
 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 517 
 

การตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน:  
ศึกษากรณีกฎหมายดานส่ือภาพยนตรและวีดิทัศน 

Interpretation of Public Order or Moral Principles: A Case Study of Laws 
Concerning Movies and Videos 

อติพัฒน แขมทอง1* 
Atiphat Khamthong1* 

บทคัดยอ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาถึงแนวทางการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนผานกรณีศึกษาของกฎหมายดานสื่อภาพยนตรและวีดิทัศน และ (2) เพ่ือทราบถึงผลการ
ตีความท่ีอาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญไดรับรองไว โดยงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ และบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจน
กรณีศึกษาภาพยนตรและวีดิทัศนจํานวน 30 เร่ือง ท้ังภาพยนตรตางประเทศและภาพยนตรไทยท่ีมีบริบทเก่ียวของ
กับสังคมไทย 

ผลการศึกษาพบวา มีความยอนแยงในการตีความหลักกฎหมายดังกลาวในกลุมภาพยนตรและวีดิทัศนท้ัง 
5 ประเภท อันไดแก 1) มีเน้ือหาเก่ียวกับราชวงศและประวัติศาสตรไทย 2) มีเน้ือหาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
ดินแดน และความสัมพันธระหวางประเทศ 3) มีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนาและศีลธรรมจรรยา 4) มีเน้ือหาเกี่ยวกับเพศ
และเพศท่ีสาม และ 5) มีเน้ือหาเกี่ยวกับความนาหวาดเสียวและสยองขวัญ  
 ความยอนแยงของการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดขีองประชาชนตาม
กรณีศึกษากฎหมายดานสื่อภาพยนตรและวีดิทัศนไมไดมีเหตุผลหลักมาจากบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีความ
แตกตางกัน แตมาจากการรับรูในเชิงสัญวิทยาและความหมายแฝงท่ีเปลี่ยนแปลงและไมเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย 
ตลอดจนการใหความสําคัญตอสิ่งท่ีปรากฏในงานภาพยนตรและวีดิทัศนมากกวาเจตนารมณของผูสรางภาพยนตร  
คําสําคัญ: การตีความ, ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน, ภาพยนตรและวีดิทัศน  
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Abstract  
This research aims to (1) study the interpretation of public order or moral principles 

through the case study of laws concerning movies and videos, and (2) acknowledge the results of 
interpretation which may affect the rights and freedom of people as ratified by the constitution. 
This research is the quality research, consisting of an analysis of relevant documents and law 
provisions, including the case study of 30 movies and videos, both foreign and Thai movies 
featuring Thai social contexts.  

The study found that the interpretation of such law principles was a paradox regarding 
the five categories of movies and videos; 1) containing the contents related to the monarchy and 
Thai history, 2) containing the contents related to politics, government, land, and international 
relationship, 3) containing the contents related to religions, morals, and ethics, 4) containing the 
contents related to sex and transgender, and 5) containing the contents related to thrills and 
fears.  

A paradox of the interpretation of public order and moral principles based on the case 
study of laws concerning movies and videos was not mainly caused by the different law 
provisions. However, it was truly derived from perceptions of semiology and signification, either 
chaning or unchanging, according to the social contexts, apart from a more attention to the 
movies and videos than the intention of movie makers.   
Keyword: Interpretation, Public order or moral principles, Movies and videos  

