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                                                                                                       คณติา  ทองขุนด า2 
 
  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละการส่ือสารในยคุดิจิทลั ท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารกบั
ผูรั้บสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ส่ือสังคมออนไลน์(Social Media) ถือเป็นช่องทางการส่ือสารช่องทางหน่ึงของคน
ในสังคมท าใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองง่าย ไม่วา่บุคคลนั้นจะอยูซี่กมุมใดของโลก และดว้ยความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยแีละการติดต่อส่ือสารน้ีเองท่ีก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์และโทษของผูใ้ชบ้ริการส่ือสังคมออนไลน์
ดงักล่าว มีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์จ านวนหน่ึงกลบัใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในทางท่ีไม่เหมาะสม มีการบริโภคส่ือ
ของผูใ้ชบ้ริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการในทางเพศหรือกามารมณ์ ดว้ยเหตุท่ีการเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์
นั้นมีความสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย หรือในบางคร้ังแทบจะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใด ๆในการบริโภค    
ส่ือ ทั้งรูปแบบของการน าเสนอนั้นมีหลายรูปแบบและหลายช่องทางการส่ือสาร เพียงแค่การเช่ือมต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ หรือแทบ็เล็ตเขา้กบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็สามารถเขา้ถึงส่ือสังคมออนไลน์ได้
แลว้ 
  ส่ือลามกในสังคมออนไลน์ ถือเป็นปัญหาส าคญัยิง่ท่ีมีการเผยแพร่ ส่งต่อ แสวงหาประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์จากการบริโภคหรือเสพส่ือของผูใ้ชบ้ริการ และถือเป็นอาชญากรรมท่ีน าไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศ ทั้ง
ยงัเป็นการสั่งสมค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมใหก้บัคนในสังคม และถือเป็นการสั่งสมค่านิยมในเร่ืองเพศท่ีไม่ถูกตอ้ง 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนท่ียงัขาดวฒิุภาวะและน าไปสู่ค่านิยมในการลอกเลียนแบบ และแมโ้ดยหลกัการแลว้
นั้นบุคคลยอ่มมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รับรู้ และบริโภคส่ือโดยปราศจากการกีดกั้น แต่การใช้
เสรีภาพแห่งตนนั้นก็พึงจ ากดัอยูภ่ายใตก้ารกระท าท่ีไม่ขดัต่อศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยของประชาชน    
แต่ส่ือลามกท่ีปรากฏอยูใ่นสังคมออนไลน์นั้น ไม่เพียงแต่เป็นเร่ืองของศีลธรรมเท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของประเทศ ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งไม่แพก้นั 

                                                           

 1บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระ เร่ือง มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมส่ือลามกในสงัคมออนไลน์ 

โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ รองศาสตราจารยจ์รัล เลง็วทิยา และคณะกรรมการสอบ คือ รองศาสตราจารยป์ระเทือง ธนิยผล และ

รองศาสตราจารยจ์ตุพร วงศท์องสรรค ์

 2นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต (ส่วนกลาง) คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  



 
 
 

