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บทคัดย่อ  
 

 เรื่องของควำมก ำหนัด กำมำรมณ์ และ เพศสัมพันธ์ ถือเป็นควำมรู้สึกตำมสัญชำตญำณของมนุษย์ [1] ดังนั้นจึง
พบสื่อเรื่องเพศมีปรำกฏในสังคมมำนำน และมีพัฒนำกำรกำรน ำเสนอข้อมูลดังกล่ำวเรื่อยมำจนเข้ำสู่ยุคเทคโนโลยี
สำรสนเทศในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำมเทคโนโลยีสำรสนเทศเปรียบเสมือนดำบสองคม ที่น ำถูกเสนอบริกำรที่ไม่สร้ำงสรรค์
อย่ำงสื่อลำมกบนที่น ำเสนอผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันซึ่งมีอยู่หลำกหลำยรูปแบบด้วยกัน เ ช่น กำรสนทนำ
ออนไลน์ เว็บไซต์ลำมก กำรติดต่อสื่อสำรในสังคมออนไลน์ กำรดำวน์โหลดคลิปลำมกและภำพลำมก กำรอ่ำนกำร์ตูนลำมก 
และกำรอ่ำนเรื่องเล่ำทำงเพศ สื่อเหล่ำนี้มีลักษณะที่ยั่วยุ หรือกระตุ้นให้ผู้พบเห็นมีควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์และควำม
ก ำหนัด ประกอบกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรติดต่อสื่อสำรที่เข้ำถึงได้โดยง่ำย และมีช่องทำงกำรน ำเสนอหลำย
ช่องทำงหลำยรูปแบบดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น ดังนั้นแล้วเด็กและเยำวชนจึงตกอยู่ในสภำวะเสี่ยงจำกควำมไม่รู้เท่ำทัน ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยำวชนทั้งต่อตัวบุคคลและต่อสังคมและวัฒนธรรมทั้งนี้เยำวชนซึ่ งเป็นวัยที่มีควำมต้องกำรและมี
ควำมสนใจในเรื่องเพศตำมพัฒนำกำรในกำรเรียนรู้ หำกไม่ระมัดระวังก็อำจน ำภัยอันตรำยต่อร่ำงกำย จิตใจ และทรัพย์สิน 
สู่ผู้ใช้และครอบครัวได้ในท่ีสุด 

 

คําสําคัญ:  สื่อลำมก, ภัยจำกสื่อลำมก 
 

Abstract 
 

 The erotic carnality and sex is an instinctive feeling of humanity. It has appeared in social 
media for many years. and there is the development of information presentation has been continuing 
until today. However, technology is like a double – edged sword which is not creative  including the 
pornography’s  on information technology. There are a plenty of forms such as online chat porn sites, 
social network communications, downloading porn clips , pornography, porn comics, and sex stories. 
These  are provocative and can encourage the feeling of sexual desire and the erotic of some 
spectators. Moreover, the information technology and communications can easily get through by multi-
channel and formats as the writer mentioned above. Therefore, children and youth are in a complete 
state of ignorance knowingly risk which affect individuals, society and cultures. The youth, the age has 
a need and interest in sexuality by developmental learning. If they were not careful, it could be 
harmful to their bodies, minds, properties and families. 
Keyword: Pornography, Threat of Pornography 
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บทนํา 
กำรศึกษำถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่อำรยประเทศใช้เป็น

นโยบำยหลักในกำรพัฒนำประเทศ เนื่องจำกกำรศึกษำ
เป็นกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคล
และสังคมโดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้  กำรฝึกฝน กำร
ฝึกอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงองค์ควำมรู้
อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สำมำรถ
ด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่กับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุขและมี
คุณภำพในกำรที่ จะพัฒนำประเทศต่อไป  ภำยใต้
พัฒนำกำรของวิทยำกำรและเทคโนโลยีในยุค “โลกำภิ
วัตน์ (Globalization)” ที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง ทุกประเทศก็ได้รับผล
ของกระแสโลกำภิวัตน์  และกระแสของเทคโนโลยี
สำรสนเทศอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ กล่ำวคือเป็นยุคสมัยที่กำร
เข้ำถึงและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เป็นไปอย่ำงรวดเร็วและทั่วถึงนั่นเอง ขณะที่
อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลสำรสนเทศรำคำถูก
ลง ส่งผลให้กำรเข้ำถึงเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นไปได้ง่ำย 
สังคมโลกเช่ือมโยงสัมพันธ์กันมำกขึ้นก่อให้เกิดแหล่ง
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ขนำดใหญ่ มนุษย์สำมำรถย่อโลกอัน
กว้ำงใหญ่ไพศำล และมวลควำมรู้ทั้งหลำยให้มำอยู่ในก ำ
มือได้อย่ำงง่ำยดำย เหล่ำนี้คือกำรเช่ือมโยงถ่ำยเทองค์
ควำมรู้มีอย่ำงมำกมำยจำกที่ไกล เรียกได้ว่ำสังคมโลกเปิด
กว้ ำ งทำงองค์ ควำมรู้  [1]  หรื อสั งคมสำรสน เทศ 
(Information Society) อันเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยข้อมูล
ข่ำวสำรมีอัตรำกำรผลิตและบริโภคข้อมูลข่ำวสำรเพิ่มขึ้น
เป็นจ ำนวนมำก และกลำยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ ำวัน 
[2] อย่ำงไรก็ตำมเด็กและเยำวชนไทยในยุคปัจจุบันได้ให้
ควำมสนใจและเลือกใช้สื่อมวลชนประเภทนี้มำก ทั้งเพื่อ
กำรสืบค้น  เพื่อกำรเรียนรู้ เพื่อกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคล  ตลอดจน เพื่อกำรบันเทิงรูปแบบต่ำงๆ โดยข้อมูล 
สำรสนเทศ เนื้อหำสำระหรือกิจกรรมที่น ำเสนอบน
เทคโนโนโลยีสำรสนเทศ เผยแพร่อย่ำงเสรี  ข้อมูลข่ำวสำร
และกิจกรรมต่ำงๆ มีทั้งประโยชน์และโทษ เป็นกระแส

ข้อมูลข่ำวสำรที่แพร่กระจำยอยู่ในเทคโนโลยีสำรสนเทศ
จำกทั่วทุกมุมโลก ยำกที่จะคัดกรองหรือควบคุม ดังนั้น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงเปรียบเสมือนดำบสองคมที่
ให้ทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับกำรเลือกรับสื่อของเยำวชน
ผู้ใช้งำน โดยเฉพำะข้อมูลที่มีเนื้อหำลำมก อันจะส่งผลร้ำย
ต่อเด็ก และเยำวชนไทยได้อย่ำงมหันต์ทั้งตัวบุคคล และ
สังคมวัฒนธรรม 

 

เทค โน โลยีส า รสน เทศ  ( Information 
Technology: IT) 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร [3] ได้ให้
ควำมหมำยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศไว้ว่ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศ หมำยถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดกำร สำรสนเทศ 
เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่กำรรวบรวม กำรจัดเก็บ
ข้อมูล กำรประมวลผล กำรพิมพ์ กำรสร้ำงรำยงำน กำร
สื่อสำรข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีที่ท ำให้เกิดระบบกำร
ให้บริกำร กำรใช้ และกำรดูแลข้อมูลด้วย 

วิกิพีเดีย [4] ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศไว้ว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ หมำยถึง กำร
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนำคม เพื่อ
จัดเก็บ ค้นหำ ส่งผ่ำน และจัดด ำเนินกำรข้อมูล โดยปกติก็
ใช้แทนควำมหมำยของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีกำรกระจำย
สำรสนเทศอย่ำงอื่นด้วย เช่นโทรทัศน์และโทรศัพท์ 
อุตสำหกรรมหลำยอย่ำงเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ตัวอย่ำงเช่น ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์
กึ่งตัวน ำ อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์โทรคมนำคม กำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และบริกำรทำงคอมพิวเตอร์ 

  ดังนั้นอำจสรุปได้ว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หมำยถึ ง  ก ำรประยุ กต์ ใ ช้ คอมพิ ว เ ตอร์  อุ ปกรณ์
โทรคมนำคม และซอฟต์แวร์ เพื่อกำรรวบรวม จัดเก็บ 
ค้นหำ ส่งผ่ำน จัดด ำเนินกำรข้อมูล และน ำเสนอข้อมูล 
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สื่อลามก/ Pornography 
     ความหมาย 

พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน [5] ให้ค ำนิยำม
ค ำว่ำ “ลำมก” หมำยถึง หยำบช้ำ เลว ทรำม สกปรก อัน
เป็นที่น่ำรังเกียจแก่ผู้อื่นในด้ำนควำมดีงำม 

พล.ต.ต.อรุณ เนตรบุตร [6]  อดีต ผบก.อก.บชน.
กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำลได้ให้ควำมหมำยสื่อลำมก
(Pornography) ไว้ คือ วัสดุอันมีลักษณะที่ท ำให้ผู้พบเห็น
มีควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์และควำมก ำหนัด โดยมีลักษณะ
ให้เห็นภำพอวัยวะลับบำงอย่ำงหรือกิจกรรมในกำมำรมณ์
หรือกำรร่วมประเวณี  

ธนะชัย ผดุงธิติ [7]  ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับสื่อ
ลำมกไว้ว่ำ สื่อลำมกอนำจำร หมำยถึง สิ่งท่ีผู้พบเห็นแล้วมี
ควำมรู้สึกน่ำอุจำดบัดสี น่ำอับอำยเป็นสื่อที่แสดงออกใน
รูปของภำพเปลือยมนุษย์ ภำพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชำย 
หรือภำพกำรร่วมเพศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็น
เกิดควำมใคร่ทำงกำมำรมณ์ ไม่ว่ำจะเป็นภำพเขียน ภำพ
พิมพ์ภำพระบำยสี  สิ่ งพิมพ์  รู ปภำพ ภำพโฆษณำ 
เครื่องหมำย รูปถ่ำย ภำพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภำพ หรือสิ่ งอื่นใดก็ตำม หำกมีลักษณะและ
จุดประสงค์ดังกล่ำว ล้วนเป็นสื่อลำมกท้ังสิ้น  

ชัยยุทธ เลิศหทัยดี [8]  ได้ให้ควำมหมำยเกี่ยวกับสื่อ
ลำมกไว้ว่ำ “สิ่งลำมก” หมำยถึง สิ่งของหรือวัตถุใด ๆ ก็
ตำมที่ผู้กระท ำมีวัตถุประสงค์ ในกำรน้อมน ำจิตใจของ
บุคคลทั่วไปที่ได้พบเห็นให้มีควำมรู้สึกไปในทำงอุจจำด
บัดสี น่ำรังเกียจ เกิดก ำหนัดหรือยั่วยุกำมำรมณ์ มีลักษณะ
เพื่อกระตุ้นควำมรู้สึกในทำงเพศ โดยมิได้มุ่งหวังคุณค่ำทำง
ศิลปะ ควำมงำมหรือวิทยำกำรควำมรู้ในแขนงใด 

 ดังนั้นอำจสรุปได้ว่ำ สื่อหรือวัสดุอันมีลักษณะที่ยั่วยุ 
หรือกระตุ้นให้ผู้พบเห็นมีควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์และ
ควำมก ำหนัด โดยมีน ำ เสนอให้ เห็นภำพอวัยวะลับ
บำงอย่ำงหรือกิจกรรมในกำมำรมณ์หรือกำรร่วมประเวณี 

  

ความสําคัญของสื่อลามก 
  เ รื่ อ งของควำมก ำหนั ด  กำมำรมณ์  และ 

เพศสัมพันธ์ ถือเป็นควำมรู้สึกตำมสัญชำตญำณของมนุษย์ 
ดังนั้นสื่อเรื่องเพศมีปรำกฏในสังคมมำเนิ่นนำนดังปรำกฏ

เป็นรูปปั้นแกะสลักกำรร่วมเพศที่วัดขชูรำโฮ (Khajuraho 
temples) [9]  แต่ถูกจ ำกัดให้มีและให้ใช้ประโยชน์เฉพำะ
กลุ่มคนเช่นคู่สำมีและภรรยำ ทั้งนี้เป็นที่ยอมรับกันว่ำผู้ที่
จะสำมำรถเสพสื่อเหล่ำนี้ต้องเป็นผู้ใหญ่ มีวุฒิภำวะ มี
ควำมคิดกลั่นกรองในกำรบริ โภคสื่อเหล่ำนั้นอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อย่ำงไรก็ตำมสื่อลำมกถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่
ท ำลำยควำม เป็นมนุษย์  ในหลำยๆประ เด็น  อำทิ 
ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ลดคุณค่ำของมนุษย์ลง
โดยเฉพำะผู้หญิงถูกมองและตัดสินโดยผ่ำนร่ำงกำย
มำกกว่ำอุปนิสัยหรือควำมงำมในด้ำนอื่น ในขณะที่ผู้ชำย
มองดูผู้หญิงเหมือนเป็นกรรมรองรับทำงเพศซึ่งถูกใช้เพื่อ
บ ำบัดควำมใคร่ นอกจำกน้ีสื่อลำมกยังท ำให้เยำวชนซึมซับ 
กำรยอมรับในสิ่งที่ผิดศีลธรรม เช่น ควำมส ำส่อนทำงเพศ 
ในด้ำนสังคมสื่อลำมกท ำลำยสังคม เพรำะสำมำรถโน้มน ำ
หรือกระตุ้นให้ เกิดอำรมณ์ทำงเพศในลักษณะที่ผิด
ธรรมชำติหรือในลักษณะที่เหนี่ยวน ำพฤติกรรมไปในทำงที่
ฝ่ำฝืนต่อศีลธรรมอันดีของสังคมไทย เหล่ำนี้เป็นต้น 

                              

รูปแบบของสื่อลามกที่นําเสนอผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  กำรน ำเสนอสื่อลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สำมำรถท ำได้โดยง่ำยในปัจจุบัน อีกทั้งท ำให้เป็นผลของ
กำรแพร่และกำรกระจำยของสื่อดังกล่ำวเป็นไปในวงกว้ำง 
และเข้ำถึงได้ ง่ำยเช่นกัน ทั้งนี้ มีรูปแบบกำรน ำเสนอ
หลำกหลำยรูปแบบดังต่อไปนี้  

  1.  สื่ อสำรผ่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็น
แบบเท็กโหมด (Text Mode) กล่ำวคือ สื่อสำรกันด้วย
ตัวอักษรไม่ว่ำจะเป็นบทควำมเรื่องเล่ำ หรือข้อควำม หรือ
กำรสนทนำ (chat) ทั้งนี้ในอดีตเป็นกำรสนทนำผ่ำน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จนปัจจุบัน
ถูกพัฒนำมำเป็นกำรสนทนำผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ
สมำร์ทโฟน (Smart phone) ที่เช่ือมต่อเข้ำกับระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ออกมำในรูปแบบของเซ็กซ์โฟน 
(Sex Phone) 

  2. สื่อลำมกในเว็บไซต์ที่มีกำรน้ ำเสนอภำพหรือ
โพสน์ข้อควำมที่มีเนื้อหำยั่วยุกำมำรมณ์ ขณะที่มีกรณีเว็บ
ไซด์ลำมกบริกำรทั้งที่มีค่ำใช้จ่ำย และแบบเข้ำถึงอย่ำง
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อิสระ เว็บไซด์ลำมกแตกต่ำงกับเว็บไซด์เพื่อควำมบันเทิง
ทั่วไป ที่ข้อควำม บทควำม เรื่องเล่ำทำงเพศ แกลอรี่ภำพ 
กำร์ตูนลำมก เสียง วีดิทัศน์ ที่สำมำรถเข้ำชม และดำวน์
โหลดได้โดยง่ำย ตลอดจนกำรปฏิสัมพันธ์กันเช่น เว็บ
บอร์ด บอร์ดโพสต์รูป กำรสนทนำผ่ำนเว็บไซต์ กำรเขียน
เรื่องรำวประสบกำรณ์ทำงเพศและโฆษณำผ่ำนช่องทำง
ดังกล่ำว โดยออกแบบให้คล้ำยกับเว็บไซต์ทั่วไปแต่เมื่อเข้ำ
ไปดูรำยละเอียดของแต่ละส่วน ก็พบว่ำบำงเว็บไซด์ก็ยังมี
ควำมเหลื่อม ควำมเหลื่อมที่ว่ำนี้ หมำยถึง ภำพโป๊ ไม่โป๊
ทุกภำพ แต่จะแทรกอยู่ในเนื้อหำนั้น 