 
บทนํา 
 ภาพยนตรเปนสื่ออีกประเภทหน่ึงท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูงจากกลุมผูชมแทบทุกวัยในสังคม ดังจะ
เห็นไดจากประเภทของภาพยนตรท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ ท้ังน้ีเพ่ือตอบสนอบความตองการดานความบันเทิง
ของผูชมแลว ภาพยนตรบางประเภทยังมุงท่ีจะตีแผปญหาหรือสภาพความเปนจริงของสังคมในมิติใดมิติหน่ึงเพ่ือให
เกิดการรับรูและแกปญหารวมกันในสังคมตามการตีความของผูสรางภาพยนตรเอง ดังน้ันภาพยนตรจึงอาจเปนสิ่งท่ี
สมมติสรางขึ้นมาเองท้ังหมดหรือมาจากเคาโครงเร่ืองจริงบางสวนเพ่ือบรรลุความมุงหมายของผูสรางงานภาพยนตร
ดังกลาว 
 อยางไรก็ตาม อุปสรรคท่ีสําคัญอยางหน่ึงตอบทบาทของภาพยนตรในฐานะท่ีเปนสื่อมวลชนแขนงหน่ึง คือ
การท่ีหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีรัฐไดเขามาควบคุมสื่อภาพยนตรอยางเขมงวด ซ่ึงท่ีผานมาไดมีการรวมตัวกัน
ของกลุมบุคคลท่ีทํางานดานภาพยนตรเพ่ือเรียกรองใหรัฐผอนปรนการควบคุมภาพยนตรและใหเคารพเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็นของผูสรางภาพยนตรและสิทธิของผูชมโดยท่ัวไปในการรับชมภาพยนตรดวย ซึ่งเหตุผลหนึ่งท่ี
หนวยงานของรัฐผานคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรหยิบยกมาใชเพ่ือไมอนุญาตใหเผยแพรภาพยนตรหรือวีดิ
ทัศนหรือใหมีการตัดทอนแกไขกอนออกนําเผยแพรคือ การท่ีภาพยนตรหรือวีดิทัศนน้ันมีลักษณะฝาฝนหรืออาจฝา
ฝนตอหลักกฎหมายวาดวย “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”  
 ในความเปนจริงแลว คําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี” เปนคําท่ีมีความหมายกวางขวางและ
ไมมีขอบเขตท่ีแนนอนชัดเจน ซ่ึงการรับรูหรือความเขาใจเก่ียวกับวาสิ่งใดเปนความสงบเรียบรอยหรือขัดตอความ
สงบเรียบรอย และสิ่งใดเปนศีลธรรมอันดีหรือขัดตอศีลธรรมอันดี มีความแตกตางกันไปตามมุมมองและการตีความ
ของแตละบุคคล ดังน้ันเมื่อกฎหมายไมไดกําหนดนิยามคําดังกลาวไวอยางชัดเจน การท่ีมุงใหผูมีหนาท่ีหรือมีอํานาจ
ตีความขอความดังกลาวเองโดยไมมีขอบเขตท่ีแนนอน ดังในกรณีของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรท่ีมีมติ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหเผยแพรภาพยนตรหรือวีดิทัศนตามการตีความหลักกฎหมายดังกลาวของคณะกรรมการ
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เอง จึงอาจมีสงผลกระทบตอเสรีภาพของผูสรางภาพยนตรและสิทธิของประชาชนท่ัวไปในการรับชมภาพยนตรหรือ
วีดิทัศนดังกลาวดวย  
 จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงไดนําเสนอถึงปญหาท่ีเก่ียวของกับการตีความหลักกฎหมายวาดวย
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยมีกรณีศีกษาคือภาพยนตรและวีดิทัศน เพ่ือเปนแนวทางใน
การทําความเขาใจแนวทางการตีความหลักกฎหมายดังกลาว ตลอดจนเปนการพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา
ภาพยนตรและวีดิทัศนของหนวยงานรัฐผูมีอํานาจหนาท่ีตลอดท่ีผานมาวามีการตีความหลักกฎหมายดังกลาวไปใน
ทิศทางใดและมีความยอนแยงกันเองหรือไม โดยหวังวางานวิจัยฉบับน้ีจะทําใหผูสรางภาพยนตรมีความเขาใจถึงแนว
ทางการตีความเกี่ยวกับหลักกฎหมายดังกลาวของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนมากย่ิงขึ้น ในอีก
ทางหน่ึง จะทําใหผูมีอํานาจหนาท่ีไดมองเห็นปญหาเกี่ยวกับการตีความหลักกฎหมายดังกลาว ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนผานกรณีศึกษาของกฎหมายดานสื่อภาพยนตรและวีดิทัศน 
2. เพ่ือทราบถึงผลการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ผานกรณีศึกษากฎหมายดานสื่อภาพยนตรและวีดิทัศนวาสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญมากนอยเพียงใด 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
 คําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” เปนถอยคําท่ีมีความหมายกวางมากและไมมี
การบัญญัติไวโดยชัดแจง โดยการจะทราบวาลักษณะใดขัดหรือไมขัดตอหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีอาจตองพิจารณาบริบททางสังคมในแตละยุคสมัยรวมดวย  

