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บทคัดย่อ 
  การศึกษาวิจัยในเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายอุปกรณ์เพ่ิมความสุข 
ทางเพศ (เซ็กซ์ทอย) ให้เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือ             
1) เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เซ็กซ์ทอยที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศ แนวทางคำพิพากษา
ของศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการก่ออาชญากรรม
ทางเพศและปัญหาสินค้าเซ็กซ์ทอยที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจำหน่ายอุปกรณ์เพ่ิมความสุขทางเพศ (เซ็กซ์ทอย) ให้เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายใน
ประเทศไทย โดยเทียบเคียงกับมาตรการการแก้ไขปัญหาของสาธารณรัฐเช็กโดยเปิดกว้างในเรื่องสินค้า
เซ็กซ์ทอยนั้น ที่ทำให้ปัญหาอาชญากรรมทางเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัดและทำให้สามารถควบคุมราคา 
ควบคุมคุณภาพของสินค้าเซ็กซ์ทอยเพ่ือประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้บริโภค หากประเทศไทยเปิด
กว้างเรื่องสินค้าเซ็กซ์ทอยและสร้างความเข้าใจแก่บุคคลทั่วไปว่าสินค้าเซ็กซ์ทอย เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ
เพ่ิมความสุขให้แก่ตัวเองและครอบครัว ไม่ใช่สินค้าที่ทำให้เกิดความอับอาย สินค้าเซ็กซ์ทอยถือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเพศได้ดังมาตรการของสาธารณรัฐเช็กและหลาย ๆ 
ประเทศที่เปิดเสรีในเรื่องสินค้าเซ็กซ์ทอย 
คำสำคัญ: เซ็กซ์ทอย  
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Abstract 
  Research studies on Legal measures to solve the problem of selling sex toys to 
be legal products in Thailand. Has 3 objectives which are 1) To study the theoretical 
concepts regarding the use of legal sex toys in foreign countries, judgment guidelines of 
the court Legal measures and related research. 2) To study the problem of sex crime 
and the problem of illegal sex toys in Thailand and 3) To study the solutions to the 
problem of selling sex toys to be Legal products in Thailand The results of the study 
found that measures to address the problem of the Czech Republic by openness 
regarding sex toys. Significantly reduced the crime of sex and the ability to control prices. 
Quality control of sex toys for the benefit And consumer safety if Thailand is open about 
sex toys products and create an understanding for the general public that sex toys 
products Is a device that can increase happiness for yourself and your family Not a 
product that causes embarrassment Sex toys can be considered as an alternative way to 
solve sex crimes, as in the Czech Republic and many countries that have liberalized sex toys. 
Keyword: sex toys  
 
