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บทคดัย่อ      
 นับตั้งแต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 3 

มิถุนายน 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติฉบับน้ีเพ่ือให้มีบทบัญญัติของ

กฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

และป้องกนัความซ า้ซ้อนกบัพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 รวมทั้ง

ปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรเดียวเพ่ือลดความ

ซ า้ซ้อน และนอกจากการปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เจตนารมณ์อีกประการหน่ึงในการ

ประกาศใช้บังคับกเ็พ่ือให้กิจการภาพยนตร์ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรกต็าม

จากการศึกษาพบว่า พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ยังมีปัญหาและอุปสรรค

ในการบังคับใช้อยู่หลายประการ เช่น อ านาจของนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนประจ าจังหวัด

สามารถมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่อื่นปฏบัิติหน้าที่แทนได้หรือไม่ อันจะส่งผลกระทบให้การปฏบัิติราชการ

ด้านการอ านวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากปัญหาดังกล่าวยังมีปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้

กฎหมายอนัเกี่ยวกบัระยะเวลาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ องค์กรผู้พิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์และองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

การจัดประเภทวีดิทัศน์ ที่เป็นเกมการเล่น ปัญหาการลงโทษปรับทางอาญาในความผิดการประกอบ

กจิการให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายภาพยนตร์ โดยไม่ขออนุญาตที่ไม่เหมาะสม รวมถึงปัญหาของ

การบังคับใช้อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ.2551 ให้มุ่ง

คุ้มครองเดก็และเยาวชน วิทยานิพนธ์น้ีจึงมุ่งศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 เพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพในการบังคับใช้กฎหมายฉบับน้ี 
 

                                                           
 นักศึกษาหลักสตูรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ สาขานิตศิาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 


 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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1. บทน า 
 วัตถุประสงค์ในการตรากฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ 

พุทธศักราช 2473 เพ่ือควบคุมการฉายภาพยนตร์ที่บางเร่ืองการแสดงเป็นการชักชวนหรือส่งเสริมให้

มีการละเมิดศีลธรรมและบางเร่ืองกเ็ป็นการจูงใจหรือแนะน าวิธีการกระท าผิดอาญาอันเป็นการฝ่าฝืน

ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และเมื่อความเจริญได้วิวัฒนาการไปโดยไม่

หยุดย้ังได้มีการเกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดข้ึนท าให้วัสดุที่สามารถเป็นทั้งภาพและเสียง

เกิดขึ้ นหลายประเภท เช่น วิดีโอเกม (Video Games) เลเซอร์ดีส (Laser Dise)  ดิจิตอลวิดีโอดีส  
(Digital Video Dise) วิดีโอซีดี (Video CD) และซีดีรอม ( CD Rom) เป็นต้น โดยวัสดุเหล่าน้ีสามารถ
ท าการบันทึกและจัดการถ่ายทอดออกเป็นภาพหรือเสียง หรือทั้งภาพและเสียงได้ในลักษณะ

ต่อเน่ืองกันไปด้วยเคร่ืองเทปโทรทัศน์หรือเคร่ืองถ่ายทอดวัสดุโทรทัศน์ เคร่ืองฉายภาพหรือเคร่ือง

กลไกอย่างอื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงท าให้เกิดการให้บริการให้เช่า แลกเปล่ียนหรือจ าหน่ายวัสดุเหล่าน้ี  

รวมทั้งมีการจัดฉายหรือให้บริการวัสดุเหล่าน้ีแพร่หลายทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด    

ในปี พ.ศ. 2530 รัฐจึงได้ตรากฎหมายคือพระราชบัญญัติควบคุมกจิการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 

ให้มีผลใช้บังคับโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมการให้บริการให้เช่า แลกเปล่ียน หรือจ าหน่ายเทปและ 

วัสดุโทรทศัน์ ซ่ึงไม่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อมารัฐบาลเห็นว่า กฎหมายว่า

ด้วยภาพยนตร์ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และกิจการภาพยนตร์ในปัจจุบันมีบทบาทส าคัญ

ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น  ในปี 2551 จึงได้ตรากฎหมายเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์ คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้บังคับ 

คือ โดยที่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พุทธศักราช 2473 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการ

จึงไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเรว็ ประกอบกับการ

ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของหลายองค์กรและมีความซ ้าซ้อนกับ

พระราชบัญญัติควบคุมกจิการเทปและวัสดุโทรทศัน์ พ.ศ. 2530 ดังน้ัน เพ่ือปรับปรุงบทบัญญัติตาม

