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วิทยำนิพนธ์เรื่อง “อ ำนำจรัฐกับมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์” 

ผู้ เขียนได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับข้อควำมคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภำพ หลักทฤษฎี
อรรถประโยชน์นิยม ธุรกิจเซ็กซ์ทอยส์ในประเทศไทย บทบำทของรัฐและควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชนและมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์และร้ำน
เซ็กซ์ชอปของต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นสำธำรณรัฐฝรั่งเศส สหรำชอำณำจักร และญี่ปุ่น 

โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ  ในหลำยประเทศมีกำรอนุญำตให้มีกำรจดทะเบียน และออก
ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเซ็กซ์ชอป ซึ่งมีก ำหนดรูปแบบชัดเจน รวมถึงข้อก ำหนดที่ต้องมิกระท ำ
กำรฝ่ำฝืน ฉะนั้น จะมีมำตรกำรในกำรลงโทษนั่นคือ กำรเพิกถอนใบอนุญำต  ซึ่งในประเทศไทยเองก็
มีกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์อย่ำงแพร่หลำยทั้งในโลกออนไลน์อย่ำงและวำงขำยเกลื่อนกลำดตำมท้อง
ถนนในแหล่งต่ำงๆที่เห็นได้อย่ำงชัดเจน หำกแต่ไม่สำมำรถทรำบได้ถึงมูลค่ำกำรซื้อขำยต่อวันในเชิง
สถิติ เนื่องด้วยว่ำประเทศไทยยังไม่มีกำรยอมรับอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยในกำรอนุญำตให้จ ำหน่ำย  
เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยมองว่ำเซ็กซ์ทอยส์เป็นเรื่องที่น่ำอำย ลำมก ขัดต่อวัฒนธรรมและ
ครรลองของสังคมไทยหรืออำจรวมไปถึงมีควำมเกี่ยวข้องกับเรื่องของควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีของประชำชน 

อย่ำงไรก็ดี ผู้ศึกษำมีควำมเห็นว่ำ เมื่อสภำพสังคมและค่ำนิยมเปลี่ยนไป  กำรห้ำมจ ำหน่ำย
หรือไม่ยอมรับกำรมีอยู่ของเซ็กซ์ทอยส์ หำใช่กำรแก้ปัญหำที่ถูกต้องไม่ รังแต่จะก่อให้เกิดกำรจ ำหน่ำย
ไปอย่ำงไร้หน่วยงำนใด ๆ ของรัฐเข้ำไปควบคุม  ดังนั้น จะเป็นผลดีกว่ำหำกท ำให้เซ็กซ์ชอปมำอยู่ในที่
แจ้ง สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรก ำหนดอำยุของผู้ซื้อ ช่วงเวลำที่จ ำหน่ำย  กำรจัดแสดงในชั้นวำง 
กำรก ำหนดระยะห่ำงจำกสถำนที่รำชกำรหรือสถำนที่ล่อแหลมต่อเด็กและเยำวชนและบทลงโทษหำก
มีกำรฝ่ำฝืน หรือรัฐก ำหนดกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและให้ขอบเขต
อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ที่จะเข้ำไปควบคุมหรือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยภำยใต้บรรทัดฐำนเดียวกัน
อันเสมอภำคกับทุกคน  โดยค ำนึงถึงเรื่องสิทธิและเสรีภำพ ควบคู่ไปกับหลักของควำมสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชำชน 

ทั้งนี้ ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรแก้ปัญหำเกี่ยวกับอ ำนำจรัฐในกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์  ควรให้มี
กำรอนุญำตจัดตั้งเซ็กซ์ชอปอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย โดยอยู่ภำยใต้มำตรกำรควบคุมของรัฐและให้มี
กำรพิจำรณำเซ็กซ์ทอยส์เข้ำไปอยู่ในนิยำมของ “เครื่องมือแพทย์” เพ่ือจะได้ให้กระทรวงสำธำรณสุข
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เข้ำมำควบคุมในเรื่องดังกล่ำวโดยตรง    ดังนั้น  หำกมีกำรอนุญำตให้มีกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์อย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย ดังที่ผู้ศึกษำได้เสนอไป  รัฐก็จะสำมำรถใช้อ ำนำจรัฐที่มีอยู่เข้ำไปด ำเนินกำร
ต่ำงๆในกำรออกมำตรกำรและบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยในกำรควบคุม อีกทั้งยังเป็นประโยชน์
ต่อรัฐในด้ำนกำรเรียกเก็บภำษีจำกสถำนประกอบกิจกำรดังกล่ำวอีกด้วย 
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This thesis “State’s Power and Legal Measures on the Sex Toys Distribution” 

is focused on the study and research on the concepts and theories related to the 
rights and freedom of sex-toys related businesses in Thailand, the concept of 
utilitarianism, the existence of such business in Thailand, the responsibility of the 
state for the public order and morals of Thai people, including the foundation for 
legal measures of sex toys and sex shops in the foreign country which the author has 
picked for the study. These countries are French Republic, United Kingdoms, and 
Japan.  

The result of the study has shown the number of countries has been 
legitimized the sex-toy entrepreneurship by establishing the registration of licensing 
which has been clearly formulated by the provision and legal measures. There is 
some prohibition in this business which will lead to the provided sanction. The 
sanction for violation of those prohibitions is the withdraw and suspension of sex toy 
entrepreneurship’s license. There is the prevalence of sex toys merchandising in 
Thailand, both on the website and on the market. However, this value of the profit 
earned by these practices cannot be measured by the statistic information, since 
their practices are illegal. Thus, there will be no information available for a further 
understanding. The reason that Thailand has not legally accepted sex toys as the 
legitimate products is because the majority of Thai people still views sex toys as the 
shameful and indecent objects which degrade the value and pride of Thai culture. 

For the author of this thesis, there will be the time that the Thai culture will 
change and move forward; the prohibition of the sex toys merchandising will no 
longer be the right course to effectively solve this problem and will only cause the 
uncontrollable inconveniences by the lack of any intervention of the competent 
authority. Thus, it will be more suitable if the number of sex shops can be kept as 
the informative registration. The effect of this will allow the state to determine the 
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specific qualities of the customer such as the minimum age of the buyer, the specific 
duration of merchandising, the minimum distance from the official place or the place 
that can have harmful effects to youth and juvenile if there is any sex toys 
merchandising nearby. The state may provide other necessary measures and sanction 
if there is any violation. The related measures must be in accordance with the public 
order and morals and there must be authorization for the competent officers to 
enforce such measures and to make every entrepreneurs complied with the related 
law by considering the fundamental rights and freedom coupled with the concept of 
public order and morals. 

In conclusion, the best way to cope with the state competency in dealing 
with the sex toy entrepreneurship is to legitimate such business under the watch of 
competent authority. Furthermore, “sex toys” should be considered as and included 
in the definition of “medical appliances”, for the Ministry of Public Health to receive 
the authority for directly taking measure in this affair. If there is legal permission in 
sex toy entrepreneurship as the author has suggested, the state will be able to make 
the business complied with the law and adopt the measures that will make the most 
for the economy of the country. There will be a number of benefits; one of them is 
the tax collection from such practices. 
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และชี้แนะแนวทางให้ค าแนะน าและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา  ล้ าเลิศ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค า
ชี้แนะแนวทางในการเขียน พร้อมทั้งข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเขียนวิทยานิพนธ์ให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางด้าน
กฎหมาย ท าให้ผู้เขียนสามารถน าองค์ความรู้เหล่านั้นมาใช้ประกอบในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตภาคปกติ รุ่น 5 สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ ให้ข้อสังเกตและค าแนะน า ให้ก าลังใจ จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้  
ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่คอยเป็นก าลังใจ และขอบคุณทุกก าลังใจ
ที่เป็นแรงผลักดันและเป็นส่วนส าคัญในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 

และที่ส าคัญยิ่ง ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของผู้เขียนเป็นอย่าง
สูงที่ให้ค าแนะน า  คอยให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนผู้เขียนอย่างดียิ่งตลอดมา 

ประโยชน์และคุณค่าจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  หากมี
ข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับค าแนะน าและขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทท่ี 1 

 

บทน ำ 
 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 สภาพสังคมในกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์เป็นยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากมาย
ส่งผลให้มนุษย์ได้เสพสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวางอันเป็นผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้น  
จึงส่งผลถึงวิถีชีวิตของบุคคลในสังคม  พฤติกรรม  ค่านิยม  การแสดงออก  โดยเฉพาะในสื่ออัน
เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ในศาสตร์วิชาเกี่ยวเนื่องเรื่องเพศศึกษา  ซึ่งบุคคลทุกคนย่อมมีความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  อารมณ์ และความรู้สึกที่ตอบรับกับอารมณ์ทางเพศมากขึ้นตามช่วง
อายุที่เจริญเติบโต  เป็นเหตุหนึ่งที่ท าให้คนบางกลุ่มเกิดการสรรหาวิธีการหรือแนวทางเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางเพศของตนขึ้นมาในรูปแบบที่หลากหลาย 

เซ็กซ์ทอยส์ (Sex Toys) เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ถูกน ามาใช้ในการเพ่ิมอรรถรสในการมี
เพศสัมพันธ์ หรือ ใช้ในการตอบสนองความต้องการทางเพศ  ทั้งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทาง
ร่างกายรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ร่างกายมีความปกติสมบูรณ์ดี แต่เดิมมักจะใช้ในผู้ที่เป็นโรคติดต่อ หรือผู้
ที่ไม่สามารถร่วมเพศกับผู้อ่ืนได้  แต่ในปัจจุบันมักจะถูกน ามาใช้เพ่ือการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ มี
ทั้งเซ็กซ์ทอยส์ส าหรับผู้ชาย เซ็กซ์ทอยส าหรับผู้หญิง  เซ็กซ์ส าหรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทาง
เพศ ซึ่งจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปตามวิธีการใช้งาน 
 เซ็กซ์ช็อปหรือร้านจ าหน่ายอุปกรณ์ อันเกี่ยวกับเพศ  ดังเช่นเซ็กซ์ทอยส์นั้น  ก็ถือเป็น
อุตสาหกรรมในอีกรูปแบบหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างโจ่งแจ้งในสังคมนานาประเทศ  ในหลายประเทศที่มี
การจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์อย่างเสรี  แต่อย่างไรก็ดี  ยังมีอีกหลายประเทศที่มีการควบคุมหรือห้ามไม่ให้
มีการจ าหน่าย    

ในประเทศไทยเคยมีการด าเนินการจับกุม  หากแต่การจับกุมนั้นก็ท าได้ล าบาก   เนื่องจาก
อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ท าให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่
สามารถเข้าด าเนินการได้โดยตรง ต้องอาศัยอ านาจของทางส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  
ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตรียมจะเสนอออกประกาศให้อุปกรณ์ทางเพศเหล่านี้เป็น
เครื่องมือแพทย์ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม  และจะประกาศให้เป็นอุปกรณ์ห้ามน าเข้า  เพ่ือที่จะ
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ด าเนินคดีกับผู้ลักลอบได้  หากแต่การเข้าถึงที่ไม่ต้องลักลอบด้วยตนเองก็มีรูปแบบหลายหลาย   
เพราะหาซื้อได้ง่ายในพิกัดท่ีมีจ าหน่ายมายาวนานในประเทศไทย 

เป็นข้อพิจารณาประการหนึ่ งที่ต้องท าความเข้าใจในมุมมองของกฎหมาย  ด้วยว่า
อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองเรื่องความรู้สึกทางเพศ  เนื่องจากการมีอยู่ของเซ็กซ์ช็อปนั้นมี
ความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  โดยในประเทศไทย
เองก็ได้ปรากฏหลักการเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญในหลายฉบับด้วยกัน  ดังนี้แม้สภาวการณ์ในขณะปัจจุบันยังจะไม่มีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร  หากก็สามารถอนุมานหลักทั่วไปเทียบเคียงได้กับรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น
บทบัญญัติสูงสุดในการปกครอง    อีกทั้งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 150 ความว่า 
“การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการ พ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ”  หรือหากมองค้านในอีกทัศนะหนึ่ง  
การห้ามไม่ให้มีเซ็กซ์ช็อปเสียเลยในประเทศไทยนั้น จะถือเป็นการขัดกับหลักการอันเกี่ยวเนื่องกับ
สิทธิมนุษยชนหรือก้าวล่วงเข้าไปในแดนแห่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือไม่  

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยมีการระบุโทษส าหรับผู้ที่ประสงค์จะค้า ประกอบการค้า การ
จ่ายแจก การแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้า น าเข้า ส่งออก หรือให้เช่า หรือท าให้
แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียนภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพ
โฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่ายภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอ่ืนใดอันลามก เพ่ือ
จะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณา ต้องระวางโทษ
จ าคุกหรือโทษปรับ  แต่เป็นที่น่ากังขาถึงนิยามความหมายของค าว่า “สิ่งอันลามก” ยิ่งนัก  เนื่องด้วย
ว่า แค่ไหนเพียงไรจึงเรียกว่าลามก  การใช้งานสิ่งของเหล่านี้ในที่เฉพาะตนจะเข้าข่ายและมีความผิด
ตามกฎหมายดังกล่าวหรือไม่ หากไร้ซึ่งเจตนาพิเศษที่จะมีไว้เพ่ือการค้า โดยการค้า เพ่ือจ่ายแจก หรือ
แสดงอวดแก่ประชาชน การมีไว้เพ่ือชมเองและอาจจะมีคู่ของตนมาชมด้วยจึงไม่น่าจะเข้าข่ายเจตนา
พิเศษดังกล่าว  อีกทั้งการที่ไม่อนุญาตให้มีการจ าหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หาใช่ค าตอบของ
การหยุดยั้งไม่ให้มีการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ไม่  ดังที่ได้ปรากฏในข้อเท็จจริงว่ามีการวางขายเป็นร้าน
แผงลอยตามสถานที่ท่องเที่ยวและย่านต่าง ๆ กลางเมืองหลวงอย่างโจ่งแจ้ง  และไร้ซึ่งการตรวจตรา 
อีกทั้งยังก่อให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์ไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประพฤติผิดชอบอีกด้วย เด็กและ
เยาวชนที่สัญจรก็สามารถพบเห็นได้อย่างง่ายดาย  ไม่มีการจัดการให้พ้นหูพ้นตาผู้ที่อายุยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะหรืออยู่ในสภาวะที่จะสามารถเรียนรู้ คิด พิจารณาไตร่ตรงอย่างมีวิจารณญานอย่างสมบูรณ์ได้ 

ดังนี้  ประเด็นปัญหาดังกล่าว  จึงเป็นสิ่งที่ต้องมาศึกษาและขบคิดร่วมกันในการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายที่ชัดเจน  ขอบข่ายอ านาจเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปควบคุมหรือด าเนิ นการให้
เป็นไปตามกฎหมายภายใต้บรรทัดฐานเดียวกันอันเสมอภาคกับทุกคน  โดยไม่หลงลืมที่จะน าทั้งเรื่อง
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สิทธิเสรีภาพ กับหลักของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  รวมถึงสภาพสังคม
วิทยาปัจจุบันมาพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนต่อไปเพ่ือเป็นการปูทางวางรากฐานที่จะก าหนดมาตรการใน
ประเด็นดังกล่าวไว้โดยชัดเจน 

  
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย 

 
1.2.1  เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ 
1.2.2  เพ่ือศึกษาแนวคิด ที่มา และค าจ ากัดความของเซ็กซ์ช็อป เซ็กซ์ทอยส์และหลักการ

ส าคัญที่เก่ียวโยงกับการประกอบอุตสาหกรรมทางเพศดังกล่าว 
1.2.3  เพ่ือศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
1.2.4  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ 
1.2.5  เพ่ือเสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1.3 สมมติฐำนกำรศึกษำ 
 

 ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ าหน่ายอุปกรณ์เครื่องเล่นทาง
เพศไว้โดยเฉพาะ  แต่มีกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ที่อาจน ามาใช้ ทั้งนี้ยังเป็นที่สงสัยในหลายประการ  นั่น
คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287  ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดฐานความผิดเกี่ยวกับการจ าหน่าย
อุปกรณ์เครื่องเล่นทางเพศเอาไว้โดยตรง  รวมถึงไม่พบว่ามีกฎหมายอ่ืนใดที่ให้อ านาจรัฐเพ่ือเข้าไป
ด าเนินการ  จึงเกิดปัญหา ซึ่งหากมีการศึกษาและก าหนดมาตรการให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจในการ
ป้องปราม หรือควบคุมโดยวิธีการของกระบวนการทางกฎหมาย  จะท าให้เกิดความชัดเจนในประเด็น
นี้  อีกทั้งน ามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
 การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้จะศึกษาถึงประวัติ ความเป็นมา ความหมายของเซ็กซ์ทอยส์และ
เซ็กซ์ช็อปและหลักการส าคัญเกี่ยวกับหลักความสงบเรียบร้อบและศีลธรรมอันดีของประชาชน   อีก
ทั้งศึกษาถึงกฎหมาย ตลอดจนปัญหาในการปรับใช้กฎหมายกับการจัดจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ในประทศ
ไทย และศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายในเซ็กซ์ช็อปของต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทาง



4 

หรือข้อเสนอแนะที่เหมาะสม    เพ่ือก าหนดให้มีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดรับ
กับบริบทของสังคมไทยต่อไป 
 
1.5 วิธีกำรศึกษำ 

 
 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพปัญหาในทางกฎหมายตามหลักการส าคัญเกี่ยวกับหลักความสงบ
เรียบร้อบและศีลธรรมอันดีของประชาชน  หลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 287  พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และกฎหมายที่ให้อ านาจฝ่าย
ปกครอง โดยศึกษาปรับกับกรณีเซ็กซ์ช็อป  รวมถึงหลักอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
สามารถน ามาปรับใช้กับการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ได้หรือไม่ เพียงใดและอย่างไร  ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ได้ตั้งสมมติฐานไว้ ภายใต้หลักการส าคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาแนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขเพ่ิมเติมและร่างกฎหมาย   โดยการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ
สื่อ วารสาร สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงบทกฎหมายของต่างประทศ 
 
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
1.6.1  ท าให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ 
1.6.2  ท าให้ทราบแนวคิด ที่มา และค าจ ากัดความของเซ็กซ์ช็อป เซ็กซ์ทอยส์และหลักการ

ส าคัญที่เก่ียวโยงกบัการประกอบอุตสาหกรรมทางเพศดังกล่าว 
1.6.3  ท าให้ทราบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์

ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
1.6.4  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ 
1.6.5  เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป                 

 



 
บทท่ี 2 

 
ข้อควำมคิดที่เกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส ์(Sex Toys) 

 
 รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศก็ได้มีการรับรองและคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนตามที่ปรากฏในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเด่นชัด  อีกทั้งปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอันเป็นกฎหมายสากลได้มุ่งเน้นในเรื่องการธ ารงไว้ซึ่งบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มี
ประจ าตัวมนุษย์ทุกคนโดยหามีผู้ใดมาพรากไปได้ไม่   ดังนี้แล้ว จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษา
ถึงหลักในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ซึ่งก็เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน 
 
2.1 หลักสิทธิเสรีภำพและอรรถประโยชน์นิยม 
 

2.1.1 หลักสิทธิและเสรีภำพ 
 ค าว่า “สิทธิ”  มีความหมายเป็น 2 นัย คือ สิทธิทางกฎหมาย (Positive Rights)  และสิทธิ
ทางศีลธรรม (Moral Rights)     

สิทธิทางกฎหมาย ได้แก่อ านาจหรือประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง    
กุมพล  พลวัน1 คือผู้ที่อธิบายความหมายของสิทธิทางกฎหมายเอาไว้ว่า  ตามหลักทั่ว ๆ ไป 

การมีสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือการมีบางสิ่งบางอย่างที่กฎหมายบ้านเมืองยอมรับและบังคับให้
เป็นไปตามสิทธินั้น ๆ  ยกตัวอย่างเช่น  ในมาตรา 1336 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย 
ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน  ซึ่งสิทธินี้สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงคือ  ถ้า
หากว่าบุคคลอ่ืนไม่มีสิทธิดีกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินมายื้อแย่งทรัพย์สินนั้น  เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์นั้นก็ย่อมมีสิทธิที่จะยื่นฟ้องต่อศาล และศาลก็ย่อมพิจารณาไปในทางที่เป็นการ
รับรองหรือคุ้มครองสิทธินั้น ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด    สิทธิเช่นนี้ เรียกว่า  “Positive Rights” คือ 
สิทธิที่ได้รับการรับรองจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเรียกว่าเป็น “Positive Law” 

                                                           
1 กุลพล  พลวัน, “กฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” บทบัณฑิตย,์  

28, 4 (2541): 777-779. 
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 ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย2  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  สิทธิเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่แก่
บุคคลอื่นในอันที่จะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามประโยชน์ที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองให้  รวมถึงมี
หน้าที่ที่จะไม่รบกวนต่อสิทธิหรือหน้าที่ที่จะกระท าการหรืองดเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดให้
เป็นไปตามสิทธิ  ทั้งนี้  แล้วแต่ประเภทของสิทธินั้น ๆ ด้วย 

สิทธิทางศีลธรรม หมายถึง  สิทธิที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิดของคนทั่ว  ๆ ไป  ว่าวิถีทางที่
ถูกต้องและเป็นธรรมในกรณีกรณีใดควรจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้   แต่วิถีทางที่ว่ากันว่าถูกต้องและ
เป็นธรรมนั้น อาจจะยังไม่มีกฎหมายมารับรอง คุ้มครองหรือมาบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิดังกล่าว   
ยกตัวอย่างเช่น  สมมติว่าประชาชนทั่วไปต่างมีความคิดเห็นว่า ประชาชนทุกคนควรมีสิทธิที่จะรับการ
รักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆทั้งสิ้น   แม้ว่า
สิทธิที่จะได้รับการรักษาพยาบาลดังกล่าวนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิทางศีลธรรมได้  หากแต่ทั้งนี้
เนื่องจากในตามความเป็นจริงก็ยังไม่มีกฎหมายใดมารับรองให้ประชาชนมีสิทธิดังกล่าวได้3 
 ส่วนค าว่า “เสรีภาพ”  หมายถึง  “สถานะภาพของมนุษย์เราที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของใคร4 หรือหมายถึง  อ านาจที่จะกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใด”5 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น  เมื่อพิจารณาความหมายทั้งสองประการของค าว่า “เสรีภาพ” ก็คือ  
อ านาจของคนเราที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะเลือกด าเนินพฤติกรรมของตนเองโดยไม่มีบุคคลอ่ืนใดมี
อ านาจเข้ามาสอดแทรกเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจนั้น  แต่ความหมายของเสรีภาพตามที่กล่าวมา
นี้เป็นเพียงความหมายในทางปรัชญาเท่านั้น  การที่คนเราด ารงชีวิตอยู่ในสังคม   ดังนั้น  ในการ
ตัดสินใจที่จะกระท าการหรือไม่กระท าการสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้น  คนเราจึงจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง

                                                           
2 หยุด  แสงอุทัย, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยท่ัวไป, (กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก, 

2535), หน้า 224  อ้างถึงใน นันทวัฒน์  บรมานันท์, กำรให้สิทธิประชำชนฟ้องศำลรัฐธรรมนูญ  
กรณีกำรละเมิดสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ (ตอนที่ 1) ค้นวันที่ 18 เมษายน 2558  จาก http://www. 
pub-law.net 

 3 ส.ศิวลักษณ์, อธิบำยแนวคิดปรัชญำกำรเมือง, (กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย, (2546), 
หน้า 120-122. 

4 นพนิธิ  สุริยะ, สรุปค ำบรรยำยวิชำสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง), หน้า 12-13. 

5 Jean Rivero, Les Libertes Publiques, Press Universitaire de France, p. 14  
อ้างถึงใน เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกฎหมำยมหำชน (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2545), หน้า 462. 

http://www/
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กฎเกณฑ์ของสังคม โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ของสังคมที่เป็นกฎหมาย (ที่กล่าวเช่นนี้ เนื่องด้วยว่ากฎเกณฑ์
ของสังคมบางประการมีฐานเป็นเพียงศีลธรรมเท่านั้น)  ดังนั้น  ความหมายของเสรีภาพในทาง
กฎหมายจึงหมายถึงอ านาจของคนเราที่จะตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะกระท าหรือไม่กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

ศาสตราจารย์ ดร.หยุด  แสงอุทัย  ได้ให้ความหมายของค าว่า “เสรีภาพ” ว่า  หมายถึง  
อิสระที่จะกระท าหรืองดเว้นไม่กระท าตามที่กฎหมายบัญญัติ6 

ตามความหมายของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นได้ว่าค าทั้งสองมี
ความหมายที่แตกต่างกัน      อย่างไรก็ตาม  ถ้าเสรีภาพใดที่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครอง  เสรีภาพ
นั้นก็อาจเป็นสิทธิด้วย7 

ตามความเห็นของ ดร.กมล  สมวิเชียร8 เห็นว่า ค าสองค านี้ใช้แลกเปลี่ยนกันได้  แม้จะไม่ได้มี
ความหมายที่หมายถึงสิ่งเดียวกันนัก  เปรียบเหมือนคนเราที่เรียกแต่ละด้านของเหรียญคนละอย่าง  
แต่ก็หมายถึงเหรียญอันเดียวกันนั่นเอง      
 ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม  ก็ใช้ค าว่า “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” ควบคู่กันไป  เช่น  
สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  สิทธิเสรีภาพในร่างกาย  เช่นนี้เป็นต้น9 
 ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์และกล้า  สมุทรวณิช10  อธิบายว่า  สิทธิเสรีภาพนั้นมี
ความแตกต่างกันที่ว่า  สิทธิประโยชน์ในเรื่องที่บุคคลจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์นั้นเป็นการรียกร้อง
เอาแก่บุคคลทั่วไปหรือเรียกร้องปัจเจกชน ก็เป็นสิทธิในทางเอกชน  ยกตัวอย่างเช่น  บรรดาสิทธิทาง
แพ่งที่จะใช้สิทธิในการเรียกร้องให้ผู้อ่ืนช าระหนี้ทางแพ่ง  แต่หากว่าการเรียกร้องเอาประโยชน์นั้นจาก
รัฐ  สิทธินั้นก็เป็นสิทธิตามกฎหมายมหาชนหรือสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ยกตัวอย่างเช่น  การ
แสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองโดยไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง   ดังนี้  จึงเห็นได้ว่าบรรดาผู้ทรงสิทธินั้น
จะต้องมีการด าเนินการบางอย่างเพ่ือใช้สิทธินั้น 

                                                           
6 หยุด  แสงอุทัย, ค ำอธิบำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร: น า

เซียร์การพิมพ์, 2511), หน้า 41. 
7 วิษณุ  เครืองาม, กฎหมำยรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระนุสรณ์, 2523), หน้า 200. 
8 กมล   สมวิเชียร, ประชำธิปไตยกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

2520), หน้า 8. 
9 วิษณุ  เครืองาม, เรื่องเดิม, หน้า 204, 210. 
10 สมคิด  เลิศไพฑูรย์ และกล้า  สมุทรวณิช, คุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนโดยศำล

รัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2546), หน้า 4-6. 
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 ส่วนเสรีภาพ  คือประโยชน์ในลักษณะที่บุคคลจะกระท าการใด ๆ โดยไม่ถูกบังคับหรืออยู่ใต้
อาณัติ  อันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเรียกร้องหรือด าเนินการเพ่ือใช้  แต่เสรีภาพนั้นจะส่งผลให้ผู้ทรงเสรีภาพนั้น
ปราศจากการถูกบังคับให้กระท าการหรือไม่กระท าการอยู่แล้ว  ตราบเท่าที่เสรีภาพนั้นคุ้มครองอยู่   
อย่างไรก็ดี  เสรีภาพนั้นก็ได้ก่อให้เกิดสิทธิด้วยเช่นกัน  ซึ่งบางครั้งอาจเรียกกันว่า “สิทธิในเสรีภาพ”   
กล่าวคือ  เสรีภาพนั้นก่อให้เกิดสิทธิในการที่จะเรียกร้องมิให้บุคคลอ่ืนหรือรัฐกระท าการอันเป็นการ
ลิดรอนเสรีภาพนั้นได้  ซึ่งหากมีการลิดรอนเสรีภาพนั้น  ผู้ทรงเสรีภาพก็ย่อมมีสิทธิในการร้องขอให้ยุติ
การลิดรอนเสรีภาพนั้น    
 การศึกษาท าความเข้าใจถึง “สิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ซึ่งเป็นขอบเขตการศึกษาของ
หน่วยนี้  ก็คือการศึกษาท าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง “ประชาชน” กับ “รัฐ”  นั่นเอง 
 สิทธิและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ นั้น  พบว่า ได้มีปรากฏหลักการเรื่องสิทธิและ
เสรีภาพปรากฏในรัฐธรรมนูญ ซึ่งนั่นหมายความว่า รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศก็ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยปรากฏตามกฎหมาย 
 การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พ.ศ. 2475  สิทธิและเสรีภาพยังไม่เป็นที่รู้จัก  แต่ต่อมาในภายหลังมีการก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่ง
เป็นแม่บทของกฎหมายแล้ว  สิทธิเสรีภาพจึงเป็นที่รู้จักและยิ่งทวีความส าคัญ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รัฐธรรมนูญที่บัญญัติทั้งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในหลาย ๆ เรื่องเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ประกอบกับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights)  ขององค์การสหประชาชาติ  ที่ท าให้ประเทศไทยเกิด
ความตื่นตัวในการค านึงถึงเรื่องสิทธิและเสรีภาพมากยิ่งขึ้น 
 สิทธิ (Right)  คือ  อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันจะกระท าการเกี่ยวกับ
ทรัพย์หรือบุคคลอ่ืน  สิทธิจึงเป็นอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่สามารถเรียกร้องให้ผู้อื่นอีกคนหนึ่งหรือ
ว่าหลายคนกระท าการบางอย่าง บางประการเพ่ือก่อประโยชน์แก่ตน11 และก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคล
คนอ่ืนที่ต้องเคารพ 

                                                           
11 Alex Weill et Francois Tere, Droit Civil; Introduction Generale, 4th ed. 

(Paris, Dallaz, 1979), p. 20, อ้างถึงใน วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิและเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2540, พิมพ์ครั้งที่ 2. (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), 
หน้า 22. 
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 หน้าที่ (Duties)  คือ  สิ่งที่ก าหนดขึ้นโดยกฎหมาย  ให้มนุษย์ต้องปฏิบัติเพ่ือประโยชน์
โดยตรงต่อส่วนรวมหรือต่อผู้อ่ืน   ตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับการรับรองและคุ้มครองตามไว้กฎหมาย   
หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดไว้  ย่อมมีความผิดและต้องรับโทษ12 
 Rights Holder13 ซึ่งก็คือ ผู้ทรงสิทธิ (มนุษยชน)  หมายถึง บุคคลที่เขาเป็นเจ้าของสิทธิ
มนุษยชนเนื่องจากเขามีความเป็นมนุษย์  นั่นย่อมหมายความว่า มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมเป็น
ผู้ทรงสิทธิมนุษยชน    ในเรื่องสิทธิของการก าหนดอนาคตของตนเอง  นอกจากบุคคลธรรมที่เป็นผู้
ทรงสิทธิแล้ว  “ชนชาติ”  ก็ยังสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิได้ด้วย  เนื่องจากสิทธินี้กล่าวอ้างเพ่ือ
เรียกร้องเอกราชจากการเป็นอาณานิคม  ซึ่งทางทฤษฎีถือว่าบุคคลใช้สิทธิในการเรียกร้องนี้ร่วมกัน    
กฎหมายสิทธิมนุษยชนจะเน้นไปที่การคุ้มครองผู้ทรงสิทธิที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็หลัก   โดยผู้ทรงสิทธิ
สามารถอ้างสิทธิต่อรัฐ ซึ่งมีสัญญาประชาคมต่อพลเมืองทั้งหลายในรัฐว่า  เมื่อรัฐได้รับมอบอ านาจมา
จากประชาชนแล้ว ก็จะใช้อ านาจไปในทางการส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนทั้งปวง
ให้แก่บุคคลตามที่ได้มีสัญญาประชาคมร่วมกันอยู่   สิทธิและหน้าที่จึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันเสมอ  ทั้งนี้ 
เพ่ือเป็นขอบเขตในการใช้สิทธิของบุคคลและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคคลทั้งหลายไม่
ว่าจะเป็นพลเมืองของรัฐนั้น ๆ หรือไม่ก็ตาม 
 สิทธิในบูรณภาพแห่งร่างกาย (Rights to Physical Intergrity)14  ประกอบไปด้วยสิทธิหลาย
ด้านของบุคคลที่เกี่ยวกับกายภาพของบุคคลที่ไม่อาจละเมิดได้  เช่น  การปลอดจากการถูกทรมาน  
การถูกคุมขังหรือเสียอิสรภาพ  ส่วนสิทธิอีกด้านคือ สิทธิในเชิงมโนธรรม เช่น  ความเชื่อ  การพูด  
เป็นต้น   บรรดาสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกายมีความหมายแคบกว่าสิทธิในชีวิต   เพราะการละเมิดบู รณ
ภาพแห่งเนื้อตัวร่างกายไม่ได้ท าให้สูญสิ้นชีวิต  หากแต่เป็นการกระท าต่อหรือบังคับเหนือส่วนใดส่วน
หนึ่งหรือทั้งหมดของร่างกายบุคคล  โดยที่สิทธินี้ มีพ้ืนฐานอยู่บนความเชื่อที่ว่า เมื่อเป็นมนุษย์แล้ว 
ตนเองก็จะเป็นผู้ที่สามารถก าหนดวิถีทางความเป็นไปในเนื้อตัวร่างกายของตน  ผู้อ่ืนไม่สามารถล่วง
ละเมิดต่อเนื้อตัวร่างกายผู้นั้นได้  สิทธินี้จึงถือว่าส าคัญต่อความเป็นมนุษย์รองลงมาจากสิทธิในชีวิต
เลยทีเดียว  สิทธิมนุษชนจึงสนับสนุนสิทธิในบูรณภาพร่างกาย  ในขณะที่เสรีภาพด้านความคิดและ
มโนธรรมก็ช่วยให้มีสิทธิเสรีภาพที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมต่อสิ่งใด 

                                                           
12 วิชัย  ศรีรัตน์, สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพของชนชำวไทย กฎหมำยสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษำ, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), หน้า 25-26. 
13 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ศัพท์สิทธิมนุษยชน, พิมพ์ครั้งที ่2, 

(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555), หน้า 162.  
14 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 163. 
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ปัจจุบันนี้มีผู้กล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human Right) กันมาก  หากเรามองด้วยจิตใจเป็น
กลางประกอบกับมีทัศนะทางประวัติศาสตร์แล้ว  เราก็พอจะสรุปได้ว่ากระบวนการต่อสู้เพ่ือสิทธิ
มนุษยชนก็เป็นส่วนหนึ่งของการฟ้ืนฟูความคิดส านักกฎหมายธรรมชาติเช่นกัน  การต่อสู้เพ่ือสิทธิ
มนุษยชนในด้านความคิดจะต้องต่อสู้กับความคิดของส านักกฎหมายบ้านเมือง (Legal Positivism) 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น  หากความคิดของส านักกฎหมายบ้านเมืองยังมีผู้นับถืออยู่อย่างเหนียวแน่นใน
ประเทศไทยอยู่ตราบใด ความคิดเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ก็ยังไม่มีทางจะหยั่งรากในประเทศไทยได้อยู่
ตราบนั้น15 

สิทธิมนุษยชน ได้แก่ บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่ถือกันว่าติดตัวมนุษย์ทุกคนมาแต่ก าเนิด และ
ไม่อาจถูกพรากไปจากราษฎรได้โดยไม่เป็นการท าลายความเป็นมนุษย์ของราษฎร สิทธิและเสรีภาพ
ส่วนบุคคล เช่น สิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพในเคหสถาน เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่
อยู่ เสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกัน สิทธิในครอบครัว สิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง และความเป็นอยู่
ส่วนตัว ฯลฯ เสรีภาพในทางความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิด เช่น เสรีภาพในการถือศาสนา 
นิกายศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และในการปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เสรีภาพ
ในการศึกษาอบรม เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธี
อ่ืน ฯลฯ สิทธิและเสรีภาพทางเศรษฐกิจบางประการ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพในการท าสัญญา
ก่อตั้งนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน ฯลฯ เหล่านี้ เป็นตัวอย่างของสิทธิมนุษยชน 

ความคิดที่ว่ามนุษย์แต่ละคน เพราะเหตุที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์ มีสิทธิ และเสรีภาพบาง
ประการที่อาจจะยกขึ้นยันผู้อ่ืนและสังคมที่ตนอาศัยอยู่ได้นี้ มีมาแล้วตั้งแต่ในปลายยุคกรีก แต่ได้รับ
การพัฒนาและมีอิทธิพลแพร่หลายมากขึ้นในศตวรรษที่ 18   จอห์น ล๊อค (John Locke)  (ค.ศ. 
1632-1704) นักปราชญ์คนส าคัญในส านักกฎหมายธรรมชาติ (Natural Law School) คิดว่าสังคม
การเมืองหรือรัฐนั้น มิใช่สังคมที่ เกิดขึ้นและวิวัฒนาการผันแปรไปโดยตัวเองตามธรรมชาติ 
(Spontaneous Society) เหมือนกับครอบครัว หากแต่เป็นสังคมที่เกิดขึ้นจากเจตจ านงอันร่วมกัน
ของมนุษย์ (Artificial Society) กล่าวคือมนุษย์ร่วมกันท าสัญญาที่เรียกว่า “สัญญาประชาคม” 
(Social Contract) จัดตั้งขึ้น ก่อนที่มนุษย์จะร่วมกันท าสัญญาเช่นว่านี้ มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ในสภาวะ
ธรรมชาติ (State of Nature) ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ปราศจากการจัดองค์การทางการเมือง ปราศจาก
ผู้ปกครองหรือรัฐบาล ในสภาวะธรรมชาติ  มนุษย์แต่ละคนมีเสรีภาพที่จะก าหนดวิถีชีวิตของตนและ
ใช้สอยทรัพย์สินของตนได้ตามแต่ตนจะเห็นสมควร ทั้งนี้ภายในกรอบของกฎหมายธรรมชาติ หรืออีก
นัยหนึ่งเหตุผล (Reason) ซึ่งสอนมนุษย์ว่า ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ละคน

                                                           
15 สมยศ  เชื้อไทย, นิติปรัชญำเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 15 (แก้ไขเพ่ิมเติม), (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2555), หน้า 115. 
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ไม่ควรท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพและทรัพย์สินของผู้ อ่ืน ตราบเท่าที่มนุษย์ยังคงด ารงชีวิต
อยู่ในสภาวะธรรมชาติ แต่ละคนย่อมมีอ านาจที่จะบังคับให้การเป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติและ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมายนี้ด้วยตนเอง  ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความไม่เหมาะสม ความไม่สะดวก  และ
อันตรายบางประการ  ประการแรก ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ  และทรัพย์สินของแต่ละคนตกอยู่ในความ
ไม่ม่ันคงปลอดภัย อาจถูกผู้อ่ืนล่วงละเมิดได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียม
กันก็เฉพาะแต่ในสิทธิที่ตนมีอยู่เท่านั้น แต่ไม่ได้มีความสามารถด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมทั้งความสามารถใน
อันที่จะเข้าใจกฎหมายธรรมชาติเท่าเทียมกัน ประการที่สอง การที่แต่ละคนลงโทษผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย
ธรรมชาติเป็นเหตุให้ตนได้รับความเสียหายด้วยตนเองนั้น   เท่ากับว่าแต่ละคนเป็นผู้พิพากษาคดีที่
ตนเองมีส่วนได้เสีย ดังนั้นอาจจะตัดสินลงโทษผู้กระท าผิดเพ่ือเป็นการแก้แค้นรุนแรงเกินสมควรแก่
เหตุก็ได้  ประการสุดท้าย  แต่ละคนไม่มีก าลังทางกายภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามการ
ตัดสินชี้ขาดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสับสนและความไม่มีระเบียบดังกล่าวนี้เอง  ที่เป็น
มูลเหตุจูงใจให้มนุษย์หันหน้าเข้ามาตกลงท าสัญญาประชาคม จัดตั้งสังคมการเมืองและรัฐบาลขึ้น 
และต่างก็ยอมสละอ านาจของตนในอันที่จะบังคับให้การเป็นไปตามกฎหมายของธรรมชาติให้แก่
รัฐบาล 

จะเห็นได้จากค าสอนของจอห์น ล็อค  ดังที่ได้สรุปความมาข้างต้นว่ามนุษย์หันหน้าเข้ามาท า
สัญญาประชาคม จัดตั้งสังคมการเมืองและรัฐบาลขึ้น ก็ด้วยความมุ่งหมายเพ่ือให้การคุ้มครองชีวิต 
ร่างกาย  เสรีภาพและทรัพย์สินของตนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในสภาวะ
ธรรมชาติ  สิ่งที่มนุษย์ตกลงกันสละให้แก่สังคมการเมืองและรัฐบาลได้แก่  อ านาจในอันที่จะบังคับให้
การเป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติเท่านั้น ส่วนสิทธิในชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ  และทรัพย์สินนั้น  
มนุษย์ยังคงสงวนไว้แก่ตน  หาได้ยอมสละไปด้วยไม่  โดยนัยนี้  รัฐและรัฐบาลจึงมีอ านาจอย่างจ ากัด  
ในกรณีที่รัฐบาลกล้ ากรายสิทธิต่าง ๆ เหล่านี้ของราษฎรตามอ าเภอใจ  เท่ากับว่ารัฐบาลกระท าการ
เกินขอบอ านาจของตน ราษฎรจึงไม่จ าต้องเคารพและเชื่อฟังรัฐบาลอีกต่อไป 

ค าสอนของส านักกฎหมายธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าสอนของจอห์น ล็อค นี่เอง ที่เป็น
แรงบันดาลใจอย่างส าคัญต่อการจัดท าเอกสารส าคัญทางรัฐธรรมนูญในเวลาต่อ ๆ มา ดังจะเห็นได้ว่า 
Bill of Rights ค.ศ. 1776 ของรัฐเวอร์จิเนียประกาศไว้ตั้งแต่ข้อแรกว่า “โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ทุก
คนมีเสรีภาพและอิสรภาพเท่าเทียมกันและมีสิทธิบางประการติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิด แม้เมื่อได้ตกลง
ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม โดยสัญญาประชาคมใด  ๆ แล้วก็ตาม  มนุษย์ก็ไม่อาจจะพรากสิทธิ
เหล่านี้ไปจากอนุชนรุ่นหลังได้ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิในชีวิต ในเสรีภาพ ในการแสวงหาและการเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน และในการแสวงหาความสุขให้แก่ตน” ค าประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 
1776 “ถือว่าความจริงดังต่อไปนี้มีความชัดแจ้งในตัวเอง มนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกัน 
พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานสิทธิอันมิอาจสละละทิ้งได้บางประการให้แก่มนุษย์ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่ สิทธิ
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ในชีวิต ในเสรีภาพ ในการแสวงหาและการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน และในการแสวงหาความสุขให้แก่
ตน” ปฎิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิของพลเมืองของฝรั่งเศส ค.ศ.  1789 ยืนยันว่า “มนุษย์
เกิดมามีเสรีภาพและสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกัน” แท้ที่จริงแล้ว “ความมุ่งหมายของสังคมการเมืองทั้ง
ปวง ได้แก่การปกปักรักษาไว้ซึ่งสิทธิตามธรรมชาติ อันมิอาจท าลายได้ของมนุษย์ สิทธิเหล่านี้ ได้แก่
เสรีภาพ ทรัพย์สิน ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย และการต่อต้านการกดขี่ข่มเหง” ค าว่า 
“เสรีภาพ” ในที่นี้หมายถึง เสรีภาพโดยทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ เป็น “สิทธิที่จะกระท าการใด ๆ ก็ได้ทั้งสิ้น 
เว้นไว้แต่การอันเป็นการรบกวนเสรีภาพของผู้อ่ืน” ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 
เองก็ได้ยืนยันไว้ในท านองเดียวกันว่า  “ศักดิ์ศรีและสิทธิที่มวลมนุษย์มีอยู่อย่างเท่าเทียมกันและที่
มนุษย์ไม่อาจสละละทิ้งไปเสียได้ เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรม และสันติภาพของโลก” 

กล่าวโดยสรุป สิทธิมนุษยชน16  เป็นคุณลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ทุกคน เป็นสิทธิและ
เสรีภาพตามธรรมชาติที่เป็นของมนุษย์  ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์และด้วยเหตุผลแต่เพียงอย่างเดียว
ว่าเขาเกิดมาเป็นมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น ไม่มีมนุษย์
ผู้ ใดสามารถสละสิทธิ และ เสรีภาพเหล่านี้ ได้โดยชอบ และไม่มี “ผู้ปกครองว่าการแผ่นดิน” 
(Sovereign) คนใดหรือคณะใดมีอ านาจท าลายสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้เช่นกัน  รัฐมิได้มีคุณค่าใน
ตัวเอง แต่จะมีคุณค่าข้ึนมาก็ต่อเมื่อได้ปกปักรักษาและส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพเช่นว่านี้เท่านั้น 
  

2.1.2  ทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism) 
 จริยศาสตร์ (Ethics) เป็นทฤษฎีว่าด้วยความดี ถ้าถามว่าอะไรดีอะไรชั่ว ค าถามเช่นนี้เป็น
ค าถามในวิชาศีลธรรม  แต่ศีลธรรมที่แตกแขนงออกไปจากจริยศาสตร์ จริยศาสตร์ถามลึกไปกว่านั้น 
คือถามว่า ค าสอนที่เป็นหลักศีลธรรมมีอะไรเป็นรากฐาน  หากสามารถจับหลักนี้ได้ก็อาจชี้วัดได้  แต่
ความดีไม่อาจวัดกันเป็นตัวตนได้ มันเป็นการวัดอย่างเป็นนามธรรม   ถ้าเห็นว่าความดีต้องวัดด้วย
ประโยชน์ของมัน “การใดที่กระท าแล้วก่อประโยชน์ก็เป็นความดี  การใดกระท าแล้วก่อผลร้ายนั้นก็ไม่
ดี”  การตอบเช่นนี้เป็นแนวทางจริยศาสร์ของส านักอรรถประโยชน์นิยม17 

                                                           
16 Maurice Cranston, Human Right To-Day, อ้างถึงใน วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิ

เสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญศึกษำรูปแบบกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพที่รัฐธรรมนูญให้ไว้อย่ำง
เหมำะสม, (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2538), หน้า 24-26. 

17 ปรีดี  เกษมทรัพย์, นิติปรัชญำ, พิมพ์ครั้งที่ 10, (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและ
เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), หน้า 33. 
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 หลักการพ้ืนฐานร่วมในการพิจารณาแนวความคิดทางสังคมและการเมืองแห่งส านักนี้ที่จัดได้
ว่าเป็นหัวใจของทฤษฎีแห่งส านักนี้ก็ว่าได้ นั่นก็คือหลักการค านึงถึงความสุขของคนหมู่มาก (The 
Greatest Happiness Principle) 
 เจเรมี  เบนแธม (Jeremy Bentham)  นักปรัชญาชาวอังกฤษได้ประเมินค่าของกฎหมายว่า 
“กฎหมายใดที่ก่อให้เกิดความสุขมากที่สุด แก่คนจ านวนมากที่สุด ก็เป็นกฎหมายที่ดี”18 
 มนุษย์เรามีความพิเศษที่มีความสามารถในการสร้างสิ่งต่าง ๆเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็น ทั้ง 3 ประการ19  นั่นคือ  ความต้องการทางร่างกาย  ความต้องการทางจิตใจ และ
ความต้องการทางสังคม 
 ประการที่หนึ่ง  ความต้องการทางร่างกาย  ได้แก่  ความต้องการในปัจจัยสี่ คือ  อาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  มนุษย์จึงได้คิดหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการทางด้าน
ร่างกาย  เช่น  วิธีการหาอาหาร  การประกอบอาหาร วิธีการปลูกสร้างบ้านเรือน  วิธีท าเครื่องนุ่งห่ม  
วิธีบ าบัดโรคภัยไข้เจ็บ  รวมทั้งหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับวิธีการนั้น ๆ 
 ประการที่สอง ความต้องการทางจิตใจ   ได้แก่ ความต้องการความรักความอบอุ่น    
ต้องการความมั่นคงทางจิตใจ ต้องการความรื่นเริงบันเทิงใจ   สิ่งที่ตอบสนองความต้องการต้องการ
ทางจิตใจ เช่น  การละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ศาสนา  ความเชื่อ  เหล่านี้เป็นต้น 
 ประการที่สาม ความต้องการทางสังคม  ได้แก่  ความต้องการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มกับ
ผู้อื่น   การยอมรับ  จึงได้มีการสร้างกฎข้อบังคับความประพฤติระหว่างบุคคล เพ่ือที่จะช่วยให้การอยู่
ร่วมกันในกลุ่มสามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
 เมื่อมนุษย์ได้สร้างสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของตนเองเพ่ือความสุข ความสะดวกสบายใน
เรื่องต่าง ๆ ดังกล่าว  จึงมีผลท าให้เกิดความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังที่เห็นในปัจจุบัน 
 
2.2  ธุรกิจเซ็กซ์ทอยส์ 
 
 2.2.1  ค ำจ ำกัดควำมของเซ็กซ์ทอยส์ 

เนื่องจากไม่มีการให้ค าจ ากัดความอย่างเป็นทางการในภาษาไทย ค าว่า Sex Toy ใน
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้ศึกษาจึงขออนุญาตกล่าวถึงโดยทับศัพท์  ค าว่า “เซ็กซ์ทอยส์” เพ่ือไม่ให้
ความหมายผิดเพ้ียนไปและเป็นที่เข้าใจได้ง่ายโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ทางผู้ศึกษาได้ติดต่อสอบถามไปยัง

                                                           
18 ปรีดี เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 33. 
19 คณะกรรมการวิชามนุษย์กับสังคม ศูนยว์ิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป, มนุษย์กับ

สังคม, พิมพ์ครั้งที่ 9, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553), หน้า 55. 
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ส านักงานราชบัณฑิตยสถานถึงศัพท์บัญญั ติของค าว่า Sex Toys และทางเจ้าหน้ าที่ ของ
ราชบัณฑิตยสถานแจ้งว่าไม่มีการบัญญัติค านี้เป็นภาษาไทย  และในอนาคตอันใกล้นี้ก็ยังไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องคิดหาค าแทนที่ค าดังกล่าว จึงสามารถที่จะใช้ทับศัพท์ 20ว่า  “เซ็กซ์ทอยส์” ลงไป
โดยตรงตัวได้เลย 

นายสุรพล  สุกปลั่ง  ผู้อ านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม กรมศุลกากร  ได้กล่าวถึงประเด็น
นี้ว่า “มีการตีความของทางการว่า  ถ้าส่อไปในทางอนาจารหรือว่าก่อให้เกิดก าหนัด  เกิดอารมณ์ทาง
เพศ ก็จะเรียกมันว่า สิ่งของลามก ก็จะผิดเหมือนกัน เป็นของต้องห้ามเหมือนกัน  ต้องยึดแล้วก็
ท าลายเหมือนกัน”21 

พ.ต.อ.ชัยณรงค์  เจริญไชยเนาว์   โฆษก บก.ปอศ.  ได้กล่าวถึงประเด็นเดียวกันนี้ว่า  
“กฎหมายใช้ค าว่าลามก  ไม่ว่าจะเป็นเซ็กซ์ทอยส์หรือตุ๊กตายาง  กฎหมายเค้าก็มองว่า สิ่งลามกพวกนี้  
ถ้าคุณมีเพ่ือขาย เพ่ือเผยแพร่  มันผิด  แล้วมีค าถามว่า  ถ้าคุณมีไว้ใช้กับตัวเองเนี่ยมันผิดมั้ย  ก็ไม่ผิด  
ถือว่าวัตถุประสงค์ที่มาใช้กับตัวเองแบบซุกซ่อน  ไม่ได้ไปโชว์ใคร  กฎหมายยังเอาความไม่ได้  แต่
ศีลธรรมผิดมั้ย  มันผิดอยู่แล้ว แต่กฎหมายยังตามไปไม่ถึง”22 
  เซ็กซ์ทอยส์ (Sex Toys)  เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรมทางเพศ  มีหลากหลายรูปแบบแตกต่าง
กันไป  อาจใช้กระตุ้นบริเวณรอบ ๆ อวัยวะเพศ ทั้งชายและหญิง  เพ่ือให้มีความรู้สึกคล้ายกับก าลังมี
เพศสัมพันธ์ หรือร่วมรัก  ส าหรับผู้ที่ต้องการความสุขทางเพศแบบส่วนตัว  หรือการช่วยตัวเองผ่าน
เซ็กซ์ทอยส์   แต่ในปัจจุบันมักจะถูกน ามาใช้เพ่ือการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ หรือประกอบกิจกรรม
ทางเพศให้กับคู่รัก  หรือคู่นอน  มีทั้งเซ็กซ์ทอยส์ส าหรับผู้ชายและส าหรับผู้หญิง  รวมถึงเซ็กซ์ทอยส์
ของกลุ่มคนรักในเพศเดียวกันด้วย  ไม่ว่าจะเป็นหญิงรักหญิง  ชายรักชาย  ซึ่งจะมีรูปร่างแตกต่างกัน
ไปตามวิธีการใช้งานตามความนิยมของบุคคล 
 ในมุมมองของข่าวสังคมนิวทีวี  วัตถุลามกในทางกฎหมาย  คือ วัตถุอันมีลักษณะท าให้ผู้พบ
เห็นมีความรู้สึกทางกามารมณ์และความก าหนัด  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา 287 
 แต่อย่างไรก็ตาม  แม้ว่าเซ็กซ์ทอยส์หรือตุ๊กตายางเป็นตัวช่วยหนึ่งในการปลดปล่อยอารมณ์
ทางเพศ  และมีการซื้อขายกันอยู่ในหลาย ๆ แหล่ง หากแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับโดยส่วนใหญ่ใน
สังคมไทย  
 

                                                           
20 หนังสือตอบกลับเรื่องศัพท์บัญญัติจากส านักงานราชบัณฑิตยสถาน (ภาคผนวก  ก)   
21 New TV, รำยงำนตุ๊กตำยำง เซ็กซ์ทอย  สินค้ำต้องห้ำม. (รายการทางช่องนิวทีวี  ช่อง

ทีวีดิจิตอล), 25 สิงหาคม 2557.  
22 เรื่องเดียวกัน. 
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 2.2.2  วงจรธุรกิจกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 

ในขณะที่ประเทศไทยมีการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ทางเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตกันอย่าง
แพร่หลาย มีการเปิดให้สั่งจอง สั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในรูปแบบบริการที่เรียกกันว่า “พรีออ
เดอร์” (Pre-Oder) เป็นการสั่งซื้อสินค้านั้น โดยที่ทางผู้ขายยังไม่มีสินค้านั้นอยู่ในมือหรือในสต๊อค แต่
เมื่อผู้ซื้อต้องการสินค้าชนิดนั้น  ทางผู้ขายจะรับเงินค่าสินค้า (อาจจะเป็นค่ามัดจ าบางส่วนหรือเต็ม
ราคาสินค้านั้นแล้วแต่จะตกลงกัน) จากนั้นผู้ขาย จะท าการสั่งซื้อสินค้านั้น (โดยส่วนมากจะเป็นการ
สั่งซื้อสินค้าจากทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่อยู่ต่างประเทศ)  ซึ่งโดยปกติการพรีออเดอร์จะมี 2 
รูปแบบ คือ ผู้ซื้อจ่ายเงินค้าสินค้าก่อน  และผู้ขายสั่งซื้อสินค้าเข้ามาก่อนโดยให้สิทธิผู้ซื้อที่ได้ท าการ
จองไว้ก่อน 

ธุรกิจการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์รวมถึงมีการต้ังแผงจ าหน่ายในกรุงเทพมหานครอันเป็นเมือง
หลวง ณ ใจกลางของประเทศไทย พบเห็นและรู้จักกันโดยทั่วไปที่ย่านสีลม  พัฒน์พงษ์  ตลาดคลอง
ถม  สะพานเหล็ก23  แต่มูลค่าการซื้อขายและสถิติยอดจ าหน่ายต่อวันนั้นม ิอาจทราบได้  เนื่องจากใน
ประเทศไทยเป็นการลักลอบน ามาจ าหน่ายโดยไม่ได้มีหน่วยงานใดควบคุมหรือไม่ปรากฏรายงานการ
ส ารวจสถิติยอดการจ าหน่ายเหล่านี้แต่อย่างใด 

                                                           
23 ต่อมาภายหลัง พบว่ากรุงเทพมหานครได้ติดประกาศให้ผู้ค้ากว่า 500 ราย รื้อถอนสิ่งปลูก

สร้างทั้งหมดรวม 20 สะพานภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เหตุบุกรุก “คลองโอ่งอ่าง” ซ่ึงขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถาน และยังส่งผลต่อการระบายน้ า  รวมถึงปัญหาเรื่องแหล่งมั่วสุม แหล่ง
อาชญากรรม และแรงงานต่างด้าวลักลอบท างานโดยผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืน กทม. จะอาศัยอ านาจ
ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ด าเนินการตามข้ันตอนทันที  28 กันยายน 2558 ที่ผ่านมาทาง
ส านักงานเขตได้น าป้ายประกาศไปติดบริเวณสะพานเหล็กและพ้ืนที่ ที่ถูกรุกล้ า  โดยในป้ายได้อธิบาย
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโทษที่จะได้รับ หากยังฝ่าฝืนตั้งแผงค้าบริเวรดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้ค้ายังไม่
ด าเนินการรื้อถอนให้เสร็จสิ้น  เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าร้านต่าง ๆ พากันเอาปูนมาโบกทับที่คลอง น้ าก็
ระบายออกไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ท าการลอกคลองมาหลายสิบปีแล้ว  และศาลฎีกาได้มีค าสั่งให้รื้อถอน
ตั้งแต่เม่ือ 10 ปีที่แล้ว และมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 44 และค าสั่ง กทม. ตั้งแต่ปี 2546 แต่ไม่มี
ผู้ใดด าเนินการ หากร้านค้าไม่ยอมรื้อถอนตามก าหนด จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย มีโทษท้ังจ าทั้ง
ปรับ ซึ่งหากทางกรุงเทพมหานครส่งเจ้าหน้าที่ไปรื้อถอน ก็จะเก็บค่าใช้จ่ายในการรื้อทั้งหมดกับ
เจ้าของร้าน และด าเนินคดีแบบไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากได้มีการยืดระยะเวลาให้ยาวนานมากแล้ว 
เบื้องต้นได้เตรียมตลาดหลังพาต้าปิ่นเกล้า (สายใต้เก่า) ไว้รองรับ 
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ท่ามกลางบรรยากาศสองข้างทางของแหล่งสินค้านานาชนิดผสมปนเปกันอยู่ในย่านคลองถม
นี้ จ านวนพ่อค้าแม่ค้าพอ ๆ กับจ านวนผู้คนที่ขวักไขว่หมุนเวียนมาใช้บริการ ซุ้มโต๊ะอาหารถูกแปลง
เป็นที่ตั้งขนาดย่อม ๆ ให้พอเหมาะกับร่มพลาสติกใหญ่ที่ตั้งเรียงเป็นแพยาวสุดขอบถนนอีกฟาก 
ตลอดช่วงระยะถนนหนึ่งบล็อกจะพบเห็น ร้านขายน้ า ร้านอะไหล่ ร้านหนังโป๊ ร้านขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  หรือแม้กระทั่งร้านจ าหน่ายอุปกรณ์อย่าง “เซ็กซ์ทอยส์” ที่วางอยู่เกลื่อนกลาดเรียง
ราย 

ผู้ขายรายหนึ่งที่ย่านตลาดคลองถมไดเ้ปิดประเด็นดังกล่าวว่า  “ที่นี่ มันเป็นตลาดมืดของพวก
สินค้าหนีภาษี ที่คนเขารู้จักกันทั้งประเทศ ตั้งแต่ยุคจีไอ24 ก่อนหน้านี้ เป็นตลาดขายซีดีโป๊ก่อน   แล้ว
ค่อยวิวัฒนาการเรื่อยมา  จนเป็นเซ็กซ์ทอยส์อย่างทุกวันนี้” เจ้าของร้านเซ็กซ์ทอยส์ในลักษณะของ
หาบเร่บอกเล่าจากประสบการณ์ในการค้าขายที่ยึดอาชีพค้าอุปกรณ์อวัยวะเพศเทียมย่านคลองถมมา
ยาวนานกว่า 20 ปี ที่หากจะว่าไปแล้ว  บรรดาอุปกรณ์ส าหรับจุดซ่อนเร้นก็ได้มีเกิดขึ้นและกระจัด
กระจายอยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน  ถึงแม้ว่าเสียงของคนบางส่วนในสังคมจะก่นด่าประณามถึง
ความไม่เหมาะสมในแง่ของจารีตประเพณีไทย  อีกทั้งมีตัวบทกฎหมายที่ควบคุมลงโทษทางวินัย แต่
ทว่า เซ็กซ์ทอยส์เหล่านี้ก็ยังปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง  และนับวันมันดูเหมือนจะยิ่งมีความ
หลากหลายมากขึ้นทุกขณะ 

       เป็นสิ่งที่น่าฉุกคิดมากเมื่อเกิดค าถามจากผู้ค้าเซ็กซ์ทอยส์คนหนึ่งย้อนถามมาว่า “ถ้าไม่
มีคนซื้อ เราจะขายได้อย่างไร”  

                                                           
24 ช่วงสงครามเวียดนาม ไทยเปิดรับให้ทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพในไทยหลายแห่ง มีทหาร

จี.ไอ.จ านวนมากเกลื่อนเมือง  ทั้งในกรุงเทพมหานคร  ตามต่างจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพทหาร 
และบริเวณชายฝั่งทะเลที่ราชนาวีอเมริกันมาจอดเรือรบเทียบท่า มาขึ้นท่าในไทย จีไอ หรือ G.I. เป็น
ค าย่อของค าว่า “Government Issue” หมายถึง หมายเรียกเข้ารับการเกณฑ์ทหารของชาวอเมริกัน 
ซ่ึง G.I. ในที่นี้ก็คือ ทหารอเมริกันที่ถูกเกณฑ์ให้เข้าไปรบในสงครามเวียดนาม โดยเริ่มเข้าประจ าการ
ในไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ และเริ่มปฏิบัติการอย่างหนักในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๐ (ชุมศักดิ์ นรารัตนวงศ์. 
๔๕-๔๖) ทหารจีไอส่วนใหญ่ได้แก่หนุ่มฉกรรจ์ที่ถูกหมายเลือกเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ซึ่งคล้ายกันกับ
ทหารเกณฑ์ของไทยตรงที่ คนเหล่านี้เป็นหนุ่มบ้านนอก การศึกษาค่อนข้างต่ า ดังจะเห็นได้จาก การที่
สหรัฐฯ ถอนตัวออกจากไทย เนื่องจากพ่ายแพ้ในสงครามเวียดนาม กลุ่มทหารเหล่านี้ต่างถูกทอดทิ้ง 
บางรายกลายเป็นปัญหาของสังคมอเมริกัน และกลุ่มนี้เป็นกลุ่มท่ีมีปฏิสัมพันธ์ หรือเข้ากันกับชาว
พ้ืนเมืองมากท่ีสุด 
แหล่งข้อมูล: นนท์ พลางวัน ผู้ประสานงานโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ลูกทุ่งอีสาน 
สาวิณี ชาวสวน นสิิตฝึกงาน ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อภาคพลเมือง (ภาคอีสาน) 1 กุมภาพันธ์ 2555. 
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 “เซ็กซ์ทอยส์” ไม่ได้มีต้นก าเนิดจากประเทศไทย หรือไทยผลิตขายเอง ด้วยเป็นที่ทราบกันดี
ว่าสินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจากประเทศต้นต ารับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่น และเจ้าพ่อแห่งวงการ
ก๊อบปี้อย่างจีนแดงก็เอามาช่วยกระจายสินค้าทางหนึ่งด้วย  โดยมีการจ าหน่ายในราคาตั้งแต่หลักร้อย
บาทไปจนถึงหลักพันกว่าบาท  ซ่ึงหากนับเป็นราคาค่างวดโดยรวมแล้วจึงไม่ใช่ราคาน้อย ๆ เลย 

“ลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ตอนแรก ๆ เขาจะศึกษากันมาก่อนแล้ว พอเจอเราเขาก็จะมาถาม
เพ่ิมเติมเพ่ือเลือกว่าจะใช้ชนิดไหน แบบไหน อย่างไรดี เมื่อลองแล้วติดใจ เขาก็จะมาเลือกซื้อแบบเดิม
ทุกครั้งที่มันเสีย กลายเป็นลูกค้าประจ าเราไปเลยเยอะ” ผู้ขายรายหนึ่งย่านบ้านหม้อซึ่งถือว่าเป็นอีก
แหล่งที่ผู้คนที่ต้องการซื้อเซ็กซ์ทอยส์ต่างก็รู้จัก  “คนพวกนี้เขามีปัญหาจริงๆ อย่างอวัยวะเพศเล็กหรือ
สั้น ก็มาเอาปลอกเพ่ิมขนาดไปใช้ คนมีอายุแก่ ๆ หน่อย ผู้ชายก็จะหายากินเพ่ิมอารมณ์ ผู้หญิงก็มีซื้อ
ยาบ้างแต่ส่วนน้อย  อย่างขาประจ าร้านที่เป็นผู้หญิงก็มี...”    

ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ย่าน“อากิฮาบาระ” ซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้าชื่อดังกลางกรุงโตเกียว  ได้เริ่มมีร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าทางเพศนานาชนิดเข้ามาเปิด
มากขึ้น  โดยที่แต่ละร้านมียอดขายสูงถึงกว่า 200,000 เยน หรือราว 71,613 บาทต่อวัน  ขณะที่
ลูกค้าก็มีทั้งชายและหญิงที่ต่างเข้ามาซื้อหาสินค้าประเภทนี้กันอย่างเปิดเผย 

ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเทศเปิดเสรีในเรื่องเซ็กซ์ สถานที่หนึ่งที่มี ก็คือ เซ็กซ์ช็อป ร้านซึ่ง
บรรจุของเล่นที่ช่วยสร้างอารมณ์ทางเพศให้เกิดข้ึน  สินค้าเหล่านี้มีมากมาย แบ่งแยกตามความรุนแรง 
ตั้งแต่ระดับซอฟต ์ๆ ไปจนกระทั่งถึงตอบสนองเซ็กซ์แบบวิตถารรุนแรง 

ขอยกตัวอย่างเช่น ในปัจจุบันค่านิยมของชาวญี่ปุ่นในเรื่องเพศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก 
จากการยึดถือค่านิยมเก่าแก่ที่ว่าควรมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสหลังการแต่งงานเท่านั้น มาเป็นค่ านิยม
ของการแสวงหาความสุขทางเพศแบบไม่จ ากัดด้วยตนเอง โดยทีไ่ม่จ าเป็นต้องมีคู่ครอง 

ส านักข่าวต่างประเทศรายงานว่า25  มีการค้นพบเซ็กซ์ทอยส์หรืออุปกรณ์ทางเพศรูปร่าง
คล้ายอวัยวะเพศชาย ที่เมืองกดานสก์ ประเทศโปแลนด์ คาดว่ามีอายุมากกว่า 300 ปี     โดยเซ็กซ์
ทอยส์รูปอวัยวะเพศชายหรือที่รู้จักกันว่า ดิลโด้ (Dildo)  ผลิตขึ้นจากหนังโดยมีส่วนหัวเป็นไม้ ความ
ยาวถึง 8 นิ้ว อายุกว่า 300 ปีแต่กลับมีลักษณะคล้ายเซ็กซ์ทอยส์ยุคใหม่ ซึ่งมีการออกแบบและ
รายละเอียดต่างจากยุคดึกด าบรรพ์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ทั้งอัน ถูกพบอยู่ในห้องน้ าเก่าจากช่วง
ศตวรรษที่ 18  ด้านโฆษกของเจ้าหน้าที่เมืองกดานสก์เผยว่า  ดิลโด้โบราณนี้ค่อนข้างใหญ่โตมโหฬาร 
และมันต้องมีราคาแพงอย่างแน่นอน คาดว่าน่าเป็นของชนชั้นสูงในยุคนั้น 

                                                           
25 สปริงนิวส์, พบเซ็กซ์ทอยส์ในห้องน้ ำอำยุกว่ำ 300 ปี, ค้นวันที่ 17 ตุลาคม 2558 จาก 

https://www.springnews.co.th/global/203913  

https://www.springnews.co.th/global/203913
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 ค าว่า Adult  Novelties หรือ Adult toy26  อุปกรณ์ที่ใช้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เช่น ไว
เบรเตอร์หรือ ดิลโด้    

ด้วยอิทธิพลของตะวันตกในปัจจุบัน ท าให้หลายคนอาจเข้าใจไปว่า เซ็กซ์ทอยส์ นั้นเป็นสิ่งที่
ตะวันตกเป็นผู้คิดขึ้น แต่แท้จริงแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้นั้น ชาวจีนเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานับพันๆ ปีแล้ว   
และเครื่องรางรูปร่างเลียนแบบอวัยวะเพศชายของประเทศไทยเราที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียอีกทีที่
ชื่อ “ปลัดขิก” ที่ถือเป็นเครื่องรางของขลัง  ไม่เฉพาะแต่เมืองฝรั่งมังค่า ในเมืองจีนที่เดิมทีเราเห็นกัน
ว่าเป็นประเทศปิดอยู่หลังม่านไม้ไผ่  หากแต่ในปัจจุบันกลับมีร้านขายอุปกรณ์ทางเพศ (Sex Shop) 
เปิดกันให้เกลื่อน โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ ๆ อย่างเช่น เมืองเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองเปิดเสรี โดยมีป้าย
โฆษณาเปิดไฟสว่างจ้าให้เห็นกันชัดเจน  ส่วนร้านในเมืองปักก่ิงที่เป็นเมืองอนุรักษ์นิยมนั้นก็มักจะเปิด
เป็นร้านเล็ก ๆ แทรกตัวอยู่บริเวณร้านขายเหล้า บุหรี่ แล้วมีป้ายตัวเล็ก ๆ บอกไว้ว่า ว่า “สินค้า
ส าหรับผู้ใหญ่” หรือ “ร้านขายสินค้าเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้บรรลุนิติภาวะ”27 

  ชาวจีนบันทึกเรื่องราวอุปกรณ์ทางเพศไว้อย่างเป็นหลักเป็นฐานสามารถอ้างอิงได้ก็ตั้งแต่
เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน ในสมัยราชวงศ์ฮ่ันตะวันตก (206 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.  25) โดยผู้ที่
คิดค้นนั้นมีนามว่า หลิวเซิ่ง (มีชีวิตอยู่ในช่วง 154 ปีก่อนคริสตกาล ถึง 113 ปีก่อนคริสตกาล)  ใน
หนังสือประวัติศาสตร์จีนคลาสสิก 2 เล่ม คือ ฮ่ันซู และ สื่อจี้ ต่างก็ระบุว่า หลิวเซิ่งองค์ชายจงซานจิ้ง  
โอรสองค์ที่ เก้าของฮ่องเต้ ฮ่ันจิ่งตี้  หลิวฉี่ (汉景帝刘启) ในประวัติศาสตร์จีนแล้วถือได้ว่าเป็น 
ต้นแบบของเจ้าชายจอมเสเพลอย่างแท้จริง เพราะ แม้หลิวเซิ่งจะมีพรสวรรค์ในเชิงอักษรศาสตร์  แต่ง
บทกลอนได้ยอดเยี่ยม  แต่ทว่าไม่สนใจเรื่องการปกครองบ้านเมือง  พอใจที่จะใช้ชีวิตอย่างหรูหรา
ฟุ่มเฟือย ชอบดื่มเหล้าเคล้านารีอยู่เป็นนิจ  โดยเฉพาะเรื่องนารีนั้น  หลิวเซิ่งขึ้นชื่อมาก ด้วยหลักฐาน
ที่มัดตัวหนาแน่นเป็นจ านวนโอรสมากกว่า 120 คน  และด้วยความที่มีภรรยา และนางสนมเยอะ ผล
จากการบ้าผู้หญิงท าให้หลิวเซิ่งรู้สึกเหนื่อยล้ากับการต้องท ากิจกามอย่างหนัก  หลิวเซิ่งจึงสวม
วิญญาณนักประดิษฐ์ ใช้วัสดุคือโลหะสัมฤทธิ์ ออกแบบเป็นอวัยวะเพศชายเทียมหลายขนาด ทั้ง
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ความสั้น ยาว แตกต่างกันไป  นอกจากนี้ยังมีการใส่ลวดลายต่าง ๆ ของอวัยวะเพศ
ชายเทียม จนเปรียบเสมือนของจริง  พร้อมกับการเสริมปุ่มโค้งนูนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เหล่าสนมอีกด้วย 

                                                           
26 เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท,์ ศัพท์เทคนิคทำงเพศศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 1. 
27 วริษฐ์ ลิ้มทองกุล, “ซิ่ง” กับ “ของเล่น”(3), ค้นวันที่ 18 มีนาคม 2558 จาก

https://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000044422  
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หลังจากราชวงศ์ฮ่ัน  อุปกรณ์ทางเพศเช่นดังกล่าวก็เป็นที่แพร่หลายอย่างมากในสังคมจีนยุค
ต่อๆ มา โดยในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมทางเพศโบราณของจีน ศาสตราจารย์หลิว ได้สรุปและเรียบเรียง
คร่าวๆ ถึง ความจ าเป็นของอุปกรณ์ “เซ็กซ์ทอยส์” เหล่านี้ไว้ด้วยว่าส่งประโยชน์กับใคร  และใช้ใน
เวลาใดบ้าง  สี่ประการ28 ดังนี้ 

กรณีที่หนึ่ง หญิงสาวที่สามีเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย  โดยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งเป็นต้นมา 
สังคมจีนก็เริ่มกดขี่สตรีเพศอย่างนัก  และมีกฎหมาย  กฎเกณฑ์  ประเพณีอันเคร่งครัดมากมายไว้ใช้
ควบคุมผู้หญิง  มีประการหนึ่งที่ระบุไว้ว่า  สตรีที่แต่งงานแล้วหากสามีเสียชีวิตไปก็ต้องครองตนเป็น
หม้ายไปตลอดชีวิต โดยจะไม่สามารถแต่งงานหรือมีสัมพันธ์กับชายอ่ืนใดได้อีก  ในสถานการณ์
ดังกล่าว หญิงสาวบางคนที่เพ่ิงแต่งงานกับสามีได้ไม่นาน และโชคร้ายต้องเสียสามีไปด้วย สงคราม 
อุบัติเหตุ หรือ โรคร้ายใด ๆ ก็ต้องใช้ปล่อยเวลาอีกค่อนชีวิตไปอย่างโดดเดี่ยว  อุปกรณ์เช่นนี้จึงถือได้
ว่าเป็นเครื่องช่วยบรรเทาความต้องการทางเพศของพวกเธอเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่ง 

กรณีที่สอง  หญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัง หรือ ในบ้านคหบดีใหญ่ ๆ ที่ ฮ่องเต้ เจ้าชาย หรือ 
เจ้าของบ้านมีภรรยา สนม หรือนางก านัล  จ านวนมากเสียจนฝ่ายชายที่ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้หญิงทุกคนได้อย่างเพียงพอ  อย่างเช่นกรณีของ หลิวเซิ่งนั้น อุปกรณ์เหล่านี้จึงเป็นที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายหมู่นางก านัลในวัง  และผู้หญิงในบ้านคหบดีต่าง ๆ  

กรณีที่สาม  เหล่าขันที ที่แม้จะถูกตัดอวัยวะเพศไปแล้วแต่พวกเขาก็ยังมีความต้องการ
ประกอบกิจกับผู้หญิงอยู่ ขันทีเหล่านี้ก็มีความจ าเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ทางเพศเป็นตัวช่วย ในการ
บ าบัดความต้องการ 

กรณีสุดท้าย ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศจีนกับโลก
ภายนอกเริ่มแพร่หลายอย่างมาก  บรรดาหญิงสาวที่มีสามีเป็นพ่อค้าและสามีต้องเดินทางออกเรือไป
ค้าขายไกล ๆ โดยใช้เวลาแรมปี หญิงสาวเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางเพศไปพลาง ๆ เพ่ือรอสามี
กลับมา 

จากข้อมูลดังข้างต้นจึงสังเกตได้ว่า การถือก าเนิดและการแพร่หลายของอุปกรณ์ทางเพศ
เหล่านี้ในประวัติศาสตร์จีนล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวพันและสามารถสะท้อนถึงสภาวะทางสังคมในแต่
ละยุค แต่ละสังคมที่ได้สะท้อนถึงลักษณะโครงสร้างทางสังคม เช่น ค่านิยมของการมีภรรยาหลายคน
ของชาวจีนในสมัยโบราณ สะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละยุค เช่น ยุคที่ผู้หญิงถูกจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพ สะท้อนถึงปรากฏการณ์แปลก ๆ และกลุ่มคนพิเศษในประวัติศาสตร์ อย่างเช่น ขันที รวมไป
ถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป   

                                                           
28 Liu Dalin, 中国性史图鉴 (Illustrated Handbook of Chinese Sex History 

(China: 时代文艺出版社, 2003) หน้า 112. 
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ประชาชาติธุรกิจออนไลน์  น าเสนอข่าวเกี่ยวกับเซ็กซ์ทอยส์29 เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 
2558 ว่า เอเอฟพี รายงานถึงแนวโน้มตลาดเซ็กซ์ทอยส์ในจีน ที่ก าลังเติบโตอย่างมากในขณะนี้กิจการ
เซ็กซ์ทอยส์ในจีนที่ก าลังบูมอย่างมาก  นายลิว (ผู้ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อ-นามสกุลเต็ม) ชายชาวจีนอายุ 
29 ปี อาชีพดีไซเนอร์ยานยนต์ ให้สัมภาษณ์ว่า เขามีตุ๊กตาเซ็กซ์ทอยส์คุณภาพสูงและราคาแพงเป็น
ของตัวเอง โดยเปิดเผยว่า  เขาแต่งงานมากว่า 10 ปีแล้ว แต่เดินทางเข้ามาท างานในเมือง โดยใช้
วันหยุดเสาร์  - อาทิตย์กลับไปหาภรรยาและลูกที่ยังเล็ก  ระหว่างสัปดาห์  เขาจะมีความต้องการทาง
เพศ แต่รับไม่ได้ถ้าตัวเองนอกใจภรรยา  จึงหาซื้อตุ๊กตายางคุณภาพดีมาไว้ใช้ส่วนตัว เขาบอกว่า เขา
ไม่สามารถทนใช้ตุ๊กตายางที่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพต่ าได้  โดยตุ๊กตายางของนายลิวชื่อรุ่น “156” 
ซึ่งมาจากความสูงของตุ๊กตายาง  คุณภาพยางที่ผลิตตุ๊กตาตัวนี้นิ่มกว่าซิลิโคน  และสามารถถอด
เปลี่ยนหัว และอวัยวะเพศได้  โดยแรกซื้อมาจะไม่มีผม และเจ้าของต้องเลือกซื้อวิกให้ตุ๊กตาแล้วแต่
รสนิยม เขาระบุว่า  เนื่องจากตัวเขาเองมีอาชีพเป็นคนออกแบบงานด้านอุตสาหกรรม  เขาจึงมักใส่ใจ
รายละเอียดที่เป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ เสมอ  ข้อดีของตุ๊กตายางเมื่อเทียบกับผู้หญิงมีอย่างเดียวคือ 
ตุ๊กตาไม่ขัดขืน คนจึงสามารถท าอะไรก็ได้กับมัน 

เจ้าของร้านเซ็กซ์ทอยส์ที่นายลิวซื้อตุ๊กตามาระบุว่า  กลุ่มลูกค้าของเขามักเป็นเจ้าของธุรกิจ 
อายุราว 30 - 40 ปี และบอกว่า ซื้อเพราะไม่ต้องการนอกใจภรรยาและไม่อยากที่ยวโสเภณี  แต่ก็มี
บางคนที่มีตุ๊กตายางแล้วเพลิดเพลิน  เริ่มซื้อเสื้อผ้าใหม่ ๆ ให้ใส่  และตั้งชื่อให้เป็นคน  ส่วนที่ตุ๊กตามี
ส่วนสูงไม่มาก (รุ่น 156 เซนติเมตร) เป็นเพราะคนผลิตต้องการให้ดูเหมือนตุ๊กตายังเป็นเด็ก และ
เพ่ือให้ “สะดวก” เมื่อใช้ ทั้งนี้ ตุ๊กตายางคุณภาพดีเช่นนี้สามารถหาซื้อได้ในร้านเซ็กซ์ช็อปในกรุง
ปักกิ่ง ราคาประมาณ 2,500 ดอลลาร์ หรือ 15,800 หยวน ซึ่งราคาเกือบเท่าเงินเดือนของนายลิวเลย
ทีเดียว 

นอกจาก ชาวจีนที่ซื้อตุ๊กตายางเพราะความต้องการทางเพศแล้ว ก็ยังมีกลุ่มที่ซื้อตุ๊กตายาง
เพราะความรัก โดยจะมีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า "เพ่ือนตุ๊กตา" และมีการตั้งกลุ่มในโลกออนไลน์ เพ่ือ
แชร์ความคิดเห็น รีวิว และค าแนะน าในการใช้ตุ๊กตายางระหว่างกัน ซึ่งตัวเลขของกลุ่มคนเหล่านี้
เพ่ิมขึ้นจากไม่กี่ร้อยคน มาเป็น 20,000 คน ภายในไม่กี่ปี   อย่างไรก็ตาม รายงานชิ้นนี้อ้างอิงข้อมูล
จากเว็บไซต์ ChinaSexQ.com ที่ระบุว่า ตลากเซ็กซ์ทอยส์ในจีนเติบโต 1 แสนล้านหยวนต่อปี 

                                                           
29 ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, ตลำดเซ็กซ์ทอยจีนโต 1 แสนล้ำนต่อปี ชำยนิยมมีตุ๊กตำยำง

ส่วนตัว, ค้นวันที่ 18 เมษายน 2558 จากhttps://www.khaosod.co.th/view_newsonline. 
php?newsid=1429249607 

 

https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.%20php?newsid=1429249607
https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.%20php?newsid=1429249607
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ส านักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ว่าในช่วงที่ผ่านมา สินค้า
อุปกรณ์ทางเพศได้กลายเป็นสินค้าขายดียอดนิยมทั่วโลกไปแล้ว โดยเฉพาะในอังกฤษ สามารถ
จ าหน่ายได้เป็นมูลค่ากว่า 250 ล้านปอนด์ต่อปี ในขณะที่โทรศัพท์มือถือในประเทศนี้ขายได้ 400 ล้าน
ปอนด์ต่อปี โดยเฉพาะบริษัท “Lovehoney” ซึ่งเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าประเภทนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ช่วย
ทางเพศ  ไปจนถึงชุดชั้นในเซ็กซ่ี  วรรณกรรมอีโรติก  และเกมหวาบหวิว โดยในปี 2555  มีมูลค่าการ
จ าหน่ายเพ่ิมขึ้นเป็น 16 ล้านปอนด์  ด้านนายนีล สเลทฟอร์ด ซึ่งเป็นอดีตโปรดิวเซอร์ของนักร้อง
นักแสดงสาวอย่าง "ไคลี่ มิน๊อก" (Kylie Minogue) ผู้เป็นเจ้าของร่วมในธุรกิจนี้บอกว่า  สาเหตุที่
สินค้าประเภทนี้ขายดี  เนื่องจากบรรดาคนดังได้เปิดเผย “ชีวิตทางเพศ” ของพวกเขาที่ได้มีการพ่ึงพา
เซ็กซ์ทอยส์  ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าแห่มานิยมด้วย  โดยดาราดัง  เช่น กวินเน็ธ พัลโธว์ หรือเจน ฟอนด้า 
ได้กลายเป็นคนดังที่ช่วยกระตุ้นยอดขายของสินค้าประเภทนี้ไปแล้ว  และนอกจากนี้  อิทธิพลของ
ภาพยนตร์เรื่อง “Sex in The City” ซีรีย์ยอดนิยมของอเมริกา  โดยเฉพาะจากฉากที่ชาร์ล็อตต์สร้าง
ความฮือฮาเข้าไปซื้อไวเบรเตอร์ในร้านเซ็กซ์ช็อปชื่อดังในกรุงนิวยอร์ก  ก็ได้ถือเป็นการทลายปราการ
ความกลัวของผู้หญิงที่แต่เดิมจะไม่กล้าพูดเรื่องชีวิตเซ็กซ์ของตัวเอง  รวมทั้งการใช้เซ็กซ์ทอยส์ และถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้คนในช่วง 10 ปีที่ ผ่านมา นอกจากนี้ และปัจจุบัน ห้างใหญ่ ๆ 
อย่าง “Boot” “Tesco” และ “Super Drug” ยังหันมาขายอุปกรณเ์หล่านี้อีกด้วย30 

  เซ็กซ์ทอยส์ มีมาก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์ยุคหิน และถูกคาดว่ามีแหล่งก าเนิดมาแล้วกว่า 
28,000 ปีเลยทีเดียว โดยเจ้าดิลโด้ยุคหินนี้ถูกน ามาโชว์ให้ได้ชมกันในงานศึกษาเรื่องเพศจากมืออาชีพ
ด้านเซ็กซ์ อย่างเช่นผลงานของ William Masters และ Virginia Johnson รวมไปถึงอุปกรณ์ทาง
เพศอ่ืน ๆ มากมาย ในงานนิทรรศการเพศศึกษา หรือ Sexology Exhibit by the Wellcome 
Collection ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษนั่นเอง โดยเจ้าฟอสซิล ดิลโด้ยุคหินนี้ได้ถูกท ามาจาก
ตะกอนหิน 14 ชนิด และยังได้ชื่อว่าเป็นเซ็กซ์ทอยส์ยุคแรก ๆ ของมนุษย์โลกอีกด้วย โดยถูกค้นพบที่
บริเวณถ้ าในประเทศเยอรมันในปี 2005  โดยผู้ร่วมจัดนิทรรศการนี้ให้ให้ความหมายของการจัดครั้งนี้
ว่า การจัดงานครั้งนี้ก็เพ่ือที่จะน าเสนอความเป็นมาเป็นไปของเรื่องเซ็กซ์ เพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งความ
ซับซ้อนและความขัดแย้งในตัวของมันเลย  จึงเป็นสิ่งที่ดีในการน าเสนอมันนั่นเอง  อีกทั้งงานนี้ยังได้
รวบรวมและน าเสนอ ความเป็นมาเป็นไปของ ข้อมูล ศิลปะ  และจุดประสงค์ของของเซ็กซ์ทอยส์แต่
ละชนิดอีกด้วย เพราะว่าเรื่องราวของเซ็กซ์ทอยส์สามารถบ่งบอกได้ถึงความเป็นมาเป็นไปของมวล

                                                           
30 Free Me, ฮือฮำ สินค้ำ"อุปกรณ์ทำงเพศ"ผงำดขำยร้อนแรงทั่วโลก จ่อเท่ำ"สมำร์ท

โฟน เหตุกระแส"ดำรำนิยม, ค้นวันที่ 17 เมษายน 2558 จาก http://www.clipmass.com/ 
story/45479   
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มนุษยชนได้ด้วย  ซึ่งเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเซ็กซ์ทอยส์ที่น่ารู้ก็คือในสมัยก่อนนี้เซ็กซ์ทอยส์ถูกสร้างมาเพ่ือ
การแพทย์นั่นเอง31 

โดยเซ็กซ์ทอยส์แบบใช้พลังงานของตัวเองเป็นตัวขับเคลี่อนให้มันเกิดการสั่น ถูกผลิตขึ้นในปี 
1869 โดยนักฟิสิกส์ชื่อ George Taylor โดยสมัยนั้นใช้ชื่อว่า The Manipulator และหลังจากนั้น
เซ็กซ์ทอยส์ที่ใช้กระแสไฟฟ้า  ก็ถูกคิดขึ้นมาโดยนายแพทย์ชาวอังกฤษ Dr.Joseph Granville  ในปี 
1880 และอีกชิ้นที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับ ดิลโด้ยุคหิน ก็ได้แก่เครื่องมือเซ็กซ์ทอยส์ที่ชื่อว่า Vendee 
เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้มือเพ่ือท าการใช้งาน  ซึ่งใช้กันในช่วงศตวรรตที่ 18 โดยแพทย์เพ่ือรักษา
อาการ ฮิสทีเรีย ของผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่มักจะส าเร็จความใคร่ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์   แต่ส าหรับ
ผู้หญิงนั้นมีเพียงส่วนน้อย  จนถึงไม่เคยส าเร็จความใคร่เลยก็มี  เพียงแค่ให้เธอรู้สึกมีความสุขในทุก
ครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ก็เพียงพอแล้ว  อุปกรณ์เสริมอีกอย่างที่แนะน าให้คุณใช้นั่นก็คือ “สารหล่อ
ลื่น (Lubrication)” ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศศาสตร์กล่าวไว้ว่า “ผู้หญิงส่วนใหญ่ลังเลที่จะใช้สารหล่อ
ลื่น” เนื่องจากมีการเข้าใจผิดว่า  การใช้สารหล่อลื่นต้องใช้ในเวลาที่จ าเป็นเท่านั้น เช่น ช่องคลอดแห้ง 
หรือ ผู้หญิงที่มีน้ าหล่อลื่นน้อย  แต่ความเป็นจริงแล้วสารหล่อลื่นตามธรรมชาติของผู้หญิงอาจจะผลิต
ออกมาได้น้อยเนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง  เช่น  ยาคุมก าเนิด การระคายเคือง และความเครียด เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผู้หญิงรู้สึกเจ็บในขณะมีเพศสัมพันธ์  ไม่มีความสุขกับการมีเซ็กซ์เท่าที่ควร  จาก
ผลการวิจัยยังพบอีกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของผู้หญิง กล่าวว่า “การใช้สารหล่อลื่นจะช่วยในการมี
เพศสัมพันธ์ของพวกเธอดีข้ึนอย่างไม่น่าเชื่อ”32 

ความต้องการพิเศษของสตรีนี่เองที่ก่อให้เกิดธุรกิจหลายล้านเหรียญ  นั่นก็คือ  การผลิตไว
เบรเตอร์ออกวางจ าหน่าย  ไวเบรเตอร์มีหลายประเภท  แต่ละประเภทมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน  ได้แก่  
ไวเบรเตอร์ไฟฟ้า ไวเบรเตอร์ชนิดแบตเตอรี่ ส่วนองคชาตเทียม (Dildo) นั้น  ส่วนใหญ่จะมีรูปลักษณ์
เป็นแท่งคล้ายองคชาต  องคชาตเทียมนี้ได้ถือก าเนิดก่อนไวเบรเตอร์หลายพันปี  ในยุคโบราณจะสลัก
เสลาจากแก่นไม้  งาช้างหรือแท่งหยก  ในปัจจุบันดูเหมือนว่าซิลิโคนจะเป็นวัสดุที่คล้ายของจริงมาก
ที่สุด33 

                                                           
31 Arikumama, เซ็กซ์ทอยส์ยุคโบรำณ - ดิลโด้ยุคหิน ก ำเนิดมำแล้วกว่ำ 28,000 ปี, ค้น

วันที่ 18 เมษายน 2558 จาก https://www.siam55.com/ news13907.html 
32 ผู้จัดการออนไลน์, ของเล่นและอุปกรณ์, ค้นวันที่ 18 เมษาย2558 จาก https://www. 

manager.co.th/Marsmag/ViewNews.aspx?NewsID=9570000006008  
33 รูธ เค. เวสท์ไฮเมอร์, Sex For DummiesTM Text แปลโดย นภดล เวชสวสัดิ์, 

(กรุงเทพมหานคร: ตรัสวิน, 2542), หน้า 237-240. 

https://www/
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ในการเลือกอุปกรณ์เสริมกิจกรรมทางเพศอย่างปลอดภัย   เซ็กซ์ทอยส์อาจช่วยในการมี
เพศสัมพันธ์  แต่อย่างไรก็ดี  อุปกรณ์ที่ลดราคาก็อาจไม่ปลอดภัยและไม่ถูกสุขลักษณะ  จึงต้องมีข้อ
ควรพิจารณาในการเลือกซ้ืออุปกรณ์เสริมกิจกรรมทางเพศ34 ไม่ว่าจะเป็น วัสดุ รูปทรง และขนาด 

1) วัสดุ  
วัสดุที่ใช้ผลิตอุปกรณ์เสริมกิจกรรมทางเพศมีหลากหลาย อาทิ ไม้ คริสตัล เรซิ่น และยาง 

อย่างไรก็ดี พลาสติกบางชนิดมีส่วนประกอบของสารที่มีชื่อว่า “ธาเลต” ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับความ
ผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และโรคมะเร็ง  ผู้บริโภคจึงควรปลอดภัยไว้ก่อนโดยการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่
ปราศจากสารธาเลต ซิลิโคนเป็นวัสดุชั้นดีที่จะปรับอุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิในร่างกายมนุษย์และ
ปลอดภัยต่อร่างกาย ถึงกระนั้นก็ตาม ห้ามใช้ร่วมกับสารหล่อลื่น (แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอาจไม่เป็นจริง
เสมอไปเพราะดูเร็กซ์มีผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นซิลิโคน) เพราะสารหล่อลื่นอาจท าลายอุปกรณ์ดังกล่าว 
หากคุณมีอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบที่มีส่วนประกอบของธาเลต  คุณควรใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับถุงยาง
อนามัยทุกครั้งเพ่ือป้องกันสารพิษเข้าสู่ร่างกาย 

2)  รูปทรง  
อุปกรณ์เสริมกิจกรรมทางเพศมีรูปทรงที่หลากหลาย ทั้งที่อยู่ในรูปของสิ่งเทียมอวัยวะเพศ

ชายไปจนถึงสิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ๆ ผู้ใช้จึงควรศึกษาค าเตือนต่าง ๆ บนบรรจุภัณฑ์ อาทิ “ส าหรับใช้
ภายนอกเท่านั้น” และปฏิบัติตามค าเตือน  ตลอดจนค าแนะน าดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  หากผู้ใช้
ประสงค์ที่จะเสพเพศรสทางทวารหนัก  ผู้ใช้ควรใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับบริเวณ
ดังกล่าวเท่านั้น  ทั้งยังควรตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีเชือกยึดส าหรับดึงอุปกรณ์ออกจาก
ทวารหนักหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน  อุปกรณ์ที่มีลักษณะยาวตรงอาจหลุดเข้าสู่ช่องทวารหนักและอาจ
ท าให้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องพ่ึงบริการทางการแพทย์ 

3)  ขนาด  
อุปกรณ์ชนิดสั่นบางประเภทถูกออกแบบขึ้นเพ่ือการใช้งานภายนอกเท่านั้น จึงไม่ควรสอด

อุปกรณ์ดังกล่าวเข้าภายในร่างกายเพราะอาจท าให้อุปกรณ์ค้างอยู่ภายในร่างกายได้  หากผู้ใช้
ประสงค์ที่จะสอดเครื่องสั่นหรืออุปกรณ์เทียมอวัยวะเพศชายเข้าภายในร่างกาย  ต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีพ้ืนที่มากพอที่จะสามารถจับหรือถือไว้ได้ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภารกิจ  
และในกรณีที่ผู้ใช้เห็นว่าอุปกรณ์เสริมกิจกรรมทางเพศมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ร่างกายของที่จะสามารถ
รับได้  อย่าพยามยามกดหรือดันอุปกรณ์ดังกล่าวเข้าไปภายในร่างกายจนสุด   การพยายามฝืน

                                                           
34 ดูเร็กซ,์ ท ำควำมรู้จักกับอุปกรณ์เสริมกิจกรรมทำงเพศ, ค้นวันที่ 18 เมษายน 2558 จาก  

https://www.durex.co.th   
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ข้อจ ากัดของร่างกายอาจส่งผลให้เกิดอาการบวมช้ าหรือฉีกขาด  ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมิได้รับประกัน
ความสุขที่เพ่ิมมากขึ้นเสมอไป และการได้ไปเซ็กซ์ช็อปด้วยกันกับคู่รัก อาจเป็นหนทางที่จะสร้าง
ความสุขร่วมกันกับของเล่นใหม่ ๆ35 

จากการส ารวจ พบว่า คนส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายต่างก็มีความรู้สึกทางเพศกับ
ผู้อ่ืน  ความรู้สึกดังกล่าวคาดว่าน่าจะเกิดจากต่อมหมวกไตมีการพัฒนาในส่วนของเปลือก (Cortex) 
เป็นผลท าให้สามารถสร้างฮอร์โมนแอนโดรเจนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Dehydroepiandrosterone 
(DHEA) ในระดับสูง  ฮอร์โมนชนิดนี้นับว่ามีความส าคัญเนื่องจากช่วยในการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทอ
โรน  ซึ่งมีบทบาทต่อการมีความต้องการทางเพศ และพฤติกรรมทางเพศ36 

การมีอารมณ์เพศกับวัตถุ (Fetishism / Fetishistic Disorder) 
การระบุว่าสิ่งใดเป็นความผิดปกติทางเพศไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีหลายเกณฑ์ที่เราอาจใช้ใน

การแยกแยะพฤติกรรมทางเพศที่ปกติ กับไม่ปกติ  การจ าแนกจึงไม่มีความแน่นอนตายตัว  มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพ่ือประโยชน์ในการบ าบัดรักษา และเพ่ือให้สอดคล้องกับมุมมองที่
เปลี่ยนไปในสังคม  ความผิดปกติทางเพศมี 2 ชนิด คือ กามวิปริต และ ปัญหาทางเพศ 

ปัญหาทางเพศ เป็นภาวะที่บุคคลไม่สามารถหาความสุขทางเพศได้อย่างที่ควรจะเป็น อันจะ
ยกตัวอย่างที่ส าคัญ ได้แก่ ความผิดปกติในการมีความต้องการทางเพศน้อยเกินไป ภาวะองคชาตไม่
แข็งตัว ความผิดปกติในการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิง ภาวะหลั่งเร็ว และความเจ็บปวดของอวัยวะ
สืบพันธุ์และอุ้งเชิงกราน ความผิดปกติในการสอดใส่  ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ อาจเกิดจากปัจจัย
ทางด้านร่างกาย  เช่น  ความผิดปกติของสารสื่อประสาท ฮอร์โมน การเป็นโรค ผลข้างเคียงจากการ
ใช้ยาบางชนิด และปัจจัยทางด้านจิตใจ อาทิเช่น ความเครียด การมีประสบการณ์ทางเพศท่ีไม่ดี การมี
ความละอายใจในเรื่องเพศ  

สาเหตุที่คู่รักคนไทยบางคู่ไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์ สาเหตุที่ส าคัญน่าจะเกิดจากการ
ที่อวัยวะไม่สามารถแข็งตัวได้นาน37  โดยวิธีบ าบัดความผิดปกติทางเพศมีด้วยกันหลายวิธี ที่ส าคัญ คือ
การบ าบัดทางกาย พฤติกรรมบ าบัด การบ าบัดเชิงการรู้การเข้าใจ การบ าบัดแบบเข้าใจตนเอง การ

                                                           
35 Michael Flocker, The Metrosexual Guide to Stlye  เมโทรแมน: บทบัญญัติของ

ผู้ชำยทันสมัยศตวรรษท่ี 21 แปลโดย  ธีรศักดิ์  พันธุจริยา, (กรุงเทพมหานคร: 2 BE LOVED, 
2547), หน้า 190. 

36 สมฤดี  ไชยเวช, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศสภำพและพฤติกรรม (นครปฐม: ภูมิการ
พิมพ์, 2556), หน้า 72. 

37 พลังจิต. ตะลึงชำยไทยเซ็กส์เสื่อมร้อยละ 41 นกเขำไม่ขัน 70% ค้ำงเติ่ง วอนภรรยำ 
อย่ำซ้ ำเติม, ค้นวันที่ 16 กันยายน 2558 จาก http://bit.ly/1ck6nEu 
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บ าบัดโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ และการบ าบัดเป็นคู่เพ่ือที่ช่วยให้ได้ค้นหาปัญหาที่มีและเปิดโอกาสให้คู่ของ
ตนได้ร่วมกันในการแก้ปัญหา38  

ธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เป็น
วัยที่ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมากกว่าวัยอ่ืน ๆ จึงท าให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ได้ง่าย  
การเลียนแบบวัฒนธรรมจากต่างชาติถือเป็นเป็นเรื่องปกติส าหรับวัยรุ่น ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่
วัยรุ่นไทยจะเลียนแบบวัยนรุ่นญี่ปุ่นในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การแสดงท่าทาง หรือการ
แสดงออกด้านพฤติกรรมเพศก็ตาม  การเลียนแบบส่วนหนึ่งเกิดมาจากความนิยมในภาพยนตร์ วง
ดนตรี หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น จึงท าให้เกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมความคิด39 

ประการหนึ่งที่สภาพสังคมไทยและญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน  ในเรื่องของการค านึงถึงระเบียบ
สังคม  ซึ่งคนญี่ปุ่นจะมีความเข้มงวดในการท าตามระเบียบของสังคมมากกว่าคนไทย40  คนที่ถูกหล่อ
หลอมมาจากสังคมที่แตกต่างกันย่อมมีพฤติกรรม ความคิด และทัศนคติ ค่านิยมแตกต่างกันไปตาม
การอบรมบ่มนิสัยที่ตนรับมา 

ในทางการแพทย์นั้น แพทย์หญิงชัญวลี  ศรีสุโข  วิทยากรตอบปัญหาประจ ารายการยอดฮิต
อย่างรายการชูรักชูรส  ได้ตอบค าถามและให้ความรู้ในประเด็นที่มีผู้ถามคุณหมอว่า “ช่วยตนเอง
อย่างไรให้ปลอดภัย?”41  คุณหมอได้ให้ค าตอบว่า  ข้อควรระมัดระวังในการเลือกวัสดุที่ใช้ช่วยตนเอง  
อย่าเลือกสิ่งของอันจะเกิดอันตรายต่ออวัยวะเพศ  การใช้ดินสอ  ปากกา  ด้ามแปรงสีฟัน  แม้จะเป็น
วัสดุหาง่าย  แต่ก็เป็นของแข็งที่อาจแตกหักได้  และถ้าใช้อย่างไม่ระมัดระวังอาจจะแทงเข้าไปใน
อวัยวะภายใน    

การใช้วัสดุเทียมก็เป็นวิธีที่ดีวิธีหนึ่ง  เพราะได้มีการออกแบบมาแล้ว  โดยมีขนาด รูปทรงและ
รูปแบบต่าง ๆ ให้เลือกได้ตามตวามต้องการ  แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความระมัดระวังด้วย  
เนื่องจากบางคนแพ้วัสดุที่ใช้ท า  บางคนแพ้น้ ายาหล่อลื่น  ส่วนจะเลือกใช้อย่างไรก็ต้องสุดแล้วแต่
ความต้องการ  ความประสงค์ของผู้ใช้ว่าชอบแบบไหน  การเลือกแบบพิสดารเกินไปนั้นก็อาจจะเกิด
อันตรายก็เป็นได้  และถ้าใช้แล้วดีก็เก็บไว้ใช้ต่อ  หากใช้แล้วมีการเจ็บปวดหรือเกิดปัญหาก็โยนทิ้งไป
ไม่ต้องเสียดาย   เมื่อใช้แล้วก็ต้องไม่ลืมรักษาความสะอาดด้วยการล้างให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่  ซึ่ง

                                                           
38 สมฤดี  ไชยเวช, เรื่องเดิม, หน้า 153-154. 
39 นวลฉวี ประเสริฐสุข, พฤติกรรมเสี่ยงและกำรป้องกันในนักเรียนวัยรุ่นไทยและญ่ีปุ่น,

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), หน้า 3. 
40 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5. 
41 ชัญวลี  ศรีสโุข, คุณหมอคะช่วยทีเถอะ, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2549), หน้า15 -

16. 
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เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัว  วัสดุที่ใช้ก็เป็นสิ่งของส่วนตัว ไมค่วรให้ใครหยิบยืมไปใช้  มิฉะนั้น อาจจะ
เกิดเชื้อโรคข้ามไปมาหากันได้  เรื่องส่วนตัวที่ว่านั้นคือควรท าในสถานที่มิดชิด  โดยสรุปก็คือ  จะ
เลือกใช้อะไรก็ได้  ไม่มีข้อห้ามชัดเจน  แต่ต้องค านึงถึงข้อควรระวัง และควรใช้ดุลพินิจในการเลือกใช้
ให้เหมาะสมนั่นเอง 

การใช้ เครื่องมือช่วยในการมีเพศสัมพันธ์  เช่น  ใช้อวัยวะเพศชายเทียม  เครื่องมือ
สั่นสะเทือน (Vibrator) สิ่งเหล่านี้จะท าให้เพศสัมพันธ์พ้นจากความจ าเจ42 

พฤติกรรมทางเพศจัดเป็นพฤติกรรมมากที่สุดอย่างหนึ่งในการด าเนินชีวิตของทุกคน  ทุกเพศ 
ทุกวัย และทุกโอกาส  ถ้าหากคนเราทุกคนสามารถใช้ความคิด การกระท า และค าพูด  เกี่ยวกับเรื่อง
เพศได้อย่างมีวัฒนธรรมและด้วยความรับผิดชอบแล้ว  พฤติกรรมทางเพศท่ีแสดงออกมานั้นก็น่าจะท า
ให้ตัวเองพอใจละสังคมยอมรับได้  อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง ท าให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างราบรื่นและมีความสุข43 

เรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม  ทั้งยังเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ใน
ร่างกายอย่างลึกซึ้งถาวร  รวมทั้งยังมีการเจริญเติบโตและพัฒนาควบคู่ไปกับด้านอ่ืน ๆ ของคนเรามา
โดยตลอด  ความรู้สึกหรืออารมณ์ทางเพศจึงเป็นพฤติกรรมตามปกติอย่างหนึ่ง  เช่นเดียวกับอารมณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนั่นเอง44 หากแต่คนเราจ าเป็นต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ต่าง ๆ ของ
ตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ทางเพศนั้นด้วย  เนื่องจาก “มนุษย์เป็นสัตว์สังคม” ซึ่งจ าเป็น
จะต้องมีชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน ๆ  ทั้งในลักษณะครอบครัวและชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ  เราจึงไม่มี
อิสระหรือเสรีภาพเต็มที่ทุกอย่างตามที่เราต้องการจะคิด จะท า หรือจะพูด  ดังนั้น พฤติกรรมทางเพศ
ใด ๆ ของใครก็ตาม จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดเนื้อร้อนใจแก่คนอ่ืน ๆ เพราะทุก
สังคมในโลกนี้ย่อมมีขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎข้อบังคับที่ทุกคนในสังคมพึงต้องยอมรับและ
ปฏิบัติตามเสมอ45 

ค่านิยมที่เปลี่ยนไป  ความหมายของค่านิยม หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
โดยสังคมถือว่ามีคุณค่า แบบอย่างพฤติกรรมนี้จะเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุก็ได้  ค่านิยมในสังคม
ต่าง ๆ อาจะผิดแผกกันไป  เป็นต้นว่า  ประเทศไทยเรามีค่านิยมในเรื่องความกตัญญู  ในขณะที่บาง
สังคมไม่มี  กล่าวอย่างง่าย “ค่านิยม” คือสิ่งที่คนในสังคมหนึ่ง ๆ เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่า ควรแก่การ

                                                           
42 ธีรศักดิ์  พันธุจริยา, เรื่องเดิม, หน้า 79. 
43 สุชาติ  โสมประยูร, เพศศึกษำระดับประถม, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2544), หน้า 

56. 
44 เรื่องเดียวกัน, หน้า 64. 
45 สมฤดี  ไชยเวช, เรื่องเดิม, หน้า 66. 
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กระท า น่ากระท า น่ายกย่อง หรือเห็นว่าถูกต้อง  ค่านิยมเป็นความนิยมของสังคม  ไม่ใช่ความนิยม
ของบุคคล  เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายยอมรับหรือเป็นมติของสังคม  แต่ถ้าเป็นความนิยมเฉพาะบุคคล  
อาจเรียกได้ว่าเป็น “รสนิยม” ไม่ใช่ค่านิยม46 

ตั้งแต่เริ่มท าการศึกษามา  พบว่ามักมีข้อกังขากันในค าว่า “วัฒนธรรม” และมักจะตีความกัน
ไปหลายแบบ  ในที่นี้จึงใคร่ขอชี้แจงว่า “วัฒนธรรม”  ในที่นี้หมายถึงวิถีชีวิต และเป็นวิถีชีวิต
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง  มิใช่วัฒนธรรมในแบบอนุรักษ์  ไม่ใช่วัฒนธรรมตามรูปแบบที่มีมาโดยไม่
เคลื่อนไหว    แต่อย่างไรก็ดี  การศึกษานี้มิใช่หมายความว่าจะละทิ้งซึ่งคุณค่า ประเมินความถูกผิด
และยัดเยียดให้คล้อยตามเสียทั้งหมด  เพราะทุกคนย่อมต้องเผชิญกับการตระหนักรู้ด้วยตนเอง  
เพราะในความเป็นจริงนั้น  บรรดาคุณค่า  ความดีงาม  ความรู้ทั้งหลายก็ล้วนแต่มีนักปราชญ์ ราช
บัณฑิตค้นคว้าศึกษาและถ่ายทอดไว้แล้วทั้งนั้น   ดังนี้แล้วผลส าเร็จของการศึกษาครั้งนี้หวังจะได้มี
ค าถาม ข้อถกเถียง  แนวคิดใหม่ ๆ มอบให้เพ่ือเป็นรางวัลของความเหนื่อยยากหลังจากการน าเสนอ
สิ้นสุดลง47 

เรื่องบนเตียงมักเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความส าเร็จและความล้ม เหลวในชีวิตคู่ ซึ่ง
สาเหตุของปัญหามักเกิดมาจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ของคู่รัก  บวกกับความเชื่อผิดๆ ที่สั่งสม
และสืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่โบราณ จนท าให้เรื่องบนเตียงแทนที่จะเป็นเรื่องสุข กลับกลายเป็นเรื่อง
เศร้าอย่างน่าเสียดาย  อีกมุมมองที่เห็นว่าควรใช้รับมือกับปัญหานี้  คือยอมรับการขายบริการทางเพศ
ว่าเป็นการท างานรูปแบบหนึ่ง  สนับสนุนให้อุตสาหกรรมเซ็กซ์ชอบด้วยกฎหมาย  แต่ต้องก าหนด
กฎเกณฑ์ควบคุมและให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ   สถิติรายได้จากการค้าเซ็กซ์
จะเพ่ิมเข้าไปในผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ  สามารถเรียกเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมนี้ได้อีกด้วย 
แทนการปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐคอร์รัปชั่น และประโยชน์ก็ให้ตกมาที่รัฐนั่นเอง  

การมีชีวิตคู่ร่วมกัน จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญหลาย ๆ อย่าง  เรื่องของ “เซ็กซ์” 
นั้นก็นับว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการปรุงรสชีวิตรักไม่ให้จืดชืดน่าเบื่อ  รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์
และเติมเต็มความสุขทางกายและใจให้แก่กันและกันทั้งสองฝ่าย  บ่อยครั้งที่ได้ยินมาว่าหลายคู่ความ
รักมีอันต้องอับปางลงด้วยสาเหตุที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่สอดคล้องกัน  การมีเซ็กซ์ที่ไม่สุขสมก็อาจ

                                                           
46 บุญเลิศ  สดสุชาติ, มำนุษยวิทยำสุขภำพ, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2553), หน้า 

66. 
47 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
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พาให้เกิดรอยร้าวในชีวิตรักได้  เซ็กซ์นั้นช่วยลดอาการปวดและเป็นยาลดความเครียดได้เป็นอย่างดี
ขนานหนึ่งเลยทีเดียว48 

การใช้อุปกรณ์เซ็กซ์ทอยส์ในการช่วยตัวเอง รวมถึงไวเบรเตอร์หรือเครื่องสั่นสะเทือน  และ
ชนิดอ่ืน ๆ นั้นแทบไม่มีข้อเสียเลย แต่มีข้อดีหลายประการ49 เช่น  

1)  ดีกว่าไปเท่ียวส าส่อนทางเพศซึ่งมีโอกาสติดโรคได้ 
2)  ไม่ท าให้ตั้งครรภ์ 
3)  ถ้าหากไม่พอใจหรือเสื่อมไป ก็สามารถเลือกซื้อมาใหม่ได้ 
4)  มีแบบใหม่ทันสมัย และมีเทคนิคหลากหลายให้เลือก 
5)  เนื่องจากไม่มีชีวิต  จึงไม่สามารถเป็นคู่แข่งใด ๆ ของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายได้อย่าง

แน่นอนไม่ว่ากรณใีด ๆ 
6)  ดีกว่าการมีก๊ิก ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาทางศีลธรรม กฎหมาย อาชญากรรม และปัญหา 

สังคมตามมา 
7)  การช่วยตนเองโดยใช้อุปกรณ์ช่วยตนเองนั้น เป็นการคลายความเครียด ตอบสนองความ
ต้องการทางเพศตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยความพร้อมของคู่นอน 
8)  สามารถถึงจุดสุดยอดได้ง่าย เพราะรู้จุดของตนเอง 
9)  ช่วยให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้น ถ้าใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการมีเพศสัมพันธ์ 
10) เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถท าได้    
ซึ่งในคติโบราณว่าด้วยเรื่องรักนวลสงวนตัวไว้ว่า คติเกี่ยวกับการรักนวลสงวนตัวของไทยนั้น  

ไม่เกี่ยวกับ พรหมจารี หรือ หน้าที่ใด ๆ ของสตรีทั้งนั้น แต่เป็นเรื่องของสิทธิ ของหญิงไทยทุก ๆ คน 
โดยเฉพาะหญิงที่มีสามีแล้วมากกว่ายังไม่มี ส่วนการที่จะเลือก “ใช้สิทธิ” หรือ “สละสิทธิ” นั้น ก็
ขึ้นอยู่กับตัวของหญิงเองโดยล าพัง  ภาษากฎหมายเดิมเรียกสิทธินี้ว่าเป็น “สัตรีภาพ” ซึ่งขยายความ
ได้ว่า “อย่าให้มีชายมาสัมผัสถูกต้องถึงตัว” คือห้ามชายอ่ืน มาลวนลามผู้หญิง และเป็นหน้าที่ของ
ผู้ชายที่ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับภรรยาคนอ่ืนด้วย50 

                                                           
48 ลุยส์ บราวน์, ทำสเซ็กซ ์แปลโดย โรจนา  เจริญ, (กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2547), หน้า 

222. 
49 ชัญวลี ศรีสุโข, คู่มือเติมรัก For Men, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, 2550), หน้า 102-

103. 
50 กฤตตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ, วิเครำะห์วิธีคิดวิทยำในงำนวิจัยเรื่อง

เพศภำวะและเพศวิถีกับเอดส์ศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: เอดิสัน เพรส โพรดักส์, 2550), หน้า 79-
80.                                                                                                                                                                                                                                   
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11) อาจเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยแก้ปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ได้  
เช่น ภาวะหลั่งเร็ว (อาการหลั่งเร็วเป็นอาการที่ผู้ชายหลั่งน้ าอสุจิออกมาเร็วกว่าที่ควรจะเป็น 

ทั้งที่เพ่ิงจะมีเพศสัมพันธ์ไปได้เพียงไม่นานนัก  หรือได้รับการกระตุ้นเพียงเล็กน้อย ยังไม่ทันได้เก็บ
เกี่ยวความสุขจากการร่วมรักไปได้ อาจพัฒนาไปเป็นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรืออาการเบื่อ
หน่ายการมีเพศสัมพันธ์ได้ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ในชีวิตคู่ คู่สมรสไม่สามารถใช้ชีวิตคู่
อย่างมีความสุขเช่นคู่สามีภรรยาทั่วไป และอาจน าไปสู่การแตกร้าวในชีวิตสมรสในที่สุดได้)  หรือผู้ที่มี
ปัญหา “ภาวะหลั่งช้า” (การหลั่งน้ าอสุจิช้ากว่าปกติ คืออาการที่ไม่สามารถหลั่งน้ าอสุจิได้ หรือเป็น
ความยากล าบากที่จะให้ถึงจุดสุดยอดทั้งที่มีความต้องการทางเพศและการกระตุ้นทางเพศยังปกติอยู่   
ในผู้ชายปกติทั่วไปจะสามารถถึงจุดสุดยอดได้ภายใน 2-4 นาทีของการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่ผู้ชายที่มี
อาการหลั่งน้ าอสุจิช้ากว่าปกติจะไม่สามารถถึงจุดสุดยอดเลยหรือจะต้องมีการร่วมเพศนานมากกว่า 
30 - 45นาที ) หรือกามตายด้านชนิดต่าง ๆ  เซ็กซ์ทอยส์จึงอาจเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหา
ภาวะเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นได้  ไม่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจะมาจากภาวะความผิดปกติของร่างกาย
หรือจิตใจ  ทั้งนี้ จุดประสงค์ก็เพ่ือให้ความสัมพันธ์ของชีวิตคู่นั้นกระชับแน่นและยืนยาว 

12) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยส าหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการทางเพศสูง 
การมีความต้องการทางเพศสูง คือ สภาวะที่มีความต้องการร่วมเพศมากผิดปกติ ในผู้หญิงมี

ชื่อเรียก เป็นภาษาอังกฤษว่า “นิมโฟแมเนีย” (Nymphomania) ในผู้ชายเรียก “แซทไทริเอสิส” 
(Satyriasis) ทีผู่้ป่วยมักส าเร็จความใคร่ด้วยตนเองบ่อย ๆ อย่างยับยั้งใจไม่ได้ด้วย 

ความจริงสภาวะนี้พบได้น้อยมาก  ลักษณะของ นิมโฟแมเนียแท้ ๆ คือ การไม่สามารถ
ควบคุมความต้องการทางเพศของตน  จะต้องได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไร  และ
แม้ว่าจะได้รับความสุขจากการร่วมเพศมาหลายครั้งแล้วก็ตามในระยะเวลาใกล้ๆ กันก็ยังมีความ
ต้องการที่จะได้รับอีก สาเหตุที่พบบ่อยคือความต้องการอย่างมากเหลือเกินที่จะเป็นที่รักและเป็นที่
ยอมรับ  ร่วมกับการมีทัศนคติว่าร่างกายสามารถใช้เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจ ท าให้เป็นที่รู้จัก และ
เป็นที่ยอมรับได้ เพราะฉะนั้นจึงใช้ร่างกายเป็นเครื่องแลกกับสิ่งที่ตนต้องการนั้น51  

หลายคนที่มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มาก  โดยเข้าใจกันว่าคนที่มีความต้องการทาง
เพศสูง  คือคนที่เป็นฮิสทีเรีย  แต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น  ค าว่า  ฮิสทีเรียมีอยู่สองแบบ52 แบบ

                                                           
51 สุวัทนา อารีพรรค, ควำมรู้สุขภำพจิตและปัญหำสุขภำพจิต: กำรมีควำมต้องกำรทำง

เพศสูง, ค้นวันที่ 23 กันยายน 2558 จาก https://thaipsychiatry.wordpress.com/2010/05/02 
52 อมรากุล อินโอชานนท์, ฮิสทีเรีย, ค้นวันที่ 23 กันยายน 2558 จาก https://thaipsy 

chiatry.wordpress.com/2010/05/11/ 

https://thaipsychiatry.wordpress.com/2010/05/02
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หนึ่งเป็น โรคประสาทฮิสทีเรีย อีกแบบหนึ่ง คือ บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย  ซึ่งอาจพบได้ทั้งในผู้หญิง
และผู้ชาย53 

ดังนี้แล้ว จึงเกิดค าถามว่า แล้วรัฐควรจะเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาเรื่องอาชญากรรม
ทางเพศท่ีนับวันจะเพ่ิมข้ึน อย่างไรบ้าง54 

ในสังคมไทยปัจจุบันพบการกระท าความผิดทางเพศเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการถูก
กระท าทางเพศท่ีไม่เหมาะสมในเด็กโดยบุคคลในครอบครัว  สาเหตุส าคัญก็คือ  การสูญเสียวัฒนธรรม 
และความเจริญก้าวหน้าของประเทศที่เน้นการพัฒนาด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจ  ท าให้แนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป  สิ่งที่รัฐบาลควรเร่งแก้ไขคือ  การกระตุ้นหรือการรณรงค์ให้
สังคมตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แสดงบทบาทต่อสังคมอย่างเหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี  ควร
พัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพ่ือให้เยาวชนเข้าใจปัญหาของ
ครอบครัวและสังคมมากขึ้น  ในส่วนของการลงโทษผู้กระท าความผิดทางเพศนั้น  รัฐบาลควรมี
บทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น 

                                                           
53 1) บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรีย  คนพวกนี้จะเป็นคนที่มีลีลา ท่าทางและมีการแสดงออกมาก

จนเหมอืนเล่นละคร  อาจมีทีท่าชายหูชายตา  เชิญชวนรวยจริตและยั่วยวน  เป็นลักษณะที่แสดง
ออกมาเพ่ือดึงดูดความสนใจ เหมือนจะเชิญชวนทอดสะพานให้เพศตรงข้าม  ท าให้มักเข้าใจผิดว่า มี
ความปรารถนาทางเพศสูง ทั้ง ๆ ที่อาจมีความบกพร่องในด้านความรู้สึกทางเพศด้วยซ้ า คนที่มี
บุคลิกภาพแบบนี้จะมีความเป็นเด็กสูง ชอบเรียกร้องความสนใจอยู่เรื่อย ๆ จึงมีการแสดงออกทาง
อารมณ์ค่อนข้างมาก ซึ่งที่จริงแล้วคนเหล่านี้เป็นคนที่น่าเห็นอกเห็นใจ  ที่เขาเป็นแบบนี้เพราะขาด
ความรักในช่วงหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงที่เขาต้องการอย่างมากจึงท าให้โหยหาความรักอยู่ตลอดเวลา 
ทุกครั้งที่มีความรักก็จะไม่รู้จักพอเหมือนกับถมเท่าไรก็ไม่เต็มสักที แต่เป็นความต้องการในเรื่องความ
รัก ไม่ใช่เป็นเรื่องของความใคร่อย่างท่ีใคร ๆ คิดกัน 

2) โรคประสาทฮิสทีเรีย  มีอยู่ 2 ประเภท  ประเภทแรก เรียกว่า คอนเวอร์ชัน รีแอคชั่น 
(Conversion Reaction) คนที่เป็นเวลามีความเครียด กังวลใจ หรือเกิดความขัดแย้งในจิตใจมาก ๆ 
จะเกิดอาการผิดปกติท่ีระบบการเคลื่อนไหวหรือการรับรู้ เช่น เป็นอัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนก าลัง ชาที่
แขนและขา พูดไม่มีเสียง พูดไม่ได้ ตามองไม่เห็น กล้ามเนื้อกระตุก ชัก ซึ่งเป็นอาการที่ตรวจไม่พบ
ความผิดปกติทางร่างกาย หรือทางระบบประสาทแต่อย่างใด 

ประเภทที่สอง เรียกว่า ดีสโซซิเอทีฟ (Dissociative Type)  เช่น สูญเสียความจ าในบางเรื่อง
ที่กระทบกระเทือนจิตใจจนไม่ต้องการรับรู้ จ าชื่อตัวเองไม่ได้ จ าเวลา สถานที่ บุคคลไม่ได้ โดยไม่ได้
เกี่ยวกับความผิดปกติทางสมอง หรือมีบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม 

54 พิสุทธิพร ฉ่ าใจ, คู่มือเพศศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร: ต้นธรรม, 2543), หน้า 17. 
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ความคิดเรื่องเพศเป็นในฐานะสิ่งชั่วร้ายของปัญญาชนสยามได้ถูกพลังทางการแพทย์สมัยใหม่
เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันข้าม  หมอเหล็ง ศรีจันทร์ได้ให้ความเห็นไว้ในต าราเสน่หาว่าด้วยความ
รักอย่างสูงสุดในโลกไว้ว่า “กามคุณเป็นกิจแห่งความเจริญของมนุษย์และสัตว์ทั่วไป  ธรรมชาติสร้าง
สมมาให้ซึ่งสัตว์และมนุษย์ธรรมดาจะละเว้นไม่ได้” กามกิจจึงไม่ใช่ของชั่วร้ายเสมอไป55 

ครั้นพอมาถึงในช่วงทศวรรษที่  1960 การส าเร็จความใครด้วยตนเองกลับกลายเป็น
สัญลักษณ์ของการปลดปล่อย ความเป็นเอกเทศของบุคคล56  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง ต้นทศวรรษที่ 
1970 นั้น ผลงานที่ชัดเจนที่สุดที่สนับสนุนความคิดแบบนี้ก็จะเห็นได้จากหนังสือ Our Boider, 
Ourselves : A Course by and for Women ซึ่งคัมภีร์ส าคัญของเฟมินิสต์57 และผู้หญิงทั่วโลก
จ านวนมาก58  

จวบจนถึงศตวรรษที่ 21 ความต้องการทางเพศของผู้หญิงไม่ได้หยุดนิ่งโดยไร้ชีวิตทางเพศ
แบบที่เชื่อกันในศตวรรษที่ 19 แต่อย่างใด ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในทุก ๆ ด้านของกามกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจทางเพศ เพราะผู้หญิงไม่ใช่ “ขาย” หรือเป็น “วัตถุ” อีกต่อไป หากแต่เป็นผู้ 
“ซื้อ” และผู้กระท าทางเพศ  ดังนี้แล้ว  เซ็กซ์ทอยส์ของผู้หญิงมีจ าหน่ายกันอย่างกว้างขวาง เช่น แท่ง
สั่นหรรษา (Vibrator) เป็นต้น  การที่ผู้หญิงหันมาให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางเพศเหล่านี้ก็มีการ
โจมตีกันว่าท าให้ผู้หญิงตกอยู่ในแนวทางของ “บริโภคนิยมทางเพศ” (Sexual Consumerism)  
อย่างไรก็ตาม สถานะของผลิตภัณฑ์ทางเพศต่าง ๆ เหล่านี้ ก็มีระดับชั้นในท านองเดียวกันกับสินค้า
แฟชั่นที่มาจากบรรดานักออกแบบชื่อดังทั้งหลาย การแสดงฐานะของผลิตภัณฑ์ทางเพศแบบมีระดับ
นั้นก็เป็นการแยกตัวออกจากผลิตภัณฑ์และวิถีแบบชนชั้นต่ าหรือกามกิจ (ทั้งนี้ ชนชั้นสู งและชนชั้น
กลางที่ไต่เต้าขึ้นมาก็มักจะมองว่าพวกตัวเองมีความเหนือกว่าสูงส่งกว่าในด้านศีลธรรม เมื่อสูงส่งกว่าก็

                                                           
55 เหล็ง ศรีจันทร์, ต ำรำเสน่หำ ว่ำด้วยควำมรักอย่ำงสูงสุดในโลก, แจกในการพระราชทาน

เพลิงศพ พันโทพระวิสูตณโยธาบาล (จ๋า ตีระนันท์) วันที่ 3 กรกฎาคม 2469, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพ์อักษรนิติ, 2469), หน้า 4. 

