ภาพยนตร์ ไทยไม่ ต้องห้ าม
แมท ช่างสุพรรณ เรื่ อง
ปี ที่แล้ วพี่ที่เคารพนับถือกันคนหนึง่ ชักชวนให้ ผมดูซีรีส์อเมริกนั เรื่ อง Succession ทาง HBO GO ซึง่ ก็เหมือนทุกครัง้ ที่พี่คนนี ้ชักชวน ผมติดงอมแงม
เนื ้อหาของซีรีส์นนว่
ั ้ าด้ วยการหักหลัง ชิงไหวชิงพริ บในเรื่ องของผลประโยชน์ทางธุรกิจและในครอบครัว ลูกวางแผนล้ มล้ างพ่อ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเอาอกเอาใจ
การชิงดีชิงเด่นระหว่างพี่น้อง รวมไปถึงบาดแผลในใจ
ระหว่างที่เพลิดเพลินไปกับเรื่ องราว ผมก็คดิ ขึ ้นมา (เหมือนใครต่อใครคิดเมื่อได้ ดภู าพยนตร์ หรื อซีรีส์ดีๆ จากต่างประเทศ) ว่าทาไมบ้ า นเราไม่มีอะไรแบบนี ้ให้ ดบู ้ าง
(ลองคิดถึงคาตอบที่เคยหาทดไว้ ก่อนนะครับ)
นี่เป็ นประเด็นแรก
ปี ที่แล้ วก็เช่นกัน หนังสือ ขุนศึก ศักดิ นา พญาอิ นทรี ของณัฐพล ใจจริ ง ได้ สร้ างปรากฏการณ์หลายประการ ทังด้
้ านยอดขาย ด้ านมุมมองทางประวัตศิ าสตร์ และ
ด้ านวัตรปฏิบตั ทิ างวิชาการ เรี ยกได้ ว่าอ่านรี วิวและความเห็นกันไม่หวาดไม่ไหว
มีสงิ่ หนึง่ ที่ผมค่อนข้ างติดใจจากความเห็นของผู้อ่านหลายๆ คน คือเรื่ องราวที่เกิดขึ ้นในหนังสือเล่มนี ้เหมาะกับการนาไปสร้ างภาพยนตร์ หรื อสร้ างซีรีส์เพราะเต็ม
ไปด้ วยเหลี่ยมเล่ห์เพทุบาย ถ้ าจะสร้ างได้ นะ
ปั ญหาของผมคือคาว่า “ถ้ าจะสร้ างได้ นะ” เป็ นการบอกไปในตัวอยู่แล้ วว่าผู้อ่านคิดว่าสร้ างไม่ได้ เพราะอะไร?
นี่เป็ นประเด็นที่สอง
ถ้ าผมบอกว่าทังสองประเด็
้
นนี ้เกี่ยวเนื่องกับ ‘ระเบียบรัฐ’ จะเชื่อมัยครั
้ บ? อย่าเพิง่ รี บเชื่อนะ เพราะผมจะชวนคุณอ่านหนังสือเล่มหนึง่ ที่ว่าด้ วยเรื่ อง ‘ต้ องห้ าม’
ของภาพยนตร์ ไทย
Censorship is advertising paid by the government
(Federico Fellini)
ก่อนจะเอ่ยถึงหนังสือ ผมอยากถามคุณว่าเคยสงสัยกันมัยครั
้ บว่าการเซนเซอร์ ภาพยนตร์ ไทยเกิดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อไหร่ ? เกิดขึ ้นกับเรื่ องอะไร? ด้ วยเหตุผลอะไร?
โดยใคร?
