยาย จึงต้องมี การแสดงเจตจานงโดยวิธีการอย่างหนึ่ งอย่างใดเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ฉะนั้น
63

กมลชัย รัตนสกาววงศ์, “ความยินยอมในกฎหมายอาญา,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต , ภาควิชา

นิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), น.26.
64

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 47, น.160.

65

เพิ่งอ้ าง, น.162.
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การแสดงเจตนาโดยการนิ่งย่อมไม่ถือว่าเป็ นการสละคุณธรรมทางกฎหมายแต่อย่างใด ในทางกฎหมาย
อาญาจึงมีความรับรู ้และยินยอมสละคุณธรรมทางกฎหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ
(1) ความรับรู้และยินยอมสละคุณธรรมทางกฎหมายของผูเ้ สี ยหายที่เป็ นเหตุให้ผกู้ ระทามี
อานาจกระทาได้
(2) ความรั บ รู้ และยินยอมสละคุ ณธรรมทางกฎหมายของผูเ้ สี ย หายที่เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นองค์ประกอบของความผิด
ความรั บ รู ้ และยินยอมสละคุ ณธรรมทางกฎหมายของผูเ้ สี ย หายทั้งสองลัก ษณะนี้ ท าให้
เกิ ดผลทางกฎหมายที่แตกต่างกัน กล่ าวคือ การที่ผเู้ สี ยหายเปิ ดโอกาสให้ผูก้ ระทามีอานาจกระทาได้
ไม่ถือว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ในกรณี ของการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดเพื่อถ่ายทอดสดเหตุการณ์
ในชี วิตประจาวันภายในบ้า นของเหล่ า ดาราเพื่อทาภารกิ จการกุศ ลในรายการเกมโชว์รายการหนึ่ ง
หากกฎหมายบัญ ญัติ ว่า ความยิ น ยอมของผูเ้ สี ย หายเป็ นเหตุ ที่ ผูก้ ระท ามี อานาจกระท าได้ ผลก็ คื อ
การกระทาของผูผ้ ลิตรายการย่อมครบองค์ประกอบของความผิดฐานทาให้ได้รับความเดือดร้อนราคาญ
ในความหมายของความผิดลหุ โทษประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 แต่ ไม่ เป็ นการกระท าที่ ผิด
กฎหมาย ในทางกลับกันถ้าหากกฎหมายบัญญัติให้ความยินยอมของผูเ้ สี ยหายไม่เป็ นเหตุให้ผกู้ ระทา
มีอานาจกระทาได้ กรณี เช่ นนี้ จึง ถื อได้ว่าการกระทาของผูผ้ ลิ ตรายการไม่เป็ นการทาให้ได้รับความ
เดือดร้อนราคาญเพราะการถ่ายภาพนั้นมิใช่การคุกคามผูถ้ ูกกระทาให้อยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถขัดขืนได้
แต่การบันทึกภาพติดตามชี วิตประจาวันดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเป็ นการสร้างกระแสความนิ ยมดารา
และการร่ วมบริ จาคเงิ นเป็ นส าคัญ แม้จะมีภาพการเปลี่ ยนเสื้ อผ้าในบริ เวณบ้า นที่ไม่ใช่ ห้องส่ วนตัว
ปรากฏออกมาซึ่ งตัว ดาราเองย่อ มรู้ มุ ม กล้อ งวงจรปิ ดที่ ร ายการติ ด ตั้ง ในบ้า นของตนเป็ นอย่ า งดี
การกระทาของผูผ้ ลิตรายการจึงเป็ นการกระทาที่ขาดองค์ประกอบของความผิดฐานทาให้ไ ด้รับความ
เดือดร้อนราคาญหรื ออับอาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ การกระทาที่ผเู้ สี ยหายได้สร้างเหตุอนั เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของข้อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ นองค์ป ระกอบความผิด จึ ง ถื อ ว่า เป็ นการกระท าที่ ข าดองค์ป ระกอบความผิด
ที่กฎหมายบัญญัติ66
66

เพิ่งอ้ าง, น.274-275.
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2.4 ความหมายและลักษณะของสื่ อและสิ่ งลามกอนาจารทีผ่ ้ถู ูกถ่ ายไม่ ยินยอม
การศึกษาถึงความหมายและลักษณะของสื่ อ และสิ่ งลามกอนาจารแอบถ่ ายในทุกมิติเพื่อ
ประโยชน์ ใ นการก าหนดถึ ง รู ป แบบลัก ษณะของสื่ อ ลามกอนาจารที่ ก ฎหมายรั บ รองอนุ ญ าตให้
ครอบครอง แยกต่ า งหากจากสื่ อและสิ่ ง ลามกอนาจารอี ก ประเภทที่ ก ฎหมายไม่ ยิน ยอมให้บุ ค คล
ครอบครอง ดังเช่ น“สื่ อลามกอนาจารเด็ก ” ในประเทศไทยหากผูใ้ ดฝ่ าฝื นครอบครองไว้จะกลายเป็ น
ความผิดและต้องรับโทษทางอาญาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของการกระทาและความเสี ยหายที่เกิดขึ้น
จริ งในปัจจุบนั
เนื่ องจากประเทศไทยเป็ นสังคมที่มีศาสนาเป็ นหนึ่ งในสถาบัน ศูนย์รวมจิตใจโดยคานึงถึง
ความสาคัญของศีลธรรมอันดีงาม จึงมีความอ่อนไหวอยูม่ ากหากจะกล่าวถึงเรื่ องสื่ อลามกอนาจารอย่าง
เปิ ดเผย แต่ในปั จจุบนั ได้มีการนิ ยามความหมายของคาว่าสื่ อลามกอนาจารเด็กไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญาแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็ นการศึกษาถึงลักษณะของสื่ อและสิ่ งลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกละเมิด
สิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวโดยการถูกแอบถ่ายจึงต้องพิจารณาความหมายโดยเทียบเคียงกับลักษณะ
ของสื่ อลามกอนาจารเด็กและสื่ อและสิ่ งลามกอนาจารโดยทัว่ ไป ดังนี้
2.4.1 พิจารณาตามตัวอักษร
หากอ้างอิงตามหลักภาษาไทย พจนานุ กรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้มีการ
นิยามความหมายของสื่ อลามกอนาจารไว้โดยสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
คาว่า “สื่ อ” หากเป็ นค ากริ ย า จะแสดงออกถึ งการกระทาในรู ป ลักษณะของการติดต่ อ
ให้ถึงกัน ยกตัวอย่างเช่น การสื่ อความหมายหรื อการชักนาให้รู้จกั กัน คาว่า “สื่ อ” หากเป็ นคานามจะเป็ น
การนิยามให้เห็นภาพในเชิ งของความหมาย ยกตัวอย่างเช่น กุหลาบแดงเป็ นสื่ อที่แสดงออกถึงความรัก
หรื อในกรณี ของคาใช้เรี ยกแทนผูท้ ี่ทาหน้าที่ชกั นาหญิงชายให้มีจิตประดิพทั ธ์สนิ ทสนมรักใคร่ กนั ว่า
พ่อสื่ อหรื อแม่สื่อ คาว่า “สื่ อ” หากเป็ นคานามที่แสดงให้เห็นถึงคุ ณค่าในทางศิลปะ ยกตัวอย่างเช่ น
สื่ อผสม ซึ่ งเป็ นการนาเอาวัสดุต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็ นผลงานศิลปกรรม ให้มีความหมายตามแนวคิดซึ่ ง
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ศิลปิ นประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เป็ นต้น67 ส่ วนคาว่า “สิ่ ง”เป็ นคานามที่หมายถึงของต่างๆ โดยไม่จากัด
ว่ามีชีวิตหรื อไม่มีชีวิต หรื ออีกความหมายหนึ่ งที่หมายถึง ภาวะความมีความเป็ น68 นอกจากนี้ยงั มีคาว่า
“ลักษณะ” ซึ่ งหมายถึ งสมบัติเฉพาะตัว เช่ น ภาพโป๊ มีลกั ษณะเป็ นสิ่ งลามกนอกจากนี้ ลกั ษณะยังอาจ
หมายความว่าประเภทก็ ได้ เช่ น สื่ อลามกอนาจารมี 2 ลักษณะ คือสื่ อลามกเด็ก และสื่ อลามกผูใ้ หญ่
เป็ นต้น
ค าว่ า “ลามก”

เป็ นค าวิ เ ศษณ์ จะมี ค วามหมายในทางหยาบช้า เลวทราม สกปรก

หยาบโลน อันมีลกั ษณะเป็ นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม เช่น หนังสื อลามก หรื อชายนั้นเป็ นบุคคล
ลามก เป็ นต้น69
คาว่า “อนาจาร” หากเป็ นคานามทัว่ ไป หมายถึ งความประพฤติช่วั หรื อความประพฤติ
ที่น่าอับอาย หากเป็ นคานามในทางกฎหมาย อนาจารหมายถึงฐานความผิดอาญาฐานหนึ่ ง ซึ่ งมีผกู้ ระทา
การอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกานัลโดยเปลือยหรื อเปิ ดเผยร่ างกาย หากเป็ นคาวิเศษณ์ อนาจารจะมี
ความหมายว่าลามกน่าบัดสี ทาให้เป็ นที่อบั อายหรื อน่ารังเกียจแก่ผอู้ ื่นในด้านความดีงาม70
นอกจากนี้ ยัง มี ค าที่ มี ค วามหมายใกล้เ คี ย งกัน กับ ค าว่า ลามกหรื อ อนาจารอี ก อย่า งเช่ น
คาว่า “โป๊ ” ซึ่ งเป็ นคาวิเศษณ์ มีความหมายว่าเปลือยหรื อค่อนข้างเปลือย เช่ น รู ปโป๊ หรื อการมีเจตนา
เปิ ดเผยอวัยวะบางส่ วนที่ควรปกปิ ด เช่น แต่งตัวโป๊ อีกด้วย71
ดัง นั้น เมื่ อ พิ จารณาความหมายของค าว่า สื่ อ ลามกอนาจารตามตัวอัก ษรแล้ว หมายถึ ง
การแสดงออกทางความคิดผ่านผลงานที่ปราศจากการสร้างสรรค์คุณค่าทางศิลปกรรม อันมีลกั ษณะเป็ น
ที่น่ารังเกี ยจหรื อน่ าอับอาย โดยการเปลือยหรื อเปิ ดเผยร่ างกายนักแสดงเพื่อจุดมุ่งหมายในการกระตุน้
ความต้องการทางเพศ ซึ่ งเป็ นทางเสื่ อมเสี ยต่อจารี ตประเพณี และขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทย แต่ถึง
67

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “สื่ อ.”

68

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “สิ่ ง.”

69

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ลามก.”

70

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “อนาจาร.”

71

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “โป๊ .”
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อย่างไรคาว่า “ลามก” คาว่า“อนาจาร” และคาว่า “โป๊ ”ยังคงมีความหมายที่คล้ายคลึงหรื อใกล้เคียงกัน
อยู่ม าก จึ ง มี ก ารใช้อย่า งสั บ สนปะปนกันอยู่ใ นปั จจุ บ นั ดัง นั้น จึ ง จาเป็ นต้องศึก ษาความหมายเพื่ อ
แบ่งแยกความแตกต่างของสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่ายต่อไป
คาว่า “แอบ” เป็ นคากริ ยาที่สื่อความหมายถึงการทาโดยไม่ให้ผูอ้ ื่นรู้ เห็นโดยอาการต่างๆ
เช่น แอบดู72ส่ วนคาว่า “ถ่าย” นั้นมีได้ท้ งั คากริ ยาที่เป็ นลักษณะของการถ่ายรู ป คือการบันทึกภาพโดยวิธี
ให้แสงจากสิ่ งที่จะถ่ายไปลงบนแผ่นวัสดุใสเช่นฟิ ล์ม73 หรื อถ่ายภาพยนตร์ คือบันทึกภาพให้ต่อเนื่องกัน
บนฟิ ล์มแถบยาวๆ เมื่ อฉายด้วยเครื่ องฉายไปบนจอ จะมองเห็ นภาพนั้นเคลื่ อนไหวได้เหมือนจริ ง74
เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกันกับคาว่าแอบถ่ายอีก เช่ นคาว่า “ถ้ ามอง” ซึ่ งเป็ น
คากริ ยามีความหมายว่าการแอบดูตามรู หรื อตามช่ อง เพื่อดูวา่ ผูอ้ ื่นทากิ จธุ ระส่ วนตัวอะไร โดยมักเรี ยก
ผูท้ ี่มีพฤติ กรรมเช่ นนี้ ว่าพวกถ้ ามองอีกด้วย 75 ดังนั้น “ผูถ้ ูกแอบถ่ าย” จึงหมายถึ ง ผูท้ ี่ถูกแอบดูและถูก
บันทึกภาพที่แอบดูได้น้ นั ไปโดยผูท้ ี่ไม่ประสงค์ดี ในขณะที่ผทู้ ี่ถูกแอบดูและถูกแอบถ่ายนั้นไม่รู้ตวั
2.4.2 พิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมาย ตามแนวบรรทัดฐานคาพิพากษาศาลฎีกา และความเห็น
ของนักกฎหมาย
เพื่อให้ทราบถึงความหมายของสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอม
จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงความหมายของสื่ อลามกอนาจารดังกล่าวโดยเทียบเคียงกับ
ความหมายของสื่ อ ลามกอนาจารเด็ ก ตามบทบัญ ญัติ ก ฎหมายไทย ประกอบกับ แนวบรรทัด ฐาน
คาพิพากษาศาลฎีกาและความคิดเห็นของนักกฎหมาย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 มาตรา 3
ให้เพิ่มคาว่า “สื่ อลามกอนาจารเด็ก” เป็ นอนุมาตรา 17 ของมาตรา 1 แห่ งประมวลกฎหมายอาญาโดยให้
นิยามหมายความว่า “วัตถุหรื อสิ่ งที่แสดงให้รู้หรื อเห็นถึงการกระทาทางเพศของเด็กหรื อกับเด็กซึ่ งมีอายุ
72

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “แอบ.”

73

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ถ่ายรู ป.”

74

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ถ่ายภาพยนตร์.”

75

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ถ้ ามอง.”
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ไม่เกิ นสิ บแปดปี โดยรู ป เรื่ อง หรื อลักษณะสามารถสื่ อไปในทางลามกอนาจาร ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบ
ของเอกสาร ภาพเขี ย น ภาพพิ ม พ์ ภาพระบายสี สิ่ ง พิม พ์ รู ป ภาพภาพโฆษณา เครื่ องหมาย รู ป ถ่ า ย
ภาพยนตร์ แถบบันทึ กเสี ยง แถบบันทึก ภาพ หรื อรู ปแบบอื่ นใดในลัก ษณะทานองเดี ยวกัน และให้
หมายความรวมถึ ง วัต ถุ ห รื อสิ่ งต่ า งๆ ข้ า งต้น ที่ จ ัด เก็ บ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อในอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ ”76 แต่มีขอ้ สังเกตว่าการนิ ยามความหมาย
ของคาว่าสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไปนั้นยังไม่มีปรากฏให้เห็นในกฎหมายฉบับใด
ในการพิจารณาคดีของศาลฎีกาได้มีคาพิพากษากาหนดแนวทางกรณี ที่ลามกไว้ โดยถือตาม
ความรู ้ สึกของวิญญูชนที่พร้ อมยอมรับได้ในความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็ นพลวัตของสังคมในเรื่ อง
จารี ตประเพณี หากยังรั บรู ้ ได้ถึง ความต่ าตมหรื อความกาหนัดรัก ใคร่ ย่อมถื อว่าเป็ นสื่ อลามกทั้งสิ้ น77
ได้แก่ภาพปกปิ ดหมิ่นเหม่และยังมีอิริยาบถที่น่าเกลียดบัดสี (ฎ.6301/2533) ภาพนอนหงายถ่างขาออก
อย่างกว้างทานองเจตนาเพื่ออวดอวัยวะเพศอย่างเด่ นชัด (ฎ.6301/2533) ข้อความที่ได้บรรยายถึงการ
ร่ วมประเวณี ของชายและหญิงอย่างชัดเจนละเอียดลออ โดยบรรยายถึงอารมณ์ของชายและหญิงไป
ในทางยัว่ ยุกามารมณ์ แม้จะมิได้ใช้ถอ้ ยคาหยาบคาย ก็ถือได้ว่าเป็ นข้อความอันลามก (ฎ.3278/2554)
และภาพที่มีลกั ษณะเช่ นภาพหญิงเปลือยกายกอดชายภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่ งตา มีผชู้ ายนอน
กอดมือโอบบริ เวณทรวงอกภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือกดหู โทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศภาพหญิง
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มีแหคลุ มตัว มือข้างหนึ่ งกุมถันอีกข้างหนึ่ งกุมอวัยวะเพศภาพหญิงเปิ ดเสื้ อให้เห็นถันล้วงมือเข้าไปใน
กระโปรงภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงขาสั้นมือ
ข้า งหนึ่ ง ล้วงไปที่อวัยวะเพศ ภาพดังกล่ า วแม้ไ ม่เห็ นอวัย วะเพศชัดเจนแต่ มีล ัก ษณะยัว่ ยุก ามารมณ์
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พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ.2558, มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม 132 ตอนที่ 86 ก (8 กันยายน 2558), น.84.
77

ณรงค์ ใจหาญ, “ความหมายของ “สิ่ งลามก” ในกฎหมาย,” วารสารนิ ติศาสตร์ , เล่มที่ 2, ปี ที่ 16, น.127(

เมษายน 2531).
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หรื อภาพหญิงเปลือยตลอดร่ างซึ่ งพอเห็นอวัยวะเพศได้บา้ ง ถือได้วา่ เป็ นภาพอันลามก ไม่ใช่ภาพศิลปะ
ที่แสดงถึงส่ วนสัดความสมบูรณ์ของร่ างกาย (ฎ.3510/2531)78
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558 ในชั้นสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ ซึ่ งประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
หลายท่านไม่วา่ จะเป็ นศาสตราจารย์พิเศษเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล
หรื อ ดร.สุ รสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์ เป็ นต้น ได้อภิปรายให้ความเห็นไว้วา่ กรณี ที่เป็ นเพียงข้อความไม่ได้
เป็ นเรื่ อ งราวที่ แ สดงถึ ง การกระท าทางเพศ ยัง ไม่ ถื อ เป็ นสื่ อ ลามกอนาจารกรณี น วนิ ย าย นิ ย าย
วรรณกรรม วรรณคดี หรื อเรื่ องราวที่มีเจตนาเผยแพร่ เพียงเพื่อความบันเทิง เช่ น ขุนช้างขุนแผนในบท
อัศจรรย์79 กรณี น้ ี ไม่ถื อเป็ นสื่ อลามกอนาจารเพราะมี ก ารใช้ช้ ันเชิ งทางหลักภาษา บรรยายถ่ ายทอด
เรื่ องราวออกมาให้เกิ ดอรรถรสที่สร้างสรรค์ทางศิลปะ เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถจินตนาการเห็นภาพเรื่ อง
เพศเป็ นเรื่ องของการเปรี ยบเที ยบอุปมากับสิ่ งใกล้ตวั ได้อย่างไม่รู้สึกถึ งความน่ ารังเกี ยจแตกต่างกับ
หนังสื อปกขาวของไทยในอดีตซึ่ งถือเป็ นสื่ อลามกอนาจารเนื่องจากเป็ นหนังสื อที่นาเสนอเรื่ องราวการ
ร่ ว มเพศอย่ า งโจ่ ง แจ้ ง ชั ด เจน โดยใช้ ค าเรี ยกพฤติ ก รรมและอวัย วะในการเสพสมด้ว ยถ้อ ยค า
ตรงไปตรงมา ซึ่ งถูกมองจากสังคมว่าเป็ นสิ่ งหยาบโลนและลามกเกิดกาหนัดในทางเพศและรวมถึงกรณี
การ์ ตูนลามกหรื อภาพเคลื่อนไหว (animation) แม้ผทู้ ี่ปรากฏในสื่ อจะไม่ใช่ มนุ ษย์จริ งคงเป็ นแต่เพียง
ภาพเสมือนจริ งเท่านั้น แต่เมื่อมีเจตนาจะสื่ อให้เห็นถึงการกระทาทางเพศเจตนารมณ์ของผูร้ ่ างกฎหมาย
ฉบับนี้จึงถือว่าวัตถุหรื อสิ่ งนั้นเป็ นสื่ อลามกอนาจารด้วย80
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ส านัก งานกิ จ การยุติ ธ รรม, คู่ มื อ และแนวทางการด าเนิ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการบัง คับ ใช้

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 24 พ.ศ.2558 (ความผิดเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก),
(2558), น.6-7.
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บทร้อยกรองตามธรรมเนี ยมนิ ยมในวรรณคดีไทยที่พรรณนาเพศสัมพันธ์ หรื ออาการโอ้โลมปฏิโลมของ

ตัวละครพระนางโดยใช้กลวิธีการเปรี ยบเทียบหรื อใช้ธรรมชาติเป็ นสัญลักษณ์แทน โปรดดู ถาวร สิ กขโกศล, เสภา
เรื่ องขุนช้างขุนแผน ฉบับสมบูรณ์สามภาคและฉบับต่างสานวน เล่ม .., (กรุ งเทพฯ: ตถาตา, 2558), น.12.
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เพิ่งอ้ าง, น.7.
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ขณะที่รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ได้อธิ บายความหมายของคาว่า “สิ่ งลามก” ไว้โดย
สอดคล้องกับคาว่า “สื่ อลามก” ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ทั้งสองคานิยามมีความประสงค์อธิ บายให้เห็น
ถึ งความรู ้ สึก ว่าสิ่ งใดน่ ารั งเกี ยจเป็ นของต่ าและนาไปสู่ การยัว่ ยุให้เกิ ดความใคร่ ไม่ว่า จะปรากฏมา
ในภาพเนื้อหนังของมนุษย์ที่ไร้เสื้ อผ้าปกปิ ด ภาพอวัยวะเพศ ตลอดจนถึงการมีเพศสัมพันธ์ จุดสาคัญคือ
ทั้งสื่ อและสิ่ งลามกล้วนแล้วแต่ขาดความเป็ นศิลปะนัน่ คือขาดการปรุ งแต่งให้มีความละเอียดประณี ต
หรื อ โน้ ม น้ า วใจผู ้รั บ ชมให้ ห่ า งไกลจากความรู้ สึ ก ก าหนัด ได้ต้ ัง แต่ ค รั้ งแรกที่ พ บเห็ น สื่ อ หรื อ สิ่ ง
เหล่านั้น81
2.4.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34ได้ให้หลักประกัน
ว่า รัฐต้องให้ความคุ ม้ ครองเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อในรู ปแบบต่างๆ แต่ในกรณี ที่สื่อ
นั้นอาจดูขดั ต่อศีลธรรมพื้นฐานของสังคมอยูบ่ า้ งเช่น การแสดงความคิดเห็นในรสนิยมทางเพศ ผูก้ ากับ
การแสดงย่ อ มมี ก ารถ่ า ยทอดความคิ ด เห็ น ผ่ า นบทบาทของตัว ละครและผ่า นการแสดงออกทาง
ความรู ้ สึกของนักแสดง เป็ นต้นถึ งอย่างไรแม้รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
จะบัญญัติขอ้ ยกเว้นให้มีการจากัดเสรี ภาพดังกล่ าวได้ โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมัน่ คงของรัฐเพื่อคุม้ ครองสิ ทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น แต่ในกฎหมาย
เกี่ยวกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารก็มีเพียงมาตรา 287/1-287/2 ในประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้น
ที่คุม้ ครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดในแสดงเสรี ภาพทางความคิดเห็น แต่หาได้มีบทบัญญัติที่คุม้ ครอง
สิ ทธิของผูถ้ ูกละเมิดจากการถูกแอบถ่ายในกฎหมายอื่นแต่อย่างใด
2.4.2.2 ประมวลกฎหมายอาญา
ก่อนความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารจะมาปรากฏเป็ นบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาในปี พ.ศ. 2500 นั้น ก่อนหน้านี้ความผิดดังกล่าวได้ปรากฏมีมาตั้งแต่ครั้งกฎหมายลักษณะอาญา
ในปี ร.ศ. 127 แล้ว ในส่ วนที่ 6 ที่ ว่า ด้วยความผิดที่ ก ระท าอนาจาร หมวดที่ 1 ความผิดฐานกระทา
81

ณรงค์ ใจหาญ, “ความหมายของ “สิ่ งลามก” ในกฎหมาย,” วารสารนิ ติศาสตร์ , ฉบับที่ 2, ปี ที่ 16, น. 126(

เมษายน 2531).
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อนาจารอันเกี่ ยวแก่สาธารณชน มาตรา 240 “ผูใ้ ดเอารู ปภาพ หรื อสมุด หรื อสิ่ งใดใดอันมีลกั ษณะเป็ น
ของลามกอนาจารออกขายหรื อทอดตลาดก็ดี หรื อเอาของลามกอนาจารที่วา่ มานั้นแสดงโดยเปิ ดเผยแก่
สาธารณชนก็ดี ท่านว่ามันมีความผิดต้องระวางโทษานุโทษเป็ นสมาสฐานคือ สฐานหนึ่งให้จาคุกไม่เกิน
กว่าหกเดือน สฐานหนึ่งให้ปรับไม่เกินกว่าห้าร้อยบาท สฐานหนึ่ งให้ลงโทษทั้งจาทั้งปรับเช่นว่ามาแล้ว
ด้วยกัน”
ต่อมา เนื่ องจากประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศจึงได้มีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ป รามการท าให้ แ พร่ หลายและการค้ า วัต ถุ ล ามก พ.ศ. 247182 แม้ ว่ า ปั จ จุ บ ัน
พระราชบัญญัติดงั กล่าวจะได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ พ.ศ. 2546 เนื่องด้วยเหตุผลที่วา่ ในอดีตที่ผา่ นมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2457 ถึง พ.ศ. 2510 มีการประกาศใช้บงั คับกฎหมายเป็ นจานวนมาก และไม่มีการยกเลิกอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อมิให้เกิดการสับสนในการใช้กฎหมาย จึงสมควรให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติปรามการ
ทาให้แพร่ หลายและการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 ตามบัญชีทา้ ยพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับ
ที่ไม่เหมาะสมกับกาลปั จจุบนั พ.ศ. 254683แต่ถึงกระนั้นพระราชบัญญัติที่ถูกยกเลิกไปดังกล่าวก็มีความ
สอดคล้องเกี่ ยวข้องกันกับกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 อยู่หลายส่ วนที่ตอ้ งหยิบยกนามาศึกษา
กล่าวคือ
มาตรา 3 บัญ ญัติ ว่า “ผูใ้ ดเพื่ อ ประโยชน์ ห รื อในทางค้า ขาย จ่ า ยแจกหรื อ แสดงอวดแก่
สาธารณชน บังอาจทา ทาให้มีข้ ึน มีไว้ในครอบครอง นาหรื อสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่ งออกไปนอก
ประเทศ พาไป ทาให้แพร่ หลาย ให้ยมื หรื อยังผูอ้ ื่น ให้นาหรื อสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ ส่ งออกไปนอก
ประเทศหรื อพาไปซึ่ งหนังสื ออันบุคคลแต่งขึ้น ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ งที่พิมพ์ข้ ึน รู ปภาพ
ภาพโฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่าย ภาพยนตร์ ที่ลามกหรื อวัตถุอนั ลามกอย่างอื่นก็ดี หรื อประกอบกิจธุ ระ
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พระราชบัญญัติปรามการทาให้แพร่ หลายและการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 45(29

กรกฎาคม 2471), น.114-116.
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พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปั จจุบนั พ.ศ. 2546, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม

120 ตอนที่ 109 ก(4 พฤศจิกายน 2446).
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หรื อมีส่วนในกิจธุ ระเกี่ยวกับวัตถุหรื อสิ่ งอันลามกดังกล่าวแล้วในทางสาธารณะหรื อในส่ วนเอกชนก็ดี
ท่านว่ามีความผิดต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติไว้ในมาตรา 240 แห่งกฎหมายลักษณะอาญา”
มาตรา 4 บัญญัติวา่ “ผูใ้ ดเพื่อจะช่วยในการทาให้แพร่ หลายหรื อช่วยในการค้าวัตถุอนั ลามก
ดังระบุไว้ในมาตราก่อน บังอาจประกาศโฆษณาหรื อทาให้ทราบทัว่ กันไปว่ามีบุคคลทาให้แพร่ หลาย
หรื อทาการค้าขายวัตถุซ่ ึ งวัตถุเช่นว่านี้ ก็ดี หรื อประกาศโฆษณาหรื อทาให้ทราบกันไปโดยตรงหรื อโดย
ทางอ้อมก็ดีวา่ บุคคลอาจหาวัตถุอนั ลามกดังกล่าวนั้นได้โดยวิธีใด ฉะนี้ ท่านว่ามันมีความผิดต้องระวาง
โทษดังที่บญั ญัติไว้ในมาตราก่อน”
เมื่อมีการร่ างประมวลกฎหมายอาญาในช่ วงก่ อนหน้า พ.ศ. 2500 คณะอนุ กรรมการตรวจ
พิ จ ารณาร่ า งแก้ไ ขประมวลกฎหมายอาญาได้มี ม ติ น าพระราชบัญ ญัติ ป รามการท าให้ แ พร่ ห ลาย
และการค้าวัตถุลามก พ.ศ. 2471 ซึ่ งมี 2 มาตรามาร่ างรวมไว้ดว้ ยกันกับมาตรา 240 แห่งกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ. 127 ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมาข้า งต้น 84 จึ ง ท าให้บ ทบัญ ญัติ เกี่ ย วกับ สื่ อ ลามกอนาจารในปั จ จุ บ ัน
ตามประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ 9 ความผิดเกี่ ยวกับเพศ มาตรา 287 โดยมีสาระสาคัญเกี่ ยวกับการ
กระทาที่ตอ้ งห้ามดังนี้คือ
1. ห้ามมิให้ผใู้ ดทา ผลิ ต มีไว้ นาเข้าหรื อยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรื อยังให้พาไปหรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใดๆ ซึ่ งสิ่ งอื่นใด
อัน ลามก ไม่ ว่า จะเป็ นเอกสาร ภาพเขี ย น ภาพพิ ม พ์ ภาพระบายสี สิ่ ง พิ ม พ์ รู ป ภาพ ภาพโฆษณา
เครื่ องหมาย รู ปถ่ายภาพยนตร์ แถบบันทึกเสี ยง หรื อแถบบันทึกภาพ
2. ห้ามมิให้ผใู ้ ดประกอบการค้า หรื อมีส่วนหรื อเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ
ลามก ตลอดรวมถึงห้ามจ่ายแจกหรื อแสดงอวดแก่ประชาชน หรื อให้เช่าวัตถุหรื อสิ่ งของลามกนั้น
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คณะกรรมการกฤษฎีกา, “รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไชประมวลกฎหมายอาญา”

ในรายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 46, 147/2482 วันอังคารที่ 31
ตุลาคม 2482, น.2-8.
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3. ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดโฆษณาหรื อไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทาความผิดดังกล่ าว
หรื อโฆษณาหรื อไขข่าวโดยประการใดๆ ว่าสิ่ งของลามกนั้นจะหาได้จากบุคคลใด เพื่อจะช่ วยทาให้
แพร่ หลาย85
โดยประมวลกฎหมายอาญากาหนดความผิดไว้หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นกระทาต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558ได้
เพิ่มบทบัญญัติเพื่อคุ ม้ ครองเด็กจากอันตรายที่จะเกิ ดขึ้นจากสื่ อลามกอนาจาร ไว้ในมาตรา 287/1 และ
มาตรา 287/2 ของลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ แห่งประมวลกฎหมายอาญา86ด้วย ดังนี้
มาตรา 287/1 “ผูใ้ ดครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็ก เพื่ อแสวงหาประโยชน์ใ นทางเพศ
สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้ง
ปรับ
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287“ผูใ้ ด

(1) เพื่อความประสงค์แห่ งการค้า หรื อโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรื อเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน ทา
ผลิต มีไว้ นาเข้าหรื อยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรื อยังให้
พาไปหรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใด ๆ ซึ่ งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ งพิมพ์ รู ปภาพ ภาพ
โฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพหรื อสิ่ งอื่นใดอันลามก
(2) ประกอบการค้า หรื อมีส่วนหรื อเข้าเกี่ ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรื อสิ่ งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่าย
แจกหรื อแสดงอวดแก่ประชาชน หรื อให้เช่าวัตถุหรื อสิ่ งของเช่นว่านั้น
(3) เพื่อจะช่วยการทาให้แพร่ หลาย หรื อการค้าวัตถุหรื อสิ่ งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรื อไขข่าวโดย
ประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทาการอันเป็ นความผิดตามมาตรานี้ หรื อโฆษณาหรื อไขข่าวว่าวัตถุ หรื อสิ่ งของลามก
ดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรื อโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”.
86

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2558, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132

ตอนที่ 86 ก (8 กันยายน 2558),น.84-86.
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ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่ งส่ งต่อซึ่ งสื่ อลามกอนาจารเด็กแก่ผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา 287/2 “ผูใ้ ด
(1) เพื่อความประสงค์แห่ งการค้า หรื อโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรื อเพื่อการแสดงอวด
แก่ประชาชน ทา ผลิ ต มีไว้ นาเข้าหรื อยังให้นาเข้าในราชอาณาจักร ส่ งออกหรื อยังให้ส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร พาไปหรื อยังให้พาไปหรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใดๆ ซึ่งสื่ อลามกอนาจารเด็ก
(2) ประกอบการค้า หรื อมีส่วนหรื อเข้าเกี่ ยวข้องในการค้าเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็ก
จ่ายแจกหรื อแสดงอวดแก่ประชาชนหรื อให้เช่าสื่ อลามกอนาจารเด็ก
(3) เพื่อจะช่ วยการทาให้แพร่ หลาย หรื อการค้าสื่ อลามกอนาจารเด็กแล้ว โฆษณาหรื อไข
ข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระทาการอันเป็ นความผิดตามมาตรานี้ หรื อโฆษณาหรื อไขข่าวว่าสื่ อ
ลามกอนาจารเด็กดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรื อโดยวิธีใด
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท”
ทั้งยังกาหนดบทนิยามความหมายของคาว่า “สื่ อลามกอนาจาร” ไว้ในมาตรา 1 อนุมาตรา 17
ให้หมายความถึง “วัตถุ หรื อสิ่ งที่แสดงให้รู้หรื อเห็นถึงการกระทาทางเพศของเด็กหรื อกับเด็กซึ่ งมีอายุ
ไม่เกิ นสิ บแปดปี โดยรู ป เรื่ อง หรื อลักษณะสามารถสื่ อไปในทางลามกอนาจาร ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบ
ของเอกสาร ภาพเขี ย น ภาพพิม พ์ ภาพระบายสี สิ่ ง พิม พ์ รู ป ภาพ ภาพโฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่ า ย
ภาพยนตร์ แถบบันทึ กเสี ยง แถบบันทึก ภาพ หรื อรู ปแบบอื่ นใดในลัก ษณะทานองเดี ยวกัน และให้
หมายความรวมถึ ง วัต ถุ ห รื อสิ่ งต่ า งๆ ข้ า งต้น ที่ จ ัด เก็ บ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อในอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้” อีกด้วย
กล่าวโดยสรุ ป บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 นี้ มีความมุ่งประสงค์ที่จะ
กาหนดความรั บผิดอาญาสาหรั บผูใ้ ดที่มี วตั ถุ ประสงค์ทางการค้า แจกจ่าย หรื อโฆษณาซึ่ งสื่ อลามก
เท่านั้น ดังนั้น การครอบครองไว้โดยสงบอย่างเป็ นส่ วนตัวย่อมไม่มีความผิดแต่อย่างใด เว้นเสี ยแต่ว่า
สิ่ งลามกอนาจารที่ครอบครองนั้นมีเด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยจึงจะกลายเป็ นความผิด เหตุผลที่เป็ น
เช่ นนี้ เพราะบทบัญญัติค วามผิดมาตรา 287 มี วตั ถุ ป ระสงค์ส าคัญในการคุ ม้ ครองศีล ธรรมอันดี ของ
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ประชาชนในสังคมเมื องพุทธ ไม่ให้ตกไปเป็ นทาสของวัตถุ มอมเมากิ เลสของคนในสังคมอย่างเสรี
โดยที่รัฐปล่อยผ่านไม่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมใดๆ รัฐจึงทาได้ดีที่สุดคือการออกกฎหมายสกัดกั้น
ไม่ให้มีการผลิ ตได้โดยง่ าย แม้หากผลิ ตได้สาเร็ จแล้วการครอบครองไว้ก็ย่อมไม่มีความผิดฐานมีไว้
ในครอบครองซึ่ งสื่ อลามกอนาจารแต่อย่างใด เพราะรัฐถือว่าการครอบครองดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
เรื่ องศีลธรรมในทางส่ วนตัวผูค้ รอบครองซึ่ งเป็ นจุดเล็กๆ ของสังคมเท่านั้น87 อดีตจนถึงปั จจุบนั การมีสื่อ
ลามกอนาจารไว้ใ นครั วเรื อนรั ฐจึ ง ไม่ ถื อเป็ นความผิดกฎหมายแต่ อย่า งใด แต่ เมื่ อรั ฐมี ก ารก าหนด
บทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กเพิ่มขึ้นมาจึงมีประเด็นที่น่าพิจารณาว่า
การครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทแอบถ่ายแม้มีไว้เป็ นการส่ วนตัว แต่ผปู้ รากฏในสื่ อมิได้รับรู้
ยินยอมและยัง คงได้รับ ความเสี ย หายอยู่ตราบใดที่ สื่ อลามกอนาจารดัง กล่ า วยัง ไม่ ไ ด้ถู ก ท าลายไป
ประมวลกฎหมายอาญาก็สมควรที่จะเพิ่มบทบัญญัติเพื่อกาหนดความผิดอาญาแก่ การครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารแอบถ่ายโดยส่ วนตัวไว้เช่นเดียวกัน
2.4.2.3 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสื่ อลามกอนาจาร
ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเองได้มีบทบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับการควบคุ มสื่ อลามก
อนาจารไว้ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ปั จจุบนั การกระทาความผิดเกี่ ยวกับการเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารผ่านระบบคอมพิวเตอร์
มี ค วามสะดวกรวดเร็ วเป็ นวงกว้า ง โดยอาศัย รู ปแบบระบบเทคโนโลยี ที่ ส ลับ ซับซ้อนการป้ องกัน
และปราบปรามโดยเจ้าหน้าที่รัฐจึงกระทาได้ยากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุเพราะพัฒนาการทางเทคโนโลยีน้ นั มี
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วและเมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่ งมีภารกิจ
ในการกาหนดมาตรฐานและมาตรการในการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการเฝ้ าระวัง
และติ ด ตามสถานการณ์ ด้า นความมัน่ คงปลอดภัย ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สารของ
87