56 Thomas W. Laqueur, Solitary Sex: A Cultural History of Masturbation, 
(New York: Zone Books, 2003), p. 361. 

57 เฟมินิสต์ หรือคตินิยมสิทธิสตรี ก็คือความเชื่อที่ว่าผู้หญิง และผู้ชายควรจะมีทั้งสิทธิ และ
โอกาสทีเ่ท่าเทียมกัน เป็นทฤษฎีเพื่อความเท่าเทียมทั้งทางการเมือง, เศรษฐศาสตร์ และทางสังคม 

58 Ibid, p. 400. 
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จ าเป็นที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ) ธุรกิจทางเพศจึงก้าวข้ามพ้นความเป็นสิ่งลามก
อนาจารมาเป็นเรื่องของสุนทรียะ59 

 
2.3  บทบำทของรัฐและควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน 
 

2.3.1  บทบำทของรัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2.3.1.1   ภารกิจของรัฐ  

 ค าว่า “บริการสาธารณะ”  หมายถึง  องค์กรที่มีขึ้นเพ่ือสนองความต้องการส่วนรวม
ของประชาชนหรือท าให้เกิดความสะดวกสบายในการอยู่ร่วมกันของชุมชน  โดยองค์กรดังกล่า ว
มุ่งเน้นถึงภาระของฝ่ายปกครองที่จะต้องด าเนินการ  ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน
ที่องค์กรฝ่ายปกครองนั้น ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยมีกฎหมายรองรับเพ่ือประโยชน์ของมหาชน  
ภารกิจใดจะเป็นบริการสาธารณะหรือไม่นั้น ก็ต้องพิจารณาจากองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ
ประกอบกับลักษณะหรือเนื้อหาของกิจการที่ถูกจัดท าขึ้นว่ามีวัตถุประสงค์หรือมีจุดมุ่งหมายที่ให้
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือไม่ 

 โดยในกฎหมายมหาชนนั้น รัฐเป็นผู้ท าหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในกรณีประโยชน์ปัจเจกหรือประโยชน์ส่วนตัวไม่สอดคล้องกับประโยชน์ของส่วนรวม ก็ต้องให้รัฐ 
องค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจเข้ามาบังคับการได้  เพื่อท าให้ประโยชน์สาธารณะนั้นอยู่
เหนือกว่าเหนือกว่าประโยชน์ของปัจเจกชน ทั้งนี้ ให้เป็นไปเพ่ือยังประโยชน์แก่มหาชน60 

ส าหรับในประเทศไทยนั้น  ศาสตราจารย์ประยูร  กาญจนดุล ได้ให้ค าจ ากัดความของบริการ
สาธารณะว่า   หมายถึง  กิจการที่อยู่ในความอ านวยการหรืออยู่ในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่
จัดท าขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน61 

บริการสาธารณะมีเงื่อนไขที่ส าคัญ 3 ประการ  คือ 
ประการแรก  บริการสาธารณะต้องด าเนินไปอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ประการที่ 2  บริการสาธารณะที่จัดท าข้ึนต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

                                                           
59 ธเนศ วงศ์ยานนาวา, เพศ: จำกธรรมชำติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ, (กรุงเทพมหานคร 

: มติชน, 2551), หน้า 247-248. 
60 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี, (กรุงเทพมหานคร: บี.เจ.

เพลท โปรเซสเซอร์, 2538), หน้า 298. 
61 ประยูร  กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย, 2533), หน้า 124. 
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ประการสุดท้าย  บริการสาธารณะต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพ่ือให้
เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 

ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะนั้น  สามารถแยกได้เป็น 2 ประเภท  คือ  ภารกิจพื้นฐาน และ
ภารกิจล าดับรอง 

ประเภทที่ 1 ภารกิจพ้ืนฐาน (Primary Function)   คือ  การรักษาความสงบเรียบร้อย  
ดูแลความมั่นคงปลอดภัยทั้งจากการรุกรานจากภายนอกและดูแลความสงบเรียบร้อยภายใน 

ประเภทที่  2  ภารกิจล าดับรอง (Secondary Function)  คือการส่ งเสริมสวัสดิภาพ  
ตลอดจนการกระจายความมั่นคงของชาติไปยังประชาชนกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมทาง
สังคม  รัฐส่งเสริมสวัสดิภาของราษฎรทั้งทางกายภาพและทางจิตใจ  รับประกันเงื่อนไขแห่งการครอง
ชีพขั้นต่ าของราษฎรทุกคน  เช่น  การรักษาพยาบาล  การให้บริการทางการศึกษา  การคมนาคม
ขนส่ง  ส่งเสริมการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรง  การพักผ่อนหย่อนใจ  การ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  การประกันการว่างงาน  การคุ้มครองการบริโภคของราษฎร ฯลฯ 

ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะดังกล่าวข้างต้นนี้อาจแยกตามลักษณะของงานได้เป็น 2 
ลักษณะ  คือ บริการสาธารณะทางปกครอง และบริการสาธารณะที่ไม่ใช่บริการสาธารณะทาง
ปกครอง 

1)  บริการสาธารณะทางปกครอง  หมายถึง  กิจการบริการสาธารณะที่โดยสภาพเป็นกิจการ
ในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ  อันมีลักษณะเป็นการสร้างความม่ันคงปลอดภัยจากการประทุษร้ายนอกประเทศ  อันเป็น
ภารกิจพ้ืนฐานของรัฐ  ซึ่งการจัดท าบริการสาธารณะประเภทนี้ต้องอาศัยอ านาจพิเศษตามกฎหมาย
มหาชน และบริการสาธารณะประเภทนี้ส่วนโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกิจการที่รัฐจัดท าให้เปล่า  โดยที่
ประชาชนไม่เสียค่าตอบแทน  ดังนั้น  บริการสาธารณะประเภทนี้รัฐจึงไม่อาจมอบให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินการแทนรัฐได้  ตัวอย่างบริการสาธารณะทางปกครอง ได้แก่   ต ารวจ  ทหาร  กิจการทูต  
สถาบันการเงินแห่งชาติ  เป็นต้น 

2)  บริการสาธารณะที่ไม่ใช่บริการสาธารณะทางปกครอง  หมายถึงกิจการบริการสาธารณะ
ที่โดยสภาพเป็นกิจการในหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนองประโยชน์ของประชาชน
ผู้ใช้บริการ   ซึ่งมีลักษณะเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงชีวิตของประชาชนอัน
เป็นภารกิจล าดับรองของรัฐ  เช่น  ภารกิจทางด้านสังคม  ได้แก่  โรงพยาบาล  การกีฬา  การพักผ่อน
หย่อนใจ การสังคมสงเคราะห์   ภารกิจด้านวัฒนธรรม  ได้แก่การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  หอศิลป์  
พิพิธภัณฑ์    ภารกิจทางด้านการสื่อสาร  เช่น โทรเลข  โทรศัพท์  การขนส่ง  เป็นต้น   ซึ่งบริการ
สาธารณะประเภทนี้ฝ่ายปกครองเองก็อาจจะกระจายให้องค์การอ่ืน  เช่น  ท้องถิ่น  หรือองค์การที่รัฐ
จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ด าเนินการได้  และในบางกรณีอาจมอบให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้   ดังนั้น  
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ในการจัดท าบริการสาธารณะประเภทนี้จึงอาจด าเนินการได้โดยอาศัยอ านาจพิเศษตามกฎหมาย
มหาชน  และบางกรณีอาจด าเนินการเช่นเดียวกับกิจการของเอกชนที่สามารถเรียกเก็บค่าบริการจาก
ประชาชนผู้ใช้บริการได้  เช่น  รถไฟฟ้ามหานคร  รถไฟฟ้าใต้ดิน   อย่างไรก็ดีการเก็บค่าบริการนี้ต้อง
อยู่ภายใต้หลักความได้สัดส่วนในการให้บริการด้วย  
 ประโยชน์สาธารณะเป็นหัวใจของภารกิจของรัฐ  เป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินการทุกอย่าง
ของรัฐที่ต้องมุ่งหมายท าเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  โดยเป็นหลักการส าคัญในการจัดท าบริการ
สาธารณะ  ซึ่งมีผลในทางกฎหมายมหาชนที่รัฐ องค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นย่อมมีเอกสิทธิ
เหนือกว่าเอกชน  กิจการของรัฐที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะจึงอาจแยกออกเป็น  2  ลักษณะ  
นั่นคือ การใช้อ านาจควบคุมและออกกฎเกณฑ์ หรือมีค าสั่งให้คนในสังคมปฏิบัติตาม  เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม  และการให้บริการตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ 
ของประชาชน62 
 การจัดท าบริการสาธารณะเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รัฐจึงมีลักษณะในการด าเนินการ 2 ลักษณะ63 ดังนี้ 
 ลักษณะแรก  คือการใช้อ านาจฝ่ายเดียว   ด้วยการออกกฎ  หรือค าสั่งทางปกครองหรือ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจมหาชนในการบังคับให้เอกชนต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นการใช้
อ านาจตามกฎหมาย  
 ลักษณะที่ 2  คือการใช้สัญญาเป็นเครื่องมือ  เนื่องจากฝ่ายปกครองเห็นว่ากิจกรรมหลาย
ลักษระ ไม่เหมาะสมที่จะใช้วิธีบังคับการ  หรือบางลักษณะไม่มีกฎหมายให้บังคับเอาได้โดยฝ่ายเดียว 
จึงต้องใช้รูปแบบของสัญญาแทน เพ่ือให้การจัดท าบริการสาธารณะนั้นบรรลุผล 

ในรัฐเสรีประชาธิปไตยอย่างประเทศไทย  เราไม่อาจพิจารณาความหมายของหลักนิติรัฐตาม
ตัวอักษรโดยไม่ค านึงถึงหลักการพื้นฐานของระบอบการปกครอง   ระบบกฎหมายของรัฐและหลักการ
ในทางกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยมีการใช้แบ่งออกได้เป็น 2 ความหมาย64  ดังนี้ 

1)  การปกครองโดยนิติรัฐเชิงรูปแบบ   หมายถึง รัฐที่มีการบัญญัติกฎหมายออกมาใช้บังคับ
เป็นกฎหมายของบ้านเมืองและมีสภาพบังคับกับราษฎรทุกคน   ในแง่นี้ รัฐทุกรัฐในปัจจุบันย่อมเป็น

                                                           
62 บวรศักดิ์  อุวรรณโณ, กฎหมำยมหำชน เล่ม 3: ที่มำและนิติวิธี (กรุงเทพมหานคร: บี.เจ.

เพลท โปรเซสเซอร์, 2538), หน้า 298. 
63 โภคิน  พลกุล, “สัญญาทางปกครองในกฎหมายไทย”, วำรสำรศำลปกครอง, 4, 1 

(มกราคม -เมษายน, 2547): 18. 
64 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล, นิติรัฐ นิติธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสาร

ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 278-280. 
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นิติรัฐ  เนื่องจากมีการตรากฎหมายออกมาใช้บังคับกับประชาชนทั้งสิ้น  นิติรัฐในความหมายนี้ จ ะ
เรียกว่าเป็น “การปกครองโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐ” (Rule by Law)  มากกว่าจะเป็น
การปกครองโดยหลักกฎหมาย (Rule of Law) 

2)  การปกครองโดยนิติรัฐในเชิงเนื้อหา  นิติรัฐเป็นระบบกฎหมายที่มุ่งหมายคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนจากการกระท าโดยอ าเภอใจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้  
เพราะรัฐได้ยอมตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพันการกระท าใด ๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นแต่ต้องเป็นกฎหมายที่บัญญัติข้ึน ดังนี้ 

(1) อาศัยวิถีทางประชาธิปไตย คือ การตรากฎหมายโดยความเห็นชอบของ 
ประชาชนโดยตรงหรือขององค์กรผู้แทนปวงชนในระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทน 

(2) เนื้อหาของกฎหมายไม่ฝ่าฝืนหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นหลักความยุติธรรมตาม 
ธรรมชาติ  เช่น หลักสมควรแก่เหตุ  หลักความได้สัดส่วนและหลักความเสมอภาค เป็นต้น   มี
บทบัญญัติที่รับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนตั้งอยู่บนหลักการที่เคารพการ
ใช้สิทธิและรักษาเสรีภาพของประชาชน โดยทั่วไปกฎหมายที่บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนที่กล่าวมานี้ ได้แก่ กฎหมายสูงสุดของแผ่นดิน คือ รัฐธรรมนูญ จึงสามารถให้หลักประกัน
แก่สถานภาพทางกฎหมายของประชาชนได้ดีท่ีสุด 
แนวคิดเรื่องหลักนิติรัฐนี้ผู้เขียนจะอธิบายถึงรัฐที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ปรากฏทั้งนิติ
รัฐในเชิงรูปแบบและนิติรัฐในเชิงเนื้อหา  และมีใช้แพร่หลายในประเทศภาคพ้ืนยุโรปหรือประเทศท่ีใช้ 
ระบบซิวิลลอว์ (Civil Law) เช่น ในประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี เป็นต้น อาจ
สรุปส าคัญได้ 5 ประการ65 ดังนี้ 

1) รัฐจะกระท าการใด ๆ ที่มีผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย
ให้อ านาจกระท าการ  กฎหมายที่ให้อ านาจนั้นจะต้องเป็นระบบกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนปราศจากการกระท าโดยอ าเภอใจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะรัฐได้ยอมตนอยู่
ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพันการกระท าใด ๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้น
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ รวมหลักเกณฑ์วิธีการซึ่งฝ่ายปกครองจะกระท าได้ใน
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

                                                           
65 สิทธิกร ศักดิ์แสง, กำรปกครองแบบนิติรัฐที่ยึดหลักนิติธรรมกับปรัชญำกฎหมำยท่ีมี

อิทธิพลต่อกำรจัดท ำและกำรแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 
2556), หน้า 10. 
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2) มีการแบ่งแยกอ านาจการใช้อ านาจขององค์กรออกจากกันตามหลักการแบ่งแยกอ านาจ 
(Separation of Powers)  ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจอธิปไตยทางด้านนิติบัญญัติ   ด้านบริหารและ
ด้านตุลาการ  โดยไม่ยอมให้มีองค์กรเดียวใช้อ านาจปกครองรัฐ 

3) การถ่วงดุลอ านาจซึ่งกัน (Check and Balance) และกันระหว่างอ านาจนิติบัญญัติกับ
อ านาจบริหาร ตามลักษณะรูปแบบการปกครองของแต่ละประเทศ 

4) มีการตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ  รวมไป
ถึงการตรวจความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในการตรากฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติว่าละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนหรือไม่ 

5) ตุลาการหรือศาลที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ในการ
ตรวจความชอบด้วยกฎหมายและความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ในการนี้  รัฏฐาธิปัตย์ต้องย้อนกลับไปดูถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมไปถึงจิตวิญญาณ
ของประชาชาติด้วย  ในการน าเอาหลักของส านักกฎหมายทั้งส านักกฎหมายธรรมชาติและส านัก
กฎหมายบ้านเมืองมาปรับใช้ร่วมกัน 

รัฐเองก็ต้องมีการตรากฎหมายเข้ามาใช้บังคับกับประชาชน  ด้วยเหตุนี้แล้วนั้น  การตรา
กฎหมายของรัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา  สังคมวิทยา  เนื่องด้วย
ว่ารัฐหรือฝ่ายปกครองนั้น  ได้ท าการตรากฎหมายขึ้นมาเพ่ือขจัดปัญหาความบกพร่องของสังคม  เมื่อ
รัฐาธิปัตย์เห็นข้อจ ากัด  ปัญหานั้นจะท าให้รัฐมองเห็นถึงข้อเท็จจริงของสังคม 

2.3.1.2  การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
 รัฐต้องสร้างความสมดุลระหว่างการที่อนุญาตให้คนไปซื้อ เซ็กซ์ทอยส์ได้ซึ่งก็

จ าเป็นต้องมีการเข้าไปควบคุมเช่นว่า  อย่าให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้โดยง่ายและให้ความสนใจ 
ฝักใฝ่จนไปถึงหมกมุ่น  ดังนี้  การที่รัฐจะมีการอนุญาตให้จ าหน่ายก็เพ่ือคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
ปัจเจกชน แต่ทว่า การที่รัฐเข้าไปสร้างหลักเกณฑ์ควบคุมการจัดจ าหน่ายของบรรดาเอกชนนั้นไม่ว่า
จะเป็นการควบคุมในเรื่องคนซื้อว่าใครซื้อได้  คนขายว่าต้องขายอย่างไร เปิดปิดเวลาใด  ฯลฯ  เป็น
การคุ้มครองประโยชน์มหาชน นี่จึงเป็นการสร้างความสมดุลให้เกื้อหนุนกัน กล่าวโดยสรุปก็คือ การที่
รัฐอนุญาตให้คนซื้อเซ็กซ์ทอยส์เป็นกฎหมายเอกชน  ส่วนการที่รัฐเข้าไปใช้อ านาจในการก าหนด
มาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์นั้น เป็นกฎหมายมหาชน 
        2.3.1.3  หลักความได้สัดส่วนความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมและจารีต
ประเพณ ี  

ซ่ึงหากมีการตั้งค าถามว่ากฎหมายกับศีลธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร  ในยุคแรก 
มีการขบคิดกันว่าธรรมะกับกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกันโดยส่วนมาก  เช่น ถ้าท าผิดก็จะผิดทั้งศีลธรรม
และกฎหมาย  ต่อมาจึงมีการคลี่คลายทางความคิดจนสามารถแยกออกว่า สิ่งไหนคือกฎหมาย สิ่งไหน
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คือศีลธรรม  ศีลธรรมนั้นก็คือระบบความถูกผิดชั่วดีที่รู้อยู่ในจิตใจของคน ค่อย ๆ ปรากฏชัดเป็นจารีต
ประเพณีโดยการกระท าที่สม่ าเสมอ     เมื่อเข้าสู่ยุคนิติบัญญัติความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับ
ศีลธรรมก็ยิ่งมีมากขึ้น   เริ่มมีกฎหมายที่เกี่ยวกับความถูกผิดและกฎหมายเพ่ือความสะดวก  เช่น  ใน
กฎหมายเทคนิค ซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดี  ดังจะยกตัวอย่างเช่น กฎหมายจราจร  
จนในที่สุดแล้ว  กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่มีมากข้ึนส่วนใหญ่ไม่มีศีลธรรมหนุนอยู่เบื้องหลัง    
 หากวิเคราะห์ความคิดในแง่ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับศีลธรรม  เราอาจ
จ าแนกความคิดออกเป็น 3 ทาง66 คือ กฎหมายกับศีลธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน  กฎหมายกับศีลธรรม
เป็นคนละเรื่องแยกกันอย่างเด็ดขาด  กฎหมายกับศีลธรรมและความยุติธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่กล่าวได้
ว่าแตกต่างกันแต่ก็มีรากฐานเหมือนกัน   
 1)  กฎหมายกับศีลธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน 
 ความคิดที่ว่ากฎหมายเป็นเรื่องเดียวกับศีลธรรมนี้ เป็นความคิดดั้งเดิมของมนุษยชาติ  
ความคิดนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดนักเพราะแม้จะเกิดจากศีลธรรม  แต่ก็ยังมีบางส่วนที่เป็น Convention  
เพ่ือความสะดวก  โดยที่ในระยะหลัง ๆ ที่มนุษย์มนุษย์มีความรู้เกี่ยวกับสังคมมากขึ้น  ริเริ่มพัฒนา
วิชานิติศาสตร์ขึ้นในกรุงโรม  ก็ได้มีนักปราชญ์และนักนิติศาสตร์พยายามพัฒนากฎหมายให้เจริญขึ้น  
และเชื่อว่าวิชานิติศาสตร์ที่เจริญแล้วจะต้องสามารถแยกความแตกต่างระหว่างกฎหมายกับศีลธรรมได้
ในระดับหนึ่ง 

2) ความคิดท่ีว่ากฎหมายกับศีลธรรมเป็นคนละเรื่องแยกกันอย่างเด็ดขาด 
 ปรากฏแนวความคิดนี้เด่นชัดในราวศตวรรษที่ 19   ส านักกฎหมายบ้านเมืองได้ให้เหตุผลว่า
ศีลธรรมกบักฎหมายแตกต่างกันที่วัตถุท่ีมุ่งบังคับบัญชา โดยเริ่มต้นจากความคิดที่ถือว่า “รัฐ มีอ านาจ
อธิปไตยไม่ต้องอยู่ภายใต้อ านาจใด ๆ ทั้งสิ้น”   จนในที่สุดได้พัฒนามาเป็นส านักความคิดใหญ่   
ความคิดนี้เรียกว่า “ส านักกฎหมายบ้านเมือง” 
 การก่อตัวขึ้นของส านักกฎหมายบ้านเมืองนี้มาพร้อมกับการเกิดรัฐสมัยใหม่ (Modern 
State) เป็นการปกครองบ้านเล็กเมืองน้อยมีเจ้าเมืองปกครองในเขตหัวเมืองของตนเอง  ไม่ได้มีการ
รวมศูนย์อ านาจ  ต่างคนต่างปกครอง  การปกครองก็ไม่ต้องท าอะไรมาก เพียงแต่รักษาความสงบ
ไม่ให้ใครมารุกรานย่ ายีและชี้ขาดในการตัดสินคดีความ  ประชาชนด ารงชีวิตแบบเรียบง่าย  เมื่อเป็น
เช่นนี้กฎหมายที่ใช้ก็ไม่ต้องไปบัญญัติไปสร้างขึ้นมา  เพราะเพียงแต่การใช้ขนบธรรมเนียมศีลธรรมก็
คงพอ  กระบวนการบริหารกระบวนการนิติบัญญัติที่ซับซ้อนก็ยังไม่จ าเป็นต้องมี    ตามความคิดสมัย
กลางเชื่อว่า อาณาจักรอยู่ภายใต้ศาสนจักรและกฎหมายธรรมชาติ  อาณาจักรสมัยกลางจึงยังไม่มี
อ านาจอธิปไตย  เพราะอยู่ในบังคับของกฎหมายธรรมชาติและบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า      

                                                           
66 ปรีดี  เกษมทรัพย์, เรื่องเดิม, หน้า 303-307. 
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 รัฐสมัยใหม่เริ่มต้นด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ลักษณะส าคัญขอรัฐสมัยใหม่คือมีการ
ปกครองโดยรวมอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 
 3)  ความคิดว่ากฎหมายกับศีลธรรมและความยุติธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่กล่าวได้ว่าแตกต่างกัน
แต่ก็มีรากฐานเหมือนกัน 
 ศีลธรรม  คือ  ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แต่ละคนว่าการกระท าอย่างไรเป็นการกระท าที่
ชอบ  การกระท าอย่างไรเป็นการกระท าที่ผิด ศีลธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากมโนส านึกและมโนธรรมของ
มนุษย์แต่ละคน 
 ศีลธรรมมีขึ้นได้เพราะมนุษย์แต่ละคนมีสติปัญญาอย่างหนึ่งที่หยั่งรู้ว่าเมื่อตนกระท าอย่างไร
ลงไปอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกนึกคิดอย่างไรและจะมีการตอบสนองอย่างไร  เช่น  การไปท าร้ายร่างกาย
ผู้อ่ืน   ผู้ถูกท าร้ายย่อมไม่ยินยอมและผู้ถูกท าร้ายจะต้องหาทางต่อสู้ขัดขวางเพ่ือหลีกเลี่ยงจากความ
เดือดร้อน และเพ่ือความปลอดภัยของตนเอง มนุษย์จึงต้องระมัดระวังเช่นนี้อยู่เสมอจะรู้สึกว่าสิ่งใด
ควรกระท าหรือไม่ควรกระท า   โดยในลักษณะนี้เองจึงเกิดศีลธรรมขึ้น 67   ศีลธรรมมีอยู่ในสังคมทุก
สังคมมาตั้งแต่โบราณกาลและเป็นกฎเกณฑ์ที่ก าหนดความประพฤติของบุคคลในสังคมเช่นเดียวกับ
กฎหมาย  แต่มีความแตกต่างประการส าคัญ  ดังนี้ 
 1) ศีลธรรมมีวัตถุประสงค์มุ่งความสมบูรณ์ของจิตใจ  เน้นที่มโนส านึกเป็นหลัก  ส่วน
กฎหมายนั้นมุ่งที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมซึ่งเป็นเรื่องภายนอกจิตใจ  เช่น  การคิดร้ายต่อ
บิดามารดาในใจ  แม้กฎหมายไม่เอาผิด  แต่ในทางศีลธรรมถือว่าผิดแล้ว 
 2) ศีลธรรมควบคุมส านึกหรือความคิดของมนุษย์  ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดและลึกกว่าสิ่งที่
กฎหมายควบคุม  เพราะกฎหมายมุ่งแต่จะควบคุมความประพฤติของมนุษย์  เช่น  ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์  มาตรา  1564  ก าหนดให้บิดามารดาจ าต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตาม
สมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์   บิดามารดาจ าต้องเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เฉพาะผู้
ทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้   แสดงให้เห็นว่าโดยทั่วไปกฎหมายก าหนดหน้าที่บิดามารดาเลี้ยง
ดูบุตรจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะ  (อายุ 20 ปี หรือเมื่อสมรส)  ถ้าบุตรบรรลุนิติภาวะแล้ว บิดา
มารดาก็สิ้นสุดหน้าที่เลี้ยงดูตามกฎหมาย  แต่ในทางศีลธรรมแล้ว บิดามารดายังคงต้องเลี้ยงดูบุตร
จนกว่าบุตรจะไม่ประสงค์ 
 3) สภาพบังคับของการฝ่าฝืนศีลธรรมนั้นอยู่ที่ความส านึกของแต่ละคน  การฝ่าฝืนศีลธรรมมี
ผลต่อความส านึก  และบุคคลรอบข้างอาจไม่ยอมคบค้าสมาคมกับผู้ที่ฝ่าฝืนนั้น   ในขณะที่กฎหมาย
นั้นหากมีผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกสภาพบังคับทางกฎหมายโดยรัฐเป็นผู้บังคับ 

                                                           
67 ปรีดี  เกษมทรัพย์, อ้างถึงใน มานิตย์  จุมปา, ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกฎหมำย, พิมพ์ครั้ง

ที่ 11, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 13. 



39 

 แม้ศีลธรรมจะมีความแตกต่างจากกฎหมาย  แต่ก็มีความสัมพันธ์กันในหลายเรื่อง  เช่น 
 1) กฎหมายยอมรับเอาศีลธรรมมาเป็นกฎหมาย  ศีลธรรมไม่ใช่ความรู้สึกของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง  แต่เป็นความรู้สึกของกลุ่มคน  และหากกลุ่มคนนี้มีวิชาชีพเดียวกัน  ศีลธรรมของวิชาชีพ
เดียวกันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า “จริยธรรม”  และเมื่อเป็นจริยธรรมทางวิชาชีพ  กฎหมายอาจเข้า
มารับรองจริยธรรมทางวิชาชีพนั้นให้ใช้บังคับได้ในฐานะเป็นจริยธรรมในวิชาชีพ 
 2) กฎหมายค านึงถึงศีลธรรม  มีกฎหมายหลายบทมาตราที่ก าหนดว่าการกระท าที่ขัดต่ อ
ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นการกระท าที่กฎหมายไม่ยอมรับรู้   เช่น  
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 150 บัญญัติว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้าม
ชัดแจ้งโดย กฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การนั้นเป็น โมฆะ”  อนึ่ง  ศีลธรรมที่กฎหมายค านึงถึงนั้นต้องเป็นศีลธรรมของประชาชน  
ไม่ใช่ศีลธรรมของใครคนใดคนหนึ่ง  และต้องเป็นศีลธรรมอันดีด้วย  หากแม้จะอ้างว่าเป็นศีลธรรมของ
คนส่วนใหญ่แต่เป็นศีลธรรมไม่ดี  กฎหมายไม่ยอมรับ  เช่น  สังคมไทยการที่ผู้ไปติดต่อราชการให้สิ่ง
ตอบแทนเพ่ือให้ข้าราชการท างานให้เป็นเรื่องธรรมดา  เป็นศีลธรรมที่ท าได้  แต่เป็นศีลธรรมไม่ดี  
ก่อให้เกิดการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  กฎหมายไม่ยอมรับ 
 3) กฎหมายกับศีลธรรมขัดแย้งกัน  กฎหมายอาจก าหนดข้อห้ามที่ท าให้มนุษย์ต้องท าผิด
ศีลธรรม  เช่น  มีศีลธรรมว่าบุคคลต้องรู้จักบุญคุณคน  และหาทางตอบแทนเมื่อมี โอกาส  
ตัวอย่างเช่นบุคคลถูกเรียกให้เป็นพยานในศาลเพ่ือเบิกความในคดีอาญาซึ่งตัวจ าเลยเคยเป็นผู้มี
บุญคุณต่อพยานมาก่อน   ตามศีลธรรมแล้วต้องเบิกความเข้าข้างจ าเลย  แต่กฎหมายกลับเอาโทษ
อาญาหากพยานเบิกความเท็จ 
หลักกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง 
 หลักกฎหมายปกครองที่มาใช้ในการควบคุมดุลพินิจของฝ่ายปกครองให้เป็นไปโดยชอบด้วย
กฎหมาย  อันได้แก่ หลักความชอบด้วยกฎหมาย  หลักความสมเหตุสมผล  หลักความได้สัดส่วน  
หลักความเสมอภาค  หลักสุจริต 

1)  หลักความชอบด้วยกฎหมาย 
 หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักการที่เรียกร้องให้องค์กรของรัฐต้องผูกพันตนต่อ
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในรัฐ  โดยบริบทของกฎหมายปกครองนั้น  เป็นหลักการย่อยที่เรียกว่า “หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายของการกระท าฝ่ายปกครอง” ซึ่งเป็นหลักการส าคัญว่าฝ่ายปกครองจะกระท า
การอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผลกระกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อมีกฎหมายให้
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อ านาจไว้อย่างชัดแจ้ง  และจะต้องใช้อ านาจกระท าการดังกล่าวเพียงที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย68 และต้อง
ใช้อ านาจกระท าการทางปกครองโดยประกอบไปด้วยหลักการย่อย 2 ประการ  ดังนี้ 
    (1)  หลักการกระท าทางปกครองต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย   หลักการนี้ก าหนดให้ฝ่าย
ปกครองต้องผูกพันต่อกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่จริงในบ้านเมือง  ฝ่ายปกครองจึงต้องใช้อ านาจกระท า
การไม่ให้ขัดต่อกฎหมายในล าดับชั้นต่าง ๆ 
    (2)  หลักไม่มีกฎหมายไม่มีอ านาจ  หลักการนี้ก าหนดว่าฝ่ายปกครองจะกระท าการใด  ๆ 
ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพขอประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจไว้   

2)  หลักความสมเหตุสมผล 
 หลักความสมเหตุสมผลหรือหลักความชอบด้วยเหตุด้วยผล  เป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่าย
ปกครองใช้อ านาจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควร  หลักการนี้จึงห้ามไม่ให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการใด ๆ ที่วิญญูชนไม่พึงกระท ากัน  ดังนี้แล้ว  ฝ่ายปกครองการใช้ดุลพินิจของฝ่าย
ปกครองจะต้องมีเหตุผลรองรับทุกครั้ง  มิฉะนั้น  จะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

3) หลักความได้สัดส่วน 
 หลักความได้สัดส่วน หรือที่ เรียกกันอีกอย่างว่า “หลักพอสมควรแก่เหตุ”69 เป็นหลัก
กฎหมายทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญที่ห้ามมิให้ฝ่ายปกครองกระท าการอันมีผลเป็นการสร้างภาระให้
เกิดแก่ปัจเจกชนเกินสมควร  โดยเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องกระท าการนั้นพอเหมาะพอประมาณ
กับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี  ทั้งนี้  หลักความได้สัดส่วนมีหลักการย่อยอยู่ 3 ประการ70  คือ 
      (1)  หลักความเหมาะสม (หรือหลักความสัมฤทธิ์ผล) เป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่าย
ปกครองกระท าการโดยใช้มาตรการที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้   เพราะฉะนั้น 
มาตรการใดที่เห็นประจักษ์ชัดว่าไม่อาจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของกฎหมายได้อย่างแน่แท้  
ย่อมถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสมและขัดกับหลักความได้สัดส่วน 
      (2)  หลักความจ าเป็น   เป็นหลักที่ เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองจะต้องกระท าการโดยใช้
มาตรการที่กระทบกระเทือนกับสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนน้อยที่สุด  กล่าวคือ  ในกรณีที่มี
มาตรการที่เหมาะสมตามหลักการแรก หลายมาตรการ   ฝ่ายปกครองนั้นจะต้องเป็นผู้เลือกใช้
มาตรการที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพต่อสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนน้อยที่สุด 

                                                           
68 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, หลักกำรพื้นฐำนของกฎหมำยปกครอง, (กรุงเทพมหานคร: 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2538. 
69 วรเจตน์  ภาคีรัตน์, หลักกำรพื้นฐำนของกฎหมำยปกครองและกำรกระท ำทำงปกครอง, 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 29. 
70วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 38. 
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 ดังนี้  หลักความจ าเป็นหมายความว่า  ในบรรดามาตรการหลาย ๆ มาตรการซึ่งล้วนแต่ชอบ
ด้วยหลักความสัมฤทธิ์ผล  ซึ่งก็คือ  สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตุประสงคของกฎหมายที่ให้อ านาจ
ได้  แต่มาตรการเหล่านี้มีผลกระเทือนต่อสิทธิ เสรีภาพ หรือประโยชน์อันชอบธรรมของราษฎรมาก
น้อยต่างกัน   ฝ่ายปกครองจึงต้องเลือกมาตรการที่กระเทือนน้อยที่สุดดังความคิดที่เป็นเบื้องหลังของ
หลักการนี้ว่า “ในระหว่างสิ่งเลวร้ายสองสิ่งขึ้นไปที่จ าเป็นต้องเลือก  บุคคลควรเลือกสิ่งที่เลวร้ายน้อย
ที่สุด”   

     (3)  หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ   เป็นหลักที่เรียกร้องให้เกิดดุลยภาพ
ขึ้นระหว่างความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่เอกชนหรือแก่สังคมโดยส่วนรวมกับประโยชน์ที่มหาชนพึงจะ
ได้รับจากมาตรการใดมาตรการหนึ่งที่ฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับ    มาตรการที่สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับที่ให้อ านาจ และกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของ
ราษฎรน้อยที่สุด  เมื่อน ามาใช้บังคับแล้วย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์และโทษในขณะเดียวกัน     
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับมาตรการนั้น   ได้แก่  การรักษาหรือการก่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะที่กฎหมายฉบับที่ให้อ านาจประสงค์จะให้ความคุ้มครองหรือตามที่กฎหมายประสงค์จะให้
เกิดขึ้น  ส่วนโทษที่เกิดจากการใช้มาตรการนั้น  ได้แก่  ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพด้านต่าง ๆของ
ราษฎรหรือประโยชน์สาธารณะด้านอื่น ๆ  
 หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบนี้เรียกร้องว่า   มาตรการที่ฝ่ ายปกครองอาศัย
อ านาจตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งออกมาใช้บังคับแก่ราษฎร  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า
เกิดโทษ   ถ้าก่อให้เกิดโทษมากกว่าแล้ว  มาตรการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ใช้บังคับไม่ได้  ดังนั้น  
องค์ประกอบที่สามของหลักความได้สัดส่วนนี้จึงเป็นการบังคับให้ฝ่ายปกครองต้องท าการชั่งน้ าหนัก
ผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละอย่างที่จะน ามาใช้บังคับกับราษฎร    มาตรการใดที่ลงมือกระท า
ลงไปแล้วเห็นได้ชัดว่าจะเกิดประโยชน์แก่มหาชนน้อยมากได้ไม่คุ้มกับค่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่
เอกชนหรือเกิดแก่สังคมส่วนรวม   ฝ่ายปกครองต้องละเว้นจากการใช้อ านาจกระท าการนั้น71 
 4)  หลักความเสมอภาค 
 หลักความเสมอภาคเป็นหลักตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เรียกร้องให้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ
ต่อบุคคลที่มีสาระส าคัญเหมือนกันและต้องปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกัน
ตามลักษณะเฉพาะตัวบุคคล  ดังนี้  การที่ฝ่ายปกครองปฏิบัติต่อบุคคลที่สาระส าคัญแตกต่างกันให้
เหมือนกันก็ดี  ย่อมขัดต่อหลักความเสมอภาค   ทั้งนี้  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

                                                           
71 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 

2540 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2543), หน้า 91-92. 
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2550  ได้รับรองหลักความเสมอภาคไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา 30   และด้วยเหตุนี้เอง  การใช้อ านาจ
ของฝ่ายปกครองที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคย่อมเป็นการกระท าท่ีขัดกับรัฐธรรมนูญไปด้วย 
 ฝ่ายปกครองต้องเคารพความเสมอภาคแม้แต่ในกรณีที่กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองที่จะ
ใช้ดุลพินิจได้72  โดยฝ่ายปกครองจะต้องใช้ดุลพินิจให้เหมือนกัน  หากสิ่งที่พิจารณามีสาระส าคัญ
เหมือนกัน  และต้องใช้ดุลพินิจต่างกันหากว่าสิ่งที่พิจารณามีสาระส าคัญแตกต่างกัน จะขัดกับหลัก
ความเสมอภาค  ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคนี้เองที่ท าให้ฝ่ายปกครองต้องผูกพันการใช้ดุลพินิจใน
ครั้งก่อน ๆ ของตน   แต่มิได้หมายความว่าฝ่ายปกครองจะไม่มีดุลพินิจ  เพียงแต่ฝ่ายปกครองได้สร้าง
แนวทางในการใช้ดุลพินิจของตนขึ้นเท่านั้น73   การเปลี่ยนแปลงแนวการใช้ดุลพินิจใหม่นั้นย่อม
จะต้องมีเหตุผลพิเศษ  เนื่องด้วยฝ่ายปกครองต้องผูกพันตามค าวินิจฉัยก่อนๆของฝ่ายปกครองเอง ซึ่ง
ค าวินิจฉัยก่อนๆนั้นจะต้องชอบด้วยกฎหมาย  อีกทั้ง หลักความเสมอภาคก็ได้ถูกน ามาใช้ในการใช้
ดุลพินิจโดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วย 
 5)  หลักความสุจริต 
 หลักความสุจริต  เป็นกฎหมายทั่วไปที่เรียกร้องให้บรรดาผู้ทรงสิทธิทั้งประชาชนและฝ่าย
ปกครองต้องใช้สิทธิของตนโดยสุจริตหรือห้ามให้สิทธิของตนโดยมิชอบ   หลักสุจริตนี้ปรากฏอยู่ใน
ระบบกฎหมายของไทยมาช้านาน  โดยปรากฏในมาตรา 5 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   
ทั้งนี้  หลักสุจริตยังถูกน ามาใช้ในทางปกครองด้วย   กล่าวคือ  ฝ่ายปกครองต้องใช้อ านาจอย่างสุจริต   
การบิดเบือนการใช้อ านาจ หรือการใช้อ านาจในลักษณะที่เป็นการกลั่นแกล้งบุคคลอ่ืนให้ได้รับความ
เสียหาย  จึงเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ 
 หลักสุจริตมีบทบาทในการควบคุมตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยเป็น
เครื่องช่วยให้ฝ่ายปกครองได้ใช้ดุลพินิจตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย   ซึ่งถ้าหากว่าฝ่ายปกครอง
ใช้ดุลพินิจไม่สุจริต ศาลก็เข้ามาควบคุมได้ 
 หากจะกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องมีบทบาทเข้ามาควบคุมหรืออนุญาติ ให้มีการจ าหน่ายเซ็กซ์
ทอยส์นั้น  ในการที่รัฐจะเข้ามาใช้อ านาจ  รัฐเองก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา  ว่าการอนุญาตนี้จะ
ก่อคุณหรือโทษ  มีผลดีผลเสียหรือไม่ อย่างไร  บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้   ดังนั้น  
การที่รัฐไปก าหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้นี่เอง  คือการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง   การที่รัฐใช้อ านาจ
เหล่านี้ เนื่องด้วยว่ารัฐมีความเกี่ยวโยงผูกพันตนภายใต้หลักนิติรัฐ  รัฐจึงต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์บาง

                                                           
72 ประยูร  กาญจนดุล, ค ำบรรยำยกฎหมำยปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 5, (กรุงเทพมหานคร: 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), หน้า 65.   
73 กมลชัย  รัตนสกาวงศ์,“ความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับดุลพินิจฝ่ายปกครองของประเทศ

สหพันธรัฐเยอรมัน”, บทบัณฑิตย์, 42, 3 (กันยายน 2529): 59. 
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ประการในการใช้อ านาจ  ซึ่งปรากฏในหลักความได้สัดส่วนที่เป็นหลักประกอบกับการใช้อ านาจของ
รัฐ   
 หลักความเหมาะสม  เช่น  อายุเท่าไหร่จึงจะสามารถมีสิทธิซื้ออุปกรณ์เหล่านี้  สถานที่  เวลา
ในการเปิด - ปิดเซ็กส์ชอป ฯลฯ 
 หลักความจ าเป็น  ว่ารัฐมีความจ าเป็นมากเพียงใดในการที่จะอนุญาตให้มีการจ าหน่าย  ถ้า
หากไม่อนุญาตหรือรัฐไม่เข้ามาใช้อ านาจในการควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วจะเกิดผลอย่างไร  จ าเป็นแค่ไหน
ที่รัฐต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้   หากไม่มีการควบคุมเลยก็อาจจะเป็นการเล็งเห็นปัญหาแล้วเพิกเฉย  
ปล่อยปละละเลยจนบานปลาย    
 หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ   ซึ่งการอนุญาตให้จ าหน่ายหรือการควบคุม
ดังกล่าวนั้นเกิดดุลยภาพ (ความสมดุล) หรือไม ่
 การก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มิได้หมายความว่ารัฐต้องการจะสนับสนุนให้มีการใช้เซ็กซ์ทอยส์
เพ่ิมมากขึ้น  หากแต่เป็นการก าหนดกรอบอย่างเป็นทางการเพ่ือเป็นแนวให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
และรัฐเองก็จะสามารถเข้าไปใช้อ านาจได้เต็มที่  สรุปง่าย ๆ คือไม่ได้ต้องการไปสนับสนุนการเพ่ิม
ปริมาณในการใช้ เพียงแต่ต้องการเพิ่มอ านาจของฝ่ายรัฐให้มีความชัดเจน 
 ส่วนค าถามล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นมาได้ว่า รัฐจะควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ได้จริงหรือไม่  
จะจัดการกับบรรดาผู้ลักลอบจ าหน่ายอย่างผิดกฎหมายและไม่ยึดถือตามกติกาที่รัฐเป็นผู้ก าหนดหรือ
เปล่า   สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหนือจากความควบคุมของรัฐแล้ว  เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือเรา
เพียงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดหลักการและสร้างกฎหมายที่เป็นข้อบังคับเพ่ือให้การซื้อและการ
จ าหน่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
 
 2.3.2  ควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชนและหลักค ำสอน ในศำสนำ 
         โดยที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคมจึงย่อมมีความประสงค์จะให้สังคมที่ตนอาศัยมีความ
สงบสุข การกระท าใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของสังคมจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจยินยอมให้เกิดขึ้น
และกลายเป็นข้อห้ามที่สังคมใช้บังคับแก่เอกชนซึ่งเรียกว่าหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
          ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นค าที่มีความหมายอย่างกว้างและเป็นเรื่องยากที่
จะให้ค าจ ากัดความที่ชัดเจนแน่นอนแต่เป็นที่เข้าใจกันว่าความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์โดยทั่วไปของประเทศชาติหรือประชาชนโดยส่วนรวม  ส่วนศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หมายถึง ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมที่ประชาชนถือปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความ
สงบสุขของสังคม อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมและถือเป็นส่วนหนึ่งของความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 



44 

         หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นอยู่ในกฎหมายไทยมาเป็น
เวลายาวนานโดยศาลไม่ยอมรับบังคับการให้เป็นไปตามสัญญาบางชนิดด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน เช่น 
เป็นสัญญาที่มีความประสงค์อันไม่ต้องด้วยกฎหมาย เป็นสัญญาที่ฝ่าฝืนต่อรัฐประศาสโนบายเป็น
สัญญาที่เป็นปรปักษ์ต่อความประสงค์ของกฎหมายเป็นสัญญาผิดท านองคลองธรรม  ขัดต่อทาง
ราชการฝ่ายยุติธรรม 
         ในส่วนของกฎหมายเอกชนซึ่งแม้จะเป็นกฎหมายที่ก าหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างเอกชนต่อเอกชนก็ยังมีบทบัญญัติหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไว้
เช่น สภาพและความสามารถของบุคคล การท านิติกรรมต้องเป็นไปตามแบบ  ครอบครัวและอ านาจ
ในครอบครัว ส าหรับกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นกฎหมายที่ก าหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองเอกชนเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับประโยชน์
สาธารณะจึงถือว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยตรง 
เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายอาญา 
          อนึ่ง แม้ว่าหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจะเป็นถ้อยค าที่มี
ความหมายกว้างและยากที่จะก าหนดค าจ ากัดความให้ชัดเจนแต่การที่กฎหมายได้น าหลักดังกล่ าวมา
บัญญัติไว้ก็ท าให้เกิดความแน่นอนในเหตุผลที่ศาลจะไม่บังคับการให้เกิดผลตามกฎหมาย 
         2.3.2.1  หลักความสงบเรียบร้อย  
 ความสงบเรียบร้อยของประชาชน74 (Public  Order) เป็นศัพท์ทางวิชาการ  หมายถึง ภาวะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม  โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
และในการด าเนินชีวิตโดยปรกติสุข 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 151 “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของ
กฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้น ไม่
เป็นโมฆะ” 
 นั่นคือ  นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สิ่งนั้นไม่เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย 
        2.3.2.2  ศีลธรรมอันดีของประชาชน 
        ศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public Morals) หมายถึง มาตรฐานทางศีลธรรมและ
จริยธรรมซึ่งนิยมกันอยู่ในสังคมหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะโดยความนับถือเช่นจารีตประเพณีทั่ว ๆ ไป เรียกว่า
เป็น "แรงกดดันจากสังคม" (Social Pressure) หรือโดยการบังคับใช้ผ่านกฎหมายหรือผู้มีอ านาจ

                                                           
74 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมศัพท์กฎหมำยไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, พิมพ์ครั้งที่ 

2, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2543), หน้า 106. 
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หน้าที่ตามกฎหมาย เรียก "แรงกดดันจากบ้านเมือง" (Legal Pressure)  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นปทัสถานหรือ
แนวที่สมาชิกในสังคมพึงปฏิบัติต่อสังคมนั้น ๆ รัฐที่ปกครองโดยใช้แนวคิด “เทวาธิปไตย” เช่น ไทย 
มักสั่งสอนประชาชนให้เห็นว่าศีลธรรมอันดีนั้นมีค่าเสมอค าสอนทางศาสนา และทั้งสองสิ่งก็มีค่าบังคับ
เช่นเป็นกฎหมาย 
        “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” มักเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า  เป็นเรื่องเกี่ยวกับความ
เหมาะสมทางเพศมากกว่า  ไม่ว่าจะเป็น เรื่องโสเภณี ความฝักใฝ่รักใคร่ในเพศเดียวกัน ความ
เหมาะสมในการแต่งกาย ความโป๊เปลือย  เรื่องเร้ากามารมณ์ การท้องก่อนแต่ง และการปกป้องเด็ก 
ดังนี้ ถือว่าเป็นเหตุผลหลักส าหรับการควบคุมพฤติการณ์ในสังคม  
         ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว  ความไม่เหมาะสมทั้งหลายต้องนับว่าเป็นสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนทั้งนั้น  ขึ้นกับว่าสังคมนั้นมองว่าอะไรคือความไม่เหมาะสม  อย่างไรก็ดี  ในการมองของคน
ทั้งโลก ความฉ้อฉลทางการเมือง การกล่าววาจาโป้ปดต่อสาธารณะ และความเสื่อมเสียทางการเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  ก็นับว่าเป็นความไม่เหมาะสมเช่นกันทั้งนั้น ความ
แตกต่างทางการมองสังคมของแต่ละสังคมนั้น เป็นต้นว่า  บางสังคมก็มองว่าการที่ผู้น าประเทศมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น มีภริยาหลายคน หรือไม่จดทะเบียนสมรส เป็นความไม่
เหมาะสม  ในขณะที่บางสังคมก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว  จุดนี้เรียกว่าเป็นช่องสีเทาระหว่างเรื่อง
ส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม เพราะเรื่องส่วนตัวของบุคคลบางคนก็อยู่ในความสนใจเป็นอันมากของ
ประชาคม 
 เหตุฉะนี้แล้ว  ภายในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีของประชาชน อย่างเช่นในเรื่องของการพนัน
ขันต่อย่อมถูกควบคุมตามปรกติ บ่อนการพนันถูกมองว่าเป็นภัยยิ่งกว่าสลากกินแบ่งหรือการพนัน
ฟุตบอลทั้งที่สองอย่างหลังมีอย่างมากมายเกลื่อนกลาด  นอกจากนี้  ในบางสังคม การดื่มสุราในที่
สาธารณะและการท าแท้งยังเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ มีการออกกฎหมายควบคุมพฤติกรรมเช่นว่าด้วยโดย
เหตุผลเพ่ือพิทักษ์ธ ารงศีลธรรมอันดีของประชาชน  ซึ่งว่ากันตามประวัติศาสตร์แล้ว  กฎหมาย
ดังกล่าวที่มีมาในทุกยุคทุกสมัยก็ตั้งอยู่บนเหตุผลเดียวกัน ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายอนุญาตให้ท า
แท้งอย่างถูกต้องก็ตาม  หลายคนก็ยังมองว่าเป็นความไม่เหมาะสมและเป็นบาป 
 ศาสนาพุทธ 
 ในส่วนของหลักฆราวาสธรรมนั้น   ฆราวาสธรรม75 หมายถึง การปฏิบัติตนเป็นฆราวาสที่ดี 
ซึ่งเป็น ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน มี 4 ประการ คือ 

                                                           
75 ฟอร์ท วัลตัน บีช, บทควำมธรรมะ วัดมงคลรัตนำรำม, ค้นวันที่ 20 เมษายน 2558 จาก  

https://www.mongkoltemple.com/page02/articles034.html   
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            1)  สัจจะ ความจริงใจ ความจริงจัง ตลอดจนความซื่อตรง ต่อกันและกัน สรุปรวมคือ 
"ความรับผิดชอบ" เป็นหลักส าคัญที่จะให้เกิดความไว้วางใจและไมตรีจิตสนิทต่อกันขาดสัจจะเมื่อใด
ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความหวาดระแวงแคลงใจกันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร้าวฉาน ซึ่งยากนักที่จะ
ประสานให้คืนดีได้ดังเดิม ซึ่งถ้ามีความรับผิดชอบในตนเอง หรือ แม้นแต่รับผิดชอบผู้ อ่ืน ก็จะส่งผลให้
เกิดความผาสุกได้ คนมีสัจจะจงึมักจะแสดงความรับผิดชอบออกมา 4 ด้านคือ 
                    (1) ด้านหน้าที่และการงาน ท างานชิ้นนั้นให้ส าเร็จไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม 
หรือ แม้นแต่สภาพแวดล้อมจะไม่เอ้ืออ านวยก็ตาม 
                    (2) ด้านค าพูด พูดอย่างไร ท าอย่างนั้น และ ท าอย่างไร ก็พูดอย่างนั้น 
.                   (3) ด้านการคบคน จริงใจไม่มีเหลี่ยมมีคู ว่ากันตรง ๆ ซื่อ ๆ จริงใจ ไม่ล าเอียง ไม่มี
อคติ 4 ประการ ได้แก่  ไม่ล าเอียงเพราะรัก  ไม่ล าเอียงเพราะชัง  ไม่ล าเอียงเพราะโง่   ไม่ล าเอียง
เพราะกลัว                    
                    (4) ด้านศีลธรรม ความดี ยึดหลักคุณธรรม ไม่ผิดศีล ผิดธรรม ผิดประเพณี และ ผิด
กฎหมายบ้านเมือง 
            2)  ทมะ  คือ การรู้จักข่มจิตข่มใจตนเอง มีความกระตือรือร้นในการเคี่ยวเข็นฝึกตนเอง 
บังคับควบคุมอารมณ์ ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน อย่างไม่มี ข้อแม้เงื่อนไข 
เพ่ือให้ตนเองมีทั้งความรู้ ความสามารถ และ ความดีเพ่ิมพูนมากขึ้นทุกวัน ๆ รู้จักฝึกฝนปรับปรุงตน 
แก้ไขข้อบกพร่อง  ปรับนิสัยและอัธยาศัยให้กลมกลืนประสานเข้าหากันได้  ไม่เป็นคนดื้อด้านเอาแต่ใจ
และอารมณ์ของตน  คนที่ขาดธรรมข้อนี้  ย่อมปล่อยให้ข้อแตกต่างปลีกย่อยทางอุปนิสัยและการ
อบรม กลายเป็นเหตุแตกแยกสามัคคีใหญ่โต และถ้าไม่สามารถปรับตนเข้าหากันได้   ก็เป็นอันต้อง
ท าลายชีวิตคู่ครองแยกทางขาดจากกัน การจะมีทมะในทางเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และ ความดี
ในเรื่องใด ๆ นั้น มีการปฏิบัติอยู่ 4 ขั้นตอน คือ 
      (1)  ต้องหาครูดีให้เจอ การเพ่ิมพูดความรู้ความสามารถนั้น  ก็ต้องหาคนที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านนั้น ๆ หรือ อย่างน้อยก็ต้องมีหนังสือของผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเพ่ือที่จะศึกษา 
      (2)  ต้องฟังค าครู ต้องตั้งใจฟัง ถามแล้วถามอีกจนกระทั่งจับประเด็น หรือ ความรู้ตก
ผลึก เพ่ือจะได้น าไปใช้ได้อย่างลุ่มลึก  
      (3)  ต้องตรองตามค าครู น าเอาค าสอนเหล่านั้น มาทบทวนตรึกตรอง ถึงความลุ่มลึกของ
ค าสอน การใช้งาน ผลดี ผลเสีย หรือแม้นแต่ข้อควรระวังต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้สามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานได้อย่างถูกต้อง 
      (4) ต้องท าตามครู เมื่ อมีความรู้ก็ต้องปฏิบัติ ให้ เกิดผล ด้วยความมีสติรอบคอบ 
ระมัดระวัง ไม่ประมาทพลั้งเผลอจนอาจน าไปสู่ความเสียหาย ล้มเหลว ในบั้นปลายได้ "การฝึกใด ๆ 
ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนนิสัย ไม่ชื่อว่าเป็นการฝึกตน" 
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            3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ต่อความหนักและความร้ายแรงทั้งหลาย ชีวิตของผู้อยู่ร่วมกัน 
นอกจากมีข้อแตกต่างขัดแย้งทางอุปนิสัย การอบรม และความต้องการบางอย่าง ซึ่งจะต้องหาทาง
ปรับปรุงเข้าหากันแล้วบางรายอาจจะมีเหตุล่วงเกินรุนแรง แสดงออกจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งอาจจะ
เป็นถ้อยค าหรือกิริยาอาการ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรู้จักอด
กลั้นระงับใจ ไม่ก่อเหตุให้เรื่องลุกลามกว้างขยายต่อไปความร้ายจึงจะระงับลงไป นอกจากนี้ ยัง
จะต้องมีความอดทนต่อความล าบากตรากตร า และเรื่องหนักใจต่าง ๆ ในการประกอบการงานอาชีพ
เป็นต้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติ ความตกต่ าคับขัน ไม่ตีโพยตีพาย แต่มีสติอดกลั้นคิดอุบายใช้
ปัญญาหาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี ชีวิตของคู่ครองที่ขาดความอดทน ย่อมไม่อาจ
ประคับประคองพากันให้รอดพ้นเหตุร้ายต่าง ๆ อันเป็นประดุจมรสุมแห่งชีวิตไปได้ ความอดทน
พ้ืนฐานใน  4  เรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องเจอในชีวิตของเราโดยทั่วไป  คือ 
      (1)  ต้องอดทนต่อธรรมชาติที่ ไม่เอ้ืออ านวย ทนทั้ง แดด ลม ฝน สิ่งแวดล้อมที่ไม่
เอ้ืออ านวย เป็นต้น 
      (2)  ต้องอดทนต่อทุขเวทนา คือการทนต่อสภาพสังขารของตน เช่น การเจ็บป่วย ก็ไม่
โวยวายคร่ าครวญจนเกินเหตุ เป็นต้น 
                (3)  ต้องอดทนต่อการกระทบกระทั่ง คือการอดทนกับคนอ่ืน รวมถึง อดทนกับตนเองใน
เรื่องท่ีไม่ได้ดั่งใจตนเอง การกระทบกระทั่งจิตใจตนเองด้วย 
      (4)  ต้องอดทนต่อกิเลส  คือการอดทนต่อนิสัยไม่ดีของเราเอง  ไม่ให้ระบาดไปติดคนอ่ืน 
และ ต้องอดทนต่อการยั่วยุของอบายมุข  ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่พยายามกระตุ้นกิเลสในใจ
ตนเอง  อดทนต่อ อบายมุข 6 คือ การดื่มสุรา การเที่ยวกลางคืน การเที่ยวในสถานบันเทิงเริงรมย์ 
การเล่นพนัน การคบคนชั่วเป็นมิตร และ การเกรียจคร้านต่อหน้าที่การงาน 
            4)  จาคะ ความเสียสละ ความเผื่อแผ่ แบ่งปันตลอดถึงความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกัน  นึกถึง
ส่วนรวมของครอบครัวเป็นใหญ่  ชีวิตบุคคลที่จะมีความสุข  จะต้องรู้จักความเป็นผู้ให้ด้วย  มิใช่คอย
จ้องแต่จะเป็นผู้รับเอาฝ่ายเดียว  การให้ในที่นี้  มิใช่หมายแต่เพียงการเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของอันเป็น
เรื่องท่ีมองเห็นและเข้าใจได้ง่าย ๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการให้น้ าใจแก่กัน การแสดงน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อ
กัน ตลอดจนการเสียสละความพอใจและความสุขส่วนตนได้  เช่น ในคราวที่คู่ครองประสบความทุกข์ 
ความเจ็บไข้ หรือมีธุระกิจใหญ่  เป็นต้น  ก็เสียสละความสุขความพอใจของตน  ขวนขวายช่วยเหลือ 
เอาใจใส่ดูแล  เป็นที่พ่ึงอาศัย  เป็นก าลังส่งเสริม  หรือช่วยให้ก าลังใจได้โดยประการใดประการหนึ่ง  
ตามความเหมาะสมรวมความว่า  เป็นผู้จิตใจกว้างขวาง  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละ  ไม่คับแคบเห็นแก่
ตัว  ชีวิตครอบครัวที่ขาดจาคะ  ก็คล้ายการลงทุนที่ปราศจากผลก าไรมาเพ่ิมเติม  ส่วนที่มีมาแต่เดิมก็
คงที่หรือค่อยร่อยหรอพร่องไป หรือเหมือนต้นไม้ที่มิได้รับการบ ารุง ก็มีแต่อับเฉา ร่วงโรย  ไม่มีความ
สดชื่นงอกงาม  
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 ความเสียสละ มี 3 ประเภท  ได้แก่  การสละสิ่งของ  การสละความสะดวกสบาย  การสละ
อารมณ์ท่ีบูดเน่า ไม่เอามาเก็บฝังใจและเป็นพ้ืนฐานไปสู่การท าสมาธิ 
           ซึ่งความเสียสละก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในพ้ืนฐานของเหตุและผล ต้องรู้ถึงความแตกต่างของ "ความ
อยากได้เอาแต่ใจ" กับ “ความจ าเป็นของครอบครัว” ว่า สิ่งใดควรที่จะท าก่อนหลังเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือ
จ ากัดก าจัดความเห็นแก่ตัวของตนเอง และป้องกันความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบของอีกฝ่าย 
          ธรรม 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะดังกล่าวมานี้ มิใช่ประสงค์เป็นข้อปฏิบัติ
จ ากัดเฉพาะในระหว่างคู่ครองเพียง 2 คนเท่านั้น แต่มุ่งหมายให้ใช้ทั่วไปในชีวิตการครองเรือนทั้งหมด 
โดยยึดถือเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานของจิตใจ ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีงามกับคนทั้งหลายที่จะ
อยู่ร่วมหรือติดต่อเกี่ยวข้องกันให้เหมาะสมตามฐานะนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์สุขทั้งแก่ชีวิตของตนเอง 
และแก่ชีวิตของคนอ่ืน ๆ ในสังคม 
 เบญจศีลหรือศีล 576   
 ศีล  คือ ความปกติ และการรักษาศีลก็คือ  ความตั้งใจรักษาปกติของตน  อันเป็นหลักปฏิบัติ
ที่ไม่ท าให้เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน และเป็นหลักแห่งความประพฤติที่จะท าให้เกิดความสะอาด
ทางกาย และวาจา ศีลมีหลายประเภท เช่น ศีล 5, ศีล 8, ศีล 10 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้
ปฏิบัติ แต่ศีลที่ควรกระท าเพ่ือให้เกิดความปกติในสังคมก็คือ ศีล 5 เพราะสะดวกและง่ายที่จะปฏิบัติ 
มีดังนี้ คือ  
 1)  พึงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 
 2)  พึงละเว้นจากการลักขโมย ฉ้อฉล 
 3)  พึงละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
 4)  พึงละเว้นจากการพูดเท็จ  
 5)  พึงละเว้นจากการดื่มเครื่องดองของเมา 
 ศีลทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นหลักจ าเป็นในสังคมมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปกติ ทั้งใน
ตนเองและสังคม  เพราะช่วยควบคุมความประพฤติมิให้พลาดถล าลงในความชั่วอย่างใดอย่างหนึ่ง  จึง
จัดอยู่ในระดับศีลธรรมอันเป็มูลฐานที่จะน าไปสู่ความสงบของจิตใจ  ถ้าหากความสะอาดทางกายและ
วาจาไม่มีแล้ว เราก็ไม่สามารถท าจิตใจให้สงบได้สรุปได้ว่า ทางสายกลางข้อ 3-4-5 เป็นการปฏิบัติทาง
ศีลเพื่อให้เกิดความปกติทางกายและวาจาเท่านั้น 
เบญจศีล 

