
ภาพยนตร์ไทยไม่ต้องห้าม 
 
แมท ช่างสพุรรณ เร่ือง 
  
ปีท่ีแล้วพ่ีท่ีเคารพนบัถือกนัคนหนึง่ชกัชวนให้ผมดซูีรีส์อเมริกนัเร่ือง Succession ทาง HBO GO ซึง่ก็เหมือนทกุครัง้ที่พ่ีคนนีช้กัชวน ผมตดิงอมแงม 

เนือ้หาของซีรีส์นัน้ว่าด้วยการหกัหลงั ชิงไหวชิงพริบในเร่ืองของผลประโยชน์ทางธุรกิจและในครอบครัว ลกูวางแผนล้มล้างพอ่แตข่ณะเดียวกนัก็ต้องเอาอกเอาใจ 
การชิงดีชิงเดน่ระหว่างพ่ีน้อง รวมไปถงึบาดแผลในใจ 
ระหว่างท่ีเพลดิเพลนิไปกบัเร่ืองราว ผมก็คดิขึน้มา (เหมือนใครตอ่ใครคดิเม่ือได้ดภูาพยนตร์หรือซีรีส์ดีๆ จากตา่งประเทศ) วา่ท าไมบ้านเราไม่มีอะไรแบบนีใ้ห้ดบู้าง 
(ลองคดิถึงค าตอบท่ีเคยหาทดไว้ก่อนนะครับ) 
น่ีเป็นประเดน็แรก 

ปีท่ีแล้วก็เช่นกนั หนงัสือ ขุนศึก ศกัดินา พญาอินทรี ของณฐัพล ใจจริง ได้สร้างปรากฏการณ์หลายประการ ทัง้ด้านยอดขาย ด้านมมุมองทางประวตัศิาสตร์ และ
ด้านวตัรปฏิบตัทิางวิชาการ เรียกได้ว่าอ่านรีวิวและความเหน็กนัไม่หวาดไม่ไหว 
มีสิง่หนึง่ที่ผมคอ่นข้างตดิใจจากความเหน็ของผู้อ่านหลายๆ คน คือเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในหนงัสือเลม่นีเ้หมาะกบัการน าไปสร้างภาพยนตร์หรือสร้างซีรีส์เพราะเตม็
ไปด้วยเหลี่ยมเลห์่เพทบุาย ถ้าจะสร้างได้นะ 

ปัญหาของผมคือค าว่า “ถ้าจะสร้างได้นะ” เป็นการบอกไปในตวัอยู่แล้วว่าผู้อ่านคดิวา่สร้างไมไ่ด้ เพราะอะไร? 

น่ีเป็นประเดน็ท่ีสอง 

ถ้าผมบอกว่าทัง้สองประเดน็นีเ้ก่ียวเน่ืองกบั ‘ระเบียบรัฐ’ จะเช่ือมัย้ครับ? อย่าเพิง่รีบเช่ือนะ เพราะผมจะชวนคณุอ่านหนงัสือเลม่หนึง่ที่ว่าด้วยเร่ือง ‘ต้องห้าม’ 
ของภาพยนตร์ไทย 

  
Censorship is advertising paid by the government 

(Federico Fellini) 
  
ก่อนจะเอ่ยถึงหนงัสือ ผมอยากถามคณุว่าเคยสงสยักนัมัย้ครับว่าการเซนเซอร์ภาพยนตร์ไทยเกิดขึน้ครัง้แรกเม่ือไหร่? เกิดขึน้กบัเร่ืองอะไร? ด้วยเหตผุลอะไร? 

โดยใคร? 

