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สื่อโป: การแสดงความคิดเห็นตองหามและประชาธิปไตย
Pornography: The Taboo Expression and Democracy
ดร.จอมพล พิทักษสันตโยธิน
Jompon Pitaksantayothin (PhD)

บทคัดยอ
ประวั ติศาสตร ของมนุ ษยชาติ ได สะท อนความจริ งให เห็ นว าเทคโนโลยี สื่ อ
ใหมๆ เชน ฟลม เคเบิลทีวี วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และลาสุด อินเทอรเน็ต ไดถูกใชเพื่อ
บันทึกกิจกรรมทางเพศและเผยแพรภาพบันทึกเหลานั้นทั้งในรูปแบบของภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพบันทึกทางเพศเหลานี้รูจักกันโดยทั่วไปวา "สื่อโป"1 (สื่อโปในที่นี้
หมายถึ งสื่ อโป ผู ใหญ ไม รวมสื่ อโป เด็ ก หรื อ child pornography) บทความนี้
มุ งที่ อธิ บายความสั มพั นธ ระหว างสื่ อโป และประชาธิ ปไตยจากมุ มมองเชิ งทฤษฎี
โดยเริ่ มด วยการตั้ งข อถกเถี ยงว าที่ จริ งแล วสื่ อโป เป นรู ปแบบหนึ่ งของการแสดง
ความคิดเห็น หรือจะกลาวใหชัดลงไปอีก คือ สื่อโปถือเปนการแสดงความคิดเห็น
ในเรื่ องทางเพศ และเช นเดี ยวกั บการแสดงความคิ ดเห็ นประเภทอื่ นๆ สื่ อโป ก็ มี
บทบาทของของตัวเองภายใต กรอบแนวคิดประชาธิ ปไตย และที่ สําคั ญบทความนี้
พยายามที่ จะชี้ ให เ ห็ นว าบรรทั ดฐานสื่ อลามกที่ วางโดยศาลฎี กามองข ามข อควา
มและความคิ ดเห็ นที่ สื่ อออกมาจากสื่ อโป และภายใต บรรทั ดฐานดั งกล าวความ
คิ ด เห็ นที่ นํ า เสนอโดยสื่ อโป นั้ นแทบไม มี พื้ นที่ ภายใต ก ฎหมายสื่ อลามกไทย
และสิ่ ง นี้ ดู เหมื อนจะไม ส อดคล องกั บหลั กการเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น
ของสังคมประชาธิปไตย
"สื่อโป" ในทีน่ หี่ มายถึง สือ่ ประเภทตางๆที่นําเสนอหรือแสดงภาพกิจกรรมทางเพศอยางโจงแจง เชน หนังสือโป
ภาพโป หนังโป วีดโี ป ซีดหี รือดีวดี โี ป เว็บไซตโป รวมถึงคลิปโปทเี่ ผยแพรบนอินเทอรเน็ต
1
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คําสําคัญ: สื่อโป กฎหมายสื่อลามก การแสดงความคิดเห็น และประชาธิปไตย

Abstract
Humanity's history has reflected the truth that the newly developed
media technologies - such as films, cable television, videos, VCDs, DVDs
and, the most recently, the Internet - have been used to record sexual activities and disseminate suchsexually explicit images in the form of still and
motion pictures - which are normally known as 'pornography' (i.e. for the
purpose of the discussion, pornography referred in paper is adult pornography, excluding child pornography). This paperaims to explain the relationship between pornography and democracy from a theoretical perspective,
by arguing that pornography could be considered as a form of expression i.e. sexual expression. Like other categories of expression, sexual expression has a role to play in the conceptual framework of democracy.
Furthermore,importantly, it points out that- as a matter of principle -obscenity standard in Thailand laid down by the Supreme Court of Thailandseems
to ignore messages and opinions communicated by pornography. As a
result, under the Thai obscenity law, there is no room for opinions imparted
from pornography. This would be inconsistent with the principle of freedom
of expression in a democratic society.
Keywords: Pornography, Obscenity law, Expression and Democracy

มากมายในหลายๆ ประเทศ ทั้ งประเทศที่ ให เสรี ภาพในการนําเสนอเรื่ องทางเพศ
อยางเปดกว าง เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและญี่ ปุ น เปนตน และใน
ประเทศที่ ไม ค อยมี พื้ นที่ ให นํ า เสนอในเรื่ องทางเพศมากนั ก อย า งประเทศไทย
ในปจจุบันการเขาหาสื่อโปนั้นไมใชเรื่องยากเย็นอะไรนัก หนังสือโปยังมีวางขายอยู
อย างลั บๆ ใต แผงหนั งสื อปกติ วี ซี ดี /ดี วี ดี โป ยั ง มี ให เช าหรื อซื้ อหาตามร านขาย
วี ซี ดี /ดี วี ดี ซึ่ งทางร านจะจั ดทํา อั ลบั้ มของหน า ปกภาพยนตร โป เหล านั้ น ให ลู กค า
เลื อกเป นพิ เศษและไปหลั งร านเพื่ อที่ จะหยิ บวี ซี ดี/ดี วี ดีโป มาให ลู กค าตามต องการ
และทีเ่ ขาถึงไดงา ยไปกวานัน้ คือการทองอินเทอรเน็ตเพือ่ คนหา เขาชม และดาวนโหลด
(download) ไฟล (files) ทั้งที่เปนภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหวอยาง คลิป (clips)
สั้ นๆ ที่ มีขนาดตั้ งแต ไม กี่ เมกะไบต (Megabyte) หรื อจะเปนภาพยนตร เต็มเรื่ อง
ที่มีขนาดตั้งแต 1 กิกะไบต (Gigabyte) ขึ้นไป2
สํานั กข าว BBC ของสหราชอาณาจั กรเป ดเผยรายงานการสํารวจของ
Optenet ซึ่ งเป นบริ ษั ทเอกชนเกี่ ยวกั บความปลอดภั ยเทคโนโลยี สารสนเทศว า
จนถึงเดือนมิถุนายน ป 2010 เว็บไซตโปคิดเปนจํานวนถึงรอยละ 37 ของเว็บไซต
ที่ มีทั้ งหมดและทาง BBC ได ตั้ งข อสั งเกตว าจํานวนของเว็ บไซต โปตามรายงานนี้
ยังไมเปนขอมูลลาสุดซึ่งจริงๆ แลวหากทําการสํารวจในขณะนี้ อาจพบวามีเว็บไซต
ที่มีเนื้อหาทางเพศในลักษณะที่เปนสื่อโปมากกวาสถิติดังกลาว3
สําหรับคํานิยามทางภาษาศาสตรนั้น "สื่อโป" และ "สื่อลามก" ก็มีความแตก
ตางกัน กลาวคือ คําวา "โป" ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หมายถึง "... เปลือย หรือคอนขางเปลือย เชน รูปโป, มีเจตนาเปดเผยอวัยวะบางสวน
ที่ควรปกปด เชน แตงตัวโป"4 โดยสรุป สือ่ โป หมายถึง สื่อทีน่ ําเสนอภาพหรือเรื่องราว
"ไบต" (Byte) "เปนหนวยวัดที่คอมพิวเตอรใชเก็บขอมูล 1 ตัวอักษร" เมกะไบต (Megabyte) มีคาเทากับ 2
ยกกําลัง 20 ไบต หรือ 1,048,576 ไบต และ กิกะไบตมีคาเทากับ 2 ยกกําลัง 30 ไบต หรือ 1,703,741,824
ไบตโปรดดู วิโรจน ชัยมูล, จักรกฤษณ นพคุณ และ สุพรรษายวงทอง, พจนานุกรมศัพทคอมพิวเตอร, (โปรวิชั่น,
กรุงเทพฯ, พ.ศ.2548), หนา 58, 156, 236
3
BBC, [Online] http://www.bbc.com/news/technology-23030090, accessed 4 April 2014.
4
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, [ระบบออนไลน], ทีม่ า: http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-25search.asp, (4 เมษายน 2557).
2

