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ในการควบคุมกันเอง ประสานการปฏิบัติเพื่อสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัอยางจริงจัง 

หากองคกรผูผลิตหนังแผน ไมสามารถสถาปนาระบบการควบคุมกันเองอยางมีประสิทธิภาพ จนทําให
ผูผลิตหนังแผนและองคกรสํานึกในความรับผิดชอบไดแลว รวมท้ังหากสังคมขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการ
ควบคุมกันเองท่ีเปนอยู การเรียกรองใหใชอํานาจตามกฎหมายควบคุม หรือใหคนนอกวงการเขามามีบทบาทหลัก
ในสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย จะเกิดข้ึน ในอนาคตอยางแนนอน 
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ABSTRACT 
 

The purpose of studying Self-regulation for Publicity of Telemovies was to reveal the entity of 
self-regulation inpublicizing telemovies.  The study had been conducted by extracting ideas and causes to 
which they induced such self-regulation including mechanisms, process, and the verification of facts 
concerning efficiency of the Thai Film Industry Entrepreneurs Association, as a guild, in accomplishing its 
mission. 

This study was of a qualitative research to which it had been conducted by means of descriptive 
method.  Documentary analysis, historical approach, and in-depth interview were applied to find out all 
relevant data and information concerned. 

The findings indicated that the beginning of ideas leading to Self-regulation for Publicity of 
Telemovies had been initiated since the government sector concerned increased their roles in controlling the 
business of telemovie entrepreneurs.  This was orgainized in order to encourage the telemovie producers to 
acquire a sense of responsibility as to be responsible to the society in presenting their viewpoints and 
intentions of entertainment to give the society the most of common interests.  Because telemovies might lead 
someone, especially the youths those were, once or more, their audience, to meet certain social problems. 

The development of Self-regulation for Publicity of Telemovies could be divided into  4 main 
periods.  

First Period : It was the starting or the beginning point of the pioneering period of telemovies.  
During this period, telemovies had been produced and sold freely.  They could be bought easily.  So it was the 
period that they had been introduced to the society as a kind of entertainment media.  And at the same time, 
giving the society the intervention of certain culture and ideology has been the case. 
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Second Period : It was the items that the government sector has had first stronger control over the 
production and distribution for sale of telemovies as to prevent them from being the “obscene media” in the 
people’s viewpoint. 

Third Period : It was times that mutual movement and pursuance of finding good fairway between 
the telemovie entrepreneurs and a government sector, the Ministry of Culture, to set up the measures 
pertaining to self-regulation in publicizing telemoivies.  Finally, the recommendation was that the telemovies 
should be classified in accordance with certain rating colors set as the “consumer symbol”. 

Fourth Period : It was the times that the association pertaining to Self-regulation for Publicity of 
Telemovies had been established.  The objectives of such association were to get bargaining power legally on 
the performance and responsibility of media as well as to audit and control the production, distribution for 
sale, and ethics among the telemovie entrepreneurs as to prepare a better way for augmenting telemovie 
business in the future. 

The results of study and analyses could be concluded that Self-regulation for Publicity of 
Telemovies was initiated because of controlling intervention done by government sector over telemovies 
business.  So the telemovie entrepreneurs had established their ex gratia association and set up the following 
conditions : Primarily, the telemovie producers should have good self-regulation themselvers; The telemovie 
entrepreneurs, their association as a guild, the academic institutions, the government sectors, and the public 
organizations concerned should be understood about the philosophy and the means of self-regulations as well 
as they should practice coordination to promote and encourage each other strongly. 

If the organization of telemovie producers could not establish their self-regulation efficiently 
enough to enable the telemovie producers themselves and their organization being realized about their 
responsibility and if the society had no confidence in the existing procedures of self-regulations, either the 
solicitation of legal enforcement or taking over the major roles in the Thai Film Industry Entrepreneurs 
Association by a certain third party would come true in the future. 
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บทที่  1 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 สุริโยไท บางระจัน  มือปนโลกพระจันทร จันดารา โกล คลับ 14 ตุลาฯ ขวัญเรียม ฯลฯ 
เปนหนังไทยท่ีมีคุณภาพและนาพอใจในแนวทางและเน้ือหาในทุกเร่ือง ท่ีเขาฉายในป พ.ศ. 2544 
ทุกเร่ืองท่ีกลาวมานี้จะพบไดวามีความหลากหลาย ท้ังเปนความหลากหลายท่ีมีคุณภาพมากกวาไมมี
คุณภาพ ความหลากหลายท่ีวานี้ชัดเจน บางเร่ืองแยกออกเปนกลุมของคนดู (Segment) เชน ตองการ
ขายเกย ขายพอคา และขายกระแสของอินดี้ท่ีชัดเจนมากข้ึน เปนตน วากันไปแลวในรอบหลายปท่ี
ผานมา หนังไทยมีความหลากหลายนอย จะเหน็วาในชวง ป  พ.ศ. 2539 – 2541 วงการหนังไทยถูก
ครอบครองดวยหนังวัยรุนท่ีเนนหลักการตีหัวเขาบาน จนในท่ีสุดพฤติกรรมนี้ถูกปฏิเสธจากคนดู
อยางรวดเร็ว   ดังนั้นจึงอาจบอกไดวา ป พ.ศ. 2544  เปนชวงเวลาท่ีดแีละนาจดจําของหนังไทย   
 แมวาในดานหนึ่งของหนังไทยท่ีมีคุณภาพท่ีไดออกฉายสูสายตาประชาชน กลับมีหนัง
ไทยท่ีกําลังไดรับกระแสวิพากษวิจารณท่ีไมสามารถออกฉายไดตามโรงภาพยนตรท่ัวไป คือเร่ือง  
พระอภัยมณีเปนหนังไทยท่ีผลิตเพื่อฉายในโรงภาพยนตร แตเม่ือสมาคมสมาพันธแหงชาติในการ
ควบคุมภาพยนตรซ่ึงมีหนาท่ีในการพัฒนาสรางสรรคภาพยนตรไทย มีมติหามพระอภัยมณีไมให        
เขาฉายในโรงภาพยนตร เพราะมีความเห็นวาไมสมควรท่ีจะไดรับการเผยแพรตอประชาชนอันจะ      
ทําใหวงการหนังไทยเส่ือมเสียช่ือเสียง โดยภาพท่ีผลิตออกมาไมเหมาะสมตอการเผยแพรสูประชาชน
ชาวไทย  
 
1.  แมบทของสมาคมสมาพันธแหงชาติในการควบคุมภาพยนตรไทย 
 

ประวัติสมาคมสมาพันธแหงชาต ิ
 สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ อักษรยอวา “สมภช” ใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา 
“The Federation of National Film Association of Thailand” ใชอักษรยอวา  “FNFAT”1  

                                                           
1 http://www.thainationalfilm.com/thai/24000/245111_censor_pro 
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การจัดต้ังสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ  ถูกจัดต้ังข้ึนเพื่อแกปญหาตาง ๆ ในวงการ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยท่ีเกิดข้ึนในแตละสาขาอาชีพท่ีกระจัดกระจายอยูในวงการ  ดังนั้น           
จึงไดมีการรวมกลุมกันระหวางบุคคลในวงการภาพยนตรข้ึน เพื่อเปนศูนยรวมของความคิดเห็น 
การพัฒนาการดํารงไว ซ่ึงอุตสาหกรรมภาพยนตรแหงชาติ และเพื่อรวมกันสรางสรรคจรรโลง
ภาพยนตรใหมีการเติบโตยิง่ข้ึนม่ันคงสืบไป โดยมี 11 สาขาอาชีพ ประกอบดวย ผูประกอบการ           
ในสาขาผูอํานวยการสราง สาขาโรงภาพยนตร สาขาผูจัดจําหนาย สาขาผูกํากับ สาขาดารา – 
นักแสดง สาขาทีมงานสราง สาขานักพากย สาขาแลป สาขาผูอ่ืนขาวบันเทิง สาขานักวิชาการ
ภาพยนตร สาขาผูผลิตและจําหนายวีดีทัศน โดยมีคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการบริหาร
สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ  เขามาบริหารจัดการองคกร  ใหมีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ 
 
 วัตถุประสงคของสมาคมสมาพันธ 
 สมาคมไมเกี่ยวของกับการเมือง  และมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพื่อสงเสริมความรวมมือ ความสามัคคีระหวางผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของทางดาน
ภาพยนตร เพือ่เพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนเลิศทางดานภาพยนตร 

2. เพื่อประสานความรวมมือและสรางความเขาใจอันดี ระหวางสมาคมกับรัฐบาลองคกร
ภายนอก  ท่ีเกีย่วของ  และนานาประเทศ 

3. เพื่อดํารงรักษาและพัฒนาศิลปะ,  ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
4. เปนศูนยรวมขาวสารขอมูล เกี่ยวกับภาพยนตร สงเสริมและบริหารใหคําปรึกษา 

ตลอดจนถายทอดความรูทางดานเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหมแกผูประกอบอาชีพภาพยนตร และ
ประชาชนท่ัวไป 

5. สงเสริม ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายภาพยนตรรวมกับรัฐบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสรางความกาวหนาใหแกงานดานนี้มากย่ิงข้ึน 

6. ไมมีนโยบายหรือเจตนาจดัตั้งโตะบิลเลียด เพื่อเลนการพนนัเอาทรพัยสินกันและไมมี
นโยบายหรือเจตนาหาผลกําไรแบงปนกัน 

7. มีนโยบายตอตานและปราบปรามผูละเมิดลิขสิทธ์ิภาพยนตรทุกรูปแบบอยางจริงจัง 
8. มีนโยบายกูยืมเงิน มาใชเปนทุนหมุนเวยีนสําหรับการจัดกิจกรรมของสมาคมสมาพันธ

ภาพยนตรแหงชาติ 
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การควบคุมดูแลสื่อภาพยนตร 
สวนท่ี 1 : การควบคุมดูแลส่ือภาพยนตร ซ่ึงเปนส่ือบันเทิงท่ีเผยแพรสูประชาชน

ทางโรงภาพยนตร 
ในระยะแรกท่ี “ภาพยนตร” ไดเขามาสูสังคมไทยต้ังแตสมัยแรกนัน้ เปนลักษณะของ

ภาพยนตรท่ีใหความบันเทิงสนุกสนานแกผูชมภาพยนตรและเปนเพียงกลุมคนเล็ก ๆ เทานั้น ท่ีรูจัก
ภาพยนตรซ่ึงตอมาไดมีการสรางโรงภาพยนตรข้ึนมามากมาย เพื่อใหขยายกลุมผูชมเปนประชาชน
ท่ัวไป โดยการเขาชมภาพยนตรผูเขาชม  ก็มักจะพาลูกหลานไมกําหนดอายุเขาชมดวย  เนื่องจาก
สภาพสังคมไทยในป พ.ศ. 2540 เปนสังคมใหญท่ีมีลักษณะเปนแบบพอขุนอุปถัมภผนวกกับอํานาจ
นิยม นอกจากนี้ไดมีระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต ท่ีพยายามเขามาโฆษณาชวนเช่ือให
ประชาชนหลงเช่ืออยูมาก รัฐบาลจึงเล็งเห็นวาการควบคุมภาพยนตรท่ีฉายใหประชาชนควรมีการ
ตรวจสอบโดยผูแทนของรัฐกอน เพื่อใหประชาชนไดรับชมภาพยนตรท่ีเปนไปตามแนวทางของรัฐ
ท่ีตองการเผยแพร ดงันัน้ผูสรางภาพยนตรไทยและผูส่ังภาพยนตรนําเขาจากตางประเทศ ท่ีตองการ     
นําออกฉายตามโรงภาพยนตร จะตองใหคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร (Censor) พิจารณา
โดยอาศัยพระราชบัญญัตภิาพยนตร พ.ศ. 2473 มาตรา 4 ซ่ึงทําใหรัฐบาลมีบทบาทในการดาํเนนิการ
ควบคุม กํากบั และดูแลส่ือภาพยนตรอยางใกลชิด โดยการพจิารณาเนื้อหาของเร่ืองและบทพากย 
ในการนําเสนอ 

รัฐบาลไดยึดนโยบายความม่ันคงและความสงบเรียบรอยเปนหลัก ดังนั้นผูแทนใน
คณะกรรมการชุดนี้มักจะมาจากผูแทนของรัฐท่ีไมเกี่ยวของกับงานภาพยนตร และไมสามารถเขาใจ
ลักษณะของส่ือภาพยนตร แตเปนกรรมการท่ีมาจากกระทรวง ทบวง กรม ท่ีอยูในฐานะ ผูรับ
นโยบายของรัฐบาล ที่เกี่ยวของกับความมั่นคง ก็จะมาจากกองทัพบก นโยบายดานความสงบ
เรียบรอยของบานเมือง กจ็ะมาจากผูแทนกระทรวงมหาดไทย เพือ่ดูแลและมีความรูดานปองกัน
อาชญากรรม และการปลุกระดมอันอาจจะเกิดจากเน้ือหาภาพยนตร และหากเปนเร่ืองท่ีกอใหเกิด        
ความเส่ือมเสียศีลธรรมอันดีของเด็กและเยาวชนไทย ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ยอมวินจิฉัยได
อยางเขาใจ 

การวิเคราะหการควบคุมดูแลส่ือภาพยนตรของรัฐ หมายถึง การตรวจพิจารณาภาพยนตร
ของคณะกรรมการตรวจพจิารณาภาพยนตร ซ่ึงเปนภารกิจหนาท่ีและความรับผิดชอบในงานตรวจ
พิจารณากอนนําออกฉาย  ซ่ึงสงผลตอเนื้อหาภาพยนตรไดในระดับหนึ่งในสวนของการทํางานของ
คณะกรรมการ 

การตรวจพิจารณาภาพยนตร มาจากการเตรียมการและปฏิบัติงานโดยตรงของแผนก
ควบคุมภาพยนตรโดยใหอยูในความดูแลของกรมตํารวจ เพราะตามนโยบายของรัฐและบทบาทของ
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กรมตํารวจ มีบทบาทหนาท่ีในการควบคุมดูแลความสงบเรียบรอยของบานเมือง จึงมีแผนกควบคุม
ภาพยนตรสังกดัอยูท่ีกองทะเบียนของกรมตํารวจ มีอํานาจหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ในการรับคํารองขอ
ใบอนุญาตฉายภาพยนตรจากผูประกอบการภาพยนตร และนํามาจดัตารางประจําสัปดาห และเชิญ
ผูแทนจากหนวยงานที่เกีย่วของมารวมกันพิจารณา ซ่ึงไดแก จากกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย 
กองทัพบก  กระทรวงกลาโหม  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 

การทํางานของคณะกรรมการขางตน อาศัยหลักเกณฑจากระเบียบและกฎหมายท่ีกระทรวง 
ทบวง กรม ซ่ึงไดแก ของกระทรวงหมาดไทย กระทรวงศึกษา และกองทัพบก เปนแนวทางปฏิบัติ 
โดยท่ัวไปสาระสําคัญมักจะเปนขอควรปฏิบัติ และขอหามท่ีพึงละเวน ซ่ึงรัฐบาลมักมุงเนน ปลูกฝง
ใหประชาชนมีความรัก เคารพ เทิดทูน และศรัทธาในสามสถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ดวยขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความเปนชาติไทย ท่ีเสริมสรางความมั่นคง และ
เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของความศรัทธา เช่ือถือในระบบราชการท่ีมี
ขาราชการไทยเปนผูคุมครองดูแลกฎหมายตาง ๆ  ดวยความรวมมือของประชาชน 

การควบคุมภาพยนตรไทยและภาพยนตรตางประเทศท่ีทํา และนําออกฉายในประเทศไทย 
ในชวง พ.ศ. 2473 – 2535 นัน้  จะพบวาสวนใหญผูผลิตภาพยนตรจะผลิตภาพยนตรในลักษณะของ
ชีวิตความเปนอยูของชาวบาน เร่ืองภายในสังคมและครอบครัวท่ียังไมกวางขวางนกั เชน การปกครอง
ภายในครอบครัว ความอิจฉา ริษยา ระหวางแมผัวลูกสะใภ ซ่ึงเปนการเรียนแบบสังคมไทยใน
สมัยกอน ภาพยนตรประเภทตื่นเตน เชน เร่ืองผีหลาย ๆ รูปแบบ ไดแก ผีแมนาค ผีกระสือ              
ซ่ึงนําเร่ืองราวมาจากความเช่ือและการเลาสูกันมามาสรางเปนบทภาพยนตร นอกจากนี้ยังสราง
ภาพยนตรประเภทบันเทิงท่ีใหความเพลิดเพลินสนุกสนาน เชน ภาพยนตรเพลง ไดแก เร่ืองเพลงรัก
ลูกทุง  โดยมีเนื้อหาท่ีใชเพลงสรางความบันเทิงประกอบชีวิตดานความรัก  การตอสูตาง ๆ แบบ
สังคมไทยสมัยกอน ซ่ึงจะเห็นไดวาภาพยนตรในยุคนัน้จะเปนภาพยนตรท่ีสรางใหเห็นถึงลักษณะ
ของสังคมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท่ีบงบอกถึงความเปนไทยไวอยางมาก       
มีขอท่ีนาสังเกตประการหนึ่งคือ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปรากฏวา        
ไมพบปญหาความรุนแรงในเนื้อหาและบทพากยท่ีจะสะทอนออกมา ในดานของการเมืองการปกครอง
หรือลามกอนาจารแตอยางใด 

ท้ังนี้อาจมองไดวา การสรางภาพยนตรในลักษณะเนื้อหาที่สะทอนการเมืองของไทย         
ยังเปนเร่ืองไกลตัวของประชาชน นอกจากนี้สภาพความเปนอยูของชาวไทยในสมัยกอนยังอยูใน
ลักษณะท่ีเรียกวา บานพีเ่มืองนอง ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ซ่ึงสังคมยงัไมมีการแกงแยงกนัมากนัก 
และอาชีพสวนใหญของคนไทยก็เปนขาราชการ เจาขุนมูลนายผูสรางจึงสรางภาพยนตรท่ีใหความ
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บันเทงิสนกุสนาน เพราะจะไดรับความนิยมจากประชาชนมากกวาภาพยนตรประเภทรุนแรง และ
ภาพยนตรชนดิตองใชความคิด 

การควบคุมสื่อภาพยนตรในชวงป พ.ศ. 2478 – 2535 จําแนกได 2 ลักษณะ คือ 
เจาหนาท่ีของรัฐมีอํานาจตรวจพิจารณาเนือ้หารายการประเภทภาพยนตรกอนฉาย สําหรับแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน นอกจากจะอาศัยหลักเกณฑจากขอกําหนด กฎ ระเบียบ และคําส่ังท่ีเปนลายลักษณ
อักษรแลว และจะใหความสําคัญ หรือกวดขัน เร่ืองใดเปนพิเศษ ข้ึนอยูกับสถานการณ และ            
“คําส่ังบานเมือง”   ตามนโยบายของผูบริหารประเทศในแตละยุคสมัยดวย 

ดังจะเห็นไดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เขมงวดดานศีลธรรมจรรยา จอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต หามกลาวรายหนวยงานราชการโดยไรหลักฐาน หามลบหลูขาราชการใหแกรัฐ และ        
ผูทํางานสาธารณะ หามเอาความพิการของบุคคลมาลอเลียน หามตัวละครฆาตัวตาย หามยกยอง
ผูหญิงโสเภณ ี สวนในสมยัของ จอมพลถนอม กิตติขจร ใหปฏิบัติเชนเดียวกนัแตไมเขมงวดเทา      
สมัยของ จอมพล  ป.  พิบูลสงคราม   และ  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต   เปนตน 

 
ขั้นตอนในการตรวจพิจารณาภาพยนตร 
1.  รับคํารอง 

แผนกควบคุมภาพยนตร รับคํารองขอตรวจพิจารณาภาพยนตร หรือภาพยนตรโฆษณา 
สงใหคณะกรรมการตรวจพิจารณา โดยหลักฐานท่ีตองใชประกอบคํารองในการขอตรวจพิจารณา
ภาพยนตรมีดงันี้ 

1.1 บัตรประจําตัวประชาชน  ผูยืน่ 
1.2 หนังสือมอบอํานาจในกรณกีารมอบฉันทะจากเจาของภาพยนตร 
1.3 บทพากยหรือคําบรรยายภาษาไทย  และเนื้อเร่ืองยอเปนภาษาไทย 
1.4 สมุดภาพโฆษณาภาพยนตร  (เพรสบุค) 
1.5 ใบขนส้ินคาขาเขา และหลักฐานการเสียภาษีขาเขาของฟลมภาพยนตร 
(ถาเปน  ภาพยนตรไทยใชใบเสร็จแสดงความยาวของฟลมจากหองแล็ป) 

 
 2.  การตรวจพิจารณา 

2.1 การตรวจข้ันตน แผนกควบคุมภาพยนตร ซ่ึงทําหนาท่ีเปนเลขานุการของ
คณะกรรมการผูตรวจภาพยนตร จะทําการเชิญคณะกรรมการผูพิจารณาภาพยนตร ท่ีแตงต้ังตาม
ประกาศกรมตํารวจ (เร่ืองแตงต้ังเจาพนกังานผูพิจารณาภาพยนตร) ลงวนัท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2536  
มาตรวจพิจารณาภาพยนตร หรือภาพโฆษณาภาพยนตร ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการผูพิจารณาภาพยนตร
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ไดตรวจพจิารณาแลว หากไมมีส่ิงใดขัดตอศีลธรรมและความสงบเรียบรอยตามกฎหมายกจ็ะอนุญาต
ใหฉายได ถามีภาพยนตรใดบางตอนหรือท้ังเร่ืองขัดตอกฎหมายดังกลาว เจาหนาท่ีจะแจงใหทราบ
วาหามตอนใด   ตัดตอนใดแกไขตอนใดเสียกอน  จึงจะอนุญาตไดหรือจะหามฉายท้ังเร่ืองก็จะแจง
ใหทราบเชนกัน  ยอมใหตดัตอนท่ีขัดตอกฎหมายออกแลวก็จะไดรับอนุญาตใหฉายได ภาพยนตรท่ี
ตัดออกเก็บรักษาไวท่ีแผนกควบคุมภาพยนตร 

2.2 การตรวจข้ันอุทธรณ หากวาเจาของโรงภาพยนตรเหน็วา ภาพยนตรของตน         
ไมควรถูกส่ัง ตัดตอน แกไข หรือ ส่ังหามฉาย ก็มีสิทธิท่ียื่นอุทธรณคัดคานคําส่ังนั้นตอ คณะกรรมการ
ช้ันอุทธรณ ซ่ึงเรียกวา “คณะกรรมการสภาพพิจารณาภาพยนตร” ท่ีแตงต้ังตามประกาศกรมตํารวจ        
ลงวนัท่ี 15 ตลุาคม 2536 โดยคําส่ังของคณะกรรมการสภาพิจารณาภาพยนตรถือเปนเดด็ขาดถึงท่ีสุด 
การยื่นอุทธรณนี้ใชแบบพิมพทางราชการท่ีกําหนดไว ซ่ึงเจาพนักงานท่ีจะรับเร่ืองราวเสนอประธาน 
คณะกรรมการสภาพิจารณาภาพยนตร  นัด  วัน  เวลา  ตรวจพจิารณาภาพยนตรทํานองเดียวกับการ
ตรวจพิจารณาภาพยนตรช้ันแรก 

2.3 แนวนโยบายการตรวจพจิารณาภาพยนตรปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร พ.ศ. 2473 
มาตรา 4 โดยภาพยนตรซ่ึงจะอนุญาตใหฉายไดนัน้  ตองเปนภาพยนตรท่ีไมมีลักษณะฝาฝน  หรือ
อาจฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดวางแนวทางการตรวจ
พิจารณาภาพยนตรท่ีควรหาม หรือไมหามเพียงใด โดยอาศัยหลักพิเคราะหดูตามควรแกเหตุการณ
โดยไดกําหนดแนวทางไวในประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคด ี ลักษณะท่ี 38 บทท่ี 3 และ
หลักเกณฑการตรวจพิจารณาภาพยนตร  ตามคําส่ัง  บช.ก. ท่ี 54/2519  ลงวันท่ี 22  มีนาคม  2519 

จนทําใหบริษทัท่ีผลิตหนังเร่ืองนี้ตองหนัหลังกลับมาคิดใหม วาจะทําอยางไรใหคนดู
ไดชมหนังเร่ืองนี้เพือ่ใหไดเงินทุนกลับคืนมา พรอมยืนหยดัท่ีจะสู โดยพลิกเกมนาํพระอภยัมณีบันทึก
เผยแพรในรูปแบบ VCD (Video Compact Disc) วางขายในป พ.ศ. 2546 สุดทายหนังเร่ืองนี้กไ็ดสู
สายตาคนดูในรูปแบบใหม โดยใชส่ือมวลชนเปนตัวผลักดันกระแสพระอภยัมณีในรูปแบบการรับชม
หนังไทยแบบใหมใหประชาชนซึมซาบความเขาใจของคําวาหนังแผนเปนอยางไร 

ยิ่งในโลกยุคท่ีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ส่ือมวลชนเปนพลังท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งในสังคมสมัยใหม โลกกําลังเคล่ือนตวัเขาสูยุคส่ือมวลชน ส่ือมวลชนมีบทบาทปนแตงท้ังรูปแบบ
และเนื้อหาขาวสารของโลกมากข้ึนทุกที หากขาดเสียซ่ึงส่ือมวลชนแลว โฉมหนาและชะตากรรม
ของพื้นพิภพจะตองแปรผันไปอยางมโหฬาร2   

                                                           
2 บุญรักษ  บุญญะเขตมาลา.  ฐานันดรที่สี่  จากระบบโลกถึงรัฐไทย.   พิมพครั้งแรก.  

กรุงเทพมหานคร :  โครงการจัดพิมพคบไฟ,  2537,  หนา 24. 
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การท่ีพลังของส่ือมวลชนมีอิทธิพลตอความเปล่ียนแปลงอยางขนาดใหญนี้เอง การศึกษา
วิเคราะหพลังอํานาจของขาวสารที่เผยแพรผานส่ือมวลชน จึงเปนส่ิงท่ีนักวิชาการดานนิเทศศาสตร
สํานักตาง ๆ ใหความสนใจติดตามอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะนักวิชาการสํานักการครอบงําทางวัฒนธรรม   
เชน  H.Schiller  แตเดิมการขยายอาณานิคมของจักรวรรดินิยมแบบเดิมนับตั้งแตโรมันมาจนถึงสเปน
และอังกฤษใชกําลังทหารและอาวุธสงครามเปนหลัก แตในยุคจักรวรรดินิยมรุนใหมเชน อเมริกา
นั้นไดใชกําลังดานเศรษฐกิจและอาวุธดานขาวสารเปนเคร่ืองมือของการยึดกุม มิใชการครอบครอง
พื้นที่ทางภูมิศาสตร หากแตเปนการครอบครองพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมและจิตสํานึกของประชาชนให
วัฒนธรรมท่ังโลกมีรูปแบบเปนอยางเดียวกนัหมด (Standardization) จึงไมนาแปลกท่ีจะเหน็หนังแผน
มีจุดขายท่ีเปนแบบเดยีวกันหมด  ท้ังนี้เพือ่ยอดขายและผลกําไรท่ีอาจตามมา 

ดังนัน้ส่ิงท่ีส่ือหรือผูผลิตหนงัแผนสงออกไป จะมีลักษณะเคาโครงเร่ืองราวท่ีนําเสนอ
มีคานิยมตาง ๆ แฝงอยูในเนื้อในของเนื้อหา ส่ือจึงมิใช สินคาแบบธรรมดาเทานั้น  หากแตเปน           
สินคาแบบปลิดวิญญาณ (Cultural Spiritual Commodity) ท่ีทะลุทะลวงเขาไปถึงจติสํานึกช้ันในของ             
ผูเสพดวย3 

ทามกลางบทบาทของส่ือผูผลิตหนังแผน ซ่ึงมีผลกระทบตอความเปนไปของบุคคล
และสังคมอยางกวางขวาง ในอดีตส่ือแตละแขนงถือไดวาเปนส่ือมวลชนท่ีทรงอิทธิพลมาเปนเวลานาน  
ผูผลิตไมเพยีงแตเปนตัวถายทอดคานยิมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกและสังคมไทยเทานั้น  แตเปนส่ิงท่ีมี
ศักยภาพ สามารถเสนอเนื้อหาของเร่ืองราวตาง ๆ ไดอยางละเอียด ลึกซ้ึง แหลมคม  ถายทอดไปในส่ือ
ใหผูเสพไดรับรูรสชาติของการนําเสนอดวย 

ยิ่งสังคมไทยเปนสังคมเปดมากข้ึน  ความอิสระในส่ือผูผลิตมีมากข้ึนเชนกัน  การดําเนินงาน
ภายใตกจิการภาคเอกชนทําใหสามารถแสดงบทบาทไดอยางเต็มท่ี  ยิ่งมีสวนเกื้อหนนุการพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมดวยแลว   ผูผลิตยิ่งมีอํานาจในมือท่ีจะผลิตผลงานตาง ๆ ออกสูประชาชนไดมากเชนกัน 

ปจจุบันตลาดหนังแผนกําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว  เนื่องจากเปนส่ือบันเทิงในครอบครัว
ท่ีมีราคาต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับส่ือท่ีตองเสียคาใชจายชนิดอ่ืน ๆ จนอาจเรียกไดวา หนงัแผน กลายเปน
สินคาสําหรับผูบริโภค Consumer Product ไปแลว  ท้ังนี้  มีการประมาณมูลคาตลาดหนังแผนวามี
มูลคาพอ ๆ กบัรายไดหนงัไทยท่ีฉายในโรงภาพยนตรในปจจุบัน  จากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน  จึงสงผล
ใหบริษัทผูผลิตภาพยนตรไทยหลายราย ตองการเขาสูวงการหนังแผนเพราะมองเหน็จากชองทางกําไร
ท่ีมาไดไมยาก  โดยเฉพาะหนังแตละเร่ืองลงทุนไมถึง 3 ลานบาท  ซ่ึงถาเปรียบกับหนังไทยการผลิต

                                                           
3 กาญจนา   แกวเทพ.   “เทคโนโลยีการสื่อสารกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม”   ในไทยยุค 

วัฒนธรรมทาส.  กรุงเทพมหานคร  : โครงการวิถีทรรศนจัดพิมพ,  2541, หนา 165 –166. 
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ไมต่ํากวา 50 ลานบาทตอเร่ือง  จึงทําใหบริษัทใหญท่ีเคยผลิตภาพยนตรไทยหรือบริษัทรับจางผลิต 
วีซีดี  หันมาจับธุรกิจนี้พรอมกัน ไมวาจะเปน  แกรมม่ี  อารเอส  แมงปอง  ฯลฯ  หนงัแผนเปน
ธุรกิจใหมท่ีมาตามกระแสของความนิยมจากประชาชน จะเห็นไดวาปรากฏการณหนโีรงลงแผนของ
พระอภัยมณีนาจะเปนตนกําเนิด เพราะยอดขายทะลุถึง 700,000 แผน โดยไมตองแบงรายไดใหกบั
ทางโรงภาพยนตร แมพระอภัยมณีจะไมไดตั้งใจท่ีจะเกดิจากหนังแผนแตยอดขายมหาศาลจึงสะทอน
ศักยภาพของตลาดความบันเทิงในท่ีพักอาศัย (Home Entertainment) วาหากหนังดี ราคาไมแพง
แลวผูบริโภคจํานวนนับลาน ท่ีมีเคร่ืองเลนวีซีด ีพรอมจะจายคามหรสพภายในบานน้ันใหกับผูผลิต
อยางมิตองสงสัย โดยเฉพาะตามตางจังหวัดท่ีไมคอยมีโรงภาพยนตรตางมองเห็นทางเลือกใหมท่ีสะดวก
และราคาไมแพงจนเกนิกาํลังซ้ือ   จึงทําใหตลาดหนังแผนยิง่เติบโตเร็วโดยเฉพาะตามตางจังหวดั 

เม่ือกระแสบูมของหนังแผนระเบิดข้ึน ผูประกอบการรายเล็กรายใหญตางกรูกันเขามา
จับจองถมท่ีวางในตลาดแลว หลังจากถูกหนังแผนตางประเทศเกรดตํ่ากินรวบในตลาดมายาวนาน 
ส่ิงท่ีชัดเจนในการผลิตหนังแผนคือตนทุนตํ่า คาโฆษณาไมตองลงทุนมาก เวลาถายทําส้ัน ท่ีสําคัญ
ไมตองใชฟลมภาพยนตรท่ีมีราคาแพง หนงัแผนจึงตอบสนองความตองการของผูบริโภค และทดแทน
ตลาดหนังแผนตางประเทศได   

กุญแจดอกสําคัญในการทําธุรกิจหนังแผน คือ การผลิตสินคาใหตรงตามความตองการ       
ซ่ึงผูผลิตตองศึกษารสนิยมผูชมในตลาด เฉกเชน การปรุงอาหาร ก็ตองประยุกตรสชาติใหถูกล้ิน 
คนทานในแตละทองถ่ิน ตามหลักผูบริโภคจํานวนมาก (Mass Customization) ผูผลิตท่ีกาวเขามา
สูวงการหนังแผนตางมองเห็นถึงความตองการของกลุมตลาดท่ีกวางท่ัวประเทศ  โดยมุงเนนความบันเทิง
เปนหลัก แตหนังแผนท่ีไดรับความนิยมยอดขายดีสวนมากจะเนนไปในเร่ืองราว ภาพท่ีลอแหลมตอ
ผูชม โดยมีตัวเลขยอดจําหนายเปนตัวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงอารยธรรมตะวันตก และคานิยม 
จากตลาดใหมของหนังแผน 

ในอดีตหลังจากท่ีอุตสาหกรรมภาพยนตรเฟองฟูถึงขีดสุดในปลายทศวรรษท่ี 90 ตลาด
ของเทคโนโลย ี เกดินวตักรรมใหม ๆ ข้ึนมารองรับตลาดและเปนชองทางใหม ๆ สําหรับการส่ือสาร
ระหวางขอมูลกับผูเสพ รูปธรรมอยางหนึ่งท่ีนาจะสะทอนไดอยางชัดเจนถึงแนวคิดนี้ก็คือสินคา        
ในกลุมอุตสาหกรรมบันเทิงซ่ึงมีความพยายามจะขยายตัวในหลาย ๆ ทาง  ดังนั้นการทําธุรกิจผลิต
ส่ือบันเทิงประเภทหนังแผนนี้ จัดเปนส่ือท่ีใหความบันเทิงในรูปแบบใหมและกําลังไดรับความนิยม
เปนอันมากในบานเรา และประเทศเพ่ือนบานใกลเคียงกบัประเทศไทยของเรา 

อยางไรก็ตามนาเปนหวงวา หนังแผนท่ีมีวางขายอยูท่ัวไปเร่ิมท่ีจะสรางปญหาแกสังคม 
โดยเฉพาะสังคมไทยที่คนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา 
ชานาน กําลังถูกส่ือผูผลิตบางกลุมท่ีมองถึงประโยชนสวนตนเปนใหญมากกวาสังคมขาดความ
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รับผิดชอบ  กระทําอาชีพตามอําเภอใจ (ของนายทุน) กระทําการแขงขันเพื่ออยูรอด และสรางความ
แข็งแกรงม่ังค่ังของตนเอง โดยไมคํานึงวาการแขงขันกนัของผูผลิตดวยกัน อันจะนําไปสูรูปแบบ
การไรจริยธรรมจนเรียกจุดสนใจท่ีเกินความจริง  

การนําเสนอหนังแผนท่ีมีฉากเลิฟซีนเรารอน หรือภาพบนปกท่ีมุงเนนการแตงกาย
อยางเปดเผยนุงนอยหมนอยอยางไรขอบเขตแหงความพอดี ทําใหหนังแผน ถูกตําหนิอยางรุนแรง
จากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมออกมารณรงคปราบปรามหนังแผนไมใหมีการ
วางขายตามทองตลาด กรณีดังกลาวกอใหเกิดการถกเถียงเก่ียวกับตามเหมาะสมของภาพท่ีถายทอด
ในหนังแผนหรือบนปก แมกระท่ังในหมูผูผลิตหนังแผนดวยกนัเองท่ีผลิตหนังแผนท่ีมีคุณภาพวาง
จําหนาย จึงโดนรณรงคปราบปรามหามวางขายไปดวย สาเหตุท่ีไดสรางบรรยากาศการแขงขันกนั
อยางรุนแรงในการดําเนินธุรกจิ  มุงเนนความรวดเร็ว ฉาบฉวย จนละเลยความถูกตอง ความละเอียด
รอบคอบ ตลอดจนลืมนึกถึงเร่ืองราวของหนังและภาพท่ีนําเสนอ เปนไปเพื่อแยงชิงยอดจําหนาย  
ทํากําไรเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจเปนหลัก ยิ่งกวาอุดมการณจรรยาบรรณแหงวิชาชีพท่ีส่ือมองขาม 

การที่ส่ือผูผลิตหนังแผน มอมเมาและขาดจริยธรรมในการนําเสนอภาพท่ีไมเหมาะสม
กับสังคมไทย กอใหเกิดปญหาตอสังคมโดยเฉพาะเยาวชนไทย ท่ีไดชมหนังแผน สงผลตอสังคม
อยางหนกัหนวงรุนแรง พลานุภาพของส่ือผูผลิตจึงเปนอํานาจแหงการทําลายสังคมท้ังทางตรงและทางออม
โดยปริยาย  

สังคมโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การแขงขันของผูผลิตหนังแผนมีมากขึ้น      
จึงเปนเร่ืองหลีกเล่ียงไมพนท่ีเจาของหนังแผนจะตองเพิ่มการลงทุนหรือการหาวิถีทางทางการตลาด
เพื่อใหสามารถตอสูกับคูแขงขัน ในการแสวงหากําไรทางธุรกิจ เพื่อนํามาขยายการลงทุน ส่ือมวลชน
จึงเร่ิมเขามามีบทบาทอยางมากในการนําเสนอขาวท่ีเกนิจริง โดยเฉพาะในหนังสือบนัเทิงท่ีทางผูผลิต
หนังแผนไดนาํภาพมาใหส่ือมวลชนแขนงตาง ๆ ชวยนาํเสนอจงึทําใหกลุมเปาหมายผูชมเร่ิมกวางข้ึน
ในสังคม จุดนี้เองกระทรวงวัฒนธรรมจึงมองเห็นถึงปญหาและผลที่จะตามมาโดยเฉพาะกับ
เยาวชนไทย สภาพดงักลาว ทําใหส่ือผูผลิตหนังแผนและส่ือมวลชนทุกแขนงถูกเรียกรองใหทําหนาท่ี
ดวยความรับผิดชอบมากข้ึน  โดยเฉพาะส่ือมวลชนถูกเสนอใหทําหนาท่ีระหวางการเปนกระจก คือ
รายงานเหตุการณอยางตรงไปตรงมา และตรวจสอบขอเท็จจริงโดยละเอียดทุกแงทุกมุมและตัดสินใจ
ดวยตวัเองและกับการเปนตะเกียง คือช้ีนําในส่ิงท่ีถูกตองหรือเลือกสรรขาวสารท่ีเปนสาระประโยชน
ใหกับผูรับขาวสาร  ซ่ึงมีพื้นฐานแตกตางกันท้ังดาน  ความคิด  เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม 

เม่ือผูประกอบการธุรกิจหนังแผนถูกรองเรียนในการพิจารณาภาพและเนื้อหาของส่ือ
ตางมีความวิตกตอผลท่ีจะตามมาของธุรกิจโดยเฉพาะผูผลิตหนังแผน จึงเล็งเห็นถึงหนาท่ีดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยการรวมกลุมผูผลิตหนังแผนและต้ังประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนถกเถียงอภิปรายกัน
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เพื่อจัดต้ังสมาคมหนังแผนเพื่อควบคุมกันเองภายใตช่ือ สมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย และใหสังคมควบคุมตรวจสอบอีกทางหน่ึงไปพรอม ๆ กัน อันจะทําส่ือผูผลิตมีความ
รับผิดชอบยึดม่ันตอจรรยาบรรณมากข้ึน 

การอุบัติข้ึนของสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ตามแนวทาง
ดังกลาวจึงนับเปนปรากฏการณใหมซ่ึงทาทาย วาดวยเง่ือนไขของภาครัฐ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ซ่ึงกําลังเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและมีสภาพพื้นฐานแตกตางไปจากท่ีอ่ืน ๆ การสถาปนาระบบ
ปกครองกันเองโดยเปนอิสระจากอํานาจรัฐจะประสบความสําเร็จหรือไม  การควบคุมกันเองจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใด  จะสามารถทําใหหนังแผนปฏิบัตหินาท่ีดวยความรับผิดชอบยิ่งข้ึนอยางไร 

จากขอเท็จจริงตาง ๆ ท่ีประมวลมานี้  สะทอนใหเห็นการเผยแพรตลอดถึงสาเหตุ
การกอตัวของผูผลิตหนังแผนท่ีจดัต้ังสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย เพื่อควบคุม
กันเองจะเปนไปไดหรือเปนไปไมไดจงึมีความนาสนใจอยางยิง่ เปนเหตุใหผูศึกษานาํมาเปนประเด็น
ทําการศึกษาในเร่ืองการควบคุมกันเองเพือ่กํากับดแูลการเผยแพรหนังแผน 

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1. ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดในการเผยแพรและการควบคุมกันเองในในรูปแบบ

แนวคิดของสมาคมผูประกอบ ธุรกจิอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  มีสวนเช่ือมโยงมาจากตางประเทศ  
หรือไม  อยางไร 

2. ศึกษากลไกกระบวนการดําเนินงานเพื่อควบคุมกันเองของผูผลิตหนังแผน   
3. ศึกษาปญหา  อุปสรรค ขอจาํกัดของการควบคุมกันเองเพื่อกํากับดแูลการเผยแพรท่ี

ผานมา 
4. คาดหมายแนวโนมการควบคุมกันเองเพื่อกํากับดแูลการเผยแพรหนังแผนในอนาคต 

 
3.  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศกึษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการสํารวจ
และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary Research and Document Analysis)         
โดยใชวิธีการเชิงประวัติศาสตร (Historical Approach) และวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ตลอดจนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับความเปนมาของการ
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ควบคุมกันเองของผูผลิตหนังแผน ศึกษาคนควาขอเท็จจริงความสัมพนัธระหวางเหตุการณในอดตี 
ปจจุบัน   เพื่อคาดคะเนแนวโนมในอนาคต 
 
4.  ขอบเขตการศึกษา 

 
การศึกษาการควบคุมกันเองเพ่ือกํากับดูแลการเผยแพรหนังแผน  ศึกษาเฉพาะกรณีผูท่ี

เกี่ยวของกับสมาคมผูผลิตหนังแผนท้ังทางภาครัฐและผูประกอบธุรกิจหนังแผน  ของการดําเนินงาน
ในดานท่ีเกี่ยวกับการควบคุมกันเองของสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  โดยมุงเนน
การรวมตัวของผูผลิตหนังแผนซ่ึงมีบทบาทหลัก  ตั้งแตยุคเร่ิมตนคือ ป พ.ศ. 2545  จนถึง  ป พ.ศ. 
2547 ซ่ึงพัฒนามาเปนสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยปจจบัุน โดยคนควา
เฉพาะท่ีมีเอกสารบันทึกไวและตรวจสอบพบ  
 
5.  ขอตกลงเบือ้งตน 
 
 การศกึษาทางภาครัฐไดแกกระทรวงวฒันธรรม เปนการศึกษาขอมูลจากภายนอกองคกร
ท้ังหมด  โดยศึกษาจากขอมูลท่ีสมาคมไดรับจากทางกระทรวงวัฒนธรรม และขอมูลจากส่ือมวลชนแขนง
ตาง ๆ ท่ีไดเผยแพรขอมูล 
 
6.  ขอสันนิษฐานเบื้องตน 
 
 ในการนี้ผูศึกษา  ตั้งขอสันนิษฐานเบื้องตนในการศึกษาไววากระบวนการตรวจสอบ ควบคุม
กันเองในรูปสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไมอาจประสบผลสําเร็จ หากไมได
รับความรวมมืออยางจริงจังและจริงใจจากผูผลิต  ตัวนกัแสดง ตลอดจนภาครัฐและประชาชนผูบริโภค
หนังแผน 
 ผูผลิตหนังแผนบางรายยังขาดจิตสํานึกของความรับผิดชอบ  ตกอยูภายใตอิทธิพลของ
ผลประโยชนทางธุรกจิ ไมมีการรวมตัวกนัอยางเขมแข็ง  ไมสงเสริมสนับสนนุองคการของตัวเองให 
มีบทบาทมากข้ึน 
 ผูประกอบการธุรกิจหนังแผนไมเห็นความสําคัญและทุมเททรัพยากรทั้งมวล ใหการสนับสนุน
การดําเนินงานของกลไกการควบคุมกันเอง 
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ภาครัฐไมใหความสนใจสงเสริมสนับสนนุ แตมุงจะใชอํานาจรัฐออกกฎหมายหรือมาตรการ
ควบคุมผูประกอบการหนังแผนตลอดเวลา ขณะท่ีสังคมขาดความเขมแข็ง ไมเช่ือม่ันในประสิทธิภาพ
การควบคุมกันเองของหนังแผน การรวมตัวของกลุมองคกรคุมครองผูบริโภคไมเขมแข็ง ไมมีมาตรการ
ท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีจะควบคุมหนังแผนอยางไดผล ถาเปนเชนนัน้สมาคมหนังแผนยอม 
ไมอาจดําเนนิตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถใหหลักประกนัไดวาจะทําใหองคกรหนังแผน 
ผูผลิตหนังแผนมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนและจะไมประสบผลสําเร็จในท่ีสุด 
 
7.  นิยามศัพท 
 

1. หนังแผน หมายถึง ภาพยนตรไทยท่ีผูผลิตต้ังจุดมุงหมายท่ีตองการวางขายในรูปแบบ
ของวีซีดเีทานัน้ และไมเคยเผยแพรภายในโรงภาพยนตร ลักษณะนําเสนอและระยะเวลาของการ
ดําเนินเร่ืองคลายภาพยนตรท่ีฉายตามโรงภาพยนตรท่ัวไป 

2. การควบคุมกันเอง  หมายถึง  การที่สมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร
ไทยหนังแผนมีการดําเนินการรวมกันเปนสมาชิกในวงการหนังแผน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ
รวมกัน ยึดม่ันในกรอบจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ดวยวธีิการตาง ๆ ซ่ึงพัฒนามาตามลําดับ อาทิ         
การตอบโต ตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั การนําเสนอขอมูลอีกดานหนึ่ง ท่ีใหขอเท็จจริงตอผูบริโภค       
ในการตัดสินใจซ้ือที่รอบดานมากข้ึน  ตลอดจนการปาวประกาศความผิด  และรวมมือกับทางภาครัฐ
และหนวยงานตาง ๆ ในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน  เปนตน 

3. การควบคุมตนเอง  หมายถึง  การท่ีผูประกอบวิชาชีพผูผลิตหนังแผนแตละรายมีความ
สํานึกและตระหนักในการทําหนาท่ีและการประพฤติตนอยูภายใตกรอบของจรรยาบรรณดวยตนเอง 

4. สมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  หมายถึง  องคกรท่ีสมาชิกใน
วงการหนังแผนรวมตัวกันจดัต้ังข้ึนโดยสมัครใจ มีกฎระเบียบวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีแนนอน 
และมีกิจกรรมตอเนื่อง 

5. เผยแพร  หมายถึง   การนําเสนอ  เร่ืองราว  ขอมูลตาง ๆ  สูประชาชนท่ัวไป 
6. กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  หมายถึง  กฎหมาย ประกาศ แนวทางปฏิบัตท่ีิเกี่ยวของกับ

ผูผลิตหนังแผน 
7. การดําเนินงาน  หมายถึง  ข้ันตอนการทํางานขององคกรท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อควบคุมกนัเอง

ของหนังแผน ในท่ีนีห้มายถึงสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
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8. มาตรการ  หมายถึง  วิธีการในการลงโทษผูกระทําผิดเปนขอบังคับท่ีตั้งข้ึนเพื่อมิให
เกิดการละเมิด โดยเปนกฎ ระเบียบ ระบุไวอยางมีขอบเขตและผูท่ีกระทําผิดเปนขอบเขตอยางชัดเจน 
อยางเปนรูปธรรมและนามธรรม 

9. กํากับดแูล หมายถึง จัดระเบียบ ไมมีอํานาจบังคับ แตมีอิทธิพลหรือคุณคาไปในทาง
ท่ีควรจะปฏิบัติตาม 
 
8.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. เรียนรูพัฒนาการควบคุมกันเองเพ่ือกํากับดแูลการเผยแพรหนังแผน การเกิดของสมาคม
ผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

2. ทําใหผูผลิตหนังแผนตระหนกัในการทําหนาดวยความรับผิดชอบ  ยดึม่ันในจรรยาบรรณ 
และแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

3. องคกรผูผลิตหนังแผน แตละบริษัทมองเห็นความสําคัญของกระบวนการควบคุม
กันเอง ปรับความคิดและทาทีขององคกร ท่ีมีตอสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
อยางมีประสิทธิภาพ 

4. องคกรผูผลิตหนังแผนนาํผลการศึกษาคนควาไปประกอบในการดําเนนิกิจการของตน 
5.  สถาบันการศึกษา  สามารถนําไปเปนฐานขอมูลเพื่อศึกษาคนควาอางอิงตอไป 
6. สังคมไดรับรูการดําเนินงานของผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในการ

ท่ีจะควบคุมกันเองของหนังแผนและชวยกันสรางอํานาจตอรอง เพือ่กดดันใหกลไกนี้เกิดผลเพื่อสวนรวม
มากยิ่งข้ึน 
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บทที่  2 
 

กรอบความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 
 ในการวิจัยเร่ืองการควบคุมกันเองเพ่ือกํากับดูแลการเผยแพรหนังแผน ผูวิจัยกําหนด
กรอบความคิดเกี่ยวกับการเผยแพรและการการควบคุมกันเองของหนังแผน คือการท่ีผูผลิตหนังแผน
รวมตัวกนัจดัต้ัง สมาคมผูประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ไดใชวิธีการตาง ๆ เพื่อควบคุม 
กํากับ ตรวจสอบซ่ึงกันและกัน เพื่อใหการทําหนาท่ีของผูผลิตหนังแผนเปนไปดวยความรับผิดชอบ
ตอประโยชน สาธารณะเปนสําคัญ ในอดีตท่ีผานมา การควบคุมของหนังแผนจะมีอํานาจทางกฎหมาย
ระบบเซ็นเซอร (Censorship) แตก็ไมสามารถแกปญหาการท่ีผูผลิตละเมิดจรรยาบรรณท่ีเกิดข้ึนในวงการ
ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไดเลย 

ผูผลิตเหน็วาการใชอํานาจทางกฎหมายและขอหามตาง ๆ ในการควบคุมหนังแผน  กําลัง
สงผลกระทบตอสิทธิเสรีภาพของผูผลิตหนงัแผนในการวางจําหนายหนงัแผน เพราะเม่ือใดท่ีทางการ
เห็นวาหนังแผนทําใหเกิดปญหาตอเสถียรภาพของตนและสังคม จะพยายามใชอํานาจทีมี่อยูดําเนนิการ
กับหนังแผนตลอดเวลา 

นอกจากนั้นการท่ีผูผลิตหนังแผนเปนองคการประกอบการทางธุรกิจ  ภาวะการแขงขัน
ทางการคาอยางรุนแรงตามขนาดของเศรษฐกิจท่ีขยายตัวเพิ่มข้ึน ทําใหปญหาจรรยาบรรณรุนแรงข้ึน
ตามลําดับ เม่ืออํานาจกฎหมาย ไมสามารถแกปญหาดังกลาวได  ผูผลิตหนังแผนเหน็วาการตรวจสอบ
และควบคุมกันเอง  จึงเปนวิธีท่ีจะทําใหผูผลิตหนังแผนมีความรับผิดชอบและสอดคลองกับปรัชญา
วิชาชีพท่ีตองยึดม่ันประโยชนเปนท่ีตั้ง  ผูผลิตหนังแผนในโลกเสรีประชาธิปไตยนี้  จึงพยายาม
สถาปนาระบบการควบคุมกันเองข้ึน  

เนื่องจากผูผลิตหนังแผนเปนส่ือซ่ึงมีบทบาทและอทิธิพลสูงยิ่ง ในสังคมท่ีเปดโอกาสให
ส่ือทําหนาท่ีอยางอิสระ  บทบาทและอิทธิพลของหนังแผนจะสูงข้ึน  ในสายตาของชนช้ันบางกลุม 
หนังแผนมิใชส่ือท่ีใชเพื่อซ้ือหาความบันเทิงเทานั้น  หากทวาหนังแผนยังเปนเคร่ืองมือของการตอสู
ทางธุรกจิท่ีผูผลิตจะตองระมัดระวงัเร่ืองราวที่นาํเสนอในฐานะผูสงสาร  เพื่อบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ
ท่ีถูกตองตอสังคมไทย หนังแผนเปนส่ือท่ีใกลชิดกับผูรับสารมากเพราะสามารถหาซ้ือไดตลอดเวลา
และแทบทุกสถานท่ี  ในขณะเดยีวกนัหนังแผนกเ็ปนส่ือที่เรียกรองผูบริโภควาเปนใครกไ็ดท่ีมีเงินซ้ือ
ความบันเทิงไปบริโภคได 
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 ขณะเดียวกนัการท่ีหนังแผนถือเปนส่ือหนึ่งในสังคม  ของความเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ
ท่ีเกิดข้ึนในสังคมยอมกระทบตอความเปนไปของหนังแผนดวยเชนกันการท่ีหนังแผน เปนส่ือที่
นําเสนอความบันเทิงซ่ึงมีผลตอคานิยม ทัศนคติ ของผูรับสาร  ผลกระทบจากการทําหนาท่ีของ
ผูผลิตหนังแผนจึงมีมาก เพ่ือความทันสมัยของหนังแผนและไมแตกตางในการสะทอนสังคมของ
ปจจุบัน  

โดยท่ีส่ือเปนกจิการท่ีมีนยัในดานภารกจิ (Mission) ในเชิงของสัญญาสังคม (Social Contract) 
เปนอยางสูง ไมใชธุรกิจท่ีมีความชอบธรรมในอันท่ีจะแสวงหาผลกําไรสูงสุดในความหมายเดยีวกับสบู 
รองเทา  หรือปลากระปอง1  

ส่ือเปนสถาบันสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอประชามติหรือทัศนคติของบุคคลแตละคนดังท่ี Jeremy 
Bentham นักรัฐศาสตรชาวอังกฤษกลาว สวนอํานาจหรืออิทธิพลของส่ือก็คือ สามารถเปนท้ังผูหลอ
หลอมประชามติกําหนดนโยบายสาธารณะ  สรางและทําลายรัฐบาล กอสงครามและรักษาสันติภาพ  
ดํารงสถานะเดิมของสังคมหรือฟนฟูสังคม 

ดังนั้นหนังแผนอาจจะมีอิทธิพลตอเด็กมากกวาตอผูใหญ ตอผูหญิงมากกวาผูชาย ตอผูบริโภค
ท่ีชอบชมหนังแผนมานาน มากกวาผูบริโภคท่ีเพิ่งชมหนงัแผนแคเพยีงเรื่องสองเร่ืองเทานั้น อิทธิพล
ของหนังแผนมีหลายดาน ท้ังอิทธิพลตอการซ้ือของผูบริโภค อิทธิพลทางภาครัฐ อิทธิพลในดาน
อาชญากรรมและศีลธรรม อิทธิพลท่ีมีตอความรูหรือการศึกษาของประชาชน อิทธิพลตอรสนิยม
ทางศิลปะของประชาชน  อิทธิพลตอประชามติท่ีมีตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง 

ขณะเดียวกนัส่ือหนังแผนกไ็ดรับอิทธิพลจากปจจยัแวดลอมดวย  แบงออกเปนอิทธิพล
ภายในและอิทธิพลภายนอก 

  อิทธิพลภายใน ไดแก บริษัทผูผลิตหนังแผน ยอมมีความสําคัญในการกําหนดแนวทาง
ท่ียึดถือของนโยบายในหลักการนําเสนอเร่ืองราวของเน้ือหา เจาของบริษัทเปนผูหลอหลอมรูปแบบ
และลักษณะของหนังแผน ไมวาจะเปน  ตัวแสดง  การนําเสนอตาง ๆ หรือ การโฆษณาและการ
วางแผนการตลาด  โดยอาศยัจากนโยบายของตน 

อิทธิพลภายนอก ไดแก กลุมอิทธิพล กิจกรรมตาง ๆ กลุมอิทธิพลนับไดวาเปนแหลงขาว
และตัวกระจายขาวสูผูบริโภคน้ันคือนักขาวถือเปนบุคคลที่สําคัญท่ีสุด นักขาวบันเทิงเขามามีอิทธิพล
ตอหนังแผน เม่ือขาวไดนําเสนอออกไปขาวนั้นยอมจะมีอิทธิพลตอผูบริโภคหรือประชาชนในท่ีสุด 

การที่หนังแผนมีบทบาทและมีอิทธิพลสูง จึงถูกเรียกรองใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ
ตอความเปนไปของสังคมในทุกดาน 
                                                 

1 บุญรักษ  บุญญะเขตมาลา.   “กุศโลบายสื่อศึกษา  แผนที่สูศตวรรษที่  21  (ตอน 2)”   ผูจัดการ
รายวัน.  10  มีนาคม  2541,  หนา 7. 
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ส่ือตาง ๆ ในปจจุบันกลายเปนส่ิงท่ีมีพลังอํานาจ ท้ังทางกวางและทางลึก ท้ังเปดเผย
และซอนเรนสุดท่ีมนุษยจะหลบเล่ียงได และถาพลังอํานาจในการกําหนดจิตสํานกึนัน้เปนไปในเชิง
บวกก็ยอมจะเปนส่ิงท่ีเปนประโยชนอยางมหาศาล ในทางกลับกันถาเปนไปในเชิงลบผลที่ตามมา
ก็จะใหโทษในสัดสวนท่ีไมนอยไปกวากนั 
 จากการกลาวขางตนจะเห็นวา  แนวคิดหรืออุดมการณท่ีวาดวยการส่ือสาร  ไมอาจจะหยิบยก
มาใชอยางเปนสูตรสําเร็จได เพราะระบบส่ือสารมวลชนถูกควบคุมเอาไวโดยปริยายตามธรรมชาติ   
ในฐานะท่ีเปนระบบการผลิตหนึ่งในสังคม เพียงแตวาการควบคุมนั้นเปนการควบคุมท่ีเอ้ืออํานวย
ประโยชนใหกับฝายผูสงสารมากกวาฝายผูรับสาร จึงกลาวไดวาเปนความไมเปนปรัชญาสิทธิตาม
ธรรมชาติ  กลับกลายเปนความสงสัยท่ีวา  มนุษยไมไดมีความสมบูรณอยางท่ีเช่ือกัน 
 แตมนุษยจาํเปนตองมีการรวมกลุมเพื่อสราง  เพ่ือทํามนุษยโดยตองมีความรูและขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองครบครันจึงจะสามารถใหเหตุผลไดอยางถูกตอง ผนวกกับสภาวการณทางบทบาท 
ของส่ือมวลชนท่ีกลาวอางถึงแนวทางของการส่ือสารเสรีไมเปนท่ีพึงพอใจ  จึงเกิดเปนแนวคิดใหม
ท่ีวาส่ือมวลชนจะตองมีความรับผิดชอบตอสังคม2 
 ดังนั้นความรับผิดชอบตอหนังแผนจึงไมไดมีความหมายเพียงแคเสนอภาพยนตร เสนอ
เร่ืองราว  เสนอภาพ  เสนอขาวสาร เสนอกระแสสังคม ไปใหประชาชนไดบริโภครับรูความบันเทิง
เทานั้น หนังแผนควรมีความรับผิดชอบตอเนื้อหาที่นําเสนอไมละเลยหรือบกพรองตอหนาท่ีรักษาประโยชน
ตอประชาชน หนทางหน่ึงท่ีจะผลักดันใหหนังแผนปฏิบัตหินาท่ีส่ือมวลชนดวยความรับผิดชอบดังกลาว 
ก็ดวยการเปดโอกาสใหการควบคุมกันเองเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพนั้นเอง 
 การควบคุมกันเองของหนังแผน หมายถึง การท่ีภายในวงการผูประกอบวิชาชีพผูผลิต
หนังแผนไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ กํากับการและดูแลกันเอง เพื่อรักษาเกียรติภูมิและสงเสริม
มาตรฐานแหงวิชาชีพ  อันจะทําใหหนังแผนเปนสถาบันท่ีไดรับความนิยมเช่ือถือเปนท่ีไววางใจแก
บุคคลท่ัวไป  ท้ังนี้โดยยึดหลักเสรีภาพและความรับผิดชอบรวมกันเปนสําคัญ 
 พระเจาวรวงศเธอกรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ  ทรงอธิบายคําวา  ควบคุมกนัเองในการ
แสดงปาฐกถา ตอท่ีประชุมสัมมนาหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (คร้ังแรก)  เม่ือ พ.ศ. 2506 “เราได
รูจักความหมายมาเปนเวลานานพอสมควรแลวจากภาษาอังกฤษท่ีวา Self – Regulation of The Press 
แตคงจะเพ่ิงเร่ิมใช การควบคุมกันเอง เม่ือประมาณ 25 ปมานี้เอง” ในปาฐกถานั้น ไดทรงอธิบาย  
ถึงการท่ีทรงใชคําวา  ควบคุม  ในความหมายของคํา Regulation  ไววา  
 คําวา  ควบคุมในภาษาไทยน้ันแรงกวาคําวา  Control ในภาษาอังกฤษ  และมีนยัวา 
 มีทางบังคับ  (Sanction)  แต Regulation ซ่ึงแปลตรงวา จัดระเบียบนั้น  ไมมีอํานาจ 
                                                 

2 พิศิษฐ  ชวลาธวัช.  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.  หนา 903 – 907. 
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 บังคับมีแตอิทธิพลหรือคุณคาทางศีลธรรมก็ได  คร้ันจะแปลวา  การจัดระเบียบ เอาเอง
ของหนังสือพมิพก็เกรงวาจะไมเขาใจถนดันัก   แตขอใหเปนท่ีเขาใจวาควบคุม 
 ไมไดแปลวาตองมีอํานาจบังคับ  พจนานกุรมของราชบัณฑิตสถานนิยาม  ควบคุมวา  ดูแล  
กํากับดแูล3  
 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาผูผลิตส่ือ   
 

แผนระบุวาการสงเสริมและสนับสนนุ ใหมีการรวมกลุมวิชาชีพทางดานส่ือมวลชนท่ีเขมแข็ง  
เพื่อกํากับดูแลและตรวจสอบส่ือมวลชนดวยกันเองใหมีความรับผิดชอบตอการพัฒนาคนและสังคม  
มีจรรยาบรรณในการผลิตส่ือตาง ๆ ตอสังคมตลอดจนมีการกําหนดมาตรฐานการนําเสนอ และ
มาตรการควบคุมและลงโทษผูท่ีเกี่ยวของกับการผลิต และการเผยแพรส่ือสารมวลชนและสื่อ
สารสนเทศท่ีบิดเบือนขอเทจ็จริง  หรือเปนภัยตอพฤตกิรรมการเรียนรูและคุณภาพชีวติของประชาชน  
 ดานยุทธศาสตรการพัฒนาผูรับและผูใชส่ือขอหนึ่ง ระบุวาการสงเสริมสนับสนุน ใหมี
ระบบการรองเรียนและการคุมครองผูบริโภคขาวสารท่ีไมไดรับประโยชนจากส่ือ โดยการรวมตัว
ของผูบริโภคขาวสารเปนกลุม ท้ังในระดับชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อกระบวนการ
ทางสังคมดูแลควบคุมบทบาทของส่ือมวลชนและรักษาผลประโยชนของผูบริโภค รวมท้ังเฝาระวัง และ
เรียกรองใหมีการปรับปรุงแกไขส่ือและรายการตาง ๆ ใหเหมาะสมและสรางสรรค  
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดังท่ีระบุไวในแผน  เปนแนวทางท่ีคณะผูยกรางเชื่อม่ันวาจะทําให
การใชทรัพยากรส่ือจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกดิประโยชนตอการพัฒนา  ทําใหส่ือมีความรับผิดชอบ
ยิ่งข้ึนจากระบบการควบคุมกันเอง  นั่นเอง4  
 สําหรับส่ือมวลชนซ่ึงเปนเอกชน ควรจะเพียรพยายามทําใหสมกบัท่ีไดรับความไววางใจ
จากสังคมดวยการพัฒนาตนเองอยางไมหยุดหยอนในอันท่ีจะใหความบันเทิงและความรู จนเปน
ประโยชนแกสาธารณชนอยางแทจริงไมใชเพียงแตแสวงหาผลประโยชนทางธุรกจิสวนตัวอยางงาย ๆ 
ท่ือ ๆ ในนามของเสรีภาพของส่ือ และหากจะพิจารณาถึงขนาดทางธุรกิจแลอิทธิพลทางสังคมของ
ส่ือมวลชนซ่ึงขยายตวัข้ึนตลอดเวลาแลว การสรางระบบการปกครองตนเอง (Self regulating regimes) 

                                                 
3 ศ. พลตรีพระเจาวรวงศเธอ   กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ.   “วิธีใหหนังสือพิมพควบคุมกันเอง”  

ชุมนุมพระนิพนธ.  กรุงเทพมหานคร: ธนาคารกรุงเทพ จํากัด จัดพิมพ,  2522, หนา 182. 
4 แผนพัฒนาสื่อสารมวลชนฯ  2542 - 2545, หนา 38. 
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นาจะเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไดยาก ถาหากวาส่ือมวลชนปรารถนาท่ีจะดํารงรักษามาตรฐานทางวิชาชีพบางระดับ
เอาไวใหได5   
 
2.  การเผยแพรและการควบคุมส่ือในตางประเทศ 
 
 การเผยแพรและการควบคุมส่ือในตางประเทศ จะมีเปนองคกรในแขนงของส่ือมวลชน
ดานตาง ๆ ท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลดานจริยธรรม  จรรยาบรรณ  และความรับผิดชอบ
ของส่ือมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีมีเอกชนบริหารอยูเปนจํานวนมาก เชน สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ญ่ีปุน ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร เปนตน สวนในประเทศท่ีมีสถานีนอยมักจะไมมี
การควบคุมจากและองคกรเอกชน  แตจะเปนการควบคุมในระดับชาติมากกวา 
 สมาคมและองคกรในหลายประเทศ จะมีการกําหนดขอบังคับในการปฏิบัตดิวยความสมัครใจ 
โดยกําหนดใหมีการควบคุมส่ือโดยการจดัต้ังสมาคมเพ่ือสํานึกถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอสังคม เชน 
สมาคมนักวิทย-ุโทรทัศน ของสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และแคนาดา มีการกําหนดขอบังคับโดยละเอียด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของความรุนแรงและความลอแหลมทางเพศ อยางไรก็ตาม ขอบังคับเหลานี้
ไมไดกําหนดบทลงโทษผูท่ีละเมิด  แตอาศัยแรงกดดันจากเพ่ือนรวมอาชีพเดียวกนั 
 นอกจากจะเปนการสรางกฎมาควบคุมตนเองกอนท่ีรัฐบาล จะออกกฎหมายมาควบคุมแลว  
สมาคมและองคกรของบางประเทศยังทําหนาท่ีเปนสหภาพแรงงาน โดยมีอํานาจตอรองเร่ืองคาจาง
แรงงานหรือสภาพการทํางาน ดาํเนินการเพ่ือยกมาตรฐานทางวิชาชีพและปกปองศักดิ์ศรีของงาน  
เชน  British National Union of Journalists  ของสหราชอาณาจักร   เปนตน 
 ในประเทศท่ีมีธุรกิจการโฆษณาจะมีองคกร หรือสมาคมท่ีเกี่ยวของกับวิทยุ-โทรทัศน
เขามาควบคุม เชน สมาคมตัวแทนโฆษณา จะเปนผูกาํหนดมาตรฐานของการโฆษณาทางวทิยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  ดังเชนในประเทศเนเธอรแลนด  เปนตน 
 ระบบวทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทัศนในสหรัฐอเมริกา เปนระบบเอกชนซ่ึงถูกกํากับ
ดูแลและควบคุมจากรัฐบาลนอยท่ีสุด ในป ค.ศ. 1934 สภาคองเกรสไดออกกฎหมายวาดวยการ
ส่ือสาร (Communication Acts of 1934) เปนผลใหมีการจัดต้ังคณะกรรมาธิการการส่ือสารแหงชาติ 
(Federal Communications Commission หรือ FCC) เพือ่ดูแลดานโทรคมนาคมท้ังหมดของประเทศ 
กฎหมายฉบับนี้ไดรับการปรับปรุงใหเขากบัสถานการณและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด 
สวน FCC เอง ก็ไดปรับกฎระเบยีบท่ีนาํมาบังคับใชอยูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีอํานาจดแูลท้ังสวน     
                                                 