                                                           
76 คม เกิดทรัพย์, กำรรักษำศีล, ค้นวันที่ 20 เมษายน 2558 จาก http://www.sil5.net/ 
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 ในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น จ าเป็นที่แต่ละคน ซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมจะต้องท าตนให้เป็น
คนเต็มคน ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ หรือเป็นคนร้อยเปอร์เซนต์ เพ่ือให้การอยู่ร่วมกันด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย มีความสงบสุข เกิดศานติสุข ไม่มีเวรภัยต่อกันและกันหลักธรรมที่จะท าคนให้เป็นให้เต็มคน
อันยังผลให้การอยู่ร่วมกันมีความสุขมีความสงบสุขนั้นก็คือ  เบญจศีลเบญจธรรม อันได้แก่  
เนื้อความและความหมายเบญจศีล แปลว่า ศีล 5 ได้แก่ 
 1)  ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการฆ่า การเบียดเบียน การท าร้าย
ร่างกายคนและสัตว์ แล้วมีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา มีความปรารถนาดี และสงสารเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่นสัตว์อ่ืน 
 2)  อทินนาทานา เวรมณี เจตนาเป็นเครืองงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วย
อาการแห่งขโมยหรือโจร อันได้แก่ ลัก ฉก ชิง วิ่งราว ขู่กรรโชก ขู่เข็ญ ปล้น จี้ ตู่ ฉ้อโกง หลอก ลวง 
ปลอม ตระบัด เบียดบัง สับเปลี่ยน ลักลอบ ยักยอก และรับสินบน แล้วเป็นผู้มีความขยันประกอบ
สัมมาชีพ บริจาคทาน และเคารพในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้อื่น 
 3)  กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม  
บุคคลต้องห้ามส าหรับฝ่ายชาย คือ ภรรยาคนอ่ืน , ผู้หญิงที่ยังอยู่ในความอุปการะของผู้อ่ืน (ต้อง
พ่ึงพาอาศัยผู้อื่นอยู่) และ ผู้หญิงที่จารีตต้องห้าม (แม่ ย่า ยาย พี่สาว น้องสาว ลูกสาว ชี หญิงผู้เยาว์) 
บุคคลที่ต้องห้ามส าหรับฝ่ายหญิง คือ สามีคนอ่ืน และชายจารีตต้องห้าม (พ่อ ปู่ ตา พ่ีชาย น้องชาย 
ลูกชาย พระภิกษุ สามเณร ชายผู้เยาว์) 
 ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงไม่ใช่เฉพาะ ห้ามแต่ร่วมสังวาสเท่านั้น แม้แต่การเคล้าคลึง การพูด
เกี้ยวพาราสี หรือการแสดงอาการ  ปฏิพัทธ์แม้แต่ด้วยสายตาเนตรสบเนตร เป็นต้น  ก็ชื่อว่า การ
ละเมิดศีลข้อนี้แล้ว  เมื่อไม่ล่วงละเมิดศีลข้อนี้แล้วเป็นผู้ส าสวมในกามยินดีแต่ในภรรยาของตนเท่านั้น 
(สทารสันโดษ) จงรักภักดีแต่ในสามีของตน (ปติวัตร)  ถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ต้องมีกามสังวร  ตั้งตนอยู่
ในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม  มีวัฒนธรรมอันดีชนิดที่ว่า “เข้าตามตรอกออกตามประตู” 
 4) มุสาวาทา เวรมณี  เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จ  อันได้แก่ค าปด ทวนสาบาน 
ท าเล่ห์กระเท่ห์ มารยา ท ากิเลส เสริมความส ารวม ค าพูดเสียดแทง สับปลับ ผิดสัญญา เสียสัตย์ และ
คืนค า แล้ว เป็นผู้รักสัจจะ  จะพูดแต่ค าสัตย์จริง ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี  มุ่งหวังดีต่อผู้ฟัง 
 5) สุราเมรยะมัชชะปมาทัฏฐานา เวรมณี  เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ าเมาอันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาท  อันได้แก่  น้ าสุรา เมรัย เครื่องดื่มมึนเมาอ่ืน ๆ และการเสพยาเสพติดอ่ืน ๆ 
เช่น ฝิ่น เฮโรอีน กัญชา ยาบ้า หรือแม้แต่บุหรี่ แล้วเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะในการประกอบ
กิจการทั้งปวง และเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตในการงาน ในวัย ในเพศ 
 ในเรื่องของการใช้เซ็กซ์ทอยส์นี้ตามความเห็นของผู้ศึกษาจึงเห็นว่าหากตีความตามถ้อยค า
ดังกล่าวแล้วก็หาได้ขัดโดยตรงกับหลักของศีล 5 ในพุทธศาสนาไม่   ข้อที่ว่างดเว้นจากการประพฤติ
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ผิดในกามที่อาจเทียบเคียงได้นี้  คือการประพฤติผิดในสามีภรรยาของผู้อ่ืน  ในลูกของผู้อ่ืน  ในหญิง
หรือชายที่จารีตห้ามไว้  เช่น  พ่อ  แม่   ปู่  ย่า ตา  ยาย  พ่ีชาย น้องชาย  พ่ีสาว  น้องสาว  ลูกสาว  
ลูกชาย  แม่ชี  พระภิกษุ  สามเณร  หญิงผู้เยาว์  ชายผู้เยาว์  ดังนี้แล้ว  การน า เซ็กซ์ทอยส์มาใช้กับ
ตนเองหรือน าไปใช้กับบุคคลอ่ืนที่เป็นคู่ของตนจึงไม่ถือเป็นการผิดศีลธรรม 
โอวาทปาติโมกข์77 
 พระโอวาท หรือ โอวาทปาติโมกข์ นี้ถือเป็นที่นับถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามที่
ท่านพระธรรมสังคาหกาจารย์ได้รวบรวมไว้ว่าดังนี้ 
“ สพฺพปาปสสฺ อกรณ   การไม่ท าบาปทั้งปวง 
กุสลสฺสูปสมฺปทา  การท าความดีให้ถึงพร้อม 
สจิตฺต ปริโยทปน  การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” 
อธิบายตามหลักการทั้ง 3  ได้แก่ 
       1)  การไม่ท าบาปทั้งปวง  ไม่ว่าจะด้วยกาย  วาจาและใจ 
       2)  การท ากุศลให้ถึงพร้อม  ได้แก่  การท าความดีทุกอย่าง 
       3)  การท าจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการละบาปทั้งปวง  ถือศีลและบ าเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการ
ปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา  จนถึงขั้นบรรลุอรหันตผล  อันเป็นความผ่องใสที่แทจ้ริง 
 ซึ่งโดยสรุปใจความก็คือ  “การละเว้นความชั่ว  ท าความดี  และท าจิตใจให้บริสุทธิ์”  และ
หากเมื่อมาเปรียบเทียบหลักการทั้ง 3 ของโอวาทปาฏิโมกข์กับเรื่องของการอนุญาตให้จ าหน่ายเซ็กซ์
ทอยส์แล้วนั้น  ตามทัศนะของผู้ศึกษาเองก็เห็นว่ามิได้ขัดกับหลักหัวใจพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด  
เพรามองว่าการอนุญาตสิ่งเหล่านี้ให้มีการจ าหน่ายและควบคุมโดยกฎหมายเพ่ือความเป็นระเบียบของ
สังคมนี้มิใช่เรื่องของการท าความชั่ว  การอนุญาตดังกล่าวจึงไม่ขัดกับหลักศาสนาและสามารถที่จะ
กระท าได้ 
              2.3.2.2  ศาสนาอิสลาม 
 ศาสนาอิสลามกล่าวถึงกฎสภาวการณ์ไว้ว่า78 พระอัลเลาะห์เจ้าทรงลิขิตหรือเป็นผู้ทรง
ก าหนดกฎสภาวการณ์ ซึ่งก็คือกฎความเป็นไปแห่งโลกและมวลมนุษย์ชาติไว้ใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

                                                           
77 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, 45 พรรษำของ

พระพุทธเจ้ำ, (กรุงเทพมหานคร: วัดบวรนิเวศวิหาร, 2551), หน้า 10. 
78 ส านักข่าวมุสลิมไทยโพสต์, หลักค ำสอนของศำสนำอิสลำม หลักธรรมพื้นฐำนของ

ศำสนำอิสลำม, ค้นวันที่ 18 เมษายน 2558 จาก https://islamhouse.muslimthaipost.com/ 
main/index.php? page=sub&category=7&id=18170   

 

https://islamhouse.muslimthaipost.com/%20main/index.php?%20page=sub&category=7&id=1
https://islamhouse.muslimthaipost.com/%20main/index.php?%20page=sub&category=7&id=1
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                       1)  สภาวการณ์ที่คงที่  ได้แก่  กฎแห่งธรรมชาติ  เช่น  ดินฟ้าอากาศ ระบบการ
โคจรของดวงดาว และชาติพันธุ์ของมนุษย์ทั้งปวง 
                       2)  สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้  คือ สภาวการณ์ที่ขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่มนุษย์
แต่ละคนจะใช้สติปัญญาของตนเลือกปฏิบัติ  เช่น พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีสภาพของความเป็นคน
เหมือน ๆ กัน พร้อมทั้งทรงประทานแนวปฏิบัติเพ่ือความดีงามให้ทุกคน ส่วนผู้ใดมีสถานภาพอย่างไร
นั้นในกาลต่อมานั้นเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลเป็นผู้ท าเอง ก่อเอง และเลือกทางเดินของตัวเอง 
             หลักปฏิบัติหรือหน้าที่ในศาสนา (อิบาดะห์)  
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประเภท “เอกเทวนิยม” (Monotheism) คือ นับถือพระเจ้าองค์
เดียวว่าสูงสุดคือ พระอัลลอฮ์ มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ที่สุด สร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้และสามารถท าลาย
ทุกสิ่งทุกอย่างได้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัตินั้น มุสลิมทุกคนจะต้องถือเป็นหน้าที่และเป็นกิจวัตรอัน
จะขาดมิได้ ซึ่งการปฏิบัตินั้นแบ่งได้เป็น 5 ประการ ดังนี้ 
             1)  การปฏิญาณตน  การปฏิญาณตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนั้นให้ปฏิญาณในความ
เชื่อมีต่อพระอัลลอฮ์เจ้าและต่อองค์ศาสดา  โดยกล่าวออกเป็นวาจาจากความเชื่อมั่นของตนเอง  และ
พร้อมที่จะปฏิบัติตามค าสอน              
             2)  การละหมาดหรือสวด (นมาซ หรือ นมัสการ) การละหมาดหรือการนมัสการพระเจ้าคือ
การแสดงความเคารพต่อพระเจ้า  เป็นการปฏิบัติเพ่ือแสดงความภักดีต่อพระเจ้า  เป็นการปฏิบัติเพ่ือ
แสดงความภักดีต่อพระเจ้า การส ารวมจิตระลึกถึงพระเจ้า  การละหมาดเป็นการขัดเกลาจิตให้สะอาด
บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างพลังให้แข้มแข็ง การส ารวมจิตหรือการท าสมาธิเพ่ือ
มิให้จิตใจวอกแวกไปในเรื่องต่าง ๆ  เป็นภาวะที่จิตใจได้เข้าไปสัมผัสกับความเป็นเอกภาพกับพระเจ้า 
ท าให้จิตสงบ ตั้งมั่น อดทน ผู้ที่มีความทุกข์และประสบปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ การละหมาดเป็น
เครื่องช่วยที่ดีที่สุด  ทั้งยังฝึกตนเองให้ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบในหน้าที่  ให้อยู่ในระเบียบวินัย 
รักษาความสะอาด  และยังเป็นการบริหารร่างกายอย่างดียิ่ง  หากเป็นการละหมาดรวมยังเป็นการ
แสดงออกถึงความสามัคคีพร้อมเพรียง ความเสมอภาค และภราดรภาพอีกด้วยการท าละหมาด  เป็น
กิจที่ต้องท าเป็นประจ าในหลายวาระ 
   3)  การถือศีลอด 
           การถือศีลอด คือ งดเว้นจากการกระท าต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนถึงตะวันตก
ในเดือนรอมะฎอน (เดือนที่ 9 ของ ฮิจเราะห์ศักราช) เป็นเวลา 1 เดือน คือ  งดการกินและการดื่ม  
งดการมีเพศสัมพันธ์  งดการใช้วัตถุภายนอกเข้าไปในอวัยวะภายใน  งดการแสดงอารมณ์ร้ายและ
ความผิดต่าง ๆ พร้อมทั้งกระท าในสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  คือ  ท านมัสการพระเจ้าให้มากกว่าวัน
ธรรมดาถ้าเป็นการถือศีลรอมะฎอนให้ท าละหมาดตะรอวีห์จ านวน 20 ร็อกอะฮ์ , อ่านคัมภีร์อัลกุ
รอานให้มาก 
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, ส ารวมอารมณ์และจิตใจให้ดี , ท าทานแก่ผู้ยากไร้และบริจาคเพ่ือการกุศล , กล่าว "ซิกิร" อันเป็นบท
ร าลึกถึงพระเจ้า และให้นั่งสงบสติสงบจิต “อิตติกาฟ”  ในมัสยิด 
 การถือศีลอดมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการฝึกฝนให้ตัวเองมีจิตผูกพัน  และย าเกรงต่อพระเจ้าเพ่ือ
การด าเนินชีวิตในทุกด้านตามค าบัญชาของพระองค์  อันเป็นผลดีท าให้เกิดปกติสุขทั้งส่วนตัวและส่วน
สังคม 
 นอกจากนั้นประโยชน์ของการถือศีลอดยังอ านวยในด้วนสุขภาพอนามัยอีกด้วย เพราะการถือ
ศีลอดเป็นการอดอาหารในช่วงเวลาที่ถูกก าหนดไว้อย่างตายตัวนั้น จะท าให้ร่างกายได้ละลายส่วนเกิน
ของไขมันที่สะสมเอาไว้ อันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายหลายประการด้วยกันดังที่ทราบ ๆ กันอยู่แล้ว 
 การถือศีลอดเป็นการเพ่ิมพูนภูมิต้านทานแก่ร่างกาย  ท าให้ร่างกายเคยชินกับความหิวด้วย
และการรับประทานอาหารตรงตามเวลา  เพราะใน 24 ชั่วโมง  ผู้ถือศีลอดจะรับประทานอาหารสอง
มื้อ คือ มื้อตอนดึกก่อนฟ้ารุ่งสางและม้ือค่ า  เมือ่อาทิตย์ลับขอบฟ้า 
  การถือศีลอดท าให้เกิดการประหยัดทั้งอาหารของโลก และสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งต่าง ๆ  อีกมากมาย 
สมมุติทั้งโลกมีมุสลิมทั้งหมดในหนึ่งเดือนที่ถือศีลอด  เมื่อน ามาจ่ายค่าอาหารที่ลดลงจะเป็นจ านวน
มหาศาล เท่ากับเดือนถือศีลอดนั้น มุสลิมช่วยท าให้โลกประหยัดโดยตรง 
 4)  การบริจาคศาสนทานซะกาต 
           การบริจาคศาสนาทาน ศาสนาอิสลามเรียกว่า “ซะกาต” (Sakat) มาจากค าเดิมในภาษา
อาหรับว่า “ซะกาฮฺ”  แปลว่า การท าให้บริสุทธิ์ ความเจริญงอกงาม 
           ซะกาต ในศาสนาอิสลาม หมายถึง การบริจาคซึ่งศาสนาบังคับให้ผู้มีทรัพย์สินมากเกิน
จ านวนที่ก าหนดไว้ (ในศาสนา) จ่ายแก่ผู้ควรได้รับ (ตามอัตราที่ศาสนาก าหนด) 
 5)  หลักการประกอบพิธีฮัจญ์ 
           การประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะฮ์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ค าว่า ฮัจญ์ หมายถึง “การเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายเฉพาะอันหนึ่งในแง่กฎหมายของ
อิสลาม ค านี้มีความหมายว่า ออกเดินทางไปกะบะห์หรือบัยดุลลอฮ์ และประกอบพิธีฮัจญ์” 
           ในชีวิตหนึ่ ง มุสลิมจะเดินทางไปประกอบพิธี ฮัจญ์  ณ  มหานครเมกกะฮ์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย 1 ครั้ง เป็นข้อบังคับส าหรับทุกคนที่มีความสามารถพอจะเดินทาง  ไปได้
และไม่ท าให้ครอบครัวเดือดร้อนระหว่างเดินทาง 
           บทบัญญัติพิธีฮัจญ์นี้ก าหนดให้มุสลิมจากทั่วทุกมุมโลกได้เดินทางไปร่วมชุมนุมเพ่ือแสดงพลัง
ศรัทธา พลังเศรษฐกิจ พลังสังคม และได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม
มุสลิม  เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทางเศรษฐกิจ ทางความคิด ทางข่าวสาร  เป็นต้น 



53 

 ในศาสนาอิสลามมีหนึ่งในข้อห้ามของสตรีคือ  ห้ามภรรยาปฏิเสธการร่วมหลับนอนกับสามี 
เมื่อเขาร้องขอ   บทนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ  ซึ่งสตรีส่วนมากต้องเกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว  จนกระทั่งท า
ให้พวกนางต้องได้รับการสาปแช่งจากมะลาอิกะฮ์  ด้วยสาเหตุที่สามีมีความโกรธกับนาง 
 รายงานจาก อบูฮุรอยเราะฮ์  ท่านนบีซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่า “เมื่อสามีได้
เรียกร้องให้ภรรยาของเขาไปยังที่หลับนอน  แล้วนางให้การปฏิเสธโดยค่ าคืนนั้นสามีความโกรธต่อนาง  
ดังนั้น บรรดามะลาอิกะฮ์จะท าการสาปแช่งนางจนกระทั่งถึงยามเช้า”  รายงานโดย บุคคอรีย์และ
มุสลิม 
 หะดิษนี้  ชี้แนะแก่เราว่าภรรยานั้นต้องมีสิทธิพึงปฏิบัติต่อผู้เป็นสามี  และส่วนหนึ่งจาก
บรรดาสิทธิต่าง ๆ  ก็คือ  สิทธิในการแสวงหาความสุขจากนาง  และถือเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ภรรยาที่ให้
การปฏิเสธสิทธิดังกล่าวที่มีต่อสามี  ถ้าหากไม่เช่นนั้น  นางก็จะได้รับการสาปแช่งจากมวลมะลาอิกะฮ์
ด้วยสาเหตุดังกล่าว  และการสาปแช่งนั้น  หมายถึง  บรรดามะลาอิกะฮ์ได้วอนขอดุอาอ์ให้นาง
ห่างไกลจากความเมตตาของอัลเลาะฮ์ตะอาลา  ดังนั้น  นางเป็นรู้สึกอย่างไรเล่า  ที่บรรดามะลาอิกะฮ์
ได้ท าการขอดุอาอ์ให้นางห่างไกลจากความเมตตาของอัลเลาะฮ์  และต่อไปจะเป็นเช่นไรในขณะที่นาง
ได้อยู่เบื้อหน้าอัลเลาะฮ์ตะอาลา  (หมายถึง รอรับการสอบสวน)  และการปฏิบัติต่าง ๆ ของนางนั้นได้
ถูกน าเสนอ  ซึ่งส่วนหนึ่งในนั้น มีการประพฤติที่ชั่วจนเป็นเหตุให้นางต้องได้รับการลงโทษด้วยสาเหตุ
ของบาปนั้น  แต่หากว่า ภรรยาอยู่ในสภาวะที่ป่วย มีประจ าเดือน และถือศีลอดในเดือนรอมะฏอน ก็ 
อนุญาตให้นางปฏิเสธในสิ่งดังกล่าวได้ 
              2.3.2.3 ศาสนาคริสต์ 
 พระเจ้า คือ พระยะโฮวาห์  ศาสดา คือ พระเยซู ศาสนาคริสต์ถือว่าพัฒนามาจากศาสนายู
ดาย หรือศาสนายิว   ชาวคริสต์มีความเชื่อว่าพระเยซู  คือ เมสสิอาห์ ที่พระเจ้าประทานมาเพ่ือไถ่
บาปให้กับมนุษย์  คริสต์ศาสนามีนิกายที่ส าคัญ 3 นิกาย79 คือ  นิกายโรมันคาทอลิก  นิกายออร์โธ
ดอกซ์   นิกายโปรเตสแตนส์   
 ศาสนาคริสต์ คือ ศาสนาที่มีความเชื่อหลักๆ เหมือนกัน คือเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า ในพระ
เยซูคริสตเจ้า และพระคัมภีร์  อย่างไรก็ตาม ในแต่ละนิกายอาจจะมีความแตกต่างออกไปบ้าง ด้าน
ความเชื่อ ด้านศาสนพิธี ด้านการปฏิบัติ การปกครอง 
 1)  นิกายโรมันคาทอลิก (Catholic) 
     เรียกสั้น ๆ ว่า “คาทอลิก” เนื่องมาจากใช้ภาษาละตินเป็นหลัก มีพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 
16 เป็นประมุขสูงสุด เป็นองค์ที่ 265 และมีพระคาร์ดินัล พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ปกครอง

                                                           
79 วรยุทธ กิจบ ารุง, เกร็ดควำมรู้ศำสนำคริสต์ในประเทศไทย, ค้นวันที่ 15 มกราคม 2558 

จาก https://www.cmdiocese.org/th/infor/knowledge/23-23     
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และเผยแผ่ศาสนา และมีศูนย์กลางที่กรุงโรม มีคณะนักบวชทั้งชายและหญิง ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือท าตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละคณะ เช่น คณะคามิลเลียน ดูแลคนป่วย, คณะซาเลเซียน ช่วยเด็กยากจน เด็ก
ก าพร้า, คณะเซนต์คาเบรียล สนใจเรื่องการศึกษา ฯลฯ 
 2)  นิกายออร์โธดอกซ์ (Orthodox) 
     ส่วนใหญ่จะยึดพิธีกรรมแบบดั้งเดิม ใช้ภาษากรีก ส่วนใหญ่อยู่ในรัสเซีย กรีก มีผู้น าสูงสุดของแต่
ละประเทศ เรียกว่า พระอัยกา (Patriarch) เช่น พระอัยกาแห่งรัสเซีย พระอัยกาแห่งคอนสแตนติโน
เปิล เป็นต้น ไม่มีผู้น าสูงสุดระดับสากล ในประเทศไทยยังไม่มีอย่างเป็นทางการ 
 3)  นิกายโปรเตสแตนต์ (Protestant) 
     ประกอบด้วยนิกายย่อยๆ อีกเป็นจ านวนมาก และมีความแตกต่างกันหลัก  ๆ คือ ด้านการ
ปกครอง แต่ละนิกายมีอิสระต่อกัน ส่วนใหญ่เป็นฆราวาสท าหน้าที่ประกาศศาสนาในประเทศไทย มี
ข้อสังเกตเล็ก ๆ น้อย ๆ มีค าเรียกคาทอลิกว่า “คริสตัง” และเรียกโปรเตสแตนต์ว่า “คริสเตียน” 
(Christian) คาทอลิกเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมว่า “วัด หรือ โบสถ์” ส่วนทางโปรเตสแตนต์
เรียกว่า “คริสตจักร” คาทอลิกจะมีบาทหลวง ซิสเตอร์ (ภคินี ) บราเดอร์ (ภราดา) ส่วนทาง
โปรเตสแตนต์จะมีศิษยาภิบาล หรือศาสนา-จารย์ เป็นผู้น าคริสตจักร ในวัดคาทอลิกจะมีรูปพระเยซู 
รูปแม่พระ รูปนักบุญต่าง ๆ ส่วนวัดโปรเตสแตนต์จะมีไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ และส่วนใหญ่ไม่มีพระ
รูปพระเยซูเจ้าถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขนนั้น  เพราะเชื่อว่า พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพ และเสด็จ
ขึ้นสวรรค์แล้ว 
 หลักตรีเอกานุภาพ (ตรีเอกภาพ) หมายถึง หลักค าสอนที่ให้ศรัทธาในพระเจ้าเพียงองค์เดียว
แต่มี 3 สภาวะ ซึ่งประกอบด้วย พระบิดา หมายถึง พระเจ้าผู้สร้างโลกและมนุษย์    พระบุตร 
หมายถึง ผู้เกิดมาเพ่ือช่วยไถ่บาปให้แก่มนุษย์  และพระจิต หมายถึง พระวิญญาณอันบริสุทธิ์ เพ่ือ
มอบความรักและดลบันดาลให้มนุษย์ประพฤติดี น ามนุษย์ไปสู่พระเจ้า 
หลักแห่งความรักของศาสนาคริสต์ได้แบ่งความรักออกเป็น 2 ประเภท คือ 
  1)  รักในองค์พระเจ้า ปฏิบัติตามค าสั่งของพระเจ้า พระเจ้าไม่ต้องการเครื่องเซ่นสรวงด้วย
เลือดเนื้อ แต่ต้องการความรักจากมวลมนุษย์มากกว่า ความรักท่ีมอบให้พระเจ้าคือ รักในเพ่ือนมนุษย์ 
รู้จักความเมตตากรุณา เสียสละ 
  2)  รักในเพ่ือนมนุษย์ มิใช่รักที่มีกิเลสตัณหามาเกี่ยวข้อง แต่เป็นความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     หลักในการด าเนินชีวิตของศาสนาคริสต์มี  4  เรื่อง  คือ  ความรัก   ความเสียสละ  การ
ให้อภัย   การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน  
 1) ความรัก ซึ่งเป็นค าสอนที่ส าคัญที่สุดของคริสต์ศาสนา ศาสนาคริสต์เปรียบเสมือนศาสนา
แห่งความรักของพระเจ้าทีม่ีต่อมวลมนุษย์ 
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  2) ความเสียสละ พระเยซูทรงสอนสาวกและผู้เลื่อมใสในพระองค์ให้รู้จักการเสียสละ การ
เสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ คือ ยอมสละชีวิตของพระองค์ด้วยการถูกตรึงไม้กางเขนจน
สิ้นพระชนม์ 
  3) การให้อภัย  
  4) การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
หลักค าสอนส าคัญของศาสนาคริสต์ 
      ศาสนาคริสต์มีหลักค าสอนที่ส าคัญ ได้แก่  บัญญัติ 10 ประการ80 
          1)  จงนมัสการพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว 
          2)  อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 
          3)  จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 
          4)  จงนับถือบิดามารดา 
          5)  อย่าฆ่าคน 
          6)  อย่าผิดประเวณี 
          7)  อย่าลักทรัพย์ 
          8)  อย่านินทาว่าร้ายผู้อ่ืน 
          9)  อย่าคิดมิชอบ 
          10) อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่น 
 อีกทั้งศาสนาคริสต์สอนให้ทุกคนมีความรักในพระเจ้า  ปฏิบัติตามค าสอนของพระเจ้าและมี
ความรักในเพ่ือนมนุษย์ค าสอนเรื่องความรักในคริสต์ศาสนา หมายถึง ความรักด้วยความบริสุทธิ์ใจ มี
ความปราราถนาให้ผู้อ่ืนมีความสุข เสียสละให้แก่กันเมื่อมีความจ าเป็นเกิดขึ้น และยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืน
ได้ดี    ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า เปรียบเหมือนความรักระหว่างบิดากับบุตร   ความรัก
ระหว่างมนุษยกับมนุษย์ พระเยซูสอนให้รักเพ่ือนบ้าน รักมนุษย์ทั้งโลก เหมือนรักตนเอง สอนให้รัก
ศัตรู คือ รู้จักการให้อภัยและเสียสละ 
 การมี เพศสัมพันธ์ เป็นการแสดงออกของความเป็นบุคคลทั้ งครบทุกมิติ  ( Integral 
Dimension) กล่าวคือการมีเพศสัมพันธ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับร่างกายโดยผ่านทางอวัยวะเพศ 
(Sexual Organ) เท่ านั้ น  แต่ เป็ นการแสดงออก  (Expression) ของบุ คคล ในมิ ติ ด้ านจิต ใจ 
(Psychological Dimension) และมิติด้านจิตวิญญาณ (Spiritual Dimension) เสมอ เพราะศาสนา
คริสต์มีความเข้าใจบุคคล (Person) ว่าเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์แก่กันและกัน (Mutual Relationship) 

                                                           
80 เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ, สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ป.4, พิมพ์ครั้งที่ 3, 

(กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ม.ป.ป.), หน้า 10. 
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และร่างกาย (Body) และ จิตวิญญาณ (Soul) ไม่สามารถแยกออกจ ากกันได้ ในความหมายที่ว่าสิ่งที่
เกิดข้ึนกับร่างกายมีผลกระทบต่อจิตวิญญาณของตนเสมอ 
 1)  เพศสัมพันธ์สามารถเกิดข้ึนได้อย่างถูกต้องในคู่แต่งงาน (Marriage) ระหว่างชายและหญิง
เท่านั้น  เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก่อนการแต่งงานเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเป็นการมีชู้สาว (Fornication) และ
เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่แต่งงานท่ีไม่ใช่สามีหรือภรรยาเป็นการผิดประเวณี (Adultery ) 
 2)  เพศสัมพันธ์มีเป้าประสงค์ 2 ประการคือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือการให้การก าเนิดบุตร 
(Procreative) และประการที่สอง เพ่ือความดีของคู่สามีภรรยา (Unitive) ดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์
เพ่ือเป้าประสงค์อ่ืน ๆ นอกเหนือจากนี้เป็นสิ่งที่ผิด เช่น ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์โดยแสวงหาความสุขทางเพศ
ฝ่ายเดียว โดยไม่ต้องการมีบุตร  โดยใช้การคุมก าเนิดแบบต่าง ๆ (Artificial) เป็นสิ่งที่ผิดต่อศาสน
บัญญัติของคริสต์ศาสนาในประเด็นอ านาจรัฐกับมาตรการทางกฎกมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายเซ็กซ์
ทอยส์นั้น ปัจจุบัน ศาสนาคริสต์ยังไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับเซ็กซ์ทอยส์อย่างเป็นทางการ (ไม่สามารถอ้าง
พบเซ็กซ์ทอยส์ได้ในเอกสารของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก) อาจจะเป็นเพราะเซ็กซ์ทอยส์เป็น
ประเด็นเฉพาะที่ผิดชัดเจน จนไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงในค าสอนอย่างเป็นทางการ แต่เราสามารถ
อธิบายโดยการประยุกต์หลักค าสอนเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของบุคคล  น ามาประยุกต์อธิบายได้ว่าเซ็กซ์
ทอยส์ไม่ถูกต้องอย่างไร81 

ศาสนามีอิทธิพลในการก าหนดบทบาทและสถานภาพของบุคคลในสังคม  เช่นเดียวกับ
กฎหมายและประเพณี   

ในสังคมไทยไม่มีการจ ากัดเสรีภาพในการเลือกนับถือหรือเผยแผ่ศาสนาใด ๆ แต่สังคมไทย
เรียกได้ว่าเป็นสังคมพุทธศาสนา เพราะประชากรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 95 เป็นพุทธศาสนิกชน  ชาว
พุทธเป็นผู้มีอิสะในการที่จะน าหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตของตน ใครใคร่สนใจในหลักพระ
ธรรมให้ลึกซึ้งแค่ไหนเพียงใดก็ย่อมเป็นสิทธิของผู้นั้น แต่ส่วนใหญ่แล้ว พุทธศาสนิกชนจะรู้จักและ
สนใจในเรื่องบางเรื่องเหมือน ๆ กัน คือ ศีล 5 เรื่องราวของพุทธประวัติ การท าบุญประเพณีต่าง ๆ
เกี่ยวกับศาสนา และรู้ว่าประพฤติตนเช่นไรจึงจะได้ขึ้นสวรรค์หรือตกนรก การไปท าบุญเป็นเรื่องที่
น่ายินดี น่าสนุกสนาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการได้พบปะผู้คน เป็นการเชื่อมหรือเพ่ิม
สัมพันธไมตรีระหว่างคนในหมู่บ้าน ต าบล หรือชุมชนเดียวกันอีกด้วย82 

                                                           
81 บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา,  เจ้าคณะแขวง ส านักอธิการเจ้าคณะนักบวชคามิลเลียน,  

25 พฤศจิกายน 2558, การสัมภาษณ์. 
82 รัชนีกร เศรษโฐ, โครงสร้ำงสังคมและวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช, 2532), หน้า 57.  
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ปัจจุบันวิถีชีวิตประจ าวันของคนไทย ต่างก็ได้รับอิทธิพลต่างชาติอยู่ตลอดเวลา วัฒนธรรม
ต่างชาติทั้งในด้านวัตถุที่เห็นได้ชัด ได้แก่ เครื่องใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกในครอบครัวและการ
แต่งกาย ส่วนใหญ่เรารับมาจากของฝั่งยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น ส าหรับวัฒนธรรมด้านแนวคิดที่ มีผล
ต่อแนวความคิดของคนไทยนั้น มีอิทธิพลท าให้คนไทยเปลี่ยนแปลงไป  

การรับวัฒนธรรมต่างชาติท าให้ไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติ อ่ืน ๆ แต่
บางครั้ง หากเป็นสิ่งที่รับเอามาโดยไม่ค านึงถึงความถูกค้องเหมาะสม ดีงามนั้น ก็อาจน าความเสื่อม
เสียให้กับสังคมไทยได้ ดังนี้แล้ว จึงจ าเป็นต้องเลือกรับมาแต่เฉพาะวัฒนธรรมที่ดีและเหมาะสมจาก
สังคมอ่ืนมา เพ่ือมาเสริมสร้างวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้ดียิ่งขึ้น ส่วนใดหรือสิ่งใดที่ดีงามอยู่แล้ว ก็
ต้องช่วยกันส่งเสริมและรักษาไว้เป็นสมบัติ83 และอัตลักษณ์ของคนในชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 รัชนีกร เศรษโฐ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 122. 
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บทท่ี  3 

 

มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 
             
3.1  มำตรกำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศเกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 
 

3.1.1  ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน 
ค าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
โดยที่การยอมรับนับถือเกียรติ์ศักดิ์ประจ าตัว  และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดา

สมาชิกทั้งหลายแห่งครอบครัวมนุษย์เป็นหลักมูลเหตุ แห่งอิสรภาพ และความยุติธรรม และสันติภาพ
ในโลก 

โดยไม่น าพาและเหยียดหยามต่อมนุษยชน  ยังผลให้มีการกระท าอย่างป่าเถื่อน  ซึ่งเป็นการ
ละเมิดมโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง และได้มีการประกาศว่า  ปฏิญญาสูงสุดของสามัญชน
ได้แก่ความต้องการให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกด้วยอิสรภาพ ในการพูดและความเชื่อถือและอิสรภาพพ้น
จากความหวาดกลัวและความต้องการ 

โดยที่เป็นความจ าเป็นอย่างที่สิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลักบังคับของ
กฎหมาย ถ้าไม่ประสงค์จะให้คนตกอยู่ในบังคับให้หันเข้าหาขบถขัดขืนต่อทรราชและการกดขี่เป็น
วิถีทางสุดท้าย 

โดยที่เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมวิวัฒนาการแห่ง สัมพันธ์ไมตรีระหว่างนานาชาติ 
โดยที่ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ยืนยันไว้ในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอัน

เป็นหลักมูล ในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์และสิทธิในความเท่าเทียมกันของบรรดาชายและ
หญิง และได้ตกลงใจที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าทางสังคมและมาตรฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นด้วยใน
อิสรภาพ อันกว้างขวางยิ่งขึ้น 

โดยที่รัฐสมาชิกต่างปฏิญาณจะให้บรรลุถึงซึ่งการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามทั่วสากล
ต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพหลักมูล โดยร่วมมือกับสหประชาชาติ 

โดยที่ความเข้าใจร่วมกันในสิทธิ และอิสรภาพเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพ่ือให้ปฏิญญานี้ส าเร็จ
ผลเต็มบริบูรณ์  
ฉะนั้น บัดนี้ สมัชชาจึงประกาศว่า 
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความส าเร็จส าหรับบรรดา
ประชาการและประชาติทั้งหลาย  เพ่ือจุดหมายปลายทางที่ว่า  เอกชนทุกคนและองค์การสังคมทุก
องค์การ โดยการร าลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนื่องนิจ  จะบากบั่นพยายามด้วยการสอนและศึกษา ในอันที่
ส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้  และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในและระหว่างประเทศ 
ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้   และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งในและ
ระหว่างประเทศ ในอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือ  และการปฏิบัติตามโดยสากลและอย่างเป็นผล
จริงจัง ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง  และในบรรดาประชาชนของดินแดนที่อยู่ใต้
อ านาจของรัฐนั้น ๆ 
ข้อ 1    มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโน
ธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภารดรภาพ 
ข้อ 2 (1)  ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความ
แตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ ดังเช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา การคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน 
เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ  
 (2)  อนึ่งจะไม่มีความแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทางการเมือง ทางการศาล หรือ
ทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนของบุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้เป็นเอกราช อยู่ใน
ความพิทักษ์ไม่ได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจ ากัดอธิปไตยใด ๆ ทั้งสิ้น 
ข้อ 3   คนทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิตเสรีภาพ และความม่ันคงแห่งตัวตน 
ข้อ 29 (1)  ทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม ด้วยการพัฒนาต่อบุคลิกภาพของตนโดยอิสรภาพเต็มที่ จะ
กระท าได้ก็แค่ประชาคมเท่านั้น 
 (2)  ในการใช้สิทธิและอิสรภาพแห่งตน  ทุกคนตกอยู่ในบังคับของข้อจ ากัด  เพียงเท่าที่ได้
ก าหนดลงโดยกฎหมายเท่านั้น  เพ่ือประโยชน์ที่ได้มาซึ่งการนับถือ  และเคารพสิทธิและอิสรภาพของ
ผู้อ่ืนตามสมควรและที่จะเผชิญกับความเรียกร้องต้องการอันเที่ยงธรรมของศีลธรรม ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน  และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย 
 (3)  สิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ จะใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของสหประชาชาติไม่ได้
ว่าในกรณีใด ๆ  
ข้อ 30  ไม่มีบทใด ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานว่าให้สิทธิใด ๆ แก่รัฐ หมู่คน หรือบุคคล ในอันที่จะ
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบัติการใด ๆ อันมุ่งต่อการท าลายสิทธิและอิสรภาพ ดังก าหนดไว้ ณ ที่นี้ 
 สิทธิมนุษยชนเป็นคุณลักษณะประจ าตัวของมนุษย์ทุกคน   เป็นสิทธิและเสรีภาพตาม
ธรรมชาติที่เป็นของมนุษย์ ในฐานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้อยู่แล้ว ตั้งแต่
ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น ดังนี้แล้ว จึงไม่มีมนุษย์ผู้ใดสามารถสละสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้โดยชอบ และ
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ไม่มี “ผู้ปกครองรัฐ” (Sovereign) คนใด หรือคณะใดมีอ านาจท าลายสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ได้
เช่นกัน  
สิทธิพลเมืองในรัฐธรรมนูญและแนวนโยบายแห่งรัฐ (ฝรั่งเศส) 

ในพัฒนาการของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสนั้น  ความตระหนักในสิทธิเสรีภาพของตนเองของ
พลเมืองฝรั่งเศสมีสูง  เห็นได้จากรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสทั้ง 5 ยุค โดยมีการขับเคลื่อนจากประชาชน
เป็นหลักโดยมาจากประเด็นการเมืองและการปกครอง ท าให้รากเหง้าที่มาของการรับรองสิทธิพลเมือง
ในประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง  มีความส าคัญและเป็นที่มาของการรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญ
ต่อๆมา ส่งผลถึงสิทธิในรัฐธรรมนูญว่ามีที่มาจากประชาชนมีความหนักแน่น  ส่งผลต่อการรับรองสิทธิ
และการปฏิบัติตามสภาพความเป็นจริงในสังคมต่อมา  ซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิพลเมือง  นับตั้งแต่ยุค
ปฏิวัติ ค.ศ. 1789-1799  ที่กระตุ้นและผลักดันให้ประชาชนเห็นความเหลื่อมล้ าและความอยุติธรรม 
เมื่อมีปัญหาด้านเศรษฐกิจและประชาชนเข้ายึดการปกครองพร้อมประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 
มี 17 มาตราซึ่งเห็นชัดเจนว่าเป็นการก าหนดบังคับให้รัฐต้องรับรองสิทธิของพลเมือง  และเป็น
แบบอย่างของรัฐธรรมนูญทั่วโลกในเวลาต่อมา   และการก าหนดให้น าหลักการไปบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญในอนาคตด้วย ในยุคนี้มีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ84  มีหลักสิทธิมนุษยชนตามค าประกาศสิทธิ
มนุษยชนและพลเมืองปรากฏในอารัมภบทถึง 17 มาตรา โดยกล่าวถึงหลักการส าคัญในกฎหมาย
มหาชน  และสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานของพลเมืองอันรวมถึงสิทธิในชีวิตและร่างกายที่จะมิให้ผู้ใดมา
ล่วงละเมิดด้วย 
 แม้ว่าฝรั่งเศสมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1791 เป็นประเทศ
แรกในภาคพ้ืนยุโรปที่น าระบบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเป็นประเทศแรก 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้น าหลักการปฏิญญาว่าด้วยสิทธิประชาชนและพลเมืองมาบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญด้วย จึงงเป็นการรับรองสิทธิในชีวิตร่างกายด้วย และนับจากนั้น จนถึงรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
ก็คงหลักการเช่นนั้นปรากฏในหลักการของรัฐธรรมนูญตลอดมา โดยเฉพาะหลักการเสรีภาพ เสมอ
ภาค ภารดรภาพ อันเป็นหลักการที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญจนปัจจุบัน85 
 แม้ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาความผันผวนความขัดแย้งมีเฉพาะรูปแบบการเมืองการปกครอง 
แต่ในแง่สิทธิเสรีภาพของประชาชนยังคงเช่นเดิม  และมากขึ้นนับจากสาธารณรัฐที่ 1 ถึงสาธารณรัฐที่ 
5  ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิประชาชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 มีความส าคัญเป็นรากเหง้าของสิทธิใน

                                                           
84 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, ระบบกำรเมือง กำรปกครองฝรั่งเศส (นนทบุรี: สถาบัน

พระปกเกล้า, 2543), หน้า 18 - 24. 
85 วิษณุ เครืองาม, กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2530), หนา้ 

150. 
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รัฐธรรมนูญตลอดมาและถือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญด้วย  และเป็นที่มาของหลักการก่อตั้งรัฐสมัย
ใหม่ข้ึน 

ต่อมาได้รับรองสิทธิมนุษยชนและพลเมืองในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยแบบสุดประมาณ 
โดยค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองได้ถูกคัดลอกมาทั้งหมดในส่วนต้นของร่างรัฐธรรมนูญแล้ว
ขยายเพ่ิมเติมให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  รับรองหลักการที่ส าคัญ  คือ  ความเสมอภาค เสรีภาพ 
สิทธิความมั่นคงในชีวิต  สิทธิในทรัพย์สินโดยให้ความเสมอภาคอยู่หน้าเสรีภาพ  และรับรองว่าทุกคน
เสมอภาคกันโดยธรรมชาติและโดยกฎหมาย 

ในยุคสาธารณรัฐที่ 5 ปี ค.ศ. 1958 ถึงปัจจุบัน ในการตรารัฐธรรมนูญใหม่มีการขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการท่ีปรึกษารัฐธรรมนูญด้วย โดยผ่านการลงประชามติ ประกาสใช้วันที่ 4 ตุลาคม 
1958 ถึงปัจจุบัน  ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยของชาติเป็นของประชาชนให้เท่าเทียมกัน  ในอารัมภบท
ได้รับรองสิทธิและเสรีภาพของทั้งปัจเจกชนและกลุ่มบุคคลไว้86 ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้รับการประกาศและ
รับรองในค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง 1789 และรัฐธรรมนูญปี 1946 , 1958 มาก่อน  โดย
ได้รับรองไว้ในมาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 66 ในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน  จึงเห็นได้ว่า สิทธิในชีวิตร่างกาย
นั้น ฝรั่งเศสให้ความส าคัญนับแต่ในปฏิญญาหรือค าประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง   อันถือเป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ  ท าให้สิทธิในชีวิตร่างกายได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญอันเป็นบทกฎหมาย
สูงสุดตลอดมา 
 ในส่วนแนวนโยบายแห่งรัฐ  จิตวิญญาณในอุดมการณ์ประชาธิปไตยโดยเฉพาะสิทธิเสรีภาพ 
เห็นได้จากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบั น ก าหนดหน้าที่รัฐบาลต้องด าเนินการตามนโยบายของชาติโดย
การตรากฎหมายและรับผิดชอบต่อรัฐสภา คือ มาตรา 20 ให้รัฐบาลเป็นผู้ก าหนด และด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายของชาติ รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บัญญัติใน
มาตรา 49 และมาตรา 50 ส่วนในมาตรา 21 ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการของรัฐบาลและรับผิดชอบบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ในส่วนการตรากฎหมายหรือ
บังคับใช้กฎหมายนั้น มาตรา 34 ให้รัฐสภาเป็นผู้ตรารัฐบัญญัติ ในเรื่องสิทธิแห่งพลเมืองและ
หลักประกันขั้นพ้ืนฐานส าหรับประชาชนในการใช้เสรีภาพ และมาตรา 38 เพ่ือการด าเนินการตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้  รัฐบาลขออนุญาตต่อรัฐสภาก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนดในเรื่องซึ่งปกติ
แล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรารัฐบัญญัติของรัฐสภาก็ได้  จึงเห็นว่าได้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลใน
การด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งชาติและกฎหมาย 
 แนวนโยบายแห่งรัฐที่ฝรั่งเศสเรียกว่าแนวนโยบายแห่งชาตินั้น  เมื่อนายกรัฐมนตรีได้รับการ
แต่ งตั้ งโดยประธานาธิบดี  มีอ านาจเต็มที่ ตามรัฐธรรมนูญก าหนด มาตรา 49 วรรคแรก  

                                                           
86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 50-54. 
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นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ต้องผูกพันความรับผิดของของรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยผ่านการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีก่อน ตามมาตรา 20 สามารถก าหนดและด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของ
ชาติได้ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดนโยบายทางการเมืองหลังปรึกษาคณะรัฐมนตรีในนามรัฐบาล 
ภายหลังจากท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐนตรีแล้ว นายกรัฐมนตรีอาจแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร
เพ่ือขอผูกพันความรับผิดชอบต่อแผนงานหรือนโยบายทางการเมืองในเรื่องหนึ่งเรื่องใดของรัฐบาลก็ได้
ในกรณีดังกล่าว สภาผู้แทนราษฎรอาจให้รัฐบาลรับผิดชอบในแผนงานหรือนโยบายทางการเมือง
ดังกล่าวได้โดยการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายเพ่ืลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ญัตติดังกล่าวจะได้รับการ
พิจารณาก็ต่อเมื่อมีสมาชิก 1 ใน 10 ลงลายมือชื่อสนับสนุน นายกรัฐมนตรมีสิทธิขอความเห็นชอบ
จากวุฒิสภาในการแถลงนโยบายทางการเมืองทั่วไป87 ซึ่งนโยบายทั่วไปมักเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ความ
มั่นคง การศึกษา การสาธารณสุข ด้วย   โดยนโยบายเหล่านี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาแล้ว ก็
ต้องด าเนินการตามนโยบายที่แถลงโดยมีประธานาธิบดีเป็นผู้รับผิดชอบต่อสภา88 
 
3.2  มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ของต่ำงประเทศ 
  
       3.2.1  กฎหมายสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

     3.2.1.1  ที่มาของกฎหมายและข้อเท็จจริงทางสังคมเกี่ยวกับ เซ็กซ์ช็อปสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส 

               ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในประเทศฝรั่งเศส89 ในประเทศฝรั่งเศสมีการ
อนุญาตให้จ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มีการออกใบอนุญาตโดยฝ่ายปกครองและ
มีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมการเปิดร้านจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยดังกล่าว  ในที่นี้ ขอเรียก
แทนความหมายของร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เซ็กซ์ทอยว่า “เซ็กซ์ช็อป” 

     ต่อมา ฝรั่งเศสก็มีปัญหาเกี่ยวกับสถานประกอบการที่ล่อแหลม   ต่อความสงบ 

                                                           
87  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, รัฐธรรมนูญแห่งสำธำรณรัฐฝรั่งเศส, แปลโดย 

นันทวัฒน์ บรมานันท์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541), หน้า 1-10. 
88 มาโรจน์  ขจรไพศาล, “การคุ้มครองความเสียหายจากปรัชญาทางการแพทย์ของ

ฝรั่งเศส”, ดุลพำห, 1, 59 (มกราคม – เมษายน 2555): 67-71. 
89 ศุภวัฒน์   สิงห์สวุงษ์, Sex-shop ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน และกำรใช้อ ำนำจ

ของฝ่ำยปกครอง, ค้นวันที่  9 ธันวาคม 2557 จาก http://web.krisdika.go.th/data/activity/ 
act92.pdf 
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เรียบร้อยของประชาชน โดยเป็นกรณีของเซ็กซ์ช็อปในเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งใกล้กรุงปารีส โดยสภา
แห่งรัฐหรือศาลปกครองสูงสุดฝรั่งเศสได้วินิจฉัยว่า  แม้เซ็กซ์ช็อปดังกล่าวจะมิได้กระท าผิดบทบัญญัติ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ ตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาในระยะที่ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด  
และมิได้เปิดข้อความลามกอนาจารให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถมองเห็นได้   แต่เพ่ือรักษา
ความสงบสุขของประชาชนและคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชน  นายกเทศมนตรีก็สามารถมีค าสั่งห้าม
เซ็กซ์ช็อปเปิดประกอบกิจการได้  โดยไม่ถือว่าเป็นการใช้อ านาจที่ละเมิดเสรีภาพในการประกอบการ
อย่างร้ายแรงและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้งโดยที่คดีดังกล่าวมีแง่มุมทางกฎหมายที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   

1)  มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเซ็กซ์ช็อป                                
    แต่เดิมการประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อป ในฝรั่งเศส ค่อนข้างเสรี เมื่อสถานประกอบการ

ประเภทนี้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ นับแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1970 โดยเฉพาะในกรุงปารีสและเขต
ปริมณฑล  เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงประสบปัญหาในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
คุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชน เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่ห้ามบุคคลที่ยัง  ไม่บรรลุนิติ
ภาวะเข้าไปในเซ็กซ์ช็อป 

    เมื่อไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ควบคุมกิจการดังกล่าวโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่ของรัฐจึ งต้อง
อาศัยอ านาจทั่วไป   ในการรักษาความสงบเรียบร้อย (Pouvoir de Police Générale) ออก
มาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหา  เช่น  ในเขตกรุงปารีสมีการออกประกาศห้ามบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เข้าไปใน “ร้านหนังสือส าหรับผู้ใหญ่” ที่จ าหน่ายสิ่งพิมพ์ลามกอนาจารซึ่งกฎหมายห้ามจ าหน่ายแก่
บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือก าหนดใหรานประเภทนี้ติดกระจกทึบแสง เพ่ือมิใหมองเห็นภายใน 
ราน   อยางไรก็ดี ไมมีกฎหมายที่ก าหนดเขตพ้ืนที่หามเปดสถานประกอบการที่อาจเปนภยันตรายต่อ
เยาวชน หรือก าหนดระยะหางระหวางสถานประกอบการกับสถานที่ซึ่งสมควรไดรับการคุมครองใน
ท านองเดียวกันกับกฎหมายที่จัดเขตพ้ืนที่เปดสถานจ าหนายสุรา   ซึ่งแตกต่างจากกรณีของโรง
ภาพยนต์ที่ฉายภาพยนตร์ลามกอนาจารที่มีกฎหมายควบคุมโดยตรง คือ รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 92 -445 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 1992 ว่าด้วยการเข้าชมภาพยนตร์ของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
มาตรา L.40   แห่งประมวลกฎหมายสถานจ าหน่ายสุรา (ปัจจุบันรวบรวมไว้ในประมวลกฎหมาย
สาธารณสุข)  บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดระยะห่างระหว่างที่ตั้งสถานจ าหน่ายสุรากับ
สถานที่บางแห่ง เช่น ศาสนสถาน สถานพยาบาล สถานศึกษา แหล่งนันทนาการส าหรับเยาวชน หรือ
สนามกีฬา   เพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายในการควบคุมกิจการที่ล่อแหลมต่อสวัสดิภาพของเยาวชน 
ต่อมาจึงได้มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น   ได้แก่   มาตรา 99 แห่งรัฐบัญญัติ 
ฉบับที่ 87-558 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1987  ว่าด้วยมาตรการทางสังคม ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามตั้ง
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สถานประกอบการที่จ าหน่ายและจัดแสดงสิ่งพิมพ์ที่ห้ามจ าหน่ายแก่บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใน
ระยะห่างน้อยกว่า 100 เมตร จากสถานศึกษาระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา”  

   บทบัญญัติดังกล่าวก าหนดระยะห่างระหว่างที่ตั้งของสถานประกอบการที่ล่อแหลมต่อ
สวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนกับสถานศึกษาซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นการจัด “โซนนิ่ง”90 (Zoning) เซ็กซ์ช็อปนั่นเอง  

   มาตรา 227-24 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใด  ผลิต ส่ง หรือ
เผยแพร่ข้อความที่มีเนื้อหารุนแรง ลามกอนาจาร หรือมีลักษณะเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างร้ายแรง หรือแสวงหาประโยชน์ทางการค้าจากข้อความดังกล่าว        โดยให้บุคคลที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะสามารถเห็นหรือสังเกตเห็นข้อความดังกล่าวได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี และ
ปรับไม่เกิน 75,000 ยูโร”  

   ปัจจุบันบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่น ามาใช้บังคับเพ่ือ “จัด
ระเบียบ”  เซ็กซ์ช็อป        

2) ข้อเท็จจริง  
        บริษัท Cassandre ได้เปิดประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อปในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมือง Houilles 
จังหวัด Yvelines นายกเทศมนตรีเมือง Houilles มีข้อกังวลเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยในเขต
เทศบาล จึงได้ออกประกาศเทศบาล (Arrêté  Municipal) ลงวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2005 ห้าม
เซ็กซ์ช็อปดังกล่าวเปิดประกอบกิจการ โดยให้เหตุผลว่าการเปิดเซ็กซ์ช็อปอาจคุกคามสวัสดิภาพ  ของ
เด็กและเยาวชน เพราะเทศบาลก าลังก่อสร้างศูนย์เยาวชนและสถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนในบริเวณ
ใกล้เคียง   
        เจ้าของเซ็กซ์ช็อปเห็นว่า สถานประกอบการของตนตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาเกิน 100 
เมตรตามที่มาตรา 99 แห่งรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1987 ก าหนดไว้ และมิได้ปิดข้อความลามกอนาจารให้
บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมองเห็นได้อันเป็นความผิดตามมาตรา 227-24 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การออกประกาศ
เทศบาลห้ามเซ็กซ์ช็อปเปิดประกอบกิจการจึงเป็นการใช้อ านาจที่ละเมิดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน  อันได้แก่   
เสรีภ าพ ในการประกอบพาณิ ชยกรรมและ อุตสาหกรรม  (Liberté  de  Commerce  et  
d’Industrie) อย่างร้ายแรงและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้ง    บริษัท Cassandre จึงยื่นค าร้อง
ต่อศาลปกครองชั้นต้นแวร์ซายส์ให้พิจารณามีค าสั่งฉุกเฉิน (Ordonnance de Référé) ตามมาตรา 

                                                           
90 Longdo Dict, Zoning  ค้นวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 จาก http://dict.longdo. 

com/search/zoning.  
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L.521-2 แห่งพระธรรมนูญศาลปกครอง (Code de la Justice Administrative) ทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งดังกล่าว 

   อนึ่ง  ค าสั่งฉุกเฉินตามมาตรา L. 521-2 เป็นมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา
ที่ก าหนดให้มีขึ้นโดยรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 2000-597 ลงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2000 และเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “ค าสั่งฉุกเฉินเพ่ือคุ้มครองเสรีภาพ” (Référé - Liberté) สรุปได้ว่า กรณีที่มีผู้ยื่นค าร้อง
ว่านิติบุคคลมหาชนหรือเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้จัดท าบริการสาธารณะใช้อ านาจ   ในลักษณะที่
เป็นการละเมิดเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างร้ายแรงและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้ง  หากมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วน    ประธานศาลปกครองชั้นต้นสามารถออกมาตรการใด  ๆ เพ่ือระงับการกระท าดังกล่าวได้ 
โดยต้องพิจารณามีค าสั่งภายใน 48 ชั่วโมงนับแต่ได้รับค าร้อง และการโต้แย้งค าสั่งศาลปกครองชั้นต้น
ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อสภาแห่งรัฐภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง โดยประธานองค์คณะคดี
ปกครองของสภาแห่งรัฐจะต้องพิจารณามีค าสั่งภายใน 48 ชั่วโมง เช่นกัน  ทั้งนี้  โดยที่เสรีภาพในการ
ประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมถือเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในการประกอบกิจการ (Liberté  
d’Entreprendre)  ซึ่งเป็นเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน กรณีจึงสามารถขอให้ศาลมีค าสั่งฉุกเฉินตามมาตรา L. 
521-2 เพ่ือคุ้มครองเสรีภาพดังกล่าวได้  

3)  การวินิจฉัยของศาล  
    ศาลปกครองชั้นต้นแวร์ซายส์ไดพิ้จารณาแล้ว  และได้มีค าสั่งลงวันที่ 12 พฤษภาคม  

ค.ศ. 2005 ตามค าร้องของผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า “แม้นายกเทศมนตรีเมือง Houilles จะสามารถ
อาศัยอ านาจทั่วไปในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อปโดยพิจารณา
ถึงสถานการณ์พิเศษ  (Circonstances   Particulières)   ของท้องถิ่นนั้น และอ้างว่า กรณีดังกล่าวมี
สถานการณ์พิเศษที่ท าให้ต้องสั่งห้ามเซ็กซ์ช็อปมิให้เปิดประกอบกิจการ เนื่องจากสถานประกอบการ
ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตชุมชนซึ่งมีเด็กและเยาวชนสัญจรไปมาจ านวนมาก ประกอบกับประชาชนที่พัก
อาศัยในละแวกนั้นหลายคนได้ยื่นคัดค้านการเปิดประกอบกิจการ  

   อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ว่า สถานประกอบการดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจาก
สถานศึกษาเกิน 100 เมตร และเนื่องจากมีผู้เข้าชื่อในค าคัดค้านจ านวนน้อย  กรณีดังหกล่าวนี้จึงมิ
อาจสรุปได้ว่า  การเปิดประกอบกิจการ  เซ็กซ์ช็อปจะก่อปัญหาต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ในเขตเทศบาลเมือง Houilles” ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงมีค าสั่งฉุกเฉินให้ทุเลาการบังคับตาม
ประกาศเทศบาล   

   เทศบาลเมือง Houilles  จึงได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งฉุกเฉินของศาลปกครองชั้นต้นต่อสภาแห่ง
รัฐ ประเด็นที่สภาแห่งรัฐจะต้องพิจารณาก็คือ กรณีที่ผู้ประกอบการเซ็กซ์ช็อปมิได้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย กล่าวคือ  สถานประกอบการตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษาเกินระยะต้องห้ามตามที่
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กฎหมายก าหนด  และไม่มีการปิดข้อความลามกอนาจารให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถ
มองเห็นได้  หากนายกเทศมนตรีอาศัยอ านาจทั่วไปในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนมี
ค าสั่งห้ามเซ็กซ์ช็อปเปิดประกอบกิจการ  กรณีจะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการประกอบพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรมอย่างร้ายแรงและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้ง  อันเป็นเหตุให้ศาลปกครอง
ชั้นต้น  สามารถมีค าสั่งฉุกเฉินเพื่อทุเลาการบังคับตามค าสั่งดังกล่าวได้หรือไม่   

     3.2.1.2  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ช็อปสาธารณรัฐฝรั่งเศส                   
                จากกรณีข้อเท็จจริงดังกล่าวที่กฎหมายฝรั่งเศสอนุญาตให้มีการเปิดเซ็กซ์ช็อปได้

โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด ร้านเซ็กซ์ช็อปดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอย่างถูกต้องแล้ว 
อย่างไรก็ดี สภาแห่งรัฐพิเคราะห์แล้วเห็นว่า “นอกเหนือจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น 
(มาตรา 99 แห่งรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1987 และ มาตรา 227 -24 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)  แล้ว 
มาตรา L. 2212-1 แห่งประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมี
อ านาจหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาล  โดยนายกเทศมนตรีมีอ านาจตามมาตรา 
L. 2212-2  แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ที่จะออกมาตรการเพ่ือรักษาความเป็นระเบียบ สวัสดิภาพ 
ความปลอดภัย และสุขอนามัยของประชาชนได้     ดังนั้น  แม้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า สถาน
ประกอบการแห่งใดจะมิได้ฝืาฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 1987 หรือ
กระท าความผิดตามมาตรา 227-24 แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

               แต่หากพิจารณาสถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น (Circonstances Locales) แล้ว 
เห็นว่า สถานประกอบการแห่งนั้นอาจก่อภยันตรายต่อสวัสดิภาพของเยาวชนหรือความสงบสุขของ
ประชาชน นายกเทศมนตรีก็ชอบที่จะอาศัยอ านาจทั่วไปในการรักษาความสงบเรียบร้อยด าเนินการ
กับสถานประกอบการนั้นได้  จากกรณีดังกล่าว  สภาแห่งรัฐเห็นว่าข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสถานการณ์
เฉพาะท้องถิ่นได้แก่ “การที่ประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบริษัท 
Cassandre จ านวน 1,600 คน ได้เข้าชื่อคัดค้านการเปิดประกอบกิจการ” และ “แม้โรงเรียนอนุบาล
และโรงเรียนประถมศึกษาจะตั้งอยู่ห่างจากสถานประกอบการเกิน 100 เมตร แต่ก็ถือว่าไม่ไกลจาก
สถานประกอบการเท่าใดนัก” นอกจากนี้ “ในบริเวณใกล้กับสถานประกอบการ  เทศบาลก็ก าลัง
ก่อสร้างศูนย์เยาวชนที่จะเป็นแหล่งจัดกิจกรรม ให้บริการข้อมูลข่าวสาร   และแหล่งนันทนาการ
ส าหรับเยาวชน  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีก าหนดที่จะแล้วเสร็จในเร็ววันนี้”   

             เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว     สภาแห่งรัฐวินิจฉั ยว่า  “ค าสั่ งที่
นายกเทศมนตรีเมือง Houilles  ได้ท าขึ้นนั้นเป็นไปด้วยเหตุผลว่าด้วยความสงบสุขของประชาชนและ
การคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชน  อันเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลพึงอ้างได้  การใช้อ านาจดังกล่าวจึงไม่อาจพิเคราะห์ได้ว่าเป็นการ
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ละเมิดเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่เสรีภาพในการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมอย่าง
ร้ายแรงและไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยชัดแจ้ง”  

            ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น   การที่ศาลปกครองชั้นต้นแวร์ซายส์มีค าสั่งฉุกเฉินตาม
มาตรา  L.  251-2  แห่งพระธรรมนูญศาลปกครองจึงเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด สภาแห่งรัฐจึงมีค าสั่ง
ลงวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 2005  ให้เพิกถอนค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  

     4)  ข้อสังเกต  
สภาแห่งรัฐยอมรับให้นายกเทศมนตรีใช้เหตุผลว่าด้วยความสงบเรียบร้อยของ 