2 
 

  ประเทศไทยมีพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และฉบบัท่ี 2 
พ.ศ.2560 เพื่อป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ โดยการกระท าความผดิ
เก่ียวกบัส่ือลามกในสังคมออนไลน์นั้นเป็นช่องทางหน่ึงท่ีมีการอาศยัเทคโนโลยใีนการกระท าความผดิ จึงมีการ
ก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมส่ือลามกในสังคมออนไลน์ใหมี้ประสิทธิภาพ 
  จากการศึกษาท าใหท้ราบวา่มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมส่ือลามกในสังคมออนไลน์ ยงัมี
ประเด็นปัญหาท่ีตอ้งพิจารณาดว้ยกนัหลายประการ ซ่ึงสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
  1)ปัญหาเก่ียวกบัการครอบครองส่ือลามกในสังคมออนไลน์ แมต้ามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัท่ี 24) พ.ศ.2558 มาตรา 287/1บญัญติัวา่ “ผูใ้ดครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็ก 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ตอ้งระวางโทษ...” แต่ยงัไม่มีความชดัเจนวา่การ
ครอบครองส่ือลามกในรูปแบบของส่ือสังคมออนไลน์ เช่น ผูค้รอบครองมีรูปหรือขอ้มูลส่ือลามกอยูใ่น
หน่วยความจ า Cache จะถือวา่มีการครอบครองดว้ยหรือไม่ เน่ืองจากแคชไฟลน์ั้นเป็นการดาวน์โหลดขอ้มูล
อตัโนมติั และหากเป็นกรณีท่ีมีการลบขอ้มูลไปแลว้ แต่ต่อมามีการกูข้อ้มูลกลบัคืนมาจะถือวา่ยงัมีการ
ครอบครองอยูห่รือไม่ หรือบุคคลท่ีซ้ือสิทธิในการดูและมีรหสัผา่นสมาชิกเพื่อการเขา้ถึงจะถือวา่มีการ
ครอบครองหรือไม่ จะเห็นไดว้า่ การครอบครองขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นเป็นเร่ืองยากท่ีจะพิสูจน์วา่อยา่งไรคือการ
ครอบครอง ทั้งอาจท าให้เกิดความสับสนต่อการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในการจบักุมและปราบปรามการ
กระท าความผดิ 
  2)ปัญหาเก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนจบักุมตวัผูก้ระท าความผดิในสังคมออนไลน์ กล่าวคือ การ
สืบสวนและสอบสวนจบักุมผูก้ระท าความผดินั้น หากเป็นการกระท าผดิในส่ือสังคมออนไลน์ ซ่ึงผูใ้ชบ้ริการมี
จ านวนมากและการกระท าความผดิเกิดข้ึนในหลายทอ้งท่ีต่อเน่ืองกนั แมพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ 2560 มาตรา18(1)-(8)ใหอ้ านาจพนกังานเจา้หนา้ท่ีใน
การสืบสวนสอบสวนตามพระราชบญัญติัน้ี แต่เน่ืองจากการใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตในส่ือสังคมออนไลน์นั้นมี
จ านวนมาก มีผูใ้ชส่ื้อสังคมออนไลน์(Social media)ทัว่ทุกมุมโลก และการเผยแพร่ส่ือลามกอนาจารนั้น          
โดยส่วนมากจะมีการแจกบญัชีผูใ้ช ้เพื่อใหบุ้คคลเขา้ถึงส่ือดงักล่าว ท าใหย้ากต่อการสืบสวนสอบสวน และ
หลายคร้ังท่ีจบัผูก้ระท าผดิคนหน่ึงได ้แต่ผูก้ระท าความผิดคนอ่ืนท่ีใชบ้ญัชีเดียวกนัก็จะลบขอ้มูลออกไป ท่ีสุด
แลว้ก็ไมไ่ดต้วัผูก้ระท าความผดิมาลงโทษ ทั้งตวัเจา้หนา้ท่ีเองก็ยงัขาดความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการกระท า
ความผดิท่ีเก่ียวขอ้งกบัคอมพิวเตอร์และมีอ านาจอยูเ่พียงจ ากดั ในขณะท่ีผูก้ระท าความผิดนั้นมีความรู้เป็นอยา่งดี
ในการหาช่องทางในการกระท าความผดิ ส่งผลใหก้ารควบคุมส่ือลามกในสังคมออนไลน์ไม่มีประสิทธิภาพ
อยา่งเพียงพอและยงัคงมีการเผยแพร่อยูใ่นส่ือสังคมออนไลน์โดยทัว่ไป 