คณะกรรมการกฤษฎีกา, “รายงานการประชุมอนุกรรมการตรวจพิจารณาแก้ไชประมวลกฎหมายอาญา”

ในรายงานการประชุมอนุ กรรมการตรวจพิจารณาแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา ครั้งที่ 47, 150/2482 วันเสาร์ ที่ 4
พฤศจิกายน2482,น.2.
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ประเทศ การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 จึ ง มี โ อกาสที่ จ ะสามารถกระท าได้ ใ ห้ เ ป็ นไปอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น การตี ค วามว่ า
การครอบครองสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ ายไว้อย่างเป็ นส่ วนตัวมีความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติน้ ี
หรื อไม่ น้ ันจาเป็ นต้องพิ จารณาจากมาตรา 14 อนุ มาตรา 4กล่ าวคือ ผูใ้ ดนาเข้า สู่ ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้88
การนาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่มีลกั ษณะอันลามก โดยคาว่า
ลามกในที่น้ ี อาจเทียบเคียงได้กบั ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว89 ส่ วนคาว่า
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึ งได้ องค์ประกอบในความผิดฐานนี้ จะยังคงไม่เป็ น
ความผิดจนกว่าลักษณะการนาเข้านั้นประชาชนทัว่ ไปจะสามารถเข้าถึงได้ เช่น การจัดทาเว็บไซด์เพื่อ
เผยแพร่ ภาพหรื อคลิ ปวิดีโอที่ได้มาจากการแอบถ่ายโดยเฉพาะ90 จึงจะถือว่าผูก้ ระทามีความผิดฐานนี้
เป็ นต้น
2) พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550
สื บเนื่องจากก่อนหน้านี้มีพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 ประกาศใช้มาก่อนแล้วต่อมา
จึงมีคาสั่งของคณะปฏิ รูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 และคาสั่งของ
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 36 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึ่งถือเป็ นการลิดรอนเสรี ภาพ
การแสดงความคิ ดเห็ นและการรั บ รู้ ข่ า วสารของประชาชนอย่า งยิ่ง เพราะใจความสาคัญของคาสั่ง
ทั้งสองมีการกาหนดให้หนังสื อพิมพ์รายวัน และสิ่ งตีพิมพ์ต่อประชาชนอื่นๆ ที่เสนอข่าวและข้อเขียน
88

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 14 “ผูใ้ ด

กระทาความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
(4) นาเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่ มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั
ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้”.
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อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 28.
ส านั ก เลขานุ ก ารคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ศู น ย์เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์

และคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ สานัก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแห่ ง ชาติ , แนวทางการจัด ท ากฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, (กรุ งเทพมหานคร: NECTEC, 2546), น.33.
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แสดงความคิ ดเห็ นทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่ างประเทศหยุดท าการ จนกว่า คณะปฏิ รูป การปกครอง
แผ่นดินจะมีคาสัง่ เป็ นอื่น
ด้วยกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ซึ่ งเป็ นฉบับที่
บังคับอยูใ่ นปั จจุบนั จึงจัดทาขึ้นเพื่อวางหลักเกณฑ์ในการรับจดแจ้งการพิมพ์เป็ นหลักฐานให้ ทราบว่า
ผูใ้ ดเป็ นผูพ้ ิมพ์ผโู ้ ฆษณา บรรณาธิ การหรื อเจ้าของกิจการหนังสื อพิมพ์เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ของประชาชนผูท้ ี่ ไ ด้รับความเสี ย หายในการฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี ใ นกรณี ที่ บุค คลดังกล่ า วกระท าผิด
กฎหมายอัน เนื่ อ งมาจากเป็ นผู ้พิ ม พ์ ผู้โ ฆษณา บรรณาธิ ก าร หรื อเจ้า ของกิ จ การหนั ง สื อพิ ม พ์
แม้พระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมิ ได้มีบทบัญญัติเพื่อคุ ม้ ครองสื่ อลามกอนาจารที่เกิ ดจากการล่ วงละเมิด
แอบถ่ า ยไว้โ ดยเฉพาะ แต่ ก็ ไ ด้บ ัญ ญัติ ค วบคุ ม สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความสงบเรี ยบร้ อ ย
และศีลธรรมอันดี ของประชาชนไว้ในมาตรา 10 91แต่ถึงกระนั้น มาตราดังกล่าวก็หาได้บญ
ั ญัติถึงสื่ อ
ลามกอนาจารไว้โดยตรงจึ งอาจตี ความคาว่าความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี ของประชาชนได้
ค่อนข้างกว้าง
3) พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทศั น์ พ.ศ. 2551
วัตถุประสงค์ที่สาคัญของพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดีทศั น์ พ.ศ. 2551 คือเพื่อควบคุม
การฉายภาพยนตร์ ที่ ในบางเรื่ องมี ฉ ากที่ แสดงถึ ง การชี้ ช วนหรื อส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นให้มีก ารละเมิ ด
ศี ลธรรม หรื อฉากที่ มีการอธิ บายถึ งการกระทาในทางเพศอย่างชัดแจ้ง อันเป็ นการขัดต่อความสงบ
91

พระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 มาตรา 10“ให้ผบู ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่ งชาติมีอานาจออกคาสั่ง

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาห้ามสั่งเข้าหรื อนาเข้าเพื่อเผยแพร่ ในราชอาณาจักร ซึ่ งสิ่ งพิมพ์ใดๆ ที่ เป็ นการหมิ่น
ประมาท ดูหมิ่นหรื อแสดงอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริ ย ์ พระราชินี รัชทายาทหรื อผูส้ าเร็ จราชการแทนพระองค์ หรื อ
จะกระทบต่ อความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจัก ร หรื อ ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อศี ล ธรรมอันดี ข องประชาชน โดยจะ
กาหนดเวลาห้ามไว้ในคาสัง่ ดังกล่าวด้วยก็ได้
การออกคาสั่งตามวรรคหนึ่ ง ห้ามมิให้นาข้อความที่ มีลกั ษณะที่ เป็ นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่ นหรื อแสดง
อาฆาตมาดร้ ายพระมหากษัตริ ย ์ พระราชิ นี รั ชทายาทหรื อ ผูส้ าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ห รื อข้อ ความที่ กระทบ
ต่อความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรหรื อความสงบเรี ยบร้อย หรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนมาแสดงไว้ดว้ ย
สิ่ งพิมพ์ที่เป็ นการฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง ให้ผบู ้ ญั ชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจริ บและทาลาย”.
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เรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน ด้วยวิทยาการสมัยใหม่ทาให้เกิดวัสดุที่สามารถบันทึกได้ท้ งั
ภาพและเสี ยงในลักษณะต่อเนื่ องกัน เช่ นซี ดีรอม (CD Rom) เป็ นต้น ทาให้เกิ ดธุ รกิ จบริ การให้เช่ า
แลกเปลี่ยน หรื อจาหน่ายวัสดุเหล่านี้ พระราชบัญญัติน้ ี จึงควบคุมความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี
ของประชาชนจากวัสดุ ที่มีเนื้อหาที่อาจกระทบต่อความมัน่ คงไว้ในมาตรา 2392 และได้กาหนดโทษแก่
ผูฝ้ ่ าฝื นไว้ในมาตรา 77 93แต่ถึงอย่างไรบทบัญญัติท้ งั สองมาตรานี้ ก็มิได้บญั ญัติอธิ บายลักษณะเนื้ อหา
ลามกอนาจารไว้ ให้มีความแตกต่างไปจากความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน การ
พิจารณาว่าผูส้ ร้ างภาพยนตร์ ดาเนิ นการสร้างโดยมีเนื้ อหาที่ส่อเจตนาไปทางลามกอนาจารหรื อไม่ จึง
ต้องตีความว่าเนื้อหานั้นขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรื อไม่แต่เพียงอย่าง
เดียว
4) ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ....
เนื่ องจากประมวลกฎหมายอาญาไม่สามารถบังคับใช้กบั การควบคุมสื่ อลามกอนาจารได้
อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย
พ.ศ. .... จึงกาหนดขั้นตอนของการป้ องกันและปราบปรามรายละเอียด เช่ น สื่ อลามกอนาจารที่มีการ
กระทาวิปริ ตทางเพศการแอบถ่ายโดยผูถ้ ูกแอบถ่ายมิได้รับรู้และยินยอมด้วย ย่อมถือเป็ นการข่มขืนใจอยู่
ในตัวโดยการตีความ แม้ผแู ้ อบถ่ายจะมิได้ใช้กาลังบังคับขู่เข็ญทางกายภาพก็ตามที94 ดังนั้นสิ่ งที่ได้จาก
92

พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดีทศั น์ พ.ศ. 2551 “ผูส้ ร้ างภาพยนตร์ ตอ้ งดาเนิ นการสร้างภาพยนตร์

ในลัก ษณะที่ ไ ม่ เ ป็ นการบ่ อ นท าลาย ขัด ต่ อ ความสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อศี ล ธรรมอัน ดี ข องประชาชน หรื ออาจ
กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คง และเกียรติภูมิของประเทศไทย”
93

พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดีทศั น์ พ.ศ. 2551“ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 23 วรรคหนึ่ ง หรื อนาภาพยนตร์ ตาม

มาตรา 26 (7) ออกเผยแพร่ ตอ้ งระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
94

ร่ า งพระราชบัญ ญัติ ป้ องกัน และปราบปรามสิ่ ง ยัว่ ยุพ ฤติ ก รรมอัน ตราย พ.ศ. .... มาตรา 3 “ใน

พระราชบัญญัติน้ ี
“การกระทาวิปริ ตทางเพศ” หมายความว่า ความสัมพันธ์หรื อการกระทาทางเพศในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(3) โดยการบังคับขู่เข็ญหรื อข่มขืนใจ”
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การแอบถ่ายแม้ภายหลังจะปรากฏในรู ปลักษณ์ของเอกสาร ภาพ สิ่ งพิมพ์ เครื่ องหมาย หรื อรู ปรอยใดๆ
ย่อมเป็ นการกระตุ น้ ส่ งเสริ มหรื อยัว่ ยุให้ผูร้ ับชมมีแบบอย่างในการกระทาที่มีลกั ษณะวิปริ ตทางเพศ
ต่อไปได้95
ทั้งนี้ ร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้บญั ญัติความผิดจากการทา ผลิต หรื อมีไว้ในครอบครอง
ซึ่ งสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย ซึ่ งรวมถึงสื่ อลามกอนาจารการที่ปรากฏลักษณะกระทาวิปริ ตในทางเพศ
โดยผูก้ ระทาความผิดจะต้องมีเจตนาเพื่อการแจกจ่าย เพื่อการแสดงอวด หรื อเพื่อเผยแพร่ แก่ประชาชน
ด้วยตามมาตรา 18 วรรคแรก 96 ดังนั้นการมีไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ หรื อเพื่อประโยชน์ทาง
การศึกษาจึงไม่ถือเป็ นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติน้ ี97
นอกจากนี้ ร่ างพระราชบัญญัติดงั กล่าวยังได้บญั ญัติถึงความผิดของผูใ้ ห้บริ การคอมพิวเตอร์
อย่างเช่ นร้ านอินเตอร์ เน็ ตคาเฟ่ ที่ เด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึ งได้ หากรู้ว่ามีส่ิ งยัว่ ยุ
พฤติกรรมอันตรายและมิได้กาจัดออกเสี ยจากคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมดูแลของตนย่อมมีความผิด
ด้วยเช่ นกันตามมาตรา 22 แต่ถา้ เป็ นกรณี ที่ผใู้ ห้บริ การครอบครองไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวที่

95

ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติ

นี้
“สิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพ สิ่ งพิมพ์ รู ปรอย เครื่ องหมาย รู ปถ่ายภาพยนตร์
เสี ยงหรื อถ้อยคา ข้อความ ข้อมูล หรื อสิ่ งใด ๆ ที่กระตุน้ ส่งเสริ มหรื อยัว่ ยุ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิด...
(1) การกระทาวิปริ ตทางเพศ”
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ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... มาตรา 18 วรรคแรก“ผูใ้ ดทา

ผลิต หรื อมีไว้ในครอบครอง ซึ่ งสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตรายเพื่อการแจกจ่าย เพื่อการแสดงอวด หรื อเพื่อเผยแพร่ แก่
ประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี หรื อปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ”
97

ร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่ งยัว่ ยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... มาตรา 18 วรรคท้าย “ถ้าการ

กระทาตามมาตรานี้ เป็ นไปเพื่อการศึ กษา การแพทย์ หรื อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการกระทาที่ จาเป็ นเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถือว่าเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี”
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บุคคลทัว่ ไปไม่สามารถเข้าถึ งได้ และไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อการแจกจ่าย แสดงอวด หรื อเผยแพร่ ก็ยอ่ ม
ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ี
2.5 ความหมายของการครอบครองและลักษณะของการครอบครอง
การกาหนดความผิดอาญาในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารนั้น มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องศึ กษาถึ งความหมายและลักษณะของการครอบครอง เพื่อให้ทราบถึ งขอบเขตที่ เหมาะสม
ในการกาหนดความผิดอาญาแก่การครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่ายโดย
ไม่ยินยอม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยของสังคมจึงจาเป็ นต้องมีการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อคุ ม้ ครองและจากัดสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สินส่ วนบุคคลขึ้น ประเทศไทยมีบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการจากัดสิ ทธิ ครอบครองในทรัพย์สินปรากฏอยูใ่ นกฎหมายหลายฉบับทั้งใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ประมวลกฎหมายอาญา และในพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่ งอาจใช้
ถ้อ ยค าแตกต่ า งกัน ออกไป ดัง นั้น เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความหมายและลัก ษณะของการครอบครอง
ที่เหมาะสมจะนามาใช้ในการกาหนดความผิดอาญาแก่การครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยที่ผปู้ รากฏ
ในสื่ อถู ก แอบถ่ า ยโดยไม่ ยิ น ยอม จึ ง ต้องพิ จารณาถึ งความหมายและลัก ษณะของการครอบครอง
ดังต่อไปนี้
2.5.1 ความหมายของการครอบครองพิจารณาตามตัวอักษร
คาว่า “ครอบครอง” ในภาษาไทย หมายถึง การยึดถือไว้หรื อการมีสิทธิ ปกครองโดยเจตนา
จะยึดถื อเพื่อตน ทั้งนี้ จะยึดถื อไว้เองหรื อบุคคลอื่นยึดถือไว้แทนก็ได้98 สามารถเทียบเคียงได้กบั คาว่า
“Possession” ในภาษาอังกฤษตาม Oxford Dictionary ซึ่ งหมายถึง อานาจอย่างชัดแจ้งหรื อการควบคุม
เหนื อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดซึ่ งแตกต่างไปจากความมีกรรมสิ ทธิ์ ตามกฎหมาย99 ความหมายของการครอบครอง

98

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, อ้างคาว่า “ความยินยอม.”

99

Visible power or control over something, as distinct from lawful ownership; holding or occupancy as

distinct from ownership.
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เมื่อพิจารณาตามตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วจึงสรุ ปความได้วา่ การควบคุมยึดหน่วงไว้ดว้ ย
กายภาพหรื ออุดมคติอย่างเป็ นเจ้าของตามสภาพความเป็ นจริ ง
2.5.2 ความหมายของการครอบครองพิจารณาตามตัวบทกฎหมายและตามแนวคาพิพากษาของ
ศาลฎีกา
เนื่ อ งจากกฎหมายไทยมี บ ทบัญ ญัติ เ กี่ ย วกับ การครอบครองปรากฏอยู่ ท้ งั ในประมวล
กฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ ประมวลกฎหมายอาญา และในแนวค าพิพ ากษาศาลฎี ก า ดังนั้น ในการ
พิ จ ารณาถึ ง ความหมายของการครอบครองโดยพิ จ ารณาตามตัว บทกฎหมายและแนวทางของ
คาพิพากษาศาลฎีกาจึงต้องแยกแยะวัตถุ ประสงค์ ของการครอบครองในทางแพ่งกับการครอบครอง
ในทางอาญาออกจากกัน ดังนี้
2.5.2.1 แนวคิดการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มิได้นิยามความหมายของคาว่าการครอบครองไว้ คงมี
เพียงแต่มาตรา 1367 บัญญัติว่า “บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน ท่านว่าบุคคลนั้น
ได้ซ่ ึ งสิ ทธิ ครอบครอง” โดยหลักกฎหมายดังกล่าวมีสาระสาคัญ 2 ประการ คือความมีเจตนาและการ
ยึดถื อ โดยเจตนาจะยึดถื อเพื่อตนนั้นเป็ นเจตนาตั้งต้นก่อนการได้มาซึ่ งทรัพย์สิน ซึ่ งกลายเป็ นเจตนา
ครอบครองเมื่อได้ทรัพย์สินแล้วในเวลาต่อมา โดยตลอดเวลาของการมีเจตนาครอบครองก็จะมีเจตนา
เป็ นเจ้า ของคอยหวงกันทรั พ ย์สิ นแต่ เ พี ย งผูเ้ ดี ย วเพิ่ ม เข้า มาอี ก เจตนาหนึ่ ง ด้ว ย 100 ทั้ง นี้ แม้ผูม้ ี สิ ท ธิ
ครอบครองจะไม่ได้ครอบครองทรัพย์สินด้วยเจตนาเป็ นเจ้าของ หรื อมีผอู้ ื่นคอยยึดถือทรัพย์สินดังกล่าว
ไว้แทนแล้วก็ ตาม แต่ถ้าหากบุ ค คลมีเจตนาจะยึดถื อทรัพ ย์สินนั้นไว้เพื่อตนเมื่อใด เขาก็ ย่อมมี สิท ธิ
ครอบครองในทรัพย์สินดังกล่าวแล้วเมื่อนั้นโดยปราศจากข้อสงสัย101
100

ม.ร.ว.เสนี ย ์ ปราโมช, ค าอธิ บ ายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์ว่า ด้วยทรั พ ย์สิน , (พระนคร:

โรงพิ มพ์ม หาวิท ยาลัยธรรมศาสตร์ และการเมื อ ง, 2520),น.493. อ้างถึ งใน ทรรศนี ย ์ มี ท องค า, “แนวคิ ด เรื่ อ ง
การครอบครองในทางอาญาและทางแพ่งตามแนวค าพิพากษาศาลฎี กาไทย,” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิ ต ,
ภาควิชานิติศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538), น.8.
101

ไพจิตร ปุญญพันธุ์, “สิ ทธิครอบครอง,” วารสารนิติศาสตร์, เล่มที่ 1, ปี ที่ 4, น.7(มิถุนายน 2515).
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2.5.2.2 แนวคิดการครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายอาญาก็มิได้นิยามความหมายของคาว่า “การครอบครอง” ไว้เช่นเดียวกัน
กับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ คงมีแต่เพียงบทบัญญัติที่คุม้ ครองกรรมสิ ทธิ์ ในความผิดฐาน
ยักยอกทรัพย์ มาตรา 352 และบทบัญญัติที่คุม้ ครองทั้งกรรมสิ ทธิ์ และการครอบครองทรัพย์ในความผิด
ฐานลักทรัพย์ มาตรา 334 แต่ถึงกระนั้นการครอบครองตามประมวลกฎหมายอาญาก็หาได้มีความหมาย
เช่นเดียวกันกับการครอบครองตามกฎหมายแพ่งไม่ ด้วยเพราะการครอบครองนั้นหมายถึงการมีอานาจ
เหนื อทรั พย์ตามความเป็ นจริ ง ฉะนั้น จึง ไม่ใ ช่ ก ารครอบครองตามความหมายเดี ย วกันกับ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ เพราะผูค้ รอบครองตามกฎหมายแพ่งไม่จาเป็ นต้องยึดถือทรัพย์น้ นั ไว้ดว้ ย
ตนเองก็ได้ ดังนั้นผูค้ รอบครองทรัพย์แทนผูอ้ ื่นก็เป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์แทนผูอ้ ื่นก็เป็ นผูค้ รอบครอง
ทรัพย์ตามกฎหมายอาญาได้ดว้ ยเช่นกัน102
แต่นกั นิ ติศาสตร์ รุ่นเก่าอย่างหลวงวุฒิธรรมเนติกรกลับมีความเห็นว่าการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายอาญานั้นมีความหมายเช่นเดียวกันกับการครอบครองตามกฎหมายแพ่ง แม้ความเห็น
ดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรั บอย่างแพร่ หลายเหมือนความคิดเห็ นแรก แต่ก็มีการอธิ บายเหตุผลไว้
อย่า งน่ า สนใจว่า การครอบครองในทางอาญานั้นต้อ งอาศัย การครอบครองตามกฎหมายแพ่ง เป็ น
หลักเกณฑ์ โดยการครอบครองนั้นอาจเกิดขึ้นได้ใน 3 ลักษณะ คือ
(1) เจ้าของทรัพย์เป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์น้ นั เอง กล่าวคือ นอกจากกรณี ที่เจ้าของทรัพย์เป็ น
ผูค้ รอบครองทรัพย์น้ นั ด้วยตนเองตามความหมายตรงตัวแล้ว ยังรวมถึงในกรณี ที่ทรัพย์ดงั กล่าวหลุดพ้น
จากการครอบครองของเจ้าของเป็ นการชัว่ คราวแต่กรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ของเจ้าของยังไม่หลุดพ้นไปด้วย
หรื อ แม้เ พี ย งแต่ ใ นกรณี ที่ เ จ้า ของทรั พ ย์ใ ห้ ช่ ว ยดู แ ลทรั พ ย์เ ป็ นการชั่ว คราวโดยยัง มิ ไ ด้ส ละการ
ครอบครองให้ ก็ตอ้ งถือว่าการครอบครองยังคงอยูก่ บั เจ้าของทรัพย์น้ นั
(2) ครอบครองโดยได้รับมอบอานาจจากเจ้าของหรื อตัวแทน กล่าวคือ กรณี ของผูร้ ับฝาก
ผูร้ ับจานา ผูเ้ ช่ า หรื อผูย้ ืม โดยบุคคลเหล่านี้ย่อมมีการครอบครองทรัพย์โดยการมอบหมายจากเจ้าของ
หรื อตัวแทน
102

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 71, น.299.
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(3) ครอบครองโดยปริ ยาย กล่าวคือ กรณี ที่บุรุษไปรษณี ยน์ าหนังสื อสาคัญหรื อจดหมายมา
ใส่ ไว้ในกล่องที่เจ้าของบ้านติดตั้งไว้หน้าบ้าน เจ้าของบ้านย่อมเป็ นผูค้ รอบครองทรัพย์น้ นั โดยปริ ยาย
ในทันที หรื อแม้แต่ในกรณี ที่ดอกผลของต้นไม้ตกลงในบริ เวณบ้านข้างเคียง ความเป็ นเจ้าของของ
ผลไม้น้ นั ย่อมตกเป็ นของเจ้าของบ้านข้างเคียงในทันทีเช่นกัน103
2.5.2.3 การครอบครองตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาและความเห็นของนักกฎหมาย
ด้ว ยความที่ ก ฎหมายไทยมิ ไ ด้ บ ัญ ญัติ นิ ย ามความหมายของค าว่ า ครอบครองไว้โ ดย
เฉพาะเจาะจงทั้ง ในประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์แ ละในประมวลกฎหมายอาญา ดัง นั้น
การพิจารณาถึงความหมายของการครอบครองจากการให้เหตุผลตามแนวคาพิพากษาศาลฎีกาจึงอาจ
เป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยสร้างความกระจ่างในทางปฏิบตั ิ
ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย ์ ได้ให้ความเห็นไว้ในบันทึกท้ายคาพิพากษาฎีกาที่ 2069/2527
อย่างน่ าสนใจว่า การครอบครองเป็ นสิ ทธิ ในตัวเองโดยผลของกิริยายึดถือด้วยเจตนายึดถือเพื่อตนตาม
มาตรา 1367 ไม่ตอ้ งอาศัยอานาจโดยกฎหมายอื่นใดอีก แม้ผทู้ ี่ขโมยหรื อผูบ้ ุกรุ กก็เป็ นการครอบครอง
และได้สิทธิ ครอบครองโดยสมบูรณ์ จะมีการครอบครองโดยไม่มีสิทธิ ครอบครองไม่ได้ ใครจะเอาคืน
ได้อย่างไรก็ตอ้ งอาศัยสิ ทธิ ที่ดีกว่า หาใช่ ผยู้ ึดถือเพื่อตนที่ครอบครองในปั จจุบนั ไม่มีสิทธิ ครอบครอง
มิได้104 นอกจากนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 1367 ใช้คาว่าสิ ทธิ ครอบครอง ส่ วนมาตรา
1380 ใช้คาว่าการครอบครอง สิ ทธิ ครอบครองกับการครอบครองเป็ นอันเดียวกัน เพียงแต่วา่ เมื่อกล่าว
ในแง่ สิ ท ธิ ข องผูค้ รอบครองเรี ย กว่า สิ ท ธิ ค รอบครองหาใช่ ว่า สิ ท ธิ ค รอบครองทางแพ่ง ต่ า งกับ การ
ครอบครองทางอาญาแต่ประการใดไม่105
103

หลวงวุฒิธรรมเนติกร, ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2, (2502), น.44-48.อ้างถึงใน มีนณรี ฉัตรจิ นดา,

“ความรับผิดอาญาของผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็ก ,” (วิทยานิ พนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขากฎหมายอาญา,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557), น.45.
104

จิตติ ติงศภัทิย,์ รวมหมายเหตุทา้ ยคาพิพากษาศาลฎีกา: กฎหมายอาญา, (กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533), น.215.
105

