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จากเอกสารข้อทางวิชาการฉบับนี้จะยังประโยชน์ในการพิจารณาศึกษาร่าง
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ผศ.วนิดาแสงสารพันธ์

1. เหตุผลและความจำเป็น
 ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ

“เนื่องจากกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถ
บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการใน
การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก 
เช่น สื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เกี่ยวกับ
เด็ก ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กำหนดให้รัฐ
ภาคีต้องบัญญัติให้เป็นความผิดอาญาและมีมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามที่เหมาะสมไว้ด้วย และประเทศไทยได้เป็นภาคีของพิธีสาร
ดังกล่าว ประกอบกับยังมีสื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
อื่นๆ เช่น การใช้ยาเสพติด การฆ่าตัวตาย หรือการกระทำทารุณกรรม
ต่อเด็ก ซึ่ งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วย ดังนั้น เพื่อให้การ  
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพ สมควรมี
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”  
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เป็นกฎหมายที่ร่างขึ้นภายใต้พันธกรณีของประเทศไทยที่มีต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู่เมื่อพิจารณาจากอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพบว่ามีหลัก
การสำคัญเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิด้านต่างๆที่เด็กพึงจะได้รับพร้อมทั้งกำหนด
หลักเกณฑ์และแบบพิธีซึ่งประเทศที่ให้สัตยาบันต้องปฏิบัติตามซึ่งต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ขึ้นใช้บังคับโดยเป็นกฎหมายที่มีสาระสำคัญ
และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความ
ประพฤติเด็กทั้งได้กำหนดขั้นตอนและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
เพื่อให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและมีพัฒนาการที่ เหมาะสม
อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวรวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูก
ทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมตลอดจนปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็ก
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็กแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นของการที่ต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้พบว่าสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกใน
“อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” (Convention on the Rights of the Child) ที่
กำหนดให้รัฐภาคีรับที่จะต้องคุ้มครองเด็กจากการแสวงประโยชน์ทางเพศและการ
กระทำทางเพศที่มิชอบทุกรูปแบบโดยเพื่อการนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกำหนดให้รัฐ
ภาคีจะต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการภายในประเทศและ
มาตรการทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อป้องกันการชักจูงใจหรือบีบบังคับเด็กให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางเพศใดๆที่มิชอบด้วยกฎหมายการแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้า
ประเวณีหรือการกระทำอื่นๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนการ
แสวงหาประโยชน์จากเด็กในการแสดงลามกอนาจารและที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจาร1

 1 Article34

  StatesPartiesundertaketoprotectthechildfromallformsofsexual

exploitationandsexualabuse.Forthesepurposes,StatesPartiesshallin



บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. ... �

ประกอบกับภายใต้“พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก 
การค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก” (Optional Protocol to the 
Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child 
prostitution and child pornography) ที่กำหนดให้รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องห้าม
การค้าเด็กการค้าประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุไว้ในพิธีสารนี้2
ทั้งยังจะต้องประกันว่าการกระทำดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มี
โทษทางอาญาอย่างเหมาะสมไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือ
นอกราชอาณาจักรก็ตามนอกจากนี้รัฐภาคียังจะต้องกำหนดให้ความผิดเช่นว่านั้นได้
รับการลงโทษโดยบทลงโทษที่เหมาะสมกับลักษณะความร้ายแรงของความผิดนั้น
อีกด้วย3โดยกรณีของ“สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก” (Child Pornography)ที่เป็นที่มา

particulartakeallappropriatenational,bilateralandmultilateralmeasuresto

prevent:

  (a) Theinducementorcoercionofachildtoengageinanyunlawful

sexualactivity;

  (b) Theexploitativeuseofchildreninprostitutionorotherunlawful

sexualpractices;

  (c) Theexploitativeuseofchildreninpornographicperformancesand

materials.

 2 Article1:StatesPartiesshallprohibitthesaleofchildren,child

prostitutionandchildpornographyasprovidedforbythepresentProtocol.

 3 Article3

  1. EachStatePartyshallensurethat,asaminimum,thefollowing

actsandactivitiesarefullycoveredunderitscriminalorpenallaw,whether

suchoffencesarecommitteddomesticallyortransnationallyoronan

individualororganizedbasis:

   (a) Inthecontextofsaleofchildrenasdefinedinarticle2:

   (i)Offering,deliveringoraccepting,bywhatevermeans,a

childforthepurposeof:
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ของการตรากฎหมายฉบับนี้นั้นพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่อง
การค้าเด็กการค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กได้กำหนดให้หมายความถึง
สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเด็กเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเพศอย่างชัดแจ้งทั้งที่เป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเหตุการณ์ที่จำลองขึ้นหรือการนำเสนออวัยวะส่วนหนึ่ง

   a.Sexualexploitationofthechild;

   b.Transferoforgansofthechildforprofit;

   c.Engagementofthechildinforcedlabour;

   (ii)Improperlyinducingconsent,asanintermediary,forthe

adoptionofachildinviolationofapplicableinternationallegalinstruments

onadoption;

   (b) Offering,obtaining,procuringorprovidingachildforchild

prostitution,asdefinedinarticle2;

  (c) Producing,distributing,disseminating,importing,exporting,

offering,sellingorpossessingfortheabovepurposeschildpornographyas

definedinarticle2.

  2. SubjecttotheprovisionsofthenationallawofaStateParty,the

sameshallapplytoanattempttocommitanyofthesaidactsandto

complicityorparticipationinanyofthesaidacts.

  3. EachStatePartyshallmakesuchoffencespunishableby

appropriatepenaltiesthattakeintoaccounttheirgravenature.

  4. Subjecttotheprovisionsofitsnationallaw,eachStatePartyshall

takemeasures,whereappropriate,toestablishtheliabilityoflegalpersonsfor

offencesestablishedinparagraph1ofthepresentarticle.Subjecttothelegal

principlesoftheStateParty,suchliabilityoflegalpersonsmaybecriminal,

civiloradministrative.

  5. StatesPartiesshalltakeallappropriatelegalandadministrative

measurestoensurethatallpersonsinvolvedintheadoptionofachildactin

conformitywithapplicableinternationallegalinstruments.
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ส่วนใดทางเพศใดของเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศเป็นหลัก4ประกอบกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับวัตถุลามกอนาจารและมีบทกำหนดโทษทางอาญาไว้เป็นการเฉพาะในปัจจุบัน
มีเพียงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเท่านั้นที่กำหนดว่า

“มาตรา287ผู้ใด
(1)เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการ

แสดงอวดแก่ประชาชนทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักรส่งออก
หรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดย
ประการใดๆซึ่งเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพ
โฆษณาเครื่องหมายรูปถ่ายภาพยนตร์แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใด
อันลามก

(2)ประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือ
สิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวัตถุหรือ
สิ่งของเช่นว่านั้น

(3)เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าว
แล้วโฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตาม
มาตรานี้หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จาก
บุคคลใดหรือโดยวิธีใด

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

 4 Article2

  ForthepurposesofthepresentProtocol:

 (a) Saleofchildrenmeansanyactortransactionwherebyachildis

transferredbyanypersonorgroupofpersonstoanotherforremunerationor

anyotherconsideration;

 (b) Childprostitutionmeanstheuseofachildinsexualactivitiesfor

remunerationoranyotherformofconsideration;

 (c) Childpornographymeansanyrepresentation,bywhatevermeans,

ofachildengagedinrealorsimulatedexplicitsexualactivitiesorany

representationofthesexualpartsofachildforprimarilysexualpurposes.
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เพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ประกอบกับกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกเช่นสื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็กเป็นการเฉพาะประกอบกับยังมีสื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายอื่นๆเช่นการใช้ยาเสพติดการฆ่าตัวตายหรือการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก
ซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วยดังนั้นเพื่อให้การปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายมีประสิทธิภาพจึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายจึงจำต้องตรากฎหมายเพื่อรองรับหลักการที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา
ดังกล่าว

2. บทวิเคราะห์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
 ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
 อันตรายพ.ศ....