กฎหมายว่าด้วยภาพยนตร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทศัน์ให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ให้อยู่ในความ

รับผิดชอบขององค์กรเดียวเพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการตรวจพิจารณาประกอบกับกิจการภาพยนตร์

ในปัจจุบัน มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริม

อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี และนับตั้งแต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์ พ.ศ. 2551 

มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา พบปัญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมาย

หลายประการ และยังไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบันที่เปล่ียนแปลงท าให้ไม่สามารถ

มุ่งคุ้มครองเดก็และเยาวชนได้อย่ามีประสทิธภิาพ 
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2. แนวคิด ทฤษฎี เกีย่วกบัการควบคุมการใชอ้ านาจของฝ่ายปกครอง 
 การควบคุมการใช้อ านาจของฝ่ายปกครอง ในรัฐเสรีประชาธิปไตยได้บัญญัติรับรองสิทธิ

และเสรีภาพให้แก่ราษฎรไว้ และแม้รัฐจะสงวนไว้ซ่ึงอ านาจในอันที่จะจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของ

ประชาชน  แต่รัฐกต้็องเคารพกฎหมายซ่ึงมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลักความชอบด้วย

กฎหมายและทฤษฎีนิติรัฐ  ผลที่ตามมาจึงต้องมีการควบคุมการกระท าขององค์กรของรัฐให้ชอบด้วย

กฎหมายตามทฤษฎีดังกล่าว  ซ่ึงอาจจะเป็นการควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระท า  หรือ
นิติกรรมของฝ่ายปกครองโดยศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองแล้วแต่ระบบกฎหมายของรัฐและสรุป

หลักเกณฑ์ส าคัญของหลักความชอบด้วยกฎหมาย คือ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ  การจะจ ากัดสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนจะกระท ามิได้  เว้นแต่อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  ผูกพันฝ่าย

บริหารให้มีการควบคุมภายในและการควบคุมภายนอก  ผูกพันฝ่ายนิติบัญญัติการตรากฎหมาย

จะต้องถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทั้งในสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ  ผูกพันฝ่ ายตุลาการให้ควบคุม

ความชอบด้วยกฎหมาย  รัฐจะต้องมีอ านาจตามกฎหมายจึงจะกระท าได้  หลักความชอบด้วย

กฎหมายจะต้องก าหนดกระบวนการใช้อ านาจด้วย  เช่น การก าหนดวิธีพิจารณาของฝ่ายปกครอง  

กรณีการตรากฎหมายที่จ ากัดหรือใช้อ านาจฝ่ายบริหารจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของราษฎรต้องไม่ขัด

หรือแย้งต่อหลักความได้สดัส่วนเพ่ือให้เกดิประโยชน์ต่อการจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครอง 
 
3. มาตรการทางกฎหมายในการบงัคบัใชก้ฎหมายภาพยนตรข์องต่างประเทศ 
 การสร้างภาพยนตร์ หรือการให้บริการฉายภาพยนตร์จะโดยผู้สร้างเองหรือผู้ด าเนินธุรกิจ

ฉายภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้าหรือเพ่ือการบริการเน้ือหาของภาพยนตร์จะมีเน้ือหาต่าง ๆ 

กัน แล้วแต่แนวคิดและวิธีการสร้างของผู้สร้างแต่ละรายเพ่ือให้ภาพยนตร์ที่สร้างข้ึนสามารถดึงดูด

ความสนใจจากมวลชนให้ได้มากที่สุด การแข่งขันเชิงธุรกิจดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลและ

สงัคม ประเทศต่างๆ จึงมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัภาพยนตร์ 
  ในสา ธา รณรัฐฝ รั่ ง เ ศส  ค่อนข้ า ง ให้ คว ามส าคัญก ับกา รพัฒนาอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ซ่ึงกฎหมายที่เป็นหลักในเร่ืองน้ี คือ ประมวลกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซ่ึงบัญญัติ

ในเร่ืองการประกอบวิชาชีพภาพยนตร์ การตรวจลงตราและการจดทะเบียน มาตรการส่งเสริมกิจการ

ภาพยนตร์โดยมีองค์กรก ากบัดูแล คือ คณะกรรมการภาพยนตร์แห่งชาติ และศูนย์ภาพยนตร์แห่งชาติ 

ส าหรับการจัดประเภทภาพยนตร์ มีคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์เพ่ือท าหน้าที่จัดประเภท

ภาพยนตร์ก่อนที่จะน าออกเผยแพร่ตามโรงภาพยนตร์ในคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์จะมี