ค าตอบคือ การเซนเซอร์เกิดขึน้ครัง้แรกเม่ือ พ.ศ.2466 กบัภาพยนตร์เร่ือง นางสาวสวุรรณ (Suvarna of Siam) ซึง่เป็นภาพยนตร์เร่ืองแรกที่ถ่ายท าใน
ประเทศไทยโดยชาวตา่งประเทศ ผู้ ท่ีตรวจสอบเนือ้หาและขอให้มีการเซนเซอร์คือคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตร์ของรัฐ ด้วยเหตผุลว่ามีฉากการประหาร
นกัโทษท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่อาจสร้างความเสื่อมเสียให้แก่ภาพลกัษณ์ของประเทศ 

Thai Cinema Uncensored (2563) โดย Matthew Hunt เปิดฉากด้วยข้อมลูนี ้เหตผุลว่าด้วยการรักษาหน้าจากสายตาของคนมอง ก่อนจะ
คอ่ยๆ ไลเ่รียงมาตามรอยประวตัศิาสตร์วา่มีเหตกุารณ์ต้องห้ามใดเกิดขึน้บ้างกบัการฉายภาพยนตร์ของไทย ที่น่าสนใจคือในช่วงก่อนการมีพระราชบญัญตัิ

ภาพยนตร์ฉบบัแรกเม่ือ พ.ศ.2473 สทิธิในอนญุาตให้ฉายหรือห้ามฉายภาพยนตร์นัน้ขึน้อยู่กบัวินิจฉยัของกษัตริย์ด้วย 

จากพระราชบญัญตัภิาพยนตร์ฉบบัแรกที่ให้สทิธิในการตีความคอ่นข้างกว้างภายใต้จดุประสงค์เร่ืองความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดี Hunt ได้พาเรา
ส ารวจถึงความเปล่ียนแปลงของข้อก าหนดท่ีเกิดขึน้ในรัฐบาลตา่งๆ ที่มีความละเอียดมากขึน้ แตก็่ยงัคงเปิดกว้างให้กบัการตีความของคณะกรรมการผู้ มีอ านาจ 
เหตผุลส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงข้อก าหนดในการควบคมุ คืออิทธิพลของภาพยนตร์จากตา่งประเทศและความเปล่ียนแปลงทางการเมือง ปัญหาทาง
สงัคมถกูน ามาเผยแพร่มากขึน้โดยผู้ก ากบัภาพยนตร์ไทยเอง 

การตอ่สู้กนัระหว่างผู้สร้างและผู้ควบคมุได้น าไปสูก่ารใช้ระบบเรตติง้ภาพยนตร์เม่ือ พ.ศ.2551 แตแ่ม้จะมีการปรับใช้ระบบท่ีเป็นสากลมากขึน้แล้ว ปัญหาเร่ือง

วิจารณญาณในการควบคมุยงัไม่หมดไป และกลบัมาหลอกหลอนทกุครัง้ถ้าภาพยนตร์มีประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัศีลธรรม วฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของชาต,ิ 

ความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงของชาต ิตลอดจนการเมืองการปกครองท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 

การใช้หลกัสามประการนีเ้ป็นมาตรฐานในการพิจารณาภาพยนตร์อยา่งเคร่งครัด หลายครัง้ได้น าไปสูเ่ร่ืองเหลือเช่ือแบบไทยๆ เช่น การให้เหตุผลว่าเราไม่สามารถ

ยอมรับทกุสิง่อยา่งมืดบอดจากตะวนัตก เราต้องปกปอ้งสงัคม ภาพยนตร์ไทยบางเร่ือง เช่น แสงศตวรรษ นัน้ดีมาก แตค่นไทยอาจจะยงัไมพ่ร้อมกบัมนั (คุ้นจงั 



ยืมความเหน็นีม้าจากเร่ืองประชาธิปไตยของใคร ไหนบอกมา) หรือแม้แต ่“ไม่มีใครอยากไปดหูนงัของอภิชาตพิงศ์หรอก คนไทยอยากดหูนงัตลก พวกเราชอบ
เสียงหวัเราะ” ของลดัดา ตัง้สภุาชยั ผู้อ านวยการกลุม่เฝา้ระวงัทางวฒันธรรมในขณะนัน้ 

  
What is Thainess? 