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....
เป็นกฎหมายที่มีลักษณะของการกำหนดฐานความผิดอันเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายขึ้นเป็นการเฉพาะประกอบกับพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
เรื่องการค้าเด็กการค้าประเวณีและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กที่กำหนดให้รัฐภาคีจะต้อง
มีมาตรการป้องกันและปราบปรามที่เหมาะสมไว้ด้วยดังนั้นร่างกฎหมาย ฯ ฉบับนี้จึง
มีวัตถุประสงค์หลักมุ่งไปยังการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่มี
ผลต่อ “เด็ก” เป็นการเฉพาะดังนั้นเมื่อพิจารณาจาก“อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก” 
พบว่าได้กำหนดให้เด็กหมายความถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เว้นแต่จะ
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย5ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กของไทยก็ได้

 5 Article1

  ForthepurposesofthepresentConvention,achildmeansevery

humanbeingbelowtheageofeighteenyearsunless,underthelaw

applicabletothechild,majorityisattainedearlier.
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บัญญัติในลักษณะเดียวกันคือกำหนดให้เด็กหมายความถึงบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า
สิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ร่างกฎหมายฯนี้พบว่าได้กำหนดให้“เด็ก” หมายความถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า  
สิบแปดปีบริบูรณ์และให้หมายความรวมถึงตัวแสดงในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่มี
เนื้อหาหรือลักษณะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ด้วย  

การวิเคราะห์ร่างกฎหมายฯนี้จึงจะพิจารณาเป็นสามส่วนคือบทนิยามผู้มี
อำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและกระบวนการดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายและบทลงโทษดังนี้

	2.1	บทนิยาม	

โดยที่ร่างกฎหมายฯได้กำหนดให้

“สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย” หมายความว่า เอกสาร ภาพ สิ่งพิมพ์ รูปรอย 
เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร ์เสียงหรือถ้อยคำ ข้อความ ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่
กระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุ โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิด   

(1) การกระทำวิปริตทางเพศ 

(2) ความสัมพันธ์หรือการกระทำทางเพศกับเด็ก 

(3) การกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก  

(4) การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ 

(5) การใช้ยาเสพติด หรือ 

(6) การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่าผู้อื่น 
หรือทำร้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้าย 

เมื่อพิจารณาจากบทนิยามดังกล่าวพบว่าร่างกฎหมายฯกำหนดว่าสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายหมายความถึง“เอกสาร ภาพ สิ่งพิมพ์ รูปรอย เครื่องหมาย   
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รูปถ่าย ภาพยนตร์ เสียงหรือถ้อยคำ ข้อความ ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ”นั้นเป็นกรณีที่
ผู้ร่างประสงค์ที่จะใช้ถ้อยคำให้มีความหมายครอบคลุมไปยังรูปแบบของสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายที่จะสามารถเกิดขึ้นในปัจจุบันในรูปแบบต่างๆที่ถูกทำขึ้นแล้วส่ง
ผลเป็นการกระตุ้นส่งเสริมหรือยั่วยุโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งอย่างใด
ในหกประการตามร่างกฎหมายฯก็จะถือเป็นสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมาย
โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้

 -กรณีสิ่งยั่วพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อให้เกิด“ความสัมพันธ์หรือ  
การกระทำทางเพศกับเด็ก” นั้นจากถ้อยคำดังกล่าวสามารถแยกผลของ
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายเป็นสองกรณีคือสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่น่า
จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับเด็กหรือสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อ
ให้เกิดการกระทำทางเพศกับเด็กเมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายฯพบว่า
ไม่ได้ให้ความหมายที่ชัดเจนของคำว่า“ความสัมพันธ์” ว่าหมายความว่า
อย่างไรอันนำไปสู่ความสับสนของผู้ ใช้กฎหมายและประชาชนได้
ประกอบกบัเมือ่พจิารณาจากรา่งกฎหมายฯทัง้ฉบบัจะพบวา่รา่งกฎหมายฯ
นี้ได้กำหนดฐานความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายโดยกำหนดเป็น
โทษทางอาญาที่มีบทลงโทษที่รุนแรงเพราะฉะนั้นการกำหนดให้สิ่งใดหรือ
การกระทำลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิดจึงควรที่จะกำหนดนิยาม
ให้มีความชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอันเป็นสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ6ที่ว่า“บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา 

 6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

  มาตรา39บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลา

ที่กระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่า

โทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำความผิดมิได้

  ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด

  ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคล

นั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้
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เว้นแต่ได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำนั้นบัญญัติเป็น
ความผิดและกำหนดโทษไว้”เพราะฉะนั้นจึงควรแก้ไขโดยกำหนดให้
นิยามของคำว่า“ความสัมพันธ์หรือการกระทำทางเพศกับเด็ก”ให้มี
ความหมายชัดเจนมากขึ้น

 -กรณีสิ่งยั่วพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อให้เกิด“การกระทำทารุณกรรม
ต่อเด็ก”นั้นร่างกฎหมายฯนี้มิได้ให้ความหมายเอาไว้ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546อันเป็นกฎหมายที่มีสาระ
สำคัญและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและ
ส่งเสริมความประพฤติเด็กแล้วพบว่ากฎหมายได้กำหนดให้“การกระทำ
ทารุณกรรมต่อเด็ก”นั้นหมายความถึง“การกระทำหรือละเว้นการ
กระทำด้วยประการใด ๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิด
อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็ก การใช้เด็ก
ให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกาย  
หรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ทั้งนี้ ไม่ว่าเด็กจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม”7ทั้งยังกำหนดโทษสำหรับการกระทำนั้นไว้ด้วย8
เพราะฉะนั้นกรณีของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายนี้ที่ส่งผล
ให้เกิดการทารุณกรรมต่อเด็ก จึงควรนำบทนิยามดังกล่าวจากกฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองเด็กมาบัญญัติในกฎหมายน ี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน
และง่ายต่อการปฏิบัติ

 -กรณีสิ่งยั่วพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อให้เกิดการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ายชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าผู้อื่นหรือทำร้ายร่างกายโดย
ทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายตาม(6)นั้นเมื่อพิจารณาจากหลัก

 7 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546:มาตรา4

 8 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546

  มาตรา78ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา26ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ

ไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
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การและเหตุผลของการตราร่างกฎหมายฯนี้พบว่าเป็นไป“เนื่องจาก
กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามก เช่น สื่อที่มีการ
แสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก ซึ่งพิธีสาร
เลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กำหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัติ
ให้เป็นความผิดอาญาและมีมาตรการป้องกันและปราบปรามที่เหมาะสม
ไว้ด้วย และประเทศไทยได้เป็นภาคีของพิธีสารดังกล่าว ประกอบกับยังมี
สื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายอื่น ๆ เช่น การใช้ยาเสพติด 
การฆ่าตัวตาย หรือการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก ซึ่งต้องปราบปรามไป
พร้อมกันด้วย” เพราะฉะนั้นสิ่งยั่วพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อให้เกิด
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าผู้อื่น
หรือทำร้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายตาม(6)นั้น
จึงไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายดังกล่าวประกอบกับการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าผู้อื่นหรือ
ทำร้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายนั้นเป็นการกระทำ
ที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นความผิดและมีบทลงโทษชัดเจนแล้วในประมวล
กฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายและสอดรับกับกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันจึงไม่ควรกำหนดให้สิ่งยั่วพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อให้เกิด
การกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฆ่า  
ผู้อื่น หรือทำร้ายร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายให้
เป็นความผิดตามกฎหมายนี้อีก

	2.2	ผู้มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย		

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....
กำหนดให้มีคณะกรรมการเฉพาะด้านขึ้นมาคณะหนึ่งโดยบัญญัติในหมวดสองของ
ร่างกฎหมายฯซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้
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	 	1.	 จำนวนของคณะกรรมการ	

 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ.
...กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายขึ้นคณะ
หนึ่งโดยมีองค์ประกอบดังนี้

 “มาตรา 6 ให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย” เรียกโดยย่อว่า “ป.ป.อ.” อันประกอบด้วย 

 (1) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

      (2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นรองประธานกรรมการ 

      (3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงาน
ศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด 

      (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์แต่งตั้งจำนวนห้าคน โดยต้องแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ด้านจิตวิทยา จิตเวช เด็กและเยาวชน สื่อสารมวลชน และสังคมวิทยา 
ด้านละหนึ่งคน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นสตรีไม่น้อยกว่าสองคน 

      ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเป็นกรรมการและเลขานุการ และคณะกรรมการจะแต่งตั้ง
ข้าราชการในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ  
ผู้สูงอายุ ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได”้ 
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 เมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายฯมาตรา6พบว่ากฎหมายกำหนดให้มี
“คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย”หรือ“ป.ป.อ.”  
ขึ้นโดยมีองค์ประกอบมาจากสามส่วนกล่าวคือกรรมการโดยตำแหน่งที่เป็นฝ่าย
การเมืองกรรมการที่มาจากฝ่ายข้าราชการประจำและมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคล
ภายนอกรวมจำนวนทั้งสิ้น18คนซึ่งโดยปกติการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่
อยา่งหนึง่อยา่งใดในลกัษณะของคณะกรรมการซึง่เปน็องคค์ณะบคุคลนัน้การดำเนนิการ
ของคณะกรรมการจะเป็นการประชุมโดยจะต้องมีการลงมติซึ่งส่งผลให้การตั้ง
คณะกรรมการจำกำหนดจำนวนของกรรมการเป็นจำนวนเลขคี่ทั้งนี้เพื่อให้ไม่เกิด
ปัญหาในการลงมติ ให้ดำเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ เป็นอำนาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการเพราะฉะนั้นกรณีของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายตามร่างกฎหมายฯนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งจะต้องมีดำเนินการตาม
กฎหมายโดยการพิจารณาลงมติจึงควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการเสียใหม่โดยให้มีจำนวนคณะกรรมการให้มีจำนวนเลขค ี่เพื่อมิให้เป็น
อุปสรรคต่อการทำงานของคณะกรรมการ

	 	2.	 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ	

ร่างกฎหมายฯกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายมีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญดังที่กำหนดในมาตรา10ดังนี้

    “มาตรา 10 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

     (1) กำหนดแผนงานและมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 (2) วางโครงการและดำเนินการ ตลอดจนสั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 

 (3) เร่งรัดและประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (4) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการ แผนงาน หรือโครงการของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม  
พระราชบัญญัตินี้ 

 (5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในสถาน
ประกอบการหรือสถานที่อื่นใด และกำหนดให้สถานที่ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจใด ๆ 
เป็นสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการดังกล่าว 

 (6) วางหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม  
พระราชบัญญัตินี้ 

 (7) สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 

 (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็น
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ” 

 เมื่อพิจารณาจากหลักการและเหตุผลในการตรากฎหมายนี้พบว่าการ
ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายนี้เป็นผลจากกฎหมาย
อาญาที่เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งไม่มี
กฎหมายกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
วัตถุลามกเช่นสื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก
ซึ่งพิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กกำหนดให้รัฐภาคีต้องบัญญัติให้เป็น
ความผิดอาญาและมีมาตรการป้องกันและปราบปรามที่เหมาะสมไว้ด้วยและประเทศ
ไทยได้ร่วมเป็นภาคีของพิธีสารดังกล่าวประกอบกับยังมีสื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายอื่นๆเช่นการใช้ยาเสพติดการฆ่าตัวตายหรือการกระทำทารุณ
กรรมต่อเด็กซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วยนั้นอันเป็นเรื่องที่ครอบคลุมไปถึง
อำนาจหน้าที่ที่ของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานส่งผลให้ร่างกฎหมายฯต้อง
กำหนดให้กำหนดให้มีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจำนวน5คนและครอบคลุม
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ภารกิจของ5กระทรวงหลักอันได้แก่9

 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

 5.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 การกำหนดในลักษณะเช่นนี้สามารถกระทำได้หากเป็นเรื่องที่มีหลายส่วน
ราชการเข้ามาเกี่ยวข้องดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.2546ที่ได้
กำหนดให้มีรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายหลายคนดังนี้

 “มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรี
แต่ละกระทรวงมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงหรือระเบียบเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น” 

 นอกจากนี้ยังกำหนดให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบ
กระเทือนถึงอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดเกี่ยวกับ
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่นอีกทั้งในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
การตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และของส่วนราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตาม
กฎหมายอื่นกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจแก่“คณะรัฐมนตรี”เป็นผู้วินิจฉัยโดยให้

 9 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....:

มาตรา5
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คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงานไว้ด้วย10

ภายใต้หลักการข้างต้นจึงเป็นที่มาของการกำหนดให้มีตัวแทนจากส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่
กำหนดไว้ในมาตรา10(1)ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแผนงาน
และมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา
10(2)ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการวางโครงการและดำเนินการตลอดจน
สั่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายและในมาตรา10(3)ที่กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเร่งรัดและ
ประสานงานการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้นั้นเป็นการกำหนดอำนาจแก่คณะกรรมการในลักษณะของการ
ก้าวล่วงเข้าไปในอำนาจของส่วนราชการอื่นที่มีกฎหมายกำหนดอำนาจเป็นการเฉพาะ
ซึ่งทำไม่ได้ประกอบกับเนื้อหาของร่างกฎหมายฯนี้เป็นเรื่องที่มีส่วนราชการหลาย
หน่วยงานมีอำนาจหน้าทีโดยตรงต้องดำเนินการประกอบกับการกำหนดองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการได้นำเอาผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นคณะ
กรรมการแล้วเพราะฉะนั้นอำนาจของคณะกรรมการตามความในมาตรา 10(1)(2) 
และ (3) นั้น จึงควรกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายนี้ เป็นผู้เสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
นำไปปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้โดยที่เนื้อหาของร่างกฎหมายฯนี้เป็นเรื่องที่มีส่วนราชการ
หลายหน่วยงานมีอำนาจหน้าทีโดยตรงต้องดำเนินการประกอบกับการกำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการได้นำเอาผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
เป็นคณะกรรมการแล้วการดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฎหมายนี้จึงจำต้องเป็น

