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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551”	มี

วตัถปุระสงค์การศกึษา	เพือ่ศกึษาถงึการจดัประเภทภาพยนตร์ของภาพยนตร์แนว

อีโรติก	 โดยการศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามพระราช-

บัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551

	 การศึกษาเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ		(Qualitative	Research)	โดย

ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์	 (Interview)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการ 

จดัประเภทภาพยนตร์แนวอโีรตกิ	ตามพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	

2551	 จ�านวน	 9	 คน	 จาก	 4	 กลุ่ม	 คือ	 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ 

วีดิทัศน์	 ผู้ผลิตภาพยนตร์	 ผู้มีอาชีพเก่ียวกับภาพยนตร์	 และนักวิชาการสาขา

ภาพยนตร์

	 ผลการศึกษาพบว่า

	 1.	 ประเดน็ด้านนโยบายการจดัประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบญัญตัิ

ภาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	หน่วยงานการควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์

แบ่งความคิดเห็นออกเป็นกลุ่มที่สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุม	และ

กลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าควรเป็นหน่วยงานเอกชนที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

เป็นผู้ควบคุมดูแล	 ซ่ึงความคิดเห็นมีความแตกต่างกันแม้แต่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กลุ่มเดียวยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	 ส่วนการประชาสัมพันธ์การจัดประเภท

ภาพยนตร์นั้นความคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องเกือบทั้งหมดให้ความคิดเห็นว่า

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบขาดการประชาสมัพนัธ์อย่างมาก	ส่งผลให้เกดิปัญหามีเพยีง

ตัวแทนจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพียงท่านเดียวที่ให้

ความคิดเห็นเก่ียวกับการประชาสัมพันธ์การจัดประเภทภาพยนตร์นี้แตกต่างจาก

ท่านอื่นๆ

	 2.	 ประเด็นด้านกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	

2551	 ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดประเภท

ภาพยนตร์มรีะดบัอายผุูช้มทีถ่ีม่ากเกนิไป	ส่วนการห้ามฉายมคีวามคดิเหน็แตกแยก
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ออกเป็นทั้งเห็นด้วย	และไม่เห็นด้วย	ส่วนที่เห็นด้วยให้เหตุผลในลักษณะเดียวกัน

คือ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่ของคนไทย	 การมีการห้ามฉายภาพยนตร ์

จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม

	 3.	 ประเด็นเร่ืองคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	

2551	 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ตามความคิดเห็นส่วนใหญ	่

ยงัให้ความคดิเหน็ว่ายงัไม่เหมาะสมทัง้แง่ขององค์ประกอบ	และการท�าหน้าทีค่ณะ

กรรมการพิจารณา	โดยมีข้อเสนอว่าควรมีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ

วดีทิศัน์ทีม่าจากฝ่ังเอกชนให้มากขึน้	และมคีวามรูค้วามเข้าใจในภาพยนตร์มากกว่า

ที่มีอยู่

	 4.	 ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์หลังจากการมีการจัด

ประเภทภาพยนตร์ความคิดเห็นถูกแบ่งเป็น	2	ฝ่าย	โดยที่คณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์	ผูผ้ลติภาพยนตร์จากภาพยนตร์เรือ่งน�า้ตาลแดง	ให้ความคิดเหน็ว่าสิทธิ

เสรีภาพของภาพยนตร์มมีากขึน้	ในขณะทีผู่ม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์	นกัวชิาการ

สาขาภาพยนตร์	และผู้ผลิตภาพยนตร์เรื่อง	Insect	in	the	backyard	ให้ความคิด

เห็นว่าสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์ไม่เพ่ิมมากขึ้นจากในอดีต	 เนื่องจากการมีการ

ห้ามฉายภาพยนตร์

	 5.	 การฉายภาพยนตร์อีโรติกในประเทศไทย	 ไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบ

ต่อสังคม	หากการน�าเสนอภาพยนตร์มีเนื้อหาสาระที่ดี	 ซึ่งภาพยนตร์แนวอีโรติก

ในประเทศไทยมีจ�านวนน้อยเพราะเพ่ิงเร่ิมมีการจัดประเภทภาพยนตร์	 และเป็น

ภาพยนตร์ทีม่กีลุม่ผูช้มเป้าหมายจ�านวนน้อยท�าให้ต้องใช้ต้นทนุในการผลติต�า่	ซึง่

ในอนาคตภาพยนตร์แนวอีโรติกจะมีมากขึ้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับการจัดประเภท

ภาพยนตร์	และทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อภาพยนตร์อีโรติก

ค�ำส�ำคัญ:	 การจัดประเภทภาพยนตร์ ภาพยนตร์แนวอีโรติก พระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ภาพยนตร์เป็นสือ่ประเภทหนึง่ทีไ่ด้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก	ส่งผลให้

ภาพยนตร์กลายเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้ภาพยนตร์มีการพัฒนาทั้ง

ในเรื่องของรูปแบบการน�าเสนอ	 เน้ือหา	 และเทคโนโลยีต่างๆ	 ที่พัฒนาไปอย่าง

รวดเรว็	จากภาพยนตร์ขาวด�าในยคุแรกเริม่จนมาถงึเทคโนโลยล่ีาสดุทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปจากเดิมทั้งเทคโนโลยีด้านการผลิต	 และด้านการฉายภาพที่มีทั้งภาพและเสียง