คาตอบคือ การเซนเซอร์ เกิดขึ ้นครัง้ แรกเมื่อ พ.ศ.2466 กับภาพยนตร์ เรื่ อง นางสาวสุวรรณ (Suvarna of Siam) ซึง่ เป็ นภาพยนตร์ เรื่ องแรกที่ถ่ายทาใน
ประเทศไทยโดยชาวต่างประเทศ ผู้ที่ตรวจสอบเนื ้อหาและขอให้ มีการเซนเซอร์ คือคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตร์ ของรัฐ ด้ วยเหตุผลว่ามีฉากการประหาร
นักโทษที่จงั หวัดเชียงใหม่ ซึง่ อาจสร้ างความเสื่อมเสียให้ แก่ภาพลักษณ์ของประเทศ
Thai Cinema Uncensored (2563) โดย Matthew Hunt เปิ ดฉากด้ วยข้ อมูลนี ้ เหตุผลว่าด้ วยการรักษาหน้ าจากสายตาของคนมอง ก่อนจะ
ค่อยๆ ไล่เรี ยงมาตามรอยประวัตศิ าสตร์ วา่ มีเหตุการณ์ต้องห้ ามใดเกิดขึ ้นบ้ างกับการฉายภาพยนตร์ ของไทย ที่น่าสนใจคือในช่วงก่อนการมีพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์ ฉบับแรกเมื่อ พ.ศ.2473 สิทธิในอนุญาตให้ ฉายหรื อห้ ามฉายภาพยนตร์ นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั วินิจฉัยของกษัตริ ย์ด้วย
จากพระราชบัญญัตภิ าพยนตร์ ฉบับแรกที่ให้ สทิ ธิในการตีความค่อนข้ างกว้ างภายใต้ จดุ ประสงค์เรื่ องความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรมอันดี Hunt ได้ พาเรา
สารวจถึงความเปลี่ยนแปลงของข้ อกาหนดที่เกิดขึ ้นในรัฐบาลต่างๆ ที่มีความละเอียดมากขึ ้น แต่ก็ยงั คงเปิ ดกว้ างให้ กบั การตีความของคณะกรรมการผู้มีอานาจ
เหตุผลสาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดในการควบคุม คืออิทธิพลของภาพยนตร์ จากต่างประเทศและความเปลีย่ นแปลงทางการเมือง ปัญหาทาง
สังคมถูกนามาเผยแพร่มากขึ ้นโดยผู้กากับภาพยนตร์ ไทยเอง
การต่อสู้กนั ระหว่างผู้สร้ างและผู้ควบคุมได้ นาไปสูก่ ารใช้ ระบบเรตติ ้งภาพยนตร์ เมื่อ พ.ศ.2551 แต่แม้ จะมีการปรับใช้ ระบบที่เป็ นสากลมากขึ ้นแล้ ว ปั ญหาเรื่ อง
วิจารณญาณในการควบคุมยังไม่หมดไป และกลับมาหลอกหลอนทุกครัง้ ถ้ าภาพยนตร์ มีประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับศีลธรรม วัฒนธรรม ประเพณีอนั ดีงามของชาติ,
ความสงบเรี ยบร้ อยและความมัน่ คงของชาติ ตลอดจนการเมืองการปกครองที่เกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
การใช้ หลักสามประการนี ้เป็ นมาตรฐานในการพิจารณาภาพยนตร์ อย่างเคร่ งครัด หลายครัง้ ได้ นาไปสูเ่ รื่ องเหลือเชื่อแบบไทยๆ เช่น การให้ เหตุผลว่าเราไม่สามารถ
ยอมรับทุกสิง่ อย่างมืดบอดจากตะวันตก เราต้ องปกป้องสังคม ภาพยนตร์ ไทยบางเรื่ อง เช่น แสงศตวรรษ นันดี
้ มาก แต่คนไทยอาจจะยังไม่พร้ อมกับมัน (คุ้นจัง

ยืมความเห็นนี ้มาจากเรื่ องประชาธิปไตยของใคร ไหนบอกมา) หรื อแม้ แต่ “ไม่มีใครอยากไปดูหนังของอภิชาติพงศ์หรอก คนไทยอยากดูหนังตลก พวกเราชอบ
เสียงหัวเราะ” ของลัดดา ตังสุ
้ ภาชัย ผู้อานวยการกลุม่ เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในขณะนัน้
What is Thainess?