บทนำ 
 เซ็กซ์ทอย (Sex Toy) หรืออุปกรณ์เพ่ิมความสุขทางเพศ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่อนคลาย
อารมณ์ เพ่ือให้มีความรู้สึกคล้ายกับขณะร่วมเพศ หรือใช้ในการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศ จะมีรูปร่าง
แตกต่างกันไปตามวิธีการใช้งาน เช่น ไวเบรเตอร์ (Vibrator) ดิลโด (Dildo) และตุ๊กตายาง (Sex Doll) 
ฯลฯ ปัจจุบันในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศเยอรมัน สาธารณรัฐเช็ก  
เป็นต้น เซ็กซ์ทอย (Sex Toy) จัดเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย สามารถมีไว้ครอบครองและมีไว้จำหน่ายได้  
มีเซ็กซ์ทอยหลากชนิดถูกผลิตออกสู่ตลาด และมีเซ็กซ์ช็อป (Sex shop) ที่เปิดจำหน่ายสินค้ากันอย่าง
เปิดเผยจัดเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้เป็นอย่างมากซึ่งในสาธารณรัฐเช็กมองว่าการใช้เซ็กซ์ทอย  
(Sex Toy) นั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการลดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ช่วยในการลดความเครียด 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ช่วยผ่อนคลายความเครียด 
นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในแง่ของสังคม เพราะสินค้าประเภทนี้สามารถช่วยลดอัตราการก่ออาชญากรรม
ทางเพศและการค้าบริการอีกด้วยซึ่งสาธารณรัฐเช็กกำหนดอายุผู้ซื้อและผู้ใช้สินค้าเซ็กซ์ทอยไว้ว่าต้องมี
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ( Marianne Roberts, 2017) 
 แต่ปัจจุบันในประเทศไทย สินค้าเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) ถือเป็นสินค้าต้องห้าม เป็นสินค้าผิด
กฎหมาย เข้าข่ายลามก อนาจาร เป็นอันตรายต่อสังคมและศีลธรรมเป็นสินค้าที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า
ลามกอนาจารหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และยังถือเป็นวัตถุ
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ลามกที่เป็นของต้องห้ามตามความหมายในพระราชบัญญัติศุลกากร “ของต้องห้าม หมายถึง ของที่มี
กฎหมายกำหนดห้ามนำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาด และในบางกรณีห้ามการ
ส่งผ่านด้วย ผู้ใดนำสินค้าต้องห้ามเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรจะมีความผิดต้องรับโทษตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นความผิดตามมาตรา 244 และ มาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร 
พ.ศ. 2560 ด้วย  
 ดังนั้นในประเทศไทย เซ็กซ์ทอย (Sex Toy) จึงเป็นสินค้าที่ไม่สามารถมีไว้ในครอบครองหรือมีไว้
เพ่ือจำหน่ายได้และไม่สามารถนำเข้ามาราชอาณาจักรได้ แต่ปัจจุบันกลับมีการลักลอบขายสินค้าประเภท
นี้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นตามแหล่งขายสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มคนทุ กเพศที่
สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย รวมไปถึงร้านขายเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) ออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการขายกัน
อย่างโจ่งแจ้ง ทำให้รัฐต้องเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีสินค้า และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐรับส่วยรับ
สินบน คอรัปชั่นหาผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม และเนื่องจากเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) เป็นวัตถุ
ลามกอนาจารผิดกฎหมาย ทำให้ไม่มีใครสามารถควบคุมคุณภาพ ของเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) และไม่มี
หน่วยงานไหนที่จะรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้จากสินค้าเซ็กซ์ทอยได้เลย แม้ว่าในปัจจุบันจะมีร้านขาย
ของเล่นผู้ใหญ่จำนวนมากแต่ก็ไม่มีอะไรที่จะสามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่ขายกันอยู่โดยทั่วไปนั้นได้
มาตรฐานและมีคุณภาพมากเพียงใดรวมถึงสินค้าที่ขายกันอยู่ในทุกวันนี้นั้นจะไม่มีผลข้างเคียงหรือ
อันตรายใด ๆ ต่อผู้ใช้งาน 
 ปัจจุบันสถิติการล่วงละเมิดทางเพศและคดีอาชญากรรมทางเพศในประเทศไทยเฉลี่ย ในรอบ 5 ปี
ของคดีข่มขืนในไทยเฉพาะที่มีการแจ้งความ เกิดคดีข่มขืนปีละประมาณ 4,000 คดี จับคนร้ายได้ 2,400 
คดี แต่เมื่อมีการทำวิจัย กลับได้ข้อสรุปว่า มีคดีข่มขืนที่ไม่ได้แจ้งความประมาณร้อยละ 87 นั่นหมายความ
ว่า 1 ปี อาจมีคดีข่มขืนในไทยมากถึง 30,000 คดี ไม่ใช่ 4,000 คดี ขณะที่จำนวนคดีข่มขืนที่มีการแจ้ง
ความทั่วโลกมีประมาณ 250,000 คดี ถ้านับจำนวนคดี ไทยจะอยู่ อันดับ 10 ของโลก แต่ถ้านับตามอัตรา
เฉลี่ยของคดีกับจำนวนประชากรหญิง ไทยจะสถิติคดีข่มขืนอยู่อันดับที่ 29 ของโลกอาชีพของผู้ที่ตกเป็น
เหยื่อคดีข่มขืน พบว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา มากถึง ร้อยละ 51.2 เป็นเด็กร้อยละ 6.6 แม้ตัวเลข 6.6 จะดู
ไม่สูง แต่มีแนวโน้มว่า เหยื่อจะเป็นเด็กมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีมาตรการแก้ปัญหาลดอัตรา
การเกิดเหตุคดีอาชญากรรมทางเพศ อย่างจริงจังแม้ว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาว่า
ด้วยเรื่องการกระทำชำเรา 

