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“ปัจจุบนันกีารสอืสารมันรวดเร็ว เชน่ ชว่งเหตกุารณ์ชมุนุม ผมเห็นมกีารเผยแพร่ภาพผูช้าย บรรจุดนิปืน และ
ใหเ้ด็กไปนังด ูขณะกําลงัจดุ นถีอืเป็นสงิยวัยพุฤตกิรรมอนัตราย การกระทําก็ผดิกฎหมายนแีลว้ และหากสอื
นํามาเผยแพรซ่ําอกี ก็ผดิกฎหมายฉบับนเีชน่กัน” อสิสระ สมชยั อดตีรัฐมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมันคงของมนุษย ์(พม.) กลา่วถงึรา่งพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามสงิยวัยพุฤตกิรรม
อันตราย 

รา่งพ.ร.บ.ฉบบันีเป็นหนงึใน "ชดุกฎหมายความมันคงดจิทิลั 10+3 ฉบับ" ทเีสนอโดยกระทรวงพัฒนาสงัคม
และความมันคงของมนุษย ์(พม.) เพอืป้องกนัเด็กลอกเลยีนแบบพฤตกิรรมจากขา่วพฤตกิรรมน่าหวาดเสยีว
หรอืพฤตกิรรมทยีัวยใุหเ้กดิการเอาอยา่ง เกดิอารมณ์คลอ้ยตาม เชน่ การเผยแพรภ่าพหวาดเสยีว อจุาดตา
สอนการผกูคอตาย นัดกนัไปฆา่ เป็นตน้

ภาพจากประชาไท 

นยิามคาํวา่ "เด็ก” ใหค้รอบคลมุตวัการต์นูเด็กดว้ย

รา่งพ.ร.บ.ฉบบันีใหค้วามหมาย “สงิยวัยพุฤตกิรรมอนัตราย” หมายถงึ เอกสาร ภาพ สงิพมิพ ์รปูรอย เครอืง
หมาย รปูถา่ย ภาพยนตร ์เสยีงหรอืถอ้ยคํา ขอ้ความ ขอ้มลู หรอืสงิใดๆ ทกีระตุน้ สง่เสรมิ หรอืยวัย ุทน่ีาจะ
กอ่ใหเ้กดิการกระทําวปิรติทางเพศ ความสมัพันธห์รอืการกระทําทางเพศกบัเด็ก การทารณุกรรมเด็ก การฆา่
ตวัตายของเด็กหรอืเป็นหมูค่ณะ การใชย้าเสพตดิ หรอืการกระทําผดิเกยีวกับการกอ่การรา้ย ชงิทรัพย ์ปลน้
ทรัพย ์ฆา่ผูอ้นื หรอืทํารา้ยรา่งกายโดยทรมานหรอืโดยกระทําทารณุโหดรา้ย

นอกจากน ียังนยิาม “การกระทําวปิรติทางเพศ” ใหค้รอบคลมุถงึการมเีพศสมัพันธร์ะหวา่งบพุการกีบัผูส้บื
สนัดาน หรอืพนีอ้ง เพศสมัพันธท์ใีชค้วามรนุแรงถงึขนาดทน่ีาจะเป็นอันตรายตอ่รา่งกาย การบงัคบัขูเ่ข็ญให ้
มเีพศสมัพันธ ์การมเีพศสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลตงัแต ่3 คนขนึไป และการชําเราสตัวห์รอืชําเราศพ

ขณะเดยีวกนัก็ขยายความหมายของคําวา่ “เด็ก” นอกจากจะหมายถงึบคุคลทมีอีายตํุากวา่สบิแปดปีบรบิรูณ์
แลว้ ยังรวมถงึตัวแสดงทปีรากฏอยูใ่นสงิยัวยพุฤตกิรรมอันตราย ซงึมลีักษณะททํีาใหเ้ขา้ใจไดว้า่มอีายตํุา
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กวา่สบิแปดปีบรบิรูณด์ว้ย