ที่สมจริง	 ท�าให้ผู้สร้างภาพยนตร์สามารถถ่ายทอดเรื่องราว	 อรรถรสสู่ผู้รับชมได้

อย่างครบถ้วน

	 ภาพยนตร์ถูกเปลี่ยนจากการสร้างเพื่อคุณค่าทางศิลปะ	 มาสู่การสร้าง

เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ	ค�านึงถึงผลก�าไรขาดทุน	ภาพยนตร์กลายเป็นสินค้าที่

ถูกสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของทุน	 และตลาดผู้บริโภค	 เม่ือ

ภาพยนตร์มีความเป็นธุรกิจมากขึ้น	ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นก็มีเนื้อหาที่หลาก

หลาย	มีเร่ืองราวทีท่ัง้ถกูแต่งขึน้	และดดัแปลงมาจากเรือ่งจรงิ	หรอืนยิาย	ภาพยนตร์

จงึถกูมองว่าควรมกีารควบคมุเนือ้หาว่ามคีวามเหมาะสมทีจ่ะฉายหรอืไม่	มากน้อย

เพียงไร	 โดยการพิจารณาก่อนการฉาย	 และการจัดประเภทภาพยนตร์เพื่อความ

เหมาะสมในการน�าออกฉายและไม่สร้างความเสียหายต่อบุคคล	 หรือหน่วยงาน	

องค์กร	หรืออื่นใด

	 การจัดประเภทภาพยนตร์	หรอืการจดัระดบัอายผุูช้มภาพยนตร์	(Rating	

System)	นั้นได้มีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา	ซึ่งเป็นประเทศที่มีความ

เจริญก้าวหน้าทางด้านภาพยนตร์	 และเป็นผู้น�าด้านภาพยนตร์ในโลก	 การจัด

ประเภทภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นต้นแบบของการจัดประเภท

ภาพยนตร์ไปยังประเทศอื่นๆ	 ทั่วโลก	 โดยเกิดจากการที่ประชาชนมองว่าวงการ

ภาพยนตร์น้ันมีเสรีภาพมากเกินไป	 และมีส่วนท�าให้เกิดปัญหาทางสังคมจนเกิด

เป็นการเซ็นเซอร์	 (Censorship)	 แต่ต่อมาด้วยช่องโหว่ของกฎหมายจึงท�าให้มักมี 

ผูผ้ลติหลบเลีย่งทีจ่ะน�าภาพยนตร์ไปให้คณะกรรมการเซน็เซอร์ตรวจพจิารณาท�าให้
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ระบบเซ็นเซอร์ล้มเหลว	 จึงเป็นที่มาของการควบคุมด้วยการจัดแบ่งประเภทผู้ชม

ภาพยนตร์	(The	Rating	System)

	 พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	ก�าเนิดขึ้นเมื่อวันที่	

27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2551	สมัยพลเอก	สุรยุทธ์	จุลานนท์	เป็นนายกรัฐมนตรี	มี

การเปลีย่นระบบการตรวจพจิารณาจากระบบการตรวจพจิารณาเซน็เซอร์	(Censor)	

มาเป็นระบบการก�าหนดประเภทภาพยนตร์	 (Rating)	 และจาก	 “คู่มือการด�าเนิน

งานวฒันธรรม	ตามพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551”	ส�านกังาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต	ิกระทรวงวฒันธรรม	ได้สะท้อนถงึความคดิของ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบโดยตรงว่ามทีศิทาง	ทฤษฎพีืน้ฐาน	แนวทางการด�าเนนิงาน

เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสเปรียบเทียบได้	 เม่ือย่างเข้าสู่ยุคการจัดระบบการ

ก�าหนดประเภทภาพยนตร์ไทยเพยีงใดว่า	ตามพระราชบญัญตันิีไ้ด้ก�าหนดองค์กร

และหน่วยงานหลักที่มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 อาทิ	

กระทรวงวัฒนธรรม	 ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา	 ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	 ฯลฯ	 โดยปฏิบัติงานตาม 

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	จะต้องด�าเนินงานภายใต้หลัก

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี	 พ.ศ.	 2546	 รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งนี้ 

ในการด�าเนนิตามภารกจิเกีย่วกบัภาพยนตร์และวดีทิศัน์จะต้องได้รบัความร่วมมอื

จากองค์กร	 หน่วยงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 อาทิ	 องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ	

องค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 กลุ่ม 

ผู้บริโภค	 ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมและภาคีหรือเครือข่ายอื่นๆ	 รวมทั้งการ

ด�าเนนิงานทีมุ่ง่เน้นประโยชน์และการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางสงัคมวฒันธรรมเพือ่

การคุ้มครองเด็กและเยาวชน	(จรัล	ทองเกษม,	2542,	น.	73-74)

	 การจัดประเภทภาพยนตร์	 เริ่มมีการพิจารณาตรวจภาพยนตร์เพื่อจัด

ประเภทภาพยนตร์เป็นคร้ังแรกเมื่อวันที่	 10	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2552	 การตรวจ

พิจารณาภาพยนตร์โดยใช้ระบบการจัดประเภทภาพยนตร์คือการตรวจพิจารณา

โดยการก�าหนดประเภทภาพยนตร์ให้เหมาะสมกับอายุของผู้ชมภาพยนตร์	 ตาม 

พระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	ก�าหนดให้ผูท้ีจ่ะประกอบกจิการ
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ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	โดยท�าเป็นธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน	จะต้อง

ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน	ซึ่งการขอใบอนุญาต	และการออกใบอนุญาตให้

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์	และเงือ่นไขทีเ่ป็นไปตามกฎกระทรวง	นอกจากวตัถปุระสงค์

เพื่อก�าหนดภาพยนตร์ที่จะน�าออกฉาย	ให้เช่า	แลกเปลี่ยน	หรือจ�าหน่ายในราช-

อาณาจักร	 ต้องผ่านการตรวจพิจารณา	 และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์แล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ	ผู้สร้างภาพยนตร์จะต้องด�าเนิน

การสร้างในลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการบ่อนท�าลาย	 ขัดต่อความสงบเรียบร้อย	 หรือ 

ศีลธรรมอันดีของประชาชน	 หรืออาจจะกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงและ

เกียรติภูมิของประเทศไทยอีกด้วย

	 หลังจากการเกิดขึ้นของการจัดประเภทภาพยนตร์	ภาพยนตร์อีโรติกที่มี

ฉากเพศสมัพนัธ์ไม่มากนกักส็ามารถพบเหน็ได้ทัว่ไป	ภาพยนตร์พวกนีม้กัจะมฉีาก

เพศสมัพนัธ์	ฉากความรนุแรง	ฉากทีม่ภีาษาตรงไปตรงมาเกีย่วกบัเรือ่งเพศสมัพนัธ์	

และอาจรวมไปถงึฉากทีย่ัว่ยวนให้เกดิอารมณ์ทางเพศ	ภาพยนตร์ประเภทมุกตลก

แบบสกปรก	หรือมุกตลกเสื่อม	ภาพยนตร์ประเภทอีโรติกชีวิต	และภาพยนตร์ที่มี

เรื่องของเพศสัมพันธ์	ก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหนังนี้เช่นกัน		(Filmsite,	2011)

	 การจดัประเภทภาพยนตร์ในประเทศไทยตามพระราชบญัญตัภิาพยนตร์

และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 แสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องความเหมาะสมของตัว 

พระราชบัญญัติ	 และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 จึงเป็นที่น่า

สนใจในการศึกษาเร่ือง	 “ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551”

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพือ่ศกึษาถงึความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีม่ต่ีอการจดัประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติก	ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551

	 2.	 เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ด้านนโยบาย	และแนวทางการแก้ไข	ปรบัปรงุ

ปัญหาที่เกิดขึ้นของ	 การจัดประเภทภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติ

ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551
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วิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดประเภท

ภาพยนตร์แนวอีโรติกตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551”	 

ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยน�าเสนอผลการศึกษา

ในเชิงพรรณนา	(Descriptive	Research)	จากวิธีการสัมภาษณ์	(Interview)	รวมทั้ง

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง		 (Documentary	

Research)

สรุปผลการศึกษา

ประเด็นด้านนโยบายการจัดประเภทภาพยนตร์
	 1.	 ความคดิเหน็ต่อการควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์โดยหน่วยงาน

ของรัฐความคดิเหน็ต่อการควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์โดยหน่วยงานของรฐั

ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ	ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป	โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

ที่ไม่เห็นด้วยกับการควบคุมการจัดประเภทภาพยนตร์โดยหน่วยงานของรัฐ	 และ

กลุม่ทีเ่หน็ด้วย	โดยทีส่่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่าเหน็ด้วยกบัการควบคมุโดยหน่วย

งานของรฐั	โดยให้เหตผุลว่าด้วยสภาพสงัคมและการปกครองของไทย	ยงัไม่เหมาะ

สมทีจ่ะให้หน่วยงานอืน่เข้ามาควบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์	ส่วนกลุม่ทีไ่ม่เหน็

ด้วยให้เหตุผลว่า	 รัฐบาลไม่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมภาพยนตร์	 ซ่ึงเป็นการ 

ส่งผลเสียต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์	และเรื่องการล่วงละเมิดสถาบันต่างๆ	หรือ

การเผยแพร่สิง่ทีส่่งผลกระทบต่อสงัคม	ประเทศชาต	ิกม็กีฎหมายทีใ่ช้ในการควบคมุ

อยู่แล้ว	 และหน่วยงานที่เข้ามาดูแลการจัดประเภทภาพยนตร์ควรเป็นหน่วยงาน

เอกชน	หรือหน่วยงานอิสระอย่างสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
	 2.		ความคดิเหน็ต่อการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการจดัประเภทภาพยนตร์
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้
ความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดประเภทภาพยนตร์ขาดการประชา-
สัมพันธ์	 ให้แก่ทั้งผู้ผลิต	 และประชาชน	 จึงเกิดความไม่เข้าใจในการจัดประเภท
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ภาพยนตร์	ท�าให้เกิดปัญหา	และไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดประเภทภาพยนตร์	
มีเพียงความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ 
วีดิทัศน์เพียงท่านเดียวที่ให้ความคิดเห็นว่า	ตัวผู้ชมเองขาดความพยายามในการ
เข้าถึงเรื่องของการจัดประเภทภาพยนตร์เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมาถึงได้เกิดการ 
เรยีกร้อง	ถ้าหากไม่มปัีญหาอะไรเกดิขึน้กไ็ม่ออกมาแสดงความคดิเหน็	ตวัผูช้มเอง
ควรให้ความส�าคัญกับการจัดประเภทภาพยนตร์มากกว่าที่เป็นอยู่