วิธีการให้ คาจากัดความถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีท่ สี ุดอีกวิธีคือการอ่ านผ่ านสิ่งที่เขาบอกว่ าไม่ ใช่
(ปฐม วัฒนประพันธ์ )
จากความเป็ นไทย (Thainess) ที่วางอยู่บนชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์ (ไม่มีรัฐธรรมนูญและประชาชน น่าเศร้ าเสียจริ ง) Hunt ได้ นาเสนอการปะทะกันระหว่าง
ภาพยนตร์ กบั มโนทัศน์เรื่ องคนดีและ/หรื อความดีผ่านหัวข้ อแยกย่อยที่มกั เป็ นปั ญหากับการเซนเซอร์ อย่างเรื่ องเพศ รวมไปถึงพฤติกรรมรายรอบ, กองทัพ,
สถาบันกษัตริ ย์, การใช้ อปุ ลักษณ์พดู ถึงสิง่ ที่ต้อง(ห้ าม)พูด ทังที
้ ่บางครัง้ ไม่มีอะไรอ่อนไหวขนาดนันเลย
้ และเรื่ องของศาสนาที่มีศาสนาพุทธเป็ นประเด็นหลัก
แกนหลักที่เป็ นปั ญหาหรื อสิง่ ที่ไม่เข้ ากรอบความเป็ นไทยเหล่านี ้คือความหลากหลาย ความหลากหลายทางรู ปแบบและทางความคิดที่กฎเกณฑ์แบบเก่ าไม่
สามารถควบคุมหรื อคิดซับซ้ อนไปไม่ถงึ หรื อคิดไปถึง แต่ต้องการปิ ดกันเพื
้ ่อป้องกันการก่อกวนที่อาจเกิดขึ ้นกับระเบียบเก่า ในที่นี ้ ขอยกตัวอย่างไว้ บางเรื่ อง
เช่น การเซนเซอร์ ฉากพระเล่นกีตาร์ และฉากหมอจูบกับหญิงคูร่ ักในแสงศตวรรษ (อภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล, 2549), ฉากร่ วมเพศที่เห็นอวัยวะเพศเพียงไม่กี่
เสี ้ยววินาทีใน Insects in the Backyard (ธัญญ์วาริ น สุขะพิสษิ ฐ์ , 2553), ฉากซ่อนปื นไว้ ในบาตรของมือปื นที่ปลอมเป็ นพระในฝนตกขึ้นฟ้า (เป็ น
เอก รัตนเรื อง, 2554) และฉากพระเกาะโลงศพแฟนเก่าร้ องไห้ ในไทบ้าน เดอะซี รีส์ 2.2 (สุรศักดิ์ ป้องศร, 2561)
ข้ อมูลเหล่านี ้ที่ Hunt รวบรวมไว้ แสดงให้ เห็นถึงมิตคิ วามเป็ นไทยที่แตกต่างระหว่างความหมายที่ตายตัวกับความหมายทีเ่ ลื่อนไหล แต่ทงหมดยั
ั้
งเป็ นเรื่ องทีพ่ ดู
ตรงๆ ได้ เมื่อเทียบกับเรื่ องของการเมืองที่ทาได้ เพียงการใช้ อปุ ลักษณ์ หรื อให้ แต่ความหมายที่ดีในกรณีที่อยากเข้ าฉาย (ถ้ ายกตัวอย่างหัวข้ อนี ้ด้ วย อาจต้ องเขียน
บทความขึ ้นมาใหม่อีกบท เอาเป็ นว่าอะไรก็ตามที่ทาให้ เกิดรอยเปื อ้ น หรื อความสงสัยเกี่ยวข้ องกับสถาบันที่ธารงระเบียบอย่างตารวจ, ทหาร ไปจนถึงสถาบัน
กษัตริ ย์จะต้ องเพิม่ ความระมัดระวังในการพูดถึงไปอีกอย่างน้ อยหนึง่ ระดับ แต่ภาพนักการเมืองชัว่ แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะ แปลกใจมัย้ ไม่ต้องเกรงใจ ไม่แปลก
หรอกที่จะไม่แปลกใจ) สาหรับผู้ที่สนใจหัวข้ อนี ้ บทที่ 3 ชื่อ The Untouchables: Films and Politics ซึง่ เป็ นบทที่ยาวที่สดุ ในหนังสือ ได้ ให้ ภาพ
ของการตังค
้ าถามเกี่ยวกับการเมืองการปกครองร่ วมสมัยผ่านภาพยนตร์ ได้ อย่างค่อนข้ างครบถ้ วน
I would travel down to hell and wrestle film away from the devil if it necessary.