  3. กำรแสวงหำผลประโยชน์ทำงเพศและกำรค้ำ
มนุษย์ในอินเทอร์เน็ต  เรื่องเพศสัมพันธ์หรือเซ็กซ์ของ
ผู้หญิงหรือเรื่องต่ำงๆ ของผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถี  ถูก
น ำเสนอในพื้นที่สำธำรณะมำกขึ้น ทั้งนี้เนื่องจำก ผู้หญิงที่
ต้องพึ่งเงื่อนไขทำงเศรษฐกิจจำกผู้ชำย อันน ำไปสู่กำรขำย
บริกำรทำงเพศผ่ำนเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศหลำย
ช่องทำงไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์หำเพื่อน หรือสื่อสังคม
ออนไลน์   

  4. คลิบวีดิทัศน์ (video clip) กำรให้บริกำรสื่อ
ภำพเคลื่อนไหวหรือ คลิบวีดิทัศน์ (video clip)  ภำยใต้
แนวคิด "เว็บ 2.0" ซึ่งเปิดกว้ำงให้พลเมืองเน็ตร่วมแบ่งปัน 
และแก้ไขเนื้อหำในเว็บด้วยตัวเองทั้งตัวโปรแกรมประเภท
นี้ยังออกแบบให้มีกำร "ท ำซ้ ำ" หรือ เผยแพร่คลิปไปตำม
เว็บไซต์อื่นๆ  ได้โดยไม่มีข้อจ ำกัด ดังนั้นสื่อลำมกจึงถูก
น ำเสนอผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์  ตลอดจนกำร
ดำวน์โหลดคลิปลำมกอย่ำงง่ำยดำย 

  5. กำรสนทนำผ่ำนกล้องเว็บแคม (Web Cam) 
ปัจจุบันกำรสนทนำนอกจำกจะเป็นกำรสนทนำทำง
กระดำน บนอีเมลล์ รวมไปถึงกำรสนทนำเรื่องเพศที่โดย
ผ่ำนกล้องเว็บแคม หรือเซ็กซ์แคม (Sex Cam) ซึ่งเป็น
ประเด็นร้อนอยู่ในปัจจุบันว่ำกำรสนทนำดังกล่ำวขยำยวง
กว้ำงจนท ำให้มีกลุ่มที่แอบน ำเทคโนโลยีดังกล่ำวนี้มำใช้
ในทำงที่ไม่เหมำะสมในรูปแบบ กำรขำยบริกำรบนเว็บ
แคม  ทั้งนี้ในอดีตเป็นกำรสนทนำผ่ำนคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคลที่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จนปัจจุบันถูกพัฒนำมำเป็น
กำรสนทนำผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมำรท์โฟน (Smart 

phone) ที่เช่ือมต่อเข้ำกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่
ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและตอบสนองกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี 

  6. สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) กลุ่มมุ่ง
ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ (Sexual Encounters) ได้ใช้จุดเด่น 
"เว็บ 2.0" อำทิเฟซบุ๊ค (www.facebook.com), ทวิ
สเตอร์ (www.twitter.com) เพื่อสร้ำงหน้ำโฮมเพจ แก้ไข
เนื้อหำในเว็บด้วยตัวเอง ร่วมแบ่งปัน และรวมกลุ่มกัน 
และที่ส ำคัญเป็นเครื่องมือพบปะกันเพื่อน ำไปสู่กิจกรรมใน
ชีวิจตริง ยกตัวอย่ำงเช่นกลุ่ม “สวิงกิ้ง” กลุ่ม “สมำคม
นิยม sex” เป็นต้น 

  7. เกมลำมก (Porn game) เนื่องจำก
วิวัฒนำกำรของเกมจะก้ำวหน้ำไปพร้อมๆกับกำรพัฒนำ
ของเทคโนโลยี และส่งผลให้ปัญหำเรื่องเด็กติดเกมจะเพิ่ม
มำกขึ้นแน่นอน แต่ที่น่ำห่วงคือพัฒนำกำรของเกมที่จะท ำ
ให้มีควำมสมจริงมำกขึ้น โดยตนเพิ่งได้รับข้อมูลจำก
โปรดิวซ์เซอร์รำยกำรโทรทัศน์รำยหนึ่ง น ำข้อมูลและ
ตัวอย่ำงเกมชนิดหนึ่งมำให้ตนดู พบว่ำเกมดังกล่ำวมี
ลักษณะเป็นเกมกำรร่วมเพศ และที่ส ำคัญกำรเล่นเกมจะมี
ควำมสมจริงมำกมีเนื้อหำที่ไปในทำงลำมกสอนให้ผู้เล่นมี
พฤติกรรมที่หยำบคำย กระตุ้นให้เกิดควำมอยำกรู้อยำก
เห็นในเรื่องเพศ รวมถึงเกมที่ฝึกทักษะในกำรลวนลำม 
[10]  ยกตัวอย่ำงเช่น เกม 3 Feel เกมลำมก ให้จับคู่ผ่ำน
เน็ต เมคเลิฟ [11]  มีลักษณะเป็นเกมออนไลน์ ที่ให้ผู้เล่น
เลือกตัวละครว่ำจะเป็นชำยหรือหญิง และในขณะที่เล่น
เกมพอไปเจอผู้เล่นที่เป็นเพศตรงกันข้ำม ก็สำมำรถที่จะมี
เซ็กซ์กันได้ โดยผู้เล่นจะสำมำรถบังคับให้ตัวละครของเรำมี
เซ็กซ์ในท่ำต่ำงๆ ได้ ส่วนสถำนที่ในกำรมีเซ็กซ์ก็ยังมีให้
เลือกด้วยเช่น ในห้องนอน ใน สวนสำธำรณะ ในรถไฟใต้
ดิน เป็นต้น 

  เทคโนโลยีสำรสนเทศเปรียบเสมือนดำบสองคม 
ที่น ำถูกเสนอบริกำรที่ไม่สร้ำงสรรค์อย่ำงสื่อลำมกบนที่
น ำเสนอผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันซึ่งมีกำร
น ำเสนออยู่หลำกหลำยรูปแบบด้วยกัน เช่น กำรสนทนำ
ออนไลน์ เว็บไซต์ลำมก กำรติดต่อสื่อสำรในสังคมออนไลน์ 
(Social Network) กำรดำวน์โหลดคลิปลำมกและภำพ
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ลำมก กำรอ่ำนกำร์ตูนลำมก และกำรอ่ำนเรื่องเล่ำทำงเพศ
เป็นต้น        

สถานการณ์ของสื่อลามกผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ในยุคของเทคโนโลยีสำรสนเทศตอบสนองกำร
น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรได้เป็นอย่ำงดีในปัจจุบัน มีกำร
น ำเสนอสื่อลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปริมำณสูง
ทั้งในระดับกลุ่มคน องค์กร หรือรำยบุคคล ขณะที่เยำวชน
มีกำรเข้ำถึงสื่อลำมกดังกล่ำวมีควำมถี่สูงเช่นเดียวกัน 
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ปริมำณสื่อลำมกที่ถูกน ำเสนอผ่ำนเทคโนโลยี
ส ำ ร ส น เ ท ศ  ข้ อ มู ล จ ำ ก ส ำ นั ก ข่ ำ ว ร อ ย เ ต อ ร์ ส 
(www.reuters.com) ได้รำยงำนไว้ในเดือนมิถุนำยน 
2553 ว่ำทั่วโลกมีเว็บไซต์ลำมกประมำณ 370 ล้ำนเว็บ 
และหำกค้นหำค ำภำษำอังกฤษว่ำ“SEX” ใน “กูเกิล” 
(www.google.com) จะพบผลกำรค้นหำกว่ำ 3,900 ล้ำน
รำยกำร และหำกค้นหำด้วยค ำภำษำไทยว่ำ “เซ็กซ์”จะ
พบกว่ำ 1.4 ล้ำนรำยกำร คิดเป็นร้อยละ 25 ของกำร
ค้นหำบนอินเทอร์เน็ตทั้งหมด [12]  ขณะที่กำรส ำรวจ
จ ำนวนเว็บไซด์ที่เกี่ยวกับเว็บลำมก [13]   พบว่ำมี จ ำนวน
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทย กลุ่มที่มีอัตรำกำรเติบโตสูงสุดคือ 
กลุ่มเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 20 ปี เป็นท่ีน่ำสังเกตคือข้อควำมหรือ
ช่ือที่น่ำจะปลอดภัยส ำหรับเด็กในกำรค้นหำด้วยระบบ
สืบค้น (search engine) กลับน ำไปสู่เว็บไซต์ลำมก เช่น 
Disney, Action man, Barbie, Pokemon, Alice, หรือ
My Little Pony เป็นต้น นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มเว็บที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยมีวัตุประสงค์ที่ชัดเจนส ำหรับกลุ่มสนใจเรื่องเพศ
ต่ำงๆ อีกอำทิเช่น ค ำว่ำ “แอบถ่ำยนักศึกษำ” มีผลจำก
กำรค้นหำทั้งหมด 1,130 รำยกำรหรือใช้ค ำว่ำ “Thai 
sex” มีผลจำกกำรค้นหำทั้งหมดประมำณ 1,570,000 
รำยกำร หำกสืบค้นในกูเกิล โดยค ำว่ำ “สวิงกิ้ง”จะพบ ผล
กำรค้นหำประมำณ 4,650,000 รำยกำร หำกใช้ค ำ
เดียวกันสืบค้นในเฟซบุ๊ค (www.facebook.com) ผลกำร
ค้นหำประมำณ 102 รำยกำร หำกใช้ค ำว่ำ “สมำคมนิยม 
sex” สืบค้นในเฟซบุ๊ค จะพบผลกำรค้นหำประมำณ 108 
รำยกำร เป็นต้น  