ประชาชนเพื่อจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อปได้  
(4.1)  หากกรณีมี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าว  

ในเรื่องของความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเหตุผลในการจ ากัดเสรีภาพในการประกอบ
กิจการนั้น  อันว่าเสรีภาพในการประกอบกิจการได้มีค่าบังคับในระดับรัฐธรรมนูญและได้มีการผูกพัน
การใช้อ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างไรก็ดี บทบัญญัติของกฎหมายอาจก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการควบคุมการใช้เสรีภาพในการประกอบกิจการได้  แต่การจ ากัดเสรีภาพจะต้องเป็นไปด้วย
เหตุผลว่าด้วยประโยชน์สาธารณะและไม่กระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญของเสรีภาพดังกล่าว ซึ่ง
ในทางปฏิบัติกฎหมายหลายฉบับได้จ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการบางประเภท  เช่น  การ
ก าหนดให้แจ้งต่อฝ่ายปกครองหรือต้องมีการขออนุญาตต่อฝ่ายปกครองก่อนที่จะประกอบกิจการ   
                    ในส่วนของการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง  แม้จะมีกฎหมายที่บัญญัติรับรองเสรีภาพ
ในการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมาช้านานแล้ว  แต่สภาแห่งรัฐก็ได้วินิจฉัยว่า    
เสรีภาพดังกล่าวถือเป็น “หลักกฎหมายทั่วไป” (Principe  Général  du  Droit)  ที่ผูกพันการใช้
อ านาจของฝ่ายปกครอง แม้ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรก าหนดไว้   ดังนั้น กรณีที่ไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติจ ากัดการประกอบกิจการใดไว้    ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจออก
กฎเพื่อจ ากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการนั้นได้     

ส าหรับการประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อปกิจการดังกล่าวมิใช่กิจการควบคุม  ไม่มีบทบัญญัติ
กฎหมายที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องแจ้งหรือขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเปิดประกอบกิจการ 
นอกจากนี้ สภาแห่งรัฐก็เคยวินิจฉัยว่า  เซ็กซ์ช็อปมิใช่กิจการพาณิชย์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  เมื่อไม่มี
บทบัญญัติกฎหมายก าหนดระบบการขออนุญาตส าหรับการประกอบอาชีพช่างภาพสาธารณะ 
(Photographe-filmeur)  การที่นายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการ
ดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลก่อนจึงเป็นการละเมิดต่อเสรีภาพในการประกอบพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม                         

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า  เซ็กซ์ช็อปของบริษัท Cassandre อยู่ห่างจากโรงเรียนอนุบาลและ
โรงเรียนประถมในละแวกนั้นเกิน 100 เมตร กรณีจึงถูกต้องตามมาตรา 99 ของรัฐบัญญัติ ค.ศ. 1987 
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ประกอบกับไม่มีการปิดข้อความลามกอนาจารที่จะท าให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมองเห็นได้   จึงไม่มี
การกระท าความผิดตามมาตรา 227-24  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  การที่นายกเทศมนตรีห้าม  
เซ็กซ์ช็อป เปิดประกอบกิจการจึงน่าจะเป็นการใช้อ านาจที่ละเมิดเสรีภาพในการประกอบพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม และไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

อย่างไรก็ดี   แม้กิจการเซ็กซ์ช็อปดังกล่าวจะไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย  แต่
นายกเทศมนตรีก็สามารถอาศัยอ านาจทั่วไปในการรักษาความสงบเรียบร้อยในเขตเทศบาลออก
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยได้  ทั้งนี้แล้ว ตามมาตรา L. 2212-1 ประกอบกับมาตรา L. 2212-
2  แห่งประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในระบบกฎหมายของฝรั่งเศส ความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน (Ordre  Public)  ถือเป็นแนวคิดส าคัญที่ฝ่ายปกครองใช้เป็นฐานในการออก
มาตรการที่จะจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ทั้งนี้  ตามแนวค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐ  ความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนมีองค์ประกอบดั้งเดิม  3 ประการ (“La Trilogi Traditionnelle”)   
ประการแรก คือ ความปลอดภัยของประชาชน (Sécurité Publique) ประการที่สอง คือ ความสงบ
สุขของประชาชน (Tranquillité Publique) และประการสุดท้าย สุขอนามัยของประชาชน 
(Salubrité Publique) และสภาแห่งรัฐยังได้มีการเพ่ิมองค์ประกอบประการที่สี่ ซึ่งได้แก่ การเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วย (Respect  de la Dignité de la Personne Humaine) 
   ดังนั้น  จากกรณีที่ฝ่ายปกครองออกมาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครององค์ประกอบประการใดประการหนึ่งดังกล่าวข้างต้น   การออกมาตรการ
ของฝ่ายปกครองย่อมมีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย                                                            
     ในคดี Commune de Houilles ที่สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า นายกเทศมนตรีชอบที่จะห้าม
เซ็กซ์ช็อปเปิดเพ่ือประกอบกิจการ เพราะกรณีดังกล่าวได้มี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้การ
เปิด เซ็กซ์ช็อป  เป็นภยันตรายต่อสวัสดิภาพของเยาวชนหรือความสงบสุขของประชาชนซึ่งเป็น
องค์ประกอบของความสงบเรียบร้อยสาธารณะ   จึงสมควรพิจารณาต่อไปว่า เหตุใดเงื่อนไขว่าด้วย 
“สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น”  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้อ านาจออกมาตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถิ่น 

(1)  เงื่อนไขในการใช้มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น    
    ตามแนวค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐ ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะใช้มาตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อยจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็ต่อเมื่อมี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้
จ าเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าว  ตัวอย่างที่รู้จักกันดี  คือกรณีการสั่งห้ามฉายภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาขัด
ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน  ซึ่งสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยวางหลักไว้ในคดี Société  Les  Films  
Lutetia ในปี ค.ศ. 1959 ว่า  กรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้น าภาพยนตร์
ออกฉายได้แล้ว  นายกเทศมนตรีจะมีค าสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นโดยอ้างว่าภาพยนตร์มีเนื้อหา
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ขัดต่อศีลธรรมอันดีไม่ได้  แต่จะต้องพิจารณาว่ามี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้การฉาย
ภาพยนตร์มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่   เช่น ท้องถิ่นนั้นมี
สถานศึกษาตั้งอยู่หลายแห่ง หรือมีผู้คนจ านวนมากที่คัดค้านภาพยนตร์เรื่องนั้น หรือ  เป็นภาพยนตร์
ที่สร้างขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นและอาจกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนในท้องถิ่น    
หากมีสถานการณ์เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นเหตุผลความจ าเป็นให้ต้องห้ามฉายภาพยนตร์ 

ค าสั่งของนายกเทศมนตรีย่อมชอบด้วยกฎหมาย  แต่หากไม่มีสถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น  
การห้ามฉายภาพยนตร์ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ด้วยเหตุนี้ การห้ามภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจึงอาจ
ชอบด้วยกฎหมายในท้องถิ่นหนึ่ง  แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในอีกท้องถิ่นหนึ่งก็ได้   ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่น  ว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือไม่  เพียงใด 

ตามแนวค าพิพากษาดังกล่าว  เจ้าหน้าที่จึงไม่อาจใช้ข้อพิจารณาว่าด้วยศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน (Moralité Publique) เป็นเหตุผลโดยตรงหรือเหตุผลในตัวเองในการออกมาตรการรักษา
ความสงบเรียบร้อย แต่จะต้องมี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้สิ่งที่ขัด     ต่อศีลธรรมอันดีนั้น
ส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบประการใดประการหนึ่ งของความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จึงจะ
ออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยได้   เห็นได้จากสภาแห่ งรัฐเคยวินิจฉัยว่า   การที่
นายกเทศมนตรีสั่งห้ามปิดประกาศโฆษณาบริการทางเพศ  หรือห้ามแจกแผ่นพับโฆษณาบริการทาง
เพศในทางสาธารณะ หรือห้ามจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ที่ลงโฆษณาบริการทางเพศ โดยให้                                                                                                                                             

เหตุผลว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน   แต่มิได้ชี้แจงว่ากรณีมี “สถานการณ์
เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้การโฆษณาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่   
อย่างไร นั้น จึงสามารถพิเคราะห์ได้ว่าเป็นการใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย   ในท านองเดียวกัน 
กรณีการค้าประเวณีที่ไม่เป็นความผิดอาญา  นายกเทศมนตรีจะใช้ข้อพิจารณาว่าด้วยศีลธรรมอันดี
ของประชาชนเป็นเหตุผลในการห้ามการค้าประเวณีในที่สาธารณะไม่ได้  แต่ต้องพิจารณาว่า ในเขต
เทศบาลมี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่เป็นเหตุให้การค้าประเวณีคุกคามต่อองค์ประกอบประการ
ใดประการหนึ่งของความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่ เช่น การชุมนุมของหญิงขายบริการ ผู้ซื้อ
บริการ  รวมทั้งผู้ที่สอดรู้สอดเห็นจะเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท (ความปลอดภัยของประชาชน) 
หรือท าให้เกิดเสียงดังเป็นที่เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้พักอาศัยละแวกนั้นหรือไม่ (ความสงบสุขของ
ประชาชน)  

1)  การขายบริการในที่สาธารณะจะท าให้ผู้ขับขี่รถยนต์ชะลอหรือหยุดรถกระทันหัน  ท าให้
เกิดความไม่ปลอดภัยในการจราจรหรือไม่ (ความปลอดภัยของประชาชน)  

2)  บริเวณที่มีการขายบริการจะมีการทิ้งถุงยางอนามัยและสิ่งปฏิกูลท าให้เกิดความสกปรก
หรือไม่ (สุขอนามัยของประชาชน)  เมื่อการออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่อาจอาศัย
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ข้อพิจารณาว่าด้วยศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นเหตุผลโดยล าพัง  จึงกล่าวได้ว่า ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมิใช่องค์ประกอบประการหนึ่งของความสงบเรียบร้อยของประชาชน   

    อย่างไรก็ดี นักวิชาการบางท่าน  เช่น  ศาสตราจารย์  René Chapus มีความเห็นว่า
ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของความสงบเรียบร้อยของประชาชน   
เพราะมีกรณีที่สภาแห่งรัฐยอมรับว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายในการ
ออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย  การกระท าที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนจะต้องมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนด้วย  จึงจะถือเป็นเหตุผลที่เพียงพอแก่การออก
มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่วนคดีที่สภาแห่งรัฐยอมรับให้ฝ่ายปกครองใช้ศีลธรรมอันดีเป็น
เหตุผลโดยตรงในการออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย  เช่น คดี Club Sportif  Châlonnais 
(CE, 7 Novembre 1924,  R.  p. 683) ซึ่งสภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า การที่นายกเทศมนตรีมีค าสั่งห้าม
การแข่งขันชกมวย โดยอ้างว่า “เพราะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” ถือเป็นเหตุผลที่เกี่ยวเนื่อง
กับความสงบเรียบร้อยของประชาชน  คดีดังกล่าวก็เป็นกรณีที่สภาแห่งรัฐได้พิพากษาไว้นานแล้ว และ
มิใช่ค าพิพากษาที่วางบรรทัดฐาน รวมทั้งไม่สอดคล้องกับแนวค าพิพากษาในปัจจุบัน  นอกจากนี้ การ
ที่สภาแห่งรัฐวินิจฉัยว่า การแข่งขันชกมวย “มีลักษณะรุนแรงและป่าเถื่อน” นั้น ก็ท าให้เข้าใจได้ว่า
สภาแห่งรัฐใช้ข้อพิจารณาเกี่ยวกับ “ความปลอดภัยของประชาชน”  ร่วมด้วย มิได้ใช้เหตุผลว่าด้วย
ศีลธรรมอันดีเพียงประการเดียว                                                    

    การที่สภาแห่งรัฐไม่ยอมรับว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นองค์ประกอบประการหนึ่ง
ของความสงบเรียบร้อยของประชาชน  และเป็นวัตถุประสงค์ในการออกมาตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อยได้นั้นก็เนื่องจากศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นแนวคิดที่ไม่มีเกณฑ์พิจารณาที่ชัดเจน
แน่นอน (Notion Approximative) แต่เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันได้  เพราะอะไรคือศีลธรรมอันดีและสิ่งใด
จะขัดต่อศีลธรรมอันดี  ย่อมเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ศีลธรรมอันดี   จึงเป็น
เรื่องภายในจิตใจหรือมโนส านึกของปัจเจกชน ตราบใดที่สิ่งที่มองว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีนั้นยังไม่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม   ฝ่ายปกครองย่อมไม่อาจใช้เป็นเหตุผลเพ่ือออกมาตรการ
รักษาความสงบเรียบร้อยได้ ด้วยเหตุนี้ ในคดี Commune de Morsang-Sur-Orge ที่สภาแห่งรัฐได้
วินิจฉัยว่า  นายกเทศมนตรีชอบที่จะสั่งห้ามการแสดง “คนแคระเหินเวหา” เพราะเป็นการแสดงที่
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น  แม้ตุลาการผู้แถลงคดี M. Patrick Frydman จะเสนอความเห็นว่า 
“ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นองค์ประกอบประการที่สี่ของความสงบเรียบร้อยของประชาชน” 
นอกจากองค์ประกอบดั้งเดิมสามประการ ซึ่งได้แก่ ความปลอดภัย  ความสงบสุข และสุขอนามัยของ
ประชาชน และ “การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของศีลธรรม
อันดีของประชาชน” แต่สภาแห่งรัฐก็มิได้ใช้แนวคิดว่าด้วยศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยตรง  กลับมี
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ค าพิพากษาเลี่ยงไปว่า “การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน”  ทั้งนี ้ โดยมิได้กล่าวถึงศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด    

    ตามแนวค าพิพากษาของสภาแห่งรัฐ  ศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงเป็นเพียงข้อพิจารณา
ที่อาจน ามาใช้เป็นเหตุผลในการออกมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยได้ หากมี “สถานการณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น” ที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน  แต่ไม่ถึงขั้นที่เป็นองค์ประกอบ
ประการหนึ่งของความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่สามารถใช้เป็นเหตุผลโดยตรงในการจ ากัด
เสรีภาพได้  กรณีจึงต่างจากศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคุณค่าอันสัมบูรณ์ (Valeur  Absolue) 
และเป็นวัตถุประสงค์ประการหนึ่งในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  เห็นได้จากในคดี 
“คนแคระเหินเวหา” ที่กล่าวไว้ข้างต้น  สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่า  นายกเทศมนตรีสามารถห้ามการ
แสดงดังกล่าว  โดยไม่ต้องค านึงว่า  กรณีมี “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่จะท าให้การแสดงนี้มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือไม่  เพราะเมื่อการแสดงดังกล่าวเป็นการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้ว 
ย่อมเป็นสิ่งที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในทุกกรณี  ไม่ว่าการแสดงนี้จะจัดขึ้น  ณ  แห่ง
หน ต าบลใด ไม่ว่าคนในท้องถิ่นนั้นจะเห็นด้วยหรือคัดค้าน  การแสดงดังกล่าวก็ยังเป็นการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอยู่ดี   ด้วยเหตุนี้ ในคดี 
Commune  de  Houilles นี้ ศีลธรรมอันดีของประชาชนน่าจะเป็นข้อพิจารณาในการห้ามเซ็กซ์
ช็อปเปิดประกอบกิจการ  อย่างไรก็ดี  ปรากฏว่าไม่มีการอ้างถึงเหตุผลดังกล่าวแต่อย่างใด   ซึ่งเข้าใจ
ได้ว่า เนื่องจากการตัดสินว่าอะไรขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นเป็นเรื่องอัตวิสัย  (Subjectif) 
ขึ้นอยู่กับความนึกคิดของแต่ละบุคคลและอาจถกเถียงกันได้ ประกอบกับตามแนวค าพิพากษาของ
สภาแห่งรัฐ  เจ้าหน้าที่จะใช้ศีลธรรมอันดีของประชาชนเป็นเหตุผลโดยตรงในการออกมาตรการรักษา
ความสงบเรียบร้อยไม่ได้ แต่จะต้องให้เหตุผลด้วยว่าในกรณีนั้นมี  “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น”  ที่ท า
ให้การกระท าอันขัดต่อศีลธรรมอันดีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไร  
นายกเทศมนตรีจึงเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องอ้างเหตุผลว่าด้วยศีลธรรมอันดีของประชาชน แต่อ้างถึง 
“สถานการณ์ เฉพาะท้องถิ่น”  ที่ท าให้ เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยโดยตรง ทั้ งนี้ 
“สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น”  ที่ใช้เป็นเหตุผลให้การห้ามเซ็กซ์ช็อปประกอบกิจการ ซึ่งสภาแห่งรัฐ
วินิจฉัยว่าเป็นเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นมีอยู่ด้วยกันสองประการ  คือ  

    ประการแรก  การที่มีผู้เข้าชื่อคัดค้านการเปิดเซ็กซ์ช็อปจ านวนกว่า 1,600 คน  ซึ่งหาก
ปล่อยให้เปิดเซ็กซ์ช็อปได้  ก็อาจสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้คัดค้านและอาจมีเหตุกระทบกระทั่ง
กันระหว่างผู้คัดค้านกับผู้ประกอบการ  ซึ่งจะก่อผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน  

    ทั้งนี้  มีข้อสังเกตว่า ในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  สภาแห่งรัฐ
มิได้พิจารณาข้อเท็จจริงขณะที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่ง (ขณะนั้นมีผู้เข้าชื่อคัดค้านเพียง 12 คน) แต่
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พิจารณาข้อเท็จจริง ณ เวลาที่พิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น (ขณะนั้นผู้คัดค้านได้
เพ่ิมจ านวนกว่า 1,600 คนแล้ว)   

    ประการที่สอง  เนื่องจากว่าที่บริเวณนั้นของเซ็กซ์ช็อปดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับโรงเรียน
อนุบาลและโรงเรียนประถมละแวกนั้น (ถึงแมว้่าจะอยู่ห่างเกินระยะท่ีกฎหมายก าหนด) ประกอบกับมี
การก่อสร้างศูนย์เยาวชนในบริเวณใกล้เคียง  ซึ่งหากมีการปล่อยให้เปิดเซ็กซ์ช็อป  ก็อาจเป็น
ภยันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน  การคุ้มครองสวัสดิภาพของเยาวชนจึงถือเป็น
ข้อพิจารณาที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถน ามาใช้เป็นเหตุผลในการออกมาตรการรักษาความสงบ
เรียบร้อยได้  ในเรื่องเก่ียวกับเซ็กซ์ช็อปเคยมีกรณีที่สภาแห่งรัฐได้ใช้ข้อพิจารณาว่าด้วย  “สถานการณ์
เฉพาะท้องถิ่น”  มาก่อนหน้านี้แล้ว  โดยวินิจฉัยว่า  การที่นายกเทศมนตรีใช้อ านาจ  ตามประมวล
กฎหมายเทศบาลไม่อนุญาตให้เซ็กซ์ช็อปปิดป้ายเรืองแสงหน้าร้าน  เนื่องจากสถานประกอบการ
ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับอนุสรณ์สถานขบวนการกู้ชาติ (Mémorial  de  la  Résistance) 

    ถือเป็นเหตุผลว่าด้วย “สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ชอบด้วยกฎหมายในการท าค าสั่ง 
มิใช่การละเมิดเสรีภาพในการประกอบพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมิ
ใช้การใช้อ านาจโดยบิดผันหรือผิดเจตนารมณ์ของกฎหมาย   ขณะนี้ปรากฏว่าฝ่ายปกครองได้ใช้
หลั กการตามค าสั่ งสภาแห่ งรัฐในคดี  Commune de Houilles มาเป็ นแนวปฏิบัติ ส าหรับ
นายกเทศมนตรีในการห้ามเปิดประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อป ในเขตเทศบาลแล้ว  โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภาในเรื่องดังกล่าวว่า  นายกเทศมนตรีสามารถ
ใช้อ านาจทั่วไปในการรักษาความสงบเรียบร้อยห้ามการประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อปได้ หากเห็นว่ามี 
“สถานการณ์เฉพาะท้องถิ่น” ที่ท าให้การเปิดประกอบกิจการจะเป็นภยันตรายอย่างยิ่งต่อเยาวชน
และความสงบสุขของประชาชน    

จากคดีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มองว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
อาจจะมิใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายเสมอไป  อย่างไรก็ดี  หากสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายนั้นอาจมีผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาใช้อ านาจตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของประชาชน  แม้ว่าการใช้อ านาจดังกล่าวจะมีผลเป็นการจ ากัด
สิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนก็ตาม  ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว  องค์กรยุติธรรมทางปกครอง  จะเป็นผู้ตรวจสอบ
ว่าการใช้อ านาจของฝ่ายปกครองมีความจ าเป็นและพอสมควรแก่เหตุหรือไม่  เพียงใด 

 
 3.3.2 กฎหมำยอังกฤษ 
  3.3.2.1  ข้อเท็จจริงทางสังคมเก่ียวกับเซ็กซ์ช็อป 
 ในประเทศอังกฤษมีการอนุญาตให้จ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมี
การก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรการในการควบคุมเซ็กซ์ช็อปดังกล่าว  และยังปรากฏในเว็บไซต์ข่าว
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สหรัฐ “ยูพีไอ” รายงานข่าวว่าบริษัทประมูล “คริสตีส์ เคนซิงตัน” จากกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
จัดงานประมูลของแปลกในชื่องานว่า “เอ้าท์ ออฟ ดิ ออดินารี”  ที่ เขตเชลซีของกรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษโดยหนึ่งในของประมูลที่ได้รับความสนใจนั้นมี “เซ็กซ์ทอยส์” ที่ท าจากโลหะ และ
เซลลูลอยด์ หรือพลาสติกท่ีมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นได้เป็นชนิดแรก ซึ่งสามารถสั่น และปล่อยกระแสไฟฟ้า
ที่ชาร์ตด้วยแบตเตอร์รีอ่อน ๆ ออกมาผลิตโดยนายแพทย์เบนจามิน บอยด์ ตั้งแต่ปี 2436 อายุราว 
120 ปี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษาโรค “ฮิสทีเรีย” ในผู้ป่วยหญิง ที่ท าก าไรให้กับ
แพทย์ในช่วงศตวรรษที่ 20 อย่างงาม ทั้งนี้ ‘เซ็กซ์ทอยส์ร้อยปี’ ถูกผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม ประมูลไป
ด้วยมูลค่า 2,641 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 85,304 บาท91   

ในการยอมรับเรื่องเซ็กซ์ทอยของประเทศอังกฤษทางด้านวรรณกรรม ดังจะเห็นได้จากนว
นิยายเรื่อง ฟิฟตีเชดส์ออฟเกรย์ (Fifty Shades of Grey) เป็นหนังสือนวนิยายประเภทอีโรติก โร
มานซ์ เขียนโดยอี แอล เจมส์ นักเขียนชาวอังกฤษ  และเป็นหนังสือเล่มแรกจากทั้งหมดสามเล่มของ
ชุดฟิฟตีเชดส์ ตัวนิยายเล่าถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง แอนัสตาเซีย สตีล บัณทิตใหม่และคริส
เตียน เกรย์ นักธุรกิจหนุ่ม ตัวนิยายได้รับการพูดถึงในวงกว้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องฉาก
ความสัมพันธ์ทางเพศท่ีมกีารน าเสนอเซ็กซ์ทอยส์อย่างชัดเจนในหลาย ๆ ฉาก 
  3.2.2.2  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ช็อป  
Standard conditions attached to the issue of a sex shop licence  

1)  No sign or advertisement shall be displayed so as to be visible from the 
exterior of the premises, except as authorised by the Licensing Authority.  

2)  The holder of a licence for a sex shop will display such licence and 
conditions together with any notice required under the Indecent Displays (Control) 
Act 1981, so as to be clearly visible to any person entering or using that shop.  

3)  The exterior and entrance to any sex shop shall be suitably screened so 
as to prevent any part of the interior being visible from outside the shop. There shall  
be a solid outer and inner door and the shop frontage shall be subject to prior  
approval by the Licensing Authority. There shall be no window displays.  

4)  Except with the previous consent of the Licensing Authority, the licensed  
premises shall not be open before 09:30 or after 18:30 Monday to Saturday and  
shall not open at all on Sundays, Christmas Day or Good Friday.  

                                                           
91 M Thai, อังกฤษประมูล “เซ็กซ์ทอยส์” อำยุร้อยปี 85,000 บำท, ค้นวันที่ 18 เมษายน 

2558 จาก  http://news.mthai.com/hot-news/world-news/382455.html 
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5)  No person under the age of 18 years shall be admitted to the premises 
nor be employed in the business of a sex shop.  

6)  No part of the premises shall be used by prostitutes (male or female) for 
the purposes of solicitation or of otherwise exercising their calling.  

7)  No film, video film, record or tape shall be exhibited, sold or supplied in, 
at or from the licensed premises unless it is a reproduction authorised by the owner 
of the copyright of the film, video film, record or tape.  

8)  No charge shall be made to any member of the public or visitor for 
admission to the premises in respect of which a licence is granted, nor for admission 
to any part thereof.  

9)  Neither the Licensee nor any employee or other person shall seek to 
obtain custom for the sex shop by means of any personal solicitation, by means of  
flyers, handouts or any like thing, outside or in the vicinity of the premises.  

10) The licensed premises shall be used only for the purposes of a sex shop, 
as defined by Paragraph 4 of Schedule 3 of the Local Government (Miscellaneous  
Provisions) Act 1982, and shall not be used either wholly or in part for any other  
purpose or purposes whatsoever during the period in respect of which this  
licence is granted.  

11) No amusement or gaming machines of any kind, whether for prizes or 
otherwise, shall be kept or used upon the licensed premises at any time.  

12) The licensee shall notify the Licensing Authority and the Police of the 
name, address and date of birth of any manager or any employee or  
Temporary/substitute employee in the premises within 7 days of such person  
being employed by the Licensee.  
  13) The licence shall be revocable in the event of the Licensing Authority 
being reasonably satisfied that a breach of any of the foregoing conditions has  
occurred and the licence holder may be liable to prosecution.  

     In addition to the above conditions, it is the duty of the licence holder to 
comply with all the requirements of Schedule 3 to the Local Government 
(Miscellaneous Provisions) Act 1982  
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เงื่อนไขทีก่ าหนดให้ปฎิบัติในการมีใบอนุญาตเซ็กซ์ช็อป92 
1)  ในเซ็กซ์ช็อปต้องไม่มีโฆษณาหรือสิ่งใดที่ท าให้มองเห็นได้จากภายนอกร้าน ยกเว้นได้รับ

อนุญาตจากผู้อนุญาต  
2)  ผู้ถือใบอนุญาตร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เซ็กซ์ทอยจะต้องแสดงใบอนุญาตดังกล่าวและ

เงื่อนไข (พร้อมกับแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมภายของพระราชบัญญัติ 1981) 
เพ่ือให้บุคคลทีเ่ข้าร้านสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

3)  ภายนอกและทางเข้าร้านเซ็กซ์ช็อป  จะต้องมีความเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปเพ่ือการ
ป้องกัน ส่วนหนึ่งของการตกแต่งภายในอ่ืนใดที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกร้าน จะต้องมี เป็น
ของแข็งประตูด้านนอกและด้านในและพ้ืนที่หน้าร้านจะอยู่ภายใต้ภารอนุมัติจากผู้มีอ านาจออก
ใบอนุญาต จะไม่มีการแสดงหน้าต่าง 

4)  ยกเว้นด้วยความยินยอมของผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต  ร้านเซ็กซ์ช็อปจะเปิดในช่วงเวลา 
09.30-18:30 โดยเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ และจะปิดทุกวันอาทิตย์, วันคริสต์มาสหรือวันศุกร์
ประเสริฐ93 

5)  ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าไปยังเซ็กซ์ช็อปและห้ามเป็นลูกจ้างในธุรกิจดังกล่าว
ด้วย 

6)  สถานที่ดังกล่าวจะต้องไม่มีโสเภณี (ทั้งชายและหญิง) มาชักชวนหรือมากระท ากิจในทาง
ของพวกเขา 

7)  จะต้องไม่มีภาพยนตร์, ภาพยนตร์บันทึกวิดีโอหรือเทป ขายหรือจ าหน่ายในสถานที่ที่
ได้รับอนุญาตยกเว้นว่าจะเป็นการท าส าเนาโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของภาพยนตร์ , 
ภาพยนตร์บันทึกวิดีโอหรือเทปแล้ว 

8)  ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเซ็กซ์ช็อป จะต้องท าเพ่ือให้ประชาชนหรือผู้เข้าชมสามารถเข้าไป
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

9)  ไม่อนุญาตให้พนักงานคนใดหรือบุคคลอ่ืนออกไปนอกร้านหรือบริเวณใกล้เคียงเพ่ือจะใช้
วิธีการชักชวนบุคคลเข้ามาใช้บริการในร้าน ไม่ว่าจะด้วยการแจกใบปลิว, เอกสารประกอบค าบรรยาย  

                                                           
92 Standard Conditions Attached to the Issue of a Sex Shop Licence, ค้น

วันที่ 18 เมษายน 2558 จาก http://www.breckland.gov.uk/sites/default/files 
/Uploads/licensing/ Standard%20conditions.pdf  

93 วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) หรือวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Friday) เป็นวันส าคัญทาง
ศาสนาคริสต์ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ในตรีวารปัสคา (คือก่อนวันอีสเตอร์) ของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือระลึกถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขน ซึ่ง มีบทบาทส าคัญในความเชื่อของคริสเตียน 

http://www.breckland.gov.uk/sites/default/files%20/Uploads/licensing/
http://www.breckland.gov.uk/sites/default/files%20/Uploads/licensing/
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10) สถานที่ที่ได้รับอนุญาตจะถูกใช้เพียงเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยวรรค 4 ของตารางที่ 
3 ของรัฐบาลท้องถิ่น พระราชบัญญัติปี 1982 และจะไม่ถูกน ามาใช้ ทั้งหมดหรือในส่วนอ่ืน ๆ 
วัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ใด ๆ ในช่วงระยะเวลาทีจ่ะได้รับใบอนุญาต  

11) ไม่สนุกหรือเครื่องเกมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรืออย่างอ่ืน จะถูกเก็บไว้หรือน าไปใช้
ตามสถานที่ได้รับใบอนุญาตในเวลาใดก็ได้  

12) ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาต ชื่อ, ที่อยู่และวันเกิดของผู้จัดการ
หรือพนักงานคนใดหรือ ชั่วคราว หรือพนักงานทดแทนในสถานที่ภายใน 7 วันของบุคคลดังกล่าว การ
จ้างงานโดยได้รับอนุญาต 

13) ใบอนุญาตจะถูกเพิกถอนในกรณีที่ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตเห็นสมควร ในการที่ผู้ถือ
ละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และผู้ถือใบอนุญาตอาจที่จะถูกด าเนินคดีได้ นอกเหนือจาก
เงื่อนไขข้างต้นก็ให้เป็นหน้าที่ของผู้ถือใบอนุญาตให้เป็นไปตามความต้องการของตารางที่3 ถึงรัฐบาล
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ ปี 1982 
 

3.2.3 กฎหมำยญี่ปุ่น 
  3.2.3.1  ที่มาของกฎหมายและข้อเท็จจริงทางสังคมเกี่ยวกับเซ็กส์ชอป 

 จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศท่ีหลายคนคงนึกถึงเป็นอันดับต้น ๆ เมื่อเอ่ย 
ถึงค าว่า “เซ็กซ์ทอยส์”เนื่องจากเป็นทวีปเอเชียเช่นเดียวกับบ้านเราและคนไทยก็นิยมไปเที่ยวที่
ประเทศญี่ปุ่น  ของฝากอย่างนึงที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงเสมอ ๆ ก็หนึ่งในนั้นก็คือ เซ็กซ์ทอยส์นี่เอง 

จากข้อมูลทางสถิติจากองค์การส่งเริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JINTO) ท าให้ทราบ
ว่าจ านวนชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น เพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่าจาก 10 ปีที่ผ่านมาและ
คาดว่าในอนาคตก็จะมีจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นอีก94 

 ในประเทศญี่ปุ่นมกีารอนุญาตให้ร้านจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์สามารถประกอบ 
ธุรกิจได้โดยถูกกฎหมาย  หรือแม้กระทั่งหนังส าหรับผู้ใหญ่ (Adult Video: AV) ส าหรับในประเทศ
ญี่ปุ่น หนังโป๊ หรือหนังเอวี ไม่ใช่เรื่องแปลก น่าอาย  หรือผิดกฏหมายจนต้องแอบดู  แต่ในทาง
กลับกันจะพบว่าแผงขายหนังสือโป๊หรือร้านเช่าซีดีโป๊จะตั้งอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ ผู้คนเลือกซื้อกันอย่าง
ปกติ ปัจจุบันอุตสาหกรรมหนังเอวีในญี่ปุ่นถือว่าเติบโตเป็นอย่างมาก มีการตั้งค่ายหนังกว่าร้อยค่าย
เพ่ือผลิตหนังเอวีป้อนเข้าสู่ตลาด  ซึ่งว่ากันว่ามีมูลค่ามากถึงพันล้านเยนต่อปี  มีการตั้งแฟนคลับ
ส าหรับนางเอกเอวีซึ่งหลายคนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนฉากที่มีความรุนแรง  คล้ายกับการ

                                                           
94  ส านักข่าวสารญี่ปุ่น, “สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย”, จำกญี่ปุ่น,  

2(2555): 15. 
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ขัดขืนใจกันในหนังเอวี ไม่มีใครกล้าฟันธงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่  หากว่ากันตามหลักความเป็นจริง  
ถ้ามีการขัดขืนใจกันแล้วน าภาพมาเผยแพร่ก็เป็นเรื่องที่ผิดกฏหมาย  ต ารวจญี่ปุ่นก็ต้องด าเนินการอยู่
แล้ว โดยประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็นประเทศที่มีสถิติอาชญากรรมต ่ามาก ๆ ดังนั้น  ฉากรุนแรงในหนังเอวี
น่าจะเป็นการจัดฉากขึ้นเอง  ทั้งนี้  สิ่งที่ท าให้หนังโป๊เป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่นมาจากสภาพสังคมการ
แข่งขันกันสูง  สภาพเศรษฐกิจที่กดดันจากค่าครองชีพที่สูง  วัฒนธรรมการท างานหนัก  ส่งผลให้เกิด
ความตรึงเครียดมากในแต่ละวัน  ผู้คนต้องการปลดปล่อยตัวเองจากสภาพสังคมที่เคร่งครัดหนังเอวีจึง
ถือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ  ในด้านมืดของคนญี่ปุ่น  สังเกตได้จากเนื้อหาของหนังเอวีบางเรื่องที่มี
ความรุนแรงเป็นอย่างมากอีกทั้งมีร้านในลักษณะใกล้เคียงกับเรื่องของเซ็กซ์ทอยส์นั่นก็คือ  บาร์
ส าหรับผู้หญิงที่เต็มไปด้วยเซ็กซ์ทอยส์นั่นเอง 

บาร์แห่งหนึ่งในย่านสถานบันเทิงชิบุยะเป็นสถานบันเทิงรูปแบบใหม่เฉพาะสตรี   ภายใต้ค า
นิยามว่า “บาร์แห่งความรักและเซ็กซ์ส าหรับผู้หญิง” แห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งตามปกติแล้วบาร์
ทั่วไป บริเวณเคาน์เตอร์จะเรียงรายไปด้วยขวดเหล้ายี่ห้อต่าง ๆ แต่บาร์แห่งนี้ ก าแพงด้านหลังเต็มไป
ด้วยเซ็กซ์ทอยส์ บรรดาลูกค้าสตรีสามารถพูดคุยปรึกษาอย่างเปิดใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การช่วย
ตัวเอง  ลูกค้าสตรีมีความห็นว่ามาที่บาร์นี้เพราะมันเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย  คลายความกังวล และไม่
ต้องพยายามท าเป็นไม่สนใจผู้ชายที่มาตามเซ้าซี้ตลอดเวลาด้วย  และมันเป็นสถานที่ที่ดีมากส าหรับ
การนั่งดื่มและจับกลุ่มสนทนากันในเรื่องเซ็กซ์หรือเรื่องผู้ชาย  เนื่องด้วยบาร์แห่งนี้ไม่ต้อนรับลูกค้า
ผู้ชาย  ยกเว้นจะมาพร้อมกับลูกค้าที่เป็นผู้หญิง  ทั้งนี้  แม้เพ่ิงเปิดบริการมาได้ไม่นาน บาร์ “Love 
Joule” ก็ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ดาราหนังผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นที่ก็เป็นลูกค้าประจ าของบาร์แห่งนี้
ด้วยเช่นกัน95 

สื่อลามกในประเทศญี่ปุ่นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และเป็นความบันเทิงส าหรับผู้ใหญ่ที่มีลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างหากแต่เข้าถึงได้อย่างง่ายดาย จากภาพลามกอนาจาร ก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง
ของญี่ปุ่นในเรื่องเพศและวัฒนธรรม เริ่มต้นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับกามและภาพพิมพ์แกะไม้จากก่อน
ศตวรรษที่ 20 ภาพลามกอนาจารของญี่ปุ่นพัฒนาเป็นหมวดหมู่ย่อยที่แตกต่างกันกับสื่ อว่านอกจาก
ของวิดีโอลามกอนาจารและนิตยสารที่มีนักแสดงที่มีประเภทลามกอนาจารในการ์ตูนญี่ปุ่น  เกม
คอมพิวเตอร์ที่ลามกอนาจาร (ท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์และเกมคอนโซล) และอะนิเมะ (ท่ีเด่นชัดในส่วน
ของภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ)  ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีภาพลามก
อนาจารใด ๆ ที่ผลิตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องมีการตรวจเช็คว่าเห็นอวัยวะเพศของนักแสดง

                                                           
95 MGR Online, “อ้ึง!!บาร์"ส าเร็จความใคร่"ในญี่ปุ่น เปิดบริการเฉพาะสตรี”, ผู้จัดกำร

ออนไลน์, (6 ตุลาคม 2555) ค้นวันที่ 9  ธันวาคม 2557 จาก http://www.manager.co.th/ 
Around/ViewNews.aspx?NewsID=9550000122510 

http://www.manager.co.th/
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หรือไม่ หากพบก็จะท าการเซ็นเซอร์  ประเภทของการเซ็นเซอร์นี้ยังขยายไปยังการ์ตูนวิดีโอเกม
และอนิเมะที่ท าส าหรับผู้ใหญ่  เพ่ือพยายามหลีกเลี่ยงของประเภทนี้ด้วยการเซ็นเซอร์  และยังมีการ
สร้างความมีส่วนร่วมในการโต้เถียงเกี่ยวกับกฎระเบียบของภาพวาด  ภาพลามกอนาจารของผู้เยาว์ 
รวมทั้งมีการถกถึงปัญหาที่ส าคัญทั้งภายในและนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย 

หลังจากที่ฟ้ืนฟูเมจิในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 19 การพิมพ์ของสื่อลามกลดลงภายใต้
ความกดดันจากรฐับาล 

ในศตวรรษที่ 20  ในช่วงปลาย Taishō ประจ าเดือนและต้น Shōwa ประจ าเดือน , ศิลปะ
การเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Eroguronansensu อักษร “กาม-พิลึกเรื่องไร้สาระ” ที่เกิดขึ้นได้รับอิทธิพล
จากผลงานความเสื่อมโทรมของยุโรป เปิดการแสดงออกทางเพศท่ีได้รับอนุญาตในนิยายและมังงะแต่
การควบคุมอย่างเข้มงวดถูกน ามาใช้ในการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวัส ดุ
ลามกอนาจารถูกห้ามโดยสิ้นเชิง “นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ข้อที่สอง 175 แห่งประมวล
กฎหมายอาญาของญี่ปุ่นที่เรียกว่ากฎหมายลามกอนาจารได้เป็นตัวแทนของข้อจ ากัด อย่างเป็น
ทางการเท่านั้น  เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งยังคงมีการประกันโดยกฎหมาย ดังปรากฎใน ข้อ 21 
ของรัฐธรรมนูญ ในปี 1947”96 

หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง ได้รับอิทธิพลจากนิตยสารเพลย์บอย, นิตยสารโป๊  ในขณะที่
บทความในนิตยสารเพลย์บอยไลฟ์สไตล์แบบอเมริกัน  

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 สตูดิโอภาพยนตร์หลายเริ่มผลิต “Pink Films”หรือ “หนังสี
ชมพู” โดยมีกฎหมายห้ามการเซ็นเซอร์อวัยวะเพศจากการถูกมองเห็น ภาพยนตร์เหล่านี้มีความ
หลากหลายมีทุกรูปแบบทุกประเภท รวมทั้งฉากการข่มขืนและการท าตัวเป็นทาส “ภาพยนตร์สีชมพู” 
ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระที่ผลิตโดยส่วนใหญ่ใช้งบประมาณต่ าในการผลิตภาพยนต์ประเภทนี้ 

เริ่มต้นในปี 1971 นิตยสารที่มุ่งเน้น Homosexually เริ่มปรากฏให้เห็นรวมทั้ง Barazoku 
นิตยสารรักร่วมเพศมีแนวโน้มที่จะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งของประชากร 
การแพร่กระจายของวิดีโอลามกอนาจารในช่วงปี 1980 ที่เรียกกันว่า “เอวี” หรือวิดีโอส าหรับผู้ใหญ่ 
เพราะจ านวนมากของเอวีที่ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบวีดิทัศน์ ไม่นานถูกขายในเลเซอร์ดิสก์รูปแบบ 
เล่นเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีข้อจ ากัด ไม่เกี่ยวกับเนื้อหายกเว้นกฎหมายการเซ็นเซอร์

บางครั้งถูกมองว่าเป็นความหมายเหมือนกันกับการเล่นเกม bishōjo  ดังนั้นคนญี่ปุ่นเลือกที่จะเล่น
วิดีโอเกมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เมื่อเทียบกับคอนโซลวิดีโอเกม 

                                                           
96 da Silva, Joaquín (21 April 2009). “Obscenity and Article 175 of the 

Japanese Penal Code: A Short Introduction to Japanese Censorship”. 
redsiglo21.com/eiga9: Cine Japonés. 
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ตามที่จอห์นคาร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยทาง
อินเทอร์เน็ตส าหรับเด็ก  พบว่า สองในสามของภาพ Pedophilic  ทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตในช่วง
ปลายปี 1990 นั้น อาจจะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น  โดยที่ปรึกษารัฐบาลอังกฤษคนดังกล่าวได้ให้
ความเห็นเพ่ิมเติมที่ว่า “เราคิดว่าสื่อลามกอนาจารเด็กว่าในรูปแบบใด ๆ ส่งเสริมค่านิยมและส่ง
ข้อความที่ว่ามันเป็นใช้ได้  เพ่ือทางเพศเด็กละเมิดมันจะช่วยให้ Pedophiles  ที่จะปรับความคิดหรือ
พฤติกรรมของพวกเขาและมัน  Desensitizes สังคมโดยรวม “ตั้งแต่ กฎหมายต่อต้านสื่อลามก
อนาจารเด็กในปี 1999 ตามสัดส่วนนี้ เชื่อกันว่าตอนนี้จะลดลงจากเดิม 2 เปอร์เซ็นต์ และเชื่อว่า
ผู้ผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กจ านวนมาก  ได้มีการปรับให้การผลิตอะนิเมะหรือภาพยนตร์ที่มีผู้ใหญ่ที่
แต่งตัวเป็นเด็กนั้น”97 

3.2.3.2  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเซ็กซ์ช็อป 
ส าหรับข้อกฎหมายในประเทศญี่ปุ่น ภายใต้มาตรา 175  ของประมวลกฎหมายอาญาของ

ญี่ปุ่นนั้น  ผู้ที่จ าหน่ายวัสดุลามกอนาจารจะถูกลงโทษโดยการปรับหรือจ าคุก  มาตรา 175 ตาม
เอกสารต้นฉบับในปี 1907 ที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง98  ในการแสดงให้เห็นถึงเส้นขนที่อวัยวะเพศและผู้
มีอ านาจต้องผ่านการพิจารณาว่าลามกอนาจารหรือไม่99  สื่อลามกในรูปแบบวีดิโอที่แสดงให้เห็นถึง
ฉากการมีเซ็กซ์ที่ปรากฏให้เห็นถึงอวัยวะเพศของผู้เข้าร่วมการแสดงอย่างชัดเจน  ปริมาณของการ
เซ็นเซอร์ของอวัยวะเพศชายทีม่ีความแตกต่างกันกับเพศหญิง สิ่งพิมพ์ของ Waterfruit และซานตาเฟ
โดย Kishin Shinoyama  มีแนวโน้มที่ตีพิมพ์ครั้งแรกที่ให้ความส าคัญกับ Public Hair หลายบริษัท
ผลิตวิดีโอมีสมาคมทางจริยธรรมที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นที่ยอมรับและสิ่งที่ไม่ยอมรับในสมาคม
จริยธรรมของญี่ปุ่น, องค์การจริยธรรมของซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ มีการถกเถียงอย่างคร่ าเคร่ง ในเรื่อง
ทัง้การปรากฏของขนและแม้กระท่ังอวัยวะเพศของตัวเองในการแสดงผลงานศิลปะในการศึกษา100 ใน

                                                           
97 Tony McNicol “Does Comic Relief Hurt Kids?”. The Japan Times. (27 April 

2004) Retrieved  January, 18 2008 from http:// www.japantimes.co.jp/community/ 
2004/04/27/issues/does-comic-retrief/-kids/#.Vm6MtNKLQdU 

98 The Penal Code, translated into English by the Japanese Cabinet Secretariat 
99 Aleardo  Zanghellini  "Underage Sex and Romance in Japanese Homoerotic 

Manga and Anime", Social & Legal Studies 18, 2 (2009): 159–177. 
100 Staff “Supreme Court in Japan Upholds Mapplethorpe”. The New York 

Times. (20 February 2008): 2  Retrieved  March, 11 2008  from http://www.nytimes. 
com/2008/02/20/arts/20arts-SUPREMECOURT_BRF.html?_r=0 
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ปี 2014 ต ารวจญี่ปุ่นค้นพบร้านค้าสื่อลามกใต้ดินที่มีเครื่องซึ่งอ้างว่าจะสามารถลบการเซ็นเซอร์จาก
ภาพที่มีอยู่ในการตรวจสอบแผ่นดีวีดีได1้01 

ในทางศาสนาของชนพ้ืนเมืองของญี่ปุ่นชินโตที่มีความเชื่อที่ว่า  สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่
อาศัยอยู่ในธรรมชาติ  เทพและเทพธิดาของศาสนาชินโตไม่ได้เก็บของศีลธรรมหรือความสมบูรณ์แบบ 
แทนพวกเขามีอยู่ในธรรมชาติและท าให้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นส่วนหนึ่งที่โดยธรรมชาติของชีวิต
ตัวเอง102  ดังนั้นทัศนคติทางศาสนาเป็นอุปสรรคในการปรากฏตัวของวัสดุลามกอนาจารในสังคมโลก
ของญี่ปุ่นไม่เป็นภาพลามกอนาจารดูหมิ่น แต่อย่างใดแม้เมื่อมันแสดงให้เห็น บุคคลทางศาสนา หรือ
สิ่งมีชีวิตที่เป็นต านาน 

ในกฎหมายสื่อลามกอนาจารเด็กในญี่ปุ่น ครอบครองของสื่อลามกอนาจารเด็กภาพวาดเด็ก
จริงเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 103 การกระจายของสื่อลามก
อนาจารเด็กได้ท าทางนิตินัยที่ผิดกฎหมาย ในปี 2003 หลังจากแรงกดดันระหว่างประเทศจาก
สหประชาชาติ, องค์การยูนิเซฟและองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่ าความแตกต่างระหว่าง
กฎหมายดังกล่าวที่ท าให้ญี่ปุ่นเองก็ไม่ยอมง่าย ๆ สื่อลามกและภาพลามกอนาจารยังสามารถใช้ได้
อย่างกว้างขวางในประเทศญี่ปุ่น  เช่น  Akihabara และ Nipponbashi และ Konbini หรือกระทั่ง
ร้านสะดวกซ้ือในประเทศญี่ปุ่น   

ในเดือนมิถุนายนปี 2008  มีการเสนอให้เรียกเก็บเงินการจัดเก็บภาษีของบ้านที่ครอบครอง
ภาพลามกอนาจารของเด็ก และข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่น  แต่ล้มไม่

                                                           
101 Lila “Japanese Machine Reportedly De-Pixelates Porn” XBIZ Gray (26 

February 2014): 1 Retrieved April, 18  2015 from http://www.xbiz.com/news/175578 
102 Timothy Perper and Martha Cornog. “Eroticism for the Masses: Japanese 

Manga Comics and Their Assimilation into the U.S.”. Sexuality & Culture 6, 1 (2002):  
3–126. 

103 “Japan Police Crack Down on 300 Child Porn Cases”. Time Magazine. (18 
June 2014): 1. 
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ประสบความส าเร็จและถูกล้มเลิกไป104  Ayako Uchiyama ยืนยันว่าการเพ่ิมขึ้นของวัสดุลามก
อนาจารในประเทศญี่ปุ่นจากปี 1970 เป็นต้นไปจะมีผลท าให้ความรุนแรงต่าง ๆ นั้นลดลง105 

เกมส าหรับผู้ใหญ่ที่มุ่งเน้นการมีประเภทส าหรับวิดีโอเกมในประเทศญี่ปุ่น ค่อนข้างเป็นที่รู้จัก
ในประเทศอ่ืนนอกจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้ชื่อหลายชื่อที่ใช้รวมทั้ง PC เกมเดทซิม, เกม hentai และ
เกมอ่ืน ๆ บริษัท เช่น JAST ของสหรัฐอเมริกาและ MangaGamer จะแปลเดอะซิมส์เดทและนิยาย
ภาพเป็นภาษาอังกฤษส าหรับตลาดนอกประเทศญี่ปุ่น ส าหรับวิดีโอเกมส าหรับผู้ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น
การจัดอันดับเป็น “18+” ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์การจริยธรรมของซอฟแวร์
คอมพิวเตอร์ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับของวิดีโอเกมส าหรับผู้ใหญ่  นิตยสารพร้อมกับวิดีโอสื่อที่
นิยมส าหรับวัสดุลามกอนาจาร  นิตยสารที่มีการ์ตูนลามกอนาจารหรือภาพจะถูกควบคุมและ
คุณลักษณะที่ก าหนดอายุส าหรับการซื้อ  หลายเมืองในประเทศญี่ปุ่น  การจ าหน่ายนิตยสารลามก
อนาจารจะถูกปิดผนึกเมื่อขายด้านนอกของร้านหนังสือส าหรับผู้ใหญ่  แต่มันก็ไม่แปลกที่จะหา
นิตยสารที่ไม่ลามกอนาจารที่มีภาพเปลือย  นิตยสารจ านวนมากโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
รวมถึงภาพเปลือย  ตราบใดที่ภาพเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นอวัยวะเพศหรือการกระท าทางเพศก็จะไม่
ถือว่าเป็นการลามกอนาจารและสามารถจะจ าหน่ายได้อย่างอิสระในที่สาธารณะด้วย 

ในญี่ปุ่นยังมีการจ าหน่ายนิตยสารแนะน าแหล่งบริการทางเพศ นิตยสารพวกนี้มีราคา
ค่อนข้างแพงอยู่ในราว 700 - 3,000 เยน คิดเป็นราคาประมาณ 245 - 1,050 บาท ส่วนใหญ่ออกราย
เดือน  นิตยสารรายสัปดาห์ที่วางแผงอยู่ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเภทญี่ปุ่น จะมีหนังสือโป๊ที่มีข้อมูล
แนะน าผู้หญิงพร้อมเบอร์โทรศัพท์และแหล่งบริการทางเพศอยู่แล้ว แต่นิตยสารแนะน าแหล่งบริการ
ทางเพศโดยเฉพาะนี้ แยกอยู่ในมุมนิตยสารเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีห้ามอ่าน106 

วิดีโอลามกจ านวนมากที่เป็น “ภาพยนตร์ส าหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่น” อาจจะมีชื่อที่อาจแสดงให้
เห็นว่าพวกเขาใช้ผู้เยาว์ในการแสดงหรือแสดงการบันทึกของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจริง แต่ชื่อที่
เหล่านั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ

                                                           
104 Reuters,  "Japan Police Crack Down on 300 Child Porn Cases". Reuters. (8 

August 2008) from  http://www.reuters.com/article/us-japan-porn-idUST3509722008 
0808 

105 Milton Diamond  and  Ayako Uchiyama. “Pornography, Rape and Sex 
Crimes in Japan”. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 1  (1999): 1–22. 

106 อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์, เปิดโลกมืดญี่ปุ่น (13), มติชนออนไลน์  (26 กุมภาพันธ์ 2554), ค้น
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 1298 
704760&grpid=no&catid=50 

http://www.reuters.com/article/us-japan-porn-idUST3509722
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid


82 

ญี่ปุ่น  วิธีร่วมกันคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแทนที่ด้วยตัวอักษรหรือใช้ศัพท์ที่คล้ายกันออกเสียง 
ตัวอย่างเช่น วิดีโอเกี่ยวกับ “19-year-old Girl Sex Party!” อาจจะใช้ชื่อว่า  “1X-year-old Girl 
Sex Party!” ค าว่า “joshikōsei” “สาวโรงเรียนมัธยม” ไม่สามารถน ามาใช้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 
ศัพท์ Homonymic “joshikōsei” ซึ่งอาจจะหมายถึง “นักศึกษาสาว” สามารถน ามาใช้ในแทนใน
ผลิตภัณฑ์ โดยที่ไม่ท าลายกฎหมายการเซ็นเซอร์ ความจริงเรื่องนี้อาจพบเห็นในสถานที่ที่นิยมของ
ประเทศญี่ปุ่น เช่น อากิบาระ (Akihabara) หรือเมืองเด็นเด็น (Den Den) ที่โตเกียวและโอซาก้า
ตามล าดับ 
 โครงสร้างต ารวจญี่ปุ่น107 จะแบ่งออกเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติ (National Police 
Agency: NPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติและต ารวจในระดับจังหวัด (Prefecture Police) โดย
ส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้นเป็นส่วนราชการของรัฐบาล  ไม่มีข้าราชการต ารวจในสังกัดแต่เป็น
หน่วยงานกลางส าหรับประสานความร่วมมือในองค์กรต ารวจญี่ปุ่น ซึ่งมีภารกิจในด้านการจัดระเบียบ 
สร้างระบบ เสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดท าสถิติ เสนอปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือกิจการต ารวจ รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายให้แก่ต ารวจ  โดยมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยสาธารณะ (National Public 
Safety Commission) ที่เข้ามาก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเป็น
คณะกรรมการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมตรีญี่ปุ่นและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี 
ส่วนต ารวจในระดับจังหวัด (Prefecture Police) จะรับผิดชอบพ้ืนที่ของตนและเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อ
กันแต่สามารถท างานข้ามเขตได้ในกรณีการจับผู้ที่กระท าความผิด โดยต ารวจในระดับจังหวัดมีหน้าที่
ในการสืบสวนสอบสวน ดูแลความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย จราจร ออกใบขับขี่ และการออก
ใบอนุญาตสถานประกอบกิจการ  เป็นต้น  ดังนั้นจึงถือได้ว่าต ารวจในระดับจังหวัดนั้นเป็นผู้ที่เข้ามา
ดูแลเซ็กซ์ช็อป เพ่ือให้การบริการนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้  เนื่องจากอ านาจหน้าที่ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในเรื่องต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของต ารวจ 

                                                           
107 สัมมนำทำงวิชำกำร เรื่อง ปฏิรูปต ำรวจไทย: ประสบกำรณ์จำกญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม

สัญญำ ธรรมศักดิ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ท่ำพระจันทร์ กรุงเทพมหำนคร  ในวันพุธที่ 10 
มกรำคม พ.ศ. 2550 เวลำ 12.30 – 17.00 น., ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จาก http://library2. 
parliament.go.th/wichakarn/content-seminar/20070110.html   
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กฎหมายก าหนดให้ธุรกิจดังกล่าวต้องท าการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ต ารวจและการ
ด าเนินการเฉพาะในหมวดหมู่  นอกจากนี้ยังห้ามคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ท างานหรือเข้ามาใช้บริการใน
สถานประกอบการ108 เพ่ือปกป้องสวัสดิภาพและป้องกันเด็กและเยาวชน 

กฎหมายของประเทศไทยที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเซ็กซ์ทอย ดังนี้ 
 

 3.3  มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ของไทย  
 
       3.3.1  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

            ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาชน 
ส่วนที่ 1 

              มาตรา 26 การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

              มาตรา 27 สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้โดยชัดแจ้ง โดยปริยาย
หรือโดยค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมได้รับความคุ้มครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล 
และองค์กรอ่ืนของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้ง
ปวง 

       มาตรา 28 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของ
ตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

              บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยก
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกข้ึนเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ 

              บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพ่ือบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน
หมวดนี้ได้โดยตรง หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียดแห่งการใช้
สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

              บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ ในการใช้
สิทธิตามความในหมวดนี้ 

                                                           
108 The law requires such businesses to register with police and operate only 

within their registered category. It also bans people under age 18 from working or 
entering fuzoku establishments. 
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                         มาตรา 29 การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะ 
กระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งต้องไม่กระทบกระเทือน
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้น 

         กฎหมายตามวรรคหนึ่งให้ตราได้เท่าที่จ าเป็นและต้องมีผลใช้บังคับเป็นการ
ทั่วไป โดยไม่เจาะจงหรือมุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง และใน
กรณีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้ตรากฎหมายจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเฉพาะเพ่ือการใด ให้ตรากฎหมาย
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพได้เฉพาะเพ่ือการที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม 

         ส่วนที่ 2    ความเสมอภาค 
         มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายเท่าเทียมกัน 
         ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
         การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน

เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแหง่รัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 

         มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรค
สาม 

         มาตรา 31 บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อ่ืนของรัฐและ
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับบุคคล
ทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมาย หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม 

         ส่วนที่  3    สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล        
         มาตรา 32 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
         การทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้

มนุษยธรรมจะกระท ามิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษ
ด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้ 

         การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระท ามิได้ เว้นแต่มีค าสั่งหรือหมายของศาล หรือมีเหตุอย่างอ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติ 
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        ในกรณีที่มีการกระท าซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง 
ผู้เสียหาย พนักงานอัยการ หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหายมีสิทธิร้องต่อศาลเพ่ือให้สั่ง
ระงับหรือเพิกถอนการกระท าเช่นว่านั้น รวมทั้งจะก าหนดวิธีการตามสมควรหรือการเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดข้ึนด้วยก็ได้ 

 หากจะกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  เมื่อมาพิจารณาถึงสิทธิ
ตามความหมายทั่วไป นั้นให้ความหมายว่า  หมายถึง อ านาจที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้แก่บุคคล 
ในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง  สิทธิจึงก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืน
ด้วย109   หากแต่ความหมายของสิทธิตามรัฐธรรมนูยนั้นถือเป็น “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” อัน
หมายถึง  อ านาจตามรัฐธรรมนูยหรือกฎหมายสูงสุดที่ได้มีการบัญญัติให้การรับรองคุ้มครองแก่ปัจจ
เจกบุคคลในอันที่จะกระท าการใดหรือไม่กระท าการใด  โดยที่การให้อ านาจแก่ปัจเจกบุคคลดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องที่จะไม่ให้บุคคลใดแทรกแซงสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน  ซึ่งในบางกรณี  
การรับรองดังกล่าวได้ก่อให้เกิดซึ่งสิทธิเรียกร้องให้รัฐด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  และสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญยังหมายรวมถึง  “การให้หลักประกันในทางหลักการ” ซึ่งหมายถึงการมุ่งคุ้มครองต่อ
สถาบันในทางกฎหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ดังนั้น  สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจเจกบุคคลกับรัฐ  และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิที่ผูกพันองค์กรผู้ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายที่จะต้อง
ให้ความเคารพ ปกป้อง และคุ้มครอง  เพื่อให้สิทธิตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวมานั้นมีผลในทางปฏิบัติ110 

 ความหมายของสิทธิและเสรีภาพทั้งสองนั้น  ต่างมีลักษณะร่วมกันและมี
ทั้งข้อที่แตกต่างกัน  เพราะตามแนวคิดกฎหมายธรรมชาตินั้น  เห็นว่าเสรีภาพและความเสมอภาคมี
อยู่ก่อนที่จะมีสังคมและรัฐ  ซึ่งการมีอยู่ของสิทธิและเสรีภาพก่อนจะมีรัฐนั้น  ตามความคิดดังกล่าว 
เห็นว่ามีความจ าเป็นที่รัฐเอง  จะต้องอธิบายและให้เหตุผลในการจ ากัดสิทธิขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว  แต่
กรณีที่อาจสับสนในเรื่องสิทธิเสรีภาพนั้น คือเรื่อง “สิทธิในเสรีภาพ” กล่าวคือ โดยล าพังของเสรีภาพ
นั้น  ไม่ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลอ่ืน  เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา  ซึ่ งบุคคลย่อมมีเสรีภาพใน
การที่จะนับถือหรือไม่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  ซึ่งในแง่นี้มิได้ก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคลลอื่นแต่อย่าง
ใด  แต่หากกล่าวว่า “สิทธิในเสรีภาพ” นั่นย่อมหมายความว่าบุคคลนั้น ย่อมมีสิทธิที่จะใช้เสรีภาพ
ตามที่รัฐะรรมนูญรับรองในความหมายนี้  ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันต่อบุคคลอ่ืน  กล่าวคือ บุคคล
ย่อมมีหน้าที่ที่จะไม่ไปละเมิดการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคลลนั้น   วึ่งหากจะกล่าวโดยสรุป

                                                           
109 วรพจน์  วิศรุตพิชญ์, สิทธิเสรีภำพตำมรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 

2538), หน้า 21. 
110 บรรเจิด  สิงคะเนติ, หลักพ้ืนฐำนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภำพและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์, 

พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน,  2555), หน้า 49.  
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ได้ว่า “เสรีภาพ” ย่อมก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อ่ืนที่จะไม่เข้ามารบกวนการใช้อ านาจในการกระท าการ
หรือไม่กระท าการของบุคคลนั้น  
 

        3.3.2  ประมวลกฎหมำยอำญำ   
       ในส่วนของกฎหมายไทยที่ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความเก่ียวข้องที่เด่นชัดกับประเด็น 

การอนุญาตให้จ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์นี้ คือ ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 287111 ที่บัญญัติเอาไว้ว่า  
      ผู้ใด 

        1)  เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่าย หรือเพ่ือ
การแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้า ในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พาไปหรือ ยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร 
ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ 
แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอ่ืนใดอันลามก 

        2)  ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องกับการค้าเกี่ยวกับ วัตถุหรือ
สิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่นวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 

                3)  เพ่ือจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามก ดังกล่าว
แล้ว โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระท าการ อันเป็นความผิดตาม มาตรานี้ หรือ
โฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของ ลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 