จ๊ิด เศรษฐบุตร (2522) ไดใหความหมายของคําวา “ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
เปนขอหามหรือขอบังคับซ่ึงสังคมไดวางระเบียบแบบแผนไวเพ่ือใหสมาชิกของสังคมปฏิบัติตามและสังคมโดยรวม
สามารถดําเนินตอไปได ตลอดจนธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมเพ่ือใหเกิดความสงบสุขของแตละสังคม โดย
หลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีน้ันอาจแตกตางกันออกไปตามแตละทองถิ่นและยุคสมัยดวย 

ในทํานองเดียวกัน อุกฤษณ มงคลนาวิน (2518) มองวาหลักกฎหมายดังกลาวอาจแปรเปลี่ยนไปตามยุค
สมัยและแตกตางกันในแตละประเทศ ซ่ึงอาจมีท้ังกฎหมายบัญญัติไวโดยตรงหรือไมก็ได โดยการพิจารณาวาสิ่งใดขัด
หรือไมขัดหลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนควรใหเปนหนาท่ีของศาลในการจะใชดุลพินิจใน
การตัดสินเปนกรณีไป ท้ังน้ีอาจตองศึกษาจากแนวคําพิพากษาศาลสูงประกอบกับการรับฟงความคิดเห็นของ
นักวิชาการและบุคคลท่ัวไป ตลอดท้ังใหความสนใจศึกษาและสังเกตการณในเร่ืองระบบสังคมและลัทธิทางสังคมท่ี
กําลังเปลี่ยนแปลงดวย 

แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ผานกรณีศึกษาสื่อภาพยนตรและวีดิทัศนกลาวคือ แนวความคิดวาดวยสัญวิทยาและความหมายแฝง (Semiology 
and Signification) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกับระบบของสัญลักษณท่ีปรากฏอยูในความคิดมนุษย รวมถึงทุกสิ่งทุกอยาง
รอบตัว โดยสัญลักษณอาจแสดงออกในรูปแบบของภาษา รหัส สัญญา หรือเคร่ืองหมายอื่นใดก็ไดท่ีสื่อความหมาย
และเปนท่ีรับรูกันในสังคมหรือเฉพาะกลุม  

นอกจากน้ี แนวคิดในการตีความท่ีวา “ผูประพันธตายเสียแลว” (The author is dead) เปนแนวคิดท่ีสื่อ
ความหมายในทํานองท่ีวาผูประพันธเปนเพียงผูเลื่อกคําจากระบบภาษามาเรียงกันเทาน้ัน โดยจะมีความคิดหรือ
ความรูสึกอยางไรไมใชสิ่งสําคัญ เพราะความสําคัญอยูท่ีผูอานวาจะไดรับอะไรจากสิ่งท่ีผูประพันธไดแตงขึ้นมา
ตางหาก ผูประพันธจึงเสมือนวาไดตายแลวพรอมกันกับการเกิดขึ้นของตัวบทและตัวผูอาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งไดศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลดวยรูปแบบการวิจัยเอกสาร 

โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของประกอบดวย หนังสือ วารสาร บทความทางวิชาการ งานวิจัย 
รายงาน วิทยานิพนธ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติภาพยนตร พ.ศ.2473 
พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน 
พ.ศ.2551 ตลอดจนกฎหมายและประกาศตางๆ ท่ีเก่ียวของกับภาพยนตรและวีดิทัศน 