จากการที่สินค้าเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) ถือเป็นสินค้าผิดกฎหมายแต่กลับมีการซื้อขายกันอย่าง
แพร่หลาย ผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนหรือสนับสนุนให้สินค้าอย่างเซ็กซ์ทอย 
(Sex Toy) หรืออุปกรณ์เพ่ิมความสุขทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมายได้ เป็นสินค้าควบคุม แยกออกจากกลุ่ม
สินค้าลามกอนาจารหรือสินค้าผิดกฎหมายตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จะช่วยให้
สามารถควบคุมการขายรวมถึงคุณภาพ มาตรฐานและความสะอาดของสินค้า และเมื่อมีอุปกรณ์เซ็กซ์ทอย 
(Sex Toy) เป็นอุปกรณ์ช่วยระบายความต้องการทางเพศ สร้างความสุขทางเพศ บุคคลสามารถปลด
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เปลื้องความปรารถนาทางเพศได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องละเมิดหรือเบียดเบียนสร้างความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมทางเพศ และทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี  ดังนั้น 
การทำให้เซ็กซ์ทอย (Sex Toy) เป็นสิ่งถูกกฎหมายและการกำหนดอายุของบุคคลที่เข้าถึงสินค้าประเภทนี้
ก็ถือเป็นการป้องกันผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งด้วย และมีกฎหมายสำหรับควบคุมสินค้าประเภทนี้
โดยเฉพาะ ผู้ที่ต้องการขายสินค้าจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และหากต้องการที่จะเปิดร้าน 
คุณภาพของสินค้าต้องอยู่ในระดับไหน ร้านที่จะเปิดจะต้องออกมาในรูปแบบใด เมื่อเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) 
เป็นสินค้าถูกกฎหมาย รัฐบาลยังจะได้ประโยชน์ทางด้านภาษีช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เซ็กซ์ทอยที่ถูกกฎหมายของต่างประเทศ แนวทางคำ
พิพากษาของศาล มาตรการทางกฎหมาย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมทางเพศและปัญหาสินค้าเซ็กซ์ทอยที่ผิด 
กฎหมายของประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายอุปกรณ์เพ่ิมความสุขทางเพศ (Sex toy)  
ให้เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
  ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจาร 
“สื่อลามกอนาจาร” เมื่อพิจารณาตามตัวบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแล้ว หมายถึง สิ่งที่ผู้
พบเห็นมีความรู้สึกน่าอุจาด บัดสี น่าอับอาย เป็นที่แสดงออกในรูปของภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะทาง
เพศทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หรือภาพร่วมรัก โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้คนพบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์ 
ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย 
ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามหากมีลักษณะจุดประสงค์ดังกล่าวล้วนเป็น
สื่อลามกท้ังสิ้น 

อย่างไรก็ตาม จงกลนี โดสกุลวงศ์ เห็นว่า คำนิยามของสื่อลามกอนาจารค่อนข้างที่จะนิยมได้ยาก 
ซึ่งภาพหรือข้อความหนึ่งบางคนจะมองว่าเป็นสิ่งลามมกอนาจารแต่คนอีกกลุ่มอาจจะมองว่าเป็นศิลปะก็ได้ 
หรืออาจมองว่าเป็นเรื่องตลกธรรมดา หรือแม้กระทั่งมองเป็นในเรื่องของเพศศึกษา ก็ได้ 