ความนํา: สื่อโป และสื่อลามก
ถ าเอ ยถึ งคําว า "ภาพโป " "หนั งสื อโป " "หนั งโป " "วี ดี โอ/ซี ดี /ดี วี ดี โป "
และในยุ ค อิ น เทอร เ น็ ตอย า งป จ จุ บั น "คลิ ป โป " คงมี น อยคนนั ก ที่ ไ ม รู จั ก เพราะ
สิ่ งเหลานี้ ซึ่ งสามารถเรี ยกรวมๆ กันไดวา "สื่ อโป" (pornography) มี อยู ดาษดื่ น
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ทางเพศอยางโจงแจง ซึง่ เมือ่ เทียบเคียงกับคําในภาษาอังกฤษแลวคําวา"โป" นาจะเทียบ
เคียงไดกับคําวา "pornography" ซึ่งตาม Oxford Dictionary หมายถึง "สื่อสิ่งพิมพ
หรือสื่อทัศนะทีม่ ีการพรรณาหรือแสดงภาพ อวัยวะหรือกิจกรรมทางเพศอยางโจงแจง
ในลักษณะตั้งใจที่จะกอใหเกิดความตื่นเตนทางเพศ"5 สวนคําวา "ลามก" พจนานุกรม
ฉบับบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา "หยาบชาต่ําทราม, หยาบโลน, อันเปนที่นา
รังเกียจของคนดีมีศีลธรรม, เชน หนังสือลามก พูดลามก หรือทําลามก"6 ซึ่งเมื่อ
พิจารณาดูแลวอาจเทียบเคียงไดกับคําในภาษาอังกฤษวา "obscenity" ที่ Oxford
Dictionary ใหคาํ จํากัดความไววา "นารังเกียจ หรือนาขยะแขยงโดยมาตรฐานศีลธรรม
หรื อความเหมาะสมอั นเป นที่ ยอมรั บ"7 ดั งนั้ นจึ งอาจกล าวโดยสรุ ปได ว า "สื่ อโป "
เปนเรือ่ งของการ นําเสนอรางกายอันเปลือยเปลาไรการปกปดใด ในขณะที่ "สือ่ ลามก"
คือ การนําเสนอรางกายอันเปลือยเปลาในลักษณะที่นาเกลียด อุจาด หรือบัดสีและ
ไมเปนที่ยอมรับทางศีลธรรม
ในทางกฎหมายนั้น มาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา หรือ มาตรา 14(4)
พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทําความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอรจะไมพบคําวา "สือ่ โป"
จะพบแต เพี ยงคําว า "สื่ อลามก" ซึ่ งถื อวาเป นสิ่ งผิ ดกฎหมาย ดังนั้ นจึ งอาจกล าว
ไดวาสําหรับในสายตาของกฎหมาย "สื่อโป" และ "สื่อลามก" นั้นแตกตางกันแตมี
ลั กษณะบางส วนที่ ซ อนทั บกั นอยู กล าวคื อ สื่ อโป นั้ นจะถื อว าเป นสื่ อลามกซึ่ งเป น
สิ่งผิดกฎหมายก็ตอเมื่อสื่อโปนั้นเขาตามบรรทัดฐานสื่อลามก (obscenity standard)
ที่วางไว ซึ่งในกรณีของประเทศไทย ศาลฎีกาเปนผูวางบรรทัดฐานสื่อลามกนี้ไวตั้งแต
พ.ศ. 2492 และในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ตามมาในเรื่องนี้ ซึ่งบรรทัดฐานสื่อลามก
ที่ศาลฎีกาไดวางไวนั้นมีขอบเขตกวางมากครอบคลุมสื่อโปเกือบทุกลักษณะ จนทําให
5

"Printed or visual material containing the explicit description or display of sexual organs or
activity, intended to stimulate sexual excitement." seeOxford Dictionaries, [Online], http://
www.oxforddictionaries.com/definition/english/pornography?q=pornography, (4 April 2014).
6
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, [ระบบออนไลน], ทีม่ า: http://rirs3.royin.go.th/new-search/word-35search.asp, (4 เมษายน 2557).
7
"... offensive or disgusting by accepted standards of morality and decency." seeOxford
Dictionaries, [Online], http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/obscene?q=obscene,
(4 April 2014).

คนทั่ วไปมั กคิ ดว าสื่ อโป กั บสื่ อลามกคื อสิ่ งเดี ยวกั น และนอกจากนี้ ด วยขอบเขต
บรรทั ดฐานสื่ อลามกที่ กว างนี้ ทําให มี สื่ อโป จํานวนน อยนิ ดที่ สามารถผ านเกณฑ
ไมถือวาเปนสื่ อลามกและสามารถนําเสนอตอสาธารณะได (บทความนี้ จะกลาวถึง
บรรทัดฐานสื่อลามกของศาลฎีกาในรายละเอียดในหัวขอที่ 3 ดานลาง)
อย างไรก็ ตามบทความนี้ ได ตั้ งข อถกเถี ยงว าสื่ อโป ซึ่ งหมายความ
รวมถึ งสื่ อลามกตามบรรทั ดฐานของศาลฎี กาไทยเป นรู ปแบบหนึ่ งของการแสดง
ความคิดเห็น และมีบทบาทในการดําเนินไปของสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นการจํากัด
หรื อ ห า มปรามการแสดงความคิ ด เห็ น ทางเพศที่ อยู ในรู ป แบบของสื่ อโป แ ละ
สื่ อลามก ยอมเท ากั บเปนการปดกั้ นการแสดงความคิดเห็นซึ่ งเปนสิทธิขั้ นพื้ นฐาน
ที่สําคัญของประชาธิปไตยอยางหลีกเลี่ยงไมไดดวย

1.การแสดงความคิดเห็นและสื่อโป
เพื่ อที่ จะอธิบายวาทําไมสื่ อโปและสื่ อลามกจึงอาจถือเปนรูปแบบหนึ่ งของ
การแสดงความคิ ดเห็ น ได ต องเริ่ มต น ที่ คํ า ถามพื้ น ฐานที่ สํา คั ญว า "การแสดง
ความคิดเห็น" (expression) คืออะไร? ในขอ 19 แหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights)
ไดบัญญัติขอความไวดังนี้ :
"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."
"ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้
รวมถึงอิสรภาพที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและ
ที่ จะแสวงหา รับและสงขอมูลขาวสารและขอคิดผานสื่ อใดและโดย
ไมคํานึงถึงพรมแดน"8
และในขอ 10 วรรคแรกแหงอนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชน (Euro-
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pean Convention on Human Rights) ก็บัญญัติไวในทํานองเดียวกันวา :
"Everyone has the right to freedom of expression. This right
shall include freedom to hold opinions and to receive and
impart information and ideas without interference by public
authority and regardless of frontiers."
"ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแหงความเห็นและการแสดงออก ทั้งนี้สิทธินี้
รวมถึงอิสรภาพทีจ่ ะถือเอาความเห็นรับและแจงขอมูล และความคิดเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซงจากเจ า หน า ที่ รั ฐ และโดยไม คํา นึ งถึ ง
พรมแดน"9
เมื่ อพิ จ ารณาจากถ อ ยคํ า ของเอกสารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ สํ า คั ญ ที่ กล า ว
ถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทั้ งสองฉบับดั งกล าวแลวอาจอนุมานคําจํากัด
ความของคําวา "การแสดงความคิดเห็น" ไดวาหมายถึง การแสวงหา รับสง ขอมูล
ขอคิดเห็น ผานสือ่ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึง่ ไดวา "การแสดงความคิดเห็น" แททจี่ ริงแลว
คือ การสื่อสารขอมูล ขอคิดเห็น หรือ ขอความผานสื่อตางๆนั่นเอง
เมื่อพอที่จะไดคําจํากัดความของคําวา "การแสดงความคิดเห็นแลว" คําถาม
ตอมาทีส่ ําคัญ คือ สือ่ โป โดยเฉพาะประเภททีเ่ ปนภาพไมวา ภาพนิง่ หรือภาพเคลือ่ นไหว
ที่มีแตการนําเสนอภาพของรางกายคนเนื้อหนังมังสา อวัยวะเพศ การรวมเพศและ
กิจกรรมทางเพศอื่นๆ จะถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสดง ความคิดเห็นไดอยางไร?
Richard Posner ผูพิพากษาและนักทฤษฎีกฎหมาย ชาวอเมริกนั ไดกลาวไววา การนํา
เสนอภาพทางกามารมณ (erotic representations) อยางเชน สื่อโป (pornography)
นี้ไมไดทําหนาที่เพียงแคกระตุนกําหนัดเทานั้น แตยังเปนสิ่งที่สื่อสารใหขอมูลออกมา
อีกดวย10 ซึ่ งแนวคิดของ Posner ก็สอดคลอง กับผูพิพากษาชาวแคนาดา John