(Werner Herzog)
เมื่อการเซนเซอร์ คือเครื่ องมือของการห้ ามปรามและตัดสินด้ วยกฎเกณฑ์ที่ไม่มีมาตรฐานชัดเจนให้ วางใจ สิง่ ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือการต่อสู้เพื่อยืนยัน
การแสดงออก Thai Cinema Uncensored เปิ ดเผยให้ เห็นถึงวิธีการที่ทาให้ ผลผลิตทางความคิดเหล่านี ้เผยแพร่ ออกมาได้ ทังวิ
้ ธีการของเทคนิคทาง
ภาพยนตร์ และการเล่าเรื่ อง สัญลักษณ์และอุปลักษณ์ตา่ งๆ ที่แยบยลและพุ่งชนซื่อๆ ได้ ขยับขอบเขตของการแย่งชิงพื ้นที่ออกไป และบางครัง้ การเซนเซอร์ เองก็
เป็ นการเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั การแสดงออกของภาพยนตร์ มากขึ ้น เป็ นเอก รัตนเรื อง ได้ ให้ ความเห็นถึงเรื่ องนี ้ไว้ อย่างเจ็บแสบว่า “ทุกครัง้ ที่พวกเขาพยายามจะเซนเซอร์
พวกเขาหาเรื่ องใส่ตวั ”
สิง่ ที่ทาให้ Thai Cinema Uncensored แข็งแรงขึ ้นในการนาเสนอเรื่ องของการเซนเซอร์ ในภาพยนตร์ ไทย นอกจากข้ อมูลที่อปั เดตมากๆ (ถ้ าไม่ตดิ ตาม
วงการภาพยนตร์ อย่างใกล้ ชิดจะพบว่ามีหลายชื่อที่คณ
ุ ไม่ค้ นุ เลย) คือการแสดงให้ เห็นถึงการดิ ้นรนต่อสู้ของผู้กากับภาพยนตร์ 10 คนที่ประสบปั ญหาอย่างมาก
กับการเซนเซอร์ ผ่านบทสัมภาษณ์ทงแบบเจอตั
ั้
วและทางอีเมล์ เพราะเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความเอาแน่เอานอนไม่ได้ ของระบบเซนเซอร์ อย่างเห็นได้ ชดั ทังยั
้ งได้
เห็นแง่มมุ ที่ต้องอิงกับเรื่ องธุรกิจ (ค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเป็ นแต้ มต่อสาคัญเสมอ) รวมไปถึงการพูดถึงมือที่ต้องแกล้ งทาเป็ นว่ามองไม่ เห็นซึง่ เข้ ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ
ผู้กากับแต่ละคนมีทางเลือกต่างกันไป บางคนยอมแก้ ไขเพื่อให้ ได้ ฉาย บางคนเลือกไม่ฉายในประเทศไทย บางคนเลือกต่อสู้ในชันศาล
้
และบางคนเลือกไม่ฉายมัน
ออกมาที่ไหนเลย วิธีการทังหมดนี
้
้คือมิตทิ ี่ลดหลัน่ กันไปในเรื่ องของเสรี ภาพในการแสดงออก
อย่างไรก็ตาม สิง่ ที่ได้ จากบทสัมภาษณ์เองก็ดเู หมือนจะมีปัญหา เพราะถึงจุดหนึง่ ดูเหมือนว่า Hunt เองไม่สามารถจัดการกับมิตขิ องข้ อมูลให้ เป็ นระบบได้ ดีนกั
ส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะสิง่ ที่ต้องการนาเสนอเป็ นหลักคือภาพกว้ างโดยใช้ หลักฐานจากเหตุการณ์และบทสัมภาษณ์เป็ นจุดกากับภาพ ข้ อมูลจากประเด็นใกล้ เคียง
ที่ถกู นามาใช้ ในการร้ อยเรื่ องราวจึงเกี่ยวเนื่องกันไปมาจนทาให้ มีลกั ษณะของการนาเสนอเรื่ องเดิมซ ้า บางครัง้ ผมจึงอดไม่ได้ ที่จะรู้ สึกว่าพลังนันถู
้ กลดทอนลงไป
ความสาคัญอีกอย่างที่สง่ ผลต่อเนื ้อหาของบทสัมภาษณ์อย่างไม่พดู ถึงไม่ได้ คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เกิดขึ ้นจากปรากฏการณ์แฮร์ รี่ พอตเตอร์ ของ
อานนท์ นาภา เมื่อเดือนสิงหาคมปี ที่แล้ ว (หนังสือเล่มนี ้ออกวางจาหน่ายในเดือนตุลาคม แต่เรื่ องราวในหนังสือยังนาเสนอไปไม่ถึงช่วงนัน้ ) เพราะการทาลาย

เพดานการวิพากษ์ วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงสถาบันกษัตริย์ได้ ทาให้ ทศั นคติในช่วงเวลาที่ต้องพูดอย่างเจียมความคิดและการแสดงออกของผู้กากับภาพยนตร์
เหล่านันกลายเป็
้
นตัวเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญต่อทังตั
้ วเองและผู้อื่นในแวดวงศิลปะท่ามกลางยุคสมัยที่การเปลี่ยนแปลงกาลังดิ ้นรนเพื่อรุ ดไปข้ างหน้ า
Do you ever think that if you attack an artist long enough
you will succeed in having him censor himself?