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 74, น.542.
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2.5.3 ลักษณะของการครอบครองที่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย
การครอบครองที่ ต้องห้ามตามกฎหมายนั้น แบ่ ง ออกได้เป็ น 2 ลักษณะการครอบครอง
ลัก ษณะแรกคื อการครอบครองไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมิ ไ ด้มี มูล เหตุจูง ใจเพื่อแจกจ่ า ยหรื อมี
วัตถุ ประสงค์ในทางการค้าแต่อย่างใดแต่ถึงกระนั้นการครอบครองไว้ก็คงยังเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามด้วย
กฎหมาย เนื่องจากถือได้วา่ เป็ นการยอมรับสนับสนุนให้มีการทาหรื อผลิตสิ่ งผิดกฎหมายนั้นออกมามาก
ยิ่งขึ้ น ทั้งนี้ ผูค้ รอบครองจะต้องรู ้ หรื อมีเหตุอนั ควรรู้ ว่าทรัพย์ที่ครอบครองนั้นเป็ นทรัพย์ที่กฎหมาย
บัญญัติไว้เป็ นความผิดหากมี การครอบครองด้วย ได้แก่ ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่ งสื่ อลามก
อนาจารเด็ก ตามมาตรา 287/1 แห่ งประมวลกฎหมายอาญา เพื่อป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของ
เด็กตามอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก อันเป็ นปั จจัยที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและส่ งผลต่อ
สวัสดิ ภาพของเด็ก ความผิดฐานมีไว้ในครอบครองซึ่ ง สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ ม้ ครองรวมทั้งซาก
ของสัตว์น้ นั ตามมาตรา 19 แห่ งพระราชบัญญัติสงวนและคุ ม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ด้วยเหตุผลคือ
สัตว์ป่าต้องมีการขยายพันธุ์ไปพร้อมกันกับการสงวนและคุม้ ครอง หากบุคคลภายนอกยังคงยอมรับที่จะ
ครอบครองซึ่ งสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ไ ว้ พรานป่ าก็จะต้องออกล่าสัตว์คุม้ ครองดังกล่าวต่อไป เนื่องจาก
ได้รับการยอมรับสนับสนุนจากภายนอก เป็ นต้น
ลักษณะต่อมาคือการครอบครองไว้โดยมีเจตนาพิเศษอย่างหนึ่ งอย่างใดไม่ว่าจะเป็ นการ
อวดอ้างแก่ประชาชนว่าตนมี หรื อจาหน่ายจ่ายแจกไปโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า เช่น
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 กรณี สื่ อ ลามกอนาจารทั่วไป หรื อ มาตรา 287/2 กรณี สื่ อลามก
อนาจารเด็ก ในกรณี ที่ผใู ้ ดเพื่อความประสงค์แห่ งการค้า หรื อโดยการค้า เพื่อการแจกจ่ายหรื อเพื่อการ
แสดงอวดแก่ประชาชน ทา ผลิต มีไว้ หรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใดๆ ซึ่ งเอกสาร ภาพเขียน ภาพ
พิมพ์ ภาพระบายสี สิ่ งพิ มพ์ รู ป ภาพ ภาพโฆษณา เครื่ องหมาย รู ปถ่ าย ภาพยนตร์ แถบบันทึ กเสี ย ง
แถบบันทึกภาพหรื อสิ่ งอื่นใดอันลามก เป็ นต้น
สาหรับการครอบครองในบริ บทของอินเทอร์ เน็ตและคอมพิวเตอร์ น้ นั หมายถึงการมีไฟล์
สื่ อลามกเก็บไว้ในฮาร์ ดดิสก์ของเครื่ องคอมพิวเตอร์ และรวมถึงไฟล์ที่เก็บไว้ในแผ่น CD/ DVD หรื อ
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handy drive ด้วย106 ดังนั้น หากการครอบครองสิ่ งใดไม่เข้าลักษณะของการครอบครองต้องห้ามตาม
กฎหมาย แม้วตั ถุลามกอนาจารนั้นจะเป็ นสิ่ งที่เสื่ อมเสี ยต่อวัฒนธรรมไทยหรื อศีลธรรมอันดีงามก็ตาม
กฎหมายก็ยงั คงเปิ ดโอกาสให้มีไว้ในครอบครองได้ตราบใดที่ผคู้ รอบครองมิได้มีเจตนาพิเศษอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังที่กล่าวมา
2.6 ปัญหาทางกฎหมายเกีย่ วกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผ้ถู ูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอม
ปั จจุ บ นั ประเทศไทยยังไม่ มีกฎหมายบัญญัติความผิด เกี่ ย วกับ สื่ อลามกอนาจารประเภท
แอบถ่ายไว้โดยเฉพาะ แต่ในระยะหลังนักวิชาการได้มีการแสดงทัศนะผ่านบทความวิชาการในหลาย
บทความเพื่อเสนอให้ฝ่ายนิ ติบญั ญัติแก้ไขกฎหมายให้การกระทาใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการแอบถ่ายเป็ น
ฐานความผิ ด อาญาไว้โ ดยเฉพาะและมี โ ทษที่ สู ง กว่ า การกระท าที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สื่ อ ลามกอนาจาร
โดยทัว่ ไป จึ งมีประเด็นปั ญหาทางกฎหมายที่เกี่ ยวข้องหลายประเด็นที่ตอ้ งถูกตั้งคาถาม ซึ่ งประเด็น
ปัญหากฎหมายดังกล่าวมีความสาคัญต่อประชาชนทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตซึ่ งมีความ
เสี่ ยงต่อการเข้าถึงสื่ อลามกอนาจารได้ค่อนข้างง่าย จึงอาจมีการดาวน์โหลดเนื้ อหาสื่ อลามกอนาจารเข้า
มาในระบบคอมพิวเตอร์ ได้โดยไม่รู้ตวั ยิ่งไปกว่านั้นจุดมุ่งหมายสาคัญในการศึกษาประเด็นปั ญหานี้ คือ
ความต้องการที่จะคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูท้ ี่ถูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอม และสื่ อลามก
อนาจารเหล่ านั้นได้ถูกนาไปเผยแพร่ ส่งต่อทางออนไลน์หรื อมีการทาสาเนาใดๆ ก็ตาม ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
สั ง คมไทยต้ อ งร่ วมกั น ศึ ก ษาและแสวงหาทางออกในการแก้ ไ ขปั ญ หานี้ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ภ าพถ่ า ย
หรื อภาพเคลื่ อนไหวลามกอนาจารถูกส่ งต่อเผยแพร่ ออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจากัด อันเป็ นการสร้าง
ความอับ อายให้ ก ับ ผู ้ที่ ป รากฏในสื่ อ ลามกอนาจารโดยไม่ ยิ น ยอมอย่ า งไม่ มี ว นั สิ้ น สุ ด ผู้ที่ มี ไ ว้
ในครอบครองซึ่ งสื่ อลามกประเภทดังกล่าวจึงควรเร่ งลบทิ้งทาลายเสี ย หากการศึกษาประเด็นปั ญหานี้ มี
เหตุผลในทางวิชาการเพียงพอที่จะสนับสนุ นให้ ฝ่ายนิ ติบญ
ั ญัติออกกฎหมายโดยการบัญญัติให้การ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายไว้เป็ นความผิดแล้วนัน่ เอง
106
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เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ ยวกับสื่ อลามกเด็กโดยเฉพาะแยกต่างหากจาก
กฎหมายสื่ อลามกผูใ้ หญ่ ที่ บ รรลุ นิติภาวะแล้วซึ่ ง แนวคิ ด ในการควบคุ ม สื่ อลามกทั้ง สองประเภทนี้
มีเหตุผลที่แตกต่างกัน โดยเหตุผลหลักในการกาหนดโทษอาญากับการกระทาที่เกี่ ยวกับสื่ อลามกเด็ก
นั้นตั้ง อยู่บ นแนวคิ ดเรื่ องการคุ ้ม ครองป้ องกันสวัส ดิ ภ าพของเด็ก ที่ มี ภาวะอนามัย เจริ ญพันธุ์ ย งั ไม่
สมบูรณ์ เพียงพอ ประกอบกับการขาดไร้ซ่ ึ งวุฒิภาวะในการตัดสิ นใจในการแสดงออกซึ่ งการกระทา
ทางเพศ ส่ วนเหตุ ผ ลหลักในการกาหนดโทษอาญากับ การกระท าที่ เกี่ ยวกับสื่ อลามกผูใ้ หญ่ ที่บ รรลุ
นิ ติภาวะแล้ว ตั้ง อยู่บ นแนวคิ ดเรื่ องการปกป้ องศีลธรรมโดยรวมของสังคม โดยเฉพาะในสังคมรั ฐ
ศาสนา กล่าวคือ รัฐมีความเชื่อที่วา่ หากปล่อยปละละเลยให้มีการผลิต จาหน่าย หรื อเผยแพร่ สื่อลามก
ผูใ้ หญ่ออกไปอย่างเสรี อาจก่อให้เกิดความเสื่ อมทรามเสื่ อมเสี ยต่อศีลธรรมทางเพศของคนในสังคมได้
แต่ถึงกระนั้นการกระทาที่เกี่ ยวกับสื่ อลามกผูใ้ หญ่ในลักษณะของการครอบครองไว้ก็ยงั คงไม่ถือเป็ น
ความผิดหรื อมีโทษทางอาญา เนื่องจากรั ฐยังมีภาระที่จะต้องคานึ งถึงเสรี ภาพของประชาชนอยูไ่ ม่นอ้ ย
เช่ นเดี ย วกันด้วยเหตุ เพราะไม่มี การแยกประเภทของสื่ อลามกอนาจารผูใ้ หญ่ซ่ ึ ง บรรลุ นิติภาวะแล้ว
ด้วยกันนี้ เอง การละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวจึงเป็ นการเหยียบย่าซ้ าเติมสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของผูป้ รากฏในสื่ อลามกอนาจารประเภทแอบถ่ายโดยไม่ยนิ ยอมอย่างไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
การก าหนดโทษอาญาเพื่ อควบคุ ม และปราบปรามสื่ อลามกอนาจารประเภทแอบถ่ า ย
มี เหตุ ผ ลพื้นฐานที่ ต่า งออกไป กล่ า วคื อ เพื่อ ปกป้ องคุ ้ม ครองบุ คคลจากการถู ก ล่ วงละเมิ ด ทางเพศ
เพราะการผลิตสื่ อลามกประเภทแอบถ่าย (โดยเฉพาะผูป้ รากฏในภาพเป็ นบุคคลจริ งๆ และไม่ใช่ เป็ น
บทบาทการแสดง) เป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการล่วงละเมิดทางเพศในด้านการละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวโดยผูท้ ี่ปรากฏในสื่ อยังไม่อาจรับรู้และยินยอม เนื่ องจากผูถ้ ูกกระทาหรื อเหยื่อไม่มีโอกาสได้
ขัดขืนในการล่ วงละเมิดดังกล่าว และเมื่อภาพเหล่านั้นถูกส่ งต่อเผยแพร่ ออกไปแล้วย่อมเป็ นการยาก
ที่จะติดตามไปยับยั้งทาลายได้ การแอบบันทึกภาพทางเพศในที่อยูอ่ นั เป็ นส่ วนตัวต่างๆ ถือได้วา่ เป็ นการ
ใช้กาลังประทุษร้ายต่อจิตใจของบุคคลด้วยวิธีอื่นใดเพราะเมื่อเหยื่อทราบในภายหลังว่าภาพการกระทา
ที่ไม่เหมาะสมของตนปรากฏต่อความรับรู้และสายตาสาธารณชน ก็อาจก่อให้เกิดความอับอายขายหน้า
ต่อธารกานัลได้
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นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายกรณี ที่บุคคลเข้าร่ วมกิจกรรมทางเพศโดยไม่สมัครใจหรื อเกิดจาก
การล่ อ ลวง บัง คับ ข่ ม ขู่ หรื อ ความรู้ เท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ซึ่ งอาจกล่ า วได้ว่า เป็ นการแสวงหาประโยชน์
อันมิชอบจากความไว้เนื้อเชื่อใจของคนที่ตนรัก จึงทาให้ขาดความระมัดระวังหรื อขาดความยับยั้งชัง่ ใจ
เกี่ ยวกับความเหมาะสมในการแสดงออกทางเพศ ยิ่งไปกว่านั้นในกรณี ของสื่ อลามกอนาจารประเภท
แอบถ่ายที่เผยแพร่ บนอินเทอร์ เน็ต ผลกระทบต่อตัวผูป้ รากฏในสื่ อลามกอนาจารอาจขยายเป็ นวงกว้าง
และร้ายแรงกว่า กล่าวคือ ภาพหรื อคลิปวิดีโอบันทึกการกระทาทางเพศของบุคคลดังกล่าวจะถูกส่ งผ่าน
ต่อกันไปและหมุ นเวียนอยู่ในโลกไซเบอร์ ไม่มีวนั สิ้ นสุ ด สิ่ งเหล่านี้ ยิ่งสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กบั
บุคคลผูป้ รากฏในสื่ อลามกอนาจารและญาติมิตรคนใกล้ตวั อย่างไม่มีทางเยียวยาหรื อลบเลือนออกไป
จากชีวติ ได้
2.6.1 การขาดนิยามความหมายของคาว่า “ลักษณะลามก”
ประเด็นปั ญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภท
แอบถ่าย ประเด็นแรกคือยังไม่มีการกาหนดนิยามความหมายของคาว่า “ลักษณะลามก” ไว้ในประมวล
กฎหมายอาญาตั้งแต่ตน้ จึงทาให้เกิดปั ญหาว่าอย่างไรจึงจะถือว่ามีลกั ษณะลามกหรื ออนาจารหากจะให้
ถือตามแนวคาพิพากษาฎีกาในเรื่ องสื่ อลามกตามมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญาจะต้องเป็ นภาพ
ไร้ซ่ ึ งคุ ณค่าทางศิลปะ แสดงให้เห็นถึงสรี ระหญิงชายที่ เปลือยเปล่าไร้อาภรณ์ มีลกั ษณะกริ ยาน่ าบัดสี
อุจาดตา หรื อยัว่ ยุให้ผชู้ มภาพเกิ ดกามารมณ์ หรื อจะเป็ น “ลักษณะลามก” ในกรณี สื่อลามกประเภท
แอบถ่ายควรจะต้องมีการตีความให้แตกต่างออกไป เช่น ภาพของบุคคลที่แต่งกายไม่มิดชิดเมื่อเกิดลม
พัดแรงเสื้ อผ้าจึงปลิวเปิ ด ปรากฏให้เห็นถึงอวัยวะที่ควรปกปิ ดในที่สาธารณะ กับภาพของบุคคลที่เหลือ
เพียงชุ ดชั้นในขณะที่กาลังเปลี่ยนเสื้ อผ้าในห้องลองชุดของห้างสรรพสิ นค้า และภาพของบุคคลขณะที่
กาลัง มี เพศสั ม พันธ์ ก ัน จะมี ค วามเป็ นลัก ษณะลามกเช่ นเดี ย วกันหรื อไม่ จึ ง ท าให้เป็ นการยากที่ จะ
กาหนดว่าลักษณะลามกแบบใดที่ผมู้ ีไว้ในครอบครองจะกระทบต่อสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของ
ผูป้ รากฏในสื่ อ
แม้ปัจจุบนั ประมวลกฎหมายอาญา กาหนดนิ ยามความหมายของคาว่า “สื่ อลามกอนาจาร
เด็ก” ไว้ในบทนิยามศัพท์แล้วแต่อาจดูเหมือนว่าจะยังสามารถนามาเทียบเคียงกับคาว่า “ลักษณะลามก”
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ได้ เพราะความหมายของสื่ อ ลามกอนาจารเด็ ก ที่ ก ล่ า วถึ ง “วัต ถุ ห รื อ สิ่ ง ที่ แ สดงให้ รู้ ห รื อ เห็ น ถึ ง
การกระท าทางเพศของเด็ ก หรื อกับ เด็ก ซึ่ ง มี อายุไ ม่ เ กิ นสิ บ แปดปี ” นั้น ยัง คงเป็ นนิ ย ามความหมาย
เฉพาะที่ ตี ค วามได้อย่า งแคบๆ และไม่ ค รอบคลุ ม เพี ย งพอกับ ความหมายของค าว่า ลัก ษณะลามก
โดยทัว่ ไปได้
2.6.2 การขาดนิยามความหมายของคาว่า “แอบถ่าย”
ประเด็นต่อมาคือประมวลกฎหมายอาญายังไม่มีการกาหนดนิยามของคาว่า “แอบถ่าย” ไว้
ว่าจะต้องมีพฤติการณ์อย่างไร หากชายหญิงถ่ายภาพหรื อคลิปวีดิโอยัว่ ยุอารมณ์ทางเพศเก็บไว้โดยการ
ตั้งกล้องในมุมอับเพื่อให้มีลกั ษณะดูเหมือนการแอบถ่ายจะถือเป็ น “สื่ อลามกอนาจารประเภทแอบถ่าย”
หรื อ ไม่ และหากผูม้ ี ไ ว้ใ นครอบครองซึ่ งสื่ อ ดัง กล่ า วมี ค วามผิด ดัง นี้ จะถื อ ว่า กฎหมายได้ถู ก ใช้
ตามเจตนารมณ์ ที่แท้จริ งเพื่อคุ ม้ ครองการล่ วงละเมิดทางเพศโดยการแอบถ่ ายกับบุคคลในสังคมได้
หรื อไม่ และการถ่ายภาพนั้นมีเสรี ภาพหรื อมีขอบเขตมากน้อยแค่ไหน เพราะในส่ วนของขอบเขตนั้น
กฎหมายอาญาเพีย งแค่นิยามความหมายของ “สาธารณสถาน” ไว้ว่า สถานที่ใ ดๆ ซึ่ งประชาชนมี
ความชอบธรรมที่ จะเข้า ไปได้ และ “เคหสถาน” หมายถึ ง สถานที่ ซ่ ึ งใช้เ ป็ นที่ อยู่อ าศัย และให้
หมายความรวมถึ งบริ เวณของที่ซ่ ึ งใช้เป็ นที่ อยู่อาศัยนั้นด้วยปั ญหายังอาจเกิ ดขึ้ นอีกในกรณี ของการ
ถ่ายภาพจากพื้นที่สาธารณซูมเข้าไปในที่เคหสถาน
2.6.3 ภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอร์กราฟิ ก
ประเด็นสุ ดท้ายอาจมีผสู้ ร้ างภาพลามกแอบถ่ายที่เป็ นคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก หรื อตัดต่อเอา
ภาพใบหน้าบุคคลจริ งมาแทนที่ลงบนภาพร่ างเปลือยที่สร้างสมมติข้ ึน หรื อทาภาพการ์ตูนลามกแอบถ่าย
กรณี เหล่านี้ไม่ใช่ภาพที่ได้จากการล่วงละเมิดทางเพศบุคคลจริ งๆ จึงไม่มีความเสี ยหายหรื ออันตรายเกิด
ขึ้นกับบุคคล เว้นแต่จะทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงในกรณี ที่มีการตัดต่อใบหน้า คาถามคือภาพเสมือนจริ ง
เหล่านี้ถือเป็ นสื่ อลามกประเภทแอบถ่ายด้วยหรื อไม่
2.6.4 การขาดกฎหมายลงโทษการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกแอบถ่ายไม่ยนิ ยอม
จากผลเสี ยในด้านต่างๆ ที่ได้กล่าวมา จึงสรุ ปได้วา่ ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุม้ ครอง
ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูถ้ ูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอม เป็ นปั ญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยมีความ
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จาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องมีบทบัญญัติกฎหมายกาหนดความผิดและบทลงโทษเกี่ยวกับการครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารแอบถ่ าย แม้โดยหลักสากลจะมองว่า เป็ นเสรี ภาพที่ สามารถกระท าได้ แต่ ถึง อย่างไร
รัฐก็ควรจะมีบทบัญญัติกฎหมาย เพื่อคุ ม้ ครองผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อของกระบวนการผลิตสื่ อลามกอนาจาร
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผูท้ ี่ปรากฏในสื่ อด้วย เนื่ องจากกฎหมายไทยในปั จจุบนั ยังไม่สามารถ
เอาผิดกับผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยมีไว้เพื่อการส่ วนตัวได้
2.7 ผลกระทบของการครอบครองสื่ อลามกอนาจารทีผ่ ้ถู ูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอม
เนื่ องจากสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอม นี้ มีความเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับการดาเนิ นชี วิตประจาวันของปั จเจกบุคคลในสถานที่ส่วนบุค คลและสถานที่สาธารณะ
อันเป็ นสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวพื้นฐานตามที่ได้รับรองคุ ม้ ครองไว้ในปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิ
มนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.7.1 ผลกระทบต่อผูถ้ ูกแอบถ่าย
จากหลักกฎหมายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บุคคลย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รับการปกป้ องคุม้ ครอง
จากรัฐเป็ นกรณี พิเศษ เพื่อไม่ให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทแอบถ่ายซึ่ งเป็ นเสรี ภาพอย่าง
หนึ่ งนั้น สร้ า งความเสี ย หายแก่ บุค คลผูป้ รากฏในภาพโดยที่ไ ม่ ได้รับ รู้ และยินยอมให้ถ่ ายภาพหรื อ
บันทึ ก วิดีโอ เนื่ องจากความเสี ยหายที่เกิ ดขึ้นต่อตัวผูป้ รากฏในสื่ อลามกอนาจารนั้น คือการทาลาย
คุ ณ ภาพในการใช้ชี วิตอย่า งไม่ มี วนั หวนกลับ เพราะการดารงชี วิตในสังคมมนุ ษ ย์เป็ นการยากที่ จะ
หลี กเลี่ ยงที่จะพบปะกับผูค้ นได้ การเป็ นที่รู้จกั ของคนในสังคมนั้นเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีหากเป็ นชื่ อเสี ยง
ในทางส่ งเสริ มการใช้ชีวิต แต่ในทางกลับกันหากชื่อเสี ยงนั้นเป็ นที่โจษจันกล่าวขานในทางที่ไม่ดีแล้ว
บุ คคลนั้นแทบจะไร้ ที่ยืนในสั งคมในทันที การปรากฏในสื่ อด้วยสภาพที่ตนเองไม่พ ร้ อมจะปรากฏ
ก็เช่นกันความอับอายจะเกิ ดขึ้นทุกครั้งที่รู้วา่ มีการดูหรื อชมสื่ อนั้น และความหวาดระแวงยังคงมีตราบ
เท่าที่สื่อนั้นยังคงอยู่ ซึ่ งเป็ นการยากที่จะติดตามลบทาลายได้เสี ยทั้งหมด การปลีกตัวออกจากสังคมด้วย
วิธีการลาออกจากงาน การหายตัวไปจากการติดต่อของกลุ่มเพื่อนหรื อครอบครัว ร้ายแรงที่สุดคือการ
ฆ่าตัวตายเมื่อไม่มีวถิ ีทางอื่นที่ดีกว่า
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2.7.2 ผลกระทบต่อสังคม
นอกจากการครอบครองสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายจะมีผลกระทบต่อสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของบุ คคลที่ ป รากฏในสื่ อลามกอนาจารแล้ว ยังส่ งผลกระทบต่อสังคมในแง่ ของความสงบ
เรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอีกด้วย เนื่ องจากการอนุญาตให้บุคคลครอบครองสื่ อลามก
อนาจารประเภทแอบถ่ า ยได้ น้ ัน ถื อ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ผ ลิ ต มี ช่ อ งทางในการท ามาหากิ น
เพื่อเผยแพร่ หรื อจาหน่ายได้ จึงเป็ นการส่ งเสริ มให้มีการแอบถ่ายในสังคมเพิ่มขึ้นอีกในทางอ้อม ผูค้ น
ในสังคมย่อมใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงไม่เป็ นปกติสุข เนื่ องจากไม่มีมาตรการลงโทษหรื อบทบัญญัติ
กฎหมาย ที่เป็ นการเฉพาะในกรณี แอบถ่ายและการครอบครองสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายนัน่ เอง
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บทที่ 3
แนวคิดและทฤษฎีในการคุ้มครองผู้ที่ปรากฏในสื่ อลามกอนาจาร
ในบทนี้จะได้กล่าวถึงแนวคิดในการคุม้ ครองผูท้ ี่ปรากฏในสื่ อลามกอนาจารโดยไม่ยินยอม
โดยจะกล่ าวถึ งความหมายและลักษณะของสื่ อโป๊ และสื่ อลามกอนาจารประเภทและลักษณะของสื่ อ
ลามกอนาจารที่ผปู ้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่าย ซึ่ งมีท้ งั สื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายตามความจริ งและสื่ อลามก
อนาจารแอบถ่ายแบบจัดฉากที่มีบุคคลเป็ นผูแ้ สดงและไม่มีบุคคลเป็ นผูแ้ สดง สิ ทธิ ที่จะไม่ถูกถ่ายภาพ
โดยมิไ ด้รับรู้ และยินยอมของผูเ้ สี ยหายและคุ ณธรรมทางกฎหมายความหมายและลั ก ษณะของการ
ครอบครองแนวความคิดในการกาหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารและแนวคิดทฤษฎี
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวโดยปรากฏรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความหมายและลักษณะของสื่ อโป๊ และสื่ อลามกอนาจาร
3.1.1 ลักษณะสื่ อโป๊
ค าว่า “สื่ อโป๊ ” ในภาษาไทยเที ย บเคี ย งได้ก ับ ค าว่า “Pornography” ในภาษาอังกฤษตาม
Oxford Dictionary ซึ่งหมายถึง “สิ่ งพิมพ์หรื อสื่ อโสตทัศนูปกรณ์ที่มีการพรรณนาหรื อแสดงให้เห็นภาพ
อวัย วะเพศหรื อกิ จ กรรมทางเพศอย่า งโจ่ ง แจ้ง โดยมี เจตนาที่ จะก่ อให้เกิ ด ความตื่ น เต้น ทางเพศ”107
โดยคาว่า “Pornography” นี้ มีรากศัพท์มาจากคาว่า "πoρνo"(Porno) หมายถึง โสเภณี เช่นเดียวกับหญิง
ทาสเพราะโสเภณี ในสมัยกรี กโบราณโดยทัว่ ไปมักซื้ อมาจากทาสประกอบกับคาว่า "γραφoζ"(Graphy)
หมายถึ งการเขียน ซึ่ งทั้งสองคานี้ เป็ นคาภาษากรี กเมื่อรวมกันแล้วหมายถึงการเขียนบอกเล่ าเรื่ องราว
ของโสเภณี ที่ แ สดงถึ ง ความเป็ นทาสทางเพศของหญิ ง โดยในระยะแรกเริ่ ม นั้น ศัพ ท์น้ ี คื อ นิ ย าม
107

Printed or visual material containing the explicit description or display of sexual organs or activity,

intended to stimulate sexual excitement.
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ความหมายของผลงานศิลปะหรื อวรรณกรรมใดๆ ที่ได้วาดหรื อบรรยายถึงชี วิตของบรรดาโสเภณี 108
นอกจากนี้ ยงั อาจเทียบเคียงได้กบั คาว่า “Pornographic”109 ตาม BLACK’S LAW DICTIONARY ซึ่ ง
หมายถึง “สิ่ งที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมลามก สื่ อลามก ความมักมากในกามคุณของหมู่ชนดังปรากฏใน
คดี Complaint of Savery v. Gotham Book Mart”110
3.1.2 ลักษณะสื่ อลามกอนาจาร
ค าว่ า “สื่ อ ลามก” ในภาษาไทยเที ย บเคี ย งได้ก ับ ค าว่า “Obscene”

ในภาษาอัง กฤษ

ตาม Oxford Dictionary ซึ่ งหมายถึง “ภาพวาดหรื อการพรรณนาในสภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องเพศอันน่า
รั งเกี ยจ หรื อน่ าขยะแขยง ขาดการยอมรับโดยพื้นฐานทางศี ลธรรมและความประพฤติ ที่ถูกทานอง
คลองธรรม”111 และอาจเทียบเคียงได้กบั คาว่า “Obscenity”112 ตาม BLACK’S LAW DICTIONARY
ซึ่ งหมายถึ ง “คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะหรื อ คุ ณ สมบัติ ข องสื่ อ ลามก ความประพฤติ ที่ จ ะน าไปสู่ ค วาม
เสื่ อมทรามทางศีลธรรม โดยความอนาจารหรื อกามตัณหาดังปรากฏในคดี State v. Pfenninger”113
คาว่า “อนาจาร” ในภาษาไทยเทียบเคียงได้กบั คาว่า “Indecent” ในภาษาอังกฤษตาม Oxford
Dictionary ซึ่ งหมายถึ งไม่เป็ นไปตามมาตรฐานพฤติกรรมที่ยอมรับได้โดยพื้นฐานทัว่ ไป โดยเฉพาะ
108

Tomo, Shibata, “"Pornography": sexual objectification and sexual violence in Japan and in the World,”

Working Paper, 27,p.3 (2008).
109

BLACK, HENRY CAMPBELL,M.A., BLACK’S LAW DICTIONARY, 4thed. (WEST PUBLISHING

CO., 1964), S.V. “PORNOGRAPHIC.”
110

“That which is of or pertainingto obscene literature; obscene; licentious. Peopleon Complaint of Savery

v. Gotham Book Mart,158 Misc. 240, 285 N.Y.S.563, 567”.
111

(of the portrayal or description of sexual matters) offensive or disgusting by accepted standards of

morality and decency.
112

BLACK, HENRY CAMPBELL,M.A., BLACK’S LAW DICTIONARY, 4thed. (WEST PUBLISHING

CO., 1964), S.V. “OBSCENITY.”
113

“The character or quality of beingobscene; conduct tending to corrupt the publicmorals by its indecency

or lewdness. State v.Pfenninger, 76 Mo.App. 313; U. S. v. Males, D.C.Ind., 51 Fed.41”.
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อย่างยิ่งเรื่ องที่เกี่ยวข้องในทางเพศ114 และอาจเทียบเคียงได้กบั คาว่า “Lewd”115 ตาม BLACK’S LAW
DICTIONARY ซึ่ งหมายถึง สื่ อลามก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ประชาชนทัว่ ไปตาหนิติเตียนในคดี Sumner v. Dial
Press. และหมายถึงความมักมากในโลกียว์ สิ ัย ความอนาจาร ความเสื่ อมเสี ยทางเพศ ความมีกิเลสตัณหา
ในคดี City of Shreveport v. Wilson คาศัพท์ที่ถูกนามาใช้โดยมีความมุ่งหมายถึงความเสื่ อมเสี ยในทาง
เพศความหมายของมันมาจากการผิดทานองคลองธรรมในสิ่ งที่มีความเกี่ยวข้องกับความไม่บริ สุทธิ์ ของ
ศีลธรรมในคดี United States v. Barlow หรื อขยายความไปสู่ หญิงที่มีลกั ษณะกิริยาท่าทางช่ าชองในเรื่ อง
ทางเพศ ในคดี State v. Barnes และคดี Rebhuhn v. Cahill ที่แสดงถึงตัณหาและพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ย
ในทางเพศของภรรยาที่ให้อานาจในการหย่าร้างอันเป็ นการจัดการพิสูจน์ถึงความไม่บริ สุทธิ์ ของภรรยา
ในคดี Blackburn v. Blackburn116
กล่าวโดยสรุ ป “สื่ อโป๊ ” เป็ นเรื่ องการนาเสนอร่ างกายของมนุ ษย์ที่เปลือยเปล่า ไร้ซ่ ึ งการ
ปกปิ ดใดๆ ในขณะที่ “สื่ อลามกอนาจาร” ก็เป็ นการนาเสนอร่ า งกายของมนุ ษ ย์ที่ อนั เปลื อยเปล่ า
เช่ น เดี ย วกัน แต่ เ ป็ นการน าเสนอไปในลัก ษณะที่ น่ า อุ จ าดบัด สี แ ละไม่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ โดยพื้ น ฐาน
ทางศีลธรรมของสังคม
สื่ อ โป๊ และสื่ อ ลามกอนาจาร จึ ง มี ค วามหมายที่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งเห็ น ได้ชัด แต่ ไ ม่ ใ ช่
อย่างสิ้ นเชิ ง เพราะความหมายบางอย่างของคาทั้งสองคายังคงถูกซ้อนทับกันอยู่ กล่ าวคือ สื่ อลามก
อนาจารต้อ งเป็ นสื่ อ โป๊ เสมอ แต่ สื่ อ โป๊ จะเป็ นสื่ อ ลามกอนาจารได้ก็ ต่ อ เมื่ อ เข้า ตามบรรทัด ฐาน
114

Not conforming with generally accepted standards of behaviour, especially in relation to sexual matters.

115

BLACK, HENRY CAMPBELL, M.A., BLACK’S LAW DICTIONARY, 4thed. (WEST PUBLISHING

CO., 1964), S.V. “LEWD.”
116

“Obscene. People on Complaint of Sumner,v. Dial Press, Mag.Ct., 48 N.Y.S.2d 480, 481.Lustful,

indecent, lascivious, lecherous.CityofShreveport v. Wilson, 145 La. 906, 83 So.186,188. The term imports a
lascivious intent. Itsignifies that form of immorality which has relationto moral impurity. United States v.
Barlow,D.C.Utah, 56 F.Supp. 795, 796, 797, or thatcarried on in a wanton manner. State v. Barnes, Mo.App., 256
S.W. 496, 498; Rebhuhn v. Cahill,D.C.N.Y., 31 F.Supp. 47, 49. Lewd and lasciviousbehavior of wife to authorize a
divorce must besuch conduct as proves the wife unchaste. Blackburn v. Blackburn, 294 Ky. 312, 171 S.W.2d 457”.
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สื่ อลามกอนาจาร (obscenity standard) แล้วเท่านั้น โดยในประเทศไทยศาลฎีกาเป็ นผูว้ างบรรทัดฐาน
ดังกล่าวไว้ต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2492 ดังเห็ นได้จากคาพิพากษาฎี กาที่ 1856/2492 117 เป็ นตัวอย่างในการใช้
และตีความกฎหมาย โดยมีขอ้ สังเกตว่าการจะเป็ นสื่ อลามกได้น้ นั จะต้องเป็ นภาพที่เปิ ดเผยอวัยวะเพศ
อย่างแจ้งชัด กล่าวคือ ภาพมนุ ษย์ซ่ ึ งเปล่าเปลือยนั้นจะต้องปรากฏหัวถันของหญิงหรื ออวัยวะเพศของ
ชายหรื อหญิงให้เห็ นเป็ นประจักษ์ แต่ถา้ เป็ นกรณี ของภาพที่ไม่เห็นอวัยวะเพศอย่างแจ้งชัด แต่มีเจตนา
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึกทางกามารมณ์ กรณี ดงั กล่าวนี้ ก็อาจเป็ นสื่ อลามกตามบรรทัดฐานสื่ อลามก
อนาจารของศาลฎีกาได้เช่นเดียวกัน118
3.1.3 ประเภทและลักษณะของสื่ อลามกอนาจารแอบถ่าย
ก่อนที่จะกาหนดประเภทและลักษณะต้องมีการพิจารณาที่ตวั ผูก้ ระทาก่อนว่า การแอบถ่าย
นั้น ผูก้ ระท ามี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การค้า โดยได้รั บ ค่ า ตอบแทนจากการขายภาพนั้น ให้ สื่ อ มวลชน
หรื อบุคคลอื่นหรื อไม่ ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวนี้พบมากในผูก้ ระทาที่เป็ นปาปาราซซี่ (paparazzi) โดยเป้ าหมาย
ของพวกเขาคือบุคคลที่มีชื่อเสี ยง ส่ วนผูก้ ระทาซึ่ งเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มีกล้องถ่ายภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูท้ ี่ มี ส มาร์ ท โฟนนั้น อาจมี เป้ าหมายคื อค่ า นิ ย มในการถ่ า ยภาพทัว่ ไป ข้อ ควรพิจารณาต่ อมาคื อตัว
ผูถ้ ูกกระทาในกรณี ของ Angelina Jolie หรื อ Jennifer Aniston ซึ่ งเป็ นบุคคลสาธารณะที่มีชื่อเสี ยง
(celebrity) ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ย่อมได้รับการจับตามองจากบรรดาสื่ อมวลชนสานักต่างๆ รวมถึง
บุ ค คลผู ้ไ ม่ ห วัง ดี ส่ ว นผู้ถู ก กระท าที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดาก็ อ าจถู ก กล่ า วถึ ง ในสั ง คมได้จ ากการถู ก
แอบถ่ายภาพด้วยเช่ นกัน ข้อพิจารณาสุ ดท้ายคือลักษณะของภาพที่ถ่าย โดยผูท้ ี่ชอบดูอวัยวะซ่ อนเร้ น
ของผูอ้ ื่นหรื อพวกถ้ ามอง (voyeur หรื อ peeping tom) ในกรณี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเพนซิ ลวาเนีย
ถูกแอบถ่ายขณะมีเพศสัมพันธ์ในหอพักโดยไม่ได้ปิดม่านหน้าต่าง ซึ่ งภาพการกระทาของบุคคลที่ถูก
117

คาพิพากษาฎีกาที่ 1856/2492 “ภาพหญิงเปลือยกายในทางต่างๆ ที่ไม่เปิ ดเผยให้เห็นของลับอิถีลึงค์เป็ นแต่

แสดงให้เห็นความงามของทรวดทรงอวัยวะภายนอกและแสดงฝี มือในการถ่ายและวาดภาพ ไม่แสดงไปในทางเลว
ทรามต่าช้าแล้ว ไม่เป็ นของลามกอนาจาร”.
118

จอมพล พิ ทักษ์สันตโยธิ น , “สื่ อโป๊ : การแสดงความคิ ดเห็ น ต้องห้ามและประชาธิ ป ไตย,” นิ ติ

สังคมศาสตร์, เล่มที่ 1, ปี ที่ 7, น.211-212(มกราคม – มิถุนายน 2557).
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แอบถ่ ายในลักษณะดังกล่ าวนี้ ไม่ว่าผูก้ ระทาจะมีวตั ถุ ประสงค์ใด หรื อผูถ้ ูกกระทาจะเป็ นบุคคลที่ มี
ชื่อเสี ยงหรื อไม่ ย่อมถือได้วา่ เป็ นภาพลามกอนาจาร119
3.1.3.1 สื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายตามความจริ ง
สื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายตามความเป็ นจริ ง หมายถึง การติดตั้งอุปกรณ์การถ่ายภาพขนาด
เล็กเพื่ออาพรางสายตาของบุคคลไว้กบั อุปกรณ์ต่างๆ ในสภาพแวดล้อมรอบตัวผูถ้ ูกแอบถ่ายที่ยากจะ
สังเกตเห็น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการแอบถ่ายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องทางเพศในชีวิตประจาวัน
ของบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็ นภาพนิ่ งหรื อคลิปวีดีโอ เช่น การแอบถ่ายภาพใต้กระโปรงของหญิงสาวที่ใช้
ทางสาธารณะหรื อสะพานลอย หรื อการ แอบถ่ า ยภาพการเปลี่ ย นเสื้ อผ้ า ในห้ อ งลองชุ ด
ตามห้า งสรรพสิ น ค้า ห้ อ งเปลี่ ย นชุ ด กี ฬ าหรื อ ห้อ งน้ า สาธารณะของศู น ย์ใ ห้บ ริ ก ารออกก าลัง กาย
อย่างฟิ ตเนสหรื อสระว่า ยน้ า เป็ นต้น ซึ่ ง ภาพที่ ป รากฏเป็ นภาพจริ ง ไม่ มีก ารตัดต่อใดๆ บุ คคลที่เห็ น
ในภาพก็เป็ นบุคคลจริ งๆ ไม่ใช่ บุคคลอื่นที่แสดงแทนแต่อย่างใดสื่ อลามกอนาจารลักษณะดังกล่าวนี้
แสดงให้เห็นถึงการกระทบต่อสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวอย่างชัดเจน เนื่องจากผูป้ รากฏในสื่ อย่อมอยู่
ในสภาพยังไม่พร้อมที่จะระมัดระวังตัว จึงอาจเปิ ดเผยให้เห็นถึงอวัยวะใต้ร่มผ้าที่ควรปกปิ ดโดยตนเอง
ไม่รู้ตวั แม้ความไม่รู้ตวั นี้อาจดูเหมือนไม่เกิดความเสี ยหาย แต่การแอบถ่ายดังกล่าวนี้ เป็ นการสร้างความ
หวาดระแวงให้กบั บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้
3.1.3.2 สื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายแบบจัดฉาก
สื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายแบบจัดฉาก หมายถึ ง การจาลองสถานการณ์ การแอบถ่ ายซึ่ งผู้
ถ่ายภาพจะติดตั้งกล้องไว้ตามจุดต่างๆ ของฉากที่ถูกจัดเตรี ยมขึ้น โดยผูท้ ี่ปรากฏในภาพนั้นสามารถรับรู้
และยินยอมให้มีการดาเนินการถ่ายภาพจนเสร็ จสิ้ นโดยสมัครใจสื่ อลามกอนาจารลักษณะดังกล่าวนี้ เป็ น
การแสดงออกทางความคิดเห็ นของผู้กากับการถ่ายภาพ การผลิตและการครอบครองดังกล่าวนี้ หาก
ครอบครองไว้อย่างสงบและเป็ นส่ วนตัวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ ออกไปแต่อย่างใดแล้วย่อมไม่เป็ น
ความผิดต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่ อลามกอนาจารในประเทศไทยก็ยงั คง
119

คณาธิ ป ทองรวีวงศ์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกถ่ายภาพโดยมิ ได้รับรู ้

และยินยอม,” บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 4, ปี ที่ 64, น.12-14(ธันวาคม 2551).
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เป็ นสิ่ งที่ไม่ได้รับการรับรองโดยพื้นฐานทางศีลธรรมของสังคม เหตุเพราะสื่ อดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ น
การมอมเมาและยัว่ ยุพฤติกรรมที่เสื่ อมเสี ยในทางเพศ การครอบครองไว้เพียงลาพังย่อมไม่เปิ ดโอกาสให้
สังคมได้รับผลกระทบเป็ นวงกว้างได้ โดยสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายแบบจัดฉากนี้ สามารถแบ่งออกได้
เป็ น 2 ประเภท
1) สื่ อลามกอนาจารที่มีบุคคลเป็ นผูแ้ สดง
สื่ อลามกอนาจารที่มี บุคคลเป็ นผูแ้ สดง หมายถึ ง สื่ อลามกอนาจารที่ผูป้ รากฏในสื่ อเป็ น
มนุ ษย์มีชีวิตจิตใจ แสดงบทบาทในอากัปกิ ริยาของการถูกแอบถ่ายภาพโดยรู้ ตวั สื่ อดังกล่าวนี้ สภาพ
พฤติการณ์ ที่ปรากฏเป็ นการถู กล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะต่างๆ เช่ น การถูกแอบถ่ ายใต้กระโปรง
การถูกกระทาอนาจาร หรื อการถูกข่มขืนกระทาชาเรา เป็ นต้น ทั้งนี้ โดยมีการบันทึกภาพการกระทา
ดังกล่าวตลอดเวลาที่มีการล่วงละเมิด ไม่วา่ จะเป็ นภาพนิ่งหรื อภาพเคลื่อนไหวก็ตาม120
2) สื่ อลามกอนาจารที่ไม่มีบุคคลเป็ นผูแ้ สดง
สื่ อลามกอนาจารที่ไม่มีบุคคลเป็ นผูแ้ สดง หมายถึง สื่ อที่ถูกผลิตขึ้นโดยไม่มีการล่วงละเมิด
ทางเพศกันเกิดขึ้นจริ ง แต่อาจปรากฏเป็ นภาพการ์ ตูนลายเส้นหรื อภาพการ์ ตูนสามมิติ (animation 3D)
โดยใช้เ ทคโนโลยีท างคอมพิ วเตอร์ ก ราฟฟิ คที่ ท ันสมัย เพื่อจาลองสถานการณ์ ก ารถู ก แอบถ่ า ยขึ้ น
อย่างเสมือนจริ งโดยไม่จาเป็ นต้องใช้บุคคลเป็ นผูแ้ สดงแต่อย่างใด121 แต่สื่อดังกล่าวนี้ มีวตั ถุประสงค์
ในการสร้างขึ้นเพื่อกระตุน้ ปลุกเร้าอารมณ์ผทู้ ี่มีรสนิ ยมในการแอบดูพฤติกรรมในสถานที่ส่วนตัวของ
บุคคลอื่น เมื่ อรับชมแล้วทาให้เกิ ดความต้องการที่จะแอบถ่ ายเพื่อให้ได้ภาพความเป็ นส่ วนตัวมาจาก
บุคคลจริ งๆ
3.2 แนวความคิดในการกาหนดความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจาร
ลักษณะของการกาหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารทัว่ โลกโดยส่ วนใหญ่พบว่า
มีเพียงความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารเด็กเท่านั้นที่มีการแยกประเภทออกจากความผิดเกี่ ยวกับสื่ อ
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อิชช์กนั ต์ เจริ ญวานิ ชย์, “การคุม้ ครองสิ ทธิ ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากภาพถ่าย,” (วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554), น.9.
121

เพิ่งอ้ าง, น.10.
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ลามกอนาจารผูใ้ หญ่ เนื่องจากเด็กมีขอ้ จากัดทางด้านร่ างกายและวัยวุฒิ อีกทั้งยังมีอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ
เด็ก (Convention on the Rights of the Child) คุม้ ครองไว้เป็ นหลักประกันอีกชั้นหนึ่ งด้วย แต่ถึงอย่างไร
การกาหนดความผิดอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกประเภทแอบถ่ายนั้น ในหลายประเทศมีการกาหนดให้เป็ น
ความผิดในการล่วงละเมิดความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว (offenses against privacy) แล้ว ทั้งนี้ การที่กฎหมายจะ
กาหนดให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารใดๆ เป็ นความผิดได้น้ นั ต้องแลกมาด้วยการจากัดสิ ทธิ ใน
ทรัพย์สินและเสรี ภาพในการแสดงออกอย่างมากมาย ดังนั้น การกาหนดความผิดอาญาเกี่ ยวกับการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารจึงจาเป็ นต้องศึกษาถึงกรอบและขอบเขตของสิ ทธิ เสรี ภาพ ตลอดจนการชัง่
น้ า หนัก เมื่ อสิ ท ธิ หนึ่ ง กระทบกันเข้า กับ อี ก สิ ท ธิ หนึ่ ง เพื่อหาแนวทางก าหนดความผิดอาญาในการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยผูท้ ี่ปรากฏในสื่ อไม่ยนิ ยอมต่อไป
3.2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
แนวความคิดเกี่ยวกับสิ ทธิ เสรี ภาพของมนุ ษย์ปรากฏขึ้นครั้งแรกในยุคกรี ก โดยนักปรัชญา
เมธี อริ สโตเติ ลกล่าวว่า “มนุ ษย์เป็ นสัตว์มีเหตุผลย่อมมีเสรี ภาพในการเลือก และด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
ย่อมช่ วยให้เขาเข้า ถึ ง ธรรมชาติ ได้ และ ณ จุ ดนี้ เองคื อเสรี ภาพที่ย่ิง ใหญ่ ของมนุ ษ ย์” ด้ว ยเหตุ น้ ี เอง
มนุ ษย์จึง มี สิท ธิ และเสรี ภ าพที่ จะทาการใดๆ ได้ ตราบเท่า ที่ การใช้สิท ธิ หรื อเสรี ภาพนั้นไม่ก ระทบ
หรื อเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ ความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชนและไม่
ละเมิ ด สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น ใดอัน มี ห ลัก ฐานบัน ทึ ก ไว้ใ นบทบัญ ญัติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย122 อาจกล่าวได้วา่ บุคคลทุกคนมีสิทธิ และเสรี ภาพเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครมีอานาจ
เหนือไปกว่าใคร หากสิ ทธิ และเสรี ภาพนั้นเกิดการกระทบกระเทือนกันขึ้น ย่อมต้องมีการจากัดขอบเขต
การใช้สิทธิ และเสรี ภาพโดยผูป้ กครองที่ทาหน้าที่รักษากฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้ผเู้ ข้มแข็งใช้เสรี ภาพข่มเหง
122

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 วรรคแรก บัญญัติวา่ “สิ ทธิ และเสรี ภาพ

ของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บญั ญัติคุม้ ครองไว้เป็ นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่มิได้หา้ มหรื อจากัดไว้ใน
รั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ในกฎหมายอื่ น บุ ค คลย่อ มมี สิท ธิ แ ละเสรี ภาพที่ จ ะท าการนั้น ได้แ ละได้รั บ ความคุ ้ม ครองตาม
รัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรื อเสรี ภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรื อเป็ นอันตรายต่อความมัน่ คงของรัฐ
ความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่น”
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รังแกผูท้ ี่อ่อนแอกว่า การคุ ม้ ครองสิ ทธิ จึงต้องมีจุดกาเนิ ดควบคู่กนั กับการจากัดขอบเขตของเสรี ภาพ
เสมอมา123
3.2.1.1 สิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลและการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพของบุคคล
ความผิ ดทางอาญาเกิ ด จากทฤษฎี สั ญ ญาประชาคม (Social Contract) โดยประชาชน
ในสังคมมีพนั ธะผูกพันร่ วมกันที่จะไม่ขดั ขืนต่อคาสั่งหรื อข้อบังคับจากบุคคลที่พวกเขายอมรับให้เป็ น
ผูใ้ ช้อานาจในนามแห่ ง องค์อธิ ปั ตย์ (sovereign) เพื่ อควบคุ มและคุ ้มครองสังคมให้รอดพ้นจากการ
กระทาที่เป็ น “ภยันตรายต่อผูอ้ ื่น” (harm to others) ด้วยวิธีการออกกฎหมายโดยมีเงื่อนไขว่าหากผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นจะต้องถูกลงทัณฑ์ทางอาญา ปั จเจกชนจึงจาต้องยินยอมจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของตนบางประการ
เพื่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคมโดยส่ วนรวม124
มนุษย์ไม่อาจไว้วางใจได้หากมีสิทธิและเสรี ภาพ แต่สิ่งที่เรามองข้ามไปคือเมื่อใดที่พยายาม
พรากสิ ท ธิ และเสรี ภ าพไปจากพวกเขา เมื่ อ นั้นมนุ ษ ย์จะลุ ก ขึ้ นต่ อสู้ เพื่อปกป้ องและเรี ย กร้ องสิ ท ธิ
และเสรี ภาพนั้นกลับคืนมาจึงปรากฏเกิ ดเป็ นสงครามต่างๆ125 ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ให้บทเรี ยนอย่างมากแก่มวล
มนุษยชาติคาถามคือทาอย่างไรจึงจะทาให้มนุษย์ยอมสละเสรี ภาพของตนเองโดยสมัครใจเพื่อแลกมาซึ่ ง
ความมัน่ คงปลอดภัยของตัวพวกเขาเอง ที่ผ่านมาการเผชิ ญหน้ากันระหว่างผูใ้ ช้อานาจรัฐกับนักต่อสู้
เพื่อเสรี ภาพปรากฏมีให้เห็ นในทุกช่ วงสมัยของประวัติศาสตร์ โลก เนื่ องจากอานาจนั้นเปรี ยบเสมือน
ดาบสองคม คมหนึ่งของอานาจคือเอกสิ ทธิ์ เด็ดขาดเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการปกครอง อีกคมหนึ่งคือ
ความเป็ นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้หากอานาจเดียวกันนั้นถูกใช้จนเกินพอดี ผลจึงอาจกลายเป็ นการกดขี่
ข่มเหงรังแกประชาชน เพื่อป้ องกันสมาชิ กในสังคมจากผลร้ายที่อาจจะเกิ ดขึ้นนั้น ผูแ้ สวงหาเสรี ภาพ
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พงษ์พิลยั วรรณราช, “สิ ทธิ และ เสรี ภาพ แท้จริ งแล้วเหมือนหรื อต่างกันอย่างไร,” สื บค้นเมื่อวันที่ 5