                    ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ า  
ทั้งปรับ 
                           เรื่องดังกล่าว ตามอนุมาตรา 1) แสดงว่า ต้องมีเจตนาพิเศษ นั่นคือการมีไว้เพ่ือ
การค้า โดยการค้า เพ่ือจ่ายแจก หรือแสดงอวดแก่ประชาชน ถ้าท า หรือ มีไว้ น าเข้า หรือ ส่งออก 
เพ่ือเจตนาพิเศษดังกล่าว จึงผิดตามกฎหมาย หากเป็นการมีไว้เพ่ือชมเองหรือบางกรณีอาจมีคู่รักร่วม
ชมด้วย  จึงไม่เข้าเจตนาพิเศษดังกล่าว      การตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดกฎหมายนั้น  ไม่ได้อยู่ที่
ความรู้สึก  เนื่องจากกฎหมายเขาเขียนไว้แล้วว่าต้องมีเจตนาพิเศษ หากมีไว้ดูเองแล้วเป็นความผิด
ตามมาตรานี้  กฎหมายคงบัญญัติว่า “ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่ง...”  ในท านองเดียวกันกับยาเสพติด
เห็นจะเหมาะสมกว่า 

 
 
 

                                                           
111 ประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา 287 
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ค าว่า “ลามก”112  ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น  

หมายถึง  หยาบช้าต่ าทราม หยาบโลน อันเป็นที่น่ารังเกียจของคนดีมีศีลธรรม เช่น หนังสือลามก พูด
ลามก ท าลามก 

ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร  ลามก (ว.) หมายถึง  ชั่ว, เลว, 
ทราม, ต่ า, ต่ าช้า 

“ลามก” แค่ไหนถึงผิดกฎหมาย?113 
กฎหมายของไทยมีการห้ามการเผยแพร่สิ่งลามกทางสื่อทุกสื่อ แต่ในเรื่องการเผยแพร่ทาง

อินเทอร์เน็ตนี้ก็อาจจะยังไม่ชัดเจนว่ากฎหมายที่มีอยู่ครอบคลุมหรือไม่ ซึ่งก็ก าลังมีการพยายามยกร่าง
กฎหมายเฉพาะในเรื่องนี้อยู่   คงสงสัยว่า  “ลามก” ที่กฎหมายห้ามนั้นแค่ไหน เพียงไร  เพราะคนดู
นั้นเป็นการยากที่จะแยกออกว่าสิ่งไหนลามกหรือสิ่งไหนเป็นศิลปะ  

สื่อลามกนั้นมันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ Pornography114 อันได้แก่ การแสดงถึงพฤติกรรมทาง
เพศไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือภาพที่น าไปสู่การตื่นเต้นทางเพศหรือยั่วยุกามารมณ์หรือท าให้เกิด
ก าหนัด อีกลักษณะหนึ่งคือ Obscenity115 หมายถึงสิ่งที่ท าให้เกิดความรู้สึกอันน่ารังเกียจ เช่น แสดง
ถ้อยค าหรือวัตถุสิ่งของทางเพศในลักษณะที่หยาบช้าน่าเกลียด  ซึ่งในกฎหมายก็ไม่มีบทนิยามชัดเจน
เอาไว้ เป็นหน้าที่ของศาลที่ต้องตีความ ในอเมริกาแม้จะมีกฎหมายบางตัวที่พยายามนิยามเรื่องนี้
เอาไว้  แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา (เทียบได้กับศาลฎีกาของบ้านเรา) ก็ เคยได้มีการวางหลักใน
เรื่องนี้ไว้โดยเอาบรรทัดฐานการพิจารณาเรื่องนี้ไปยึดโยงกับมาตรฐานของชุมชน ท าให้เกิดปัญหาการ
ตีความกันยืดยาว  ว่าจะเอามาตรฐานของชุมชนไหน ยึดตามชุมชนของผู้เผยแพร่หรือชุมชนของผู้ทีร่ับ
สิ่งลามก 

ศาลไทยก็เคยตีความค าว่า “สิ่งอันลามก” นี้ด้วยเช่นกัน และกรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็น “สิ่ง
ลามก” ได้แก่  

1)  ภาพหญิงเปลือยกายกอดชาย  

                                                           
112 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: 

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), หน้า 1007. 
113 Lawyerthai, “ลำมกแค่ไหนถึงผิดกฎหมำย?” ค้นวันที่ 11 มกราคม 2558 จาก http:// 

www.lawyerthai.com/articles/it/009.php 
114 So. Sethaputra, New Model English –Thai Dictionary Volume 2 M to Z 

(กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 2542), หน้า 1094. 
115 เรื่องเดียวกัน, หน้า 968. 
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2)  ภาพหญิงสวมแต่กางเกงในโปร่งตา มีผู้ชายนอนกอด มือโอบบริเวณทรวงอก 
3)  ภาพหญิงเปลือยกายท่อนบนใช้มือกดหูโทรศัพท์กดที่อวัยวะเพศ 
4)  ภาพหญิงเปลือยกายมีแหคลุมตัว มือข้างหนึ่งกุมนมอีกข้างหนึ่งกุมอวัยวะเพศ 
5)  ภาพหญิงเปิดเสื้อให้เห็นหน้าอก  ล้วงมือเข้าไปในกระโปรง 
6)  ภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงในมือล้วงไปที่อวัยวะเพศ 
7)  ภาพหญิงเปลือยสวมกางเกงขาสั้นมือข้างหนึ่งล้วงไปจับที่อวัยวะเพศ   ภาพดังกล่าวแม้ไม่

เห็นอวัยวะเพศชัดเจนแต่มีลักษณะยั่วยุกามารมณ ์
     ส่วนกรณีที่ศาลเคยวินิจฉัยว่าไม่ใช่ “สิ่งลามก” ก็คือ ภาพสตรีแสดงส่วนสัดความสมบูรณ์

ของร่างกายไม่มีสิ่งปกปิด ส่วนล่างพยายามปกปิดหรือท าเป็นเพียงเงา ๆ ลบเลือนให้เป็นอวัยวะที่
ราบเรียบแล้วซึ่งศาลบอกว่าไม่มีลักษณะน่าเกลียด  น่าอุจาดบัดสี  จึงไม่ลามก 

   อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ แค่ไหนคืออนาจาร?116  แท้จริงแล้ว การกระท าแค่ไหนถึง
จะเรียกได้ว่า อนาจารตามกฎหมาย 

   กฎหมายก าหนดความผิดฐานอนาจารไว้ว่า การกระท าใดที่ควรขายหน้าต่อหน้าธารก านัล 
โดยการเปลือยหรือเผยร่างกาย หรือท าการลามกอย่างอ่ืน โดยไม่มีโทษจ าคุกแต่อย่ างใด มีแต่เพียง
โทษปรับไม่เกิน 500 บาท กฎหมายบอกว่า แม้ตัวผู้กระท าเองไม่ขายหน้า แต่ถ้าควรขายหน้าก็ถือว่า
อนาจารแล้ว  ส่วนจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรก็ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น การวิ่งแก้ผ้าเพ่ือ
ถ่ายภาพยนต์กลางที่สาธารณะชน เอามาเปรียบเทียบกับการวิ่งแก้ผ้าเพราะถูกคนบุกเข้ามาท าร้าย
ขณะก าลังอาบน้ า จะเห็นว่า กรณีแรกผิดกฎหมายในฐานอนาจาร ส่วนกรณีหลังไม่ผิด เพราะขาด
เจตนา 

   หากลองมาพิจารณาอีกเรื่องการ (เกือบ) เปลือยกายอาบน้ าบนรถ แล้วแห่ไปรอบเมือง จะ
เห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรท า ขัดกับวัฒนธรรมไทย กฎหมายก็มาจากวัฒนธรรมที่ดีงามนั่นเอง แม้ว่า
การอาบน้ านั้นจะมีการเอากระจกมาบัง ใส่ผ้าสีเนื้อไว้ด้านใน แต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยร่างกายแล้ว 
เมื่อเทียบกับคุณย่าคุณยายที่อาบน้ าในล าคลองตามบ้านนอกที่อยู่ติดแม่น้ า จะเห็นได้ว่าเจตนามัน
ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม สมัยนี้แล้ว การอาบน้ าก็ควรกระท าในห้องน้ าตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ไม่งั้น
บรรดาคุณย่าคุณยาย อาจต้องไปโรงพัก เพราะผิดฐานอนาจารได้ 

   เช่นเดียวกันกับกรณี การแก้ผ้าเพ่ือร าแก้บน บุคคลอาจจะไปบนบานศาลกล่าวอย่างไรไม่มี
ผู้ใดทราบ แต่หากต้องแก้ผ้าเพ่ือแก้บนแล้ว ก็ต้องกระท าให้มิดชิด หากกันบุคคลภายนอกออกไปไม่ได้ 
ก็ต้องหาผ้าหรืออะไรมาปิดบังรอบบริเวณไว้ ไม่งั้นก็อาจผิดอนาจารได้ เช่นเดียวกันกับเรื่องการเดิน

                                                           
116 โกวิท ทาตะรัตน์, บทควำมกฎหมำยชำวบ้ำน “แค่ไหนถึงจะเรียกว่ำ..อนำจำร”,  ค้น

วันที่ 11 มกราคม 2558จาก http://www.lawyerthai.com/articles/people/023.php  
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แฟชั่นโชว์ ที่มีข่าวในบ่อยครั้งว่า “ดาราเต้าหลุด” นั่นก็คือการที่ขายหน้าและเผยต่อหน้าสาธารณชน 
ซึ่งการจะป้องกันไม่ให้เป็นเช่นนั้นก็สามารถท าได้ แต่หลายหนที่เหมือนมีเจตนาจงใจปล่อยให้หลุดให้
โผล่ออกมาออกมา ก็น่าจะผิดฐานอนาจารเช่นกัน แต่ถ้าหากระมัดระวังดีแล้ว ต้องไปพิจารณาตาม
เจตนาเป็นกรณี ๆ ไป การจะท าอะไรต้องดูให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยด้วย จะได้ไม่มีปัญหา  ค าที่
อ้างว่าท าได้เพราะโกอินเตอร์แท้จริงเป็นการอ้างแบบเลื่อนลอย ต้องดูว่าคนที่อ้างถึงนั้นเป็นใคร และ
อยู่ประเทศไหน เนื่องด้วยในบางประเทศการเปลือยกายไม่มีความผิด หากแต่ในประเทศไทยเป็นเรื่อง
ที่ผิดกฎหมาย ที่ส าคัญคือ ควรมีจิตส านึกรับผิดชอบที่ดีด้วย มองเห็นประโยชน์แก่สังคมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว สังคมจะน่าอยู่และแข็งแรงกว่านี้มาก 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าว
ว่า การโฆษณาชวนเชื่อเช่นนี้เข้าข่ายผิดมาตรา 22 (3) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522117 ว่าด้วย
การโฆษณาสินค้าที่สนับสนุนให้กระท าความผิดกฎหมายโดยตรงและโดยอ้อม หรือผิดศีลธรรม ต้อง
ระวังโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจ าและปรับ ซึ่งขั้นตอนหลังจาก
ได้ยูไอพีของเว็บไซต์ที่ลงข่าวดังกล่าวแล้วก็จะท าประสานเจ้าหน้าที่เพ่ือรอสืบหาเบาะแสและจับกุม
ด าเนินคดีในที่สุด 

เนื่องจากปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีการสุ่มตรวจในเว็บไซต์เข้มข้น
ตลอด  ทว่าการโฆษณาชวนเชื่อสินค้าผิดศีลธรรมในอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ดาวเทียมเหล่านี้มี
จ านวนมาก ซึ่งหากตรวจพบแทบจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย เพราะผิดกฎหมายชัดเจนแน่นอน 
นอกจากนี้ยังผิดในประมวลกฎหมายอาญาโทษหนัก ทั้งจ าและปรับอีกด้วย อย่างไรก็ดี สิ่งที่ส าคัญ
อันดับรองลงมาก็คือ คุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานเพราะเป็นสินค้าที่ก๊อบปี้มาขายในราคา
ถูก เรื่องความสะอาดก็ต้องพึงระวัง เพราะถ้าท าความสะอาดไม่ทั่วถึง หรือปล่อยให้ตุ๊กตายางส่ าสอน
ใช้หลายคน อาจจะเป็นที่เพาะเชื้อโรคซึ่งอันตรายมาก”  

พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา รองผู้บังคับการกองปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า “ผิดมาตรา 287 ว่าด้วยเพ่ือความประสงค์ 
แห่งการค้า หรือ โดยการค้า เพ่ือการแจกจ่าย เพ่ือการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้า 
หรือ ยังให้น าเข้า ในราชอาณาจักร ในการค้าเกี่ยวกับ วัตถุ หรือ สิ่งของลามก ต้องระวางโทษ จ าคุก 
ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับ” 

อย่างไรก็ดี ในข้อเท็จจริงนั้น พบว่าเซ็กซ์ทอยส์เช่น “ตุ๊กตายาง” สามารถท าได้ทุกอย่าง อีก
ทั้งมีผิวที่นิ่มเหมือนคนมาก หน้าตาก็มีมากมาย สามารถเปลี่ยนผม เปลี่ยนสีแบบไหนก็ได้ เสียงร้องก็มี
หลายเสียง และยังท าออรัลเซ็กซ์ได้ เลือกความอุ่นได้อีกด้วย ศักยภาพตุ๊กตายางจึงถือว่าใช้ได้ดีกว่า

                                                           
117  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พุทธศักราช 2522 
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ผู้หญิง ส่งผลให้ผู้ชายสมัยนี้ไม่ง้อผู้หญิง อยู่กับของแห้ง ๆ ดีกว่า เนื่องจากควบคุมได้ แถมยังไม่ต้องมี
ปากมีเสียงทะเลาะกัน ไม่งอแง ไม่กินอาหาร จับแต่งตัวได้ สามารถควบคุมได้ทุกอย่าง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องจิต กล่าวว่า ในภาษาจิตวิเคราะห์บอกว่ามันสะท้อนความสัมพันธ์ในอนาคตที่เปราะบาง อีก
หน่อยอาจจะมีการแต่งานน้อยลง เพราะต่างคนต่างแยกกันไปใช้อุปกรณ์สร้างความสุขที่ตนเองชอบ 
ถือว่าเป็นภาวะอันตราย ซึ่งกระแสนี้ในเมืองไทยก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้น  “ถามว่าคนที่ชอบใช้
ตุ๊กตายางหรืออุปกรณ์สร้างความสุขนั้นเข้าขั้นโรคจิตไหม ก็ไม่ จิตแพทย์เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า ภาวะสังคม
เพ้ียน เป็นสังคมตัวใครตัวมัน แต่ถามว่าต้องรักษาไหม คนที่มาหาหมอโรคจิตต้องมีความทุกข์ แต่หาก
เมื่อได้ใช้ตุ๊กตายางแล้วเขาเกิดมีความสุขมาก ๆ จะมาบ าบัดท าไม ที่สหรัฐอเมริกามีผลวิจัยมาว่า ผู้ใช้
หลายรายนั้นดูแลตุ๊กตายางและเซ็กซ์ทอยส์อื่น ๆ ที่เป็นอุปกรณ์สร้างความสุขมากกว่าดูแลภรรยาเสีย
อีก อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจิตวิเคราะห์กล่าวเตือนว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ  เรื่องความ
สะอาด  เพราะไม่เช่นนั้นจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค อาจจะท าให้อวัยวะเพศติดเชื้อหนัก  ซึ่งอันตราย
ต่ออวัยวะที่อ่อนไหวมาก 
 

3.3.3 ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา 150 มีการบัญญัติว่า “การใดมี

วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการ พ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” และในมาตรา 151118 ของกฎหมาย
เดียวกันนี้ก็ได้บัญญัติว่า “การใดเป็นการแตกต่างกับบทบัญญัติของกฎหมาย ถ้ามิใช่กฎหมาย อัน
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นไม่เป็นโมฆะ” 

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน119 (Public Order) เป็นศัพท์ทางวิชาการ  หมายถึง ภาวะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน 
และในการด าเนินชีวิตโดยปรกติสุข 

นั่นคือ  นิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
สิ่งนั้นไม่เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย 

 
3.3.4  พระรำชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 
         “เครื่องมือแพทย์” คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการประกอบโรค 

                                                           
118 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 และ มาตรา151 
119 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนำนุกรมศัพท์กฎหมำยไทยฉบับรำชบัณฑิตยสถำน, พิมพ์ครั้ง

ที2่, (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2543), หน้า 106. 
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ศิลป์ของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบ าบัด และ สัตวแพทย์ 
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพ่ือให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท า
หน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งนี้ ได้รวมถึงส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน
ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นด้วย นอกจากนี้แล้ว กฎหมายยังให้อ านาจรัฐมนตรีสามารถก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์ใดเป็นเครื่องมือแพทย์ได้อีกด้วย120 

หลักของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ 
ใดเป็นเครือ่งมือแพทย์  

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหลักในการพิจารณา 2 ประการ ประการ 
แรก คือ การพิจารณาจากสภาพและคุณลักษณะของตัวผลิตภัณฑ์ว่าเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้
โดยแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ ตัวอย่างเช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอุลตร้าซาวน์ มีด
ผ่าตัด เข็มฉีดยา ฯลฯ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีความชัดเจน  และบุคคลทั่วไปรู้หรือเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็น
เครื่องมือแพทย์ แต่ยังมีผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ เช่น ชุดตรวจโรค น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยสภาพก็จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ด้วย
เช่นกัน  ประการที่ 2 พิจารณาจากสรรพคุณ หรือคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่แสดงในฉลาก  
เอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์   ถ้ามีการแสดงหรือระบุสรรพคุณว่า
ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มีผลต่อร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ และเข้าข่ายเป็นสรรพคุณทางการแพทย์  เช่น 
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดหรือบรรเทาอาการเจ็บปวด การนวดเพ่ือผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฯลฯ 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จัดเป็นเครื่องมือแพทย์เช่นกัน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้  เช่น  อุปกรณ์แม่เหล็ก 
เก้าอ้ีนวด เครื่องสั่นเท้า เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้เ พ่ือกายภาพบ าบัด รวมทั้งอุปกรณ์ที่น ามาใช้
ทางด้านเสริมความงามต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าบนใบหน้า  อุปกรณ์ที่ใช้หลักการของไอออน
โตโฟเรสิส เครื่องกรอหน้า ฯลฯ แต่ทั้งนี้สรรพคุณที่แสดงต้องมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือมา
สนับสนุนและต้องไม่เป็นสรรพคุณที่เปน็เท็จ หรือหลอกลวงด้วย 
 

3.3.5  พระรำชบัญญัติศุลกำกร พุทธศักรำช 2469 
        ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

                                                           
120 กองเผยแพร่และควบคุมการโฆษณา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง

สาธารณสุข, เปิดรหัสสำยด่วน อย. 1556 เมนู 4 สำระน่ำรู้ด้ำนเครื่องมือแพทย์, (กรุงเทพมหานคร: 
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร, 2545) หน้า 4. 
 



92 

        ความผิดตามกฎหมายศุลกากรเป็นความผิดทางอาญาสาขาหนึ่ งซึ่งจะต้องน า
บทบัญญัติทั่วไปในภาค 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับด้วย แต่ความผิดตามกฎหมาย
ศุลกากรเป็นความผิดที่เกิดจากข้อห้าม (MALA  PROHIBITA) ในความผิดบางมาตรา การกระท า
ความผิด  ไม่ต้องมีเจตนาก็เป็นความผิด เช่น ความผิดตามมาตรา 27 และมาตรา 99 แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 ส่วนความผิด   ตามมาตราอื่น ๆ คงเป็นไปตามหลักทั่วไป
ของความผิดทางอาญาคือต้องมีเจตนาถึงจะเป็นความผิด โดยความผิดตามกฎหมายศุลกากร สามารถ
แยกเป็นหมวดหมู่ได้ ดังนี้121 

1)  ความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร 
2)  ความผิดฐานหลีกเลี่ยงอากร 
3)  ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อก ากัด ในการน าเข้า หรือส่งออก 
4)  ความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
5)  ความผิดฐานรับซื้อของหนีภาษีศุลกากรตามมาตรา 27 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช 2469 
6)  ความผิดฐานส าแดงเท็จตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
7)  ความผิดฐานขอคืนเงินอากรเป็นเท็จตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 

พุทธศักราช 2469 
8)  ความผิดฐานปฏิบัติพิธีการศุลกากรไม่ถูกต้อง 
9)  ความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานท าการค้นโดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 18 
10) ความผิดฐานอื่น ๆ 
11) ความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 110 ตาม 

มาตรา 112 เอกูนวีสติ ตามมาตรา 113 ทวิ มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 115 ทวิ มาตรา 115 
ตรี มาตรา 115 จัตวา มาตรา 115 เบญจ มาตรา 119 

12) ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2480 
13) ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2480 
14) ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 
15) ความผิดและโทษตามกฎหมายอื่น 
ความผิดตามกฎหมายศุลกากรดังกล่าว ผู้ศึกษาขอหยิบยกประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องของอ านาจรัฐและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ นั่นก็คือ เรื่องของ
ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อก ากัด ในการน าเข้า หรือส่งออก 

                                                           
121 พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 
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ความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อก ากัด หมายถึง ความผิดที่เกิดจากการน าของที่มีกฎหมาย
ห้ามน าเข้า หรือส่งออก  เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร หรือน าของที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้ต้องขออนุญาต หรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด เข้ามาในหรือส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร โดยผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก ไม่ได้ขออนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ให้ครบถ้วน ความผิดฐานหลีกเลี่ยง  ข้อห้าม ข้อก ากัดนี้ เป็นความผิดฐานหนึ่งในมาตรา 27  แห่ง
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 

ของต้องห้าม (Prohibited Goods)  หมายถึง ของที่กฎหมายก าหนดห้ามน าเข้ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร โดยเด็ดขาด ผู้ใดน าเข้า ส่งออกเป็นความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่
ห้ามนั้น ๆ และเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ตามกฎหมายศุลกากร อีกบทหนึ่งด้วย ตัวอย่าง   
ของต้องห้ามน าเข้า ส่งออก ได้แก่ 

1)  วัตถุลามก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287 
2)  สินค้ามีตรา หรือลวดลายเป็นธงชาติ ตาม พ.ร.บ. ธง พ.ศ. 2522  

          3)  ยาเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  
          4)  เงินตรา พันธบัตร เหรียญกษาปณ์ ใบส าคัญรับดอกเบี้ยพันธบัตรอันเป็นของปลอมหรือ
แปลง ตามประมวลกฎหมายอาญา 
          5)  สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2536  

6)  สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการ 
ส่งสินค้าออกไปนอกและการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2530  

7)  สิ่งพิมพ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดไม่ให้น าเข้าโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ฯลฯ   

    ของต้องก ากัด (Restricted Goods)  หรือของควบคุมการน าเข้า - ส่งออก หมายถึง ของ
ที่มีกฎหมายก าหนดว่าหากจะน าเข้ามา  หรือส่งออกไป  นอกราชอาณาจักรต้องได้รับอนุญาต หรือ
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการน าเข้าส่งออกให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายนั้น ๆ ก าหนดไว้ก่อน ผู้ใด  
น าของต้องก ากัดเข้ามาใน หรือส่งออก โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง  เป็นความผิดตามกฎหมายที่ควบคุมของนั้น ๆ และเป็นความผิดฐาน
หลีกเลี่ยงข้อก ากัด ตามกฎหมายศุลกากรอีกบทหนึ่งด้วย 

ในปัจจุบันมีสินค้าหลายประเภท  หลายชนิด ที่ถูกควบคุมมิให้น าเข้ามาในหรือส่งออก ไป
นอกราชอาณาจักร ซึ่งจะต้องตรวจสอบจากกฎหมายนั้น ๆ ด้วยว่าก าหนดไว้ว่าอย่างไร  ซึ่งมีประมาณ 
100 ฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 
2522 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ 2551 
พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 
2518 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่ด าเนินการอยู่แล้วข้างต้น  ได้มีความพยายามในการ
ผลักดันกฎหมายและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกันการห้ามการน าเด็กไปใช้ในสื่อลามก 
ได้แก่  

(1) มาตรการด าเนินคดี ในประมวลกฎหมายอาญา ก าหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการ
ครอบครองสื่อลามกอนาจารเป็นความผิดเฉพาะการมีไว้ครอบครองเพ่ือการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือ
เพ่ือการแสดงอวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือส่ง
ให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ 
ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้า  โดยไม่ได้แยกประเภทของสื่อลามกอนาจาร
ผู้ใหญ่กับสื่อลามกอนาจารเด็ก ทั้ งนี้  การครอบครองสื่อลามกอนาจารผู้ใหญ่ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่
สามารถจะกระท าได้  แต่สื่อลามกเด็กเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก  ประกอบกับการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นการกระท าความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญาอย่างชัดแจ้ง  การมีไว้ในครอบครองจึงมีลักษณะแตกต่างจากการครอบครองสื่อลามกผู้ใหญ่ 
นอกจากนี้ การผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก 
สมควรที่จะก าหนดให้เป็นความผิด   

1)  ก าหนดค านิยามของค าว่า สื่อลามกอนาจารเด็ก 
2)  ก าหนดให้ผู้ใดที่มีวัตถุหรือสื่อลามกอนาจารของเด็กอายุเกินสิบห้าปี  แต่ไม่เกินสิบแปดปี

ไว้ในครอบครอง  โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนหรือประชาชน  ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้ งปรับ  นอกจากนี้  ผู้ใดที่มีวัตถุหรือสื่อลามก
อนาจารของเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไว้ในครอบครอง  โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน
หรือประชาชน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในฝั่งของต่างประเทศ  การควบคุมสื่อลามกอนาจารเด็ก (Child Pornography) ของในแต่
ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน  อันเนื่องมาจากแนวความคิดและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความลามก
อนาจารและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กที่มีนั้นแตกต่างกัน  แต่เนื่องจากว่าอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนั้นมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น อายุของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดนั้นก็มีแนวโน้มที่น้อยลง  
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ดังนี้แล้ว รัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศจึงได้มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือเข้ามาควบคุมสื่อลามกอนาจาร
เด็ก เพ่ือเป็นการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากสื่อดังกล่าว122 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 โดยในปี ค.ศ. 1982 ในคดี New York v. Ferber123 ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 
(U.S. Supreme Court) ได้เห็นชอบกับกฎหมายของรัฐนิวยอร์กที่ห้ามการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก 
โดยศาลเห็นว่า กฎหมายของรัฐนิวยอร์กชอบด้วยรัฐธรรมนูญและไม่ขัดต่อ First Amendment124

ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก First Amendment ยอมรับให้มีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องลามกอนาจารได้ 
ด้วยเหตุผลที่ว่า  

(1)  ประโยชน์สาธารณะที่รัฐจะได้รับจากการป้องกันการละเมิดทางเพศต่อเด็กมีมาก 
(2)  การแจกจ่ายและจ าหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็กมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการละเมิดทาง 

เพศกับเด็ก  
(3)  การโฆษณาและขายสื่อลามกเด็กเป็นสิ่งที่กระตุ้นการผลิตสื่อลามกเด็ก และ 
(4)  ภาพลามกเด็กมีคุณค่าทางศิลปะน้อยมาก ด้วยเหตุนี้การตัดสินว่าสื่อลามกเด็กอยู่

นอกเหนือความคุ้มครองของ การแก้ไขครั้งแรก (First Amendment) จึงสอดคล้องกับค าตัดสินที่
ผ่านมาของศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1990  ในคดี Osborne v. Ohio125  ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้
ตัดสินว่า  กฎหมายของรัฐโอไฮโอที่ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนอกจากบิดามารดา 
และผู้อุปการะเด็กนั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา  โดยศาลตัดสินว่าแต่ละมลรัฐสามารถ
ก าหนดฐานความผิดของการมีไว้ซึ่งครอบครองของสื่อลามกเด็กได้แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ

                                                           
122 ปิยวรรณ ซอน, “การควบคุมสื่อลามกอนาจารเด็กในต่างประเทศ”, กฤษฎีกำสำร. 10, 4 

(เมษายน-พฤษภาคม 2558): 4. 
123 New York v. Ferber, 458 U.S. 747 (1982) (United States Supreme Court, 

1982) อ้างถึงใน ปิยวรรณ ซอน, “การควบคุมสื่อลามกอนาจารเด็กในต่างประเทศ”, กฤษฎีกำสำร. 
10, 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2558): 4. 

124 Mashiba Yasuhiro, Child Pornography Regulation in Foreign Countries, Nov 
2008, Legal Reference, at 51. อ้างถึงใน ปิยวรรณ ซอน, “การควบคมุสื่อลามกอนาจารเด็กใน
ต่างประเทศ”, กฤษฎีกำสำร. 10, 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2558): 4. 

125 Osborne v. Ohio, 495 U.S. 103 (1990) (United States Supreme Court, 1990) 
อ้างถึงใน ปิยวรรณ ซอน, “การควบคุมสื่อลามกอนาจารเด็กในต่างประเทศ”, กฤษฎีกำสำร, 10, 4 
(เมษายน-พฤษภาคม 2558): 4. 
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แจกจ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กก็ตาม  เนื่องจากรัฐไม่ได้ต้องการที่จะควบคุมความคิดหรือความรู้สึกของ
พลเมืองเพ่ือให้ได้รับประโยชน์สาธารณะจากการควบคุมดังกล่าว  แต่รัฐต้องการที่จะขจัดความ
เสียหายจากสื่อลามกอนาจารด้วยการลดจ านวนของสื่อดังกล่าวในตลาดให้น้อยลง 

ทั้งนี้  ที่ผ่านมากฎหมายของมลรัฐที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็กจะก าหนดโทษเฉพาะ
กรณีสื่อลามกอนาจารเด็กที่มาจากเด็กที่มีตัวตนอยู่จริงเท่านั้น  เนื่องจากเห็นว่าสื่อลามกอนาจารเด็ก
เป็นต้นเหตุของการกระท าทารุณทางเพศกับเด็ก  ซึ่งท าให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่เด็ก  และท า
ให้กฎหมายในหลายรัฐมีบทก าหนดโทษที่รุนแรงส าหรับสื่อลามกอนาจารเด็ก 126  อย่างไรก็ตาม
สหรัฐอเมริกาได้ มีการบัญญัติกฎหมาย  The Child Pornography Prevention Act of 1996 
(CPPA) โดยมีการก าหนดโทษส าหรับสื่อลามกอนาจารเด็กที่ไม่ได้ท าจากเด็กที่มีอยู่จริงด้วย ซึ่งท าให้
ได้รับการต่อต้านว่าเป็นการขัดต่อ First Amendment (Freedom of speech)  ของรัฐธรรมนูญ
แห่ งสหรัฐอเมริกา  ซึ่ งต่อมาในคดี  Ashcroft v. Free Speech Coalition127  ศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่ากฎหมายข้างต้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา โดยศาลเห็นว่า สภา 
Congress  ต้องไม่บัญญัติกฎหมายที่จะเป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออก  ซึ่งบทบัญญัติของ  
CPPA ดังกล่าว  ครอบคลุมการแสดงออกท่ีอยู่นอกเหนือไปจากความลามกและเกี่ยวข้องกับสื่อลามก
เด็ก จึงเป็นบทบัญญัติที่มีขอบเขตที่กว้างเกินไปอันจะเป็นการจ ากัดเสรีภาพทางการแสดงออกโดยไม่
ค านึงถึงคุณค่าทางวรรณกรรม ทางศิลปะทางการเมืองการปกครอง  และทางวิทยาศาสตร์   
นอกจากนี้  กฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ห้ามการวาดภาพของหนุ่มสาวที่ก าลังกระท าการเกี่ยวกับ
เพศ  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความจริงของสังคมสมัยใหม่และ
เป็นแก่นของศิลปะและวรรณกรรมของประเทศ  ซึ่งครอบคลุมไปถึงการแสดงเรื่อง Romeo and 
Juliet ของ William Shakespeare ภาพยนตร์เรื่อง William Shakespeare’s Romeo - Juliet 
และภาพยนตร์รางวัลออสการ์เรื่อง Traffic และ American Beauty อีกด้วย ในการนี้ ในปี ค.ศ. 
2003 สภาคองเกรส ได้แก้ไขเพ่ิมเติม The Child Pornography Prevention Act of 1996 โดย
กฎหมายชื่อว่า PROTECT Act of 2003 (Pub.L. 108-21, 117 Stat. 650, S. 151, enacted April 
30, 2003) โดยได้ก าหนดขอบเขตของสื่อลามกอนาจารให้แคบลงตามแนวทางของศาลสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกาในคดี Ashcroft สาระส าคัญของกฎหมาย Protect  Act of 2003 ในสหรัฐอเมริกาแต่
ละรัฐจะมีกฎหมายที่ควบคุมเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก แต่เนื่องจากการซื้อขายสื่อลามกอนาจาร

                                                           
126 Mashiba Yasuhiro, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
127 Ashcroft v. Free Peech Coalition, 535 U.S. 234 (2002) (United States 

Supreme Court, 2002) อ้างถึงใน ปิยวรรณ ซอน, “การควบคุมสื่อลามกอนาจารเด็กใน
ต่างประเทศ”, กฤษฎีกำสำร, 10, 4 (เมษายน-พฤษภาคม 2558): 5. 
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เด็กสามารถกระท าได้ระหว่างรัฐผ่านอินเทอร์เน็ต จึงมีความจ าเป็นในการควบคุมการซื้อขายสื่อลามก
อนาจารเด็กในลักษณะดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้สหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดแนวทางการควบคุมสื่อลามก
อนาจารเด็กไว้ใน Section 2252, section 2252A และ section 2256 ใน Title 18 Chapter 110 
ของ United State Code โดยก าหนดนิยามของสื่อว่า คือสื่อใด ๆ ทางประสาทสัมผัสทางตาที่รวมถึง
ภาพถ่ายฟิล์ม วิดีโอ ภาพวาด ภาพวาดคอมพิวเตอร์ หรือไม่ว่าจะท าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถแปลงเป็นฟิล์มหรือภาพได้โดยแสดงถึงการกระท าทางเพศที่โจ่งแจ้ง และเข้าลักษณะ
ดังต่อไปนี้ คือ  

(1)  ใช้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี มากระท าทางเพศอย่างโจ่งแจ้งในกระบวนการผลิตสื่อลามก
อนาจารเด็กดังกล่าว หรือ  

(2)  เป็นสื่อจ าพวกภาพ Digital หรือภาพ Computer - Generated หรือภาพเคลื่อนไหวที่
เป็น Computer - Generated ของเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่กระท าทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือเป็นการ
กระท าที่คล้ายคลึงจนแยกออกไม่ได้ (Indistinguishable) หรือ (3) เป็นสื่อที่ผลิตหรือแก้ไขให้เห็นเป็น
เด็กท่ีสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอายุต่ ากว่า 18 ปีก าลังกระท าทางเพศ 

ในส่วนของบทก าหนดโทษ กฎหมายดังกล่าวก าหนดโทษส าหรับกรณีหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 
1)  การขนส่งโดยเจตนาซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก 
2)  การรับไว้ หรือแจกจ่ายโดยเจตนาซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก 
3)  การจ าหน่ายโดยเจตนา หรือครอบครองไว้โดยมีเจตนาเพ่ือการจ าหน่ายซึ่งสื่อลามก

อนาจารเด็ก 
4)  การมีไว้ครอบครองโดยเจตนา หรือเข้าถึง (Access) เว็บไซต์สื่อลามกอนาจารเด็กโดย

เจตนาโดยก าหนดโทษปรับและจ าคุก 5 - 20 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับส าหรับกรณีท่ีเข้าลักษณะข้อ (1) ถึง
ข้อ (3) และก าหนดโทษปรับและจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ  ส าหรับกรณีท่ีเข้าลักษณะตาม
ข้อที ่(4) 

ประเทศอังกฤษ 
ในส่วนของ England และ Wales ก าหนดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไว้ในกฎหมาย 2 

ฉบับด้วยกัน คือ (1) Protection of Child Act 1978 และ (2) Criminal Justice Act 1988โดย 
Protection of Child Act 1978 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแจกจ่ายและการน ามา
แสดงให้เห็น (Exhibition) ถึงภาพเคลื่อนไหวที่ลามกอนาจาร  (Indecent) ของเด็ก ในขณะที่ 
Criminal Justice Act 1988 เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีไว้ครอบครองซึ่งภาพเคลื่อนไหวลามก
อนาจารเด็ก  อย่างไรก็ตาม  นอกเหนือจากกฎหมายดังกล่าวที่ก าหนดโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องสื่อลามก
อนาจารเด็กแล้ว ใน Criminal Justice and Public Order Act 1994 ได้มีการขยายนิยามของสื่อ
ลามกอนาจารเด็กให้ครอบคลุมถึงภาพตัดต่อ (Pseudo Photogragh) ด้วย นอกจากนี้ กฎหมาย 
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Sexual Offence Act 2003 มาตรา 45 ได้มีการก าหนดให้เพ่ิมอายุของเด็กจาก 16 ปี เป็น 18 ปีอีก
ด้วย  โดย Protection of Child Act 1978 ก าหนดว่าภาพหรือภาพตัดต่อ (Pseudo Photogragh) 
ลามกอนาจารเด็ก จะหมายความรวมถึงฟิล์ม ภาพถ่าย การบันทึกวิดีโอ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สามารถแปลงเป็นภาพได้ (มาตรา 7 (2) - 7 (5)) โดยภาพตัดต่อ (Pseudo Photogragh) ลามก
อนาจารเด็ก หมายถึง  สิ่งที่ตกแต่งโดยคอมพิวเตอร์เพื่อให้เห็นเป็นภาพ (มาตรา 7(7))  

ในส่วนของบทก าหนดโทษ Protection of Child Act 1978 ก าหนดโทษส าหรับการผลิต 
การแจกจ่ายการน ามาแสดงให้เห็น (Exhibition) ถึงภาพเคลื่อนไหวลามกอนาจาร  (Indecent) เด็ก
ไว้ โดยก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 6128  ส่วน Criminal 
Justice Act 1988  ก าหนดโทษส าหรับการมีไว้ครอบครองซึ่งภาพเคลื่อนไหวลามกอนาจารเด็ก 
มาตรา 160  โดยก าหนดโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ ตามมาตรา 160 (2a)129 

กฎหมายประเทศญี่ปุ่น 
ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็ก คือ Act on Punishment of 

Activities Relating to Child Prostitution and Child Pornography,and the Protection of 
Children (Act No. 52 of May 26, 1999) มีผลบังคับใช้เมื่อปี ค.ศ. 1999 โดยในปี ค.ศ. 2004 ได้มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายดังกล่าวเพ่ือควบคุมการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กให้เข้มงวดและเพ่ิม
โทษให้รุนแรงมากขึ้นส าหรับสื่อที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมล่าสุดเมื่อปี ค.ศ.2014 
ในประเด็นเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กท่ีไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง ประเทศญี่ปุ่นได้เคยมีความเคลื่อนไหว
เพ่ือให้มีการควบคุมสื่อลามกอนาจารเด็กท่ีรวมถึงกรณีเป็นภาพวาดการ์ตูน หรือ Animation ของเด็ก
ที่ไม่ได้มีอยู่จริงด้วย โดยให้มีการทบทวนกฎหมายข้างต้นเมื่อครบระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่มีผลบังคับ
ใช้ อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งมีการทบทวนถึงแม้จะมีความเคลื่อนไหวให้รวมการควบคุมไปถึงสื่อลามก
อนาจารเด็กท่ีไม่ได้มีอยู่จริงด้วย แต่สุดท้ายมาตรการดังกล่าวก็ถูกชะลอไปก่อน 

เกี่ยวกับสาระส าคัญของกฎหมาย มาตรา 2 ก าหนดว่า “เด็ก” ในกฎหมายนี้หมายถึงผู้ที่มี
อายุไม่เกินสิบแปดปี และมาตรา 2 (3) ก าหนดว่า “สื่อลามกอนาจารเด็ก (Child Pornography)” 
หมายถึง สื่อที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ 

1)  สิ่งที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์โดยมีเด็กเป็นคู่นอน หรือมีเด็กเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การมีเพศสัมพันธ์ หรือสภาพของเด็กที่เก่ียวข้องกับการกระท าที่คล้ายคลึงกับการมีเพศสัมพันธ์ 

                                                           
128 Mashiba Yasuhiro,  เรื่องเดิม, หน้า56. 
129 160 (2A) A Person shall be liable on conviction on indictment  of an 

offence under this section to imprisonment for a term not exceeding five years or a 
fine, or both. 
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2)  สิ่งที่แสดงถึงการสัมผัสอวัยวะเพศเด็ก สภาพของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็กสัมผัส
อวัยวะเพศของผู้อื่น และเป็นสิ่งที่ท าให้กระตุ้นอารมณ์เพศ 

3)  สิ่งที่แสดงถึงสภาพของเด็กที่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าทั้งหมดหรือไม่ได้ใส่เพียงบางส่วน และเป็นสิ่ง
ที่มีการแสดงให้เห็นหรือเน้นส่วนที่เกี่ยวกับเพศของอวัยวะเด็ก (อวัยวะเพศหรือรอบอวัยวะเพศ ก้น 
หรือหน้าอก) และเป็นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์เพศ 

การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในปี 2014 นอกเหนือจากการเพ่ิมมาตรา 2 (3) 1) ข้างต้นแล้ว 
เป็นการแก้ไขโดยเพ่ิมข้อบทที่ห้ามมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็กและสื่อเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศ
เด็กไว้ในมาตรา 3 (2) ที่ก าหนดว่า ห้ามผู้ใดซื้อขายบริการเด็ก หรือมีครอบครองไว้ซึ่งสื่อลามก
อนาจารเด็ก หรือกระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นการน าสิ่งในมาตรา 2 (3) 1) ถึง 2 (3) 3) มาเก็บบันทึกไว้ใน
รูปแบบที่สามารถเห็นได้ด้วยประสาทสัมผัสทางตา หรือกระท าทารุณทางเพศแก่เด็ก  

นอกจากนี้ ได้เพ่ิมมาตรา 7 (5) ที่ก าหนดว่าผู้ใดผลิตสื่อลามกอนาจารของเด็กคนใดคนหนึ่ง 
ด้วยการแอบน าสิ่งในมาตรา 2 (3) 1) ถึง 2 (3) 3) ของเด็กคนนั้นมาบันทึกเป็นภาพ หรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออ่ืน ๆ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน เช่นเดียวกับ
มาตรา 7 (2) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงโทษผู้ที่แอบผลิตสื่อลามกอนาจารเด็ก  โดยที่ผ่านมาในกรณี
ของการผลิตสื่อลามกอนาจารเด็กที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นจะก าหนดโทษไว้
เฉพาะในกรณีที่บังคับให้เด็กถ่ายรูปเหล่านั้น  อย่างไรก็ตาม  ประเทศญี่ปุ่นได้เพ่ิมให้กรณีการแอบถ่าย
เขา้ลักษณะเดียวกันด้วยถึงแม้จะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยต่อสาธารณะก็ตาม 

นอกจากนี้ มาตรา 16 (3) เป็นการเพ่ิมเติมข้อบทให้ผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตต้องด าเนิน
มาตรการป้องกันอาชญากรรมเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กในอินเทอร์เน็ต  โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการด าเนินมาตรการป้องกันอาชญากรรมเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กใน
อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม  ข้อบทดังกล่าวต้องการให้ผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีมาตรการใด ๆ เลยใน
การป้องกันอาชญากรรมริเริ่มในการสร้างมาตรการ  ส่วนผู้ประกอบการที่ได้เคยด าเนินมาตรการแล้ว
ก็ถือว่าได้ท าหน้าที่แล้วก็ไม่ต้องด าเนินมาตรการพิเศษให้เข้มงวดมากข้ึนจากอดีตแต่อย่างใด 

บทก าหนดโทษ 
มาตรา 7 (1) ผู้ที่มีไว้ครอบครองซึ่งสื่อลามกอนาจารเด็ก เพ่ือตอบสนองความสนใจทางเพศ

ของตน(เฉพาะกรณีการครอบครองโดยเจตนาของตน  และเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน) 
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน 

มาตรา 7 (2) ผู้ที่เสนอ (Offer) สื่อลามกอนาจารเด็ก จ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 3 
ล้านเยน 

มาตรา 7 (6) ผู้ที่เสนอ (Offer) สื่อลามกอนาจารเด็กโดยไม่เจาะจงหรือต่อคนจ านวนมาก 
หรือแสดงให้สาธารณะได้เห็นในวงกว้าง จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 ล้านเยน 
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       แต่ในประเทศไทย เรื่องเซ็กซ์ทอยส์นั้นยิ่งปกปิดมากเท่าไหร่คนก็ยิ่งอยากรู้อยากลอง 
แม้จะมีแอบขายมีแบบซุกซ่อนก็ยังสามารถตามเสาะหาจนเจอ หลาย ๆ ประเทศเขามีร้านที่เรียกว่า 
“เซ็กซ์ช็อป” (Sex Shop) จ าหน่ายกันอย่างเปิดเผย  และเรียกความสนใจจากชาวไทยที่ไปเที่ยว
ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี  เพราะประเทศไทยเรื่องเซ็กซ์ทอยส์เป็นของต้องห้าม แต่ห้ามเท่าไหร่ 
จับกุมปราบปรามไปแค่ไหนก็ไม่หมด  เพราะก็ยิ่งมีขายกันอย่างโจ่งแจ้งตามตลาดนัด  และยังสามารถ
สั่งซื้อได้ตามเว็บไซต์อีกด้วย 

       ผู้ซึ่งมีสินค้าเซ็กซ์ทอยส์อยู่ในการควบคุมดูแลหลายรายการในฐานะของผู้บริโภคราย
หนึ่ง และเพ่ือนของผู้จัดจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยในเว็บไซต์แห่งหนึ่ง  ยินยอมเปิดเผยว่า  อันว่าเซ็กซ์ทอยส์
นั้น  แม้จะผิดกฎหมายในบ้านเรา  แต่การจัดจ าหน่ายนั้นมีวิธีที่ง่ายดายมากในการได้มาครอบครอง
เป็นเจ้าของ “ต้องบอกว่าคนที่เคย ๆ จะรู้ว่าถ้าอยากได้เซ็กซ์ทอยส์สักอันหนึ่งจะไปหาได้ที่ไหน  ซึ่ง
ของอย่างนี้นั้นสามารถแพร่ได้โดยง่าย ผู้ชายส่วนใหญ่ ตลอดจนผู้หญิงที่ชื่นชอบ และอีกหลายเพศรู้ว่า
มีจ าหน่ายที่ไหน   ท่าเรือคลองเตย เยาวราช  คลองถมมีแน่นอน  อยากได้ก็ต้องลองถามเอาเอง  ตาม
ด่านชายแดนทั้งหลาย  มีทั้งที่แม่สาย หาดใหญ่ ตลาดนัด แค็ตตาล็อกสินค้า  รวมถึงมีลงโฆษณาใน
นิตยสารปลุกใจเสือป่า  กระทั่งสามารถลองสอบถามตามร้านที่ขายหนังโป๊  หนังสือลามกก็มีขายหมด 
ที่จับได้เป็นส่วนน้อยมาก  ยิ่งในปัจจุบันอิทธิพลของอินเทอร์เน็ต  ก็ท าให้มีการสั่งซื้อเซ็กซ์ทอยส์ทาง
เว็บไซต์จ านวนมากแล้ว”  แหล่งผลิตเซ็กซ์ทอยส์ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น ที่จีน
มีจ านวนมาก  เพราะแรงงานผลิตที่นี่ราคาถูก  ที่ไต้หวันก็เช่นเดียวกัน  ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นมีเซ็กซ์
ทอยส์แบบใหม่ ๆ หลากหลายรูปแบบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการของเล่นบนเตียงได้เป็นอย่าง
ดี จึงเป็นที่นิยมมาก  ซึ่งการลักลอบน าเข้ามานั้น  มีทั้งชาวต่างชาติที่ขนมาเอง  ส่วนใหญ่เป็นคน
ไต้หวัน คนญี่ปุ่น มาร่วมหุ้นกับคนไทย มีทั้งขนมาตามด่านชายแดน เช่น ที่ด่านแม่สาย และขนมาทาง
เครื่องบินมา ในรูปแบบที่หลากหลาย ซุกซ่อน แอบเอาบ้าง  และส่วนหนึ่งที่พ้นสายตาและเล็ดรอด
จากสายตาเจ้าหน้าที่มาได้ 

       “การค้าเซ็กซ์ทอยส์ในไทยเป็นเรื่องลักลอบ จึงจัดเป็นธุรกิจใต้ดิน  แต่ก็ท ากันแบบข้าม
ชาติเพราะรายได้งาม  ส่วนการที่ขนมาเยอะแบบนั้น มีอยู่แล้วเรื่องส่งส่วย พอผ่านด่านมาได้ที่นี้ก็ง่าย
ในการกระจาย  จะไปจ าหน่ายแบบไหน ก็แบบที่ว่ามาท้ังหมด  ถึงได้บอกว่า ถ้าอยากได้จริง ๆ หาง่าย
มาก เหมือนกับว่าเรามีเซ็กซ์ช็อปถูกกฎหมายเลย  ซึ่งสุดท้ายเส้นทางของเซ็กซ์ทอยส์ก็ไปอยู่ใน
ห้องนอน ไปอยู่บนเตียงสนองความต้องการของที่จริงแล้วเขาอยากให้เซ็กซ์ทอยส์เป็นเรื่องถูก
กฎหมาย และอยากให้มีร้านเซ็กซ์ช็อปในเมืองไทยเสียที  “เห็นด้วย กับการเปิดร้านขายอุปกรณ์ทาง
เพศอย่างถูกกฎหมาย ผมว่าเรื่องเพศ เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์  ทุกคนต้องมีการระบายออกใน
เรื่องนี้ แต่บางคนไม่มีโอกาสเหมือนคนทั่วไป  เช่น  คนโสด คนพิการ  คนที่ยังไม่พร้อมที่จะมี
ครอบครัว คนที่คู่ครองเสียชีวิตหรือเสื่อมสมรรถภาพ เซ็กซ์ทอยส์ยังช่วยให้คนเหล่านี้ ไม่ต้องไปใช้
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บริการทางเพศซึ่งเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศด้วย ในการใช้เซ็กซ์ทอยส์คงไม่มีใครอุตริน ามาใช้กลาง
ตลาด หรือที่สาธารณะเป็นแน่ มีแต่จะแอบใช้ในที่ส่วนตัว ไม่ให้ใครเห็น และไม่ท าให้ใครเดือดร้อน 
แล้วเหตุใดทางการจึงให้มันเป็นของผิดกฎหมาย” เชื่อว่า เซ็กซ์ทอยส์มีประโยชน์ ช่วยลดปัญหาการ
ขายบริการทางเพศ ลดปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ ลดปัญหาครอบครัว กรณีที่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งหมดสมรรถภาพ และยังช่วยขยายช่วงอายุในการแต่งงานของวัยรุ่นให้สูงขึ้นด้วย 

ขณะที่เสียงของฝ่ายจับกุมและปราบปราม นั้น ในเรื่องนี้ ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า ในการจับกุม อย.จะด าเนินการร่วมกับกรม
ศุลกากร โดยมี ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ตลอดจนศูนย์เฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมตรวจสอบ ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมในปี 2549 นี้ ได้จับกุมไป 4 ครั้ง 
มูลค่าสินค้าประมาณ 1 ล้านบาท โดยจับได้ 6,500 ชิ้น 

ทั้งนี้  เจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลาง พร้อมน าตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผู้ลักลอบน าเข้ามีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ เช่น ชาวจีน ชาวญี่ปุ่น และของกลางทั้งหมดส่งเจ้าหน้าที่ศุลกากร เพ่ือด าเนินการ
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

ส าหรับแหล่งที่มาของเซ็กซ์ทอยส์ส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เข้ามาทางด่านสินค้าและที่ท่า
อากาศยานกรุงเทพฯ มาทั้งในรูปแบบการลักลอบขน ซุกซ่อนมากับสินค้าประเภทอ่ืน และพกพาเข้า
มาแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก่อนจะไปวางขายที่ท่าเรือคลองเตย และเยาวราช ซึ่งส่วนใหญ่ที่จับได้จะเป็น
ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร  โดยที่ทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทราบ รู้เบาะแสมาก่อนล่วงหน้า 
หรือลักษณะใครน่าสงสัย เที่ยวบินมาจากที่ใดที่น่าเป็นห่วง ก็จะมีการเฝ้าระวัง ส่วนด่านสินค้าที่พบ
เป็นระยะ ๆ คือ ด่านแม่สาย เนื่องจากเป็นด่านชายแดนที่รับสินค้าโดยตรงจากประเทศจีน ผ่านเรือ
สินค้าท่ีล่องตามแม่น้ าโขง โดยจะพบร่วมกับยาผิดกฎหมาย เช่น วัคซีนเถ่ือน 

เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สุขภาพท าให้ อย.ไม่สามารถเข้าด าเนินการได้โดยตรง ต้องอาศัย
อ านาจของทางส านักงานคณะกรรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ดังนี้แล้ว ทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้มีการหารือเรื่องการจะเตรียมจะ
เสนอออกประกาศให้อุปกรณ์ทางเพศเหล่านี้เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม  ทั้งนี้
ไม่ได้เป็นการด าเนินการเพ่ือให้มีการน าเข้าอย่างถูกกฎหมาย  แต่จะประกาศให้เป็นอุปกรณ์ที่ห้าม
น าเข้าเพ่ือที่จะได้ด าเนินคดีแก่ผู้ลักลอบได้ 

ด้วยข้อจ ากัดในด้านกฎหมายบางเรื่องก็ท าให้การจับกุมสินค้าประเภทเซ็กซ์ทอยส์ยังท าได้ไม่
เต็มที่  เพราะสินค้าเซ็กซ์ทอยส์ปัจจุบันยังจัดเป็นสินค้าผิดกฎหมายที่ละเมิดศีลธรรมและประเพณีที่ดี
งาม  ความผิดจึงเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น  แต่ถ้าจัดให้เซ็กซ์ทอยส์เป็นเครื่องมือแพทย์ 
ความผิดจะเข้มงวดมากขึ้น  ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่อนข้าง
ด าเนินการใด ๆ ได้ล าบาก  เนื่องจากล่อแหลมว่าจะมีอ านาจด าเนินการอะไรได้มากแค่ไหน แต่ถ้า
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กฎหมายจัดให้เซ็กซ์ทอยส์เป็นเครื่องมือแพทย์  การด าเนินการจะเข้มงวดมากขึ้น “เพราะกฎหมาย
เครื่องมือแพทย์นั้น  ระบุว่าก่อนที่จะน าเครื่องมือแพทย์เข้ามาในประเทศจะต้องขออนุญาตส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก่อนในการน าเข้า หรือจดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง สรุปว่าต้องผ่าน
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งตรงนี้  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเอง ก็จะ
สามารถใช้อ านาจกลั่นกรองได้ว่าอันไหนเหมาะสมหรือ ไม่เหมาะ อันไหนให้เข้าหรือไม่ให้เข้า 
ขณะเดียวกันการที่จะโฆษณาต่าง ๆ ก็จะต้องขออนุญาตเสียก่อนถึงจะด าเนินการ ไม่เช่นนั้นก็ผิด
กฎหมาย  ถือเป็นการฝ่าฝืนท าให้ เราสามารถควบคุมได้มากขึ้น ” และในขณะนี้ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ก าลังมีการด าเนินการพิจารณาที่จะจัดให้เซ็กซ์ทอยส์เข้ามาอยู่ภายใต้
กรอบของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างเข้มงวดมากขึ้น  โดย
ใช้กฎหมายเครื่องมือแพทย์เป็นกฎหมายเฉพาะ  ทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์พิจารณาเรื่องนี้อยู่
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ให้มีการประกาศให้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือเสริม
ความสุขทางการแพทย์ เป็นเครื่องมือแพทย์  โดยมีการเปิดเผยถึงอันตรายแฝงของเซ็กซ์ทอยส์ว่า 
นอกเหนือจากประเด็นในเรื่องของศีลธรรมและประเพณีแล้ว  ยังเป็นตัวเสี่ยงให้เกิดอันตรายด้วย 
เพราะมีเซ็กซ์ทอยส์บางอย่างที่ไม่ได้มาตรฐาน  เช่น  กรณี ถุงยางชนิดสั่น ถือว่าไม่ได้มาตรฐานถุงยาง
อนามัยที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดการรั่วซึม จึงมีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี และเชื้อโรคเพศสัมพันธ์อ่ืน  ๆ 
คนที่ใช้ก็เสี่ยงโดยไม่รู้ตัว เพราะไม่รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ป้องกันไม่ได้จริง “ที่ส าคัญเซ็กซ์ทอยส์บางส่วน
จะขายร่วมกับยาบางอย่าง  เช่น  ยาปลุกเซ็กซ์ประเภท แมลงวันสเปน130 ทิงเจอร์ขาว131  จะพบคู่กัน

                                                           
130 เป็นยากระตุ้นเซ็กซ์ที่ท ามาจากแมลงวันสเปน ประกอบไปด้วยสารที่เรียกว่าแคนทาริดีส 

(Cantharides) โดยได้มาจากการน าเอาแมลงวันสเปน ไปตากแห้งและบดแห้งเป็นผง ใช้รับประทาน
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวทางเพศ และมีความต้องการทางเพศเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากไป
ท าให้เกิดการระคายเคืองของท่อปัสสาวะและเพ่ือปริมาณเลือด ไปเลี้ยงยังอวัยวะเพศทั้งชายและหญิง 
หากทานอาหารหรือเครือ่งดื่มที่มีตัวยาชนิดนี้เข้าไปจะท าให้เกิดอารมณ์และมีความต้องการทางเพศ 
เนื่องจากไปท าให้เกิดการระคายเคืองของท่อปัสสาวะและเพ่ิมปริมาณเลือดไป เลี้ยงยังอวัยวะเพศ ซึ่ง
บางครั้งก็มีการเรียกว่า ยาเสียสาว ยาเสียตัว ยาปลุกเซ็กส์ ยากระตุ้นเซ็กส์ ยาปลุกอารมณ์ตัวยาไม่มี 
ส่วนผสมของยานอนหลับ จึงเป็นความเชื่อที่ผิดว่าคนที่กินจะมีอาการง่วงซึม  ตัวยามีสรรพคุณเด่นใน
การเพ่ิมความต้องการทางเพศ ไม่ใช่ยามอมหรือยาเสพติด 

131  เป็นตัวยาที่ใช้เพื่อกระตุ้นเซ็กกระตุ้นอารมณ์ให้มีความต้องการทางเพศอย่างสูง  มี 2 
แบบคือ ทิงเจอร์ขาวแบบน้ า เป็นตัวยาเสียสาวที่ใช้ผสมพันธ์สัตว์ใหญ่ เช่น ม้า วัว  และทิงเจอร์ขาว
แบบเกร็ด เป็นตัวยาเสียสาวที่สามารถใช้กับมนุษย์ได้  แตต่้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น และห้ามใช้เกิน 2 
ครั้งต่อวัน 
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อยู่ตลอด อันตรายก็มากไปอีก  แต่ในเรื่องของยา อย. เองก็ได้ด าเนินการตลอด  เพราะเกี่ยวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยตรง” การปราบปรามและจับกุมสินค้าเซ็กซ์ทอยส์ในแต่ละ
ปีนั้น  เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวนิดเดียวเท่านั้น  ที่ลักลอบเข้ามายังมีอีกมาก  มูลค่ามากซึ่งคาดการณ์
ไม่ได้  เวลานี้ก็ยังมีการลักลอบจ าหน่ายที่ท่าเรือคลองเตย และที่เยาวราช ก็ไล่จับกันไป  เหมือนแมว
จับหนู 

       ส าหรับความเห็นให้มีการเปิดให้มีเซ็กซ์ช็อปเหมือนต่างประเทศนั้น  จึงต้องกลับมาใคร
ครวญพิเคราะห์ดูที่ความเหมาะสมเป็นหลัก เพราะการที่ต่างประเทศอนุญาตให้มี  เพราะเขามั่นใจว่า
สามารถใช้อ านาจที่มีในการควบคุมดูแลไม่ให้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมเพ่ิมขึ้น  ประเทศไทยเราที่ยัง
ไม่มี ก็ยังมีหลายสิ่งที่ผิดกฎหมาย  ทั้งสื่อลามก  และอ่ืน ๆ เป็นปัญหาต่อเด็กและเยาวชน  ถ้ามีตรงนี้
มาอีกจะกลายเป็นตัวที่จะส่งเสริมมากขึ้นหรือไม่  ซึ่งถ้าหากการควบคุมที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเพียงพอ  
อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหามากขึ้นในสังคม ทุกวันนี้เรื่องสื่อลามกที่กวดขันกันอยู่  แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่
มาก 
 

3.3.6 กฎหมำยฝ่ำยปกครองท่ีให้อ ำนำจ 
หลักกฎหมายปกครองเบื้องต้นเป็นกฎหมายที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ (ฝ่ายปกครอง) กับประชาชน  ในลักษณะที่ฝ่ายปกครองมี
อ านาจเหนือกว่าในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจมหาชนหรืออ านาจตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบ
เรียบร้อยของสังคมและประโยชน์สาธารณะ  การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองจึงเป็นการใช้อ านาจ
ตามกฎหมาย กฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองหรือหน่วยงานทางปกครองมีอ านาจใน 2 ลักษณะ คือ 
อ านาจผูกพัน (Mandatory Power) และ อ านาจดุลพินิจ (Discretionary Power)132 

ดุลพินิจตามความหมายของกฎหมายปกครอง  หมายความถึง อ านาจตัดสินใจอย่าง 
อิสระที่จะเลือกกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กฎหมายก าหนด 133  จาก
ความหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอ านาจดุลพินิจเป็นอ านาจที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ใช้อ านาจสามารถ
เลือกตัดสินใจกระการอย่างใดหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างอิสระ ดังนั้นดุลพินิจของฝ่ ายปกครองก็
คืออ านาจที่กฎหมายบัญญัติให้ฝ่ายปกครองสามารถเลือกตัดสินใจที่จะกระท าการได้หลายอย่าง
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

                                                           
132 อ าพน  เจริญชีวินทร์, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรฟ้องและกำรด ำเนินคดีในศำล

ปกครอง, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานครนิติธรรม, 2545), หน้า 58. 
133 เรื่องเดียวกัน, หน้า 57 - 58. 
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ท าไมกฎหมายจึงต้องก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ  เหตุที่กฎหมายจะต้อง
ก าหนดให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจดุลพินิจ  เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดของฝ่ายนิติบัญญัติที่ไม่อาจจะตรา
กฎหมายให้มีเนื้อหาสาระครอบคลุมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้ในทุกเรื่องทุกกรณี  จึงต้องบัญญัติให้ฝ่าย
ปกครองมีอ านาจดุลพินิจในการปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย การใช้กฎหมายจึงเป็นการน ากฎหมายมาใช้บังคับแก่ข้อเท็จจริงในกรณีเฉพาะเรื่อง ซึ่งเป็น
การปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว   โดยมีหลักเกณฑ์การใช้กฎหมายที่ผู้ใช้
กฎหมายต้องพิจารณาว่า  ข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องอะไร  มีหลักกฎหมายในเรื่องนั้นว่าอย่างไร 
ข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นหรือไม่  และถ้าข้อเท็จจริงเข้ากับหลักกฎหมายนั้นแล้วมีผล
อย่างไร134 

ข้อสงสัยอีกประการว่า  แล้วเมื่อใดที่ฝ่ายปกครองถึงจะมีอ านาจดุลพินิจ  ฝ่ายปกครองจะมี
อ านาจดุลพินิจก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจฝ่ายปกครองเลือกได้หลายทางในการตัดสินใจ  โดยเลือก
ที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งหากตัดสินใจเลือกกระท า
การไปทางหนึ่งทางใดโดยมีเหตุผลอันสมควรแล้วถือว่าเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็น
การใช้อ านาจดุลพินิจโดยชอบ กรณีที่กฎหมายก าหนดให้ฝ่ายปกครองต้องกระท าการใดเพียงทาง
เดียว  โดยไม่ให้ฝ่ายปกครองมีทางเลือกฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการตามที่กฎหมายก าหนดไว้   
กรณีนี้  ถือว่าฝ่ายปกครองไม่มีอ านาจดุลพินิจ จึงอาจกล่าวได้ว่า  อ านาจดุลพินิจของฝ่ายปกครอง
เกิดขึ้นต่อเมื่อกฎหมายให้อ านาจดุลพินิจฝ่ายปกครองไว้นั่นเอง หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จะพบว่ามีอยู่หลายมาตราที่บัญญัติให้อ านาจดุลพินิจแก่ฝ่าย
ปกครอง เช่น ดุลพินิจในการก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ในการออกค าสั่งทางปกครอง135   ดุลพินิจในการ
เพิกถอนค าสั่งทางปกครองให้มีผลใช้บังคับในเวลาใด136  หรือดุลพินิจในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

                                                           
134 หยุด แสงอุทัย, ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 14, 

(กรุงเทพมหานคร: ประกายพรึก, 2542), หน้า 114-115. 
135 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 มาตรา 39 วรรคหนึ่ง  “การออกค าสั่งทางปกครองเจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็น
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอ่ืน” 

136 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 50  “ค าสั่งทาง
ปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามที่ก าหนดได้ แต่ถ้าค าสั่งนั้นเป็นค าสั่งซึ่งเป็น
การให้ประโยชน์แก่ผู้รับ การเพิกถอนต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 51 และมาตรา 52” 
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ตามความเหมาะสม137  เป็นต้น ส าหรับกรณีที่กฎหมายไม่ให้อ านาจดุลพินิจฝ่ายปกครอง ได้แก่ การ
อนุญาตตั้งสถานบริการพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องค านึงถึงประวัติการกระท าความผิดต่อกฎหมายของผู้
ขออนุญาตประกอบไปด้วย138 กรณีนี้กฎหมายบังคับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องน าประวัติการกระท า
ผิดกฎหมายของผู้ขออนุญาตมาประกอบการพิจารณาด้วยจะใช้ดุลพินิจไม่น ามาพิจารณาไม่ได้  หรือ
กรณีกฎหมายก าหนดเวลาให้ฝ่ายปกครองต้องพิจารณาสั่งการภายในเวลาที่ก าหนด139  ฝ่ายปกครอง
ต้องสั่งการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายบัญญัติ หากสั่งการเกินก าหนดเวลาต้องมีเหตุผล
เพียงพอว่าเหตุแห่งความล่าช้ามิได้เกิดจากความบกพร่องของตนมิฉะนั้นอาจต้องรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดข้ึนจากความล่าช้านั้นได้  

ความอิสระในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองอาจท าให้เข้าใจผิดว่าฝ่ายปกครองสามารถใช้
อ านาจดุลพินิจอย่างไรก็ได้โดยไม่มีขอบเขต  ซ่ึงความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่  การที่กฎหมายก าหนดให้
ฝ่ายปกครองมีอ านาจเลือกตัดสินใจได้หลายทางเพ่ือต้องการให้ฝ่ายปกครองในฐานะผู้ใช้กฎหมาย 
สามารถปรับใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  อย่างสมเหตุสมผล และเป็นธรรมตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  ดังนั้น  การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและการให้เหตุผลประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกรอบ
หรือหลักทั่วไปในการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  ดังปรากฏในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 ที่ก าหนดให้ผู้ท าค าสั่งทางปกครองต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้น
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และ ข้อพิจารณา
และข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ140   ส่วนความอิสระในที่นี้หมายถึง ความอิสระในการตัดสินใจของ

                                                           
137  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 28  ในการพิจารณา

ทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่ต้องผูกพัน
อยู่กับค าขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี 

138  พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 4 วรรคสอง ในการพิจารณาอนุญาต 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค านึงถึงประวัติการกระท าความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการ
ประกอบด้วย 

139 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 9 “เมื่อได้รับค าขออนุญาตตั้งสถาน
บริการ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งภายในเก้าสิบวัน” 

140 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  มาตรา 37  “ค าสั่งทาง
ปกครองที่ท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และ
เหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(1)  ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 



106 

ฝ่ายปกครองโดยปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ต้องมีความเป็นกลาง มีความโปร่งใส และมีความเป็น
ธรรม ความอิสระในการใช้ดุลพินิจมิได้หมายความว่าฝ่ายปกครองมีอ านาจตัดสินใจอย่าง ใด ๆ ก็ได้
ตามอ าเภอใจ  การที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามอ าเภอใจ  ไม่ใช่เป็นการใช้ดุลพินิจแต่เป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย คือ การใช้อ านาจตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระท า
การหรือไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเหตุผลอันสมควรภายในขอบเขตแห่งกฎหมาย  โดยที่
การใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น  เริ่มจากการพิจารณาค าร้องหรือค าขอว่าได้ยื่นถูกต้องตาม
แบบ ตามขั้นตอน  และตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ก่อนมีค าสั่งรับหรือไม่รับค าร้องหรือ
ค าขอ  เมื่อได้รับค าร้องไว้พิจารณาแล้วต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างอิสระ  เป็นกลาง โปร่งใส ไม่
บิดเบือนวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ไม่ใช้อ านาจเกินขอบเขตที่กฎหมายก าหนด  
ค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขณะเดียวกันจะต้องสงวนและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม
ด้วย  นอกจากนี้  การใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองจะต้องไม่ฝ่าฝืนระเบียบภายในของฝ่ายปกครองที่
วางไว้เป็นแนวปฏิบัติ  ต้องใช้ดุลพินิจอย่างมีเหตุมีผลและไม่ขัดกับหลักกฎหมาย  ส่วนการใช้ดุลพินิจ
โดยมิชอบ  เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แต่ละกรณี  รวมถึงการใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามสัดส่วนของการกระท า (Principle of 
Proportionality) ซึ่งเป็นหลักกฎหมายพื้นฐานที่ก าหนดความสัมพันธ์ของผู้ใช้อ านาจปกครองกับผู้อยู่
ใต้อ านาจปกครองให้เกิดความสมดุลสมเหตุสมผลพอเหมาะพอควรแก่กรณี ได้แก่ หลักความ
เหมาะสม (Principle of Suitability) คือการใช้อ านาจให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามกฎหมาย 
หลักความจ าเป็น (Principle of Necessity) ต้องออกค าสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนน้อยที่สุดหรือท าให้รัฐเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และหลักความได้
สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ (Principle of Proportionality in the Narrow Sense) หากผล

                                                                                                                                                                      

(2)  ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
(3)  ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 
     นายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก าหนดให้ค าสั่งทางปกครองกรณีหนึ่งกรณีใดต้องระบุเหตุผลไว้ในค าสั่งนั้นเองหรือใน
เอกสารแนบท้ายค าสั่งนั้นก็ได้  ฯลฯ 
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ของค าสั่งทางปกครองเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสียหายที่ประชาชน
ได้รับ141 

และไม่นานมานี้   ปัญหาการเปิดสถานบริการอาบอบนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ถือ
เป็นประเด็นร้อนที่น่าสนใจ มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในสังคม เพราะแม้ว่าสถานบริการ
ดังกล่าวจะตั้งอยู่ในเขตเปิดสถานบริการได้ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้
ตั้งสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545  แต่เมื่อค านึงถึงที่ตั้งของสถานบริการดังกล่าว
ซึ่งอยู่ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้ว ท าให้เกิดข้อสงสัยว่า   ด้วยเหตุใดเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจจึงอนุญาตให้
เปิดสถานบริการดังกล่าว    ทั้งที่สามารถปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาตโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509142 ที่ก าหนดข้อห้ามไว้ว่า  สถานที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการ
จะต้องไม่อยู่ใกล้ชิดสถานที่บางประเภท ซึ่งรวมทั้ง “สถานศึกษา” ในประเด็นนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้ให้ค าตอบว่า “สถานบริการอยู่ห่างจากท่ีตั้งโรงเรียน 100 กว่าเมตรและอยู่คนละฝั่งถนนที่กว้าง 50 
เมตร” จงึถือว่าไม่อยู่ใกล้ชิดสถานศึกษา  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อ
กฎหมายในกรณีนี้จะถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นั้นคงขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนที่จะพิเคราะห์ว่า  
ค าว่า “ใกล้ชิด” ที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้นหมายถึงระยะห่างมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ดี ปรากฏว่า
ท้ายที่สุดผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติได้มีค าสั่งระงับการออกใบอนุญาตแก่สถานบริการดังกล่าวแล้ว 

 
 
 

                                                           
141 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, ข้อความคิดและหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชน ใน รวม

บทควำมเรื่องเกี่ยวกับกฎหมำยปกครองและกฎหมำยรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 
2540), หน้า 102-107. 