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  3)ปัญหาเก่ียวกบับทโทษผูก้ระท าความผดิ แมต้ามพระราชบญัญติัความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2550 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2560 มาตรา 14 บญัญติัวา่ ผูใ้ดกระท าความผดิตามท่ีระบุไว ้ดงัต่อไปน้ี ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ(4)น าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์
ใด ๆ  ท่ีมีลกัษณะลามกและขอ้มูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนอาจเขา้ถึงได ้และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287  
มีอตัราโทษค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยนีั้นมีความกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก การเขา้ถึงสามารถกระท าได้
ง่ายดาย เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย แต่มีประสิทธิภาพสูง และโดยเฉพาะอยา่งยิง่การไลฟ์สดซ่ึงสามารถกระท าไดต้ลอด 
24ชัว่โมงตามความตอ้งการของผูก้ระท าความผิด และสร้างรายไดใ้หแ้ก่ผูก้ระท าความผิดเป็นอยา่งมากในการ
น าเขา้ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะลามกผา่นส่ือสังคมออนไลน์ ทั้งความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นวงกวา้ง ดว้ยอตัราโทษท่ี
ค่อนขา้งต ่าน้ีเอง ท าใหผู้ก้ระท าความผดิไม่เกรงกลวัต่อกฎหมายและเลือกท่ีจะกระท าความผดิซ ้ า จึงควรท่ีจะ
ก าหนดอตัราโทษใหห้นกัข้ึนเพื่อปราบปรามการกระท าความผดิท่ีเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพ 
  4)ปัญหาเก่ียวกบัการระงบัปิดกั้นส่ือลามกในสังคมออนไลน์ แมพ้ระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท า
ความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.
2560 มาตรา20 จะใหอ้ านาจแก่เจา้พนกังานแสดงพยานหลกัฐานยืน่ค  าร้องต่อศาลเพื่อปิดกั้นส่ือลามกในสังคม
ออนไลน์ แต่หลกัเกณฑใ์นการยืน่ค  าร้องต่อศาลของเจา้พนกังานนั้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 
พ.ศ.2560 ซ่ึงยงัขาดความชดัเจนเก่ียวขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะลามกในการควบคุมและก ากบัเน้ือหาบน
อินเทอร์เน็ต 
  จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมานบัวา่เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าใหม้าตรการทางกฎหมายในการควบคุมส่ือลามก
ในสังคมออนไลน์ ยงัไม่สามารถบงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และตรงตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย จึงมี
ขอ้เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ซ่ึงสรุปได ้ดงัต่อไปน้ี 
  1.ปัญหาเก่ียวกบัการครอบครองส่ือลามกในสังคมออนไลน์ ผูศึ้กษาพบวา่ขอ้เสนอแนะ คือควร
ก าหนดใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็กบนระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อไม่ใหเ้กิดการตีความท่ี
กวา้งหรือแคบจนเกินไปและก าหนดความรับผดิใหค้รอบคลุมถึงการสมคัรสมาชิกเพื่อดูหรือซ้ือสิทธิในการดู
ผา่นอินเทอร์เน็ต โดยแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/1 วรรคสามดงัน้ี 
  “การครอบครองส่ือลามกอนาจารเด็กตามวรรคหน่ึงใหห้มายความถึง การครอบครองท่ีบุคคลนั้นมี
อ านาจปกครองหรือควบคุมเหนือทรัพยน์ั้นโดยแทจ้ริงไม่วา่จะมีการยดึถือทรัพยน์ั้นหรือไม่ก็ตาม และไม่วา่เป็น
ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือในลกัษณะอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถแปลงมา    