อน่ึง งานวิจัยน้ีไดศึกษาแนวทางการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีผาน
ภาพยนตรและวีดิทัศนจํานวน 30 เร่ือง ซ่ึงมีท้ังภาพยนตรจากตางประเทศและภาพยนตรไทยเอง โดยภาพยนตร
เหลาน้ีตองมีบริบทท่ีเก่ียวของกับสังคมไทย ความเชื่อ หรือวิถีชีวิตของไทยอยูดวย จากน้ันผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
และจัดหมวดหมูประเภทภาพยนตรท่ีผานการพิจารณาและไมผานการพิจารณาหรือมีคําสั่งใหตัดทอนแกไขเน้ือหา
หรือฉากของภาพยนตรกอนออกเผยแพรในราชอาณาจักร ซ่ึงเหตุผลสําคัญในการไมพิจารณาอนุญาตหรือมีคําสั่งให
เปลี่ยนแปลงแกไขมาจากสิ่งท่ีคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตรหรือหนวยงานรัฐเห็นวามีลักษณะฝาฝนตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เพ่ือใหทราบถึงแนวทางการตีความหลักกฎหมายดังกลาวและ
เปนการตรวจสอบยอนกลับถึงผลการพิจารณาภาพยนตรท่ียกมาเปนกรณีศึกษาผานหลักกฎหมายดังกลาวถึงความ
เท่ียงตรง การยอนแยง หรือการลื่นไหลของการตีความดวย 

สรุปผลการวิจัย 
ภาพยนตรและวีดิทัศนท่ีหามเผยแพรในราชอาณาจักรหรือใหตัดทอนแกไขเน้ือหาหรือฉากกอนออก

เผยแพรในราชอาณาจักรไทยดวยเหตุผลวามีลักษณะฝาฝนหรือาจฝาฝนตอหลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนมีดังน้ี 

1. ภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับราชวงศและประวัติศาสตรไทย ไดแก ANNA AND THE KING OF SIAM 
(2489), THE KING AND I (2499), และ ANNA AND THE KING (2542) 

2. ภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับการเมืองการปกครอง ดินแดน และความสัมพันธระหวางประเทศ ไดแก 
ทองปาน (2519), เชคสเปยรตองตาย (2555), ฟาต่ําแผนดินสูง (2556), ปติภูมิ พรมแดนแหงรัก (2556), และเหนือ
เมฆ 2: มือปราบจอมขมังเวทย (2556)  

3. ภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนาและศีลธรรมจรรยา ไดแก คนกราบหมา (2540), ศพ (2549), 
แสงศตวรรษ (2550), หลวงพ่ีเทง 2 รุนฮารํ่ารวย (2551), และอาปติ (2558) 

4. ภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับเพศและเพศท่ีสาม อันไดแก สัตวประหลาด! (2547), อินเซค อิน
เดอะแบ็คยารด (2553), และชั่วฟาดินสลาย (2553)  

5. ภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงดานพฤติกรรม ภาษา รวมท้ังมีเน้ือหาเก่ียวกับความนา
หวาดเสียวและสยองขวัญ ไดแก เชือดกอนชิม (2552) 

สวนภาพยนตรอื่นๆ ซ่ึงจัดอยูในประเภทภาพยนตรท้ัง 5 ประเภทดังกลาวมาท่ีไดรับอนุญาตใหเผยแพร
โดยไมมีคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเน้ือหาหรือภาพฉากกอนการเผยแพรในราชอาณาจักรไดแก ตํานานสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช (ภาค 1-6), พลเมืองจูหลิง (2552), หมอเจ็บ (2547), โกยเถอะโยม (2549), นาคปรก (2553), เทง
โหนงจีวรบิน (2554), รักแหงสยาม (2550), รูมเมท เพ่ือนรวมหอง…ตองแอบรัก (2552), นํ้าตาลแดง (2553), คืน
น้ัน (2558), แมเบ้ีย (2558), พรหมจรรย สวยพันธสยอง (2558), จันดารา ปฐมบท (2555), จันดารา ปจฉิมบท 
(2556),  
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อภิปรายผลการวิจัย 
การใชดุลพินิจในการตีความหลกักฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนท่ีเปน