Sopinka ในคดี R v. Butler11 ซึง่ ถือเปนคดีสื่อลามก ทีส่ ําคัญทีส่ ุดคดีหนึง่ ของประเทศ
แคนาดา ซึ่งไดใหความเห็นไววา การที่ผูสรางภาพยนตร (โป) จงใจบันทึกกิจกรรม
ทางเพศลงบนแผ นฟ ลมและมี การจั ดเรียงภาพตามลําดั บอย างตั้ งใจเพื่ อที่ จะสร าง
ออกมาเปนภาพยนตรนนั้ แสดงใหเห็น อยางชัดเจนแลววาผูส รางภาพยนตร(โป) มีความ
ตั้ งใจที่ จะสื่ อสารอะไรบางอยาง ออกมาผานทางภาพยนตรที่ ตนสราง12 ดังนั้ นเมื่ อ
พิจารณาสื่อโปภายใตกรอบคําจํากัดความของคําวา "การแสดงความคิดเห็น" ที่วา
การกระทํา ใดที่ จะถื อเป น การแสดงความคิ ดเห็ น ได ต องเป น การสื่ อสารข อมู ล
ความคิดเห็นหรือขอความผานสือ่ ออกมาอยางที่ Richard Posner และ John Sopinka
ไดใหความเห็นไววาสือ่ โปนนั้ สือ่ สาร ความคิดเห็นหรือขอความบางอยางออกมา ดังนัน้
จึงอาจกลาวไดวา สื่อโปนั้น เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดงความคิดเห็น
ประเด็ นที่ สําคั ญต อมา คื อ สื่ อโปสื่ อสารข อความหรื อความคิ ดเห็ นอะไร
ออกมา? เมื่ อพินิจพิเคราะหภาพของรางกายอันเปลาเปลือย อวัยวะเพศ ทวงทา
ทํานองของการร วมเพศ กิจกรรมทางเพศหลากหลายรูปแบบ รวมถึงในกรณี ของ
ภาพยนตรโป ที่มีเนื้อเรื่อง อาจกลาวไดวา สื่อโปนั้นสื่อขอความออกมาใน 2 รูปแบบ
ดวยกัน คือ 1) ความคิดเห็นเชิงขอมูลเกีย่ วกับเรื่องเพศ (informational ideas about
sex) และ 2) ความคิดเห็นเชิงทัศนคติเกีย่ วกับเรือ่ งเพศ (attitudinal ideas about sex)13
1) ความคิดเห็นเชิงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ เปนการแสดงความคิดเห็น
ที่ เป นข อมู ลเกี่ ยวกั บเรื่ องทางเพศโดยตรงอย างที่ Linda Williams นั กวิ ชาการ
ดานภาพยนตรชาวอเมริกัน ไดกลาวไว สือ่ โป คือ เซ็กสทเี่ ลาเรื่องไดดวยตัวของมันเอง
(speaking sex)14 ซึ่งก็หมายความวา รางกายเปลือย อวัยวะตางๆ รวมถึงอวัยวะเพศ
ของมนุษยทมี่ ขี นาด สี และลักษณะแตกตางกันไป ทวงทาลีลาในการมีเพศสัมพันธและ
รู ปแบบของกิ จกรรมทางเพศด วย คื อ ข อความ ที่ สื่ อโป ได "บอกเล า" ออกไป
11

กระทรวงตางประเทศ, ปฏิญญาวาดวยสิทธิมนุษยชน, [ระบบออนไลน], ที่มา: http://www.mfa.go.th/
humanrights/images/stories/book.pdf, (25 มกราคม 2557).
9
แปลโดยผูเ ขียน
10
Richard Posner, Sex & Reason, (Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1994),
pp.352-354.
8

(1992) 1 S.C.R. 452.
Ibid., para.74.
13
จอมพล พิทักษสันตโยธิน, "หนังโป สื่อลามก และการแสดงความคิดเห็น" ใน นฤมล กลาทุกวัน (บ.ก.) Marathon อินเทอรเน็ต วัฒนธรรม 1(ฉบับออกตัว), (เครือขายพลเมืองเน็ต, กรุงเทพฯ, 2555), หนา 452-469 ทีห่ นา 461
14
Linda Williams, Hardcore : Power, Pleasure and the "Frenzy of the Visible", (University of
California Press, Berkeley, 1999), pp.1-2.
12
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หากแตวาการ "บอกเลา" นัน้ แทนทีจ่ ะเปนการ "บอกเลา" ดวยปากหรือผานตัวหนังสือ
การ "บอกเล า " ของสื่ อโป เ ป น การบอกเล า ผ า นภาพที่ ปรากฏอยู ใ นหนั ง สื อโป
หรือในกรณีของภาพยนตรโปก็คือ ภาพเคลื่อนไหวที่ฉายอยูบนจอภาพนั่นเอง
2) ความคิ ด เห็ นเชิ ง ทั ศนคติ เ กี่ ยวกั บ เรื่ องเพศ เป น ความคิ ดเห็ น ที่
ไม ไ ด ถู ก สื่ อออกมาตรงๆ เหมื อนความคิ ดเห็ น ประเภทแรก แต ทั้ ง ภาพเปลื อย
ทวงทากิจกรรมการรวมเพศ การปฏิบัติตอกัน ในขณะเสพสังวาส รวมถึงการเลา
เรื่องดําเนินเรื่องของหนังสือหรือ หนังโปที่นํามาสูฉากการมีเพศสัมพันธ จะเปนการ
สื่อสารที่ตองอาศัยการตีความ ซึ่งขอความหรือความหมายและความคิดเห็นที่ซอนอยู
ภายใตภาพเหลานั้นอาจมีหลากหลายความหมายขึ้นอยูกับมุมมองของผูชมแตละคน
ตั วอย างเช นการนําเสนอภาพของกิ จกรรมการร วมเพศที่ เต็ มไปด วยรอยยิ้ มและ
เสี ยงหั วเราะ ผู ชมบางคนอาจแปลสิ่ งที่ สื่ อออกมา กิ จกรรมทางเพศเป นเรื่ องที่
"สนุกสนานและนาตื่นเตน"15 หรือ ภาพกิจกรรมทางเพศที่มีการใชความรุนแรง (เชน
มีการจับมัด ใชไมหรือแสเฆีย่ นตี ใชนา้ํ ตาเทียนรอนๆ หยดลงบนผิวหนัง ใชเข็มแทงทะลุ
ผิวหนัง การใชกระแสไฟฟา หรือการรัดคอไมใหหายใจ) หรือมีพฤติกรรมเหยียดหยาม
ความเปนมนุษย (เชน ถ มน้ําลายใสหนา ปฏิบัติตอคู รวมกิ จกรรมทางเพศเสมือน
สัตวเลี้ยง เชน ใสปลอกคอจูงสุนัขแลวจูงไปรอบๆ หรือ ขังไวในกรงเล็กๆ แคบๆ)
โดยเฉพาะหากในภาพที่นําเสนอผูหญิงตกเปนผูถูกกระทํา เปนการสื่อความคิดเห็นถึง
การใชความรุนแรงในกิจกรรมทางเพศ หรือแนวคิดวาเพศชายมีอํานาจเหนือเพศหญิง
(male supremacy) หรือ เปนแนวคิดการลดทอน ความเปนมนุษยของผูหญิงใหเหลือ
เพียงอุปกรณ เพื่ อตอบสนองความใคร (sexual objectification of women)16
ซึ่ งความคิ ดเห็ นเหล านี้ อาจมองได ว าเป นข อความที่ แสดงว ามี การใช ความรุ นแรง
ที่ อาจไมปลอดภัยในกิจกรรมทางเพศ หรือมีความไมเทาเทียมกันทางเพศในสั งคม
ซึ่ งสั ง คมจะต อ งหาทางปรั บ ทั ศ นคติ เพื่ อสร า งความเท า เที ย มกั น ระหว า งเพศ
และเคารพในศักดิ์ ศรีของความเปนมนุ ษยซึ่ งกันและกัน และสร างความรู ถึ งการมี
15

Nadine Gourgey, "Pornography and Freedom of Expression", (1997) Entertainment Law
Review, 8(3), pp.89-93, at p.90.
16
Andrea Dworkin, Pornography : Men Possessing Women, (The Women's Press, London, 1981),
pp.24-25.