5  บุญรักษ  บุญญะเขตมาลา.  “ฐานันดรที่สี ่ จากระบบโลกถึงรัฐไทย”  ทฤษฎีความรับผิดชอบตอ
สังคม   (SOCIAL  RESPONSIBILITY THEORY), หนา  36. 
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ในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงใชคล่ืนหรือสายเคเบิลเพื่อการส่ือสารในสหรัฐอเมริกา กลาวอีกนยั
หนึ่งคือ มีอํานาจดูแลกิจกรรมทางดานโทรคมนาคมท้ังหมด ไมวาจะเปนสถานีวิทยุกระจายเสียง 
สถานีวิทยุโทรทัศน สถานีวิทยุโทรทัศน สถานีไมโครเวฟ การส่ือสารท่ีใชเพื่อวัตถุประสงค
ทางดานธุรกิจ  อุตสาหกรรม  สาธารณสุข  หรือเพ่ือสวัสดิภาพของประชาชน 
 หัวใจสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ตลอดจนกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ คือ เสรีภาพในดานการพูด 
ซ่ึงมีระบุไวในมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญอเมริกัน รวมท้ังระบุใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตจะตองดําเนนิการ
เพื่อประโยชน (interest) ความสะดวก (convenience) และความจําเปน (necessity) ของสาธารณชน 
อยางไรก็ตาม FCC ก็มีอํานาจท่ีจะดําเนนิการกับสถานีท่ีออกอากาศรายการท่ีลามกหยาบโลนได 
 สหรัฐอเมริกา เปนประเทศท่ีสนับสนุนใหเอกชนเขามาดําเนินกิจการส่ือสารมวลชน
มากโดยเฉพาะส่ือวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน โดยมีการออกกฎหมาย ตลอดจนระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือเปนการประกันวา ประชาชนจะไดประโยชนสูงสุดและไมถูกเอารัดเอาเปรียบ
จากการดําเนินธุรกิจแบบทุนนิยม ระบบการเผยแพรและการควบคุมส่ือของสหรัฐอเมริกา ถือไดวาเปน
แมแบบของระบบการเผยแพรและควบคุมส่ือในทวปีอเมริกา ตลอดจนในประเทศตาง ๆ หลายประเทศ
ท่ัวโลก โดยมีการปรับใหเขากับระบบการเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ 
 ลักษณะทางภมิูศาสตร มรดกทางวฒันธรรม ภาษา และภูมิประเทศท่ีตั้งของแคนาดา          
มีอิทธิพลตอระบบส่ือสารมวลชนของแคนาดา การที่แคนาดามีอาณาเขตติดตอกับสหรัฐอเมริกา 
ทําใหรัฐบาลแคนาดามีความวิตกวา ส่ือความบันเทิงของสหรัฐท่ีแคนาดาสามารถรับชมได จะทําให
ประชาชนชาวแคนาดาโดยเฉพาะเยาวชนจะถูกวัฒนธรรมอเมริกันครอบงํา  ดังนั้นในป ค.ศ. 1968 รัฐบาล
แคนาดา จึงตราพระราชบัญญัติวาดวยวิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ค.ศ. 1968 (Canadian 
Broadcasting Act of 1968) เพ่ือพยายามเสริมสรางความเปนหนึ่งเดียวในดานวัฒนธรรมควบคูไปกับ
รากฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตกระนั้นก็ตามรัฐบาลแคนาดาก็ยังมิอาจปดกั้นอิทธิพลของ
สหรัฐได 
 ระบบการเผยแพรและควบคุมส่ือของสหราชอาณาจักร เปนตนแบบของระบบการควบคุม
แบบผสมผสาน ซ่ึงประเทศตาง ๆ หลายประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในเครือจักรภพนําไป
ประยุกตใช ส่ิงท่ีเปนจุดเดนของระบบนีก้็คือ ประชาชนซ่ึงเปนผูฟงและผูชมสามารถไดรับประโยชน
สูงสุดตามรสนิยมของตนเอง โดยสามารถประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือ 
รองเรียนผานคณะกรรมการที่ปรึกษาตาง  ๆ และยังมีหนวยงานกํากับมาตรฐาน เชน วิทยกุระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน (Broadcasting Standards Council หรือ BSC) ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลดานการเสนอ
รายการเกีย่วกบัเพศและความรุนแรง โดยรับการรองเรียนจากประชาชน และจากการสํารวจสาธารณมติ
เพื่อกําหนดมาตรฐานของความเหมาะสม 

DPU



 20

 ฝร่ังเศสเนนท่ีวัฒนธรรมของตนเอง จนดวูาอาจจะเกินไป เม่ือเทียบกบัประเทศในยโุรป
ดวยกัน ฝร่ังเศสมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการครอบงําและการรุกรานทางวัฒนธรรม (Culture 
Invasion) ทางส่ือมวลชน แตในขณะเดียวกันก็ตระหนกัดีวา เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหไมสามารถ
ปดกั้นส่ิงเหลานี้ได แตอยางไรก็ตาม ฝร่ังเศสก็พยายามสนับสนุนส่ือท่ีผลิตในฝร่ังเศสเอง โดยการ
กําหนดโควตาและสัดสวนของเวลาการออกอากาศ และการจํากัดการเผยแพรของส่ือประเภทตาง ๆ 
ตลอดจนอัตราสวนของผูรวมลงทุนผลิตรายการในฝร่ังเศส ท่ีมาจากกลุมประเทศนอกสหภาพยุโรป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอมริกา 
 ประเทศเนเธอรแลนดไดชื่อวา เปนประเทศรํ่ารวยและมีเศรษฐกิจดีมาก นอกจากน้ี
การเมืองก็ม่ันคง ถึงแมกษตัริยจะทรงเปนประมุขของประเทศ แตพระองคก็มิไดทรงเขาไปยุงเกีย่ว
ในเร่ืองการเมืองแตอยางใด พรรคการเมืองแตละพรรคจะไดเวลาออกอากาศในจํานวนทีเ่ทา ๆ กัน 
รัฐบาลเปดโอกาสใหคนกลุมนอยไดมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็น และรัฐบาลจะไมเขาไป
ดําเนินงานทางดานส่ือมวลชน แมวาเนเธอรแลนดจะไมมีการเซ็นเซอรส่ือ แตกระทรวงวัฒนธรรม  
การบนัเทิง และงานสวัสดกิารสังคม (Ministry of Culture, Recreation an Social Work) ก็สามารถ  
มีมาตรการดําเนินการกับผูท่ีละเมิดกฎระเบียบดานลามกอนาจาร  ดานความม่ันคงของชาติ และ
ดานโฆษณา 
 เยอรมนีเปนประเทศท่ีมีประชาชนมีสํานึกทางดานประชาธิปไตยเปนอยางมาก แมวา
ปจจัยดานการเมืองจะมีอิทธิพลตอส่ือมวลชนในเยอรมนี แตการควบคุมกํากับดูแลยังดูเหมือนวา
มีความเขมงวดมากกวาสหรัฐอเมริกา แมวาจะเปนประเทศเสรีนิยมเชนเดียวกัน ปจจบัุนส่ือมวลชนมี
บทบาทมากข้ึนโดยเฉพาะในส่ืออิเล็กทรอนิกสของเยอรมนี เนื่องจากชาวเยอรมนีเร่ิมมีความตองการ
ความบันเทิงเพิ่มมากข้ึน  โดยท่ีส่ือของรัฐยังตามส่ือเอกชนในดานนีไ้มทัน  
 ส่ือมวลชนของรัสเซียอยูภายใตการดแูลของ Ostankino หรือ Gostelradio เดิม  ซ่ึงใชช่ือ
ใหมโดยคําส่ังของประธานาธิบดี Boris Yeltsin ผูบริหารของ Ostankino ประกอบดวยนักวิชาชีพ 
และผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากพรรค ในป ค.ศ. 1993 ไดมีการยุบคณะกรรมาธิการซ่ึงทําหนาท่ีในการออก
ใบอนุญาตเปนผลใหเกิดมีผูผลิตใหม ๆ จากภาคเอกชน มากมาย โดยผูผลิตเหลานี้เนนการคาและ
ไดรับการลงทุนจากตางประเทศ รัฐบาลรัสเซียพยายามที่จะสงเสริมใหมีการแปรรูปส่ือมวลชน 
แตในขณะเดียวกันก็ไมอยากใหส่ือดังกลาวหลุดไปจากการควบคุมของตน เนื่องจากยังตระหนกั
ถึงประโยชนในดานการโฆษณาชวนเช่ือของส่ือมวลชน ดังนั้นจึงมีการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ
กลับไปกลับมาอยูเสมอ นโยบายเปดประเทศและใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (glasnost 
และ perestroika) ของอดตีประธานาธิบดกีอรบาชอฟ ทําใหประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเปดรับส่ือไดมากข้ึน ในป ค.ศ. 1990 รัสเซียไดออกกฎหมายวาดวยหนังสือพิมพและ
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ส่ือสารมวลชน (Law of Press and the Mass Media) โดยกําหนดใหประชาชนสามารถเปดรับส่ือ       
ไดโดยไมมีการเซ็นเซอร   อยางไรก็ตามการนํากฎหมายฉบับนี้มาใชยงัไมประสบผลสําเร็จ 
 ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลเหนือส่ือมวลชนของตะวันตกกลาง มีการเซ็นเซอรเร่ืองเพศ 
ความรุนแรง การลบหลูศาสนา ตามคําสอนของศาสนาอิสลาม จะไมบูชารูปเทวราชใด ๆ ดังนัน้ 
ภาพวาด ประติมากรรม และการถายภาพจะไมไดรับการสนับสนุน แตอาหรับจะเดนในดานเพลง
และดนตรี ดวยเหตุนี้เอง ทําใหประเทศอาหรับขาดแคลนบุคลากรทางดานศิลปะ และทําใหการ
พัฒนาดานส่ืออิเล็กทรอนิกสเปนไปอยางเช่ืองชา อยางไรก็ตามวิทยุกระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน
กลายเปนส่ือทีไ่ดรับความนิยม เพราะประชาชนไมมีทัศนศิลปและวัฒนธรรมท่ีสามารถมองเห็นและ
จับตองได 
 ทวีปอัฟริกาประกอบดวยประเทศตาง ๆ ท้ังหมด 34 ประเทศ  โดยท่ีประเทศท่ีอยูใน
ภาคตะวันตกของทวีปจะเปนประเทศท่ียากจนเปนสวนใหญ ประเทศตาง ๆ ในอัฟริกาเปนประเทศ
ท่ีเคยอยูภายใตการปกครองของประเทศในยุโรป ดังนั้นประเทศเมืองแมเหลานีจ้งึเปนผูวางระบบ
ส่ือตาง ๆ โดยประเทศฝร่ังเศสและสหราชอาณาจักรเปนประเทศผูปกครองอาณานิคมประเทศสําคัญ
ในอัฟริกา   นอกจากนีย้ังมีเบลเยี่ยม  สเปน  ปอรตุเกส  อิตาลี  และเยอรมนี 
 ฝร่ังเศสใชวิทยุกระจายเสียงเปนเคร่ืองผูกพันเมืองประเทศราชกับเมืองแม ดังนั้นจึงมี
การกระจายเสียงเปนภาษาฝร่ังเศสโดยชาวฝร่ังเศส สวนสหราชอาณาจักรจะสงเสริมใหคนทองถ่ิน
ใชวิทยุกระจายเสียงในการอนุรักษวัฒนธรรมของตนไว ดังนั้นจึงมีการฝกอบรมคนทองถ่ินใหมีความรู
ความสามารถ ในขณะเดียวกันใหการสนับสนุนการใชภาษาทองถ่ินควบคูกับการใชภาษาอังกฤษ 
อยางไรก็ตามหลังจากท่ีประเทศเหลานีไ้ดรับเอกราช รัฐบาลก็ไดเขามาควบคุมส่ือทุกแขนงในประเทศ 
 อัฟริกาเปนทวปีท่ีส่ือมีการพัฒนานอยท่ีสุด ท้ังนีเ้นื่องจากประเทศสวนใหญเปนประเทศ
ท่ียากจน แตก็ไดมีการพัฒนาวิทยุโทรทัศน โดยถือวาจําเปนตองทํา เนื่องจากเปนหนาเปนตาของ
ประเทศ หลายประเทศไดรับความชวยเหลือจากประเทศอุตสาหกรรมในรูปของเคร่ืองมืออุปกรณ
ซ่ึงผลิตโดยประเทศผูบริจาค นอกจากน้ีอัตราการรูหนังสือของประชาชนยังอยูในระดับต่าํ ทําให
ตองพึ่งพาส่ือวิทยุกระจายเสียง ในขณะท่ีส่ือวิทยุโทรทัศนประสบปญหาในเร่ืองการสงสัญญาณและ
ไฟฟาในหมูบานอันหางไกล 
 ดวยเหตุผลทางการเมือง รัฐจึงมีความลังเลท่ีจะสงเสริมสนับสนุนส่ือวิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน เพราะเกรงวาจะทําใหประชาชนมีความรูและเขาใจในเร่ืองราวตาง ๆ มากข้ึน  
อันจะเปนผลทําใหเกิดการยดึอํานาจโดยประชาชนในท่ีสุด 
 ประเทศญ่ีปุนหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 กองบัญชาการกองทัพพันธมิตร (General Headquarters 
for the Allied Power – GHQ) ซ่ึงประกอบดวยสหราชอาณาจักร โซเวียต จีน และสหรัฐอเมริกาได
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จัดระบบวิทย-ุโทรทัศนเสียใหม โดยมีการออกกฎหมายใหม 3 ฉบับ  ในป ค.ศ. 1950 คือ กฎหมาย
วาดวยการกระจายเสียง (Broadcasting Laws) กฎหมายวาดวยวิทยุ (Radio Laws) กฎหมายวาดวย
การจัดต้ังคณะกรรมการกํากบัดูแลการใชคล่ืนวิทยุ (Radio Regulatory Commission Establishment 
Law)  ผลจากการออกกฎหมายดังกลาว   กอใหเกิดสถานีวิทยุเอกชนข้ึน 2 แหง  คือ 

1. Chubu Nippon Broadcasting Company (CBC) ท่ีนาโงยา 
2. Shin Nippon Broadcasting Company (NJB) ท่ีโอซากา 
ญ่ีปุนเปนประเทศที่มีความกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑทางดาน

วิทย-ุโทรทัศนของญ่ีปุนเปนท่ียอมรับและใชกันแพรหลายท่ัวโลก ญ่ีปุนเปนผูนําในดานการคิดคน
หาเทคโนโลยใีหม ๆ ทางดานวิทยุโทรทัศน แมวาเทคโนโลยี HDTV ของญ่ีปุนยงัไมเปนท่ียอมรับ
ในประเทศตะวันตกก็ตาม แตรายการโทรทัศนของญ่ีปุนมีอิทธิพลตอประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาพยนตรการตูนญ่ีปุนเปนท่ีนยิมในเอเชีย  โดยเฉพาะในกลุมผูเยาว 

ประเทศจีนส่ือมวลชน สะทอนใหเหน็ถึงการท่ีรัฐบาลจนีเนนเปนพิเศษในดานการศึกษา
วิทยุ-โทรทัศนจีนไมวาจะเปนในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับทองถ่ินตางก็เสนอรายการ
ทางดานการศึกษาท้ังส้ิน สวนในดานอ่ืน ๆ รัฐยังเขามาควบคุมการดําเนินงานอยางเขมงวด แมวาจะ       
มีการผอนปรนบางในบางชวง  แตปจจุบันประชาชนก็สามารถเขาถึงสื่อไดมากข้ึนกวาเดิม 

ออสเตรเลียมีตุลาการการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนออสเตรเลีย (Australia 
Broadcasting Tribunal) เปนผูควบคุมดูแลกิจการวิทยุ –โทรทัศนของออสเตรเลีย โดยเฉพาะอยางยิง่
ในภาคเอกชน สวน ABC ซ่ึงเปนบรรษทัมหาชนเชนเดยีวกบั BBC ของอังกฤษ กมี็คณะกรรมการ
อํานวยการ ซ่ึงข้ึนตรงตอรัฐสภาออสเตรเลียและกระทรวงคมนาคม นอกจากมีบริการวทิยุ – โทรทัศน
ใหแกเมืองตาง ๆ แลว ออสเตรเลียยังมีบริการใหแกเขตท่ีมีประชากรอยูเบาบางทางตอนกลางของ
ทวีปอีกดวย โดยใชดาวเทียมใหเกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้รวมถึงการใหบริการทางดานการศึกษา
ดวยโดยใชดาวเทียม Intelsat ตลอดจนดาวเทียม Optus ของออสเตรเลีย 

ส่ือมวลชนของออสเตรเลียไดรับแบบอยางมาจาก BBC ของอังกฤษในระยะแรกออสเตรเลีย
ไมไดใหความสนใจชนกลุมนอย ตลอดจนทวีปเอเชีย ซ่ึงเปนทวีปท่ีอยูติดกนัในสวนของชนกลุม
นอยนั้น ออสเตรเลียพยายามทําลายวัฒนธรรมและลิดรอนสิทธิของคนเหลานี้ ตอมาพวกเขาได
เรียกรองสิทธิตาง ๆ มากข้ึน หนึ่งในจํานวนนั้นก็คือ การขอมีสิทธิในการใชส่ือวิทยุ –โทรทัศน 
เปนผลใหมีการออกกฎหมายมาบังคับใชในเร่ืองนี้ ในสวนของทวีปเอเซีย ออสเตรเลีย ก็ไดเร่ิมให
ความสนใจเอเชียมากข้ึน นบัต้ังแตยุคท่ีเศรษฐกิจของเอเชียเฟองฟู และออสเตรเลียเร่ิมตระหนักวา  
ตนเองควรมีความสัมพันธใกลชิดกับเอเชียมากข้ึน   
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การควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ เทาท่ีมีข้ึนมาในโลกและท่ีใชกันอยูในโลกเวลาน้ี      
ก็มีอยู 3 แบบ คือ 

1. แบบสมัครใจ (Voluntary) ของฝายหนังสือพิมพเองลวน ๆ วิธีนีป้รากฏอยูในประเทศ
อังกฤษ  ประเทศญ่ีปุน  และยุโรปบางประเทศ 

2. แบบคร่ึง ๆ สมัครใจและคร่ึง ๆ ถูกกําหนดลงมาจากฝายปกครอง เนื่องจากฝายรัฐบาล
ยังมิไดตั้งใจและยังไมไดพรอมทีเดียวท่ีจะใหหนังสือพิมพควบคุมกันเอง แตใจหนึ่งก็อยากจะแสดง
วาระบอบปกครองของตนมีความเสนหามาในทางประชาธิปไตย วิธีเชนนี้ไดแกวิธีท่ีปรากฏในประเทศ
ตุรกี ปากีสถาน เกาหลีใต และในประเทศท่ีระดับเศรษฐกิจยังถูกจัดวาดอยพัฒนาลาหลังอีกหลาย
ประเทศ 

3. แบบควบคุมกันเองแตในนาม  สวนความจริงนั้นก็เทากับขยายมือของรัฐบาลออกมา
ในอีกรูปหนึ่งและในช่ือฟงดูแข็งขลัง 

วิธีท่ี 1 เปนแบบซ่ึงประเสริฐท่ีสุดแตก็ปฏิบัติไดยากท่ีสุด เพราะจักตองประกอบดวย
กรณีและปจจัยแวดลอมหลายอยางหลายประการท้ังทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ฝายหนังสือพิมพ
จะตองอุทิศตนและจะตองเสียสละจายเงิน เพื่อเปนคาใชสอยสําหรับดําเนินงานและสําหรับพิทักษ
การควบคุมกันเองนั้น ๆ ไวดวย จํานวนเงินท่ีจะตองจายนี้ถาหากจะใหการควบคุมกันเองนั้นเกิด
ประสิทธิผลอยางแทจริงก็มิใชจํานวนเล็กนอย สภาการหนังสือพิมพของอังกฤษและสมาคมหนังสือพิมพ
ของญ่ีปุนตองใชจายเปนประจําอยูปละนบัสิบลานข้ึนไปตลอดมา 

วิธีท่ี 2 เปนแบบซ่ึงประเทศในระบบกึ่งเผด็จการทหารนิยมใช ระบบปกครองชนิดนี้
ปกติท่ีอยากจะแสดงตนวากลาหาญในการเผชิญหนากับสาธารณะ แตก็ยังไมกลาทีเดียวตามความ
อยากท่ีมีนัน้ เพราะไมไดฝกหัดมาและไมไดสันทัด ใจหนึ่งก็ตองการจะกุมอํานาจไว แตใจหนึ่งก็
ปรารถนาจะประสบสาธารณะ 

วิธีท่ี 3 มีประเทศอินเดียเปนอุทาหรณอันนาประหลาดใจมาก  เพราะอินเดียไดช่ือวา
เปนประเทศซ่ึงพยายามกระโจนเขาสูระบอบประชาธิปไตยแท ๆ นับแตเร่ิมเปนเอกราช แตเนื่องจาก
สภาพการณภายในประเทศและลักษณะการทางภูมิศาสตร ทําใหรัฐบาลกลางของอินเดียตองพยายาม
หวนเขาไปใชกฎหมายเปนเคร่ืองบังเจตนารมณในกรณีท่ีเกี่ยวกับกจิการหนังสือพิมพรัฐบัญญัติ ฉบับนี้
เรียกช่ือวา The Press Council Act 

เหตุท่ีอินเดยีไมอยูในวิสัยท่ีจะสถาปนาสภาการหนังสือพมิพเพือ่ควบคุมกันเอง ตามแบบ
สมัครใจแท ๆ  ของอังกฤษได   นักการเมืองของอินเดียในเหตุผลไวดังนี้ 

นับวาเปนความเคราะหรายอยูสักหนอย ท่ีวาความไมมีอยูซ่ึงการรวมมือกันระหวาง
พวกผูพมิพผูโฆษณา (เจาของ) ระหวางพวกบรรณาธิการ และระหวางพวกนักหนังสือพิมพประจําการ 
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ตลอดจนความท่ีปราศจากองคการจัดต้ังทางอาชีพอันเขมแข็งพอ เหลานี้นั้นเอง เปนผลใหการกอต้ัง
สภาการหนังสือพิมพข้ึนมา ในทํานองความสมัครใจของตนเองตามแบบอยางของอังกฤษเปนส่ิงซ่ึง
ไมอาจกระทําข้ึนไดสําเร็จ6 

สุภายงัเสนอธรรมนยิมและบทบาทของหนังสือพิมพรวม 17 ประการ  ท่ีนักหนงัสือพมิพ
ตองสํานึกอยูตลอดเวลา  ถึงจะทําใหการควบคุมตนเองและการควบคุมกนัเองไดผล 

1. จะตองสํานึกตลอดไปทุกฝายวา งานของหนังสือพิมพไมใชงานซ่ึงจะตองคอยประเคน
ความนาพิสมัยใหแกคนท้ังหลาย 

2. จะตองเขาใจโดยแนชัดวามิใชภารกิจของหนังสือพิมพหรอกท่ีจะตองทําหนาท่ีแตเพียง
เคยทําใหใคร ๆ ท่ัวไปมีความสุขดวยวิธีเทศนา หรือบรรยายความสดช่ืนร่ืนรมยในทํานองโชยชาย
สายลมแสดงแดดอยูตะพึดไป 

3. จะตองถือม่ันวาหนังสือพิมพไมใชเคร่ืองมือของการโฆษณาชวนเชื่ออันสกปรก หรือ
เปนเท็จ 

4. จะตองรับรูโดยจริงใจวาหนงัสือพิมพไมใชเคร่ืองมือ หรือทาสของรัฐบาล หรือของ
หวอดแหงอํานาจใด ๆ ไมวาทางเศรษฐกิจทางการเมือง 

5. จะตองตระหนักเสมอวาหนังสือพิมพคือผูสาดแสงสวางลงสูท่ีมืด 
6. จะตองรับเช่ือในเงื่อนไขสําคัญท่ีวา  หนังสือพิมพคือจักรกลซ่ึงชวยขยายขอบฟาแหง

ความรอบรูใหกวางขวางออกไปเร่ือย ๆ  
7. จะตองสํานึกโดยลํ้าลึกในเง่ือนไขอันยิ่งใหญวา  หนังสือพิมพคือปจจยัซ่ึงชวยใหความ

เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดโดยทุกฝายจะปวดราวนอยท่ีสุดจากความเปล่ียนแปลง อันไมเคยหยุดยั้ง
ตลอดกาลนั้น 

8. หนังสือพิมพคือส่ิงบอกเลาใหรัฐบาลรูถึงผลท่ีเกิดแตนโยบายของรัฐบาลนั้น ๆ เอง
อยูเสมอวามีอะไรอยางไร  เพื่อที่ขอบกพรองและความผิดพลาดตาง ๆ  จะไดมีการแกไขเสียโดยพลัน
ทันการ 

9. ท่ีสําคัญเหนือกวาอะไรคือหนังสือพิมพชวยใหประชาชนสามารถแสดงทรรศนะตาง ๆ 
ของพวกเขาออกมาไดเพ่ือใหทรรศนะนั้น ๆ ไดยินหรือไดกระทบรับรูไปถึงองคแหงอํานาจ และอาศยั
ดวยวิธีเชนวานั้นเองท่ีทรรศนะเหลานั้นจะไดเปนอิทธิพลตอความดําเนินของเหตุการณ ซ่ึงจะพึง
เปนไปในชุมชนตอไปไดเร่ือย ๆ 

                                                 
6 สุภา  ศิริมานนท.   “ความรับผิดชอบของหนังสือพิมพ”   วารสารประจําปสมาคมนักหนังสือพิมพ

แหงประเทศไทย.  2523. 
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10.  หนังสือพิมพมีบทบาทอันสําคัญมากในทางสรางสรรค ความเขาอกเขาใจตอกันและกัน
ระหวางประชาชาติตาง  ๆเพราะฉะนั้นถาแมหากจะใชประโยชนอยางถูกตองเหมาะสมแลวกห็นงัสือพิมพ
นี่แหละที่จะสามารถชวยลดความตึงเครียดระหวางประเทศลงได 

11.  แตก็ตองเขาใจและรับรูไวเปนพื้นฐานสําคัญทีเดียววา หนังสือพิมพนัน้มีธรรมชาติ
ท่ีจะตอกรกับฝายสถานะเดมิ และฝายองคแหงอํานาจเสมอไปไมมากก็นอย ไมวาจะโดยมีสํานกึ
หรือไมมีสํานกึ ท้ังนีเ้พราะหนังสือพิมพซ่ึงทําหนาท่ีของตนอยางเต็มขอบขีดแหงความรับผิดชอบนัน้
จักตองสอบสวนสาวราวเร่ืองเพื่อสกัดขอบกพรองและคอรัปช่ันตาง ๆ ในวงการสาธารณะอยูตลอดเวลา
มันจะสงเสริมใหเกิดปญหาตาง ๆ ของสาธารณะข้ึนเพือ่ประโยชนแกสาธารณชนเองและมันจะต้ัง
ปุจฉาชนิดเสียดแทงหวัใจเอาแกองคแหงอํานาจและฝายสถานะเดิมอยูตลอดไป 

12.  รัฐบาลท่ัว ๆ ไปอาจจะถือวาตนมีสิทธิท่ีจะปดบัง  หรือจะมดเท็จตอสาธารณะเพื่อ
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่งตามนโยบายเฉพาะ หนาตาหนังสือพิมพก็มีท้ังสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตอง
เปดโปงเพ่ือประโยชนแหงสาธารณะน้ันเองพรอมกนัไปดวย ขอคิดอันนีใ้นแงของครรลองประชาธิปไตย
ถือวาเปนไปเพื่อผลประโยชนแหงชาติโดยเทาเทียมกนั 

13.  หลายคนในองคกรแหงอํานาจหรือในฝายสถานะเดิมอาจจะรูสึกวา  หนังสือพิมพ
คอยแตจะสรางอุปสรรคขวากหนามใหแกการบริหารกิจการสาธารณะ และไมคอยจะยอมรับรูอยาง
แบบอําพรางของบรรดาเจาหนาท่ีรัฐ ซ่ึงประสงคจะปดบังหรืออําพรางเพ่ือใหปฏิบัติไดสะดวกหรือ
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายเฉพาะหนา หนังสือพิมพจะเปดโปงส่ิงตาง ๆ ซ่ึงบางกลุมในองคแหง
อํานาจตองการจะปดบังซอนเรน 

14. แตภารกิจตาง ๆ ซึ่งนักหนังสือพิมพตองการกระทําโดยธรรมชาติของกิจการนั้น        
ก็มิใชวามุงหมายเพื่อใหเกิดความชิงชังแกฝายใดท้ังส้ิน มันเปนหนาท่ีและเปนความรับผิดชอบตาม
ลักษณะวิชาชีพแท ๆ เพราะฉะน้ันจงึพึงตองรับรูอยางตระหนกัเสมอไปวาหนังสือพิมพไมไดพยายาม
ท่ีจะทําลายตนเองหรือทาํลายเกียรติคุณของตนเองดอก แตมันเปนธรรมชาติแหงงานของหนงัสือพิมพ
เชนน้ันเอง ซ่ึงนั่นกแ็ปลวาเม่ือนักหนงัสือพิมพปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ หนังสือพมิพ
ก็ยอมสรางศัตรูใหแกตนเองพรอมกันไปดวย 

15. หนังสือพิมพมีภารกิจท่ีจะตองทําใหขอเท็จจริงตาง ๆ (Fact) เปนท่ีรูออกไปโดย
แพรหลายไพศาล นี่เปนงานมาตรฐาน แมวาขอเท็จจริงนั้น ๆ บางขอบางกรณีจะแลดูเสมือน
หนึ่งวาเปนเร่ืองราวสวนตัว (Private Affairs) แตถาหากเปนขอเท็จจริงซ่ึงสาธารณชนสนใจและแสดง
ขอวินิจฉัยวาเหมาะสมท่ีจะใหเปดเผย ประกอบท้ังเง่ือนไขทางกฎและระเบียบของชุมชนก็มีลูทาง
ใหเปดเผยได  หนังสือพิมพกจ็ําเปนตองตีพมิพโฆษณา 
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16. ไมใชงานท่ีงายนักท่ีจะขีดเสนแบงออกไปวาอะไรเปนกิจสาธารณะ  หรือประโยชน
ของสาธารณะ (Public Interest) และอะไรเปนเร่ืองราวสวนบุคคล (Private Affairs) แตถาหากจะ
เกิดปญหาสงสัยเนื่องในการท้ังนี้ตองเสนอใหประชาชนคนอานนั่นแหละเปนผูรับวินิจฉัย โดยถือ
หลักวาผลที่ดจีะเกิดแกสาธารณะชนเปนเกณฑของการพิจารณา 

17. หนงัสือพิมพท่ีดีพึงตองเตม็ไปดวยปญหา เต็มไปดวยขอฉงนสนเทหอยูเสมอ หนังสือพมิพ
ไมควรท่ีจะถูกลงโทษหรือถูกใสไคลถูกตราหนาวาผิด วาช่ัว จากสถานะอันเต็มไปดวยปญหา         
เต็มไปดวยความสงสัยโนน  สงสัยนี่  อยางท่ีมันดํารงทรงอยูนั้นเลย 
 
3.  ทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคม  (Social Responsibility Theory) 
 
 การศึกษาการควบคุมกันเองของหนังแผน เนนกรณีแนวคิดการจดัต้ังสมาคมผูประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยน้ัน เม่ือพิจารณาในเชิงทฤษฎีส่ือสารมวลชน สอดคลองกับ
ทฤษฎีทีวาดวยความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility Theory) เปนแนวความคิด
ในซีกกลุมประเทศที่มีระบบการปกครองเสรีประชาธิปไตย ซึ่งเห็นวาเสรีภาพของหนังสือพิมพ
เปนส่ิงสําคัญ เสรีภาพของส่ือมวลชน กับเสรีภาพของประชาชนเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ไมวาจะ
เปนเสรีภาพในการรับรู การรายงานขาวสาร การวิพากษวจิารณ ประชาชนสามารถแสดงออกถึง
ความมีเสรีภาพไดโดยตรงหรือแสดงผานหนังสือพิมพไดเชนกนั 
 แนวคิดนี้เห็นวา การพิจารณาวาสังคมใดมีความเปนประชาธิปไตยมากนอยเพียงไร 
ใหดูท่ีอิสระและเสรีภาพ  บทบาทของหนังสือพิมพในสังคมนั้น 
 ระบบส่ือสารมวลชนในประเทศหนึ่ง  ๆ เปนผลสะทอนจากลักษณะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม รวมกระท่ังสภาพภูมิศาสตรของประเทศน้ัน ๆ การศึกษาระบบส่ือสารมวลชนในประเทศใด
ประเทศหน่ึง ผูศึกษาจึงจําเปนตองเขาใจวา ระบบส่ือสารมวลชนนั้นเปนผลมาจากการสราง หรือ
การกระทําของมนุษยในสังคมซ่ึงสามารถจะเปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา7 
 สภาพแวดลอมทางสังคมและการเมือง เม่ือหารอยปท่ีผานมานี้ไดสรางทฤษฎีพื้นฐาน
ของส่ือมวลชน (The Press) 2 ทฤษฎี ทฤษฎีแรกคือ ทฤษฎีอํานาจนิยม (Authoritarian Theory) 
ทฤษฎีท่ีสองซ่ึงพัฒนามากคือ ทฤษฎีเสรีนิยม (Libertarian Theory)8  จาก 2 ทฤษฎีดังกลาวทําให

                                                 
7 ระวิวรรณ   ประกอบผล.   “สื่อสารมวลชนกับวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทย”  

วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528, หนา 18. 
8 Warren K. Agee, Philip H. Ault and Edwin Emery.  Introduction to Mass Communication  
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นักวิชาการ 3 คน คือ Fred S. Seibert, Theodore Peterson, and Wilbur Schramm ไดรวมกันคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับส่ือสารมวลชนข้ึน 4 ทฤษฎี (Four Theories of the Press) ซ่ึง ดร. เกษม  ศิริสัมพันธ 
เรียกวา ทฤษฎีส่ือสารมวลชน9  คือ 

1. ทฤษฎีส่ือสารมวลชนฝายอํานาจนยิม 
2. ทฤษฎีส่ือสารมวลชนฝายเสรีนิยม 
3. ทฤษฎีส่ือสารมวลชนวาดวยความรับผิดชอบทางสังคม 
4. ทฤษฎีส่ือสารมวลชนฝายคอมมิวนิสตโซเวียต 
ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม พัฒนามาจากปรัชญาเสรีนิยม ซ่ึงไมใชแนวคิดท่ี

แตกตางเดนชัดจากเสรีนยิม แตเปนการขยายทางดานปฏิบัติของเสรีนิยมนําไปสูความเปนจริงแหง
ธรรมชาติของมนุษยชาติและประชาธิปไตยในปจจุบัน 10  กอใหเกดิวิวฒันาการทฤษฎีความรับผิดชอบ
ทางสังคม (Social Responsibility) โดยการตระหนกัถึงขอเท็จจริงท่ีวา เสรีภาพ (Freedom) และความ
รับผิดชอบ (Responsibility) ยอมจะตองไปควบคูดวยกัน ส่ือมวลชนไมสามารถท่ีคาดหวังวาจะ
เพลิดเพลินกับเสรีภาพโดยไรขอบเขตโดยที่ปราศจากการยอมรับถึงความรับผิดชอบ 

ตามแนวคิดของ Siebert, Peterson, Schramm ไดกลาวไดวา เสรีภาพยอมควบคูกนัมา
กับภาระผูกพนั (Obligation) และหนังสือพมิพซ่ึงยนิดกีับสิทธิพิเศษในตําแหนงภายใตรัฐธรรมนูญนัน้
ยอมมีภาระผูกพันท่ีจะทําหนาท่ีสําคัญบางประการของหนังสือพิมพในสังคมรวมสมัยนี้ เพื่อท่ีจะ
ทําใหหนังสือพิมพตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง และทําใหความรับผิดชอบดังกลาวเปน
พื้นฐานของนโยบายในการดาํเนนิงานของหนังสือพิมพ ในระบบเสรีนยิมพยายามสนองตอบตอความ
ตองการของสังคม เพื่อทําใหหนังสือพิมพยอมรับวาเปนความรับผิดชอบของเขา แตถาหากไมยอมรับ
จะมีองคการมาดูแลใหเปนหนาท่ีประการสําคัญของหนังสือพิมพท่ีจะสามารถดําเนินการไปไดดวยดี11 

แนวคิดดงักลาวเปนแนวคิดท่ีหนังสือพิมพในประเทศประชาธิปไตย นําแนวคิดหลาย ๆ 
แนวมาผสมผสานกัน แตแนวคิดท่ีทําใหเกิดรูปรางทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมสมบูรณข้ึนมา 

                                                                                                                                            
(10 edition). New York : Harper Collins Publishers, 1991, p. 25  อางใน  ธวัชชัย   สันคติประภา   เสรีภาพกับ
บทบาททางการเมืองของหนังสือพิมพไทย   ศึกษาต้ังแตการปฏิรูปการปกครองแผนดิน  พ.ศ. 2519 – 2536,         
หนา 43. 

9 เฟรด เอส ซีเบอรท, เธออดอร พีเตอรสัน และวิลเนอร แชรม. ทฤษฎีสื่อสารมวลชน.  แปลโดย  
เกษม  ศิริสัมพันธ.   กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2513. 

10 Donald wood. Mass Media and the Individual. New York : West publishing Co., 1983, p. 54. 
11 Ibid., p.57. 

DPU



 28

ก็คือแนวคิดของคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพหนังสือพมิพ (Commission on Freedom of the press)        
ในเอกสารช่ือ A Free and Responsible Press 

ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมเห็นวา การท่ีหนังสือพิมพจะปฏิบัตหินาท่ีอยางมีความ
รับผิดชอบไดสมบูรณนั้น นอกจากหนังสือพิมพจะตองมีอุดมการณและวิญญาณแหงวิชาชีพแลว 
รัฐยังตองใหหลักประกันเสรีภาพหนังสือพมิพเอาไวในกฎหมายพืน้ฐานของประเทศดวย การใชความ
พยายามใด ๆ ท่ีจะบังคับใหหนังสือพิมพตองขออนุญาตจากรัฐบาลเพ่ือท่ีจะออกหนังสือพิมพนั้นถือวา
เปนการละเมิดเสรีภาพของหนังสือพิมพอยางรุนแรง 

หนังสือพิมพในระบบทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมน้ี รัฐบาลจะไมเขาควบคุมหนังสือพิมพ 
ดังท่ีปฏิบัติกันอยูในหมูหนังสือพิมพอเมริกันและอังกฤษ  หนังสือพิมพจะใชเสรีภาพตามสิทธิท่ีมี
อยูอยางอิสระโดยมีสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนเปนขอบเขตและเคร่ืองยับยั้งช่ังใจ ซ่ึงหมายถึง
วาหนังสือพิมพในระบบนี้จะใชหลักจริยธรรมของวิชาชีพและหลักกฎหมายมาควบคุมตนเอง12 

สังคมประชาธิปไตยถือวาทุกคนเกิดมาแลวลวนมีเสรีภาพ การกระทําของคน ๆ หนึง่
ยอมกระทบกระเทือนตออีกบุคคลหน่ึงหรืออีกกลุมหนึ่ง ทุกคนจึงตองรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน  
รากของความรับผิดชอบจึงวางอยูท่ีเรา เปนท้ังปจเจกบุคคลและเปนสัตวสังคม ซ่ึงการประพฤติ
ปฏิบัติของแตละคนจะตองกระทบกระเทือนซ่ึงกันและกัน ยิ่งปจเจกบุคคลมีอํานาจอยูในมือมาก
เพียงใดเขากจ็ะตองมีหนาท่ีเชิงศีลธรรม (Moral Duty) มากยิ่งข้ึนเทานั้น ตามท่ี หลุยส ฮอดจ (Louis 
W. Hodge) เสนอใน Responsible Journalism วา ความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมี 3 ระดับ คือ 

1. ความรับผิดชอบประเภท รับคําส่ัง (Assigned) หมายถึง ความสัมพันธระหวางมนุษย
หรือกลุมคน ซ่ึงคนหนึ่งตองรับคําส่ังจากอีกคนหนึ่ง เชน ลูกจางรับคําส่ังจากนายจาง นักเรียนรับ 
คําส่ังจากครู หรือพลทหารรับคําส่ังจากนายทหาร ในบางสังคมส่ือมวลชนตองรับคําส่ังจากรัฐบาล 
ส่ือมวลชนเปนเพียงแขนขาของรัฐบาลเทานั้น นักส่ือสารมวลชนเองก็ไดรับมอบหมายหนาท่ีจาก
องคกรท่ีตนสังกัดไดรับคําส่ังจากบรรณาธิการใหไปหาขาวนั้นขาวนี ้

2. ความรับผิดชอบประเภท ภาระผูกพัน ซ่ึงมีท้ังท่ีผูกพันอยางเปนทางการและไมเปน
ทางการ (Contracted, Formal, Informal) ความรับผิดชอบประเภทนีมั้กอยูในกรอบของบุคคลหรือ
กลุมบุคคลท่ีมีความเสมอภาคกันมากข้ึนและตกลงท่ีจะแลกเปล่ียนขอประพฤติปฏิบัติและขอบังคับ
ระหวางกันกลายเปนสัญญาประชาคม ในสังคมประชาธิปไตยส่ือมวลชนมีความรับผิดชอบตามพันธะ
สัญญาท่ีมีตอสังคม แมจะไมมีเอกสารสัญญา แตก็มีความเปนจริงเทานั้น สังคมเหมือนกับใหสัญญา
กับส่ือมวลชนวาจะใหเสรีภาพเพ่ือท่ีส่ือมวลชนนั้นจะไดเสาะแสวงหาขอมูลมาสนองสาธารณะ 
                                                 

12 สิริทิพย  ขันธสุวรรณ.   “การหนังสือพิมพเบื้องตน”   เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
หนังสือพิมพ.  หนา 192. 
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ส่ือมวลชนมีขอสัญญาอยูสองฉบับ ฉบับหนึ่งเปนสัญญากับองคกรท่ีตนสังกัดอยู และ
อีกฉบับหนึง่เปนสัญญาตอประชาชน แตเนือ่งจากองคกรส่ือสารมวลชนเองก็มีพนัธะสัญญาตอสาธารณะ 
ดังนั้นสัญญาระหวางองคกรกับนักส่ือสารมวลชนก็จะสะทอนความตองการของสาธารณะดวย 

3. ความรับผิดชอบประเภทสัญญาตอตัวเอง คนบางคนสัญญาตอตัวเองวาจะมีความรับผิดชอบ
ตอใคร อยางไร คนเชนนั้นคือคนท่ีมีคุณธรรมดวยตัวของเขาเองโดยไมมีใครบีบบังคับใหตองทํา
เชนนั้น นักหนังสือพิมพท่ีมีสัญญาตอตัวเองคือผูท่ีพัฒนามโนสํานึกของตนเองวาจะตองทําเชนไร 
จะเปนผูสรางมาตรฐานใหตวัเขาวาจะมีหลักการเชนไรและจะใหอะไรตอสาธารณะคนเชนนี้จะเห็นวา
หนาท่ีของเขามีมากกวาหาขาวไปสงโรงพิมพ เขาจะมองภาระงานของเขาวาเปนเสียงเพรียกจากสวรรค 
(A calling หรือ vocation ในความหมายของ มารติน ลูเธอร) คลายกับมีพลังลึกลับผลักดันใหเขา
ตองรับภาระพิเศษเชนนั้น   แตความรับผิดชอบของส่ือมวลชนยังข้ึนอยูกับบทบาทของส่ือมวลชนดวย13 

 
การพดูถึงความรับผิดชอบของสื่อมวลชนเร่ิมจากยคุหนังสือพิมพเหลือง (Yellow Journalism) 

ในปลายศตวรรษท่ี 19  ซ่ึงหนังสือพิมพในสหรัฐอเมริกากําลังแขงขันกันแยงผูอานโดยปราศจาก
ความรับผิดชอบและเสนอเร่ืองราวที่เราอารมณและไรสาระ ดังนั้นจึงมีการวิพากษวิจารณส่ือมวลชน
กันอยางหนัก ตั้งแตปลายศตวรรษจนถึงศตวรรษท่ี 20 สาระสําคัญสรุปไดดังตอไปนี ้

1. ส่ือมวลชนใชปากกาสรางอํานาจเพ่ือผลประโยชนของตนเอง เจาของส่ือมวลชนไดโฆษณา
ชวนเช่ือความคิดของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจ และไมเสนอความ
คิดเห็นที่ขัดแยงกันตน 

2. ส่ือมวลชนตกอยูภายใตอํานาจของธุรกิจขนาดใหญ และบางคร้ังปลอยใหผูโฆษณา
เขามาควบคุมนโยบายและเนื้อหาของส่ือมวลชน 

3. ส่ือมวลชนตอตานการเปล่ียนแปลงสังคม 
4. ส่ือมวลชนมักจะใหความสนใจเสนอขาวสารท่ีไมเปนแกนสาร และกระตุนอารมณ

มากกวาท่ีจะเสนอขาวสารที่เปนสาระ ความบันเทิงในส่ือมวลชนก็ขาดสาระ 
5. ส่ือมวลชนเปนอันตรายตอศีลธรรมของประชาชน 
6. ส่ือมวลชนแทรกแซงเสรีภาพของบุคคลโดยไมมีเหตุผลสมควร 

                                                 
13 สุกัญญา   สุดบรรทัด.  จริยธรรมสื่อมวลชน.  วาดวยบทบาทและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน 

เอกสารบรรยาย  (อัดสําเนา). 
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7. ส่ือมวลชนถูกควบคุมโดยช้ันทางสังคมและเศรษฐกิจคือ ช้ันธุรกิจ (The Business 
Class) จึงเปนการยากแกผูท่ีจะเขามาใหมในธุรกจิส่ือมวลชน ดังนั้นจงึเปนอันตรายตอตลาดความคิด 
ท่ีเสรีและเปด (The free and open market of ideas)14 

สถานการณเชนนี้ ทําใหหนังสือพิมพอเมริกันเร่ิมแสวงหาแนวทางท่ีจะแกไขปญหา
บุคคลสําคัญคนหนึ่ง คือ โจเซฟ พูลิตเซอร (Joseph Pulizer) ไดแสดงความคิดเห็นไวในวารสาร 
North America Review ในป ค.ศ. 1904 วา ไมมีอะไรจะชวยใหวงการหนังสือพิมพหลุดพน           
จากผลประโยชนทางธุรกิจท่ีขัดกับผลประโยชนของประชาชนได นอกจากความยดึม่ันในอุดมคติ
และความต้ังใจอยางแรงกลาท่ีจะกระทําในส่ิงท่ีถูกตอง และความรูสึกจริงใจตอความรับผิดชอบ
ทางคุณธรรม15  ทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคมไดรับการเผยแพรอยางกวางขวาง อันเนื่องมาจากรายงาน
ของคณะกรรมาธิการฮัทชินส (The Hutchins Commission) ซ่ึงเปนคณะกรรมาธิการเสรีภาพส่ือมวลชน 
(The Commission of Freedom of the press) ของสหรัฐอเมริกาท่ีตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ. 1942 โดยมี           
โรเบิรต เอ็ม ฮัทชินส (Robert M. Huchins) เปนประธาน 

อยางไรก็ตามแนวคิด เร่ืองความรับผิดชอบของส่ือมวลชนตอสังคมไดกอต้ังข้ึนกอนหนานี้
นานแลว โดยบรรณาธิการและผูพิมพหนงัสือพิมพในสหรัฐอเมริกา บุคคลเหลานี้ไดตระหนักวา
สถานการณในศตวรรษที่ 20 ตองการส่ือมวลชนรูปแบบใหมท่ีตางไปจากรูปแบบเสรนีิยมเดิม นัน่คือ 
ส่ือมวลชนท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมความคิดนีจ้ะประจวบเหมาะกับปฏิกิริยาของประชาชนตอ
ยุคการปฏิวัติการส่ือสาร 

ส่ือมวลชนในยุคเสรีนิยม ก็เชนเดียวกับส่ือมวลชนในยุคอํานาจนยิมท่ีตกอยูในมือของ 
ผูมีอํานาจเพียงไมกี่คน (A Powerful Few)  แมส่ือมวลชนในระบบเสรีจะมีเสรีภาพ  แตส่ือมวลชน       
ก็ตกอยูในมือของเจาของและผูจัดการส่ือมวลชน จงึไมเปนการงายอีกตอไปท่ีส่ือมวลชนจะเปนตลาด
เสรีของความคิดตามท่ี จอหน สจวด มิลล (John Stuat Mill) และ โทมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas 
Jefferson) ไดใหคํานยิามไว 

ตามทฤษฎีส่ือมวลชนเสรีนิยมนั้น โดยพืน้ฐานแลวส่ือมวลชนเปนเคร่ืองมือของบุคคล
หรือปจเจกชนในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี และยังเปนเคร่ืองมือในการสะทอนความเปนจริง      
ในสังคมและแจงขาวสารใหความบันเทิงและเพื่อการคา ท้ังนี้บทบาทดังกลาวไดกอใหเกิดปญหา
หลายประการ ไดแก ขอบเขตความกวางขวางของเสรีภาพวามีมากนอยเพียงใด การมีอภิสิทธิ์

                                                 
14 ปรมะ  สตะเวทิน.  การสื่อสารมวลชน กระบวนการทฤษฎี.   พิมพครั้งที่ 2.   กรุงเทพมหานคร :  

หจก. ภาพพิมพ, 2541, หนา 189 – 190. 
15 สมควร กวียะ.  การสื่อสารมวลชน. อางถึงใน ปรมะ  สตะเวทิน.  การสื่อสารมวลชนกระบวนการและ 

ทฤษฎี.  หนา 190. 
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เสรีภาพมากกวาบุคคลธรรมดาในเร่ืองการไดมาซ่ึงขาว และการเขาถึงส่ือมวลชนของแหลงขาวท่ีไมมี
อํานาจตอรองทางการเมืองและเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังมีแนวโนมท่ีจะปกปดขาวสารของสวนรวม
อันจะกอใหเกดิความเสียหายแกผูอาน 

ตอมามีการวพิากษวจิารณถึงเสรีภาพของส่ือมวลชนแบบเสรีนิยมวา มีเสรีภาพมากเกินไป
จนปราศจากความรับผิดชอบ จึงมีเสียงเรียกรองใหส่ือมวลชนมีความรับผิดชอบควบคูไปกับเสรีภาพ 
โดยใหเสรีภาพถูกจํากัดขอบเขตดวยความรูสึกรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพ ท้ังนี้เพื่อใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีของส่ือมวลชนเกิดผลดี จึงเกิดเปนทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคมข้ึน โดยบทบาท
หลักของส่ือมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคมควรเปนดังนี ้

1.  การใหขาวสารและใหมีการอภิปรายโตเถียงในเร่ืองสวนรวมหรือกจิการสาธารณะ 
2. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยและใหความสวางทางปญญาแกสาธารณชน  เพื่อให

เกิดความสามารถในการปกครองตนเอง 
3.  ตองพิทักษรักษาสิทธิของบุคคลโดยคอยเฝาดูการทํางานของรัฐบาล 
4.  ควรใหบริการแกระบบเศรษฐกิจ ดวยการเนนสงเสริมผลประโยชนของผูซ้ือขายสินคา 

และการบริการดวยส่ือโฆษณา   แตรายไดจากการนี้จะตองไมบ่ันทอนการใชเสรีภาพของส่ือ 
5. ควรใหความบนัเทิงแกสาธารณชน โดยมีเง่ือนไขวาจะตองเปนความบันเทิงท่ีดีและ

มีคุณภาพเทานัน้ 
6. ควรหลีกเล่ียงไมนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวท่ีอาจนําไปสูการประกอบอาชญากรรม ความ

รุนแรง  ความไมสงบเรียบรอยของบานเมือง  หรือการกาวราวตอชนกลุมนอยในสังคม 
7. ควรมีลักษณะพหุนยิม คือสะทอนความคิดเห็นทีแ่ตกตาง รวมท้ังเปดโอกาสใหมี

การใชสิทธิตอบโตทางความคิดซ่ึงกันและกันระหวางคนในสังคม16 
บทบาทดังกลาวเปนส่ิงสะทอนถึงการทําหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ มุงหมายประโยชน

ของสังคมเปนท่ีตั้ง แตเมื่อหนังสือพิมพละเลยหรือปฏิบัติในทางตรงกันขาม จึงถูกสังคมตําหนิ
วิพากษวจิารณ  และเรียกรองใหควบคุมหนงัสือพิมพดวยวิธีการตาง ๆ 

ผูวิจัยนําทฤษฎีความรับผิดชอบ มาเปนกรอบในการศึกษาพัฒนาการการเผยแพรและควบคุม
กันเอง  ของหนังแผนพบวา  การท่ีหนังแผนตองการสถาปนาระบบการควบคุมกันเองก็เพื่อใหหนังแผน
ปฏิบัติหนาท่ีสอดคลองกับบทบาทขางตน หลีกเล่ียงการถูกควบคุมดวยอํานาจอ่ืนนัน่เอง 

 
 
                                                 

16 ชวรงค  ลิมปปทมปาณี. “บทบาทสื่อมวลชนกับการพัฒนาความเปนประชาสังคม” ใน ขบวนการ 
ประชาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยและพัฒนาประชาสังคม, 2542, หนา 165. 
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4.  ทฤษฎีวิพากษ  (Critical Theory) 
 
 ทฤษฎีวิพากษเปนอีกทฤษฎีหนึ่ง ท่ีนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาพัฒนาการการควบคุม
กันเองของหนังแผน โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีทฤษฎีวิพากษใหความสําคัญกับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
สภาพแวดลอม ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่มีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
ส่ือมวลชน 

การท่ีส่ือมวลชนจะทําหนาท่ีอยางมีสํานึกรับผิดชอบ ยดึม่ันในกรอบจรรยาบรรณ และ
ความเปนธรรมในสังคม เพียงไร มิไดข้ึนอยูกับปจจยัเฉพาะตัวส่ือฝายเดียว แตเง่ือนไขแวดลอม        
ในบริบททางสังคมมีอิทธิพลอยางยิ่ง ปจจัยแวดลอมดังกลาวมีผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมกนัเองของส่ือดวย 

ตนกําเนดิของทฤษฎีวิพากษเร่ิมตนมาต้ังแตศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงรูจักกันในนามของทฤษฎี 
MARXIST หรือทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) ทฤษฎีนี้ไดผานการทดสอบ 
โดยการนาํมาใชในภาคปฏิบัตกิารทีเ่ปนจริงและมีวิพากษวจิารณ เพือ่พัฒนาปรับปรุงทฤษฎีอยูตลอดเวลา 
ดังนั้นจากทฤษฎีท่ี Karl Marx ไดเร่ิมตนวางพ้ืนฐานเอาไว จึงแตกแยกกิ่งกานสาขาออกเปนอีกหลาย
ทฤษฎียอย ๆ  กลาวคือ  D. McQuail (1987) ไดแบงทฤษฎีวิพากษออกเปน 3 รุน  คือ 
 รุนแรก ทฤษฎีมารกฉบับคลาสสิก 
 รุนสอง ประกอบดวย 3 ทฤษฎี คือ Political Economic Media Theory, The Frankfurt 
School และ Hegemonic Theory Of Media 
 รุนสาม  (Critical) Cultural Study 
 สําหรับทฤษฎีวิพากษท่ีจะนํามาใชในการศกึษาส่ือมวลชน ไดคงอยูในรุนท่ีสองและรุนท่ีสาม 
ซ่ึงมีหลักการและวิธีการวเิคราะหบางอยางท่ีสืบตอมาจากทฤษฎีมารกซฉบับคลาสสิก แตทวาในเร่ือง 
ของจุดเนนและแงมุมบางประการ ทฤษฎียอยเหลานี้จะใหคําอธิบายท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ 
Political Economic Media Theory จะสนใจมิติดานเศรษฐกิจการเมืองท่ีเขามามีสวนกําหนดกระบวนการ
ทํางานของส่ือมวลชนในขณะท่ีสํานกั Frankfurt จะลดความสนใจในเร่ืองเศรษฐกิจการเมืองลงไปบาง 
โดยเฉพาะจะสนใจการทํางานของส่ือมวลชนท่ีมีอยูในวัฒนธรรมแบบ Culture industry สวนกลุม 
Hegemonic Theory of Media นั้น ประเด็นหลักท่ีศึกษาในงานวิจยัของหนังแผนคือการตอสูดาน
ความคิดและอุดมการณ ในสังคมโดยพิจารณาส่ือมวลชนในฐานะกลไกทางอุดมการณ ซ่ึงเปนสนาม
ของสงครามแยงชิงพ้ืนท่ีทางอุดมการณและวัฒนธรรม 
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 การศึกษาระบบการสื่อสาร ตามแนวทางของสํานักทฤษฎีวิพากษคําถามในมิติเชิงจริยธรรม 
(Ethical Aspect) ของกระบวนการและระบบการส่ือสารจึงไดรับต้ังข้ึนมา เชน ส่ือมวลชนไดทํา
หนาท่ีเปนกลไกสรางความยุติธรรมในสังคม  หรือกลับชวยเพิ่มขยายความอยุติธรรมใหมากข้ึน 
 ท้ังนี้วตัถุประสงคของการคนควาวจิยัของสํานึกนี ้ ไมไดมีเปาหมายเพ่ือการเรียนรูเทานัน้ 
หากแตมีเปาหมายเพ่ือการนาํไปใชแกไขปญหาท่ีเปนจริงดวย ลูทางในการแกปญหาของสํานักนี้จะ
นําเสนอวิธีการแกไขแบบสวนรวม (Collective) มิใชทางออกของแตละบุคคล (Individual) 
 E.M. Rogers ไดทําขอสรุปเปรียบเทียบระหวางสํานักคิดกระแสหลักของส่ือมวลชนท่ี
เรียกวา สํานักประจกัษนยิม (Empirical School) หรือ P. Lazarsfeld เรียกวา การวิจัยเชิงบริหาร 
(Administrative Research) กับสํานักทฤษฎีวิพากษ วธีิการของทฤษฎีวิพากษกอตัวมาจากปรัชญา         
ท่ีเปนคูตรงกนัขามกับปรัชญาแบบ Positivisim ซ่ึงถือวาความเปนจริง (reality) และความรูเปนส่ิงท่ี
มีอยูแลว (given) การศึกษาคนควาก็คือ ความพยายามท่ีจะอธิบายส่ิงท่ีเปนอยูนัน้วา อะไรเปนอะไร       
แตปรัชญา Negative ของทฤษฎีวิพากษไมเช่ือวาความเปนจริงเปนส่ิงท่ีถูกกําหนดใหมาแลว  หากแตเปนส่ิง
ท่ีถูกสรางข้ึนมา 
 ดังนั้น จึงตองต้ังคําถามกับปรากฏการณทางสังคมวา ส่ิงท่ีเปนอยูนัน้เปนมาไดอยางไร
คล่ีคลายมาไดอยางไร ดวยกลไกและกระบวนการอะไร กลาวคือเปนการวิเคราะหประวตัิศาสตร
รากเหงาความเปนมาของปรากฏการณทางสังคม 
 ในขณะท่ีสํานกัประจกัษนยิมมุงสนใจท่ีจะตอบคําถามวา อยางไร (เชน ทําอยางไรกลยทุธ 
การส่ือสารจึงจะมีประสิทธิภาพมากกวาท่ีเปนอยู) และ (เทาไร เชน จาํนวนคนท่ีเปดรับรายการนีมี้
เทาไร เปดดูมากนอยเทาไร) แตทฤษฎีวิพากษจะต้ังคําถามวา ทําไมจงึเปนเชนนัน้ และทําไมจึงไม
เปนเชนนั้น เชนทําไมรายการปจจุบันในเร่ืองของสุขภาพทางโทรทัศนจึงไมสอดคลองกับโรคท่ีคนไทย
สวนใหญเผชิญอยู 
 วิธีการเขาสูปญหาและการวเิคราะหขอมูลและสํานักประจักษนยิม จะขีดวงจํากัดตัวเอง
อยูเพียงภายในกระบวนการหรือระบบการส่ือสารเทานั้น โดยไมพิจารณาออกไปถึงบริบททางสังคม
ท่ีกระบวนการหรือระบบการส่ือสารนั้นกําลังเกดิข้ึน เชน เม่ือพิจารณาปญหาการเปดรับส่ือของบุคคล
กลุมตาง ๆ ในสังคมก็จะไมพิจารณาถึงปจจัยของการเขาถึงส่ือ (Accessibility) หรือวถีิชีวิตประจาํวนั
ของผูรับสาร การวิเคราะหจงึมีลักษณะแบบแยกสวน (Sectarian) ในลักษณะท่ีตรงกนัขาม วิธีการ
เขาสูปญหาของทฤษฎีวิพากษจะใชการวิเคราะหในลักษณะองครวม (Holistic) กลาวคือพิจารณา
ความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางปจจยัตาง ๆ อยูเสมอ 
 กลาวเฉพาะในกรณีของกระบวนการหนึ่งของระบบการส่ือสาร ทฤษฎีวิพากษมีแนวคิด
พื้นฐานวาระบบดังกลาวไมเคยเกิดข้ึนอยางตัดขาดจากบริบททางสังคมเลย ไมวาจะเปนมิติเศรษฐกิจ 
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การเมือง สังคมหรือวัฒนธรรม ทฤษฎีวิพากษมีความเห็นวาการศึกษาแตตัวการส่ือสารอยางเดียว
โดด ๆ โดยละเลยบริบททางสังคมของการส่ือสารเชนแนวทางของประจักษนิยมนัน้ใหผลเสียท้ังใน
ระดับวิชาการและระดับปฏิบัติในเชิงคุณคาทางวิชาการ 
 สํานักคิดกระแสหลัก กับทฤษฎีวิพากษ อธิบายความสัมพันธระหวางส่ือมวลชนกับ
สังคมแตกตางกัน ทฤษฎีกระแสหลัก เชน Functionlism มีสมมติฐานตอสังคมวาสังคมนั้นจะมี
เสถียรภาพ (Stability) และความสมดุล (Equilibrium) เปนหลักและจะมีบางชวงขณะเทานัน้ท่ี
อาจจะเกิดความขัดแยงข้ึนมา แตในทายท่ีสุดแลวก็จะกลับเขาสูสภาวะสมดุลเอง เม่ือทัศนะตอสังคมมี
ดังนั้น ส่ือมวลชนในฐานะกลไกตัวหนึ่งของสังคมก็ยอมถูกกําหนดหนาท่ีใหชวยสรางสรรคและธํารง
รักษาเสถียรภาพและความสมดุลของสังคมใหคงอยูตอไป 
 ขณะท่ีสํานักวิพากษมีสมมติฐานท่ีตรงกันขามกับทฤษฎีกระแสหลัก เนื่องจากมองเห็น
วาสังคมนั้นประกอบข้ึนดวยคนกลุมตาง ๆ ชนช้ันตาง ๆ ท่ีลวนมีความขัดแยง (Conflict & 
Contradiction) เปนดานหลัก ดังนัน้คนแตละกลุมก็จะพยายามใชกลไกทุกอยางของสังคม รวมท้ัง
ส่ือมวลชนเพ่ือจัดการกับความขัดแยงเพื่อใหผลสุดทายออกมาเปนประโยชนแกกลุม หรือชนช้ันของตน
ใหมากท่ีสุด 
 ส่ือมวลชนในฐานะปจจัยการผลิตความคิดอยางหนึ่งของสังคม จงึมักจะตกเปนเคร่ืองมือ
ใหกลุมผูปกครอง กลุมเจาของทุนหรือกลุมท่ีไดเปรียบ มีอภิสิทธ์ิและมีอํานาจในสังคม นําเอาไปใช
จัดการกับคนกลุมอ่ืน ๆ มากกวา ภาพลักษณของส่ือมวลชนจึงมักจะออกมาเปน ผูชวยผูราย หรือ
มิฉะนั้นก็อาจจะเปนผูรายไปเสียเอง17  
 การครอบครองความเปนเจาของ (Hegemony) ท่ีกลาวในรุนท่ี 2 ของการกลาวทฤษฎีวิพากษ
เปน 3 รุน Gramsci ใชคํานิยามของคําวา “Hegemony” ใน 2 มิติ  คือ 

- Political Hegemany อันหมายถึงการสถาปนาระบบการเมืองระบบหนึง่ใหกลายเปน
ระบบหลักของสังคม ตัวอยางเชน ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ท่ีวางเง่ือนไขใหพรรค
การเมืองทุกพรรคสงผูสมัครรับเลือกตั้งเขามาในสภา หากพรรคใดมีจาํนวน สส. มากท่ีสุด ก็จะ
ไดรับสิทธิในการจัดต้ังรัฐบาลและมีหัวหนาพรรคเปนนายกรัฐมนตรี (ท่ีในประเทศไทยเรียกวาเปน
ระบบ “คณิตศาสตรทางการเมือง”) ไมวาวิธีการได สส. นั้นจะไดมาดวยวิธีการอยางไร ไมวา
หัวหนาพรรคการเมืองท่ีมี สส. มากท่ีสุดจะมีความเหมาะสมเปนผูนําหรือไมก็ตาม แตนี่กเ็ปนระบบ
การเมืองท่ีไดรับการยอมรับอยูในสังคมไทยปจจุบัน 

                                                 
17 กาญจนา  แกวเทพ.  การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ : แนวคิดและตัวอยางงานวิจัย.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ,  2541,  หนา 7 – 13. 
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 และเม่ือมีรูปแบบการเมืองหลัก เปนระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบมีตวัแทนแลว รูปแบบ
การเมืองในแบบอ่ืน ๆ ก็หมดความชอบธรรมไปโดยปริยาย เชน การรวมตัวของกลุมประชาชนท่ีมี
ปญหาและตองการวิธีแกปญหาโดยตรง (โดยไมผานตวัแทน) จะถูกมองวาเปนการกอหวอดสราง
ความไมสงบ  ท่ีเรียกวา  เกดิการชุมนุมกอกวน (Mob) เปนตน 
 - Cultural Hegemony มีความหมายเชนเดยีวกัน Political hegemony เพียงแตเปล่ียนมิติ
มาเปนดานวัฒนธรรม อันหมายถึงการสถาปนาระบบคิดระบบวัฒนธรรมอันหนึง่ใหกลายเปนระบบ
คิดหลักและวฒันธรรมหลักของสังคม ตวัอยางเชน ระบบคิดอันหนึ่งท่ีวา “คนเราทุกเกิดมา ยอมเหน็
แกตวัเองเปนธรรมชาติของมนุษย” (เม่ือเวลามีการนําประโยคเหลานี้มาใช มักจะมีขอความกํากับ 
วา “เปนท่ียอมรับกันแลววา (consensus) มนุษยทุกคน.....” ในขณะที่อาจจะมีระบบคิดอันอ่ืน ๆ         
ท่ีโตแยงวา “ส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย ลวนเปนเพื่อนรวมทุกขเกิดแกเจ็บตายดวยกัน หากทุกคนมัวแตเห็น
แกตวัเอง กจ็ะเอาตัวไมรอดไปได” แตความคิดชุดหลังนี ้มิใชความคิดกระแสหลักของสังคม ดังนั้น 
เราจึงอาจจะทําการวิเคราะหเนื้อหาผลงานของส่ือมวลชน (Media product) เพื่อตรวจสอบวาส่ือ         
ไดนําเสนอระบบคิดอันใดเปนระบบคิดหลัก และระบบคิดอ่ืน ๆ มีวิธีการโตแยงหักลางระบบคิด
หลังอยางไรบาง 
 หรือในกรณีวัฒนธรรมหลักของสังคมไทย ก็คือวัฒนธรรมท่ีบุคคลไมสามารถจะเจริญกาวหนา 
ใชความสามารถสวนตัวโดยลําพังได (อันเปนวัฒนธรรม “คาของคน อยูท่ีผลของงาน”) เพราะ
สังคมไทยมีวัฒนธรรมเร่ืองพรรคพวกเสนสายเปนเง่ือนไขของความกาวหนาในชีวิต (เปนวัฒนธรรม
ท่ีวา “คาของคนอยูท่ีวาเปนคนของใคร”)  เปนตน 
 การดําเนนิการเพื่อครอบครองความเปนเจาท้ังดานการเมืองและดานวัฒนธรรมนัน้ มีบทบาท
เกี่ยวของกับแนวคิดท่ีไดกลาวมาแลวคือ 

(1)  มีบทบาทสําคัญในการสราง “กลุมทางประวัติศาสตร” (Historical Block) เพราะ
กลุมท่ีเปนแกนกลางจะตองสามารถ hegemonize กลุมอ่ืน ๆ ใหไดเสียกอน จึงจะไดรับความรวมมือ
และสมานฉันทจากกลุมอ่ืน ๆ และชนช้ันอ่ืน ๆ มาดําเนนิการเปล่ียนแปลงสังคมได 

(2)  เปนเคร่ืองมือสําคัญในการทําสงครามแยงชิงพื้นท่ีทางความคิด และพืน้ท่ีทางวฒันธรรม 
(War of Position) ดังท่ีไดกลาวมาแลว การแยงชิงพ้ืนท่ีดังกลาวนัน้ Gramsci เนนหนักวา จะตองมี
ลักษณะรอบดาน  (ท้ังดานเศรษฐกิจ  การเมือง  จริยธรรม  และวัฒนธรรม) 