 1. วัฒนธรรมกำรใช้ชีวิตของเด็กและเยำวชน
เรื่องชีวิตไซเบอร์ โดยส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงเด็กและเยำวชน
ทัง สิ้น 3,360 คน ครอบคลุมตั้ง แต่ระดับประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ ใน 7 ภำค ได้แก่ 
ภำคเหนือตอนบน ภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำง ภำค
ต ะ วั น อ อก  ภ ำ ค ต ะ วั น อ อก เ ฉี ย ง เ ห นื อ  ภ ำ ค ใ ต้ 
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล รวม 14 จังหวัด พบว่ำ
เยำวชนใช้เวลำ 1 ใน 3 ของชีวิตกับสื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
เ ช่น ดูหนั งจำกซีดี  วีซีดี  วิดี โ อ 2 ช่ั ว โมง เล่น เกม
คอมพิวเตอร์ 2 ช่ัวโมงเยำวชนไทยเผชิญกับสื่อประเภท
หนัง ละครไทยท่ีมีฉำกยัวยุทำงเพศหรือฉำกรุนแรง ๓ ฉำก 
ทุก 1 ช่ัวโมง และเยำวชนร้อยละ 30 เสพสื่อลำมก 
(กำร์ตูน วีซีดี เว็บโป๊ ภำพโป๊ทำงมือถือ) เป็นประจ ำส่วน
เยำวชนอำชีวะเป็นกลุ่มที่เข้ำไปดูเว็บโป๊ อัตรำส่วนมำก
ที่สุด คือร้อยละ 37.7 ตำมมำด้วยเยำวชนในระดับ
มหำวิทยำลัย ร้อยละ 31.6 นอกจำกนั้นเยำวชนร้อยละ 
41.4 กล่ำวว่ำใช้สื่ออินเทอร์เน็ตด้ำนควำมบันเทิงมำกกว่ำ
ควำมรู้ [14]  นอกจำกน้ียังพบว่ำเยำวชนไทยมำกกว่ำ ร้อย
ละ 80 มีกำรเปิดรับสื่อลำมกอนำจำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต 
โดยดูจำกสมำร์ทโฟน ผ่ำนโปรแกรมต่ำงๆ โดยพบวัยรุ่น
ส่วนใหญ่เปิดรับสื่อลำมกบนอินเทอร์เน็ต มีควำมถี่เฉลี่ย 1 
- 3 ครั้งต่อสัปดำห์และมีระยะเวลำในกำรเปิดรับสื่อลำมก
บนอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งเฉลี่ยครั้งละ1 ช่ัวโมง โดยรู้จัก
เว็บไซต์ลำมกบนอินเทอร์ เน็ตเฉลี่ยประมำณ 1 – 3 
เว็บไซต์  โดยมี เหตุผลหลักคือกำรอยำกรู้อยำกลอง 
ต้องกำรปลดปล่อยอำรมณ์ทำงเพศ และว่ำงไม่มีอะไรท ำ
ตำมล ำดับ  

  3. กำรรับสื่อลำกมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เมื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ถูกพัฒนำและเป็นที่รู้จักมำก
ขึ้นด้วยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเว็บ 2.0 (web 2.0) อัน
เป็นอีกก้ำวส ำคัญของสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้ทั่วไปสำมำรถ
สร้ำงหน้ำเพจ หรือบล๊อก (Blog) ได้โดยง่ำย บทควำม 
เนื้อหำสำระ หรือคลิปวีดิทัศน์ สำมำรถน ำเสนอได้โดยผู้ใช้
เองจำกปฏิสัมพันธ์ดังกล่ำวส่งผลให้อินเทอร์เน็ตกลำยเป็น
ที่นิยมของเยำวชนในยุคปัจจุบัน ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำพบว่ำ
พฤติกรรมกำรกำรใช้อินเทอร์เน็ตมีควำมสัมพันธ์กับกำร
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เข้ำถึงสื่อลำมกของเด็กและเยำวชนไทย [15]   ขณะที่
อินเทอร์เน็ตได้กลำยเป็นแหล่งรวมสื่อลำมกอนำจำรจำก
สื่อทุกประเภทเข้ำไว้ด้วยกัน ด้วยควำมสะดวกในกำร
เชื่อมต่อ ประกอบกับระบบมัลติมีเดียบนอินเทอร์เน็ต ช่วย
กระตุ้ นให้ผู้บ ริ โภคนิยมเสพสื่ อลำมกอนำจำรผ่ ำน
อินเทอร์เน็ตมำกขึ้น สื่อลำมกทั้งตัวอักษร บทควำม ภำพ 
เสียงจึงถูกน ำเสนอผ่ำนอินเทอร์เน็ตโดยง่ำย ทั้งในส่วน
ที่ ม ำจำกผู้ ดู แล เ ว็ บ ไซต์ เ อ ง  และจำกผู้ ใ ช้บริ ก ำ ร
อินเทอร์เน็ตทั่วไป ดังนั้นกำรเข้ำถึงเว็บไซด์ลำมกในฐำนะที่
เป็นสื่อที่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงสังคมตำมมำหลำย
ประเด็นตำมมำ 

  กำรพัฒนำกำรของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประกอบกับมีกลุ่มคนท่ีมุ่งผลประโยชน์จำกสื่อลำมกกำรใช้
เทคโนโลยี ในทำงที่ผิด กล่ำวคือผลักดันหรือสร้ ำง
เทคโนโลยีมำให้สอดรับกับพฤติกรรมของตนส่งผลให้
ปริมำณสื่อลำมกท่ีถูกน ำเสนอผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมี
ปริมำณสูง ในขณะที่เยำวชนซึ่งเป็นวัยอยำกรู้อยำกลอง 
โดยเฉพำะเยำวชนในสถำบันอุดมศึกษำที่พักอำศัยคนละที่
กับผู้ปกครอง มีวัฒนธรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ต และเลือกรับ
สื่อลำมกในท่ีสุด 

 

ภัยจากสื่อลามกที่ถูกนําเสนอผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

เผชิญหน้ากับสื่อลามกทีส่ังคมมองว่าผิด หากแต่ได้
ไม่ยากเย็นนัก 

  ใ น ยุ ค เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก ำ ร
ติดต่อสื่อสำรที่เข้ำถึงได้โดยง่ำย ขณะที่กำรน ำเสนอสื่อ
ลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำมำรถท ำได้โดยไม่ล ำบำกอีกทั้งยัง
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรสนทนำออนไลน์ เว็บไซต์
ลำมก กำรติดต่อสื่อสำรในสังคมออนไลน์ กำรดำวน์โหลด
คลิปลำมกและภำพลำมก กำรอ่ำนกำร์ตูนลำมก และกำร
อ่ำนเรื่องเล่ำทำงเพศ สื่อเหล่ำนี้มีลักษณะที่ยั่วยุ หรือ
กระตุ้นให้ผู้พบเห็นมีควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์และควำม
ก ำหนัดได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นแล้วเด็กและเยำวชนจึงตกอยู่
ในสภำวะเสี่ยงจำก จำกควำมไม่รู้ เท่ำทันสื่อสื่อลำมก
ดังกล่ำว 