พฤศจิ ก ายน 2560, จากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า, http://web.krisdika.go.th/activityDetail.jsp?actType=
I&actCode=83&head=4&item=n5.
124

ณัฐ ฐ์วฒ
ั น์ สุ ทธิ โยธิ น, “ทฤษฎี ค วามรั บผิ ดทางอาญา,” สื บค้นเมื่ อวันที่ 4 พฤศจิ กายน 2560, จาก

http://www.stou.ac.th/Schools/Slw/up load/41716_2.pdf.
125

ศุภชัย ศุภผล, “การศึกษาเปรี ยบเทียบระดับของการอธิบายในการสร้างทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมของจอห์น

ล๊อค และฌอง ฌากส์ รุ สโซ,” สังคมศาสตร์, เล่มที่ 1, ปี ที่ 44, น.28-29 (มกราคม-มิถุนายน 2557).
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จึ ง คิ ดค้นวิ ธี ก ารแบ่ ง ออกได้เป็ น 2 วิธี วิธี ก ารแรกคื อ การยอมรั บ ภูมิ คุ ้ม กันบางอย่า งที่ เรี ย กว่า สิ ท ธิ
เสรี ภาพทางการเมือง หากผูป้ กครองหรื อผูใ้ ห้ภูมิคุม้ กันฝ่ าฝื นกระทาการละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพดังกล่าว ผู้
ใต้ปกครองหรื อผูร้ ับภูมิคุม้ กันย่อมสามารถต่อต้านเพื่อเรี ยกร้องสิ ทธิ และเสรี ภาพนั้นกลับคืนมาได้ โดย
มีวธิ ี การชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธ เป็ นต้น และวิธีการที่สองคือการตรวจสอบทางรัฐธรรมนูญ
ที่สมมติให้ความยินยอมของผูใ้ ต้ปกครองเป็ นตัวแทนของผลประโยชน์ และถื อเป็ นเงื่ อนไขสาคัญ
ในการใช้อานาจของผูป้ กครองส าหรั บ วิธี ก ารแรก ประเทศส่ วนใหญ่ ใ นภาคพื้นยุโรปผูใ้ ช้อ านาจ
ปกครองต้องถูกบังคับให้จายอมด้วยวิธีการนี้ ก็มีอยูม่ ิใช่นอ้ ย ส่ วนวิธีการที่สองนั้นผลกลับกลายเป็ นไป
ในทางตรงกันข้ามเพราะการนามาซึ่ งกฎเกณฑ์ดงั กล่าวกลับกลายเป็ นเป้ าหมายหลักของตัวแทนนักต่อสู้
เพื่อเสรี ภาพ ตราบใดที่ผใู้ ต้ปกครองยังคงพอใจให้มีตวั แทนลุกขึ้นสู้กบั อานาจรัฐแทนตน ให้สันนิษฐาน
ไว้ก่อนว่าความพึงพอใจนั้นคื อความยินยอมให้ตวั แทนของพวกเขาเป็ นหลักประกันในการคุ ม้ ครอง
ดู แ ลตนจากการใช้อ านาจของฝ่ ายปกครอง การแสดงออกในลัก ษณะเช่ น นี้ มิ ใ ช่ ค วามต้อ งการให้
ผูป้ กครองถูกถอดถอนเมื่อพวกเขาไม่ได้รับความไว้วางใจจากราษฎรเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการทาให้ผใู้ ต้
ปกครองเกิดความมัน่ ใจได้อย่างเต็มที่วา่ อานาจต่างๆ ที่รัฐมีจะไม่ถูกนามาใช้ในทางที่ผิดโดยผูป้ กครอง
ที่ไม่มีความเป็ นธรรม126
หลักการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพนี้ สามารถกระทาได้โดยอาศัยอานาจแห่ งรัฐธรรมนูญซึ่ งมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับระบอบประชาธิปไตย กล่าวคือ บทบัญญัติกฎหมายใดที่จะจากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพได้ บทบัญ ญัติ ก ฎหมายนั้น ต้อ งมาจากความเห็ น ชอบของตัว แทนประชาชนตามหลัก
ประชาธิ ปไตย อันเป็ นคุ ณสมบัติที่สาคัญของนิ ติรัฐโดยการตรากฎหมายจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
ประชาชนนั้นถือว่าเป็ นสาระสาคัญที่องค์กรนิติบญั ญัติจะต้องพิจารณากาหนดเองเท่านั้น มีขอ้ พิจารณา
อยู่ว่ามาตรการใดที่ จะเป็ นการแทรกแซงสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลหรื อไม่น้ ัน ในเบื้องต้นจะต้อง
กาหนดดินแดนแห่ งสิ ทธิ และเสรี ภาพให้ได้เสี ยก่อน เมื่อมีการกระทาล่วงล้ าเข้าไปในดินแดนดังกล่าว
แล้วเมื่ อไหร่ เมื่ อนั้นจึ งจะถื อได้ว่าเป็ นการแทรกแซงสิ ทธิ และเสรี ภาพแล้ว โดยการแทรกแซงนั้น
126

จอห์ น สจ๊ ว ต มิ ล ล์ , ความเรี ย งว่า ด้ว ยเสรี ภาพ, แปลโดย ภัท รพร สิ ริ ก าญจน, ล าดับ ที่ 100,

(กรุ งเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.), 2530), น.7-8.
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อาจเกิดขึ้นเฉพาะรายเป็ นไปในลักษณะของคาสั่งทางปกครอง กล่าวคือ สิ ทธิ และเสรี ภาพอาจถูกจากัด
เมื่ อ เข้า เงื่ อ นไขที่ ก าหนดไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ อาจเป็ นกฎหมายที่ มี ล ัก ษณะของการแทรกแซง
ในลักษณะทัว่ ไป กล่าวคือ สิ ทธิ และเสรี ภาพอาจถูกจากัดโดยอาศัยกฎหมายธรรมดา127 แต่ถึงอย่างไร
การที่จะตราบทบัญญัติของกฎหมายที่จะจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคลได้ไม่ใช่เรื่ องที่จะกระทากัน
ได้โดยง่าย แต่จะต้องคานึงถึงขอบเขตและเงื่อนไขที่บญั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเป็ นที่สุด128
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รสยาม พุ ท ธศัก ราช 2475 ได้น าหลัก การคุ ้ม ครองสิ ท ธิ
และเสรี ภาพของบุ คคลมาบัญญัติไว้เป็ นครั้ งแรก โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 14 ว่า “ภายในบังคับแห่ ง
กฎหมาย บุคคลย่อมมีเสรี ภาพบริ บูรณ์ในร่ างกาย เคหสถาน ทรัพย์สิน การพูด การเขียน ...” ซึ่ งเป็ นการ
วางหลักไว้อย่างกว้างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิมานับแต่น้ นั สิ ทธิและเสรี ภาพจึงถือเป็ นเรื่ องของ
เกี ยรติยศและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ในการบ่งชี้ ว่าสังคมไทยมีความเป็ นระบอบประชาธิ ปไตย
ในระดับมากน้อยแค่ไหนเพียงไร
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554ได้นิยามความหมายของคาว่า“สิ ทธิ ” ไว้วา่
“อานาจที่กฎหมายรั บรองให้กระทาการใดๆ โดยสุ จริ ตได้อย่างอิสระ แต่ตอ้ งไม่กระทบกระเทือนถึ ง
สิ ทธิ ของคนอื่น” ส่ วนคาว่า “เสรี ภาพ” นั้นหมายถึ ง “ความสามารถที่จะกระทาการใดๆ ได้ตามที่ตน
ปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง” อาจกล่าวสรุ ปความได้ว่า สิ ทธิ คือประโยชน์ที่กฎหมายรับรอง
และคุ ม้ ครองให้ ผูเ้ ป็ นเจ้าแห่ งสิ ทธิ สามารถใช้อานาจที่ได้รับจากกฎหมายปกป้ องตนเองจากการถูก
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บรรเจิ ด สิ งคะเนติ, สิ ทธิ เสรี ภาพและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญ, (พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุ ง

ใหม่), (กรุ งเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), น.257-260.
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รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 บัญญัติวา่ “การตรากฎหมายที่มีผลเป็ น

การจากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณี ที่รัฐธรรมนูญมิได้
บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรื อจากัดสิ ทธิหรื อเสรี ภาพของบุคคลเกิน
สมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจาเป็ นในการ
จากัดสิ ทธิและเสรี ภาพไว้ดว้ ย
กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป ไม่ม่งุ หมายให้ใช้บงั คับแก่กรณี ใดกรณี หนึ่ งหรื อแก่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเจาะจง”
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กระทาละเมิดได้ อีกทั้งยังสามารถบังคับผูท้ าละเมิดให้ชดใช้ความเสี ยหายจากการกระทบกระเทือน
ซึ่งสิ ทธิ น้ นั ๆ ได้อีกด้วย ส่ วนเสรี ภาพนั้นแม้นิยามความหมายตามพจนานุกรมจะให้อานาจปั จเจกชนไว้
อย่างกว้า งขวาง แต่ความเป็ นอิ สระนั้นย่อมต้องไม่ ขดั ต่ อศีลธรรมความเป็ นพลเมืองดี และไม่ ฝ่าฝื น
หน้าที่ที่ตอ้ งเคารพกฎหมายบ้านเมืองด้วย โดยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
ก็ ไ ด้น าเอาหลัก การจ ากัด เสรี ภ าพของบุ ค คลดัง กล่ า วมาบัญญัติ ไ ว้เ ป็ นครั้ งแรกในมาตรา 13 ด้ว ย
เช่นกัน129
3.2.1.2 สิ ทธิ และเสรี ภาพและการจากัดสิ ทธิและเสรี ภาพที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดความผิด
อาญาแก่ผคู ้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยนิ ยอม
การกาหนดให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูก ถ่ายโดยไม่ยินยอมเป็ น
ความผิดอาญานี้ เป็ นการบัญญัติกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ในการห้ามไม่ให้บุคคลมีสื่อลามกอนาจาร
ประเภทดังกล่าวไว้ในครอบครอง แม้การครอบครองนั้นจะมิได้เป็ นการครอบครองไว้เพื่อการจาหน่าย
หรื อเผยแพร่ ก็ตาม ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องศึกษาว่าการจากัดสิ ทธิ ของประชาชนในเรื่ องดังกล่าวนี้
จะสามารถทาได้หรื อไม่เพียงไร
1) สิ ทธิ ส่วนตัวของผูใ้ หญ่และการจากัดสิ ทธิส่วนตัวของผูใ้ หญ่
ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจาร หากพิจารณาที่เนื้ อหาโดยมุมมองสังคมศาสนา
กลุ่มประเทศตะวันออกแล้ว ย่อมมีความเป็ นความผิดอาญาในตัวของมันเอง (mala in se) ทั้งในแง่ของ
ศีลธรรมและวัฒนธรรม การผลิ ต มีไว้ นาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรื อส่ งออกไปยังต่างประเทศ
จึงต้องมีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาควบคุม เพื่อไม่ให้กระทาการกันได้อย่างเสรี แต่ถา้ หากจะมีไว้ใน
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รั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 มาตรา 13 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมี เสรี ภาพ

บริ บูรณ์ ในการถือศาสนาหรื อลัทธิ ใดๆ และมีเสรี ภาพในการปฏิ บัติพิธีกรรมตามความเชื่ อถื อของตน เมื่อไม่เป็ น
ปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็ นการขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมของประชาชน”
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ครอบครองโดยลาพังอย่างสงบแล้ว กฎหมายก็ไม่ได้หวงห้ามแต่อย่างใดยังคงปล่อยให้มีการครอบครอง
ได้ดว้ ยเงื่อนไขความเป็ นผูใ้ หญ่ที่ครอบครองไว้อย่างส่ วนตัว (adult & alone)130
หลักการสาคัญที่ว่านี้ คือหลัก “adult and alone” กล่ าวคือ หากผูค้ รอบครองสื่ อลามก
อนาจารมีวุฒิภาวะ (adult) และมีไว้ในความเป็ นส่ วนตัว (alone) แล้วย่อมไม่มีความผิดทั้งนี้ ความมีวุฒิ
ภาวะ (adult) หมายถึง การมีพฒั นาการที่สมบูรณ์ท้ งั ทางด้านร่ างกายและความคิดโดยช่วงชีวิตที่มีความ
พร้อมมูลนี้ถูกนิ ยามด้วยคาว่า “ผูใ้ หญ่” สามารถอธิ บายได้โดยใช้ทฤษฎีพฒั นาการตามวัยของโรเบิร์ต
เจ.ฮาวิกเฮิร์ส (Havighurst’s theory of development task) กล่าวคือตัวแปรที่สาคัญในพัฒนาการชีวิตมี
อยู่ดว้ ยกัน 3 ประการ คือ วุฒิภาวะทางร่ างกายความมุ่งหวังของสังคมและค่านิ ยมแรงจูงใจของแต่ละ
บุคคล131
วุฒิภาวะทางร่ างกายหรื อการเข้าสู่ วยั ผูใ้ หญ่น้ นั เกิ ดได้ 2 ปั จจัยด้วยกัน ปั จจัยแรกคือความ
พร้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (natural readiness approach)โดยมีความเห็นว่าความพร้อมของบุคคล
เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นได้เองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะทากิ จกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดดังนั้น จึงเห็นว่าการทา
อะไรก็ ต ามไม่ ค วรเป็ นการเร่ ง เพราะอาจท าให้ เ กิ ด ผลเสี ย คื อ ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด จากความ
รู ้ เท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ไ ด้ ส าหรั บ ปั จจัย ในการเข้า สู่ ว ยั ผูใ้ หญ่ ต่อมาคื อความพร้ อมที่ เ กิ ดจากการกระตุ ้น
(guided experience approach) สาหรับปั จจัยที่สองนี้ มีความเห็ นตรงข้ามกันกับกลุ่มแรก กล่าวคือ
ความพร้ อมนั้นสามารถเร่ งให้เกิ ดขึ้นได้โดยการแนะนาจากประสบการณ์ ของผูท้ ี่ผ่านกิ จกรรมนั้นๆ
มาก่อน อันจะก่อให้เกิดเป็ นความพร้อมได้โดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กซึ่ งเป็ นวัยของการ
เรี ยนรู ้ และการปรับตัวเป็ นอย่างมากส่ วนแรงจูงใจ (motivation)ของแต่ละบุคคลนั้นอาจแยกพิจารณา
ออกได้เป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มความต้องการพื้นฐานด้านปั จจัยสี่ (innate หรื อ primary needs) และกลุ่ม
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ทวี เ กี ย รติ มี น ะกนิ ษ ฐ,

ค าอธิ บ ายกฎหมายอาญาภาคความผิ ด และลหุ โ ทษ,

พิ ม พ์ค รั้ งที่ 3

(กรุ งเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), น.134.
131

Uhlendorff, Uwe, “The Concept of Developmental-Tasks and its Significance for Education and Social

Work,” Social Work & Society2, pp.55-56 (2004).
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ความต้องการที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ (acquired หรื อ secondary needs) โดยขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์การของ
แต่ละบุคคลซึ่ งมีความแตกต่างกันออกไป
ความเป็ นส่ วนตัว (alone) หมายถึง สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการดารงชี วิต ไม่ว่าจะเป็ นความ
อิสระในการเลือกเพศที่ตรงกับตัวตนหรื อความคลัง่ ไคล้ในรสนิยมทางเพศต่างๆ ได้โดยไม่ถูกรบกวน
หรื อ ติ ด ตามตราบใดที่ ก ารกระท าดัง กล่ า วไม่ ไ ด้ข ัดต่ อ กฎหมายความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ส านึ ก ใน
ศี ล ธรรมอันดี ข องประชาชน และไม่ เป็ นการล่ วงละเมิ ดสิ ท ธิ ข องผูอ้ ื่ น โดยขอบเขตของความเป็ น
ส่ วนตัวนี้ ข้ ึนอยูก่ บั สภาพของสังคม วัฒนธรรม และความต้องการส่ วนตัวของบุคคลนั้นๆ ประกอบกัน
ซึ่ ง Harold M. Proshanksky พบว่าการมีอาณาเขตครอบครองโดยการควบคุมพื้นที่หรื อสภาพแวดล้อม
ได้จะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการกาหนดภาวะความเป็ นส่ วนตัวตามที่ตอ้ งการ ดังนั้น การมีอาณาเขต
ครอบครองจึงเป็ นกลไกสาคัญในการเพิ่มเสรี ภาพในการควบคุมให้เกิดภาวะส่ วนตัว
ความผิดอาญาอาญาฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อ ถูกแอบถ่ายโดยไม่
ยินยอมจึงทาให้ตอ้ งศึกษาถึงแนวคิดในการจากัดสิ ทธิ ส่วนตัวของผูใ้ หญ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
การคุ ม้ ครองผูเ้ สี ยหายที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจที่จะแสดงให้เห็น ถึงเนื้ อตัวร่ างกายของตนอย่างแท้จริ ง
การอ้างสิ ทธิ adult and alone ของผูด้ ูผชู้ มจึงไม่สามารถกระทาอีกต่อไปได้ เนื่องจากการครอบครองไว้
ด้วยความมีวฒ
ุ ิภาวะอย่างเป็ นส่ วนตัวนี้ เป็ นการล่วงละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่นเสี ยแล้ว
2) เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นและการจากัดเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
ผูค้ นส่ วนใหญ่ อาจสงสัย ว่าสื่ อโป๊ จะถื อเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการแสดงความคิ ดเห็ นได้
อย่างไร ในเรื่ องนี้ Richard Posner ผูพ้ ิพากษาชาวอเมริ กนั ได้ตอบคาถามนี้ไว้วา่ การนาเสนอภาพทาง
กามารมณ์ (erotic representations) นั้น ไม่ได้ทาหน้าที่เพียงแค่กระตุน้ ความตื่นเต้นทางเพศเท่านั้น แต่ยงั
เป็ นสิ่ งที่สื่อสารข้อมูลบางอย่างออกมาพร้อมกันอีกด้วยเช่ นเดียวกันกับความเห็นของ John Sopinka
ผูพ้ ิพากษาชาวแคนาดาในคดี R v. Butler ที่กล่าวว่า การที่ผสู้ ร้างภาพยนตร์ (ลามกอนาจาร) จงใจบันทึก
กิ จกรรมทางเพศลงบนม้วนฟิ ล์มและมีการจัดเรี ยงลาดับภาพอย่างตั้งใจเพื่อที่จะสร้างผลงานออกมา
ในรู ปแบบของภาพยนตร์ น้ นั แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผูส้ ร้างภาพยนตร์ น้ นั มีความตั้งใจที่จะสื่ อสาร
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อะไรบางอย่างออกมา ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสื่ อลามกอนาจารเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการแสดงความ
คิดเห็น132
สื่ อโป๊ สื่ อสารข้อความหรื อความคิดเห็นออกมาได้ 2 รู ปแบบด้วยกันรู ปแบบแรกคือความ
คิดเห็นเชิ งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องเพศ (information ideas about sex) ซึ่ งเป็ นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่ องทางเพศโดยตรงอย่างเต็มที่ โดย Linda Williams นักวิชาการชาวอเมริ กนั กล่าวว่า สื่ อลามกอนาจาร
คือความสัมพันธ์ทางเพศที่ เล่าเรื่ องได้ด้วยตัวของมันเอง (speaking sex) ไม่ว่าจะผ่านภาพนิ่ งหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวและรู ปแบบที่สองคือความคิดเห็นเชิงทัศนคติเกี่ยวกับเรื่ องเพศ (attitudinal ideas about
sex) เป็ นความคิดเห็ นที่ ไม่ได้ถูกสื่ อออกมาตรงๆ เหมือนความคิดเห็นรู ปแบบแรก แต่ตอ้ งอาศัยการ
ตีความจากความหมายหรื อความคิดเห็นที่ซ่อนอยูภ่ ายใต้ภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่อนไหวเหล่านั้น ซึ่ งอาจมี
หลากหลายความหมายขึ้นอยูก่ บั มุมมองของผูช้ มแต่ละคน อาจเป็ นแนวคิดที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นก็ได้
หรื ออาจจะเป็ นแนวคิดความมีอานาจเหนือของเพศชาย (male supremacy) หรื อแนวคิดความลดทอน
ความเป็ นมนุษย์ของเพศหญิง (sexual objectification of women) ซึ่ งความคิดเห็นเหล่านี้ อาจมองได้วา่
เป็ นข้อมูลที่แสดงถึงการใช้ความรุ นแรงที่อาจไม่ปลอดภัยในกิจกรรมทางเพศ หรื อความไม่เท่าเทียมกัน
ทางเพศในสังคมโดย Thomas Scanlon นักปรัชญาชาวอเมริ กนั เรี ยกความคิดเห็นเช่ นนี้ วา่ “ความเห็น
ทางการเมืองอย่างไม่เป็ นทางการ” (informal political message) เพราะความเห็นทางการเมืองนั้นไม่ได้
มีขอ้ จากัดว่าต้องเรื่ องเฉพาะทางการเมืองโดยแท้เท่านั้น แต่ยงั มีความหมายครอบคลุมถึงประเด็นทาง
สังคมต่า งๆ เช่ น ความไม่เท่ าเที ยมกันทางเพศ การเคารพศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุ ษย์ เป็ นต้น ซึ่ ง ความ
คิ ดเห็ นเหล่ า นี้ แม้ไ ม่ ใ ช่ ป ระเด็ น ทางการเมื อ งโดยตรง แต่ ก็ เกี่ ย วข้องกับ นโยบายของรั ฐ ในบางมิ ติ
และที่สาคัญไปกว่านั้นยังเกี่ยวเนื่ องกับความเป็ นอยูโ่ ดยรวมของผูค้ นในสังคมด้วย โดย Jack Lively
นิ ยามว่า ประชาธิ ปไตยคื อรู ปแบบของการปกครองที่ อานาจการปกครองสู งสุ ดเป็ นของประชาชน
ทั้ง มวล ไม่ ใ ช่ ข องกลุ่ ม บุ ค คลหรื อ บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ทั้ง นี้ Frederick

Schauer ได้เ สริ ม ว่ า

ประชาธิ ปไตยเป็ นการปกครองของประชาชนทั้งมวล ซึ่ งประชาชนเป็ นผูก้ าหนดทิศทางการขับเคลื่อน
ของสัง คมและการเมื อ งด้วยเจตจานงของตนเอง (self-government) จึ ง จาเป็ นต้อ งมี สิ่ ง ที่ เรี ย กว่า
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“เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ” (freedom of expression หรื อ free speech) กอปรกับความเห็นของ
Alexander Meiklejohn ที่วา่ การที่ปัจเจกชนแต่ละคนที่รวมกันเข้าเป็ นประชาชนทั้งมวลนั้น จะสามารถ
ตัดสิ นใจเลือกและกาหนดทิศทางการดาเนิ นไปทั้งทางการเมืองและสังคมตามเจตจานงของตนเองได้
จาต้องสามารถเข้าถึงและนาเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างเสรี โดยไร้ซ่ ึ งการปิ ดกั้นใดๆ
หรื อที่ เรี ยกว่าการเซนเซอร์ (censorship) และนอกจากนี้ ยงั จาเป็ นที่ จะต้องให้ประชาชนสามารถนา
ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากข้อมูลข่าวสารหรื อข้อคิดเห็นเหล่านั้นมาอภิปรายถกเถียงกันได้อย่างเสรี อีกด้วย
หากปราศจากสิ่ งเหล่านี้ ประชาชนก็ไม่อาจที่จะเลือกตัดสิ นใจในการกาหนดทิศทางตามเจตจานงได้
อย่างชาญฉลาดมีเหตุผลด้วยเหตุน้ ี Thomas Scanlon จึงมีความเห็นว่าสื่ อลามกอนาจารคือรู ปแบบหนึ่ง
ของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในรู ปแบบไม่เป็ นทางการ133
แนวคิดเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 2 ทฤษฎี สาคัญ ทฤษฎี
แรกคือ Argument from Truth โดย John Stuart Mill เห็นว่า “การให้ความคิดเห็นไม่ว่าดีหรื อเลว
ถูกหรื อผิด หากมีการต่อสู ้ถกเถียงกันในสนามอภิปรายจนตกผลึกแล้ว ความจริ งแท้ (truth) ในเรื่ องนั้นๆ
ก็จะปรากฏขึ้นมาได้เองในที่สุด” และทฤษฎีที่สองคือ Marketplace of Ideas โดย Oliver W.Holmes
ซึ่งเห็นว่า “สังคมควรปล่อยผ่านให้ความคิดเห็นต่างๆ ได้ดารงอยูอ่ ย่างเป็ นอิสระโดยไม่ควรที่จะเข้าไป
แทรกแซงหรื อปิ ดกั้น แต่ตอ้ งเปิ ดโอกาสให้มีการถกเถียงอภิปรายกันได้อย่างอิสระ แล้วผูค้ นในสังคม
จะเป็ นผูเ้ ลือกความคิดเห็ นที่ตนคิดว่าถูกต้องและดีที่สุดเอง เสมือนกับกลไกทางตลาดที่สินค้าที่ดีที่สุด
จะได้รับความนิยมมากที่สุดนัน่ เอง”134
เมื่ อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งไม่ ว่ า จะมี ล ัก ษณะเป็ นทางการหรื อไม่ เ ป็ นทางการ
ล้วนแล้วแต่ เป็ นกลไกพื้นฐานที่ จะทาให้ผูค้ นในสังคมประชาธิ ปไตยขับเคลื่ อนไปได้ด้วยเจตจานง
ของตนเอง ไม่วา่ ข้อมูลข่าวสารจะดีหรื อเลวตามบรรทัดฐานทางศีลธรรมของสังคมนั้นๆ หรื อไม่ จะถูก
หรื อผิดตามความรู ้ของคนในสังคมที่มีอยูใ่ นขณะนั้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรข้อความหรื อความคิดเห็น
ที่ผา่ นสื่ อลามกอนาจารในรู ปแบบของความคิดเห็นทางการเมืองอย่างไม่เป็ นทางการนี้ ก็ไม่สมควรที่จะ
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ถูกรัฐหรื อใครก็ตามปิ ดกั้น แต่ควรปล่อยผ่านให้มีการแสดงออกเพื่อการนาเสนอต่อไปโดยเปิ ดโอกาส
ให้มีการอภิปรายถกเถี ยงกันได้อย่างเสรี เพื่อที่ในท้ายที่สุดนี้ สังคมจะได้เกิ ดการตกผลึกทางความคิด
ในเรื่ องเพศอย่างแท้จริ ง และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้สังคมได้เลือกว่าความคิดใดเป็ นความคิดที่ ดีที่สุด
ด้วยตนเองโดยไม่มีใ ครบังคับหรื อปิ ดกั้นหากสื่ อลามกอนาจาร มีก ารนาเสนอว่าเพศหญิงอ่อนด้อย
และเป็ นรองเพศชายในเรื่ องทางเพศแล้ว แม้ความคิดเห็ นนี้ จะไม่พึงปรารถนาของสมาชิ ก หลายคน
ในสังคม การปิ ดกั้นความคิดเห็นประเภทนี้อาจไม่ช่วยให้ความไม่เท่าเทียมและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
ของเพศหญิงดีข้ ึนมาได้ฉะนั้น สังคมควรปล่อยผ่านให้ความคิดเห็นประเภทนี้ ดารงอยู่ ส่ วนผูท้ ี่มีความ
คิดเห็นแตกต่างออกไป เช่นเห็ นว่าสังคมควรมีความเท่าเทียมกันในเรื่ องทางเพศ หรื อกิจกรรมทางเพศ
จะต้องเคารพศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์และต้องดาเนิ นไปอย่างปลอดภัย ก็สามารถผลิ ตสื่ อหรื อแสดง
ความคิดเห็นในรู ปแบบอื่นๆ เพื่อที่จะโต้แย้งความคิดเห็น ตรงข้ามกับความเห็นของตนดังกล่าว เพื่อให้
ความคิดเห็ นทั้งสองฝ่ ายปะทะกันในเวทีสังคมประชาธิ ปไตยที่เปิ ดกว้าง และผูค้ นในสังคมได้เลื อก
ความเห็นที่คิดว่าดีที่สุด กระบวนการเช่นนี้เท่านั้นที่จะสอดคล้องกับแนวคิดเรื่ องประชาธิปไตย135
James Weinstein เห็นว่า เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นคือความท้าทายบรรทัดฐานทาง
เพศดั้ง เดิ ม เพื่ อชัก จู ง ให้ค นอื่ นเห็ นคล้อยตามความคิ ดเห็ นทางเพศใหม่ ที่ นาเสนอหรื อการกระตุ ้น
เรี ยกร้องให้ผทู ้ ี่ยดึ กับบรรทัดฐานทางเพศดั้งเดิมขึ้นมาอภิปรายปะทะทางความคิดว่าบรรทัดฐานทางเพศ
ในสังคมนั้นจะเปลี่ ยนแปลงไปในทิศทางใด สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นเป็ นต้นทางของพลวัตการเปลี่ยนแปลงไป
ของสังคมประชาธิ ปไตยทั้งสิ้ น อย่างไรก็ตาม ข้อจากัดการให้พ้ืนที่สื่อโป๊ อย่างเสรี ของสังคมก็ยงั คงมีอยู่
กล่ า วคื อ เด็ ก และเยาวชนจะเข้า ถึ ง สื่ อ ลามกอนาจารไม่ ไ ด้เนื่ อ งจากเด็ ก และเยาวชนยัง ไม่ มี วยั วุฒิ
และวิจารณญาณเพียงพอที่จะสามารถรับรู้ ได้อย่างเข้าใจการตีความความหมายของความคิดเห็นที่สื่อ
ลามกอนาจารแสดงออกมา และการใช้วิจารณญาณว่าสิ่ งที่สื่อออกมานั้นดีหรื อไม่ดีเหมาะสมกับตนเอง
หรื อไม่อย่างไร ดังนั้น มาตรการป้ องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนที่อายุยงั ไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
เข้าถึ งสื่ อลามกอนาจารยังคงมี ค วามจาเป็ นอยู่ไม่ ว่า สัง คมนั้นจะเป็ นเสรี ป ระชาธิ ป ไตยเท่า ใดก็ตาม
และข้อจากัดต่อมาคือสื่ อลามกอนาจารเด็กแม้จะถื อได้ว่าเป็ นการแสดงความคิดเห็นรู ปแบบหนึ่ ง แต่
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การแสดงความคิดเห็นนี้ตอ้ งแลกมาด้วยการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กซึ่ งเป็ นการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศจากเด็กโดยมิชอบ สวัส ดิ ภาพและความปลอดภัยของเด็ กเป็ นสิ่ ง ที่สาคัญและมีคุณค่ าเหนื อกว่า
คุณค่าที่ได้มาจากการแสดงความคิดเห็นโดยเสรี การปราบปรามและปิ ดกั้นสื่ อลามกเด็กจึงยังคงมีความ
จาเป็ น136 ซึ่ งคล้ายคลึ งกันกับสื่ อลามกอนาจารที่ผูป้ รากฏในสื่ อถูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอมการแสดง
ความคิดเห็นดังกล่าวนี้ ตอ้ งแลกมาด้วยการล่วงละเมิดประชาชนผูไ้ ม่มีส่วนในการรับรู้และยินยอมให้
ต้

อ

ง

ไ

ด้

รั

บ

ความอับอายด้วยเช่นเดียวกัน
3.2.2 การตอบโต้หรื อควบคุมพฤติกรรมโดยรัฐ
กฎหมายอาญาคื อหนทางเลื อกสุ ดท้ายที่ รัฐจะหยิบยกนามาใช้ เมื่ อไม่ มี ก ฎหมายอื่ นใด
เป็ นความหวัง ในการรั กษาความสงบเรี ย บร้ อยในสังคมได้ อีก ต่ อไปแล้ว อาจฟั งดู ประหนึ่ งเหมื อน
กฎหมายอาญาคือเครื่ องมือที่ถูกสร้างมาเพื่อรักษาสันติภาพ อันเป็ นหลักประกันความมัน่ คงปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินของบุคคลในสังคม แต่หารู้ไม่วา่ อิสระและเสรี ภาพของประชาชนนั้นกาลังจะถูก
พรากไปพร้อมกันกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาได้ทุกเมื่อ เหตุผลเพราะอานาจด้านหนึ่งของกฎหมาย
อาญา คื อผูจ้ ากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนในการเลื อกที่จะกระทาการหรื อไม่กระทาการใดๆ
อันเป็ นการสร้ างกรอบตีขอบเขตให้แก่ ราษฎร และอีกอานาจในสถานะผูช้ ้ ี ชะตาชี วิตของประชาชน
ให้ตอ้ งรับผลของการกระทาหากบุคคลใดฝ่ าฝื นในสิ่ งที่กฎหมายอาญากาหนดให้กระทาหรื อห้ามปราม
การกระท าดัง กล่ า วไว้ ด้วยเหตุ น้ ี ผูใ้ ช้ก ฎหมายอาญาจึ ง ต้อ งดารงสติ ปั ฏ ฐานและพึง สั ง วรใช้ค วาม
ระมัด ระวัง อย่ า งที่ สุ ดอยู่ เ สมอ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดในการบัง คับ ใช้ ย าแรงนี้ กับ ชี วิ ต
และทรัพย์สินของบุคคลในสังคมผ่านโทษทัณฑ์อนั หนักหน่ วงทั้ง 5 สถาน และบาปเคราะห์ที่จะติด
ตรึ งตราจากการถูกสังคมประณามว่า “อาชญากร” กฎหมายอาญาจึงควรเป็ นแบบแผนกาหนดความ
ประพฤติข้ นั ต่ าที่สุดของบุคคลสังคมและทาหน้าที่สื่อสารกลับไปสู่ สังคมตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 64 ว่า บุคคลทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นราชอาณาจักรนี้ จะกล่าวอ้างว่าตนไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
เพื่อให้พน้ จากความรับผิดไม่ได้ดว้ ยเหตุน้ ีกฎหมายอาญาจึงมีตน้ ทุนที่สูงกว่ากฎหมายอื่นๆ ทั้งในแง่ของ
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ค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าเป็ นตัวเงิน และสิ ทธิ เสรี ภาพที่จะต้องสู ญเสี ยไปจากการดาเนิ นการตามขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่ งกระทบต่อมูลค่าทางจิตใจที่ไม่สามารถประมาณการเป็ นตัว
เงินได้ ในทางทฤษฎี รัฐจึ งไม่ควรบังคับใช้กฎหมายอาญาอย่างพร่ าเพรื่ อ แต่ควรใช้เมื่อมีความจาเป็ น
หรื อไม่มีทางเลือกอื่นใดแล้วเท่านั้นซึ่ งหลักการดังกล่าวนี้เรี ยกว่า Ultima Ratio137
3.2.2.1 หลัก Harm Principle
ทฤษฎีการกระทาที่สร้างความเสี ยหาย (The Harm Principle) หรื อ Harm to others นี้
มีหลักการว่าการกระทาที่ก่อความเสี ยหายแก่สิทธิหรื อคุณค่าของผูอ้ ื่น (setback of interests) เท่านั้นที่จะ
สามารถกาหนดให้เป็ นความผิดทางอาญาได้ และแม้การกระทานั้นยังไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย แต่มี
แนวโน้มความเสี่ ยงภัยที่อาจจะก่อให้เกิดภยันตรายได้ ย่อมสามารถกาหนดให้เป็ นความผิดทางอาญาได้
เช่ นกัน เว้นเสี ยแต่ว่าการกระทาดังกล่าวนั้นจะไม่สามารถก่อให้เกิ ดภยันตรายหรื อสร้างความเสี่ ยงภัย
ใดๆ แก่สิทธิ หรื อคุ ณค่าของผูอ้ ื่นได้เลยการกระทานั้นไม่อาจถูกกาหนดให้เป็ นความผิดทางอาญาได้
ไม่วา่ จะด้วยกรณี ใด138
John Stuart Mill ได้เสนอทรรศนะไว้วา่ เสรี ภาพคือสิ่ งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของชี วิต
มนุ ษย์ชีวิตหนึ่ งที่จะพึงมี ฉะนั้นการจากัดเสรี ภาพจึงเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง แต่ถา้ หากมีความจาเป็ นต้อง
จากัดเสรี ภาพของบุคคลหนึ่ งเพื่อป้ องกันผลร้าย (harm) ที่จะเกิ ดขึ้นแก่อีกบุคคลหนึ่ งซึ่ งอยู่ร่วมกันใน
สังคมแล้ว การจากัดเสรี ภาพบุคคลผูก้ ่อเหตุร้ายนั้นก็ยอ่ มสามารถที่จะกระทาได้ ถ้าผลร้ายนั้นไม่ได้เกิด
แก่ตวั เขาเองเพียงคนเดียว ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะกฎหมายไม่ได้มีบทบาทในการเข้าไปจากัดเสรี ภาพในการ
กระทาของบุคคลใดที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเสี ยหายแก่บุคคลอื่นแต่อย่างใด ดังนั้นเงื่อนไขในการ
บัญญัติกฎหมายควบคุมการใช้เสรี ภาพของบุคคล จึงต้องพิจารณาจนบรรลุผลอย่างถ่องแท้ถึงที่สุดแล้ว
ว่า ลักษณะการใช้เสรี ภาพนั้นๆ จะต้องสร้างความเสี ยหายแก่บุคคลอื่นอย่างแน่นอน
ผูก้ ่ อ เหตุ ร้ า ยในลัก ษณะความผิ ด การครอบครองสื่ อ ลามกอนาจารนี้ ทั้ง หมดล้ว นเป็ น
ผูบ้ ริ โภคที่มีรสนิ ยมอยากรู ้ อยากเห็น ชื่ นชอบความท้าทายน่ าตื่นเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งการรู้เห็นในสิ่ งที่
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ผูอ้ ื่ น ปกปิ ดสงวนไว้ เป็ นความผิ ดปกติ ท างอารมณ์ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถจัด เป็ นสั ญชาตญาณได้
เพราะขาดคุณสมบัติของแบบอย่างพฤติกรรมที่มีแบบแผนแน่นอน (fixed action pattern หรื อ FAP)139
เมื่อความอยากรู ้อยากเห็ นนี้ มีการบ่มเพาะสะสมมาเป็ นเวลานานจนเกิ ดพฤติกรรมการเสพติด จึงต้องมี
การแสวงหาสิ่ งซ่อนเร้นใหม่ๆ เพื่อมาตอบสนองความต้องการอยากรู้อยากเห็นนั้นต่อไปอยูเ่ รื่ อยๆ ไม่วา่
จะเป็ นการไปแอบถ่ายบุคคลอื่นด้วยตนเอง รับซื้ อหรื อแบ่งปั นจากบุคคลอื่นที่ไปแอบถ่ายมา ท้ายที่สุด
เมื่ อไม่สามารถหาสื่ อใหม่มาบริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคเหล่ านั้นก็มกั หาทางสนองตัณหาตนเองโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อตัดต่อภาพบุคคลอื่นที่ชื่นชอบเป็ นการส่ วนตัวขึ้นมา
ทดแทนเอง หรื อทาเป็ นภาพในลักษณะของการ์ตูนแอนิเมชัน่ ต่างๆ แทน
การแอบถ่ายผูอ้ ื่นทั้งในลักษณะที่ผถู้ ูกแอบถ่ายรู้ตวั และไม่รู้ตวั นี้ ไม่วา่ จะแอบถ่ายแล้วนามา
เก็บไว้รับชมเองหรื อนาไปเผยแพร่ ส่งต่อในกลุ่ มผูม้ ีความชื่ นชอบเดียวกัน รวมถึงภาพที่มีการตัดต่อ
สร้ างขึ้นโดยสับเปลี่ ยนใบหน้า หรื อภาพการ์ ตูนแอนิเมชัน่ ที่สร้างขึ้นมาโดยมิได้เป็ นการแอบถ่ายภาพ
ของบุคคลจริ งๆ จึงเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาว่าการกระทาที่กล่าวมานี้มีลกั ษณะเป็ นภยันตรายที่รัฐจะเข้ามา
จากัดเสรี ภาพผูก้ ระทาโดยใช้กฎหมายอาญาหรื อไม่
3.2.2.2 หลัก Offence Principle
ทฤษฎีการกระทาที่กา้ วร้าว (The Offence Principle) หรื อ Offence to others นี้ มีหลักการว่า
การกระทาที่มีลกั ษณะก้าวร้าวต่อต้านความสงบเรี ยบร้อยของสังคม แม้จะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี ยหาย
แก่สิทธิ หรื อคุณค่าของผูห้ นึ่งผูใ้ ดโดยตรง หรื อแม้ไม่เป็ นการสร้างความเสี่ ยงภัยเพื่อนาไปสู่ ภยันตรายที่
อาจเกิดขึ้นได้ ก็สมควรที่จะกาหนดให้เป็ นความผิดทางอาญาด้วย140
Joel

Feinberg ได้เสนอทรรศนะไว้ว่า การกาหนดว่าการกระทาใดจะเป็ นความผิดได้

การกระทานั้นจะต้องเป็ นการกระทาที่ก่อให้เกิ ดความรู้สึกล่ วงเกิ นแก่บุคคลทัว่ ไป แม้การกระทานั้น

139

อาภรณ์ รับไซ, “พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior),” สื บค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562, จาก
https://www.scimath.org/lesson-biology/item/7042-animal-behavior.
140
อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 137, น.3.