ประเด็นด้านกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
	 1.		ความคิดเห็นต่อประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์
และวีดิทัศน์	 พ.ศ.	 2551	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดประเภท
ภาพยนตร์ที่มีอยู่นั้นมีระดับอายุของผู้ชมที่ถี่มากเกินไป	และขาดความสม�่าเสมอ	
ผูใ้ห้ข้อมลูจากผูม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์ให้ความคิดเหน็ว่า	“ภาพยนตร์ประเภท
ส่งเสริมให้มีการดู”	และ	“ภาพยนตร์ที่ห้ามมิให้เผยแพร่ในราชอาณาจักร”	นั้นไม่มี
ความจ�าเป็นที่ต้องมี	 และประเภทภาพยนตร์ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัด
ภาพยนตร์ว่าควรอยู่ในระดับใด	 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลจากผู้ผลิตภาพยนตร์มีความ
คดิเหน็ว่าระดบัอายขุองผูช้มในการจดัประเภทภาพยนตร์นัน้มรีะดบัอายทุีส่งูเกนิ
ไป	เมื่อเทียบกับต่างประเทศ
	 2.	 ความคดิเหน็ต่อการห้ามฉายภาพยนตร์	การห้ามฉายภาพยนตร์นัน้
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย	แม้แต่ผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
เดียวกันอย่างผู้ผลิตภาพยนตร์ยังให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน	โดยตัวแทนที่เห็น
ด้วยกับการให้มีการห้ามฉายส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า	 ด้วยสภาพสังคม
วัฒนธรรม	 และการปกครองของไทย	 จึงยังจ�าเป็นต้องมีการห้ามฉายภาพยนตร์	
เพราะหากไม่มีการห้ามฉายภาพยนตร์แล้วมีภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่หมิ่นสถาบัน
จะก่อให้เกิดผลเสีย	 และความขัดแย้งในประเทศได้	 ในขณะที่ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่เห็น
ด้วยกบัการให้มกีารห้ามฉายภาพยนตร์ให้ความคดิเหน็ว่า	การห้ามฉายภาพยนตร์
นั้นไม่ต่างกับการที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์อย่างในอดีต	 และเป็นการไม่เคารพใน
วจิารณญาณของผูช้มภาพยนตร์	ส่วนเรือ่งการหมิน่สถาบนันัน้กม็กีฎหมายอาญา
ทีร่ะบโุทษและเอาผดิอยูแ่ล้ว	การห้ามฉายภาพยนตร์เป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพ
ของทั้งผู้ชมและผู้ผลิตภาพยนตร์
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ประเด็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
	 1.		ความคิดเห็นเร่ืององค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์และวดีทิศัน์	ความคดิเหน็ของผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่าองค์

ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีอยู ่นั้นยังไม ่

เหมาะสม	 เหตุผลส่วนใหญ่คือคณะกรรมการขาดมาตรฐานในการพิจารณา

ภาพยนตร์	ขาดความรูค้วามเข้าใจในภาพยนตร์	คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์

มีอ�านาจมากเกินไปโดยไม่มีใครสามารถคานอ�านาจการตัดสินใจของคณะ

กรรมการ	 และไม่สามารถตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์ได้	ส่วนของผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์เองนั้นได้

ให้เหตผุลว่าคณะกรรมการทีม่อียูม่จี�านวนมากเกนิไป	และไม่เข้าใจเรือ่งภาพยนตร์

เป็นเหตุผลให้การพิจารณาภาพยนตร์ขาดมาตรฐาน

	 2.		ความคดิเหน็เรือ่งการท�างานของคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์

และวีดิทัศน์	การท�างานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	ความ

คิดเห็นส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในแง่ลบ	 ผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณา

ภาพยนตร์เองให้ความคิดเห็นว่า	 คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากราชการไม่ให้

เวลากับการพิจารณาภาพยนตร์	ท�าให้เป็นหน้าที่ของตัวแทนจากเอกชนเป็นผู้ท�า

หน้าที่	 และคณะกรรมการส่วนใหญ่มักพิจารณาภาพยนตร์และก�าหนดประเภท

ภาพยนตร์จากการพจิารณาจากภาพหรอืเนือ้หาเพยีงส่วนเดยีว	ไม่ได้พจิารณาจาก

เนื้อหาโดยรวม	 ส่วนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มอ่ืนมีความคิดเห็นว่า 

คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์และวดีทิศัน์	มอี�านาจในการตดัสนิใจมากเกนิไป	

และมีลักษณะอนุรักษนิยม	 น�าความคิดแนวอนุรักษนิยมมาใช้ในการพิจารณา

ภาพยนตร์

ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์หลังจากการมีการจัดประเภท
ภาพยนตร์
	 ความคิดเห็นในเรื่องสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์นั้นผู้ให้ข้อมูลของกลุ่ม

ต่างๆ	มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งที่มองว่าภาพยนตร์มีสิทธิเสรีภาพ

มากขึ้น	และสิทธิเสรีภาพไม่มากขึ้นจากในอดีต	ส่วนของกลุ่มที่ให้ความคิดเห็นว่า
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ภาพยนตร์มีสิทธิเสรีภาพมากกว่าในอดีตส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า	 ผู้ผลิตมีอิสระใน

การผลิตภาพยนตร์ที่มีลักษณะเน้ือหาที่หลากหลายขึ้น	 โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดน

เซน็เซอร์อย่างในอดตี	โดยการจดัประเภทภาพยนตร์ท�าให้ผูช้มกส็ามารถได้รบัชม

ภาพยนตร์ทีห่ลากหลายขึน้ด้วย	เพยีงแต่ยงัต้องอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายเท่านัน้	

ผู้ให้ข้อมูลที่มองว่าสิทธิเสรีภาพของภาพยนตร์ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนั้นส่วนใหญ่ให้

เหตุผลว่า	 การมีการห้ามฉาย	 และมีภาพยนตร์ที่ถูกห้ามฉายไม่ได้เป็นการที่

ภาพยนตร์ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริง

ประเด็นเรื่องภาพยนตร์อีโรติกในประเทศไทย
	 1.		ความคดิเหน็ต่อความเหมาะสมต่อการฉายภาพยนตร์แนวอโีรตกิใน	

ประเทศไทยผูใ้ห้ข้อมลูทัง้หมดได้ให้ความคดิเหน็แบ่งออกเป็นกลุม่ๆ	โดยผูใ้ห้ข้อมลู

จากคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์	ให้ความคดิเหน็ส�าหรบัการฉายภาพยนตร์

อีโรติกในประเทศไทยหากผู้ผลิตต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงาน	 เพื่อให้ได้

ภาพยนตร์ที่ไม่ส่งผลเสีย	ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากผู้ผลิตภาพยนตร์	 ให้ความคิดเห็นว่า	

คนไทยยงัขาดความเข้าใจในเรือ่งภาพยนตร์แนวอโีรตกิมักนกึถงึภาพยนตร์โป๊เปลือย

จึงรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ควรมีการฉายในโรงภาพยนตร์	 ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมี

ความเข้าใจมากย่ิงข้ึน	 ส่วนความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลจากผู้มีอาชีพเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์	คือภาพยนตร์แนวอีโรติกยังคงขาดความหลากหลาย	ผู้ผลิตยังไม่กล้า

ลงทุนจึงกลายเป็นเพียงภาพยนตร์ที่ใช้กระบวนการผลิตที่ใช้ทุนต�่า	 ในขณะที่ 

นกัวชิาการสาขาภาพยนตร์ให้ความคดิเหน็ว่าภาพยนตร์แนวอโีรตกิในประเทศไทย

มีลกัษณะทีค่่อนข้างลามก	เพราะจงใจจะขายการสร้างอารมณ์ทางเพศมากเกนิไป

	 2.		ความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อสังคมจากการฉายภาพยนตร์แนว 

อีโรติก	ผลกระทบต่อสังคมจากการฉายภาพยนตร์แนวอีโรติกในประเทศไทยหลัง

จากการมกีารจดัประเภทภาพยนตร์นัน้	กม็คีวามคดิเหน็แบ่งออกเป็นกลุม่ๆ	 เช่นกนั 

โดยผู้ให้ข้อมูลจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์	ทั้ง	3	ท่าน	และนักวิชาการ

สาขาภาพยนตร์	มีความคิดเห็นว่าเรื่องผลกระทบนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหา	และภาพที่

แสดงออกมาของภาพยนตร์เอง	 หากเน้ือหาของภาพยนตร์มีลักษณะที่แฝงเรื่อง

คุณธรรม	จริยธรรมย่อมส่งผลดีต่อสังคม	และการมีฉากเพศสัมพันธ์ในภาพยนตร์
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เป็นไปอย่างมีเหตุมีผล	 ก็ไม่ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อสังคม	 ส่วนความคิดเห็นของ 

ผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ให้ข้อมูล	 ให้ความคิดเห็นว่าภาพยนตร์อีโรติกนี้หากมีการจัด

ประเภทภาพยนตร์ทีด่แีละผูช้มมคีวามเข้าใจแล้วภาพยนตร์แนวอโีรตกิเหล่านีเ้ป็น

ภาพยนตร์ที่สอนเรื่องคุณธรรม	แต่ผู้ชมต้องเลือกชมให้เหมาะสมกับอายุตามการ

จดัประเภทภาพยนตร์	ส่วนผูม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์	ผูใ้ห้ข้อมลูให้ความคดิเหน็

ว่า	อาจมผีลกระทบบ้าง	แต่ไม่ควรมองว่าเป็นภาพรวมของสงัคม	เพราะเป็นปัญหา

ที่เกิดขึ้นจากเหตุผลอื่นมากกว่าการมีต้นเหตุมาจากการชมภาพยนตร์

	 3.		ความคิดเห็นต่ออนาคตของภาพยนตร์แนวอีโรติกในประเทศไทย	

ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าในอนาคตภาพยนตร์แนว

อโีรตกิในประเทศไทยน่าจะมเีพิม่มากขึน้	แต่คงไม่เพิม่ขึน้สงู	เพราะเป็นภาพยนตร์

ที่กลุ่มผู้ชมกลุ่มเล็ก	 จึงต้องใช้กระบวนการผลิตภาพยนตร์ที่มีต้นทุนต�่า	 และอาจ

ประสบปัญหากับการจัดประเภทภาพยนตร์หากเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ขนาดเล็ก	