(3)  มีแตกลุมท่ีประสบความสําเร็จในการทําใหกลุมอ่ืนยอมรับอยางเห็นคลอยตามดวย
แบบสมัครใจ (consent) จึงจะสามารถสถาปนาตัวเองเปนกลุมผูนําในการเปล่ียนแปลงสังคมได 
 สําหรับการปฏิบัติการเพื่อ hegemonize นั้น อาจจะประกอบดวยปฏิบัตกิารทางวาทกรรม 
(discursive practice) เชน การใหคําอธิบาย การอบรมส่ังสอน การเผยแพรแนวคิดผานส่ือตาง ๆ  
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การโฆษณาชวนเช่ือ ฯลฯ  และปฏิบัติการท่ีเปนการลงมือดําเนินการในรูปของการกระทํา (Action) 
หรือกิจกรรม (Activities) เชน การทําบุญกุศลของบรรดานายทุน การทํากิจกรรมสังคมสงเคราะห
ท้ังหลาย ฯลฯ ในการปฏิบัติการท้ัง 2 ประเภทนี้ กลุมคนพิเศษท่ี Gramsci เรียกวา “ปญญาชน” 
(Intellectual) จะมีบทบาทเปนพิเศษ และมีผลสํานึกและประสิทธิภาพในการควบคุมกันเองของ
หนังแผนอีกดวย18 
 จากทฤษฎีดังกลาว เม่ือนํามาใชเปนพื้นฐานในการศึกษาการควบคุมกันเองของหนังแผน
จะพบวาสอดคลองกับแนวความคิดของทฤษฎีนี้ นั่นคือ การท่ีจะทําใหหนังแผนทําหนาท่ีในแนวทาง
ท่ีควรจะเปน ยึดม่ันในหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณ การควบคุมและตรวจสอบกันเอง จึงเปน           
ส่ิงสําคัญ อีกทั้งการสถาปนาระบบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ท่ีมีความเปนธรรม จะควบคุมให       
หนังแผนปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตองอีกดวย 
 แนวคิดของทฤษฎีวิพากษมองวา ส่ือมวลชนเปนเพยีงเคร่ืองมือของผูมีอํานาจในสังคม 
หากสังคมมีความเขมแข็ง สามารถสรางระบบการควบคุมส่ือไมใหเปนเคร่ืองมือของฝายใดฝายหนึ่ง
แลว การทําหนาท่ีจะเปนไปเพื่อสังคมสวนรวม ซ่ึงการควบคุมกันเองระหวางส่ือมวลชนเปนวิธีการ
หนึ่งจะทําใหส่ือไมตกเปนเคร่ืองมือของฝายใดฝายหนึ่ง ทฤษฎีวิพากษจึงใหความสําคัญกับปจจัย
แวดลอมท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไมยิ่งหยอนไปกวาอิทธิพลของตัวส่ือเอง 
 การท่ีปจจัยแวดลอมดังกลาวมีผลตอการทําหนาท่ีของหนังแผน เพราะเปนเง่ือนไขท่ีจะ
ทําใหหนังแผนดํารงความเปนอิสระจากอิทธิพลท้ังภายในและภายนอก  
 
5.  ทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในสังคม  (Structural and Functional Theory) 
 
 เดนิส แม็คเควล (Danis Mcquail) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน ไวในหนังสือ 
Mass Communication Theory โดยอางถึงทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาท่ี (Structure Function 
Theory) ในสังคมของเมอรตัน (Merton) วา สังคมคือ ระบบอันหนึ่งซ่ึงประกอบดวยหนวยทํางาน
หรือระบบยอยจํานวนหน่ึงยึดโยงกันอยู และชวยกนัทํางานคนละอยางซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปน
ตอสวนรวม ส่ือมวลชน คือหนวยหรือระบบยอยอันหนึ่งท่ีมีบทบาทหนาท่ีตอบสนองความจําเปน
ทางสังคมในดานความตอเนือ่ง การรักษากฎระเบียบกฎเกณฑการรวมเอกภาพ การกระตุนเตือน 
การแนะนําแนวทางและการปรับตัว 

                                                 
18 กาญจนา  แกวเทพ.  การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ : แนวคิดและตัวอยางงานวิจัย.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ,  2541,  หนา 91-93.  
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 ทฤษฎีนี้ชี้ใหเห็นวา ส่ือมวลชนเปนระบบยอยอิสระท่ีมีทิศทางของตนเอง และคอย
ปรับปรุงแกไขตนเองอยูเสมอ โดยไมจาํเปนตองอยูในกรอบของอุดมการณทางการเมือง แตอาจ
ตองอยูในกฎระเบียบของวิชาชีพที่เกิดข้ึนจากการตอรองในลักษณะการเมืองอยูบาง โดยเช่ือวา
ส่ือมวลชนเปนเพียงเคร่ืองมือของการธํารงสังคม ไมเหมือนกับแนวคิดแบบมารกซ์ิสตท่ีเห็นวา 
ส่ือมวลชนเปนแหลงกําเนิดท่ีมีศักยภาพในการเปล่ียนแปลง 
 สวน  สุกัญญา สุดบรรทัด  ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนในสังคมไว  ดังนี้ 

1.  บทบาทในการสรางเสริมสติปญญาแกสาธารณะชน (Enlightening the Public) ไดแก
การเปนแหลงขาวสาร ซ่ึงสาธารณะชนนําไปใชประกอบการตัดสินใจ และทําใหไดรูถึงทัศนคติ
แนวความคิดของคนท่ีอยูรวมสังคมเดียวกัน 

2. บทบาทในการเกื้อกูลระบบทางการเมือง (Servicing the Political System) ส่ือมวลชน      
มีบทบาทในการแถลงแจงใหประชาชนทราบเกีย่วกับการบริหารงานของรัฐเปนผูหยิบยกปญหาสําคัญ
มาอภิปรายอยางกวางขวางเพื่อเกื้อกูลวิถีทางดําเนินชีวิตในระบอบประชาธิปไตย 

3. บทบาทในการพิทักษเสรีภาพสวนบุคคล (Safeguarding Personal Liberties) ส่ือมวลชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพคอยเฝารัฐบาลมิใหกระทําการใดท่ีบอนทําลายสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 

4. บทบาทในการหาผลประโยชน (Making a Profit) เพื่อท่ีวาส่ือมวลชนจะไมตกเปน
เคร่ืองมือของบุคคลใดหรือกลุมใด  ส่ือมวลชนก็ตองชวยตัวเองในการหาผลประโยชน 

5. บทบาทในการใหความบันเทิง (Providing Entertainment) แมจะปรากฏวาส่ือมวลชน
บางประเภทจะเนนการบันเทิงมากเกินไป แตก็เปนหนาท่ีหนึ่งของส่ือมวลชน อยางไรก็ตามส่ือมวลชน
ก็จะตองไมลืมหนาท่ีในการใหขาวสาร  ซ่ึงเปนหนาท่ีหลัก 

6. บทบาทในการเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจ (Service the Economic System) กระทําโดย
การโฆษณา ซ่ึงเปนการขยายระบบเศรษฐกิจการคาอยางรวดเร็ว โดยการเปนส่ือนาํผูซ้ือและผูขาย
ใหมาพบกัน ส่ือมวลชนยังบริการขาวสารทางเศรษฐกิจเพื่อใหบริษัทรานคาไดตัดสินวิถีทาง
ในภายภาคหนาดวย 
 อยางไรก็ตามบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนดังกลาว วางอยูบนรากฐานของเสรีนิยมซ่ึงยึดถือ 
ในเสรีภาพ เช่ือในความเปนมนุษยซ่ึงเกิดมาอยางเสรี รูจักใชเหตุผลอันทําใหมนุษยตางจากสัตว 
อุดมการณแหงความสัมพันธระหวางมนุษยกับรัฐ มีอยูวา รัฐจะตองกระทําการซ่ึงกีดกันเสรีภาพ
สวนบุคคลนอยท่ีสุด  คือจะตองปลอยใหประชาชนกระทําการโดยเสรีเทาท่ีกระทําได19   

                                                 
19 สุกัญญา  สุดบรรทัด. อางใน กฤติยา  รุจิโชค.  “ปญหาของการรายงานขาวสืบสวน กรณีศึกษา  

ขาวผูคายาเสพติดในหนังสือพิมพ”   วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539,   
หนา 38-39. 
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 ผูศึกษาไดนําแนวคิดเกี่ยวกับโครงสราง บทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชนมาประกอบใน
การศึกษาวิจัยพัฒนาการการควบคุมกันเองของหนังแผน ซ่ึงพบวาการท่ีหนังแผนในฐานะสมาชิก
ของสังคมพยายามสถาปนาระบบการควบคุมกันเองข้ึน ก็เพื่อกํากับใหหนังแผนทําหนาท่ีเพื่อประโยชน
ของสวนรวม ท้ังในดานการนําเสนอเร่ืองราวความบันเทิงตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหสังคมมีความ 
กาวหนา ขณะเดียวกันหนังแผนตองยึดม่ันในจรรยาบรรณไมตกเปนเคร่ืองมือของฝายใดฝายหนึ่ง
ในการแสวงหาประโยชน ความพยายามที่จะรวมตัวและควบคุมซ่ึงกนัและกันจึงเปนไปตามหลักการ
ทฤษฎีดังกลาว 
 
6.  แบบจําลองการครอบงํา 
 
 แบบจําลองการครอบงํา หมายไปถึง ประเภทของสถานการณ การส่ือสารมวลชน ซ่ึงผู
สงสารมวลชนกําหนดผูรับสารนี้ตามจุดมุงหมายของตนเอง และดังนัน้ จึงเปนการกําหนดเอาเองวา  
จะมีทัศนคติอันชัดเจนและหนักแนนเพียงไร และอยางไรตอผูรับสาร ดังนั้น สัมพันธภาพเชนนี ้      
จึงไมเปนปญหาแตอยางใด ท้ังนี้เพราะวา สัมพันธภาพดังกลาว อยูภายในการควบคุมของผูสงสาร
โดยปกติเร่ืองนี้ จะพวัพันกบัเจตนาท่ีจะเขาถึง และมีอิทธิพลใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ตอสาธารณชน
กลุมท่ีกําหนดหมายไวกอนแลว ท้ังนี้โดยอาศัยการวจิัยกลุมผูรับสารหรือการวิจยัตลาดเขาชวย กลุม
ผูรับสารจะเปนผูบริโภคกลุมหนึ่งหรือเปนกลุมเปาหมายของการโนมนาวใจระดับมวลชน กรณี
ดังกลาวนี้ อาจเห็นไดจากตัวอยางของการรณรงคการโฆษณาชวนเช่ือทางการเมือง และอาจรวม 
งานบริการสาธารณะ และการรณรงคทางการคาตาง ๆ อาทิเชน การรณรงคเพื่อการปฏิบัติใหถูกตอง  
ในดานสุขภาพและความปลอดภัย การชักชวนใหบริจาคเงินเพื่อการกุศล ฯลฯ การตราช่ือวา        
“การครอบงํา” นี้ หมายไปถึงลักษณะท่ีเปนหวัใจสําคัญ อันเปนเจตนาท่ีจะ ยัดเยยีด ทัศนะและ
จุดมุงหมายของผูสงสารใหแกผูรับสาร มีความตองการไมมากนักท่ีจะมีความรูลวงหนาเกี่ยวกับ
ผูรับสารหรือปฏิกิริยาปอนกลับ จะมีแตการคอยระวังอยูบางท่ีจะไดมีโอกาสติดตอกับกลุมผูรับสาร 
ท่ีเปนเปาหมายของตน และในข้ันสุดทาย ก็จะมีแตความตองการที่จะรูวา จดุมุงหมายของผูสงสาร
เองนั้น  ไดรับความสําเร็จหรือลมเหลว 
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ภาพท่ี  1  แบบจําลองการหลงติดของสัมพันธภาพระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
 

ผูสงสาร 
ในฐานะท่ีเปน 

 ผูรับสาร 
ในฐานะท่ีเปน 

ลูกจาง 
ผูปฏิบัติงานทางวิชาชีพ 
ผูทํางานท่ีใชฝมือ 

 กลุมอางอิงที่ถูกเลือก 
ผูประเมินคาความ 
นิยมลูกคา 

 
 สัมพันธภาพประเภทท่ีแสดงไวในแบบจําลองการหลงติด ไดเผยใหเห็นผลจากการศึกษา
เปนจํานวนมากเกีย่วกับองคการตาง ๆ ของผูสงสารและคําวา “การหลงติด”  เองนั้นมาจากงานของ
เบิรนส (1969) หนวยประกอบรวมในกรณีตาง ๆ หลายกรณีท่ีเปนเกณฑท่ีมีอยู ซ่ึงสรางข้ึนและ
ประยุกตใชไดภายในองคการส่ือมวลชน เกณฑเหลานี้จะมีน้ําหนักมากกวาเกณฑเกี่ยวกับความ        
พึงพอใจหรือปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับสาร ในการท่ีผูสงสารจะชี้นาํกิจกรรมของตน และช้ีใหเห็น
วากิจกรรมนั้น ๆ มีเหตุผลไดนั้น ส่ิงจําเปนก็มีแตเพียงวา ตองมีการติดตอเพียงเล็กนอยกับสาธารณชน
เทานั้น ในทางตรงกันขามกบัแบบจําลอง “การครอบงํา” ผลโดยตรงจริง ๆ ของการส่ือสารตาม
แบบจําลองนี้ไมสูจะเปนเร่ืองท่ีอยูในประเด็นพิจารณาเทาใดนกั 
 มีสถานการณตาง ๆ เปนอันมากท่ีเปนไปตามแบบจํานองนี้ สถานการณอันหนึ่งเกีย่วกับ        
ผูท่ีเปนนักวิชาชีพหรือผูทํางานฝมือเกี่ยวกับส่ือมวลชน ซ่ึงงานท่ีกระทําเกี่ยวของกับการใชทักษะเชิง
วิชาชีพโดยเฉพาะ มีการประเมินผลผูรวมงานดวยการวินิจฉัยท้ังในวิชาชีพและในเชิงเทคนิค ท้ังเบิรนส 
(1969) และเอลเลียต (1972) ไดพรรณนาถึงทัศนคติของผูผลิตรายการโทรทัศน ซ่ึงรับผิดชอบตอ
กระบวนการผลิตรายการโดยตรง การประเมินผลการทํางานของตัวเขา โดยเพื่อนรวมงาน และการ
ใหคะแนนนิยมโดยกลุมผูชมโทรทัศน เปนส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับผูผลิตรายการ แตทวาบุคคลเหลานี้
เปนผูซ่ึงเกือบจะไมนําพาเลยวา อะไรจะเกิดข้ึนแกผูรับสาร อันเนื่องมาจากผลงานของเขา คานโตร 
(1971) ไดพรรณนาถึงนักสรางภาพยนตรโทรทัศนฮอลลีวูดประเภทหนึ่งในสามประเภทดวยกันวา 
เกือบจะเปนผูท่ีพะวงอยูแตเฉพาะความปรารถนาท่ีจะปฏิบัติงานฝมือในการสรางภาพยนตร และความ
ปรารถนาท่ีจะประสบความสําเร็จในงานอาชีพเทานั้น โดยเกือบจะไมพะวงถึงจดุหมายและสภาพท่ี
เปนอยูขององคการ นักส่ือสารมวลชนท่ีเพงความสนใจเฉพาะส่ิงท่ีอยูภายในองคการอีกประเภทหนึ่ง 
คือ บุคคลผูซ่ึงความเพงเล็งของเขาตองานอาชีพภายในองคการท่ีเขาสังกัดอยูนั้น มุงที่การไดเล่ือน
ตําแหนงและการไดมีความรับผิดชอบในการบริหาร บุคคลเชนนั้น มักจะแสดงเอกลักษณของตน
โดยชัดแจงวา เปนผูท่ีมีจุดมุงหมายทั้งในทางการเมืองหรือทางเศรษฐกิจ ดุจเดยีวกับองคการส่ือสาร 
มวลชนท่ีเขาสังกัดอยูนั้นเอง ยิ่งกวาท่ีจะเปนเชนเดียวกับผูรับสาร ผูผลิตรายการของฮอลลีวูด
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ประเภทหนึ่ง ตามท่ีคานโตรไดกลาวไวมีลักษณะตรงกับที่ไดพรรณนาไวนี้ กลาวคือ ประกอบดวย
ผูผลิตรายการท่ีมีประสบการณและมีอายุสูงซ่ึงลวนแตแสดงเอกลักษณของตนเองเกือบจะโดยส้ินเชิง
วาตนมีวัตถุประสงคในเชิงการคาเชนเดยีวกับองคการเครือขายท่ีตนสังกัดอยูนัน่เอง  
 อยางไรก็ดี รูปแบบของการหลงติดอยูกับองคการอีกรูปแบบหนึ่งอาจมีท่ีมาจากหลักการ
อันสูงสงกวาท่ีกลาวมา รูปแบบเชนนีก้ลาวนี้มีอยูในองคการตาง ๆ ซ่ึงมีปรัชญาอันหนกัแนนท่ีทุกคน
ในองคการมีความผูกพันรวมกัน หรือมิฉะนั้นก็มีธรรมเนียมนยิมของการกําหนดบทบาทเชิงสังคม 
ขององคการไวอยางชัดแจง และดังนัน้ รูปแบบของการหลงติดอยูกบัองคการชนดินี้ จงึมีสัมพันธภาพ
กับผูรับสาร ซ่ึงอยูในลักษณะของการเกือ้กูลฉันพอกับลูก หรือ สมณะกบัฆราวาส เบิรนส (1969)  
ไดแนะวา สถานีบีบีซี ไดใหการกําหนดบทบาทชนิดนีแ้กเจาหนาท่ีของตน และปรากฏการณคลายกันนี้ 
ก็คงจะเกิดข้ึนดวยในสํานกังานหนังสือพิมพซ่ึงต้ังข้ึนมาเปนเวลานานแลว สําหรับชนช้ันนํา เชน 
หนังสือพิมพเดอะไทมส 
 ในประการสุดทาย  สืบเนือ่งกับแบบจําลองนี้อันวาดวย “สัมพันธภาพระหวางส่ือมวลชน
และสาธารณชน” เราอาจกลาวถึงความสําคัญของการทําความเขาใจกนักับแหลงสงสาร ซ่ึงจะได
พรรณนาตอไปใหสมบูรณข้ึน ในตอนตอจากนีไ้ป งานของธันสตอลลวาดวยนกัหนงัสือพิมพ (1971) 
ไดบันทึกไวเกีย่วกับสภาพท่ีเปนอยูของการหนาท่ีของนักหนังสือพิมพ (เชน ผูส่ือขาวตางประเทศ
หรือผูส่ือขาวรัฐสภา) ซ่ึงในสภาพเชนนี้ สาธารณชนโดยสวนรวมมีความสําคัญนอยกวาบรรดากลุม
ผูรับสาร ท่ีเปนบุคคลช้ันผูนาํอันมีอยูอยางจํากดั หรือมิฉะนัน้กอ็าจกลาวไดวา มีความสําคัญนอยกวา 
กลุมผูเปนตนแหลงสารท่ีอยูในฐานะพรอมท่ีจะใหขาวออกมา ซ่ึงบุคคลเหลานี้ ก็เปนสวนหนึ่งของ
สาธารณชนกลุมนี้ดวย ทัศนะโดยท่ัวไปตออาชีพของบรรดานักหนังสือพิมพเหลานี้ซ่ึงถือวารวม       
อยูภายใตรูปแบบ  “การหลงติด”  ดวยนัน้  ก็อยูในประเภทตาง ๆ กันไป  แตในทัศนะทุกประเภทนี้          
จะประกอบดวยสวนของการทําความเขาใจโดยตรงกับสาธารณชนโดยท่ัวไปโดยเปรียบเทียบแลวอยู
ในอัตราท่ีต่ํา 
 
ภาพท่ี  2  แบบจําลองการสมดุล/การแลกเปล่ียนของสัมพันธภาพ ระหวางผูสงสารกับผูรับสาร 

 
ผูสงสาร 

ในฐานะท่ีเปน 
 ผูรับสาร 

ในฐานะท่ีเปน 
ผูสราง 
ผูที่มีหัวกาวหนา 
ทางสังคม 

 ปจเจกชน 
ผูไดรับผลประโยชน 
ผูมีสวนรวม 
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 สถานการณซ่ึงแสดงไวในภาพท่ี 2 เกีย่วกบักรณีท่ีผูสงสารแสวงหาทางท่ีจะทําการตดิตอ
กับผูรับสารของเขา โดยอาศัยความรูและการตอบสนอง ไมมีจุดมุงหมายในเชิงท่ีจะมุงเอาประโยชน 
ไมมีเปาหมายเพื่อองคการโดยสวนรวม แตมีความปรารถนาโดยตนเองท่ีจะไดติดตอกับคนอ่ืนแบบ 
จําลองนี้ แสดงถึงความเต็มใจท่ีจะตอบสนองตอความตองการจําเปน ความสนใจ และปฏิกิริยาของ
กลุมผูรับสาร ความเต็มใจท่ีจะอาศัยการส่ือสารมวลชนยังใหเกิดสัมพันธภาพซ่ึงนาจะเกิดข้ึนได มากกวา
ในสถานการณท่ีมิไดใชการส่ือสารมวลชน เปนตนวา สัมพันธภาพระหวางผูเขียนบทละครและ           
ผูแสดงกับสาธารณชน ผูพูดกับผูฟง นักเขียนกับกลุมนักอาน กลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ หรือ
มิฉะนั้นแบบจําลองนี้อาจแสดงถึงกรณีการส่ือสารในทองถ่ินหรือในชุมชน ซ่ึงผูสงสารและผูรับสาร
มีสวนรวมในวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม ปญหาและความมุงมาดปรารถนาอันเดียวกนั แบบจําลองนี้อยู
ในประเภทท่ีแสดงถึงอุดมคติทางการส่ือสาร ท่ีอาจระลึกเห็นไดแมวาตัวยางท่ีไดบันทึกจากการวิจยั 
จะไมสูพบเหน็ไดเสมอนกั ถึงกระนัน้กด็ี  คานโตร (1971) ไดเอยนามผูผลิตรายการโทรทัศนฮอลลีวูด
ประเภทหนึ่งวาเปนผูท่ีทุมเทใหแกงานฝมือ การเขียนบท อันเปนผูท่ีตองการสอดใสเร่ืองราวลงไป
ในภาพยนตรดวยสารที่มีความหมาย และมีคุณคาบางประการตอสาธารณชนเปนผูใหคุณคาแกอิสรภาพ
และความเปนอิสระในทางศิลปะ มีนักเขียนปจเจกชนและนักแสดง นกัผลิตรายการ อยูเปนอันมาก
ซ่ึงแลเห็นวาส่ือมวลชนเปนเสมือนพาหนะสําหรับทําใหเกิดการรับรูรวมกัน ซ่ึงทัศนะและประสบการณ
กับสาธารณชนจํานวนมาก งานศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของนักหนังสือพิมพจํานวนมาก (ตวัอยางเชน 
ฟเจสตาด  และโฮมลลอฟ 1975  จอนสโตนและคณะ 1972)  บงช้ีถึงบทบาทของนักหนังสือพิมพ
ท้ังหลาย ท่ีมีตอการหนังสือพิมพในฐานะท่ีเปนผูมีสวนรวมอยางจริงจังในกระบวนการทางสังคม
และการเมือง20 
 แบบจําลองท้ังสามนี้ อาจสรุปไดในลักษณะท่ีผูผลิตหนังแผนพึงกระทําอยู ในแบบจําลอง
การครอบงํา กลาวคือ การท่ีผูผลิตบรรลุถึงจุดประสงคของเนื้อหาท่ีนําเสนอเปนการต้ังใจยัดเยียด
วัฒนธรรมจากตางประเทศเพ่ือใหคนไทยซึมซับเขาไปโดยไมคํานึงถึงสังคมไทย เปนเสมือนพาหนะ
สําหรับทําใหเกิดการรับรูรวมกัน ท้ังทัศนะและประสบการณในบทบาทเชิงสังคม เชน เกิดกระแส
หรือคานิยมท่ีผิดสูสังคมและประเทศชาติ ในกรณีแบบจําลองท่ีผูสรางตองการที่จะใหผลงานประสบ 
ความสําเร็จ เพื่อผลประโยชนของตนเองท่ีจะไดรับความช่ืนชมตอองคกร หลงติดกบัผูชม ในแบบ 
จําลองน้ีผูผลิตหนังแผนมองถึงความสําคัญของสังคมมุงนําเสนอแตส่ิงท่ีดีนี่คืออุดมคตทิางการส่ือสาร 
 
 
                                                 

20 สวนิต  ยมาภัย  และ ระวีวรรณ  ประกอบผล  (แปล).  แบบจําลองการสื่อสาร  สําหรับการศึกษา
สื่อสารมวลชน.  กรุงทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528, หนา 185-190. 
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7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 พัชนี  เชยจรรยา  และ คณะ (2529) ไดทําการวิจัยเร่ืองโครงสรางระบบส่ือมวลชน
ในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงลักษณะการจดัโครงสรางของหนวยงานส่ือมวลชน คือ หนังสือพิมพ 
วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและภาพยนตร รวมท้ังศึกษาหนาท่ีความรับผิดชอบและปญหาของ
ส่ือมวลชนแตละประเภท ผลการวิจัยในสวนท่ีเกี่ยวกับส่ือวิทยุโทรทัศน พบวาโครงสรางระบบการ
ควบคุมการกระจายเสียงของไทยเปนโครงสรางท่ีสลับซับซอนมาก มีการแบงการควบคุมยอยลงไป
ในแตละหนวยงาน อยางไรก็ตาม การควบคุมแบงออกไดเปน 2 ฝาย คือ การควบคุมโดยรัฐบาลกับ
ส่ือมวลชนดานการกระจายเสียงควบคุมกนัเอง 
 การควบคุมโดยรัฐแบงเปน 3 ประเภท คือ 1) จัดต้ังสถาบันข้ึนมาควบคุมโดยตรง เชน 
คณะกรรมการบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (กบว.)  2) ออกกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับมาใชเพื่อควบคุมโดยตรง เชน พระราชบัญญัติวทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 3) ควบคุม
โดยกฎหมายที่เกี่ยวของท้ังดานใหความคุมครองและควบคุม เชน กฎหมายอาญา กฎหมายแพง และ
พาณิชย 
 สวนการควบคุมโดยส่ือมวลชน วิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนโดยการควบคุมกันเอง 
ไดแก จริยธรรมวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ขอบังคับของสมาคมนักวิทยุโทรทัศนแหง
ประเทศไทย เปนตน ระบบการควบคุมส่ือวิทยุโทรทัศนแมจะมีสถาบันหลายสถาบันมีกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับท้ังทางตรงและทางออม และระบบการควบคุมกันเองของส่ือมวลชน วิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน แตกย็ังไมสามารถควบคุมส่ือมวลชนไดดีเทาท่ีควร ท้ังนี้ ข้ึนอยูกบัตัวแปรตาง ๆ 
เชน รายไดจากการบริการโฆษณาธุรกิจ และระบบบริหารราชการ ฯลฯ  เปนตน 

 ดวงทิพย  วรพันธ (2531) ไดทําวจิัยเร่ือง ขาวโทรทัศน : สภาพแวดลอมไทย วิธีการ
แพรกระจายและการรับรู ผลการวิจัยพบวา สภาพแวดลอมทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ และ
สังคมตางก็มีผลตอการเสนอขาวโทรทัศน การเมืองมีผลในการรางกฎหมายควบคุมการเสนอขาว 
การเปล่ียนแปลงบุคคลการเมืองในการควบคุมกิจการของสถานีวิทยุโทรทัศน สวน กบว. ผูรักษา
กฎหมายในการเสนอขาวโทรทัศน มีบทบาทเพียงอนุมัติหรืออนุญาตเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับเสนอ
ขาว ปริมาณเวลาที่โฆษณาไดในรายการ และวางแนวทางปฏิบัติการใชถอยคําใสเนื้อหาของขาว
ประเภทของขาวท่ีนําเสนอ สําหรับเศรษฐกิจมีผลตอการอุปถัมภหรือสนับสนุนรายงานขาวทาํให
สถานีสามารถทํากําไรและเล้ียงสถานีใหอยูรอด 
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 งานคนควาท่ีเนนถึงบทบาทของสมาคมวิชาชีพหนังสือพิมพ มีงานของ ระวิวรรณ 
ประกอบผล เร่ือง “สมาคมทางส่ือมวลชน ในฐานะกลุมอิทธิพล” ตีพิมพในวารสารประจําป
สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย  พ.ศ. 2526 
 งานดังกลาวศึกษาในแงท่ีสมาคมวิชาชีพเปนกลุมผลประโยชน โดยครอบคลุมท้ังหนังสือพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร นักเขียน เพือ่ศึกษาวาสมาคมทางส่ือมวลชนตาง ๆ เหลานี้ มีบทบาท         
ในการพิทักษผลประโยชนของส่ือมวลชนอยางไร 
 รายงานมุงเสนอขอเท็จจริงและความคิดเห็นเกี่ยวกับความเปนมา ลักษณะการรวมตัว
และวิธีการดําเนินงานของสมาคมส่ือมวลชนเหลานี้  โดยมุงท่ีจะวิเคราะหกลุมส่ือมวลชนในฐานะท่ี
เปนกลุมผลประโยชน (Interest Group) 
 ในการนีไ้ดกลาวถึงการควบคุมกันเองวา สมาคมทางส่ือมวลชนท่ีมีอยูในปจจุบันอยูใน
สภาพท่ีกระจัดกระจายและแตกแยกโดยเฉพาะสมาคมทางหนังสือพิมพ สมาชิกสมาคมเหลานี้สวนใหญ
ไมเห็นความสําคัญของการมีสมาคมและไมเขารวมในกิจการซ่ึงพยายามจะจัดข้ึนเพือ่เปนการยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพใหดีข้ึน อาทิ การจัดสัมมนาหนังสือพมิพตาง ๆ จะมีผูสนใจจากฝายหนังสือพิมพ
เขามารวมนอยมากไมเหมือนกิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ 

 งานวิจัยของอรนุช สรุปวาการตรวจสอบกันเองระหวางหนังสือพิมพท่ีเกิดข้ึนไมได
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอะไรในวงการมากนัก หนังสือพิมพแตละฉบับก็ยังคงเสนอขาวตามแนวทาง
ของตนเอง เนื่องจากหนังสือพิมพสวนใหญไมเช่ือในการตรวจสอบกันเองระหวางหนังสือพิมพ 
เพราะมองวาเปนเร่ืองของช้ันเชิงในการทํางานเพ่ือหกัประเด็นขาวกนั และเพื่อผลทางธุรกิจมากกวา 
ไมใชเปนการตรวจสอบกันเองอยางจริงจัง เปนเพียงการทําอยางผิวเผิน และบอยครั้งท่ีไมมีใคร
ทราบวาส่ิงท่ีปรากฏอยูบนหนาหนังสือพิมพอะไรคือขอเท็จจริง ซ่ึงหลายคร้ังทําใหผูอานเกิดความสับสน
และมองไดวาหนังสือพิมพกําลังรบกันเองดวยปากกา เร่ืองการตรวจสอบกันเองเปนเพียงขออาง
เทานั้น ดังนั้นการมี สภาการหนังสือพิมพ ท่ีมีการจัดต้ังอยางถูกกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการ
ท่ีเปนคนกลาง เปนอาจารย นักวิชาการในสายนิเทศศาสตร วารสารศาสตร เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมในการทําหนาท่ีตรวจสอบหนังสือพิมพ ซ่ึงเช่ือวาเปนท่ียอมรับมากกวาการใหหนังสือพิมพ
ตรวจสอบกนัเอง21  วัตถุประสงคในการศกึษา  เร่ืองการควบคุมกันเองเพ่ือกาํกับดแูลการเผยแพรหนงัแผน 
ศึกษาความเปนไปไดในสังคมไทยนี้ จึงตองการเจาะลึกถึงบทบาทของหนังแผนและแนวความคิด
พัฒนาการหนังแผนจนถึงสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ในดานท่ีเกี่ยวกับ

                                                 
21 อรุนุช  วานิชทวีวัฒน.  “กระบวนการตรวจสอบกันเองของหนังสือพิมพรายวันในชวง พ.ศ. 2537 

ถึง พ.ศ. 2539”   วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539,  หนา 187-188. 
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การควบคุมกันเองและสงเสริมจรรยาบรรณและวัฒนธรรม โดยมุงศึกษากระบวนการและพัฒนาการ
ในการควบคุมกันเองในรูปของสมาคมเปนสําคัญ 
 วัตถุประสงคในการศึกษา เร่ืองการควบคุมกนัเองเพ่ือกํากับดูแลการเผยแพรหนังแผน จึงตองการ
เจาะลึกถึงบทบาทแนวความคิดท่ีมาของหนังแผนท่ีสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
ในดานท่ีเกีย่วกับการควบคุมกันเองและสงเสริมจรรยาบรรณและวัฒนธรรม โดยมุงศึกษาพัฒนาการ
การควบคุมกนัเองในรูปของสมาคมเปนสําคัญวามีระเบียบแนวโนมไปในทิศทางใด และมีปจจยัใด
ท่ีมีสวนเกีย่วของในการดําเนนิงาน การรวมกลุมของผูผลิตหนังแผนจะมีโอกาสท่ีจะมีเสรีและปกปอง
ผลประโยชนของผูประกอบวิชาชีพไดมากเพียงใด DPU



 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง การควบคุมกันเองเพ่ือกาํกับดูแลการเผยแพรของหนังแผน 
(Self-Regulation for Publicity of Telemovies)  เปนการศึกษาวจิัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ดวยวิธีการพรรณนา (Descriptive Research) โดยใหความสําคัญกับการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ี
เกี่ยวของ (Documentary Analysis) โดยใชวิธีเชิงประวัติศาสตร (Historical Interview)  และการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพื่อเสนอแนะ  ผลการศึกษาตามระเบียบวิธีการวิจยัดังนี ้

1.  วิธีดําเนนิการวิจัย 
2.  ขอจํากัดในการวิจยั 
3.  การวิเคราะหขอมูล 

 
1.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

1.1  การศึกษาขอมูลจากเอกสาร (Documentary Research) 
ขอมูลท่ีนํามาใชในการศึกษาวิเคราะหคร้ังนี้  ไดมาจากเอกสารประกอบการดําเนินงาน

และเอกสารเผยแพรของสมาคมผูประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  กระทรวงวัฒนธรรม  
บันทึกรายงานการประชุม คําประกาศ คําแถลงการณ วารสารประจําป นิตยสารบันเทิง หนังสือพิมพ 
หนังสือวิชาการตาง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เอกสารทางราชการเว็บไซด ตลอดจน
รายงานการวิจยัท่ีเกีย่วของ  เพื่อศึกษา 

- เกณฑทางจริยธรรม ในการตัดสินใจทางวิชาชีพในเร่ืองกระบวนการทางจริยธรรม
การตรวจสอบของสมาคม 

-  ชองทางการรองเรียนและตรวจสอบของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
-  การตอรองกับอํานาจของรัฐในการควบคุม 
-  การประนีประนอมของสมาชิกในสมาคม 
-  การสรางความม่ันใจของสังคมสวนรวมในตัวของสมาคม 
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โดยประเมินประสิทธิภาพของเกณฑท่ีใชตรวจสอบและควบคุมกนัเอง วามีการต้ัง
เกณฑเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนอยางไร 

1.2  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ผูศึกษาใชวิธีการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกําหนดประเด็นไวลวงหนา เพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณท่ีเกิดในอดีตจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงไมไดมีการบันทึกไวอยางเปนทางการ
โดยผูใหสัมภาษณประกอบดวย เจาของกจิการผูผลิตหนังแผน ในระดับผูนําของวงการหนังแผน   
ท่ีมีบทบาทในสมาคมหนังแผนและผูประกอบวชิาชีพขาวดานบันเทิงตาง ๆ ตลอดจนผูประกอบการ
และผูปฏิบัติงานในวงการบันเทิงถึงการรวมตัวของผูผลิตหนังแผน และความรวมมือของสมาคมมี
ผลตอการทํางานท้ังในปจจบัุนและแนวโนมในอนาคต 

1.3 ศึกษาผลสํารวจความคิดเห็นของผูผลิตหนังไทย และผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 
ภาพยนตรไทย นักหนงัสือพิมพและบุคคลสาขาอาชีพตาง  ๆ ท่ีปรากฏตามเอกสาร นิตยสาร หนงัสือพิมพ
ตาง ๆ และงานศึกษาวิจยัทางวิชาการ  ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรและการควบคุมกันเอง
ของหนังแผน รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของสมาคมหนังแผนตลอดจน
ความคาดหวัง และการคาดหมายแนวโนมในอนาคตของระบบการควบคุมกันเองของหนังแผนไทย 
 
2.  ขอจํากัดในการวิจัย 
 

2.1 เนื่องจากเปนการสํารวจวิจยัจากเอกสาร  ซ่ึงเนนผลการดาํเนินงานของสมาคมผูประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเปนหลัก  แตการดําเนินงานของทางสมาคมท่ีผานมาประสบอุปสรรค
จากทางภาครัฐ สงผลถึงระบบการบริหารจัดการ การประชุม และบันทึกการประชุม ตลอดจน
เอกสารจัดเก็บดําเนินการไมไดอยางตอเนื่อง ขอมูลจึงอาจไมตอเนื่องสมบูรณเทาท่ีควร ในการนี้    
จึงพยายามรวบรวมขอมูลจากเอกสารเทาท่ีสํารวจพบเทานั้น 

2.2 แหลงขอมูลบางคนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเหตุการณท่ีผานมา บางคนไมพรอมใหขอมูล
เนื่องจากเกรงเกิดผลกระทบตอบุคคลอ่ืน สวนบางทานในระดับผูบริหารผูผลิตหนังแผนท่ีทราบขอมูล
ยินดใีหขอเท็จจริงแตไมใหใสช่ือลงในงานวิจัยเพราะเกรงกลัวถึงการติดตอส่ือสารธุรกิจกันในอนาคต 
 
3.  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูล โดยนํามาประมวลตามลําดับเหตุการณท่ีเขาขายการละเมิด 
จรรยาบรรณ และผลการพิจารณาของสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  
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แลววเิคราะหถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมกันเองของหนังแผน โดยพิจารณา
ถึงสภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมไทยในขณะน้ัน ท่ีมีผลกระทบตอการสถาปนาระบบ
ควบคุมกันเอง 
 ศึกษาวเิคราะหเปรียบเทียบมาตรการท่ีใชในการควบคุมกนัเอง ตั้งแตเร่ิมมาจนถึงปจจุบัน
ซ่ึงใชวิธีลงโทษโดยแกไขภาพท่ีผิดศีลธรรม  ตามแนวทางการลงโทษทางสังคม  โดยเปดโอกาสให
บุคคลจากสาขาวิชาชีพอ่ืนในสังคมเขามามีสวนรวมในการควบคุมและแสดงความคิดเห็น กํากับ
และตรวจสอบการกระทําหนาท่ีของผูผลิตหนังแผน  ตลอดจนวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานของสมาคมหนังแผนท่ีกอรูปข้ึนมา  ซ่ึงจะสะทอนถึงแนวโนมของความเปนไปได  และ
เปนไปไมไดในการควบคุมกนัเองของหนังแผน   ในขอจํากัดและความเปนไปไดในสังคมไทยตอไป DPU



 

บทที่  4 
 

ผลการศึกษา 
 
 “หนังแผน” หรือ “หนังเทเลมูวี”่ หรือในความหมายท่ีเปนท่ีรูจักกนัท่ัวไปวาเปนหนังท่ี
ไมมีโปรแกรมฉายตามโรงภาพยนตร ซึ่งหนังหรือภาพยนตรประเภทนี้เปนท่ีรูจักแกสาธารณชน
ท่ัวไปในชวงเวลาไมนานมานี้ นับแตภาพยนตรเร่ืองพระอภัยมณี ซ่ึงเกิดจากงานสรางของบริษัท 
ซอฟตแวร ซัพพลาย อินเตอรเนช่ันแนล ในป 2545 ท่ีเกิดเหตุการณส่ังหามไมใหฉายในโรงภาพยนตร 
ทางบริษัทจึงวางมาตรการขายเองลงในรูปแบบซีดีจัดจําหนายเอง ในป 2546 และนับจากเหตุการณ
คร้ังนั้น เปนตนมาหนังแผนก็มีท่ียนืของตนเองในโลกของอุตสาหกรรมภาพยนตร ท่ีไมตองแบง
คาใชจายใหกบัโรงภาพยนตร และจะออกขายตามความตองการของผูผลิตไมมีสมาพันธภาพยนตรมา
วางโปรแกรมฉาย และไดครอบครองพื้นท่ีตลาดท่ัวประเทศในระยะอันรวดเร็วท่ีประชาชนตองการ
เลือกเปนความบันเทิงใหกับตนเอง และยังเปดโอกาสใหแกผูสรางภาพยนตรอิสระหนาใหมท่ีถูก
ละเลยหรือไมมีโอกาสจากภาพยนตรในระบบหรือกระแสหลักของสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ 
 อยางไรก็ด ี หากมองยอนกลับไปในอดตีนับต้ังแตท่ีมันไดถือกําเนิดข้ึนมานั้น จะเห็น     
ไดวาหนังแผนนั้นไมไดเปนการปรากฏตัวข้ึนคร้ังแรก แตกลับมีประวัตกิารปรากฏตัวข้ึนเปนระยะเวลา
ยาวนานพอ ๆ กับการเกิดข้ึนของอุตสาหกรรม นวตกรรมของเคร่ืองเลนซีดี อีกท้ังการปรากฏตัว
ของหนังแผนเหลานีย้ังอาจเปนส่ิงท่ีไมสามารถสรุปไดชัดในประวัติศาสตรหนังแผนข้ึนอยูกบัมุมมอง
ในการใหคํานยิามหนังแผนของแตละบุคคล 
 ในชวงเวลาท่ีหนังแผนวางสูตลาดถูกมองวาเปนการกําเนิดภาพยนตรเกรด “B” หรือท่ี
รูจักกันอีกช่ือหนึ่งวา “exploitation films” นั้นหมายถึงภาพยนตรท่ีไมใหความสําคัญหรือใหความ 
สําคัญอยางตํ่าตอคุณภาพ และมาตรฐานความเปนศิลปะของภาพภาพยนตร โดยมุงไปที่ผลกําไรจาก
ภาพยนตรเปนสําคัญ หนังท่ีเขาขายลักษณะดังกลาวนั้นไดกลายเปนชองทางสําหรับบริษัทเล็กท่ีมี
งบประมาณในการดําเนนิงานตํ่าไดอาศัยชองวางทางการตลาดเขามาทํากําไรในอุตสาหกรรมภาพยนตร
ท่ีมีความอิสระ 
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1.  ความเปนอิสระของหนังแผนเม่ือพิจารณากรอบทางสังคมไทย  
 

พบวาความเปนอิสระของหนังแผนไดถูกนิยามความหมายดวยกรอบทางบริษัทท่ี
แตกตางกันออกไป 3 แนวทางน้ัน คือ  

1. หนังแผนอาจส่ือความถึงนัยทางธุรกิจ  โดยหมายถึงความเปนอิสระจากการผูกขาด
ท่ีเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมภาพยนตร   

2. หนังแผนอาจส่ือความถึงความเปนอิสระจากวัฒนธรรมกระแสหลักท่ีครอบงําสังคม 
โดยแสดงถึงความเปนตัวตนในกลุมวฒันธรรมยอยของกลุมคนตาง ๆ ในสังคม และสุดทาย  

3. หนังแผนอาจส่ือความถึงความเปนอิสระของศิลปน ในการสรางสรรคงานศิลปะแขนง
ภาพยนตรเพื่อคนหารูปแบบใหม ๆ ท่ีปฏิเสธบรรทัดฐานความงามในแบบเดิม  และถายทอดความคิด
ของตนไปสูผูชม  

แตอยางไรก็ดไีมวานยิามของหนังแผนในความเปนอิสระ จุดรวมท่ีสําคัญคือความเปน
อิสระของภาพยนตรเหลานัน่เองท่ีผูผลิตตองการจะนยิามของหนังแผนของตนเอง วาทําเพื่อสังคม
หรือเพ่ือสรางสรรคปนแตงใหสังคมเขาใจความหมาย แลวนิยามคําวาศิลปะไปในทางท่ีถูกครอบงํา
จากตางประเทศ ซ่ึงลวนแลวแตความตองการของผูผลิตโดยส้ินเชิงท่ีเปนผูถายทอดความตองการ
ของตนท้ังในอดีตและปจจบัุนสูอนาคตท่ีมีความเคล่ือนไหวตามยุคสมัยตลอดเวลา 
 
2.  การเคลื่อนไหวของหนังแผนท่ีเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปจจุบัน 
 

สามารถสรุปไดวา หนังแผนเหลานี้ถูกสรางข้ึนมาก็เพื่อทําหนาท่ีเหล่ือมลํ้ากันอยูใน 3 ระดับ 
นั้นคือ      

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบของภาพยนตร หนังแผนเกิดข้ึนกับกระแสท่ีรวมอยูกับคําวาส่ือลามก 
และมีจาํนวนผูผลิตหนังแผนนอยมากท่ีไดรับคําชมวาเปนงานท่ีสรางสรรค สมควรท่ีจะสนับสนุน 
ดังนัน้จึงเหล่ือมลํ้าวาการพัฒนารูปแบบของภาพยนตรท่ีหนังแผนกระทําอยูนัน้ เปนการพัฒนาเพ่ือให
เจริญหรือพัฒนาใหตกต่ําลงกวามาตรฐานของภาพยนตรท่ีสังคมควรจะไดรับ 

2. เพื่อคนหาความเปนไปไดในภาษาของภาพยนตร เม่ือความเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย
จากอดีตจนถึงปจจุบันของสังคมไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต การแตงกาย การพดู ภาษาท่ีเขาใจ
กันเองในกลุมของแตละวยั ฯลฯ มีการเกดิข้ึนและบางอยางก็อาจจะลางเลือนและดับส้ิน หนังแผน 
ก็เชนเดียวกัน หนังแผนเปรียบเสมือนสินคาท่ีตองการใหถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการอยางรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงตองมีการใชภาษาของภาพยนตรในการเปนตัวแทนของส่ือท่ีประชาชนตองการ ถาสามารถ
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ส่ือสารกันเปนภาษาของภาพยนตรตรงกัน ความเปนไปไดในหนังแผนท่ีนําเสนอคือส่ิงท่ีประชาชน
ช่ืนชอบ และสนองความตองการของประชาชนได ข้ึนอยูกับวาแตละบริษัทมีจิตสํานึก จรรยาบรรณ
ในการนําเสนอท่ีเหมาะสมกบัสังคมและกลุมเปาหมายท่ีบริโภคสินคาหนังแผนหรือไม        

3. เพื่อการใหนิยามใหมเกี่ยวกับความเปนตัวแทนของอัตวิสัย1  การทําหนาท่ีดังกลาว
ของหนังแผนจัดเปนลักษณะอันสําคัญท่ีสอดคลองของการแกไขกฎหมาย พ.ร.บ. ภาพยนตร พ.ศ. 
2473 และ พ.ร.บ. เทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530 สุดทาย พ.ร.บ. การพิมพ ท่ีเอาผิดผูผลิตส่ือ
ลามกอนาจารได เนื่องจากผูผลิตหนังแผนมองวา จากอดตีจนถึงปจจุบันไมมีการแกไขกฎหมายใหมี
ความทันสมัย และมองวาสังคมปจจุบันรับเอาวัฒนธรรมจากตางประเทศเขามา นาจะมีการปรับเปล่ียน
ใหเหมาะสมกบัการดําเนนิชีวิตในปจจุบันท่ีปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย หนังแผนนาจะสามารถ
เรียกรองสิทธิและควบคุมตนเองในยุคเสรีนี้ได 
 
3.  พัฒนาการการควบคุมกันเองเพื่อกํากับดูแลการเผยแพรหนังแผนตั้งแต ป พ. ศ. 2545 - 2547 

 
พัฒนาการการควบคุมกันเองเพื่อกํากับดแูลการเผยแพรหนังแผนตั้งแตป พ.ศ. 2545 – 2547 

โดยผูวิจัยไดแบงเปนชวงเวลาท่ีสําคัญ 4 ชวง ประกอบดวย ชวงท่ีหนึ่ง จุดเร่ิมตนของหนังแผน 
ความเสรีในยุคบุกเบิก  ชวงท่ีสองยุคของหนงัแผนกับการตอสูกับการถูกควบคุมจากภาครัฐ  ชวงท่ีสาม
ยุคความเคล่ือนไหวและแสวงหาทางออก  ชวงสุดทายยคุของการกอต้ังสมาคมเพ่ือควบคุมกันเอง 
 

ยุคท่ี 1 จุดเร่ิมตนของหนังแผนความเสรีในยุคบุกเบิก 
 
แลวสอนวา   อยาไว   ใจมนษุย  มันแสนสุด   ลึกลํ้า   เหลือกําหนด 
ถึงเถาวัลย   พนัเกี่ยว   ท่ีเล้ียวลด   ก็ไมคด   เหมือนหนึ่งใน    ใจผูชม 

  
เม่ือป พ.ศ. 2545 ท่ีผานมา คงไมมีภาพยนตรเร่ืองใดท่ีสรางช่ือเสียงไดเทากับพระอภัยมณ ี

ของ บริษัท ซอฟตแวร ซัพพลายส อินเตอรเนช่ันแนล เพราะต้ังแต หญิง-จุฬาลักษณ  กฤติยารัตน   
ผูสวมบทบาทนางเงือกแตงกายโดยเปลือยทอนบน บรรดาส่ือมวลชนทุกแขนงตางใหความสนใจ  
สรางความโดงดังใหกับภาพยนตรเร่ืองนี้เปนอยางมาก และที่ทําใหเกิดความสนใจมากข้ึนเมื่อสมาพันธ 
ภาพยนตรไทยไมใหภาพยนตรไทยเร่ืองพระอภัยมณีไดออกฉายในโรงภาพยนตร โดยทางบริษัทผูผลิต
                                                 

1 Hayward,  Susan.   Cinema  Studies  :  The  Key  Concepts.  Second  edition.  New  York  : 
Routledge,  2000,  p.27. 
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อดีตเปนผูบริหารบริษัทออนปา และปจจุบันเติบโตในธุรกิจผูซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟตแวรหนังตางประเทศ 
และเม่ือพระอภัยมณีประสบความสําเร็จในการนาํความบันเทิงขายในรูปแบบวีซีดี จึงไมนาแปลก
อะไรท่ีจะมีหลายบริษัทคิดตามในธุรกิจแบบเดียวกัน 

สุภาพร ปรีชาวองไวกุล กรรมการผูบริหาร ซอฟตแวร ซัพพลายส อินเตอรเนช่ันแนล 
ใหสัมภาษณวา หลังจากบทเรียนของหนังเร่ืองพระอภัยมณี ทําใหมองเห็นโอกาสและผันตัวเอง       
จากผูซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟตแวรหนังตางประเทศมาเปนผูผลิตหนังเสียเอง (Backward Integration) 
โดยวางแผนไววาจะผลิตหนังแผนปอนตลาดปหนึ่งประมาณ 20 เร่ือง และตอนนี้อยูในระหวางปรับ
โครงสรางองคกรใหแข็งแกรง  กอนนําหุนเขาตลาดในป 25482  

หญิง จฬุาลักษณ กฤติยารัตน ผูสวมบทบาทนางเงือก มองกวา การท่ีตัดสินใจเลนบทน้ี
เพราะอยากแสดงความสามารถในการแสดงใหทุกคนเหน็ และใหสมบทบาทนางเงือกจึงเต็มใจท่ีจะ
ไมสวมปดทอนบนแตภาพท่ีออกมาทีมงานก็ไดใชมุมภาพท่ีออกมาสวยงามไมเห็นอนาจารตรงไหน 
คิดวาเปนวิจารณญาณของแตละคนท่ีจะตีความหมาย3 

อีโลนซาส จาก บริษัท พีเอส ท่ีสรางกระแสตามมาหลังจากท่ีเห็นหนทางความสําเร็จ
ของธุรกิจหนังแผน อีโลนซาสภาพยนตรยคุเกาท่ีเอามาสรางใหมในรูปแบบของหนังแผน ท่ีสราง
จุดสนใจโดยนํา แนน ปรางควลัย ผูหางหายไปจากวงการมาปนใหมโดยใหเธอโกนหัวสรางกระแส 
โดยผูกํากับอยาง คุณพิชัย นอยรอด แมจะเปนผูกํากับภาพยนตรเกาก็กลับมาดังใหมไดพรอมกบั
หนังแผนเร่ืองนี้ จากบริษัทเล็ก ๆ ประสบความสําเร็จอยางทวมทนจนกลายเปนแรงผลักใหบริษทั
อีกหลาย ๆ บริษัทเขามาผลิตหนังแผนกันมากมาย 

พิชัย  นอยรอด ผูกํากับกลาววาช่ือบริษัทผูผลิตอยาง “PS” ท่ีแทบจะไมเคยไดยินกันแต
จากเร่ืองโลนซาสท่ีผลิตกลับกลายเปนกรณีศึกษาสําหรับผูผลิตคายอิสระรายเล็ก ความสําเร็จคร้ังนี้
ทําใหสามารถจับทิศทางคนดหูนังแผนไดวา “เซ็กซ” เปนส่ิงท่ีขาดไมไดในตลาดหนังไทย โดยเฉพาะ
ตลาดลางซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของบริษัท ซ่ึงคนไทยคนตางจังหวัดสวนมากจะเครียด ทํางานกลับ
บานการดูหนงัแผนของเราก็ชวยใหคลายเครียด โดยตองโปนิด ๆ มีดาวยัว่ มีวับ ๆ แวม ๆ ออกมา
บาง สมัยกอนก็เปนแบบนี้ เม่ือหนังแผนของบริษัทรายขายไดกําไรก็มีบริษัทอ่ืนทําตาม ไมวาจะเปน 
“เปลือยฟามาหมรัก” ของ บริษัท สกายมูฟวี่ ท่ีได อีฟ กมลชนก กับ นิกกี้  ธีรกล มาโชวเลิฟซีนสุด

                                                 
2 สุภาพร  ปรีชาวองไวกุล,  กรรมการผูบริหาร.  บริษัท ซอฟตแวร  ซัพพลายส  อินเตอรเนช่ันแนล,               

15  ธันวาคม  2547. 
3 จุฬาลักษณ  กฤติยารัตน,  นักแสดง.  โรงแรมดิเอ็มเมอเริล.  1 พฤศจิกายน 2547. 
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สยิว  ดาหวัน สิงหวี จับคูกับ นิกกี ้ธีรกล แตงกายนอยช้ินใน “นรกสาวตะรุเตา” ทางบริษัทอ่ืนอยาง 
บริษัท เอสทีพิคเจอร ได แชมเปญ เอ็กซ แสดงฉากเลิฟซีนกลางปา และอีกหลายเร่ืองหลายบริษทั        
ท่ีผลิต4 

โดยสวนใหญจะเนนท่ีช่ือของเร่ืองบอกถึงเร่ืองราวฉากเลิฟซีน และตัวนักแสดงท่ีท้ังยอม
และไมยอมในการแตงกายนอยช้ิน และการรีทัชภาพ จนมีนักแสดงแจงความเรียกรองคาเสียหาย 
อยางกรณี อุม ลักขณา วัธนวงสธสิริ นําแสดงหนังแผนในเร่ือง “ภูตพิศวาส” โดนนําภาพผูหญิง          
แกผามาใสภาพเปนหนานักแสดงสาวอุม โดยท่ีเจาตัวไมทราบเรื่อง ซ่ึงแจงความดําเนินคดีกรณี
หม่ินประมาทและเรียกรองคาเสียหายกันเกดิข้ึน  

อุม  ลักขณา  วัธนวงศธสิริ นักแสดงสาวกลาววาการท่ีเราเปนนักแสดงก็จะไมทําตัวเร่ืองมาก
ใหทีมงานลําบากใจ แตกรณท่ีีมีการหลวกลวง โกหก ทําลายช่ือเสียงแบบน้ี ท้ังท่ีเราไวใจ แตทาง
บริษัทมุงแตธุรกิจไมนกึถึงจติใจของผูแสดง ในฐานะของนกัแสดงก็อยากจะเรยีกรองสิทธิและช่ือเสียงคืน 
การทําคร้ังนี้ไมไดตองการเงินทองหรือสรางกระแสใหหนังขายดี แตจะเปนแบบอยางใหนกัแสดง
คนอ่ืนท่ีโดนละเมิดสิทธิกลาท่ีจะเผชิญกับปญหา เพราะส่ิงท่ีเผยแพรออกไปมันไปทาํรายสังคมและ
สังคมอาจจะมองเราเปนแบบอยางท่ีไมดี5 

เม่ือหนังแผนผลิตออกมาไมวาคุณภาพของหนังจะเปนอยางไร เนื้อหา ภาพท่ีนําเสนอมี
ผลกระทบตอสังคมหรือไม แตเม่ือยอดขายทาํใหผูผลิตเห็นถึงผลกําไรและความสําเร็จขององคกร
ของตน ทางภาครัฐมองเห็นถึงปญหาตอสังคมโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ โดยมองวาหนังแผนกําลัง
ทําใหเกิดกระแส คานยิม วฒันธรรมของชาติไทยเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นภาครัฐจงึเขามาปรับกระแส
วัฒนธรรมของหนังแผนใหสอดคลองกับวัฒนธรรมท่ีคนไทยควรจะดาํรงสืบตอไป 
 
 ยุคท่ี  2  หนังแผนกับการตอสูกับการถูกควบคุมจากภาครัฐ   
 

เม่ือมีปญหาหนังแผน ท่ีเปนกระแสตอการนําความคิดท่ีผิดถายทอดในเร่ืองราวสูสังคม 
หนวยงานท่ีเขามารับผิดชอบ และมีบทบาทท่ีสําคัญในการเคล่ือนไหวของผูผลิตหนังแผน คือ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีหนาท่ีในการเปนหูเปนตาในประเทศชาติเพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมท่ี
เจริญรุงเรืองเปนแบบแผนและเอกลักษณ ประกอบดวย ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม 
หัตถกรรม นาฏศิลป ดนตรี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเปนแบบอันดีงามเปนมรดกตกทอด
จากอดีตจวบจนปจจุบัน การดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
                                                 

4 พิชัย  นอยรอด,  ผูกํากับ.  บริษัท  พีเอส  จํากัด.   3  ตุลาคม  2547. 
5 ลักขณา  วัธนวงสธสิริ,  นักแสดง.  30  ตุลาคม  2547. 
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มาหลายยุคหลายสมยั รูปแบบของหนวยงานเร่ิมจากกองวฒันธรรม สภาวัฒนธรรมแหงชาติและจดัต้ัง
เปนกระทรวงวัฒนธรรมเม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 โดย ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี  ในขณะนั้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมดวย  ใน พ.ศ. 2501 
เนื่องจากสภาวะผันแปรทางการเมือง กระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบเลิกตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม โดยโอนยายไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอมากระทรวงวัฒนธรรม 
ไดรับการสถาปนา ข้ึนใหมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม          
พ.ศ. 2544  ถือเปน 1 ใน 20  กระทรวงหลักของประเทศ ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล 
 

ภารกิจ 
แบงเปน 3 ดานใหญ ๆ ซ่ึงมีความเกี่ยวพันและประสานสอดคลองกัน คือ ภารกิจ

เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรม 
ดานวัฒนธรรม วัฒนธรรมจะดํารงอยูยืนยาว มีเอกลักษณความเปนไทย และสามารถ

ปรับใหเขากับกาลสมัยไดเพยีงใด ไมไดข้ึนอยูกับกระทรวงวัฒนธรรมเพียงลําพังแตข้ึนอยูกับประชาชน
ทุกคนในชาติ ทุกเพศ ทุกวยั ทุกสถานะทางสังคม กระทรวงวัฒนธรรมทําหนาท่ีเปนกระจกสะทอน
ใหคนในชาติเห็นวา มีความเปลี่ยนแปลงใดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ท่ีมีผลกระทบตอ
วัฒนธรรม และควรจะรับมือกับความเปล่ียนแปลงเหลานั้นอยางไร การจะผดุงรักษาสืบสานวัฒนธรรม
เดิม และปรับกระแสวัฒนธรรมใหมท่ีหล่ังไหลจากภายนอกประเทศใหเหมาะสม และยังคงคุณคา
อันดีงามของความเปนไทย ตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายในสังคม เพื่อใหวัฒนธรรมไทย        
มีลักษณะพึงประสงค   ซ่ึงสามารถเปนปจจยัสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศชาติ 

ดานศาสนา ภารกิจดานศาสนามีสวนสัมพันธใกลชิดกบัวัฒนธรรม ในฐานะท่ีศาสนา
เปนหลักยึดเหนี่ยวทางจิตวญิญาณของคนในชาติ และมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสงเสริมวัฒนธรรม 
ท่ีใหคุณคาแกการทําคุณงามความดี การดํารงชีวิต โดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากร      
ทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการช้ีแนะ อบรมส่ังสอนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาหลักธรรมคําสอน
ของศาสดาในศาสนาท่ีตนนบัถือ เพื่อใหสามารถปรับใชกับชีวิตประจําวัน เม่ือเกิดปญหาอุปสรรค
ในชีวิต จะไดรูจักปรับใชชีวติประจําวนั เม่ือเกิดปญหาอุปสรรคในชีวติ จะไดรูจกัปรับวิธีคิดของตน
ใหลวงพนปญหาอุปสรรคนั้นได โดยไมทํารายตนเอง บุคคลใกลชิดและบุคคลอ่ืน  

ดานศิลปะ ภารกิจดานศิลปะมีขอบขายกวางขวางครอบคลุมศิลปะทุกแขนง ท้ังส่ิงท่ี         
จับตองไดและจับตองไมได เปนขุมทรัพยแหงความรู เปนมรดกตกทอดจากคนรุนกอน ๆ จึงตอง
ทํานุบํารุงรักษา เพื่อสงตอยังคนรุนตอไป รวมท้ังสงเสริมการสรางสรรคศิลปะรวมสมัย เพื่อเพ่ิมพนู
ภูมิปญญาของคนรุนปจจุบัน และรวบรวมสะสมคุณคาเหลานี้ไวเปนสมบัติของชาติ 
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ศูนยบริการขอมูลประชาชน (Call Center) กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 0 2246 6700 
หรือ 1765  

จัดต้ังตามนโยบายของรัฐบาลท่ีกําหนดใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการ
ขอมูลประชาชน เพื่อใหบริการประชาชนในเชิงรุก เปนการปรับเปล่ียนบทบาทการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดโดยรวดเร็ว ฉับไว การจัดต้ัง
ศูนยบริการขอมูลประชาชน กระทรวงวฒันธรรม ถือเปนการปรับภาพลักษณการดําเนินงานดาน
วัฒนธรรมใหเขาถึงประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ   สะดวก   และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน6 

 
กระทรวงวัฒนธรรมตั้งสํานักงานเฝาระวังทางวัฒนธรรมสรางมาตรฐานใหมภาพยนตร

และวีซีดี 
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมรับโอนภารกิจตามดานภาพยนตร และวัสดุเทปโทรทัศน

จากกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานตํารวจแหงชาติ พรอมต้ังหนวยงานรองรับคุมเขมหนังและ         
วีซีดีท่ีมีเนื้อหารุนแรงไมเหมาะสมและขัดตอวัฒนธรรมของชาติ 

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กลาววา ตามท่ีคณะรัฐมนตรี       
ไดมีมติใหกระทรวงวัฒนธรรมรับโอนภารกิจของกองทะเบียน กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจ พ.ร.บ. ภาพยนตร พ.ศ. 2473 และ 
พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวสัดุโทรทัศน 2530 ในสวนของการตรวจสาระของภาพยนตร (Censor)  
ไมใหเกิดการเบี่ยงเบนทางวฒันธรรม ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับภารกจิของกระทรวงวฒันธรรม ในการ
อนุรักษปกปองวัฒนธรรมและส่ิงท่ีดีงามของชาติ 

“กระทรวงวัฒนธรรมไดเตรียมการโอนอัตรากําลังและตัดโอนภารกจิ เพื่อใหเกดิความ
เปนธรรม ท้ังในดานตําแหนง ระดับซี ซ่ึงเปนไปตามหลักการของ กพ. ท่ีไดมีการกําหนดการเทียบ
ช้ันไวแลว ท้ังนี้จะไมเปนการเพ่ิมอัตรากําลังคนในภาครัฐในภาพรวม รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ 
สถานท่ี หากไมเพียงพอจะตองของบกลางจากรัฐบาล สําหรับดานภารกิจตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร 
และ พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  ในช้ันแรกจะจําลองภารกิจของคณะกรรมการ
เซ็นเซอร โดยแตงต้ังเจาพนกังานใหมจากคณะกรรมการชุดเดิมและบุคลากรท่ีรับโอนมา หากไมครบ
ทางกระทรวงวัฒนธรรมจะแตงต้ังกรรมการเพ่ิมเติม เพ่ือไมใหเกิดชองวางในชวงรอยตอระหวางการ
โอนภารกิจ ท้ังนี้จะไดปรึกษาหารือกับกฤษฎีกาเพื่อดําเนินการตอไป7 

                                                 
6 www.m-culture.go.th.  

  7 ทิพาวดี  เมฆสวรรค,  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.  กระทรวงวัฒนธรรม.  21  ธันวาคม  2547. 
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 อยางไรก็ตามเพ่ือการใหการดาํเนนิการในเร่ืองนี้เปนดวยความรอบคอบ กระทรวงวฒันธรรม
จะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาในข้ันตอนกระบวนการทํางาน เชน สถานท่ีท่ีใชตรวจ เงินเดือน 
การมอบหมายงาน  และประเด็นขอกฎหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะในสวนของคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร  

จากการศึกษาเบื้องตน พบวา พ.ร.บ. ภาพยนตร และ พ.ร.บ. เทปและวัสดุโทรทัศน ยังมี
บางเร่ืองท่ียังมีความไมชัดเจน เชน การกําหนดเรทติ้ง สัดสวนของเนื้อหาภาพยนตร โดยได
มอบหมายใหสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ไปศึกษาวจิัยและการเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ตางประเทศ ท้ังอเมริกา ญ่ีปุน เกาหลี และ แคนาดา รวมถึงการกําหนดมาตรการและการลงโทษ
ผูประกอบการท่ีผลิตส่ือรุนแรงและไมเหมาะสมใหสูงข้ึน โดยกระทรวงวัฒนธรรมไดเตรียมต้ังสํานักงาน
เฝาระวังวฒันธรรมเพ่ือดแูลเร่ืองนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากกระทรวงวฒันธรรมมีกลุมเฝาระวังซ่ึงมีหนาท่ี
เฝาดูส่ิงท่ีไมเหมาะสมกับสังคมไทยอยู ถือวาเปนการขยายงานจากงานเดิมใหมีขอบขายกวางขวางข้ึน 
โดยในขณะนีไ้ดตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจทํางานเร่ืองนี ้

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปดเผยวา 
ขณะนี้ราง พ.ร.บ. ภาพยนตรท่ี วธ. เสนอใหคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา ไดผานการอนุมัติ             
ในหลักการจาก ครม. เรียบรอยแลว แตกวาจะออกมาใชบังคับเปนกฎหมาย ยังมีอีกหลายข้ันตอน 
ซ่ึงคงตองใชเวลาอีกหลายเดือน เนื่องจากตองรอหลังการเลือกต้ังคร้ังใหมและเม่ือไดคณะรัฐมนตรี
ชุดใหมก็จะมีการพิจารณากนัอีกคร้ัง แตท้ังนี้ในประเด็นเร่ืองการถายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร
ฉบับเกาใหมาอยูกับ วธ. นัน้  ตนเหน็วานาจะมีการพิจารณาถายโอนเจาหนาท่ีตํารวจท่ีเคยสังกัดอยู
กองทะเบียนใหมาอยูในสังกดั วธ. ดวย ซ่ึงทางเจาหนาท่ีตํารวจมาอยูกับ วธ. จะเปนระดับใดนัน้       
คงตองใหสํานกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาท่ีพจิารณาตอไป 

หากราง พ.ร.บ. ภาพยนตรฉบับใหมมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย และ วธ. ตองมีหนาท่ี
ควบคุมดูแลเกี่ยวกับภาพยนตร ซ่ึงท่ียังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการพิจารณาตรวจภาพยนตรนั้น 
เห็นวาไมนามีปญหาเพราะในบทบาทของ วธ. จะมีหนาท่ีเปนแคฝายบริการเพียงอยางเดียวเทานั้น 
สวนการพิจารณาตรวจภาพยนตรจะเปนหนาท่ีของสภาภาพยนตรท่ีจะเปนผูกําหนด ซ่ึงหนวยงาน
ของสภาภาพยนตรก็จะมาจากตัวแทนหลายฝาย ท้ังผูท่ีมีผลประโยชนเกี่ยวกับการสรางภาพยนตร 
ตัวแทนผูบริโภค ขาราชการ นักวิชาการและตัวแทนผูปกครองเด็กและเยาวชน เปนตน ซ่ึงกลุม
บุคคลดังกลาวจะมาชวยกนัทําหนาท่ีจดัระดับความเหมาะสมของภาพยนตรวาแตละประเภท แตละ
เร่ืองควรถูกจัดใหอยูในระดับใด ดังนั้นตนจึงม่ันใจวาเม่ือภารกิจในการควบคุมดูแลภาพยนตรถูก
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ถายโอนมาอยูหนวยงานเดียวกับ วธ. แลวจะทําใหเรามีกรอบในการจัดระดับภาพยนตรท่ีชัดเจน
มากยิ่งข้ึน8 

พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี กลาวถึงผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีกําหนด
ยุทธศาสตรไวในแนวทางท่ีถูกตองแลว โดยใหเนนการนํายุทธศาสตรดังกลาวไปสูแนวทางการปฏิบัติ
ใหบังเกิดผลโดยเร็วท่ีสุด นอกจากนี้แลวยังใหนโยบายวา การทํางานใหยึดถือวฒันธรรมทองถ่ิน
ของพ้ืนท่ีนั้น ๆ เปนหลัก โดยใหมองวาวฒันธรรมเปนส่ิงท่ีมีชีวิต มีเร่ืองราว (Story) สามารถเช่ือม
ภูมิหลังประวัติศาสตรเขาสูปจจุบันและตอเนื่องไปถึงอนาคตใหได ไมใชมองแบบแยกสวน และจะตอง
ทํางานรวมกัน ท้ังเยาวชนและรุนอาวุโสสามารถทําใหศิลปวัฒนธรรมเปนท่ีรักและหวงแหนของ
เยาวชน โดยเนนศิลปวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมเชิงพฤติกรรม เพื่อใหคนไทยมีศักยภาพ 
ในการดํารงชีวิต และใหคนไทยทุกหมูเหลา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกรุน ในทุก ๆ ระดับ เปนผูสรางสรรค
วัฒนธรรมไทยและเปนผูบริโภควัฒนธรรมไทยดวย รวมถึงจะตองทําใหวัฒนธรรมไทยซ่ึงเปน
สินทรัพยท่ีสําคัญ สามารถเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกคนไทยและชาติ9 

อยางไรก็ตาม ถึงแมกระทรวงวัฒนธรรมจะเขามามีบทบาทในการจัดต้ังนโยบายทาง
ความเรียบรอยทางดานวัฒนธรรม แตการปฏิบัติภารกิจยังไมสมบูรณเนื่องจากยังมีองคกรท่ีทําหนาท่ี
ในการตรวจสอบภาพยนตรซ่ึงรวมถึงหนังแผนอยูแลว ดังนั้นองคกรดังกลาวภายใตกระทรวง 
มหาดไทยจึงยงัทําหนาท่ีตรวจพจิารณา จนกวาจะมีการเลือกตั้งในสมัยหนา คือ ป พ.ศ. 2548 นําเร่ือง
เขา ค.ร.ม.  และแตงต้ังตอไป 

องคกรท่ีมีหนาท่ีในการตรวจพิจารณาภาพยนตร 
ผูท่ีมีหนาท่ีในการตรวจพิจารณาภาพยนตร ซ่ึงไดแกนายตรวจ เจาพนักงาน ผูพิจารณา 

และสภาพจิารณาภาพยนตรตามมาตรา 610  แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรฯ  บัญญัติใหเปนอํานาจ
ของผูบังคับบัญชาการตํารวจแหงชาติเปนผูแตงต้ัง ซ่ึงในปจจุบันไดมีการแตงต้ังผูพิจารณาภาพยนตร
และสภาพจิารณาภาพยนตรในรูปของคณะบุคคล ซ่ึงประกอบดวยเจาหนาท่ีตํารวจและผูแทนหนวยงาน

                                                 
8  วีรศักด์ิ  โควสุรัตน,   ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม.  กระทรวงวัฒนธรรม.              