76

จะไม่เป็ นการก่อภยันตรายใดๆ เลยก็ตาม และต้องพิจารณาด้วยว่าการกระทานั้นเป็ นสิ่ งที่บุคคลทัว่ ไป
ในสังคมจะสามารถหลีกเลี่ยงได้หรื อไม่141
ข้อเท็จจริ งที่ ปรากฏว่ามีการตั้งกล้องขนาดเล็กไว้ตามจุดลับต่างๆ ที่ยากแก่ การตรวจจับ
หากผูค้ นที่ ดาเนิ นชี วิตในชุ มชนบริ เวณนั้นไม่ทราบมาก่ อนว่ามีการลักลอบแอบติดกล้องไว้ ย่อมไม่
สามารถคาดหมายได้ถึงภยันตรายใดๆ ที่จะเกิดขึ้นได้จากการแอบถ่าย แต่ถา้ ภายหลังปรากฏข้อเท็จจริ ง
ว่ า ภาพแอบถ่ า ยนั้น ได้ถู ก เผยแพร่ อ อกไปท าให้ ป ระชาชนที่ พ ัก อาศัย อยู่ใ นบริ เ วณนั้น เกิ ด ความ
หวาดระแวงในการใช้ชีวิตประจาวัน 142 อันเป็ นไปในลักษณะของการก่ อความเดื อดร้ อนราคาญใน
ชุ มชน แต่บุคคลอื่นๆ ในสังคมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบริ เวณนั้นย่อมสามารถหลีกเลี่ยงที่จะสัญจรไปใน
บริ เวณชุ มชนที่มีการติดตั้งกล้องแอบถ่ายได้ แต่ถา้ การติดตั้งกล้องดังกล่าวเกิดขึ้นในบริ เวณกว้างความ
สงบเรี ยบร้อยของสังคมย่อมได้รับความกระทบกระเทือนได้ และอาจเกิ ดความเสี่ ยงภัยที่จะก่อให้เกิ ด
อาชญากรรมอื่นๆ ตามมา
3.2.2.3 หลัก Legal Moralism
ทฤษฎีการกระทาที่เป็ นการละเมิดศีลธรรม (Legal Moralism) หรื อ Harmless Wrongdoing
นี้ มีหลักการว่าการกระทาที่เป็ นการกระทบกระเทือนต่อศีลธรรมจรรยา แม้มิได้เป็ นการก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่สิทธิ หรื อคุ ณค่าของผูห้ นึ่ งผูใ้ ดโดยตรงหรื อการกระทาไม่มีลกั ษณะก้าวร้าว แต่ถา้ ปล่อยไว้
ไม่ควบคุ มก็อาจทาให้บรรทัดฐานทางศีลธรรมจรรยาในสังคมเสื่ อมทรามลงได้ จึงมีความจาเป็ นต้อง
กาหนดให้เป็ นความผิดทางอาญา143
3.2.2.4 หลัก Legal Paternalism
ทฤษฎีการกระทาที่ทาร้ายตนเอง (Legal Paternalism) หรื อ Harm to Self นี้ มีหลักการว่า
ผู ้ ใ ช้ อ านาจปกครองคื อ ผู ้ ซ่ ึ งถู ก เลื อ กแล้ ว ว่ า เป็ นผู้มี วิ สั ย ทั ศ น์ ย่ อ มมี ค วามรู้ ค วามสามารถ
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New York: Oxford University Press, p.608 (1985).
142
ทวีเกียรติ มีนะกนิ ษฐ, มุมมองใหม่ในกฎหมายอาญา, พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม (กรุ งเทพมหานคร:
วิญญูชน, 2552), น.149.
143
อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 137, น.3.
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และประสบการณ์ ที่เหนื อกว่าผูอ้ ยู่ใ ต้อานาจปกครอง เปรี ย บประหนึ่ งบิ ดา “ผูอ้ าบน้ า ร้ อนมาก่ อน”
ดังสุ ภาษิ ต ราษฎรซึ่ งมี ประสบการณ์ น้อยกว่าจึงเปรี ยบได้เสมือนบุตรที่จาต้องเชื่ อฟั งคาสั่งของบิดา
ผูห้ วังดี เพื่อเป็ นการป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นแก่ตวั ราษฎรเอง ดังนั้นการกระทาใดแม้จะไม่ได้
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สิทธิ หรื อคุณค่าของผูห้ นึ่งผูใ้ ดโดยตรง ไม่มีลกั ษณะก้าวร้าวต่อต้านความสงบ
เรี ยบร้ อยของสังคมหรื อกระทบกระเทือนต่อศีลธรรมจรรยาแต่ถ้าการกระทานั้นเป็ นการสร้างความ
เสี ยหายแก่ตวั ผูก้ ระทาเองแล้ว รัฐก็สมควรที่จะกาหนดให้เป็ นความผิดทางอาญาด้วยเพื่อป้ องกันความ
เสี ยหาย144
3.3 แนวคิดและทฤษฎีทางกฎหมายเกี่ยวกับสิ ทธิในความเป็ นอยู่ส่วนตัว
การศึกษาถึงความหมายของสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวนั้น เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
กาหนดลัก ษณะของสิ่ งที่ กฎหมายมุ่ งประสงค์จะคุ ้มครอง เพื่อให้เกิ ดการตกผลึ กเป็ นคุ ณธรรมทาง
กฎหมายเมื่อถึ งเวลาที่เหมาะสมซึ่ งการพิจารณาถึ งความหมายและลักษณะของสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวนั้นอาจแยกพิจารณาได้ดงั นี้145
3.3.1 สิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวมีลกั ษณะเป็ นพลวัต
สิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวคือสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัต (dynamic) กล่ าวคือ สิ ทธิ น้ ี
สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ตามบริ บ ทของสัง คมและวัฒนธรรม ไม่ ว่า จะเป็ นสิ ทธิ ใ นการดาเนิ นชี วิต
และกาหนดความเป็ นตัวตนของตนเอง (self-determination) เช่น การเปลี่ยนเสื้ อผ้าในห้องแต่งตัวของ
สระว่ายน้ า หากผูใ้ ช้บริ การเป็ นคนไทยมักจะปกปิ ดร่ างกายด้วยผ้าขนหนูขณะเปลี่ยนชุด หรื อเลือกที่จะ
เข้าไปเปลี่ ยนชุ ดในห้องน้ าเสี ยเลยเพราะไม่ตอ้ งการให้บุคคลอื่นเห็ นสัดส่ วนของร่ างกาย ทั้งที่ในยุค
โบราณวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยตามประวัติศาสตร์ครั้งเมื่อสมัยยังเป็ นอาณาจักรนั้นชายและหญิง
144

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 137, น.3.
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คณาธิป ทองรวีวงศ์, “มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว : ศึกษากรณี การ

รบกวนสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวจากการใช้เว็บไซต์เครื อข่ายสังคม,” วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนแห่งประเทศไทย, เล่มที่ 2, ปี ที่ 18, น.42-43(พฤษภาคม 2555).
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ยังคงใช้เพียงผ้าผืนเดียวเพื่อปกปิ ดส่ วนล่างของร่ างกายเพื่อไม่ให้เกิดความอับอายเท่านั้นเช่นเดียวกันกับ
ในเรื่ องของการทาความสะอาดร่ างกายอย่างการอาบน้ าหรื อการขับถ่ าย ซึ่ งในปั จจุบนั จาเป็ นต้องมี
ห้องน้ าที่ ปกปิ ดมิ ดชิ ดจากสายตาของบุ คคลภายนอก ทั้งที่ใ นสมัย ก่ อนวิถีชีวิตคนไทยซึ่ งเป็ นสังคม
เกษตรกรรมมีความผูกพันอยูก่ บั ทุ่งนาและท่าน้ าอย่างใกล้ชิด เป็ นต้น ถึงอย่างไรความเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องโดยไม่มีกาหนดหยุดพักนี้ ยงั คงต้องดาเนินต่อไปอย่างเป็ นพลวัต สิ ทธิ ใน
ความเป็ นอยู่ส่วนตัวก็เช่ นเดี ยวกัน แต่ความเปลี่ยนแปลงจะเกิ ดขึ้ นเร็ วหรื อช้านั้นขึ้นอยู่กบั เหตุปัจจัย
ต่างๆ ที่ เข้ามาเกี่ ยวข้อง เช่ น ระดับการศึก ษาของผูค้ นในสังคม ความเจริ ญก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี
หรื อความเป็ นศูนย์รวมจิตใจของศาสนา ซึ่ งสามารถเป็ นตัวกาหนดได้ท้ งั สิ้ น
3.3.2 สิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวมีลกั ษณะเชิงสัมบูรณ์
สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวคือสิ ทธิ สากลสัมบูรณ์นิยม (universality) ตามกระแสหลักแรก
กล่าวคือ มีความชอบธรรมสมบูรณ์อยู่ทว่ั โลกอันมีลกั ษณะเป็ นนามธรรมที่ไม่สามารถอ้างความคงตัว
อยูไ่ ด้เฉพาะสังคมใดสังคมหนึ่ง ความเป็ นสากลซึ่ งเป็ นพื้นฐานอันแข็งแกร่ งนี้ แม้ปรับแต่งเพียงเล็กน้อย
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมแต่ละที่ (dias)ในลักษณะของ “The Universal Recognition of Pluralism and
Differences” กล่าวคือ การเคารพในความแตกต่างทางศาสนา จารี ตประเพณี วิถีชีวิตและอุดมการณ์
ตราบใดที่ความแตกต่างนั้นยังคงแสดงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์แล้ว สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
อันเป็ นคุณสมบัติติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กาเนิดโดยธรรมชาติน้ ี ย่อมอยูเ่ หนือกว่าสิ ทธิ ทุกสิ่ งในสากลโลก
ที่มีลกั ษณะเชิงสัมพัทธ์146
3.3.3 สิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวมีลกั ษณะเชิงสัมพัทธ์
สิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ ส่ ว นตัว ยัง เป็ นสิ ท ธิ ที่ มี มี ล ัก ษณะเชิ ง สั ม พัท ธ์ นิ ย ม (relativity)
ตามกระแสหลักที่สองอีกด้วย เนื่องจากการเกิดขึ้นและคงอยูข่ องสิ ทธิ ดงั กล่าวนี้อยูใ่ นบริ บทเชิงขอบเขต
ระหว่างความเป็ นส่ วนตัวและความเป็ นสาธารณะ Hillel

Steiner จึงได้เสนอให้มีการนาทฤษฎี

อสมมาตร (Asymmetry thesis) หรื อทฤษฎี ค วามไม่ เท่ า กันของข้อมูล อันเป็ นทฤษฎี ที่ มี ก ารศึ ก ษา
146

พิเชษฐ เมาลานนท์, “สิ ทธิ มนุษยชน & ค่านิ ยมวัฒนธรรม (Human Rights & Cultural Values),” อัยการ,

น.5(พฤศจิกายน 2540).
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โดยนักวิชาการมาแล้วหลายแขนง ซึ่ งทฤษฎีน้ ีมีหลักการที่สาคัญคือความไม่สมมาตรของข้อมูลเป็ นสิ่ ง
ที่ ไม่ สามารถก าจัดหรื อขจัดทิ้ง ไปได้เพราะความไม่ส มมาตรของข้อมูล นั้นทาให้เกิ ดรายการข้อมูล
ระหว่างกันได้ เพื่อประกอบการอธิ บายในเรื่ องสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวบุคคลจะมีสิทธิ ในความเป็ น
ส่ วนตัวได้ก็ต่อเมื่ อเขาอยู่ใ นขอบเขตของความเป็ นส่ วนตัว(private sphere) เท่ านั้นแต่ถ้าหากเป็ น
ขอบเขตของความเป็ นสาธารณะ (public sphere) อันเป็ นสถานที่ที่บุคคลในสังคมสามารถมีชีวิตอยู่
ร่ วมกันแล้ว สิ ท ธิ ในความเป็ นส่ วนตัวดัง กล่ า วจะต้องถูก จากัดลง 147 เนื่ องจากสิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวตามกระแสหลักหลังนี้ ไม่ใช่สิทธิ สากลเพราะถูกตั้งขึ้นบนฐานวัฒนธรรมเดียวจากทั้งหมดของ
ทุกฐานของวัฒนธรรมซึ่ งมีระดับที่แตกต่างกัน โดยเห็นได้ชดั ในยุคล่าอาณานิ คมซึ่ งประเทศผูล้ ่ามีการ
บังคับให้ประเทศผูถ้ ู กล่าต้องเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมให้เหมือนกับประเทศตนเพื่อประโยชน์ในการ
ปกครอง เช่ น วัฒนธรรมทางด้านการใช้ภาษา การนับถือศาสนา สิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวลักษณะเชิ ง
สัมพัทธ์น้ ีจึงต้องคานึงถึงการคุม้ ครองประโยชน์จากผูท้ ี่เข้มแข็งกว่า148

147

เพิ่งอ้ าง, น.5.

148

เพิ่งอ้ าง, น.6.
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บทที่ 4
มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับสื่ อลามกอนาจารที่ผู้ถูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอม
ในต่ างประเทศ
ในบทนี้ จะได้กล่าวถึ งมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวกับการถูก
ถ่ายภาพลามกอนาจารโดยไม่ยินยอม โดยจะกล่ าวถึ งมาตรการในการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัว และมาตรการทางกฎหมายและโทษเกี่ยวกับการถ่ายภาพและการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่
ผูถ้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอมในต่างประเทศ ตามลาดับดังนี้
4.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดิ นแดนที่ เป็ นต้นแบบของแนวคิ ดความมี อิสระและเสรี ภาพของปั จเจกชนตามระบอบ
ประชาธิ ป ไตยในสหรั ฐ อเมริ ก าชนทุ ก ชั้น ต้อ งเสมอภาคอย่ า งเท่ า เที ย มกัน ด้ว ยอ านาจแห่ ง สิ ท ธิ
บางประการที่ ติด ตัวมาตั้ง แต่ วนั แรกที่ มี ชี วิตอยู่จนกระทัง่ วาระสุ ดท้า ยของชี วิต ไม่ ว่า จะเป็ นสิ ท ธิ
ในร่ างกายหรื อทรัพย์สินซึ่ งสิ ทธิ ต่างๆ เหล่านี้ เป็ นสิ ทธิ ที่จะล่วงละเมิดกันมิได้ หลักประกันที่สาคัญคือ
รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในส่ วนของการคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคล (Bill of Rights) ประกอบกับ
คาพิพากษาของศาลสู งสุ ดสหรัฐอเมริ กา (U.S.Supreme court) ซึ่ งมีบทบาทอย่างมากในการสร้างหลัก
กฎหมายของประเทศนี้โดยมีบทบัญญัติของกฎหมายที่รับรองและคุม้ ครองสิ ทธิ ส่วนบุคคลทัว่ ไปไว้ใน
บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติ มรัฐธรรมนูญฉบับต่างๆ อยู่หลายฉบับด้วยกัน เช่ น บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 4 (Fourth Amendment) ที่กล่าวไว้ว่ารัฐสภาจะบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับการห้าม
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรื อลิดรอนสิ ทธิเสรี ภาพในการพูดหรื อการโฆษณาหรื อสิ ทธิ ที่ประชาชน
จะชุ ม นุ ม กัน โดยสงบมิ ไ ด้ห รื อบทบัญ ญัติ แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ที่ 4 ที่ ก ล่ า วถึ ง สิ ท ธิ ข อง
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ประชาชนที่จะมีความปลอดภัยในร่ างกาย เคหสถานและทรัพย์สินจากการถูกตรวจค้นหรื อยึดไว้โดยไม่
มีเหตุอนั ชอบด้วยกฎหมาย และจะออกกฎหมายเพื่อกระทาการเช่นว่านั้นมิได้เช่นเดียวกัน150
จากบทความเรื่ อง “The Right to Privacy” โดย Samuel Warren และ Louis Brandeis151
ได้กล่าวถึงเครื่ องมือทันสมัยที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสในการละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของ
บุคคลอื่นโดยที่ บุคคลนั้นมิ ได้รู้ตวั เช่ น เทคโนโลยีการถ่ายภาพ อาจทาให้บุคคลหนึ่ งถูกถ่ ายภาพได้
โดยที่บุคคลนั้นมิได้รู้สึกตัวหรื อตั้งใจในการถ่ายภาพนั้นแต่อย่างใด152 บุคคลทุกคนจึงต้องได้รับความ
คุม้ ครองโดยบริ บูรณ์ ท้ งั ในร่ างกายและทรัพย์สิน แต่ถึงอย่างไรสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวก็ยงั คงมี
ข้อจากัดอยู่หลายประการ เช่ น สิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวต้องไม่เป็ นอุปสรรคต่อการเผยแพร่ ขอ้ มูล
อันเกี่ ยวเนื่ องกับประโยชน์สาธารณะ และสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวย่อมระงับไปเมื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของ
สิ ทธิ แสดงความยินยอมที่จะสละสิ ทธิ ดงั กล่าว กล่าวคือ แม้ผเู้ ผยแพร่ ขอ้ มูลจะอ้างว่าเป็ นภาพและเสี ยง
จริ งไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆ แต่หากผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิ ไม่ได้รับรู้และยินยอมด้วยแล้ว ย่อมถือว่าการ
กระทาดังกล่ าวเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ ที่ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแล้วโดยไม่มีขอ้ แก้ตวั 153 การชั่งน้ าหนัก
ระหว่า งสิ ท ธิ ค วามเป็ นส่ วนตัวกับเสรี ภาพในการแสดงออกจึ ง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ที่ จะต้องใช้รูป แบบ
(model) กฎหมายของประเทศนี้เพื่อประกอบการศึกษา

4.1.1 การคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวตามกฎหมายระดับสหรัฐ
150

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ, ‚รายงานการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและมาตรการทาง

กฎหมายในการรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว,‛ (2558), น.49-50.
151

Warren, Samuel D. & Brandeis, Louis D., ‚The Right to Privacy,‛ Harvard Law Review. Vol.4, No.5,

pp.193-220(Dec15, 1890).
152

คณาธิ ป ทองรวีวงศ์, ‚มาตรการทางกฎหมายในการคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูถ้ ูกถ่ายภาพโดยมิได้รับรู ้และ

ยินยอม,‛ บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 4, ปี ที่ 64, น.20(ธันวาคม 2551).
153

สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ, ‚รายงานการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาและมาตรการทาง

กฎหมายในการรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว,‛ น.50-51(2558).
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จากกฎหมายที่มุ่งคุม้ ครองผูท้ ี่ถูกถ่ายภาพในขณะเปลือยกายหรื อสวมใส่ แต่ชุดชั้นในในที่
อันควรคาดหมายได้วา่ เป็ นพื้นที่ส่วนตัว คือกฎหมายป้ องกันการแอบถูกบันทึกภาพเคลื่อนไหว (Video
Voyeurism Prevention Act) มาตรา 1801a ได้บญั ญัติวา่ “ผูใ้ ดภายในเขตทะเลพิเศษและภายในอาณาเขต
ของสหรัฐอเมริ กา มีเจตนาถ่ายภาพในพื้นที่ส่วนตัวของบุคคลโดยปราศจากความยินยอมและกระทา
ภายใต้สถานการณ์ที่รู้ถึงการคาดหมายถึงความเป็ นส่ วนตัวของบุคคล ต้องระวางโทษปรับหรื อจาคุก
ไม่เกิน 1 ปี หรื อทั้งจาทั้งปรับ”154
4.1.2 การคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวตามกฎหมายระดับมลรัฐ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาประกอบด้วยรัฐต่างๆ กว่า 50 มลรัฐ แต่ละมลรัฐมีอานาจปกครอง
แยกต่างหากจากรัฐบาลกลาง (Federal government) การออกกฎหมายถือเป็ นอานาจหนึ่ง ที่รัฐบาลมลรัฐ
(State government) สามารถกระทาเพื่อบังคับใช้ กบั ประชาชนภายในมลรัฐของตนได้ ทั้งนี้ มลรั ฐ
ส่ วนใหญ่ลว้ นให้ความสาคัญกับการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ความเป็ นอยู่ส่วนตัวของพลเมืองตนแทบทุกมลรัฐ
โดยกาหนดเป็ นฐานความผิดกฎหมายที่มีโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไป ความมัน่ คงปลอดภัยของ
สิ ทธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่วนตัวแต่ ละมลรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริ ก านี้ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่ อการ
หยิบยกนามาศึกษาในเรื่ องมาตรการทางกฎหมายและโทษเกี่ยวกับสิ ทธิ ในความเป็ นส่ วนตัวกับการถูก
แอบถ่ายและการครอบครองสื่ อลามกอนาจาร
4.1.2.1 กฎหมายของมลรัฐเพนซิลเวเนีย
จากกฎหมายสิ ทธิ พลเมืองนิวยอร์ ค (New York Civil Rights Law 1921) ซึ่ งเป็ นกฎหมายที่
รับรองถึ งสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวในมลรัฐฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริ กาได้บญั ญัติความผิด
เกี่ ย วกับ ความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว ไว้ใ นมาตรา 50 ในกรณี ที่ ผูใ้ ดมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ท างการค้า ใช้ภ าพถ่ า ย

154

Video Voyeurism Prevention Act18 U.S. Code § 1801 Video voyeurism “(a) Whoever, in the special

maritime and territorial jurisdiction of the United States, has the intent to capture an image of a private area of an
individual without their consent, and knowingly does so under circumstances in which the individual has a
reasonable expectation of privacy, shall be fined under this title or imprisoned not more than one year, or both.”
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ส่ วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมถือเป็ นความผิดทางอาญา155ซึ่ งเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิ
ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวในกรณี ทวั่ ไป
เมื่อเทียบกับกฎหมายของมลรัฐเพนซิ ลเวเนี ย ที่ได้กาหนดไว้ในหัวข้อที่ 18 ของรัฐบัญญัติ
ซึ่ งว่าด้วยเรื่ องของอาชญากรรมและฐานความผิด หมวดที่ 5 ฐานความผิดอื่นๆ โดยมีมาตรา 7507.1
คือฐานความผิดบุกรุ กในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวในกรณี ที่ผใู้ ดมีวตั ถุประสงค์เพื่อกระตุน้ หรื อทาให้พอใจ
ในความต้องการทางเพศของบุคคลใดๆ โดยเจตนาจะกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การดู ถ่ ายภาพ บันทึกวิดีโอเทป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ วาดภาพ ภาพยนตร์ หรื อ
บันทึกบุคคลอื่นอย่างหนึ่ งอย่างใด156โดยปราศจากความรับรู้และยินยอมของบุคคลนั้นในขณะที่บุคคล
นั้นอยู่ในสภาพเปลื อยกายทั้งหมดหรื อบางส่ วนและอยู่ในสถานที่ที่บุคคลนั้นมีความคาดหวัง ได้ใน
ความเป็ นส่ วนตัว
(2) การดู ถ่ ายภาพ บันทึกวิดีโอเทป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ วาดภาพ ภาพยนตร์ หรื อ
บันทึกบุคคลอื่นอย่างหนึ่ งอย่างใดในมุมมองส่ วนตัวที่ไม่ได้ปกปิ ดด้วยเสื้ อผ้าโดยปราศจากความรับรู้
และยินยอมของบุคคลนั้นและบุคคลนั้นไม่ได้ต้ งั ใจจะให้สังเกตเห็นได้จากบุคคลภายนอก
(3) ส่ ง ต่ อ หรื อ เป็ นสื่ อ ผ่ า นในการส่ ง ต่ อ ภาพล่ ว งละเมิ ด ตามวรรค (1) หรื อ (2) โดย
ถ่ายทอดสดหรื อบันทึ กเป็ นข้อความโทรศัพท์หรื อบันทึกไว้จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ หรื ออินเทอร์ เน็ต
หรื อโดยการถ่ายโอนข้อมูลกลางจากสื่ ออื่นๆ ที่จดั เก็บภาพไว้
...
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New York Civil Rights Law 1921 Section 50 Rightof privacy. ‚A person, firm or corporation that uses

for advertising purposes, or for the purposes of trade, the name, portraitor picture of any living person without
having first obtained thewritten consent of such person, or if a minor of his or her parent orguardian, is guilty of a
misdemeanor.‛
156

คณาธิ ป ทองรวีวงศ์, ‚การนากฎหมายเกี่ ยวกับการดักฟังมาปรับใช้เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่

ส่ วนตัวของผูถ้ ูกถ่ายและเผยแพร่ วีดิทศั น์ทางเว็บไซด์เครื อข่ายสังคม,” บทบัณฑิตย์, เล่มที่ 1, ปี ที่ 69, น.59(มีนาคม
2556).
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(ข) การบุ กรุ กความเป็ นส่ วนตัวเป็ นความผิดทางอาญาในระดับที่สอง ถ้าเป็ นการละเมิด
มากกว่าหนึ่งข้อจะยกระดับเป็ นความผิดทางอาญาในระดับที่สาม157
ทั้ง ยัง ได้มี ก ารก าหนดนิ ย ามค าศัพ ท์เฉพาะของค าว่า “เปลื อ ยกายทั้ง หมดหรื อแต่ เพี ย ง
บางส่ วน”“อวัยวะบริ เวณส่ วนลับ”“สถานที่ที่บุคคลมีความคาดหวังในการเป็ นส่ วนตัวได้” แม้กระทัง่
ความหมายของคาว่าการดู(views) ซึ่ งเป็ นคาศัพท์พ้นื ฐาน แต่กฎหมายของมลรัฐเพนซิ ลเวเนียก็ได้นิยาม
ความหมายไว้ให้ครอบคลุมถึงการมองส่ องไปที่บุคคลอื่นโดยใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่ ถูกออกแบบมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งภาพให้มีความคมชัดมากขึ้นไว้ในมาตราเดียวกันอีกด้วย158

157

Title 18 CRIMES AND OFFENSES§ 7507.1. Invasion of privacy.
(a) Offense defined.--Except as set forth in subsection (d), a person commits the offense of

invasion of privacy if he, for the purpose of arousing or gratifying the sexual desire of any person, knowingly does
any of the following:
(1) Views, photographs, videotapes, electronically depicts, films or otherwise records
another person without that person's knowledge and consent while that person is in a state of full or partial nudity
and is in a place where that person would have a reasonable expectation of privacy.
(2) Photographs, videotapes, electronically depicts, films or otherwise records or
personally views the intimate parts, whether or not covered by clothing, of another person without that person's
knowledge and consent and which intimate parts that person does not intend to be visible by normal public
observation.
(3) Transfers or transmits an image obtained in violation of paragraph (1) or (2) by
live or recorded telephone message, electronic mail or the Internet or by any other transfer of the medium on which
the image is stored.
...
(b) Grading.--Invasion of privacy is a misdemeanor of the second degree if there is more than
one violation. Otherwise, a violation of this section is a misdemeanor of the third degree.
158

Title 18 CRIMES AND OFFENSES§ 7507.1. Invasion of privacy.
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4.1.2.1 กฎหมายของมลรัฐวอร์ชิงตัน
ประมวลกฎหมายฉบับทบทวนแก้ไขแห่ งวอร์ ชิงตัน Revised Code of Washington (RCW)
ได้รวบรวมกฎหมายที่ประกาศใช้บงั คับในแต่ละช่วงสมัยการประชุ มสภานิติบญั ญัติแห่ งมลรัฐ ซึ่ งได้
กาหนดความผิดเกี่ยวกับการ ‚ถ้ ามอง‛ (voyeurism) ไว้ในความผิดเกี่ยวกับเพศ (sex offenses) ประมวล
กฎหมายอาญาวอร์ ชิงตัน (Washinton Criminal Code) หัวข้อ 9A หมวด 44 มาตราที่ 115 มีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ตามที่ใช้ในมาตรานี้:
(ก) "พื้นที่ ความเป็ นส่ วนตัว" หมายถึงส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของร่ างกายหรื อชุ ดชั้นใน
ของบุคคลที่ปกคลุมด้วยเสื้ อผ้าซึ่งมีเจตนาป้ องกันไม่ให้มองเห็นได้โดยสาธารณะ
(ข) "ภาพถ่าย" หรื อ "ฟิ ล์มภาพยนตร์ " หมายถึงการสร้างภาพถ่าย ภาพ เคลื่อนไหว
วิดีโอเทปภาพดิจิทลั หรื อการบันทึกอื่นๆ หรื อการถ่ายโอนภาพบุคคล
(ค) "สถานที่ที่เขาหรื อเธอจะคาดหวังได้ถึงความเป็ นส่ วนตัว" หมายถึง

"Full or partial nudity." Display of all or any part of the human genitals or pubic area or buttocks, or any
part of the nipple of the breast of any female person, with less than a fully opaque covering.
"Intimate part." Any part of:
(1) the human genitals, pubic area or buttocks; and
(2) the nipple of a female breast.
"Photographs" or "films." Making any photograph, motion picture film, videotape or any other recording
or transmission of the image of a person.
"Place where a person would have a reasonable expectation of privacy." A location where a reasonable
person would believe that he could disrobe in privacy without being concerned that his undressing was being
viewed, photographed or filmed by another.
"Views." Looking upon another person with the unaided eye or with any device designed or intended to
improve visual acuity.
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(i) สถานที่ที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้วา่ เขาหรื อเธอจะสามารถเปลื้องเสื้ อผ้าได้อย่างเป็ น
ส่ วนตัวได้โดยปราศจากข้อกังวลว่าจะถูกถ่ายภาพหรื อบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยคนอื่น หรื อ
(ii) สถานที่ที่มีเหตุอนั ควรคาดได้วา่ จะปลอดภัยจากการถูกล่วงล้ าหรื อมุ่งประสงค์
ร้าย
(ง) "การเฝ้ าระวัง" หมายถึงการสังเกตการณ์อย่างลับๆ เกี่ยวกับกิจกรรมของบุคคล
อื่นเพื่อสอดแนมและบุกรุ กความเป็ นส่ วนตัวของบุคคลนั้น
(จ) "การมอง" หมายถึงการจงใจจ้องมองบุคคลอื่นในช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากความ
บังเอิญหรื อมองแบบผ่านๆ โดยไม่ได้ต้ งั ใจหรื อโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุ งภาพ
ให้มีความคมชัด
(2)(ก) บุ ค คลใดกระท าความผิด ทางอาญาเกี่ ย วกับ การเสพติ ดการถ้ า มอง ในชั้นต้น
ถ้าหากต้องการกระตุน้ หรื อทาให้พอใจในความต้องการทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บุคคลนั้นเห็น
ภาพหรื อภาพเคลื่อนไหวอย่างชัดแจ้ง:
(i) บุคคลอื่นที่ปราศจากความรับรู้และยินยอมของบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลที่ถูก
ถ่ ายภาพหรื อบันทึกภาพเคลื่ อนไหวอยู่ในสถานที่ ที่เขาหรื อเธอจะมีความคาดหมายได้ถึงความเป็ น
ส่ วนตัว หรื อ
(ii) พื้นที่ความเป็ นส่ วนตัว โดยปราศจากความรับรู้และยินยอมของบุคคลนั้นและ
ภายใต้สถานการณ์ที่บุคคลนั้นมีความคาดหมายได้วา่ จะเป็ นพื้นที่สาธารณะหรื อพื้นที่ส่วนตัว
(ข) การเสพติดการถ้ ามองในชั้นต้นเป็ นความผิดทางอาญาระดับมหันตโทษ
(3)(ก)บุคคลใดกระทาความผิด ทางอาญาเกี่ ยวกับการถ้ ามอง ในชั้นที่สองหากบุคคลนั้น
ตั้งใจถ่ายภาพหรื อถ่ายภาพเคลื่อนไหวบุคคลอื่นในพื้นที่ความเป็ นส่ วนตัวนั้นโดยมีเจตนาที่จะแจกจ่าย
หรื อเผยแพร่ ภาพถ่ า ยหรื อภาพยนตร์ โดยปราศจากความ รั บ รู้ แ ละยิ น ยอมของบุ ค คลนั้ น
และภายใต้สถานการณ์ที่บุคคลนั้นมีความคาดหมายได้วา่ จะเป็ นพื้นที่สาธารณะหรื อพื้นที่ส่วนตัว
(ข) การเสพติดการถ้ ามองในระดับที่สองเป็ นความผิดลหุโทษ
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(ค) การเสพติดการถ้ ามองในระดับที่สองไม่ใช่ความผิดทางเพศ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อลงโทษหรื อบันทึกประวัติผกู ้ ระทาความผิดทางเพศภายใต้บทนี้
(4) มาตรานี้ ไม่นามาใช้กบั การดูถ่ายภาพ หรื อถ่ายภาพเคลื่อนไหว โดยเจ้าหน้าที่ของกรม
ราชทัณ ฑ์ ห รื อ เรื อ นจ าในท้อ งถิ่ น หรื อ สถานที่ ที่ เ จ้า พนัก งานเพื่ อ ความมั่น คงหรื อ ในระหว่ า งการ
ตรวจสอบการประพฤติผดิ ที่ถูกกล่าวหาโดยบุคคลที่อยูใ่ นความดูแลของกรมราชทัณฑ์ หรื อสถานที่คุม
ขังในท้องถิ่นหรื อสถานที่ราชทัณฑ์
(5) ถ้าบุ คคลใดถู กตัดสิ นว่ากระทาความผิดตามมาตรานี้ ศาลอาจสั่งให้ทาลายภาพถ่ าย
ภาพเคลื่ อนไหวภาพดิ จิทลั เทปบันทึกภาพหรื อการบันทึกอื่นๆ ของภาพที่บุคคลนั้นกระทาโดยฝ่ าฝื น
บทบัญญัติมาตรานี้159
159