ความหมายของลามกคำว่า “ลามก” หมายถึง หยาบช้าเลวทราม สกปรก อันเป็นที่น่ารังเกียจแก่
ผู้อ่ืนใน   ด้านความดีงามคำว่าลามกนี้ เป็นคำที่บัญญัติไว้ในกฎหมายอาญา มาตรา 287แต่ประมวล
กฎหมายอาญามิได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าคืออะไร จึงต้องมีกันตามคำพิพากษาของศาลฎีกาและตามเห็น
ของนักกฎหมาย ซึ่งได้ให้ความหมายของคำว่า ลามก ไว้ดังนี้คือ สิ่งที่ผู้พบเห็นมีความรู้สึกว่า น่าจุจาดบัดสี 
น่าอับอาย ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปแบบภาพเปลือยมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือ
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ภาพการรวมเพศของมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ตามกามารมณ์ ไม่ว่าจะ
แสดงออกในรูปแบบของภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย 
รูปภาพ ภาพยนตร์ แถบบันถึงเสียง แถบบันทึกภาพ หรือสิ่งใดก็ตาม หากมีลักษณะและจุดประสงค์ดังที่
กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งลามกทั้งสิ้น ซึ่งศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างงดงาม มีความประณีต น่าพึง
ชม มีคุณค่า และโน้มน้าวใจให้พบเห็นสะเทือนใจกับผลงานดังกล่าว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540 อ้างถึงใน 
วชิราธร  ภุมรินทร์, 2551) 

ความหมายของอนาจาร  คำว่า “อนาจาร” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525             
(วชิราธร  ภุมรินทร์, 2551: 29-30) ได้ให้ความหมายไว้ หมายถึงประพฤติชั่ว ความประพฤตินิอับอาย 
ความประพฤตินอกรีตนอกกอบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2540 อ้างถึงใน วชิราธร  ภุมรินทร์, 2551) 

