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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายบุญสง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๓๐/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๕/๒๕๕๔
วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ (๗) และมาตรา ๒๙
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ หรือไม
ความเห็น
รั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓ เป นบทบั ญญั ติ ในหมวด ๑ บททั่ วไป โดยวรรคหนึ่ ง บั ญญั ติ ว า
อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุข ทรงใชอํานาจนั้นทางรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ และวรรคสอง บัญญัติวา การปฏิบัติหนาที่
ของรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ และหนวยงานของรัฐ ตองเปนไปตามหลักนิติธรรม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕ เปนบทบัญญัติในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
โดยมาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่คุมครองและรับรองวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญ
รับรองไวจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
กําหนดไว และเทาที่จํ าเปน และการจํ ากั ดสิ ทธิ และเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแห งสิ ทธิ
และเสรี ภาพนั้นมิได โดยกฎหมายดังกลาวตองมีผลใชบั งคับเปนการทั่วไป และไม มุงหมายใหใชบังคั บ
แกกรณีใดกรณีหนึ่ งหรื อแก บุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้ งตองระบุบทบัญญั ติแห งรัฐธรรมนู ญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นดวย รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง เปนบทบัญญัติ
ที่ รั บรองเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ นของบุ คคล ในการพู ด การเขี ยน การพิ มพ การโฆษณา
และการสื่ อความหมายโดยวิ ธี อื่ น การจํ ากั ดเสรี ภาพดั งกล าวจะกระทํ ามิ ได เว นแต โดยอาศั ยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ
ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอืน่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
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ของประชาชน หรื อ เพื่ อ ป อ งกั น หรื อ ระงั บ ความเสื่ อ มทรามของจิ ต ใจหรื อ สุ ข ภาพของประชาชน
สํ า หรั บ พระราชบั ญ ญั ติ ภ าพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น พ.ศ. ๒๕๕๑ มี เ หตุ ผ ลในการประกาศใช คื อ
โดยที่พระราชบัญญัติภาพยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการ
จึ ง ไม เหมาะสมกั บ สถานการณ ในป จจุ บั น ซึ่ งเทคโนโลยี ไ ด มี การพั ฒ นาไปอย างรวดเร็ ว ประกอบกั บ
การตรวจพิ จารณาภาพยนตร ในป จจุ บั นอยู ในความรั บผิ ดชอบของหลายองค กรและมี ความซ้ํ าซ อนกั บ
พระราชบั ญญั ติ ควบคุ มกิ จการเทปและวั สดุ โทรทั ศน พ.ศ. ๒๕๓๐ ดั งนั้ น เพื่ อปรั บปรุ งบทบั ญญั ติ
ตามกฎหมายวาดวยภาพยนตรและกฎหมายวาดวยการควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศนใหสอดคลอง
กับสถานการณ ในปจจุ บัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตรใหอยูในความรั บผิดชอบ
ขององค กรเดี ยวเพื่ อลดความซ้ํ าซ อนของการตรวจพิ จารณาประกอบกั บกิ จการภาพยนตร ในป จจุ บั น
มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จําเปนตองไดรับการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม
พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสําคัญสรุปไดวา ใหมีคณะกรรมการภาพยนตร
และวี ดิ ทั ศน แห งชาติ ประกอบด วยนายกรั ฐมนตรี เป นประธาน และกรรมการอื่ นในระดั บรั ฐมนตรี
และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการเสนอนโยบาย แผนและยุทธศาสตรเกี่ยวกับ
การประกอบอุตสาหกรรมภาพยนตรและการสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศนตอคณะรัฐมนตรี
พิ จารณาวิ นิ จฉั ยอุ ทธรณ คํ าสั่ ง ของนายทะเบี ยนและคณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศ น
รวมทั้งอํานาจหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด สําหรับคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
กฎหมายกําหนดใหมีคณะหนึ่งหรือหลายคณะ กลาวคือ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ที่มี อํ านาจหน าที่ อนุ ญาตการสร างภาพยนตร ต างประเทศในราชอาณาจั กรเป นคณะกรรมการคณะหนึ่ ง
มีจํานวนไมเกินเกาคน และคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนที่มีอํานาจหนาที่ในการตรวจพิจารณา
และกําหนดประเภทภาพยนตรและอนุญาตการนําวีดิทัศนออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยนหรือจําหนาย
ในราชอาณาจั ก ร อนุ ญ าตการนํ า สื่ อ โฆษณาออกโฆษณาหรื อ ประชาสั ม พั น ธ ใ นราชอาณาจั ก ร
และอนุญ าตการสง ภาพยนตรห รือวีดิทัศ นออกไปนอกราชอาณาจักรเปน คณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง
มีจํานวนไมเกินเจ็ดคน กฎหมายกําหนดใหภาพยนตรที่จะนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยนหรือจําหนาย
ในราชอาณาจักรตองผานการตรวจพิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