142 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  “อาคาร หรือสถานที่ที่ขอ
อนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตาม   มาตรา 4 ต้อง 
          (1) ไม่อยู่ใกล้ชิดวัด สถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา   โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน   สโมสรเยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะ   ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว 
          (2) ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนร าคาญ   แก่ประชาชนผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 
          (3) มีทางถ่ายเทอากาศสะดวก” 
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บทท่ี 4 

 
อ ำนำจรัฐกับมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เก่ียวกับกำรจ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 

  
จากการศึกษาเรื่องอ านาจรัฐกับมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์นี้ท า

ให้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์และแนวคิด ที่มา และ
ค าจ ากัดความของเซ็กซ์ช็อป  เซ็กซ์ทอยส์และหลักการส าคัญที่เกี่ยวโยงกับการประกอบอุตสาหกรรม
ทางเพศดังกล่าว  รวมไปถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์
ของประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการควบคุมการ
จ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป                 

มนุษย์แต่ละคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะก าหนดวิถีชีวิตของตนได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ธรรมชาติ  ทั้งนี้ เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเพียงเฉพาะในบรรดาสิทธิที่ตนมีอยู่
เท่านั้น  แต่ก็หาได้หมายความว่ามนุย์นั้นจะมีความสามารถเข้าใจธรรมชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน  ดังที่
จอห์น ล็อคสรุปไว้ว่า การที่มนุษย์หันหน้าเข้ามาร่วมท าสัญญาประชาคม จัดตั้งสังคมการเมืองและ
พัฒนาจนเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนั้น ก็เปี่ยมด้วยความมุ่มงหมายที่จะให้ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ และ
ทรัพย์สินของเขาได้รับความคุ้มครอง  และเชื่อว่าการคุ้มครองนั้นจะยังประสิทธิภาพมากกว่าการด ารง
อยู่เองตามสภาวะที่ด ารงอยู่ในธรรมชาติ  มนุษย์จึงได้ตกลงใจร่วมกันในการที่จะต้องสละซึ่งสิทธิบาง
ประการของตนให้แก่รัฐ  ซึ่งนั่นก็หมายถึงว่า  อ านาจที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น  รัฐเอง
ก็มีอ านาจอย่างจ ากัด มิใช่จะสามารถใช้อ านาจที่มีกระท าการใดก็ได้ตามอ าเภอใจและก้าวล่วงกราย
เข้าไปในแดนแห่งสิทธิของประชาชนตามอ าเภอใจได้ 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า  สิทธิมนุษยชนนั้น  เป็นสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่มีอยู่
ประจ าตัวมนุษย์ทุกคน ทุกคนมีสิทธินี้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีรัฐเกิดขึ้น  ไม่มีผู้ใดจะสามารถสละสิทธิ
และเสรีภาพเหล่านี้ได้โดยชอบและไม่มีผู้มีอ านาจปกครองใดจะมีอ านาจท าลายสิทธิเสรีภาพเหล่านี้ได้
เช่นกัน  รัฐมิได้มีคุณค่าในตัวเอง  หากแต่จะมีคุณค่าขึ้นมาก็ต่อเมื่อได้ปกปักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
และเสรีภาพเช่นว่านี้เท่านั้น 
 ประเทศไทยนั้น มีการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์อย่างแพร่หลาย ทั้งโลกออนไลน์อย่างอินเทอร์เน็ต 
และวางขายเกลื่อนกลาดทั่วไปตามท้องถนนในแหล่งต่าง ๆ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน  ผู้คนที่ผ่านไปมาไม่
ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติก็สามารถเห็นได้อย่างเด่นชัด  หากแต่ไม่สามารถทราบได้ถึงมูลค่า
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การซื้อขายต่อวันในเชิงสถิติ  เนื่องด้วยว่าประเทศไทยยังไม่มีการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน
การอนุญาตให้จ าหน่าย  เนื่องจากไม่ได้มีการจ ากัดความอย่างเป็นทางการในภาษาไทย ดังนี้แล้ว ค า
ว่า “Sex Toys” ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาได้สอบถามทางราชบัณฑิตยสภาแล้วว่าสามารถใช้ค า
ว่าไทย “เซ็กซ์ทอยส์” ไปได้เลย  เนื่องจากไม่มีค าในภาษาไทยเฉพาะ  และในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ยัง
ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบัญญัติศัพท์ใหม่ในขณะนี้แน่นอน 
 เซ็กซ์ทอยส์มิได้มีต้นก าเนิดที่ประเทศไทย แต่น าเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน 
สนนราคาตั้งแต่หลักร้อยบาทจนถึงหลายพันบาท  หากแต่ยังมีการท าซ้ าและ การผลิตเลียนแบบและ
ถูกน ามาวางจ าหน่ายโดยปราศจากการควบคุมใด ๆ อีกด้วย  ซึ่งลูกค้าที่มาซื้อหาก็มีทั้งที่ศึกษาหรือ
เคยใช้มาแล้ว และทั้งเข้ามาสอบถามกับผู้ขาย  ซึ่งย่านคลองถมเองก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมและตลาด
มืดของบรรดาสินค้าหนีภาษีท่ีเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคจีไอ (ยุคที่ไทยเปิดรับให้ทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพ
ในไทย สมัยช่วงสงครามเวียดนาม พ.ศ. 2507) โดยก่อนนี้ ตลาดนี้เป็นตลาดหนังโป๊ก่อนจะมาเป็น
เซ็กซ์ทอยส์  ซึ่งการซื้อขายระหว่างผู้จ าหน่ายและลูกค้าที่แวะเวียนไปซื้อสินค้าประเภทเซ็กซ์ทอยส์ได้
ก่อให้เกิดประเด็นที่น่าฉงนอยู่ว่า “หากไม่มีผู้ซื้อ ก็ไม่มีผู้น ามาขาย เมื่อขายไม่ได้ก็คงเลิกขายกันไป
เอง”  หากแต่จะเห็นได้ว่าเซ็กซ์ทอยส์มีมาอย่างยาวนานในสังคมไทย  ดังนี้แล้ว หากจะวิเคราะห์ตาม
หลักการพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์แล้วนั้น  การที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันนั้นเป็นการบ่งชี้ให้ทราบว่า 
ท่ามกลางเสียงของกลุ่มคนบางส่วนที่คัดค้านสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงมีผู้ที่สนใจโดยเห็นได้จากการจับจ่ายซื้อ
หาเหล่านี้อยู่ด้วยเช่นกันอย่างยากที่จะปฏิเสธได้   เมื่อมีความต้องการซื้อก็ย่อมมีความต้องการขาย
เช่นเดียวกันตามกลไก 
 ในหลายประเทศที่ค่อนข้างเปิดเสรี ก็จะมีสถานที่หรือร้านจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ เรียกว่า 
“เซ็กซ์ช็อป” ตั้งอยู่เป็นเรื่องปกติธรรมดาของประเทศ  ขอยกตัวอย่างเช่น ในประเทศญี่ปุ่น ในบริเวณ
ย่านอากิระ กรุงโตเกียว มีการซื้อขายเซ็กซ์ทอยส์อย่างแพร่หลายเพราะญี่ปุ่นให้มีการจ าหน่ายโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 200,000 เยนหรือราว 71,617 บาทต่อวัน  
ซึ่งแม้ว่าในอดีนั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยึดค่านิยมที่เก่าแก่ว่าควรมีเพศสัมพันธ์กับคู่สมรสภายหลังการ
แต่งงานเท่านั้นเปลี่ยนแปลงมาเป็นค่านิยมที่สามารถเสาะแสวงหาความสุขได้ เอง โดยที่ไม่จ ากัดว่า
ต้องเป็นคนทีม่ีคู่ครองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 ในภายหลังราชวงศ์ฮ่ันของจีน  ก็มีเซ็กซ์ทอยส์แพร่หลายอย่างมากในยุคต่อ ๆ มา  ใน
พิพิธภัณฑ์ของจีน  ศาสตราจารย์หลิวได้สรุปความจ าเป็นของเซ็กซ์ทอยส์ 4 ประการ ดังนี้ 

ประการที่  1 กรณีหญิงสาวที่สามีเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย  เนื่องจากต้องถือประเพณีว่าไม่
สามารถท่ีจะแต่งงานใหม่หรือไปมีสัมพันธ์กับผู้ใดได้อีก  อุปกรณ์เหล่านี้จึงมีความจ าเป็นในการช่วยใน
ยามที่มีความต้องการตามธรรมชาติเกิดข้ึน 
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ประการที่ 2 หญิงสาวที่ใช้ชีวิตอยู่ในวังหรือในบ้านคหบดีใหญ่ ๆ ทีม่ีสนมหรือภรรยามากมาย
จนไม่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ทุกคนได้อย่างเพียงพอ 

ประการที่ 3 บรรดาขันที ที่แม้ว่าอวัยวะเพศจะถูกตัดไปแล้ว หากแต่ความต้องการและ
อารมณ์ปรารถนาตามธรรมชาตินั้นหาได้หมดสิ้นไปไม่  ขันทีจึงต้องใช้เซ็กซ์ทอยส์ในการช่วยบ าบัด
ความต้องการ 

ประการที่ 4  กรณีหญิงสาวที่มีสามีเป็นพ่อค้า หรืออาชีพที่ต้องออกเดินทางไกล  ๆ ไปนาน
แรมปี  หญิงสาวเหล่านี้ก็มีความจ าเป็นที่ต้องคลายความต้องการทางเพศเพ่ือรอคอยสามีกลับมา 
 ดังนี้แล้วจึงเห็นได้ว่า  การเกิดขึ้นและการแพร่หลายของเซ็กซ์ทอยส์ในประวัติศาสตร์ของจีน
ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางสังคมรวมถึงบริบทและค่านิยมขณะนั้น   เช่น การที่ผู้ชายมีภรรยา
หลายคน  การถูกประเพณีขีดเส้นไว้ท าให้ผู้หญิงถูกก าจัดสิทธิและเสรีภาพมากกว่าชาย  กลุ่มคนพิเศษ 
เช่น ขันที  และรูปแบบสังคมเศรษฐกิจที่วิวัฒน์ไป 
 เซ็กซ์ทอยส์มีประโยชน์ แต่ก็อาจมีโทษได้เช่นกัน ซึ่งการเลือกใช้จะต้องมีความปลอดภัยและ
ใช้อย่างถูกสุขลักษณะจึงควรมีข้อพิจารณาดังนี้ 

1) พิจารณาวัสดุ 
 เนื่องจากวัสดุที่ใช้ผลิตเซ็กซ์ทอยส์มีหลากหลาย  ผู้ศึกษามีความเห็นว่าวัสดุที่หลากหลาย เช่น 
ยาง เรซิ่น พลาสติก ซิลิโคนและมาจากหลายแหล่ง บางชนิดอาจก่ออันตรายต่อร่างกายได้ ยกตัวอย่าง
เช่น พลาสติกบางชนิดที่มีส่วนประกอบของพทาเลต143 ที่เก่ียวกับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์และ
โรคมะเร็ง   สืบเนื่องจากการที่ในประเทศไทยเองไม่อนุญาตให้มีการจ าหน่ายอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย รัฐจึงมิได้มีการเข้าไปควบคุมถึงวัสดุที่ใช้หรือขั้นตอนในการผลิตและบ่งชี้ให้ผู้บริโภคให้ได้รับ
ทราบถึงข้อมูลก่อนตัดสินใจเลือกซ้ือมาใช้ได้ 

2) พิจารณารูปทรง 

                                                           
143 พทาเลต (phthalates)  ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ก าหนดให้มีพาทาเลตในพลาสติกได้ไม่เกิน 30%  ในอดีต DOP ในสหรัฐอเมริกาใช้เป็น 
Plastiticlzers ในผลิตภัณฑ์พลาสติกประมาณถึง 9 ตันในทุก ๆ ปีจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2530 เป็นที่
สงสัยว่า สารตัวนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดมะเร็ง เพราะพบว่ามีสารตัวนี้ในเลือดที่บรรจุอยู่ใน
ถุงพลาสติกท่ีมี Plastiticlzers เป็น DOP จึงมีการหยุดใช้ผลิตในถุงเลือดจนถึงทุกวันนี้   
กรรณิการ์  โตประเสริฐพงศ์, ยุโรปห้ำมผลิตของเล่นพลำสติกที่มีพทำเลต  ค้นวันที่ 17 ตุลาคม 
2558 จาก http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=220&read= 
true&count=true   

http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=220&read=%20true&count=true
http://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=220&read=%20true&count=true
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 เนื่องจากเซ็กซ์ทอยส์มีรูปทรงที่หลากหลาย ผู้ใช้จึงควรมีการศึกษาค าเตือนต่าง ๆ และมี
ความระมัดระวังในการใช้  มิเช่นนั้นอาจเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้ได้  ซึ่งในประเด็นนี้
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า อย่างที่ทราบกันอยู่แล้วว่า  เซ็กซ์ทอยส์ถูกผลิตจากต่างประเทศ  ดังนี้แล้ว ค า
เตือนหรือค าแนะน าการใช้ที่มิได้ปรากฏเป็นภาษาไทย  ซึ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยทั่วไปแล้วก็จะถูกก าหนดให้มีฉลากภาษาไทยด้วย เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ผู้บริโภคท่ีจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

3) พิจารณาขนาด 
 เนื่องจากเซ็กซ์ทอยส์บางชนิดถูกออกแบบมาส าหรับการใช้เฉพาะบริเวณเท่านั้น หรือบาง
ชนิดมีขนาดที่ใหญ่เกินกว่าร่างกายจะรับได้  การพยายามฝืนใช้หรือดันเข้าไปในร่างกายย่อมเป็นการ
ฝืนข้อจ ากัดทางด้านกายภาพ วึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรา บอบช้ าหรือฉีกขาด ดังนี้แล้ วจึงต้องค านึงถึง
เรื่องนี้ให้ดีเพราะว่าขนาดที่ใหญ่มากข้ึนมิได้การันตีว่าความสุขจะทวียิ่งขึ้นเสมอไป 
 “การใดที่ท าแล้วก่อประโยชน์ ก็เป็นความดี  การใดที่กระท าแล้วก่อให้เกิดผลร้าย การนั้นก็
ไม่ดี” นี่คือใจความหลักในทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยม  โดยมีหลักการพ้ืนฐานในการพิจารณา
แนวความคิดทางสังคมและการเมืองที่ เป็นหั วใจส าคัญนั่ นคือ  “The Greatest Happiness 
Principle” หรือ หลักการค านึงถึงความสุขของคนหมู่มาก 
 มนุษย์นั้น มีความต้องการสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็น 3 ประการ อันจะได้แก่ 
 1)  ความต้องการทางด้านร่างกาย 

2)  ความต้องการทางด้านจิตใจ 
3)  ความต้องการทางด้านสังคม 

 หากมาพินิจถึงเรื่อง “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” มักเข้าใจกันโดยทั่วไปว่า เป็นเรื่อง
เกี่ยวกับความเหมาะสมทางเพศมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น เรื่องโสเภณี ความฝักใฝ่รักใคร่ในเพศเดียวกัน 
ความเหมาะสมในการแต่งกาย ความโป๊เปลือย  เรื่องเร้ากามารมณ์ การท้องก่อนแต่ง และการปกป้อง
เด็ก ดังนี้ ถือว่าเป็นเหตุผลหลักส าหรับการควบคุมพฤติการณ์ในสังคม  
 ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ความไม่เหมาะสมทั้งหลายต้องนับว่าเป็นสิ่งที่ ขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนทั้งนั้น ขึ้นกับว่าสังคมนั้นมองว่าอะไรคือความไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี  ในการมองของคน
ทั้งโลก ความฉ้อฉลทางการเมือง การกล่าววาจาโป้ปดต่อสาธารณะ และความเสื่อมเสียทางการเมือง 
ไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ  ก็นับว่าเป็นความไม่เหมาะสมเช่นกันทั้งนั้น ความ
แตกต่างทางการมองสังคมของแต่ละสังคมนั้น เป็นต้นว่า บางสังคมก็มองว่าการที่ผู้น าประเทศมี
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เช่น มีภริยาหลายคน หรือไม่จดทะเบียนสมรส เป็นความไม่
เหมาะสม ในขณะที่บางสังคมก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว จุดนี้เรียกว่าเป็นช่องสีเทาหรืออาจเรียกได้ว่า
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เป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม เพราะเรื่องส่วนตัวของบุคคลบางคนก็อยู่ในความ
สนใจเป็นอันมากของประชาคม 
 
4.1  วิเครำะห์ปัญหำทำงกฎหมำย  
 

รัฐบาลอังกฤษได้ท าการลงทุนในระบบสารสนเทศถึงปีละ 2 ล้านปอนด์ และได้มีการว่าจ้าง
บุคลากรเพ่ือติดตั้งและด าเนินการเกี่ยวกับระบบสื่อสารถึง 2 หมื่นคน เพ่ือช่วยในการจัดการภายใน
และให้บริการประชาชน  ปัจจุบัน การบริการสาธารณะนั้นจะสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน
การด าเนินการ แต่เนื่องจากความต้องการในเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น   ท าให้สินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีอยู่มากมายและหลากหลาย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ท าให้รัฐบาลต้องมั่นใจว่าการพัฒนาและการด าเนินการจะต้องมีความต่อเนื่อง
และราบรื่น   ภายในหน่วยงานบริการสาธารณะของอังกฤษ มีหน่วยงานชื่อ CCTA หรือ The 
Government Centre for Information System ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานรัฐบาล  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องท าให้
เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ข้อมูลและระบบข้อมูลภายในและภายนอกร่วมกับองค์กรอ่ืน144  

บริการของรัฐที่ให้แก่ประชาชนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และมีตั้งแต่บริการเบื้องต้นไปจน
บริการที่ยุ่งยากและมีความสลับซับซ้อน  รัฐบาลและส่วนราชการต่างได้พยายามด าเนินการในหลาย
ลักษณะเพ่ือให้ส่งผลต่อบริการที่ดีข้ึน   

สาธาธารณรัฐฝรั่งเศส 
กรณีของร้านเซ็กซ์ช็อปในกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น  แม้ว่าเซ็กซ์ช็อปดังกล่าวจะมิได้

กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากได้ตั้งอยู่ห่างจากสถานศึกษา ในระยะ
ที่ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  อีกทั้งยังมิได้ท าให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมองเห็น
ข้อความอันลามกใด ๆ ได้  หากแต่ยังมีกฎหมายที่ให้อ านาจนายกเทศมนตรีในการที่จะมีค าสั่งห้าม
เปิดประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อป  โดยที่ไม่ถือเป็นการใช้อ านาจทางปกครองที่ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพใน
การประกอบกิจการของเอกชนอย่างร้ายแรง  เนื่องจากนายกเทศมนตรี เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มี
อ านาจสั่งด าเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในเขตเทศบาล 

                                                           
144 วรเดช จันทรศร และวนิดา นวลบุญเรือง, กำรพัฒนำต้นแบบกำรบริกำรสำธำรณะท่ี

เป็นเลิศ: กรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศ
ไทย ส านักงาน กพ. , 2545), หน้า 133 - 134. 
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ตามมาตรา 99 แห่งรัฐบัญญัติฉบับที่ 87 - 558 วันที่ 30 กรกฎาคม ค.ศ.1987  ว่าด้วย
มาตรการทางสังคม  ได้บัญญัติ “ห้ามตั้งสถานประกอบการที่จ าหน่ายและจัดแสดงสิ่งพิมพ์ที่ห้าม
จ าหน่ายแก่บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในระยะห่างน้อยว่า 100 เมตร จากสถานศึกษาระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา”  ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวเป็นการก าหนดระยะห่างระหว่าที่ตั้งของ
สถานประกอบการและสถานศึกษา  เนื่องจากจะมีความล่อแหลมต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  หรือเรียกได้ว่าเป็นการจัดโซนนิ่ง (Zoning) ของเซ็กซ์ช็อปนั่นเอง 

รัฐจะใช้อ านาจในการกระท าการใด ๆ ที่มีผลกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ก็
ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อ านาจกระท าการ  กฎหมายที่ให้อ านาจนั้นจะต้องเป็นระบบกฎหมายที่มุ่ง
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนปราศจากการกระท าโดยอ าเภอใจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เพราะรัฐได้ยอมตนอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายและยอมผูกพันการกระท าใด ๆ ของตนกับกฎเกณฑ์ของ
กฎหมายที่รัฐได้ตราขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่าง ๆ รวมหลักเกณฑ์วิธีการซึ่งฝ่าย
ปกครองจะกระท าได้ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 

ต้องมีการวางระบบการคุ้มครองทางสังคมในการจัดการกับผลกระทบด้านลบของการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจและกระแสโลกยุคโลกาภิวัฒน์  เพราะผลสุดท้ายแล้ว เป้าหมายของการเปิด
เซ็กซ์ช็อปก็วาดหวังเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการคุ้มครองรัฐ คุ้มครองคน ที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

การที่จะสร้างความเข้าใจสังคมส่วนทั้งหมดตลอดจนถึงเข้าใจสภาพชีวิตร่วมกันนั้น จ าเป็น
จะต้องยกเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นมา อย่างปราศจากการถูกจองจ าทางความคิด และการแสดงออก จึงจะ
น ามาสู่การเติบโตร่วมกันและการพัฒนาความเข้าใจให้เกิดแก่บุคคลและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ145 

ในการเผชิญปัญหาด้วยพัฒนาการที่เอ้ืออ านวยให้เข้าใจข้อเท็จจริงของตนเองและสังคม  อัน
จะก่อให้เกิดการรวมตัว แยกแยะ วิพากษ์ วิจารณ์ จนกระทั่งวิเคราะห์และน าสู่การเข้าใจอันถ่องแท้
เพ่ือจะปฏิบัติต่อตนเองและชุมชนได้อย่างดีต่อไป อันจะน าสู่ขบวนการของการพัฒนาจิตส านึกเพ่ือ
การด ารงอยู่ในสังคมอย่างเชื่อมั่น  การอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข และมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์อันเท่าเทียมกัน และน าสู่การสร้างศักยภาพแห่งการด ารงอยู่ต่อสังคมได้อย่างมีคุณค่า146 
 หากจะกล่าวถึงการที่รัฐจะต้องมีบทบาทเข้ามาควบคุมหรืออนุญาติให้มีการจ าหน่ายเซ็กซ์
ทอยส์นั้น  ในการที่รัฐจะเข้ามาใช้อ านาจ รัฐเองก็ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณา  ว่าการอนุญาตนี้จะ
ก่อคุณหรือโทษ  มีผลดีผลเสียหรือไม่ อย่างไร  บุคคลใดบ้างที่สามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้   ดังนั้น  
การที่รัฐไปก าหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้นี่เอง คือการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครอง  การที่รัฐใช้อ านาจเหล่านี้ 

                                                           
145 อภิชาต  ทองอยู่, ทัศนะว่ำด้วยวัฒนธรรมกับชุมชน: ทำงเลือกใหม่ของงำนพัฒนำ, 

(กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2527), หน้า 57. 
146 เรื่องเดียวกัน, หน้า 66. 
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เนื่องด้วยว่ารัฐมีความเกี่ยวโยงผูกพันตนภายใต้หลักนิติรัฐ  รัฐจึงต้องค านึงถึงกฎเกณฑ์บางประการใน
การใช้อ านาจ  ซึ่งปรากฏในหลักความได้สัดส่วนที่เป็นหลักประกอบกับการใช้อ านาจของรัฐ   
 หลักความเหมาะสม  เช่น การก าหนดเกณฑ์ว่า  อายุเท่าไหร่จึงจะสามารถมีสิทธิซื้ออุปกรณ์
เหล่านี้  สถานที่  เวลาในการเปิดปิดเซ็กส์ชอป   ฯลฯ 
 หลักความจ าเป็น  ว่ารัฐมีความจ าเป็นมากเพียงใดในการที่จะอนุญาตให้มีการจ าหน่าย  ถ้า
หากไม่อนุญาตหรือรัฐไม่เข้ามาใช้อ านาจในการควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วจะเกิดผลอย่างไร  จ าเป็นแค่ไหน
ที่รัฐต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้   หากไม่มีการควบคุมเลยก็อาจจะเป็นการเล็งเห็นปัญหาแล้วเพิกเฉย  
ปล่อยปละละเลยจนบานปลาย    
 หลักความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ   ซึ่งการอนุญาตให้จ าหน่ายหรือการควบคุม
ดังกล่าวนั้นเกิดดุลยภาพ (ความสมดุล) หรือไม ่
 การก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มิได้หมายความว่ารัฐต้องการจะสนับสนุนให้มีการใช้เซ็กซ์ทอยส์
เพ่ิมมากขึ้น  หากแต่เป็นการก าหนดกรอบอย่างเป็นทางการเพ่ือเป็นแนวให้ยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
และรัฐเองก็จะสามารถเข้าไปใช้อ านาจได้เต็มที่  สรุปง่าย ๆ คือผู้ศึกษาไม่ได้มีประสงค์ในการไป
สนับสนุนการเพ่ิมปริมาณในการใช้เซ็กซ์ทอยส์แต่อย่างใด  เพียงแต่ต้องการเพิ่มอ านาจของฝ่ายรัฐให้มี
ความชัดเจน 
 ส่วนค าถามล่วงหน้าที่อาจเกิดขึ้นมาได้ว่า  รัฐจะควบคุมการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ได้จริง
หรือไม่  จะจัดการกับบรรดาผู้ลักลอบจ าหน่ายอย่างผิดกฎหมายและไม่ยึดถือตามกติกาที่รัฐเป็นผู้
ก าหนดได้อย่างไร เต็มประสิทธิภาพหรือไม่นั้น   สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เหนือจากความควบคุมของรัฐ
แล้ว   เพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือ  เราเพียงมีความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดหลักการและสร้าง
กฎหมายที่เป็นข้อบังคับเพ่ือให้การซื้อและการจ าหน่าย  การใช้อ านาจรัฐเข้ามาควบคุมได้และบังคับ
ใช้โดยเข้าใจและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
 
4.2  วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของกำรอนุญำตให้จ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 
 
 4.2.1 ข้อดีของกำรอนุญำตให้จ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 

4.2.1.1  การใช้เซ็กซ์ทอยส์นั้น ดีกว่าการไปเที่ยวหรือส าส่อนทางเพศ หรือซื้อ 
บริการทางเพศซึ่งมีโอกาสติดโรคต่าง ๆ ตามมาได ้ ยกตัวอย่างเช่น โรคเอดส์ที่มีการระบาดทั่วโลกเมื่อ
ปี พ.ศ. 2545 มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ทั้งสิ้น 42 ล้านราย เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีถึงกว่า 3 ล้าน
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ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมทั้งสิ้นประมาณ 5 ล้านราย ติดเชื้อโดยเฉลี่ยแล้ววันละ 1,600 ราย  ซึ่งอัตรา
ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงสูงจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์147 
  4.2.1.2  การใช้เซ็กซ์ทอยส์ไม่ท าให้เกิดการตั้งครรภ์ 
  4.2.1.3  ถ้าหากไม่พอใจหรือเสื่อมไป ก็สามารถเลือกซ้ือมาใหม่ได้ 
  4.2.1.4  มีแบบใหม่ทันสมัย และมีเทคนิคหลากหลายให้เลือก 
  4.2.1.5  เนื่องจากไม่มีชีวิต  จึงไม่สามารถเป็นคู่แข่งใด ๆ ของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย
ได้อย่างแน่นอนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
  4.2.1.6  ดีกว่าการนอกใจ คบหาหลายคน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาทางศีลธรรม 
กฎหมาย อาชญากรรม และปัญหาสังคมตามมา 

4.2.1.7  การบ าบัดความต้องการทางเพศโดยใช้เซ็กซช์่วยตนเองนั้น เป็นการคลาย 
ความเครียด ตอบสนองความต้องการทางเพศตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องอาศัยความพร้อมของคู่นอน 

4.2.1.8  สามารถบรรลุจุดหมายทางเพศได้ง่าย เพราะรู้จุดของตนเอง 
4.2.1.9  ช่วยให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้น ถ้าใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการมีเพศสัมพันธ์ 
4.2.1.10 เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถจะกระท าได ้
4.2.1.11 อาจเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยแก้ปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์ได้ เช่น ภาวะ 

หลั่งเร็ว ภาวะหลั่งช้า หรือกามตายด้านชนิดต่าง ๆ 148   
4.2.1.12 มีความปลอดภัยกว่าการไปฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความเชื่อท่ีผิดของผู้ชายว่า ขนาดอวัยวะเพศท่ีใหญ่จะสร้างความ 

ภาคภูมิใจและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่นอนของตน จึงมีการไปฉีดเพ่ือปรับขนาดอวัยวะเพศ  ซึ่งเมื่อ
มีการฉีดสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ผู้ป่วยจะติดใจในระยะแรก ๆ เพราะสามารถก าหนดให้มีขนาดใหญ่แค่
ไหนก็ได้  ตรงจุดไหนของอวัยวะเพศก็ได้ แต่ต่อมาเมื่อมี Fibrosis ก็จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนตามมา 
ทั้งตีบ ตัน แตก เป็นแผล แข็งตัวไม่ได้ ปัสสาวะไม่ได้ จนต้องมาเข้าพบแพทย์เพ่ือท าการผ่าตัด
รักษา149   และเนื่องจากโรคที่เกิดจากการฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการฉีด 

                                                           
147 โครงการทดสอบประสิทธิผลวัคซีนเอดส์แวกซ์ บี/อี (BVEG), คู่มือกำรให้ค ำปรึกษำเพื่อ

ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ HIV ในผู้ฉีดสำรเสพติด, (กรุงเทพมหานคร: นิวธรรมดาการพิมพ์, 
2545), หน้า 1. 

148 ชัญวลี ศรีสุโข, คู่มือเติมรัก For Men (ผู้ชำย), (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550), 
หน้า 102-103.  

149 ทนงศักดิ์  หทัยวสีวงศ์, “ประสบการณ์ผ่าตัดโดยการใช้หนังหุ้มปลายอัณฑะรักษาคนไข้ที่
ฉีดสารเหลวเข้าหนังหุ้มองคชาติ” วำรสำรวิชำกำรแพทย์ เขต 11, 29, 1 (มีนาคม 2558): 27-28. 
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Silicon, Parafin, Mineral Oil, Olieve Oil โดยผู้ฉีดทุกรายพบว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกาย
ต่อสิ่งที่ฉีดเข้าไปเสมอ  อาจมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ชนิดของสารที่ฉีด และระยะเวลา
ที่สารนั้นถูกฉีดเข้าไปในร่างกาย   พบว่าผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยภาวะแทรกซ้อนโดยเฉลี่ย 18.5 ราย
ต่อเดือนหลังฉีด150  โดยมีรายงานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1899 พบว่า ผู้ป่วย 100 เปอร์เซ็นต์นั้นต่างมีความเต็ม
ใจฉีดสารเหล่านั้น  เนื่องจากไม่พอใจในขนาดอวัยวะเพศของตนเอง และเกิดจากการชักชวนของ
เพ่ือนและผู้ใกล้ชิด151  ซึ่งการฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระท าได้โดยง่าย 
แม้ไม่ใช่แพทย์ก็ท าได้152 จึงฉีดแบบ “หมอกระเป๋า”  ผลที่ตามมาคืออวัยวะเพศแข็งตัวล าบากขึ้น
กว่าเดิมหรือไม่แข็งตัวเลย เจ็บตอนแข็งตัว  ปัสสาวะล าบาก  แตกเป็นแผลและอาจกลายเป็นมะเร็ง 
ดังนี้แล้ว ควรยึดหลักในการป้องกันไม่ให้มีการฉีดจะดีที่สุด  โดยให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนว่าฉีด
แล้วก่อโทษอย่างไร   

ดังนี้เอง ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า การใช้เซ็กซ์ทอยส์เพ่ือช่วยสร้างความพึงพอใจ 
น่าจะเป็นการดีกว่า การฉีดขยายอวัยวะเพศให้มีขนาดใหญ่ แต่ส่งผลในการก่ออันตรายต่อร่างกาย
และก่อผลร้ายตามมาในระยะยาวอีกด้วย 

4.2.1.13 สามารถใช้อ านาจรัฐในการเข้าไปควบคุม จากเดิมท่ีผิดกฎหมาย จนต้องมี 
การลักลอบจ าหน่ายและไร้ซึ่งมาตการใด  ๆ ในการควบคุม  ยกตัวอย่างเช่น  การที่รัฐสามารถ
ก าหนดเวลาเปิดและปิด  ก าหนดพ้ืนที่หรือบริเวณที่สามารถจ าหน่ายได้  ก าหนดเกณฑ์อายุของผู้ที่
สามารถซื้อเซ็กซ์ทอยส์  หรือก าหนดมาตรการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองผู้มีอ านาจในการสร้างข้อก าหนดเพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบและสงบเรียบร้อยและค านึงถึง
ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4.2.1.14 รัฐได้ประโยชน์จากการเก็บภาษี  
 ในเมื่อการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ไม่ได้มีการอนุญาตให้จ าหน่ายอย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมาย  การจ าหน่ายตามร้านที่เป็นแผงลอยทั่วไป หรือการลักลอบจ าหน่ายก็ย่อมไม่ถูกควบคุม 
ประการหนึ่งคือในเรื่องของ “การเก็บภาษี” (Taxation) เพราะเมื่อไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ท าให้ไม่
ต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐ  ดังนี้แล้ว  หากมีการอนุญาตให้จ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ได้อย่างถูกต้องตาม

                                                           
150 Lee T., Choi H. R., Lee Y. T. and Lee Y. H., “Paraffinoma of Pennis”. Yonsei 

Med J. 35, 3 (September 1994): 344-8. 
151 Moon du G. et al. , “Sexual Function and Psychological Characteristics of 

Penile Paraffinoma” Pub Med 5, 3 (September 2003): 191-4. 
152 Jeong J. H. et al. “A New Repair Technique of Penile Paraffinoma: Bilateral 

Scrctal Flaps”, Pub Med 37, 4 (Octuber 1996): 386 - 93. 
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กฎหมาย  จะท าให้สามารถที่จะมีกระบวณการเก็บภาษีที่ถูกต้องในฐานะที่เป็นสินค้าชนิดหนึ่ง หรือ
การภาษีจากการตั้งร้านจ าหน่ายได้ โดยมีการก าหนดมาตรการและจ านวนภาษที่ต้องจ่ายอย่าง
เหมาะสม  ซึ่งจากธุรกิจที่ผิดกฎหมาย  จะได้กลับกลายมาเป็นถูกควบคุมให้ถูกต้องในทางกฎหมาย
และยังก่อรายได้ในทางภาษีให้แก่รัฐเพื่อน ามาพัฒนาประเทศในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ในบทวิเคราะห์นี้ ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์มาตรการในทางกฎหมายที่เกี่ยวกับอ านาจของ 
รัฐและมาตการในการอนุญาตให้มีการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ในประเทศไทย และต่างประเทศ อันได้แก่ 
ญี่ปุ่น อังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
 
 4.2.2 ข้อเสียของกำรอนุญำตให้จ ำหน่ำยเซ็กซ์ทอยส์ 

4.2.2.1  ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ด้วยส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เผยผลผู้กระท าผิดพระราชบัญญัติเครื่องมือ

แพทย์เพียง 1 ปีปรับไปแล้วกว่า 2 ล้านบาท   โดยนายแพทย์ พงศ์พันธ์ วงศ์มณี รองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 ในลักษณะความผิดต่าง ๆประจ าปี
งบประมาณ 2554 หรือเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554  จ านวน 76 ราย รวมเป็นเงินที่
ปรับจ านวน 2,100,000 บาท ซึ่งความผิดที่พบมากที่สุดคือ การโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจ านวน 49 ราย และพบว่ามีการโฆษณาเครื่องมือแพทย์หลายประเภททางสื่อต่าง  ๆ เช่น 
เตียงนวดไฟฟ้า เก้าอ้ีนวดไฟฟ้า เข็มขัดลดความอ้วน เป็นต้น รวมทั้งการโฆษณาผ่านทางเว็ปไซต์ ส่วน
ใหญ่จะระบุข้อความ อวดอ้างสรรพคุณในการบ าบัดรักษา และป้องกันโรคต่าง ๆ  นอกจากนี้ ยังพบ
การโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ใช้คลินิคและสถานบริการเสริมความงาม ส่วนใหญ่จะระบุข้อความว่า  
“มีเครื่องเลเซอร์เสริมความงาม เครื่องอัลตร้าซาวด์ ไอออนโต้ อินฟราเรด IPL เทอร์มาจ ลดน้ าหนัก 
โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง RF ในการเสริมความงาม” เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องขอ
อนุญาตโฆษณาจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ รองลงมาคือ ความผิดฐานไม่ส่งรายงานการ
ผลิตน าเข้าจ านวน 24 ราย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ และการผลิตหรือการน าเข้าไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งรายละเอียดอีกจ านวน 3 ราย มี
โทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท   ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดอย่างเข้มงวด แต่ก็ยังพบการกระท าผิดอีกอยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะการโฆษณา
ที่ อย.เฝ้าระวังเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
ในการบ าบัด รักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ  ซึ่งอาจท าให้สูญเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง  อีกทั้งยัง
เสียเงินโดยไม่คุ้มค่าอีกด้วย  ทั้งนี้  ผู้บริโภคสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ข่าวผลการด าเนินคดีของ
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ผู้ ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด โ ด ย ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะ ย า  (อ ย . ) ได้ ที่ เ ว็ ป
ไซต์http://www.fda.moph.go.th/ ซึ่งจะมีการน าเสนอข่าวผลการด าเนินคดีเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งให้ผู้บริโภคได้รับทราบและเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวังต่อไป153 
 4.2.2.2   สังคมโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันของไทย  มองว่าเรื่องการเอ่ยถึงหรือการใช้
เซ็กซ์ทอยส์เป็นเรื่องน่าอาย ผิดศีลธรรม ไม่ดีงาม เป็นเรื่องต้องห้ามและผิดประเพณี  ซึ่งในส่วนของ
ประเด็นนี้ ผู้ศึกษามีความเห็นว่า อย่างไรก็ดี เรื่องเหล่านี้ต่างขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละบุคคล แต่ละ
พ้ืนฐาน รวมถึงความแตกต่างกันในเชิงสังคมวิทยา ที่ยากจะฟันธงลงไปได้ว่า สิ่งใดผิด สิ่งใดถูกต้องดี
งามกว่ากัน 

4.2.2.3  อาจเป็นการชี้ช่องให้เยาวชนหรือบุคคลให้รู้จักเซ็กซ์ทอยส์เพ่ิมมากขึ้น   
 
4.3 วิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุม 
 
 4.3.1 กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในตัวบทกฎหมำยโดยกำรใช้อ ำนำจของฝ่ำย
ปกครอง 

โดยมีการก าหนดเรื่องอ านาจหน้าที่ในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจตรา กวดขัน
อย่างเข้มงวด  มีการบัญญัติถึงบทก าหนดโทษ  การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต  ซึ่งหากมีการ
ฝ่าฝืนข้อก าหนดหรือกระท าการที่ขัดต่อมาตรการใดที่รัฐได้วางไว้ก็ย่อมมีการลงโทษตามบทก าหนด
โทษ   การอุทธรณ์   การก าหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุ บทบัญญัติเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
อนุญาตหรือการจดทะเบียนประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อป  หรือบรรดารายละเอียดปลีกย่อยอ่ืน ๆ ใน
ด้านเอกสาร งานทะเบียน การก าหนดภาระหน้าและอ่ืน ๆ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อป, การต่ออายุ, การขอให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารให้ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายปกครองเห็นสมควรในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้154 
 ดังนี้ ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างเช่น การที่ฝ่ายปกครองอาจหยิบยกโดยการน าข้อก าหนดการตั้ง
สถานบริการมาปรับใช้ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  “อาคาร หรือสถานที่
ที่ขออนุญาตตั้งเป็นเซ็กซ์ช็อปตามกฎหมาย ต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัด หรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรม
ทางศาสนา   โรงเรียนหรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  สโมสร

                                                           
153 กรมประชาสัมพันธ์, อย.เผยผู้กระท ำผิดพรบ.เครื่องมือแพทย์, ค้นวันที่ 28 มิถุนายน 

2558 จาก http://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news. php?nid= 934&filename=index 
154 พระราชบัญญัติสถานบริการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 

 

http://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.%20php?nid=%20934&filename=index


119 

เยาวชน หรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ในขนาดที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่
สถานที่ดังกล่าวแล้ว  ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัย อันจะก่อความเดือดร้อนร าคาญ   แก่
ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง และเป็นสถานที่ท่ีมอีากาศถ่ายเทไดส้ะดวก”  เช่นนี้ เป็นต้น 
 

4.3.2 กำรออกใบอนุญำตและยกเลิกใบอนุญำต  
 การจัดท าบริการสาธารณะที่รัฐต้องจัดท าเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดย
ส่วนรวมนั้น  รัฐหรือฝ่ายปกครองมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการเพ่ือรองรับซึ่งประโยชน์แห่ง
มหาชน  ซึ่งภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะนั้น  สามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท  คือ  ภารกิจพ้ืนฐาน 
(ภารกิจหลักหรือภารกิจล าดับแรก) (Primary Function) คือการรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความ
มั่นคงของรัฐ ป้องกันการรุกรานจากภายนอก  รวมถึงดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยภายใน และอีก
ประเภทของบริการสาธารณะคือ  ภารกิจล าดับรอง (Secondary Function) เป็นภารกิจในการ
ส่งเสริมสวัดิภาพ และรับรองเงื่อนไขแห่งการด ารงชีวิตเบื้องต้นของประชาชน 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะใช้อ านาจรัฐเอง  ก็ต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริมมีการสร้าง และ
ปลูกฝังค่านิยมที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมากขึ้น  โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเอง
จะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ผลประโยชน์ของชาติบ้ านเมืองเป็นหลัก  ส าหรับ
ตัวอย่างค่านิยมที่เอ้ืออ านวยต่อการบริหารงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  เช่น  ค่านิยมที่ซื่อสัตย์สุจริต  
ค่านิยมที่อดทน  ประหยัด  มีวินัย  ตลอดจนค่านิยมที่รักชาติรักแผ่นดิน  การสนับสนุนและยกย่อง
สุจริตชน ขณะเดียวกันก็ต่อต้านและลงโทษผู้ประพฤติทุจริตที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น155  เนื่อง
ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายอ่ืนใดก็ตามที่จะออกมาในอนาคต  ก็มิอาจที่จะจะถูกบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นกลไกของราชการที่ส าคัญที่สุดในการน ากฎหมายไปใช้
บังคับ ขาดซึ่งจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐไป  ซึ่งครอบคลุมถึง  การขาดจิตใจ  จิตส านึก  จิตวิญญาณ 
หรืออุดมการณ์ที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม   การขาดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่าง
มากที่ท าให้เจ้าหน้าที่จ านวนมากประพฤติมิชอบในวงราชการ  การกระท าหรือผลงานที่ปรากฏ
ออกมาก็จะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ทั้งนี้  เนื่องจากจิตใจหรือจริยธรรม ได้มีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว156 

                                                           
155  วิรัช  วิรัชนภิาวรรณ, คำ่นิยมของข้ำรำชกำรไทยในยุคปฏิรูประบบรำชกำร, 

(กรุงเทพมหานคร: โฟร์เพซ, 2547), หน้า155. 
156 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรไทย: ปัญหำ แนวทำงแก้ไข 

และแนวโน้มของกฎหมำยในอนำคต, (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2547), หน้า 136. 
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ประเด็นดังกล่าวที่ได้ศึกษานี้  ผู้ศึกษาเชื่อว่ามีจุดบรรจบของหลักคิดในเรื่องของศีลธรรม และ
การใช้สิทธิเสรีภาพ   ในการสร้างเงื่อนไขอย่างมีขอบเขต  ใช้สิทธิได้เท่าที่ไม่ไปกระทบใครต่อใครให้
เดือดร้อน  และท าอย่างไรเพ่ือให้สิทธิที่ถูกต้องนั้นมีผลได้จริง  ฝึกฝนคนที่ยังไม่เคยถูกฝึก  เริ่มจาก
การก าหนดกรอบของสิทธิเสรีภาพของคนที่ต้องการจะใช้  ส่วนกลุ่มคนที่จะไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไปทุกข์กับ
มัน   

ขณะที่โลกทุกวันยังหมุนไป  ผันผ่านให้สภาพสังคมและค่านิยมเปลี่ยนแปลง  การด ารงตน
อย่างมีสติ  และการควบคุมพฤติกรรมตามธรรมชาติของตนให้แสดงออกอย่างเหมาะสมถูกที่ถูกเวลา  
ไม่ก่อความเดือดร้อน  เล็งเห็นคุณค่าของผู้อ่ืนและตนเอง รวมถึงเป็นผู้มีความตระหนักรู้  ฉะนี้แล้ว ก็
ย่อมได้ชื่อว่า  เป็นมนุษย์ที่ท าหน้าที่สังคมอย่างได้อย่างสมบูรณ์ 
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บทท่ี 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 
        การเลือกปฏิบัติจะกระท ามิได้ ในเรื่องของความเสมอภาคนั้น บุคคลย่อมเสมอกัน
ในทางกฎหมาย แต่ไม่อาจจะเสมอกันได้ในเรื่องของโอกาส  หากจะกล่าวอย่างง่าย ๆ นั่นคือ  ในความ
เป็นจริงแล้ว  แม้มิอาจเท่ากันทุกอย่างได้  แต่ก็อาจจะต้องให้มีกฎหมายมาเป็นเครื่องมือสนับสนุน 
เป็นตัวช่วยขับดันให้เกิดผลใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะกระท าได้  

 ในการศึกษาประเด็นเรื่องนี้  ผู้ศึกษามิได้มุ่งหวังเพ่ือการถอดรื้อกฎหมายเสียใหม่  
หากแต่มีความมุ่งหมายในการรักษาสิทธิ และเปิดพ้ืนที่   ให้สิ่งเหล่านี้มีจุดยืนเท่านั้น  จุดยืนที่
เหมาะสมภายใต้การควบคุมของรัฐ  ให้อ านาจแห่งรัฐมีเอกสิทธิเหนือ เพื่อบังคับการให้สิทธิประการนี้
นั้นได้ด ารงอยู่และด าเนินไปโดยไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย  ทั้งนี้ก็เพ่ือบังคับการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของสิทธิอย่างแท้จริง  

ดังนี้แล้ว  สิ่งที่ผู้ศึกษาเองยึดอยู่เสมอในการศึกษาประเด็นหัวข้ออ านาจรัฐและมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการจ าหน่ายเซ็กซ์ทอยส์ 3 ประการ นั่นคือ 

1)  อย่าลุ่มหลงอคติ 
2)  อย่ายึดติดเพียงแต่ตัวบทกฎหมาย 
3)  อย่าคลั่งไคล้มองแต่เพียงมุมศีลธรรม 
ดังนี้แล้ว  จึงจะท าให้สามารถเปิดทัศนะรับรู้เรื่องราวและข้อมูลแปลกใหม่ที่เป็นประเด็น

น่าสนใจจะศึกษาต่อยอดได้อย่างดี 
ประเด็นที่กังขาในสังคมว่า เซ็กซ์ทอยส์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมนั้น  การเกิดขึ้นของเซ็กซ์ช็อ

ปอย่างถูกกฎหมาย  อาจเทียบเคียงได้กับการมีร้านจ าหน่ายเหล้า  บุหรี่  อนุญาตให้จ าหน่ายได้ แต่ก็
จ าเป็นที่จะต้องให้รัฐเข้าไปควบคุมและมีมาตรการเข้ามาเพ่ือเป็นตัวก าหนด  เช่น  การก าหนดอายุ
ของผู้ซื้อ ช่วงเวลาที่จ าหน่าย  การจัดแสดงในชั้นวาง  และบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน  หรือรัฐก าหนด
กฎเกณฑ์อ่ืน ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคม 
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ซึ่งในมุมมองของศาสนา  ขอยกตัวอย่างศาสนาพุทธ ศีล 5 ข้อที่ 5 งดเว้นจากการดื่มสุราและ
ของมึนเมา  หากจะกล่าวว่าเซ็กซ์ช็อป  หรือเซ็กซ์ทอยส์ขัดศีลธรรมจะปล่อยให้มีไม่ได้ ก็คงต้องย้อน
ถามกลับไปถึงการมีอยู่ของสุรา บุหรี่ ที่รัฐเองเป็นผู้จ าหน่าย 

ส านักกฎหมายธรรมชาติเห็นว่า  กฎหมายต้องขึ้นอยู่กับศีลธรรม  ส่วนส านักกฎหมาย
บ้านเมืองเห็นว่า ศีลธรรมต้องขึ้นอยู่กับกฎหมาย  อันท าให้เกิดการแบ่งแยกธรรมชาติเนื้อแท้ของ
กฎหมาย  ออกจากการด าเนินการทางกระบวนการยุติธรรม (The Judicial Function) รวมทั้งการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการใช้กฎหมายเป็นมาตรการบังคับให้ปัจเจกบุคคลต้องเชื่อฟังศีลธรรม  

ในมิติของกฎหมายธรรมชาติกับกฎหมายบ้านเมืองเกี่ยวกับศีลธรรมและกฎหมาย  
ความหมายของกฎหมายธรรมชาติกับกฎหมายบ้านเมือง  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางทฤษฎี
ของกฎหมาย สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ กฎหมายธรรมชาติเห็นว่าสถานะของกฎหมาย ไม่ได้ขึ้นอยู่
กับวิธีการในการยอมรับโดยระบบของกฎหมาย  แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัวเองที่มีอยู่แล้วใน
ธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือวิธีการในการยอมรับโดยระบบกฎหมายที่บัญญัติขึ้นโดยมนุษย์  

แต่ส านักกฎหมายบ้านเมืองเห็นว่า  สถานะของกฎหมาย  หมายรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้บัญญัติ
ขึ้นเป็นกฎหมาย เช่น ประกาศ (Judicial Pronouncements) ข้อบัญญัติ (Statutes) กฤษฎีกา 
(Decrees) กฎหมายล าดับรองที่ฝ่ายบริหารบัญญัติขึ้น (Delegated legislation) และสนธิสัญญา 
(Treaty Articles)  

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่างกฎหมายธรรมชาติกับกฎหมายบ้านเมือง คือ กฎหมาย
ธรรมชาติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ (Normative) ที่มีที่มาจาก จารีตประเพณี ศีลธรรม หรือศาสนา 
ในขณะที่กฎหมายบ้านเมืองเป็นการวิเคราะห์ (Analytical) โดยการวิเคราะห์ คือ กระบวนการ
พิจารณาถึงรายละเอียดเพ่ือให้เข้าถึงแก่นแท้สาระส าคัญที่สุด  รวมถึงการค้นหาส่วนประกอบ  ซึ่งเมื่อ
รวมกันแล้ว  เป็นสิ่งที่เรียกว่า “กฎหมาย” 

ในทางทฤษฎีกฎหมาย กฎหมายธรรมชาติอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของธรรมเนียมปฏิบัติ   
เพราะเกี่ยวข้องถึงกฎหมายที่ควรจะเป็น ในขณะที่กฎหมายบ้านเมือง อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการ
วิเคราะห์ เพราะเก่ียวข้องถึงกฎหมายที่เป็นอยู่  หรือมีอยู่  

ส่วนสิ่งที่ยังคงความแตกต่างของทฤษฎีกฎหมายทั้งสอง เนื่องจากเหตุผลที่มาจากการ
วิเคราะห์กฎหมายบ้านเมืองว่า เป็นพื้นฐานของการบัญญัติกฎหมาย  

แตส่ิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ  กฎหมายในภาพรวม  เป็นการด าเนินการตามธรรมเนียมปฏิบัติ 
จากการให้ประชาชนควรจะท า หรือไม่ควรจะท า  แม้ว่าภาษาที่ใช้ในการบัญญัติกฎหมาย  จะไม่ใช้
ข้อความว่า ควรจะท าหรือไม่ควรจะท า  แต่ก็เป็นการใช้ข้อความที่แสดงความหมายดังกล่าว เช่น 
ข้อความว่า การกระท าอันเป็นความผิดอาญาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ 
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เพราะเป็นการบัญญัติกฎหรือมาตรฐานที่ควรจะท าหรือไม่ควรจะท า แม้ค าว่า ควรจะ (Ought) จะไม่
ปรากฏในบทบัญญัติดังกล่าวก็ตาม 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

1)  เสนอให้มีเซ็กซ์ช็อปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของรัฐ   
เช่น ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงมหาดไทยในการอนุญาตให้ประกอบกิจการเซ็กซ์ช็อป 

2)  เสนอให้เซ็กซ์ทอยส์อยู่ในนิยามของ “เครื่องมือแพทย์” เพ่ือจะได้มีการก าหนดมาตรการ 
ต่าง ๆ ที่ท าให้เซ็กซ์ทอยส์ถูกควบคุม  โดยใช้กฎหมายเครื่องมือแพทย์เป็นกฎหมายเฉพาะ ให้ทางกอง
ควบคุมเครื่องมือแพทย์พิจารณาเรื่องนี้เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ให้มีการประกาศให้เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือเสริมความสุขทางการแพทย์   หรืออุปกรณ์เซ็กซ์ทอยส์นั้นอาจถูกควบคุมโดย
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข 

“ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา” (Food and Drug Administration) หรืออักษร
ย่อว่า อย. เป็นส่วนราชการในระดับกรม ของประเทศไทย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่ในการ
ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพ (ซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ส่วนใหญ่มักจะหมายถึง อาหาร ยา เวชภัณฑ์ และเครื่องส าอางค์)โดย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้น  ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  มีการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐาน  เชื่อถือได้และมีความเหมาะสม  เพ่ือให้ประชาชนได้
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์157  

เครื่องหมาย อย. ที่อยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปนั้น  ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่าย ๆ อาหารที่
จะได้รับ อย. นั้น ส่วนใหญ่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคาร
ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตการสุขาภิบาลโรงงาน
การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด และบุคลากรการผลิต  นั่นคือ  เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร หรือ จี.ดี.พี. (Good Manufacturing Practice) นั่นเอง นอกจากนั้น  ต้องผ่านในเรื่อง
ของคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุและการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าครบถ้วนไม่โอ้อวด 
หลอกลวง หรือท าให้เข้าใจผิด อาหารนั้น จึงจะได้รับเครื่องหมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท  รับผิดชอบโดย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