กิจกรรมทางเพศอยางปลอดภัย หรือกรณีของสื่อโปที่ผูหญิงเปนผูสรางเพื่อนําเสนอ
ความคิ ดเห็ น ในเรื่ องกิ จ กรรมทางเพศที่ ผู หญิ ง ต องการหรื อ อยากให เ ป น เช น
กิจกรรมทางเพศสําหรับผู หญิงตองออนหวาน นุ มนวล17 เปนตน ซึ่ งความคิดเห็น
ทัง้ หลายในรูปลักษณะนี้ Thomas Scanlon นักปรัชญา ชาวอเมริกนั เรียกวา "ความเห็น
ทางการเมืองอยางไมเปนทางการ (informal political message)"18 ซึ่งจุดนี้เปน
ประเด็นสําคัญ เพราะ ความเห็นทางการเมืองนัน้ ไมไดจํากัดเฉพาะเรือ่ งทีเ่ ปนการเมือง
โดยแท อยางเชน เรือ่ งนโยบายของรัฐบาล หรือ การดําเนินการของฝายคาน ในรัฐสภา
เทานั้น แตยังมีความหมายอยางกวางรวมถึงประเด็นทางสังคมตางๆ เชน ประเด็น
ในเรื่องความรุนแรงทางเพศ ความปลอดภัยในกิจกรรมทางเพศ ความไมเทาเทียมกัน
ทางเพศ การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและกิจกรรมทางเพศที่ผูหญิงอยากใหเปน
ซึ่ งประเด็นเหลานี้ ก็เปนความคิดเห็นแมจะไมใชเปนประเด็นทาง การเมืองโดยตรง
แต ก็ เกี่ ยวข องกั บนโยบายรั ฐในบางมิ ติ และที่ สําคั ญไปกว านั้ นยั งเกี่ ยวเนื่ องกั บ
ความเปนอยูโดยรวมของผูคนในสังคม

2.สือ่ โปและประชาธิปไตย
"สื่ อโป " และ "ประชาธิ ปไตย" หากมองดู และพิ จารณาโดยผิ วเผิ นแล ว
อาจเกิดขอสงสัยขึ้นวาสองสิ่งนี้ มีความเกี่ยวของกันอยางไร การที่ จะตอบคําถามนี้
ไดจําเปนที่จะตองเริ่มตนดวยคําถามวา "ประชาธิปไตย" หมายถึงอะไร? อันที่จริงแลว
เปนการยากที่จะหาคําจํากัดความที่ ตายตัวและชัดเจนใหกับคําวา "ประชาธิปไตย"
เนื่ องจาก "ประชาธิ ปไตย" ก็ มีหลากหลายมิ ติ ขึ้ นอยู กั บว าผู นั้ นให คําจํากั ดความ
จากมุมมองใด อยางไรก็ตาม ก็มีนักวิชาการหลายคนที่ไดใหคําจํากัดความที่นาสนใจ
นักทฤษฎีประชาธิปไตยอยาง Jack Lively ไดใหความหมายวา ประชาธิปไตยคือ
รูปแบบของการปกครองที่อํานาจการปกครองสูงสุดเปนของประชาชนทั้งมวล ไมใช
17

See generally Candida Royalle, "Pornography in the USA" in Drucilla Cornell (ed.), Feminist and
Pornography, (Oxford University Press, Oxford, 2000), pp.540-550.
18
Thomas Scanlon, "Freedom of Expression and Categories of Expression", (1979) University of
Pittsburgh Law Review 40(4), pp.519-550, at p.545.
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ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุมบุคคลใดกลุมหนึ่ง19 และนักนิติปรัชญาFrederick
Schauerไดเสริมวาประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชนทัง้ มวล ซึง่ ประชาชน
เปนผูกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนของสังคมและการเมืองดวยเจตจํานงของตนเอง
หรือ กลาวสั้นๆ ไดวา เปนการปกครองตนเอง (self-government)20 ซึ่งการแสดง
เจตจํานงเพื่อปกครองตนเองนี้จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสิ่งที่เรียกวา "เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น" (freedom of expression หรือ free speech) ซึ่ง Frederick
Schauer ได หยิ บยกแนวคิ ดนั กปรั ชญาที่ มี ชื่ อเสี ยงอี กคนหนึ่ ง คื อ Alenxander
Meiklejohn ซึ่ งมาอธิบายความสัมพันธระหวางประชาธิปไตยและเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นวา การที่ปจเจกชนแตละคนที่รวมกันเขาเปนประชาชนทั้งมวลนั้น
จะสามารถตัดสินใจเลือกและกําหนดทิศทางการดําเนินไปทั้งทางการเมืองและสังคม
ตามเจตจํานงของตนเองได นั้ น จําต องสามารถเข าถึ งและนําเสนอข อมู ลข าวสาร
ความคิดเห็นตางๆ ไดอยางเสรีไรการปดกัน้ หรือทีเ่ รียกกันวาการเซ็นเซอร (censorship)
และนอกจากนี้ยังจําเปนที่ตองใหผูคนสามารถที่จะนําประเด็นๆ ตางๆ ที่ไดจากขอมูล
ข าวสาร หรื อข อคิ ดเห็ นเหล านั้ นมาอภิ ปรายถกเถี ยง ได อย างเสรี อีกด วย21 หาก
ปราศจากสิ่ งเหล านี้ ประชาชนก็ ไม อาจที่ จะเลื อกตั ดสิ นใจการกําหนดทิ ศทางตาม
เจตจํานงไดอยางชาญฉลาดมีเหตุผล22
ถึ ง กระนั้ นก็ ต าม หากเมื่ อพิ จ ารณาดู จ ากแนวคิ ด ของ Alenxander
Meiklejohn อยางเดียว แลวภาพเชือ่ มโยงความสัมพันธระหวางสือ่ โปกบั ประชาธิปไตย
ก็ยงั อาจไมปรากฏใหเห็น เพราะในความคิดของ Alenxander Meiklejohn การแสดง
ความคิดเห็นซึ่งเปนกลจักรสําคัญของการดําเนินไปตามครรลองของประชาธิปไตยนัน้
น า จะเป น ความคิ ดเห็ นทางการเมื อง หรื อ ทางสั งคมในความหมายอย างแคบ
ยกตัวอยางเชน ความคิดเห็นเกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะของรัฐ หรือความคิดเห็น
เกี่ ยวกั บป ญหาสั งคม อย างไรก็ ตาม จุ ดเชื่ อมต อที่ สามารถเติ มเต็ มให เ ห็ นภาพ
Jack Lively, Democracy, (Basil Blackwell, Oxford, 1975), p.8.
20
Frederick Schauer, Free Speech : A Philosophy Enquiry, (Cambridge University Press,
Cambridge, 1982), pp.36-37
21
Ibid., pp.36-38.
22
Ibid., p.38.