14  ธันวาคม  2547. 
9 ทักษิณ  ชินวัตร.  ไทยรัฐ.  22  ธันวาคม  2547. 
10 มาตรา 6   เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติน้ี อธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจต้ังนายตรวจ   

เจาพนักงานผูพิจารณา  และสภาพิจารณาภาพยนตร 
สภาพิจารณาภาพยนตรน้ัน  ใหมีเจาพนักงานกรมตํารวจและบุคคลอื่นใด  ซึ่งอธิบดีกรมตํารวจ

เห็นสมควรและแตงต้ังเปนกรรมการ 
องคประชุมของสภาพิจารณาภาพยนตร  ใหเปนไปตามที่อธิบดีกรมตํารวจจะกําหนด 
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ท่ีเกี่ยวของไดแก ผูแทนคณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ผูแทนกรมประชาสัมพันธ 
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ นกัวิชาการดานภาพยนตรจากสถาบันการศึกษา 
ผูแทนสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ ผูแทนสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ผูแทน
กระทรวงการตางประเทศ ผูแทนสํานักขาวกรองแหงชาติ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
สํานักงานสารสนเทศ กระทรวงกลาโหม และผูแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือผูทรงคุณวุฒท่ีิ 
ไดรับเชิญมารวมตรวจพิจารณาในแตละเร่ือง 

 
การตรวจพิจารณาภาพยนตร 
สําหรับการตรวจพิจารณาภาพยนตร ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน

ใชระบบเซ็นเซอร  (censorship)  เนื่องจากมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติภาพยนตรฯ  ไดบัญญัติให
เจาพนกังานผูพิจารณาภาพยนตรมีอํานาจไมออกใบอนุญาตหรือออกใบอนุญาตโดยมีอํานาจส่ังใหมี
การตัดเนื้อหาบางสวนของภาพยนตรท่ีเหน็วามีลักษณะฝาฝน หรืออาจฝาฝนตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีได ซ่ึงจากการศึกษารายการการศึกษาวิจัยและบทความเกี่ยวกับระบบการตรวจ
พิจารณาภาพยนตรโดยระบบเซ็นเซอรพบวามีงานวิจยัหนึ่งฉบับ11  สนับสนุนใหคงมีการตรวจพิจารณา
ภาพยนตรโดยระบบเซ็นเซอรอยู โดยเห็นวาระบบดังกลาวสอดคลองกับคานิยมและศีลธรรมของ
คนไทย แตกค็วรปรับลดความเขมงวดของการตรวจพจิารณาลง รวมท้ังควรกําหนดหลักเกณฑใน
การพิจารณาใหชัดเจนเพื่อไมใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
แตมีงานวิจัยสามฉบับ12 ท่ีไมเห็นดวยกับระบบการตรวจพิจารณาโดยระบบเซ็นเซอร โดยเห็นวา           
แมระบบการตรวจพิจารณาดังกลาวจะมีผลดีคือ ชวยกล่ันกรองเนื้อหาท่ีไมเหมาะสมกับสังคมและ
วัฒนธรรมไมใหเผยแพรไปสูประชาชนในสังคม   แตระบบดังกลาวกมี็ผลเสียหลายประการ  คือ 

(1)  เปนการปดกั้นสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน 
(2)  เปนการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอขาวสารของส่ือมวลชน 

                                                 
11 นัยนา   แยมสาขา.   “นโยบายการสงเสริมภาพยนตรของรัฐบาลไทย”   วิทยานิพนธ 

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2540, หนา  212. 
12 ชัยยุทธ  อภินันธรรม. “ปญหาแนวโนมของการจํากัดระดับอายุผูชมภาพยนตรในประเทศไทย” 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคลตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2545, หนา 59.   
ขนิษฐา  จักประกอบ.   “บทบาทของรัฐในการตรวจพิจารณาภาพยนตร”    วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตร
มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541, หนา 83-92 .  จรัล  ทองเกษม.  “บทบาทของรัฐในการสงเสริม
ภาพยนตรไทย พ.ศ. 2530-2537”  วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539, 
หนา 89. 
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(3)  ทําใหเนื้อหาของภาพยนตรขาดความตอเนือ่ง 
(4)  เปนการจํากัดความคิดสรางสรรคของผูสรางผูผลิตภาพยนตร 
(5)  แนวทางการตรวจพิจารณาภาพยนตรตามพระราชบัญญัติภาพยนตร ถูกกําหนดไวอยาง 

กวาง ๆ  ยากท่ีเจาหนาท่ีตรวจพิจารณาจะตัดสินใจวาอยางใดควรอนุญาตหรือไม  ควรอนุญาตทําให
การตรวจพิจารณาข้ึนอยูกับดุลพินิจของกรรมการแตละคน 

นอกจากน้ี ในการจัดประชุมสัมมนาเจาพนกังานผูตรวจภาพยนตรและเทปหรือวัสดุโทรทัศน
เพื่อกําหนดแนวทางในการตรวจพิจารณาภาพยนตรของสํานกังานตํารวจแหงชาติ เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 
2540 และการสัมมนาของคณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยโดยกรมประชาสัมพันธ
เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2540 ผลการสัมมนาท้ัง 2 คร้ังสรุปไดวาควรใหมีการยกเลิกระบบ censorship 
และนําระบบการกําหนดประเภทของภาพยนตรโดยระบบการแบงอายขุองผูชมมาใชแทน โดยใหมี
คณะกรรมการกําหนดประเภทภาพยนตร (Rating) ซ่ึงมีองคประกอบสัดสวนของภาคราชการมากกวา
เอกชนทําหนาท่ีพิจารณา  Rating  เทานั้น   โดยไมมีการลงโทษ13  

จากการศึกษาบทความและรายงานการวจิัยตาง ๆ  มีความเห็นเกี่ยวกับองคกรท่ีจะทําหนาท่ี
ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรออกเปน 4 แนวทาง  ดังนี ้

1. องคกรดังกลาวควรประกอบดวยผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเกีย่วของกับธุรกิจภาพยนตร
และหนังแผน ท้ังในสวนของผูสราง ผูผลิตภาพยนตร ผูประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร ผูจัดจําหนาย
ภาพยนตร ผูประกอบธุรกิจหนังกลางแปลง และนักวิชาการในแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนภาพยนตร 
ศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรม  และอ่ืน ๆ ในอัตราสวนท่ีสามารถคานอํานาจซ่ึงกันและกันไดไมควร
ใหมีภาครัฐหรือภาคเอกชนมากเกินไป 

2. องคกรดังกลาวควรประกอบดวยผูแทนภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกีย่วของกับธุรกิจ
ตัวภาพยนตรแตควรใหมีจํานวนผูแทนจากภาคเอกชนมากกวาภาครัฐ เพือ่ใหสามารถควบคมุกนัเองได 

3. องคกรดังกลาวควรประกอบดวยผูแทนภาครัฐมากกวาภาคเอกชน 
4. องคกรดังกลาวควรประกอบดวยผูท่ีไมมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนไดเสียกับธุรกิจภาพยนตร

และไมใชท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมภาพยนตร โดยอาจจะเปนตัวแทนจาก
ประชาชนหรือนักวิชาการในแขนงตาง ๆ ไมวาจะเปนนกัวิชาการดานภาพยนตร วัฒนธรรม การศึกษา
และอ่ืน ๆ เพราะหากมีผูมีสวนไดเสียกับอุตสาหกรรมภาพยนตรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาเกีย่วของ
อาจสงผลตอการแสวงหาหรือปกปองประโยชนสวนตน 

                                                 
13 พยุงศักด์ิ   จันทรสุรินทร.    “การเลิกเซ็นเซอรภาพยนตรไทย”    เอกสารประกอบการเสวนา

พระราชบัญญัติภาพยนตร   โดยคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          
กรมประชาสัมพันธ   และสํานักงานนายกรัฐมนตรี. 
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อํานาจในการจัดประเภทภาพยนตรในตางประเทศ 
 การพิจารณาภาพยนตรโดยระบบแบงอายุผูชม 14  หรือการกําหนดประเภทของภาพยนตร 
(Movie Rating System) เร่ิมคร้ังแรกในสหรัฐโดยสมาคมภาพยนตรแหงอเมริกา โดยอํานาจในการ
จัดประเภทภาพยนตรนั้น  ข้ึนอยูกับคณะกรรมการควบคุมโดยตรง The Code and Rating Administration  
(CARA) โดยไดแบงประเภทภาพยนตรเปน  5  ประเภท   คือ 
 ประเภท  G   :  สําหรับผูชมท่ัวไป 
 ประเภท  PG : สําหรับผูชมท่ัวไป แตเนื้อหาบางตอนไมเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก  ดังนั้น จะตองมีบิดามารดาหรือผูปกครองพาไปชมเพื่อใหคําแนะนํา 
 ประเภท  PG-13 : หามเดก็อายุต่าํกวา 13 ป เขาชมยกเวนมีบิดามารดาหรือผูปกครอง
ไปชมดวย 
 ประเภท  R  : หามบุคคลอายุต่ํากวา 17 ป เขาชมยกเวนมีบิดามารดาและผูปกครอง
ไปชมดวย  
 ประเภท  X  : หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  เขาชมเด็ดขาด  ปจจุบันถูกยกเลิก
เปล่ียนเปนประเภท NC-17 เปนประเภทภาพยนตรท่ีหามเด็กอายุต่ํากวา 17 ป เขาชมเดด็ขาด 
 เดิมการตรวจพิจารณาภาพยนตรในประเทศสหรัฐอเมริกาใชระบบเซ็นเซอร ดําเนินการ
โดยสมาคมผูอํานวยการสรางและจดัจําหนายภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา หรือ MPPDA (The Motion 
Picture Producers and Distributors of America) โดยไดกําหนดขอกําหนดในการผลิตท่ีเรียกวา 
Hays Code มาเปนแนวทางในการเซ็นเซอร แตตอมาผูผลิตไดตอตานขอกําหนดดงักลาวโดยผลิต
ภาพยนตรท่ีผิดศีลธรรมจรรยาบรรณ หรือมีการหลีกเล่ียงนําภาพยนตรออกฉายโดยไมใหคณะกรรมการ
เซ็นเซอรพิจารณากอนทําใหระบบดังกลาวลมเหลว ตอมาไดมีการกอตั้งสมาคมภาพยนตรแหงสหรัฐ 
อเมริกา และไดมีการเสนอระบบการจัดประเภทภาพยนตรดวยการแบงอายุผูชมมาใชแทนระบบ
เซ็นเซอร โดยมีคณะกรรมการควบคุมท่ีจดัต้ังข้ึนตาม The Code and Rating Administration (CARA) 
เปนผูพจิารณาจัดประเภทของภาพยนตร ซ่ึงในปจจุบันระบบดังกลาวถูกนําไปใชในอังกฤษ แคนาดา 
ไตหวนั  ฮองกง  ฟลิปปนส  เปนตน 
 

หนังแผนท่ีถูกควบคุมจากภาครัฐ 
จากทางเลือกใหมของคนชอบดูหนัง กลายเปนท่ีวิพากษวิจารณถึงความไมเหมาะสม       

แตกย็ังมีการผลิตกันออกมาอยางตอเนื่อง จนกระท่ังทางกระทรวงวฒันธรรมเปดประเด็นยึดทรัพย

                                                 
14 จรัล  ทองเกษม.  การควบคุมภาพยนตรดวยระบบแบงอายุผูชม.  หนา  1 - 10. 
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และเวนวรรค 5 ป เพื่อเปนการจัดระเบียบข้ึนมา ฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียจึงพากนัแกปญหาหนังแผน
แนววาบหววิตกเปนจําเลยสังคม เพราะวามันกลายเปน  “ส่ือลามกอนาจาร” 

ขณะท่ีทางดานของกระทรวงวฒันธรรม ท่ีไดรับมอบหมายในการดูแลเร่ืองภาพยนตรแทน  
กองเซ็นเซอรของกรมตํารวจก็ไดฟนธงกบัหนัง 6 เร่ือง คือ อีโลนซาส ภาค 2 ของคาย เอพีเอส       
ไฟบาป ของ เอสทีแกรนด  พระอภยัมณ ีของ ไรทบิยอนด  ส่ังตายหามตายกับกาม ของ อินเตอรมูวี่
ฯ และกากี สหัสวรรษ ของ บริษัท เอวี หามจําหนายและนําออกจากศูนยเชาและแผงจําหนาย  เพราะ
อยูในขายของหนังสออนาจาร เวลานี้การทํางานของทางภาครัฐ ก็ยังไมลงตัวขณะท่ีทางกระทรวง
วัฒนธรรมผูไดรับมอบหมายในการดูแลดานเซ็นเซอรภาพยนตร กลับยังไมไดรับการโอนอํานาจมา
จากกองเซ็นเซอร กรมตํารวจ  เลยทําใหการดูแลดานภาพยนตรจึงข้ึนท้ังกรมตํารวจ  และกระทรวง
วัฒนธรรม 

กรณีพิพาทระหวางภาครัฐบาล อันไดแกกระทรวงวัฒนธรรม ในเร่ืองหนังแผนท่ีสงไป
ตรวจนัน้ ผิดไปจากแผนท่ีผานการตรวจปรากฏวา มีการแกไข ดัดแปลง หรือเพ่ิมเตมิใหผิดไปจาก
ตนฉบับ คือ มีฉากชาย หญิง แสดงลักษณะใหเห็นวาเปนการรวมเพศ  ซ่ึงเปนการแสดงออกทางยัว่ยุ
กามารมณ   ลามกอนาจาร   ซ่ึงมีหนังแผนท่ีทางภาครัฐส่ังหามขายจํานวน  5  เร่ือง   คือ 

1.  เร่ืองกาม และส่ังตายหามตาย  ของ  บริษัท อินเตอรมูฟวี่แอดส จํากดั 
2.  เร่ืองพระอภัยมณี  ของ  บริษัท ไรท บี ยอนร 
3.  เร่ืองอีโลนซาส 2  ของ  บริษัท เอพีเอส 
4.  เร่ืองไฟบาป  ของ  บริษัท เอสที แกรนด 
5.  เร่ืองกากี สหัสวรรษ  ของ  บริษัท เอ จ ี

 
ทางฝายผูผลิตหนังแผนเองไดกลาววาเปนอิสระทางความคิด ถาจะแกไขตองแกตั้งแต

กฎหมาย จึงทําใหผูเกี่ยวของตองกลับไปดูรางพระราชบัญญัติภาพยนตรท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตร  
พุทธศักราช 2473  วาดวยการควบคุมการทําและฉายภาพยนตร  โดยมาตรา 4 ระบุไววา  หามมิให
ทํา หรือ ฉาย หรือ แสดง ณ สถานท่ีมหรสพ  ซ่ึงภาพยนตรมีลักษณะประกอบดวยการฝาฝนหรืออาจ         
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ตอสังคม ประเทศชาติ แตทางฝายผูผลิตกลับแยงวา
หนังแผนเปนความบันเทิงท่ีเกิดข้ึนในท่ีพกัอาศัย ไมใชสถานท่ีมหรสพ 

หนังแผนท่ีทําออกมาเปนหนังคุณภาพก็มีแตท่ีแอบแฝงลักไกใช “โป” เปนจุดขายก็เยอะ 
อยางไรก็ตามปญหาส่ือลามกอนาจารที่ฝงรากลึกมานานท้ังท่ีผิดกฎหมาย-เล่ียงกฎหมาย มันมีมากกวานี้ 
มีท้ังหนังใตแผง หนังเอ็กซ – หนังอาร ท้ังส่ือส่ิงพิมพ หนังสือโป รวมถึงในอินเทอรเน็ตส่ือยุคใหม
ไฮเทคท่ีไรพรมแดน การจะจัดการกับปญหานี้ สวนกฎหมายบานเราไมครอบคลุมเพียงพอซ่ึงมีท้ัง
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 ลงโทษจําคุกได 3 ป และปรับไมเกิน 6 พนับาท เรามี พ.ร.บ. 
ภาพยนตร พ.ศ. 2473 มี พ.ร.บ. เทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530 มี พ.ร.บ. การพมิพ ท่ีสามารถ      
จะเอาผิดผูผลิตส่ือลามกอนาจารได แตท่ีเปนอยูอยางทุกวันนี้เพราะกฎหมายหรือตัวบุคคลเปนจุด
กําเนิดของปญหา 

วีระศักดิ์ โควสุรัตน ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวฒันธรรมกลาว อาจเพราะเกิดมี
ความลักล่ันของกระบวนการควบคุมของรัฐ ถามวาประเด็น "ยึดทรัพย” ผูผลิตส่ือลามกในทาง
ปฏิบัติทําได หากดไูปท่ีกฎหมายยึดทรัพยกฎหมายใหม ท่ีมี ป.ป.ง. เปนผูบังคับใช กรณีนี ้พล.ต.ต. 
พีรพันธุ เปรมภูติ เลขาธิการ ป.ป.ง. ระบุวาไมไดอยูในมูลฐานความผิดท่ีจะทําการยึดทรัพย  ถาเปน
การละเมิดลิขสิทธ์ิจึงจะสามารถยึดทรัพยได 

อยางไรก็ตาม ทางกฎหมายอาญาหากศาลวินิจฉัยวาเปนส่ือลามก และทายคําฟองมีการ
รองขอไว ศาลก็สามารถจะส่ังริบทรัพยท่ีใชในการกระทําความผิดและท่ีไดมาจากการกระทําความผิดได 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 – 33  เชนเดียวกบัประเด็นเวนวรรค 5 ป  ซ่ึงคลายกรณีของ
นักการเมืองประเด็นนี้ศาลก็สามารถส่ังหามประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ  มีกําหนดเวลาไมเกิน 5 ป  
นับแตวันพนโทษตามความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 50 โดยท่ีเร่ืองลามกหรือเปน
ศิลปะน้ันอยูท่ีดุลพินิจของศาล15 

ธนา เบญจาทิกุล เลขาธิการสภาทนายความ บอกวากรณมีีผูใดฟองรองวาผลงานท่ีสราง
ออกมาสงผลกระทบตอคนสวนรวม ศาลมีอํานาจดําเนินการตามประมวลกฎหมายภาควิธีการเพื่อ
ความปลอดภัย การหามการประกอบอาชีพบางอยางนั้น ถาศาลเห็นวาผูนั้นกระทําความผิดโดยอาศัย
โอกาสจากการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น และเห็นวาหากผูนั้นประกอบอาชีพหรือวิชาชีพนั้น
ตอไปอาจจะกระทําความผิดเชนนัน้ข้ึนอีก ศาลสามารถจะส่ังไวในคําพพิากษาหามการประกอบอาชีพ
หรือวิชาชีพนั้นได แมวาจะไดรับอนุญาตเผยแพรจากพนักงานตรวจพิจารณา (เซ็นเซอร) ใหเผยแพรได  
ก็อาจจะติดคุกได ถามีผูรองทุกขจนเปนคดีในศาลวาเปนภาพลามก ตามกฎหมายอาญา มาตรา 28716 

ท้ังนี้ ปจจุบันขอบเขตสําหรับกํากับดแูลปญหาส่ือลามกอนาจารใชวาจะไมมีเสียเลย  เพียงแต
กลายเปนขออางในการเล่ียงตอใหกําหนดขอบเขตใหม ก็จะมีการพยายามผลิตงานท่ีเฉียดฉิวอยูกับ
เสนนั้นเหมือนที่ผานมา และถาจะแคมีการกําหนด “เรต” จํากัดกลุมอายุผูเสพส่ือประเภทนี้ ในทาง
ปฏิบัติก็ใชจะควบคุมไดงาย ๆ 

                                                 
15 วีระศักด์ิ  โควสุรัตน,   ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรม.    กระทรวงวัฒนธรรม.                

14  ธันวาคม  2547. 
16 ธนา  เบญจาทิกุล,  เลขาธิการสภาทนายความ.  สภาทนายความ.   14  ธันวาคม  2547. 
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ตอใหเมืองไทยเราสามารถควบคุมจนไมมีคนไทยผลิต “ส่ือลามกอนาจาร” ออกเผยแพร  
ก็ยังมีส่ือลามกจากนอกประเทศท่ีปดกั้นไดลําบาก  โดยเฉพาะท่ีผานเขามาทางอินเตอรเน็ต ดูไปแลว
อาจจะเหมือนไมมีทางออกกบัปญหานี้  จริง ๆ แลวยังพอมีเพียงแตจะทํากันไดแคไหน  เร่ิมจากตอง
หยุดโยนกันไปมา เลิกแยงกันไดเครดิตความชอบของผลงาน ทุกหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของตองรวมมือกัน
ทํางาน แกปญหาในสวนของตนอยางจริงจัง และประสานกันเพ่ือใหดาํเนินไปพรอม ๆ กันท้ังระบบ  
สวนภาคประชาชนเองก็จะตองต่ืนตัว เชน พอแมผูปกครองก็ตองใสใจ ปองกันปดกั้นบุตรหลานไมให
ส่ือลามกอนาจารเขาถึง  และเขามีสวนรวมกับภาครัฐในการแกไขปญหาในรูปแบบตาง ๆ ไมเฉพาะ
หนังแผน  สถานการณส่ือลามกในภาพรวมของปจจุบัน เทคโนโลยีกาวหนาจนการผลิต การซ้ือหา 
การเปล่ียนแฟช่ันทางเพศ รสนิยมทางเพศ และคานิยมทางเพศของคนในสังคมโลก เกือบไมมีอะไร
แตกตางกันแลว แขงกันหากาํไร ไมเอาแลวซ่ึงจริยธรรมและสํานึกของกฎเกณฑ กับทางแกปญหา
แบบบูรณาการในเร่ืองนี้ตองเลิกคิดเชิงอํานาจ เปล่ียนมาคิดเชิงประชาสังคมใหทุกฝาย-ทุกกลุม  
เขามารวมกันกําหนดกฎกติกาท่ีชัดเจนเปนท่ียอมรับรวมกันใชบังคับโดยเปนวาระอาจจะ 4 ป          
เม่ือสถานการณเปล่ียนไปก็ทําการปรับปรุงใหทันยุคสมัยเทาทันการหลบเล่ียง 

 
ยุคท่ี  3  ยุคความเคล่ือนไหวและแสวงหาทางออก 
 
กรณีหนังแผนถือเปนการเร่ิมตนการแกไขปญหาแลว  ถึงเวลาท่ีทุกกลุม ทุกฝาย จะตอง

ลุกข้ึนมาชวยกันขยายผล   อยาใหเมืองไทยจมกระแสของคําวา   เซ็กซนิยม 
กวา 14 ปท่ีคนในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตรไดรวมตัวตอสู  เพือ่ผลักดันใหเกิดการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473   ท่ีใชกันมานานกวา 70 ป 
จากจุดแรกเม่ือป 2533 ท่ีเร่ิมมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการสงเสริม

อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย พ.ศ. 2533 คนในวงการภาพยนตรกไ็ดใหความรวมมือกับภาครัฐอยาง
เต็มท่ี ในการชวยกันจดัต้ังคณะกรรมการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ดวยความหวังท่ีเปยมลน
วาจะเกดิการพฒันากระบวนการดานอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยท้ังระบบ ใหมีความกาวหนาทัดเทียม
กับนานาชาติ โดยเฉพาะศูนยกลางภาพยนตรของโลกอยางฮอลลีวูด ท่ีมีขนาดของอุตสาหกรรม
ภาพยนตรเปนอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกา  ใหญกวาอุตสาหกรรมอาวุธเสียอีก 

แตวิบากกรรมของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไมหมดส้ินเหมือนหนังไทยเร่ืองยาว บรรดา
ผูท่ีอยูนอกวงของอุตสาหกรรมของภาพยนตรไทย แตเกดิหลงเสนหของแสงสีเสียงแหงวงการมายา 
ไดโดดเขามารวมละเลงจนทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ออกนอกลูนอกทาง
และดูเหมือนวาพระราชบัญญัติภาพยนตรท่ีใชกันมาตั้งแตป 2475 จะมีการเปล่ียนแปลงโดยผูผลิต
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หนังแผน เสนอใหสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ไดพยายามประชุมรวมกับ
ทางภาครัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน กรรมการผูชวยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงวัฒนธรรมเพ่ือท่ีจะไดชวยกันพจิารณาไปพรอม ๆ กัน  คือ  

 
1. หลักการ  เหตุผล  และแนวความคิดในการราง  พ.ร.บ.  ภาพยนตรฉบับใหม 
คณะกรรมการของสํานกังานคณะกรรมกฤษฎีกา ไดยอมรับวาแนวคิดในการรางกฎหมาย

ภาพยนตรฉบับใหม  มุงในการ  “ควบคุม”  มิไดมุงการสงเสริมภาพยนตรไทย ตามแนวความคิดเดิม 
ท่ีมีการดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2533 และแตกตางจากผลการศึกษา คนควา และวิจัยกฎหมาย
ภาพยนตรในตางประเทศ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดใชเงินของแผนดนิไปทําการศึกษา
คนความา ซ่ึงบรรดากฎหมายภาพยนตรของตางประเทศน้ัน มุงเนนการสงเสริมและการปกปอง
อุตสาหกรรมของประเทศตนเองใหสามารถแขงขันกับภาพยนตรตางประเทศ และสามารถไดประโยชน
จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางเต็มท่ี 

หลักการและแนวคิดสมัยใหมในการตรากฎหมาย ควรจะออกแบบกฎหมายใหเปนกติกา 
เพ่ือใหประชาชนทุกฝายในสังคมไดใชรวมกัน มากกวาจะตรากฎหมายเพ่ือใชเปนขอบังคับ หรือ
ขอกําหนดควบคุมของรัฏฐาธิปท่ีมีตอประชาชน 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพยายามสรางเง่ือนไข เพื่อกลบเกล่ือนประเด็นของ
การควบคุมภาพยนตรไทย โดยไดมีการยกรางการกาํหนดสัดสวนภาพยนตรไทยตอภาพยนตรตางประเทศ 
เพื่อเบ่ียงเบนประเด็นวาสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตองการปกปองอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
เหมือนกับท่ีประเทศฝร่ังเศสไดกระทํามาแลว แตการกระทําดังกลาวกลับสรางความยุงยาก ในการ
ปฏิบัติ เนื่องจากแนวความคิดการตรากฎหมายไมไดสนบัสนุนการสรางภาพยนตรไทย เหมือนกับท่ี
กฎหมายฝรั่งเศสไดกําหนดใหมีการอุดหนุนการสรางภาพยนตรฝร่ังเศส และการอุดหนุนการสราง
โรงภาพยนตรในประเทศฝร่ังเศส 

จึงเปนไปไมไดเลยวาจะมีจํานวนภาพยนตรไทยมากเพียงพอ ตอการรองรับภาพยนตร
ตางประเทศท่ีจะเขามาฉายในประเทศไทย การกําหนดสัดสวนการฉายภาพยนตรไทยตอภาพยนตร
ตางประเทศในแตละป ยังกอใหเกิดขอขัดแยงทางการคาระหวางประเทศ เนื่องจากเขาขายการกีด
กันทางการคาอยางชัดเจน แตกตางจากการดําเนินการของประเทศฝร่ังเศส ท่ีมีการดําเนินกลยุทธ 
ในการกําหนดใหภาพยนตรเปนส่ือทางวัฒนธรรมกอน จากนั้นก็ดําเนนิการสนับสนนุอุตสาหกรรม
ภาพยนตรฝร่ังเศสอยางเปนระบบ แลวจึงมากําหนดโควตาการฉายภาพยนตรตางประเทศ การกําหนด       
ใหภาพยนตรเปนส่ือวัฒนธรรม ทําใหฝร่ังเศสหลุดพนจากขอกลาวหาการแขงขันทางการคาท่ี
ไมเปนธรรม   ท้ังในดานการอุดหนุนการคาภาพยนตรฝร่ังเศสและการกีดกนัภาพยนตรตางประเทศ 
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การท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นําเอาแนวความคิดเฉพาะสวนของฝร่ังเศสมาใช 
โดยไมไดดําเนินการใหครบถวน  จึงอาจกอใหเกิดปญหาในอนาคตได 

 
2. การรวม พ.ร.บ. ภาพยนตร  พ.ศ. 2473   และ  พ.ร.บ.  ควบคุมกิจการเทปและวัสดุ

โทรทัศน  พ.ศ. 2530  จุดเร่ิมตนมาจากสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ไดเสนอความเห็นในรัฐบาล
วาหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ. 2530 เกิดจาก
การกลาวอางในขอกฎหมายวา นิยามคําจํากดัความของคําวา “ภาพยนตร” ในพระราชบัญญัติภาพยนตร 
พ.ศ. 2473 ไมสามารถครอบคลุมพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี ท่ีภาพยนตรในปจจบัุนมีพัฒนาการ
สูงข้ึน จนไมจําเปนท่ีภาพยนตรตองมีรูปแบบเปนฟลมและฉายในโรงภาพยนตรเทานั้น แตจะให
รวมไปถึงบรรดาหนังวิดีโอ วีซีดี และดีวดี ีหรือท่ีเรียกกนัวา “หนังแผน” ดวย จึงไดเสนอใหมีการ
รวมพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473 และพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน 
พ.ศ. 2530 เขาในราง พ.ร.บ. ภาพยนตรฉบับใหม 

โดยยกอางเหตุผลในการยกรางกฎหมายใหมวา ไมตองการใหภาพยนตรท่ีฉายตาม
โรงภาพยนตรและผานการเซ็นเซอรแลว  ตองมาผานการเซ็นเซอรอีกคร้ังเพื่อจะมาทําเปน “หนังแผน”  
ขออางนี้ดเูหมือนจะแสดงความต้ังใจดีในการท่ีจะชวยหนังไทยไมตองเซ็นเซอรซํ้าซอน แตขอเท็จจริง
ในเชิงปฏิบัตนิั้นเกดิความยุงยาก โดยเฉพาะการควบคุมในการฉาย ซ่ึงภาพยนตรมีการฉายในพืน้ท่ี
จํากัดและสามารถตรวจสอบอายุหรือรายละเอียดของผูชมได ทําใหการควบคุมข้ันตอนการฉายทํา
ไดงาย เนื่องจากการฉายภาพยนตรเปนการจํากัดสถานท่ี แตการฉาย “หนังแผน” ไมสามารถจํากัด 
ตรวจสอบ หรือควบคุมผูชมในข้ันตอนของการฉายได เนื่องจากผูชมสามารถนําหนังแผนไปเปด
หรือฉายในท่ีใด ๆ ก็ได  แคประเด็นนี้ประเด็นเดยีวก็สรางความยุงยากในกระบวนการเซ็นเซอรแลว 
ไมตองไปคํานึงถึงการควบคุมและออกใบอนุญาตโรงภาพยนตร หรือสถานท่ีฉาย “หนังแผน”            
ท่ีแตกตางกันอยางส้ินเชิง หรือแมแตข้ันตอนการจัดจําหนายภาพยนตร และ “หนงัแผน” ก็แตกตาง
กันอยางส้ินเชิง 

แนวความคดิท่ีไมไดพยายามเขาใจถึงโครงสรางและลักษณะของธุรกิจภาพยนตรกับ “หนังแผน” 
อยางแทจริง ทําใหการรวมกฎหมายท้ัง 2 ฉบับเขาดวยกันเกิดความยุงยากในการยกราง แตดูเหมือนวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะไมไดอนาทรรอนใจแตอยางใด แตกลับหนักขอข้ึนกวาเดิมท่ีมี
ความพยายามใหมีการรวมเอารายการละคร มิวสิกวดิีโอ และรายการที่ออกอากาศเผยแพรทางโทรทัศน
เขามารวมเปนภาพยนตร เพื่ออยูภายใตการบังคับของ พ.ร.บ. ภาพยนตรฉบับใหม สรางความ
ปนปวนกับคนในวงการโฆษณาและวงการโทรทัศนเขาไปใหญ ในขอเท็จจริงคนของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาก็รูอยูเต็มอก วาการเผยแพรภาพยนตรทางโทรทัศนนั้นเปนคนละเร่ืองกับ
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หลักการและรายละเอียดในรางพระราชบัญญัติภาพยนตรฉบับเดิม เนือ่งจากการเผยแพรภาพยนตร
ในโทรทัศน จะอยูภายใตการควบคุมของกฎหมายท่ีเรียกวา พระราชบัญญัติวิทยุโทรทัศนและ
วิทยกุระจายเสียง พ.ศ. 2498 และปจจุบันกอ็ยูภายใตกติกาของ กสช. ภายใตขอบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน แมวาคนในวงการภาพยนตร วงการหนังแผน วงการโฆษณา วงการโทรทัศนจะได
พยายามแสดงความคิดเห็นคัดคานอยางรุนแรงตอแนวคิดการรวมรายการโทรทัศนเขาเปนภาพยนตร 
แตดูเหมือนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ยังไมยอมละเลิกทิฐิมานะของตนลงแตอยางใด ส่ิงท่ี
ยิ่งสรางความเจ็บชํ้าน้ําใจตอบุคคลในวงการภาพยนตรไปกวานั้นก็คือ สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเอง ก็ไดมีการใชเงินงบประมาณของแผนดินในการศึกษากฎหมายภาพยนตรของหลาย ๆ 
ประเทศ ก็พบวาไมมีประเทศใดในโลกท่ีมีแนวความคิดในการรวมการควบคุมกํากบัดูแลภาพยนตร
และรายการโทรทัศนเขาไวภายใตกฎหมายเพียงฉบับเดยีวเลย 

 
3. คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ 
กําหนดโครงสรางคณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ ท่ีใหมีองคประกอบจากภาคราชการ 

เปนประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ จํานวนรวม 10 คน ในขณะที่มี
ผูทรงคุณวุฒิดานกิจการภาพยนตร กิจการโทรทัศน และการคุมครองผูบริโภค ท่ีรัฐมนตรีแตงต้ัง
จํานวนรวม 6 คน เขาเปนกรรมการรวม จากแนวคิดของโครงสรางรูปแบบคณะกรรมการท่ีไมได
ปฏิบัติงานเต็มเวลา อีกท้ังยังไมไดมีความรูความเขาใจในอุตสาหกรรมภาพยนตรอยางเพียงพอ แตบุคคล
เหลานั้นกลับมีอํานาจหนาท่ีในการนําเสนอนโยบายกําหนดทิศทางของภาพยนตร รวมไปถึงการ
เซ็นเซอรภาพยนตร เพียงเทานี้ก็เร่ิมเหน็ความมืดมนของอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยในอนาคตแลว 
ลําพังการเอาคนท่ีไมไดทําหนังหรือไมไดรูเร่ืองหนัง มากาํหนดทิศทางของหนังไทย คณะกรรมการ
ภาพยนตรเหลานั้นมีไมกี่คนท่ีมาจากคนทําหนัง ความคิดของคณะกรรมการที่ไมไดอยูในวงการหนัง 
ตัวอยางก็เห็นไดชัดเจนในท่ีประชุมรวมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับผูคนในวงการ
หนังไทยมากมาย ก็ยังไมสามารถช้ีแจงใหบรรดาทานกฤษฎีกาท้ังหลาย ใหเขาใจรายละเอียดของคน
ทําหนังไดเลย ขออางท่ีกฤษฎีกาทานอางอยูเสมอวาเอกชนไปกลัวอะไรกับตัวเลขกรรมการภาครัฐ 
ท่ีมากกวาเอกชน การประชุมคณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติฟงเหตุผลมากกวาการชนะกันดวย
จาํนวน  

บทเรียนจากความลมเหลวของการจัดรูปแบบ ของคณะกรรมการที่ไมไดทํางานเต็มเวลา 
เห็นไดชัดเจนในท่ีประชุมรวมของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากบัภาคเอกชน คณะกรรมการ
ยกรางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดเชิญผูแทนภาครัฐมาเปนกรรมการรวม 8 ทาน 
แตในการประชุมจริงมักมาไมครบ โดยเฉพาะตอนทาย ๆ ของการประชุมมักเหลือเพียงทานหรือ
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สองทานเทานั้น ในขณะท่ีภาคเอกชนยังอยูกันเพียบ แลวถาเปลี่ยนเปนคณะกรรมการภาพยนตร
แหงชาติ ท่ีมีโครงสรางผูแทนภาครัฐจํานวนมาก และมีภารกิจตองพิจารณาอนุญาตภาพยนตรท่ี       
เปนภาพยนตรใหญฉายตามโรงกวาปละ 400 เร่ือง และหนังแผนอีกกวา 8,000 เร่ืองตอป จะทํางาน
กันอยางไร หลักการเดิมท่ีใหเอกชนควบคุมดูแลกันเอง ตามรางท่ีสมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ
ไดรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และรัฐบาลชุดกอนรวมกนัราง นาจะเปนแนวทางท่ีถูกตองใน
เชิงปฏิบัติ ขออางของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีคัดคานวาเปนการเอาอํานาจรัฐไปให
เอกชนนัน้ฟงไมข้ึน เพราะในปจจุบันก็มีการเอาอํานาจรัฐหลายอยางไปใหเอกชนทําแลว อยางเชน
การตรวจสภาพรถยนตของกรมการขนสงทางบก หรือการรังวดัท่ีดนิ ถึงเวลาแลวท่ีจะใหคนในวงการ
หนังไทยเขาดูแลกันเอง ดังตัวอยางท่ีสมาคมสมาพันธภาพยนตรฯ ไดดําเนนิการไปแลว ไมวาจะ
เปนการวาง Booking หนังไทยในโรงภาพยนตร  การกําหนดสัดสวน Film Hire ของภาพยนตรไทย 
การกําหนด Windows ภาพยนตรไทยกอนลงหนังแผนเปนระยะเวลา 4 เดือน การนําหนังไทย          
ไปออกตลาดเมืองคานส การแกไขขอขัดแยงระหวางผูรวมประกอบวชิาชีพ ไมวาจะเปนโรงหนัง – 
เจาของหนัง  ดารา – นักขาวบันเทิง  ดารา – เจาของหนัง  โรงหนัง – โรงหนัง  ฯลฯ  หลักการท่ี
เอกชนดูแลกันเองจะทําใหพัฒนาการของวงการหนังไทยเติบโตไดรวดเร็ว และสรางรายไดมหาศาล
แกประเทศเหมือนอยางในตางประเทศ 17  หนังแผนก็เชนเดียวกนัสามารถที่จะรวมตัวกับวงการภาพยนตรไทย
ในการเติบโตตอธุรกิจภาพยนตรไทยสูตางประเทศ 

ความเคล่ือนไหวของผูประกอบการหนังแผนกับเร่ืองการรางพระราชบัญญัติภาพยนตร
มวนเดียวจบ ทําใหมีโครงการสัมมนาเชิงประชาพิจารณข้ึนโดยมีหลักการและเหตุผลวา ปจจุบัน
ประเทศไทยมีกฎหมายบังคับใหกิจการภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศนรวม 4 ฉบับ คือ (1) 
พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473  (2) พระราชบัญญัติภาพยนตร (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2479               
(3) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 205  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2515 และ  (4) พระราชบัญญัติควบคุม
กิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  พ.ศ. 2530 

พระราชบัญญัติฉบับหมายเลข 1  บังคับใชมาแลว  74 ป 
พระราชบัญญัติฉบับหมายเลข 2  บังคับใชมาแลว  68 ป 
ประกาศคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี 205  บังคับใชมาแลว  32 ป 
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน  บังคับใชมาแลว 17 ป 
กฎหมายท้ัง 4 ฉบับขางตนนี้ ออกมาบังคับใชตามนวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมีผูประดษิฐ

คิดคนและสรางเปนสินคาออกจําหนายท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทยดวย ชาวไทยรับเอาทรัพยสินทาง

                                                 
17 www.thaipost.net,  14  กรกฎาคม  2547. 
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ปญญานี้มาใชในวัตถุประสงคแตกตางกนัไป อาทิเชน ใชเปนอุปกรณการศึกษาใชเปนส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ  ใชเพื่อความบันเทิงท้ังในบานและในสถานมหรสพ 

ผลิตภัณฑอันเนื่องมาแตทรัพยสินทางปญญาท่ีแพรหลายอยูในขณะน้ี มีคุณอนันตหาก
ใชเพื่อการศึกษาวิจยั พัฒนาองคกร พัฒนาทรัพยากรบุคคล ฯลน แตจะมีโทษมหนัต หากใชเพื่อเปน
บทเรียนหรือแบบอยางในทางไมสรางสรรค พรอมกันนี้ผลิตภัณฑดังกลาวจะกลายเปนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทําลายศิลปะและวฒันธรรมของชาติไทยท่ีตกทอดมาจากบรรพบุรุษไมนอยกวา 350 ป  
ท้ังท่ีไมไดเจตนาและหรือรูเทาไมถึงการณ 

กรณีตางมองตางมุม กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผูใชอํานาจรัฐพิจารณาแลวเห็นวา
ภาพยนตร ภาพโฆษณา เทปและวัสดุโทรทัศน ฯลฯ เขาขาวทําใหวัฒนธรรมของชาติไทยไดรับ
ความกระทบกระเทือนมากบางนอยบางตามทัศนวิสัยท่ีผูใชอํานาจรัฐจะมีดุลยพินิจ และรับผิดชอบ
ตอสังคมไทย สวนผูสราง ผูกํากับ ผูประกอบการตอเนื่องกับผลิตภัณฑภาพยนตรเทปและวัสดุ
โทรทัศนในรูปแบบตาง ๆ จะโตแยงโดยตรงก็มี  โตแยงผานสื่อมวลชนตาง ๆ ก็มี  ขอโตแยงจะ
ออกมาในลักษณะนี้ เปนศิลปะ มิใชลามกอนาจาร นี้เปนขอเท็จจริงตามประวัติ – จดหมายเหตุ – 
พงศาวดาร  และขอโตแยงนี้เองไดรวมตัวเปนมูลเหตุจูงใจใหบรรดาผูประกอบการประสงคจะกํากับ 
ดูแล ควบคุมกันเอง เชนเดียวกับทนายความ มีสภาทนายความ ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว                
มีสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียว  หนังสือพิมพ  มีสภาการหนังสือพิมพแหงประเทศไทย   เปนตน 

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผูแทนราษฎร พิจารณาแลวมี
ความเหน็พองตองกนัวา ถึงเวลาแลวท่ีหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรรวมมือกนัสรางกฎหมาย
ข้ึนมาฉบับหนึง่หรือสองฉบับเพื่อบงัคับใชกับกจิการภาพยนตร เทปและวสัดุโทรทัศนตลอดจนธุรกิจ
ตอเนื่อง ใหมีสารบัญญัติท่ีผูบังคับใชกฎหมาย ผูประกอบการทุกสาขาท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร เทป  
และวัสดุโทรทัศน ยอมรับและปฏิบัติตามอยางครบถวนบริบูรณ และมีความเหมาะสมกับนวตักรรม
และเทคโนโลยีท่ีกาวหนาไปอยางไมมีวนัจบส้ิน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อระดมความคิดจากผูปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ

กับธุรกิจภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศน และรวมกันประมวลความคิดท่ีไดจากการสัมมนา
เชิงประชาพิจารณคร้ังนี้  บรรจุเขาไวในรางพระราชบัญญัติภาพยนตร  พ.ศ. 2473 

2. ไดขอยุติการสัมมนาเชิงประชาพิจารณคร้ังนี้วา ควรมีกฎหมายฉบับเดียวบังคับใชท้ัง
กิจการภาพยนตร เทปและวสัดุโทรทัศน หรือคงมีกฎหมายเกีย่วกับภาพยนตรหนึ่งฉบับ กฎหมาย
ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศนหนึ่งฉบับ  อยางท่ีมีอยูในปจจุบันนี ้
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3. ไดขอยุติเบ้ืองตนเร่ืองการกํากับดูแล และตรวจพิจารณาภาพยนตร เทปและวัสดุ
โทรทัศน ยังอยูภายใตการกํากับดูแล และตรวจพิจารณาโดยรัฐ หรือโดยผูประกอบการ และ
ผูชํานาญการเฉพาะสาขาท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร  เทปและวัสดุโทรทัศน 

4. การสัมมนาเชิงประชาพิจารณคร้ังนี้ จะเปนแมแบบของการสัมมนาเชิงประชาพิจารณ
ในภูมิภาคท้ังส่ีของประเทศ  เพื่อรวบรวมประชามติในหัวขอสําคัญสองประการคือ 

 4.1  ควรมีกฎหมายฉบับเดียวบังคับใชท้ังกิจการภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศน 
หรือมีกฎหมายเฉพาะภาพยนตรหนึ่งฉบับ กฎหมายควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศนหนึ่งฉบับ
อยางท่ีมีอยูในปจจุบันนี ้

 4.2 การควบคุมและตรวจพิจารณาภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศน ควรอยูภายใต
การควบคุมและตรวจพิจารณาโดยรัฐ หรือโดยผูประกอบการเกี่ยวกับภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศน 
ควบคุมและตรวจพจิารณากันเอง  เหมือนอยางเชน  อาชีพทนายความมีสภาทนายความควบคุมกนัเอง 
 

การสัมมนาเชงิประชาพิจารณ คร้ังนี้เปนการบรรยายพิเศษเร่ือง  แนวนโยบายแหงชาติ
วาดวยภาพยนตร  เทปและวสัดุโทรทัศน  โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และเสวนาสารบัญญัติแหงราง
พระราชบัญญัติภาพยนตร  พ.ศ. 2473  โดยวทิยากร  ผูชํานาญการเฉพาะทางทีเ่กีย่วกบัภาพยนตร  เทป
และวัสดุโทรทัศน โดยมีการแบงกลุมผูเขารวมสัมมนาเชิงประชาพิจารณ อภปิรายและเสนอประเด็น
ท่ีกลุมเห็นสมควรบัญญัติไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร เทปและวสัดุโทรทัศนข้ึนเม่ือวันจันทรท่ี  
22  มีนาคม  2547   เวลา  08.30 – 16.00  น.  ณ  หองประชุมคณะกรรมาธิการ  หมายเลข  213 – 216  ช้ัน 2  
อาคารรัฐสภา 2  ถนนอูทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร โดยมีผูเขารวมสัมมนาเชิงประชาพิจารณ
และผูแทนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม การควบคุมและตรวจ
พิจารณาภาพยนตร ผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาส่ือสารมวลชนหรือนิเทศศาสตรศิลปะ 
การแสดง ส่ือสารมวลชนทุกแขนง สมาชิกรัฐสภาจากคณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม วุฒิสภา และผูแทนนิสิตนักศึกษาสาขาส่ือสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร ศิลปะ           
การแสดง  รวมผูเขารวมสัมมนาเชิงประชาพิจารณท้ังส้ิน 300 คน 

 
ผูรับผดิชอบโครงการ   ไดแก 
-  คณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  สภาผูแทนราษฎร 
-  สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ  กระทรวงวัฒนธรรม 
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ส่ิงท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดรับแนวคิดอันเปนจดุรวมท่ีชัดเจน เพือ่สรางเปนหลักการและเหตุผลของการยกราง

พระราชบัญญัติภาพยนตร  พ.ศ. 2473 
2. ไดประชามติจากประชาชนทุกภูมิภาคของประเทศในหัวขอสําคัญ  คือ 

2.1 ควรมีกฎหมายฉบับเดยีวบังคับใชกับภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศน หรือควร
มีกฎหมายบังคับใชเปนเอกเทศเฉพาะเกี่ยวกับภาพยนตรหนึ่งฉบับ กฎหมายควบคุมกิจการเทป
และวัสดุโทรทัศนหนึ่งฉบับ 

2.2 การควบคุมและตรวจพิจารณาภาพยนตร  เทปและวัสดุโทรทัศน  ควรอยูภายใต
การควบคุมและตรวจพิจารณาของรัฐ หรือผูประกอบการเกี่ยวกับภาพยนตร เทปและวัสดุโทรทัศน 
ควบคุมและตรวจพิจารณากนัเอง 

2.3 ถึงเวลาแลวหรือยังท่ีจะแบง (Rating) ภาพยนตรออกเปนระดับตาง ๆ อยางบาง
ประเทศในทวปียุโรปและอเมริกาใชอยูในขณะน้ี 
 

กําหนดการสัมมนาเชิงประชาพิจารณ  เร่ืองรางพระราชบัญญัติภาพยนตรมวนเดียวจบ 
จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สภาผูแทนราษฎร  รวมกับ  กระทรวงวัฒนธรรม  
ณ  หองประชุมคณะกรรมาธิการ   หมายเลข  213 – 216  ช้ัน 2  อาคารรัฐสภา 2 

เสวนาสารบัญญัติแหงรางพระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473 โดยวิทยากรชํานาญการ  
เฉพาะทางเกี่ยวกับภาพยนตร  เทปและวัสดุโทรทัศน   ซ่ึงเสวนาในชวงเชาโดยมี  นายอภิชาติ  หาลําเจียก  
อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รองศาสตราจารยปยกุล เลาวัณยศิริ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
รองศาสตราจารยปทมวดี จารุวร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารยกฤษดา เกิดดี  
มหาวิทยาลัยรังสิต  นายจํารัส  เวียงสงค  โฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  วิทยากร
และผูดําเนินการเสวนา  หมอมเจา ชาตรี  เฉลิมยุคล   ผูอํานวยการสรางภาพยนตร  นายธนิตย           
จิตตนุกุล  ผูกํากับภาพยนตร  นายวิสูตร  พูลวรลักษณ  ผูอํานวยการสรางภาพยนตร  พันตาํรวจเอก 
เพิ่มพูน  ชิดชอบ ผูกํากับการ 3 กองทะเบียน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  นางกรรณกิา  ธรรมเกษร   
ท่ีปรึกษาประจํากรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

แบงกลุมผูเขารวมสัมมนา อภิปรายและเสนอประเด็นท่ีกลุมเห็นสมควรบัญญัติไวใน
กฎหมายเกีย่วกับภาพยนตร  เทปและวัสดโุทรทัศน 

กลุมท่ี 1 เร่ืองภาพยนตรเทปและวดัสุโทรทัศน  ควรมีการตรวจพิจารณาโดยองคกรใด  
วิทยากร  : นางกรรณิกา  ธรรมเกษร 
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กลุมท่ี 2 ควรมีกฎหมายฉบับเดียวบังคับใชท้ังภาพยนตร เทปและวสัดุโทรทัศน หรือ
แยกกันอยางปจจุบันนี้  วิทยากร :  นายวิฑลรย  ศิริวิโรจน 

กลุมท่ี 3 การควบคุมภาพยนตร เทปและวัสดโุทรทัศน  ควรมีมาตรการอยางไร  วิทยากร : 
ผูชวยศาสตราจารยชวลิต  สันถวะโกมล 

กลุมท่ี 4 ทิศทางการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  เทปและวัสดุโทรทัศน  วิทยากร : 
นายทํานอง  ดาศรี 

โดยมีขอสรุปหลักการแบงหมวดประเภทภาพยนตรในการสงตรวจเซ็นเซอร 
1.  ควรแบงประเภทหรือหมวดออกเปน 4 หมวด  ดังนี ้
 1.1 สําหรับเด็กโดยใชเคร่ืองหมาย   เด็ก         (สีเขียว) จะเปนภาพยนตร ภาพ/เสียง

ท่ีเกี่ยวกับสาระการฝกฝน/สวนประกอบเสริมการเรียน/ภาพยนตร-การตูนท่ีมีเนื้อหาไมกาวราวหรือ
ทําใหเด็กลอกเลียนแบบในเชิงกาวราวในอนาคต 

 1.2 ประเภทท่ัวไปโดยใชเคร่ืองหมาย   ท่ัวไป     (สีฟา) จะเปนภาพยนตรท่ัวไปที่
สามารถชมโดยไมมีผลกระทบหรือพิษภยัท้ังครอบครัวและสังคมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณ ี

 1.3  สําหรับเด็กหรือเยาวชนอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปโดยใชเคร่ืองหมาย  18 +    (สีเหลือง) 
จะเปนภาพยนตรท่ีคอนขางมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเชนเปนหนังสือการตูนท่ีมีการตอสูหรือมีการสูรบ
ดวยอารมณการลางแคนหรือเกีย่วของกับอบายมุขท่ีผิดกฎหมายอาญาทุกประเภท/หากเยาวชนตองการ
ชมควรมีผูใหญหรือผูปกครองใหการแนะนําดวย 

 1.4  สําหรับผูใหญใชเคร่ืองหมาย   ผูใหญ      (สีแดง)  จะเปนภาพยนตร/การตูนท่ีมี
ความรุนแรงการรบโหดเหี้ยมอํามหิตรุนแรง/ภาพยนตรท่ีเกี่ยวของกับการเมืองหรืออบายมุขตาง ๆ 
พรอมท้ังหนัง (R) (EROTIC  อีโรติก) ซ่ึงทุกทานทราบดอียูแลว 

2.   คําจํากัดความของ  R  หรือ  อีโรติก 
2.1  ไมควรเหน็อวยัวะเพศสวนลางท้ังนักแสดงชาย-หญิง  ท้ังหมดทุกฉาก 
2.2  ไมควรใหเห็นสวนยอดของเตานม (หวันม) ของนักแสดงหญิง 
2.3  ฉากเลาโลมและรวมประเวณีช็อตหนึ่งใชไดโดยไมเหน็อวยัวะเพศท้ังชาย-หญิง 
2.4  ฉากผูหญิงอาบน้ําหรือเดินเฉย ๆ เปลือยกายไมแสดงทาทางการปลุกอารมณ

ควรใหเห็นชวงบนได  แตไมควรเห็นอวัยวะเพศท้ังชาย-หญิง 
2.5 ฉากการกอดรัด/กอดจบูเปลือยท้ังคูไมวาจะเปนชายหรือหญิงควรอนุญาตโดยไมให

เห็นอวัยวะเพศ 
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3.  การใสเคร่ืองหมายใหผูบริโภคทราบ 
 

เด็ก                  สีเขียว 
 
ท่ัวไป              สีฟา                         

           พิมพตดิบนปก 
18+                  สีเหลือง 
 
ผูใหญ              สีแดง 
 
 

ภาพท่ี  3   การใสเคร่ืองหมายใหผูบริโภคทราบ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 72 

หลังจากท่ีวงการหนังโรง หนังแผน รวมมือกันจัดเรตคนดูสนองกฎกระทรวงทําเพื่อ
เยาวชน ถือเปนการเริ่มตนท่ีนาจะออกมาดี กับการรวมมือกันเปนคร้ังแรก ระหวางภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ในเร่ืองของการควบคุมดูแลการผลิตหนังโรง หนังแผน และถือวาเปนการรวมมือกัน
คร้ังแรกของคนทําหนงัโรงกบัหนงัแผน ทีมี่ปญหาดานความคิดกันมานาน ในการสัมมนาหาขอสรุป
ในการควบคุมมาตรฐานหนังท่ีจัดข้ึนโดยกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐสภาก็ไดรับความสําเร็จพอควร 

ผลสําเร็จของการสัมมนาคร้ังนี้ เร่ิมตนดวยผูสราง ผูกํากบั ท้ังหนังโรง หนังแผน ไดวาง
มาตรการควบคุมกันเอง อยางไมเปนทางการกอน โดยการจัดเรตของหนังออกมาเปนสี ๆ เพื่อให
คนดูไดทราบถึงหนังท่ีจะดูวาอยูในหนังเรตใด โดยใหช่ือเรตสีนี้วา “เคร่ืองหมายผูบริโภค”                  

ซ่ึงการจัดเรตสีคร้ังนี้ไดเร่ิมต้ังแต 1 เมษายน พ.ศ. 2547 เปนตนไป  โดยสําหรับของหนัง
ไทยก็เร่ิมต้ังแต หนังเร่ืองอมนุษยท่ีไดจดัเรตใหอยูในสีแดง ซ่ึงตอไปนี้การดูหนังแตละเรื่องสําหรับเด็ก
ตองดูเรตสีเปนหลักกอนเขาโรงทุกคร้ัง แมในระยะแรกเร่ิมจะยังไมมีบทลงโทษหรือกฎขอบังคับแต
อีกไมนานทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเร่ิมมาตรการบทลงโทษข้ึน 

 
ยุคท่ี  4  ยุคของการกอตัง้สมาคมเพื่อควบคมุกันเอง 
 
การควบคุมกนัเองของหนังแผนจากความเปนมาของหนังแผนในประเทศไทย จะพบวา

ความคิดท่ีจะควบคุมหนังแผน เร่ิมปรากฏมาต้ังแตท่ีหนังแผนเร่ิมมีปญหากับหนวยงานทางฝายรัฐบาล
และประชาชนที่เล็งเห็นวาหนังแผนเปนภาพยนตรท่ีไมมีคุณภาพ และมีเนื้อหาท่ีนําเสนอไมเหมาะสม
กับสังคมไทย 

การควบคุมกนัเองของหนังแผนในการจัดต้ังสมาคม ทําใหเปนอํานาจตอรองในการทํา
ธุรกิจทางภาครัฐและทุกฝายก็ชวยกันทําใหเกิดเปนรูปธรรมในการดําเนินงานมากข้ึน  คือ 

1. การแกไขรางพระราชบัญญัติภาพยนตร  พ.ศ. 2473 
2. การแบงหมวดประเภทภาพยนตร   และคําจาํกัดความหมายของภาพท่ีสมควรนําเสนอ 

 
ดังนั้นการควบคุมกันเองของหนังแผนมีความชัดเจนมากข้ึน เม่ือผูประกอบกิจการผลิต

หนังแผนเร่ิมกอตัวกันจัดต้ังสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย จุดมุงหมายหลัก    
ก็เพื่อตอสูกับอํานาจของกฎหมายซ่ึงคุกคาม สิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ ในการทําหนาท่ีของส่ือ 
ขณะเดียวกนักต็รวจสอบควบคุมความประพฤติ จรรยาบรรณ ของผูผลิตหนังแผนดวยกันเอง  โดยมี
วัตถุประสงคในการจัดต้ังสมาคมคือ เพื่อควบคุมการผลิตหนังแผนใหอยูในกรอบของจรรยาบรรณ 
ศีลธรรม และกฎหมาย โดยผูผลิตหนังแผนซ่ึงปฏิบัติใหอยูในกฎระเบียบของสมาคม ไมสรางปญหา
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ใหสาธารณชนและมีการพัฒนาหนังแผนใหทัดเทียมภาพยนตรตางประเทศ ทําใหหนังแผนมี
รูปธรรมที่ชัดเจน   ไมทําใหถูกมองเปนภาพยนตรท่ีไมมีคุณภาพ 

โดยมีการรวมตัวหวังจะใหเปนศูนยกลางของการสงเสริมธุรกิจหนังแผน เปนท่ีสงเสริม
จรรยาบรรณของผูผลิตหนังแผน เปนท่ีสงเสริมความสามัคคีของผูผลิตหนังแผน โดยสมาคมผูประกอบ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยไดรวมตัวกันจัดต้ังเปนสมาคมเมื่อเดือนมกราคมป พ.ศ. 2547 
โดยมีบริษัทผลิตหนังแผนเขารวมเปนสมาชิกจํานวน 40 บริษัทเพื่อควบคุมหนังแผนของตนเองใหมี
มาตรฐานและพึงปฏิบัติตามระเบียบของสมาคม และไมสรางปญหาใหกับสังคมและท่ีสําคัญเพื่อสราง
อํานาจใหกับหนังแผนในการตอรองอํานาจกับทางภาครัฐ 
 
ภาพท่ี  4   ตราสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

  

 
 

โดยมี นายวรชาติ รอดถนอม เปนประธานสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย เปนตัวแทนสมาชิกในสมาคมท่ีจะดําเนินการใหสมาคมมีบทบาทการทํางานท่ีชัดเจน
และมองใหเปนรูปธรรมมากข้ึนในสังคมไทยตอไป 
 
4.  กลไกมาตรการลงโทษและสงเสริมของสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 

การควบคุมกันเอง โดยผานกลไกสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
สวนใหญมีแนวทางปฏิบัติเขียนไวในวัตถุประสงคการจดัต้ังสมาคม ประมวล จรรยาบรรณ และ
ขอบังคับเพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการตรวจสอบ  ควบคุม  และลงโทษผูฝาฝนของในสมาคม 
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ในสวนของเนื้อหาจรรยาบรรณ สมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
สวนใหญจะเขียนครอบคลุมท้ังตัวเจาของผูประกอบการ ผูกํากับ เนื้อหาและอ่ืน ๆ ท่ีทางบริษัท 
ผูผลิตมีสวนรับผิดชอบอยูวาดวยการส้ินสุดแหงสมาชิกภาพ  

โดยมีวัตถุประสงคของสมาคม  เพื่อ 
1.  เพื่อควบคุมการผลิตหนงัใหอยูในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย 
2.  ดูแลผูผลิตใหอยูในกฎระเบียบของชมรมไมสรางปญหาใหสาธารณชน 
3.  สรางรูปธรรมท่ีชัดเจนไมสนับสนุน  หนงัใตแผง 
4. พัฒนาภาพยนตรไทยใหทัดเทียมอารยประเทศ เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร

ขนาดยอมเพื่อการสงออก 
5. แกไขปญหาความยากจน สรางความบันเทิงลงไปในระดับรากหญา เปนการดําเนนิงาน

ท่ีสอดคลองกับธุรกิจ  SME  (องคการพัฒนาธุรกิจขนาดยอม) 
6. สนับสนุนและดําเนินตามนโยบายของภาครัฐในการท่ีแกไขปญหา 
สมาชิกของสมาคมมี 1 ประเภท คือ  สมาชิกสามัญ  ไดแก  ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาพยนตรขนาดยอมไทย หรือผูท่ีสนใจในกจิกรรมของสมาคม ซ่ึงตองเปนผูบรรลุนิติภาวะแลวมี
ความประพฤติเรียบรอย ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ และไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปน
บุคคลลมละลาย ไมเปนบุคคลวกิลจริต หรือไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือ
ตองโทษจําคุก   ยกเวนความผิดฐานประมาท   หรือลหุโทษ 

คาลงทะเบียน  และคาบํารุงชมรม  สมาชิกสามัญ คาบํารุงชมรมปละ 5,000 บาท 
สําหรับบริษัทผูผลิต/ผูจัดจําหนาย   สมาชิกวิสามัญ  คาบํารุงชมรมปละ 300 บาท 

การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม 
ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 2 คน และให
เลขาธิการประกาศรายช่ือผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน เพื่อให
สมาชิกอ่ืน ๆ ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เม่ือครบกําหนดประกาศแลวใหเลขาธิการนําใบ
สมัครและหนงัสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัตวิา
จะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลวผลเปน
ประการใด  ใหเลขาธิการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบ 

ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกก็ ใหผูสมัครนั้น ชําระเงิน
คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายใน 30 วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงจากเลขาธิการ  และ
สมาชิกภาพของผูสมัครใหเร่ิมนับต้ังแตวนัท่ีสมัคร ไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
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เปนท่ีเรียบรอยแลว  ถาผูสมัครไมชําระเงนิคาลงทะเบียน  และคาบํารุงภายในกําหนด  ก็ใหถือวา
การสมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก 

สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงดวยเหต ุ
ตาย หรือ ลาออก โดยยื่นหนงัสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ไดพิจารณาอนุมัติ  และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินท่ียังติดคางอยูกับชมรมเปนท่ีเรียบรอยแลว  
ขาดคุณสมบัตสิมาชิก ท่ีประชุมใหญของสมาคมหรือคณะกรรมการ ไดพิจารณาลงมตใิหลบชื่อออก
จากทะเบียน   เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเส่ือมเสียมาสูชมรม 

โดยสิทธิและหนาท่ีของสมาชิก มีสิทธิเขาใชสถานท่ีของสมาคม  โดยเทาเทียมกนั และ
มีสิทธิเสนอความคิดเหน็เกีย่วกับการดาํเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ และรับสวัสดกิารตาง ๆ 
ท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน โดยตองเขารวมประชุมใหญของสมาคม ท้ังนี้สมาชิกสามัญมีสิทธิในการ
เลือกตั้ง   หรือไดรับการเลือกต้ัง   หรือไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียง
ลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียง และมีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบ
เอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม การมีสิทธิเขาช่ือรวมกนัอยางนอยคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ท้ังหมด  หรือสมาชิกจํานวน ไมนอยกวา 50 คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญ
วิสามัญได สมาชิกมีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัดและตอง
ประพฤติตนใหสมกับเกยีรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม ทําหนาท่ีใหความรวมมือและสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการตาง ๆ ของสมาคม มีหนาท่ีรวมกิจกรรมท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน คือมีหนาท่ีชวยเผยแพร
ช่ือเสียงของสมาคมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 
  
5.  การดําเนินการของสมาคม 
 

ใหมีการเลือกต้ังนายกสมาคม 1 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกต้ังของท่ีประชุมใหญ ของ
สมาคม และใหประธานสมาคมแตงต้ังคณะกรรมการจากสมาชิกของสมาคม เขาดํารงตําแหนงตาง ๆ 
ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีจํานวนอยางมากไมเกนิ 10 คน ประธานและคณะกรรมการของสมาคมเปนผูแทน
ของสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาท่ีตามขอบังคับกําหนด ซ่ึงตําแหนงของ
ประธานและกรรมการของสมาคมมีตําแหนงและหนาท่ีโดยสังเขป  ดงัตอไปนี ้

นายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม  และทําหนาท่ีเปน
ผูแทนของสมาคม  ทําหนาท่ีเปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของสมาคม 
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รองนายกสมาคม ทําหนาท่ีเปนผูชวยประธานสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีประธานไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนประธานเม่ือประธานไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติ
หนาท่ีได   การทําหนาท่ีแทนประธานใหรองประธานตามลําดับตําแหนงเปนผูกระทําการแทน 

เลขาธิการ ทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมท้ังหมดเปนหัวหนาเจาหนาท่ีของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําส่ังของประธานสมาคม 

เหรัญญิก มีหนาท่ีเกีย่วกับการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี รายรับ รายจาย 
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคม 

ปฏิคม มีหนาท่ีตอนรับแขกของสมาคม เปนหวัหนาในการจัดเตรียมสถานท่ีของสมาคม 
และจัดเตรียมสถานท่ีประชุมตาง ๆ ของสมาคม 

นายทะเบียน มีหนาท่ีเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคมและประสานงานกับ
เหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก 

ประชาสัมพันธ มีหนาท่ีเผยแพรกิจการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิกและ
บุคคลท่ัวไปใหเปนท่ีรูจกัแพรหลาย 

กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร โดยมี  
จํานวนเม่ือรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนที่ขอบังคับกําหนดไว 

ประธานและคณะกรรมการของสมาคม  สามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป และ      
เม่ืออยูในตาํแหนงครบกําหนดตามวาระแลว ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญเพื่อเลือกตัง้
ประธานภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีวาระและใหคณะกรรมการท่ีครบกําหนดวาระรักษาการไปพลาง
กอนจนกวาจะมีประธานคนใหม 

 
6.  กระบวนการการควบคุมการเผยแพรในการตรวจสอบหนังแผนของสมาคม 
 

อยางไรก็ตามการท่ีสมาคมรวมกับทางภาครัฐและเอกชน หนวยงานดานตาง ๆ ชวยกัน  
ตั้งคําจํากัดความของ R หรือ อีโรติก ไมใหนกัแสดงชาย-หญิง เห็นในสวนท่ีไมสมควร แตไมได
กําหนดความชัดเจนในเร่ืองทาทาง สีหนา เนื้อเร่ือง ในการแสดงท่ีสามารถถายทอดถึงการปลุก
อารมณและจิตใตสํานึกไดอยางครบถวนนัน้  ถือเปนชองโหวของมาตรการผลิตและควบคุม 

กระบวนการทางจริยธรรมในการตรวจสอบของสมาคม การท่ีเปนวฒันธรรมไทยเปน
ปฏิสัมพันธระหวางวัฒนธรรมตาง ๆ ในสังคมไทยระหวางวัฒนธรรมหลวงกับวัฒนธรรมราษฎร 
ระหวางวัฒนธรรมของชนช้ันสูง ช้ันกลาง และช้ันลางบาง เปนปฏิสัมพันธระหวางวฒันธรรมของ
คนเมืองกบัชนบท และรูปแบบของความสัมพันธท่ีจะมีท้ังสวนท่ีสอดคลองกลมกลืนกันบาง ขัดแยง
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กันบาง แตกตางกันบาง และอาจจะประนีประนอมกันบาง18 สามารถสรุปไดวา การตรวจสอบของ
สมาคมก็จะเปนการประนีประนอม ตักเตือน ถาตองการผลิตเพื่อหาแบบใดก็ได แตใหอยูในกรอบ
ของคําจํากัดความท่ีตกลงกบัภาครัฐและสมาคม ในสวนท่ีอาจสงผลกระทบตอสังคมและสวนรวม
โดยไมเขาไปตรวจสอบ กระบวนการการควบคุมการเผยแพรในการตรวจสอบของสมาคม ผูผลิต
ตองยึดถือเปนแนวปฏิบัตใินการผลิตหนังแผนแลว ตองยึดถือแนวปฏิบัติในการควบคุมของรัฐดวย
เชนกัน  

อยางไรก็ตาม เม่ือผูวิจัยแบงการพัฒนาการการควบคุมกนัเองเพื่อกํากบัดูแลการเผยแพร
หนังแผนออกเปน 4 ยุคแลวนั้น ทําใหทราบวาสังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความอิสระในดานความคิด 
แตตองไมขัดตอศีลธรรม และเม่ือส่ิงใดที่ทําแลวขัดตอศีลธรรมหรือกฎระเบียบ ยอมมีกลไกท่ีเปน
ระบบของชาติเขามาชวยประคับประคองดูแลใหอยูในกรอบของชาติไทย เฉกเชนเร่ืองราวของหนัง
แผนท่ีเกดิข้ึนในกระแสของความเปนเอกลักษณท่ีควรรักษาสืบทอดตอไปของวัฒนธรรมชาติไทย 
 
7.  กระบวนการกลไกการควบคุมของบริบทไทยกับหนังแผน 

 
1. การควบคุมของรัฐ 
 จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทางเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคําส่ัง

ตาง ๆ สามารถแบงการควบคุมของรัฐไดเปน 3 ประเภทดวยกันคือ 
 1.1 การควบคุมโดยระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังจากสถาบันท่ีรัฐบาล

จัดต้ังข้ึนมาเพือ่ควบคุมงานการกํากับดแูลการเผยแพรหนังแผนโดยเฉพาะ 
 1.2 การควบคุมทางกฎหมาย ท่ีออกมาบังคับใชกับหนังแผนหรือภาพยนตรประเภท

ท่ีโดยตรง 
 1.3 การควบคุมโดยกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
 การควบคุมตรวจสอบของสมาคมท่ีใชการควบคุมของรัฐเปนบรรทัดฐาน ไมวาจะเปน

การควบคุมโดยระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังจากคณะกรรมการท่ีรัฐจัดตั้งข้ึนมา การควบคุมโดย
กฎหมายท่ีออกมาบังคับใชกับการเผยแพรหนังแผนโดยตรง หรือการควบคุมโดยกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ ตางก็ไดมีการควบคุมทางจริยธรรมในการเผยแพรท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงการควบคุม
ท่ีทางสมาคมใหผูผลิตมีจิตสํานึกของแตละบริษัทเอง คือ การนําเสนอทางภาพ คําพูด และ

                                                 
18 กาญจนา  แกวเทพ.  เม่ือสื่อสองและสรางวัฒนธรรม.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ        

ศาลาแดง จํากัด,  หนา 45. 