                                                           
157 ไทยไบโอ, ต้องมีคุณภำพ ต้องมี อย. เท่ำนั้น, ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2558  จาก http:// 

www.thaibio.com 
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กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการมีหน้าที่ในการปกป้อง
และคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมี
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มี
หลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม  เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและ
สมประโยชน์  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
        1)  ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยยา
เสพติดให้โทษ กฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้ส ารระเหย และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
        2)  พัฒนาระบบและกลไก เพ่ือให้มีการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
        3)  เฝ้าระวังก ากับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สถานประกอบการ และการ
โฆษณา รวมทั้งผลอันไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
        4)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        5)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง 
เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า รวมทั้งเพ่ือให้ผู้บริโภคนั้นมีการร้องเรียน เพ่ือปกป้องสิทธิของตนได้ 
        6)  พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่ายประชาคมสุขภาพ 
        7)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
           จากอ านาจหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้น  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายจ านวน 8 ฉบับ  และอนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ อีกจ านวน 4 ฉบับ  
ดังนี้ 

กฎหมาย ได้แก่  พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ,พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2522) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2528) และฉบับที่ 5 (พ.ศ. 
2530) , พระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ.ศ. 2535 , พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 , 
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) , พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 และแก้ไข้เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2528) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530) และฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543)  
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,พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2531, พระราชก าหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) 

 อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ  ได้แก่ 
1)  The Single Convention on Narcotic Drug 1961  
2)  The Convention on Psychotropic Substance 1971  
3)  The International Code of Marketing of Breast-milk Substitute 1981  
4)  The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and  

Psychotropic Substances 1988 
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาด าเนินการภายใต้
กฎหมายทั้ง 8 ฉบับนี้ คณะกรรมการดังกล่าว ได้แก่  

1)  คณะกรรมการอาหาร  
2)  คณะกรรมการยา  
3)  คณะกรรมการเครื่องส าอาง  
4)  คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
5)  คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ  
6)  คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์  
7)  คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย 

       นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายสนับสนุน  ส่งเสริมการ
พัฒนาด้านยา อาหารและเคมีวัตถุ  เป็นกลไกประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  คณะกรรมการดังกล่าว 
ได้แก่ 

คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา  คณะกรรมการแห่งชาติด้านอาหาร  คณะกรรมการ
แห่งชาติว่าด้วยความปลอดภัยทางด้านเคมีวัตถุ  การด าเนินงานควบคุมทางด้านต่าง ๆ จะต้องด าเนิน
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และมติของ คณะกรรมการตามกฏหมายดังกล่าวข้างต้น   และ
เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ เจ้าหน้าที่ของกองที่เกี่ยวข้อง  เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข รวมทั้งเจ้าหน้าที่ขอกรุงเทพมหานคร ที่ อย. ได้มอบให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารตาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่จ าหน่ายในท้องตลาด 
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และท าหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมติของคณะกรรมการ
ดังกล่าวข้างต้น158    

เรื่องของความรู้สึกหรืออารมณ์ทางเพศนั้น  ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
และเจริญเติบโตพัฒนาควบคู่ไปกับตัวของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่โดยตลอด  ความรู้สึกทางเพศจึง
นับว่าเป็นเรื่องเฉกเช่นเดียวกันกับความรู้สึกหรืออารมณ์อ่ืน ๆ ตามปกติธรรมดาที่มีในชีวิตประจ าวัน
ของคนเรา  อย่างไรก็ดี มนุษย์เป็น “สัตว์สังคม” ที่ต้องด ารงอยู่ท่ามกลางผู้อ่ืน จึงต้องรู้จักการยับยั้ง
ชั่งใจและมีการควบคุมการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมให้เหมาะสมตามวิถีของสังคมด้วย 
 หากแต่ทุกคนสามารถที่จะใช้ความคิด  การกระท า  และค าพูดที่เกี่ยวกับเรื่องเพศได้อย่างมี
วัฒนธรรมประกอบกับความรับผิดชอบแล้ว  บรรดาพฤติกรรมทางเพศที่ถูกแสดงออกมานั้นก็ย่อมจะ
ท าให้ตนเองพอใจและสังคมยอมรับได้ อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันได้ในสังคมอย่างราบรื่นและมีความสุข 

โดยใช้กฎหมายเครื่องมือแพทย์เป็นกฎหมายเฉพาะ  ทางกองควบคุมเครื่องมือแพทย์
พิจารณาเรื่องนี้อยู่เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ให้มีการประกาศให้เครื่องมืออุปกรณ์
ที่ใช้เพื่อเสริมความสุขทางการแพทย์ 
 ความสุขของแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับความสมดุลระหว่างความรู้สึกและ
ความปรารถนาได้เหมาะสมมากแค่ไหน 
 แม้จะอยู่ใกล้ชิดและเคียงข้างกันตลอดเวลา  แต่ถ้าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็เท่ากับหมดความรัก 
แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบัน  ผู้คนไม่ต้องสื่อสารกันให้สมบูรณ์ก่อนถึงจะมีเซ็กซ์ได้  บางครั้งจึงกลายเป็น
ค่านิยมในความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยที่ไม่ถูกต้อง  เพราะว่าเซ็กซ์ถูกลดค่าเป็นเพียง “วิธีบ าบัดความ
ต้องการทางเพศ” เท่านั้น  เป็นการเสพติดความสุขทางกาย  ซึ่งนี่เป็นเรื่องยากยิ่งและไม่ใช่ปัญหาที่
แก้ไขด้วยข้อเสนอที่ว่า “จงสะกดกลั้นความต้องการของร่างกาย” จนกลายเป็นผู้ที่ถือศีลเคร่งครัด 
เพราะเซ็กซ์ควรด าเนินไปควบคู่กับความรัก  ที่พัฒนาขึ้นเป็นความรักท่ีเติบโตงดงาม159 

เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศนั้น  มักเป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวในชีวิตคู่  ซึ่งสาเหตุของปัญหามักเกิดมาจากความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้  บวกกับความเชื่อที่

                                                           
158 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, หน้ำที่รับผิดชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ, ค้นวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จาก http://www.fda.moph.go.th   
159 คิมรันโด, You Become to be an Adult After Wavering One Thousand 

Times, แปลโดย อมรรัตน์ ทิราพงษ์, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพมหานคร: Springbook อมรินทร์พริ้น
ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556), หน้า 150-151. 
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ผิด ๆ ที่สั่งสมและสืบทอดต่อ ๆ กันมาตั้งแต่โบราณ จนท าให้ เหล่านี้แทนที่จะเป็นเรื่องสุข กลับ
กลายเป็นเรื่องเศร้าอย่างน่าเสียดาย   

อีกทัศนะหนึ่งที่ผู้ศึกษาที่เล็งเห็นว่าควรใช้รับมือกับปัญหานี้  คือยอมรับและให้การสนับสนุน
อนุญาตให้อุตสาหกรรมเซ็กซ์ช็อปชอบด้วยกฎหมาย  แต่ต้องก าหนดกฎเกณฑ์ควบคุมและให้ความ
คุ้มครองเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ดังนี้แล้ว  ตัวเลขสถิติรายได้จากการค้าเซ็กซ์ทอยส์ก็จะเพ่ิม
เข้าไปในผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ  สามารถเรียกเก็บภาษีจากอุตสาหกรรมนี้ได้อีกด้วย แทนที่
การปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้เป็นช่องทางในการหาประโยชน์ส่วนตัว  เพ่ือยังประโยชน์ด้านการควบคุม
และภาษีให้ตกมาอยู่ที่รัฐนั่นเอง  
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ภาคผนวก  ข 
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

พุทธศักราช 2545 
 

 

 

 

 

 

 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
------------------------ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 
 
  ข้อ ๑  ให้กรมการปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ 
ความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน   
และการทะเบียน  เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิด 
ความสงบสุขในสังคมอย่างยั่งยืน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้าน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 
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  (๒) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดี 
อาญา ในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
  (๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงภายใน งานการข่าว งานกิจการ 
ชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย  ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ  
และงานกิจการมวลชน 
  (๔) สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุก 
ระดับ 
  (๕) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน 
  (๖) ด าเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอ าเภอ กิ่งอ าเภอ  
ต าบลและหมู่บ้าน  ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
  (๗) ด าเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัว 
ประชาชนและงานทะเบียนอ่ืน รวมทั้งการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วม 
กันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  (๘) ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ 
มั่นคงภายใน 
  (๙) ด าเนินการสื่อสารเพ่ือการบริหารงาน การรักษาความสงบเรียบร้อย และ 
ความมั่นคงภายในประเทศ 
  (๑๐) อ านวยการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่และความรับ 
ผิดชอบของนายอ าเภอ 
  (๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรือ 
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  ข้อ ๒   ให้แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
       (๑) ส านักงานเลขานุการกรม 
       (๒) กองการเจ้าหน้าที่ 
       (๓) กองคลัง 
       (๔) กองการสื่อสาร 
       (๕) กองวิชาการและแผนงาน 
       (๖) วิทยาลัยการปกครอง 
       (๗) ส านักการสอบสวนและนิติการ 
       (๘) ส านักกิจการความมั่นคงภายใน 
       (๙) ส านักบริหารการทะเบียน 
       (๑๐) ส านักบริหารการปกครองท้องที่ 
       (๑๑) ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
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      (๑) ที่ท าการปกครองจังหวัด 
      (๒) ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
      (๓) ที่ท าการปกครองก่ิงอ าเภอ 
 
  ข้อ ๓  อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
มีดังนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
      (๑)  ส านักงานเลขานุการกรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม  
และราชการที่มิได้แยกเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้ 
รวมถึง 
              (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม  
              (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
              (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารการ 
ปฏิบัติงานของกรม  
              (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๒)  กองการเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม  เว้นแต่การฝึกอบรม 
              (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๓)  กองคลัง มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การ 
พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 
              (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๔)  กองการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างจังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ  
ต าบลและหมู่บ้าน  
              (ข) จัดหา ซ่อมแซม บ ารุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์การสื่อสารของ 
กรม 
              (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๕)  กองวิชาการและแผนงาน  มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) เสนอแนะนโยบาย และจัดท าแผน มาตรการ ติดตาม และประเมิน 
ผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงภายใน 
              (ข) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบริหารการปกครอง การรักษา 
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ความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงภายใน 
               (ค) จัดท าและประสานแผนงานของกรมให้เป็นไปตามนโยบายและแผน 
แม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรม 
              (ง) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท างบประมาณของกรม 
              (จ) จัดระบบการส ารวจ การจัดเก็บ และใช้ประโยชน์ข้อมูลของหน่วย 
งานในสังกัด และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม  
              (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๖)  วิทยาลัยการปกครอง  มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้าง 
ของกรม รวมทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป 
              (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๗)  ส านักการสอบสวนและนิติการ  มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา งาน 
เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม   
รวมทั้งการให้ค าปรึกษา วินิจฉัย และตีความข้อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
              (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนคดีอาญาบางประเภทและคดี 
อาญาทั่วไป  การอ านวยการและประสานงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การปราบปราม 
อาชญากรรม และการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในความรับผิดชอบของนายอ าเภอ 
              (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
      (๘) ส านักกิจการความมั่นคงภายใน มีอ านาจหน้าที่ 
             (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความม่ันคงภายในประเทศ งานกิจการ 
ชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขา และชนกลุ่มน้อย งานกิจการศาสนาอิสลาม งานกิจการผู้อพยพ 
และผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งงานแก้ไขปัญหาด้านสังคมจิตวิทยาและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี 
ในพ้ืนที่ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมและ 
กระทรวง 
             (ข) ปฏิบัติงานด้านการข่าวเกี่ยวกับความม่ันคงภายในประเทศและ 
ความสงบเรียบร้อยของสังคม 
             (ค) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสา 
พัฒนาและป้องกันตนเอง งานอ านวยการและประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการชุมนุม 
เรียกร้อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความ 
มั่นคง รวมทั้งบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของกลุ่มมวลชนอาสา 
สมัครและพนักงานฝ่ายปกครอง 
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             (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๙)  ส านักบริหารการทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ 
              (ก) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บัตรประจ าตัว 
ประชาชน และการทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม 
              (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๑๐)  ส านักบริหารการปกครองท้องที่ มีอ านาจหน้าที่ 
    (ก) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด  
อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รวมทั้งการจัดท าแผนที่แนวเขตการปกครองและการดูแลรักษาที่ 
สาธารณประโยชน์ของแผ่นดินตามกฎหมาย 
   (ข) บริหารและพัฒนาการปกครองท้องที่และการปฏิบัติงานของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
   (ค) ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบาย  
ซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด 
   (ง) อ านวยการ สนับสนุน และด าเนินการเลือกตั้งตามที่กฎหมาย 
ก าหนดหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
      (๑๑)  ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน  มีอ านาจหน้าที่ 
   (ก) ด าเนินการเก่ียวกับการจัดก าลัง การงบประมาณ การสั่งใช้และ 
การส่งก าลังบ ารุง การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ ตลอดจนการปรับปรุงสมรรถภาพและขีดความ 
สามารถของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
    (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  (๑) ที่ท าการปกครองจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ 
        (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
        (ข) ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของที่ท าการปกครองอ าเภอ  
และท่ีท าการปกครองก่ิงอ าเภอ 
        (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๒) ที่ท าการปกครองอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ 
        (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
        (ข) ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานอ าเภอ 
        (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับราชการอ่ืนที่มิใช่ของส่วนราชการใด ตามท่ีได้รับ 
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มอบหมาย 
        (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๓) ที่ท าการปกครองกิ่งอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ 
        (ก) ด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรมในเขตพ้ืนที่กิ่งอ าเภอ 
        (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับราชการอ่ืนที่มิใช่ของส่วนราชการใด ตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
        (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
        ให้ไว้  ณ  วันที่ ๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           วันมูหะมัดนอร์  มะทา 
           รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน 
รัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวง และ 
ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ 
ดังกล่าว สมควรแบ่งส่วนราชการภายในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และระบุอ านาจ 
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
[รก.๒๕๔๕/๑๐๓ก(เล่มที่ ๒)/๑๘๓/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕] 
พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข     ๑๓/๑๑/๔๕ 
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ภาคผนวก  ค 

พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2546 
 

 

 

 

 

 

 

 

พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 

เป็นปีที่ 58 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 
29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 36 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

http://www.kodmhai.com/m1/m1-26-65.html#29
http://www.kodmhai.com/m1/m1-26-65.html#29
http://www.kodmhai.com/m1/m1-26-65.html#31
http://www.kodmhai.com/m1/m1-26-65.html#36
http://www.kodmhai.com/m1/m1-26-65.html#50
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มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547" 
มาตรา 2[1] พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สถาน
บริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน  

"สถานบริการ" หมายความว่า สถานที่ท่ีตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า 
ดังต่อไปนี้ 

(1) สถานเต้นร า ร าวง หรือรองเง็ง เป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ 
(2) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ าชา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายและบริการ โดยมีผู้

บ าเรอส าหรับปรนนิบัติลูกค้า 
(3) สถานอาบน้ า นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้า เว้นแต่ 

(ก) สถานที่ซึ่งผู้บริการได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ หรือได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภท
การนวดไทยตามกฎหมายดังกล่าว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(ข) สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด โดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องมีลักษณะของสถานที่ การบริการ
หรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ประกาศดังกล่าวจะก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ
เพ่ือการรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานนั้นด้วยก็ได้ หรือ 

(ค) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่ายหรือให้บริการ โดยมีรูป

แบบอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิงและยินยอม หรือ

ปล่อยปละละเลยให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า 
(ข) มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับ

ร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า 
(ค) มีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงเต้น เช่น การเต้นบนเวที

หรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่ม 
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณ์อ่ืนใดตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/h25/M1-30.html#3
http://www.kodmhai.com/m4/m4-19/Nthailaw-4-19/N260.html#3
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(5) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจ าหน่าย โดยจัดให้มีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอ่ืนใดเพ่ือการบันเทิง ซึ่งปิดท าการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 

(6) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง" 
มาตรา 4 ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า "ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" ระหว่างบทนิยามค าว่า "สถานบริการ" 
กับบทนิยามค าว่า "พนักงานเจ้าหน้าที่" ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525  

"ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" หมายความว่า ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย และ
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด" 
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 4 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการพิจารณาอนุญาต ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ค านึงถึงประวัติการกระท าความผิดต่อกฎหมาย ของผู้
ขออนุญาตตั้งสถานบริการประกอบด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ประวัติการกระท าความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาต ตั้งสถานบริการตามวรรคสอง รวมทั้งการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง" 
มาตรา 6 ให้ยกเลิก มาตรา 4ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2525  มาตรา 7 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 
14 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 14 ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจัดท าบัตรประวัติของพนักงาน ก่อนเริ่มเข้า
ท างานในสถานบริการ 

ในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การจัดท า การเก็บรักษา และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

การจัดท าบัตรประวัตินั้น ต้องไม่ระบุหน้าที่ของพนักงานในทางท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน
นั้น" 
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มาตรา 8 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ 
(1) รับผู้มีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์เข้าท างานในสถานบริการ 
(2) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติ

ไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ 
(3) จ าหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ 
(4) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้น พักอาศัย

หลับนอนในสถานบริการ 
(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระท าความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน

บริการ 
(6) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการน าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่เป็นกรณี

ทีเ่จ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบน าเข้าไปเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย" 
มาตรา 9 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น มาตรา 16/1 มาตรา 16/2 และ มาตรา 16/3 แห่งพระราชบัญญัติ 
สถานบริการ พ.ศ. 2509  

"มาตรา 16/1 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลย ให้ผู้มีอายุ
ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งมิได้ท างานในสถานบริการนั้น เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตรวจเอกสารราชการที่มี
ภาพถ่ายและระบุอายุ ของผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการไม่
ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการ หรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการ ให้ผู้รับอนุญาตตั้ง
สถานบริการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
แจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ในการด าเนินการตามวรรคสองหรือวรรคสาม ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายให้พนักงาน
ของสถานบริการเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ 

"มาตรา 16/2 ห้ามมิให้ผู้ใดน าอาวุธเข้าไปในสถานบริการ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ใน
เครื่องแบบและน าเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

"มาตรา 16/3 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีผู้มี
อาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไป หรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาท าการ 
มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือมีการฝ่าฝืน มาตรา 16/2 ให้ผู้รับอนุญาต
ตั้งสถานบริการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การแจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไป ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
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การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายให้พนักงาน ของสถานบริการเป็นผู้
แจ้งแทนก็ได้" 
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 17 การก าหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ การจัดสถานที่ภายนอกและภายใน
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสะอาดหรือเพ่ือความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ 
การใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจ าตัวในสถานบริการ ให้เป็นไป ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง" 
มาตรา 11 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 21 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติ หรือเมื่อสถานบริการใด
ด าเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลย
ให้มีการมั่วสุมเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานบริการ หรือด าเนินกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ โดยให้ค านึงถึงความร้ายแรงของการกระท าความผิด 
การสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้สั่งพักได้ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีด าเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน มาตรา 14 มาตรา 15 
มาตรา 16 (2) หรือ (3) หรือกฎกระทรวงตาม มาตรา 17 เฉพาะในส่วนที่ไม่ใช่ก าหนดวันเวลาเปิดปิด
สถานบริการ ให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

(2) กรณีด าเนินกิจการสถานบริการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพ่ือกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือมี
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ หรือด าเนินกิจการสถานบริการ โดยไม่ปฏิบัติ
ตามหรือฝ่าฝืน มาตรา 13 มาตรา 16 (1) (4) (5) หรือ (6) มาตรา 16/1 วรรคหนึ่ง มาตรา 16/2 
มาตรา 19 หรือกฎกระทรวงตาม มาตรา 17 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับก าหนดวันเวลาเปิดปิดสถาน
บริการให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากรณีใดพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีค าสั่ง หรือไม่มีค าสั่งต่ออายุใบอนุญาต
หรือพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล รวมทั้งหลักเกณฑ์การก าหนด
ระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด 
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณ์ค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม มาตรา 22 หาก
อุทธรณ์โดยเหตุตามวรรคสอง (1) ให้การอุทธรณ์เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ หรือเพิก
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ถอนใบอนุญาตนั้น หากอุทธรณ์โดยเหตุตามวรรคสอง (2) หรือเหตุอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง
นั้นเป็นผู้มีอ านาจสั่งให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น แต่ต้องมีค าสั่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอให้ทุเลาการบังคับ หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีค าสั่งใดให้ถือว่าเป็นการทุเลาการบังคับ ตามค าสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้
แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่หน่วยงาน ที่ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ประจ าอยู่ได้รับอุทธรณ์ 
ระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งอ่ืนที่ไม่ใช่ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" 

มาตรา 12 ให้ยกเลิก มาตรา 25ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525  

มาตรา 13 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 26 ผู้ใดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือด าเนินกิจการสถานบริการเช่นว่า
นั้นในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือด าเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ" 

มาตรา 14 ให้ยกเลิก มาตรา 26ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2525  

มาตรา 15 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 27 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 12 มาตรา 14 
มาตรา 15 มาตรา 16 (1) (2) (3) หรือ (4) มาตรา 16/1 วรรคหนึ่ง หรือกฎกระทรวงตาม มาตรา 17 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท" 
 

มาตรา 16 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

"มาตรา 28 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 13 หรือ มาตรา 16 (5) หรือ (6) 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหกหมื่นบาท" 

มาตรา 17 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น มาตรา 28/1 มาตรา 28/2 มาตรา 28/3 และ มาตรา 
28/4 แห่ง พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509  
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"มาตรา 28/1 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 16/1 วรรคสองหรือ
วรรคสาม หรือ มาตรา 16/3 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
ผู้ใดเข้าไปในสถานบริการโดยไม่มีหรือไม่ยอมให้ตรวจเอกสารราชการตาม มาตรา 16/1 วรรคสาม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

"มาตรา 28/2 ผู้ใดน าอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยฝ่าฝืน มาตรา 16/2 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นอาวุธปืน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือ
ปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
ในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงคราม ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สอง
ปีถึงยี่สิบปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษาลงโทษตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ริบ
อาวุธนั้นด้วย 

"มาตรา 28/3 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 19 หรือผู้ใดจัดให้มีการ
แสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจาร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

"มาตรา 28/4 ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น" 

มาตรา 18 ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้าย พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 และ
ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา 19 สถานที่เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมสวยตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด 
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตาม (ข) ใน (3) ของบทนิยามค าว่า "สถาน
บริการ" ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ที่ตั้งข้ึนก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ต้องมีลักษณะของสถานที่ การ
บริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 20 ให้ผู้ตั้งสถานบริการซึ่งเข้าลักษณะสถานบริการตาม (ง) ใน (4) หรือ (6) ของบท
นิยามค าว่า "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงค์จะตั้งสถานบริการต่อไป ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตั้งสถาน
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บริการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตาม (ง) ใน (4) หรือ (6) ของบทนิยามค าว่า 
"สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้ผู้ตั้งสถานบริการนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้ตั้งสถานบริการ ซึ่งเข้าลักษณะสถานบริการตาม (ก) (ข) 
หรือ (ค) ใน (4) หรือ (5) ของบทนิยามค าว่า "สถานบริการ" ใน มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ สถาน
บริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงค์จะตั้งสถานบริการต่อไปด้วย โดย
ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วให้ 

พิจารณาค าขอให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

มาตรา 21 บรรดาใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการที่ออกตาม พระราชบัญญัติ สถานบริการ 
พ.ศ. 2509 ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประเภทที่มีบริการนวด
ให้แก่ลูกค้าตาม มาตรา 3 (2) แห่งพระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 2509 ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกล่าวมิได้ด าเนินกิจการสถานบริการผิด
ประเภท และใบอนุญาตดังกล่าวให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น หรือเมื่อได้รับยกเว้น
ไม่เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

มาตรา 22 บรรดากฎกระทรวงหรือค าสั่งที่ออกตาม พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ. 
2509 ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือค าสั่งที่ออกตาม พระราชบัญญัติ 
สถานบริการ พ.ศ. 2509 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นๆ ใช้บังคับ 
มาตรา 23 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

(1) ใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ 50,000 บาท 

(2) ใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ฉบับละ 1,000 บาท 
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(3) การต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ครั้งละ 10,000 บาท 

ในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม จะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกัน 
โดยค านึงถึงลักษณะ ขนาด หรือประเภทของสถานบริการก็ได้ 

  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
--------- 

 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช 
การแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
ราชการประจ าทั่วไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
กรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วน 
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  
อ านาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
  (๑) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (๒) จัดท าแผนแม่บทด้านการสาธารณสุขและประสานแผนปฏิบัติงาน รวมทั้ง 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  (๓) เสนอแนะนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอแนะนโยบายในการตั้ง 
และจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
  (๔) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลและประสานการบริหารและบริการด้านการ 
สาธารณสุข 
  (๕) พัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารและบริการด้านการสาธารณสุข 
  (๖) พัฒนาวิชาการ และสนับสนุนการด าเนินงานด้านระบาดวิทยาและด้านสุข 
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ศึกษา 
  (๗) ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุขของ 
กระทรวง 
  (๘) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดในทางแพ่งและงานคดีท่ีอยู่ 
ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
  (๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวง 
  (๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือกันหน่วยงาน 
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 
  (๑๑) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการ 
แพทย์แผนไทย 
  (๑๒) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน 
ปลัดกระทรวงหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ข้อ ๒  ให้แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
  (๑) กองกลาง 
  (๒) กองคลัง 
  (๓) กองการเจ้าหน้าที่ 
  (๔) กองการประกอบโรคศิลปะ 
  (๕) กองการพยาบาล 
  (๖) กองการสาธารณสุขต่างประเทศ 
  (๗) กองช่างบ ารุง 
  (๘) กองนิติการ 
  (๙) กองแบบแผน 
  (๑๐) กองระบาดวิทยา 
  (๑๑) กองโรงพยาบาลภูมิภาค 
  (๑๒) กองสาธารณสุขภูมิภาค 
  (๑๓) กองสุขศึกษา 
  (๑๔) ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
  (๑๕) ส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข 
  (๑๖) สถาบันการแพทย์แผนไทย 
  (๑๗) สถาบันพระบรมราชชนก 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  (๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  (๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
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  ข้อ ๓  อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง 
สาธารณสุข มีดังนี้ 
  ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 
  (๑) กองกลาง มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานปลัดกระทรวง และของกระทรวง 
  (ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของส านักงานปลัด 
กระทรวง 
  (ค) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  (ง) สนับสนุนงานตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและสาธารณสุข 
นิเทศก์ 
  (จ) บริหารงานทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวงซึ่งไม่ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจ 
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
  (ฉ) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๒) กองคลัง มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุของ 
ส านักงานปลัดกระทรวง 
  (ข) ด าเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ใน 
อ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
  (ค) ปฏิบัติงานร่วนกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๓) กองการเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่  
  (ก) จัดระบบและบริหารงานบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวง 
  (ข) จัดระบบและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวง 
  (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๔) กองการประกอบโรคศิลปะ มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วย 
สถานพยาบาล และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (ข) ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการรักษาพยาบาล 
  (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๕) กองการพยาบาล มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) พัฒนาระบบและมาตรฐานการให้บริการ และการบริหารงานทางการ 
พยาบาล 
  (ข) พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและวิชาการท่ีเกี่ยวกับการพยาบาล 
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  (ค) ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทางการพยาบาลของสถานบริการทางการ 
แพทย์และสาธารณสุขของกระทรวง 
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๖) กองการสาธารณสุขต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง 
ประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ และความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
  (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานและการประชุมสัมมนาในต่าง 
ประเทศและจัดประชุมด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
  (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานในต่างประเทศ 
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๗) กองช่างบ ารุง มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการผลิต พัฒนา ซ่อมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุ 
ภัณฑ์อ่ืนของกระทรวง 
  (ข) พัฒนาระบบสื่อสารที่ใช้ในการรักษาพยาบาล 
  (ค) ก าหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์บางประเภทตามที่ได้รับมอบหมาย 
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๘) กองนิติการ มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ของกระทรวง 
  (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๙) กองแบบแผน มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการเก่ียวกับการวางแผน การออกแบบ การประมาณราคา การควบ 
คุมคุณภาพของงานการก่อสร้างของกระทรวง 
  (ข) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วงงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๐) กองระบาดวิทยา มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) เป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ศึกษาและเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของ 
ปัญหาสาธารณสุข 
  (ข) ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการสอบทางระบาดวิทยา 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาในกรณีที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ 
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ระดับสูงเฉพาะทาง 
  (ง) พัฒนาระบบการด าเนินงานทางด้านระบาดวิทยา รวมทั้งนิเทศ ก ากับ  
ดูแล และประเมินผลการด าเนินงานทางระบาดวิทยา 
  (จ) ให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางด้านระบาดวิทยา 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๑) กองโรงพยาบาลภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) จัดท าแผนพัฒนาการบริหารและบริการของโรงพยาบาลในระดับจังหวัดขึ้น 
ไป 
  (ข) พัฒนามาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลในระดับจังหวัดขึ้นไป 
  (ค) สนับสนุนทรัพยากรและวิชาการแก่โรงพยาบาลในระดับจังหวัดขึ้นไป 
  (ง) ให้ค าปรึกษา นิเทศ ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลใน 
ระดับจังหวัดขึ้นไป 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๒) กองสาธารณสุขภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) จัดท าแผนพัฒนาการบริหารและบริการด้านการสาธารณสุขในระดับจังหวัด  
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับระบบบริการสาธารณสุขโดยส่วนรวม 
  (ข) สนับสนุนทรัพยากรและวิชาการด้านการสาธารณสุขแก่ราชการบริหารส่วน 
ภูมิภาค โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย และสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
  (ค) ให้ค าปรึกษา นิเทศ ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการ 
บริหารส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน 
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๓) กองสุขศึกษา มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) พัฒนาวิชาการ ระบบ รูปแบบ และด าเนินงานด้านสุขศึกษารวมทั้งพฤติ 
กรรมสุขภาพแก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (ข) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ผลิต และสนับสนุนสื่อสุขศึกษาและประชา 
สัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  (ค) เผยแพร่ และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพและพฤติกรรม 
สุขภาพแก่ประชาชน 
  (ง) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๔) ส านักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน 
แห่งชาติ 
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  (ข) พัฒนาวิชาการท่ีเหมาะสมด้านสาธารณสุขมูลฐานรวมถึงการแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพร เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชน 
  (ค) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานสาธารณสุขมูลฐานส าหรับหน่วยงานทุกระดับ 
และชุมชนทั้งในเขตเมืองและชนบท 
  (ง) สรรหาและระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสาธารณ 
สุขมูลฐาน 
  (จ) ติดตาม สนับสนุน และเผยแพร่การด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน 
  (ฉ) เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และการสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๕) ส านักนโยบายและแผนสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) เสนอแนะและจัดท านโยบายและแผนพัฒนาสาธารณสุข แผนก าลังคนด้าน 
สาธารณสุขในระดับประเทศและระดับประทรวง รวมทั้งจัดท านโยบายและแผนรับความช่วยเหลือ 
จากต่างประเทศให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประสานแผน 
พัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติกับหน่วยงานต่าง ๆ  
  (ข) ประสานแผนปฏิบัติการและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบ 
ประมาณประจ าปีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
  (ค) ก ากับ เร่งรัด ประสาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 
นโยบายและแผนงานสาธารณสุขของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลนโยบาย 
  (ง) พัฒนาระบบ รูปแบบในการส ารวจ เก็บรักษา และใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
ด้านสาธารณสุข และเป็นศูนย์สังเคราะห์ข้อมูลด้านระบาดวิทยา และด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  (จ) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจัยและองค์ประกอบต่าง ๆ ของสภาวะที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือการพยากรณ์การเกิดโรคและปัญหาสาธารณสุขในอนาคต 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๖) สถาบันการแพทย์แผนไทย มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) อนุรักษ์ คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
  (ข) พัฒนามาตรฐานและระบบบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
  (ค) จัดให้มี สนับสนุน และประสานงานการศึกษา อบรม วิจัย เพ่ือพัฒนาภูมิ 
ปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
  (ง) เป็นศูนย์ข้อมูลในการรวบรวมและเผยแพร่ความรู้การแพทย์แผนไทยและ 
สมุนไพร 
  (จ) บริหารจัดการกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
  (ฉ) รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการคุ้มครองและส่ง 
เสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
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  (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๑๗) สถาบันพระบรมราชชนก มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) เสนอความเห็นในการก าหนดนโยบายและความต้องการด้านการผลิตและ 
พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข 
  (ข) จัดท าแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สอดคล้องและ 
ตอบสนองนโยบายและความต้องการด้านก าลังคนของกระทรวง 
  (ค) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง 
  (ง) พัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาการด้านการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
ด้านสาธารณสุข 
  (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
  (๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
  (ข) ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขต 
พ้ืนที่จังหวัด 
  (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  (๒) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ 
  (ก) ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่อ าเภอ 
  (ข) ก ากับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในเขต 
พ้ืนที่อ าเภอ 
  (ค) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
      ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
              กร  ทัพพะรังสี 
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้มีสถาบันการแพทย์แผนไทย 
ในส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดัง 
กล่าว จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
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เสียใหม่ และโดยที่มาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓  
บัญญัติว่า การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียก 
ชื่ออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมให้ออกเป็นกฎกระทรวง และให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วน 
ราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.๒๕๔๔/๒ก/๑/๑๐ มกราคม ๒๕๔๔] 
 
 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  จ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พุทธศักราช  2558 
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หน้า ๑๖ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรแก้ไขและปรับปรุงรายชื่อกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้
สอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา 
๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขจึง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก  

       ๑.๑ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ 

สุขภาพ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘  

       ๑.๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 

 ๔) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖  

       ๑.๓ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่  

๕) ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

       ๑.๔ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่  

๖) ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒  

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ ๓ ให้กิจการดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

                 ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  

  (๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด  

(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ ท านอง 
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เดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ ค่าดู
หรือค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม  

๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  

(๑) การฆ่า หรือช าแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขาย ในตลาด 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์  

(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป  

(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ หน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง ราชกิจจา 

นุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง  

ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร  

(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระท าอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วน 

หนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์  

(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง  

๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร การเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าพริกแกง น้ าพริกปรุงส าเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ าจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ  

   (๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุง้
เจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ า ไส้กรอก กะปิ น้ าปลา หอยดอง น้ าเคย น้ าบูดู ไตปลา หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

   (๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อ่ืน  

   (๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ๋น 
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด  

   (๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น  

   (๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 
เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
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   (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

   (๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ  

   (๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ านม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ านมสัตว์  

   (๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์
เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

   (๑๑) การผลิตไอศกรีม (๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  

   (๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  

   (๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน ์น้ าส้มสายชู ข้าว
หมาก น้ าตาลเมา  

   (๑๕) การผลิตน้ ากลั่น น้ าบริโภค น้ าดื่มจากเครื่องจ าหน่ายอัตโนมัติ หน้า ๑๘ เล่ม ๑๓๒ 
ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

   (๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ าแข็ง  

   (๑๗) การผลิต สะสม หรอืแบ่งบรรจุ น้ าอัดลม น้ าหวาน น้ าโซดา น้ าจากพืช ผัก ผลไม้ 
เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

   (๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

   (๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  

   (๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ าตาล น้ าเชื่อม  

   (๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  

   (๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  

   (๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  

   (๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร  

๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ ท าความ
สะอาด  

   (๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา  

   (๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องส าอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับ
ร่างกาย  
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   (๓) การผลิต บรรจุส าลี ผลติภัณฑ์จากส าลี  

   (๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  

   (๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ ายาท าความสะอาด ห รือผลิตภัณฑ์ ท าความสะอาดต่าง ๆ 
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

   (๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ ามันจากพืช  

   (๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 

   (๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันส าปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ใน
ท านองเดียวกัน  

   (๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม  

   (๕) การผลิตยาสูบ  

   (๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  

   (๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่น าไปผลิตปุ๋ย  

   (๘) การผลิตเส้นใยจากพืช  

   (๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันส าปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด  

หน้า ๑๙ เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘  

๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่  

   (๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือ
แร่  

   (๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ 
(๑)  

   (๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือ
ไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  

   (๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ โลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)  

   (๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๖ 
(๑)  



166 
 

   (๖) การท าเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่  

๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

   (๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์  

   (๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

   (๓) การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ 
หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

   (๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ หรือ
จ าหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
ดังกล่าวด้วย  

   (๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์  

   (๖) การผลิต สะสม จ าหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่  

   (๗) การจ าหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  

   (๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์  

   (๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ ของยาน
ยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า  

๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ  

   (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ  

   (๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ท าคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร  

   (๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งส าเร็จสิ่งของเครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ หวาย ชานอ้อย  

    (๔) การอบไม้  

   (๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป  

   (๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ  

   (๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ  

   (๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน  
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๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ  

   (๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  

(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต ใน ๙ 
(๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า อบไอน้ า อบสมุนไพร เว้นแต่เป็น การให้บริการที่
ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ พักชั่วคราว
ส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน  

  (๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอืน่
ในท านองเดียวกัน  

   (๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ  

   (๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นร า ร าวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้
เพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน  

   (๙) การประกอบกิจการสระว่าย หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน เว้นแต่ เป็นการ
ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)  

   (๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในท านอง
เดียวกัน  

   (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  

   (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกก าลังกาย  

   (๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  

   (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม  

   (๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์  

   (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ  
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   (๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม  

   (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย  

   (๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ  

   (๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ  

   (๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ า ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝาก สัตว์ชั่วคราว 
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ  

   (๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก  

   (๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 

   (๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร  

   (๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  

   (๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร  

   (๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ  

   (๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร  

   (๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  

๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

    (๑) การผลตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา  

    (๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร  

    (๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

    (๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 
หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)  

    (๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

    (๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

    (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  
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    (๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  

    (๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว  

    (๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย  

    (๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว  

    (๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)  

๑๒. กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ  

    (๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสาร ตัวท าละลาย 

    (๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 

    (๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  

    (๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก  

    (๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)  

    (๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์
ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  

    (๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน  

    (๘) การผลิตสีหรือน้ ามันผสมสี  

    (๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์  

    (๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ ที่คล้ายคลึง    

    (๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  

    (๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  

    (๑๓) การผลิตน้ าแข็งแห้ง  

    (๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ในการผลิต
ดอกไม้เพลิง  

    (๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรอืสารเคลือบเงา  
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    (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารก าจัดศัตรูพืชหรือพาหะน าโรค  

    (๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  

๑๓. กิจการอื่น ๆ  

     (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร  

     (๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้า  

     (๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง  

     (๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร  

     (๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้  

     (๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า  

     (๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเพ่ือน าไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่  

     (๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ  

     (๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  

     (๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร  

     (๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและก าจัดแมลง หรือสัตว์พาหะน าโรค  

     (๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง  

    (๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล  

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสุข 
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ภาคผนวก  ฉ 
The Royal Borough of Kensington and Chelsea   Local 

Government Act 1982   
 

 

 

 

 

 

 

THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA LOCAL GOVERNMENT 
(MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 1982 REGULATIONS PRESCIBING STANDARD 
CONDITIONS APPLICABLE TO LICENCES FOR SEX ESTABLISHMENTS DEFINITIONS  
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1. In these regulations the expression “sex establishment” “sex cinema” “sex shop” 
and “sex article” shall have the meaning ascribed to them in the Third Schedule of 
the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 and “premises” means a 
building or part of a building and any forecourt or yard or place of storage used in 
connection with a building or part of a building which is the subject of a licence for a 
sex establishment granted under the said Third Schedule. “Sex Encounter 
Establishment” shall have the meaning ascribed to it in the Greater London Council 
(General Powers)Act 1986. GENERAL  

2. In the event of a conflict between these regulations and any special conditions 
contained in a licence relating to a sex establishment the special conditions shall 
prevail.  

3. The grant of a licence for a sex establishment shall not be deemed to convey any 
approval or consent which may be required under any enactment by law, order or 
regulation other than the Third Schedule of the Local Government (Miscellaneous 
Provisions) Act 1982.  

4. The marginal notes inserted in these Regulations are inserted for the purposes of 
convenience only and shall not affect in any way the meaning or construction 
thereof. TIMES OF OPENING  

5. Except with the previous written consent of the Council:- (a) Sex shops shall not 
open before 9 am and shall close not later than 8 pm, except for one late night per 
week at 9 pm. (b) Sex cinemas and sex encounter establishments shall not be open 
before mid-day and shall close not later than 11pm.  

6. Except with the previous written consent of the Council the premises shall not be 
open on Sundays or Bank holidays or any public holidays. Sex7 Sept’00 1 of 5 
CONDUCT AND MANAGEMENT OF SEX ESTABLISHMENTS  

7. Where the licensee is a body corporate or an unincorporated body any change of 
director, company secretary or other person responsible for the management of the 
body is to be notified in writing to the Council within 14 days of such change and 
such details as the Council may require in respect of any new director, secretary or 
manager are to be furnished within 14 days of a request in writing from the Council. 
8. The licensee or some responsible person nominated by him in writing for the 
purpose of managing the premises in his absence and of whom details (including 
photographs) have been supplied to and approved in writing by the Council shall be 
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in charge of and upon the licensed premises during the whole time they are open to 
the public.  

9. The name of the person responsible for the management of the sex establishment 
be he the licensee or a manager approved in writing by the Council shall be 
displayed upon the main entrance to the premises throughout the period during 
which he is responsible for the conduct of the premises.  

10. The licensee shall maintain a daily register in which he shall record the name and 
address of any person who is to be responsible for managing the premises in his 
absence and the names and addresses of those employed in the business. The 
register is to be completed each day within thirty minutes of the premises opening 
for business and is to be open for inspection by the Police and by authorised officers 
of the Council  

11. The licensee shall retain control over all portions of the premises and shall not 
let, licence or part with possession of any part of the premises.  

12. The licensee shall maintain good order in the premises.  

13. No person under the age of 18 shall be admitted to the premises or employed in 
the business of the establishment.  

14. The licensee shall ensure that the public are not admitted to any part or parts of 
the premises other than those which have been approved by the Council.  

15. No part of the premises shall be used by prostitutes (male or female) for the 
purposes of solicitation or of otherwise exercising their calling.  

16. The licensee shall ensure that no employee or other person shall seek to obtain 
custom for the sex establishment by means of personal solicitation outside or in the 
vicinity of the premises.  

17. The licensee shall comply with all statutory provisions and any regulations made 
thereunder.  

18. The licensee shall ensure that during the hours the premises are open for 
business every employee wears a badge of a type to be approved by the Council 
indicating his name and that he is an employee. USER  



174 
 
19. A sex shop shall be conducted solely for the purpose of the sale of goods by 
retail.  

20. No change of use of any portion of the premises from that approved by the 
Council shall be made until the Council’s consent in writing has been obtained 
thereto.  

21. No change from a sex cinema to a sex shop or a sex encounter establishment or 
from a sex shop to a sex cinema or sex encounter establishment, or from a sex 
encounter establishment to a sex cinema or a sex shop shall be effected without the 
consent in writing of the Council.  

22. Neither sex articles nor other things intended for use in connection with, or for 
the purpose of stimulating or encouraging sexual activity or acts of force or restraint 
which are associated with sexual activity shall be sold, hired exchange, or loaned in a 
Sex Cinema. GOODS AVAILABLE IN SEX ESTABLISHMENTS  

23. All sex articles and other things displayed within the premises shall be clearly 
marked to show to persons who are inside the premises the respective prices being 
charged.  

24. All goods offered for sale, hire, exchange or loan shall be available for inspection 
prior to purchase and a notice to this effect is to be prominently displayed within 
the premises.  

25. No video film shall be exhibited, sold or supplied unless it has been passed by 
the British Board of Film Censors and bears a certificate to that effect. EXTERNAL 
APPEARANCE  

26. Except with the previous written consent of the Council, no display or 
advertisement of any matter shall be exhibited so as to be visible from outside the 
premises except:- (i) Any notice required to be displayed by law, by these 
Regulations or by any condition of a licence granted by the Council. (ii) A copy of the 
licence. (iii) A sign incorporating letters not more than 12 inches in height bearing the 
inscription “Sex Shop” or “Sex Cinema” as appropriate.  

27. The windows and openings of the premises shall be of a material or covered with 
a material which will render the interior of the premises invisible to passers by.  
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28. The premises shall be maintained in good repair and condition. STATE CONDITION 
AND LAYOUT OF PREMISES  

29. Lighting in all parts of the premises as approved by the Council shall be in 
operation continuously during the whole of the time that the premises are open to 
the public.  

30. The number, size and position of all doors or openings provided for the purposes 
of the ingress and egress of the public shall be to the satisfaction of the Council and 
shall comply with the following requirements:- (i) All such doors or openings 
approved by the Council shall be clearly indicated on the inside by the word “exit”. 
(ii) Doors and openings other than exits which lead to parts of the premises to which 
the public are not permitted to have access shall have notices placed over them 
marked “private”. (iii) No access shall be permitted through the premises to any 
other premises adjoining or adjacent except in the case of emergency.  

31. The external doors to the premises shall be fitted with a device to provide for 
their automatic closure and such devices shall be maintained in good working order. 
32. No fastenings of any description shall be fitted upon the booths or cubicles set 
aside for the display of films.  

33. Alterations or additions either internal or external and whether permanent or 
temporary to the structure, lighting or layout shall not be made except with the prior 
written approval of the Council.  

34. All parts of the premises shall be kept in a clean and wholesome condition to 
the satisfaction of the Council. SAFETY  

35. The licensee shall take all reasonable precautions for the safety of the public 
and employees. 36. The licensee shall comply with any fire prevention and safety 
measures that may be required of him by the Council.  

37. The premises shall be provided with fire appliances suitable to the fire risks of 
the premises and such fire appliances shall be maintained in proper working order 
and shall be available for instant use. 
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THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA LOCAL 
GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT 1982 REGULATIONS 
PRESCIBING STANDARD CONDITIONS APPLICABLE TO LICENCES FOR SEX 

ESTABLISHMENTS DEFINITIONS  

1. In these regulations the expression “sex establishment” “sex cinema” “sex shop”, 
and “sex article” shall have the meaning ascribed to them in the Third Schedule of 
the Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 and “premises” means a 
building or part of a building and any forecourt or yard or place of storage used in 
connection with a building or part of a building, a vehicle, vessel or stall, which is the 
subject of a licence for a sex establishment granted under the said Third Schedule. 
“Sex Encounter Establishment” shall have the meaning ascribed to it in the Greater 
London Council (General Powers) Act 1986, and Sexual Entertainment Venue shall 
have the meaning ascribed to it in the Policing and Crime Act 2009. GENERAL  

2. In the event of a conflict between these regulations and any special conditions 
contained in a licence relating to a sex establishment the special conditions shall 
prevail.  

3. The grant of a licence for a sex establishment shall not be deemed to convey any 
approval or consent which may be required under any enactment by law, order or 
regulation other than the Third Schedule of the Local Government (Miscellaneous 
Provisions) Act 1982 (as amended).  

4. The marginal notes inserted in these Regulations are inserted for the purposes of 
convenience only and shall not affect in any way the meaning or construction 
thereof. TIMES OF OPENING  

5. Except with the previous written consent of the Council:- (a) Sex shops shall not 
open before 9 am and shall close not later than 8 pm, except for one late night per 
week at 9 pm. (b) Sex cinemas and sex encounter establishments shall not be open 
before mid-day and shall close not later than 11pm.  
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6. Except with the previous written consent of the Council sex shops, sex cinemas 
and sex encounter establishments shall not be open on Sundays or Bank holidays or 
any public holidays. CONDUCT AND MANAGEMENT OF SEX ESTABLISHMENTS  

7. Where the licensee is a body corporate or an unincorporated body any change of 
director, company secretary or other person responsible for the management of the 
body is to be notified in writing to the Council within 14 days of such change and 
such details as the Council may require in respect of any new director, secretary or 
manager are to be furnished within 14 days of a request in writing from the Council.  

8. The licensee or some responsible person nominated by him in writing for the 
purpose of managing the premises in his absence and of whom details (including 
photographs) have been supplied to and approved in writing by the Council shall be 
in charge of and upon the licensed premises during the whole time they are open to 
the public.  

9. The name of the person responsible for the management of the sex establishment 
be he the licensee or a manager approved in writing by the Council shall be 
displayed upon the main entrance to the premises throughout the period during 
which he is responsible for the conduct of the premises.  

10. The licensee shall maintain a daily register in which he shall record the name and 
address of any person who is to be responsible for managing the premises in his 
absence and the names and addresses of those employed in the business. The 
register is to be completed each day within thirty minutes of the premises opening 
for business and is to be open for inspection by the Police and by authorised officers 
of the Council  

11. The licensee shall retain control over all portions of the premises and shall not 
let, licence or part with possession of any part of the premises.  

12. The licensee shall maintain good order in the premises.  

13. No person under the age of 18 shall be admitted to the premises or employed in 
the business of the establishment.  

14. The licensee shall ensure that the public are not admitted to any part or parts of 
the premises other than those which have been approved by the Council.  
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15. No part of the premises shall be used by prostitutes (male or female) for the 
purposes of solicitation or of otherwise exercising their calling.  

16. The licensee shall ensure that no employee or other person shall seek to obtain 
custom for the sex establishment by means of personal solicitation outside or in the 
vicinity of the premises.  

17. The licensee shall comply with all statutory provisions and any regulations made 
thereunder.  

18. The licensee shall ensure that during the hours the premises are open for 
business every employee wears a badge of a type to be approved by the Council 
indicating his/her name and that he/she is an employee (except Sexual 
Entertainment Venues).  

19. A sex shop shall be conducted solely for the purpose of the sale of goods by 
retail.  

20. No change of use of any portion of the premises from that approved by the 
Council shall be made until the Council’s consent in writing has been obtained 
thereto.  

21. No change from a sex cinema to a sex shop, a sexual entertainment venue or a 
sex encounter establishment or from a sex shop to a sex cinema, a sexual 
entertainment venue or sex encounter establishment, or from a sex encounter 
establishment to a sex cinema, a sexual entertainment venue or a sex shop, or from 
a sexual entertainment venue to a sex shop, a sex cinema or sex encounter 
establishment shall be effected without the consent in writing of the Council.  

22. Neither sex articles nor other things intended for use in connection with, or for 
the purpose of, stimulating or encouraging sexual activity or acts of force or restraint 
which are associated with sexual activity shall be sold, hired, exchange, or loaned in 
a Sex Cinema or a Sexual Entertainment Venue. GOODS AVAILABLE IN SEX 
ESTABLISHMENTS  

23. All sex articles and other things displayed within the premises shall be clearly 
marked to show to persons who are inside the premises the respective prices being 
charged.  
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24. All goods offered for sale, hire, exchange or loan shall be available for inspection 
prior to purchase and a notice to this effect is to be prominently displayed within 
the premises.  

25. No video film shall be exhibited, sold or supplied unless it has been passed by 
the British Board of Film Censors and bears a certificate to that effect. EXTERNAL 
APPEARANCE  

26. Except with the previous written consent of the Council, no display or 
advertisement of any matter shall be exhibited so as to be visible from outside the 
premises except:- (i) Any notice required to be displayed by law, by these 
Regulations or by any condition of a licence granted by the Council. (ii) A copy of the 
licence. (iii) A sign incorporating letters not more than 12 inches in height bearing the 
inscription “Sex Shop” or “Sex Cinema” as appropriate.  

27. The windows and openings of the premises shall be of a material or covered with 
a material which will render the interior of the premises invisible to passersby.  

28. The premises shall be maintained in good repair and condition. CONDITION AND 
LAYOUT OF PREMISES  

29. Lighting in all parts of the premises as approved by the Council shall be in 
operation continuously during the whole of the time that the premises are open to 
the public.  

30. The number, size and position of all doors or openings provided for the purposes 
of the ingress and egress of the public shall be to the satisfaction of the Council and 
shall comply with the following requirements:- (i) All such doors or openings 
approved by the Council shall be clearly indicated on the inside by the word “exit”. 
(ii) Doors and openings other than exits which lead to parts of the premises to which 
the public are not permitted to have access shall have notices placed over them 
marked “private”. (iii) No access shall be permitted through the premises to any 
other premises adjoining or adjacent except in the case of emergency.  

31. The external doors to the premises shall be fitted with a device to provide for 
their automatic closure and such devices shall be maintained in good working order.  

32. No fastenings of any description shall be fitted upon the booths or cubicles set 
aside for the display of films.  
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33. Alterations or additions either internal or external and whether permanent or 
temporary to the structure, lighting or layout shall not be made except with the prior 
written approval of the Council. 34. All parts of the premises shall be kept in a clean 
and wholesome condition to the satisfaction of the Council. SAFETY 35. The licensee 
shall take all reasonable precautions for the safety of the public and employees.  

36. The licensee shall comply with any fire prevention and safety measures that may 
be required of him by the London Fire and Embergency Planning Authority.  

37. The premises shall be provided with fire appliances suitable to the fire risks of 
the premises and such fire appliances shall be maintained in proper working order 
and shall be available for instant use. ADDITIONAL CONDITIONS APPLICABLE TO 
SEXUAL ENTERTAINMENT VENUES:  

38. There shall be prominently and legibly displayed a comprehensive tariff of all 
charges and prices which shall be illuminated and placed in such a position that it 
can easily and conveniently be read by persons before entering the premises. No 
employee shall stand in such a position as to obscure the notice.  

39. Performers shall be aged not less than 18 years. The Licensee must maintain 
records of the names, addresses and dates of birth of performers, including identity 
checks.  

40. Any striptease entertainment must only be provided on designated stage areas to 
a seated audience, or in other areas of the licensed premises as may be agreed in 
writing with the Council.  

41. Performances of striptease/lap dancing shall be undertaken only by the 
performers/entertainers, and the audience shall not be permitted to participate.  

42. No performer shall make physical contact with the breasts and/or genitalia of any 
other performer during a performance nor shall there be performances or 
demonstrations of simulated sex or related activities.  

43. When striptease entertainment takes place on the designated stage, it must be 
ensured that the performer has direct and clear access to the dressing room at the 
end of their performance. The access shall be maintained available without passing 
through or in close proximity to the audience.  

44. Nudity shall only be permitted by performers and not by customers .  
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45. Performers must remain fully dressed in public areas and in all other areas 
except while performing in areas specified by the Council as where sexual 
entertainment may be provided. 46. It must be ensured that no performances of 
striptease, lap dancing or any other form of nudity can be seen from the street.  

47. The only physical contact permitted between customers and performers is: i) the 
placing of money in a garter worn by a female performer or in the performer’s hand 
at the conclusion of a performance. ii) a brief handshake at the beginning or end of a 
performance. A notice repeating the precise wording of the above condition shall be 
displayed at the entrance of the premises, at each table and in each bar area.  

48. The only external advertising of the agreed activity at or in the immediate vicinity 
of the premises shall be one showcase measuring no more than 60cm by 45cm. No 
such advertising shall be sexually explicit or be likely to cause offence to a 
reasonable person.  

49. No payment may be made or offered to any person in any public place to 
encourage or persuade them to enter the premises  

50. No music or amplified sound shall be generated within the premises so as to give 
rise to nuisance within neighbouring dwellings.  

51. Any individual employed on the premises to conduct a security activity (within 
the meaning of section 2(1)(a) of schedule 2 to the Private Security Industry Act 2001) 
must be licensed by the Security Industry Authority.  

52. The Licensee must ensure that a sufficient number of suitably trained floor 
supervisors are employed in the premises to supervise customers and staff while 
sexual entertainment is provided.  

53. Customers must remain seated during the entire performance of a private dance.  

54. Customers must remain fully dressed at all times.  

55. CCTV is to be installed, operated and maintained to a standard agreed with the 
Police and the Council. The system is to include 28 day imaging storage and be 
available for inspection by a police officer or an authorised officer of the Council on 
request. 
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Regulations Prescribing Standard Conditions 
Applicable to Licences for Sex Establishments 

 
 
The Council of the London Borough of Barking and Dagenham in exercise of 
the powers conferred upon them by Paragraph 13 of Schedule 3 to the Local 
Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982 and of all other powers 
enabling them in that behalf, hereby make the following regulations:- 
 
 
Title 
 
1. These regulations may be cited as "The Barking and Dagenham Sex 

Establishment Regulations 1983" and shall come into operation on the 
Sixteenth day of February 1983. 

 
 
Interpretation 
 
2. (1) The Interpretation Act 1978 shall apply to the interpretation of these 

Regulations as it applies to the interpretation of an Act of 
Parliament. 

 
 (2) In these Regulations unless the context otherwise requires, the 

following expressions have the meanings hereby assigned to them:- 
 
  "the Council", means the Council of the London Borough of Barking 

and Dagenham; 
 
  "sex article", "sex cinema", "sex establishment" and "sex shop" shall 

have the meanings ascribed to them in Schedule 3 of the Local 
Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982; 

 
  "supply" in relation to the supply of goods, includes supply by way 

of sale, lease, hire, or hire purchase. 
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3. The sub-headings inserted in these Regulations are inserted for the 

purposes of convenience only and shall not affect in any way the 
meaning or construction thereof. 

 
 
General 
 
4. In the event of a conflict between these Regulations and any special 

conditions contained in a licence relating to a Sex Establishment, the 
special conditions shall prevail. 

 
5. The business shall be carried on only in the name style or title specified 

in the licence and at the address mentioned therein. 
 

6. All documents, notices and advertisements issued by or on behalf of the 
business shall bear the trade name, style or title and address specified in 
the licence together with an indication that the person is licensed by the 
Council. 
 

7. Without the express written consent of the Council the licensee shall not 
in the conduct of the business employ any person:- 

 
 (a) Whose application for a licence to carry on a sex establishment, or 

renewal thereof, has been refused by the Council or any other licensing 
Authority; 

 
 (b) Whose licence to carry on the business of a sex establishment has 

been revoked by the Council or any other licensing Authority; 
 
8. The grant of a licence for a Sex Establishment shall not be deemed to 

convey any approval or consent which may be required under any 
enactment by law order or regulation other than Schedule 3 to the Local 
Government (Miscellaneous Provisions) Act 1982. 

 
 
Times of Opening 
 
9. The Sex Establishment shall not be open otherwise than on the days and 

at the times specified in the Licence. 
 
 
Conduct and Management 
 
10. Where the licensee is a body corporate or an unincorporated body, any 

change of director, company secretary or other person responsible for 
the control or management of the body is to be notified in writing to the 
Council within 14 days of such change and such written details as the 



185 
 

Council may require in respect of any such new persons are to be 
furnished within 14 days of a request in writing from the Council. 

 
11. The licensee or some responsible person nominated by him in writing for 

the purpose of managing the Sex Establishment in his absence and of 
whom details have been supplied to and approved in writing by the 
Council shall be in charge of and upon the licensed premises during the 
whole time they are open to the public. 

 
12. A daily register shall be maintained at the sex establishment in which 

shall be recorded the name and address of all persons employed at the 
establishment.  The register is to be completed each day the premises 
are open for business and is to be kept available for inspection by the 
Police and authorised officers of the Council and shall be so retained for 
six months after completion. 

 
13. The licensee shall retain control over all portions of the Sex 

Establishment and shall not let, licence or part with possession of any 
part of the Sex Establishment. 
 

14. The licensee shall maintain good order in the Sex Establishment. 
 
15. No part of the Sex Establishment shall be used by prostitutes for the 

purposes of solicitation or of otherwise exercising their calling. 
 
16. The licensee shall ensure that no employee or other person shall seek to 

obtain custom for the sex establishment by means of personal 
solicitation outside or in the vicinity of the premises. 

 
17. The licensee shall not supply, offer to supply, agree to supply, expose for 

supply, or possess for supply, products likely to forfeiture under Section 
3 of the Obscene Publications Act 1959 or Section 5 of the Protection of 
Children Act 1978 or likely to be condemned under Schedule 3 to the 
Customs and Excise Management Act 1979 by virtue of Section 42 of 
The Customs Consolidation Act 1976. 

 
18. The licence holder shall not conduct the business in a manner which is 

detrimental to the interests of consumers, whether those interests are 
economic interests or interests in respect of health, safety or other 
matters or is in any manner unfair to consumers. 

 
19. During the hours that the Sex Establishment is open for business every 

person engaged about the business shall wear a badge of a type 
approved by the Council indicating his name and position. 

 
20. The sex establishment shall be used only for the purposes specified in 

the licence. 
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21. Neither the interior nor the exterior arrangements of the sex 

establishment shall be altered without the prior approval of the Council. 
 
22. No advertisements, other than advertisements relating to other licensed 

sex establishments or relating to goods supplied at the establishment, 
shall be displayed. 

 
23. No part of a sex shop shall be used as a Sex Cinema. 
 
24 The licensee shall not distribute any unsolicited goods or publicity. 
 
25. A record shall be kept of mail order transactions in such form as agreed 

by the Council. 
 
 
Goods Available 
 
26. All sex articles and other things exposed or offered for supply within the 

sex establishment shall be clearly marked to show to persons who are 
inside the premises the respective prices to be charged. 

 
27. All goods exposed or offered for supply, shall be available for inspection 

prior to purchase and a notice to this effect shall be prominently 
displayed within the premises. 
 

 
 
 
External Appearance 
 
28. The following written matter and no other shall be clearly visible from 

outside the sex establishment:- 
 
 (1) The name, style or title as specified in the licence. 
 
 (2) Either the words "Licensed Sex Establishment" or the words 

"Licensed Sex Shop" in letters not more than 3 inches in height. 
 
 (3) The hours of opening. 
 
 (4) The street number. 
 
 (5) A notice at the entrance to the establishment headed "WARNING" 

and stating "PERSONS PASSING BEYOND THIS POINT WILL 
FIND MATERIAL ON DISPLAY WHICH THEY MAY CONSIDER 
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INDECENT.  NO ADMITTANCE TO PERSONS UNDER 18 YEARS 
OF AGE". 

 
 (6) Any other matter required by law. 
 
29. The interior of the sex establishment shall not at any time be visible from 

outside. 
 
30. The external doors to the sex establishment shall be fitted with a device 

to provide for their automatic closure and such devices shall be 
maintained in good working order. 

 
 
State and Condition 
 
31. The sex establishments shall be maintained in good repair and condition 

and all parts shall be kept in a clean and wholesome state. 
 
32. The licensee shall make provision in the means of access both to and 

within the establishment for the needs of members of the public visiting 
the establishment who are disabled. 

 
 
Safety 
 
33. The licensee shall take all reasonable precautions for the safety of the 

public and employees. 
 
34. The licensee shall comply with any fire prevention and safety measures 

that may be required of him by the Council. 
 
35. The establishment shall be provided with fire appliances suitable to the 

fire risks of the establishment and such fire appliances shall be 
maintained in proper working order and shall be available for instant use. 

 
 
 
 
Display of Licence 
 
36. The licence and a copy of these regulations shall be conspicuously 

displayed on a part of the sex establishment as specified by the Council. 
 
 
Supplemental 
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37. The licensee shall forthwith notify the Council of his ceasing to carry on 

the business of a sex establishment. 
 
38. The licence is not transferable by the licensee. 
 
39. The licence shall expire annually on the 31st December. 
 
40. The Council may amend or alter these regulations without prior 

consultation with the licensee. 
 

 



 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ ชื่อสกุล  นางสาววัชรากรณ์   ถมจอหอ 
 
ประวัติการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต   
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555  
 
   รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ   
   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
      ปีที่ส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2558   
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