สวนหน่ึงของบทบัญญัติกฎหมายท่ีเปนการใชอํานาจของรัฐในการควบคุมภาพยนตรและวีดิทัศนเปนสิ่งท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงตอสิทธิเสรีภาพของผูสรางภาพยนตรและผูชมโดยท่ัวไป ดังน้ันการใชอํานาจในการตีความจึงตอง
เปนไปดวยความชอบธรรมและอยูในขอบเขตท่ีเหมาะสมสําหรับแตละกรณี  

ผลการศึกษาพบวา ในกลุมภาพยนตรท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับราชวงศและประวัติศาสตรไทย การใชดุลพินิจใน
การใหอนุญาตเผยแพรจากหนวยงานรัฐหรือผานคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรคอนขางเปนไปดวยความ
ระมัดระวัง เน่ืองจากสถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักท่ีสําคัญอยางหน่ึงของสังคมไทย การนําเสนอภาพยนตรไป
ในทางท่ีจะสงผลกระทบตอพระเกียรติของพระมหากษัตริยหรือพระราชวงศจึงเปนการมิบังควร หากแตเปนกรณี
การสงเสริมความสามัคคีหรือปลูกฝงความรักในความเปนชาติไทย ภาพยนตรเหลาน้ันจะไมมีปญหาเกี่ยวกับเร่ืองการ
ตีความวาขัดตอหลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ท้ังน้ีการท่ีภาพยนตรกลุมน้ีถูกตีความวาขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีเพราะวาเน้ือหาหรือภาพฉากท่ีแสดงออกในภาพยนตรอาจสงผลกระทบตอความรูสึกของ
ประชาชนโดยท่ัวไปในทางท่ีไมเหมาะสม และเปนการมองวามีผลกระทบในเชิงลบตอสถาบันพระมหากษัตริยหรือ
พระราชวงศ 

ในกลุมภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ดินแดน และความสัมพันธระหวางประเทศ 
พบวาผลการพิจารณาท่ีเกิดจากการตีความหลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีมักมองวาการนําเสนอ
ภาพยนตรหรือวีดิทัศนเหลาน้ันมีผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดน หรือหากปรากฏวามีเน้ือหาท่ีเปนการลอเลียน
หรือเสียดสีการเมืองการปกครองและแนวนโยบายแหงรัฐก็จะถูกมองวาขัดตอความสงบเรียบรอยดวยเชนกัน 
อยางไรก็ตาม การลักลั่นของการตีความหลักกฎหมายดังกลาวยังมีใหพบเห็นอยูบาง กลาวคือภาพยนตรท่ีมีเน้ือหา
คลายกันและมีภาพฉากท่ีคลายคลึงกัน แตผลการพิจารณาของหนวยงานรัฐหรือคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
กลับแตกตางกัน ซึ่งทําใหมองไดวายังมีปจจัยภายนอกอยางอื่นๆ นอกเหนือจากความเขาใจในสัญลักษณและ
ความหมายแฝงท่ีแสดงออกในภาพยนตรหรือวีดิทัศนดังกลาวมา โดยภาพยนตรในกลุมน้ีจะถูกตีความวาขัดตอความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีหรือไม ขึ้นอยูกับวาสงผลกระทบตอระบบการเมืองการปกครองและนโยบายแหงรัฐ
มากหรือนอยเพียงใด โดยเฉพาะในกรณีของเร่ืองดินแดนอาณาเขตและความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งเปนเร่ือง
ละเอียดออนและสงผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ดั้งน้ันภาพยนตรในกลุมนี้จึงมีแนวโนมท่ีสุมเสี่ยงตอการถูก
พิจารณาวาขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี 

ในกลุมภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับศาสนาและศีลธรรมจรรยา พบวาการตีความหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับศีลธรรมอันดีของประชาชนจะถูกนํามาปรับใชมากกวาหลักกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความสงบเรียบรอย ซึ่งย่ิงทํา
ใหเกิดขอถกเถียงเปนอยางมากในสังคมไทย เน่ืองจากมุมมองหรือการรับรูวาสิ่งใดขัดหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนมีความแตกตางกัน ไมวาจะเปนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรเองหรือกลุมคนในสังคมก็ตาม บางคร้ัง
จึงคอนขางยากในการท่ีจะหาจุดท่ีลงตัวกันระหวางทุกฝาย ดังน้ันภาพยนตรและวีดิทัศนในกลุมน้ีจึงปรากฏความ
ยอนแยงหรือการไหลลื่นของการตีความมากท่ีสุด โดยไมวาภาพยนตรดังกลาวจะอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย
เดียวกันหรือไมก็ไมใชเปนเหตุผลสําคัญในการจะอธิบายความลักลั่นของการตีความหลักศีลธรรมอันดีไดเลย 
เพราะวาผลการพิจารณาหรือคําสั่งใหปรับเปลี่ยนตัดทอนเน้ือหาและภาพฉากจะยึดถือเปนหลักเกณฑท่ีแนนอน
ตายตัวไมได จึงกลาวไดวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรท่ีมีตอภาพยนตรกลุมน้ีมีความแปรผัน
มากท่ีสุด ซึ่งปจจัยท่ีสําคัญอยางหน่ึงคือกระแสสังคมท่ีมีตอภาพยนตรเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในกลุมน้ีวาเปนไปในทางบวก
หรือทางลบดวย 

ในกลุมภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับเพศและเพศท่ีสาม พบวามีการผอนปรนในดานการตีความเก่ียวกับ
หลักวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนมากยิ่งขึ้นในยุคปจจุบัน สังเกตไดจากการท่ีมี
ภาพยนตรและวีดิทัศนท่ีเก่ียวกับเพศท่ีสามเขาฉายตามโรงภาพยนตรและวางจําหนายมากขึ้น จึงทําใหมองไดวาการ
ท่ีสังคมยอมรับการดํารงอยูของเพศท่ีสามเปนสิ่งท่ีผลักดันใหมีการผอนปรนใหอนุญาตภาพยนตรในกลุมน้ีมากย่ิงขึ้น 
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อยางไรก็ตาม การตีความของหนวยงานรัฐหรือคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรในภาพยนตรกลุมดังกลาวน้ีก็ยัง
ปรากฏใหเห็นถึงความลักลั่นหรือยอนแยงบาง ซ่ึงในบางคร้ังมุมมองของคนในสังคมและคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตรเปนสิ่งท่ีสวนทางกัน อยางไรก็ตามภาพยนตรกลุมน้ีในปจจุบันมีแนวโนมการตีความไปในทางท่ีวาไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี ท้ังน้ีเหตุผลประการหน่ึงคือการท่ีสังคมรับรูถึงความเสมอภาคทางเพศและการ
ยอมรับเพศท่ีสามใหมีพ้ืนท่ีในสังคม โดยภาพยนตรในกลุมน้ีจะตองไมปรากฏเน้ือหาหรือฉากท่ีขัดตอบทบัญญัติของ
กฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของดวยเชนกัน  

ในกลุมภาพยนตรท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับความรุนแรงดานพฤติกรรม ภาษา รวมท้ังมีเนื้อหาเก่ียวกับความนา
หวาดเสียวและสยองขวัญ พบวาหลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีถูกหยิบยกนํามาใชบางสําหรับภาพยนตร
แตละเร่ืองท่ีมีเน้ือหาหรือภาพฉากท่ีขัดตอหลักดังกลาวมากหรือนอยตางกัน ดังน้ันแมวาภาพยนตรอาจมีเน้ือหาท่ี
มองดูรุนแรงหรือมีความนาหวาดเสียวบางก็อาจไดรับอนุญาตใหทําการเผยแพรไดโดยวิธีการทําเบลอภาพหรือการ
ขึ้นคําเตือนเก่ียวกับการกระทําดังกลาวท่ีมองดูรุนแรงน้ัน ท้ังน้ีในปจจุบันภาพยนตรกลุมน้ีมีแนวโนมไปในทิศทางท่ี
คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรจะมองวาไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี เน่ืองจากเห็นวาเปนเพียง
การแสดงหรือเหตุการณสมมติเพ่ือความบันเทิงเทาน้ัน ยกเวนเสียแตวาจะมีภาพท่ีแสดงถึงความโหดรายจนเกินไป 
หรือมีเน้ือหาท่ีสงผลกระทบตอกลุมคนหรือกลุมวิชาชีพตางๆ ในสังคมดวย 