DPU



 78 

ผลกระทบจากการเผยแพร ส่ิงท่ีไมเหมาะสมกับบริษัทส่ิงแวดลอมของความเปนไทย และประเพณี
ท่ีดีงามเหมาะสม 

นอกจากกระบวนการของรัฐในการควบคุมแลว ยังมีกระบวนการหน่ึงท่ีสังคมอาจจะ
นํามาใชเพื่อการสนับสนุน หรือกระตุนเตือนสมาคมผูผลิตหนังแผนใหปฏิบัติหนาท่ีอยางมีความ 
รับผิดชอบกระบวนการนั้นไดแก การควบคุมการเผยแพรโดยสาธารณะ 

 
2.  การควบคุมโดยสาธารณะ 
  การควบคุมโดยสาธารณะ เปนการควบคุมโดยสาธารณชน หรือองคกรสมาคมท่ี

สาธารณชนต้ังข้ึนมา  แบงได  3 ประเภทดวยกัน   คือ 
  2.1 การแสดงความคิดเห็นโดยตรง ของผูชมหนังแผนท่ีมีมาถึงสมาคมหรือบริษัท

ท่ีผลิตโดยตรง   เชน  การโทรศัพท  และเขียนจดหมาย แสดงความคิดเห็นท้ังดานบวกและลบ 
  2.2 การแสดงความคิดเห็นในรูปของบทความ หรือบทวิจารณ นอกจากการแสดง

ความคิดเหน็ของผูชมกลับไปยังผูผลิตหนงัแผนและสมาคมโดยตรงแลว การควบคุมโดยสาธารณะ
อาจกระทําไดโดยการแสดงความคิดเห็นผานทางส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร 
หรือวารสาร ในรูปของบทความหรือบทวเิคราะหตาง ๆ ซ่ึงถาเปนปญหาท่ีจะเกิดถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนท้ังตอผูชมและตอสังคม บุคคลในวงการวิชาชีพตาง ๆ ยอมใหความสนใจและเปนหวงถึง
ผลกระทบ 

  2.3 การสัมมนาหรือการอภปิราย การเคล่ือนไหวในการควบคุมการเผยแพรหนังแผน
อีกลักษณะหนึง่อาจปรากฏในรูปของการรวมกลุมท้ังแบบการถาวรและเฉพาะกจิ เชน มูลนิธิ สมาคม 
ชมรม สถาบันการศึกษา เปนตน ซ่ึงกลุมตาง ๆ เหลานี้อาจเขามามีสวนควบคุมการจัดระบบระเบียบ
โดยการอภิปราย หรือจัดประชุมสัมมนา เพื่อใหไดเกดิการปรับปรุงถูกตองตามความเหมาะสมกับ
ความตองการของสังคม 

นับต้ังแตหนังแผนไดสรางกระแส จนกลายเปนส่ือท่ีมีฐานะและประโยชนแตกตางกนั
ออกไปตามบริบทของยุคสมัย และพัฒนาฐานะความสําคัญตอสังคมไทย และเม่ือหนังแผนได
กลายเปนเคร่ืองมือตอสูทางภาครัฐ จนเกิดการเปล่ียนแปลงที่สําคัญในรูปของสมาคมในการตรวจสอบ
ควบคุมกันเอง โดยหนังแผนไดพัฒนารูปแบบและคุณภาพงานใหมีความหลากหลายและมาตรฐาน 
และยังทําหนาท่ีสะทอนภาพของบริบทของสังคมในปจจบัุน 
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บริบทของสังคมไทยในดานการเมือง  เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม 
ประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544 แมจะเปนชวงเวลาท่ีไมนานนกัแตกเ็ปน

ชวงเวลาที่สังคมไทยเผชิญหนากับความเปล่ียนแปลงในหลาย ๆ ดาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม หลังจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรุงโรจนตลอดชวงทศวรรษที่ 2530 
ตลอดมา ในชวงป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยกลับตองเผชิญกับความตกตํ่าทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง 
ตนเหตุของความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนปรากฏการณทางสังคมที่แสดงออกมาอยางชัดเจนถูก
คนหาและต้ังคําถามกับแบบแผนการพัฒนาของสังคมไทยในชวงเวลาที่ผานมา หากแตในความ 
เปนจริงท่ีอยูเหนือปรากฏการณดังกลาวแลว การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับสังคมไทยในชวงเวลานี้       
ก็เปนเฉกเชนเดียวกับท่ีประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลกกําลังเผชิญกับการเปล่ียนแปลงทางภาวะทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม ท้ังกาวเขาสูเศรษฐกจิแบบบริโภคนิยมมวลชน (mass consumerism) อันเปน
ลักษณะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตอนปลาย ท่ีทําใหวัฒนธรรมกลายเปนสินคาท่ีมีการผลิตจาํหนาย
จายแจกและบริโภค ศิลปะในยุคสมัยนีไ้ดกลายสภาพเปนศิลปะเพื่อการคาอยางสมบูรณ รวมท้ังการ
กาวเขาสูความเปนสังคมขาวสารท่ีความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสาร ไดกลายเปนแกนกลางของ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบและเนื้อหาของสังคม ผลจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมท่ีเปนไป
อยางรวดเร็วประกอบกับการไหลบาของขาวสารจากส่ือมวลชนจํานวนมาก ไดทําใหปจเจกชนในยุค
สมัยนี้สูญเสียความเปนอัตลักษณของตนเองไป 

การดําเนนิงานและพัฒนาการการควบคุมกันเองเพ่ือกํากับดแูลและเผยแพรหนังแผน แตละ
ระลอกเหลานั้น ปจจัยความสําเร็จและคามลมเหลว ผูมีสวนผลักดัน ในแตละระลอกของความเคล่ือนไหว 
ตลอดจนประเด็นท่ีสืบเนื่องมายงัการเคล่ือนไหว   ดงัตารางตอไปนี ้
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ยุค ศูนยกลางความ
เคลือ่นไหว 

กิจกรรม/ประเด็น กลไกควบคมุ สรุปผล 

ยุคท่ี 1  จดุเร่ิมตน
ของหนังแผน ความ
เสรีในยุคบุกเบิก 

-  หนังแผนเร่ิม
ปรากฏรูจักกัน
แพรหลายคือเร่ือง
พระอภยัมณ ี

-  บริษัท ซอฟตแวร 
ซัพพลายส อินเตอร
เนช่ันแนล 

-  นักแสดง  หญิง -         
จุฬาลักษณ           
กฤติยารัตน 

-  มีบริษัทผลิตหนงัเกิดขึ้นมากมาย 
-  เนื้อหานําเสนอเนนความรูสึก อารมณ
ทางเพศ (กําไร เลยีนแบบลักษณะ
นําเสนอแบบพระอภัยมณ)ี 

-  เกิดกระแส 
1.   ความนิยมหนังแผนแพรหลายใน 

เยาวชน และถูกกฎหมาย 
2.   ประชาชนบางกลุมในสังคม

ตอตาน 

-  เกิดการควบคมุโดย
สาธารณะ 
1. ความคดิเห็น

โดยตรงผานสื่อ 
2. ความคดิเห็นใน

บทวิจารณตาง ๆ 
3.  สัมมนายอยใน

กลุมของสังคม 

เปนเสยีงเล็ก ๆ 
ของบุคคลสู
สังคมสาธารณะ
จนเปนกระแส
สงถึงรัฐตอไป 

ยุคท่ี 2   ยคุของ      
หนังแผนกับการถูก
ควบคุมจากภาครัฐ 

- กระทรวง
วัฒนธรรม 

- ผูผลิตหนังแผน   
แตละบริษัท 

- กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศ 
เจตนารมณในการทาํงาน   หนาท่ี        
ในอนาคต 

- จะมีการโอนอํานาจจากกองทะเบียนสู
กระทรวงวัฒนธรรม 

- ผูผลิตแยงกฎหมายท่ีเก่ียวกับ
ภาพยนตรมีชองวางทางกฎหมายและ
ลาสมัย 

- เกิดการควบคมุโดย
รัฐ  คอื   มีระเบียบ     
ขอบังคับ   ประกาศ 

มีการเลือกเก็บ
หนังแผนมา
ตรวจสอบความ
ถูกตอง 

ยุคท่ี 3 ยุคของความ
เคลือ่นไหวและ
แสวงหาทางออก 

- พ.ต.ต. ทักษิณ        
ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี 

- มีการสัมมนาเชิงประชาพิจารณ เร่ือง 
“แนวนโยบายแหงชาติวาดวย
ภาพยนตร เทป วัสดุ โทรทัศน และ
เสวนาสารบัญญัติ แหงราง
พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ. 2473”    
ณ อาคารรัฐสภา และผูเก่ียวของ เชน 
กระทรวงวัฒนธรรม กองทะเบียน 
นักวิชาการ ผูเก่ียวของในวิชาชพี
ภาพยนตร หนังแผน ฯลฯ 

- เกิดการควบคมุโดย
รัฐ คอื มีระเบียบ    
ขอบังคับ ประกาศใช
ในเร่ืองเรตสี และคํา
จํากัดความของภาษา
ภาพ 

มีเคร่ืองหมาย
ผูบริโภคมาใช
แตยังไมบังคับ
เปนกฎหมาย 

ยุคท่ี 4 ยุคของการ
กอต้ังสมาคมเพื่อ
ควบคุมกันเอง 

- นายวรชาติ           
รอดถนอม โดย
ภายหลังเปน
ประธานสมาคม       
ผูประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 
(หนังแผน) 

- รวบรวมหาสมาชิกเพื่อจัดต้ังสมาคม
ใหเปนรูปธรรมในการควบคมกันเอง
สรางอํานาจตอรอง และเพื่อเปน
ตัวแทนผูผลิตหนังแผนในการ
ติดตอสื่อสารกับรัฐและขอมูลตาง ๆ 

- เกิดการควบคมุโดย
สมาคมท่ีรางแบบ
กฎหมายใชซึ่งกัน
และกัน 

ผูผลิตหนังแผน
รวมตัวกันเปน
สมาคมเพ่ือ         
ยึดหลัก
จรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
รับผิดชอบตอ
สังคม 
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ความเฟองฟูของหนังแผนในปจจุบัน (พ.ศ. 2545 – 2547) นัน้ ในดานหนึ่งเกดิจากความ
พยายามในการผลักดันและสงเสริมกันเองในองคกรของตน ท่ีเล็งเห็นคุณคาความมีตัวตนของหนังแผน
ท่ีสงผลถึงผลกาํไรในสภาวะเศรษฐกิจท่ีทรุดตัว เม่ือผนวกกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีดวย
กลองวิดีโอ ท่ีทําใหการผลิตหนังแผนไมใชเร่ืองซับซอนดวยเงินลงทุนอยางในอดีต และสภาพสังคม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการถูกครอบงําจากตางประเทศ และส่ือทางวัฒนธรรมในรูปแบบอ่ืนท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทย 

เม่ือรัฐเขามาเปนตัวกลางทีจ่ะประสานรอยราวท่ีเกดิข้ึนในวัฒนธรรมไทย หนงัแผนผูเปน
จําเลย จึงยอมรับสารภาพและพรอมจะปฏิบัติใหเห็นเปนรูปธรรมในการท่ีจะพัฒนาและปรับเปล่ียน
ความคิดใหมในการประกอบธุรกิจ การสถาปนาสมาคมเพ่ือเปนเกราะปองกันแรงเสียดทานของรัฐบาล 
วาจะควบคุมกนัเอง ยังคงเปนกฎ กติกา ท่ีเหลาสมาคมบัญญัติข้ึนมาเพื่อบังคับใช แต ณ ปจจุบันก็ยงั
เปน กฎ กตกิา ท่ีเหลาสมาชิก ยังไมไดทําการเปดอานและปฏิบัติ จะเห็นไดจากหลังจากท่ีมีการ
สัมมนาเชิงประชาพิจารณและกําหนด “เคร่ืองหมายผูบริโภค” เปนเรตสีออกมา เปนแนวทางในการ
ใชเพื่อประโยชนของผูบริโภค กย็ังไมมีบริษัทใดนําออกมาใช นอกจากประธานสมาคมผูประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย ท่ีเปนเจาของ บริษทั อินเตอร มูฟวี่ แอดส จํากัด มาใชเพียง 
บริษัทเดียว และจะใหสังคมยอมรับเห็นเปนรูปธรรมท่ีสมบูรณไดอยางไร หรือภาครัฐตองบังคับใช
เปนกฎหมายอยางจริงจัง 
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บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัย    อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
1.  สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษา เร่ือง การควบคุมกันเองเพ่ือกํากับดูแลการเผยแพรหนังแผน (Self-Regulation 
for Publicity of Telemovies) ไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจยัได  4 ประการ  คือ 
 1. ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดการเผยแพรและการควบคุมกันเองในรูปแบบแนวคิด
ของสมาคมผูประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  และมีแบบมาจากสังคมตะวัน หรือไม  
อยางไร 
 2. ศึกษาการดาํเนินงานเพื่อควบคุมกันเองของผูผลิตหนังแผนไทย 
 3. ศึกษาปญหา อุปสรรค ขอจํากัดของการควบคุมกันเองเพ่ือกํากับดูแลการเผยแพรท่ี
ผานมา 
 4. คาดหมายแนวโนมการควบคุมกันเองเพื่อกํากับดแูลการเผยแพรหนังแผนในอนาคต 
 
 ลักษณะของการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวย
วิธีการสํารวจและวเิคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ (Documentary Research and Document 
Analysis) โดยใชวิธีการเชิงประวัติศาสตร (Historical Approach) และวเิคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ตลอดจนการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับความเปนมาของการ
ควบคุมกันเองของผูผลิตหนังแผน ศึกษาคนควาขอเท็จจริง ความสัมพันธระหวางเหตุการณในอดตี 
ปจจุบัน เพื่อคาดคะเนแนวโนมในอนาคต 
 แนวคิดท่ีใชในการศกึษาวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวย ทฤษฎีความรับผิดชอบตอสังคม (Social 
Responsibility Theory) ทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory) ทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาท่ีของ
ส่ือมวลชนในสังคม (Structural and Functional Theory) แบบจําลองการครองงําและงานวจิัยตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงแนวคิดท้ังหมดนี้ไดนําไปสูประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวจิัย เร่ือง การควบคุม
กันเองเพื่อกํากบัดูแลการเผยแพรหนังแผน 
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 ในการสรุปผลการวิจยั ผูวจิัยไดแบงผลการศึกษาออกเปน 4 ยุค ของพฒันาการการควบคุม
กันเองเพื่อกํากบัดูแลการเผยแพรหนังแผน   เพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิ่งข้ึน 

ยุคท่ีหนึ่ง เปนยุคจดุเร่ิมตนของหนังแผนความเสรีในยุคบุกเบิก เปนการเกิดของหนังแผน
ท่ีทําใหสังคมรูจักในฐานะของส่ือบันเทิงท่ีหาซ้ืองาย และเปนเคร่ืองมือในการชวงชิงพื้นท่ีทางวัฒนธรรม
และอุดมการณ ท้ังในรูปแบบตรงไปตรงมาในลักษณะของภาพยนตรโฆษณาชวนเชื่อ และโดยออม
ในรูปแบบของการกระตุนความรูสึกและพฤติกรรมทางเพศ 

ยุคท่ีสอง ยุคของหนังแผนกับการตอสูกบัการถูกควบคุมจากภาครัฐ อันเปนชวงเวลาท่ี
ภาครัฐเขามามีความสําคัญของการเคล่ือนไหวทางธุรกิจ โดยใหผูผลิตหนังแผนมีความรับผิดชอบ
อยาแขงกันหากําไร ใหนึกถึงจริยธรรมและสํานึกของกฎเกณฑของสังคมไทยแกปญหาหนังแผน     
ท่ีตกเปนจําเลยสังคมเพราะกลายเปน “ส่ือลามกอนาจาร” ในสายตาประชาชน ฝายผูผลิตหนังแผน
จึงออกมาปกปองถึงความถูกตองใหวินจิฉัยวาคําวาส่ือลามกอนาจารเปนอยางไร 

ยุคท่ีสาม ยุคความเคล่ือนไหวและแสวงหาทางออก หนงัแผนถูกตระหนักในฐานะของ
การเร่ิมตนการแกไขปญหาแลว ถึงเวลาท่ีทุกกลุม ทุกฝาย เขามาชวยขยายผล ในการสัมมนาหา
ขอสรุปในการควบคุมมาตรฐานหนังท่ีจัดข้ึนโดยกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐสภา และไดสรุปมาตรการ
ควบคุมกันเองออกมาเปนสีตาง ๆ โดยใหซ้ือเรตสีนี้วา “เคร่ืองหมายผูบริโภค” และมีการควบคุม
กันเองของหนงัแผนในการจดัต้ังสมาคม  ทําใหเปนอํานาจตอรองในการทําธุรกิจทางภาครัฐ 

ยุคท่ีส่ี ยุคของการกอต้ังสมาคมเพ่ือควบคุมกันเอง เร่ิมปรากฏมาตั้งแตท่ีหนังแผนเร่ิม         
มีปญหากับหนวยงานทางฝายรัฐบาลและประชาชน ดงันั้นการควบคุมกันเองของหนังแผนมีความ
ชัดเจนมากข้ึน เม่ือผูประกอบกิจการผลิตหนังแผนกอตัวเพื่อจัดต้ังสมาคม เพื่อจุดมุงหมายตอสู
อํานาจของกฎหมายซ่ึงคุกคาม สิทธิ เสรีภาพ ในการทําหนาท่ีของส่ือและขณะเดยีวกันก็ตรวจสอบ
ควบคุมความประพฤติ จรรยาบรรณ ของผูผลิตหนังแผนดวยกนัเอง และเพื่อการเติบโตของธุรกิจ
หนังแผนในอนาคต 

พัฒนาการการควบคุมกันเองเพ่ือกาํกับดูแลการเผยแพรหนังแผน ท่ีผานมาสะทอนถึง
สังคมไทยท่ีปรับเปล่ียนไปตามแตละบริบทของสังคมท้ังส่ือเพ่ือสรางความบันเทิง และเคร่ืองมือใน
การตอสูทางอุดมการณ  สะทอนใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ 
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2.  อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาไดพบขอเท็จจริงวา ความหมายที่จะสถาปนาระบบควบคุมกันเองของ
หนังแผนไดพยายามทีจ่ะพัฒนาสมาคมใหมีความสัมพันธกับเง่ือนไขแวดลอมตาง ๆ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
กับตัวสมาคม และบริษัทท่ีเกี่ยวของใหปราศจากปญหาและหาแนวทางแกไข กลาวคือ ระยะ
เร่ิมแรกท่ีมีหนังแผนเกิดข้ึน การท่ีไมมีจรรยาบรรณ จิตสํานึกในการดแูลตนเอง เม่ือเกิดปญหากบั
ภาครฐัผูประกอบการธุรกจิหนังแผนจงึรวมตัวจดัต้ังสมาคมเพ่ือควบคุมกนัเอง เปนเพยีงแนวความคิด
ซ่ึงแสดงออกโดยการตอบโตระหวางภาครัฐ ตอมาจึงมีรูปธรรมท่ีชัดเจนข้ึนโดยจัดต้ังเปนสมาคม       
ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย แตก็ตองเผชิญปญหาทางพระราชบัญญัติภาพยนตร 
พ.ศ. 2473  แมวาจะมีการยกรางกฎหมายขึ้นใหมก็ตองรอรัฐบาลสมัยหนาตรวจสอบอีกคร้ัง  จึงไม
สามารถออกใชบังคับได 

บริษัทผูประกอบการหนังแผนไดรวมตัวหลังรัฐบาลเอาจริงหนังแผนลามก ตั้งชมรม        
“ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย” ขอควบคุมกันเองกอนถึงมือรัฐบาล  เพราะอยากทํา
หนังเพื่อสังคม 

หลังการกวดขันอยางหนักจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงวฒันธรรมท่ีมีตอบรรดาหนังแผน
ท่ีเขาขายลามกอนาจารท้ังหลาย โดยจะจัดการอยางเดด็ขาดท้ังโทษปรับ จําคุก ยึดทรัพย พรอมกบั
หามใหบริษัทเหลานีเ้ขามาทําธุรกิจในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ซ่ึงโทษดังกลาวใหรวมไปถึงบรรดาผูกํากบั  
รวมท้ังนักแสดงท้ังหลายดวยนั้น 

ลาสุดมาตรการดังกลาวกไ็ดสงผลใหบรรดาบริษัทผูผลิตหนังแผนท้ังหลาย ตองออกมารวมตัว
กันจัดต้ังเปนสมาคมข้ึนมา โดยใชช่ือวา “ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย” หรือ         
ท่ีเรียกวา  “TMPA”  พรอมท้ังไดมีการจัดงานประชุมและแถลงขาว  ณ โรงแรมเจาพระยาปารค      
เม่ือวันท่ี  12  กุมภาพนัธ  2547 

สวนกรณีท่ีวากันวาทางบริษัทผูผลิตหนังแผนท้ังหลายไมรับผิดชอบตอสังคม หากแต 
ทําหนังเพื่อผลกําไรเปนหลักโดยการทําหนังท่ีมีเนื้อหาสอเสียดไปในทางลามกอนาจาร  แถมยังมี
การโฆษณาดวยภาพท่ีหวือหวาและคําโปรยตาง ๆ ท่ีลอแหลมนั้น ในเรื่องนี้ “นายกติติ  ภัคดวีิจิตร” 
จากบริษัท 56 จํากัด  แจงวา... 

“หนังแผนท่ีออกมาหลายคนหาวาเราเปนหนังโป  เราอยากจะใหเช็ควาท่ีเปนหนังโปจริง  ๆนะ
มีกี่เร่ือง แลวมันโปจริงหรือเปลา ซ่ึงเร่ืองนี้ผมวาเราหาบรรทัดฐานไมไดหรอกครับวาโปหรือเปลา     
แตผมเช่ือวาผูผลิตทุกคนมีจรรยาบรรณอยูวาควรทําไดแคไหน ผมอยากจะขอยกตัวอยางนิตยสาร
บางเลมภาพหนาปกหวือหวากวาหนาปกหนังผมดวยซํ้า แตกลับไมมีปญหา ซ่ึงเรามองวาในสวนนี้
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ทางสันติบาลเคาเปนคนตรวจสอบอยูแลว อันไหนท่ีมีอนาจารเกินไปเราก็ตองแกไข แตถาออกมา
ในรูปของการโฆษณาทางภาพน้ันเราก็ตองใหทาง  กบว.  พิจารณาอีกทีหนึ่ง”1 

จากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนนั้น หนังท่ีโปก็ตองถูกเก็บไปแลว หนังเร่ืองไหนที่ผาน กบว.   
ไปแลวกน็าจะใหผานไป แตถาผานไปแลวยังทําหนังไปตอเติมอีก อันนีเ้ราขอยกใหทางรัฐพิจารณา
บริษัทนั้นโดยตรงเลย แตการท่ีเก็บหมดแบบนี้ มันทําใหกระทบกับผูขายรายยอย 

จากการที่ผูประกอบการหนงัแผนไดเล็งเหน็ถึงประโยชนท่ีจะตามมาในอนาคต ในการ
จัดต้ังสมาคมข้ึน และเปนการยกระดบัหนงัแผนใหเทียบเทากับภาพยนตรไทยท่ีฉายในโรงภาพยนตร
ดวยเชนกนั จงึยอมท่ีจะชวยกันแกไขปญหาเกาใหผานพนไป โดยใหความรวมมือในการสงเสริมและ
สนับสนนุอุตสาหกรรม ภาพยนตรไทยของ 4 กระทรวง  ไดแก 

1.  กระทรวงวฒันธรรม 
2.  กระทรวงตางประเทศ 
3.  กระทรวงพาณิชย 
4.  กระทรวงการกีฬาและทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
โดยทางผูผลิตหนังแผนจะไดสามารถแสดงถายทอด และเพ่ือการกํากับตางชาติภายใต

การสนับสนุนทางภาครัฐไดอยางถูกตองตามกฎมาตรการท่ีภาครัฐกําหนดไว 
แมจะมีปรากฏการณท่ีสะทอนถึงพัฒนาการของความพยายาม ท่ีจะควบคุมกันเองของ

หนังแผนดังกลาว แตกย็ังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรเพราะผลการดําเนินงานของสมาคมท่ีผานมา
เปนส่ิงยืนยนัถึงประสิทธิภาพการควบคุมกนัเองไดอยางชัดเจน การที่ผูประกอบการตองกระตือรือรน
ท่ีจะควบคุม เพื่อแสดงใหเหน็ถึงความรับผิดชอบมาจากสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือถูกพลังกดดัน
จากสังคมอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววา ถาผูประกอบการผูผลิตหนังแผน
ขาดสํานึกความรับผิดชอบตกอยูภายใตอิทธิพลของผลประโยชนทางธุรกิจทางการเมือง ไมมีการรวมตัว 
อยางเขมแข็ง การควบคุมกนัเองจะไมประสบผลสําเร็จ  และสังคมจะเรียกรองกดดัน 
 

การดําเนินงานเพื่อควบคุมกันเองของผูผลิตหนังแผน 
การที่บทลงโทษผูละเมิดจรรยาบรรณของสมาคมขาดประสิทธิภาพเพราะวา การดําเนนิงาน

ของผูผลิตหนังแผนยังอยูในสภาพการปกครองตามแบบฉบับของสังคมไทย  คือ 
ก. บทลงโทษดังกลาวขาดสภาพบังคับทําใหกระบวนการสอบหาขอเท็จจริง  เพ่ือนํามา

ประกอบการพิจารณาตัดสินเร่ืองรองเรียนประสบปญหา ไมไดรับความรวมมือจากผูเสียหายและ
ผูเกี่ยวของเทาท่ีควร จึงไมสามารถพิสูจนความจริงออกมาจนถึงท่ีสุดได แมวาการสืบสวนในทาง
                                                 

1 กิตติ  ภักดีวิจิตร,  ผูกํากับ.  12  กุมภาพันธ  2547. 
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ลึกพบขอมูลนาเช่ือถือวาผูถูกรองเรียนทําผิดจรรยาบรรณจริง แตก็ไมสามารถประกาศความจริง
ดังกลาวไดอยางตรงไปตรงมาเพราะไมมีกฎหมายใหการคุมครองการถูกฟองรองดําเนินคดี ผลการ
ตัดสินท่ีผานมาจึงเปนเพยีงการประกาศความเช่ือม่ันในขอมูลท่ีไดมา จนเช่ือวาผูถูกรองทําความผิด
จริงเปนสวนใหญ  

ข. ความไมเปนเอกภาพในวงการหนังแผนในการควบคุมกันเอง  ดังท่ีปรากฏในเนื้อหา
ของหนังแผน ยังมีการถายทอดเร่ืองราวของฉากเลิฟซีนอยางเรารอน ใหเหน็อยูถึงแมจะอยูภายใต
สมาชิกของสมาคมหนังแผนท่ีสถาปนาข้ึน 

ค. กฎระเบียบและจรรยาบรรณเปนไปในลักษณะกวาง ๆ กํากวม  มีการประนีประนอม
และกํากวมทําใหมีการตีความไดหลายแงหลายมุม  ไมเปนรูปธรรมและงายตอการปฏิบัติ 

ง. ความรับรูและความต่ืนตัวในการมีสวนรวม   และกระบวนการควบคุมหนังแผนของ
สังคมยังอยูในระดับต่าํ และถายโอนอํานาจไมแนนอน ขณะเดียวกันแนวความคิดการตรวจสอบ
จากผูอ่ืนยังไมเขาไปอยูในความคิดความอานของคนไทย ดังทัศนะของ นายอานันท ปนยารชุน 
อดีตนายกรัฐมนตรีมองวา  เพราะคนไทยชอบตรวจสอบกันเองมากกวาจะใหคนอ่ืนตรวจสอบ2 

สังคมไทยโดยท่ัวไปยังไมยอมรับบทบาทและความสําคัญของตนเอง จนถึงข้ันใหเกิดปญหา
ข้ึนตอประเทศ   ซ่ึงผลดีกับผลเสียท่ีจะตามมารัฐบาลในแตละยุคจะเปนตัวตัดสินปญหาท่ีเกิดข้ึน 

ถึงแมการดําเนนิงานขององคกรคุมครองผูบริโภคส่ือยังไมเขมแข็งและตอเนื่อง จนสามารถ
สรางแนวรวมทางสังคม   มีพลังเพียงพอท่ีจะกดดันผูผลิตหนังแผนใหทําหนาท่ีดวยความรับผิดชอบได 

ผลสํารวจความคิดเห็นของศูนยวจิัยกสิกรไทย จํากัด เร่ือง คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรกับ
การควบคุมส่ือมวลชนสรุปวา สมาคมผูส่ือขาวแหงประเทศไทยไมสามารถควบคุมจรรยาบรรณของ
นักขาวไดอยางท่ัวถึง คณะกรรมการควบคุมจรรยาบรรณของสมาคมผูส่ือขาวตาง ๆ  ยังไมสามารถ
เขาไปมีบทบาทในการลงโทษไดอยางเต็มท่ี 3   สะทอนถึงสมาคมผูผลิตหนังแผนไดวาการควบคุม
บุคคลในสมาคมน้ันกย็ากยิ่งจะลงโทษไดเชนกัน 

การปฏิรูปส่ือมวลชนไมใชหมายถึงแคการมีขอบังคับวาดวยจริยธรรมเทานั้น แตตองมี
การปฏิรูปกันท้ังระบบ ท้ังการปฏิรูปคน ปฏิรูปนโยบาย ปฏิรูปตัวบทกฎหมายขอบังคับตาง ๆ และ
ปฏิรูประบบสวัสดิการของส่ือมวลชน รวมถึงตองปฏิรูปคนผูเปนเจาของหรือนายทุน ใหตระหนัก

                                                 
2 อานันท   ปนยารชุน.   “บทบาทและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน”    อาทิตยรายสัปดาห.   1022,  

23-29  สิงหาคม  2539,  หนา 46. 
3 รายงานผลการวิจัย.  “คนกรุงเทพฯ คิดอยางไรการควบคุมสื่อมวลชน”  บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย 

จํากัด,  13  มิถุนายน  2540. 
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ในปรัชญาของงานดานส่ือสารมวลชนดวยวา เปนงานท่ีตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ มิใช     
มุงใชส่ือเปนเคร่ืองมือทางการเมืองหรือเพ่ือกอบโกยผลประโยชนทางธุรกิจแตเพยีงอยางเดยีว 

นอกจากนี้ ยังตองปฏิรูปคนท่ีเปนครูบาอาจารยในสถาบันการศึกษาดานส่ือสารมวลชน 
วารสารศาสตร หรือนิเทศศาสตร ในฐานะเปนแมพิมพ พอพิมพหรือเบาหลอมบัณฑิตทางดานนี้ 
หากครูบาอาจารยเปนผูขาดโลกทัศน ขาดวิสัยทัศน และขาดจริยธรรม ก็อยาหวังวาจะสามารถผลิต
ส่ือมวลชนท่ีมีคุณภาพออกมาได 

การปฏิรูปนโยบาย แมวาการดําเนินนโยบายดานส่ือสารมวลชนจะตองคํานึงถึงความ
รุงเรืองและความอยูรอดทางธุรกิจ แตก็ตองคํานึงถึงพันธกิจอันยิ่งใหญของส่ือมวลชนท่ีตองผดุงไว
ซ่ึงความถูกตอง  เท่ียงตรง  ยตุิธรรมและสรางสรรค4 

ดังนั้น กติกาแหงจรรยาบรรณนั้น จะตองทําดวยความพรอมเพรียงของคนในวงการ
เองและการลงโทษจะตองมาในรูปของการลงโทษทางสังคมหรือ Social Sanction เพราะน่ีคือวิธีการเดียว
ท่ีจะไดผลในทางปฏิบัติและปองกันและการกอเกิดของมาเฟยในวงการส่ือท่ีกล่ันแกลง หรือสราง
เครือขายอิทธิพลของตน5 

 
แนวความคิดของสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย มีแบบมาจาก

ตางประเทศ 
อยางไรก็ตามสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยจะต้ังข้ึนแลว ไดทํา

ความรวมมือกับทางภาครัฐในการรางกฎหมายภาพยนตรฉบับใหม การกําหนดระบบจัดประเภท
ภาพยนตรโดยการแบงอายุ และพัฒนาการอีกหลายดานท่ีกําลังจะตามมา ถึงแมการกําหนดระบบ
ประเภทผูชมจะมีมานานแลวไมวาในประเทศอังกฤษ แคนาดา ไตหวนั ฮองกง ฟลิปปนส เปนตน   
การทําตามอยางแลวกําหนดปรับเปล่ียนดัดแปลง เพื่อเขากบัสังคมไทยการจัดประเภทหนังแผนดวยการ
แบงอายุผูชมในปจจุบันผูปกครองสวนใหญเห็นดวยกับระบบดังกลาวหรือไม  แตยงัมีกลุมอนุรักษ
นิยมไดแยงวาไมเหมาะสมท่ีใหนําหนังแผนลามกออกขาย และมีผูตั้งขอสังเกตวาระบบดังกลาว
ข้ึนอยูกับผูปกครองในการใหคําแนะนํา ไมไดข้ึนอยูกบัความรับผิดชอบของเจาของธุรกิจหนังแผน
และรัฐบาลโดยตรง และระบบดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพตองอาศัยความ
รวมมือจากทุกฝายอยางเขมแข็ง และมีความรับผิดชอบรวมกันในการจัดระบบควบคุมกันเองเปน
อยางด ี

                                                 
4 สดศรี  เผาอินทรจันทร.  “ถึงเวลา...ตองปฏิรูปสื่อมวลชน”   เอกสารนําเสนอในการสัมมนาผูสอน

วิชาการหนังสือพิมพ   วันที่ 11-13 ธันวาคม 2541   ณ โรงแรมแกรนด โซเลย พัทยา. 
5 กาแฟดํา.  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ. 23  กุมภาพันธ  2533, 18 ตุลาคม 2539, หนา 2. 
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ปญหาและอุปสรรค  ขอจํากัดของการควบคุมกันเองเพื่อกํากับดูแลหนงัแผน 
การนําระบบตรวจพิจารณาภาพยนตร โดยระบบการจัดประเภทภาพยนตรดวยการแบง

อายุคนดูมาใชในประเทศไทยน้ันแมจะมีความเหน็สนับสนุนดังท่ีกลาวแลวขางตน  แตก็มีความเห็น
วาการนําระบบดังกลาวมาใชอาจจะไมประสบผลสําเร็จเนื่องจาก 

1. ระบบดังกลาวเกิดข้ึนจากองคกรภาคเอกชนเปนตัวต้ังตัวตีเร่ิมข้ึน รัฐบาลมีสวนเพียง
ใหการสนับสนุนเทานัน้ 

2. ในสหรัฐอเมริกาเองก็มีผูท่ีไมเห็นดวยและพยายามแกไขเปล่ียนแปลงระบบนี ้
3.  ประเทศไทยมีพื้นฐานทางสังคมแตกตางจากสหรัฐอเมริกา 
4. องคกรตาง ๆ ทางสังคมของไทยยังไมเขมแข็ง เครงครัด จริงจังเหมือนสังคม

ตะวนัตก แมกระทําความผิดคนไทยก็มักประสานประโยชนมีการอะลุมอลวยเกรงใจกัน ดงันัน้หาก
กําหนดอายใุหเด็กและเยาวชนสามารถเลือกซ้ือหนังแผนตามเรทตาง ๆ  อาจจะเปนปญหากับผูผลิต
และสังคม 

5. ระบบการจัดประเภทหนังแผนใหความสําคัญกับบิดามารดาและผูปกครอง ท่ีจะตอง
ใหคําแนะนําความเหมาะสมของหนังแผน และภาครัฐตองเปนผูหามเด็กและเยาวชนในการเลือก
ซ้ือหนังแผนดวย แตในสภาพความเปนจริงเยาวชนไทยมักมีอิสระและนิยมท่ีจะซ้ือไปชมตามท่ีพัก
อาศัยกับเพื่อนฝูง 

6. กลุมเปาหมายของผูผลิตหนังแผนไทยอยูท่ีกลุมวัยรุนมากกวากลุมอ่ืน  หากกําหนด
อายุผูชมจะกอใหเกิดปญหากับผูผลิตหรือผูสรางแนนอน 

7. หนังแผนหาซ้ือไดงายและท่ัวทุกพ้ืนท่ี ดังนั้น เร่ืองการควบคุมตองเปนปญหาของ
การวางขายและการควบคุมอยูไมนอย 

8. ระบบกลไกตาง ๆ ตองเตรียมใหพรอมโดยเฉพาะระบบของสมาคมผูประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 
ความเปนไปและแนวโนมของหนังแผนในอนาคตในการควบคุมกันเอง 
สวนการศึกษาปญหาและแนวโนมของการจํากัดระดับอายุผูชมหนังแผนในประเทศไทยนั้น 

ระบบการจํากัดระดับอายุผูชมภาพยนตรมาใชแทนระบบเซ็นเซอร อาจจะชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภาพยนตรในประเทศไทยใหเปนท่ียอมรับจากตางประเทศ และทําใหเนื้อหาของหนังแผนมีความ
หลากหลายยิ่งข้ึนเพราะผูสรางหนังแผนจะมีอิสระทางความคิดสรางสรรคมากข้ึน เนื่องจากไมมีการ
เซ็นเซอรมาเปนกรอบจํากดัความคิด และไมเปนการลิดรอนสิทธิในการนําเสนอขอมูลขาวสารของ
ส่ือมวลชน ไมทําใหเนื้อหาของภาพยนตรขาดความตอเนื่องและชวยใหสามารถสรางหนังแผนให
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ตรงกับกลุมเปาหมายมากข้ึนอีกท้ังชวยแกไขปญหาตาง ๆ ทางสังคม ไมวาจะเปนดานความรุนแรง
หรือดานเพศไดระดับหนึ่ง แตการจํากัดระดับอายุผูชาภาพยนตรก็อาจสงผลใหเนื้อหาภาพยนตรมี
ความรุนแรงมากข้ึนเพราะไมมีการเซ็นเซอร อีกท้ังยังสงผลใหหลายฝายโดยเฉพาะผูประกอบธุรกจิ
หนังแผนสูญเสียผลประโยชน เนื่องจากหนังแผนบางประเภทจะมีผูชมที่มีอายตุามเกณฑท่ีกําหนดไว
เทานัน้ อยางไรก็ตาม หากจะนําระบบการจํากดัระดบัอายุผูชมมาใชควรจะแบงประเภทของภาพยนตร
เปน  3  ระดับ   คือ 

- ภาพยนตรท่ีชมไดทุกคนท้ังเด็กและผูใหญ 
- ภาพยนตรท่ีผูมีอายุต่ํากวา 18 ป  ตองมีผูปกครองพาไปชมและใหคําแนะนํา 
- ภาพยนตรท่ีหามผูท่ีมีอายตุ่ํากวา 18 ป เขาชมเด็ดขาด 
นอกจากนั้นผูทําการศึกษาวจิัยเห็นวา หากเอาระบบดังกลาวมาใชไมควรใชวิธีการตรวจ

พิจารณาภาพยนตรโดยการเซ็นเซอรควบคูไปกับการจํากัดระดับอายุผูชมหนังแผน เนื่องจากหากใช
ควบคูกันจะเปนมาตรการควบคุมท่ีซํ้าซอน และอาจสรางความไมพอใจและสงผลกระทบตอหลายฝาย
ท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจหนังแผน 

จากการศึกษาการควบคุมกนัเองเพื่อกํากบัดูแลและเผยแพรหนังแผน จากแนวคิดทฤษฎี 
เร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility Theory) โดยตระหนักถึงขอเท็จจริงที่วา
เสรีภาพ (Freedom) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ยอมตองไปควบคูกนัโดยส่ือมวลชน       
ไมสามารถที่จะคาดหวังหรือทําอะไรตามความเพลิดเพลินกับเสรีภาพโดยไรขอบเขต โดยปราศจาก
การรับผิดชอบนั้น ไมสามารถกระทําได เนื่องจากถาผูผลิตหนังแผน ซ่ึงเปนส่ือหนึ่งของสังคม         
ขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงตองเปนพื้นฐานของความคิด ในการที่จะประกอบธุรกิจผลิต           
หนังแผนข้ึนมา ไรซ่ึงจิตสํานึกต้ังแตแรกในอุดมการณและวิญญาณแหงวิชาชีพแลว การท่ีผูผลิต
หนังแผนจะควบคุมกันเองแตขาดความรับผิดชอบ ผูผลิตหนังแผนไมสามารถกระทําเชนนั้นได         
ถึงมีเสรีภาพแตตองมีความรับผิดชอบ เพราะรัฐก็จะไมเขามายุงเกีย่วเพราะใหอิสระในการชวยกัน
รับผิดชอบ ขอบเขตท่ีถูกตองของสังคมดวยเชนกัน การท่ีสมาคมตองมีทฤษฎีความรับผิดชอบตอ
สังคมนั้นเปนการสะทอนถึงการทําหนาท่ีท่ีมีจุดมุงหวังซ่ึงประโยชนของสังคมเปนท่ีตั้ง 

ถึงแมวาผูผลิตหนังแผนจะมีความรับผิดชอบตออุดมการณแลว ในการทํางานของผูผลิต
หนังแผนท่ีผลิตเพื่อใหสังคมแตก็มีบริบทแวดลอมท่ีเขามามีบทบาทมากมาย ซ่ึงบริบททางสังคมมี
อิทธิพลอยางยิง่ ปจจัยแวดลอมดังกลาวมีผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
กันเองของหนงัแผนดวย สําหรับทฤษฎีวิพากษ (Critical Theory) ในการทํางานของหนังแผนท่ีมีอยู
ในวัฒนธรรมแบบการตอสูดานอุดมการณและความคิดในสังคม โดยพิจารณาสังคมในฐานะกลไก
ทางอุดมการณ ซ่ึงเปนสนามของการแยงชิงพื้นท่ีทางอุดมการณและวฒันธรรม (Hegemonic Theory 
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of Media) การท่ีสมาคมผูผลิตหนังแผนทําหนาท่ีในแนวทางท่ีควรจะเปน ยึดม่ันในหลักปฏิบัติและ
จริยธรรม การควบคุมและตรวจสอบกันเองจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ อีกท้ังการสถาปนาระบบสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจท่ีมีความเปนธรรม จะควบคูใหหนังแผนปฏิบัตดิวยความถูกตองอีกดวย และ
ปราศจากปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานของสมาคมเชนกัน 

เดนิส แม็คเควล (Danis Mcquail) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของส่ือมวลชน ไวในหนังสือ 
Mass Communication Theory โดยอางถึงทฤษฎีโครงสรางบทบาทหนาท่ี (Structure Function 
Theory) ในสังคมของเมอรตัน (Merton) วา สังคมคือ ระบบอันหนึ่งซ่ึงประกอบดวยหนวยทํางาน
หรือระบบยอยจํานวนหน่ึงยึดโยงกันอยู และชวยกนัทํางานคนละอยางซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปน
ตอสวนรวม ส่ือมวลชน คือหนวยหรือระบบยอยอันหนึ่งท่ีมีบทบาทหนาท่ีตอบสนองความจําเปน
ทางสังคมในดานความตอเนื่อง การรักษากฎระเบียบกฎเกณฑการรวมเอกภาพ การกระตุนเตือน 
การแนะนําแนวทางและการปรับตัว 

ทฤษฎีนี้ช้ีใหเห็นวา ส่ือมวลชนเปนระบบยอยอิสระท่ีมีทิศทางของตนเอง และคอยปรับปรุง
แกไขตนเองอยูเสมอ โดยไมจําเปนตองอยูในกรอบของอุดมการณทางการเมือง แตอาจตองอยูใน
กฎระเบียบของวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจากการตอรองในลักษณะการเมืองอยูบาง โดยเช่ือวาส่ือมวลชนเปน
เพียงเคร่ืองมือของการธํารงสังคม ดังนั้นการท่ีหนังแผนสถาปนาสมาคมในการควบคุมดูแลการ
เผยแพรหนังแผนกันเอง เพือ่ใหธุรกิจหนงัแผนไมตกเปนเคร่ืองมือของฝายหนึ่งฝายใด และสงเสริม
ใหเกิดความกาวหนา การรวมตัวกันจดัต้ังเปนสมาคมแสดงใหเห็นถึงการที่หนังแผนไมไดตกอยูใน
กฎหมาย   กรอบทางการเมืองอยางเดยีว  แตหนังแผนมีอิสระท่ีจะควบคุมกันเองได 

การยัดเยียดอันเปนเจตนาของแนวความคิดการครอบงํานี้ เปนทัศนะท่ีผูสงสารคือผูผลิต
หนังแผนตองการท่ีจะสงสารเร่ืองราวท่ีนําเสนอในทัศนคติอันชัดเจนและหนักแนน อยูภายในการ
ควบคุมของผูสงสาร ซ่ึงเปนลักษณะท่ีเปนหัวใจสําคัญ โดยการท่ีผูผลิตหนังแผนผลิตออกสูตลาด
แลวหนังแผนมียอดขายตามจุดมุงหมายของผูผลิต ทําใหผูผลิตสามารถประเมินคาความตองการ
ของผูซ้ือได เม่ือผูสงสารผลิตหนังแผนยัดเยียดจนผูบริโภคช่ืนชอบกจ็ะสูผลของการหลงติดในการ
ท่ีจะบริโภคหนังแผนตอไป โดยถาเปนเร่ืองราวเนื้อหาแนวโป หรือวัฒนธรรมจากตางประเทศก็
เหมือนวาเกดิสัมพันธภาพตอการซ้ือในคร้ังตอไป ถาผูผลิตนําเสนอส่ิงใดไป เกิดกระแสและคานยิม
ท่ีผิดส ู สังคม อยางไรก็ตามการครอบงําจะไมเกดิข้ึนถาผูผลิตนําหนังแผนท่ีมีคุณภาพท้ังเนื้อหาและ
สาระนําเสนออยูตลอดเวลา แนนอนผูซ้ือผูบริโภคก็ยอมรับและมีแตสัมพันธภาพและกระแสทีด่ตีอ
สังคมประเทศชาติ 
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3.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาผูวิจัย เห็นวาปจจุบันการควบคุมกันเองของสมาคมผูประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยยังไมอาจบรรลุผล การใชมาตรการทางสังคมดวยการประกาศความผิด
เปนเพยีงข้ันเร่ิมตน การจะทําใหมาตรการดังกลาวเปนจริงในสังคมไทย ตองประกอบดวยเง่ือนไข
หลายประการ ท่ีสําคัญคือความรวมมือของทุกฝาย ตั้งแตผูประกอบการหนังแผนตองควบคุมตนเอง
เปนเบ้ืองตน องคกรผูประกอบการ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา องคกรภาครัฐและองคกร
ประชาชน ตองทําความเขาใจถึงปรัชญาและวิธีการในการควบคุมกันเอง โดยประสานการปฏิบัติ
เพ่ือสงเสริมสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยางจริงจัง จึงขอเสนอแนะแนวทางปฏิบัติท่ีนาจะเปนไปได  
ดังตอไปนี ้
 

3.1 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ 

 1. ผูประกอบวิชาชีพผลิตหนังแผนควรยึดม่ัน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพระเบียบ
ขอบังคับอยางเครงครัด  เคารพ  สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  คํานึงถึงผลกระทบตอสังคม 

 2. เขารวมเปนสมาชิกสมาคมวิชาชีพ ผลักดันใหองคการผูประกอบการเขาเปนสมาชิก 
สมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 3. ใหความสนใจ ติดตาม และรวมมือกับการดาํเนนิงานของภาครัฐใหขาวสาร  ขอมูล 
อันเปนประโยชน เพื่อใหการตัดสินกรณีรองเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. ติดตามตรวจสอบ วิพากษวิจารณ การปฏิบัติงานของสมาคมผูประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทยและผูผลิตหนังแผนทุกทาน 

 5. เผยแพรคําตัดสิน ของสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
อยางสมํ่าเสมอ สนับสนุนใหเกิดการปฏิบัติตามมติของสมาคมอยางจริงจัง 

 6. รวมกิจกรรมท่ีสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย และภาครัฐจัดข้ึน
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและจิตสํานึกในการปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
 

3.2 ขอเสนอแนะตอองคกรผูประกอบการผลิตหนงัแผน 

 1. องคกรผูประกอบการหนังแผน ควรสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมผูประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมภาพยนตรไทย เพื่อใหสามารถควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรอยางเปดเผย
โปรงใส 
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 2. การเขาเปนสมาชิกและกรรมการของสมาคมฯ จะตองไมเปนไปเพื่อใชสมาคมฯ 
เปนเคร่ืองมือสนองประโยชนทางธุรกิจ  หรือความตองการมีอิทธิพล   ช่ือเสียง   สวนบุคคล 

 3. สนับสนนุใหผูประกอบวชิาชีพในสังกดัองคกรสมาชิก รวมมือสนับสนนุการดําเนนิงาน
ของสมาคมผูประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยอยางจริงจัง 

 4. ใหความรวมมือในการปฏิบัตติามคําตัดสินของสมาคมฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเกิด
กรณีรองเรียนมีมูล และสมาคมฯ สงใหองคกรตนสังกดัดําเนนิการลงโทษผูประกอบการหนังแผน 
ผูถูกรองเรียนตีพิมพคําแถลงผลการตัดสินของสมาคมฯ อยางสมํ่าเสมอ ใหความรวมมือในการให
ขอมูลขาวสาร ท้ังนี้แมวาจะไมระบุไวในขอบังคับ ผูประกอบการท่ีเปนองคกรสมาชิกและไมเปน
สมาชิกควรปฏิบัติใหเปนบรรทัดฐานโดยการไมรับผูประพฤติผิดจรรยาบรรณการทํางาน 

 5. สงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพในสังกัดเขาเปนสมาชิก และรวมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของสมาคมผูประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 6. ดานงบประมาณดาํเนินงานของสมาคมฯ  ควรมีขอตกลงท่ีชัดเจนเปนพันธกรณี
ท่ีแนนอนในการสนับสนุน 

 7. จัดระบบการจางงานใหมีมาตรฐานสอดคลองกับสภาวะคาครองชีพ  และศักดิ์ศรี
แหงอาชีพ 

 8. วางแนวทางปฏิบัติเพื่อควบคุมจรรยาบรรณภายในใหชัดเจน งายตอการปฏิบัต ิสอดคลอง
กับกรอบจริยธรรมและขอบังคับของสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 

3.3 ขอเสนอแนะตอสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 1. ปรับปรุงการดําเนินกจิกรรมใหเปนไป เพ่ือเพิม่พูนศักยภาพในการทําหนาท่ีเพ่ือสวนรวม
และสํานึกในความรับผิดชอบ 

 2. ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความเขมแข็ง เปนระบบ ทันสมัย เปนท่ียอมรับ
ของสมาชิกและองคกรสมาชิก  จนเกิดความเช่ือม่ันในการเขารวมเปนสมาชิก 

 3. จะตองไมคิดวาการท่ีมีผูรองเรียนมากจะเปนการประจานตวัเอง และเปนปญหาในการ
ควบคุมกันเอง แตควรหนัมาสนับสนุนใหมีการรองเรียนอยางกวางขวาง เพื่อสรางความเขมแข็ง      
ในการควบคุมกันเอง 

 4. เปดโอกาสใหสังคมไดมีสวนรวมในการตรวจสอบหนังแผนได ซ่ึงเปนการสงเสริม
ใหสังคมมีความเขมแข็งยิ่งข้ึนอีกดวย 

 5. เปดเผยโปรงใสในการดําเนนิงาน รณรงคเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน ใหสังคม
ไดรับรูอยางตอเนื่อง มีกลไกในการวิเคราะหผลการดําเนินงาน การตดิตามตรวจสอบทั้งภายในและ
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ภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ  ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัตงิานจนเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและระดบั
สากล 

 6. ประสานความรวมมือกับองคกรวิชาชีพ  สมาพันธภาพยนตรแหงชาติตาง  ๆในระดับ
สากลเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณซ่ึงกันและกัน   อันจะนํามาซ่ึงความเขมแข็งขององคกรยิ่งข้ึน 

 7. ทบทวนกรอบจรรยาบรรณและขอบังคับใหงายตอการปฏิบัติ  และสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบันท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา 
 

3.4 ขอเสนอแนะตอสถาบันการศึกษา 

 1.  ศึกษาคนควาวิจัย สรางองคความรูเกี่ยวกับระบบการควบคุมกันเองของหนังแผน
อยางสมํ่าเสมอ 

 2. วิเคราะห   วิจารณการตัดสินของสมาคมฯ   แตละกรณอียางมีเหตุผล 
 3. ติดตามการดําเนินงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรผูประกอบการสมาคม

ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 4. เนนการสรางความสํานึกในวิชาชีพ ความเขาใจกรอบและวิธีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ในการเรียน  การสอน  การผลิตบัณฑิตดานส่ือสารมวลชน 
 5. สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมวิชาชีพตาง  ๆและสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยท้ังโดยตรงและโดยออม  อาทิ  เขารวมเปนกรรมการ  อนุกรรมการ  เปนวิทยากรฯ  
 

3.5 ขอเสนอแนะตอภาครัฐ 

 1. กําหนดนโยบายใหหนวยงานของรัฐ ขาราชการ พนักงานของรัฐ ใหความรวมมือ       
ในการใหขอมูล ขาวสารกับสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยเพื่อใหกระบวนการ
สืบหาขอเท็จจริงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการศึกษาวจิัยดานส่ือมวลชนศึกษา 
 3. ตั้งสถาบันสงเสริมส่ือมวลชนเปนหนวยงานอิสระ มีเงินทุนสนับสนุนจากคนจํานวน

มาก (Endorsement Fund)  โดยรัฐบาลอาจจะลงทุน6 

                                                 
6 ประเวศ  วะสี.  จริยธรรมหนังสือพิมพกับการปฏิรูปส่ือมวลชน.   ปาฐกถาในการสัมมนาผูสอน

วิชาการหนังสือพิมพ  วันที่ 11-13 ธันวาคม 2541 ณ โรงแรมแกรนด โซเลย พัทยา จัดโดยสํานักขาวสารอเมริกัน  
กองทุนสงเสริมจรรยาบรรณ  สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย  สภาการหนังสือพิมพแหงชาติ. 
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 4. สนับสนนุการดําเนินงานของสมาคมวิชาชีพ และสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทย 

 
3.6 ขอเสนอแนะตอผูอาน 
 1.  ตรวจสอบและแสดงปฏิกิริยาตอการแสดงความคิดเห็นตอหนังแผนในทันทีท่ีเกิด

กรณีละเมิดตอสังคม  และผลซ่ึงอาจกระทบตอประเทศชาติและสังคมสวนรวม 
 2. ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร

ไทยอยางสมํ่าเสมอ 
 3. สนับสนุนใหมีการจัดต้ังองคกรคุมครองผูบริโภคส่ือใหกวางขวาง และรวมสงเสริม

การดําเนนิงานขององคกรดงักลาวอยางจริงจัง 
 4. องคกรคุมครองผูบริโภคส่ือท่ีจัดต้ังข้ึนแลว ตองปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเปน

ระบบ  ระดมการมีสวนรวมจากประชาชนอยางตอเนื่อง 
 
จากผลการศึกษาการควบคุมกันเองเพ่ือกํากบัดูแลการเผยแพรของหนังแผน การดําเนินงาน

ของสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทยท่ีผานมามแีนวคิดเกิดจากท่ีมาใด ข้ันตอนของ
พัฒนาการจนเกิดการสถาปนาจนเปนสมาคม แมจะมีปรากฏการณท่ีสะทอนถึงพัฒนาการแตยังไม
บรรลุเจตนารมณท่ีวางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวทางความสมัครใจ ใชมาตรการทางสังคมปาว
ประกาศความผิดเพื่อลงโทษผูละเมิดจรรยาบรรณ จําเปนจะตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ปฏิกริิยา
ของภาครัฐและเอกชนตาง ๆ และกลุมผูส่ือขาวตลอดจนความรวมมือของเจาของผูประกอบการหนงั
แผน ท่ีเกิดข้ึนภายหลังคําตัดสินของกระทรวงวัฒนธรรม เปนปรากฏการณท่ีทาทายตอความสําเร็จ
ของกระบวนการควบคุมกนัเองของไทยเปนอยางยิ่ง 

เหตุการณทํานองนี้เคยเกิดข้ึนท่ีประเทศอินเดีย ซ่ึงเกี่ยวกับการควบคุมกันเองของวงการ
วิชาชีพหนังสือพิมพตองการสถาปนาระบบการควบคุมกันเองระหวางหนังสือพิมพข้ึน แตไมสําเร็จ 
ในท่ีสุดตองออกกฎหมาย Press Council Act มาใชบังคับเนื่องจากปญหาความไมรวมมือของเจาของ 
บรรณาธิการและนักหนังสือพิมพอาชีพประจําการ 

ถาวงการวิชาชีพหนังแผนของไทย ไมยอมรับปฏิบัติตามคําวินจิฉัยของสมาคมผูประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย จนสามารถควบคุมกันเองไดอยางมีประสิทธิภาพแลว และยังคง
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอยางกวางขวาง ผูประกอบการยังมุงเนนการแขงขันทางธุรกิจ ละเลยการ
สงเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมกนัเอง กลไกสมาคมผูประกอบธุรกจิอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
ไมสามารถเปนหลักประกันใหกับผูเสียหายและสังคมได การเรียกรองการใชอํานาจตามกฎหมาย
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เขาควบคุม   หรือใหคนนอกวงการเขามามีบทบาทหลักในสมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย
จะเกิดข้ึนในอนาคตอยางแนนอน ถึงแมวาในตางประเทศเองการควบคุมกันเองยังเปนเร่ืองท่ีคลุมเครือ
กับบทบาทรวมของฝายทางการเมืองหรือรัฐบาล แตถาประเทศไทยสามารถปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม  ก็หมายถึงศักยภาพท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมไทยอยางแทจริง 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 
กาญจนา   แกวเทพ.   การศึกษาส่ือมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ แนวคดิ และตัวอยางงานวิจัย.  

กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ,  2541 
________. การศึกษาส่ือมวลชนดวยทฤษฎีวิพากษ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภาพพิมพ, 2541 
________.  การวิเคราะหส่ือ  แนวคิด  และเทคนิค.  กรุงเทพมหานคร : เอดิสันเพรส, 2540 
เกษม  ศิริสัมพนัธ.  ทฤษฎีส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพมหานคร :  ไทยวฒันาพานิช จาํกัด,  2513 
เกรียงศักดิ์   เจริญวงศศักดิ์.   คนเฝาส่ือ : วิพากษเพรียกเรียกส่ือไทยใหปฏิรูป.  พิมพคร้ังท่ี 3. 
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ซัคเซสมีเดีย จาํกัด,  2543 
________.  เม่ือส่ือสองและสรางวัฒนธรรม.  พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ศาลาแดง  
 จํากัด, 2545 
กุหลาบ  สายประดิษฐ.  นิพนธสาร  ศรีบูรพา เลม 1.  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพดอกหญา,  
 2536 
จันทนี  เจริญศรี.  โพสตโมเดรินกับสังคมวทิยา.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวิภาษา, 2544 
จําเริญลักษณ  ธนะวังนอย.  ประวัติศาสตรภาพยนตรไทยตั้งแตแรกเริ่มจนส้ินสมัยสงครามโลก 
 คร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2544 
ชัยสิริ  สุมทรวณิช.  วรรณกรรมการเมืองไทย  14  ตุลา  16 – 6  ตุลา  19  รากเหงา  การกอเกิดและ 
 พัฒนาการ.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสายธาร,  2544 
โดม  สุขวงศ.  พระบาทสมเด็จพระปกเกลาฯ กับภาพยนตร.  กรุงเทพมหานคร : ตนออแกรมม่ี,  

2539 
บุญรักษ  บุญญะเขตมาลา.   ฐานันดรที่ส่ี  จากระบบโลกถึงรัฐไทย.   พิมพคร้ังแรก.   