คณะกรรมการจากภาคประชาชนโดยเป็นกรรมการจากเยาวชนด้วย เพ่ือให้ภาพยนตร์ที่จะน าออกฉาย

มีความเหมาะสมกบัสภาพสงัคม 
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ในสาธารณรัฐสิงคโปร์ รัฐบาลของสาธารณรัฐสิงคโปร์เห็นว่าภาพยนตร์น้ันเป็นสื่อ 

(Media) ประเภทหน่ึงที่มีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนทั้งในด้านความคิดทางการเมืองและ

มาตรฐานศีลธรรม การควบคุมภาพยนตร์โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย จึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือรักษา

ความสงบเรียบร้อยของสังคม รัฐบาล สาธารณรัฐสิงคโปร์จึงออกกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือควบคุม

ภาพยนตร์ที่เผยแพร่ในประเทศไม่ว่าภาพยนตร์ดังกล่าวจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศในการ

ตรวจพิจารณาภาพยนตร์ที่จะเข้าหรือเผยแพร่ในสาธารณรัฐสงิคโปร์ แนวทางและหลักเกณฑ์การตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์  กฎหมายภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ก าหนด

แยกห้ามภาพยนตร์มิให้ผู้ใดครอบครองหรือเผยแพร่ไว้ 2 ประเภท อันได้แก่ ภาพยนตร์ที่ขัดต่อ

ศีลธรรม (Obscene Film) และภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง (Party Political Film) 
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ คณะกรรมการ

ภาพยนตร์หรือ Singapore Film Commission ซ่ึงกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชน
โดยมีกรรมการซ่ึงมากจากภาครัฐเข้าร่วมด้วยเป็นส่วนน้อย และยังมีคณะกรรมการอุทธรณ์ที่เป็น

คณะกรรมการที่ต้ังข้ึนโดยมีองค์ประกอบ 15 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาค าอุทธรณ์ค าสั่งของ

คณะกรรมการภาพยนตร์ว่าภาพยนตร์ใดมีเน้ือหาต้องห้ามตามกฎหมายภาพยนตร์ 
ในสหราชอาณาจักร  กฎหมายภาพยนตร์ของสหราชอาณาจักรได้มีการแยกการควบคุม

ภาพยนตร์เป็นสามลักษณะ คือ การควบคุมวัสดุโทรทศัน์ การควบคุมโรงภาพยนตร์ และการควบคุม

การเผยแพร่รายการวิทยุโทรทศัน์องค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดประเภทภาพยนตร์ คือ คณะกรรมการ

จัดประเภทภาพยนตร์ (British Board of Film Classification) รับผิดชอบในการพิจารณาความ
เหมาะสมของผลงานโทรทศัน์เพ่ือออกใบรับรองการจัดประเภทโดยค านึงถึงผลกระทบความเป็นไปได้

ที่ผลงานโทรทัศน์จะถูกน าออกมาฉายในบ้านเรือน การให้ใบอนุญาตจะก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ 

ประกอบการอนุญาต อาท ิการให้ค าแนะน าในการจ าหน่ายวัสดุโทรทศัน์ผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์

หรือวัสดุโทรทัศน์ที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์สามารถ

ย่ืนอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์โทรทัศน์ (Video Appeals Committee) ซ่ึงเป็นอิสระจาก

คณะกรรมการจัดประเภทภาพยนตร์ได้ในการจัดประเภทภาพยนตร์หรือผลงานโทรทศัน์ 

 
4. วิเคราะหก์ารบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยภาพยนตรแ์ละวีดิทศัน ์

จากการศึกษาพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 พบปัญหาและอุปสรรค

ในการบังคับใช้กฎหมาย ดังน้ี 
 
 

161



5 

 

  1) ปัญหาบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกบัการมอบอ านาจของนายทะเบียน 
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิท ัศน์ พ.ศ. 2551 ก า หนดบทนิยามค าว่า 

“นายทะเบียน” หมายความว่า นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจ าจังหวัดแล้วแต่กรณี 

รัฐมนตรีว่าการกระทวงวัฒนธรรมได้มีประกาศแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนายทะเบียนประจ า

จังหวัดของจังหวัดตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม  เร่ือง  แต่งตั้งนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะนายทะเบียนประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่หลายประการ เช่น การอนุญาตให้ประกอบกิจการ

ให้เช่า แลกเปล่ียน จ าหน่าย ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ การอนุญาตให้ประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์ การ