 วธีิการให้ค าจ ากัดความถงึสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีดีท่ีสุดอีกวธีิคือการอ่านผ่านสิ่งท่ีเขาบอกว่าไม่ใช่ 

(ปฐม วัฒนประพันธ์) 

  
จากความเป็นไทย (Thainess) ท่ีวางอยู่บนชาต ิศาสน์ กษัตริย์ (ไม่มีรัฐธรรมนญูและประชาชน น่าเศร้าเสยีจริง) Hunt ได้น าเสนอการปะทะกนัระหว่าง

ภาพยนตร์กบัมโนทศัน์เร่ืองคนดีและ/หรือความดีผ่านหวัข้อแยกย่อยท่ีมกัเป็นปัญหากบัการเซนเซอร์อย่างเร่ืองเพศ รวมไปถึงพฤตกิรรมรายรอบ, กองทพั, 

สถาบนักษัตริย์, การใช้อปุลกัษณ์พดูถึงสิง่ที่ต้อง(ห้าม)พดู ทัง้ที่บางครัง้ไม่มีอะไรอ่อนไหวขนาดนัน้เลย และเร่ืองของศาสนาท่ีมีศาสนาพทุธเป็นประเดน็หลกั 

แกนหลกัที่เป็นปัญหาหรือสิง่ที่ไม่เข้ากรอบความเป็นไทยเหลา่นีคื้อความหลากหลาย ความหลากหลายทางรูปแบบและทางความคดิท่ีกฎเกณฑ์แบบเก่าไม่
สามารถควบคมุหรือคดิซบัซ้อนไปไม่ถงึ หรือคดิไปถึง แตต้่องการปิดกัน้เพ่ือปอ้งกนัการก่อกวนท่ีอาจเกิดขึน้กบัระเบียบเก่า ในท่ีนี ้ขอยกตวัอย่างไว้บางเร่ือง 

เช่น  การเซนเซอร์ฉากพระเลน่กีตาร์และฉากหมอจบูกบัหญิงคูรั่กในแสงศตวรรษ (อภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกลุ, 2549), ฉากร่วมเพศท่ีเหน็อวยัวะเพศเพียงไม่ก่ี

เสีย้ววินาทีใน Insects in the Backyard (ธญัญ์วาริน สขุะพิสษิฐ์, 2553), ฉากซอ่นปืนไว้ในบาตรของมือปืนท่ีปลอมเป็นพระในฝนตกข้ึนฟา้ (เป็น

เอก รัตนเรือง, 2554) และฉากพระเกาะโลงศพแฟนเก่าร้องไห้ในไทบา้น เดอะซีรีส์ 2.2 (สรุศกัดิ ์ปอ้งศร, 2561) 

ข้อมลูเหลา่นีท่ี้ Hunt รวบรวมไว้แสดงให้เหน็ถึงมิตคิวามเป็นไทยที่แตกตา่งระหวา่งความหมายท่ีตายตวักบัความหมายท่ีเลื่อนไหล แตท่ัง้หมดยงัเป็นเร่ืองท่ีพดู
ตรงๆ ได้เม่ือเทียบกบัเร่ืองของการเมืองที่ท าได้เพียงการใช้อปุลกัษณ์ หรือให้แตค่วามหมายท่ีดีในกรณีท่ีอยากเข้าฉาย (ถ้ายกตวัอย่างหวัข้อนีด้้วย อาจต้องเขียน

บทความขึน้มาใหม่อีกบท เอาเป็นว่าอะไรก็ตามท่ีท าให้เกิดรอยเปือ้น หรือความสงสยัเก่ียวข้องกบัสถาบนัท่ีธ ารงระเบียบอย่างต ารวจ, ทหาร ไปจนถงึสถาบนั
กษัตริย์จะต้องเพิม่ความระมดัระวงัในการพดูถึงไปอีกอย่างน้อยหนึง่ระดบั แตภ่าพนกัการเมืองชัว่แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะ แปลกใจมัย้ ไม่ต้องเกรงใจ ไม่แปลก

หรอกท่ีจะไม่แปลกใจ) ส าหรับผู้ ท่ีสนใจหวัข้อนี ้บทท่ี 3 ช่ือ The Untouchables: Films and Politics ซึง่เป็นบทท่ียาวท่ีสดุในหนงัสือ ได้ให้ภาพ
ของการตัง้ค าถามเก่ียวกบัการเมืองการปกครองร่วมสมยัผ่านภาพยนตร์ได้อยา่งคอ่นข้างครบถ้วน 

  
I would travel down to hell and wrestle film away from the devil if it necessary. 