 10 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....:

มาตรา4
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ความร่วมมือกันของหลายส่วนราชการซึ่งจำต้องมีการออกกฎกระทรวงโดยอาศัย
อำนาจตามความในกฎหมายที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการนั้นๆเพื่อการป้องกันป้องกัน
และปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้บังเกิดผลและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นร่างกฎหมายฯฉบับนี้จึงควรกำหนดให้อำนาจ
ของคณะกรรมการที่จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการของแต่ละกระทรวงที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนี้เพิ่มเติมขึ้น
อีกด้วย

ประการสุดท้ายโดยที่มาตรา4ของร่างกฎหมายฯได้กำหนดให้กรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่และของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจเกี่ยวกับ
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่นกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจแก่   
“คณะรัฐมนตรี”เป็นผู้วินิจฉัยโดยให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการและการประสานงานไว้ด้วยนั้นเมื่อพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของคณะกรรม
การตามที่กำหนดในมาตรา10พบว่ามิได้กำหนดอำนาจเกี่ยวกับการวางระเบียบการ
ปฏิบัติราชการและการประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันเองแต่ประการใด
มีเพียงอำนาจในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการแผนงานหรือโครงการของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ตามมาตรา10(4)เท่านั้นเพราะฉะนั้นเพื่อให้สอดรับกับร่าง
กฎหมายฯในมาตรา4ดังกล่าวจึงควรที่จะกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการ
เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
และการประสานงานระหว่างส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี้เพิ่มเติมขึ้นด้วย
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	2.3	กระบวนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและ		
บทลงโทษ	

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....
ได้กำหนดให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้เป็นอำนาจของ“พนักงาน  
เจ้าหน้าที่” ซึ่งหมายความถึงข้าราชการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้11โดยมีกระบวนการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังนี้

	 	1.		กระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย	

 การดำเนินการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายนั้น
ร่างกฎหมายฯกำหนดให้เป็นอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งย่อมหมายความว่าเป็นข้าราชการในแต่ละกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายแล้วได้รับการ
แต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นๆให้ดำเนินการตามกฎหมายนี้โดยกฎหมาย
กำหนดให้การปฏิบัติการต่างๆของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะมี
ฐานะเป็น“เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”12โดยมีประเด็นที่ต้อง
พิจารณาดังนี้

 ก. การค้น 

  “มาตรา 14 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 11 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....:

มาตรา3

 12 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....:

มาตรา17
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 (1) เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอัน
ควรสงสัยตามสมควรว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือจะใช้ใน
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

 (2) ค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรว่ามีสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการกระทำความผิดตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ 

 (3) ยึดหรืออายัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

   การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง (1) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อ  
ศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้นหรือศาลอาญาเพื่อขอออกหมายค้น 
เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน 
ทำลาย หรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ทั้งนี้ ต้องบันทึกรายละเอียดและผลการ
ดำเนินการ และรายงานต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่เวลาลงมือดำเนินการ ในกรณีที่ศาลนั้นเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นไป
ตามกฎหมาย ศาลจะสั่งระงับหรือเพิกถอนการดำเนินการนั้นก็ได้  

   พนักงานเจ้าหน้าที่ตำแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอำนาจหน้าที่ในการใช้
อำนาจตามรรคหนึ่ง (1) โดยไม่มีหมายค้นหรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อน
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดโดยความเห็นชอบของกรรมการ 

   ในกรณีที่เป็นการเข้าค้นในเวลากลางคืน พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้า
ในการค้นต้องเป็นข้าราชการตำแหน่งใดหรือระดับใดให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

   ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจำ
ตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการกำหนด  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  
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 กรณีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา14(1)ที่กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อำนาจในการเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ของบุคคลใดเพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควร
สงสัยตามสมควรว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการ
กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่อาจใช้ เป็นพยานหลักฐานได้นั้น
กระบวนการดังกล่าวร่างกฎหมายฯกำหนดให้จะต้องดำเนินการยื่นคำร้องต่อ
ศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้นหรือศาลอาญาเพื่อขอออกหมายค้น
จึงจะดำเนินการได้อย่างไรก็ตามกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอา
หมายค้นมาได้สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดจะถูกยักย้ายซุกซ่อนทำลายหรือทำให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิมพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นหากแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
บันทึกรายละเอียดและผลการดำเนินการและรายงานต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจหรือ
ศาลอาญาภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาลงมือดำเนินการซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
เคหสถานทั้งกำหนดให้การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบ
ครองหรือตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำไม่ได้เว้นแต่จะมีคำสั่งหรือ
หมายของศาลหรือมีเหตุอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ13ประกอบกับประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปได้กำหนดให้อำนาจในการออกหมายค้น
นั้นเป็นอำนาจของศาลเท่านั้นโดยศาลมีอำนาจในการออกหมายหมายจับหมายค้น

 13 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

 มาตรา33บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดย

ปกติสุข

  การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครองหรือการตรวจค้น

เคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่าง

อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ



24 เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา 

หรือหมายขังตามที่ศาลเห็นสมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้14อย่างไรก็ตามกรณีที่มี
กฎหมายพิเศษกำหนดให้เจ้าพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจเข้าตรวจค้นเคหสถานหรือ
สถานที่ใดๆหรือยานพาหนะใดๆในส่วนที่เป็นที่รโหฐานโดยไม่ต้องมีหมายค้นก็ย่อม
สามารถกระทำได้ภายใต้ความจำเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งปรากฏในกฎหมาย
หลายฉบับดังนี้

	 	-		 พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย	์พ.ศ.	2551	

 “มาตรา27เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความ
ผิดฐานค้ามนุษย์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

.... 

(4)เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆเพื่อตรวจค้นยึดหรืออายัดเมื่อมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานในการค้ามนุษย์หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้น
มาได้พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกย้ายซ่อนเร้นหรือทำลายไปเสียก่อนหรือบุคคลนั้น
อาจถูกประทุษร้ายโยกย้ายหรือซ่อนเร้น

 ในการใช้อำนาจตาม(4)พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ก่อน
การเข้าค้นและรายงานเหตุผลที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้รวมทั้งผลการตรวจค้นเป็น
หนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตลอดจนจัดทำสำเนารายงานดังกล่าวให้ไว้แก่

 14 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา

 มาตรา57ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79มาตรา80มาตรา

92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้จะจับขังจำคุกหรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคน

หรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้น

 บุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมายปล่อยของศาล

 มาตรา59ศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับหมายค้นหรือหมายขังตามที่ศาลเห็น

สมควรหรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้
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ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้นถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ณที่นั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งมอบสำเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้และ
หากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและขึ้นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็น
หัวหน้าในการเข้าค้นต้องดำรงตำแหน่งนายอำเภอหรือรองผู้กำกับการตำรวจขึ้นไป
หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไปทั้งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็น
หัวหน้าในการเข้าค้นส่งสำเนารายงานเหตุผลและผลการตรวจค้นบัญชีพยานหลักฐาน
หรือบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และบัญชีทรัพย์ที่ได้
ยึดหรืออายัดไว้ต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่ที่ทำการค้นหรือศาลอาญา
ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการตรวจค้นเพื่อเป็นหลักฐาน”

	 	-		 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	พ.ศ.	2519	

“มาตรา14เพื่อดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดให้กรรมการเลขาธิการรองเลขาธิการและเจ้าพนักงานมีอำนาจดัง
ต่อไปนี้

(1)เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่เพื่อตรวจค้นเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรว่ามีบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซ่อนอยู่
หรือมีทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือจะ
ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้
ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้บุคคลนั้น
จะหลบหนีไปหรือทรัพย์สินนั้นจะถูกโยกย้ายซุกซ่อนทำลายหรือทำให้เปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิม

.....