สั่งพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต แต่เน่ืองจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจในจังหวัดที่ต้อง

ปฏิบัติอยู่เป็นจ านวนมาก ในทางปฏิบัติ ผู้ ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ในฐานะนายทะเบียนให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ หรือวัฒนธรรมจังหวัด ลงไปอกีทอดหน่ึง เพ่ือให้การปฏบัิติเป็นไปโดยรวดเรว็ และอ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชน แต่พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มิได้มี

บทบัญญัติให้อ านาจนายทะเบียนให้สามารถมอบอ านาจได้ ดังน้ัน การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการ

จังหวัดในฐานะนายทะเบียนประจ าจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ หรือวัฒนธรรม

จังหวัด ซ่ึงเป็นข้าราชการในล าดับต ่าลงไปจึงไม่สามารถกระท าได้ เน่ืองจากเป็นอ านาจเฉพาะและ

กฎหมายมิได้ให้อ านาจไว้ 

  2)  ปัญหาการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์  และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  บทบัญญัติมาตรา  36  แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

ก าหนดให้การตรวจพิจารณาและอนุญาตภาพยนตร์ตามมาตรา 25 คณะกรรมการพิจาณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์จะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จ

ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าอนุญาต บทบัญญัติมาตราน้ีมีเจตนารมณ์ให้การตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว เน่ืองจากหากไม่พิจารณาให้เสร็จสิ้นอย่าง

รวดเร็ว จะท าให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้สร้างภาพยนตร์เป็นอย่างมาก อย่างไรกต็ามมีภาพยนตร์และวีดิ

ทัศน์หลายเร่ืองที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

เน่ืองจากส่งเอกสารประกอบการตรวจพิจารณาในการตรวจให้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ

วีดิทศัน์ไม่ครบถ้วน แต่บทบัญญัติของกฎหมาย ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาให้เสรจ็ภายในสิบ

ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ โดยมิได้ระบุการส่งเอกสารที่ครบถ้วนให้พิจารณา จึงเป็นกรณีที่กฎหมาย

ก าหนดสาระส าคัญไว้ไม่ชัดเจน และกรณีการพิจารณาอุทธรณ์ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ บทบัญญัติ

มาตรา 66 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

แห่งชาติต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่
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เสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา

เช่นเดียวกบัการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ จึงเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดสาระส าคัญไว้ไม่

ชัดเจนเช่นกนั 
 3) องค์กรตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีองค์กรที่มีอ านาจ

ในการออกค าสั่งทางปกครองเพ่ือบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ในรูป

ขององค์กรเด่ียวและองค์กรกลุ่ม ส าหรับองค์กรกลุ่มที่มีอ านาจในการออกค าสั่งทางปกครอง 

คือ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ตามมาตรา 16 และคณะกรรมการภาพยนตร์และ

วีดิทศัน์แห่งชาติ ตามมาตรา 9 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์จะมีอ านาจในการออก

ค าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ภาพยนตร์หรือวีดิทศัน์ สามารถน าออกฉาย ให้เช่า แลกเปล่ียน หรือ

จ าหน่ายได้  
ปัญหาของการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 

พ.ศ. 2551 ในปัจจุบันพบว่า มีการโต้แย้งจากผู้ประกอบการที่ส่งภาพยนตร์ให้ตรวจพิจารณาและ

ภาพยนตร์ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาโดยผู้ประกอบการโต้แย้งว่า คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ไม่ได้พิจารณาภาพยนตร์ในฐานะเป็นศิลปะแขนงหน่ึง ไม่รู้ถึงภาษาสัญญะที่แฝงอยู่ใน

ภาพยนตร์ และมองภาพยนตร์ที่ปรากฏในฉากแต่ละฉากเป็นภาพน่ิง ไม่พิจารณาเน้ือหาทั้งหมดของ

ภาพยนตร์โดยเช่ือมร้อยรวมกนั คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์มีจ านวนไม่เกินเจด็คน 

โดยแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ โทรทัศน์ ศิลปวัฒนธรรม หรือการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ซ่ึงต้องแต่งต้ังจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจ านวนไม่เกนิสี่คน และจากภาคเอกชนจ านวนไม่เกินสาม

คน ในหลายประเทศเหน็ว่า การตรวจพิจารณาภาพยนตร์ที่จะน าออกฉายต้องมีตัวแทนภาคประชาชน

ที่จะได้รับผลกระทบเข้าร่วมในการตรวจพิจารณา เช่น ประเทศฝร่ังเศส และประเทศสิงค์โปร์ ดังน้ัน