ความสัมพันธระหวางสื่อโปกับประชาธิปไตย นั้นคือ แนวคิดของ Thomas Scanlon
ที่ เห็ นว าสื่ อโป นั้ นเป นรู ปแบบหนึ่ งของการแสดงความคิ ดเห็ นทางการเมื องแบบ
ไมเปนทางการ ดังที่อธิบายไวดานบนวาสื่อโปสามารถสื่อความคิดเห็นออกมาได 2
ลักษณะ คือ ความคิดเห็นเชิงขอมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศ และ ความคิดเห็นเชิงทัศนคติ
เกี่ ยวกับเรื่ องเพศ ซึ่ งการแสดงความคิดเห็นประเภทหลังที่ สื่ อถึงประเด็ นตางๆ ที่
ตองอาศัยการตีความ เชน ความไมเทาเทียมกันระหวางชายหญิง ความเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย การใชความรุนแรงในกิจกรรมทางเพศ ก็คือ ความคิดเห็น
ทางการเมืองแบบไมเปนทางการตามแนวคิดของ Thomas Scanlon นั่นเอง
และอย างที่ ได กล าวไว ว าในสั งคมประชาธิ ปไตย เพื่ อให ประชาชนได ทํา
การปกครองและนําพาสั งคมไปตามเจตจํานงของตนเอง จําเปนอย างยิ่ งที่ ตองให
ขอมูลขาวสาร หรือ ใหความเห็นเหลานี้มีพื้นที่มีเสรีที่จะถูกนําเสนอ ถูกรับฟง และ
ถกเถียงอภิปราย และที่สําคัญใหปจเจกชนไดเปนคนเลือกดวยเจตจํานงของตนเอง
อยางเต็มทีโ่ ดยปราศจากอิทธิพลภายนอก และ การตัดทอนหรือปดกัน้ ใหแนวคิดตางๆ
ที่ มีอยู ลดลง ซึ่ งแนวคิ ดเสรีภาพในการแสดงความคิ ดเห็นในแง มุมนี้ อยู บนพื้ นฐาน
ของทฤษฎี 2 ทฤษฎีดวยกัน ทฤษฎีแรก คือArgument from Truth ของนักปรัชญา
ชาวอังกฤษที่ชื่อวา John Stuart Mill ที่เห็นวา การใหความคิดเห็นไมวาดีหรือเลว
ถูกหรือผิด นัน้ ไดไปตอสูถ กเถียงกันในสนามอภิปรายกันจนตกผลึกจนเปนความจริงแท
(truth) ของเรื่องนั้นๆ ปรากฏขึ้นมา23 และ ทฤษฎีที่สอง คือ ทฤษฎี Marketplace of
Ideas ที่นําเสนอโดยผูพิพากษา Oliver W. Holmes24 ซึ่งมีความเห็นวา สังคมควร
ปลอยความคิดเห็นตางๆ ไดดํารงอยูอยางเปนอิสระโดยไมควรที่จะเขาไปแทรกแซง
หรือปดกั้น ใหไดมีการถกเถียงอภิปรายอยางอิสระ และผูคนในสังคมจะเปนผูเลือก
ความคิดเห็นทีต่ นคิดวาถูกตองและดีทสี่ ดุ เอง เสมือนกับกลไกทางตลาดทีส่ นิ คาทีด่ ที สี่ ดุ
จะไดรับความนิยมมากที่สุดนั่นเอง
ดั งนั้ นเมื่ อปรั บแนวคิ ดและทฤษฎี ต างๆที่ ได กล าวไว ด านบนเข ากั บกรอบ

19

John Stuart Mill, On Liberty, Bromwich, D. and Kateb, G. (eds.), (Yale University Press, New
Haven, 2003), pp.73-175, at p.118.
24
ทฤษฎี Marketplace of Ideas ถูกนําเสนอในคดี Abrams v. United States, (1919) 250 U.S. 616.
23
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ความคิ ดเรื่ องความสั มพั นธ ระหว าง สื่ อโป และประชาธิ ปไตย จะได ว าสื่ อโป เป น
รูปแบบหนึ่ งของการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องทางเพศ และความสัมพันธในแงมุม
ทางเพศของคนในสั งคม เช น ความเท าเที ยมกั นระหว างเพศ ศั กดิ์ ศรี ความเป น
มนุ ษย ของคนต างเพศ การใช ความรุ นแรงทางเพศ การมี กิ จกรรมทางเพศอย าง
ปลอดภัย หรือการนําเสนอเรื่องทางเพศอยางที่ผูหญิงอยากเห็น ซึ่งประเด็นเหลานี้
ล ว นแล ว แต เ ป น ประเด็ น ทางสั ง คมที่ เป น การแสดงความคิ ด เห็ น ทางการเมื อง
อย า งไม เ ป น ทางการ ในเมื่ อความคิ ดเห็ น ทางการเมื อ งไม ว า จะเป น ลั ก ษณะที่
เป น ทางการหรื อ ไม เ ป น ทางการเป น กลจั ก รพื้ นฐานที่ จะทํ า ให ผู คนในสั ง คม
ประชาธิ ปไตยได ขั บเคลื่ อนสั งคมไปตามเจตจํานงของตนเอง ไม ว าความคิ ดเห็ น
ข อมู ล ข า วสารนั้ นจะดี หรื อเลวตามมาตรวั ดทางศี ล ธรรมของสั ง คมนั้ นๆ หรื อ
จะถูกหรื อผิดตามความรู ที่ มีอยู ในขณะนั้ นของคนในสั งคม ขอความ ความคิดเห็น
ที่ ผ านสื่ อโป ในรู ป แบบของความคิ ดเห็ นทางการเมื องอย างไม เป นทางการนี้ ก็ ไม
สมควรที่ จะถู กรั ฐหรื อใครก็ ตามป ดกั้ น แต ควรปล อยให มี การแสดงออก นําเสนอ
เพื่อเปดโอกาสใหมีการอภิปรายถกเถียงกันอยางเสรี เพื่อที่ ในทายที่สุดสังคมจะได
ตกผลึ กความคิ ดเห็ นในเรื่ องทางเพศที่ อาจจะเป นความคิ ดเห็ น ในเรื่ องทางเพศ
ที่ แท จ ริ ง ของสั ง คมนั้ นๆ และเป ด โอกาสให ค นในสั ง คมได เ ลื อ กความคิ ด เห็ น
ที่ ตนคิ ดว าดี ที่ สุ ดด วยตนเองไม โดนใครบั งคั บหรื อป ดกั้ น ตั วอย างเช น หากสื่ อโป
มีการนําเสนอวาผูหญิงออนดอยและเปนรองผูชายในเรื่องทางเพศ เปนเพียงเครื่อง
ตอบสนองความใคร ของผู ชาย หรื อเป นที่ รองรั บความรุ นแรงทางเพศของผู ชาย
แม ความคิ ดเห็ นเหล านี้ จะไม พึ งปรารถนาและอาจเป นที่ ไม เห็ นด วยของหลายคน
ในสั งคม อย า งไรก็ ตามการป ดกั้ น ความคิ ดเห็ น ประเภทนี้ ก็ อาจไม ช วยให ค วาม
ไม เท าเที ยมกั นและศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุ ษย ของผู หญิ งดี ขึ้ นเลย สั งคมควรปล อย
ให ค วามคิ ด เห็ น เหล า นี้ ดํ า รงอยู แต ผู ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต า งออกไป เช น
เห็ น ว า สั งคมควรมี ความเท าเที ยมกั น ในเรื่ องทางเพศนั้ น กิ จ กรรมทางเพศต อง
เคารพศั ก ดิ์ ศรี ค วามเป น มนุ ษ ย แ ละต อ งดํ า เนิ น ไปอย า งปลอดภั ย รวมถึ ง ต อง
ตอบสนองความต องการทางเพศที่ แท จริ งของทุ กฝ าย ก็ สามารถผลิ ตสื่ อโป หรื อ
แสดงความคิ ดเห็ นในรู ปแบบอื่ นๆ เพื่ อที่ จะโต แย งความคิ ดเห็ นที่ ตนไม เห็ นด วย
ดั งกล า วได เ ช น สื่ อโป ที่ นํ า เสนอแนว คิ ดว า ผู หญิ ง มี ศั ก ดิ์ ศ รี ความเป น คนและมี