นกัวชิาการช ีกฎหมายอาจถกูนํามาใชใ้นทางทผีดิไดง้า่ย

อธปิ จติตฤกษ์ นักวชิาการอสิระดา้นเทคโนโลยดีจิทิัลกบัศลิปวัฒนธรรม เห็นวา่ รา่ง พ.ร.บ.ฉบับนนียิาม
ความผดิกวา้งไป เชน่ ขอบเขตของสงิยัวยคุวามรนุแรง เขยีนคลมุสอืกระตุน้ความรนุแรงเกอืบหมด และคํา
วา่ "ยัวย"ุ ก็ไมช่ดัเจน กฎหมายอาจจะถกูนํามาใชใ้นทางทผีดิ (Abuse) ไดง้า่ย

“จรงิๆ มันควรจะเป็นกฎหมายปราบปรามสงิลามกอนาจารเด็ก แตก่ลบัใสอ่ะไรมาเตม็เลย เหมอืนแถม จงึคดิ
วา่ควรจะตดัสว่นทแีถมมาออกใหห้มด เหลอืกฎหมายปราบปรามสงิลามกอนาจารเด็กพอ” อธปิกลา่ว และ
วา่ มขีอ้ถกเถยีงในตา่งประเทศเกยีวกบัเรอืงนเีป็นจํานวนมาก วา่จะคมุยังไงไมใ่หก้ารปราบปรามมันไป
ละเลยเสรภีาพในการแสดงความเห็นและสทิธพิลเมอืงในแงอ่นืๆ 

สามารถคน้บา้น-ดกัฟงัขอ้มูลได้

ในรา่งพ.ร.บ.ฉบบันีกําหนดใหม้คีณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามสงิยวัยพุฤตกิรรมอันตราย หรอื ป.ป.อ.
ซงึประกอบดว้ยกรรมการจาก 3 ฝ่าย คอื ฝ่ายการเมอืง ขา้ราชการประจํา และผูท้รงคณุวฒุ ิเป็นผูก้ําหนด
แผนงาน วางโครงการและดําเนนิการป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทําความผดิ

สว่นพนักงานเจา้หนา้ทมีอํีานาจในการเขา้ไปตรวจคน้ในเคหสถานหรอืสถานทขีองบคุคล เมอืมเีหตอุนัควร
สงสยัวา่ มสีงิยวัยฯุ หรอืทรัพยส์นิทใีชใ้นการกระทําผดิ โดยตอ้งยนืคํารอ้งตอ่ศาลเพอืออกหมายคน้กอ่น
ยกเวน้ มเีหตอุันควรเชอืไดว้า่ถา้รอหมายคน้จะทําใหล้า่ชา้ จนพยานหลักฐานถกูยักยา้ย ทําลาย หรอื
เปลยีนสภาพไป เจา้หนา้ทสีามารถเขา้ไปตรวจคน้ไดเ้ลย ทังน ีตอ้งบันทกึผลการดําเนนิการและรายงานตอ่
ศาลภายใน 24 ชวัโมงนับแตเ่วลาลงมอืคน้ นอกจากน ีเจา้หนา้ทยีังสามารถคน้บคุคลหรอืยานพาหนะทน่ีา
สงสยั และมอํีานาจยดึหรอือายัดสงิยวัยฯุ หรอืพยานหลกัฐานทเีกยีวขอ้งกบัการกระทําความผดิ (มาตรา14)

ใหอ้ํานาจเจา้หนา้ทมีากเกนิ?

ดา้นผศ.วนดิา แสงสารพันธ ์คณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยกรงุเทพ วเิคราะหว์า่ แมเ้จา้หนา้ทตีอ้งขอหมาย
ศาลกอ่นคน้ แตก่ฎหมายไมไ่ดกํ้าหนดวา่สามารถคน้สถานทเีป็นเวลากวีันเหมอืนกบักฎหมายฉบับอนืทรีะบุ
ไวช้ดัเจน เชน่ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 มาตรา 30 กําหนดวา่ คน้ตรวจไดแ้ต่
ไมเ่กนิ 90 วนั

สว่นขอ้ยกเวน้ใหค้น้ไดโ้ดยไมม่หีมายศาล ก็ควรระบวุธิกีารใหช้ดัเจนมากกวา่นี เชน่ พ.ร.บ.ภาพยนตรแ์ละวี
ดทิัศน ์พ.ศ. 2551 กําหนดใหก้ารคน้โดยไมต่อ้งมหีมายคน้ จะตอ้งปฏบิัตติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญาวา่ดว้ยการคน้อันเป็นกฎหมายทัวไป ทังน ีโดยทวัไปการตรวจคน้จะนํามาใชก้็ตอ่เมอืไมอ่าจใช ้
วธิกีารอนืทเีหมาะสมหรอืมปีระสทิธภิาพมากกวา่นแีลว้