เพ่ือลดปัญหาการโต้แย้ง จึงต้องหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดข้อโต้แย้งดังกล่าว 
 4) องค์กรผู้พิจารณาการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 
   พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา9(6) บัญญัติ ว่า 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติมีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียน 

และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ซ่ึงหากพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบคณะกรรมการ จ านวน 27 คน ตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงหากกรรมการมาไม่ครบกึ่งหน่ึง

จะเกิดปัญหาในการพิจารณาอุทธรณ์ เน่ืองจากบทบัญญัติในหมวด 6 การอุทธรณ์ก าหนดให้

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ต้องพิจารณาอุทธรณ์กรณีค าสั่งของคณะกรรมการ

พิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ตามมาตรา 66 และกรณีอุทธรณ์ค าสั่งของนายทะเบียนตามาตรา 67 

ให้เสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ไม่รับอุทธรณ์ ถ้าพิจารณาไม่เสร็จภายในก าหนด
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ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าเหน็ด้วยกับค าอุทธรณ์ ซ่ึงหากไม่มีการประชุมและครบก าหนดสามสิบวัน

นับแต่วันได้รับอุทธรณ์ จะท าให้ผู้อุทธรณ์ได้รับการพิจารณาอนุญาตโดยผลของกฎหมาย 

คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติเป็นองค์กรใหญ่ควรไปดูแลเร่ืองนโยบาย ส าหรับการ

พิจารณาอุทธรณ์ควรมีคณะกรรมการแยกต่างหาก 
  5) การจัดประเภทของวีดิทศัน์ 

ระบบการตรวจพิจารณาวีดิทศัน์ประเภทเกมการเล่นตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันใช้ระบบ censer เน่ืองจากลักษณะการใช้หรือดูวีดิทศัน์
แตกต่างจากการดูภาพยนตร์ กล่าวคือ วีดิทศัน์ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจะมีเน้ือหาที่เหมาะสมกับผู้ดู

ทุกเพศทุกวัยโดยไม่ได้ก าหนดประเภทอย่างเช่นการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ การไม่จัดประเภท

ของวีดิทัศน์ประเภทเกมการเล่นท าให้เดก็และเยาวชนเข้าถึงเกมที่ไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาเดก็ฆ่า

แทก็ซ่ีโดยเลียนพฤติกรรมจากในเกม ความมุ่งหมายในการคุ้มครองเดก็และเยาวชนตามเจตนารมณ์

ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ยังไม่บรรลุผลจึงต้องแก้ไขปัญหาน้ีโดยก าหนด

ความเหมาะสมและประเภทของวีดิทศัน์ประเภทเกมการเล่น 
 6) บทก าหนดโทษ 

ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดแยก

บทก าหนดโทษทางปกครองและอาญาออกจากกัน การกระท าผิดที่ต้องรับโทษทางอาญาส่วนมากจะใช้

วิธีปรับ (มาตรา 75 – มาตรา 85) ยกเว้นการกระท าความผิดที่ รุนแรงและกระทบต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและการขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายทะเบียน

หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏบัิติหน้าที่ต้องรับโทษทางอาญา (มาตร 77 มาตรา 83) 
  บทก าหนดโทษทางอาญาดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 สบืเน่ืองจากกรณีคดีคนเกบ็ขยะของกรุงเทพมหานคร เขตสะพาน

สูง เกบ็แผ่นซีดีภาพยนตร์ได้จากองขยะ ไปวางขายในตลาดนัดหมู่บ้านนักกีฬา ถูกจับด าเนินคดีฐาน

ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปล่ียน จ าหน่ายภาพยนตร์ โดยท าเป็นธุรกิจโดยมิได้อนุญาตจากนาย

ทะเบียนตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีอัตราโทษปรับตั้ง
แต่ 200,000 – 1,000,000 บาท โดยศาลช้ันต้นพิจารณาให้ปรับ 200,000 บาท ศาลปราณีลดโทษปรับ
เหลือ 133,400 บาท และศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามศาลช้ันต้น ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อต่าง ๆ 

กรณีดังกล่าวบทบัญญัติของกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มี

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษปรับ ก่อให้เกิดความรู้สึกในความไม่เป็นธรรมต่อ

ประชาชน  
 7) กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 
 ปัญหาของอนุบัญญัติซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 

คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกจิการร้านวีดิทศัน์ พ.ศ. 2552 มีความไม่ชัดเจน
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ของการเข้าใช้บริการของเด็กและเยาวชนในร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่น โดยไม่มีก าหนด