ความทัดเทียมกับผูช ายในเรือ่ งทางเพศ ไมไดอยูใ ตอํานาจทางเพศของผูช าย หรือเสนอ
กิ จ กรรมทางเพศที่ มี ค วามปลอดภั ย นุ มนวล อย า งที่ ผู หญิ ง ต อ งการ เป น ต น
ให ค วามคิ ด เห็ น ทั้ งสองฝ า ยปะทะกั น ในเวที สั ง คมประชาธิ ป ไตยที่ เป ด กว า ง
และให ผู ค นในสั งคมได เลื อกความเห็ นที่ คิ ดว าดี เหมาะสมและที่ เ ห็ นว าแนวคิ ด
เรื่ องเพศที่ จริ งแท ที่ สุ ดเป นผู ตั ดสิ น กระบวนการเช นนี้ เท านั้ นที่ จะสอดคล องกั บ
แนวคิดเรื่องประชาธิปไตย
และนอกจากนี้ สังคมประชาธิปไตยเปนสังคมที่มีพลวัตร ทุกอยางในสังคม
รวมถึงสมาชิกในสังคมลวนมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเรื่องทางเพศดวย
ในสมัยหนึง่ การเปดเผยรางกายโดยใสชดุ วายน้ําแบบบิกนิ ี (bikini) อาจถูกมองวา "โป"
ไมเหมาะสมที่ปรากฏตัวอยูในที่สาธารณะ โอษฐกาม (oral sex) เปนเรื่องสกปรก
นารังเกียจ หรือ การมีกิจกรรมทางเพศแบบหมู (orgy) เปนเรื่องอุจาดเสื่อมทราม
ตอศีลธรรมทางเพศ อยางไรก็ตาม การที่สังคมประชาธิปไตยมีพลวัตร หมายความวา
บรรทัดฐานทางเพศเหลานี้ยอมไมหยุดนิ่งอยูกับที่ไปตลอดกาล และอยางที่ไดกลาว
สั งคมประชาธิ ปไตยเป ดพื้ นที่ ให ทุ กความเห็ นได ถู กนําเสนอและปะทะถกเถี ยงกั น
โดยสมาชิกในสังคมเปนผู เลือกแนวคิดหรือความเห็นที่ ตนและสังคมอยากใหยึดถือ
ดวยตนเอง ดังนั้นหากสังคมในขณะนั้นถือวาชุดบิกินีนั้น "โป" โอษฐกามนารังเกียจ
และ กิจกรรมทางเพศแบบหมู นั้ นเสื่ อมทรามเปนบรรทัดฐานทางเพศที่ มีอยู ดั้งเดิม
(conventional sexual mores)แล ว สั งคมประชาธิ ปไตยย อมเป ดโอกาสให ผู ที่
ไมเห็นดวยกับบรรทัดฐานทางเพศดังกลาว กลาวคือ บรรดาผูท เี่ ห็นวาการอวดเรือนราง
ผานการใสชุดบิกินีไมได "โป" อะไร โอษฐกามเปนใหความสําราญทางเพศไดและ
กิจกรรมทางเพศแบบหมูเ ปนรูปแบบหนึง่ ของการแสวงหาความสุขทางเพศไดนําเสนอ
ความคิดเหลานี้ผานสื่อโปเพื่อ - อยางที่ James Weinstein นักวิชาการดานเสรีภาพ
ในการแสดงความคิ ดเห็ นใช คําว า- "ท าทาย (challenge) "บรรทั ดฐานทางเพศ
ดั้งเดิมนั้น เพื่อชักจูงใหคนอื่นเห็นคลอยตามความคิดทางเพศใหมที่นําเสนอ25 หรือ
กระตุ นเรี ยกร องให ผู ที่ ยึ ดกั บบรรทั ดฐานทางเพศดั้ งเดิ มขึ้ นมาอภิ ปรายปะทะทาง
JamesWeinstein, 'Democracy, Sex and the First Amendment' (2007) New York University
Review of Law and Social Change, 31(4), pp.865-898, at p.878.
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ความคิดวาบรรทัดฐานทางเพศในสังคมนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด สิ่งเหลานี้
ล ว นเป น ต น ทางของพลวั ตรการเปลี่ ย นแปลงไปของสั ง คมประชาธิ ป ไตยทั้ ง สิ้ น
หากไมมีการนําเสนอความคิดเห็นใหมเพื่อทาทายบรรทัดฐานตามความคิดเห็นดั้งเดิม
สั งคมก็ ไม อาจเคลื่ อนไปได สั งคมทั้ งหมดก็ จะถู กแช แข็ งให หยุ ดอยู กั บบรรทั ดฐาน
ที่ เ กิ ดขึ้ นมาในยุ ค ๆ หนึ่ ง ซึ่ ง สั ง คมลั ก ษณะนี้ ย อมไม อาจเรี ย กได ว า เป น สั ง คม
ประชาธิปไตยที่มีพลวัตร

3.บรรทัดฐานสื่อลามกตามแนวทางของศาลฎีกา

อยางไรก็ตามสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ไมไดหมายความวาสังคมควร ใหพื้นที่
สื่อโปอยางเสรีโดยไรขอยกเวนใดๆ ขอยกเวนประการแรกคือ สังคมควรจะคงขอหาม
ไมใหเด็กและเยาวชนเขาถึงสื่อโป เนื่ องจากวาเด็กและเยาวชนแตกตางจากผูใหญ
กลาวคือ เด็กและเยาวชนอาจยังไมมีวัยวุฒิและวิจารณญาณเพียงพอที่จะสามารถ
รั บรู เข าใจและตี ความสิ่ งที่ สื่ อโป สื่ อออกมาได ในขณะที่ ผู ใหญ ที่ มีวั ยวุ ฒิ สามารถ
ตี ความเพื่ อทําความเข าใจสิ่ งที่ สื่ อโป สื่ อออกมา และใช วิ จารณญาณพิ จารณาว า
สิ่ งที่ สื่ อออกมานั้ นดี หรื อไม ดี เป นสิ่ งปรากฏให เ ห็ นเป นภาพเป น ที่ ส ร างมาจาก
จิ นตนาการหรื อเป นเรื่ องจริ ง เป นความคิ ดเห็ นที่ เหมาะสมกั บตนหรื อไม อย างไร
ดังนั้ นมาตรการปองกันไมใหเด็กและเยาวชนที่อายุยังไมถึงเกณฑเขาถึงสื่อโปยังคง
มีความจําเปนอยูไมวาสังค มนั้นจะเปนเสรีประชาธิปไตยเทาใดก็ตาม

1. ตองเปนภาพทีเ่ ปดเผยทางเพศอยางโจงแจง กลาวคือ ตองเห็นอวัยวะเพศ
ไมวาของชาย หรือ ของหญิง หรือหัวถันของหญิง ในคําพิพากษาฎีกา 978/2492
ศาลเห็นวาสมุดภาพที่จําเลยจําหนาย "เปนภาพเปลือยการ เห็นของลับและถันอันเปน
ของลามกอนาจาร"(แตมีขอนาสังเกต คือ การเห็นกนเปลือยเปลาไมถือวาลามก)

ขอยกเวนประการที่สอง คือ"สื่อโปเด็ก" (child pornography) สื่อโปเด็ก
แมจะถือไดวา เปนการแสดงความคิดเห็นรูปแบบหนึง่ เชนกัน กลาวคือเปนความคิดเห็น
ที่ ว าเด็ กสามารถมี เพศสั มพั นธ หรื อกิ จกรรมทางเพศกั บผู ใหญ หรื อเด็ กคนอื่ นๆได
อยางไรก็ตาม การแสดงความคิดเห็นนี้ตองแลกมาดวยการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก
ซึ่ งเป นการแสวงหาประโยชน ทางเพศจากเด็ กโดยมิ ชอบ26 สวั สดิ ภาพและความ
ปลอดภัยของเด็กเปนสิ่งที่สําคัญ และมีคุณคาเหนือกวาคุณคาที่ไดมาจากการแสดง
ความคิ ดเห็ นโดยเสรี ดั งนั้ นสื่ อลามกเด็ กจึ งไม สมควรได รั บพื้ นที่ ในการแสดงออก
อยางเสรีตามหลักการเสรีภาพในการแสดงออกในสังคมประชาธิปไตย การปราบปราม
และปดกั้นสื่อโปเด็กจึงยังคงมีความจําเปน
จอมพล พิทักษสันตโยธิน, "ความผิดฐานครอบครองสื่อลามกเด็กในระบบคอมพิวเตอรตามกฎหมายอังกฤษ"
วารสารนิตศิ าสตรมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2(1) (2551-2552, หนา 9-30, ทีห่ นา 14.
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ในบทบัญญัติที่เกี่ยวกับสื่อลามก ไมวา มาตรา 287 ประมวลกฎหมายอาญา
และ มาตรา 14(4) ของพระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการกระทํ า ความผิ ดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอรไมไดใหคําจํากัดความตามกฎหมายวา "สื่ อลามก" หมายถึงอะไร แต
ศาลฎีกาไทยก็ไดวางแนวทางในการพิจารณาวาสื่อโปใดเปนสื่อลามกไวตั้งแตป พ.ศ.
2492 ซึ่งสามารถแยกขอพิจารณาไดดังนี้