การใช้อำนาจตามวรรคหนึ่ง(1)ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกำหนดและแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นรายงานเหตุผลและการ
ตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปและบันทึกเหตุอันควรสงสัยตาม
สมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้ครอบครอง
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เคหสถานหรือสถานที่ค้นแต่ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ณที่นั้นให้เจ้าพนักงานผู้ค้นส่ง
มอบสำเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่กระทำได้และหากเป็นการ
เข้าค้นในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตย์ตกเจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้น
ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งตั้งแต่ระดับ7ขึ้นไปหรือข้าราชการตำรวจ
ตำแหน่งตั้งแต่สารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือข้าราชการทหารตำแหน่งตั้งแต่ผู้บังคับ
กองร้อยหรือเทียบเท่าขึ้นไป”

	 	-		 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	

 “มาตรา61เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นาย
ทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 ...

(2)ตรวจค้นอายัดหรือยึดภาพยนตร์วีดิทัศน์หรือสื่อโฆษณาในกรณีที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราช
บัญญัตินี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถาน
ที่นั้น

 ....

 การค้นตาม(2)ต้องมีหมายค้นเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้หลักฐานดังกล่าวจะถูกยักย้ายซุกซ่อนทำลายหรือทำให้เปลี่ยน
สภาพไปจากเดิมให้ดำเนินการค้นอายัดหรือยึดหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นแต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาว่าด้วยการค้น”

 จากกฎหมายทั้งสามฉบับข้างต้นพบว่าการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อำนาจในการค้นโดยไม่ต้องมีหมายของศาลนั้นสามารถกระทำได้หากเข้าเงื่อนไขที่
กฎหมายกำหนดเป็นพิเศษซึ่งการค้นภายใต้เงื่อนไขพิเศษนั้นกฎหมายทุกฉบับได้
กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าค้นการรายงานเหตุผลและการ
ตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปและการทำบันทึกเหตุอันควรสงสัย
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ตามสมควรและเหตุอันควรเชื่อที่ทำให้สามารถเข้าค้นได้ เป็นหนังสือให้ไว้แก่
ผู้ครอบครองเคหสถานหรือสถานที่ค้นและหากไม่มีผู้ครอบครองอยู่ณที่นั้นกฎหมาย
กำหนดให้เจ้าพนักงานผู้ค้นส่งมอบสำเนาหนังสือนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันที
ที่กระทำได้หรือกรณีของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.2551แม้มิได้
กำหนดขั้นตอนดังกล่าวอย่างชัดแจ้งก็ตามหากแต่ได้กำหนดให้การค้นโดยไม่ต้องมี
หมายค้นนั้นจะต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น
อันเป็นกฎหมายทั่วไปอีกด้วยการกำหนดในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นบทบัญญัติที่กำหนด
ขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบการการใช้อำนาจตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งยังเป็น
หลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
เพราะฉะนั้นการกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการค้นโดยไม่ต้องมีหมาย
ของศาลตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
พ.ศ... นั้นสามารถกระทำได้ หากแต่ต้องมีการกำหนดขั้นตอนการเข้าตรวจค้นโดย
ไม่มีหมายค้นขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อมิให้การเข้าตรวจค้นของพนักงานเจ้าหน้าที่มีผล
เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในลักษณะเดียวกับ
กฎหมายอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นด้วย

 ข. การเข้าถึง ตรวจสอบ และทำสำเนาข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำ
ความผิด 

  “มาตรา 16 ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 หรือมีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย  
อยู่ในพัสดุภัณฑ์ จดหมาย ตู้ไปรษณียภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่น
คำร้องต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญาเพื่อการเข้าถึง ตรวจสอบ และทำเนา
ข้อมูลหรือวัตถุดังกล่าวได้ 

       เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว ให้
รายงานการดำเนินการต่อศาลโดยเร็ว” 



2� เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา 

 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ.
...มาตรา16กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆเพื่อการเข้า
ถึงตรวจสอบและทำเนาข้อมูลวัตถุใดๆในพัสดุภัณฑ์จดหมายตู้ไปรษณียภัณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำความ
ผิดตามกฎหมายได้โดยร่างกฎหมายฯนี้ได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระได้โดย
ต้องยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจหรือศาลอาญาก่อนดำเนินการอย่างไร
ก็ตามการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นการใช้อำนาจที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนและเสรีภาพ
ในการติดต่อสื่อสารถึงกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งการตรวจการกักหรือการเปิดเผย
สิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกันรวมทั้งการกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึง
ข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน15โดยรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยกำหนดให้การจำกัดเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะสามารถ

 15 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

 มาตรา35สิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงตลอดจนความเป็นอยู่ส่วน

ตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง

 การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน

อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความ

เป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทำมิได้เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

 มาตรา36บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

 การตรวจการกักหรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกันรวมทั้งการกระทำ

ด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน

จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความ

มั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
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กระทำได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่
รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และจะต้องกระทำเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระ
สำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้16นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากกฎหมายอื่นที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันพบว่าแม้จะกำหนดให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนิน
การใดๆเพื่อการเข้าถึงตรวจสอบและทำเนาข้อมูลวัตถุใดๆในพัสดุภัณฑ์จดหมาย
ตู้ไปรษณียภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดตามกฎหมายได้ก็ตามกฎหมายเหล่านั้นได้มีบทบัญญัติจำกัด
อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือ
สิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นอื่นประกอบกันทั้งยังจำกัดระยะเวลา
การใช้อำนาจดังกล่าวไว้ทั้งนี้เพื่อมิให้การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการใช้
อำนาจที่กระทบสิทธิของบุคคลเกินจำเป็นซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญโดยจะเห็นได้
จากตัวอย่างในกฎหมายอื่นดังนี้

	 	-		 พระราชบญัญตัปิอ้งกนัและปราบปรามการคา้มนษุย	์พ.ศ.	2551	

“มาตรา30ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่น
ใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใน
การสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อสารสนเทศอื่นใดถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์
ในการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจาก
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณีจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเพื่อมีคำ
สั่งอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับประธานศาลฎีกา

 16 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550

 มาตรา29การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำ

มิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้

กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็นและจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

 ....