ระยะเวลาการเปิด-ปิด ร้านวีดิทศัน์ โดยก าหนดเฉพาะแต่เพียงว่าการเข้าใช้บริการของเดก็ตามอายุ 

และเวลาการเข้าใช้บริการดังกล่าว โดยข้อ 12 ก าหนดว่า ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์

ที่ให้บริการเกมการเล่น ต้องปฏบัิติตามเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (1) ให้เดก็อายุต ่ากว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ต้ังแต่เวลา 14.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 
20.00 นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 20.00 นาฬิกา 

ในวันหยุดราชการหรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
(2) ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้ นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 

14.00 นาฬิกา แต่ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และต้ังแต่เวลา 10.00 นาฬิกา 

แต่ไม่เกิน 22.00 นาฬิกา ในวันหยุดราชการ หรือในระหว่างปิดภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่

นายทะเบียนกลางประกาศก าหนด 
 ปัญหาของกฎกระทรวงดังกล่าวท าให้ร้านวีดิทัศน์ที่ให้บริการเกมการเล่นไม่มีก าหนด

ระยะเวลาเปิด ปิด ท าให้สามารถเปิดตลอดทั้งวัน ปัจจุบันร้านวีดิทศัน์ที่ให้บริการเกมการเล่นบางแห่ง

เป็นสถานมั่วสุมของเดก็และเยาวชนเพราะไม่มีก าหนดระยะเวลาเปิดปิด เมื่อได้พิจารณาเจตนารมณ์

ของบทบัญญัติ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 ซ่ึงเป็นกฎหมาย

แม่บทในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว บัญญัติว่า “มาตรา 59 การประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์

จะต้องกระท าในวัน เวลา และเง่ือนไขที่ก  าหนดในกฎกระทรวง” วรรคสองก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์

ในการคุ้มครองเดก็และเยาวชนการออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะก าหนดเลาการเข้าใช้บริการของ

ผู้มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ซ่ึงบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสด้วยกไ็ด้” จะเหน็ว่า

กฎหมายใช้ค าว่า “เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองเดก็และเยาวชน” อันเป็นเจตนารมณ์ในการคุ้มครอง

เดก็และเยาวชน ดังน้ัน การออกกฎกระทรวงควบคุมเฉพาะเวลาการเข้าใช้บริการจึงไม่เพียงพอ 

ควรคุ้มครองเดก็และเยาวชนโดยการก าหนดระยะเวลา เปิด ปิด สถานบริการด้วย จะบรรลุผลตาม

ความประสงค์ของกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่สังคม จึงต้องจ าเป็นแก้ไข และปรับปรุง เพ่ือให้

สอดคล้องกบัสภาพสงัคมในปัจจุบัน 
 
5. ขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีออกมาโดยมีเจตนารมณ์ รัฐต้องการมุ่ง

คุ้มครองเดก็และเยาวชนในขณะเดียวกันการด าเนินการของรัฐกค็วรกระท าโดยความเหมาะสม 
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ผู้เขียนขอเสนอแนวทางแก้ไขโดยเหน็ควรปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2551ดังน้ี 
1) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้อ านาจ

นายทะเบียน ให้สามารถมอบอ านาจการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

พ.ศ. 2551  ให้แก่เจ้าหน้าที่อื่นได้ 
2) เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

โดยก าหนดเพ่ิมเติมในบทบัญญัติมาตรา 36 มาตรา 66 และมาตรา 67 ให้ผู้ย่ืนค าขอตรวจพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์และขออุทธรณ์ให้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนในวันย่ืนค าขอให้ตรวจพิจารณา

ภาพยนตร์และวีดิทศัน์ รวมทั้งการย่ืนขออุทธรณ์ 
3) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 18 

ให้มีภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
4) เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 

โดยก าหนดให้มีองค์กรผู้พิจารณาอุทธรณ์  แยกต่างหากจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ 
5) เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีการจัดประเภทวีดิทัศน์ตามอายุของผู้ใช้บริการใน

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทศัน์  พ.ศ. 2551  
6) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติมอตัราโทษตามมาตรา 79 ของพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิ

ทศัน์ พ.ศ. 2551ให้เหมาะสมกับการกระท าความผิดและให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งให้บริการทาง

สงัคมได้ 
7) เหน็ควรแก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดิทศัน์ 

ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ให้ก าหนดเวลาเปิด – ปิด 

ร้านวีดิทศัน์ ประเภทเกมการเล่น 
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