ตัวอย่างเปลือยในลักษณะต่าง ๆ (ธนวรรณ  แจ่มสุวรรณ, 2543) ดังนี้ 
 1. ภาพที่ลักษณะลามกอนาจาร ได้แก่ 
   1.1 ภาพแสดงการร่วมเพศ คือ ภาพที่แสดงให้เห็นว่ากำลังมีการร่วมเพศระหว่างชาย  
กับชาย หญิงกับหญิง คนกับสัตว์ด้วย ไม่ว่าภาพนั้นจะแสดงให้เห็นอวัยวะเพศหรือไม่ก็ตาม เช่น ภาพชาย
กับหญิงร่วมเพศกัน โดยใช้อวัยวะเทียม หรือเปลือยการกอดกับหญิง หรือ การร่วมเพศวิตถาร ภาพปั้น
แสดงการร่วมเพศ 
   1.2 การเล้าโลมกันจนเป็นที่เข้าใจได้เองว่ากำลังร่วมเพศหรือกำลังจะร่วมเพศ ได้แก่ 
ภาพที่ทำให้ผู้เข้าอย่างชัดเจนว่าจะมีการร่วมเพศกันอย่างแน่นอน เช่น ภาพชายนอนทับผู้หญิงบนเตียง
นอน แสดงการเล้าโลมกันจนเป็นได้ว่าการจะมีการร่วมเพศกันต่อไป แม้ผู้หญิงจะสวมเสื้อออกทรงมองไม่
เห็นกันก็ตาม และภาพท่ีชายยืนจูบซอกคอหญิงมือจับหน้าอก 
   1.3 ภาพที่แสดงเจตนาให้เห็นอวัยวะเพศของหญิงชาย ซึ่งไม่ได้ใช้ในวิชาการแพทย์หรือ
การศึกษาและไม่ได้อยู่ในเอกสารการแพทย์หรือการศึกษามิใช่ภาพศิลป์ การพิจารณาถึงสิ่งพิมพ์ประกอบ
ภาพนั้นด้วยว่า ผู้พิมพ์มีเจตนาแท้จริงในทางการแพทย์หรือการศึกษาหรือไม่ 
  2. ภาพอันอาจเข้าลักษณะไปสู้ความเสื่อมเสียศีลธรรมอันดีงาม และวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แก่ 
   2.1 ภาพแสดงการเล้าโลมกัน ไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นเดียวกันหรือต่างกัน และไม่ว่าผู้นั้นจะ
มีเครื่องแต่งกายหรือไม่ก็ตาม คือภาพเล้าโลมกันจนเห็นได้ว่ากำลังมีความรู้สึกทางกามารมณ์ เช่น ภาพ
หญิงจูบกับชาย และสีหน้าแสดงออกความรู้สึกกามารมณ์ 
   2.2 ภาพที่ต้องการแสดงความต้องการทางกามารมณ์ ได้แก่ ภาพที่แสดงท่าทางให้ผู้ดู
เข้าใจ ได้ว่าผู้นั้นกำลังมีอารมณ์ เช่น ภาพหญิงนอนบิดตัวแล้วจับหน้าออกของตน 
   2.3 ภาพที่แสดงการเปลือยอกของผู้หญิง ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นภาพศิลป์ เช่น ภาพหญิง
แต่งชุดละครสวมชฎาแต่เปลือยอก 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูล จากเอกสารทางวิชาการ 
แนวคิดทฤษฎี วารสารสิ่งพิมพ์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์และเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) สำหรับวิธีการกำหนดระเบียบการวิจัยหรือ
กระบวนการวิจัย โดยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ในการกำหนดกระบวน  
การวิธีวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกระบวนวิธีการวิจัยโดยสัมภาษณ์พูดคุยและเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการจด
บันทึกและบันทึกเสียง โดยมีการออกแบบโครงสร้างข้อคำถามที่สามารถนำไปใช้สัมภาษณ์ 
 นอกจากนี้การศึกษาวิจัยโดยสัมภาษณ์เชิงลึกมีความยืดหยุ่นในกรอบแนวคิดของการวิจัย 
เชิงปริมาณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลอย่างเต็มที่  ซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าใจทัศนคติของผู้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายอุปกรณ์เพ่ิมความสุข
ทางเพศ (Sex Toy) ให้เป็นสินค้าถูกกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะศึกษาการลดปัญหา
อาชญากรรมทางเพศโดยนำสินค้าเซ็กซ์ทอยมาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยลดปัญหาอาชญากรรมทางเพศ ซึ่งจาก
ศึกษาวิจัยของต่างประเทศและการตรากฎหมายแนวทางการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางเพศในแนวทางของ
ต่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่ามาตรการการแก้ไขปัญหาของสาธารณรัฐเช็กนั้น ทำให้ปัญหาอาชญากรรมทาง
เพศลดลงอย่างเห็นได้ชัด และทำให้สามารถควบคุมราคา ควบคุมคุณภาพของสินค้าเซ็กซ์ทอยเพ่ือประโยชน์ 
และความปลอดภัยของผู้บริโภค หากประเทศไทยเปิดกว้างเรื่องสินค้าเซ็กซ์ทอยและสร้างความเข้าใจแก่
บุคคลทั่วไปว่าสินค้าเซ็กซ์ทอย เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพ่ิมความสุขให้แก่ตัวเองและครอบครัว ไม่ใช่สินค้าที่ทำ
ให้เกิดความอับอาย สินค้าเซ็กซ์ทอยถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเพศได้ดัง
มาตรการสาธารณรัฐเช็กและหลาย ๆ ประเทศที่เปิดเสรีในเรื่องสินค้าเซ็กซ์ทอย 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  การเปิดให้สินค้าเซ็กซ์ทอยเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้ภายใต้การควบคุมของรัฐ
เป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเทศไทย ที่ยังมองว่าเรื่องเพศสัมพันธ์อาจจะไม่เหมาะสมที่จะพูดถึง
อย่างโจ่งแจ้ง แต่ในปัจจุบันสังคมไทยเปิดกว้างมากขึ้น หากเปิดให้สินค้าเซ็กซ์ทอยเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย 
โดยเปรียบเทียบจากโมเดลประเทศสาธารณรัฐเช็กท่ีเปิดให้ขายอย่างเสรีโดยมีการกำหนดอายุ ผู้ซื้อไว้ไม่ต่ำ
กว่า 18 ปีและมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการใช้อย่างถูกต้องและมีการกำหนดควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้าเซ็กซ์ทอยจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