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สู่ภาพท่ีสามารถมองเห็นไดแ้ละขอ้มูลท่ีสามารถแปลงมาสู่ภาพท่ีสามารถมองเห็นไดซ่ึ้งถูกส่งมาดว้ยวธีิใด ๆ ก็
ตาม รวมถึงรูปภาพฟิลม์ วดีีโอ รูปคอมพิวเตอร์หรือรูปภาพท่ีท าข้ึนโดยใชค้อมพิวเตอร์ ไม่วา่จะโดยใชว้ธีิทาง
ไฟฟ้า วศิวกรรม หรือโดยวธีิอ่ืน ทั้งน้ีค  านึงถึงระยะเวลาครอบครองและพฤติการณ์ส าหรับการครอบครองเป็น
ส าคญั” 
  และก าหนดบทลงโทษส าหรับการสมคัรสมาชิกเพื่อในดูหรือซ้ือสิทธิในการดูผา่นระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287/3 โดยมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
  “ผูใ้ดเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆเพื่อดู หรือ ซ้ือสิทธิในการดูผา่นระบบอินเทอร์เน็ตหรือเพื่อเขา้ถึงส่ือ
ลามกอนาจารเด็กผา่นระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นตอ้งระวางโทษ
...” 
  2.ปัญหาเก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนเพื่อจบักุมผูก้ระท าความผดิ มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรให้
อ านาจพิเศษแก่เจา้พนกังานในการคน้เพื่อเขา้ถึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
อยา่งยิง่ โดยแกไ้ขเพิ่มขอ้ความพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550 เป็น
มาตรา 19/1 มีดงัน้ี 
  “ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอยา่งยิง่ หรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของสถานท่ี การใชอ้ านาจของเจา้พนกังาน
ตามมาตรา18(4)(5)(6)(7)(8) ใหเ้จา้พนกังานมีอ านาจคน้เคหสถานหรือเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆเพื่อคน้เท่าท่ี         
จ  าเป็นไปพลางก่อน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลกัฐาน เน่ืองจากจะเป็นการเน่ินชา้กวา่จะหา
หมายคน้มาไดจ้ะท าใหพ้ยานหลกัฐานถูกท าลายลบทิ้ง เปล่ียนแปลง แกไ้ข และใหร้ายงานใหศ้าลทราบโดย     
ไม่ชกัชา้ถึงเหตุท่ีไม่สามารถขอหมายคน้จากศาลได ้
  การใชอ้ านาจตามวรรคหน่ึง ใหเ้จา้พนกังานผูค้น้ส่งมอบส าเนาบนัทึกการคน้และบญัชีทรัพยท่ี์ไดจ้าก
การคน้ รวมทั้งจดัท าบนัทึกแสดงเหตุผลของการใชอ้  านาจในการคน้เป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูค้รอบครองสถานท่ีท่ีถูก
คน้ แต่ถา้ไม่มีผูค้รอบครอง ณ สถานท่ีนั้น ใหส่้งมอบหนงัสือดงักล่าวแก่บุคคลเช่นวา่นั้นในทนัทีท่ีกระท าได ้
และรีบรายงานเหตุผลและผลของการคน้เป็นหนงัสือต่อศาลเพื่อทราบโดยเร็ว” 
  3.ปัญหาเก่ียวกบับทลงโทษผูก้ระท าความผดิ มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรก าหนดบทลงโทษผูก้ระท า
ความผดิในกรณีท่ีมีการไลฟ์สดแสดงการกระท าท่ีมีลกัษณะลามกในส่ือสังคมออนไลน์เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงจ านวน
เงินหรือประโยชน์อ่ืนจากการกระท าความผดิ โดยเพิ่มเติมพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 บญัญติัเพิ่มขอ้ความเป็น มาตรา 14/1ดงัน้ี 
  “ผูใ้ดน าเขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะลามกโดยการถ่ายทอดสดผา่น
อินเทอร์เน็ต โดยใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางการส่ือสารแบบอ่ืนใดซ่ึงประชาชนเขา้ถึงไดอ้นัท าให้   