การดํารงอยู่ของสื่อลามก 
  ใ น ยุ ค เ ท ค โ น โ ล ยี ส ำ ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก ำ ร

ติดต่อสื่อสำรที่เข้ำถึงได้โดยง่ำย ขณะที่กำรน ำเสนอสื่อ
ลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำมำรถท ำได้โดยไม่ล ำบำกอีกทั้งยัง
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรสนทนำออนไลน์ เว็บไซต์
ลำมก กำรติดต่อสื่อสำรในสังคมออนไลน์ กำรดำวน์โหลด
คลิปลำมกและภำพลำมก กำรอ่ำนกำร์ตูนลำมก และกำร
อ่ำนเรื่องเล่ำทำงเพศ สื่อเหล่ำนี้มีลักษณะที่ยั่วยุ หรือ
กระตุ้นให้ผู้พบเห็นมีควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์และควำม
ก ำหนัดได้เป็นอย่ำงดี ดังนั้นแล้วเด็กและเยำวชนจึงตกอยู่
ในสภำวะเสี่ยงจำก จำกควำมไม่รู้ เท่ำทันสื่อสื่อลำมก
ดังกล่ำว 

 

การดํารงอยู่ของสื่อลามก 
  สื่อลำมกถือเป็นสื่อที่เป็นถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่

ท ำลำยควำม เป็นมนุษย์  และปัญหำต่อสั งคมและ
วัฒนธรรม หำกแต่ยังด ำรงอยู่ในสังคมมำโดยตลอด โดย
เฉพำะที่ถูกน ำเสนอผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยเหตุผล
หลำยประกำร ดังต่อไปนี้ 

  1) กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศเชิงพำณิชย์
ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นกำรกระท ำเพื่อหำ
รำยได้จำกสื่อลำมกหลำยรูปแบบ เช่น เว็บไซต์สื่อลำมกที่
ต้องมีกำรใช้เงินเป็นค่ำสมัครสมำชิก กำรประกำศขำยแผ่น
ซีดีลำมกผ่ำนเว็บไซต์ กำรขำยดำวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์
ลำมก เป็นต้นซึ่งเป็นกำรบั่นทอนและคุกคำมควำมเป็น
มนุษย์ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สังคม และจิตใจของเยำวชน
กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศเชิงพำณิชย์ยังคงมีอยู่ใน
สังคมเพรำะมีผู้ที่ต้องกำรใช้เด็กเพื่อสนองอำรมณ์ทำงเพศ
ของตน 

  2) กำรบริ โภคนิยมของเยำวชน เนื่องจำก
เยำวชนบำงส่วนถูกผลักดันให้ต้องค้ำประเวณี ไม่เพียง
เฉพำะในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของชนช้ันล่ำงที่พยำยำมจะ
หนีควำมยำกจนเท่ำนั้น แต่ในฐำนะที่เป็นส่วนหนึ่งของชน
ช้ันกลำงผู้ปรำรถนำรำยได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อกำรใช้จ่ำย แรง
กดดันจำกเพื่อนร่วมสังคมหรือโฆษณำโน้มน้ำวใจ และ
คุณค่ำที่สังคมตั้งไว้ส ำหรับสินค้ำยี่ห้อรำคำแพง หรือสินค้ำ
และบริกำรที่หรูหรำ ชักน่ำให้พวกเขำแลกเปลี่ยนบริกำร
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ทำงเพศกับเงินหรือสินค้ำอย่ำงอื่นที่แสดงถึงฐำนะทำง
สังคมตัวอย่ำงของปรำกฎกำรณ์ดังกล่ำวเป็นที่รู้จักกันใน
นำม “เอ็นโจ โคไซ” (Enjo Kosai) [16] หรือ “กำรออก
เดทโดยได้รับผลตอบแทน” (Compensated Dating) อัน
หมำยถึงผู้ใหญ่สำมำรถซื้อบริกำรทำงเพศจำกเยำวชนได้ 
โดยปกติกำรซื้อขำยจะกระท ำผ่ำนทำงโทรศัพท์มือถือ 
โปรแกรมเชทไลน์(Line Application) หรือเว็บไซด์ทำง
อินเทอร์เน็ต ควำมเช่ือผิดๆ หลำยอย่ำงเกี่ยวกับกระแส
กำรบริโภคนิยมและกำรบริกำรทำงเพศจำกเยำวชน และ
แนวโน้มที่ไม่มองว่ำเยำวชนขำยบริกำรทำงเพศเหล่ำนี้เป็น
เหยื่อของกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศ ยิ่งส่งผลให้เกิด
ควำมเพิกเฉยและละเลยต่อสิทธิที่เยำวชนแทนที่จะได้รับ
ควำมคุ้มครอง  

  3) ควำมไม่ชัดเจนระหว่ำงศิลปะ หรือลำมกของ
เยำวชน ก่อนอื่นเรำมำท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค ำที่
เกี่ยวข้องกอ่นดังนี้  

   3. 1 ศิ ล ป ะ ภ ำ พ เ ป ลื อ ย  ( Nude) 
หมำยถึง ศิลปะที่มนุษย์ได้สร้ำงสรรค์ขึ้นโดยใช้รูปทรง
โครงสร้ำงของมนุษย์หรือร่ำงกำยของมนุษย์ มำเป็นสื่อใน
กำรแสดงออก ผสมผสำนกับควำมคิดของศิลปินลงไปใน
ผลงำน [17]    

3.2 ลำมก (Pornographic) หมำยถึง 
สื่อ วัสดุ หรือกำรกระท ำมีลักษณะที่ท ำให้ผู้พบเห็นมี
ควำมรู้สึกทำงกำมำรมณ์และควำมก ำหนัด โดยมีน ำเสนอ
ให้เห็นภำพอวัยวะลับบำงอย่ำงหรือกิจกรรมในกำมำรมณ์
หรือกำรร่วมประเวณี 

   3.3 อนำจำร (Indecent) หมำยถึง 
กำรกระท ำอันไม่สมควรทำงเพศ ไม่ว่ำจะเป็น กำรกอด จูบ 
ลูบคล ำ หรือแตะต้องเนื้อตัวร่ำงกำย ซึ่งต้องเกี่ยวกับเรื่อง
ประเวณีหรือเพื่อสนองควำมใคร่ และรวมไปถึงกำรท ำให้
อับอำยขำยหน้ำในทำงเพศด้วย โดยมำก เป็นเรื่อง กอด 
จูบ ลูบ คล ำ  ปล้ ำ  จับต้องของสงวนหรือบั งคับให้
ผู้ถูกกระท ำจับต้องอวัยวะเพศของผู้กระท ำผิด และกำร
กระท ำตำมมำตรำนี้ ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรกระท ำที่ชำย
กระท ำต่อหญิงเท่ำนั้น แม้ชำยกระท ำต่อชำย หรือหญิง
กระท ำต่อหญิง ก็เป็นควำมผิดได้ทั้งสิ้น [18] ดังนั้นสื่อ

อนำจำรอำจหมำยถึง สื่อที่ถ่ำยทอดพฤติกรรม หรือกำร
กระท ำที่ไม่สมควรทำงเพศ และรวมไปถึงกำรท ำให้ผู้อื่น
อับอำยขำยหน้ำในทำงเพศด้วย 

  ค ำเหล่ำนี้มีควำมหมำยที่แตกต่ำงกันอย่ำงที่
กล้ำวมำข้ำงต้น ทั้งนี้สื่อโป๊อย่ำงมีศิลปะ มีมำตั้งแต่ยุค
โบรำณ มำจนถึงปัจจุบันศิลปะภำพเปลือย (Nude) เป็นที่
ยอมรับต่อสังคมโลก โดยไม่ถือเป็นเรื่องลำมก หรือ 
อนำจำร จึงไม่ผิดกฏหมำย รวมถึงกฎหมำยว่ำด้วยกำร
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ศำสตรำจำรย์ 
พิเศษ อำรี สุทธิพันธ์ [19] ผู้บุกเบิกงำนศิลปศึกษำใน
เมืองไทย ได้เสนอหลักกำรพิจำรณำศิลปะกับอนำจำร ไว้ 
4 ประกำรดังนี้ 