ปัจจุบันสินค้าเซ็กซ์ทอยเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำเข้าและจำหน่ายได้ในประเทศไทย 
ดังที่ระบุไว้ในมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา “ผู้ใด” 

 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 12 
The 12th Hatyai National and International Conference 

45 

 

 (1) เพ่ือความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพ่ือการแจกจ่ายหรือเพ่ือการแสดงอวดแก่
ประชาชน ทำ ผลิต มีไว้ นำเข้าหรือยังให้นำเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
พาไปหรือยังให้พาไปหรือทำให้แพร่หลายโดยประการใด ๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี 
สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอ่ืนใด
อันลามก 
 (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าว
แล้วจ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชน หรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่านั้น 
 (3) เพ่ือจะช่วยการทำให้แพร่หลายหรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้ว โฆษณาหรือไข
ข่าวโดยประการใด ๆ ว่ามีบุคคลกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรานี้ หรือโฆษณาหรือไขข่าวว่าวัตถุ
หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด 
 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
ผู้วิจัยเห็นว่าควรทำการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังนี้ 

1. แยกสินค้าเซ็กซ์ทอยออกจากสินค้าประเภทวัตถุลามกอนาจาร ตามมาตรา 287 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

2. เปิดให้มีการจำหน่ายสินค้าเซ็กซ์ทอยภายใต้การควบคุมของรัฐโดยกำหนดคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินค้า 

3. กำหนดอายุของผู้ซื้อไว้ไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
ผู้วิจัยเห็นว่าหากประเทศไทยสามารถปรับเปลี่ยนหรือสนับสนุนให้สินค้าอย่างเซ็กซ์ทอย 

(Sex Toy) หรืออุปกรณ์เพ่ิมความสุขทางเพศเป็นสิ่งถูกกฎหมายได้ เป็นสินค้าควบคุม แยกออกจากกลุ่ม
สินค้าลามกอนาจารหรือสินค้าผิดกฎหมายตามมาตรา 287 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จะช่วยให้
สามารถควบคุมการขายรวมถึงคุณภาพ มาตรฐานและความสะอาดของสินค้า และเมื่อมีอุปกรณ์เซ็กซ์ทอย 
(Sex Toy) เป็นอุปกรณ์ช่วยระบายความต้องการทางเพศ สร้างความสุขทางเพศ บุคคลสามารถปลดเปลื้อง
ความปรารถนาทางเพศได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องละเมิดหรือเบียดเบียนสร้างความเสียหายหรือความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนจะช่วยลดการเกิดอาชญากรรมทางเพศ และทำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บภาษี การทำ
ให้เซ็กซ์ทอย (Sex Toy) เป็นสิ่งถูกกฎหมายและการกำหนดอายุของบุคคลที่เข้าถึงสินค้าประเภทนี้ก็ถือ
เป็นการป้องกันผู้บริโภคอีกช่องทางหนึ่งด้วย และมีกฎหมายสำหรับควบคุมสินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะผู้ที่
ต้องการขายสินค้าจะต้องมีการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และหากต้องการที่จะเปิดร้าน คุณภาพของสินค้า
ต้องอยู่ในระดับไหน ร้านที่จะเปิดจะต้องออกมาในรูปแบบใดเมื่อเซ็กซ์ทอย (Sex Toy) เป็นสินค้าถูก
กฎหมายรัฐบาลยังจะได้ประโยชน์ทางด้านภาษีช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอีกด้วย 
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