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และวี ดิ ทั ศ น การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการภาพยนตรและวีดทิ ัศนแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา คําสั่งไมอนุญาต
ตามมาตรา ๒๕ ผูไดรับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติไดภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่ง
เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ (๗) ที่บัญญัติวา
“ในการตรวจพิจารณาภาพยนตรตามมาตรา ๒๕ ใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
กําหนดดวยวาภาพยนตรดังกลาวจัดอยูในภาพยนตรประเภทใด ดังตอไปนี้ ... ภาพยนตรที่หามเผยแพร
ในราชอาณาจักร” และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติวา “ในการพิจารณาอนุญ าตภาพยนตร
ตามมาตรา ๒๕ ถ า คณะกรรมการพิ จ ารณาภาพยนตร แ ละวี ดิ ทั ศน เ ห็ น ว า ภาพยนตร ใ ดมี เ นื้ อ หา
ที่เปนการบอนทําลาย ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือน
ตอความมั่นคงของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศไทย ใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
มีอํานาจสั่งใหผูขออนุญาตแกไขหรือตัดทอนกอนอนุญาตหรือจะไมอนุญาตก็ได” แลว เห็นวาบทบัญญัติ
มาตรา ๒๖ กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนกําหนดประเภทภาพยนตรใหเหมาะสม
กับชวงอายุของผูชมภาพยนตร โดยหลักเกณฑในการกําหนดวาภาพยนตรลักษณะใดควรจัดอยูในภาพยนตร
ประเภทใดใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยเฉพาะภาพยนตรที่หามเผยแพรในราชอาณาจักร
เนื่ องจากเนื้ อหาของภาพยนตร อาจมี ผลกระทบต อความสงบเรี ยบรอยหรื อศี ลธรรมอันดี ของประชาชน
หรืออาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงของรัฐ การที่กฎหมายใหอํานาจคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
และวีดิ ทั ศน กํ าหนดภาพยนตร ที่ หามเผยแพร ในราชอาณาจั กรก็ เพื่ อป องกั นมิ ใหเกิ ดผลกระทบดั งกล าว
สวนหลักเกณฑในการพิจารณาที่ใหกําหนดในกฎกระทรวง เปนกรณีที่รัฐสภาใหอํานาจหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจหนาที่บังคับการใหเปนไปตามกฎหมายเปนผูกําหนดขึ้น ก็เพื่อใหการกําหนด
หลักเกณฑเหมาะสมกับสถานการณและเพื่อใหการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมายของหนวยงานของรัฐ
และเจาหนาที่ ของรัฐ มี ป ระสิทธิ ภาพ ดั ง นั้น การพิจารณาของคณะกรรมการภาพยนตรแ ละวี ดิทัศ น
จึ ง ต อ งพิ จ ารณาเป น ไปตามกฎกระทรวงดั ง กล า ว ซึ่ ง ได มี ก ารประกาศให ท ราบโดยทั่ ว ไปอยู แ ล ว
สวนบทบัญญัติมาตรา ๒๙ เปนหลักเกณฑที่กําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ดําเนินการเมื่อปรากฏขอเท็จจริงตามที่กฎหมายกําหนดอันเปนการใหอํานาจดุลพินิจแกคณะกรรมการ
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พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนซึ่งหากมีการแกไขหรือตัดทอนตามคําสั่งของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร
และวีดิทัศน ภาพยนตรดังกลาวก็อาจไดรับอนุญาตใหนําออกฉาย ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย
ในราชอาณาจั กรได และในกรณีที่ มีคําสั่ง ไมอนุญ าตใหนํ าภาพยนตรออกฉาย ใหเช า แลกเปลี่ย น
หรือจําหนายในราชอาณาจักร หากผูไดรับคําสั่งไมอนุญาต ไมพอใจผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
พิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศนก็สามารถยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติได
และหากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติก็มีสิทธิฟองคดี
ต อ ศาลปกครองได ซึ่ ง เป น กรณี ที่ ร ะบบกฎหมายให ค วามคุ ม ครองอย า งเพี ย งพอแล ว จึ ง เห็ น ว า
แมบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวจะจํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ
การโฆษณาและการสื่ อ ความหมายโดยวิ ธี อื่ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ ง อยู บ า ง
แตก็เปนไปเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ชื่อเสียง
สิทธิในครอบครัว หรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๔๕ วรรคสอง ซึ่งใหอํานาจจํากัดเสรีภาพดังกลาวได และเปนกรณีเทาที่จําเปน ไมกระทบกระเทือน
ตอสาระสําคัญแหงเสรีภาพนั้น บทบัญญติดังกลาวมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป มิไดมุงหมายใหใชบังคับ
แกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ทั้งไดระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
ที่ใหอํานาจในการตรากฎหมายนั้นไวดวยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ นอกจากนี้พระราชบัญญัติภาพยนตร
และวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๒๖ (๗) และมาตรา ๒๙ ไดกําหนดอํานาจและขอบเขตในการใชอํานาจ
ของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน ซึ่งมีผลใหคณะกรรมการดังกลาวตองอยูภายใตกฎหมาย
และตองใชอํานาจตามกฎหมายและภายในขอบเขตของกฎหมาย จึงเปนไปตามหลักนิติธรรมตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ วรรคสอง
อาศัยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเห็นวาพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒๖ (๗) และมาตรา ๒๙ ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๕
นายบุญสง กุลบุปผา
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