30 เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณากฎหมายของสมาชิกรัฐสภา 

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ศาลพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล
หรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้

(1)มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำความผิด
ฐานค้ามนุษย์

(2)มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐาน
ค้ามนุษย์จากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

(3)ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ศาลสั่งอนุญาตได้คราวละไม่เกินเก้าสิบวัน
โดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆก็ได้และให้ผู้เกี่ยวข้องกับเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารตามคำ
สั่งดังกล่าวให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้ภายหลังที่มีคำสั่งอนุญาต
หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจำเป็นไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์
เปลี่ยนแปลงไปให้ศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

.....”

	 	-		 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	พ.ศ.	2519	

“มาตรา14จัตวาในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูลข่าว
สารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์โทรสารคอมพิวเตอร์เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการสื่อสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใดถูกใช้หรือ
อาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าพนักงานซึ่งได้รับ
อนุมัติจากเลขาธิการเป็นหนังสือจะยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
เพื่อมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพิจารณาถึงผล
กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นดังต่อไปนี้
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(1)มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำความผิดหรือจะมีการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด

(2)มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะได้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดจากการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

(3)ไม่อาจใช้วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าได้

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาสั่งอนุญาตได้
คราวละไม่เกินเก้าสิบวันโดยกำหนดเงื่อนไขใดๆก็ได้และให้ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าว
สารในสิ่งสื่อสารตามคำสั่งดังกล่าวจะต้องให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามความใน
มาตรานี้ภายหลังที่มีคำสั่งอนุญาตหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเหตุผลความจำเป็นไม่เป็น
ไปตามที่ระบุหรือพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาอาจ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อเจ้าพนักงานได้ดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตแล้วให้รายงานการ
ดำเนินการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทราบ

บรรดาข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามวรรคหนึ่งให้เก็บรักษาและใช้ประโยชน์ใน
การสืบสวนและใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีเท่านั้นทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะ
กรรมการกำหนด”

 เพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้นพบว่า
แม้กฎหมายจะให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการการดำเนินการใดๆเพื่อการเข้า
ถึงตรวจสอบและทำเนาข้อมูลวัตถุใดๆในพัสดุภัณฑ์จดหมายตู้ไปรษณียภัณฑ์
ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทำความ
ผิดตามกฎหมายได้ก็ตามหากแต่ก็ได้จำกัดการใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้
สามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนอันเกี่ยวกับสุทธิส่วนบุคคลและเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันโดยเสรี
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ที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นดังนั้นการให้อำนาจ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ปรากฏในร่างกฎหมายฯนี้ควรกำหนดให้การใช้อำนาจ
ดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับ
เหตุผลและความจำเป็นอื่นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในลักษณะเดียว
กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.2519และพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551ด้วยเพื่อให้กระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว

	 	3.		ฐานความผิดตามกฎหมายและบทลงโทษ	

 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ.
...ได้กำหนดฐานความผิดตามกฎหมายนี้ไว้สองฐานความผิดหลักกล่าวคือความผิด
ฐานทำผลิตหรือมีไว้ครอบครองซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามมาตรา18กับความ
ผิดฐานแจกจ่ายแสดงอวดหรือเผยแพร่สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามมาตรา19ดังนี้

 “มาตรา 18 ผู้ใดทำ ผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายเพื่อการแจกจ่าย เพื่อการแสดงอวด หรือเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนต้องระวา
โทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนถึงห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

 ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยมีเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า  
สิบห้าปีหรือมีลักษณะที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี เป็นตัวแสดง
ปรากฏอยู่ในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในลักษณะที่เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำตาม
กรณีต่าง ๆ ในความหมายของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่กำหนดไว้ในมาตรา 3   
ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึง  
เจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง เป็นการกระทำเพื่อความ
ประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า ซึ่งสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ผู้กระทำต้องระวาง
โทษหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง 
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 ถ้าการกระทำตามมาตรานี้เป็นไปเพื่อการศึกษา การแพทย์ หรือการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการกระทำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถือว่าเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้” 

 “มาตรา 19 ผู้ใดแจกจ่าย แสดงอวด หรือเผยแพร่สิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตราย ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง หรือ
วรรคสองแล้วแต่กรณี 

 ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยมีความประสงค์เพื่อการค้า   
ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา 18 วรรคสาม 

 ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยนำเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่
กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง 

 ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองเป็นการกระทำต่อเด็กหรือใช้ให้
เด็กเป็นผู้กระทำความผิด ผู้กระทำต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้
สำหรับความผิดนั้น” 

 ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุลามกที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปคือ
ความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา28717ซึ่งกำหนดฐาน

 17 มาตรา287ผู้ใด

 (1)เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือโดยการค้าเพื่อการแจกจ่ายหรือเพื่อการแสดง

อวดแก่ประชาชนทำผลิตมีไว้นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักรส่งออกหรือยังให้ส่ง

ออกไปนอกราชอาณาจักรพาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใดๆซึ่ง

เอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายรูป

ถ่ายภาพยนตร์แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก

 (2)ประกอบการค้าหรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของ

ลามกดังกล่าวแล้วจ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น
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ความผิดไว้สามลักษณะคือสำหรับผู้ทำผลิตมีไว้นำเข้าในราชอาณาจักรหรือส่งออกไป
นอกราชอาณาจักรสำหรับผู้ประกอบการค้าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าและสำหรับ
ผู้ทำให้แพร่หลายซึ่งวัตถุลามกตามกฎหมายโดยกำหนดโทษสำหรับการกระทำความ
ผิดในทั้งสามลักษณะไว้เท่ากันคือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับอย่างไรก็ตามภายใต้เหตุผลและความจำเป็นของการตรา
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....ที่ว่า
ความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกตามประมวลกฎหมายอาญาไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกเช่นสื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศและสื่อ
ลามกที่เกี่ยวกับเด็กประกอบกับยังมีสื่อที่ส่งเสริมหรือยั่วยุพฤติกรรมอันตรายอื่นๆเช่น
การใช้ยาเสพติดการฆ่าตัวตายหรือการกระทำทารุณกรรมต่อเด็กซึ่งต้องปราบปราม
ไปพร้อมกันด้วยนอกจากนี้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กยังได้กำหนดให้รัฐภาคีจะต้อง
ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงทั้งมาตรการภายในประเทศและมาตรการทวิภาคี
และพหุภาคีเพื่อป้องกันการชักจูงใจหรือบีบบังคับเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศ
ใดๆที่มิชอบด้วยกฎหมายการแสวงประโยชน์จากเด็กในการค้าประเวณีหรือการ
กระทำอื่นๆที่เกี่ยวกับเพศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตลอดจนการแสวงหาประโยชน์จาก
เด็กในการแสดงลามกอนาจารและที่เกี่ยวกับสิ่งลามกอนาจารประกอบกับภายใต้
“พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีและ
สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก”ที่กำหนดให้รัฐภาคีทั้งหลายจะต้องห้ามการค้าเด็กการค้า
ประเวณีเด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กตามที่ระบุไว้ในพิธีสารนี้ทั้งยังจะต้องประกันว่า
การกระทำดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาอย่าง
เหมาะสมไม่ว่าการกระทำนั้นจะได้กระทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักร
ก็ตามนอกจากนี้รัฐภาคียังจะต้องกำหนดให้ความผิดเช่นว่านั้นได้รับการลงโทษโดยบท
ลงโทษที่เหมาะสมกับลักษณะความร้ายแรงของความผิดนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้น