กรุงเทพมหานคร :  โครงการจัดพิมพ  คบไฟ,  2537 
_______.  ศิลปะแขนงท่ีเจ็ดเพื่อวัฒนธรรมแหงการวิจารณภาพยนตร.   กรุงเทพมหานคร :  

อมรินทรพร้ินต้ิง, 2538 
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_______.  นโยบายการส่ือสาร แนวโนมและแนวคิดสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร :  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2521 

ปรมะ  สตเวทิน.  การส่ือสารมวลชน  กระบวนการและทฤษฎี.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : 
 หางหุนสวนจาํกัด ภาพพิมพ, 2539 
________. การส่ือสารมวลชน กระบวนการทฤษฎี.   พิมพคร้ังท่ี 2.   กรุงเทพมหานคร :  

หจก.  ภาพพิมพ, 2541 
แผนพฒันาส่ือสารมวลชนฯ  2542 - 2545, หนา 38. 
พิทยา  วองกุล.  วิกฤติส่ือมวลชน.  กรุงเทพมหานคร : โครงการวิถีทรรศน,  2541 
________.  อัญมณีแหงวรรณกรรมไทย.  กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพดอกมะลิ,  2533 
พิศิษฐ  ชวลาธวัช.  กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช,  2529 
พัชนี  เชยจรรยา, เมตตา  วิวฒันานุกูล  และ  ถิรนันท  อนวัชศิริวงศ.  แนวคิดหลักนเิทศศาสตร. 
 พิมพคร้ังท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ขาวฟาง,  2541 
เฟรด เอส ซีเบอรท, เธออดอร พีเตอรสัน และวิลเนอร แชรม. ทฤษฎีส่ือสารมวลชน.  แปลโดย   

เกษม  ศิริสัมพันธ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช จํากัด, 2513 
รังสรรค  ธนะพรพันธ.  กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : 
 สมาคมสังคมศาสตร,  2532 
วิภา  อตมฉันท.  ส่ือมวลชนในญ่ีปุน.  พิมพคร้ังท่ี 1.  กรุงเทพมหานคร : ที.พี.พร้ินท จํากัด, 2541 
________. ปฏิรูปส่ือเพื่อสังคม. พิมพคร้ังแรก.  กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากดั ไอคอน 
 พร้ินต้ิง, 2544 
วิวัฒน  คติธรรมนิตย.  กบฎสันติภาพ.  กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพคบไฟ,  2539 
ศ.พลตรีพระเจาวรวงศเธอ  กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ.  ชุมนุมพระนิพนธ.  กรุงเทพมหานคร : 
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด,  2522 
สมควร  กวยีะ.  การส่ือสารมวลชน บทบาทหนาท่ี เสรีภาพ และความรับผิดชอบ. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพ พชรกานตการพิมพ, 2539 
________. การส่ือสารมวลชน. อางถึงใน ปรมะ  สตะเวทิน  การส่ือสารมวลชนกระบวนการ 

และทฤษฎี 
สวนิต  ยมาภัย  และ ระวีวรรณ ประกอบผล (แปล).  แบบจําลองการสือ่สาร  สําหรับการศึกษา 
 ส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2528 
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สุกัญญา   สุดบรรทัด.  จริยธรรมส่ือมวลชน.  วาดวยบทบาทและความรับผิดชอบของส่ือมวลชน  
เอกสารบรรยาย  (อัดสําเนา) 

เฮอรเบิรต  ไอ. ชิลเลอร.  การส่ือสารและการครอบงําทางสังคม. พิมพคร้ังท่ี 2.  แปลโดย อุบลรัตน   
ศิริยง. โครงการส่ือสันติภาพ  คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

Warren K. Agee, Philip H. Ault and Edwin Emery. Introduction to Mass Communication  
(10 edition).  New York : Harper Collins Publishers, 1991,  p. 25.  อางใน   ธวัชชัย          
สันคติประภา.   เสรีภาพกับบทบาททางการเมืองของหนงัสือพิมพไทย   ศึกษาต้ังแต
การปฏิรูปการปกครองแผนดิน  พ.ศ. 2519 – 2536 

 
วารสาร 

 
กาญจนา  แกวเทพ.   “เทคโนโลยีการส่ือสารกับการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม”   ในไทยยุค 

วัฒนธรรมทาส.  กรุงเทพมหานคร  : โครงการวิถีทรรศนจัดพิมพ,  2541 
โดม  สุขวงศ.  “ประวัติศาสตรท่ีสุดของภาพยนตรไทย”  หนัง : ไทย.  ตุลาคม 2544 – มีนาคม 2545 
ธันยวัชร   ไชยตระกูลชัย.  “ปฏิสนธิหนังแผน”  Thaicoon.  ตุลาคม 2546 
บุญรักษ  บุญญะเขตมาลา.  “ฐานันดรท่ีส่ี จากระบบโลกถึงรัฐไทย”   ทฤษฎีความรับผิดชอบตอ 

สังคม  (SOCIAL  RESPONSIBILITY THEORY). 
ชวรงค  ลิมปปทมปาณี. “บทบาทส่ือมวลชนกับการพัฒนาความเปนประชาสังคม” ใน ขบวนการ 

ประชาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจยัและพัฒนาประชาสังคม, 2542 
มาลี  บุญศิริพันธ.  “สภาการหนังสือพิมพ...ควบคุมกันเอง”  จุลสารราชดําเนิน.  สมาคมนักขาว 
 แหงประเทศไทย,  กรกฎาคม – กันยายน  2540 
ระววิรรณ  ประกอบผล.  “สมาคมทางส่ือมวลชนในฐานะกลุมอิทธิพล” วารสารวันนกัขาว.  
 5  มีนาคม  2526   
อานันท  ปนยารชุน.  “วิพากษส่ือมวลชน”  นิตยสารอาทิตย.  23 – 29  สิงหาคม  2539 
อัญชลี  ชัยวราพร.  “ปฏิบัติการหนังนอกระบบ”   หนัง : ไทย.  กรกฎาคม – กันยายน  2541 
________.  “อินดี้แบบไทยไทย”   หนัง : ไทย.  กรกฎาคม – กันยายน  2541 
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เอกสารอ่ืน ๆ  
 

คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน.  “เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองภาพยนตรแนวศิลปะ” 
 กรุงเทพมหานคร : คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  

2532 
ชวรงค  ลิมปปทมปาณี.  “บทบาทส่ือมวลชนกับการพัฒนาความเปนประชาสังคม”  ขบวนการ 
 ประชาสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจยัและพัฒนาประชาสังคม,  2542 
ดิสทัต  โรจนาลักษณ  และ ชวรงค  ลิมปปทมปาณี.  “บทบาท ความรับผิดชอบและปญหาของ 
 หนังสือพิมพ”  เอกสารเผยแพร  สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย. 
ปรมะ  สตะเวทิน.  “เอกสารการสอนวิชาประชามติและการโฆษณาชวนเช่ือ”  คณะนเิทศศาสตร 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (อัดสําเนา) 
ประเวศ  วะสี.  “จริยธรรมหนังสือพิมพกับการปฏิรูปส่ือมวลชน”  เอกสารสรุปปาฐกฐานํา 
 สมาคมนักขาวแหงประเทศไทย,  2541 
วัฒนา  พุทธางกูรานนท.  “เอกสารการสอนวิชา ส่ือมวลชนกับสังคม”  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ศูนยวิจัยกสิกรไทย  ผลสํารวจวิจยัเร่ือง  คนกรุงเทพคิดอยางไรกับการควบคุมส่ือมวลชน, 
 13  มิถุนายน  2540 
ศ. พลตรีพระเจาวรวงศเธอ   กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ.  “วิธีใหหนังสือพิมพควบคุมกันเอง”  
สิริทิพย  ขันธสุวรรณ.   “การหนังสือพิมพเบ้ืองตน”    เอกสารประกอบการสอนวิชาการ 

หนังสือพิมพ 
สุกัญญา  สุดบรรทัด.  “เอกสารบรรยาย  จริยธรรมส่ือมวลชน”  คณะนิเทศศาสตร  จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย  (อัดสําเนา) 

 
หนังสือพิมพ 

 
“กุศโลบายส่ือศึกษา  แผนท่ีสูศตวรรษท่ี  21  (ตอน 2).  ผูจัดการรายวัน. 10  มีนาคม  2541 
“มายาการของสังคมสารสนเทศ”  ผูจัดการรายวัน.  6  กรกฎาคม  2536 
“อาชญากรรมทางจินตนาการ”  ผูจัดการรายวัน.  4  กรกฎาคม  2536 
“กาแฟ  กามารมณ  และการลมละลายทางวัฒนธรรม”  ผูจัดการรายวัน.  18  กรกฎาคม 2536 
“บทสัมภาษณ  จอหน  อ๊ึงภากรณ”  ผูจัดการ.  11 – 17  สิงหาคม 2540 
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วิทยานิพนธ 
 
นัยนา  แยมสาขา. “นโยบายการสงเสริมภาพยนตรของรัฐบาลไทย”  วิทยานิพนธวารสารศาสตร 

มหาบัณฑติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  2540 
ลักษมี  คงลาภ.  “การควบคุมการนําเสนอความรุนแรงในขาวโทรทัศน”  วิทยานิพนธนิเทศศาสตร 

มหาบัณฑติ  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 
ระววิรรณ  ประกอบผล. “ส่ือสารมวลชนกับวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทย”   

วิทยานิพนธรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 
สุกัญญา  สุดบรรทัด.  อางใน  กฤติยา  รุจิโชค  “ปญหาของการรายงานขาวสืบสวน   กรณีศึกษาขาว 

ผูคายาเสพติดในหนังสือพิมพ”   วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย,  2539 

อรุนุช  วานิชทวีวัฒน. “กระบวนการตรวจสอบกันเองของหนังสือพิมพรายวนัในชวง พ.ศ. 2537 
 ถึง พ.ศ. 2539”  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2539 
 

สัมภาษณ 
 
กิตติ  ภกัดวีิจติร,  ผูกํากับ.  12  กุมภาพนัธ  2547 
จุฬาลักษณ  กฤติยารัตน,  นกัแสดง.  โรงแรมดิเอ็มเมอเริล.  1  พฤศจิกายน  2547 
ธนา  เบญจาธิกุล,  เลขาธิการสภาทนายความ.  สภาทนายความ.   14  ธันวาคม  2547 
ทิพาวดี  เมฆสวรรค,  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม.  กระทรวงวัฒนธรรม.  21  ธันวาคม  2547 
พิชัย  นอยรอด, ผูกํากับ.  บริษัท พีเอส จํากัด.   3  ตุลาคม  2547 
สุภาพร  ปรีชาวองไวกุล,  กรรมการผูบริหาร.  บริษัท ซอฟตแวร  ซัพพลายส  อินเตอร เนช่ันแนล,  

15  ธันวาคม  2547. 
ลักขณา  วัธนวงสธสิริ,  นักแสดง.  30  ตุลาคม  2547 
วีระศักดิ์  โควสุรัตน,  เลขาธิการกระทรวงวัฒนธรรม.  กระทรวงวัฒนธรรม.  14  ธันวาคม  2547 
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อินเตอรเน็ต 
 
http://www.thainationalfilm.com/thai/24000/245111_censor_pro 
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http://www.bangkokbiznews.com 
 
 
ภาษาอังกฤษ 
 

Books 
 
Commlli, Jean-Luc., and Narboni, Jean. “Cinema/Ideolgy/criticism”. In Movies and Methods,  

pp. 25. Edited by Bill Nichols.  London : University of California Press, 1976. 
Denzin , Norman K.  The Cinematic Society : The Voyeur’s Gaze.  London : Sage Publications, 
 1995. 
Donald wood.  Mass Media and the Individual.  New York : West publishing Co., 1983. 
Gabriel, Yiannnis.  Freud and Society.  London : Routledge & Kegan, 1983. 
Hayward, Susan.  Cinema Studies : The Key Concepts.  Second edition.  New York :  
 Routledge, 2000. 
Katz, Ephraim.  The Film Encyclopedia.  Second edition.  New York : Harper Collins Publishers,  
 1994. 
Kleinhans, Chuck.  “Independent Features : Hopes and Dreams”  In The New American Cinema,  

pp. 302-330.  Edited by Jon Lewis.  London : Duke University Press,  1998. 
Kuhn, A. The Woman’s Companion to International Film.  London : Virago, 1990. 
Nelmas, Jill.  An Introduction to Film Studies.  London : Routledge, 1999. 
Real, Michael R.  Mass-Mediated Culture.  New York : Prentice-Hall, 1977. 
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คําถามสัมภาษณ 
 
1. คุณมองวาภาพยนตรไทยท่ีฉายภาพโรงภาพยนตรกับหนังแผนตางกนัอยางไร 
2. คุณเขามาในธุรกิจหนังแผนไดอยางไร 
3. คุณมีหลักเกณฑในการเลือกเรื่องท่ีจะผลิตอยางไร 
4. การตัดสินใจเลือกนักแสดง  เปนอยางไร 
5. การผลิตหนังแผนคุณเคยประสบปญหาอะไรบาง 
6. ปจจุบันหนวยงานภาครัฐเขามาสอดสองดูแลมาก  มีความคิดเห็นอยางไร 
7. คุณคิดเหน็อยางไร ในการจดัต้ังสมาคมผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
8. คุณคิดวาเม่ือมีสมาคมแลวมีระบบควบคุมดูและจะสามารถทําไดมากนอยเพียงใด 
9. คุณคิดวาการท่ีหนังแผนเนนจุดขายไปท่ีดารานุงนอยหมนอย   คุณมีความคิดเหน็อยางไรกับ

ประเด็นนี ้
10. คุณคิดวาหนังแผนมีสวนชวยในสังคมหรือไม  อยางไร 
11. การท่ีเยาวชนเลือกซ้ือหนังแผนท่ีมีบทเลิฟซีนรอนแรง  ในฐานะคุณเปนผูผลิตหนังแผนคิด

อยางไรกบัเร่ืองนี้ 
12. การท่ีมีหลายฝายมองวาหนังแผนเปนหนังท่ีมีคุณภาพตํ่า  มีความคิดเหน็อยางไร 
13. คุณมองการตลาดหนังแผนในภาพรวมอยางไร  และแนวโนมในอนาคตจะเปนอยางไร 
14. คุณมองภาพพจนของหนังแผนในสังคมปจจุบันเปนอยางไร   เพราะอะไร 
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วันอังคารท่ี  3  ตุลาคม  2543 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบรางพระราชบัญญัติภาพยนตร 

พ.ศ. ................. 
____________________ 

 
หลักการ 

 
 ปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาพยนตร 
 

เหตุผล 
 
 โดยท่ีพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช 2473 ไดใชบังคับมาเปนเวลานานบทบัญญัติ
ตาง ๆ จึงไมเหมาะสมกับสภาวการณในปจจบัุน  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับการควบคุม
ภาพยนตรใหชัดเจนและเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังสอดคลองกับสภาพของการประกอบกิจการตามท่ี
เปนอยูในปจจบัุนดวย นอกจากนี้ ไดกาํหนดใหจดัต้ังสภาภาพยนตรแหงชาติข้ึน ประกอบดวย
ตัวแทนจากผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตรในสาขาตาง ๆ เพื่อใหเปนองคกรวิชาชีพท่ีมี
หนาท่ีกํากับดแูลและสงเสริมการประกอบอาชีพในสาขาอาชีพเกีย่วกบักิจการภาพยนตร จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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(ราง)1 

พระราชบัญญัติภาพยนตร 
พุทธศักราช................... 
________________________ 

………………………….. 
………………………….. 

 
 …………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยภาพยนตร 

…………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติภาพยนตร  พ.ศ. ...........” 
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับ  เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวนัประกาศใน
ราชกิจจาบุเบกษาเปนตนไป 
  

มาตรา 3 พระราชบัญญัตินีเ้ปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการท่ีจํากัดเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น และการส่ือความหมายถึงกันโดยวิธีอ่ืน และจํากัดเสรีภาพในการประกอบกิจการ
หรือประกอบอาชีพ  ซ่ึงตราข้ึนโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 39 วรรคสอง และมาตรา 51 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 
 มาตรา 4  ใหยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติภาพยนตร  พุทธศักราช  2473 

                                                 
1 รางขึ้นจากขอสรุปของการประชุม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2542  ณ  คณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมจากราง พ.ร.บ. ภาพยนตรของสมาพันธภาพยนตรฯ และ 
ราง พ.ร.บ.  ที่จะมีการนําเสนอ  ครม. 
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(2) พระราชบัญญัติภาพยนตร  (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2479 
(3) ประกาศของคณะปฏิวตัิ  ฉบับท่ี 205  ลงวันท่ี  9  กันยายน  พ.ศ.  2515 
 
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ภาพยนตร” หมายความวา ฟลม ไมวาจะเปนชนดิใด หรือวัสดุใด ๆ ตามท่ีไดกําหนด   

ในกฎกระทรวง ซ่ึงไดถูกถาย อัด หรือกระทําดวยวิธีการใด ๆ ใหปรากฏภาพหรือเสียง หรือท้ังภาพ
และเสียง เปนเร่ืองหรือเหตุการณ หรือขอความ อันจักถายทอดไดดวยเคร่ืองฉายภาพยนตร หรือ
เคร่ืองมืออ่ืนใด 

“ทําภาพยนตร” หมายความวา การถาย อัด หรือทําดวยวิธีใด เพื่อใหเปนภาพยนตร             
ไมวาจะสําเร็จหรือไมก็ตาม 

“ฉาย” หมายความวา การถายทอดภาพยนตรออกเปนภาพหรือเสียง หรือท้ังภาพและ
เสียง ดวยเคร่ืองฉายภาพยนตร  หรือเคร่ืองมืออ่ืนใด 

“สถานมหรสพ” หมายความวา สถานท่ีใด ๆ ซ่ึงฉายภาพยนตรใหคนดูหรือฟง ไมวาโดย
เก็บเงินหรือไมเก็บเงินคาชม  โดยเชิญหรือไมเชิญก็ตาม 

“สภา”  หมายความวา  สภาภาพยนตรแหงชาติ 
“สมาชิกสภา”  หมายความวา   สมาชิกสภาภาพยนตรแหงชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการการาภาพยนตรแหงชาติ 
“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการาภาพยนตรแหงชาติ 
“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา ผูซ่ึงสภาภาพยนตรแหงชาติแตงตั้งใหเปนพนกังาน

เจาหนาท่ี  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา 6 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 

หรือกําหนดกจิการอ่ืน  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนัน้   เม่ือไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด  1 
สภาภาพยนตรแหงชาติ 

 
 มาตรา 7 ใหจัดตั้ง “สภาภาพยนตรแหงชาติ” ข้ึน มีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวย
สมาชิก 36 คน  ซ่ึงเปนผูแทนสาขาอาชีพดานการทําและการฉายภาพยนตรจํานวน 33 คน จาก 11 
สาขาอาชีพตามท่ีบัญญัติในมาตรา 8 โดยไดรับการแตงตั้งจากวฒุิสภา และสมาชิกอีก 3 คน ไดแก  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูแทน ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติหรือผูแทน  
และอธิบดีกรมประชาสัมพันธหรือผูแทน 
 สมาชิกสภาท่ีเปนผูแทนสาขาอาชีพมีวาระ  4  ป 
 
 (3) ประสานงานกับสวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และหนวยงานของเอกชนในการ
สนับสนุนชวยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 (4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตลอดจนแนวทางปฏิบัติตาม 
(1)  และ  (2) 
 (5) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกีย่วกบัเร่ืองการแกไข เพิม่เติม กฎหมายท่ีเกีย่วกับกิจการ
ภาพยนตรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนากิจการภาพยนตร 
 (6) แตงต้ังคณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ  ตามมาตรา 16 
 (7) แตงต้ังคณะกรรมการอุทธรณ  ตามมาตรา 28 
 (8) แตงต้ังพนกังานเจาหนาท่ี  ตามมาตรา 27 
 (9) แตงต้ังคณะผูบริหารกองทุนสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  ตามมาตรา 29 
 (10) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (11) สงเสริม  สนับสนุนการศึกษาและวจิัยเกี่ยวกับวิชาการภาพยนตร 
 (12) พิจารณาเร่ืองอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (13) จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 
 มาตรา 8  สาขาอาชีพดานการทําและการฉายภาพยนตร 11 สาขา  ไดแก..... 
 ใหแตละสาขาอาชีพเลือกผูแทนสาขาอาชีพละ 3 คน โดยวิธีการตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เพื่อเสนอตอวฒุิสภาใหแตงตั้ง 
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 มาตรา 9  เม่ือวุฒิสภาไดพิจารณาแลววา ผูท่ีไดรับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 11 ใหแตงต้ังผูท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเปนสมาชิกสภา 
 
 มาตรา 10 สมาชิกสภาตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
 (1) มีสัญชาติไทย  ถามีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไม
นอยกวาหาป 
 (2) อายไุมต่ํากวาส่ีสิบหาปบริบูรณ 
 
 มาตรา 11  บุคคลที่มีลักษณะดังตอไปนี้  หามมิใหเปนสมาชิกสภา 
 (1) ติดยาเสพติดใหโทษ 
 (2) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคด ี
 (3) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไป เวนแตในความผิดลหโุทษหรือความผิด
อันไดกระทําโดยประมาท 
 (4) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาท่ี 
 
 มาตรา 12 ใหสมาชิกสภาเลือกประธานสภาภาพยนตรแหงชาติ 1 คน  และรองประธาน 
สภาภาพยนตรแหงชาติจํานวนไมเกิน 3 คน และกําหนดขอบังคับการประชุมของสภา 
 
 มาตรา 13 การประชุมของสภาตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ถาประธานสภาไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานสภาปฏิบัติ
หนาท่ีประธานในท่ีประชุมแทน และถารองประธานไมอยู หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหสมาชิก
สภาท่ีมาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งคนใดเปนประธานในท่ีประชุม 
 
 มาตรา 14  ใหสภามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1 ) เสนอนโยบายและแผนหลักเกีย่วกับกจิการภาพยนตร และการสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรไทยโดยใชเงินของกองทุนตอคณะรัฐมนตรี 
 (2) พจิารณากาํหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย และแผนหลักซ่ึงคณะรัฐมนตรีใหความ 
เห็นชอบแลว 
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 มาตรา 15 ใหมี “สํานักงานภาพยนตรแหงชาติ”  ข้ึนในกรมประชาสัมพันธ  มีอํานาจ
หนาท่ีเปนสํานักงานเลขานกุารของสภาภาพยนตรแหงชาติ คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติและ
กองทุนสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย โดยรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหา
ขอมูลและปฏิบัติหนาท่ีในกจิการตาง ๆ ตามท่ีสภาภาพยนตรแหงชาติหรือคณะกรรมการภาพยนตร
แหงชาติมอบหมาย 
 

หมวด  2 
คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ 

 
 มาตรา 16  ใหมี  “คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ”  ประกอบดวยกรรมการ 11 คน       
ซ่ึงสภาภาพยนตรแหงชาติแตงต้ัง  โดยใหมีผูแทนจากสํานักงานภาพยนตรแหงชาติเปนกรรมการ
และเลขานุการ 
 กรรมการภาพยนตรแหงชาติมีวาระ 4 ป นบัแตวนัท่ีไดรับการแตงต้ังจากสภาภาพยนตร
แหงชาติ ผูท่ีพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกก็ได แตจะไดรับการแตงต้ังติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 
 
 มาตรา 17  กรรมการตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
 (1) มีสัญชาติไทย  ถามีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไม
นอยกวาหาป 
 (2)  อายไุมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ 
 (3)  มีคุณสมบัติขอใดขอหนึง่ดังตอไปนี ้

(ก) เปนผูมีความรูความเช่ียวชาญและประสบการณดานกิจการภาพยนตร การศึกษา
วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและสังคม  การส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  หรือนิเทศศาสตร  หรือ 

(ข) เคยเปนหรือเปนผูประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับกิจการภาพยนตร ติดตอกันไมนอย
กวาหาป  หรือ 

(ค) เคยทํางานหรือทํางานในองคกรเอกชนหรือองคกรของรัฐท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
สาธารณประโยชน  เพื่อเด็กและสตรี   เพื่อศิลปวัฒนธรรม   หรือเพ่ือคุมครองผูบริโภค 

 
มาตรา 18  บุคคลที่มีลักษณะตองหามตามมาตรา 11  หามมิใหเปนกรรมการ 
 

DPU



 111 

มาตรา 19 กรรมการภาพยนตรแหงชาติจะเปนสมาชิกสภาภาพยนตรแหงชาติในขณะเดยีวกัน
ไมได 

สมาชิกสภาภาพยนตรแหงชาติซ่ึงไดรับแตงต้ังเปนกรรมการภาพยนตรแหงชาติ ตองพน
จากการเปนสมาชิกสภาภาพยนตรแหงชาติ เม่ือครบระยะเวลาสิบหาวนันับแตไดรับการแตงต้ังและ
ตองจัดใหมีการเสนอรายช่ือเพ่ือแตงต้ังสมาชิกสภาภาพยนตรใหมแทนตําแหนงท่ีวางลง 

 
มาตรา 20  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
(1) ตรวจพจิารณาคําขอ และออกใบอนุญาตใหฉายภาพยนตรหรือใบอนุญาตใหสงภาพยนตร

ออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) พิจารณาและดําเนินการในเรื่องอ่ืนท่ีเกี่ยวกบักิจการภาพยนตรหรือการสงเสริมอุตสาหกรรม

ภาพยนตรไทยตามท่ีสภาภาพยนตรแหงชาติมอบหมาย 
(3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําปเสนอตอสภาภาพยนตรแหงชาติ 
ในการปฏิบัตหินาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้คณะอนกุรรมการ

เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการอยางหนึง่อยางใดตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมาย
ก็ได 
 

หมวด  3 
การตรวจพิจารณาภาพยนตร 

 
 มาตรา 21  ภาพยนตรท่ีนําออกฉายในสถานมหรสพ  จะตองเปนภาพยนตรท่ีไดรับใบอนญุาต
จากคณะกรรมการแลวเทานัน้ 
 ถาภาพยนตรใดมีลักษณะฝาฝนตอความสงบเรียบรอย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
ใหคณะกรรมการมีอํานาจแกไขหรือตัดทอน เม่ือแกไขหรือตัดทอนแลว ใหคณะกรรมการออก
ใบอนุญาตใหฉายได 
 การขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ และเง่ือนไขในการอนญุาต คาธรรมเนียมการอนุญาต 
ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตท่ีประทับหรือประกอบหรือติดกับภาพยนตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา 22  การฉายภาพยนตรในกรณดีังตอไปนี้  ไมตองมีใบอนุญาต 
 (1) ภาพยนตรขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดขึน้ หรือรวมท้ังส่ิงโฆษณาขาว เหตุการณท่ีเกดิข้ึน
นั้นดวย 
 (2) ภาพยนตรท่ีทําข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัวภายในครอบครัวโดยมิใชเพื่อธุรกิจการคา 
 (3) ภาพยนตรของกระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 
องคการของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีทําข้ึนเพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ 
 (4) ภาพยนตรหรือส่ิงโฆษณาเพื่อการศึกษา หรือเผยแพรความรูแกประชาชนของสถานศึกษา
ของทางราชการหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 
 (5) ภาพยนตรท่ีฉายในโอกาสงานมรกรรมภาพยนตรระหวางประเทศ   ภายใตการสงเสริม
ของสภาภาพยนตรแหงชาติ 
 
 มาตรา 23 ภาพยนตรท่ีทําข้ึนในประเทศไทยและนําสงออกไปนอกราชอาณาจักร  จะตอง
เปนภาพยนตรท่ีไดรับใบอนญุาตจากคณะกรรมการแลวเทานั้น 
 การขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑและเง่ือนไขในการอนุญาต คาธรรมเนียมการอนุญาต
ลักษณะเครื่องหมายการอนุญาตท่ีประทับหรือประกอบหรือติดกับภาพยนตร ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 24 ภาพยนตรท่ีทําข้ึนในประเทศไทยและนําสงออกไปนอกราชอาณาจักรในกรณี
ดังตอไปนี้ไมตองมีใบอนุญาต 
 (1) เปนภาพยนตรท่ีไดรับอนุญาตตามมาตรา 22  แลว 
 (2) ภาพยนตรขาว  หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน  หรือรวมท้ังส่ิงโฆษณาขาว เหตุการณที่
เกิดข้ึนนั้นดวย 
 (3) ภาพยนตรท่ีทําข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัวภายในครอบครัว โดยมิใชเพื่อธุรกิจการคา  
 (4) ภาพยนตรของกระทรวง ทบวง  กรม  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน 
องคกรของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  ท่ีทําข้ึนเพือ่เผยแพร  หรือสงเสริมการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ 
 (5) ภาพยนตรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการ   หรือเอกชนท่ีทางราชการ
รับรอง 
 (6) ภาพยนตรของทางราชการหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรอง   ซ่ึงมีความประสงคเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธหรือเพ่ือรวมงานเทศกาลหรือเพ่ือการประกวดในตางประเทศ 
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 มาตรา 25 การตรวจพิจารณาภาพยนตร ใหคณะกรรมการมีคําส่ังภายใน 14 วัน นับแต
วันท่ีไดรับคําขอ 
 
 มาตรา 26 การไดรับใบอนญุาตตามหมวดน้ีไมทําใหผูไดรับใบอนุญาตพนจากความรับ
ผิดในทางแพงหรือทางอาญาอันเกิดการฉายภาพยนตรนัน้  
 
 มาตรา 27 ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานมหรสพท่ีทําการฉายภาพยนตร 
เพื่อตรวจดูใบอนุญาต และตรวจดูวาการฉายภาพยนตรนัน้ถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในใบอนุญาต
หรือไม 
 ใหสมาชิกสภา กรรมการ และพนักงานเจาหนาท่ี เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
 

หมวด  4 
การอุทธรณ 

 
 มาตรา 28 ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ  ประกอบดวยประธานสภาภาพยนตรแหงชาติ 
เปนประธานคณะกรรมการอุทธรณ  และผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาแตงต้ังอีกจาํนวนไมเกนิส่ีคน 
 เจาของภาพยนตร หรือผูยื่นคอขอใหคณะกรรมการตรวจพิจารณาตามมาตรา 21 หรือ 23 
ถาไมเห็นดวยและตองการอทุธรณคําส่ังของคณะกรรมการ ใหอุทธรณไปยังคณะกรรมการอุทธรณ
ไดภายใน 14 วัน  นับแตวนัท่ีไดรับทราบคําส่ัง 
 ใหคณะกรรมการอุทธรณวินิจฉัยช้ีขาด โดยส่ังยืนตาม กลับ หรือแกไขคําส่ังของคณะกรรมการ 
และแจงใหคณะกรรมการและผูอุทธรณทราบภายใน 14 วัน นับแตวนัท่ีไดรับอุทธรณ 
 

หมวด  5 
กองทุนสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 

 
 มาตรา 29 ใหจัดต้ัง “กองทุนสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย” มีฐานะเปนนิติบุคคล 
โดยมีวัตถุประสงคเปนแหลงเงินทุนในการสงเสริมการสรางภาพยนตรไทยตามนโยบายของสภา 
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 ใหท่ีประชุมสภามีมติแตงต้ังประธานกองทุนคนหนึ่ง และผูบริหารกองทุนอีกไมเกินหก
คนรวมเขาเปนคณะผูบริหารกองทุน 
 หามมิใหบุคคลท่ีมีลักษณะตองหามตามมาตรา 11  เปนคณะผูบริหารกองทุน 
 การแตงต้ังและถอดถอนคณะผูบริหารกองทุนใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภา 
 
 มาตรา 30 ใหผูประกอบกจิการฉายภาพยนตรหักเงินรายไดจากการฉายภาพยนตรท่ีไดรับ
อนุญาตนําสงเปนเงินสมทบเขากองทุน โดยหลักเกณฑ วิธีการสงเงินสมทบ และจํานวนเงินสมทบ 
ใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา 31  ใหกองทุนมีรายไดดังตอไปนี ้

(1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(2) เงินบริจาค 
(3) เงินคาธรรมเนียมการตรวจพิจารณาภาพยนตร 
(4) เงินสมทบตามมาตรา 30 
(5) ดอกเบ้ียและผลประโยชนอ่ืน ๆ ของกองทุน 

 

หมวด 6 
การรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

 
 มาตรา 32 ถาผูใดเห็นวา สมาชิกสภา คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการอุทธรณ 
พนักงานเจาหนาท่ี ละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน  
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยมาตรา 39 ใหความคุมครอง หรือละเมิดกฎหมาย หรือไม 
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือละเลยไมปฏิบัตติามกฎหมายทําใหเกิดความเสียหายตอตนเองข้ึน ผูนัน้มี
สิทธิรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาเพื่อใหดาํเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 198 ได 
 
 
 
 
 
 

DPU



 115 

หมวด  7 
บทกําหนดโทษ 

 
 มาตรา 33 ผูใดฝาฝนนําภาพยนตรออกฉาย  หรือสงไปฉายตางประเทศโดยไมสงให
คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติตรวจพจิารณากอน   ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
 
 มาตรา 34 ผูใดกระทําความผิดและไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้  เม่ือพนโทษแลว
กระทําความผิด ในฐานเดียวกันอีกภายในระยะเวลาสองปหลังจากพนโทษ ตองระวางโทษเปน 
สองเทาของความผิดฐานนัน้ 
 
 มาตรา 35 ในกรณีท่ีผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนวา ตนมิไดมี      
สวนรวมรูเห็นการกระทําผิดของนิติบุคคลนั้น 
 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
 
 
.................................................. 
            นายกรัฐมนตรี 
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บัญชีสาขาอาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตร 
 

(1)  สาขาผูอํานวยการสราง 
(2)  สาขาเจาของโรงภาพยนตร 
(3)  สาขาผูกํากับการแสดง 
(4)  สาขาดารา  นักแสดง 
(5)  สาขาทีมสรางภาพยนตร 
(6)  สาขานักพากยภาพยนตร 
(7)  สาขาแลป  เทคนิค  ลาง  พิมพฟลมภาพยนตร 
(8)  สาขาบริการจัดจําหนายภาพยนตร 
(9)  สาขาผูส่ือขาวบันเทิง 
(10)  สาขาผูผลิตและบริการจัดจาํหนายเทปหรือวัสดุโทรทัศน 
(11)  สาขานักวิชาการจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยสาขาภาพยนตร 
 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

(1) คําขอ     ฉบับละ    100  บาท 
(2) การทําภาพยนตร    เร่ืองละ 1,000  บาท 
(3) การตรวจพิจารณาภาพยนตร  ใหคํานวณตามความ 

ยาวของภาพยนตรเปนนาที   นาทีละ     50  บาท 
เศษของนาทีใหคิดเปนหนึ่งนาที 

(4) การตรวจพิจารณาส่ือโฆษณาภาพยนตร  เร่ืองละ 2,000  บาท 
(5) ใบอนุญาตใหสงภาพยนตรออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 1,000  บาท 
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พระราชบัญญัติภาพยนตร 
 

หมวด 1 
สภาภาพยนตรแหงชาติ 

 
 มาตรา 6 ใหมีสภาภาพยนตรแหงชาติ มีฐานะเปนนิติบุคคล โดยใหประกอบดวย กรรมการ
ซ่ึงไดรับการเลือกจากผูประกอบอาชีพในสมาคมท่ีเกี่ยวกับกิจการภาพยนตรสมาคมละ 1 คน  จํานวน 
12 คน   และกรรมการผูทรงคุณวุฒจิํานวนไมเกินสามคน 
 การเลือกกรรมการจากผูประกอบอาชีพในแตละสมาคมตามวรรคหนึ่ง ใหทําตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบังคับสภา 
 ใหกรรมการซ่ึงไดรับการเลือกตามวรรคหนึ่ง แตงต้ังสมาชิกผูทรงคุณวุฒจิากผูมีความรู 
ความเช่ียวชาญ  หรือประสบการณเกี่ยวกบักิจการภาพยนตรหรือการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร 
 
 มาตรา  7   กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม    ดังตอไปนี ้
 (1) มีสัญชาติไทย ถามีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทยมาแลวไม
นอยกวาหาป 
 (2) อายไุมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ 
 (3) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
 (4) ไมตดิยาเสพติดใหโทษ 
 (5) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก   เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 (6) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (7) ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ   หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตตอหนาท่ี 
  
 มาตรา 8 กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป กรรมการซ่ึงมาจากการเลือกจะ
ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวากรรมการชุดใหม
จะเขารับหนาท่ี 
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 มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ   กรรมการพนจากตําแหนง  เม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7  
 (4) ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
 (5) สภามีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม ของจํานวนกรรมการเทาท่ีมีอยูให
ถอดถอนจากตําแหนงเพราะเหตุมีความประพฤติในทางเส่ือมเสียตอการปฏิบัติหนาท่ี 
 (6) รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีส่ังใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 47ล 
 เม่ือกรรมการซ่ึงไดรับเลือกจากสมาคมพนจากตําแหนงกอนวาระตามวรรคหนึง่ ใหบุคคล
ในสมาคมนั้นดําเนินการเลือกกันเองเพ่ือแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไม
ถึงเกาสิบวัน  จะไมดําเนินการเลือกก็ได 
 กรรมการท่ีไดรับเลือกเขามาแทนใหอยูในตําแหนงเทากบัวาระท่ีเหลืออยู ของกรรมการ
ท่ีตนแทน 
  
 มาตรา 10  ใหสภามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1) เสนอนโยบายแผนหลักและแนวทางปฏิบัติตอรัฐบาลเก่ียวกับกจิการภาพยนตร และ
การสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 (2) ประสานงานเกี่ยวกับการสนับสนุนชวยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตรไทย  ระหวาง
สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  และหนวยงานของเอกชน 
 (3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนหลักตลอดจนแนวทางปฏิบัติตาม  
(1)  และ  (2) 
 (4) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐบาล ในการแกไขเพิม่เติมกฎหมายท่ีเกีย่วกับ
กิจการภาพยนตรหรือกฎหมายอ่ืนท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนากจิการอุตสาหกรรมภาพยนตร 
 (5) แตงต้ังคณะกรรมการตามมาตรา 15 
 (6) แตงต้ังนายทะเบียน 
 (7) แตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา 33 
 (8) แตงต้ังกรรมการอุทธรณผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา 42 
 (9) แตงต้ังคณะผูบริหารกองทุนสวัสดิการสภาภาพยนตรตามมาตรา 43 
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 (10) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  รวมถึงการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับวิชาการ
ภาพยนตร 
 (11) ออกขอบังคับสภาวาดวย 

(ก) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเลือกสมาชิก 
(ข) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข รวมท้ังมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในการทํา

ภาพยนตรไทย 
(ค) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเปนผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการ

อุตสาหกรรมภาพยนตร 
(ง) การจดทะเบียนและการเพิกถอนการจดทะเบยีน เปนผูประกอบกิจการฉายภาพยนตร

ตามมาตรา 22  และมาตรา 41 (4) 
(จ) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการกําหนดประเภทภาพยนตรและส่ือโฆษณา

ภาพยนตร 
(ฉ) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต

และลักษณะเคร่ืองหมายการอนุญาตสําหรับการนําภาพยนตร ส่ือโฆษณาภาพยนตรออกฉาย และ
การสงภาพยนตร  ส่ือภาพยนตรภาพยนตรนั้น ๆ ออกไปนอกราชอาณาจักร 

(ช) คาตอบแทนในการพจิารณากําหนดประเภทภาพยนตรและส่ือโฆษณาภาพยนตร
เพื่อนําออกฉายและเผยแพร 

(ซ) จรรยาบรรณแหงวิชาชีพในอาชีพเกี่ยวกับกจิการภาพยนตร   และการประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศักดิแ์หงวิชาชีพ 

(ฌ) วิธีพจิารณาและวนิิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา 37 
(ญ) การหกัเงินรายไดนําสงเขากองทุนตามมาตรา 45 
(ฎ) การอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือในกฎหมายอ่ืน 

(12) จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําปเสนอตอสภา 
(13) จัดต้ังเงินกองทุนสวัสดกิารสภาภาพยนตร 

 
 มาตรา  11  ใหสภามีประธานสภาหน่ึงคนและรองประธานสภาอีกไมเกินสามคน 
 ภายในสามสิบวันนับแตวันไดกรรมการ ซ่ึงมาจากการเลือกครบตามจํานวนท่ีระบุไวใน
มาตรา 6 แลว ใหกรรมการดังกลาวประชุมเพื่อเลือกกันเองเปนประธานสภาหนึ่งคน รองประธานสภา        
ไมเกินสามคน เพื่อทําหนาที่เปนรองประธานสภาเรียงลําดับตามจํานวนรองประธานสภาท่ีจะพึงมี 
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และเปนเลขานกุารสภาหนึ่งคน รวมท้ังแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และใหถือวาวันประชุมดังกลาว
เปนวนัเร่ิมวาระของการอยูในตําแหนงกรรมการ 
 
 มาตรา  12  ประธานสภามีอํานาจหนาท่ี   ดังตอไปนี ้
 (1) ดําเนินการประชุมและมีอํานาจออกคําส่ังใด ๆ ตามความจําเปนเพื่อรักษาความสงบ
เรียบรอยในการประชุม 
 (2) ควบคุมและดําเนินกจิการของสภาใหเปนไปตามขอบังคับและมตขิองสภา 
 (3) เปนผูแทนสภาในกจิการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก 
 (4) อํานาจและหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว 
 
 มาตรา 13 การประชุมสภาตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
 ใหประธานสภาเปนประธานในท่ีประชุม  ถาประธานสภาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได 
ใหรองประธานสภาคนท่ีหนึง่เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภา และถารองประธานสภาคนหน่ึง
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานสภาคนถัดไปปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภา 
ตามลําดับ 
 การลงมติของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงคนหนึ่งในการ
ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
 มาตรา 14 สภามีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีสภามอบหมายกไ็ด 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภา 
 

หมวด  2 
คณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ 

 
 มาตรา 15 ใหมีคณะกรรมการภาพยนตรแหงชาติ  ประกอบดวยประธานกรรมการ       
หนึ่งคน   และกรรมการอื่นอีกสิบคน   ซ่ึงสภาแตงต้ัง 
 ใหประธานกรรมการแตงต้ังกรรมการหนึ่งคนเปนเลขานกุาร 
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 มาตรา 16  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 เวนแตตอง
มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ  และมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้
 (1) เปนผูมีความเชีย่วชาญและประสบการณดานกจิการภาพยนตร  การศึกษา  วฒันธรรม 
เศรษฐกิจและสังคม  การส่ือสารมวลชน  วารสารศาสตร  หรือนิเทศศาสตร 
 (2) เคยเปนหรือเปนผูประกอบอาชีพเกี่ยวของกับกิจการภาพยนตรตดิตอกัน ไมนอยกวา
หาป 
 (3) เคยทํางานหรือทํางานในองคกรเอกชนหรือองคกรของรัฐท่ีมีวัตถุประสงค  เพื่อสงเสริม
กิจการภาพยนตร เพื่อสาธารณประโยชน เพื่อเด็กและสตรี เพื่อศิลปวัฒนธรรมหรือเพ่ือคุมครอง
ผูบริโภค 
 
 มาตรา 17  กรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับการแตงตั้งใหมได 
แตจะดํารงตําแหนงติดตอกนัเกินสองวาระไมได 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
กรรมการใหม 
 
 มาตรา 18 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 (4) สภามีมติใหออกเพราะเหตุบกพรองอยางรายแรงในการปฏิบัติหนาท่ี  หรือปฏิบัติ
หนาท่ีโดยไมสุจริต 
  
 มาตรา 19 เมื่อตําแหนงกรรมการวางลงกอนครบวาระ  ใหสภาดําเนินการแตงตั้งแทน
ตําแหนงท่ีวาง เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน สภาจะไมแตงตัง้แทนตําแหนง         
ท่ีวางก็ได 
 
 มาตรา  20  คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
 (1) ควรพิจารณากําหนดประเภทภาพยนตรและออกใบอนุญาตใหนําภาพยนตร และส่ือ
โฆษณาภาพยนตรออกฉายและเผยแพร  ใบอนุญาตใหสงภาพยนตรท่ีจัดฉายออกไปนอกราชอาณาจักร 
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 (2) พจิารณาและดําเนนิการในเร่ืองอ่ืนท่ีเกีย่วกับกจิการภาพยนตรหรือสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตรตามที่สภามอบหมาย 
 (3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการประจําปเสนอตอสภา 
 
 มาตรา 21 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเหน็
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได 
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภา 
 

หมวด  3 
การฉายภาพยนตรและการนําออกนอกราชอาณาจักร 

 
 มาตรา 22  ผูประกอบกิจการฉายภาพยนตร  ตองจดทะเบียนเปนผูประกอบกจิการฉาย
ภาพยนตร 
 การยื่นคําขอจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยืน่คําขอตอสภากลางสําหรับจังหวัด
อ่ืนใหยื่นคําขอตอสภาจังหวดั 
 การขอและการจดทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกาํหนดในขอบังคับสภา 
 ผูประกอบกิจการฉายภาพยนตรตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ในขอบังคับสภา 
 
 มาตรา 23  ภาพยนตรท่ีจะนําออกฉาย และส่ือโฆษณาภาพยนตรท่ีจะนําออกใชโฆษณา
หรือประชาสัมพันธในสถานมหรสพภาพยนตรตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกอน 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และลักษณะเคร่ืองหมายการอนุญาตท่ีประทับ
หรือประกอบหรือติดกับภาพยนตรหรือส่ือโฆษณาภาพยนตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบังคบัสภา 
  
 มาตรา 24  ภาพยนตรและส่ือในโฆษณาภาพยนตรใด ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
ประเภทภาพยนตรพิจารณาอนุญาตใหฉายหรือใหใชเพือ่การโฆษณาหรือประชาสัมพันธภาพยนตร
หรือไมออกใบอนุญาตก็ได 
 หลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไข รวมท้ังคาตอบแทนในการกําหนดประเภทภาพยนตร 
และส่ือโฆษณาภาพยนตรตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภา 
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 มาตรา  25   การฉายภาพยนตรในกรณดีังตอไปนี้  ไมตองไดรับอนุญาต 
 (1) ภาพยนตรขาวหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน หรือรวมทั้งสิ่งโฆษณาขาวหรือเหตุการณท่ี
เกิดข้ึนนั้นดวย 
 (2) ภาพยนตรท่ีทําข้ึนเพื่อดูเปนการสวนตัวภายในครอบครัว  โดยมิใชเพื่อธุรกิจการคา 
 (3) ภาพยนตรท่ีกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน องคการ
ของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกจิทําข้ึน  เพื่อเผยแพรหรือสงเสริมการดําเนนิงานของหนวยงานนั้น 
 (4) ภาพยนตรหรือส่ิงโฆษณาเพื่อการศึกษา หรือเผยแพรความรูแกประชาชนของสถานศึกษา
ของทางราชการหรือสถานศึกษาของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง 
 (5) ภาพยนตรท่ีฉายในงานมหกรรมภาพยนตรระหวางประเทศ ภายใตการสงเสริมของ
สภา 
 
 มาตรา 26 การสงภาพยนตรท่ีจัดฉายในโรงมหรสพของไทยออกไปนอกราชอาณาจักร
ตองไดรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการกอน 
 การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คาตอบแทนการออกใบอนุญาต และลักษณะ
เคร่ืองหมายการอนุญาตท่ีประทับ หรือประกอบ หรือติดกับภาพยนตรใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ   และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบังคับสภา 
 
 มาตรา 27 ภาพยนตรท่ีจัดฉายในโรงมหรสพของไทยและการนาํสงออกไปนอก
ราชอาณาจักรในกรณีตอไปนี้  ไมตองมีใบอนุญาต 
 (1) เปนภาพยนตรท่ีไดรับยกเวนไมตองไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 25 
 (2) ภาพยนตรของทางราชการหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรอง ซ่ึงมีความประสงคเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธหรือเพ่ือรวมงานเทศกาลหรือเพ่ือการประกวดในตางประเทศ 
  
 มาตรา 28 ใหคณะกรรมการกําหนดประเภทภาพยนตรและคําขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฉายภาพยนตรใหแลวเสร็จภายในเวลาสิบส่ีวันนบัแตวนัท่ีไดรับคําขอ 
 
 มาตรา 29 การไดรับใบอนญุาตใหประกอบกิจการฉายภาพยนตรตามพระราชบัญญัตินี้ 
ไมทําใหผูไดรับใบอนุญาตพนจากความรับผิดในทางแพงหรือทางอาญาอันเกิดจากการฉายภาพยนตรนั้น 
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หมวด  4 
จรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมภาพยนตร 

 
 มาตรา 30 ผูประกอบวิชาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตรตอง
รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตรตามท่ีกําหนดในขอบังคับสภา 
 
 มาตรา 31 บุคคลซ่ึงไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
เกี่ยวกับกิจการภาพยนตรของผูประกอบอาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตร 
มีสิทธิกลาวหาผูกอใหเกิดความเสียหายนัน้  โดยทําเร่ืองยื่นตอสภา 
 สมาชิกหรือบุคคลอ่ืนมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบอาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพเกี่ยวกับ
กิจการภาพยนตรวาผิดจรรยาบรรณแหงวชิาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตร   โดยแจงเร่ืองตอสภา 
 สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่ง หรือสิทธิกลาวโทษตามวรรคสองส้ินสุดเม่ือพนหนึง่ป
นับแตวันท่ีผูไดความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเร่ืองการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเกี่ยวกับ
กิจการภาพยนตรดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด 
 การถอนเร่ืองการกลาวหาหรือการกลาวโทษท่ีไดยื่นไวแลวนั้น ไมเปนเหตุใหระงับการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 32  เมื่อสภาไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษตามมาตรา 31  ใหเสนอ
เร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 
 
 มาตรา 33 ใหสภาแตงต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวยประธานกรรมการ
จรรยาบรรณคนหนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนท่ีสภากําหนด  แตตองไมนอยกวาสามคน 
 กรรมการจรรยาบรรณตองแตงต้ังจากบุคคลในสมาคมแตละสาขาอาชีพ เกี่ยวกับกิจการ
ภาพยนตรซ่ึงมีคุณสมบัติดังตอไปนี ้
 (1) เปนผูประกอบอาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพ เกี่ยวกับกิจการภาพยนตรมาแลวไม
นอยกวาสิบป 
 (2) ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 
 มาตรา 34  กรรมการจรรยาบรรณมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  และอาจไดรับ
แตงต้ังใหมได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกนัไมได 
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 กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ ตองปฏิบัติหนาท่ีไปจนกวาจะมีการ
แตงต้ังกรรมการจรรยาบรรณใหม 
 
 มาตรา 35  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนง
เม่ือ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง 
 (4) สภามีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกท่ีมาประชุม 
 
 มาตรา 36 เมือ่ตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณวางลงกอนครบวาระ ใหสภาฯ ดําเนนิการ
แตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง เวนแตวาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน สภาจะ
ไมดําเนนิการแตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวางกไ็ด 
 ใหกรรมการจรรยาบรรณซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
  
 มาตรา 37 คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาท่ีพิจารณาวินจิฉัยกรณีท่ีมีการกลาวหา
ผูประกอบอาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตรประพฤติผิดจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ 
 วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
ขอบังคับของสภา 
 
 มาตรา 38 คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงต้ังคณะอนกุรรมการเพื่อพิจารณาและ
เสนอความเหน็หรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได 
 การปฏิบัติการของคณะอนกุรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกาํหนดในขอบังคับ
สภา 
 
 มาตรา 39 ในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  และคณะอนุกรรมการ 
ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ัง ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนกุรรมการมีอํานาจออกคําส่ัง
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เปนหนังสือใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัสดุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการ
พิจารณา 
 
 มาตรา 40 ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ 
พรอมทั้งสงสําเนาเร่ืองท่ีกลาวหาหรือกลาวโทษ ใหผูประกอบอาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพ
เกี่ยวกับกิจการภาพยนตร ซ่ึงถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเร่ิม
พิจารณา 
 ผูถูกกลาวหรือถูกกลาวโทษมีสิทธ์ิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานตาง ๆ สงใหคณะ 
กรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนกุรรม ซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ังภายในสิบหาวันนับ
แตวนัไดรับแจงจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ หรือภายในเวลาท่ีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กําหนด 
 
 มาตรา 41  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ยกขอกลาวหา 
(2) ตักเตือน 
(3) ภาคทัณฑ 
(4) เพิกถอนการจดทะเบียนเปนผูประกอบกิจการฉายภาพยนตรตามมาตรา 22 

 

หมวด  5 
การอุทธรณ 

 
 มาตรา  42  ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ  ประกอบดวยประธานสภาภาพยนตรแหงชาติ
เปนประธานคณะกรรมการอุทธรณ  และผูทรงคุณวุฒิท่ีสภาแตงต้ังอีกจาํนวนไมเกนิส่ีคน 
 เจาของภาพยนตรหรือผูยื่นคําขอใหคณะกรรมการกําหนดประเภทภาพยนตรตามมาตรา 
23 หรือ มาตรา 26 และผูกลาวหาหรือกลาวโทษ หรือผูถูกกลาวหาหรือกลาวโทษตามมาตรา 31  
อาจอุทธรณผลการพิจารณาภาพยนตร หรือผลการพิจารณาขอความหาหรือขอกลาวโทษของคณะ 
กรรมการหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณตอคณะกรรมการอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับทราบคําส่ัง 
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 ใหคณะกรรมการอุทธรณพจิารณาและวินจิฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ และแจงใหผูอุทธรณ
และคณะกรรมการหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณและแตกรณี ทราบภายในสิบส่ีวันนับแตวันที่
ไดรับอุทธรณ 
 ในกรณีท่ีไมมีการอุทธรณภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือในกรณีท่ีคณะกรรมการ
อุทธรณเปนประการใดแลวใหถือเปนท่ีสุด และใหผูเกี่ยวของปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคําวนิิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการอุทธรณ  แลวแตกรณ ี
 

หมวด  6 
กองทุนสวัสดิการสภาภาพยนตร 

 
 มาตรา 43 ใหจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการสภาภาพยนตร” ข้ึนในสภา เพือ่เปนแหลงเงินทุน
ในการสงเสริมการประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการการอุตสาหกรรมภาพยนตรตามนโยบายของสภา 
 ใหมีคณะผูบริหารกองทุนประกอบดวย  ประธานกองทุนหนึ่งคน และผูบริหารกองทุน
อีกไมเกนิหกคนซ่ึงสภาแตงต้ังจากผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
 การใชจายเงินของกองทุนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
สภา 
 
 มาตรา  44  ใหกองทุนมีรายไดดังตอไปนี้ 

(1) อาจจะมาจากเงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
(2) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(3) เงินคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(4) เงินสมทบตามมาตรา 45 
(5) ดอกเบ้ียและผลประโยชนอ่ืน ๆ ของกองทุน 

 
มาตรา 45 ใหผูประกอบการกิจการฉายภาพยนตรหกัเงินรายไดท่ีไดจากการฉายภาพยนตร

นําสงเปนเงินสมทบเขากองทุน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และจํานวนเงินสมทบท่ีกําหนดในขอบังคับ
สภา 
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หมวด  7 
การกํากับดูแล 

 
 มาตรา  46  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
 (1) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภา และการประกอบอาชีพในสมาคมแตละสาขาอาชีพ
เกี่ยวกับกิจการภาพยนตร 
 (2) ส่ังเปนหนงัสือใหประธานสภา หรือสมาชิกช้ีแจงขอเท็จจริงเกีย่วกับกจิการของสภาและ
จะใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของสภาก็ได 
 (3) ส่ังเปนหนังสือใหสภาระงับหรือแกไขการกระทําใด ๆ  ท่ีปรากฏวาขัดตอกฎหมาย
หรือขอบังคับสภา 
 
 มาตรา 47 เมื่อปรากฏวาสภาไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีตามมาตรา 46 หรือมีพฤติการณ
แสดงใหเห็นวาประธานสภา หรือสมาชิกคนหนึ่งคนใดกระทําการอันขัดตอกฎหมายหรือขอบังคับ
ของสภา หรือกระทําการอันเปนการเส่ือมเสียอยางรายแรงแกสภา ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี       
มีอํานาจส่ังใหประธานสภาหรือสมาชิกคนนั้นพนจากตําแหนง 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีจะมีคําส่ังตามวรรคหน่ึง ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูพนจากตําแหนงในสมาคม
แตละสาขาอาชีพเกี่ยวกับกิจการภาพยนตร จํานวนไมนอยกวาหาคน เปนคณะกรรมการสอบสวน 
คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทําการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวนสอบสวนพรอมท้ัง
ความเหน็ตอรัฐมนตรีเพื่อพจิารณาส่ังการ 
 คําส่ังของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 
 
 มาตรา 48  ในกรณีรัฐมนตรีมีคําส่ังตามมาตรา 47  ใหสมาชิกท้ังหมดของสภาพนจาก
ตําแหนง ใหรัฐมนตรีแตงต้ังผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 7  เทากับจํานวนสมาชิกท่ีจะมีไดตามมาตรา 6 
เปนกรรมการช่ัวคราวแทนสมาชิกท่ีพนจากตําแหนงในวันเดยีวกนักบัวนัท่ีรัฐมนตรีมีคําส่ังใหสมาชิก
พนจากตําแหนง 
 ใหสมาชิกช่ัวคราวตามวรรคหน่ึง มีอํานาจหนาท่ีปฏิบัติการใหคณะกรรมการ เพือ่ใหมี
การเลือกสมาชิกใหมตามมาตรา 6 และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรัฐมนตรี
มีคําส่ังแตงต้ังสมาชิกช่ัวคราว 
 เม่ือสมาชิกใหมเขารับหนาท่ีแลว ใหสมาชิกช่ัวคราวซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนง 
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 มาตรา 49  เพือ่ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี้  ใหพนกังานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
ดังตอไปนี ้
 (1) ตรวจดูการประกอบกิจการฉายภาพยนตรและการทําภาพยนตร   เพื่อใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  
 (2) เขาไปในสถานมหรสพในระหวางท่ีมีการฉายภาพยนตรเพื่อตรวจสอบการกระทําใด
ท่ีอาจเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้   หรือไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดในใบอนุญาต 
 เม่ือพบการกระทําท่ีฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 22 มาตรา และมาตรา 23 ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งระงับการประกอบกิจการฉายภาพยนตรเปนการช่ัวคราว หรือใหหยุดทําหรือ
หยุดฉายภาพยนตรดังกลาวได 
 
 มาตรา 50 เพือ่ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนกังานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการหรือบุคคลใดทําการชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของพนกังาน
เจาหนาท่ีก็ได 
 ในการชวยเหลือการปฏิบัติหนาท่ีของพนกังานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการนั้นเปนพนักงานเจาหนาท่ีดวย  โดยอนุโลม 
 
 มาตรา 51 ใหพนักงานเจาหนาท่ีและผูชวยเหลือพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา 52 เปน
เจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด  8 
บทกําหนดลงโทษ 

 
 มาตรา 52  ผูใดประกอบกิจการฉายภาพยนตรโดยมิไดจดทะเบียน   ตองระวางโทษปรับ 
ตั้งแตหาหมืน่บาทหรือสองแสนบาท  และปรับอีกไมเกินวันละสองพนับาทตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัตติาม 
  
 มาตรา 53 ผูใดนําภาพยนตรท่ีออกฉายหรือสงภาพยนตรท่ีฉายแลวออกไปนอกราชอาณาจักร
โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษปรับต้ังแตหนึ่งแสนบาทถึงหาแสนบาท 
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 มาตรา 54 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือ
คณะอนกุรรมการ หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงส่ังตามมาตรา 39 หรือมาตรา 46 วรรคสองตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 มาตรา 55  ผูใดกระทําความผิดและไดรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้  หากกระทําผิดใน
ฐานเดียวกันอีกภายในระยะเวลาหน่ึงปหลังจากการกระทําความผิดคร้ังกอน ตองระวางโทษเปน
ทวีคูณ 
 
 มาตรา 56 ในกรณีท่ีผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ใหกรรมการผูจัดการ
หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนวาจนมิไดมีสวน
รวมหรือรูเห็นการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา 57 คําขออนุญาตฉายภาพยนตร หรือคําขอนําภาพยนตรออกนอกราชอาณาจักร
และการอนุญาตกรณีดังกลาวท่ีไดใหไวตามพระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช 2473 ใหถือวา
เปนคําขอและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และใหอยูในบังคับตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 58 ผูใดประกอบกิจการฉายภาพยนตรอยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหยืน่คําขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ตอนายทะเบียนภายในกําหนดเวลา
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวนัท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 มาตรา 59 ภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้  ใชบังคับใหสมาคมสมาพันธ
ภาพยนตรแหงชาติเสนอรายช่ือผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 16 ตามจํานวน
ท่ีเห็นสมควรตอรัฐมนตรีเพือ่แตงต้ังใหทําหนาท่ีกําหนดประเภทภาพยนตรเปนการช่ัวคราว จนกวา
คณะกรรมการตามมาตรา 15 จะเขารับหนาท่ี 
 
 มาตรา 60  ภายในสามสิบวนันับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหสมาคมสมาพนัธ
ภาพยนตรแหงชาติเสนอรายช่ือผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับกิจการอุตสาหกรรมภาพยนตร ซ่ึงมีคุณสมบัติ
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และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 ตอรัฐมนตรีเพื่อแตงต้ังใหทําหนาท่ีดําเนนิการใหมีการเลือก
ผูซ่ึงจะเปนกรรมการตามมาตรา 6 และใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังดังกลาวดําเนินการใหมีการเลือกใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง 
 
 มาตรา 61 ใหสภาดําเนนิการออกขอบังคับตามมาตรา 24 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ในระหวางท่ียังมิไดมีการออกขอบังคับดังกลาว
หามมิใหนําบทบัญญัติตามมาตรา 24  วรรคสองมาใชบังคับ2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

2 สมาคมสมาพันธภาพยนตรแหงชาติ  1 มกราคม  2545. 
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พระราชบัญญัติ 
ภาพยนตร  พุทธศักราช  2473 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  พระปกเกลาเจาอยูหัว  มีพระบรม         
ราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ   ใหประกาศจงทราบท่ัวกันวา 

………………………….. 
 
 โดยท่ีทรงพระราชดําริเห็นสมควรควบคุมการทําและฉายภาพยนตร 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว  โดยบทมาตราตอไปนี ้

 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “พระราชบัญญัติภาพยนตร  พุทธศักราช  2473”  

 มาตรา 2  ใหใชพระราชบัญญัตินี้ตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน พุทธศักราช 2474  เปนตนไป 

 มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “ภาพยนตร” หมายความวา ฟลม ไมวาจะเปนชนดิเนกาติฟ (Negative) หรือโพซิติฟ 
(Positive) ซ่ึงไดถูกถาย อัด หรือกระทําดวยวิธีใด ๆ ใหปรากฏรูป หรือเสียง หรือท้ังรูปและเสียง  
เปนเร่ืองหรือเหตุการณหรือขอความอันจกัถายทอดรูป หรือเสียง หรือท้ังรูปและเสียงไดดวยเคร่ือง
ฉายภาพยนตร หรือเคร่ืองอยางอ่ืนทํานองเดียวกัน และใหหมายความตลอดถึงฟลมซ่ึงไดถูกถาย อัด 
หรือทําดวยวิธีใด ๆ ใหปรากฏสี  เพื่ออัดลงในฟลมชนิดท่ีกลาวขางตนดวย 
 “ทําภาพยนตร” หมายความวา การถาย อัด หรือทําดวยวธีิใด เพื่อใหเปนภาพยนตร          
จะทําเสร็จแลวหรือยังไมเสร็จก็ตาม 
 “ฉาย” หมายความวา การถายทอดรูปหรือเสียง หรือท้ังรูปและเสียงจากภาพยนตรดวย
เคร่ืองฉายภาพยนตร  หรือเครื่องอยางอ่ืนทํานองเดียวกนั 
 “ประกาศ” หมายความวา ส่ิงท่ีนําออกโฆษณา ไมวาจะมีลักษณะเปนภาพหรือรูปถาย 
หรือตัวหนังสือ  และใหหมายความตลอดถึงการนําส่ิงนั้น ๆ ออกโฆษณาดวย 
 “สถานท่ีมหรสพ” หมายความวา สถานท่ีใด ๆ ซ่ึงฉายภาพยนตรใหคนดูหรือฟง ไมวา
โดยเก็บเงินหรือไมเก็บ  โดยเชิญหรือไมเชิญก็ตาม 
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 มาตรา 4  ทานหามมิใหทํา หรือฉาย หรือแสดง ณ สถานท่ีมหรสพ ซ่ึงภาพยนตรหรือ
ประกอบดวยลักษณะฝาฝนหรืออาจฝาฝนตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี ถึงแมเพยีงวา
การทํา หรือฉายหรือการแสดงภาพยนตร  หรือประกาศนั้น ๆ  นาจะมีผลเชนวานั้นทานก็หามดุจกนั 
 ภาพยนตรหรือประกาศท่ีทําในพระราชอาณาจักร ถามีลักษณะหรืออาจมีผลเชนวานีไ้ซร 
ทานหามมิใหนําหรือสงออกนอกพระราชอาณาจักร 
 
 มาตรา 5  ภายในบังคับมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัตินี้นอกจากท่ีไดรับใบอนุญาตกอน
แลวทานหามมิให 
 (1) ฉายภาพยนตร   ณ สถานท่ีมหรสพ 
 (2) นําหรือสงภาพยนตร   ซ่ึงทําในพระราชอาณาจักรออกนอกพระราชอาณาจักร 
 (3) ประกาศดวยภาพหรือรูปถายแสดงเร่ืองของภาพยนตรหรืออ่ืน ๆ อันอยูในวงการของ
การจัดฉายภาพยนตรนัน้  โดยหรือติดประกาศนัน้ ๆ ไวในท่ีเปดเผยหรือแจก  หรือเสนอแจก  หรือ
สําแดงดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
 
 มาตรา 6  เพือ่ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  อธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจต้ัง
นายตรวจ  เจาพนักงานผูพจิารณา  และ  สภาพิจารณาภาพยนตร 
 สภาพิจารณาภาพยนตรนัน้ ใหมีเจาพนักงานกรมตํารวจและบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงอธิบดีกรม
ตํารวจเห็นสมควรแตงต้ังเปนกรรมการ 
 องคประชุมของสภาพิจารณาภาพยนตร  ใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมตํารวจจะกําหนด 
 
 มาตรา 7 เม่ือนายตรวจเหน็วา ภาพยนตรใดมีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 4 ใหมี
อํานาจ 
 (1) หามมิใหทําภาพยนตรนัน้ตอไป 
 (2) ยดึภาพยนตรท่ีทําเสร็จแลวหรือท่ียังไมเสร็จ และสงภาพยนตรนัน้ ๆ แกเจาพนักงาน
ผูพิจารณาขอใหพิจารณา 
 
 มาตรา 8 ใหเจาพนักงานผูพจิารณา พจิารณาภาพยนตร และประกาศซ่ึงกลาวในมาตรา 5 
และตามลําดับท่ีขอมา  และตองใหคําวนิิจฉัยภายในกําหนดสามวัน  นับแตวนัท่ีไดรับคําขอ 
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 ถามีพฤติการณพิเศษ เจาพนักงานผูพจิารณาจะพิจารณาและใหคําวินจิฉัยภายในสามวันท่ี
กลาวแลวนั้นไมไดไซร ทานใหมีอํานาจยดึเวลาออกไปอีกไดไมเกินสิบหาวัน และใหรายงานการ
ยึดเวลาตออธิบดีกรมตํารวจทันที 
 
 มาตรา 9 การพิจารณาตามความในมาตรา 8 นั้น ใหเจาพนักงานพจิารณาในสถานท่ีของ
ผูขอรับอนุญาต  หรือในสถานท่ีซ่ึงทางราชการจัดไว  แลวแตเจาพนกังานผูพิจารณาจะเหน็สมควร 
 เวลาพจิารณา หามมิใหผูใดเขาไปในสถานที่นั้น เวนแตเจาพนักงาน ผูชวยเจาพนกังาน    
ผูซ่ึงเจาพนักงานเชิญมาชวยพิจารณา  ผูขอใบอนุญาต  และคนรับใชของผูขอใบอนุญาต 
 
 มาตรา 10  ใหเจาพนกังานผูพิจารณามีอํานาจ 
 (1) ส่ังคืนภาพยนตรท่ีนายตรวจยึดไวใหแกผูทํา  หรือออกใบอนุญาตใหตามท่ีขอไว  
เม่ือเห็นวาภาพยนตรหรือประกาศนั้นไมมีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติ  มาตรา 4 ในกรณีเชนนี้ให 
เจาพนกังานผูพิจารณาประทับตราไวท่ีภาพยนตร  หรือท่ีประกาศนัน้เปนสําคัญ 
 “ถาปรากฏวาดวงตราทุกดวงซ่ึงประทับไวบนฟลมภาพยนตรมวนใดชํารุด หรือลบเลือน 
ใหนําฟลมมวนนั้น  ไปใหเจาพนักงานผูพจิารณาภาพยนตรประทับดวงตราเสียใหม   กอนนําออกฉาย” 
 (2) ส่ังยืนตามคําส่ังของนายตรวจท่ีใหยดึภาพยนตรนัน้ หรือยกคํารองขอใบอนุญาตเสีย  
เม่ือเห็นวาภาพยนตรหรือประกาศนัน้มีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติ  มาตรา 4 
 ถาเจาพนกังานผูพิจารณาเหน็วาภาพยนตรบางตอน  มีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 4 
และตอนนัน้ ๆ ไดถูกลบ  หรือตัดออกตามคําส่ังของเจาพนักงานผูพจิารณาแลวไซร  ทานใหถือวา
ภาพยนตรนั้นไมมีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 4 
 
 มาตรา 11  ในกรณีตอไปนีท้านวาอุทธรณไปยังสภาพิจารณาภาพยนตรได 
 (1) เม่ือนายตรวจส่ังหามมิใหดําเนินการทําภาพยนตรใดตอไป 
 (2) เม่ือนายตรวจยดึภาพยนตรไว   และเจาพนักงานผูพิจารณาส่ังยืนตามคําส่ังของนายตรวจ 
 (3) เม่ือเจาพนกังานผูพิจารณายกคําขอใบอนุญาตเพ่ือฉายภาพยนตร  หรือเพ่ือนําหรือสง
ภาพยนตรออกนอกพระราชอาณาจักร  หรือเพ่ือสําแดง  หรือแจกประกาศดวยภาพหรือรูปถาย 
 
 มาตรา 12  ใหสภาพิจารณาภาพยนตรมีอํานาจ 
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 (1) ส่ังคืนภาพยนตรท่ีนายตรวจยดึไวใหแกผูทํา หรืออนุญาตใหผูทําภาพยนตรทําตอไป 
หรือเจาพนกังานผูพิจารณาใหออกใบอนุญาตตามท่ีขอไว  เม่ือเห็นวาภาพยนตรหรือประกาศนัน้ไม
มีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 4 
 (2) ส่ังยนืตามคําส่ังของนายตรวจท่ีใหยดึภาพยนตร หรือใหหยุดการทําภาพยนตร หรือ
ส่ังยืนตามคําวินิจฉัยของเจาพนักงานผูพิจารณา ท่ียกคําขอใบอนุญาตและส่ังใหยึดภาพยนตรหรือ
ประกาศท่ีมีคํารองขอใบอนุญาตนั้น หรือส่ังใหสงกลับออกไปเม่ือเห็นวาภาพยนตรหรือประกาศนั้น       
มีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา 4  
 ทานใหใชบทบัญญัติมาตรา 10 วรรคสุดทายบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา 13  คําวินิจฉัยของสภาพิจารณาภาพยนตรนั้นใหถือวาเด็ดขาดถึงที่สุด  เวนแต     
คําวินิจฉัยใหยึดภาพยนตรท่ีทําในพระราชอาณาจักรนั้น ทานวาผูทําหรือผูขอใบอนุญาตมีสิทธินํา
คดีสูศาลหลวงไดภายในหกเดือนนับแตวนัท่ีไดรับแจงคําวินิจฉัยของสภาเปนตนไป ถาไมนําคดีสู
ศาลภายในกําหนดไซร  ทานใหทําลายภาพยนตรนัน้เสีย 
 
 มาตรา 14 การเก็บรักษาหรือฉายภาพยนตร  ตามคําส่ังของเจาหนาท่ีนัน้  ทานวาอยูใน
ความเส่ียงภัยของเจาของ หรือผูขอใบอนุญาต  หรือใหเจาของหรือผูขอใบอนุญาตออกคาใชจายดวย 
 ถาเกิดความเสียหายข้ึนแกภาพยนตร ทานวาเจาหนาท่ีหรือรัฐบาลของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไมมีความรับผิด เวนแตเจาหนาท่ีหรือพนักงานของเจาหนาท่ีจะไดจงใจทําใหเกิดความ
เสียหายนั้นข้ึน 
 
 มาตรา 15  การออกใบอนุญาตใหนัน้  ทานวาไมปลดเปล้ืองผูถือใบอนญุาตใหพนความ
รับผิดในทางแพงหรือทางอาญาอันเกิดจากการฉายภาพยนตร  นอกจากในสวนความผิดท่ีกลาวไว
ในมาตรา 4 
 
 “มาตรา 16 อธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจเพกิถอนใบอนุญาต ซ่ึงออกตามความในพระราช 
บัญญัตินี้ไดตามแตจะเหน็ควร” 
 
 มาตรา 17 เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไปตรวจใบอนุญาตใหฉายภาพยนตร  ถาและไมมี
ใบอนุญาตใหตรวจในขณะนั้น  พนกังานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังหยดุการฉายตอไปได 
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 มาตรา 18 เพื่อรักษาการใหเปนไปตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ทานวา เจาพนักงาน
ปกครองทองท่ีตั้งแตช้ันนายอําเภอข้ึนไป นายตํารวจต้ังแตช้ันนายรอยตํารวจตรีข้ึนไป นายตรวจ  
เจาพนกังานผูพิจารณาและกรรมการสภาพิจารณาภาพยนตร มีสิทธ์ิเขาไปในสถานท่ีมหรสพ ซ่ึงกําลัง
ฉายภาพยนตรไดโดยไมตองเสียเงิน 
 
 มาตรา 19  ในกรณีตอไปนี้   ทานวาไมตองมีใบอนุญาต 
 (1) กรมใดในรัฐบาลฉายภาพยนตรเพื่อการศึกษา หรือสาธารณประโยชนอยางอ่ืน หรือ
กรมใดในรัฐบาลสงภาพยนตรซ่ึงทําในพระราชอาณาจักร  ออกนอกพระราชอาณาจักร 
 (2) ฉายใหญาติมิตรดูเปนการสวนตัว หรือฉายในสมาคม หรือสโมสร ซ่ึงภาพยนตรอัน
ไดทําข้ึนมิไดหวังผลในทางคา หรือนําหรือสงภาพยนตร ท่ีทําในพระราชอาณาจกัรอันมีลักษณะ
เชนวานี้ออกนอกพระราชอาณาจักร 
 ในกรณีท่ีกลาวในอนุมาตรา 2 นี้  ถาปรากฏวาภาพยนตรนัน้มีลักษณะฝาฝนตอบทบัญญัติ
มาตรา 4  นายตรวจมีอํานาจยึดภาพยนตรนั้นไดตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา 20 ภายในบังคับมาตรา 21 และ 22  ผูใดบังอาจทํา ฉาย นําหรือสงออกนอก          
พระราชอาณาจักรซ่ึงภาพยนตร หรือสําแดง ประกาศอันเปนการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพนับาท 
 
 มาตรา 21 ผูใดทําการฝาฝนตอบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ บังอาจฉายหรือนํา        
หรือสงออกนอกพระราชอาณาจักรซ่ึงภาพยนตร หรือสําแดงประกาศอันไดขอใบอนญุาตแลว และ
เจาพนกังานไมยอมออกใบอนุญาตให ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหกเดอืน 
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 มาตรา 22  ผูใดทําการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้  บังอาจขัดคําส่ังอันชอบดวย
กฎหมาย ท่ีนายตรวจไดส่ังโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือนปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
 มาตรา 23  ใหเสนาบดกีระทรวงมหาดไทย  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกกฎเสนาบดีกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และการประทับตรา 
และวาดวยกจิการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
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 กฎเสนาบดีนัน้  เม่ือไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
  