1) ให้ดูที่เจตนำของผู้ท ำงำนนั้น ๆ ว่ำมีเจตนำอะไร
แฝงอยู่หรือไม่ 2) ให้ดูปฏิกิริยำของผู้ชม ถ้ำเป็นงำนศิลปะ
ผู้ชมจะสำมำรถดูได้อย่ำงเปิดเผยแต่ 3) งำนศิลปะยิ่งนำน
ไปยิ่งมีคุณค่ำมำกขึ้นเรื่อย ๆ แต่อนำจำรยิ่งนำนยิ่งเสื่อมค่ำ
ลง 4) ให้ ดูที่ฝีมือ หรือ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดของ
ศิลปินว่ำถ่ำยทอดได้อำรมณ์มำกน้อยเพียงใด 

  4) สัญชำตญำณ และควำมอยำกรู้อยำกลอง 
โดยเฉพำะในเยำวชนซึ่ งช่วงวัยนี้อำรมณ์จะปั่นป่วน 
เปลี่ยนแปลงง่ำย หงุดหงิดง่ำย เครียดง่ำย โกรธง่ำย อำจ
เกิดอำรมณ์ซึมเศร้ำโดยไม่มีสำเหตุได้ง่ำย อำรมณ์ที่ไม่ดี
เหล่ำนี้อำจท ำให้เกิดพฤติกรรมเกเร ก้ำวร้ำว มีผลต่อกำร
เรียนและกำรด ำเนินชีวิต ในวัยรุ่นตอนต้น กำรควบคุม
อำรมณ์ยังไม่ค่อยดีนัก บำงครั้งยังท ำอะไรตำมอำรมณ์
ตัวเองอยู่บ้ำง แต่จะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่ออำยุมำกขึ้น ในขั้นนี้
ขั้นสนใจเพศตรงข้ำม (Genital Stage) [20] อำรมณ์เพศ
วัยนี้จะมีมำก วัยนี้เป็นวัยรุ่นเริ่มตั้งแต่อำยุ 12 ปีขึ้นไป เด็ก
เริ่มสนใจเพศตรงข้ำม มีแรงจูงใจที่จะรักผู้อื่น มีควำม
ต้องกำรทำงเพศ ควำมเห็นแก่ตัวลดลง ต้องกำรเป็นอิสระ
จำกพ่อแม่ เป็นระยะเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ ต้องกำรควำม
สนใจ กำรยอมรับจำกสังคม และมีกำรเตรียมตัวเป็นผู้ใหญ่ 
ท ำให้มีควำมสนใจเรื่องทำงเพศ หรือมีพฤติกรรมทำงเพศ 
เช่น กำรส ำเร็จควำมใคร่ด้วยตนเอง ซึ่งถือว่ำเป็นเรื่องปกติ
ในวัยนี้  แต่พฤติกรรมบำงอย่ำงอำจเป็นปัญหำ เช่น 
เบี่ยงเบนทำงเพศ กำมวิปริต หรือกำรมีเพศสัมพันธ์ใน
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วัยรุ่น จำกกำรศึกษำของส ำนักข่ำวเอบีซี โดยท ำโพล
ส ำรวจพบว่ำผู้ชำยคิดถึงเรื่องกำรร่วมเพศทุกวันร้อยละ 70 
ส่วนผู้หญิง ร้อยละ 34  จ ำนวนค่ำเฉลี่ยคู่นอนตลอดชีวิต
ของผู้ชำยคือ 20 คน ส่วนผู้หญิง 6 คน รวมทั้งสองเพศ 13 
คน กำรเข้ำไปดูเว็บลำมกอนำจำรของผู้ชำยคือร้อยละ 34 
ผู้หญิงคือร้อยละ 10 อำยุเฉลี่ยของกำรมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกของทั้งสองเพศคือ 16 ปี และจำกกำรส ำรวจของดู
เร็กซ์พบว่ำ มนุษย์ร่วมเพศเฉลี่ย 110 ครั้งในหนึ่งปี หรือ
เฉลี่ย 2 ครั้งในหนึ่งสัปดำห์ [21] 

  ๕) เพศศึกษำ (Sex Education) หมำยถึง 
กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรมีควำมสัมพันธ์ทำงเพศระหว่ำง
บุคคลสองคน มีควำมหมำยครอบคลุมทั้งระหว่ำงบุคคล
ต่ำงเพศ และบุคคลเพศเดียวกัน เพื่อสนองควำมต้องกำร
ทำงเพศของทั้งสองฝ่ำย ส่วนพฤติกรรมของสัตว์จะเรียกว่ำ 
กำรผสมพันธุ์ กำรร่วมเพศหรือกำรผสมพันธุ์เป็นกิจกรรม
ปกติของสัตว์ที่สืบพันธุ์โดยอำศัยเพศ เป็นกิจกรรมที่
เริ่มต้นกำรปฏิสนธิเพื่อให้ก ำเนิดชีวิตใหม่ ทั้งนี้  เรื่อง
เพศศึกษำ ส ำหรับเยำวชน ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรทั้ง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน [22] โดยมีจุดมุ่ งหมำยเพื่อให้
เยำวชนได้ศึกษำ ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสุข
ศึกษำ พลศึกษำ เรื่องเกี่ยวกับระบบต่ำงๆ ของร่ำงกำย 
เป้ำหมำยชีวิต ปัญหำเกี่ยวกับเพศศึกษำ อำหำรและ
โภชนำกำร เสริมสริำงสุขภำพ โรคที่ถ่ำยทอดทำง
พันธุกรรม ปลอดภัยจำกกำรใช้ยำ ผลกระทบจำกสำรเสพ
ติด อันตรำยรอบตัว และทักษะชีวิตเพื่อสุขภำพจิต เพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนพัฒนำสุขภำพของตนเองและ
ครอบครัว น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันในกำรด ำเนิน
ชีวิตของตนเอง และครอบครัวได้อย่ำงเหมำะสม ปลอดภัย 
ดังนั้น สื่อกำรเรียนกำรสอนประกอบบทเรียนที่ปรำกฎ จึง
ออกมำในลักษณะ ให้ควำมรู้ มำกกว่ำยั่วยุกำมำรมณ์  

  อย่ำงไรก็ตำม เด็กและเยำวชนถือว่ำขำดมีวุฒิ
ภำวะ และขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรพิจำรนำสื่ออย่ำงรู้เท่ำ
ทัน ประกอบกับสัญชำตญำณของมนุษย์ จึงเป็นเรื่องยำกที่
เยำวชนจะท ำควำมเข้ำใจว่ำสิ่งนั้นเป็น “ศิลปะ” หรือ 
“ลำมก” ตลอดจนยำกท่ีเยำวชนจะท ำควำมเข้ำใจว่ำสิ่งนั้น

เป็น “ประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิต” หรือ “โทษต่อกำร
ด ำรงชีวิต” ได้อย่ำงเหมำะสม 

 

ผลกระทบจากการเปิดรับสื่อลามกผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สื่อลำมกมีผลกระทบต่อเด็กและเยำวชนทั้งต่อตัว
บุคคลและต่อสังคมและวัฒนธรรม เยำวชนซึ่งเป็นวัยที่มี
ควำมต้องกำรและมีควำมสนใจในเรื่องเพศตำมพัฒนำกำร
ในกำรเรียนรู้ หำกไม่ระมัดระวังก็อำจน ำภัยอันตรำยต่อ
ร่ำงกำย จิตใจ และทรัพย์สินสู่ผู้ใช้และครอบครัวได้ ทั้ง
ในทำงที่ตั้งใจและพลัดหลงเข้ำไปใด้ ดังจะน ำเสนอต่อไปนี้  

   

ผลกระทบต่อตัวบุคคล 

      1. สื่อลำมกส่งผลต่อด้ำนควำมจ ำที่สั้นลง จำก
กำรวิจัยของเรื่อง Pornographic picture processing 
interferes with working memory-performance ของ 
มหำวิทยำลัย ‘ดุยส์บวร์ก เอสเซ็น ' (Universität 
Duisburg-Essen) ประเทศเยอรมนี พบว่ำกำรดูหนังโป๊ 
ภำพโป๊ ท ำให้ควำมจ ำสั้นลงร้อยละ 13 [23] 