RCW 9A.44.115 “Voyeurism.
(1) As used in this section:
(a) "Intimate areas" means any portion of a person's body or undergarments that is covered by clothing and

intended to be protected from public view;
(b) "Photographs" or "films" means the making of a photograph, motion picture film, videotape, digital
image, or any other recording or transmission of the image of a person;
(c) "Place where he or she would have a reasonable expectation of privacy" means:
(i) A place where a reasonable person would believe that he or she could disrobe in privacy, without being
concerned that his or her undressing was being photographed or filmed by another; or
(ii) A place where one may reasonably expect to be safe from casual or hostile intrusion or surveillance;
(d) "Surveillance" means secret observation of the activities of another person for the purpose of spying
upon and invading the privacy of the person;
(e) "Views" means the intentional looking upon of another person for more than a brief period of time, in
other than a casual or cursory manner, with the unaided eye or with a device designed or intended to improve visual
acuity.
(2)(a) A person commits the crime of voyeurism in the first degree if, for the purpose of arousing or
gratifying the sexual desire of any person, he or she knowingly views, photographs, or films:
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4.2 ประเทศอังกฤษ
ในกลุ่ ม ประเทศสหราชอาณาจัก รมี ก ฎหมายควบคุ ม สื่ อ ลามกอยู่ ม ากมายหลายฉบับ
เนื่ องจากกลุ่มประเทศนี้ มีการให้คุณค่าหลักเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นแตกต่างไปจากประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เห็ นได้จากการที่ประเทศอังกฤษบัญญัติหลักเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นไว้ใน
กฎหมายลาดับรองเช่น พระราชบัญญัติคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ ค.ศ. 2012 (Protection of Freedoms Act
2012) ขณะที่ ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าบัญ ญัติ ห ลัก ดัง กล่ า วไว้ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ตั้ง แต่ ฉ บับ แรก (First
Amendment) เป็ นต้น ซึ่ งข้อแตกต่า งนี้ เองที่แสดงให้เห็ นถึ ง ความเข้มข้นในการควบคุ มวัตถุ ลามก
ที่ประเทศอังกฤษมีมากกว่าประเทศสหรัฐอเมริ กา และเป็ นสิ่ งน่าสนใจที่จะทาการศึกษา
(i) Another person without that person's knowledge and consent while the person being viewed,
photographed, or filmed is in a place where he or she would have a reasonable expectation of privacy; or
(ii) The intimate areas of another person without that person's knowledge and consent and under
circumstances where the person has a reasonable expectation of privacy, whether in a public or private place.
(b) Voyeurism in the first degree is a class C felony.”
(3)(a) A person commits the crime of voyeurism in the second degree if he or she intentionally
photographs or films another person for the purpose of photographing or filming the intimate areas of that person
with the intent to distribute or disseminate the photograph or film, without that person's knowledge and consent, and
under circumstances where the person has a reasonable expectation of privacy, whether in a public or private place.
(b) Voyeurism in the second degree is a gross misdemeanor.
(c) Voyeurism in the second degree is not a sex offense for the purposes of sentencing or sex offender
registration requirements under this chapter.
(4) This section does not apply to viewing, photographing, or filming by personnel of the department of
corrections or of a local jail or correctional facility for security purposes or during investigation of alleged
misconduct by a person in the custody of the department of corrections or the local jail or correctional facility.
(5) If a person is convicted of a violation of this section, the court may order the destruction of any
photograph, motion picture film, digital image, videotape, or any other recording of an image that was made by the
person in violation of this section.
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พระราชบัญญัติความผิดฐานแอบดู ค.ศ. 2019 ซึ่ งได้ถูกตราขึ้นโดยอาศัยพระราชอานาจแห่ ง
องค์ราชินี และด้วยคาแนะนาและยินยอมของสภาขุนนางฝ่ ายศาสนจักรและฝ่ ายอาณาจักรดังต่อไปนี้
การแอบดู: ความผิดเพิม่ เติม (Voyeurism: additional offences)
(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางเพศ ค.ศ. 2003 ได้รับการแก้ไขตามที่กาหนดไว้ในส่ วนย่อย (2)
ถึง (4)160
(2) มาตรา 67 (แอบดู) เพิม่ เติมส่ วนท้าย
“67A การแอบดู: ความผิดเพิม่ เติม
(1) บุคคล (A) ถ้าได้กระทาผิด
(a) อุปกรณ์ที่ทางานภายใต้เสื้ อผ้าของบุคคลอื่น (B)
(b) ได้กระทาไปโดยมีเจตนาที่ให้อานาจ A หรื อบุคคลอื่น (C) เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในส่ วนย่อย
(c) A ทาเช่นนั้น
(i) โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก B และ
(ii) โดยไม่อาจเชื่อได้วา่ B จะยินยอม
(2) บุคคล (A) ทาผิดถ้า (a) A บันทึกภาพใต้เสื้ อผ้าของบุคคลอื่น (B)
(b) ภาพมีลกั ษณะ (i) อวัยวะเพศหรื อก้นของ B (ไม่วา่ จะเปิ ดเผยให้เห็นอวัยวะเช่นว่า หรื อปกปิ ด
ไว้ดว้ ยชุดชั้นใน) หรื อ
(ii) ชุ ดชั้นในที่ปกปิ ดอวัยวะเพศหรื อก้นของ B ในสถานการณ์ที่ไม่อาจเห็น
อวัยวะเพศ หรื อก้นได้
(c) A ทาเช่นนั้นด้วยความตั้งใจว่า A หรื อบุคคลอื่น (C) จะดูที่ภาพเพื่อวัตถุประสงค์ที่
กล่าวถึงในส่ วนย่อย (3) และ
160

(1) The Sexual Offences Act 2003 is amended as set out in subsections (2) to (4).
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(d) A ทาเช่นนั้น
(i) โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก B และ
(ii) โดยไม่อาจเชื่อได้วา่ B จะยินยอม
(3) วัตถุประสงค์ที่อา้ งถึงในส่ วนย่อย (1) และ (2) คือ
(a) การได้รับความพึงพอใจทางเพศ (ไม่วา่ จะเป็ น A หรื อ C)
(b) ดูหมิ่นเกียรติ สร้างความเดือดร้อนราคาญหรื อก่อสภาพความเป็ นอันตราย B
(4) ผูก้ ระทาความผิดตามมาตรานี้ตอ้ งรับผิด
(a) โทษจาคุกทัว่ ไปไม่เกิน 12 เดือนปรับหรื อทั้งจาทั้งปรับ
(b) หากตัดสิ นว่ามีการกระทาผิดตามข้อกล่าวหา โทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี
(5) ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ ความผิด ที่ ไ ด้ก ระท าก่ อนที่ จะมี ผลใช้บ ัง คับ ในมาตรา 154 (1) ของ
พระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาปี 2003 (เพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่สูงที่สุดที่อาจกาหนดไว้ในการ
พิสูจน์สาระสาคัญของการกระทาความผิดทั้งสองวิธี) (4) (a) ถึง 12 เดือนจะต้องอ่านเป็ นข้อมูลอ้างอิง
ถึง 6 เดือน”161
161

(2) After section 67 (voyeurism) insert—

‚67AVoyeurism: additional offences
(1) A person (A) commits an offence if—
(a) A operates equipment beneath the clothing of another person (B),
(b) A does so with the intention of enabling A or another person (C), for a purpose mentioned in
subsection (3), to observe—
(i) B's genitals or buttocks (whether exposed or covered with underwear), or
(ii) the underwear covering B's genitals or buttocks,in circumstances where the
genitals, buttocks or underwear would not otherwise be visible, and
(c) A does so—
(i) without B's consent, and
(ii) without reasonably believing that B consents.
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(3) ในมาตรา 68 (การแอบดู: การอธิบาย) หลังจากส่ วนย่อย (1) แทรก
“(1A) สาหรับวัตถุประสงค์ของส่ วนที่ 67 และ 67A อุปกรณ์ปฏิบตั ิการนั้นรวมถึงการให้อานาจ
หรื อการเปิ ดใช้งานการรักษาความปลอดภัยโดยบุคคลอื่นซึ่งปราศจากความรับรู้ของบุคคลนั้น”162
(4) ในตารางที่ 3 (ความผิดทางเพศสาหรับวัตถุประสงค์ของประกาศข้อกาหนดกฎหมาย) หลังจากการ
แทรกวรรค 34
“ 34A (1) ความผิดตามมาตรา 67A ของพระราชบัญญัติน้ ี (การแอบดู: ความผิดเพิ่มเติม)
(a) ความผิดได้กระทาเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในมาตรา 67A (3) (a) (ความพึงพอใจ
ทางเพศ) และ
(b) ตรงตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
(2) ในกรณี ที่ ผูก้ ระท าความผิดอายุต่ า กว่า 18 ปี มี เงื่ อ นไขที่ เกี่ ย วข้อ งคื อ ผูก้ ระท าความผิด
ถูกพิพากษาว่ากระทาผิดจริ งต้องโทษจาคุกเป็ นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

(2) A person (A) commits an offence if—
(a) A records an image beneath the clothing of another person (B),
(b) the image is of—
(i) B's genitals or buttocks (whether exposed or covered with underwear), or
(ii) the underwear covering B's genitals or buttocks,in circumstances where the
genitals, buttocks or underwear would not otherwise be visible,
(c) A does so with the intention that A or another person (C) will look at the image for a purpose
mentioned in subsection (3), and
(d) A does so—
(i) without B's consent, and
(ii) without reasonably believing that B consents.
162

(3) In section 68 (voyeurism: interpretation), after subsection (1) insert—
‚(1A) For the purposes of sections 67 and 67A, operating equipment includes enabling or
securing its activation by another person without that person's knowledge.
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(3) ในกรณี อื่นเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องคือ
(a) เหยือ่ อายุต่ากว่า 18 ปี หรื อ
(b) ผูก้ ระทาผิดในส่ วนที่เกี่ยวกับความผิดหรื อคาวินิจฉัยนั้นเป็ นหรื อเคยเป็ น
(i) พิพากษาให้จาคุกเป็ นระยะ
(ii) ถูกควบคุมตัวในโรงพยาบาลหรื อ
(iii) ทาให้อยูใ่ นอานาจของชุมชนเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน”163
(5) ในตารางที่ 1 พระราชบัญญัติ เ ด็ก และคนหนุ่ ม สาวปี 1933 (ความผิดต่ อ เด็ก และคนหนุ่ ม สาว
ที่เกี่ยวข้องกับข้อกาหนดพิเศษของกฎหมายที่ใช้บงั คับ) สาหรับ "และ 67 ของพระราชบัญญัติความผิด
ทางเพศปี 2003" แทน "67 และ 67A ของ พระราชบัญญัติวา่ ด้วยความผิดทางเพศปี 2003”164
163

(4) In Schedule 3 (sexual offences for purposes of notification requirements), after paragraph 34

insert—
‚34A

(1) An offence under section 67A of this Act (voyeurism: additional offences), if—
(a) the offence was committed for the purpose mentioned in section 67A(3)(a) (sexual
gratification), and
(b) the relevant condition is met.
(2) Where the offender was under 18, the relevant condition is that the offender is or has been
sentenced in respect of the offence to imprisonment for a term of at least 12 months.
(3) In any other case, the relevant condition is that—
(a) the victim was under 18, or
(b) the offender, in respect of the offence or finding, is or has been—
(i) sentenced to a term of imprisonment,
(ii) detained in a hospital, or
(iii) made the subject of a community sentence of at least 12 months.‛
164

(5) In Schedule 1 to the Children and Young Persons Act 1933 (offences against children and young

persons with respect to which special provisions of Act apply), for ‚and 67 of the Sexual Offences Act 2003‛
substitute ‚ , 67 and 67A of the Sexual Offences Act 2003 ‛.
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(6) ในวรรค 10 ของตาราง 34A ต่อพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาปี 2003 (ความผิดทางเพศ
เด็กเพื่อจุดประสงค์ของมาตรา 327A) สาหรับ "หรื อ 67" ตัวแทน "67 หรื อ 67A"165
(7) ในวรรคที่ 33 ของตารางที่ 4 ถึงพระราชบัญญัติทาสยุคใหม่ปี 2015 (ความผิดที่ใช้กล่าวอ้างในมาตรา
45 ไม่สามารถใช้ได้) ในวรรค 33 (ความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดทางเพศปี 2003) หลังจากการ
บันทึกสาหรับส่ วนแทรก 67
“ มาตรา 67A (การแอบดู: ความผิดเพิ่มเติม)”
ขอบเขตการเริ่ มและหัวเรื่ องสั้นๆ
(1) พระราชบัญญัติน้ ีครอบคลุมถึงอังกฤษและเวลส์เท่านั้น
(2) พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับเมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาสองเดือนนับจากวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ผา่ น
ไป
(3) พระราชบัญญัติน้ ีอาจอ้างได้วา่ เป็ นพระราชบัญญัติแอบดู (ความผิด) 2019166
โดยพระราชบัญญัติที่กาลังจะมีผลบังคับใช้กลางปี ค.ศ. 2019 นี้ มีผผู้ ลักดันอยู่เบื้องหลัง
ที่ ส าคัญ คื อ ศาสตราจารย์ Clare McGlynn จากส านัก ฎหมายแห่ ง มหาวิท ยาลัย เดอแรม (Durham
university) ผูเ้ ชี่ ยวชาญเรื่ องการใช้ความรุ นแรงทางเพศ สื่ อลามกอนาจาร และการล่วงละเมิดทางเพศ
โดยใช้สื่อทุกรู ปแบบ รวมถึ งสิ่ งที่เรี ยกว่าการแอบถ่ ายใต้กระโปรง (upskirt) และการแก้แค้นด้วยสื่ อ
165

(6) In paragraph 10 of Schedule 34A to the Criminal Justice Act 2003 (child sex offences for the

purposes of section 327A), for ‚or 67‛ substitute ‚ , 67 or 67A ‛.
166

(7) In paragraph 33 of Schedule 4 to the Modern Slavery Act 2015 (offences to which defence in

section 45 does not apply), in paragraph 33 (offences under Sexual Offences Act 2003), after the entry for section 67
insert— ‚ section 67A (voyeurism: additional offences) ‛.
Extent, commencement and short title
(1) This Act extends to England and Wales only.
(2) This Act comes into force at the end of the period of two months beginning with the day on which this
Act is passed.
(3) This Act may be cited as the Voyeurism (Offences) Act 2019.
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ลามก (revenge porn)167 โดยเริ่ มศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ได้เสนอแนะให้มีการปฏิรูปกฎหมายโดยอาศัย
คาตอบจากงานวิจยั ร่ วมกันกับ Erika Rackley ถึงวิธีการทางกฎหมายที่ครอบคลุมกว่า และยืนยันว่าการ
แอบถ่ายใต้กระโปรงเป็ นรู ปแบบหนึ่ งของการล่วงละเมิดทางเพศทางภาพซึ่ งมีความคล้ายคลึงกับการ
ละเมิดวิธีอื่นๆ เช่น การแก้แค้นด้วยสื่ อลามกและการบีบบังคับทางเพศ168 โดย Clare McGlynn ได้เสนอ
หลักฐานข้อค้นพบดังกล่าวนี้ ต่อสภาสตรี เพื่อสรรหาคณะกรรมาธิ การยุติธรรมสภาสกอตแลนด์ ในการ
ยกร่ างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
นอกจากศาสตราจารย์ Clare McGlynn ที่มีความต้องการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ
ผ่า นภาพทุ ก รู ป แบบแล้วยัง มี ก ารรณรงค์ที่ ไ ด้รับความสนใจจากประชาชนเป็ นอย่า งมากโดย Gina
Martin และ Bill Member ซึ่ งได้จุดประกายให้เห็นถึงสภาพปั ญหาความไม่เพียงพอของกฎหมาย
ที่ บ งั คับ ใช้อยู่ใ นปั จจุ บ ันและเหยื่อทั้ง หมดนั้น ยัง ไม่ ไ ด้รับ การคุ ้ม ครองเท่ า ที่ ค วรการรณรงค์น้ ี จึง มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานที่ดาเนินการในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา รวมถึงงานขององค์กรพันธมิตรยุติความ
รุ นแรงต่อสตรี (EVAW) ในปี ค.ศ. 2012 ซึ่ งได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ ยวกับการแอบถ่ายใต้กระโปรงมา
เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน169
พระราชบัญญัติแอบดู น้ ี ถือเป็ นก้าวแรกที่น่ายินดีของการมีกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพ
ที่ครอบคลุมมากยิง่ ขึ้นโดยมีความจาเป็ นที่จะต้องปิ ดช่องว่างเพื่อแก้ไขความไม่สอดคล้อง และปรับปรุ ง
กฎหมายให้ครอบคลุมภาพการทารุ ณกรรมทางเพศทุกรู ปแบบอย่างเท่าทันต่อกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยสรุ ปใจความได้ดงั นี้คือ

167

ITV News, 23 April 2015, ‘Crackdown urged on ‘revenge porn’ and upskirting craze’, Retrieved April

23, 2019 http://www.itv. com/news/2015-04-23/revenge-porn-laws-omit-cruel-upskirting-craze/.
168

McGlynn, Clare, Rackley, Erika and Houghton, Ruth , ‘Beyond ‘revenge porn’: the continuum of

image-based sexual abuse’ (2017) Feminist Legal Studies 25-46, Retrieved April 23, 2019
https://link.springer.com/article 10.1007/ s10691-017-9343-2
169

Batty, David, 30 November 2012,’Women’s groups call on Government to act on Leveson’, Retrieved

April 23, 2019 https:// www.theguardian.com/media/2012/nov/30/womens-groups-leveson-report
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ข้อที่หนึ่ ง เสนอแนะให้มีการถอดถอนข้อกาหนดแห่ งกฎหมายในเรื่ องมูลเหตุจูงใจซึ่ งถื อ
เป็ นข้อจากัดของพระราชบัญญัติน้ ีเนื่องจากพระราชบัญญัติน้ ี ได้กาหนดว่าอาชญากรรมการใช้ภาพแอบ
ถ่ายใต้กระโปรงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผูก้ ระทาผิดทาเช่นนั้นมีวตั ถุประสงค์ในการได้รับความพึงพอใจทาง
เพศส าหรั บ ตนเองหรื อบุ ค คลอื่ น หรื อ ก่ อสภาพอันตรายให้เหยื่อเดื อดร้ อนราคาญเท่ า นั้น จึ ง ยัง ไม่
ครอบคลุมมูลเหตุจูงใจทางการค้า170 ยกตัวอย่างเช่นการจาหน่ ายภาพให้กบั สื่ อมวลชนกรณี ที่เป็ นภาพ
แอบถ่ า ยใต้ก ระโปรงคนดัง จะครอบคลุ ม การกระท าดัง กล่ า วได้ก็ ต่ อเมื่ อสามารถพิสู จ น์ ไ ด้ว่า ภาพ
เหล่านั้นขายไปเพื่อให้บุคคลอื่นได้รับความพึงพอใจทางเพศ ในกรณี ที่ช่างภาพนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อตนเอง
เป็ นต้น ส่ วนกรณี ของการรับชมในกลุ่มเพื่อความบันเทิงสนุกสนาน พระราชบัญญัติน้ ี ยงั ไม่ครอบคลุม
มูลเหตุจูงใจในการถ่ายภาพซึ่ งมีแนวโน้มเพื่อการแบ่งปั นในกลุ่มเพื่อน ในลักษณะของการผูกมัดกลุ่ม
เช่นผ่าน Whats App หรื อกลุ่ม Facebook171
David Ormerod กรรมาธิ การร่ างกฎหมายนี้ ได้กล่าวไว้วา่ เฉพาะกรณี พิเศษเท่านั้นที่มีการ
ระบุมูลเหตุจูงใจไว้ในความผิดอาญา เพราะโดยทัว่ ไปแล้วความผิดอาญาเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเจตนาของ
แต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไปในแต่ละฐานความผิด เช่ น การทาร้ ายหรื อการฆ่ามูลเหตุจูงใจจึงมีความ
เกี่ ย วข้องในแง่ ของหลักฐานและการพิจารณาคดี แต่ไ ม่เกี่ ยวข้องกับ องค์ประกอบความผิด ของการ

170

As suggested by Minister Lucy Frazer in the Second Reading Committee: https://hansard. parliament.

uk/Commons/2018-07-02/debates/89cdb328-e4a0-4cd6-8fa4-e5e00c38e7ef/Voyeurism(Offences) (No2)Bill
171

Taylor, Rebecca, ‚Teens using 'bait out' groups to share revenge porn,‛ Retrieved April 23, 2019 from

https://news.sky.com/story/ teens-using-bait-out-groups-to-share-revenge-porn-11158653.
Speck, Emilee, “Lawsuit: UCF frat brothers posting ‘sexual conquests' to ‘Dog Pound' Facebook group,”
Retrieved April 23, 2019 from https://www.clickorlando.com/news/lawsuit-ucf-frat-brothers-posting-sexual-con
quests-to-secret-dog-pound-facebook-group
Esposito, Brad, ‚Revenge Porn Facebook Page Returns As Private Facebook Group Chat,‛ Retrieved
April 23, 2019 from https://www.buzzfeed.com/bradesposito/mms-iii
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ประกอบอาชญากรรม172 จากตัวอย่างเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติความผิดทางเพศในปี 2003 ความผิด
ประมาณสามในสี่ ไม่ตอ้ งการมูลเหตุ จูงใจเฉพาะที่ เป็ นเจตนากระทาผิด สิ่ งนี้ ตอกย้ าว่าการกระทาที่
ละเมิดนั้นเป็ นความผิดทางเพศ เนื่องจากลักษณะของการกระทาไม่ใช่มูลเหตุจูงใจเฉพาะ
สาหรับการดาเนินการพิสูจน์เจตนาในการถ่ายภาพทางเพศโดยปราศจากความยินยอม ใน
แง่ ของการแอบถ่ ายใต้กระโปรงที่มีความรู้ สึกผิดต้องได้รับการพิสูจน์ ให้เห็นจริ งแล้วในเจตนาที่จะ
ถ่ายภาพหรื อวิดีโอโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคล การลบข้อกาหนดแห่ งกฎหมายในเรื่ องมูลเหตุ
จูงใจไม่ได้เป็ นการย้อนกลับภาระการพิสูจน์ เพราะภาระการพิสูจน์ยงั คงอยู่ในการดาเนิ นการพิสูจน์
เจตนาที่ จะถ่ า ยภาพโดยไม่ไ ด้รับ ความยินยอม เห็ นได้จากตัวอย่า งของไอร์ แลนด์และนิ วเซาธ์ เวลส์
ที่ครอบคลุมทุกรู ปแบบของการแอบถ่ายใต้กระโปรงและการจงใจบันทึกภาพส่ วนตัวของบุคคลอื่น (a)
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลและ (b) รู้วา่ บุคคลนั้นจะไม่ยินยอมให้มีการบันทึกภาพหรื อชะล่า
ใจคิดว่าบุคคลนั้นจะยินยอมให้บนั ทึกภาพได้173 ในเรื่ องนี้คณะกรรมาธิ การร่ างกฎหมายไอร์ แลนด์ได้
เสนอความผิดที่คล้ายกันโดยมีบทลงโทษที่สูงขึ้นซึ่ งมีเจตนาที่จะทาให้เกิ ดสภาพอันตราย ในขณะที่
สิ ทธิ พิเศษนี้ มีมูลเหตุจูงใจอย่างหนึ่ ง แม้จะมีผลกระทบต่อผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อที่คล้ายกัน อย่างน้อยก็ทาให้
มัน่ ใจได้วา่ มีความผิดทางอาญาที่ครอบคลุมทุกรู ปแบบของการแอบถ่ายใต้กระโปรง174
ข้อ ที่ ส องเสนอแนะให้ มี ก ารแก้ไ ขเพื่ อ ป้ องกัน การกระจายของภาพถ่ า ยหรื อ วิดี โ อที่ มี
ลักษณะเป็ นการแอบถ่ายใต้กระโปรงเนื่ องจากพระราชบัญญัติปัจจุบนั ไม่ครอบคลุมการแบ่งปั นภาพ
การแอบถ่ายใต้กระโปรงที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งการกระทาที่ต้ งั ใจและไม่ได้ต้ งั ใจ การแพร่ ภาพดังกล่าว
172

Ormerod, David, Smith and Hogan’s Criminal Law, (Oxford University Press, 2011, 13th ed), at 117.

Ormerod gives the example of racially motivated offences as being one such ‘exception’. See also: ‘generally
motive is irrelevant to liability’ in the criminal law (Michael Allen, Textbook on Criminal Law, 11th ed, 2011).
173

Crimes Amendment (Intimate Images) Act 2017 No 2, Retrieved April 23, 2019 from

https://legislation. nsw.gov.au/#/view/act/ 2017/29/full
174

Irish Law Commission, Report on Harmful Communications and Digital Safety (2016), Retrieved April

23, 2019 from http://www.lawreform.ie/_fileupload/Reports/Full%20Colour%20Cover%20Report%20on%20Harm
ful%20Communications%20and%20Digital%20Safety.pdf
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จะขยายความเป็ นอันตรายดั้งเดิมและบ่อยครั้งมักขยายออกไปสู่ การก่อกวนและการล่วงละเมิดเพิ่มเติม
ภาพมักจะจบลงที่เว็บไซต์ลามกอนาจารและยากที่จะถูกทาลาย
หากผูก้ ระทาความผิดแบ่งปันภาพการแอบถ่ายใต้กระโปรงหรื อภาพการแอบดูโดยไม่ได้รับ
อนุญาตอาจมีความผิดตามมาตรา 33 ของพระราชบัญญัติความยุติธรรมทางอาญาและศาลปี ค.ศ. 2015
ซึ่ งรู ้จกั กันในชื่ อกฎหมายการแก้แค้นด้วยสื่ อลามก อย่างไรก็ตามกฎหมายการแก้แค้นด้วยสื่ อลามกจะ
ถูกนามาใช้เฉพาะในกรณี ที่สามารถพิสูจน์ได้วา่ การแบ่งปันภาพนั้นกระทาโดยเจตนาโดยตรงเพื่อทาให้
เกิดสภาพอันตรายต่อเหยือ่ 175 แต่จะไม่ครอบคลุมถึงการเผยแพร่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการค้าเพื่อความ
สนุ กสนานในกลุ่มเพื่อนหรื อเพื่อความพึงพอใจทางเพศ176 เพราะกฎหมายแอบถ่ายใต้กระโปรงจะถูก
นามาใช้เ มื่ อผูก้ ระท ามี จุดประสงค์ใ นการสร้ า งความพึ ง พอใจในทางเพศและเพื่อเป็ นการป้ องกัน
การแอบดูใหม่ที่จะเกิดขึ้น แต่ถา้ ใช้มูลเหตุจูงใจเดียวกันนี้ในเรื่ องการเผยแพร่ ส่งต่อ จะไม่มีความผิดทาง
อาญาเกี่ยวกับการเผยแพร่ ใดๆ นี่คือความไม่สอดคล้องกันซึ่ งทาให้กฎหมายสร้างความสับสนกับผูท้ ี่ตก
เป็ นผูเ้ สี ยหายตารวจและพนักงานอัยการ กฎหมายแอบถ่ายใต้กระโปรงและกฎหมายการแก้แค้นด้วยสื่ อ
ลามกจึ ง ยัง ไม่ รั บ รู ้ ถึ ง อัน ตรายของการเผยแพร่ อ ย่า งเพี ย งพอเพราะอะไรก็ ต ามที่ เ ป็ นมู ล เหตุ จู ง ใจ
ธรรมชาติของการแอบถ่ายใต้กระโปรงหมายความว่ามันเป็ นไปไม่ได้เสมอที่จะแสดงเจตนาที่จะทาให้
เกิดสภาพอันตราย ไม่ตอ้ งกังวลถึงเรื่ องผลกระทบของเหยือ่ รายนั้น
ข้อที่สาม เสนอแนะให้มีการขยายข้อกาหนดกฎหมาย โดยมีความต้องการให้ครอบคลุ ม
มูลเหตุจูงใจทั้งหมด เพราะแท้จริ งแล้วการล่วงละเมิดทางเพศไม่ได้เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจทางเพศ
เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เนื่ องจากความผิดเกี่ยวกับเพศนั้นถูกตีตราว่าเป็ นรู ปแบบของการกระทาความ
ชัว่ ทางเพศไปแล้วเนื่องจากที่ผา่ นมาสภาพอันตรายนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากการละเมิดสิ ทธิ ความเป็ นอิสระ
175

McGlynn, Clare and Rackley, Erika The Conversation 16 February 2016, ‘The revenge porn law is

welcome but no guarantee of success’ Retrieved April 23, 2019 https://theconversation.com/the-new-law-againstrevenge-porn-is-welcome-but-no-guarantee-of-success-37598 ; McGlynn, Clare and Rackley, Erika and Houghton,
Ruth, ‘Beyond ‘revenge porn’: the continuum of image-based sexual abuse’ (2017) Feminist Legal Studies 25-46
Retrieved April 23, 2019 https://link.springer.com /article /10.1007/s10691-017-9343-2
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ในทางเพศความมัน่ คง และการแสดงออก แทนที่จะเป็ นมูลเหตุจูงใจ ความผิดทางเพศนั้นจึงมีท้ งั ความ
เกี่ยวข้องทั้งการใช้อานาจการควบคุมการลงโทษ การให้สิทธิ ทางเพศความบันเทิงรวมถึงความพึงพอใจ
ทางเพศ สภาพอันตรายจึงอาจเกิดขึ้นได้เสมอไม่วา่ จะเป็ นกรณี ใดๆ
การแอบถ่ายใต้กระโปรงกับเหตุจูงใจที่จะทาให้เกิ ดการรบกวนนั้นเป็ นความผิดทางเพศ
ข้อสันนิษฐานดังกล่าวหากดูผิวเผินจะเหมือนกับว่าการแอบถ่ายใต้กระโปรงกับมูลเหตุจูงใจที่จะทาให้
ผูท้ ี่ ตกเป็ นเหยื่อ จากการถู ก รบกวนไม่ไ ด้มี ความเป็ นอันตราย แต่ การแอบถ่ า ยใต้ก ระโปรงเป็ นการ
กระทาที่ไม่ได้รับความยินยอมตามพระราชบัญญัติเกี่ ยวกับเพศนั้นมีประสบการณ์วา่ เป็ นความผิดทาง
เพศ177 เช่นเดียวกับการรณรงค์ของ Gina Martin ผลลัพธ์ของการก่อกวนและการล่วงละเมิดมักเป็ นเรื่ อง
เพศโดยปกติพ้ืนฐาน มันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการมีอิสระทางเพศและความมัน่ คง จึงเป็ น
ส่ วนหนึ่งของรู ปแบบการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้ความรุ นแรงทางเพศ178
ข้อที่สี่เสนอแนะให้มีการสร้ างความเข้มงวดในการกระทาผิดกฎหมายฐานแอบดู ที่มีอยู่
เพื่อให้ครอบคลุ มมูลเหตุจูงใจทั้งหมดและเพื่อขจัดความไม่สอดคล้องต่างๆกฎหมายปั จจุบนั เกี่ ยวกับ
การแอบดู มาตรา 67 พระราชบัญญัติความผิดทางเพศ 2003 จะมีผลเฉพาะกรณี ที่ผกู้ ระทาผิดกระทาโดย
มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจทางเพศสาหรับตัวเองหรื อผูอ้ ื่น การกระทาดังกล่าวเป็ นการ
จากัดขอบเขตของการกระทาความผิดที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ได้ใช้ในกรณี ที่ผกู้ ระทาผิดกระทาโดย
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ท างการค้า หรื อก่ อให้เกิ ดการรบกวนผูเ้ สี ย หายตัว เลื อกส าหรั บ การปรั บปรุ ง แก้ไ ข
กฎหมายจึงมีสามตัวเลือก คือ a) ขยายความกฎหมายแอบดูในปัจจุบนั เพื่อให้สอดคล้องกับความผิดแอบ
ถ่ายใต้กระโปรงหรื อ b) แก้ไขกฎหมายแอบดูในปั จจุบนั เพื่อให้หมายความรวมถึงมูลเหตุจูงใจทั้งหมด
177
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หรื อ c) แทนที่กฎหมายแอบดู ในปั จจุบนั และข้อเสนอแอบถ่ า ยใต้กระโปรงด้วยกฎหมายใหม่เพื่อ
ครอบคลุมการถ่ายภาพที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงภาพแอบถ่ายใต้กระโปรง)
จากตัวเลือก a) การขยายกฎหมายแอบดูปัจจุบนั เพื่อให้สอดคล้องกับความผิดการแอบถ่าย
ใต้กระโปรงใหม่ อย่างน้อยที่สุดหากความผิดแอบถ่ายใต้กระโปรงยังคงเป็ นร่ างในปั จจุบนั ด้วยมูลเหตุ
จูงใจที่เป็ นความพึงพอใจทางเพศความผิด แอบดู ที่มีอยู่ควรจะรวมมูลเหตุ จูงใจในการก่ อให้เกิ ดการ
รบกวนเพื่อให้แน่ ใจว่ามีความสอดคล้องระหว่างความผิด มิฉะนั้นจะมีความไม่สอดคล้องระหว่างการ
กระทาของผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ว่าการกระทานั้นเกิ ดขึ้นในภาคเอกชน (มีความจากัดมากขึ้น)
หรื อสาธารณะ
จากตัวเลือก b) แก้ไขกฎหมายแอบดูในปั จจุบนั ให้หมายความรวมถึงมูลเหตุจูงใจทั้งหมด
แนวทางที่ดีกว่านี้ เป็ นที่เข้าใจว่าความผิดแอบถ่ายใต้กระโปรงใหม่คือการนาไปสู่ การให้ความคุม้ ครอง
การแอบดู การเฝ้ าสังเกต บันทึกภาพใครบางคนโดยไม่ยนิ ยอมถึงกระนั้นก็ตามมูลเหตุจูงใจของผูก้ ระทา
ผิด การกระทาผิดกฎหมายเป็ นการดาเนินการตรวจสอบ บันทึก ภาพโดยไม่ยินยอม การแก้ไขดังกล่าว
สามารถรับประกันได้วา่ เน้นหนักไปที่ความเป็ นอันตรายต่อผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อมากกว่าการถูกจากัดเฉพาะ
มูลเหตุจูงใจที่เฉพาะเจาะจง
จากตัวเลือก c) การแทนที่กฎหมายแอบดูปัจจุบนั ด้วยพระราชบัญญัติใหม่เพื่อให้ครอบคลุม
ภาพที่ ไม่ได้รับความยินยอมทั้งหมด รวมถึงการแอบถ่ายใต้กระโปรงด้วยซึ่ งเป็ นตัวเลือกที่พิเศษกว่า
เนื่ องจากมี ความครอบคลุ มและจะช่ วยให้การพิสูจน์ในอนาคตของกฎหมายนี้ น่าจะไม่ถูกจากัดด้วย
มู ล เหตุ จู ง ใจของข้อ ก าหนดกฎหมาย หรื อ ข้อ มู ล เฉพาะเกี่ ย วกับ ต าแหน่ ง หรื อ แบบการถ่ า ยภาพ
ควรมุ่งเน้นที่การไม่ได้รับความยินยอม ตัวอย่างเช่นบทบัญญัติการแอบถ่ายใต้กระโปรงปั จจุบนั ซึ่ งระบุ
วิธี ก ารถ่ า ยภาพที่ จะต้องดาเนิ นการภายใต้ร่ม ผ้า ในขณะที่ ค วามผิดฐานแอบดู ที่ มี อยู่ใ นปั จจุ บ นั ให้
ความสาคัญในเรื่ องของสถานที่
กฎหมายการแอบดูในปัจจุบนั ได้ถูกประกาศใช้ในเวลาที่มีขอ้ กังวลในการให้เหตุผลสาหรับ
วิธีการที่ ครอบคลุ มเกี่ ยวกับ (a) ความประพฤติที่เกิ ดขึ้นในสถานที่ส่วนตัวอย่างเฉพาะเจาะจง เช่ น
ห้องสุ ขา และ (b) มูลเหตุจูงใจซึ่ งเป็ นรู ปแบบหนึ่งของการนาไปใช้เกี่ยวกับเพศในทางที่ผิดในขณะที่
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สัง คมและเทคโนโลยีมี ก ารพัฒ นาเปลี่ ย นแปลงไป ดัง นั้น การกระท าความผิด จึ ง มุ่ ง ไปที่ ที่ ต้ งั ทาง
ภูมิศาสตร์ อย่างเฉพาะเจาะจง โดยไม่ได้ให้ความคุม้ ครองที่เพียงพอสาหรับผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อซึ่ งอาจได้รับ
อันตรายในพื้นที่สาธารณะ ประการที่สองการกระทาของผูก้ ระทาความผิดที่เอาไปหรื อแบ่งปั นภาพทาง
เพศที่ ไ ม่ ไ ด้รับ ความยินยอมไม่ ไ ด้จากัดอยู่เฉพาะผูท้ ี่ มี ค วามผิดปกติ ท างเพศ แต่ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
รู ปแบบการทารุ ณกรรมและการล่วงละเมิดโดยทัว่ ไปอย่างเด่นชัด
ข้อที่ ห้า ข้อก าหนดกฎหมายนี้ ไ ม่ ต้องการให้หนุ่ ม สาวเป็ นอาชญากรโดยไม่ จาเป็ น การ
ฟ้ องร้องบุคคลดังกล่าวต้องถูกใช้ในสถานการณ์เฉพาะที่ มีความร้ายแรงเท่าอย่างยิ่งนั้น อย่างไรก็ตาม
ตัวอย่า งล่ า สุ ด ของการแอบถ่ า ยใต้ก ระโปรงในโรงเรี ย นแสดงให้เห็ น ถึ งอันตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นเมื่ อ
ผูก้ ระทาความผิดอายุต่ากว่า 18 ปี ดังนั้นจึงเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะต้องทราบว่าในบางกรณี การกระทาผิด
กฎหมายโดยผูม้ ีอายุต่ากว่า 18 ปี มีความร้ายแรงพอที่จะกาหนดโทษจาคุกหรื อไม่
ข้อ ที่ ห กเสนอแนะกฎหมายที่ ค รอบคลุ ม การทารุ ณ กรรมทางเพศด้ว ยภาพทุ ก รู ป แบบ
กฎหมายในอังกฤษและเวลส์ น้ นั ล้าหลังกว่าเขตอานาจศาลอื่นๆ อย่างสก็อตแลนด์และรัฐในออสเตรเลีย
และสหรัฐอเมริ กาหลายๆ รัฐตัวอย่างเช่นกฎหมายไม่ครอบคลุมภาพที่มีการแก้ไขหรื อสื่ อลามกตัดต่อ
ใบหน้า 179 ซึ่ ง เป็ นปั ญหาที่ เพิ่ ม ขึ้ น และไม่ ค รอบคลุ ม การคุ ก คามการถ่ า ยภาพหรื อ การแจกจ่ า ยภาพ
กฎหมายว่าด้วยการเผยแพร่ แจกจ่ายนั้น มีความจากัดเฉพาะกรณี ที่สามารถแสดงเจตนาโดยตรงที่จะทา
ให้ เ กิ ด การรบกวนซึ่ งไม่ ร วมถึ ง การล่ ว งละเมิ ด หลายกรณี กฎหมายมี ก ารประติ ด ประต่ อ กัน ของ
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บทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกัน180 บทบัญญัติอื่นๆ อาจครอบคลุมบางสถานการณ์แต่ขอ้ กาหนดแตกต่าง
กันไปและมักจะไม่ชดั เจน โดยเฉพาะกับผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่
การวิ จ ัย ของศาสตราจารย์ Clare McGlynn กั บ Erika Rackley เสนอแนะวิ ธี ก ารที่
ครอบคลุมในการแก้ไขกฎหมายซึ่ งครอบคลุมการถ่ายภาพและหรื อการแบ่งปั นภาพความเป็ นส่ วนตัว
ทางเพศที่ไม่รับความยินยอมรวมถึงการคุกคามด้วยภาพที่ถูกดัดแปลง วิธีการที่ครอบคลุมจะช่ วยการ
พิสูจน์ได้ในอนาคตและปรับปรุ งกฎหมายให้ทนั สมัยปิ ดช่ องว่างในปั จจุบนั ที่ให้ความคุ ม้ ครองซึ่ งไม่
สอดคล้องกันและสร้างลาดับชั้นของการคุม้ ครองระหว่างผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ 181
ข้อที่เจ็ดเสนอแนะให้การแก้แค้นด้วยสื่ อลามกเป็ นความผิดทางเพศ โดยไม่ควรระบุชื่อ
ผูแ้ จ้งความร้องทุกข์
4.3 ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
สาธารณรั ฐฝรั่ งเศสคื อแม่แบบของประเทศที่ใ ช้ประมวลกฎหมายและเป็ นรากฐานของ
ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรของประเทศไทย ทั้งยังเป็ นหนึ่งในประเทศที่ให้สัตยาบันในอนุสัญญา
แห่งยุโรปว่าด้วยการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน บุคคลทุกคนในรัฐมีสิทธิที่จะได้รับ
การเคารพซึ่ งชี วิตส่ วนตัว (Everyone has the right to respect for his private life) อันเป็ นไปตามมาตรา
9 บรรพ 1 ว่าด้วยบุคคล (des personnes) ตามประมวลกฎหมายแพ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่ งบัญญัติ
รับรองสิ ทธิ ในชี วิตส่ วนตัวของบุคคลไว้อย่างชัดแจ้งทาให้บงั เกิดหลักการต้องห้ามต่างๆ มากมาย อาทิ
หลักการต้องห้ามกระทาละเมิดสิ ทธิ ในชีวิตส่ วนตัวเกี่ยวกับที่พกั อาศัยอันเป็ นสถานที่ส่วนบุคคล (un
180
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principe de l’inviolabilité du domicile) และในส่ วนความรับผิดทางละเมิด มาตรา 1382 สิ ทธิ ในชีวิต
ส่ วนตัวถือเป็ นสิ ทธิ ส่วนบุคคล (droit subjectif) หรื อสิ ทธิ เกี่ยวกับตัวบุคคล (droit de la personalité)
กล่ าวคื อ บุ คคลทุ กคนต้องได้รับความคุ ม้ ครองคุ ณค่าทางจิตใจ (la protection des intérêtspatri
moniauxoumoraux) ซึ่ งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจให้ทาการศึกษา
สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศสไม่ มี ก ารแบ่ ง แยกระดับ การให้ ค วามคุ ้ม ครองในสถานที่ ส่ ว นตัว
กับ สถานที่ ส าธารณะ ไม่ มี ก ารแบ่ ง ขอบเขตการคุ ้ม ครองว่า บุ ค คลที่ ถู ก ถ่ า ยภาพเป็ นบุ ค คลทัว่ ไป
หรื อบุคคลสาธารณะ และอนุ ญาตให้บุคคลสามารถมีสิทธิ ในภาพถ่ายได้ เว้นเสี ยแต่การถ่ายภาพและ
การเผยแพร่ ภาพนั้นเกิ ดขึ้ นโดยมิได้รับความยินยอมจากผูถ้ ูกถ่ ายภาพ กรณี ก็อาจกลายเรื่ องของการ
ละเมิดความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวหากบุคคลใดฝ่ าฝื นนาภาพดังกล่าวออกเผยแพร่ โดยมิได้รับความยินยอมจาก
ผูถ้ ูกถ่ายภาพแล้ว ผูป้ รากฏในภาพจะได้รับการคุ ม้ ครองสองกรณี กรณี แรกคือการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ส่วน
บุ ค คลและกรณี ที่ ส องคื อการให้ สิ ทธิ บุ คคลในภาพถ่ า ยหวงกันมิ ใ ห้ภาพนั้นแก่ ผูอ้ ื่ น ในการนาออก
เผยแพร่ โดยการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลนั้น บางคดี มีการตีความว่าบุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิ ส่วน
บุคคล (right to privacy) หรื อบางคดีตีความว่าบุคคลดังกล่าวย่อมมีสิทธิ ในภาพถ่าย (droit a I’image)
ซึ่ งเป็ นบทบัญญัติที่ได้ตราขึ้ นเพื่ออุดช่ องว่างของกฎหมายสิ ทธิ ส่วนบุค คล ในกรณี ที่ มีการถ่ ายภาพ
ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายในสถานที่สาธารณะ182
กิจกรรมที่เป็ นส่ วนตัวโดยแท้ (a pure private nature) แบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี กรณี แรกเป็ น
สถานการณ์ที่ผถู ้ ูกถ่ายภาพจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นอยูใ่ นสถานที่ส่วนตัวและไม่สามารถกระทา
ได้เลยในสถานที่สาธารณะ แต่กิจกรรมหรื อเหตุการณ์ดงั กล่าวนั้นได้เกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะ เช่ น
มีลมพัดแรงจนกระโปรงเปิ ดแล้วถู กถ่ ายภาพเหตุก ารณ์ น้ ันได้พ อดี กรณี ที่ส องเป็ นกิ จกรรมที่ ไม่ไ ด้