2. ตองเปนภาพที่ แมจะไมเห็นอวัยวะเพศชัดเจน แตมีลักษณะและเจตนา
กระตุนใหเกิดอารมณทางเพศ ซึ่งศาลจะถือวาเปนภาพ อุจาด นารังเกียจ ไมนาดู
ในคําพิพากษาฎีกา 3510/2531 ความไดวา ภาพที่ "แมจะไมเห็นอวัยวะเพศชัดเจน
แตก็มีลักษณะมีลักษณะสอไปในดานยั่ วยุกามารมณ ... " ก็ถือวาเปนภาพลามก27
ในทํานองเดียวกัน ในคําพิพากษาฎีกา 6301/2533 ภาพที่ผูถูกถายภาพอยูในอิริยาบถ
ทีไ่ มเรียบรอยไมนา ดูแลว ยังอยูใ นอิรยิ าบถทีน่ า เกลียดนาบัดสี ... นอนหงายถางขาออก
อยางกวางทํานองเจตนาเพือ่ อวดอวัยวะเพศอยางเดนชัด ... จึงเปนภาพทีม่ ีเจตนายัว่ ยุ
ใหบังเกิดความใครทางกามารมณโดยตรง"28
27

คําพิพากษาฎีกา 3510/2531 "ภาพหญิงยืนเปลือยกายกอดชาย ในหนังสือหนุม สาวเลมใหญ หนา 30 ภาพหญิง
สวมแตกางเกงในโปรงตา มีผชู ายนอนกอดมือโอบบริเวณทรวงอกในหนังสือฝนรอน หนา 4 จากทายเลม ภาพหญิง
เปลือยกายทอนบนใชมือจับหูโทรศัพทกดที่อวัยวะเพศในหนังสือภาพยนตวีดีโอ หนา 13 ภาพหญิงเปลือยกาย
มีแหคลุมตัวมือขางหนึง่ กุมนมอีกขางหนึง่ กุมอยูท อี่ วัยวะเพศในหนังสือนางแบบเงินลานหนา 30 ภาพหญิงเปดเสือ้
ใหเห็นนม ลวงมือเขาไปในกระโปรง ในหนังสือเกศณีปานเงิน แพรเพชรชมภู หนา 14 ภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกง
ในมือลวงไปที่อวัยวะเพศในหนังสือปทมา เกยูร หนา 3 จากทายเลมและภาพหญิงเปลือยอกสวมกางเกงขาสั้น
มือขางหนึง่ ประคองนมอีกขางหนึง่ ลวงไปจับทีอ่ วัยวะเพศ ในหนังสือพิศมัย ภุมวา (จัมโบพศิ มัย หนา 10 จากทายเลม
เปนภาพทีแ่ สดงถึงสวนสัดความสมบูรณของรางกายเปนภาพศิลปะหาใชภาพลามกดังทีศ่ าลอุทธรณวนิ จิ ฉัยมานัน้
ศาลฎี กาเห็ นว า ภาพเปลื อยต าง ๆในหนั งสื อแต ละเล มแม จะไม เห็ นอวั ยวะเพศชั ดเจนแต ก็ มี ลักษณะส อไป
ในดานยั่วยุทางกามารมณและยังมีภาพเปลือยของหญิงตลอดรางในหนังสือดังกลาวอีกหลายภาพ บางภาพก็
พอจะเห็นอวัยวะเพศไดบา งอีกดวยซึง่ ถือไดวา ภาพเหลานัน้ เปนภาพอันลามก ฎีกาขอนีข้ องจําเลยฟงไมขนึ้ "
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อันลวงละเมิดมิได

วารสารนิตสิ งั คมศาสตร

3. เปนเสมือนขอยกเวน ซึ่งศาลฎีกาในคําพิพากษาฎีกาที่ 978/2492 และ
1223/2508 ถึงแมวา ภาพนัน้ จะแสดงสรีระอันเปลือยเปลา และเห็นหัวถันอยางชัดแจง
แตถ าส วนของอวัยวะเพศถูกทําใหเลือนเป นเพี ยงแคฐานอวัยวะเพศ และลั กษณะ
ทาทางของผู ที่อยู ในรูปไมมีทาทางยั่ วยุกามารมณ อุจาด หรือบัดสี ก็ไมถือวาเปน
ภาพลามก
โดยสรุปจึงอาจกลาวไดวา บรรทัดฐานสื่ อลามกของศาลไทยนั้ นพิจารณา
ความลามก จากภาพที่ปรากฏตอสายตาเปนสําคัญโดยไมสนใจขอความ ความคิดเห็น
ที่ สื่ อโป นั้ นๆพยายามที่ จ ะสื่ อสารออกมาแต ป ระการใด โดยเน นว าภาพนั้ นเห็ น
อวั ยวะเพศหรื อไม ท าทางต า งๆ ของผู ที่ อยู ใ นภาพมี ลั กษณะอยู ในอิ ริ ย าบถที่
ยั่ วยุ อารมณ ท างเพศ กล าวคื อในสายตาของศาลฎี ก าการยั่ ว ยุ อารมณ ทางเพศ
ถือเปนสิ่งที่อุจาด นาเกลียด นาบัดสี โดยตัวมันเอง ถาภาพดังกลาวเขาลักษณะตามนี้
ก็ถือวาเปน "สื่อลามก" และตองหามตามกฎหมายดังนั้นจึงไมนาแปลกใจวาภาพยนตร
หรือหนังสือที่นําเสนอภาพทางเพศอยางโจงแจง หรือที่รูจักกันในนามสื่อโปมากมาย
จะตกอยูภายใตบรรทัดฐานของสื่อลามกตามแนวทางของศาลฎีกาไทย และมีสถานะ
เปนสื่อลามกซึ่งผิดกฎหมาย
จึ งอาจกล าวได ว ากฎหมายสื่ อลามกของไทยแทบจะไม เป ดพื้ นที่ ให สื่ อโป
ไดแสดงความคิดเห็นเลย มีก็แตเฉพาะสื่อโปที่มีการปกปดหัวถัน อวัยวะเพศและไมมี
ลั กษณะยั่ วยุ ทางกามารมณ อย างชั ดเจนจน เกิ นไปเท านั้ นที่ พอจะเล็ ดลอดกรอบ
บรรทัดฐานสือ่ ลามกตามทีศ่ าลฎีกาไดวางแนวทางไว แตอยางทีไ่ ดอภิปรายไวในหัวขอที่
2 ข างต น แนวทางการป ดกั้ นสื่ อโป ตามบรรทั ดฐานสื่ อลามกของศาลฎี กาเช นนี้
ไมสอดคลองกับแนวคิดเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในสังคมประชาธิปไตย
คําพิ พากษาฎีกา 6301/2533 "ภาพพิ มพ ของกลางเป นภาพหญิ งสาวซึ่ งมี บางภาพเปดเผยเต านมอย าง
โจงแจง สวนที่อวัยวะเพศแมจะมีผาอาภรณปกปดไว แตก็ปกปดไวอยางหมิ่นเหมซึ่งนอกจากจะอยูในอิริยาบท
ที่ ไม เรี ยบร อยไม น าดู แล วยั งอยู ในอิ ริ ยาบทที่ น าเกลี ยดน าบั ดสี อีกด วยกล าวคื อ มี บางภาพอยู ในอิ ริ ยาบท
นอนก็นอนหงายถางขาออกอยางกวางทํานองเจตนาเพือ่ อวดอวัยวะเพศอยางเดนชัด สวนภาพทีอ่ ยูใ นอิรยิ าบทนัง่
ก็นั่งถางขาออกแมจะมีผาปกปดอวัยวะเพศก็เปนผาบางใสซึ่งแสดงวาตองการอวด อวัยวะเพศเชนเดียวกับภาพ
ในอิ ริ ยาบทนอนดั ง กล าวจึ ง เป น ภาพที่ มี เจตนายั่ วยุ ให บั ง เกิ ด ความใคร ท างกามารมณ โ ดยตรงถื อ เป น
ภาพลามกตามความหมาย ทีบ่ ัญญัตไิ วในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287(1)"
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ประเด็ นที่ สําคั ญที่ สุ ดคื อ การที่ บ รรทั ดฐานสื่ อลามกที่ ศาลฎี กาวางไว เป นการ
เพิ กเฉยและมองข ามความสําคั ญของ "ข อความ" และ "ความคิ ดเห็ น" ที่ สื่ อโป
ตองการจะสือ่ ออกมา ถายอนกลับไปดูทฤษฎีทนี่ กั ปรัชญา อันไดแก Thomas Scanlon,
John Stuart Mill, James Weinstein และแนวคิดที่ผูพิพากษา อันไดแก Oliver
W. Holmes และ John Sopinka ไดวางไว อาจจะกลาวไดโดยสรุปวา บรรทัดฐาน
สื่ อลามกของศาลฎี กาแทบจะไม เป ดพื้ นที่ ใ ห ข อความ หรื อความคิ ดเห็ น ในเรื่ อง
ทางเพศที่สื่อผานสื่อโป โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อโปที่ไมมีการปกปดอวัยวะเพศ หัวถัน
หรื อมี ก ารนํ า เสนอกิ จ กรรมทางเพศ ได ป ะทะกั น ในสนามประลองทางความคิ ด
ในรูปแบบความคิดเห็นทางการเมืองแบบไมเปนทางการอยางเสรีอันถือวาเปนพืน้ ฐาน
ของประชาธิ ปไตย และสิ่ งนี้ ก็ อาจนําไปสู การหยุ ดชะงั กและแช แข็ งบรรทั ดฐาน
ความคิดในเรื่องทางเพศในสังคมไทยใหหยุดอยูกับยุคป พ.ศ. 2492 ซึ่งการเปนเชนนี้
ไม น าจะสอดรั บกั บพลวั ตรของสั งคมประชาธิ ปไตยเท าใดนั ก ดั งนั้ นจึ งอาจกล าว
ไดวาในขณะที่ สังคมไทยพยายามที่ จะเดินทางตามครรลองของสังคมประชาธิปไตย
ข อความคิ ดเห็ นในเรื่ องทางเพศที่ นําเสนอผ านสื่ อโปยั งถู กกั กขังอยู ในกรอบแคบๆ
ที่เรียกวาบรรทัดฐานสื่อลามกตามกฎหมาย หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวาประเทศไทย
อย า งน อยก็ ใ นมุ มมองทางกฎหมายแทบไม ไ ด ใ ห เ สรี ภ าพและประชาธิ ป ไตยแก
เรื่องทางเพศที่นําเสนอผานสื่อโปเลย