  (3)เพื่อจะช่วยการทำให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว

โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้หรือ

โฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใด

  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”
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เมื่อพิจารณาจากฐานความผิดตามร่างกฎหมายฯดังกล่าวพบว่าเป็นกรณีที่กฎหมาย
พิเศษกำหนดให้การกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิดและต้องรับโทษซึ่งใน
กรณีนี้เป็นโทษทางอาญาซึ่งมีบทกำหนดลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายนี้ไว้สูง
กว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายทั่วไปทั้งยังมีการกำหนดบทเพิ่มโทษในกรณีที่เป็นการ
กระทำโดยมีเด็กซึ่งอายุต่ำกว่าสิบห้าปีเป็นตัวแสดงร่วมอยู่ด้วยกรณีการกระทำเพื่อการ
ค้าหรือเป็นการกระทำโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะต้องรับโทษหนักขึ้นอันเป็น
กรณีที่สามารถกำหนดโทษเป็นการพิเศษสำหรับการกระทำความผิดดังกล่าวให้ต้อง
รับโทษหนักกว่าโทษตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปและใช้บังคับ
ได้ โดยถือเป็นกรณีที่กฎหมายพิเศษยกเว้นกฎหมายทั่วไปนั่นเอง

3.ความเชื่อมโยงของร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายพ.ศ....
กับกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน

โดยที่เนื้อหาของร่างกฎหมายฯนี้เป็นเรื่องที่มีส่วนราชการหลายหน่วยงานมี
อำนาจหน้าทีโดยตรงต้องดำเนินการประกอบกับการกำหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการได้นำเอาผู้แทนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการ
แล้วการดำเนินการใดๆให้เป็นไปตามกฎหมายนี้จึงจำต้องเป็นความร่วมมือกันของ
หลายส่วนราชการซึ่งจำต้องมีการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามความใน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการนั้นๆเพื่อการป้องกันป้องกันและปราบปราม
สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้บังเกิดผลและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นประกอบกับมาตรา4ของร่างกฎหมายฯ
ได้กำหนดให้กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจ
เกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายอื่นกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจแก่
“คณะรัฐมนตรี”เป็นผู้วินิจฉัยโดยให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการและการประสานงานไว้ด้วยนั้นเมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายฯพบว่า
นอกจากกระบวนการดำเนินการตามกฎหมายที่จำต้องอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทยประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาแล้วเมื่อพิจารณาจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบันพบว่า
การป้องกันและปราบปรามสั่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามความหมายของร่าง
กฎหมายฯนี้ยังเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำนาจของส่วนราชการหลายหน่วยงานภายใต้
กฎหมายพิเศษอีกหลายฉบับได้แก่

 1.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550

 2.พระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547
 3.พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509
 4.พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.2551

 โดยกรณีของพระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์พ.ศ.2550นั้นเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและปราบ
ปรามการกระทำด้วยประการใดๆให้ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานตามคำสั่งที่
กำหนดไว้หรือทำให้การทำงานผิดพลาดไปจากคำสั่งที่กำหนดไว้หรือใช้วิธีการใดๆเข้า
ล่วงรู้ข้อมูลแก้ไขหรือทำลายข้อมูลของบุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิชอบหรือ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือมีลักษณะอันลามก
อนาจารอันก่อให้เกิดความเสียหายกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจสังคมและความ
มั่นคงของรัฐรวมทั้งความสงบสุขและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งได้กำหนดลักษณะ
ของการกระทำอันเป็นความผิดและกำหนดบทลง“โทษทางอาญา”ไว้ชัดเจนโดยเป็น
อำนาจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการดำเนินการตาม
กฎหมายอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากร่างกฎหมายฯนี้พบว่าได้มีการกำหนด
ให้การกระทำเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นความ
ผิดเช่นกันซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรา19และมาตรา2118พบว่าเป็นความผิดฐาน
แจกจ่ายแสดงอวดหรือเผยแพร่สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายโดยเป็นการกระทำโดยนำ

 18 มาตรา19ผู้ใดแจกจ่ายแสดงอวดหรือเผยแพร่สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายต้อง

ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดตามมาตรา18วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี

  .....
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เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้และกรณีผู้ให้บริการตาม
กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนและมิได้จัดการถอนหรือ
กำจัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้นในทันทีซึ่งมีความผิด
และต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกันโดยกำหนดโทษสำหรับความผิดนั้นไว้สูง
กว่าโทษที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 สำหรับกรณีของพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ.2547พระราชบัญญัติสถาน
บริการพ.ศ.2509และพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.2551นั้นเมื่อ
พิจารณาจากร่างกฎหมายฯพบว่ากำหนดให้กรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับสั่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายนั้นหากกระทำในโรงแรมโรงภาพยนตร์หรือสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นและปรากฏหลักฐานว่าผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
นั้นๆมีอำนาจเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตหรือมีคำสั่งอื่นใดตามกฎหมายดังกล่าว
ได้19โดยในกรณีของกฎหมายว่าด้วยโรงแรมนั้นการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น

  ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่

ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กำหนดไว้สำหรับความ

ผิดนั้นอีกกึ่งหนึ่ง

  ....

 มาตรา22ผู้ให้บริการตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตนและ

มิได้จัดการถอนหรือกำจัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายออกจากระบบคอมพิวเตอร์นั้นในทันที

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 19 มาตรา25ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา18หรือมาตรา19ได้กระทำในโรงแรม

โรงภาพยนตร์หรือสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและปรากฏหลักฐานว่าผู้ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดนั้นให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้นๆมีอำนาจเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตหรือมีคำสั่งอื่นใดตาม

กฎหมายดังกล่าวได้แล้วแต่กรณี
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อำนาจของนายทะเบียนที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนกรณีของ
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการนั้นการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นอำนาจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ งสำหรับกรุงเทพมหานครจะหมายความถึงผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาลส่วนจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครจะหมายความถึงผู้ว่าราชการ
จังหวัดแต่ละจังหวัดนั่นเองสำหรับกรณีของกฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และวีดิทัศน์นั้น
การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นอำนาจของนายทะเบียนกลางอันหมายความถึง
เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติหรือนายทะเบียนประจำจังหวัดที่รัฐมนตรี
แต่งตั้งแล้วแต่กรณีซึ่งอำนาจในการเพิกถอนหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
นั้นเป็น“โทษทางปกครอง”ซึ่งการเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตจะเป็นอำนาจหน้าที่
ของฝ่ายปกครองที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนั้นๆและจะเพิกถอนหรือ
พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างไรเป็นระยะเวลาเท่าใดภายใต้เงื่อนไขใดก็จำต้อง
พิจารณาจากกฎหมายที่ให้อำนาจฉบับนั้นๆนั่นเอง

 เพราะฉะนั้นภายใต้ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงดังกล่าวการดำเนินการใดๆ
ให้เป็นไปตามกฎหมายนี้จึงจำต้องกำหนดเป็นความร่วมมือกันของหลายส่วนราชการ 
โดยจำต้องมีการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ของส่วนราชการนั้น ๆ เพื่อบูรณาการให้การป้องกันป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้บังเกิดผลและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