(Sir Kenneth Branagh – Peter McGowan)
ผมไม่ร้ ู ว่าถึงตอนนี ้คุณยังจาคาตอบที่ผมบอกให้ ทดไว้ ตงแต่
ั ้ ตอนที่เราเพิ่งพบกันได้ มยั ้ สาหรับผม สิง่ ทีเ่ ป็ นอุปสรรคให้ เราไม่มีภาพยนตร์ หรื อซีรีส์ที่เราคิดว่าน่าดู
คือรู ปแบบการปกครองแบบลาดับในแนวดิง่ การตังค
้ าถามแบบแนวราบจะทาให้ เกิดความโกลาหล อะไรก็ตามที่นามาซึง่ การต่อต้ านจะถูกทาให้ เป็ นสิ่งแปลกแยก
กลายเป็ นอาการป่ วยไข้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสังคมรวมฝูง
เราจะไม่คดิ ล้ มล้ างเพราะกับดักของคาว่าบุญคุณ เราจะละเลยเรื่ องบาดแผลเพราะเรามียาดีชื่อให้ อภัย ถึงจะมีตวั อย่างจากทีอ่ ื่นให้ เห็น แต่เราเป็ นเราที่มีความ
ปรองดองสามัคคี ความเชื่อแบบนี ้ทาให้ สงิ่ ที่ก่อให้ เกิดความแตกต่างทางความคิดไม่ได้ รับการสนับสนุน และเมื่อนานไป มันจะสะสมจนกลายเป็ นความเชื่อที่ว่า
ความเป็ นอื่นคือสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ หรื อถ้ าคุณยังดื ้อดึง คุณจะถูกการาบด้ วยมาตรการที่รุนแรงขึ ้น ถ้ าคุณอยากอยู่อย่างปลอดภัย คุณต้ องรู้ จกั ห่อและหดตัวให้
กลายเป็ นนิสยั เป็ นนิสยั ที่สดุ ท้ ายจะกลายเป็ นจิตใต้ สานึกให้ คณ
ุ ห้ ามปรามตัวเองโดยไม่ร้ ู ตวั
“ถ้ าจะสร้ างได้ นะ”
At the Gate
ตรงกาแพงที่มีการไหลบ่าเข้ ามาของเหตุผลจากคนภายนอก ผู้ที่คมุ อานาจกาลังทาทุกอย่างเพื่อปกป้องประตูเมืองไม่ให้ แตกออก ทังที
้ ่เพลี่ยงพล ้า พวกเขาก็ยงั คง
ปิ ดบังไม่ให้ คนในเมืองรับรู้เรื่ องราว ยอมแม้ กระทัง่ ฆ่าพวกเดียวกันเองที่สง่ ข่าวหรื อพูดถึงความจริ งทิ ้ง แต่พวกเขาเรี ยกพวกคนที่อยู่นอกกาแพงว่าคนเถื่อน
หมายเหตุ
รายชื่อผู้กากับภาพยนตร์ ทงั ้ 10 คนในบทสัมภาษณ์ได้ แก่ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล, เป็ นเอก รัตนเรื อง, ธัญสก พันสิทธิวรกุล, นนทวัฒน์ นาเบญจพล, จุฬ
ญาณนนท์ ศิริผล, สุรศักดิ์ ป้องศร, ธัญญ์วาริ น สุขะพิสษิ ฐ์ , ขนิษฐา ขวัญอยู่, อิ๋ง กาญจนะวณิชย์ และยุทธเลิศ สิปปภาค
Matthew Hunt เป็ นชาวอังกฤษทีย่ ้ ายมาอยูเ่ มืองไทยตังแต่
้ พ.ศ.2547 เขามีข้อเขียนที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับสังคมไทยและศิลปวัฒนธรรมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ Dateline Bangkok
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