สรุป
มนุ ษ ย นั้ นมี ค วามสนใจในเรื่ องทางเพศมานานและเทคโนโลยี สื่ อตาม
ยุ ค สมั ย ได ถู ก ใช เ พื่ อทํ า การบั น ทึ ก เรื่ องราวและกิ จ กรรมทางเพศมาโดยตลอด
อยางไรก็ ตาม ในประเทศไทยสิ่ งบั นทึกภาพเปลาเปลื อยของรางกายและกิ จกรรม
ทางเพศที่ เรี ยกกั นโดยทั่ วไปว า "สื่ อโป" นั้ นถูกจํากั ดอยู ในกรอบแคบๆ ที่ เรียกวา
"บรรทั ดฐานสื่ อลามก" ที่ ว างโดยศาลฎี ก าไทยมาตั้ ง แต ป พ.ศ. 2492 ทํา ให มี
สื่ อโป เพียงน อยนิ ดที่ สามารถนําเสนอต อสาธารณะได ถึ งกระนั้ นก็ ตามบทความนี้
ไดพยายามที่จะตั้งขอถกเถียงวาอันที่จริงแลวสื่อโปก็เปนรูปแบบหนึ่งของการแสดง
ความคิดเห็นโดยเปนรูปแบบของการแสดง ความคิดเห็ นทางการเมืองแบบไมเปน
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ทางการ และการเปดพืน้ ทีใ่ หขอ ความคิดเห็นทีส่ อื่ ออกมาจากสือ่ ลามกไดปะทะ ถกเถียง
และอภิ ป รายกั น ในสนามประลองทางความคิ ด อย า งเสรี เพื่ อให ผู คนในสั ง คม
โดยเฉพาะผู ใหญ ที่ มี วั ย วุ ฒิ แ ละวิ จ ารณญาณพร อ มได เ ป น ผู ตั ด สิ น ใจเลื อ กว า
ความเห็นในเรื่องทางเพศใดเหมาะสมกับตน และทายที่สุดการถกเถียงหรืออภิปราย
ในเรื่ องทางเพศที่ สื่ อผ านสื่ อโป นั้ นก็ อาจตกตะกอนเป น "ความจริ งแท " ในเรื่ อง
ความสัมพันธของผูคนในสังคมในแงมุมเกี่ยวกับทางเพศไดในที่สุด อีกทั้งการนําเสนอ
แนวคิดในเรื่ องเพศผานสื่ อโปยังทําหนาที่ เปน "ผู ทาทาย" บรรทัดฐานในเรื่ องเพศ
ที่ มี มาแต เดิ ม ซึ่ งกระบวนการนี้ จะทําให สั งคมมี การเปลี่ ยนแปลงและเคลื่ อนที่ ไป
ในทิ ศ ทางต า งๆ ซึ่ งเป น สิ่ งสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ ข องสั ง คมประชาธิ ป ไตย
ที่ มี พ ลวั ตรไม หยุ ดนิ่ ง อยู กั บที่ หรื ออาจกล า วอี ก นั ยหนึ่ ง ได ว า สื่ อโป เ ป นกลจั ก ร
ในการขั บเคลื่ อน สั งคมประชาธิ ปไตยโดยเฉพาะในประเด็ นทางสั งคมที่ เกี่ ยวโยง
กับเรือ่ งเพศ
อย างไรก็ ตามประเด็ นต างๆที่ ได อธิ บายและอภิ ปรายมาตลอดบทความนี้
อาจจะยังไม เกิ ดขึ้ นในสั งคมไทย และยั งไม มีวี่ แววว าได เกิ ดขึ้ นในอนาคตอั นใกล นี้
ทั้งนี้ สื่อโปสวนใหญถูกตีตรวนโดยบรรทัดฐานสื่ อลามกของศาลฎีกา ทําใหขอความ
เห็นในเรื่องทางเพศที่เปนรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแบบไมเปน
ทางการ ไม มีโอกาสไดถู กหยิบยกขึ้ นมาอภิ ปราย ถกเถียง และปะทะกั นในสนาม
ประลองทางความคิดอยางเสรี ทั้งนี้เนื่องจากบรรทัดฐานสื่อลามกของศาลฎีกาสนใจ
แต เฉพาะภาพเชิ ง สั งวาสที่ ป รากฏแต ไม สนใจข อความคิ ดเห็ นที่ ซ อนอยู ภ ายใต
ภาพรางกายอันเปลือยเปลาหรือกิจกรรมทางเพศแตอยางใด จึงอาจกลาวโดยสรุป
ได ว าประเทศไทยโดยมุ มมองทางกฎหมายไม ได มอบเสรี ภาพ ในการแสดงความ
คิดเห็นตามหลักการประชาธิปไตยใหแกสื่อโปเทาใดนัก
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