   2. สื่อลำมกส่งผลต่อควำมอำรมณ์ทำงเพศ และ
กำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งนี้อันเนื่องมำจำก สื่อ
ลำมกเพิ่มควำมอยำกรู้อยำกเห็น อยำกรู้อยำกลองให้กับ
เด็กและเยำวชน [24] นอก จำกนี้ ในหลำยๆ กรณี กำรที่
เด็กเข้ำร่วมกิจกรรมทำงเพศโดยไม่สมัครใจหรือเกิดจำก
กำรล่อลวง บังคับข่มขู่ หรือควำมเท่ำไม่ถึงกำรณ์ ซึ่งอำจ
กล่ำวได้ว่ำเป็นกำรแสวงหำประโยชน์อันมิชอบจำกควำม
เยำว์วัยของเด็กที่ ยังไม่มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจ
เพียงพอเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรมีเพศ สัมพันธ์ 
และกำรส ำรวจของเอแบคโพลล์พบว่ำ เด็กวัยรุ่นร้อยละ 
19.7 ยอมรับว่ำมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพรำะดูสื่อลำมกบน
อินเทอร์เน็ต [25] 

  3. สื่อลำมกส่งผลต่อปัญหำทำงจิตกับผู้เกี่ยวข้อง 
ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อลำมก อย่ำงไม่ได้ตั้งใจ
นั้นจะมีสภำวะจิตที่ย่ ำแย่ ซ้ ำร้ำยไปกว่ำนั้น ในกรณีของสื่อ
ลำมกเด็กหรือเยำวชนบนอินเทอร์เน็ต หรือ ผลกระทบ
ร้ำยแรงต่อตัวเด็กหรือเยำวชนท่ำน้ันอำจขยำยเป็นวงกว้ำง
กว่ำ กล่ำวคือ ภำพหรือคลิปวิดีโอบันทึกกำรล่วงละเมิด
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ทำงเพศต่อเด็กดังกล่ำวจะถูกส่งผ่ำนต่อ กันไปและ
หมุนเวียนอยู่ในโลกไซเบอร์ไม่มีวันสิ้นสุด สร้ำงบำดแผล
ทำงใจให้กับเด็กผู้ปรำกฏในสื่อลำมกยำกท่ีจะ เยียวยำหรือ
ลบเลือนออกไปได้ โดยเฉพำะในช่วงเริ่มแรกของวัยรุ่น 
หรืออำยุประมำณ 13 ปี อำจส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำร
และกำรบ ำบัดเด็กในระยะยำว   เหล่ำนี้ท ำให้เกิดปัญหำ
ต่ำงๆ ตำมมำเช่น เป็นโรคซึมเศร้ำ เก็บตัว เกิดควำมอับ
อำย หรือบำงรำยอำจคิดสั้น และยังมีผลกระทบทำงจิตกับ
ผู้รับชมสื่อเช่น เมื่อเด็กหรือบุคคลที่มีสภำวะทำงจิต
บกพร่องได้รับสื่อลำมกเป็นระยะเวลำหนึ่งหรือมีจ ำนวน
มำก อำจท ำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบอันเนื่องมำกจำก
กำรรับสื่อจนเป็นโรคติดสื่อลำมกดังกล่ำว 

 4. สื่อลำมกส่งผลต่อกำรถูกหลอกลวงของเด็ก
และเยำวชน   เนื่องจำกกำรอบรมสั่งสอนกันมำกลับ
กลำยเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ำม กับสิ่งที่เรียกว่ำ “ธรรมชำติ” 
ของเด็กวัยรุ่นที่พยำยำมจะพำตัวเองให้หลุดพ้นจำกควำม
เป็นเด็ก ควำมอยำกรู้อยำกเห็นรับรู้วัฒนธรรมนอกบ้ำน 
นอกโรงเรียนมำกขึ้นต้องกำรมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนมำกขึน้ 
อยำกรู้จักควำมรัก ควำมเปลี่ยนแปลงทำงร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ควำมรู้สึก เปลี่ยนไปเร็วจนผู้ปกครองตำมไม่ทัน 
และควำมอยำกรู้ อยำกลอง อยำกเอำตัวเข้ำไปท ำควำม
รู้จักกับโลกภำยนอก เหล่ำนี้ส่งผลให้เยำวชนเข้ำสูพ่ื้นที่ของ
อินเทอร์เน็ตเพื่อกำรมีตัวตนอย่ำงที่ตนเองอยำกจะเป็น
และเป็นที่ยอมรับของคนอื่นในอินเทอร์เน็ต ซึ่งในโลก
ออนไลน์ดังกล่ำวหลำยคนมีสังคม มีตัวตน มีคนรู้จัก มีคน
ยอมรับ มีแฟน มีคนรักในพื้นที่ของอินเทอร์เน็ตและใน
อินเทอร์เน็ตก็มีพื้นที่ท่ีเรียกว่ำ มุมมืดในโลกออนไลน์ หรือ
มุมของสื่อทำงลบ ที่มีเรื่องรำวทำงเพศ มีภำพ ข้อควำม มี
ควำมเป็นจริง มีควำมเกินจริง ที่ดึงดูดควำมสนใจของเด็ก
และเยำวชน รวมทั้งผู้ที่สนใจสิ่งเหล่ำนี้ น ำไปสู่กำรชักจูง 
หรือเตรียมเด็กให้มีทัศนคติที่พร้อมถูกล่วงละเมิด โดยกำร
เตรียมเด็กดังกล่ำวกระท ำ ในช่วงกำรพบปะสังสรรค์กับ
เด็กออนไลน์ โดยท ำ ให้เด็กเกิดควำมไว้วำงใจเพื่อล่อลวง
ให้พวกเขำตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่จะถูกล่วงละเมิด ท้ังนี้วุฒิ
ภำวะของเยำวชนและเยำวชนกำรเรียนรู้ของเยำวชนยังไม่
พัฒนำเพียงพอที่จะเข้ำใจในเรื่องควำม เหมำะสมของเรื่อง

เพศ จึงเป็นช่องทำงส ำหรับมิจฉำชีพในกำรบังคับหรือ
ล่อลวงให้เยำวชนมีกิจกรรมทำงเพศหรือกำรถ่ำยภำพยั่วยุ
ทำงเพศต่ำงๆ 

            

ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม 
1. สื่อลำมกท ำลำยครอบครัว ควำมสัมพันธ์ทำงเพศ 

(Sexual Encounters) ในภำพยนตร์และหนังสือที่มี
เนื้อหำลำมก เกือบทั้งหมดจะแสดงออกในคนที่ยังไม่
แต่งงำน หรือเป็นเรื่องรำวของบุคคลที่มีคู่หรือแต่งงำนอยู่
แล้ว ดังนั้นสื่อลำมกได้ท ำให้ควำมสัมพันธ์ในครอบครัวมี
ควำมส ำคัญลดลง  

 2.  สื่อลำมกท ำลำยควำมเป็นมนุษย์  สื่อลำมก
อนำจำรถูกครอบง ำโดยควำมสัมพันธ์ทำงเพศ รำวกับว่ำ
มันเป็นรูปแบบท่ีส ำคัญของชีวิต มันลดคุณค่ำของมนุษย์ลง
โดยกำรมองดูเพียงร่ำงกำยเท่ำน้ันผู้หญิงถูกมองและตัดสิน
โดยผ่ำนร่ำงกำยไม่ใช่อุปนิสัย เรื่องรำวต่ำงๆ ขำดเค้ำโครง
เรื่องของอุปนิสัย รูปภำพต่ำง ๆ ก็เป็นเพียงลักษณะทำง
กำยวิภำคมำกกว่ำหน้ำตำ 

  3. สื่อลำมกเป็นตัวสร้ำงให้เยำวชนเกิดควำมเคย
ชินต่อกำรยอมรับในสิ่งที่ผิดศีลธรรม เช่น ควำมส ำส่อน
ทำงเพศ กำรล่วงละเมิดสิทธิผู้อื่น อีกทั้งอำจกระตุ้นให้เด็ก
เยำวชนอยำกรู้อยำกเห็นเพิ่มมำกขึ้นอีก  

  4. สื่อลำมกท ำลำยสังคม เนื่องจำก ในสังคมที่
พบเห็นสื่อลำมกอนำจำรได้ง่ำยจ ำนวนของกำรท ำผิดทำง
เพศที่ รุ น แ ร ง  เ ช่ น  ก ำ รข่ ม ขื น เพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งม ำ ก 
ควำมสัมพันธ์ของชำยและหญิงโดยทั่วไปถูกแทรกแซงด้วย
ควำมกลัวและควำมระแวง สื่อลำมกเกี่ยวพันกับคดี
อำชญำกรรมทั่วไป [26] และกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับเพศ 
จำกกำรเข้ำถึงสื่อลำมกอนำจำรด้วยวิธีกำรหรือในลักษณะ
ของกำรทรำบจำกทำงเว็บไซต่ำงๆ ทำงอินเทอร์เน็ต ส่ง
ให้ผลกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ [27]   