ขณะเดยีวกนั มาตรา 16 กําหนดใหเ้จา้หนา้ทมีอํีานาจเขา้ถงึขอ้มลูในพัสดภุัณฑ ์จดหมาย ตูไ้ปรษณีย์
ระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูคอมพวิเตอร ์ฯลฯ เมอืมหีลักฐานอันควรเชอืไดว้า่จะไดข้อ้มลูทเีกยีวกบัการกระทํา
ความผดิ โดยจะตอ้งไดร้ับอนุญาตจากศาลและตอ้งรายงานผลการดําเนนิการใหศ้าลทราบดว้ย

ในประเด็นน ีอาทติย ์สรุยิะวงศก์ลุ ผูป้ระสานงานเครอืขา่ยพลเมอืงเน็ต ใหค้วามเห็นวา่ ทกุคนเห็นดว้ยเชงิ
หลักการหากเกดิความจําเป็นตอ้งดกัฟัง แตต่อ้งระบใุหช้ดัวา่มเีรอืงใดบา้ง และถา้เกดิความเสยีหายขนึมา
ใครควรรับผดิชอบ 

ผูผ้ลติสงิยวัยหุรอืมใีนครอบครอง จาํคกุสูงสดุ 5 ปี

ในรา่งพ.ร.บ.ฉบบันีบญัญัตโิทษสําหรับผูผ้ลติ หรอืมสีงิยวัยฯุ ไวใ้นครอบครอง เพอืแจกจา่ย หรอืเผยแพร่
แกป่ระชาชน ตอ้งระวางโทษจําคกุตงัแต ่1-5 ปี ปรับหนงึแสนถงึหา้แสนบาท แตห่ากในวัตถยุัวยฯุ เป็นภาพ
ของเด็กตํากวา่ 15 ปี ผูผ้ลติตอ้งระวางโทษจําคกุตงัแต ่3-7 ปี ปรับสามแสนถงึเจ็ดแสนบาท หรอืทังจําทัง
ปรับ

ถา้ทําเพอืการคา้ หรอืนําสงิยัวยฯุ เขา้สูร่ะบบคอมพวิเตอรท์ปีระชาชนทัวไปอาจเขา้ถงึได ้ตอ้งระวางโทษ
หนักกวา่อกีกงึหนงึ แตถ่า้การผลติหรอืครอบครองมจีดุประสงคเ์พอืการศกึษา การแพทย ์การวจัิยทางวทิยา
ศาสตร ์หรอืเพอืประโยชนข์องราชการ จะไมถ่อืวา่เป็นความผดิ (มาตรา 18) สว่นผูแ้จกจา่ย หรอืเผยแพรส่งิ
ยัวยฯุ ตอ้งระวางโทษเชน่เดยีวกบัผูก้ระทํา

ผูใ้หบ้รกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการกระทําผดิเกยีวกับคอมพวิเตอร ์ทรีูว้า่มสีงิยัวยฯุ ในระบบคอมพวิเตอรท์ี
อยูใ่นความควบคมุของตน แลว้ไมถ่อนหรอืกําจัดสงิยวัยอุอกในทนัท ีมโีทษจําคกุไมเ่กนิ 5 ปี หรอืปรับไม่
เกนิหา้แสนบาท หรอืทงัสอง (มาตรา 22)

ถา้มกีารกระทําผดิในโรงแรม โรงภาพยนตร ์หรอืสถานบรกิาร และผูไ้ดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบกจิการรูเ้ห็น
เป็นใจดว้ย เจา้หนา้ทมีอํีานาจเพกิถอน หรอืพักใชใ้บอนุญาตได ้

ทังน ีเงนิคา่ปรับและเงนิทรีบิได ้มอบใหเ้ป็นกองทนุคุม้ครองเด็กรอ้ยละ 60 และกองทนุสง่เสรมิการจัด
สวัสดกิารสงัคม รอ้ยละ 40 และกําหนดใหค้วามผดิตาม พ.ร.บ.น ี
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