(Werner Herzog) 
  
เม่ือการเซนเซอร์คือเคร่ืองมือของการห้ามปรามและตดัสนิด้วยกฎเกณฑ์ท่ีไม่มีมาตรฐานชดัเจนให้วางใจ สิง่ที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการตอ่สู้ เพ่ือยืนยนั

การแสดงออก Thai Cinema Uncensored เปิดเผยให้เหน็ถึงวิธีการท่ีท าให้ผลผลติทางความคดิเหลา่นีเ้ผยแพร่ออกมาได้ ทัง้วิธีการของเทคนิคทาง
ภาพยนตร์และการเลา่เร่ือง สญัลกัษณ์และอปุลกัษณ์ตา่งๆ ที่แยบยลและพุ่งชนซื่อๆ ได้ขยบัขอบเขตของการแย่งชงิพืน้ท่ีออกไป และบางครัง้การเซนเซอร์เองก็
เป็นการเปิดพืน้ท่ีให้กบัการแสดงออกของภาพยนตร์มากขึน้ เป็นเอก รัตนเรือง ได้ให้ความเหน็ถึงเร่ืองนีไ้ว้อย่างเจ็บแสบว่า “ทกุครัง้ที่พวกเขาพยายามจะเซนเซอร์ 
พวกเขาหาเร่ืองใสต่วั” 

สิง่ที่ท าให้ Thai Cinema Uncensored แข็งแรงขึน้ในการน าเสนอเร่ืองของการเซนเซอร์ในภาพยนตร์ไทย นอกจากข้อมลูท่ีอปัเดตมากๆ (ถ้าไม่ตดิตาม

วงการภาพยนตร์อย่างใกล้ชิดจะพบว่ามีหลายช่ือท่ีคณุไม่คุ้นเลย) คือการแสดงให้เหน็ถึงการดิน้รนตอ่สู้ของผู้ก ากบัภาพยนตร์ 10 คนท่ีประสบปัญหาอย่างมาก
กบัการเซนเซอร์ผ่านบทสมัภาษณ์ทัง้แบบเจอตวัและทางอีเมล์ เพราะเป็นการแสดงให้เหน็ถึงความเอาแน่เอานอนไม่ได้ของระบบเซนเซอร์อยา่งเหน็ได้ชดั ทัง้ยงัได้
เหน็แง่มมุท่ีต้องอิงกบัเร่ืองธุรกิจ (คา่ใช้จ่ายในการลงทนุเป็นแต้มตอ่ส าคญัเสมอ) รวมไปถึงการพดูถึงมือท่ีต้องแกล้งท าเป็นว่ามองไม่เหน็ซึง่เข้ามามีอิทธิพลตอ่
การตดัสนิใจ 
ผู้ก ากบัแตล่ะคนมีทางเลือกตา่งกนัไป บางคนยอมแก้ไขเพ่ือให้ได้ฉาย บางคนเลือกไม่ฉายในประเทศไทย บางคนเลือกตอ่สู้ในชัน้ศาล และบางคนเลือกไม่ฉายมนั
ออกมาท่ีไหนเลย วิธีการทัง้หมดนีคื้อมิตท่ีิลดหลัน่กนัไปในเร่ืองของเสรีภาพในการแสดงออก 

อย่างไรก็ตาม สิง่ที่ได้จากบทสมัภาษณ์เองก็ดเูหมือนจะมีปัญหา เพราะถงึจดุหนึง่ดเูหมือนว่า Hunt เองไม่สามารถจดัการกบัมิตขิองข้อมลูให้เป็นระบบได้ดีนกั 
สว่นหนึง่อาจเป็นเพราะสิง่ที่ต้องการน าเสนอเป็นหลกัคือภาพกว้างโดยใช้หลกัฐานจากเหตกุารณ์และบทสมัภาษณ์เป็นจดุก ากบัภาพ ข้อมลูจากประเดน็ใกล้เคียง
ท่ีถกูน ามาใช้ในการร้อยเร่ืองราวจงึเก่ียวเน่ืองกนัไปมาจนท าให้มีลกัษณะของการน าเสนอเร่ืองเดมิซ า้ บางครัง้ผมจงึอดไม่ได้ท่ีจะรู้สึกว่าพลงันัน้ถกูลดทอนลงไป 