และไม่ได้ท�าการศึกษาการจัดประเภทภาพยนตร์ให้ดี	 และผู้ผลิตภาพยนตร์ผู้ให้

ข้อมูล	ให้ความคิดเห็นอีกว่า	ภาพยนตร์แนวอีโรติกที่มีเนื้อหา	และการน�าเสนอที่

ดีจะมีเพิ่มมากขึ้น	 หากผู้ชมภาพยนตร์มีความเข้าใจ	 และมีทัศนคติต่อภาพยนตร์

แนวอีโรติกที่ดีขึ้น

อภิปรายผลการศึกษา

หน่วยงานที่ควบคุมการจัดประเภทภาพยนตร์
	 เมือ่พจิารณาจากความคดิเหน็ของผูใ้ห้ข้อมลูผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการจดั

ประเภทภาพยนตร์แนวอโีรตกิทัง้หมดนัน้พบว่า	คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์	

มีความคิดเห็นว่าการจัดประเภทภาพยนตร์ที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอยู่

นั้น	 มีความเหมาะสมแล้วเพราะเป็นการยากที่จะมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามาดูแล	 ซ่ึง

สอดคล้องกันกับมาตรการในการควบคุมสื่อมวลชน	 ในมาตรการควบคุมการ

ปกครอง	(Government	Control)	โดยหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุม	ไม่ว่าจะเป็น 

การควบคมุทางการปกครอง	หรอืทางการเมอืง	ในขณะเดยีวกนัผูม้อีาชพีเกีย่วกบั

ภาพยนตร์	ผู้ให้ข้อมูล	และนักวิชาการสาขาภาพยนตร์มีความคิดเห็นว่าไม่สมควร
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เป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นผูค้วบคมุการจดัประเภทภาพยนตร์	และผูใ้ห้ข้อมลูจาก

กลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์นั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันทั้ง	2	ฝ่าย	ผู้ผลิตภาพยนตร์

ให้ความคดิเหน็ว่าควรปล่อยให้การจดัประเภทภาพยนตร์เป็นหน้าทีข่องหน่วยงาน

อิสระอย่าง	สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ	และคนในวงการภาพยนตร์ดูแล

กันเองซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการจัดประเภทภาพยนตร์ของประเทศสหรัฐ-

อเมริกา	ที่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เหมาะสมมากขึ้น	จนในปัจจุบันมีหน่วย

งานภาคเอกชนอย่าง	 MPAA	 ท�าหน้าที่ในการจัดประเภทภาพยนตร์	 และไม่มี

กฎหมายบังคับในการจัดประเภทภาพยนตร์	 และตรงตามแนวคิดการควบคุมสื่อ

ภาพยนตร์	 แบบการจัดประเภทภาพยนตร์โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์	 (Industry	

Classification)	เป็นการแบ่งประเภทภาพยนตร์โดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์	โดยมี

ประเภทภาพยนตร์ต่างๆ	แตกต่างกนั	วตัถปุระสงค์ของการแบ่งประเภทภาพยนตร์

นี้คือการแจ้งให้แก่สาธารณชนทราบ	 และท่ีส�าคัญคือ	 เป็นข้อแนะน�าให้แก่ 

ผู้ปกครอง	 ปัจจุบัน	 วิธีนี้หรือรูปแบบการก�าหนดประเภทภาพยนตร์นี้	 ใช้กันแพร่

หลายในหลายประเทศ	 อาจแตกต่างกันที่การบังคับใช้หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าที่

จัดประเภทภาพยนตร์	แต่มีแนวคิดเดียวกัน	คือแบ่งระดับอายุผู้ชมภาพยนตร์

การประชาสัมพันธ์การจัดประเภทภาพยนตร์
	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัด

ประเภทภาพยนตร์ขาดการประชาสัมพันธ์ให้แก่ทั้งผู้ผลิตและประชาชน	 จึงเกิด

ความไม่เข้าใจในการจดัประเภทภาพยนตร์	ท�าให้เกดิปัญหาและไม่ได้รบัประโยชน์

จากการจดัประเภทภาพยนตร์	เมือ่พจิารณาจากแนวคดิการจดัประเภทภาพยนตร์	

ซึ่งการจัดประเภทภาพยนตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ชมภาพยนตร์	 และพ่อแม่ 

ผูป้กครอง	สามารถชมภาพยนตร์และแนะน�าภาพยนตร์แก่บตุรหลานเพือ่ให้ได้รบั

ชมภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับอายุของผู้ชม	 ซึ่งผู้ชมต้องมีความเข้าใจในการจัด

ประเภทภาพยนตร์ว่า	 ภาพยนตร์แต่ละประเภทนั้นมีความเหมาะสมกับผู้ชมอายุ

เท่าใด	และพ่อแม่ผูป้กครองควรแนะน�าบตุรหลานของตนเองอย่างไรในการรบัชม

ภาพยนตร์	 ในขณะที่การจัดประเภทภาพยนตร์	 ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทัศน์ขาดการประชาสัมพันธ์	จึงท�าให้ประชาชนผู้ชมภาพยนตร์	และพ่อแม่
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ผู้ปกครองไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดประเภทภาพยนตร์ที่มีอยู่อย่างที่ควรจะ 

ได้รับ

การจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์  
พ.ศ. 2551
	 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าการจัดประเภทภาพยนตร์ที่มีอยู่

นั้นมีระดับอายุของผู้ชมที่ถี่มากเกินไป	 และขาดความสม�่าเสมอ	 ผู้ให้ข้อมูลจาก 

ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์ให้ความคิดเห็นว่า	 “ภาพยนตร์ประเภทส่งเสริมให้มี