182

อิชช์กนั ต์ เจริ ญวานิ ชย์, ‚การคุม้ ครองสิ ทธิ ผไู ้ ด้รับความเสี ยหายจากภาพถ่าย,‛ บัณฑิตศึกษานิ ติศาสตร์ ,

เล่มที่ 1, ปี ที่ 3, น.58-59 (พฤษภาคม 2552).
อิชช์กนั ต์ เจริ ญวานิ ชย์, “การคุม้ ครองสิ ทธิ ผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากภาพถ่าย,” (วิทยานิ พนธ์มหาบัณฑิ ต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554), น.49-50.
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เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ การงานของบุ คคลดังกล่ าว แต่ ได้กระทาในสถานที่สาธารณะ เช่ น ภาพถ่ ายของ
นางแบบขณะนอนอาบแดดริ มทะเลกับคนรักในวันหยุดพักผ่อนเป็ นต้น183
ถึ ง อย่า งไรข้อจ ากัดแห่ ง สิ ท ธิ เพื่ อให้เ กิ ดดุ ล ยภาพกับ เสรี ภ าพในการแสดงออกนั้นมี อ ยู่
หลายประการ ประการแรกหากผูท้ ี่ถูกถ่ายภาพได้ให้ความยินยอมไม่วา่ โดยชัดแจ้งหรื อโดยปริ ยาย หรื อ
เกิดจากความประพฤติที่ไม่อาจหยิบยกสิ ทธิดงั กล่าวขึ้นกล่าวอ้างได้ เช่น นักแสดงหญิงที่อยากมีชื่อเสี ยง
จึงใส่ เสื้ อคอลึกเพื่อต้องการนาเสนอความเป็ นตัวตน ย่อมไม่ได้รับความคุม้ ครอง184
ประการที่สองภาพถ่ ายเกี่ ยวกับความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดี ของประชาชน เช่ น
ตารวจมีอานาจถ่ายภาพผูต้ อ้ งหาเพื่อใช้ในการสอบสวนคดี185
ประการที่สามภาพถ่ายนั้นมีคุณค่าของความเป็ นข่าว (newsworthiness)โดยเมื่อใดก็ตามที่มี
การเผยแพร่ ภาพข่าวอันเป็ นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ภาพเหตุการณ์น้ นั ย่อมมีคุณค่าของข่าว แต่การ
เผยแพร่ ดงั กล่าวย่อมไม่อาจใช้ได้กบั บุคลทัว่ ไป (ordinary) เพราะเป็ นการแทรกแซงกิ จการความเป็ น
ส่ วนตัว (intrusion) เช่ น การนาเสนอภาพถ่ายดารานางแบบเฉพาะการทางานเพื่อมอบความบันเทิงแก่
สาธารณชน186
ประการที่สี่ ภาพของบุ คคลสาธารณะ กล่ าวคือ เมื่อบุ คคลใดได้อยู่ในสถานะเป็ นบุคคล
สาธารณะ (public figure) แล้ว ย่อมถือได้วา่ บุคคลนั้นได้สละสิ ทธิ ในชีวิตส่ วนบุคคลของตน โดยยอม
ให้มีการสอดส่ องและสื บสวนตามสมควรในเรื่ องที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับงานที่บุคคลนั้น เท่ากับเป็ นการ
ตรวจสอบว่าสิ ทธิ ของสาธารณชนนั้นยังคงปลอดภัยดีอยู่ ดังนั้น การถ่ายภาพของบุคคลสาธารณะใน
ขณะที่ทางานอยู่ และได้กระทาไปเพื่อสาธารณประโยชน์จึงไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคล187

183

เพิ่งอ้ าง, น.60.

184

เพิ่งอ้ าง, น.61.

185

เพิ่งอ้ าง, น.61.

186

เพิ่งอ้ าง, น.61-62.

187

เพิ่งอ้ าง, น.61-62.
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ประการที่หา้ ภาพถ่ายที่ได้นาเอาเผยแพร่ หากภาพถ่ายนั้นไม่สามารถเฉพาะเจาะจงว่าผูท้ ี่อยู่
ในภาพถ่ายเป็ นบุคคลใด บุคคลที่อยูใ่ นภาพถ่ายย่อมไม่ได้รับความคุม้ ครอง188
ประการที่หกการเผยแพร่ ภาพถ่ายของบุคคลทัว่ ไป (ordinary) เพื่อนาเสนอข่าวสารให้แก่
สาธารณชนได้รับ ทราบความเป็ นไปในสังคม หากเป็ นกรณี ที่ ไ ด้ก่ อให้เกิ ดความเสี ย หายแก่ ผูท้ ี่ ถู ก
ถ่ า ยภาพหรื อ ญาติ ข องบุ ค คลนั้น เช่ น การน าเสนอภาพข่ า วอุ บ ัติ เ หตุ ห รื อ อาชญากรรมในสั ง คม
การถ่ายภาพหรื อการเผยแพร่ ภาพถ่ายบุคคลนั้น ย่อมส่ งผลกระทบต่อความรู้สึกของบรรดาญาติผตู้ าย
หรื อตัวบุคคลที่ถูกถ่ายภาพ ดังนั้น หากจะมีการนาภาพถ่ายออกเผยแพร่ ช่างภาพจะต้องดาเนินการใช้สิ่ง
ปิ ดบังใบหน้าหรื อใส่ หน้ากากในภาพถ่ายให้กบั ผูท้ ี่ถูกถ่ายภาพ จึงจะสามารถนาภาพถ่ายดังกล่าวออก
เผยแพร่ สู่สายตาสาธารณชนได้189
ประการสุ ดท้ายภาพถ่ายที่ได้มีการออกเผยแพร่ ต้องพิจารณาแรงจูงใจในการพิมพ์เผยแพร่
ด้วยว่า หากจุ ดประสงค์ใ นการตี พิมพ์เผยแพร่ เพื่อเป็ นการใช้ขอ้ มูล ในกิ จกรรม ผูถ้ ่ า ยภาพและผูถ้ ู ก
ถ่ายภาพอยูใ่ นกิจกรรมที่เข้าทาร่ วมกันนั้น บุคคลนั้นย่อมไม่มีสิทธิ ในภาพถ่าย เช่น การถ่ายภาพสมาชิก
ของครอบครัว การถ่ายภาพระหว่างเพื่อนฝูงหรื อกิจกรรมในที่ทางาน เป็ นต้น190
ในประมวลกฎหมายอาญาสาธารณรัฐฝรั่งเศส (le Code pénal) ก็ได้กาหนดบทลงโทษ
ทางอาญาไว้สาหรับการกระทาอันเป็ นความผิดต่อสิ ทธิในชีวิตส่ วนตัวไว้ในหลายๆ กรณี ดว้ ยเช่นกันไม่
ว่า จะเป็ นความผิ ด ในการก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ความลับ ส่ ว นตัว หรื อ ของบุ ค คลอื่ น โดยเจตนา
(l’atteinteportéevolontairement à l’intimité de la vie privéed’autrui) ในมาตรา 226-1 ซึ่ งกาหนด
บทลงโทษจาคุก 1 ปี และปรับถึง 45,000 ยูโร สาหรับการกระทาโดยจงใจให้เกิดการล่วงละเมิดซึ่ งความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวของชีวติ ส่ วนตัวของผูอ้ ื่น โดยวิธีการใดๆ ดังต่อไปนี้ 1) ขัดขวาง บันทึก หรื อถ่ายทอดซึ่ ง
คาพูดที่ถูกเปล่งออกมาในพฤติการณ์ที่เป็ นความลับ หรื อมีความเป็ นส่ วนตัวโดยปราศจากความยินยอม
ของผูพ้ ูด2) ถ่ ายภาพ บันทึ กภาพ หรื อถ่ ายทอดรู ปภาพของบุคคล ผูซ้ ่ ึ งอยู่ในสถานที่ส่วนบุคคลโดย
188

เพิ่งอ้ าง, น.62.

189

เพิ่งอ้ าง, น.62.

190

เพิ่งอ้ าง, น.62.
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ปราศจากความยินยอมของบุคคลผูน้ ้ นั 191 และในมาตรา 226-2 ก็ได้บญั ญัติโทษเช่นเดียวกันกับมาตรา
226-1 แต่จะนามาใช้กบั กรณี มีไว้ นาพา หรื อเป็ นเหตุให้มีการนาสิ่ งที่ได้บนั ทึกไว้ตามมาตรา 226-1
ไปสู่ การรับรู ้ของสาธารณะชน192
4.4 ประเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีคือแม่แบบของประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายและเป็ นรากฐาน
ของระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษรของประเทศไทย สิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี คือส่ วนหนึ่ งของสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการคุ ม้ ครองประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (basic law or Grundgesetz) เพื่อป้ องกันมิให้รัฐกระทาการละเมิดสิ ทธิ
เสรี ภาพของปั จเจกชนเยอรมัน โดยมาตรา 1 และมาตรา 2 ได้บญั ญัติคุม้ ครองรับรองถึงศักดิ์ ศรี ความ
เป็ นมนุษย์เป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ สิ ทธิข้ นั พื้นฐานของมนุษย์ท้ งั มวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิ ในการพัฒนา
191

Code Penal Article 226-1 “A penalty of one year's imprisonment and a fine of €45,000 is incurred for

any wilful violation of the intimacy of theprivate life of other persons by resorting to any means of:
1° intercepting, recording or transmitting words uttered in confidential or private circumstances, without
the consentof their speaker;
2° taking, recording or transmitting the picture of a person who is within a private place, without the
consent of theperson concerned.
Where the offences referred to by the present article were performed in the sight and with the knowledge
of thepersons concerned without their objection, although they were in a position to do so, their consent is
presumed.”
192

Code Penal Article 226-2 “The same penalties apply to the keeping, bringing or causing to be brought

to the knowledge of the public or of athird party, or the use in whatever manner, of any recording or document
obtained through any of the actions set outunder article 226-1.
Where the misdemeanour under the previous paragraph is committed through the press or by broadcasting,
thespecific legal provisions governing those matters are applicable to define the persons who are responsible.”
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ตนเองได้อย่างเสรี รัฐจะต้องให้ความเคารพมาตราทั้งสองของรั ฐธรรมนู ญแห่ งสหพันธ์ สาธารณรั ฐ
เยอรมนี น้ ี และนอกจากนี้ รัฐยังคงต้องมีหน้าที่ในการรับรองสถานะความมีตวั ตนของบุคคลภายในรัฐ
อีกด้วยโดยภายใต้สิทธิ น้ ี พลเมืองมีอานาจในการพัฒนาและแสวงหาประโยชน์ได้ภายในขอบเขตของ
ความเป็ นอยู่ส่วนตัวรวมถึ งสิ ทธิ ที่จะได้รับการคุ ม้ ครองความลับในข้อมูลส่ วนบุคคลอีกด้วย 193 จึงมี
ประเด็นให้ตอ้ งทาการศึกษา
ศาลรั ฐธรรมนู ญแห่ งสหพันธ์ส าธารณรัฐเยอรมนี ได้แบ่ง แยกสิ ทธิ ในความมีตวั ตนของ
บุคคลในรัฐออกเป็ น 2 ประเภท194 คือสิ ทธิในความเป็ นส่ วนตัว และสิ ทธิในการใช้ประโยชน์ในชื่อเสี ยง
(สิ ทธิ ความมีตวั ตนในสังคม) ซึ่ งสิ ทธิ ประเภทที่ส องนี้ ถือเป็ นสิ ทธิ ที่มีความสาคัญในภาระการพิสูจน์
สถานะบุคลิกภาพของบุคคลโดยรัฐ และเป็ นสิ่ งที่ช่วยจาแนกความแตกต่างในการแสดงออกของบุคคล
ได้อีกด้วย บุคคลจึงย่อมมีสิทธิ ในภาพที่สื่อถึงการแสดงออกของตนโดยมีสิทธิ ที่จะมิให้ผใู้ ดถ่ายภาพ
หรื อจาลองภาพไปเพื่อใช้เ ป็ นงานของตน ไม่ว่าจะเป็ นภาพนิ่ งหรื อภาพเคลื่ อนไหวก็ตามด้วยเพราะ
กฎหมายสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดไว้ว่าการกระทาดังกล่าวถือเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ในความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัว นอกจากนี้สิทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวยังได้รับความคุม้ ครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน (German Civil Code, BGB) โดยนิยามสิ ทธิ น้ ี ในคาศัพท์กว้างๆ ตามมาตรา 823 (1) 195 เพื่อการ
รับรองและคุ ม้ ครองสิ ทธิ และศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุษย์และสิ ทธิ ในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมี ตวั ตน
ของบุ คคลในภาพ รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นข้อมูล ส่ วนบุ ค คลและข้อมูล พื้นฐานของบุ คคลตามมาตรา 826196
193
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กฎหมายในการรับรองและคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่วนตัว,‛ (2558), น.44.
194
195

โปรดดู คดี BVerfGE13, 334 (1954).
German Civil Code BGB Section 823Liability in damages “(1) A person who, intentionally or

negligently, unlawfully injures the life, body, health, freedom, property or another right of another person is liable to
make compensation to the other party for the damage arising from this.”
196

German Civil CodeBGB Section 826Intentional damage contrary to public policy “A person who, in a

manner contrary to public policy, intentionally inflicts damage on another person is liable to the other person to
make compensation for the damage.”
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ประมวลกฎหมายฉบับเดี ยวกัน ซึ่ งกล่ า วไว้ว่าบุค คลใดจงใจทาให้ผูอ้ ื่นได้รับความเสี ยหายโดยการ
กระทาละเมิ ดซึ่ งศี ลธรรมอันดี จะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายด้วยเหตุเพราะกระทาการดังกล่ าวนอกจากนี้
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยงั มี กฎหมายว่าด้วยการคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ Federal Data
Protection Act ซึ่ งบัญญัติถึงหลักความยินยอมของผูท้ รงสิ ทธิ ไว้ในมาตรา 4a อนุ มาตรา 1 คือความ
ยินยอมต้องเกิ ดจากผูท้ รงสิ ท ธิ ซ่ ึ ง มี อิส ระในการตัดสิ นใจ โดยก่ อ นที่ จ ะมี ก ารตัดสิ น ใจผูท้ รงสิ ท ธิ
สามารถขอทราบถึงวัตถุประสงค์แห่ งการใช้ได้ และความยินยอมจะต้องกระทาเป็ นหนังสื อ เว้นแต่ใน
สถานการณ์พิเศษอาจทาเป็ นรู ปแบบอื่นที่เหมาะสมก็ได้197
ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน (German Criminal Code) ก็ได้บญั ญัติไว้เช่นเดียวกันใน
มาตรา 201a ในความผิดต่อความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของบุคคลด้วยการถ่ายภาพ
(1) ผูใ้ ดสร้างหรื อส่ งภาพของบุคคลอื่นใดที่กาลังอยู่ในที่พกั อาศัยหรื อห้องพัก โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง พื้ น ที่ ที่ มี ก ารป้ องกั น จากการมองเห็ น และด้ ว ยเหตุ น้ ั นเป็ นการกระท าความผิ ด ต่ อ
ความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับ
(2) ผูใ้ ด ใช้หรื อจัดหาให้บุคคลที่สามสร้างภาพโดยการกระทาความผิดตามอนุ มาตรา (1)
ข้างต้นจะต้องรับโทษเช่นเดียวกัน
(3) ผูใ้ ด กระทาผิดกฎหมายและรู้ถึงการทาให้แพร่ หลายในการสร้างภาพของบุคคลที่สาม
ด้วยความยินยอมของบุคคลอื่นในที่พกั อาศัยหรื อห้องพัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการป้ องกันจาก
การมองเห็ น และด้วยเหตุน้ นั เป็ นการกระทาความผิดต่อความเป็ นอยู่ส่วนตัว ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรื อปรับ

197

Federal Data Protection Act Section 4aConsent “(1) Consent shall be effective only when based on the

data subject's free decision. Data subjects shall be informed of the purpose of collection, processing or use and, in so
far as the circumstances of the individual case dictate or upon request, of the consequences of withholding consent.
Consent shall be given in writing unless special circumstances warrant any other form. If consent is to be given
together with other written declarations, it shall be made distinguishable in its appearance.”
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(4) สื่ อโสตทัศต์และอุปกรณ์บนั ทึกภาพและเสี ยงหรื ออุปกรณ์ทางเทคนิคอื่นๆ เป็ นช่องทาง
หลักหรื อลาดับรองลงมาหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมใช้อาจอยู่ภายใต้คาสั่งให้ถอดถอน ให้นามาตรา 74a มาใช้
บังคับ198
กล่าวโดยสรุ ป รู ปแบบการละเมิดเกี่ ยวกับบุคคลของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ถูกแบ่ง
ออกเป็ น 5 กรณี คือ
(1) การล่วงล้ าเข้าไปในความเป็ นส่ วนตัวของบุคคล (intrusion into private sphere)
(2) การเผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัวของบุคคล (the publication of personal information)
(3) การกระทาให้บุคคลเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง (defamation) กรณี น้ ีตามกฎหมายไทยถือว่าเป็ น
กรณี หมิ่นประมาท
(4) การไขข่ าวแพร่ หลายด้วยข้อความอันเป็ นเท็จ (false light) เช่ น การใช้ภาพบุค คล
ประกอบการแสดงความคิดเห็นซึ่ งขัดแย้งกับข้อเท็จจริ ง
(5) การหาประโยชน์เชิ งพาณิ ชย์จากสิ ทธิ เกี่ยวกับบุคคล (appropriation of personality) เช่น
การนาภาพบุคคลที่มีชื่อเสี ยงไปใช้ประกอบการนาเสนอสิ นค้า199

198

German Criminal Code Section 201a Violation of intimate privacy by taking photographs

(1) Whosoever unlawfully creates or transmits pictures of another person located in a dwelling or a
roomespecially protected from view and thereby violates their intimate privacy shall be liable to imprisonment
notexceeding one year or a fine.
(2) Whosoever uses or makes available to a third party a picture created by an offence under subsection
(1)above shall incur the same penalty.
(3) Whosoever unlawfully and knowingly makes available to third parties a picture that was created with
theconsent of another person located in a dwelling or a room especially protected from view and thereby violateshis
intimate privacy shall be liable to imprisonment not exceeding one year or a fine.
(4) The visual media and the visual recording devices or other technical means that the principal or
secondaryor participant used may be subject to a deprivation order. Section 74a shall apply.
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บทที่ 5
แนวทางการกาหนดความรับผิดทางอาญาเกีย่ วกับการครอบครองสื่อลามกอนาจาร
ที่ผู้ถูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอม
ในบทนี้ จะได้กล่าวถึ งการวิเคราะห์แนวทางการกาหนดความรับผิดทางอาญาเกี่ ยวกับการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู ้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอม โดยจะกล่าวถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการกาหนด
โทษทางอาญาแก่ผคู ้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไป กับการกาหนดโทษทางอาญาแก่ผคู้ รอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารเด็ก และสรุ ปผลการวิเคราะห์เป็ นตารางตามลาดับดังนี้
5.1 เหตุผลและความจาเป็ นในการกาหนดโทษทางอาญาแก่ผ้คู รอบครองสื่ อลามกอนาจาร
สื่ อลามกอนาจารนั้นถือเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึ่ ง ซึ่ งโดยหลักการแล้วกฎหมายอนุ ญาตให้
ครอบครองได้ แตกต่างจากยาเสพติดบางประเภทที่กฎหมายกาหนดให้ไม่สามารถมีไว้ในครอบครอง
ได้เลยไม่ว่าจะเป็ นกรณี ใด แม้ยาเสพติดชนิ ด นั้นจะมีสรรพคุ ณในด้านการรักษาโรคก็ตาม สื่ อลามก
อนาจารซึ่งเปรี ยบเสมือนกับสิ่ งเสพติดทางจิตวิญญาณนี้ จึงได้รับการยกเว้นให้มีการครอบครองได้เพื่อ
ประโยชน์สาหรับบุคคลได้ใช้บาบัดความต้องการทางเพศในขอบเขตที่กฎหมายเห็นสมควร กล่าวคือ
ผูบ้ ริ โภคต้องเป็ นผูบ้ รรลุ นิติภาวะแล้ว และได้ใ ช้โดยล าพัง ส่ วนตัว ทั้ง แพทย์ย งั ได้ศึ ก ษาแล้วว่า ผูท้ ี่
บริ โภคสื่ อลามกอนาจารจะมีความกระตือรื อร้นและมีการตัดสิ นใจได้ดีกว่าคนทัว่ ไป200
5.1.1 การจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารของผูถ้ ูกถ่ายอย่างเหมาะสมและได้
สัดส่ วน

200

Prause, Nicole,“Data do not support sex as addictive,”สื บค้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562, จาก

https://www.researchgate.net/publication/320735048_Data_do_not_support_sex_as_addictive.
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ประชาชนในรั ฐเสรี ประชาธิ ปไตยย่อมมี สิท ธิ และเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนู ญที่ รับ รองให้
สามารถครอบครองสื่ อลามกอนาจารได้ ตราบใดที่สื่อลามกอนาจารเหล่านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการค้า ผูค้ รอบครองทรัพย์สินประเภทนี้ จึงมีภาระหน้าที่ต่อสังคมที่จะต้องไม่ทาให้การครอบครอง
ของตนกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วย ด้วยเหตุน้ ี สิทธิ และเสรี ภาพ
ในการครอบครองตามรัฐธรรมนูญจึงเป็ นสิ ทธิ แบบสัมพัทธ์ กล่าวคือ ทรัพย์สินที่ได้มาครอบครองนั้น
จะต้องได้มาโดยสุ จริ ตด้วยจึงจะเป็ นการครอบครองทรัพย์สินที่บริ สุทธิ์ ดังนั้น การมีไว้ซ่ ึ งสื่ อลามก
อนาจารที่มีลกั ษณะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังเช่นสื่ อประเภทถ่ายบุคคลที่ไม่ยินยอมอันเป็ น
การละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว รัฐย่อมมีอานาจที่จะกาหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อจากัดสิ ทธิ
และเสรี ภาพในทรั พย์สินของบุคคล เพื่อเป็ นหลักประกันการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานแก่ ประชาชน
โดยทัว่ ไป ตามแนวคิ ดว่าการยินยอมให้บุ คคลใช้สิทธิ ค รอบครองในทรัพ ย์สินของตนเกิ นขอบเขต
ศีลธรรมอันดีน้ นั อาจทาให้สังคมไม่สามารถอยูร่ ่ วมกันได้โดยปกติสุขได้ รัฐจึงมีความจาเป็ นต้องเข้ามา
แทรกแซงโดยการออกกฎหมายเพื่อจากัดสิ ทธิในการครอบครองทรัพย์สินส่ วนบุคคลไว้201
แม้สื่อลามกอนาจารไม่ใช่ สิ่งให้โทษอย่างยาเสพติดหรื อเป็ นวัตถุ อนั ตรายอย่างอาวุธปื น
แต่ถ้าหากมีการครอบครองสื่ อลามกอนาจารไว้ใช้ประโยชน์จนเกิ นความเหมาะสม กล่ าวคือ มีการ
ครอบครองโดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรื อเพื่อการแสดงอวดอ้างแก่ ประชาชน
ส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไป หรื อทาให้แพร่ หลายโดยประการใดๆ ต่างๆ เหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่จะ
ทาให้สังคมถึงจุดตกต่าทางศีลธรรมตามหลัก Legal Moralism202 ไม่ใช่การใช้สิทธิ และเสรี ภาพของตน
ตามที่กฎหมายรับรองอีกต่อไป เนื่ องจากสื่ อลามกอนาจารนั้นมีอยูม่ ากมายหลากหลายประเภททั้งการ
แสดงออกที่ เ ป็ นไปตามวิถี ป กติ ธ รรมชาติ แ ละที่ แ สดงออกไปในทางกามวิต ถารผิด ปกติ ธ รรมดา
โดยอย่า งที่ ส องนี้ เป็ นอัน ตรายต่ อ ศี ล ธรรมและจริ ย ธรรมของประชาชนในสั ง คมตะวัน ออกซึ่ งมี
ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ยึดถือแบบอย่างมาจากพระพุทธศาสนา อาจทาให้พุทธศาสนิ กชนเข้าใจผิด
ดัง ภาษิ ต ที่ ว่า “เห็ น กงจัก รเป็ นดอกบัว ” ได้ กฎหมายอาญาจึ ง ต้อ งเข้า มามี บ ทบาทในการก าหนด
201

อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 123.
202
อ้ างแล้ ว เชิ งอรรถที่ 137, น.3.
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กฎเกณฑ์ในการครอบครองสื่ อลามกอนาจาร เพื่อจากัดให้อยู่ในวงที่แคบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ดว้ ย
วิธีการกาหนดโทษทางอาญา สาหรับผูท้ ี่กระทาการลักลอบทาให้แพร่ หลายอยู่ หากไม่มีกฎหมายเข้ามา
ควบคุ ม ดู แ ลในเรื่ องนี้ เลย ศี ล ธรรมอัน ดี แ ละความสงบเรี ยบร้ อ ยของสั ง คมก็ อ าจถู ก ความ
กระทบกระเทือนได้ จึงต้องวิเคราะห์ถึงผลดีผลเสี ยของการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ เพื่อการกาหนดแนวทางในการจากัดสิ ทธิ การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่มิได้
เกิดจากความยินยอมของผูแ้ สดงโดยเฉพาะกรณี ของการถ่ายภาพต่อไป
โดยหลัก การแล้ว เมื่ อบุ คคลบรรลุ นิติภาวะตามกฎหมาย มี ประสบการณ์ ชี วิตที่ มากพอ
สาหรับการควบคุมอารมณ์และจิตใจ แยกแยะความถูกต้องดีงามและความเลวทรามชัว่ ร้ายออกจากกัน
ได้โดยไม่ตอ้ งมี ผูใ้ ดคอยแนะนาอย่างใกล้ชิดอีกต่อไป บุคคลนั้นย่อมมีสภาพของความเป็ นผูใ้ หญ่มี
อานาจสามารถตัดสิ นใจได้ในทุกๆ เรื่ องได้โดยลาพังเฉพาะตัว203 เมื่อบุคคลข้ามผ่านข้อจากัดช่วงวัยเด็ก
และเยาวชนมาแล้ว การที่ กฎหมายจะไปกาหนดว่าเขาไม่มีวิจารณญาณเพียงพอที่จะสามารถรับรู้เข้าใจ
และตี ค วามความหมายที่ สื่ อ ลามกอนาจารแสดงออกมาได้หรื อน่ า จะตี ค วามได้ไ ม่ เ หมาะสมดี พ อ
โดยกาหนดมาตรการป้ องกันไม่ให้บุคคลเหล่ านั้นเข้าถึ ง สื่ อลามกอนาจารนั้นย่อมไม่ สามารถทาได้
อีกต่อไป เปรี ยบดังของที่ สุกแล้วจะให้กลับไปดิ บอีกย่อมเป็ นไปไม่ได้ การจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพของผู้
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่เป็ นผูใ้ หญ่ก็เช่ นเดี ยวกัน เมื่อกฎหมายไม่สามารถป้ องกันได้อย่างเต็ม
รู ป แบบเหมื อนอย่า งที่ เคยท ากับ เด็ก และเยาวชนได้แล้วก็ ค วรจะต้องลดขนาดสัดส่ วนการควบคุ ม
อาชญากรรมของบทบัญญัติ กฎหมายอาญาลงมาให้เหมาะสมกับสังคมประชาธิ ปไตยในยุคสมัยนั้นๆ
อย่า งเป็ นพลวัต กล่ า วคื อ หากในสั ง คมประชาธิ ป ไตยยุค สมัย ใดเรี ย กร้ อ งในเรื่ อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพที่
ค่อนข้างมาก ยุคนั้นก็อาจจะต้องบรรจุความรู้ในเรื่ องทางเพศเข้าไปในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
การเรี ยนรู้ของเยาวชนที่ มากขึ้นและละเอียดยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะโดยจิตวิทยาของมนุ ษย์แล้วสิ่ งใดที่
เข้าถึงหรื อพบเห็นได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากถูกปกปิ ดไว้เป็ นความลับแน่นหนา สิ่ งนั้นย่อมเป็ นสิ่ งที่
ต้องยิ่งแสวงหาและกระสันต่อความสงสัยใคร่ รู้ของบุคคลในสังคม เพราะฉะนั้นการนามาเปิ ดเผยเพื่อ
การศึกษาจึ งยังอยู่ในวิสัยของความเกี่ ยวเนื่ องในการควบคุ มดูแล แม้บุคคลจะบรรลุ นิติภาวะแล้วแต่
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โดยทัว่ ไปยังคงอยูใ่ นช่วงของการเรี ยนรู้ระดับอุดมศึกษาที่ยงั สามารถอบรมบ่มนิสัยได้อยู่ ซึ่ งหนุ่มสาวที่
เปรี ยบเสมือนดอกไม้ที่กาลังบานสะพรั่งในช่วงวัยสุ ดท้ายของการศึกษานี้ มีเสรี ภาพในการแสดงออก
ทางความคิดอย่างเต็มที่ ประกอบกับพละกาลังทางกายภาพที่อยู่ในช่ วงสมบูรณ์ที่สุดของชี วิตเข้าด้วย
แล้ว การกาหนดความผิดอาญาในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่เกิดจากการถ่ายผูอ้ ื่นโดยไม่ยินยอม
นั้น ดู เหมื อนจะสามารถกระท าได้ก็ ต่อเมื่ อสิ ท ธิ ดัง กล่ า วจะต้อ งถู ก บัญญัติไ ว้อย่า งสัม พัท ธ์ 204 โดย
กฎหมายสู งสุ ดอย่างรัฐธรรมนูญเพื่อเปิ ดโอกาสให้กฎหมายแม่บทในชั้นพระราชบัญญัติอย่างประมวล
กฎหมายอาญาสามารถจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพนั้นได้ กล่าวคือ การจะอ้างความบรรลุนิติภาวะเป็ นผูใ้ หญ่
ในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารด้วยความเป็ นส่ วนตัวแต่เพียงลาพังไม่เผยแพร่ ออกไปได้น้ นั สื่ อ
ลามกอนาจารนั้นจะต้องไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหายหรื อสังคมได้รับความเดือดร้อนด้วย จากการศึกษาในบท
ที่ ส องพบว่า สิ ทธิ ส่วนตัวของผูใ้ หญ่และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็ นยัง อาจถูก จากัดได้ ด้วย
เงื่อนไขความสัมพัทธ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ดังต่อไปนี้
สิ ท ธิ ส่ วนตัว ของผูใ้ หญ่ แ ละเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น ล้วนเป็ นสิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ การ
คุม้ ครองตามบทบัญญัติมาตรา 4 แต่การใช้สิทธิ และเสรี ภาพที่ กฎหมายคุ ม้ ครองจะต้องไม่ไปละเมิด
สิ ท ธิ ห รื อเสรี ภาพของบุ ค คลอื่ นตามบทบัญญัติมาตรา 25 วรรคแรกด้วย โดยสิ ทธิ ใ นความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของผูถ้ ูกถ่ายโดยไม่ยินยอมเองก็ถือเป็ นสิ ทธิ ที่ได้รับการคุม้ ครองประการหนึ่งตามมาตรา 4 ทั้ง
ยัง เป็ นสิ ท ธิ ที่ ไม่ ก ระทบกระเทื อนหรื อเป็ นอันตรายต่ อความมัน่ คงของรั ฐความสงบเรี ย บร้ อยหรื อ
ศีลธรรมอันดี ของประชาชน และไม่ละเมิดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลอื่นด้วย อีกทั้งสิ ทธิ ในความ
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ยัง เป็ นสิ ท ธิ ที่ ก าหนดไว้อย่างชัดเจนตามบทบัญญัติม าตรา 32 การละเมิ ดสิ ท ธิ หรื อกระทบต่อสิ ท ธิ
จะกระทามิ ไ ด้ หากเป็ นกรณี ผูถ้ ู กถ่ า ยอยู่ใ นเคหสถานแม้การถ่ า ยภาพนั้นไม่ มี ก ารบุ ก รุ ก เข้า ไปทาง
กายภาพแต่เป็ นการใช้เลนส์ซูมกล้องระยะไกลก็ตาม การกระทาดังกล่าวย่อมถือเป็ นการรบกวนเสรี ภาพ
ในเคหสถานคล้า ยคลึ งกันกับการเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผูค้ รอบครอง
ตามบทบัญญัติมาตรา 33 แล้ว แม้บุคคลธรรมดาจะมีเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น หรื อบุคคลซึ่ ง
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ประกอบวิชาชี พสื่ อมวลชนจะใช้ขอ้ อ้างเสรี ภาพในการเสนอข่าวตามบทบัญญัติมาตรา 34 ประกอบ
มาตรา 35 ก็ตามที แต่ท้ งั นี้สิทธิ ดงั กล่าวก็ถูกจากัดโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่ตราขึ้น
เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวตามมาตรา 32 อีกเช่นเดียวกัน
ดังนั้น สิ ทธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่วนตัวจึ งเป็ นสิ ทธิ ส ากลสัมบูรณ์ นิยมตามกระแสหลักแรก
กล่าวคือ มีความชอบธรรมสมบูรณ์อยูท่ ว่ั โลก คือนามธรรมที่ไม่สามารถอ้างความคงอยูไ่ ด้เฉพาะสังคม
ใดสังคมหนึ่ ง ความเป็ นสากลซึ่ งเป็ นพื้นฐานอันแข็งแกร่ งนี้ แม้ปรับแต่งเพียงเล็กน้อยให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมแต่ละศาสนา จารี ตประเพณี วิถีชีวิต และอุดมการณ์ ตราบใดที่ความแตกต่างนั้นยังคงแสดง
ถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์แล้วสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว สิ ทธิ ซ่ ึ งเป็ นคุณสมบัติติดตัวมนุ ษย์มา
ตั้งแต่กาเนิ ดโดยธรรมชาติน้ ีย่อมอยู่เหนื อกว่าสิ ทธิ ทุกสิ่ งในสากลโลก เป็ นสิ่ งที่กระแสหลักหลังอย่าง
สัมพัทธ์นิยมต้องโอนอ่อนผ่อนตาม ดังนั้นการคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพอื่นๆ ตามรัฐธรรมนูญไม่วา่ จะ
เป็ นสิ ทธิ ส่วนตัวของผูใ้ หญ่และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น รัฐจึงมีอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ที่จะบัญญัติกฎหมายที่มีความผิดทางอาญาแก่ ผูค้ รอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารที่มีผถู ้ ูกแอบถ่ายโดยไม่ยินยอมได้ แม้วา่ บทบัญญัติดงั กล่าวนี้ จะมีลกั ษณะเป็ นการจากัด
สิ ทธิส่วนตัวของผูใ้ หญ่และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็นก็ตาม แต่ก็ตอ้ งเคารพต่อบทบัญญัติมาตรา
26 กล่าวคือ การตรากฎหมายที่มีผลเป็ นการจากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนู ญ ในกรณี ที่รัฐธรรมนูญมิได้บญั ญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขดั ต่อ
หลักนิ ติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรื อจากัดสิ ทธิ หรื อเสรี ภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อ
ศัก ดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษ ย์ข องบุ ค คลมิ ไ ด้ รวมทั้ง ต้อ งระบุ เ หตุ ผ ลความจ าเป็ นในการจ ากัด สิ ท ธิ
และเสรี ภาพไว้ดว้ ย ที่ สาคัญกฎหมายนั้นต้องมีผลใช้บงั คับเป็ นการทัว่ ไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บงั คับแก่
กรณี ใดกรณี หนึ่งหรื อแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็ นการเฉพาะเจาะจงด้วย
สุ ดท้า ยแล้ว ปั ญหาในเรื่ องกฎหมายควบคุ ม วัตถุ ล ามกอนาจารนั้น จึ ง มี จุ ด ส าคัญที่ ต้อ ง
พิจารณาตรงที่ว่า จะทาอย่างไรให้เสรี ภาพของผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารมีความเหมาะสมและได้
สัดส่ วนกันกับการถูกกระทบกระเทือนสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวของผูป้ รากฏในสื่ อลามกอนาจาร
โดยไม่รับรู ้และยินยอม จึงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งชัง่ น้ าหนักกันระหว่างคุณค่าของประโยชน์สาธารณะกับสิ ทธิ
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เสรี ภาพของปั จเจกชน แม้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยจะมิได้มีการบัญญัติถึงหลักของความได้
สัดส่ วนไว้อย่างชัดแจ้งก็ตาม แต่ในกรณี ปัญหานี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อการครอบครองวัตถุลามกอนาจารที่
ได้มาโดยการละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น รัฐก็จาเป็ นจะต้องบัญญัติบทกฎหมายห้ามมิให้ประชาชนมีไว้ใน
ครอบครองซึ่ งวัตถุ ลามกอนาจารเหล่านี้ ได้อย่างเสรี การบังคับใช้กฎหมายที่จากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพนี้
หากวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักความได้สัดส่ วนแล้ว จะมีผลทาให้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเป็ น
มาตรการที่เหมาะสม และส่ งผลกระทบต่อสิ ทธิเสรี ภาพในการครอบครองของประชาชนน้อยที่สุด เป็ น
มาตรการที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่าที่จะสร้างความเสี ยหายให้แก่เอกชนหรื อสังคม
ส่ วนรวมและไม่ขดั หรื อแย้งกับรัฐธรรมนูญ
5.1.2 ความจาเป็ นในการแยกบทบัญญัติที่ กาหนดความผิดอาญาเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารที่ถูก
ถ่ายไม่ยนิ ยอมกับความผิดอาญาเกี่ยวกับสื่ อลามกอนาจารที่เกิดจากความยินยอมของผูถ้ ูกถ่าย
เนื่ องจากการก าหนดให้ก ารกระท าความผิด ฐานครอบสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปกับ การ
ครอบครองสื่ อ ลามกอนาจารที่ มี ผู้ถู ก ถ่ า ยโดยไม่ ส มัค รใจนั้น มี แ นวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งกัน กล่ า วคื อ
การครอบครองสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปหรื อสื่ อลามกอนาจารที่เกิดจากความยินยอมของผูป้ รากฏในสื่ อ
เป็ นเสรี ภาพที่ประชาชนสามารถครอบครองได้ตราบเท่าที่ไม่มีการจาหน่ายหรื อเผยแพร่ โดยมีพ้ืนฐาน
มาจากศี ล ธรรมทัว่ ไปของสัง คมซึ่ ง รั ฐไม่ ส ามารถเข้า มาจากัดสิ ทธิ ใ นความเป็ นผูใ้ หญ่ ซ่ ึ ง มี ไ ว้อย่า ง
ส่ วนตัวได้ เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมหรื อบุคคลใดโดยเฉพาะ ส่ วนการครอบครองสื่ อลามก
อนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยินยอมนั้น มีความหมายเท่ากับการละเมิดสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวของบุคคลนั้นโดยตรง ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการออกกฎหมายเพื่อกาหนด
ความผิดอาญาสาหรับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยนิ ยอม