อน่ึง การศึกษายังพบวาการตีความเก่ียวกับหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนตามกรณีศึกษาของภาพยนตรและวีดิทัศนท่ีแตกตางกันน้ีสวนหนึ่งจากมุมมองทางสัญวิทยาและ
ความหมายแฝงท่ีแตละบุคคลรับรูไมเหมือนกัน นอกเหนือจากการตีความในลักษณะท่ีเสมือนวา “ผูประพันธตายเสีย
แลว” ซ่ึงไมไดมีการพิจารณาถึงจุดมุงหมายของผูสรางภาพยนตร เพราะถือเสมือนวาผูสรางภาพยนตรไดตายไป
พรอมกันกับการเกิดขึ้นของภาพยนตรดังกลาวและผูชมภาพยนตร ดังน้ันการตีความจึงมุงท่ีตัวงานภาพยนตรเปน
สําคัญ ไมไดมองถงึจุดมุงหมายของผูสรางงานภาพยนตรท่ีมีความสําคัญไมแพกัน ซ่ึงเห็นไดชัดจากกลุมภาพยนตรท่ีมี
เน้ือหาเกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรมจรรยาท่ีมีการตีความหลักศีลธรรมอันดีตางกันระหวางคนในสังคมและหนวยงาน
รัฐท่ีใชอํานาจควบคุมสื่อภาพยนตรและวีดิทัศน ซ่ึงทําใหเกิดความยอนแยงหรือความลักลั่นในการตีความและผลการ
พิจารณาทีไมเท่ียงตรง อันอาจสงผลตอสิทธิเสรีภาพของผูสรางภาพยนตรและผูชมโดยท่ัวไปตามท่ีบัญญัติรับรองไว
ในรัฐธรรมนูญ 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาถึงแนวทางการตีความหลักกฎหมายวาดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนผานกรณีศึกษาของภาพยนตรและวีดิทัศน ซ่ึงในทางหน่ึงจะชวยใหผูสรางภาพยนตรไดทราบถึง
ลักษณะเน้ือหาหรือภาพฉากภาพยนตรท่ีสงผลตอการพิจารณาอนุญาตจากหนวยงานรัฐหรือคณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร เน่ืองจากถูกมองวามีลักษณะฝาฝนหรืออาจฝาฝนหลักกฎหมายดังกลาว นอกจากน้ี ยังเปนการตรวจสอบ
ยอนกลับถึงการใชดุลพินิจของหนวยงานรัฐในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเผยแพรภาพยนตรและวีดิทัศน
ในราชอาณาจักรท่ีตองเปนไปอยางมีหลักเกณฑท่ีชัดเจน ไมเปนการมุงใชอํานาจตามอําเภอใจ เน่ืองจากการใช
อํานาจดังกลาวมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในสังคมดวย โดยไมจํากัดเฉพาะแตผูสรางภาพยนตร
เทาน้ัน 
 อน่ึง หากมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับภาพยนตรและวีดิทัศน ตลอดจนละครท่ีออกอากาศทางสถานีวิทยุ
โทรทัศนเพ่ิมเติมจะทําใหเกิดความหลากหลายและครบถวนสมบูรณมากย่ิงขึ้น ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการตีความ
หลักความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีใหมีความเปนหลักเกณฑท่ีชัดเจนและมีขอบเขตท่ีแนนอนในอนาคต 
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