การด”ู	และ	“ภาพยนตร์ทีห้่ามมใิห้เผยแพร่ในราชอาณาจกัร”	นัน้ไม่มคีวามจ�าเป็น

ที่ต้องมี	 และประเภทภาพยนตร์ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนในการจัดภาพยนตร์ว่า 

ควรอยูใ่นระดบัใด	ในขณะทีผู่ใ้ห้ข้อมลูจากผูผ้ลติภาพยนตร์มคีวามคดิเหน็ว่าระดบั

อายขุองผูช้มในการจดัประเภทภาพยนตร์นัน้มีระดบัอายทุีสู่งเกนิไป	เม่ือเทยีบกบั

ต่างประเทศ

	 จากความคิดเห็นต่อประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์

และวีดิทัศน์	พ.ศ.	2551	แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากแนวคิดการจัดประเภท

ภาพยนตร์	ทีก่ารจัดประเภทภาพยนตร์นัน้เพือ่เป็นแนวทางของผูช้ม	และผูป้กครอง

ในการเลือกชมภาพยนตร์	จึงไม่มีการจัดประเภทภาพยนตร์ประเภท	“ภาพยนตร์

ประเภทส่งเสรมิให้มกีารด”ู	 และ	 “ภาพยนตร์ทีห้่ามมใิห้เผยแพร่ในราชอาณาจกัร”	

และมีระดับอายุของผู้ชมเร่ิมต้นที่	 13	 ปีเท่ากัน	 แต่การจ�ากัดระดับอายุผู้ชม

ภาพยนตร์สูงสุดคือ	 17	 ปี	 ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี

การจ�ากัดระดับอายุสูงสุดอยู่ที่	 20	 ปี	 จาก	 “ภาพยนตร์ประเภทที่ห้ามผู้ที่มีอายุ 

ต�่ากว่า	20	ปีดู”

การห้ามฉายภาพยนตร์
	 ความคดิเหน็ต่อการห้ามฉายภาพยนตร์ของนกัวชิาการสาขาภาพยนตร์	

และผูใ้ห้ข้อมลูจากผูม้อีาชพีเกีย่วกบัภาพยนตร์ให้ความคดิเหน็ว่าไม่จ�าเป็นส�าหรบั

การห้ามฉายภาพยนตร์เพราะต่อให้มีภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสมถูกผลิตออกมานั้น

ก็มีกฎหมายมาตราอ่ืนๆ	 ที่สามารถห้ามไม่ให้น�าภาพยนตร์เรื่องนั้นออกฉายอยู่
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แล้ว	การมีการห้ามฉายเป็นการลดิรอนสทิธเิสรภีาพของผูผ้ลติ	และผูช้มภาพยนตร์
มากเกินไป	 ส่วนคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ผู้ให้ข้อมูล	 ให้ความคิดเห็น
ว่าการห้ามฉายภาพยนตร์ในประเทศยงัมคีวามจ�าเป็น	เพราะประเทศไทยมสีถาบนั
พระมหากษัตริย์ที่จะล่วงละเมิดไม่ได้	 และวัฒนธรรมไทยยังรับกับเรื่องลามก
อนาจารไม่ได้	 และผู้ที่เป็นผู้ผลิตบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบต่อสังคม	 ส่วน 
ผู้ผลิตภาพยนตร์ให้ความคิดเห็นที่ต่างกันโดยมีความคิดเห็นทั้งสมควรมีการ 
ห้ามฉาย	และไม่ควรมีการห้ามฉาย
	 ความคดิเหน็ทีไ่ม่เหน็ด้วยกบัการมกีารห้ามฉายภาพยนตร์ซึง่มเีหตผุลว่า	
หากภาพยนตร์มีเนื้อหาที่ล่วงละเมิดบุคคล	หรือสถาบันต่างๆ	ก็มีกฎหมายอาญา
ที่สามารถเอาผิดผู้ผลิตได้	 จึงไม่จ�าเป็นที่ต้องมีการห้ามฉายภาพยนตร์	 ซ่ึงเรื่องนี้
ยังเป็นปัญหาเกี่ยวกับการตีความด้านกฎหมาย	และความซ�้าซ้อนของกฎหมายที่
ต้องมีการแก้ไขพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	ให้มคีวามชดัเจน
มากขึน้	เพือ่ไม่ให้เกดิปัญหา	และความเข้าใจผดิ	เพราะนอกจากมกีารจดัภาพยนตร์
ประเภท	ห้ามมิให้เผยแพร่ในราชอาณาจักร	หรือการห้ามฉายแล้วยังมีมาตรา	29	
ในพระราชบญัญตัภิาพยนตร์และวดีทิศัน์	พ.ศ.	2551	ทีเ่ป็นภาพยนตร์ทีไ่ม่อนญุาต
ให้ฉาย	และกฎหมายอาญาอืน่ๆ	อกี	ซึง่ต้องท�าการตคีวามกฎหมายให้ชดัเจนกว่า
ที่เป็นอยู่	เพื่อความชัดเจนในการจัดประเภทภาพยนตร์

ความเหมาะสมของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์
	 ความคดิเหน็เรือ่งคณะกรรมการนัน้	ผูใ้ห้ข้อมลูส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็
ตรงกันว่าคณะกรรมการที่มีอยู่ขาดความเหมาะสม	 ขาดความรู้ความเข้าใจในส่ือ
ภาพยนตร์	 และขาดมาตรฐานที่ชัดเจนในการพิจารณา	 คณะกรรมการพิจารณา
ภาพยนตร์ผูใ้ห้ข้อมลู	ให้ความคดิเหน็อกีว่าคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์และ
วดีทิศัน์ทีม่าจากหน่วยงานของรฐัไม่ให้เวลา	และไม่ให้ความส�าคัญกบัการพจิารณา
ภาพยนตร์	 ส่วนผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มผู้มีอาชีพเกี่ยวกับภาพยนตร์ให้ความคิดเห็น
เพิม่เตมิว่าคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์และวดีทิศัน์นัน้	ได้รบัอ�านาจมากเกนิ
ไปโดยไม่มีใครสามารถคานอ�านาจการตดัสนิใจของคณะกรรมการ	และไม่สามารถ
ตรวจสอบการท�างานของคณะกรรมการได้	 ในเรื่องของระยะเวลาในการด�ารง
ต�าแหน่งนั้นก็มีระยะเวลาในการด�ารงต�าแหน่งนานเกินไป
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	 ตามแนวคิดการจัดประเภทภาพยนตร์	 การจัดประเภทภาพยนตร์นั้นมี

วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับผู้ชมภาพยนตร์	 และผู้ที่เป็นผู้ปกครองว่า

ภาพยนตร์เรื่องนั้นเหมาะสมกับผู้ชมระดับอายุเท่าใด	 จึงต้องการตัวแทนที่มา 

เป็นคณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์ทีม่ลีกัษณะเป็นตวัแทนของผูป้กครอง	และ

ท�างานในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์แบบเต็มเวลา	ซึ่งความคิดเห็นของตัวแทน

ส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ว่า	คณะกรรมการพจิารณาภาพยนตร์ในประเทศไทยนัน้

ต้องการผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์	 หรือเกี่ยวข้องกับ

ภาพยนตร์	 มากกว่าการเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง	 และการท�างานของคณะ

กรรมการพิจารณาภาพยนตร์ในปัจจุบันก็เป็นลักษณะของการท�างานแบบไม่เต็ม

เวลา

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 การจดัประเภทภาพยนตร์แต่ละประเภทควรมีระดบัความถีข่องอายุ

ผู้ชมที่มีระยะความห่างของอายุกว้างข้ึน	 เพราะระดับอายุที่มีอายุที่ใกล้เคียงกัน

มากเกินไป	ในภาพยนตร์ประเภทที่เหมาะสมกับผู้ดูที่มีอายุ	13	ปี	15	ปี	และ	18	

ปีขึ้นไป	 ซึ่งอาจส่งผลต่อคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในการ

พิจารณาเนื่องจากระดับอายุที่ไม่ห่างกันนัก	ท�าให้ยากต่อการพิจารณา	และอาจ

สร้างความสับสนให้แก่ผู้ชมภาพยนตร์อีกด้วย

	 2.	 การประชาสมัพนัธ์เรือ่งของการจดัประเภทภาพยนตร์ต้องมมีากขึน้	

เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจต่อทั้งผู้ผลิต	และผู้ชมภาพยนตร์	ทั้งเรื่องความหมาย

ของการจัดประเภทภาพยนตร์ต่างๆ	และเกณฑ์ในการพิจารณา	 โดยที่ผู้ปกครอง

ควรให้ความส�าคญักบัการจดัประเภทภาพยนตร์	เพือ่ให้เยาวชนได้รบัชมภาพยนตร์

ที่มีความเหมาะสม	 และผู้ปกครองควรศึกษาการจัดประเภทภาพยนตร์	 และชม

ภาพยนตร์	เพื่อสามารถให้ค�าแนะน�าแก่เยาวชนได้อย่างเหมาะสม

	 3.		คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 ควรให้มีคณะ

กรรมการทีท่�าหน้าทีไ่ด้อย่างเตม็เวลา	และสามารถมกีารตรวจสอบการท�างานของ

คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้	 เพื่อให้การพิจารณาภาพยนตร์
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มีประสิทธิภาพ	 และเพ่ือให้มีมาตรฐานที่ตรงกันควรมีคณะกรรมการที่มีจ�านวน

น้อยลงแต่สามารถท�าหน้าที่ได้อย่างเต็มเวลา	และคณะกรรมการไม่ควรมีอ�านาจ

ในการตัด	หรือห้ามฉายภาพยนตร์	ควรมีหน้าที่ในการจัดภาพยนตร์ให้เหมาะสม

กับระดับอายุของผู้ชมตามการจัดประเภทภาพยนตร์เท่านั้น

	 4.		ผู้ผลิตภาพยนตร์ควรมีการศึกษาการจัดประเภทภาพยนตร์ก่อนการ

ผลติภาพยนตร์	เพือ่ประโยชน์ในการผลติภาพยนตร์	และการจดัประเภทภาพยนตร์

ให้แก่ภาพยนตร์ของตนเอง	 เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการถูกห้ามฉาย	 และได้รับการ 

จัดประเภทภาพยนตร์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้

	 5.		การจัดประเภทภาพยนตร์ควรมีการประเมินผล	และรับฟังความคิด

เห็นจากผู้ผลิตภาพยนตร์	 และผู้ชมภาพยนตร์	 และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข	

ปรบัปรงุการจดัประเภทภาพยนตร์ให้มคีวามสอดคล้องกบัสภาพสังคม	วฒันธรรม

ที่เปลี่ยนแปลงไป
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