5.2 การเปรี ยบเทียบเหตุ ผลและความจาเป็ นในการกาหนดโทษทางอาญาแก่ ผ้ ูครอบครองสื่ อลามก
อนาจารที่ผ้ ูถูกถ่ ายไม่ ยินยอมกับเหตุผลและความจาเป็ นในการกาหนดโทษทางอาญาแก่ ผ้ ูครอบครอง
สื่ อลามกอนาจารเด็ก
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ปั จจุบนั ประเทศไทยมีบทบัญญัติห้ามครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กแล้วตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 287/1 จึงควรนาความผิดฐานดังกล่าวมาวิเคราะห์หาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ก าหนดความผิ ด ฐานครอบครองสื่ อ ลามกอนาจารโดยที่ ผู้ป รากฏในสื่ อ ถู ก ถ่ า ยโดยไม่ ยิ น ยอม
โดยการครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิ ท ธิ เด็ ก และเป็ นปั จจัย ที่ ก่ อให้เกิ ดการล่ วงละเมิ ดทางเพศต่ อเด็ก และส่ ง ผลกระทบต่ อสวัส ดิ ภาพ
ของเด็ก ประกอบกับสื่ อลามกอนาจารไม่ได้แยกประเภทระหว่างสื่ อลามกอนาจารที่มีผใู้ หญ่เป็ นผูแ้ สดง
กับ สื่ อลามกอนาจารที่มี เด็ก เป็ นผูแ้ สดงไว้ท้ งั ที่ ผูแ้ สดงได้รับผลกระทบทางจิตใจและทางกายภาพ
แตกต่างกัน ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นต้องกาหนดความผิดในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กขึ้น
เมื่อนาความจาเป็ นในการกาหนดโทษทางอาญาแก่ผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กมา
เทียบเคียงกับกรณี สื่อลามกอนาจารโดยที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูก ถ่ายโดยไม่ยินยอมแล้ว จึงควรกาหนดให้
การครอบครองสื่ อลามกอนาจารนี้ เป็ นความผิดทางอาญาด้วย แม้บุคคลในภาพจะเป็ นผูใ้ หญ่ และผู้
ครอบครองได้ครอบครองไว้อย่างเป็ นส่ วนตัวก็ตาม แต่หากไม่ได้รับความยินยอมจากผูท้ ี่ปรากฏในภาพ
แล้ว ก็ย่อมเป็ นความผิดอาญาได้เช่ นเดี ยวกัน ทั้งนี้ เมื่อเที ยบเคี ยงกับ สิ ท ธิ ข้ นั พื้ นฐานของเด็ก ตาม
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ซึ่ งเป็ นสิ ท ธิ สั ม บู ร ณ์ แ ล้ว สิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่ ส่ ว นตัว และเสรี ภาพ
ในการแสดงออกของพลเมื องก็เป็ นสิ ทธิ และเสรี ภาพที่มีความสัมบูรณ์ เช่ นเดี ยวกัน205 และการจากัด
สิ ทธิและเสรี ภาพที่มีลกั ษณะเฉพาะดังกล่าวก็เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถทาได้ ดังนั้นบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของสิ ทธิ
จึงมีอานาจที่จะเลือกปกปิ ดหรื อเปิ ดเผยอวัยวะส่ วนใดๆ ในเนื้อตัวร่ างกายของตนได้ ในสถานที่ที่ตนได้
เลือกแล้วด้วยเชื่อว่าเป็ นที่อนั เป็ นส่ วนตัวโดยแท้ ถึงแม้ในบางครั้งสถานที่น้ นั จะคาบเกี่ยวอยูก่ บั สถานที่
สาธารณะด้วยก็ตาม ด้วยเหตุน้ ี กฎหมายจึงต้องเข้าไปกาหนดการใช้สิทธิ เสรี ภาพของบุคคลภายนอกที่
เข้ามาล่วงล้ าสิ ทธิ และเสรี ภาพดังกล่าวแทน
เนื่องจากผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีรสนิยมอยากรู้
อยากเห็ น และชื่ นชอบความท้าทายน่ าตื่นเต้นเพื่อให้ได้มาซึ่ ง การรู้ เห็ นในสิ่ งที่ ผูอ้ ื่นปกปิ ดสงวนไว้
ไม่วา่ จะเป็ นการไปถ่ายบุคคลอื่นด้วยตนเอง รับซื้ อหรื อแบ่งปั นจากบุคคลอื่นที่ไปถ่ายมา ท้ายที่สุดเมื่อ
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ไม่สามารถหาสื่ อใหม่มาบริ โภคได้ ผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นก็มกั หาทางออกโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเพื่อตัดต่อภาพบุคคลอื่นที่ชื่นชอบเป็ นการส่ วนตัวขึ้นมาเอง หรื อหากมีความรู้
ทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้ นั สู งอีกระดับก็จะทาเป็ นสื่ อรู ปแบบการ์ ตูนแอนิ เมชัน่ เพื่อทดแทนความ
ต้องการนั้น สื่ อที่ สร้ างขึ้ นเองนี้ แม้ไม่ มีการกระทบสิ ทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวหรื อเสรี ภาพในการ
แสดงออกของบุคคลจริ งๆ แต่ก็เป็ นการกระตุน้ ปลุกกาหนัดของผูร้ ับชมให้อาจไปล่วงละเมิดทางเพศ
เสมือนการใช้กล้องถ่ายบุคคลจริ งๆ ได้เช่นเดียวกัน การกระทาดังกล่าวจึงสามารถก่อให้เกิดภยันตราย
ขึ้นในสังคมได้ ทั้งนี้เป็ นไปตามหลักทฤษฎี Harm Principle
หากข้อเท็จจริ งปรากฏว่าการถ่ายนั้นผูก้ ระทาได้ต้ งั กล้องขนาดเล็กไว้ตามจุดลับต่างๆ ในมุม
เงยขึ้ นจากพื้นดิ นซึ่ งแตกต่างจากจุ ดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ดโดยทัว่ ไปที่ง่ายแก่การพบเห็ น
และผูค้ นที่ ดาเนิ นชี วิตในชุ ม ชนบริ เวณนั้นไม่ ท ราบหรื อรู้ ตวั มาก่ อนว่า มี ก ารลัก ลอบแอบติ ดกล้อง
ดังกล่าวไว้ จริ งอยู่ว่าการแอบถ่ ายนี้ ย่อมไม่สามารถคาดหมายถึ งภยันตรายใดๆ ที่จะเกิ ดขึ้นได้ แต่ถ้า
ต่อมาภายหลังปรากฏว่าภาพการแอบถ่ายต่างๆ เหล่านั้นได้ถูกเผยแพร่ ออกไปจนทาให้ประชาชนที่พกั
อาศัยอยูใ่ นบริ เวณนั้นรู ้ตวั ว่าตนกาลังตกเป็ นเป้ าสายตาของบุคคลที่มองไม่เห็น ชาวชุมชนนั้นก็ยอ่ มเกิด
ความหวาดระแวงในการใช้ชีวติ ประจาวันได้ แม้การแอบถ่ายลักษณะนี้ อาจดูเหมือนเป็ นการสร้างความ
เดื อดร้ อนราคาญทัว่ ไปในชุ ม ชน แต่แท้จริ งแล้วเสรี ภาพในการแสดงออกต่างๆ ของบุ คคลที่ ได้รับ
ผลกระทบนั้นสู ญสิ้ นไปแล้วนับจากที่ตนเองได้รู้ว่ามีการแอบถ่ายเกิ ดขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ดีบุคคลอื่นๆ
ในสังคมที่ ไม่ได้อาศัยอยู่ในบริ เวณนั้นย่อมสามารถหลี กเลี่ ยงที่จะสัญจรผ่านไปมาในบริ เวณที่มีการ
ติดตั้งกล้องแอบถ่ายได้ แต่ถา้ การติดตั้งกล้องแอบถ่ายดังกล่าวเกิ ดขึ้นในพื้นที่บริ เวณกว้าง ความสงบ
เรี ย บร้ อยของสั ง คมย่อมได้รับ ความกระทบกระเทื อนได้ และอาจเกิ ดความเสี่ ย งภัย ที่ จะก่ อให้เกิ ด
อาชญากรรมอื่นๆ ตามมา ทั้งนี้ขอ้ เท็จจริ งก็อาจเป็ นไปตามหลักทฤษฎี Offence Principle
นอกจากนี้ ความเสี ยหายจากภยันตรายที่เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหลักทฤษฎี Harm
Principle และหลักทฤษฎี Offence Principle หากผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์
ทางการค้า แจกจ่าย หรื อแสดงอวดอ้างแก่ประชาชน หรื อทาให้แพร่ หลายด้วยประการใดๆ สิ่ งเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่จะทาให้สังคมถึงจุดตกต่าทางศีลธรรมตามหลัก Legal Moralism ได้ และด้วยหลักทฤษฎี
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นี้ เอง จึ ง เป็ นเบื้ อ งหลัง ของการก าหนดความผิด อาญาฐานการห้ า มครอบครองสื่ อ ลามกอนาจาร
เพื่อการค้า ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ด้วยเหตุเพราะการหมกมุ่นยุง่ อยูก่ บั สื่ อลามกอนาจาร
อันเป็ นสิ่ งมอมเมาทางโลกียวิสัยย่อมเปรี ยบได้กบั การเสพสุ ขจากสุ ราเมรัยซึ่ งยากที่จะหยัง่ หาถึงความ
พอดีได้ กฎหมายจึงอนุ ญาตให้ประชาชนมีเสรี ภาพในการดื่มสุ ราได้หากไม่ไปขับขี่ยานพาหนะ ทั้งนี้
เพราะรั ฐ มี ค วามมุ่ ง หวัง ดี ที่ จะคุ ้ม ครองสวัส ดิ ภ าพและความสามารถในการครองสติ ของผูด้ ื่ ม สุ ร า
ตามหลัก Legal Paternalism206 แต่ถึงอย่างไรก็ดี การตั้งวงดื่มสุ ราโดยเชื้ อเชิ ญผูอ้ ื่นมาร่ วมดื่มด้วยนั้น
ยัง คงแตกต่ า งจากการชวนผูอ้ ื่ นมาเสพสื่ อลามกอนาจารที่ บ้าน ด้วยเหตุ ที่ ผูเ้ ชื้ อ เชิ ญผูอ้ ื่ น มาดื่ มสุ ร า
จะไม่มีความผิดใดๆ ที่เกิดจากการแสดงอวดอ้าง ซึ่ งต่างจากการเชิ ญชวนบุคคลอื่นมารับชมสื่ อลามก
อนาจารที่บา้ น ซึ่งเข้าลักษณะของการแสดงอวดอ้างแก่ประชาชนอันเป็ นความผิดต่อศีลธรรมแล้ว
5.3 แนวทางการกาหนดความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารทีผ่ ้ถู ูกถ่ ายไม่ ยนิ ยอม
มีความจาเป็ นเร่ งด่วนอย่างยิง่ ว่าเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบทบัญญัติสื่อลามกอนาจารทัว่ ไป
ออกจากสื่ อ ลามกอนาจารที่ ผูถ้ ู ก ถ่ า ยไม่ ยิน ยอม และก าหนดให้ก ารครอบครองสื่ อ ลามกอนาจาร
อย่างหลังนั้นแม้จะครอบครองอย่างส่ วนตัวก็ยงั คงมีความผิดอาญา ดังนั้น เพื่อการกาหนดโครงสร้าง
บทบัญญัติสื่อลามกอนาจารใหม่ที่เหมาะสม จึงจาเป็ นต้องศึกษาถึงแนวทางดังต่อไปนี้
5.3.1 กฎหมายที่ใช้บญั ญัติความผิด
เนื่ องจากกฎหมายไทยไม่ได้มีการกาหนดความผิดอาญาเกี่ ยวกับการครอบครองสื่ อลามก
อนาจารกรณี ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมไว้โดยเฉพาะ คงมีแต่เพียงบทบัญญัติการครอบครองสื่ อลามกอนาจาร
เด็ก ส่ วนสื่ อลามกอนาจารทัว่ ไปนั้นก็ยงั ไม่มีการกาหนดนิ ยามความหมายแบ่งแยกออกเป็ นประเภท
ต่างๆ แต่อย่างใด กฎหมายควบคุ มสื่ อลามกอนาจารก็ยงั คงกระจัดกระจายอยู่ตามประมวลกฎหมาย
อาญาและพระราชบัญ ญัติฉ บับ ต่ า งๆ มี พ ระราชบัญญัติ ว่า ด้วยการกระท าผิด เกี่ ย วกับ คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2560 เป็ นต้น จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศพบว่า กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กา อาทิ
กฎหมายของมลรัฐเพนซิ ลวาเนี ย กฎหมายของมลรัฐวอชิงตัน กฎหมายของประเทศอังกฤษ กฎหมาย
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ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส และกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ลว้ นแล้วแต่มี
บทบัญ ญัติ ก าหนดความผิ ด ฐานแอบถ่ า ยไว้เ ป็ นความผิ ด อาญาของรั ฐ บัง คับ ใช้ เ ป็ นการทั่ว ไป
เพื่อคุ ม้ ครองสิ ทธิ ใ นความเป็ นอยู่ส่วนตัว แต่ในเรื่ องความผิดเกี่ ยวกับสื่ อลามกอนาจารนั้นคงมีการ
กาหนดความรับผิดสาหรับผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็ก เท่านั้น ส่ วนสื่ อลามกอนาจารที่มีผูใ้ หญ่
เป็ นผูแ้ สดงซึ่ งไม่ใช่ การถ่ายโดยปราศจากความรับรู้และยินยอมของผูแ้ สดง ยังคงสามารถครอบครอง
ได้โดยไม่มีความผิดแต่อย่างใด
5.3.2 ผูเ้ สี ยหายที่ได้รับความคุม้ ครอง
ผูเ้ สี ยหายที่เหมาะสมที่จะได้รับความคุ ม้ ครองจากการกาหนดความผิดฐานครอบครองสื่ อ
ลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ ายไม่ยินยอมนั้น เนื่ องจากกฎหมายไทยไม่ได้มีการกาหนดบทบัญญัติเกี่ ยวกับ
เรื่ องสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ ายไว้โดยเฉพาะ จึงจาเป็ นต้องนาหลักเกณฑ์การคุ ้มครองสิ ทธิ ในความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวจากการถูกแอบถ่ายจากกฎหมายต่างประเทศมาใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่ งอาจสรุ ปได้
ว่าผูท้ ี่จะได้รับการคุม้ ครองต้องถูกกระทบสิ ทธิ ในกิจกรรมที่เป็ นส่ วนตัวโดยแท้ในสถานที่ส่วนตัวหรื อ
สถานที่สาธารณะ
5.3.3 นิยามสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอม
เนื่ องจากบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมสื่ อลามกอนาจารในประเทศไทยได้ให้คานิยามสื่ อ
ลามกอนาจารเด็กเอาไว้แล้วในประมวลกฎหมายอาญา แต่สื่อลามกอนาจารประเภททัว่ ไปนั้นยังไม่มีคา
จากัดความตามกฎหมายไว้เป็ นการเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการตีความ
กับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วได้ แต่ถึงอย่างไรข้อเสี ยที่ตามมาก็คือการไม่สามารถระบุได้
ว่าสื่ อลามกอนาจารนั้นแท้จริ งแล้วมีลกั ษณะอย่างไร ดังนั้น เพื่อให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจาร
มีการแบ่งประเภทการครอบครองต้องห้ามที่แน่ ชดั จึงมีความจาเป็ นต้องกาหนดนิยามความหมายของ
สื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยินยอมให้ปรากฏไว้อย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการ
แบ่งแยกประเภทการจากัดการครอบครอง
5.3.3.1 ลักษณะสื่ อลามกอนาจาร
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ลักษณะของสื่ อลามกอนาจารที่ถูกถ่ายโดยไม่ยินยอมควรมีการกาหนดว่า ขณะนั้นผูป้ รากฏ
ในสื่ อประกอบกิ จกรรมใดที่แสดงถึงการใช้สิทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัว โดยภาพถ่ายกิจกรรมส่ วนตัว
นั้นผูถ้ ูกถ่ายภาพจะต้องไม่ได้รับรู ้และยินยอมให้กระทา ซึ่ งอาจเกิดจากความประมาทหรื อพลั้งเผลอของ
ผูถ้ ูกถ่ายภาพเองก็ได้ประกอบกับภาพกิจกรรมส่ วนตัวนี้ได้แสดงให้เห็นถึงอวัยวะเพศซึ่ งควรปกปิ ดหรื อ
มีลกั ษณะของกิ จกรรมทางเพศที่น่าอับอายหากต้องปรากฏสู่ สาธารณะหรื อไม่ หรื ออาจเป็ นเพียงภาพ
วาบหวิวให้เกิดความตื่นเต้นในทางเพศเท่านั้น เช่น ภาพต้นขาอ่อนของหญิงสาว เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ผู้ที่ ป รากฏในภาพไม่ จ าเป็ นจะต้อ งเป็ นบุ ค คลธรรมดาเท่ า นั้ น แต่ ใ ห้ ห มายรวมถึ ง ภาพการ์ ตู น
คอมพิวเตอร์ ดว้ ย
5.3.3.2 ชนิดของสื่ อที่หา้ มมีไว้ในครอบครอง
ชนิ ดของสื่ อลามกอนาจารนั้นมีได้หลายรู ปแบบ จึงควรกาหนดรู ปแบบของสื่ อให้ชดั เจน
เพื่อความถู ก ต้อง โดยยึดแบบอย่างจากสื่ อลามกอนาจารเด็กเป็ นหลัก ดัง นั้น สื่ อที่ควรจะได้รับการ
คุม้ ครองคือ สิ่ งพิมพ์รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ หรื อรู ปแบบอื่นใดในลักษณะทานองเดียวกัน
ทั้งนี้โดยไม่รวมแถบบันทึกเสี ยงเหมือนดังเช่นสื่ อลามกอนาจารเด็กเนื่องจากพิสูจน์ได้ยาก และสื่ อลามก
อนาจารแอบถ่ ายมุ่ งเน้นคุ ม้ ครองที่รูปพรรณสัณฐานโดยเฉพาะภาพใบหน้าของผูป้ รากฏในสื่ อเป็ น
สาคัญ
5.3.4 ลักษณะการครอบครอง
การกาหนดวามผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารประเภทแอบถ่ายนั้น เป็ นการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อมุ่งเอาผิดกับผูท้ ี่มีสื่อลามกอนาจารแอบถ่ายไว้ในครอบครอง แม้จะเป็ นการครอบครอง
โดยส่ วนตัวด้วยอัตวิสัยอย่างบุ คคลที่บรรลุ นิติภาวะแล้วก็ตาม ซึ่ งลักษณะของการครอบครองที่เป็ น
ความผิดได้น้ ันจะมี ล ัก ษณะเช่ นใด จาต้องพิจารณาจากบทบัญญัติข องกฎหมายไทยที่ ก าหนดโทษ
ในกรณี ที่ บุค คลมี ไว้ในครอบครองซึ่ งทรัพ ย์ที่ต้องห้า มตามกฎหมายบางอย่า ง เช่ น การมีย าเสพติ ด
ให้โทษ หรื อการมีสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครอง เป็ นต้น
จากการศึกษาบทบัญญัติเกี่ ยวกับการครอบครองสื่ อลามกอนาจารแอบถ่ายในต่างประเทศ
พบว่าไม่ได้มีการให้คานิ ยามถึ งการครอบครองไว้ว่าหมายถึงการกระทาใด แต่บุคคลที่ตอ้ งรับผิดตาม
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กฎหมายส่ วนใหญ่จะเป็ นผูท้ ี่ครอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กไว้โดยจงใจหรื อโดยรู้ถึงการครอบครอง
และรู้ถึงลักษณะธรรมชาติของสื่ อนั้นโดยผูค้ รอบครองจะต้องรับโทษหนักขึ้นหากเป็ นการครอบครอง
โดยมี เจตนาพิเศษเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการค้าเท่านั้น การครอบครองสื่ อลามกแอบถ่ ายจึงยังคงเป็ น
เสรี ภาพที่ปัจเจกบุคคลสามารถครอบครองได้ เนื่องจากกฎหมายยังไม่มีการแยกประเภทของสื่ อลามก
อนาจารแอบถ่ายออกจากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไป แต่ถึงกระนั้น การต้องห้ามครอบครองสื่ อลามก
อนาจารเด็กก็สามารถนามาเปรี ยบเทียบกับการกาหนดความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูก
ถ่ายไม่ยนิ ยอมในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการคุม้ ครองสิ ทธิในความเป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูป้ รากฏใน
สื่ อโดยไม่รับรู ้และยินยอมเป็ นสาคัญ
5.3.4.1 การยึดถือ
จากการศึ ก ษาพบว่า การก าหนดความผิ ด อาญาส าหรั บ ผูค้ รอบครองทรั พ ย์ที่ ต้อ งห้า ม
ตามกฎหมาย กฎหมายมุ่งจะเอาผิดกับผูท้ ี่ยดึ ถือทรัพย์ที่ตอ้ งห้ามนั้นไว้ตามความเป็ นจริ ง
5.3.4.2 เจตนายึดถือ
จากการศึ ก ษาพบว่า การก าหนดความผิ ด อาญาส าหรั บ ผูค้ รอบครองทรั พ ย์ที่ ต้อ งห้า ม
ตามกฎหมาย บุ คคลผูน้ ้ ันจะต้องรู ้ ว่าทรัพย์น้ ันเป็ นทรัพย์ตอ้ งห้าม ไม่ว่าผูท้ ี่ยึดถื อทรัพย์น้ ันจะยึดถื อ
ทรั พ ย์โดยเจตนายึดถื อเพื่ อตนหรื อเป็ นเพีย งการยึดถื อทรัพ ย์น้ ันไว้แทนบุคคลอื่ นก็ เป็ นความผิดได้
หากได้รู้หรื อมีเหตุอนั สมควรรู ้ได้วา่ สื่ อนั้นเป็ นสื่ อลามกอนาจารต้องห้าม
ส่ วนการพิสูจน์เจตนาในการครอบครองนั้น ต้องยอมรับว่าเป็ นการยากที่เจ้าหน้าที่ที่บงั คับ
ใช้กฎหมายจะเข้าตรวจค้นหรื อจับกุม หากผูค้ รอบครองยังคงมีไว้อย่างเป็ นส่ วนตัวไม่นาออกเปิ ดเผย
เว้นแต่ในกรณี ที่ผูค้ รอบครองมี ไว้อวดอ้างเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการค้า แต่ก็สันนิ ษ ฐานได้ยากยิ่งว่า
การกล่าวอ้างของผูค้ รอบครองด้วยเหตุไม่ตอ้ งการรับโทษหนักขึ้นจะพิสูจน์ได้อย่างไร จึงควรมีการ
กาหนดข้อสันนิ ษฐานเกี่ยวกับเจตนาในการครอบครองสื่ อลามกอนาจารโดยมีวตั ถุประสงค์ทางการค้า
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นคดี ดังเช่ นในประเทศสหรัฐอเมริ กาได้มีการกาหนดข้อสันนิ ษฐานของ
ผูค้ รอบครองสื่ อลามกอนาจารเด็กไว้
5.3.5 ข้อยกเว้นโทษ
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จากการศึ ก ษาบทบัญ ญัติ ที่ ก าหนดความผิ ด อาญาแก่ ผู้ค รอบครองสื่ อ ลามกอนาจาร
ที่ผปู้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยนิ ยอมในแต่ละประเทศพบว่า ไม่ได้มีการกาหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการ
ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผูป้ รากฏในสื่ อถูก ถ่ ายโดยไม่ยินยอมเอาไว้เลย แม้ว่าจะเป็ นสื่ อลามก
อนาจารโดยทัว่ ไปก็ตาม
สาหรับแนวทางในการกาหนดข้อยกเว้นของการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผปู้ รากฏใน
สื่ อถู ก ถ่ า ยโดยไม่ ยินยอมในประเทศไทยมี ค วามเห็ นว่า ควรก าหนดข้อยกเว้นโทษของการกระท า
ความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารไว้ เนื่องจากบุคคลที่มีสื่อลามกอนาจารไว้ในครอบครองอาจ
เป็ นสมาชิกกลุ่มออนไลน์ที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ต้ งั ขึ้นเพื่อเผยแพร่ สื่อลามกอนาจารมาตั้งแต่แรก แต่เมื่อ
มี การโพสต์สื่ อลามกอนาจารโดยสมาชิ กคนอื่นๆ สื่ อลามกอนาจารดัง กล่ า วก็จะไปปรากฏบนหน้า
จอคอมพิ วเตอร์ ห รื อโทรศัพ ท์มื อถื อของผูใ้ ช้ท ันที ที่ มี ก ารเข้า ไปอ่ า นข้อความ หรื ออาจเป็ นกรณี ที่
ผูค้ รอบครองได้ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผแู้ อบถ่ายไม่ยินยอมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อ
ประโยชน์ในทางเพศ เช่น การครอบครองไว้เพื่อเป็ นพยานหลักฐาน หรื อเพื่อยึดเป็ นของกลางเพื่อรอ
การท าลาย เป็ นต้น การก าหนดให้ก ารครอบครองโดยรู้ หรื อมี เหตุ อ ันควรรู้ ว่า สื่ อนั้นเป็ นสื่ อลามก
อนาจารที่เกิดจากการถ่ายโดยไม่ยนิ ยอมเป็ นความผิดเสี ยทีเดียว ย่อมปราศจากเจตนาในการใช้สื่อลามก
อนาจารเพื่อวัตถุ ประสงค์ในทางเพศ ดังนั้น จึงควรกาหนดให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูก
ถ่ายไม่ยินยอมไว้โดยรู้ หรื อควรรู้ถึงลักษณะสื่ อลามกอนาจารดังกล่าว ประกอบกับมีเจตนาพิเศษเพื่อ
สนองความใคร่ ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยผูค้ รอบครองจะต้องรับโทษหนักขึ้น หากเป็ นการครอบครอง
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า

5.4 ตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาข้างต้นสามารถสรุ ปแนวทางในการกาหนดความผิดอาญาในการครอบครอง
สื่ อลามกอนาจารโดยผูป้ รากฏในสื่ อถูกถ่ายโดยไม่ยนิ ยอมได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5.1 ตารางสรุ ปผลการวิเคราะห์
บทบัญญัติ

ประมวลกฎหมายอาญา

ฐานความผิด

มาตรา 287/3 ความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอม
1. ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมไว้เพื่อสนองความใคร่
ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2. ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมไว้เพื่อความประสงค์แห่ ง
การค้า หรื อเพื่อการแจกจ่าย หรื อแสดงอวดอ้างแก่ประชาชน

นิยามของการถ่ าย
สื่ อทีถ่ ูกควบคุม

การบันทึกภาพโดยผูป้ รากฏในภาพไม่ยนิ ยอม
เอกสาร สิ่ งพิมพ์ ภาพถ่าย แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร์ โดยหมายรวมถึงสิ่ งที่ได้
จากการสาเนาของสิ่ งนั้นด้วย

ลักษณะลามกอนาจาร วัตถุ หรื อสิ่ งที่แสดงให้รู้หรื อเห็นถึงการกระทาทางเพศ หรื อนาเสนออวัยวะ
ของสื่ อ

เพศของบุคคล โดยรู ป เรื่ อง หรื อลักษณะสามารถสื่ อไปในทางน่าอับอาย เช่น
ภาพการมีเพศสัมพันธ์ การสาเร็ จความใคร่ ดว้ ยตนเอง การเปิ ดเผยอวัยวะเพศ
รวมถึงภาพบุคคลจาลองที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์

อัตราโทษ

1. ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมเพื่อสนองความใคร่ ของ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นหกหมื่น
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
2. ครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมไว้เพื่อความประสงค์แห่ ง
การค้า หรื อเพื่อการแจกจ่าย หรื อแสดงอวดอ้างแก่ประชาชนต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

ข้ อยกเว้น

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่ให้นามาใช้บงั คับกับผูอ้ ยูใ่ นกลุ่มของระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีการโพสต์สื่อลามกอนาจารลงในกลุ่มโดยผูน้ ้ นั ยังไม่ได้เปิ ดดู
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุ ป
เนื่ อ งจากสื่ อ ลามกอนาจารที่ ผูถ้ ู ก ถ่ า ยไม่ ยิน ยอมส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ ท ธิ ใ นความเป็ นอยู่
ส่ วนตัวเป็ นอย่างมาก รัฐจึงควรกาหนดบทบัญญัติความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่าย
ไม่ยนิ ยอมโดยไม่ขดั ต่อเสรี ภาพในการแสดงออกแต่อย่างใด เนื่องจากสื่ อดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการรับรู้
และยินยอมของผูท้ ี่ปรากฏในสื่ อ ซึ่ งขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและสานึกอันดีของประชาชน
จากการศึ กษาพบว่าการครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอม แม้จะเป็ นการ
ครอบครองโดยมีไว้อย่างส่ วนตัวก็เป็ นความผิด เพราะทุกครั้งที่เปิ ดดูหรื ออาจจะมีการเปิ ดดู ผูเ้ สี ยหาย
ย่อมวิตกกังวลประหนึ่งว่าได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศอยูต่ ลอดเวลาโดยไม่มีวนั จบสิ้ น การที่รัฐอนุญาตให้
มีการครอบครองได้จึงเปรี ยบเสมือนการยอมรับในการกระทาดังกล่าว
กฎหมายหลักในมาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา ด้วยแนวคิดการไม่ก่อความเสี ยหายแก่
สังคมส่ วนรวมก็ยงั คงไม่ครอบคลุมเพียงพอที่จะจะคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายจากการถูกแอบถ่ายได้ ตราบใดที่
ยังไม่ได้แยกประเภทของสื่ อแอบถ่ายลามกอนาจารออกจากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไป สิ ทธิ ในความ
เป็ นอยูส่ ่ วนตัวของผูถ้ ูกแอบถ่ายก็ยงั คงไม่ได้รับความคุม้ ครอง
6.2 ข้ อเสนอแนะ
ตามบทสรุ ปที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอเสนอแนะแนวทางในการกาหนดความผิดอาญา
ในการครอบครองสื่ อแอบถ่ายลามกอนาจาร ดังนี้
1. ควรมีการแยกบทบัญญัติความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอม
ออกจากสื่ อลามกอนาจารโดยทัว่ ไป เพื่อให้สิทธิ ในความเป็ นอยู่ส่วนตัวได้รับความคุ ม้ ครอง โดยไม่
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กระทบต่ อ เสรี ภ าพในการรั บ ฟั ง การแสดงความคิ ด เห็ น ผ่ า นสื่ อ ลามกอนาจารทั่ว ไปตามวิ ถี เ สรี
ประชาธิปไตย
2. ควรกาหนดให้การครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยินยอมเป็ นความผิดอาญา
แม้วา่ การครอบครองนั้นจะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรื อวัตถุประสงค์ทางการค้าก็ตาม
จึงขอเสนอให้มีบทบัญญัติเกี่ ยวกับความผิดฐานครอบครองสื่ อลามกอนาจารไว้ในมาตรา
287 แห่งประมวลกฎหมาย เพื่อความสมบูรณ์ให้เพิ่มเติมเป็ นมาตรา 287/3 โดยกาหนดความผิดเฉพาะไว้
แก่ผคู ้ รอบครองใดๆ ในสื่ อลามกอนาจารดังนี้
มาตรา 287/3 “ผูใ้ ดครอบครองสื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูกถ่ายไม่ยนิ ยอมเพื่อแสวงหาประโยชน์
ในทางเพศสาหรั บตนเองหรื อผูอ้ ื่ น ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกิ นสามปี หรื อปรับไม่เกิ นหกหมื่นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่ ง มีไว้เพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการค้าหรื อเพื่อการแจกจ่าย
หรื อแสดงอวดอ้างแก่ประชาชน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิ นห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ”
ทั้งนี้ โดยเห็นสมควรให้มีการกาหนดนิ ยามความหมายของคาว่า “สื่ อลามกอนาจารที่ผถู้ ูก
ถ่ายไม่ยนิ ยอม” ไว้ในมาตรา 1 อนุมาตรา 18 ความว่า
“วัตถุหรื อสิ่ งที่แสดงให้รู้หรื อเห็นถึงการกระทาทางเพศ หรื อนาเสนออวัยวะเพศของบุคคล
โดยรู ป เรื่ อง หรื อลักษณะสามารถสื่ อไปในทางน่ าอับอาย ไม่วา่ จะอยู่ในรู ปแบบของเอกสาร สิ่ งพิมพ์
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ หรื อรู ปแบบอื่นใด ในลักษณะทานองเดียวกัน และให้หมายความ
รวมถึ งวัตถุ หรื อสิ่ งต่างๆ ข้างต้นที่จดั เก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรื อในอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ อื่นที่
สามารถแสดงผลให้เข้าใจความหมายได้ โดยที่ผถู้ ูกถ่ายนั้นไม่ยนิ ยอม”
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