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ผูน้ั้นไดไ้ปซ่ึงทรัพยสิ์นหรือประโยชน์ในลกัษณะท่ีเป็นทรัพยสิ์น ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 7 ปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ” 
  4.ปัญหาเก่ียวกบัการระงบัการเผยแพร่ส่ือลามกในสังคมออนไลน์ มีขอ้เสนอแนะ คือ ควรเพิ่มเติม
ขอบเขตของเน้ือหาลามกท่ีขดัต่อความสงบความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการ
กระท าความผดิเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกอบประกาศกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าความผดิเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 พ.ศ.2560 ใหช้ดัเจนเพื่อเป็นแนวทางแก่คณะกรรมการกลัน่กรองขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใน
การใชอ้  านาจกลัน่กรองเน้ือหาท่ีไม่กระทบต่อเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร โดยอาจมีการก าหนดจ าแนกเน้ือหา
ออกเป็นลกัษณะดงัน้ี 
  (1)เน้ือหาท่ีมีลกัษณะยัว่ยคุวามรู้สึกรู้แสดงถึงความใคร่กามารมณ์ท่ีท าใหรู้้สึกหรือกระตุน้ความตอ้งการ
ทางเพศ 
  (2)เน้ือหาท่ีแสดงถึงการกระท าอนัลกัษณะโป๊เปลือยใหเ้ห็นถึงอวยัวะเพศหรือส่ิงใดท่ีสามารถเห็นไดใ้น
ลกัษณะท านองเดียวกนันั้น 
  (3)เน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะหรือการกระท าในทางเพศท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (4)เน้ือหาท่ีมีความรุนแรงในทางเพศ การมีความสัมพนัธ์กนัระหวา่งบุคคลในครอบครัว การมีเพศสัมพนัธ์
กบัเด็ก หรือแมก้ระทัง่คนกบัสัตวก์็ตาม 
  (5)เน้ือหาท่ีมีกิจกรรมทางเพศความรุนแรงและโหดเห้ียม 
  (6)เน้ือหาทางเพศท่ีมีลกัษณะน่าอุจาดบดัสีและวญิญูชนทัว่ไปไม่พึงกระท ากนั 
  (7)เน้ือหาท่ีมีลกัษณะบรรยายท าใหเ้กิดการจินตนาการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการร่วมเพศ หรือขอ้ความ หรือ
ท่ีท าใหป้รากฏการน าเสนอ บรรยายใหป้รากฏในลกัษณะลามกอนาจาร 
  (8)ฯลฯ 
  ทั้งน้ี การพิจารณานั้นให้ค  านึงถึงคุณค่าทางการแพทย ์วทิยาศาสตร์ ศิลปกรรมและเน้ือหาความรุนแรง
ประกอบเน้ือหาของวตัถุนั้นดว้ย 
  อน่ึง การพิจารณาคุณค่าทางศิลปกรรมนั้นใหค้  านึงถึงความคิดเชิงสร้างสรรคข์องผูท้  าหรือก่อใหเ้กิดงาน
ศิลปกรรมนั้น และตอ้งเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าอยูใ่นตวัของวญิญูชนผูพ้บเห็นมากกวา่การกระตุน้หรือ
ปลุกเร้าย ัว่ยใุนกามารมณ์ หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีบรรยายใหเ้ห็นถึงการกระท าในทางเพศ ไม่วา่งานศิลปกรรมนั้น
จะถูกถ่ายทอดเน้ือหาในรูปแบบของภาพวาด ภาพถ่าย รูปป้ัน ภาพยนตร์ บทเพลง วรรณกรรม หรือรูปแบบอ่ืน
ใด และไม่วา่จ  านวนมากหรือนอ้ยเพียงใด ทั้งตอ้งเป็นงานท่ีสามารถเปิดเผยต่อบุคคลทัว่ไปไดโ้ดยไม่ตอ้ง     
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หมกเมด็ หลบซ่อน หรือกระท าการอยา่งลบั ๆเพื่อไม่ใหบุ้คคลใดพบเห็น และไม่เส่ือมคุณค่าทางศีลธรรม ไม่มี
เจตนาอ่ืนแอบแฝง เม่ือพิจารณาลกัษณะโดยรวมแลว้ตอ้งเป็นงานท่ีมีลกัษณะส่งเสริมความคิดและสติปัญญาของ
บุคคลในทางท่ีสูงข้ึนประกอบกบัการช่ืนชมคุณค่าในตวังานนั้น 
  ผูศึ้กษาเห็นวา่ หากสามารถแกไ้ขปัญหาดงัท่ีไดก้ล่าวมาน้ีโดยขอ้เสนอแนะท่ีผูศึ้กษาไดเ้สนอมาจะท าให้
การควบคุมส่ือลามกในสังคมออนไลน์สามารถบงัคบัใชไ้ดต้รงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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