4.บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กประกอบกับ
กฎหมายอาญาที่ เกี่ยวกับวัตถุลามกในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งไม่มีกฎหมายกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การกระทำความผิดเกี่ยวกับวัตถุลามกเช่นสื่อที่มีการแสดงกิจกรรมที่วิปริตทางเพศ
และสื่อลามกที่ เกี่ยวกับเด็กเป็นการเฉพาะประกอบกับยังมีสื่อที่ส่งเสริมหรือ
ยั่วยุพฤติกรรมอันตรายอื่นๆเช่นการใช้ยาเสพติดการฆ่าตัวตายหรือการกระทำ
ทารุณกรรมต่อเด็กซึ่งต้องปราบปรามไปพร้อมกันด้วยดังนั้นเพื่อให้การปราบปราม
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สิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายมีประสิทธิภาพจึงสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายจึงจำต้องตรากฎหมายเพื่อรองรับหลักการที่
กำหนดไว้ในอนุสัญญาดังกล่าวโดยมีประเด็นที่เสนอแนะเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

 1.กรณีของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายที่ส่งผลให้เกิด“ความสัมพันธ์หรือการ
กระทำทางเพศกับเด็ก”ควรแก้ไขโดยกำหนดให้นิยามของคำดังกล่าวให้มี
ความหมายชัดเจน

 2.กรณีของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายนี้ที่ส่งผลให้เกิดการทารุณ
กรรมต่อเด็กควรนำบทนิยามดังกล่าวจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
มาบัญญัติในกฎหมายนี้

 3.ไม่ควรกำหนดให้สิ่งยั่วพฤติกรรมอันตรายที่น่าจะก่อให้เกิดการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ฆ่าผู้อื่นหรือทำร้าย
ร่างกายโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดร้ายให้เป็นความผิดตาม
กฎหมายนี้เนื่องจากไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายและ
มีการกำหนดฐานความผดลักษณะเช่นนี้แล้วในประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป

 4.ควรที่จะมีการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยให้มี
จำนวนคณะกรรมการให้มีจำนวนเลขคี่เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
ของคณะกรรมการ

 5.อำนาจของคณะกรรมการตามความในมาตรา10(1)(2)และ(3)นั้นควร
กำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุ
พฤติกรรมอันตรายตามกฎหมายนี้เป็นผู้เสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องนั้นๆเพื่อให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไปได้
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 6.ควรกำหนดให้อำนาจของคณะกรรมการที่จะเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี
ว่าการของแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ออกกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนี้เพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย

 7.ควรที่จะกำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจในการเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและ
การประสานงานระหว่างส่วนราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้เพิ่มเติมขึ้นด้วย

 8.การกำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจในการค้นโดยไม่ต้องมีหมายของ
ศาลตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรม
อันตรายพ.ศ....นั้นสามารถกระทำได้หากแต่ต้องมีการกำหนดขั้นตอน
การเขา้ตรวจคน้โดยไมม่หีมายคน้ขึน้เปน็การเฉพาะเพือ่มใิหก้ารเขา้ตรวจคน้
ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีผลเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญในลักษณะเดียวกับกฎหมายอื่นๆที่ใช้บังคับในปัจจุบัน

 9.ควรกำหนดให้การใช้อำนาจดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิ
ส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดประกอบกับเหตุผลและความจำเป็นอื่นภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในลักษณะเดียวกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.2519และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.2551ด้วยเพื่อให้กระทบต่อสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว

 10.ภายใต้ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงดังกล่าวการดำเนินการใดๆให้เป็นไปตาม
กฎหมายนี้จึงจำต้องกำหนดเป็นความร่วมมือกันของหลายส่วนราชการ
โดยจำต้องมีการออกกฎกระทรวงโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการนั้นๆเพื่อบูรณาการให้การป้องกันป้องกันและ
ปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้
บังเกิดผลและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนมากที่สุด
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ประวัติผู้เขียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดาแสงสารพันธ์
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การศึกษา

 - นิติศาสตรบัณฑิต( เกียรตินิยมอันดับสอง)มหาวิทยาลัยกรุง เทพ
พ.ศ.2539

 -นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายมหาชน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2543

 -ประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ(ภาคปฏิบัติ )สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
พ.ศ.2547

 -ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากสัญญา
ระหว่างรัฐกับเอกชนสำนักระงับข้อพิพาทสถาบันอนุญาโตตุลาการ
สำนักงานศาลยุติธรรมพ.ศ.2545

 -ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรวิชาชีพทนายความสภาทนายความ
พ.ศ.2540

การทำงาน 

 -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 -คณะอนกุรรมการอสิระตรวจสอบและคน้หาความจรงิเฉพาะกรณีคณะที่4
 -ในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดอง

แห่งชาติ(คอป.)
 -คณะทำงานจัดเตรียมร่างข้อบังคับระเบียบประกาศให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครพ.ศ.2553
 -คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
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ผลงานวิชาการ

	 	ประเภทงานวิจัย	

 -โครงการศึกษาความเหมาะสมของการปรับเปลี่ยนสถานภาพสถานศึกษา
ของรัฐเป็นองค์การมหาชนเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน(ก.พ.)พ.ศ.2546

 -โครงการศึกษากฎหมายเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาตาม
โครงสร้างใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการเสนอต่อสำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546

 -โครงการวิจัยกลไกตามมาตรา41ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2540เสนอต่อสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย

 -โครงการวิจัยหลักเกณฑ์และกลไกในการให้ความคุ้มครองและควบคุมสิทธิ
เสรีภาพของสื่อมวลชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช2540(ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ)เสนอต่อสถาบันวิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 -โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษากฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ
(ผู้วิจัยและหัวหน้าโครงการ)เสนอต่อสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 -โครงการศึกษาวิจัยเรื่องสภาสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถกำกับดูแลการ
บริหาร

	 	ประเภทหนังสือ	

 -แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิรูป
การศึกษาพ.ศ.2545

 -หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้นสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกันยายน
2547

 -หลักรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนสำนักพิมพ์
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วิญญูชน,มกราคม2548.
 -หลักกฎหมายสื่อสารมวลชนสำนักพิมพ์วิญญูชน,(พิมพ์ครั้งที่4)สิงหาคม

2552.

	 	ประเภทบทความและเอกสารอื่น	ๆ		

 - “ศาลปกครองกับการฟ้องร้องคดีปกครอง”วารสารนักบริหารปีที่26
ฉบับที่1มกราคม-มีนาคม2549

 -“เสรีภาพของสื่อเสรีภาพของประชาชน”วารสารกฎหมายใหม่ปีที่4
ฉบับที่72มิถุนายน2549

 -“การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาตามบทบัญญัติมาตรา303ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550”วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีที่36ฉบับที่1มีนาคม2550.

 -“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ”BUAcademic
Reviewปีที่8ฉบับที่2กรกฎาคม-ธันวาคม2552

 -กลไกการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนในประเทศสหรัฐอเมริกา:
ศึกษาเฉพาะกรณีสื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อวิทยุโทรทัศน์”วารสาร
จุลนิติ.มีนาคม-เมษายน2554
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