 ประกาศมา  ณ วันท่ี  20  กนัยายน  พุทธศักราช 2473  เปนปท่ี 6  ในรัชกาลปจจุบัน 

(47 ร.จ. 194   ลงวันท่ี  21  กนัยายน  2473) 
สมัย  รตอ. สมโภช   สุวรรณจรัส   เปนรอง  สว.ผ.  ควบคุมภาพยนตร  กก.2 ท. 
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หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 
 ขอ 1  วัตถุประสงคของสมาคม  เพื่อ 
 1. เพื่อควบคุมการผลิตหนังใหอยูในกรอบของศีลธรรมและกฎหมาย 
 2. ดูแลผูผลิตใหอยูในกฎระเบียบของชมรมไมสรางปญหาใหสาธารณชน 
 3. สรางรูปธรรมท่ีชัดเจนไมสนับสนุน  หนังใตแผง 
 4. พัฒนาภาพยนตรไทยใหทัดเทียมอารยประเทศ  เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร
ขนาดยอมเพื่อการสงออก 
 5. แกไขปญหาความยากจน  สรางความบันเทิงลงไปในระดับรากหญา  เปนการดาํเนินงาน
ท่ีสอดคลองกับธุรกิจ  SME  (องคการพัฒนาธุรกิจขนาดยอม) 
 6. สนับสนุนและดําเนนิตามนโยบายของภาครัฐในการท่ีแกไขปญหา 
 

หมวดที่  2 
สมาชิก 

 
 ขอ 2  สมาชิกของสมาคมมี 1 ประเภท  คือ  สมาชิกสามัญ 
 สมาชิกสามัญ  ไดแก  ผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรขนาดยอมไทย  หรือผูท่ี
สนใจในกิจกรรมของสมาคม 
 
 ขอ 3  สมาชิกจะตองประกอบดวยคุณสมบตัิ  ดงัตอไปน้ี 
 3.1 เปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 
 3.2 เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย 
 3.3 ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
 3.4 ไมตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหเปนบุคคลลมละลาย ไมเปนบุคคลวกิลจริต หรือ
ไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ หรือตองโทษจําคุก ยกเวนความผิดฐานประมาท หรือ
ลหุโทษ 
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 ขอ 4  คาลงทะเบียน  และคาบํารุงชมรม 
 สมาชิกสามัญ  คาบํารุงชมรมปละ 5,000 บาท  สําหรับบริษัทผูผลิต/ผูจัดจําหนาย 
 สมาชิกวิสามัญ  คาบํารุงชมรมปละ 300 บาท 
 
 ขอ 5  การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของ
สมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขาธิการ โดยมีสมาชิกสามัญรับรองอยางนอย 2 คน 
และใหเลขาธิการประกาศรายช่ือผูสมัครไว ณ สํานักงานของสมาคม เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 
เพื่อใหสมาชิกอ่ืน ๆ ของสมาคมจะไดคัดคานการสมัครนั้น เม่ือครบกําหนดประกาศแลวใหเลขาธิการ
นําใบสมัครและหนังสือคัดคานของสมาชิก (ถามี) เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา
อนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของสมาคม และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาการสมัครแลว
ผลเปนประการใด  ใหเลขาธิการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว 
 
 ขอ 6  ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกก็ ใหผูสมัครนั้น  ชําระเงิน
คาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมใหเสร็จภายใน 30 วนั นับแตวันท่ีไดรับแจงจากเลขาธิการ และ
สมาชิกภาพของผูสมัครใหเร่ิมนับต้ังแตวนัท่ีสมัคร ไดชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงสมาคม
เปนท่ีเรียบรอยแลว ถาผูสมัครไมชําระเงินคาลงทะเบียน และคาบํารุงภายในกําหนด ก็ใหถือวาการ
สมัครคราวนั้นเปนอันยกเลิก 
 
 ขอ 7  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงดวยเหตุดังตอไปน้ี 
 7.1 ตาย 
 7.2 ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได
พิจารณาอนุมัติ  และสมาชิกผูนั้นไดชําระหนี้สินท่ียังติดคางอยูกับชมรมเปนท่ีเรียบรอยแลว  

7.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิก 
7.4 ท่ีประชุมใหญของสมาคมหรือคณะกรรมการ ไดพิจารณาลงมติใหลบช่ือออกจากทะเบียน 

เพราะสมาชิกผูนั้นไดประพฤตินําความเส่ือมเสียมาสูชมรม 
 
ขอ 8  สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก 
8.1 มีสิทธิเขาใชสมานท่ีของสมาคม  โดยเทาเทียมกนั 
8.2 มีสิทธิเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคมตอคณะกรรมการ 
8.3 มีสิทธิไดรับสวัสดิการตาง ๆ ท่ีสมาคมไดจัดใหมีข้ึน 

DPU



 140 

8.4 มีสิทธิไดรวมประชุมใหญของสมาคม 
8.5 สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง   หรือไดรับการเลือกตั้ง   หรือไดรับการแตงต้ัง

เปนกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียง 
8.6 มีสิทธิรองขอตอคณะกรรมการ  เพื่อตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม 
8.7 มีสิทธิเขาช่ือรวมกันอยางนอยคร่ึงหนึง่ของสมาชิกสามัญท้ังหมด  หรือสมาชิกจํานวน 

ไมนอยกวา 50 คน ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมใหญวิสามัญได 
8.8 มีหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามระเบียบและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด 
8.9 มีหนาท่ีประพฤติตนใหสมกับเกียรติท่ีเปนสมาชิกของสมาคม 
8.10 มีหนาท่ีใหความรวมมือและสนับสนนุการดําเนินกจิการตาง ๆ ของสมาคม 
8.11 มีหนาท่ีรวมกิจกรรมท่ีชมรมไดจัดใหมีข้ึน 
8.12 มีหนาท่ีชวยเผยแพรช่ือเสียงของสมาคมใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย 

 

หมวดที่  3 
การดําเนินกิจการของชมรม 

 
 ขอ 9 ใหมีการเลือกตั้งนายกสมาคม 1 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้งของท่ีประชุมใหญ 
ของสมาคม และใหประธานสมาคมแตงต้ังคณะกรรมการจากสมาชิกของสมาคม เขาดํารงตําแหนง
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีจํานวนอยางมากไมเกิน 10 คน ประธานและคณะกรรมการของสมาคมเปน
ผูแทนของสมาคมในการติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาท่ีตามขอบังคับกําหนด ซ่ึงตําแหนง
ของประธานและกรรมการของสมาคมมีตําแหนงและหนาท่ีโดยสังเขป  ดังตอไปนี ้
 9.1 นายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคม  และทําหนาท่ี
เปนผูแทนของสมาคม ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญของ
สมาคม 

9.2 รองนายกสมาคม  ทําหนาท่ีเปนผูชวยประธานสมาคมในการบริหารกิจการสมาคม
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีประธานไดมอบหมายและทําหนาท่ีแทนประธานเม่ือประธานไมอยู หรือไมสามารถ
จะปฏิบัติหนาท่ีได   การทําหนาท่ีแทนประธานใหรองประธานตามลําดบัตําแหนงเปนผูกระทําการแทน 

9.3 เลขาธิการ ทําหนาท่ีเกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมท้ังหมดเปนหัวหนาเจาหนาท่ีของ
สมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคําส่ังของประธานสมาคม 

9.4 เหรัญญิก มีหนาท่ีเกีย่วกบัการเงินท้ังหมดของสมาคม เปนผูจัดทําบัญชี รายรับ รายจาย 
บัญชีงบดุลของสมาคมและเก็บเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคม 
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9.5 ปฏิคม มีหนาท่ีตอนรับแขกของสมาคม เปนหวัหนาในการจัดเตรียมสถานท่ีของสมาคม 
และจัดเตรียมสถานท่ีประชุมตาง ๆ ของสมาคม 

9.6 นายทะเบียน  มีหนาท่ีเกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกท้ังหมดของสมาคมและประสานงาน
กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบํารุงสมาคมจากสมาชิก 

9.7 ประชาสัมพันธ มีหนาท่ีเผยแพรกจิการและช่ือเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก
และบุคคลท่ัวไปใหเปนท่ีรูจกัแพรหลาย 

9.8 กรรมการตําแหนงอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควร โดยมี
จํานวนเม่ือรวมกับตําแหนงกรรมการตามขางตนแลวจะตองไมเกินจํานวนท่ีขอบังคับกําหนดไว 

 
ขอ 10 ประธานและคณะกรรมการของสมาคม  สามารถอยูในตําแหนงไดคราวละ 2 ป 

และเม่ืออยูในตําแหนงครบกาํหนดตามวาระแลว ใหคณะกรรมการเรียกประชุมใหญสามัญเพื่อเลือกตั้ง
ประธานภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีวาระและใหคณะกรรมการท่ีครบกําหนดวาระรักษาการไปพลาง
กอนจนกวาจะมีประธานคนใหม 

 
ขอ 11  ประธานสมาคม  จะพนจากตําแหนงดวยเหตุผลตอไปนี ้
11.1 ตาย 
11.2 ลาออก 
11.3 ครบวาระ 
11.4 ขาดสมาชิกภาพ 
11.5 ท่ีประชุมใหญลงมติ 2 ใน 3  ใหออกจากตําแหนง 
11.6 คณะกรรมการลงมติเกนิคร่ึงใหออกจากตําแหนง 
 
ขอ 12 ประธานสมาคมพนจากตําแหนง  ท้ังนี้ไมวาเหตผุลใดก็ตาม  สงผลใหกรรมการ 

ท้ังชุดพนจากตําแหนงดวยและจะตองเรียกประชุมใหญสามัญเพือ่เลือกต้ังประธานใหมเสมือนอยูครบ 
วาระใหมีการเลือกตั้งนายกสมาคมใหโดยใหรองรักษา 

 
ขอ 13  กรรมการชมรม  และพนจากตําแหนงดวยเหตุผลตอไปน้ี 
13.1 ตาย 
13.2 ลาออก 
13.3 ครบวาระ 

DPU



 142 

13.4 ขาดสมาชิกภาพ 
13.5 ท่ีประชุมใหญลงมติเกนิคร่ึง  ใหออกจากตําแหนง 
13.6 ประธานปลดออก 
 
ขอ 14 ตําแหนงกรรมการสมาคม ถาตองวางลงกอนครบกําหนดวาระ ใหประธานสมาคม

แตงต้ังสมาชิกสามัญคนใดคนหนึ่งท่ีเห็นสมควร เขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงท่ีวางลงนั้น ผูดํารง
ตําแหนงแทนจะอยูในวาระไดเทากับวาระของผูท่ีตนแทนเทานั้น 

 
ขอ 15 กรรมการท่ีประสงคจะลาออก จากตําแหนงใหยื่นใบลาออกเปนลายลักษณอักษร

ตอคณะกรรมการและใหพนจากตําแหนงเม่ือคณะกรรมการมีมติใหออก 
 
ขอ 16  อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ 
16.1 มีอํานาจออกระเบียบตาง ๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ  โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตอง

ไมขัดตอขอบังคับฉบับนี้ 
16.2 มีอํานาจแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาท่ีของสมาคม 
16.3 มีอํานาจแตงต้ังกรรมการท่ีปรึกษา  หรืออนุกรรมการได 
16.4 มีอํานาจแตงต้ังกรรมการในตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ียังไมไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
16.5 มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําปและประชุมใหญวิสามัญ 
16.6 มีอํานาจบริหารกิจการของสมาคมเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค   ตลอดจนมีอํานาจ

อ่ืน ๆ ตามท่ีขอบังคับกําหนดไว 
16.7 มีหนาท่ีรับผิดชอบในกจิการท้ังหมด  รวมท้ังการเงิน  และทรัพยสินของชมรม 
16.8 มีหนาท่ีจัดทําเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการและ

สามารถจะใหสมาชิกตรวจดไูดเม่ือสมาชิกรองขอ 
16.9 จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ  ของสมาคม   เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงให

สมาชิกใหรับทราบ 
16.10 มีหนาท่ีจัดใหมีการประชุมใหญวสิามัญ ตามท่ีสมาชิกสามัญจํานวนคร่ึงหนึ่งของ

สมาชิกท้ังหมดเสนอช่ือรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญข้ึน ซ่ึงจะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ข้ึนภายใน 30 วัน  นับจากวนัท่ีไดรับหนังสือรองขอ 

16.11 มีหนาท่ีรับเร่ืองรองเรียน  และแกปญหาความเดือดรอนของสมาชิก 
16.12 มีหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามขอบังคับกําหนดไว 
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ขอ 17 คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ท้ังนี้เพื่อปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับการบริการกิจการของสมาคม 

 
ขอ 18 การประชุมกรรมการ  จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของ

กรรมการท้ังหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการถาขอบังคับมิได
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑแตถาคะแนนเสียงเทานัน้ ก็ใหประธาน
ในท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด 

 
ขอ 19 ในการประชุมกรรมการ  ถาประธานและรองประธานไมอยูในท่ีประชุม  หรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีกใ็หกรรมการท่ีเขาประชุมในคราวน้ันเลือกตั้งกนัเอง เพื่อใหกรรมการคนใด
คนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 

หมวดที ่ 4 
การประชุมใหญ 

 
ขอ 20  การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ชนิด คือ 
20.1 การประชุมใหญสามัญ 
20.2 การประชุมใหญวิสามัญ 
 
ขอ 21  คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ๆ ละ 1 คร้ัง 
 
ขอ 22 การประชุมใหญวิสามัญ  อาจจะมีข้ึนไดโดยคณะกรรมการเห็นควรจดัใหมีข้ึน

หรือ เกดิข้ึนดวยการเขาประชุมของสมาชิกไมนอยกวาคร่ึงหนึง่ของสมาชิกสามัญท้ังหมดหรือสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา 50 คน  ทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการใหจัดข้ึน 

 
ขอ 23 ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิก

สามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม  
แตถาเม่ือถึงเวลาประชุมยังมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการของ
สมาคมเรียกประชุมใหญอีกคร้ังหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมข้ึนภายใน 30 วนั  นบัแตวันท่ีนัดประชุม
คร้ังแรก สําหรับการประชุมคร้ังหลังนี้ถามีสมาชิกเขารวมประชุมจํานวนเทาใด ก็ใหถือวาครบองค
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ประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีเกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ก็ไมตองจัด
ประชุมใหญใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก 

 
ขอ 24  การประชุมใหญสามัญประจําป  จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้ 
24.1 แถลงกิจกรรมท่ีผานมาในรอบป 
24.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุลของปท่ีผานมาใหสมาชิกรับทราบ 
24.3 เลือกตั้งผูสอบบัญชี 
24.4 เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม  เม่ือครบกําหนดวาระ 
 
ขอ 25  ในการประชุมใหญของสมาคม  ถาประธานและรองประธานไมมารวมประชุม 

หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชุมใหญทําการเลือกต้ังกรรมการท่ีมารวมประชุมคนใด
คนหน่ึงใหทําหนาท่ีประธานในการประชุมคราวน้ัน 

 
ขอ 26  การลงมติตาง ๆ  ในท่ีประชุมใหญ  ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ก็ให

ถือคะแนนเสียงขางมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเทากนัก็ใหประธานใน
ท่ีประชุมเปนผูช้ีขาด 

 
ขอ 27 การแจงกําหนดประชุมใหญ  ใหเลขาธิการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญให

สมาชิกไดทราบและการแจงจะตองแจงเปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลา และสถานท่ีใหชัดเจน 
โดยจะตองแจงสมาชิกใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว        
ณ สํานักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วนั   กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ 

 

หมวดที่  5 
การเงินและทรัพยสิน 

 
ขอ 28 การเงนิและทรพัยสินท้ังหมด ใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสด

ของสมาคม ถามีใบนําฝากไวในธนาคารในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาตามมติของท่ีประชุมคณะ 
กรรมการ 
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ขอ 29 การลงนามในตั๋วเงนิหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือช่ือของประธาน หรือ
ผูทําการแทนลงนามรวมกับเหรัญญิก หรือเลขาธิการ พรอมกับประทับตราของสมาคม จึงจะถือวา
ใชได 

 
ขอ 30  ใหประธานชมรม มีอํานาจส่ังจายเงินของสมาคมไดตอคร้ัง ตามมติคณะกรรมการ 
 
ขอ 31 ใหเหรัญญิก มีอํานาจเก็บเงินสดของสมาคม ตามมติคณะกรรมการ 
 
ขอ 32 เหรัญญิก จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย และบัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลัก

วิชาการ การรับหรือจายเงินทุกคร้ัง จะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือของประธานหรือ
ผูทําการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือผูทําการแทน  พรอมกบัประทับตราของสมาคมทุกคร้ัง 

 
ขอ 33 ผูสอบบัญชี  จะตองมิใชกรรมการหรือเจาหนาท่ีของสมาคม  และจะตองเปน

ผูสอบบัญชีท่ีไดรับอนุญาต 
 
ขอ 34 ผูสอบบัญชี  มีอํานาจหนาท่ีจะเรียกเอกสารท่ีเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจาก

คณะกรรมการ และสามารถจะเชิญกรรมการ หรือเจาหนาท่ีของสมาคมเพ่ือสอบถาม เกี่ยวกับบัญชี
และทรัพยสินของสมาคมได 

 
ขอ  35  คณะกรรมการ   จะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี   เม่ือไดรับการรองขอ 

 

หมวดที่  6 
การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 

 
ขอ 36 ขอบังคับสมาคม จะเปล่ียนแปลงแกไขไดโดยมติของท่ีประชุมใหญเทานั้น และ

องคประชุมใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด 
มติของท่ีประชุมใหญในการใหเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 
3 ของสมาชิกสามัญท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด 
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ขอ 37 การเลิกสมาคม จะเลิกไดโดยมติของท่ีประชุมใหญของสมาคม และองคประชุม
ใหญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด มติของท่ี
ประชุมใหญท่ีใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท่ีเขารวม
ประชุมท้ังหมด  ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย 

 
ขอ 38 เม่ือสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมท่ีเหลืออยู

หลังจากท่ีไดชําระบัญชีท่ีเรียบเรียบแลว ใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมใหญวาจะโอนทรัพยสินใหแก
สมาคมใดถาท่ีประชุมใหญไมมีมติ ก็ใหตกเปนของสภากาชาดไทย หรือองคกรท่ีมีวัตถุประสงค
เพื่อสาธารณกุศล (ผูรับตองมีฐานะเปนนิตบุิคคล มีวัตถุประสงคเพื่อเปนสาธารณกุศลท่ีเปนประโยชน
ตอสังคม) 

 

หมวดที ่ 7 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 39  ขอบังคับฉบับนี้ใหเร่ิมใชบังคับนับแตวันท่ีไดมีการประชุมใหญเพื่อเลือกประธาน

สมาคม 
 
ขอ 40 เมื่อมีการเลือกตั้งประธานสมาคมแลว  ใหถือวาผูรวมกอตัง้ท้ังหมดเปนสมาชิก

สามัญ 
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รายช่ือ  ที่อยู  สมาคมผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตรไทย 
 
ลําดับท่ี ชื่อบริษัท ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 

1 บริษัท อินเตอร มูฟว่ี แอดส จํากัด คุณวรชาติ  รอดถนอม 488 - 500    ถนนรามคําแหง   
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง  
10310 

2 บริษัท 56 จํากัด คุณกิตติ  ภักดีวิจิตร 63/65   ม.รุงเรือง   ซ.ลาดพราว 80       
(แยก 11)   แขวง/เขตวังทองหลาง 
กทม.  10310 

3 บริษัท W P M film international คุณอรพรรณ  มนตพิชิต เลขท่ี 1   อาคารมนตพิชิต    ถนน
รัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง 
ยานนาวา   10120 

4 บริษัท เจ บิ๊คส เอ็นเตอรเทนเมนส 
จํากัด 

คุณกรรณิการ ศรสีุวนันท 670/42    ซอยขวัญพัฒนา   
ถนนอโศกดินแดง   แขวง/เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ  10320 

5 บริษัท   ยูไนเต็ด   โฮม 
 เอ็นเตอรเทนเมนท 

คุณนิรันดร  ถาวรพาณิชย 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย  ช้ัน 14 
ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงทุงสองหอง 
หลักสี่  กทม.  10210 

6 บริษัท เอสที แกรนด คอรปอเรช่ัน 
จํากัด 

คุณจักรพงษ  สุธีสถาพร 143/448-452    ถ.บรมราชชนนี 
แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย  
กทม.  10700 

7 บริษัท UPL multimedia คุณสหวัฒน  คทาพิทักษ 149/135 ม.13 ถ.เพชรเกษม ออมนอย 
อ.กระทุมแบน  สมุทรสาคร  74130 

8 บริษัท อีวีเอส เอ็นเตอรเทนเม็นท คุณธนทัต  ต้ังโชคไพศาล อาคาร อีวีเอส เลขที่ 1 ซ.สุวรรณสวัสด์ิ  
ถ.พระราม 4    ทุงมหาเมฆ 
กทม.  10120 

9 บริษัท CATALYST ALLIANCE 
CO.,  LTD. 

คุณนิรันดร ถาวรพาณิชย 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย  ช้ัน 14 
ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงทุงสองหอง 
หลักสี่  กทม.  10210 

10 บริษัท แมงปอง คุณกิตต์ิยาใจ  ตรีเอกวิจิตร อาคารแมงปอง 637/38-44  ประชาอุทิศ  
อําเภอเมือง  นนทบุรี  11000 

11 บริษัท   WAN   TANAN 
ENTERTAINMENT 

คุณโยธิน 16/415/2 หมู 8  ถนนพิบูลยสงคราม 
อําเภอเมือง  นนทบุรี  11000 
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ลําดับท่ี ชื่อบริษัท ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
12 บริษัท มงคล วีดีโอ แอนด ซีดี 

จํากัด 
คุณคมสัน  ภักด์ิแจมใส 126/56-57 ช้ัน 15  อ.ซี.เอ็ม.ทาวเวอร 

ถ.กรุงธนบุรี  แขวงบางลําพูลาง 
คลองสาน  10600 

13 บริษัท PRASIT KUMARN FILM คุณประสิทธิ์ วิจิตรจินดา 253 ถนนสามเสน 28 ซอยองครักษ 9 
(บางกระบือ)   เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  
10300 

14 บริษัท ไดมอนท ไฟว  
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 

คุณศราวุธ   กิตติศิริการ 53/5 หมู 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตําบล
นาดี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
74000 

15 บริษัท สยาม เวย อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด 

คุณไพจิตร  ศุภวารี 
(ประธานกรรมการ) 

55/40-45   ถนนแจงวัฒนะ   ตําบล 
ปากเกร็ด  อําเภอปากเกร็ด  นนทบุรี  
11120 

16 บริษัท เมจิก ชัคเซส แอดเวอรไทซิ่ง 
จํากัด 

คุณสมบัติ  จําปานอย 60/47-48  หมู 7  หมูบานพีรวัล 
ถ.เพ่ิมสิน-ออเงิน แขวง/เขตสายไหม  
10220 

17 บริษัท ยู พี แอล กรุฟ จํากัด คุณนาวิน เหมรัชตานันท 1555    ซอยลาดพราว  94     ถนน
ลาดพราว    แขวง/เขตวังทองหลาง  
กรุงเทพฯ  10310 

18 บริษัท A G ENTERTAINMENT 
CO., LTD. 

คุณพีระบุญ  เจริญวัย 14/31    หมู 10    ซอยเอสเค   
ถนนวงแหวน    แขวงบางบอน  
กรุงเทพฯ    10150 

19 บริษัท MONOFILM คุณจิรัญ  รัตนวิริยะชัย 23/104   RCA-BLOCK  G 
ซอยศูนยวิจัย   ถนนรามา 9 
หวยขวาง  10320 

20 บริษัท เอ พี เอส อินเตอรมิวสิค  
จํากัด 

คุณอภิชา  สวัสด์ิธนากุล 190 อาคารสวัสด์ิธนากุล พัฒนาการ1  
สาธุประดิษฐ    บางโพงพาง   
ยานนาวา    10120 

21 บริษัท ไรท บิยอนด จํากัด คุณสุภาพร  ปรีชาวองไวกุล 
คุณวรีรัตน ปรีชาวองไวกุล 

716/43    ถนนพระรามที่ 3  
(ใกลสี่แยกถนนตก)    แขวง/เขต 
บางคอแหลม    กทม.    10120 

22 บริษัท ดู ดี ดิจิตอล มูฟว่ี จํากัด คุณเดนดวง  พรมวิจิตร 
คุณวีระศักด์ิ บูรณสันติกุล 

88/83 อาคารโมเดอรนทาวน  
ซ.เอกมัย  3    ถ.เอกมัย   
แขวงคลองตันเหนือ  วัฒนา  10110 
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ลําดับท่ี ชื่อบริษัท ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
23 บริษัท  ดิจิตอล  ไรท  พิคเจอรส 

จํากัด 
คุณไก 43/4 ตรอกนอกเขต ถนนเรียบแมนํ้า

เจาพระยา  แขวงชองนนทรี 
เขตยานนาวา  กทม.  10120 

24 บริษัท  ซี  ตา  เอ็นเตอรเทนเมนต 
จํากัด 

คุณสรศักด์ิ  เลิศวิทยากําจร 178/26  ซอยวุฒิพันธ  ถนนราชปรารภ  
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400 

25 บริษัท โปรมีเดีย มารท จํากัด คุณปรีชา อํานวยพุทธเมธ 1296/90-91  ขาง ปณ.บางซื่อ 
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี    แขวง/เขต
บางซื่อ  กรุงเทพฯ  10800 

26 บริษัท อามีโก สตูดิโอ จํากัด คุณดุสิต  คุปตธนโรจน 
คุณวิเชียร คุปตธนโรจน 

ช้ัน 28  อามีโกทาวเวอร 388 
ถนนสี่พระยา  เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ  10501 

27 บริษัท มูฟว่ี โฮม วีดีโอ จํากัด คุณปฎิญญา  พรหมจิต 1/51-54  ซอยรามอินทรา 49 
ถนนรามอินทรา  แขวงทาแรง   
เขตบางเขน  กรุงเทพฯ  10230 

28 บริษัท ดาวสกาย เอ็นเตอรเทนเมนส  
จํากัด 

คุณธนกฤต  สุทธนนท  

29 บริษัท ที ไอ จี เอ จํากัด คุณกําพล  รัตนจางวาง 65/215-216    อ.ชํานาญเพ็ญชาติ  
บิสเนส   เซ็นเตอร    ช้ัน 26 
ถ.พระราม 9   แขวง/เขตหวยขวาง 
10230 

30 หจก. โรงงานอุตสาหกรรม เลปโส  คุณวิศาล  เลาแกวหนู 1802/15 ซอย 9  ถนนทนุรัตน 
แขวงทุงวัดดอน  เขตสาธร 
กรุงเทพฯ  10120 

31 บริษัท นนทนันท  จํากัด คุณศรายุท   ปราณี  (นก) 113/10  ซอยสุรวิงศเซ็นเตอร 
ถนนสุรวงศ  แขวงสุริยวงศ 
เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  10500 

32 บริษัท เซเวนมีเดีย จํากัด คุณเมย  
33 บริษัท โรส วีดีโอ จํากัด  เลขท่ี 1  อาคารมนตพิชิต 

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงบางโพงพาง 
ยานนาวา   10120 

34 บริษัท เอ็น พี เอส จํากัด คุณสมหมาย  
ภัทรวงศสิริ 

30/15-16 ช้ัน 3  อาคาร B  รีเจนทรัชดา  
ทาวเวอร    ซ.อินทามระ  49   
ถ.สุทธิสาร  ดินแดง   10400 
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ลําดับท่ี ชื่อบริษัท ชื่อ-สกุล ท่ีอยู 
35 บริษัท บลาสเตอร มีเดีย คุณศลิษา  เองฉวน 8/117  หมู 3  แขวงลาดพราว 

เขตลาดพราว  กรุงเทพฯ  10230 
36 บริษัท WIL  MEDILA คุณอรุณรุง  ธีรศักด์ิ 1839  ถนนพหลโยธิน  ลาดยาว 

จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
37 บริษัท  CM  FILM คุณนุกูล  สุขถาวร 399/21  ซ.นางล้ินจี่  ถ.นางล้ินจี่ 

แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา 
กรุงเทพฯ  10120 

38 บริษัท  FIVE  STAR  PRODUCTION 
CO., LTD. 

คุณเธียร  พรวาณิชย 61/1  ซอยทวีมิตร 2  ถนนพระราม 9 
แขวง/เขตหวยขวาง   กรุงเทพฯ 
10320 

39 บริษัท JUMBO FILM CO., LTD. คุณประพล  แซแต 294/14  ถนนรามคําแหง  หัวหมาก 
กรุงเทพฯ  10240 

40 บริษัท SUNNY  DISC คุณสมพร  เนียมสอาด 94,  96,  98    ซอยจุฬา  5   
ถนนสวนหลวง   แขวงวังใหม   
เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ  10330 
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“วีซีดีหนังแผน”   ในสายตาประชาชน 
 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีการผลิต “หนงัแผน”  ออกมาจําหนายเปนจาํนวนมาก  ซ่ึงสวนใหญ 
มีเนื้อหาท่ีลอแหมไมเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ซ่ึงกําลังเปนปญหาท่ีถกเถียงกันอยูในขณะนี้ 
“สวนดุสิตโพล” สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงไดสํารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ีพักอาศัยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  จาํนวนท้ังส้ิน  1,272 คน  (ชาย 544 คน 42.77%  หญิง 728 คน 57.23%)  
โดยสํารวจ 
 1. “ประชาชน”  เคยซ้ือ  “วีซีดีหนังแผน”  มาดูบางหรือไม ? 

 ชาย หญิง ภาพรวม 
อันดับท่ี  1  เคย 74.26% 73.63% 73.95% 
อันดับท่ี  2  ไมเคย 25.74% 26.37% 26.05% 

 
 2. “ประชาชน” คิดอยางไร ?  กับ  “หนังแผน”  ท่ีมีวางขายอยูท่ัวไปในปจจุบัน 

 ชาย หญิง ภาพรวม 
อันดับท่ี  1   หาซ้ืองาย  ประหยัดราคาถูก  

มีความหลากหลาย 
49.46% 39.86% 44.66% 

อันดับท่ี  2   สวนใหญออกแนวลามก 
อนาจาร   มีเนือ้หาลอแหลม 
บางเร่ืองไมเหมาะสม   ควรมี 
การตรวจสอบคุณภาพของ 
หนังให 

20.43% 30.77% 25.60% 

อันดับท่ี  3   มากกวาเดิม 17.20% 16.08% 16.64% 
อันดับท่ี  4   หนังมีคุณภาพตํ่า มีการปลอม 

แปลงเปนจํานวนมาก 
12.91% 13.29% 13.10% 
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 3. “ประชาชน” คิดวา “หนังแผน” ท่ีมีขายในปจจุบันมีผลทําใหวัยรุนมีพฤติกรรมท่ีไม
เหมาะสมหรือไม ? 

 ชาย หญิง ภาพรวม 
อันดับท่ี  1 มี 45.59% 63.39% 54.49% 

เพราะ    เนื้อหาของหนังไม
เหมาะสม โป อนาจารเกินไป 
ทําใหวัยรุนเกดิการเลียนแบบ
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ฯลฯ 

   

อันดับท่ี  2 ไมแนใจ 32.35% 29.51% 30.93% 
เพราะ     ยังมีอีกหลายปจจัยท่ี
กอใหเกดิพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของวัยรุน  ฯลฯ 

   

อับดับท่ี  3 ไมมี 22.06% 7.10% 14.58% 
หนังบางเร่ืองก็มีเนื้อหาท่ีดี        
ข้ึนอยูกับวิจารณญาณของเด็ก
วาจะเลือกดแูบบไหนและ
พิจารณาวาส่ิงไหนดไีมดี  ฯลฯ 

   

 
 4. “ประชาชน”  คิดวาควรใหรัฐบาลเขามาควบคุมการผลิต  “หนังแผน”  ท่ีมีขายอยูใน
ปจจุบันหรือไม ? 

 ชาย หญิง ภาพรวม 
อันดับท่ี  1 ควร 58.09% 75.14% 66.62% 

เพราะ      บางเร่ืองมีฉากท่ีไม
เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
มากเกินไป, จะไดมีหนังท่ีมี
คุณภาพและมีมาตรฐานในการ
ผลิต  ฯลฯ 
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อันดับท่ี  2 ไมควร 25.00% 11.05% 18.02% 
เพราะ      ผูบริโภคควรมีสิทธิ
ตัดสินใจเองวาจะเลือกซ้ือเลือก
ดูแบบใด,   ถารัฐเขามาควบคุม
มากเกนิไปอาจทําใหไมมีคุณภาพ 

   

อับดับท่ี  3 ไมแนใจ 16.91% 13.81% 15.36% 
เพราะ  หนังบางเร่ืองก็มีเนื้อหา
ท่ีดี   บางเร่ืองก็ลามก   อนาจาร
เกินไป,    เปนสิทธิสวนบุคคล 
ฯลฯ 

   

 
 

สวนดุสิตโพล 
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หนามานมายา : อีกคร้ังกับการจัดเรทหนัง 
 

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  วันอังคารท่ี  10  กุมภาพนัธ  2547 
 
 ผลพวงของวิวาทะเร่ือง “หนังแผน ศิลปะ หรืออนาจาร” ทําใหประเด็นการจัดเรท
ภาพยนตร กลายเปนประเดน็รอนข้ึนมาอีกคร้ัง เม่ือรายการถึงลูกถึงคน ทางชอง 9 โดย สรยุทธ  
ทัศนะจนิดา  นําเอาบรรดาผูคนท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้   มาน่ังสนทนากนัเม่ืออาทิตยกอน 
 ความรอนแรงของการแลกเปล่ียนมุมมอง ถึงขนาดทําให อังเคิล อดิเรก วัฏลีลา               
ผูกํากับช่ือดัง  ออกรายการ  “นอตหลุด”  ไปอยางเหนือความคาดคิด 
 ไมทราบวาเปนเพราะไดรับแรงกดดนัในเร่ืองนี้มาเปนเวลานาน หรือใครดันไปพูดสะกดิ 
"ตอมระเบิดเวลา”  ภายในตวัของอังเคิลเขา ทําใหภาพของเขาท่ีออกมาบนจอทีวไีมนาดูเทาใดนัก 
 อาการที่วานี ้ ถึงขนาดทําใหคอลัมนิสตในหนังสือพมิพหัวสีฉบับหนึ่งไมวายออกมา 
“กระแซะ” ดวยความรักใครวา แนวคิดท่ีจะใหคนในวงการหนัง “เซ็นเซอร” กันเอง หรือควบคุม
กันเองเหมือนคนวงการหนังสือพิมพ จะทําไดมากนอยเพียงใด เพราะขนาด “เจาตัว” ยังควบคุม
อารมณและสติของตัวเองไมไดเลย 
 อยางไรก็ตาม ตองยอมรับวา แนวคิดในการจัดต้ังองคกรอิสระเพ่ือจัดเรทภาพยนตร 
ดวยหวังวาจะมาทํางานแทนที่หนวยงานของรัฐ ซ่ึงมีท้ังในสวนบอรดฟลม และเจาพนักงาน
ตํารวจในเวลานี้ ตามขอกําหนดของ พ.ร.บ. ภาพยนตรฉบับเดิม ไมตางจากการเดินทางไกล       
หลายหม่ืนล้ีนกั 
 กลาวคือ เปนเร่ืองท่ีมีการพูดคุยกนัยาวนาน แตไมมีความคืบหนาไปกวาเดิมมากนัก 
ท้ังนี้ หากเราวัดความคืบหนาจากการสรางกฎหมายฉบับใหมข้ึนมา เพื่อใหเปนกติกาอันเปนท่ี
ยอมรับของวงการ 
 ภายใตเง่ือนไขของกฎหมายฉบับเดิมท่ีออกมายาวนาน ซ่ึงหลายคนมองวา “ไดโนเสาร” 
หรือไมสอดคลองกับสภาพความเปนไปของสังคมปจจุบัน ตลอดจนกอใหเกดิภาวะคลุมเครือใน
การบังคับใช ตามบรรทัดฐานสวนตัวของเจาพนักงานผูมีอํานาจพจิารณานัน้ โดยเนื้อแทแลว        
ไมเพียง “ไมโปรงใส” เทานัน้ แตยังนับเปนอุปสรรคสําคัญในการทํางานของคนทําหนังสวนใหญ
อีกดวย 
 ท่ีผานมามีแนวคิดท่ีจะใหบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะ
บุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตรท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองนี้โดยตรง ไดมีบทบาทในการเซ็นเซอรและ
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จัดแบงประเภทหนัง แตสูตรในการสรรหาตัวแทนดังกลาว ซ่ึงจะนําไปเปนรางกฎหมายฉบับใหม
ยังไมลงตัวแตอยางใด 
 นอกจากนี้ ประเด็นถกเถียงในเร่ืองดังกลาวยังเกีย่วของกบัผลประโยชนอีกดวย เพราะ
ตองไมลืมวาถึงท่ีสุดแลว ท้ังการเซ็นเซอรและการจดัแบงประเภทภาพยนตรก็ถือเปนเคร่ืองมือใน
การกําหนดแนวนโยบายทางสังคม 
 ดังนั้น ในอนาคตหากมีการจัดแบงประเภทหนังออกมา ผูผลิตผูสรางหนังจะยอมรับ
ผลการตัดเรทมากนอยเพียงใด หากผลการพิจารณาหนงัสักเร่ืองหนึ่งของตัวเอง จดัอยูในกลุมท่ี
มีเรทเปน “สีดํา” หรือ “จํากัดกลุมผูชมเฉพาะผูใหญมากท่ีสุด” เพราะแมจะผานการพิจารณาโดย
ไมมีการตัดทอนและแกไข แตการถูกจดัแบงประเภทหนังในระดับท่ีมีความเขมสูงสุด ก็ยอมมี
ผลกระทบตอรายไดของหนงัโดยปริยาย 
 ในตางประเทศ ผูผลิตหนังบางรายถึงขนาดยอม “หั่น” ฉากท่ีจัดวามี “ความรุนแรง” 
บางฉากท้ิงไป เพื่อใหลุดจาก NC-17 ข้ึนมาเปน R หรือยิ่งเปนเรท PG-13 ยิ่งจะทําใหมีฐานะของ
ผูชมเปาหมายกวางขวางยิ่งข้ึน กอนจะแทรกหรือเติมเขาไป เม่ือนําไปผลิตในฟอรแมทอ่ืน  เชน         
ดีวีดี  เปนตน 
 เม่ือพิจารณาจากเง่ือนไขนี ้ ทําใหพบวาจริง ๆ แลวหลักเกณฑในการปฏิบัติระหวาง
หนังท่ีฉายในโรงกับหนังท่ีบรรจุขอมูลอยูในรูปของดีวดี ี หรือวีดีโอนัน้มีหลักเกณฑท่ีแตกตางกัน
ดวย ดังนั้น นอกจากหลักเกณฑในการจัดแบงประเภทภาพยนตรแลว เรายังตองมีมาตรการที่
ติดตามมาสําหรับการขายหนงัในรานคาปลีกดวย ซ่ึงนาจะตอบคําถามหรือเปนแนวทางไดวาใน
กรณีหนังแผนอีโรติกท่ีวางขายตามปายรถโดยสารประจําทางน้ัน ควรจะจัดท่ีทางใหถูกตองและ
เหมาะสมกวานี้ หนังทุกแนวตางมีกลุมเปาหมายของตัวเองชัดเจน และหากเราไมมือถือสากปาก
ถือศีลจนเกินไป สําหรับหนังบางจําพวก หากมีการจดัระเบียบใหเหมาะสม และมองโลกในแง
ความเปนจริง ก็ไมใชเร่ืองท่ีตองกังวลถึงขนาดกวาดลางใหหายไปจากบานเมือง เพราะไมมีทาง
เปนไปไดอยางแนนอน 
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จัดระเบียบหนังวีซีดีแนวเซ็กซี ่
 
 เปดประเด็นกันอยางถึงลูกถึงคนกับเร่ืองราวการจัดระเบียบหนังวีซีดีแนวเซ็กซ่ี ซ่ึงจาก 
การท่ีหนังแผนแนวนี้ วางขายในตลาดเมืองไทยอยางมากมายนัน้ ทําใหกระทรวงวัฒนธรรม
เล็งเห็นวา...ควรออกกฎหมายจัดการหนังแนว โปเปลือย นี้ เพราะอาจทําใหขัดตอศีลธรรมอันดี
งามได...ซ่ึงคร้ังนี้ “ถึงลูกถึงคน” จะรวมเจาะลึกทุกแงมุมความคิด ของผูรวมรายการ โดยผูชม          
ทางบานท่ีมีความคิดเห็นสามารถแสดงความเห็นมาไดท่ีนี้ ทุกขอความจะถูกคัดกรอง และนํามา
ออกอากาศรายการ “ถึงลูกถึงคน” เวลา 23.00 น. ทางโมเดิรนไนน ทีวี รวมถึงรวมถายทอดสด
รายการนี้ ผานคล่ืนวิทยุ FM 100.5 MHz (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และคล่ืนวิทยุ อ.ส.ม.ท.         
อีก  50  สถานีท่ัวประเทศ  (ในตางประจังหวัด) 
 

ผูรวมรายการ  (วนัท่ี 20 มกราคม 2547   เวลา 21.23 น.) 

 
 1. วีระศักดิ์   โควสุรัตน    ผูชวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 2. ลัดดา   ตัง้สุภาชยั   หวัหนากลุมเฝาระวังทางวัฒนธรรม   กระทรวงวฒันธรรม 
 3. ระเบียบรัตน  พงษพานชิ   รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสตรี  เยาวชน และ
ผูสูงอายุ  วุฒิสภา  ส.ว.ขอนแกน 
 4. ฤทธ์ิ  ฤาชา  ผูอํานวยการสรางหนังวีซีด ี เร่ืองเณรแอร จอมขมังเวทย 
 5. ทอม  ดันดี  ดารานําหนังวซีีดี  เร่ือง  เณรแอร  จอมขมังเวทย 
 6. พิชัย  นอยรอด  ผูกํากับการแสดงหนังวซีีดี  เร่ือง  อีโลนซาส 
 
 ลาสุดรายงานจาก  ผูส่ือขาวหนังสือพิมพมติชน  (ขอขอบคุณขอมูล) “หนังแผน” 
พรอมกับกฎ  รกก.วัฒนธรรม  “ชัดเจน”  ยนั  “พระอภยัมณ”ี  ไมโป 
 กรณีนายอนุรักษ จุรีมาศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ประกาศจะแก
กฎหมาย เพือ่เพ่ิมโทษเอาผิดนางแบบเดนิแฟช่ันโชวหนาอก รวมไปถึงเร่ืองท่ีหัวหนากลุมระวัง
ทางวัฒนธรรม กระทรวงวฒันธรรมสงเร่ืองใหตํารวจจดัการหนังวีซีดีแนวเซ็กซ่ี โปเปลือย อาทิ  
อีโลนซาส และพระอภัยมณี เนื่องจากขัดตอศีลธรรมนั้น นายจิรัญ รัตนวิริยะชัย รองกรรมการ
ผูจัดการ บริษัท ไรท บียอรนด จํากดั และ โปรดิวเซอรหนังพระอภัยมณีท่ีทําขายเปนวีซีด ี                
ใหสัมภาษณวา ขอยืนยันวาหนังพระอภัยมณีไมโป และไมใชส่ือลามกอนาจาร โดยอยากถามวา
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มาตรฐานการพิจารณาแบนมีความชัดเจนอยูตรงไหน  เพราะหนังก็ผานการเซ็นเซอรมาตามปกติ 
รวมถึงผานการเซ็นเซอรวีซีดีมาแลวดวย เพราะหนังเร่ืองนี้ สรางจากวรรณคด ี นางเงือกตองเหน็
หนาอก   แมกระท่ังรูปปนกต็าม   หากแบนด็ตองแบนวรรณคดีพระอภัยมณีของสุนทรภูดวย 
 “คิดวาการแบนหนังวีซีดี ตองดูท่ีเจตนารมณวาสอไปในทางไหน มีการยั่วยกุามารมณ
แบบต้ังใจหรือไม ตองดูกนัถึงบทภาพยนตรวาเปนอยางไร ไมใชดเูพียงผิวเผินแลวมาตัดสินใจ
แบนหนังกันงาย ๆ” 
 ดานนายธานนิ  นกพลับ ผูจัดการฝายสรางสรรคของบริษัท เอพีเอส อินเตอรมิวสิค 
จํากัด ผูผลิตหนังแผนเร่ือง เสนหยาแฝด และคนกินผัว ไดแสดงความคิดเห็นดวยกับมาตรการ
ดังกลาว เพยีงแตขอใหมีความชัดเจน ในการกําหนดขอบเขตของกระทรวงวัฒนธรรม ท้ังนี้ยัง
อยากใหฝายตํารวจแหงชาติ   คุมเขมสําหรับหนังท่ีไมผานกองเซ็นเซอรดวย 
 “ขอบเขตท่ีวางไว ตองต้ังอยูบนพื้นฐานแบบความเปนจริงดวย เชน ไมเหน็หวันม 
หรืออะไร ทางเราก็ไมมีอยูแลว เพราะไมผานกองเซ็นเซอรแนนอน แตถาจะลงลึกไปถึงขนาดท่ี
ไมใหเห็นแผนหลัง ไมใหใสชุดวายนํ้า คงเปนเร่ืองยากมาก เพราะมันจะทําใหหนังแนวเซ็กซ่ี        
หวือหวาเสียอรรถรส แตถากระทรวงวัฒนธรรมต้ังเกณฑอยางนั้นข้ึนจริง ๆ เราก็ตองทําตาม          
คิดวาตองอาศัยศิลปะการนําเสนอท่ีแนบเนยีนมากข้ึน  ซ่ึงผลกระทบจริง ๆ นาจะเปนพวกของ
เถ่ือนท่ีไมผานการเซ็นเซอร ก็อยากใหตํารวจคอยดูแลควบคุมเร่ืองนี้ ใหเขมงวดมากขึ้น เพราะท่ี
เห็นตามทองตลาดมันไมใชแคเซ็กซ่ี   แตเขาข้ันลามกอนาจาร”  นายธานนิกลาว 
 สวนนายสุระ  ธีระกล  หรือนิกก้ี นักแสดงชายท่ีหันมาเอาดีทางหนังวีซีดแีนวเซ็กซ่ี  
ใหสัมภาษณถึงกรณีท่ีกระทรวงวัฒนธรรมจะออกมาแบนหนังแนวเซ็กซ่ีหวือวาวา ไมใชวิธีการ
แกปญหาท่ีถูกตอง เพราะเอาเขาจริง ๆ กไ็มไดเห็นอะไรอยางท่ีคิด แตควรจะมุงไปแกเร่ืองการ
กําหนดเรตหนังมากกวา 
 “ถามีการแบงเรต ผมไมวาอะไร เห็นสมควรดวย แตจะแบนนะไมควร ถาเขาหามก็
ประทวงซีครับ ผูใหญคือคนท่ีคิดไดใชไหม ถารัฐบาลมาคิดใหเราหมดนะเทากบัดูถูกวาเราเปน
เด็ก อยามาคิดแทน ประชาธิปไตยคือคนคนเดยีว หรือคนกลุมเดียวคิด หรือวาท้ังประเทศคิด 
ไมใชวาฉันไมชอบ ๆ แลวก็หาม ผมคิดวาคนทุกคนมีสมองไมเหมือนกัน ถาบังคับใหคนคิด
เหมือนกนัหมดโลกน้ี จะไมเจริญหรอก อยางพระอภัยมณเีปนเร่ืองวรรณคดี ไมเห็นโปเลย            
แลวเปนนางเงือกจะใหใสเส้ือ ผมวาเร่ืองอยางนี้มัน ไรสาระ เอาเวลาไปปราบยาบาดกีวา ซ่ึงผม
เห็นวา  ถาแบบตองแบนแมกกาซีนใหญ ๆ ดวย”  นิกกีก้ลาว 
 ดานอุม-ลักขณา  วัฒนวงศศิริ นักแสดงสาว ท่ีเคยตกเปนเหยื่อของการตัดตอภาพใน
หนังแผนเร่ืองภูติพิศวาสของคายเอทีแกรนดลงบนโปสเตอร  ไดกลาววา 
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 “อุมเห็นดวยเปนอยางยิง่ เพราะเคยมีประสบการณมาแลว โดยวิธีตัดตอภาพ แลวกเ็อา
มารีทัชลงบนโปสเตอรอีกที ตอนนี้เวลารับงานก็เลยตองพยายามเขาไปดูทุกคร้ัง ท่ีมีการตัดตอ       
วามันจะเกิดเลยลิมิตที่เราตกลงไหม แลวก็ไมม่ันใจในขั้นตอนหลังจากการถายทําเสร็จแลวสงให 
กบว. วาตนฉบับจะเปนสําเนาเดยีวกันหรือไม ซ่ึงการท่ีกระทรวงวฒันธรรมเขามาดูก็คิดวาเปน
เร่ืองท่ีด ี ท่ีจะยกเกรดหนังวีซีดีใหดีข้ึน เพราะกระทรวงก็เปนเหมือนตัวแทนรัฐบาล จะไดมี            
การออกมากําหนดเรื่องลิมิตเลิฟซีนออกมาใหเปนมาตรฐาน ตอนนี ้ เลยไมกลารับเลนหนังเลย 
สวนเร่ืองท่ีโดนตัดตอก็อยูในข้ันฟองรอง” 
 สวนแชมเปญ เอ็กซ  ดาราวสาวสุดเซ็กซ่ี ไดใหสัมภาษณวา ตนเหน็ดวยท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมจะเขามาดูแลเร่ืองนี้ แตก็เปนหวงเร่ืองมาตรฐานรวมในการตัดสิน เพราะจะตองผาน
ความเหน็ชอบจากท้ังกระทรวงวัฒนธรรม  และกองเซ็นเซอรดวย 
 “เอ็กซเห็นดวยกับกระทรวงวัฒนธรรม ท่ีเขามาดูแลเร่ืองนี้ แมวาปกติงานท่ีรับจะไม
เลนโปเปลือยอยูแลว แตถามีฉากเลิฟซน หรือภาพหวือหวาบาง ทุกอยางจะตองมีเหตุผล โดยเวลา
ทํางานทุกคร้ังจะตองมีการพดูคุยกนั ท้ังในเร่ืองตัวงานและลิมิตที่กําหนด สําหรับหนังแผนท่ีเหน็
วามีฉากเลิฟซีนมากนัน้ เหน็วาเปนเร่ืองปกติ แตก็อดสงสัยไมไดวามาตรการในการตัดสินและ
ควบคุมหนังแผนของกระทรวงวัฒนธรรมและกองเซ็นเซอรจะอยูตรงไหน” 
 ดานแนน - ปรางวลัย เทพโสธร  ซ่ึงรับแสดงในหนังอีโลนซาสไดออกมาปฏิเสธวา           
ในหนังเร่ืองอีโลนซาส ถาดูกันจริง ๆ จะไมโปเปลือยอยางท่ีเห็นบนปก แตหากกระทรวง
วัฒนธรรมจะออกมาจัดการอยางจริงจัง ในสวนตาง ๆ ก็เหน็ดีดวย เพราะจะไมชวยกันยกเกรด
หนังแนวน้ีใหมีภาพลักษณดข้ึีน 
 “สวนตัวคดิวาดี แตในเรื่องโลนซา จะมีเพยีงแคภาพปกที่ดูโปเทานั้น ซ่ึงแนนเห็นดวย
วาการจะไปทําเลียนแบบหนังฝร่ังคงไมได เพราะสังคมเราไมเหมือนกัน สวนหนึ่งก็ตองอยูท่ี         
ตัวนักแสดง หรือผูกํากับฯ เองดวย อยางจูบชนิดดดูดืม่ประเภทใชเลนคงไมไหว แนนไมรับเลย  
อาจจะมีถูกเนือ้ตองตัวกนับางนั้น กเ็ปนไปตามบทบาท แตไมมีการจบู ไมส่ือไปในการเพศสัมพนัธ 
ซ่ึงคิดวาถามีกฎระเบียบตรงนี้ก็จะทําใหคนดูมีทัศนคติด ี ๆ ตอหนังมากข้ึน ขณะท่ีผูผลิตเองก็จะ       
มีขอบเขตในการทําท่ีชัดเจน”  แนนกลาว 
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ภาพที่นําเสนอขาว 
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ภาพที่เผยแพรในหนังแผน 
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ภาพยนตรไทยในรูปแบบหนังแผนมีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยประจําวิชา 
รศ.ดร. บุญเลิศ   ศุภดิลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวิชาการสํารวจประชามติ  CA 670 
ภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา  2546 
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บทที่  1 

 
บทนํา 

 
ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันสภาวะการต่ืนตัวทางดานการตลาด ของส่ือบนัเทิงประเภทหนังแผนการทําธุรกิจ
ผลิตส่ือบันเทิงประเภทหนังแผนนี้จัดเปนส่ือบันเทิงรูปแบบใหม และกําลังไดรับความนิยมเปนอันมาก
ในบานเรา เพราะเปนส่ือบันเทิงท่ีใหความหลากหลายอรรถรสไมวาจะเปน ตลก, เซ็กซ่ี, สยอง, ลึกลับ, 
ดุเดือด, เราใจ ชวนใหติดตามซ้ือหาหรือเชามาดูในรูปแบบของ VCD หรือหนังแผน ซ่ึงถือเปน          
ส่ือบันเทิงในครอบครัวท่ีมีราคาถูกเม่ือเทียบกับส่ือบันเทิงอยางหนังโรง อีกท้ังยังใหความสะดวกในการ
เลือกซ้ือ-เชา ไดตามรานคา รานตัวแทนจําหนาย รวมไปถึงตามงานแสดงสินคา งานออกราน
เทศกาล งานประจําป แมกระท่ังตามตลาดนัด แผงลอยท่ีมีอยูอยางมากมายท้ังในกรุงเทพฯ และ
ตางจังหวัด 
 ส่ือบันเทิงประเภทหนังแผน จึงจัดเปนส่ือบันเทิงท่ีสามารถกระจายการจัดจําหนายและ
ยอดขายไดเร็วมาก เพราะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดีในอันดับตน ๆ 
และเปนอีกหนึง่ธุรกิจฯ แผนใหมในปจจุบันท่ีนาจับตามองดวยสาเหตุดังกลาวนี้จึงทําใหบรรดาบริษัท 
ผูผลิตหลาย ๆ แหงเร่ิมเขามามีบทบาท ทางดานการผลิตส่ือชนิดนี้ออกสูตลาดเปนจํานวนมาก             
เพราะเปนอีกหนึ่งทางเลือกใหกับผูบริโภค ท่ีไมตองเดนิทางไปชมภาพยนตรในโรงฉายท่ีมีมากมาย
เฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ ๆ เทานั้น และการขยายตัวของตลาดดังกลาวก็สงผลใหเกิดการ
แขงขันในการซ้ือลิขสิทธ์ิหนังดวยเชนกัน เนื่องจากสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยทุกดานไมวาจะ
เปนภาวะเศรษฐกิจ คุณภาพของหนังท่ีไดรับการยอมรับจากผูชมและโรงภาพยนตรท่ีทันสมัยเพิ่ม
จํานวนมากข้ึน อีกท้ังยังมีชองทางสรางรายไดเพิ่มจากการขยายตัวของส่ือประเภทนี้  เม่ือมีการแขงขัน
สูงแตละบริษทัก็พยายามกดราคาท่ีต่ําลง ซ่ึงนอกจากการแขงขันในเชิงธุรกิจแลวยังตองแขงขันกับ
สินคาละเมิดลิขสิทธ์ิดวย วซีีดีหนังตางจากวีซีดีเพลงตางจากหนังโรง ซ่ึงหนังแผนจะใชตนทุนการ
ผลิตและระยะเวลาในการสรางนอยเม่ือเทียบกับหนังโรง   การกําหนดตนทุน   และการแขงขันดาน
ราคาจึงทําไดงาย 
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 ท้ังนี้ มีการประมาณมูลคาตลาดวีซีดีวามีมูลคาไมต่ํากวา 4,000 ลานบาทตอป ดังนั้น
ตลาดวีซีดีจึงมีมูลคาเทา ๆ กับตลาดในชองทางโรงภาพยนตร จากปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น จึงสงผล
ใหบริษัทผูผลิตภาพยนตรไทยหลายราย กระโดดเขาสูชองทางวีซีดีดวยเชนกนัไมวาจะเปน จีเอ็ม
เอ็มพิคเจอร, อารเอสฯ ขณะนี้ไมเฉพาะบริษัทขนาดใหญอยางแกรมมี อารเอส เทานั้นท่ีเขามาทํา
ตลาดภาพยนตรในรูปแบบวซีีดี เพราะแมแตบริษัทท่ีซ้ือลิขสิทธ์ิภาพยนตรจากตางประเทศมาทําตลาด 
หรือโรงงานผลิตซีดี วีซีดีเองก็พยายามเขามาในตลาดน้ี โดยมีการจางผูสรางขนาดกลาง สรางหนัง
ใหเพ่ือจําหนาย ในรูปแบบวีซีดีโดยเฉพาะ แมแตตลาดนัดจังหวัดไกล ๆ ก็มีแผงขายวีซีดีตั้งขายราคา
ตอแผนตํ่าสุด 19 บาทก็มี ชาวไรชาวนาสามารถซ้ือไดโดยไมคิดอะไรมาก และเคร่ืองเลนเองก็อยูใน
ระดับ 1 – 2 พันบาทเทานั้น  ดวยเหตนุี้ทําใหโรงงานท่ีผลิตซีดีหลายแหง  ท้ังโรงงานท่ีทําผลิตสินคา
ละเมิดลิขสิทธ์ิและถูกลิขสิทธ์ิ ถึงกับควักกระเปาจางผูสรางบางรายผลิตเพื่อตลาดวีซีดโีดยเฉพาะก็มี 
 เม่ือกระแสบูมของหนังแผนระเบิดข้ึน ผูประกอบการรายเล็กรายใหญตางกรูเขามาจับ
จองถมท่ีวางในตลาด หลังจากถูกหนังแผนตางประเทศเกรดตํ่ากินรวบในตลาดมายายาวนาน ถือเปน
การสรางปรากฏการณใหมใหกับตลาดหนังไทยรูปแบบโฮมเอนเตอร-เทนเมนท ท่ีเรียกวา ดิจิตอลมูฟวี่ 
หรือ หนังแผน โดยธรรมชาติของหนังแผน (ท่ีมีเขาฉายในโรง) กบัหนังฉายในโรงภาพยนตรมี
กลุมเปาหมายที่แตกตางและชัดเจนอยูในตัว ส่ิงท่ีเหน็ชัดเจนคือเร่ืองของงบประมาณ หนังแผนใช
งบประมาณการผลิตเพียงแค 3 ลานบาทหากรวมคาโฆษณาประชาสัมพันธเบ็ดเสร็จใชงบไมเกิน 5 ลานบาท
ตอเนื่อง ใชกระบวนการถายทําเพียง 2 สัปดาห และคาการผลิตถูกกวามากเพราะถายทําโดยไมตองใช
ฟลมภาพยนตร “ดิจิตอลมูฟวี่เปนการตอบสนองความตองการของผูบริโภค และทดแทนตลาด        
หนังแผนตางประเทศได  ถือเปนปรากฏการณใหมท่ีหนงัไทยสงตรงถึงบาน” 
 กุญแจดอกสําคัญในการทําธุรกิจหนังแผน คือ การผลิตสินคาใหตรงตามความตองการ
ซ่ึงผูผลิตตองศึกษารสนิยมผูชมในตลาด เฉกเชน การปรุงอาหาร ก็ตองประยุกตรสชาติใหถูกล้ินคน
ทานในแตละทองถ่ิน ตามหลัก Mass Customization ผูผลิตท่ีกาวเขามาสูเวทีนี้อาจยังโฟกัสไมชัดถึง
ความตองการของกลุมตลาด แตเม่ือไดนําเสนอสินคาออกสูตลาดเปนการทดสอบผลตอบรับของ
ผูชม ทําใหโฟกัสกลุมเปาหมายของหนังแผนไดชัดข้ึนวา คาแรคเตอรของหนังแผนจะตองเปนหนงัท่ี
ดูงาย มุงบนัเทิงเปนหลัก ท่ีสําคัญตองสอดรับกับวัฒนธรรม รสนิยมของคนทองถ่ิน ดังเชน แนวตลก
คอมเมดี และหนังผี เปนหนังตลาดท่ีครองความนิยมไมสรางซา สวนหนังท่ีคอนขางเครียดไมคอย
ไดรับความนยิม โดยมีตัวเลขยอดจําหนายเปนตัวสะทอนใหเห็นอยางชัด หากเปนหนังแนวคอมเมดี
ตัวเลขรายไดพุงถึงหลักแสนยูนิต แตหากเปนหนังเนื้อหาคอนขางหนักยอดขายจะตกลงมาอยูเพยีง
หลักหม่ืนเทานั้น 
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 ดวยราคาท่ีถูกจนจับตองไดเปนจุดกาํเนิดหนึ่งของหนังแผน หนังแผนเฟองฟูสุดขีดใน
ปจจุบัน เนื่องจากมีการวางขายทุกซอกทุกมุมนี้เองปญหาคือ แลวผูบริโภคจะเลือกหยิบเลือกจับ
อะไรมารับอรรถรสท่ีบานดี มีวิธีเลือกหนังแผนอยางไรใหไดประโยชนสูงสุด เนื้อหาของหนังมีสาระ
มากนอยแคไหน หรือสอเคาไปในทิศทางใด จะสงผลดีมากนอยเพียงใดตอผูชม ก็ตองข้ึนอยูกับดลุย
พินิจของตัวผูบริโภคเอง ซ่ึงผูบริโภคบางคนอาจเลือกเสพเพยีงเพ่ือตอบสนองความตองการอยางเดียว 
จนลืมมองถึงผลกระทบท่ีอาจตามมาจากการรับส่ือนัน้ ๆ เพราะหนังบาเร่ืองมีเนื้อหา หรือภาพท่ีส่ือ
ออกมาหวอืหวายิ่งกวาหนังใหญ และนับวันหนังท่ีออกมาจะเปนแนวอนาจาร มีการโฆษณาภาพ
หนาปกท่ีส่ือออกมาอยางโจงคร่ึม หรือแมกระท่ังภาพท่ีแสดงออกมานั้นพยายามทําใหคนดูเขาใจ
เพียงอยางเดียววา ขายเนื้อหนังมังสา และฉากเลิฟซีนแนนอน และอาจเพราะหนงัแผนเปนสินคา
ประเภทซ้ืองายขายคลองนีเ่อง ทําใหพอคาหัวใจใชชองโหวตรงนี้พยายามสรางหนังแฝงภาพหวือหวา
ลงไปเพ่ือเปนชองวางโปรโมท และเปนการยั่วยวนใหผูบริโภคอยากซ้ือหามาดู และอาจเปนเพราะ
หนังแผนยงัไมมีการควบคุมอยางจริงจงัจากคณะกรรมการกองเซ็นเซอร การทําธุรกิจในรูปแบบของ
การแอบแฝงกเ็พิ่มมากข้ึน ทําใหบริษัทผูผลิตสวนใหญไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางดานพฤติกรรม
ของผูบริโภค จากการรับส่ือสักเทาไหร สวนใหญกมุ็งเนนทีย่อดขายหรือผลกําไรท่ีจะเกดิข้ึนจน
บางทีลืมนึกถึงศีลธรรม หรือจรรยาบรรณของผูสรางหนัง ทําใหผูรับส่ือเกิดความสับสนในเนื้อหาก็
เปนได เปนเหตุใหเกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบที่ไมเหมาะสมในรูปแบบตาง ๆ เกิดข้ึน เปนตน
เหตุการณกออาชญากรรม ขมขืน หรือการกระทําอนาจารดังท่ีเกิดเปนขาวแทบทุกวนั 
 อยางไรก็ตามนาเปนหวงวา ในอนาคตหากมีภาพยนตรในรูปแบบวีซีดี ท่ีไมไดคุณภาพ 
สรางความผิดหวังใหกับผูซ้ือวางจําหนายมาก  ๆก็อาจทําใหความนิยมลดลงก็เปนไดเชนกัน ในขณะเดียวกัน 
ก็สงผลใหเกิดพฤติกรรมและความนยิมดภูาพยนตรวีซีดีเปนผลทําใหเกดิมีความเปล่ียนแปลง เกิดการ
เลียนแบบในการกอใหเกดิพฤติกรรมในทางท่ีมิควรของวยัรุนในปจจุบัน โดยเฉพาะหนังประเภทเรต 
R เรต X ท่ีปรากฏในหนงัแผนวีซีดีท่ีมีจําหนายในปจจุบัน ซ่ึงผลิตหนังแนวนี้เปนสวนใหญ และ
กลุมเปาหมายที่มีความแตกตาง  เพราะหนังประเภทท่ีวานี้เปนหนังท่ีใครก็ซ้ือมาดูได ไมจํากดัเพศ
และวยั สงผลถึงพฤติกรรมการลอกเลียนแบบท่ีแตกตางกนัไป 
 ดังนั้น ผูสํารวจจึงหยิบประเด็นนี้ข้ึนมาเพื่อสํารวจวา วัยรุนเม่ือไดรับชมหนังแผน            
(หนังวีซีด)ี ประเภทนีแ้ลว มีความคิดเหน็ หรือทัศนคติอยางไรตอหนงัแผนบาง เพือ่เปนประโยชน 
ในการแกไข นอกจากนี้ยังนับไดวาเปนเร่ืองท่ีใหมและนาสนใจยังไมเคยปรากฏในผลสํารวจท่ีไหน
มากอน 
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คําถามนําวิจัย 
 
 ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มีผลตอพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  ท่ีมีตอภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
 2. ศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ของนักศึกษา
มหาวิทยาธุรกจิบัณฑิตย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
 3. ศึกษาความสัมพันธทางความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีมีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้  คือนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสิุต  
 2. มุงศึกษาความคิดเห็นที่มีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
 3. ระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล  ตั้งแต  เดือนธันวาคม 2546 – มกราคม 2547  พื้นท่ี
ในการวิจัย คือ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1. ทราบความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
ท่ีมีตอภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
 2. ทราบพฤติกรรมของ  นักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต  ในการเปดรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
 3. ทราบความสัมพันธทางความคิดของนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสิุต  ท่ีมีตอภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
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บทที่  2 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
รูปแบบการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ของนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต และพฤติกรรมการเปดรับชม ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  ดวยเทคนิค
วิธีการเชิงสํารวจภาคสนาม  (Field Survey Research Method) 
  
ประชากร 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ ประชากรในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย จากทุก
คณะในมหาวทิยาลัย จํานวนนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ท้ังหมด 18,000 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสิุต  จากทุกคณะในมหาวทิยาลัย  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท้ังหมด  29,371 คน 
 
การสุมตัวอยาง 
 
 ใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistaged Random Sampling) โดยแบง
ประชากรออกเปนกลุม (Cluster)  กอนโดยใชแตละคณะเปนเกณฑในการแบง  ดังนี ้
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใชขนาดตัวอยาง 120 คน จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
18,000 คน คิดเปนรอยละ 21.60 และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ใชขนาดตัวอยาง 120 คน จาก
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 29,371 คน คิดเปนรอยละ 35.24 จากกลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย             
รวม 240 คน 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

1. วิศวกรรมศาสตร 
2. นิติศาสตร 

DPU



 169 

3. บริหารธุรกิจ 
4. การบัญชี 
5. เศรษฐศาสตร 
6. นิเทศศาสตร 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
1. คุรุศาสตร 
2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. วิทยาการจัดการ 
5. ศิลปกรรมศาสตร 
6. บริหารธุรกิจ 

 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
 
 ตัวแปรท่ีใชในการวจิัยคร้ังนี้ สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ ตัวแปรอิสระ  
และตัวแปรตาม 

1. ตัวแปรอิสระ  (Independent) 
1.1 ลักษณะทางประชากรและสังคม ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, คณะท่ี

ศึกษา, คะแนนเฉล่ียสะสม, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ลักษณะท่ีพักอาศัย และพฤติกรรมสวนตัว 
2. ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)  ประกอบดวย 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ไดแก  
การเปดรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 

2.2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เคยชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
เพื่อจุดประสงคใด 

2.3 พฤติกรรม และความถ่ี ในการชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” และ
ประเภทภาพยนตร ท่ีชอบดู รวมถึง แรงจูงใจและกิจกรรมหลังการชมภาพยนตรแตละคร้ัง 

2.4 ความคิดเหน็ของนักศึกษาท่ีมีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ท้ังทางดาน
การออกแบบปก  เนื้อหา  และปญหาตาง ๆ หลังจากการรับชม 
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การจัดคาตัวแปร 
 
 การจัดคาตัวแปรในการวจิัยนี้  ไดแก 
 1. ลักษณะทางประชากรและสังคม   ไดแก 
  1.1 เพศ  แบงเปน  เพศชาย  และเพศหญิง 
  1.2 อายุ  แบงเปน 
   1.  15 – 17 ป 
   2.  18 – 20 ป 
   3.  21 – 23 ป 
   4.  24  ปข้ึนไป 
  1.3 สถานภาพนักศึกษา  แบงเปน 
   หลักสูตร 4 ป 

1. ป 1 
2. ป 2 
3. ป 3 
4. ป 4 

1.4 คณะ  แบงเปน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

1. วิศวกรรมศาสตร 
2. นิติศาสตร 
3. บริหารธุรกิจ 
4. การบัญชี 
5. เศรษฐศาสตร 
6. นิเทศศาสตร 
7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
1. คุรุศาสตร 
2. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4. วิทยาการจัดการ 
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5. ศิลปกรรมศาสตร 
6. บริหารธุรกิจ 