 5. กำรใช้เทคโนโลยีในทำงที่ผิด อย่ำงที่กล่ำวมำ
ข้ำงต้นว่ำ กลุ่มคนที่มุ่งผลประโยชน์จำกสื่อลำมกจะเป็นตัว
ผลักดันหรือสร้ำงเทคโนโลยีมำให้สอดรับกับพฤติกรรมของ
ตน ท ำให้ปัญหำสื่อลำมกมีปริมำณสูง และน ำเสนอผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศหลำกหลำยรูปแบบทั้ง ข้อควำม 
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ภำพนิ่ง หรือ คลิบวีดิทัศน์ (video clip) และเข้ำถึงได้ง่ำย
ขึ้น 

  6. ปัญหำส ำคัญอีกประกำร คือ ควำมรู้ไม่เท่ำทัน
ของปัญหำสังคม ครอบครัวสถำบันกำรศึกษำตำมปัญหำไม่
ทัน เ ช่นกันและที่ ส ำคัญปัญหำเกี่ ยวกับพิษภัยทำง
อินเทอร์เน็ต จะมีกำรแสดงควำมเห็นและเป็นเพียงกำร
แก้ปัญหำแบบปลำยเหตุ หลำยครั้งที่มีประกำศสั่งปิดเว็บ
ไซด์ลำมก แต่เว็บไซด์เหล่ำนั้นก็จะมีวิธีกำรต่ำง ๆ ที่จะ
เปิดตัวเว็บไซด์ของตัวเองขึ้นมำอีก สิ่งเหล่ำนี้สะท้อนให้
เห็นถึงมำตรกำรควำมรับผิดที่ต้องแก้ไขปัญหำอย่ำง
เร่งด่วนและต่อเนื่อง กลไกของรัฐต้องตระหนักและมีวิธี
จัดกำรกับสถำนกำรณ์เหล่ำนี้ พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ในกำรจัดกำรของผู้เสพสื่อ คือกำรเจริญเติบโตของ
ธุรกิจประเภทนี้ และขยำยขอบเขตของปัญหำกำรคุกคำม
ทำงเพศ และกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แผ่ขยำยออกไป
ตำมกระแสโลกำภวิัฒน์อย่ำงไม่มขีอบเขตและไม่มีแนวโน้ม
ว่ำจะลดลง อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรส ำรวจของเอแบคโพลล์
พบว่ำ เด็กวัยรุ่นร้อยละ 19.7 ยอมรับว่ำมีเพศสัมพันธ์ครั้ง
แรกเพรำะดูสื่อลำมกบนอินเทอร์เน็ต  

  จำกกำรศึกษำผลกระทบของสื่อลำมกต่อเด็ก
และเยำวชนทั้งต่อตัวบุคคลและต่อสังคมและวัฒนธรรม 
แสดงให้เห็นว่ำสื่อลำมกที่ถูกน ำเสนอหลำกหลำยรูปแบบ
ถือเป็นตัวกำรส ำคัญต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
โดยเฉพำะเยำวชนซึ่งถือเป็นช่วงวัยที่อยำกรู้อยำกลอง 
และส่งผลให้เป็นปัญหำสังคมในท่ีสุด 

 

 แนวทางแก้ปัญหา 

ใ น ส ภ ำ ว ะ ข อ ง สั ง ค ม โ ล ก ยุ ค โ ล ก ำ ภิ วั ฒ น์ 
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว ขณะที่กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมที่
เป็นไปตำมยุคโลกำภิวัฒน์นั้นย่อมมีกำรน ำเสนอข้อมูลและ
สำรสนเทศ ที่มีทั้งควำมเหมำะสมและไม่เหมำะสมต่อเด็ก
และเยำวชนโดยเฉพำะสื่อลำมกอนำจำร  ซึ่งไม่สำมำรถ
สกัดกำรน ำเสนอข้อมูลสำรสนเทศดังกล่ำวได้ทั้งหมด ท ำ
ให้เยำวชนในสังคมไทยอยู่ ในภำวะที่น่ำเป็นห่วง อัน
เนื่องมำจำกผลของกำรเปิดรับสื่อลำมกอนำจำรผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและสะดวก

ทุกเวลำ ดังนั้นกำรจะให้ควำมรู้ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรม 
หรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอนควรมุ่งสร้ำงภูมิคุ้มกันกำรติด
สื่ อ ล ำ ม กผ่ ำ น เ ทค โ น โ ล ยี ส ำ ร สน เ ทศ   ค ว ร เ น้ น
กระบวนกำรพัฒนำภูมิคุ้มกันกำรติดสื่ อลำมกผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีขึ้นได้ดว้ยตนเอง กล่ำวคือกำรสร้ำง
พื้นฐำนให้เยำวชนเกิดแนวปฏิบัติตนต่อสื่อลำมกที่ถูก
น ำเสนอผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีภูมิคุ้มกันได้ใน
ที่สุด  จ ำเป็นต้องมีกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับสภำวะดังกล่ำว เพื่อพัฒนำเยำวชนให้มี
ภูมิคุ้มกันกำรติดสื่อลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  บน
พื้นฐำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นส ำคัญ  ผู้เขียนได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ งที่จะต้องมีกำร
ออกแบบกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสภำวะ
ดังกล่ำว ท้ังนี้เพื่อใช้พัฒนำเยำวชนให้มีภูมิคุ้มกันกำรติดสือ่
ลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในสภำพจริง นั่นคือ กำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน
ที่มุ่ งสร้ ำงภูมิคุ้มกันกำรติดสื่อลำมกผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ออกแบบสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันกำร
ติดสื่อลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในขณะที่เยำวชน
เป็นผู้ค้นหำควำมรู้ และประมวลควำมรู้ตำมแบบแผนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่ผู้สอนออกแบบไว้อันจะน ำไปสู่กำร
พัฒนำภูมิคุ้มกันกำรติดสื่อลำมกผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
อย่ ำง เหมำะสม ทั้ งนี้ จะ เป็นประโยชน์ต่อ เยำวชน
สถำบันกำรศึกษำ ประชำชน สังคม และประเทศชำติ ทั้ง
ในทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติต่อไป 

          

บทสรุป  

เทคโนโลยีสำรสนเทศเปรียบเสมือนดำบสองคม ที่น ำถูก
เสนอบริกำรที่ไม่สร้ำงสรรค์อย่ำงสื่อลำมกบนที่น ำเสนอ
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปัจจุบันซึ่งมีอยู่หลำกหลำย
รูปแบบด้วยกัน ทั้งนี้สื่อลำมกถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ท ำลำย
ควำมเป็นมนุษย์ ในหลำยๆประเด็น อำทิ ควำมสัมพันธ์ใน
ครอบครัวลดลง ลดคุณค่ำของมนุษย์ลงโดยเฉพำะผู้หญิง
ถูกมองและตัดสินโดยผ่ำนร่ำงกำยไม่ใช่อุปนิสัย ในขณะที่
ผู้ชำยมองดูผู้หญิงเหมือนไม่ใช่บุคคลแต่เป็นกรรมรองรับ
ทำงเพศซึ่งถูกใช้เพื่อบ ำบัดควำมใคร่ นอกจำกนี้สื่อลำมก
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ยังท ำให้เยำวชนซึมซับ กำรยอมรับในสิ่งที่ผิดศีลธรรม เช่น 
ควำมส ำส่อนทำงเพศ ในด้ำนสังคมสื่อลำมกท ำลำยสังคม 
สื่อลำมกเพรำะสำมำรถโน้มน ำหรือกระตุ้นให้เกิดอำรมณ์
ทำงเพศในลักษณะที่ผิดธรรมชำติหรือในลักษณะที่
เหนี่ยวน ำพฤติกรรมไปในทำงที่ฝ่ำฝืนต่อศีลธรรมอันดีของ
สังคมไทย อย่ำงไรก็ตำมแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ควรมุ่ง
พัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เยำวชน
เป็นผู้ มี ภู มิ คุ้ มกันกำรติ ดสื่ อลำมกผ่ ำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อลำมกที่น ำเสนอในรูปแบบ
ต่ำงๆ เพื่อให้เยำวชนใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในทำงที่
เหมำะสม ไม่เป็นปัญหำต่อสังคมและประเทศชำติอีกต่อไป 
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