  1.5 คะแนนเฉล่ียสะสม 
  1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือน  แบงเปน 
   1.  ต่ํากวา 4,000 บาท 
   2.  4,001 – 6,000 บาท 
   3.  6,001 – 8,000 บาท 
   4.  8,001 – 10,000 บาท 
   5.  มากกวา 10,000 บาท 
  1.7 ท่ีพักอาศัย  แบงเปน 
   1.  บาน  
   2.  หอพัก 
   3.  บานเชา 
   4.  คอนโดมิเนียม 
   5.  อ่ืน ๆ 
  1.8 พฤติกรรมสวนตัว  แบงเปน 
   1.  การสูบบุหร่ี 
   2.  การดื่มแอลกอฮอล 
   3.  การเท่ียวสถานบริการ 
   4.  การเท่ียวสถานบันเทิง 
 2. ขอมูลเกีย่วกบัการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” จากแบบสอบถาม  
ผูวิจัยไดจําแนกไดดังนี ้
  1.   เคยรับชมหรือไม 
  2.  รับชมกับใคร 
  3.  วิธีการไดมาซ่ึงการรับชม 
  4.   ความถ่ีในการรับชม 
  5. ทําไมถึงรับชม 
  6. ประเภทภาพยนตรท่ีรับชม 
  7. แรงจูงใจท่ีทําใหรับชม 
  8. จะแนะนําใหคนอ่ืนเพื่อรับชมตอหรือไม 
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  9. กิจกรรมหลังการรับชม 
  10. ควรมีกฎหมายควบคุมหรือไม 
  11. สามารถนําไปใชประโยชนดานใดบาง 
  12. จะรับชมบอยข้ึนหรือไม 
 3. ความคิดเหน็ของนักศึกษาเกีย่วกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
  1. ภาพถายบนปกมีลักษณะเราอารมณ  ทําใหทานตัดสินใจรับชม 
  2. เนื้อหามีลักษณะยั่วยุอารมณ  กระตุนอารมณทางเพศ 
  3. เนื้อหามีลักษณะความรุนแรง 
  4. กอใหเกิดการลอกเลียนแบบ 
  5. กิริยาอาการและคําพดูของดารา นกัแสดง มีผลกระทบตอพฤติกรรมการเลียนแบบ
ของวัยรุน 
  6. กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม  ตอวัยรุน 
  7. เปนประโยชนแกวยัรุนหรือไม และควรปรับปรุงอยางไร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ใชวิธีโดยใหผูทําการวิจยั นาํแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยาง โดยใหกลุมตัวอยาง
ตอบเองท้ังหมด 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูทําวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการสอบถามความเปน แบบปลายปดและปลายเปด ดังนัน้
ตองทําการสรุปและจาํแนกกลุมตัวอยางออกเปนกลุม ๆ เพ่ือทําการวิเคราะหหาผลของการวิจัยวา
ออกมาเปนเชนใด ดงันั้น การวิเคราะหขอมูลจะออกมาในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย 
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บทที่  3 
 

ผลของการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเร่ือง “การสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพยนตรไทย ในรูปแบบหนังแผน” 
ของนักศึกษามหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดทําการสุมตัวอยาง
นักศึกษามหาวทิยาธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต โดยการใหตอบแบบสอบถาม 
จํานวนมหาวทิยาลัยละ 120 ชุด รวม 240 ชุด การนําเสนอผลการวิเคราะหมีลําดับดงันี้ 
 ตอนท่ี  1 ขอมูลลักษณะทางประชากรและสังคม 
 ตอนท่ี  2 ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
 ตอนท่ี  3 ขอมูลความคิดเห็นเกีย่วกับภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
 
ตอนท่ี  1  ขอมูลลักษณะทางประชากรและสังคม 
 
 การศึกษา เร่ือง “การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตรไทย ในรูปแบบหนังแผน” นี้ 
ทําใหไดรับทราบขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรและสังคมของกลุมตัวอยาง ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะท่ีศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม รายไดเฉล่ียตอเดือน ท่ีพักอาศัย 
นอกจากน้ียงัไดทราบพฤตกิรรมสวนตัวของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงจะไดนําเสนอตามลําดับตอไปนี ้
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ตารางท่ี  1 
 

ตารางท่ี  1 ก  เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

60 
60 

50 
50 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 1ก พบวา ทางผูวิจัยไดแบงการสุมตัวอยางแตละเพศเทา ๆ กัน  จึงไมพบ
ขอแตกตางกนั 
 
ตารางท่ี  1ข  เพศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

60 
60 

50 
50 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 1ข พบวา ทางผูวิจัยไดแบงการสุมตัวอยางแตละเพศเทา ๆ กัน  จึงไมขอ
แตกตางกัน 
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ตารางท่ี  2 
 

ตารางท่ี  2ก  อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15 – 17 ป 
18 – 20 ป 
21 – 23 ป 
24 ปข้ึนไป 

1 
32 
79 
8 

0.83 
26.67 
65.83 
6.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 2ก พบวา อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญอยูในชวง
อายุ 21 – 23 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 65.83 รองลงมา คือ ชวงอายุ 18 – 20 ป จํานวน               
32 คน  คิดเปนรอยละ 26.67  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  2ข  อายุของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

อายุ จํานวน รอยละ 
15 – 17 ป 
18 – 20 ป 
21 – 23 ป 
24 ปข้ึนไป 

0 
24 
92 
4 

0 
20 

76.67 
3.33 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 2ข  พบวา อายขุองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนใหญอยูในชวง
อายุ 21 – 23 ป มีจํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 76.67  รองลงมา คือ ชวงอายุ  18 – 20 ป  มีจํานวน 
24 คน  คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3 
 

ตารางท่ี  3ก  ระดับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปท่ี  1 
ปท่ี  2 
ปท่ี  3 
ปท่ี  4 

23 
14 
33 
50 

19.16 
11.67 
27.5 

41.66 
รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 3ก พบวาระดับการศกึษาของนักศึกษามหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติย สวนใหญ  
ระดับการศึกษาปท่ี 4  จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ 41.66 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปท่ี 3  
จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 27.5  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  3ข  ระดับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ปท่ี  1 
ปท่ี  2 
ปท่ี  3 
ปท่ี  4 

6 
16 
80 
18 

5 
13.33 
66.67 

15 
รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 3ข พบวา ระดับการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต         
สวนใหญศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 66.67  รองลงมาคือช้ันปท่ี 4 คิดเปนรอยละ 
15  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4 
 

ตารางท่ี  4ก  คณะท่ีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

คณะท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
วิศวกรรมศาสตร 
นิติศาสตร 
บริหารธุรกิจ 
การบัญชี 
เศรษฐศาสตร 
นิเทศศาสตร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

9 
10 
35 
17 
8 

29 
12 

7.5 
8.33 

29.17 
14.16 
6.67 

24.16 
10 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 4 ก พบวา คณะท่ีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย สวนใหญ 
ศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.17 รองลงมา คือ คณะนิเทศศาสตร  
จํานวน 29 คน  คิดเปนรอยละ 24.16  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  4ข  คณะท่ีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

คณะท่ีศึกษา จํานวน รอยละ 
บริหารธุรกิจ 
คุรุศาสตร 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิทยาการจัดการ 
ศิลปกรรมศาสตร 

7 
4 

15 
53 
14 
26 

6.66 
3.34 
12.5 

44.16 
11.67 
21.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 4ข พบวา คณะท่ีศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญ
ศึกษาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 44.16 รองลงมาคือ คณะศิลปกรรมศาสตร  
จํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 21.67  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี  5 
 

ตารางท่ี  5ก  คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา  1.00 
1.01 – 2.00 
2.01 – 3.00 
3.01 – 4.00 
ไมตอบ 

0 
19 
57 
33 
11 

0 
15.83 
47.5 
27.5 
9.17 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี  5ก พบวา คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สวนใหญ มีเกรดเฉล่ียสะสม ระหวาง 2.01 – 3.00 จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมา คือ 
ระหวาง 3.01 – 4.00  จํานวน 33 คน  คิดเปนรอยละ 27.5  ตามลําดับ 

DPU



 179 

ตารางท่ี  5ข  คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา  1.00 
1.02 – 2.00 
2.01 – 3.00 
3.01 – 4.00 
ไมตอบ 

0 
1 

71 
37 
11 

0 
0.83 

59.17 
30.83 
9.17 

รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 5 ข พบวา คะแนนเฉล่ียของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญ 
คะแนนเฉล่ีย 2.01 – 3.00 จาํนวน 71 คน คิดเปนรอยละ 59.17 รองลงมาคือ คะแนนเฉล่ีย 3.01 – 
4.00  จํานวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 30.83  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี  6 
 

ตารางท่ี  6ก  รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 

รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 4,000 บาท 
4,001 – 6,000 บาท 
6,001 – 8,000 บาท 
8,001 – 10,000 บาท 
มากกวา 10,000 บาท 

41 
44 
17 
10 
8 

34.16 
36.67 
14.16 
8.33 
6.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี  6ก พบวา รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดอืน ประมาณ 4,001 – 6,000 บาท จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 36.67 
รองลงมาคือ  ต่ํากวา 4,000 บาท  คิดเปนรอยละ 34.16  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6ข  รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 4,000 บาท 
4,001 – 6,000 บาท 
6,001 – 8,000 บาท 
8,001 – 10,000 บาท 
มากกวา 10,000 บาท 

46 
54 
15 
3 
2 

38.33 
45 

12.5 
2.5 

1.67 
รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 6ข พบวา รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนดุสิตสวนใหญ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ประมาณ 4,001 – 6,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปน      
รอยละ 45  รองลงมา  คือ  ต่ํากวา 4,000 บาท  จํานวน 46 คน  คิดเปนรอยละ 38.33  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี  7 
 

ตารางท่ี  7ก  ท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 

ท่ีพักอาศัย จํานวน รอยละ 
บาน 
หอพัก 
บานเชา 
คอนโดมิเนียม 
อ่ืน ๆ (อพารทเมนท) 

47 
49 
9 

11 
4 

39.17 
40.83 
7.5 

9.16 
3.33 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 7ก พบวา ท่ีพกัอาศัยของนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญ
อาศัยหอพกั จาํนวน 49 คน คิดเปนรอยละ 40.83 รองลงมา คือ บาน จํานวน 47 คน  จากจํานวน          
120 คน  คิดเปนรอยละ 39.17 
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ตารางท่ี  7ข  ท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

ท่ีพักอาศัย จํานวน รอยละ 
บาน 
หอพัก 
บานเชา 
คอนโดมิเนียม 
อ่ืน ๆ (อพารทเมนท) 

42 
16 
45 
45 
2 

35 
13.33 
37.5 
12.5 
1.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 7ข พบวา ท่ีพกัอาศัยของนกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนใหญ
เปนบานเชา จาํนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 37.5 รองลงมา คือ บานจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35  
ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 182 

ตารางท่ี  8 
 

ตารางท่ี  8ก  ท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 

พฤติกรรม 
จํานวน 

มี ไมมี รวม 
ก. สูบบุหร่ี 22 98 120 
รอยละ 18.33 81.67 100 

ข. ดื่มแอลกอฮอล 49 71 120 
รอยละ 40.83 59.67 100 

ค. เท่ียวสถานบริการ 14 106 120 
รอยละ 11.67 88.33 100 

ง. เท่ียวสถานบันเทิง 50 70 120 
รอยละ 41.67 58.33 100 

 
 จากตารางท่ี 8ก พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยสวนใหญ มีพฤติกรรมเท่ียว
สถานบันเทิง จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมดื่มแอลกอฮอล             
คิดเปนรอยละ 40.83 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  8ข ท่ีพักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 

พฤติกรรม 
จํานวน 

มี ไมมี รวม 
ก. สูบบุหร่ี 35 85 120 
รอยละ 29.17 70.83 100 

ข. ดื่มแอลกอฮอล 69 51 120 
รอยละ 57.5 42.5 100 

ค. เท่ียวสถานบริการ 23 97 120 
รอยละ 19.17 80.83 100 

ง. เท่ียวสถานบันเทิง 67 53 120 
รอยละ 55.83 44.17 100 

 
 จากตารางท่ี 8ก พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญมีพฤติกรรม 
ดื่มแอลกอฮอล จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 57.5 รองลงมา คือ พฤติกรรมเท่ียวสถานบันเทิง 
จํานวน 67 คน  คิดเปนรอยละ 55.83  ตามลําดับ 
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ตอนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับการเปดรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
 

ตารางท่ี  9 
 

ตารางท่ี  9ก  ลักษณะการเปดรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
การเปดรับชมภาพยนตรไทย 

“ในรูปแบบหนังแผน” 
จํานวน รอยละ 

รับชมคนเดียว 
รับกับชมครอบครัว 
รับชมกับเพื่อน 
อ่ืน ๆ (แฟน) 

28 
33 
58 
1 

23.33 
27.5 

48.33 
1.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 9ก  พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญรับชมกับเพือ่น 
จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 48.33 รองลงมา คือ รับชมกับครอบครัว จํานวน 33 คน คิดเปน          
รอยละ 27.5  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  9ข  ลักษณะการเปดรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต 
 
การเปดรับชมภาพยนตรไทย 

“ในรูปแบบหนังแผน” 
จํานวน รอยละ 

รับชมคนเดียว 
รับกับชมครอบครัว 
รับชมกับเพื่อน 
อ่ืน ๆ (แฟน) 

33 
31 
53 
3 

27.5 
25.83 
44.17 
2.5 

รวม 120 100 
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 จากตารางท่ี 9ข พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญรับชมกับเพื่อน 
จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 44.17  รองลงมา คือ รับชมคนเดียว 33 คน คิดเปนรอยละ 27.5 
ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี  10 
 
ตารางท่ี  10ก  วิธีการชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนงัแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ธุรกิจบัณฑติย 
 

วิธีการชมภาพยนตรไทย 
“ในรูปแบบหนังแผน” 

จํานวน รอยละ 

ซ้ือ 
เชา 
ท้ังซ้ือและเชา 
ยืม 
อืน ๆ 

28 
30 
39 
23 
0 

23.33 
25 

32.5 
19.16 

0 
รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 10ก  พบวา นกัศกึษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย สวนใหญรับชมภาพยนตรไทย 
“ในรูปแบบหนังแผน” ดวยวิธีการท้ังซ้ือและเชา จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมา คือ 
เชา  จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 25  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  10ข  วิธีการชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนงัแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนดุสิต 
 

วิธีการชมภาพยนตรไทย 
“ในรูปแบบหนังแผน” 

จํานวน รอยละ 

ซ้ือ 
เชา 
ท้ังซ้ือและเชา 
ยืม 
อืน ๆ 

24 
25 
42 
26 
3 

20 
20.83 

35 
21.67 
2.5 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 10ข พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญรับชม
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ดวยวิธีการท้ังซ้ือและเชา จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35 
รองลงมา คือ  ดวยวิธีการยืมจํานวน 26 คน  คิดเปนรอยละ 21.67  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  11 
 

ตารางท่ี  11ก  ความถ่ีในการชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ธุรกิจบัณฑติย 
 
ความถ่ีในการชมภาพยนตรไทย 

“ในรูปแบบหนังแผน” 
จํานวน รอยละ 

สัปดาหละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
2 เดือน / คร้ัง 
มากกวานั้น 

46 
40 
17 
17 

38.33 
33.33 
14.17 
14.17 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 11ก พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสวนใหญรับชมภาพยนตร
ไทย “ในรูปแบบหนังแผน” บอยสัปดาหละ 1 คร้ัง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.33 รองลงมา 
คือ เดือนละ 1 คร้ัง  จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 33.33  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  11ข  ความถ่ีในการชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนดุสิต 
ความถ่ีในการชมภาพยนตรไทย 

“ในรูปแบบหนังแผน” 
จํานวน รอยละ 

สัปดาหละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
2 เดือน / คร้ัง 
มากกวานั้น 

39 
38 
24 
19 

32.5 
31.67 

20 
15.83 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 11ข พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสวนใหญรับชมภาพยนตร
ไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  บอยคือสัปดาหละ 1 คร้ัง จาํนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมา 
คือ รับชมเดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ 31.67  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  12 
 

ตารางท่ี  12ก  เหตุผลในการชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ธุรกิจบัณฑติย 
 

เหตุผลในการชมภาพยนตรไทย 
“ในรูปแบบหนังแผน” 

จํานวน รอยละ 

เพื่อคลายเครียด 
เพื่อความรู 
เพื่อความบันเทิง 
เพื่อความทันสมัย 
อ่ืน ๆ 

37 
4 

71 
3 
5 

30.83 
3.33 

59.17 
2.5 

4.17 
รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 12ก  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยสวนใหญ รับชมภาพยนตร
ไทย “ในรูปแบบหนังแผน” เพื่อความบันเทิง จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 59.17 รองลงมา คือ เพื่อ
คลายเครียด จาํนวน 37 คน  คิดเปนรอยละ 30.83  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  12ข  เหตุผลในการชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ราชภัฏสวนดุสิต 
 

เหตุผลในการชมภาพยนตรไทย 
“ในรูปแบบหนังแผน” 

จํานวน รอยละ 

เพื่อคลายเครียด 
เพื่อความรู 
เพื่อความบันเทิง 
เพื่อความทันสมัย 
อ่ืน ๆ 

35 
3 

76 
4 
2 

29.17 
2.5 

63.33 
3.33 
1.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 12ข  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญรับชมภาพยนตร
ไทย “ในรูปแบบหนังแผน” เพื่อความบันเทิง  จํานวน 76 คน  คิดเปนรอยละ 63.33  รองลงมา คือ 
เพื่อคลายเครียด  จํานวน 35 คน  คิดเปนรอยละ 29.17  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  13 
 
ตารางท่ี  13ก  ประเภทภาพยนตรไทย   “ในรูปแบบหนงัแผน”   ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัย 
     ธุรกิจบัณฑติย  ชอบดูมากท่ีสุด 
 

ประเภทภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ชอบดูมากท่ีสุด 

จํานวน รอยละ 

แอ็กช่ัน 
โรแมนติก 
สยองขวัญ  นากลัว  ลึกลับ 
อีโรติก 
ตลก 
ดรามา 
ประวัติศาสตร 
อ่ืน ๆ 

20 
20 
21 
10 
34 
9 
6 
0 

16.67 
16.67 
17.5 
8.33 

28.33 
7.5 
5 
0 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 13ก  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญชอบดูภาพยนตร
ไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ประเภทหนังท่ีชอบดูมากท่ีสุด คือ ตลก จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
28.33  รองลงมา คือ สยองขวัญ นากลัว ลึกลับ  จํานวน 21 คน  คิดเปนรอยละ 17.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  13ข  ประเภทภาพยนตรไทย   “ในรูปแบบหนงัแผน”   ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     สวนดุสิต  ชอบดูมากท่ีสุด 
 

ประเภทภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
ท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ชอบดูมากท่ีสุด 

จํานวน รอยละ 

แอ็กช่ัน 
โรแมนติก 
สยองขวัญ  นากลัว  ลึกลับ 
อีโรติก 
ตลก 
ดรามา 
ประวัติศาสตร 
อ่ืน ๆ 

16 
15 
27 
17 
40 
3 
2 
0 

13.33 
12.5 
22.5 

14.17 
33.33 
2.5 

1.67 
0 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 13ข พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญชอบดู
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ประเภทตลก จํานวน 40 คน  คิดเปนรอยละ 33.33  รองลงมา 
คือ ประเภทสยองขวัญ นากลัว ลึกลับ  จํานวน 27 คน  คิดเปนรอยละ 22.5  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  14 
 

ตารางท่ี  14ก  ส่ิงท่ีเปนแรงจงูใจท่ีทําใหเลือกรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” ของ 
    นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

ลําดับที่ ราคาถูก เพ่ือสะสม มีความ
หลากหลาย 

สามารถ 
ดูไดทั้ง

ครอบครัว 

ประหยัด 
เวลา

สะดวก 

ชอบดารา
นักแสดงนํา 

เปนการ
สนับสนุน

ภาพยนตรไทย 

รวม 

1 23 9 19 16 18 20 15 120 
รอยละ 19.17 7.5 15.8 13.33 15 16.67 12.5 100 

 
จากตารางท่ี 14ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญส่ิงท่ีเปน

แรงจูงใจท่ีทําใหรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” มากท่ีสุด คือ ราคาถูก จํานวน 23 คน  
คิดเปนรอยละ 19.17  รองลงมาชอบดารานาํแสดง  จํานวน 20 คน  คิดเปนรอยละ 16.67  ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี  14ข  ส่ิงท่ีเปนแรงจงูใจท่ีทําใหเลือกรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” ของ 

    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

ลําดับที่ ราคาถูก เพ่ือสะสม มีความ
หลากหลาย 

สามารถ 
ดูไดทั้ง

ครอบครัว 

ประหยัด 
เวลา

สะดวก 

ชอบดารา
นักแสดงนํา 

เปนการ
สนับสนุน

ภาพยนตรไทย 

รวม 

1 11 15 17 9 15 23 30 120 
รอยละ 9.17 12.5 14.16 7.5 12.5 19.17 25 100 

 
จากตารางท่ี 14ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญส่ิงท่ีเปน

แรงจูงใจท่ีทําใหรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มากท่ีสุด คือ เปนการสนับสนุน
ภาพยนตรไทย  จํานวน 30 คน  คิดเปนรอยละ 25  รองลงมา คือ ชอบดารา นักแสดงนํา  จํานวน          
23 คน  คิดเปนรอยละ 19.17  ตามลําดับ 

 
 
 

DPU



 193 

ตารางท่ี  15 
 

ตารางท่ี  15ก  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  จะแนะนําเพื่อนมาดูภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 
     หนังแผน”  หรือไม 
 
ทานจะแนะนําเพื่อนมาดหูรือไม จํานวน รอยละ 

แนะนํา 
ไมแนะนํา 

108 
12 

90 
10 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 15ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญจะแนะนําเพือ่น
มาดู  จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ 90 
 
ตารางท่ี  15ข  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  จะแนะนําเพ่ือนมาดูภาพยนตรไทย  
     “ในรูปแบบหนังแผน”  หรือไม 
 
ทานจะแนะนําเพื่อนมาดหูรือไม จํานวน รอยละ 

แนะนํา 
ไมแนะนํา 

98 
22 

81.67 
18.33 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 15ข  พบวา นกัศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญจะแนะนํา
เพื่อนมาดู  จํานวน 98 คน  คิดเปนรอยละ 81.67 
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ตารางท่ี  16 
 

ตารางท่ี  16ก   กิจกรรมท่ีทําหลังจากชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนกัศึกษา 
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
กิจกรรมท่ีทําหลังจากชมภาพยนตรไทย  

“ในรูปแบบหนังแผน” 
จํานวน รอยละ 

เท่ียวกลางคืน 
มีเพศสัมพันธ 
พูดคุยกับเพื่อน 
ทํากิจกรรมสันทนาการ 
พักผอนนอนหลับ 
อ่ืน ๆ 

6 
6 

31 
18 
56 
3 

5 
5 

25.83 
15 

46.67 
2.5 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 16ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย สวนใหญหลังจากชม
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  แลวจะพักผอนนอนหลับ  จํานวน 56 คน  จากจํานวน           
120 คน  คิดเปนรอยละ 46.67  รองลงมา คือ พูดคุยกับเพื่อน  จํานวน 31 คน  จากจาํนวน 120 คน  
คิดเปนรอยละ 25.83 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  16ข   กิจกรรมท่ีทําหลังจากชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนกัศึกษา 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
กิจกรรมท่ีทําหลังจากชมภาพยนตรไทย  

“ในรูปแบบหนังแผน” 
จํานวน รอยละ 

เท่ียวกลางคืน 
มีเพศสัมพันธ 
พูดคุยกับเพื่อน 
ทํากิจกรรมสันทนาการ 
พักผอนนอนหลับ 
อ่ืน ๆ 

2 
10 
43 
47 
17 
1 

1.67 
8.33 

35.83 
39.17 
14.17 
0.83 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 16ก พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญหลังจากชม
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ทํากิจกรรมสันทนาการ  จาํนวน 47 คน  คิดเปนรอยละ 
39.17  รองลงมา คือ พูดคุยกบัเพื่อน  จํานวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 3583  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 
 

ตารางท่ี  17ก   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  คิดวาภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
      ควรมีกฎหมายควบคุมหรือไม 
 
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
คิดวาควรมีกฎหมายควบคุมหรือไม 

จํานวน รอยละ 

ควรมี 
ไมควรม ี

96 
24 

80 
20 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 17ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย สวนใหญเห็นวาควรมี
กฎหมายควบคุม  จํานวน 96 คน  คิดเปนรอยละ 80 

 
ตารางท่ี  17ข   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  คิดวาภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
      ควรมีกฎหมายควบคุมหรือไม 
 
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
คิดวาควรมีกฎหมายควบคุมหรือไม 

จํานวน รอยละ 

ควรมี 
ไมควรม ี

102 
18 

85 
15 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 17ก พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญเห็นวาควรมี
กฎหมายควบคุมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  จํานวน 102 คน  คิดเปนรอยละ 85 
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ตารางท่ี  18 
 
ตารางท่ี  18ก   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  คิดวาภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
      สามารถนําไปใชประโยชนดานใดไดบาง 
 
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
สามารถนําไปใชประโยชนดานใดไดบาง 

จํานวน รอยละ 

การศึกษา 
การปองกันภัย 
การทองเท่ียว 
การพัฒนาประเทศ 

53 
18 
54 
15 

41.67 
10 

25.83 
7.5 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 18ก พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญเห็นวา
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” สามารถนําไปใชประโยชนในดานการศึกษาจํานวน 53 คน  
คิดเปนรอยละ 41.37  รองลงมา คือ การทองเท่ียว  จํานวน 34 คน  คิดเปนรอยละ 25.83  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี  18ข   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัส  คิดวาภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนงัแผน” 
      สามารถนําไปใชประโยชนดานใดไดบาง 
 
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
สามารถนําไปใชประโยชนดานใดไดบาง 

จํานวน รอยละ 

การศึกษา 
การปองกันภัย 
การทองเท่ียว 
การพัฒนาประเทศ 

56 
19 
38 
7 

46.67 
15.83 
31.67 
5.83 

รวม 120 100 
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 จากตารางท่ี 18ข พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญเห็นวา
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” สามารถนําไปใชประโยชนในดานการศึกษา จํานวน 56 คน  
คิดเปนรอยละ 46.67  รองลงมา คือ การทองเท่ียว จํานวน 38 คน  คิดเปนรอยละ 31.67  ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี  19 
 
ตารางท่ี  19ก   นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  จะดภูาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
      บอยข้ึนหรือไม 
 
จะดภูาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  

บอยข้ึนหรือไม 
จํานวน รอยละ 

บอย 
ไมบอย 

58 
62 

48.33 
51.67 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 19ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญจะดภูาพยนตร
ไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ไมบอย  จํานวน 62 คน  คิดเปนรอยละ 51.67 
 
ตารางท่ี  19ข   นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  จะดภูาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน” 
      บอยข้ึนหรือไม 
 
จะดภูาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  

บอยข้ึนหรือไม 
จํานวน รอยละ 

บอย 
ไมบอย 

60 
60 

50 
50 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 19ข พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญจะดูภาพยนตร
ไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  บอย  จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 50 
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ตอนท่ี  3   ขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนงัแผน” 
 

ตารางท่ี  20 
 
ตารางท่ี  20ก  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีมีตอภาพถายบนปก 
     ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   
 

ภาพถายบนปกภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   
ท่ีมีลักษณะเราอารมณทําใหทานตัดสินใจชมภาพ 

ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

48 
48 
24 

40 
40 
20 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 20ก  พบวา นักศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพถายบนปกภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะเราอารมณทําใหทานตัดสินใจชม
ภาพภาพยนตร  สวนใหญเห็นดวย  จํานวน 48 คน  คิดเปนรอยละ 40 
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ตารางท่ี  20ข  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ีมีตอภาพถายบนปก 
     ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   
 

ภาพถายบนปกภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   
ท่ีมีลักษณะเราอารมณทําใหทานตัดสินใจชมภาพ 

ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

76 
30 
14 

63.33 
25 

11.67 
รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 20ข  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั

ภาพถายบนปกภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะเราอารมณ ทําใหตัดสินใจชม
ภาพยนตร  สวนใหญเห็นดวย  จํานวน 76 คน  คิดเปนรอยละ 63.33 

 
ตารางท่ี  21 

 
ตารางท่ี 21ก  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีมีตอเนื้อหาในภาพยนตรไทย 
    “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะยัว่ยุอารมณกระตุนอารมณทางเพศ 
 
เนื้อหาในภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนงัแผน”  มีลักษณะยั่วยุอารมณกระตุนอารมณทางเพศ 

ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

52 
41 
27 

43.33 
34.17 

18 
รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 21ก พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย มีความคิดเห็นเกีย่วกับ

เนื้อหาในภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะยัว่ยุอารมณ กระตุนอารมณทางเพศ        
สวนใหญเห็นดวย  จํานวน 52 คน  คิดเปนรอยละ 43.33 
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ตารางท่ี 21ข  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ีมีตอเนื้อหาในภาพยนตรไทย 
    “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะยัว่ยุอารมณกระตุนอารมณทางเพศ 
 
เนื้อหาในภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนงัแผน”  มีลักษณะยั่วยุอารมณกระตุนอารมณทางเพศ 

ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

70 
38 
12 

58.33 
31.67 

10 
รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 21ข  พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีความคิดเห็นเกี่ยวกบั

เนื้อหาในภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะยัว่ยุอารมณ กระตุนอารมณทางเพศ        
สวนใหญเห็นดวย  จํานวน  70  คน  คิดเปนรอยละ 58.33 

 
ตารางท่ี  22 

 
ตารางท่ี 22ก  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีมีตอเนื้อหาในภาพยนตรไทย 
    “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะความรุนแรง 
 

ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะความรุนแรง 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

41 
56 
23 

34.16 
46.67 
19.17 

รวม 120 100 
 

จากตารางท่ี 22ก  พบวา นกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับเนื้อหาในภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะความรุนแรง จํานวน 56 คน        
คิดเปนรอยละ 46.67 
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ตารางท่ี 22ข   ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ีมีตอเนื้อหาใน 
    ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะความรุนแรง 

 
ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะความรุนแรง 

ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

71 
43 
6 

59.17 
35.83 

5 
รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 22ข  พบวา นกัศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญมีความคดิเห็น

ตอภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะความรุนแรง  จาํนวน 71 คน  คิดเปนรอยละ 
59.17 

 
ตารางท่ี  23 

 
ตารางท่ี 23ก  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ท่ีมีตอภาพยนตรไทย 
    “ในรูปแบบหนังแผน”  กอใหเกดิการลอกเลียนแบบ 
 

ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  กอใหเกดิการลอกเลียนแบบ 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

50 
34 
36 

41.66 
28.33 

30 
รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 23ก  พบวา นกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” กอใหเกิดการลอกเลียนแบบ เห็นดวย จํานวน          
50 คน  คิดเปนรอยละ  41.66 
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ตารางท่ี 23ข  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ท่ีมีตอภาพยนตรไทย 
    “ในรูปแบบหนังแผน”  กอใหเกดิการลอกเลียนแบบ 
 

ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  กอใหเกดิการลอกเลียนแบบ 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

43 
65 
12 

35.83 
54.16 

10 
รวม 120 100 

 
จากตารางท่ี 23ข พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” กอใหเกิดการลอกเลียนแบบ  ปานกลาง         
จําวน 65 คน  คิดเปนรอยละ 54.16 
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ตารางท่ี  24 
 
ตารางท่ี  24ก  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยท่ีมีตอกิริยาอาการ และคําพูด 

    ของดารานักแสดง   ในภาพยนตรไทย   “ในรูปแบบหนังแผน”   มีผลกระทบตอ 
    พฤติกรรม  การเลียนแบบของวัยรุน  (พดูจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน) 

 
กิริยาอาการ และคําพูดของดารานักแสดง   มีผลกระทบตอพฤติกรรม  การเลียนแบบของวัยรุน  

(พูดจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน) 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

70 
27 
23 

58.33 
22.50 
19.16 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 24ก พบวานกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” กิริยาอาการ และคําพูด ของดารานักแสดงมีผล 
กระทบตอพฤติกรรม  การเลียนแบบของวัยรุน  (พูดจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน)           
เห็นดวย  จํานวน 70 คน  คิดเปนรอยละ 58.33 
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ตารางท่ี  24ข  ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีมีตอกิริยาอาการ และคําพดู 
    ของดารานักแสดง   ในภาพยนตรไทย   “ในรูปแบบหนังแผน”   มีผลกระทบตอ 
    พฤติกรรม  การเลียนแบบของวัยรุน  (พดูจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน) 

 
กิริยาอาการ และคําพูดของดารานักแสดง   มีผลกระทบตอพฤติกรรม  การเลียนแบบของวัยรุน  

(พูดจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน) 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

82 
25 
13 

68.33 
20.83 
10.84 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 24ข พบวานกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” กิริยาอาการ และคําพูด ของดารานักแสดงมีผล 
กระทบตอพฤติกรรม  การเลียนแบบของวัยรุน  (พูดจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน)        
เห็นดวย   จํานวน 82 คน   คิดเปนรอยละ 68.33 
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ตารางท่ี  25 
 
ตารางท่ี  25ก   ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย   ท่ีมีตอภาพยนตรไทย 
      “ในรูปแบบหนังแผน”  กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม  ตอวัยรุน 
 

ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบวีซีด”ี  กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมตอวัยรุน 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

56 
48 
16 

46.66 
40 

13.33 
รวม 120 100 

 
 จากตารางท่ี 25ก พบวานกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมตอวัยรุน   
เห็นดวย   จํานวน 56 คน   คิดเปนรอยละ 46.66 

 
ตารางท่ี  25ข   ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   ท่ีมีตอภาพยนตรไทย 
      “ในรูปแบบหนังแผน”  กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม  ตอวัยรุน 
 

ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบวีซีด”ี  กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมตอวัยรุน 
ความคิดเหน็ จํานวน รอยละ 

เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 

74 
32 
14 

61.67 
26.67 
11.66 

รวม 120 100 
 
 จากตารางท่ี 25ข พบวานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สวนใหญมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” กอใหเกิดความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมตอวัยรุน   
เห็นดวย   จํานวน 74  คน   คิดเปนรอยละ  61.67  
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ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ีมีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
ท่ีมีลักษณะ  กระตุนอารมณ  และความรุนแรง  เปนประโยชนตอวัยรุนหรือไม  และควรปรับปรุง
อยางไร 
 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนใหญเห็นวาภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ       
หนังแผน”  ท่ีมีลักษณะ  กระตุนอารมณ  และความรุนแรง  ไมเปนประโยชนตอวัยรุน   ดังน้ี 
 1. ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  บางเร่ืองกําหนดใหมีฉากที่ไมสมควร   เชน      
มีภาพที่ดารา นักแสดงนําในภาพยนตร แตงกายดวยเส้ือผานอยช้ิน หรือ โป นํามาเผยแพรตอ
สาธารณะไมใชเพียงแตวยัรุนท่ีเปดรับชม แตในกลุมเยาวชนท่ียังไมบรรลุนิติภาวะนัน้ ก็ยังสามารถ
เปดรับชมไดเชนเดียวกนั 
 2. อาจเปนสวนหนึ่งของการเกิดปญหาในสังคม  เชน  ปญหาทางเพศสัมพันธกอนวัย       
อันควร 
 3. อาจทําใหเกดิการลอกเลียนแบบพฤติกรรม จากดารานําแสดงในภาพยนตรเร่ืองนั้น ๆ ได 
ซ่ึงยังจะเปนการกระตุนอารมณไปในทางที่ไมดี  กอใหเกิดนิสัยท่ีกาวราว  เกิดการทะเลาะวิวาท 
 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  ไดเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง  ดังนี ้
 1. ควรที่จะมีการ ออกมาตรการกฎหมายมาใชเพื่อปรับปรุง ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ
หนังแผน”  เชน  มีการกําหนดกลุมอายุของผูรับชม 
 2. ควบคุมการผลิตงานดานเน้ือหาของภาพยนตร โดยมีการนําประเด็นอ่ืนท่ีนาสนใจกวา
การนําเร่ืองเพศ  เร่ืองเซ็กซ  มาเปนจุดขาย 
 3. รัฐบาล ควรมีนโยบายควบคุมการแพรจําหนาย ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
ท่ีมีลักษณะไปในทางยัว่ยุอารมณทางเพศ ซ่ึงบางคร้ังภาพถายบนปกหนังแผน มีการนําเสนอภาพ
ดารานําแสดงเปลือยหนาอก  และเปนสวนหนึ่งของจุดขายอีกดวย 
 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สวนนอยเห็นวา ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ         
หนังแผน”  ท่ีมีลักษณะ กระตุนอารมณ  และความรุนแรง  นั้นเปนประโยชนตอวยัรุน  ดังนี ้
 1. วัยรุนท่ีไดชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  จะไดไมเอาอยางควรดูความ
เหมาะสม ถาคนดูแลวนําไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต เปนประสบการณในการแกไขปญหา 
และสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได 
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 2. ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” บางเร่ือง มีการเนนแสดงใหเห็นถึงประโยชน
และโทษของการกระทําอยางชัดเจน เพื่อจะรูเทาทันพวกมิจฉาชีพที่มีพฤติกรรมลอลวงผูหญิงไป
ขายตัวตามซอง  เชน  หนัง  “เจาพออางทองคํา” 
 
ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ท่ีมีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
ท่ีมีลักษณะ กระตุนอารมณ และความรุนแรง เปนประโยชนตอวัยรุนหรือไม และควรปรับปรุง
อยางไร 
 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต สวนใหญเหน็วา ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ
หนังแผน” ท่ีมีลักษณะ  กระตุนอารมณ  และความรุนแรง  ไมเปนประโยชนตอวยัรุน  ดังนี ้
 1. ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” บางเร่ืองจะใชคําพูดและการแสดงไมเหมาะสม 
และมุงแตเร่ืองเพศ  จนกลายเปนส่ือลามกทางออม  และยังทําใหวงการภาพยนตรเส่ือมโทรม 
 2. ทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมกาวราว ซ่ึงเกดิจากการลอกเลียนแบบกับส่ิงท่ีไดรับชมจาก
หนังแผน  จนกลายเปนปญหาในสังคม  
 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต  ไดเสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง  ดังน้ี 
1. ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ควรมีการควบคมุข้ันตอนในการผลิตบทภาพยนตร  

โดยเนนการสรางภาพยนตรท่ีสามารถรับชมไดท้ังครอบครัว 
2. ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ควรมีการแทรกคติคําสอนใหเด็ก ๆ ไดเรียนรู 

เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติได 
3. ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ควรมีกฎหมายเขามาควบคุม  โดยจํากัดอายุ

ในการรับชมภาพยนตรประเภทตาง ๆ เชนเดียวกับการท่ีมีขอหามจําหนายบุหร่ีในเด็กอายุต่ํากวา  
18 ป 

4. ควบคุมประเภทของภาพยนตร “ในรูปแบบหนังแผน” ไมใหมีแนวภาพยนตรอีโรติก 
มากเกินไป 

 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต สวนนอยเห็นวา ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ

หนังแผน” ท่ีมีลักษณะ กระตุนอารมณ และความรุนแรง นั้นเปนประโยชนตอวยัรุน  ดังนี ้
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1. ประโยชนในการใชชีวิตประจําวนั เพราะวัยรุนก็มีความคิด แตเขาจะเลือกทําหรือไม
ก็แลวแตละคน เพราะภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” สวนมากจะมีขอคิดแฝงตอนทาย         
เกือบทุกเร่ือง 

2. ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” บางเร่ืองท่ีมีลักษณะกระตุนอารมณและความ
รุนแรง แตมันก็มีเสนหในตวัของมันเอง และมีแงคิดท่ีดีใหกับสังคม ถามองในภาพรวมจะสะทอน
ใหเห็นท้ังดานท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน ซ่ึงข้ึนอยูกับผูชมวาจะมีการพิจารณาญาณใน
การรับชมอยางไร 
 
ตารางท่ี  26  แสดงความสัมพันธระหวางเพศ กับความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 

 หนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

ความถ่ีในการรับชม 
เพศ 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
สัปดาหละคร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
2 เดือน / คร้ัง 
มากกวานั้น 

46 
14 

38.33 
11.67 

 
26 
17 
17 

 
21.67 
14.17 
14.17 

รวม 60 50 60 50 
 
 จากตารางท่ี 26 พบวา นกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพศชายสวนใหญรับชม
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” สัปดาหละคร้ัง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.33 และ       
เพศหญิงสวนใหญรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” เดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 26 คน          
คิดเปนรอยละ 21.67 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  27  แสดงความสัมพันธระหวางเพศ กับความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 
 หนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ความถ่ีในการรับชม 
เพศ 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
สัปดาหละคร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
2 เดือน / คร้ัง 
มากกวานั้น 

39 
21 

32.50 
17.50 

 
17 
24 
19 

 
14.17 

20 
15.83 

รวม 60 50 60 50 
 
 จากตารางท่ี 27 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพศชายสวนใหญรับชม
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” สัปดาหละคร้ัง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 32.50 และ      
เพศหญิงสวนใหญ รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 2 เดือน / คร้ัง จํานวน 24 คน           
คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  28   แสดงความสัมพันธระหวางเพศ กับเหตุผลท่ีรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 
  หนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

เหตุผลท่ีรับชม 
เพศ 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
เพื่อคลายเครียด 
เพื่อความรู 
เพื่อความบันเทิง 
เพื่อความทันสมัย 
อ่ืน ๆ 

37 
4 

19 

30.83 
3.33 

15.83 

 
 

52 
3 
5 

 
 

43.33 
2.50 
4.17 

รวม 60 50 60 50 
 

จากตารางท่ี 28 พบวา นกัศึกษามหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพศชายสวนใหญรับชม
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  เพื่อคลายเครียด จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 30.83 และ 
เพศหญิงสวนใหญรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” เพื่อความบันเทิง จาํนวน 52 คน   
คิดเปนรอยละ 43.33  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  29   แสดงความสัมพันธระหวางเพศ กับเหตุผลท่ีรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 
  หนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 

เหตุผลท่ีรับชม 
เพศ 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
เพื่อคลายเครียด 
เพื่อความรู 
เพื่อความบันเทิง 
เพื่อความทันสมัย 
อ่ืน ๆ 

35 
2 

22 

29.17 
2.50 

18.33 

 
 

54 
4 
2 

 
 

45 
3.33 
1.67 

รวม 60 50 60 50 
 

จากตารางท่ี 29 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพศชายสวนใหญรับชม
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” เพือ่คลายเครียด จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 29.17 และ 
เพศหญิงสวนใหญรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  เพื่อความบันเทิง จํานวน 54 คน   
คิดเปนรอยละ  45  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 30  แสดงความสัมพนัธระหวางอาย ุกับความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 
หนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

 

ความถ่ีในการรับชม 
อายุ 

15-17 ป รอยละ 18-20 ป รอยละ 21-23 ป รอยละ 24 ปขึ้นไป รอยละ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 
2 เดือน / ครั้ง 
มากกวาน้ัน 

1 0.83 32 26.67 13 
40 
17 
9 

10.83 
33.33 
14.17 

7.5 

 
 
 

8 

 
 
 

6.67 
รวม 1 0.83 32 26.67 79 65.80 8 6.67 

 
 จากตารางท่ี 30  พบวา  นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญอายุระหวาง            
21-23 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปหนังแผน” เดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 
33.33 และรองลงมา อายุระหวาง 18-20 ป สัปดาหละ 1 คร้ัง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26.67 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 31  แสดงความสัมพนัธระหวางอาย ุกับความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ 
หนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

ความถ่ีในการรับชม 
อายุ 

15-17 ป รอยละ 18-20 ป รอยละ 21-23 ป รอยละ 24 ปขึ้นไป รอยละ 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 
2 เดือน / ครั้ง 
มากกวาน้ัน 

  24 20 15 
38 
25 
15 

12.50 
31.67 

20 
12.50 

 
 
 

4 

 
 
 

3.33 
รวม   24 20 92 76.67 4 3.33 

 
 จากตารางท่ี 31 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สวนใหญอายุระหวาง     
21-23 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปหนังแผน” เดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 
31.67 และรองลงมา อายุระหวาง 21 – 23 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” 2 เดือน / 
คร้ัง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 20 ซ่ึงเทากันกับอายุระหวาง 18 – 20 ป  สัปดาหละ 1 คร้ัง 
จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 20 ตามลําดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 215 

ตารางท่ี 32   แสดงความสัมพนัธระหวางอาย ุกับเหตุผลท่ีรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   
 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

 

เหตุผลที่รับชม 
อายุ 

15-17 ป รอยละ 18-20 ป รอยละ 21-23 ป รอยละ 24 ปขึ้นไป รอยละ 
เพ่ือคลายเครียด 
เพ่ือความรู 
เพ่ือความบันเทิง 
เพ่ือความทันสมัย 
อื่น ๆ 

1 0.83 32 26.67 4 
4 
71 

3.33 
3.33 

59.17 

 
 
 

3 
5 

 
 
 

2.5 
4.17 

รวม 1 0.83 32 26.67 79 65.83 8 6.67 

 
 จากตารางท่ี 32 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  สวนใหญอายุระหวาง 
18-20 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปหนังแผน” เพื่อคลายเครียด จาํนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 
26.67 และรองลงมา อายุระหวาง 21-23 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” เพื่อความ
บันเทิง  จํานวน 71 คน  คิดเปนรอยละ 59.17  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 33  แสดงความสัมพนัธระหวางอาย ุกับเหตุผลท่ีรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 

เหตุผลที่รับชม 
อายุ 

15-17 ป รอยละ 18-20 ป รอยละ 21-23 ป รอยละ 24 ปขึ้นไป รอยละ 
เพ่ือคลายเครียด 
เพ่ือความรู 
เพ่ือความบันเทิง 
เพ่ือความทันสมัย 
อื่น ๆ 

  24 20 11 
3 
76 
2 

9.17 
2.50 

63.33 
1.67 

 
 
 

2 
2 

 
 
 

1.67 
1.67 

รวม   24 20 92 76.67 4 3.34 

 
 จากตารางท่ี 33 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  สวนใหญอายุระหวาง 
18-20 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปหนังแผน” เพื่อความบันเทิง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
63.33 และรองลงมา อายุระหวาง 18-20 ป รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” เพื่อความ
บันเทิง  จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 34    แสดงความสัมพันธระหวางท่ีพักอาศัย กับความถ่ีในการรับชมภาพยนตรไทย   
  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 

 
ความถี่ในการ

รับชม 
ที่พักอาศัย 

บาน รอยละ หอพัก รอยละ บานเชา รอยละ คอนโดมิเนียม รอยละ อื่น ๆ  รอยละ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
2  เดือน / คร้ัง 
มากกวานั้น 

46 
1 

38.33 
0.83 

 
39 
9 

 
32.5 
7.5 

 
 

8 
1 

 
 

6.67 
0.83 

 
 
 

12 

 
 
 

10 

 
 
 

4 

 
 
 

3.33 
รวม 47 39.16 48 40 9 7.5 12 10 4 3.33 

 
 จากตารางท่ี 34 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย  ท่ีพักอาศัยท่ีบานสวนใหญ 
รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
38.33 และรองลงมา มีท่ีพักอาศัยเปนหอพัก รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”            
เดือนละ 1 ครั้ง  จํานวน 39 คน   คิดเปนรอยละ 32.5  ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 35    แสดงความสัมพันธระหวางท่ีพักอาศัย   กับความถ่ีในการรบัชมภาพยนตรไทย   

  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
 
ความถี่ในการ

รับชม 
ที่พักอาศัย 

บาน รอยละ หอพัก รอยละ บานเชา รอยละ คอนโดมิเนียม รอยละ อื่น ๆ  รอยละ 
สัปดาหละ 1 คร้ัง 
เดือนละ 1 คร้ัง 
2  เดือน / คร้ัง 
มากกวานั้น 

39 
3 

32.50 
2.50 

 
 

16 

 
 

13.33 

 
19 
24 
2 

 
15.83 

20 
1.67 

 
 
 

15 

 
 
 

12.5 

 
 
 

2 

 
 
 

1.67 
รวม 42  16 13.33 45 37.50 15 12.5 2 1.67 

 
 จากตารางท่ี 35 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ท่ีพกัอาศัยท่ีบานสวนใหญ 
รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” สัปดาหละ 1 ครั้ง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 
32.50 และรองลงมา มีท่ีพักอาศัยเปนบานเชา รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”               
2 เดือน / คร้ัง  จํานวน 24 คน  คิดเปนรอยละ 20  ตามลําดับ 
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ตารางที่  36  แสดงความสัมพันธระหวางเพศ กับที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
  ธุรกิจบัณฑิตย 

 

ท่ีพักอาศัย 
เพศ 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
บาน 
หอพัก 
บานเชา 
คอนโดมิเนียม 
อ่ืน ๆ  

47 
13 

39.17 
10.83 

 
35 
9 

12 
4 

 
29.17 

7.5 
10 

3.33 
รวม 60 50 60 50 

 
 จากตารางท่ี 36 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย เพศชายสวนใหญ  มีลักษณะ 
ท่ีพักอาศัยเปนบาน จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 39.17 และเพศหญิงสวนใหญมีลักษณะท่ีพกัอาศัย
เปนหอพกั  จํานวน 35 คน  คิดเปนรอยละ 29.17  ตามลําดับ 
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ตารางที่  37  แสดงความสัมพันธระหวางเพศ กับที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สวนดุสิต 

 

ท่ีพักอาศัย 
เพศ 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ 
บาน 
หอพัก 
บานเชา 
คอนโดมิเนียม 
อ่ืน ๆ  

42 
16 
2 

35 
13.33 
16.67 

 
 

43 
15 
2 

 
 

35.83 
12.5 
1.67 

รวม 60 50 60 50 
 
 จากตารางท่ี 37 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพศชายสวนใหญ  มีลักษณะ 
ท่ีพักอาศัยเปนบาน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 35 และเพศหญิงสวนใหญมีลักษณะท่ีพักอาศัย 
เปนบานเชา จาํนวน 43 คน  คิดเปนรอยละ 35.83  ตามลําดับ 
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บทที่  4 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจยั เร่ือง “การสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพยนตรไทย ในรูปแบบหนังแผน” 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศึกษาเฉพาะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  มีวัตถุประสงคของการวิจัย  
คือ 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดสิุต ท่ีมีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” 

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัศกึษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดสิุต  ท่ีมีตอภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบวีซีดี”  

ระเบียบการวจิัยคร้ังนี้ เปนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยเทคนิค
วิธีการเชิงสํารวจภาคสนาม (Field Survey Research Method) ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติยระดับปริญญาตรี จากทุกคณะในมหาวิทยาลัย และมหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตระดบัปริญญาตรี จากทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามหลายข้ันตอน (Multistaged Random Sampling) โดยแบงประชากร
ออกเปนกลุม (Cluster) กอนโดยใชแตละคณะเปนเกณฑในการแบง และจะนําแบบสอบถามไปให
กรอกเอง โดยการนั่งคอยท่ีจะเก็บแบบสอบถามคืน เม่ือไดรับแบบสอบถามคืนมา 210 คน สําหรับ
การวิเคราะหขอมูล จะออกมาในรูปของ ตาราง และกราฟมากกวาคําบรรยาย เนื่องจาก ผูทําวิจัยได
ใชเคร่ืองมือในการสอบถาม เปนแบบปลายปดและปลายเปด  ดังนั้นตองทําการสรุปและจําแนก
กลุมตัวอยางออกเปนกลุม ๆ เพื่อทําการวิเคราะหหาผลของการวิจยัวาออกมาเปนเชนใด 
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สรุปผลการวิจัย 
 
 1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง จากท้ัง 2 มหาวิทยาลัย เพศชายและเพศหญิงใน
จํานวนท่ีเทากนัคือ เพศชาย 120 คน เพศหญิง 120 คน สถานภาพนักศึกษาสวนใหญโดยเฉล่ีย            
จะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาอยูในระดับช้ันปท่ี 4 คณะท่ีศึกษาของกลุมตัวอยาง มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย จะมีการแจกแบบสอบถามท่ีครอบคลุมเกือบทุกคณะ แตจากการสํารวจพบวา คณะ
บริหารธุรกิจมากท่ีสุด สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จากการสํารวจพบวา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยมากท่ีสุด และนักศึกษาท้ัง 2 มหาวิทยาลัย มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) อยูใน
เกณฑท่ีดี คือ ระหวาง 2.01 – 3.00 มีอายุเฉล่ียของกลุมตัวอยาง มีอายุระหวาง 21 – 23 ป จาก        
กลุมตัวอยางสวนใหญท้ัง 2 มหาวิทยาลัย มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในเกณฑท่ีเทากนั คือ ประมาณ 
4,001 - 6,000 บาท โดยอาจมีสาเหตุมาจากกลุมตัวอยาง ยังมีอายุไมมากนัก รายไดสวนใหญจะมา
จากการที่ไดรับจากผูปกครอง ลักษณะที่พักอาศัยของกลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
สวนมากจะอาศัยอยูหอพัก ซ่ึงกลุมตัวอยางอาจมีภูมิลําเนาอยูในตางจัง หวดัหรืออยูหางไกลจาก
มหาวิทยาลัย ทําใหมีปญหาดานการเดนิทางท่ีคอนขางลําบาก และการอาศัยหอพักจะไดรับความ
สะดวกมากข้ึน สวนกลุมตัวอยางมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะอาศัยอยูท่ีบาน และบานเชา            
ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน โดยอาศัยท่ีบานเชามีจํานวนมากกวาเพียงเล็กนอยเทานัน้ พฤติกรรมของ      
กลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จะมีพฤติกรรมการเท่ียวสถานบันเทิง ซ่ึงอาจมีสาเหตุจาก
ปจจุบันวัยรุนทําตามกระแสนิยมเท่ียวสถานบันเทิงยามราตรีเพิ่มมากข้ึน และคิดวาไมใชเร่ืองท่ีเสียหาย
แตอยางใด สวนพฤติกรรมของกลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จะมีพฤติกรรมการดื่ม 
แอลกอฮอลสสูง 

 
2. พฤติกรรมการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนงัแผน” พบวานักศึกษาจาก

กลุมตัวอยางท้ังหมด เคยรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ลักษณะการเปดรับชม
ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ของกลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย จะมีลักษณะการเปด
รับชมกับเพื่อนเปนจํานวนมากท่ีสุด ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการที่พกัอาศัยอยูท่ีหอพัก หรือบานเชา
กับเพื่อน ทําใหมีการใชเวลาวางกับเพื่อนในการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
มากข้ึน วิธีการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ของกลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย 
สวนใหญจะใชวิธีการท้ังซ้ือและเชา เปนจํานวนมากที่สุด อาจมีสาเหตุมาจาก ภาพยนตรไทย          
“ในรูปแบบหนังแผน” ในปจจุบันมีใหเชาตามรานคอนขางมาก อีกท้ังมีความสะดวกและมีความ
ประหยดัมากกวาการซ้ือ แตสําหรับการซ้ือมาเปนสวนตัวนัน้ อาจมีสาเหตุมาจากท่ีมีความชอบใน
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ภาพยนตรเร่ืองนั้นเปนพิเศษ เม่ือดูแลวเกดิความชอบ จึงอยากซ้ือไวเพื่อเก็บสะสม ความถ่ีในการ
รับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ของกลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย สวนใหญอยูท่ี
สัปดาหละ 1 คร้ัง และมีเหตุผลในการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” คือ เพื่อความ
บันเทิง จากกลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย ชอบดูภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
ประเภทภาพยนตรตลก และมีส่ิงท่ีเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเลือกชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”
ของกลุมตัวอยางของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มีแรงจงูใจมาจากราคาท่ีถูกของภาพยนตร ซ่ึงถือ
ไดวาภาพยนตรไทยในรูปแบบหนังแผน มีราคาซ้ือ – ขาย ท่ีคอนขางถูกเมื่อเทียบกบัภาพยนตรจาก
ตางประเทศ ทําใหความสามารถในการซ้ือเปนเจาของของกลุมตัวอยางทําไดไมยากนัก สวนกลุม
ตัวอยางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะมีแรงจูงใจท่ีทําใหเลือกรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ
หนังแผน” เพื่อเปนการสนับสนุนภาพยนตรไทย ซ่ึงถือวาเปนส่ิงท่ีดีท่ีนักศึกษาเห็นความสําคัญ    
ในการสนับสนุนภาพยนตรไทยเพิ่มมากข้ึน และเม่ือดจูบจะมีการแนะนําภาพใหเพื่อน ๆ ดูกิจกรรม
ท่ีทําหลังจากการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” กลุมตัวอยางมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑติย สวนใหญจะพกัผอนนอนหลับ สวนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสิุต จะทํากจิกรรมสันทนาการ 
ซ่ึงก็ถือวาเปนการทํากิจกรรมที่เปนการผอนคลาย และความสบาย มากกวาท่ีจะออกไปขางนอก
บาน และจากกลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัยยังมีความเห็นตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” 
วาควรจะมีกฎหมายออกมาควบคุม และการนําภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ไปใช
ประโยชนในดานอ่ืน กลุมตัวอยางท้ัง 2 มหาวิทยาลัย คิดวาควรนําไปใชประโยชนในดานการศึกษา
เปนสวนใหญ และจะมีการรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ไมบอยข้ึน สาเหตุมาจาก
การท่ีบางคร้ังไดรับชมแลว มีความรูสึกวาไมไดรับประโยชนมากนัก จึงมีความคิดท่ีวาไมจําเปนท่ี
จะตองดูบอยข้ึน   แตอาจจะรักษาความถ่ีในการรับชมใหคงอยูอยางนีก้็เปนได 

 
3. จากความคิดเหน็ของกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยกับภาพถายบนปก ภาพยนตรไทย 

“ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะเราอารมณทําใหทานตัดสินใจรับชมอาจมีสาเหตมุาจากกลุมตัวอยาง
สวนใหญดจูากภาพถายบนปกของแผน เนื่องจากปกสวนใหญเปนลักษณะเปนรูปภาพที่เห็นสัดสวน
รางกายของนกัแสดงทั้งชายและหญิง เพือ่ดึงดูดใจใหเกิดความตองการดูเนื้อเร่ืองภายใน ภาพถาย
บนปกมีลักษณะท่ีเดนและชัดเจนท่ีส่ือออกมาทางลักษณะเราอารมณ เปนการกระตุนใหเกิดความ
ตองการรับรู และเกดิการรับชมตอไป เม่ือไดรับชม เกิดการทราบถึงเนื้อเร่ืองในภาพยนตรไทย           
“ในรูปแบบหนังแผน” นั้น วามีลักษณะยัว่ยุอารมณ กระตุนอารมณทางเพศเปนสวนใหญ จึงทําให
ส่ือออกมาในลักษณะยั่วยุอารมณ และมีความรุนแรงในภาพยนตรอีกดวย ซ่ึงอาจทําใหเกิดการ
ลอกเลียนแบบของวัยรุนได เชน การพูดจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัวตามแฟช่ัน ซ่ึงเปนวัยท่ีชักจูงใจ
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ไดงาย ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ีลอกเลียนแบบซ่ึงกันและกันอยูแลว เม่ือดูส่ือประเภทนี้ จึงเกิดความ     
อยากรูอยากเหน็ไดงาย จึงกอใหเกดิความเส่ือมโทรมทางศีลธรรม เนื่องจากมีการแพรกระจายอยาง
รวดเร็วและมีแหลงซ้ือ-ขายท่ีสะดวกงายดาย สามารถเลือกซ้ือ, ชม ไดอยางคอนขางอิสระ จนสามารถ 
ทําใหเกิดความรูสึกธรรมดา และถากลุมตัวอยางเลือกชมภาพยนตรท่ีมีการแสดงท่ีมีการกระตุน
อารมณทางเพศ อาจมีผลตอเนื่องไปถึงข้ันการมีเพศสัมพันธ จนทําใหอาจกอใหเกดิความเส่ือมโทรม
ทางศีลธรรมได 

 
4. ความคิดเหน็ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย ท่ีมีตอภาพยนตรไทย “ในรูปแบบ

หนังแผน” แสดงความคิดเห็นวา ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” บางเร่ืองกําหนดใหมีฉาก       
ท่ีไมสมควร เชน มีภาพท่ีดารา นักแสดงนํา แตงกายไมสุภาพ หรือไมสวมใสเส้ือผาหรือมีฉากรัก
มากเกินความจําเปน ซ่ึงอาจเปนการกระตุนอารมณหรือมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบ เนื่องจาก
เปนวยัท่ีชักจูงไดงาย จนอาจเปนการกอใหเกิดปญหาในสังคม เชน ปญหาทางเพศสัมพันธกอนวยั
อันควร ควรจะมีการออกกฎหมายมาใชเพือ่ปรับปรุง ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ใหมี
การรัดกุมมากยิ่งข้ึน หรือควบคุมการผลิตงานดานเนื้อหาของภาพยนตรโดยมีการนาํประเด็นอ่ืนท่ี
นาสนใจกวา การนําเร่ืองเพศ เร่ืองเซ็กส มาเปนจุดขาย อาจจะมีความรูเร่ืองเพศสอดแทรก เพื่อให
วัยรุนไดรูถึงวธีิการปองกัน หรืออาจจะมีแนวภาพยนตรท่ีใหเลือกหลากหลายมากกวานี ้ รัฐบาล  
ควรมีนโยบายควบคุมการแพรจําหนาย ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ท่ีมีลักษณะไปในทาง     
ยั่วยุอารมณทางเพศ ซ่ึงบางคร้ังภาพถายบนปก มีการนําเสนอภาพดารานําแสดงเปลือยหนาอก และ
เปนสวนหนึ่งของจุดขายอีกดวย 

 
5.  ความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ท่ีมีตอภาพยนตรไทย          

“ในรูปแบบหนังแผน” แสดงความคิดเหน็วา ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” บางเร่ืองจะใช
คําพูดและการแสดงไมเหมาะสม และมุงแตเร่ืองเพศ จนกลายเปนส่ือลามกทางออม และยังทําให
วงการภาพยนตรเส่ือมโทรม ทําใหเยาวชน มีพฤติกรรมกาวราว ซ่ึงเกิดจากการลอกเลียนแบบกบั 
ส่ิงท่ีไดรับชมจากหนังแผน จนกลายเปนปญหาในสังคม จึงควรมีการควบคุมข้ันตอนในการผลิต
บทภาพยนตร โดยเนนการสรางภาพยนตรท่ีสามารถรับชมไดท้ังครอบครัว ควรมีการแทรกคติ     
คําสอนใหวยัรุนไดเรียนรู เพื่อสามารถนําไปปฏิบัติและปองกันได ควรมีกฎหมายเขามาควบคุม 
โดยจํากดัอายใุนการรับชมภาพยนตรประเภทตาง ๆ หรือผลิตแนวภาพยนตรท่ีสรางสรรค เพื่อเปน
การพัฒนาภาพยนตรไทยใหดียิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
 
 ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรทําการศึกษาเกีย่วกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตรไทย 
“ในรูปแบบหนังแผน” ของนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย เพราะเปนกลุมเยาวชนท่ีอยูในชวงอยาก
เรียนรู  และแสวงหาส่ิงใหม ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 225 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบสํารวจความคิดเหน็เกี่ยวกับภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
ตอนท่ี  1  :  ขอมูลทางลักษณะประชากรศาสตร 
โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวาง    ท่ีทานเหน็ดวย 
 
1.  เพศ 

  ชาย     หญิง 
 
2.  อายุ 

  15 – 17 ป 
  18 – 20 ป 
  21 – 23 ป 
  24 ปข้ึนไป 

 
3.  สถาบันท่ีศึกษา 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

 
4.  ระดับการศึกษา 

  ป  1     ป  2 
  ป  3     ป  4 

 
5.  คณะท่ีศึกษา 

  วิศวกรรมศาสตร    คุรุศาสตร 
  นิติศาสตร    มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  บริหารธุรกิจ    วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  การบัญชี    วิทยาการจัดการ 
  เศรษฐศาสตร    ศิลปกรรมศาสตร 
  นิเทศศาสตร    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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6.  คะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPA) ………………………………. 
 
7.  รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน 

  ต่ํากวา  4,000 บาท 
  4,001 – 6,000 บาท 
  6,001 – 8,000 บาท 
  8,001 – 10,000 บาท 
  มากกวา 10,000 บาท 

 
8.  ท่ีพักอาศัย 

  บาน      หอพัก 
  บานเชา     คอนโดมิเนียม 
  อ่ืน ๆ..................................... 

 
9.  ทานมีพฤติกรรมตอไปนีห้รือไม 

พฤติกรรม มี ไมมี 
ก.  สูบบุหร่ี   
ข.  ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล   
ค.  เท่ียวสถานบริการ   
ง.  เท่ียวสถานบันเทิง   
 
ตอนท่ี  2  :  ขอมูลเกี่ยวกับการเปดรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองวาง    ท่ีทานเหน็ดวย 
 
10.  ทานเคยชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  หรือไม 

  เคย     ไมเคย 
 
11.  การเปดรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ของทานเปนอยางไร 

  รับชมคนเดียว    รับชมกับเพื่อน 
  รับชมกับครอบครัว    อ่ืน ๆ...................................... 
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12.  ทานรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ดวยวิธีการใด 
  ซ้ือ      ท้ังซ้ือและเชา 
  เชา      ยืม 
  อ่ืน ๆ....................................... 

 
13.  ทานรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  บอยแคไหน 

  สัปดาหละ 1 คร้ัง 
  เดือนละ 1 คร้ัง 
  2 เดือน / คร้ัง 
  มากกวานัน้ 

 
14.  ทําไมทานถึงรับชมภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”   

  เพื่อคลายเครียด     เพื่อเพ่ิมความรู 
  เพื่อความบันเทิง     เพื่อความทันสมัย 
  อ่ืน ๆ.......................................... 

 
15.  ประเภทภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  ท่ีทานชอบดูมากท่ีสุด (ตอบไดเพียงขอเดยีว) 

  แอกช่ัน     ตลก 
  โรแมนติก     ดรามา 
  สยองขวญั  นากลัว  ลึกลับ    ประวัติศาสตร  สารคดี 
  อีโรติก      อ่ืน ๆ....................................... 

 
16.  ส่ิงใดท่ีเปนแรงจูงใจท่ีทําใหทานเลือกรับชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  
       (เรียงลําดบั 1 – 5 โดยกาํหนดให  1 = มากท่ีสุด  และ 5 = นอยท่ีสุด) 

  ราคาถูก     มีความหลากหลาย 
  เพื่อสะสม     ประหยัดเวลา  สะดวก 
  สามารถดูไดท้ังครอบครัว    ชอบดารา  นักแสดงนํา 
  เปนการสนับสนุนภาพยนตรไทย   อ่ืน ๆ..................................... 
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17.  ทานจะแนะนําเพื่อนมาดูหรือไม 
   แนะนํา     ไมแนะนํา 
 
18.  หลังจากชมภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน”  สวนใหญทานทํากิจกรรมใด 
   เท่ียวกลางคืน    พูดคุยกับเพื่อน 
   มีเพศสัมพันธ    ทํากิจกรรมสันทนาการ 
   พักผอนนอนหลับ    อ่ืน ๆ...................................... 
 
19.  ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  ควรมีกฎหมายควบคุมหรือไม 
   ควรม ี     ไมควรม ี
 
20.  ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  สามารถนําไปใชประโยชนในดานใดไดบาง 
   การศึกษา    การปองกนัภัย 
   การทองเที่ยว    การพัฒนาประเทศ 
 
21.  ทานจะดภูาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  บอยข้ึนหรือไม 
   บอย     ไมบอย 
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ตอนท่ี  3  :  คนเรามีความคิดเห็นเกีย่วกับภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนังแผน”  แตกตางกัน 
                    อยากทราบวา   ทานมีความเหน็กันอยางไร 
โปรดทําเคร่ืองหมาย    ในในชองวาง    ท่ีทานเหน็ดวย 
 

คําถาม 
เห็นดวย
อยางยิ่ง 

เห็นดวย เฉย ๆ ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง 

22.  ภาพถายบนปกภาพยนตรไทย           
“ในรูปแบบหนังแผน”  ท่ีมีลักษณะ
เราอารมณทําใหทานตัดสินใจชม
ภาพยนตร 

     

23.  เนื้อหาในภาพยนตรไทย            
“ในรูปแบบหนังแผน” มีลักษณะ 
ยั่วยุอารมณ กระตุนอารมณทางเพศ 

     

24.  เนื้อหาในภาพยนตรไทย             
“ในรูปแบบหนังแผน”  มีลักษณะ
ความรุนแรง 

     

25.  ภาพยนตรไทย  “ในรูปแบบหนัง
แผน”  กอใหเกิดการลอกเลียนแบบ 

     

26.  กิริยาอาการและคําพูดของดารา       
นักแสดงนํา มีผลกระทบตอ
พฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุน 
(พูดจาหยาบคาย, ดัดจริต, แตงตัว
ตามแฟช่ัน) 

     

27.  ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนัง
แผน” กอใหเกดิความเส่ือมโทรม
ทางศีลธรรมตอ วัยรุน 
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28.  ทานคิดวา ภาพยนตรไทย “ในรูปแบบหนังแผน” ท่ีมีลักษณะกระตุนอารมณ และความรุนแรง   
       เปนประโยชนตอวัยรุนหรือไม  และควรปรับปรุงอยางไร 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
 
 
 

ขอขอบคุณทุกทานท่ีสละเวลาและใหความรวมมือในการใหขอมูล 
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ  : อรียสรวง  นิลวรรณ 
 
วัน เดือน ปเกิด : 25   พฤษภาคม   2521 
 
วุฒิการศึกษา : 2544 ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิทยุกระจายเสียง-วิทยโุทรทัศน   
มหาวิทยาลัยเซนตจอนหน 

2547 ประกาศนยีบัตร  วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

2547 ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   สาขานิเทศศาสตรธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 

ประวัติการทํางาน  : 
   2544 – 2546 นักขาว/นักประชาสัมพันธ   

บริษัท ดีดาวิดโีอโปรดักช่ัน จํากัด 
   2544 – 2546 หัวหนาประชาสัมพันธ   
     บริษัท  Sam Communication  
   ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการบริษัท  Areeya  Herbal  Spa 
      
 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