ความส าคญัอีกอย่างท่ีสง่ผลตอ่เนือ้หาของบทสมัภาษณ์อย่างไม่พดูถึงไม่ได้ คือการเปล่ียนแปลงของยคุสมยัที่เกิดขึน้จากปรากฏการณ์แฮร์ร่ี พอตเตอร์ของ
อานนท์ น าภา เม่ือเดือนสงิหาคมปีท่ีแล้ว (หนงัสือเลม่นีอ้อกวางจ าหน่ายในเดือนตลุาคม แตเ่ร่ืองราวในหนงัสือยงัน าเสนอไปไม่ถึงช่วงนัน้) เพราะการท าลาย



เพดานการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาถึงสถาบนักษัตริย์ได้ท าให้ทศันคตใินช่วงเวลาท่ีต้องพดูอยา่งเจียมความคดิและการแสดงออกของผู้ก ากบัภาพยนตร์
เหลา่นัน้กลายเป็นตวัเปรียบเทียบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ทัง้ตวัเองและผู้ อ่ืนในแวดวงศลิปะทา่มกลางยคุสมยัที่การเปล่ียนแปลงก าลงัดิน้รนเพ่ือรุดไปข้างหน้า 
  

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) 
  
ผมไม่รู้ว่าถึงตอนนีค้ณุยงัจ าค าตอบท่ีผมบอกให้ทดไว้ตัง้แตต่อนท่ีเราเพิ่งพบกนัได้มัย้ ส าหรับผม สิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคให้เราไมมี่ภาพยนตร์หรือซีรีส์ท่ีเราคดิว่าน่าด ู
คือรูปแบบการปกครองแบบล าดบัในแนวดิง่ การตัง้ค าถามแบบแนวราบจะท าให้เกิดความโกลาหล อะไรก็ตามท่ีน ามาซึง่การตอ่ต้านจะถกูท าให้เป็นสิ่งแปลกแยก 
กลายเป็นอาการป่วยไข้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสงัคมรวมฝงู 
เราจะไม่คดิล้มล้างเพราะกบัดกัของค าว่าบญุคณุ เราจะละเลยเร่ืองบาดแผลเพราะเรามียาดีช่ือให้อภยั ถึงจะมีตวัอยา่งจากท่ีอ่ืนให้เหน็ แตเ่ราเป็นเราท่ีมีความ
ปรองดองสามคัคี ความเช่ือแบบนีท้ าให้สิง่ที่ก่อให้เกิดความแตกตา่งทางความคดิไม่ได้รับการสนบัสนนุ และเม่ือนานไป มันจะสะสมจนกลายเป็นความเช่ือท่ีว่า
ความเป็นอ่ืนคือสิง่ที่เป็นไปไม่ได้ หรือถ้าคณุยงัดือ้ดงึ คณุจะถกูก าราบด้วยมาตรการท่ีรุนแรงขึน้ ถ้าคณุอยากอยู่อย่างปลอดภยั คณุต้องรู้จกัหอ่และหดตวัให้
กลายเป็นนิสยั เป็นนิสยัที่สดุท้ายจะกลายเป็นจิตใต้ส านกึให้คณุห้ามปรามตวัเองโดยไม่รู้ตวั 

  
“ถ้าจะสร้างได้นะ” 
At the Gate 

  
ตรงก าแพงที่มีการไหลบ่าเข้ามาของเหตผุลจากคนภายนอก ผู้ ท่ีคมุอ านาจก าลงัท าทกุอย่างเพ่ือปกปอ้งประตเูมืองไมใ่ห้แตกออก ทัง้ที่เพลี่ยงพล า้ พวกเขาก็ยงัคง
ปิดบงัไม่ให้คนในเมืองรับรู้เร่ืองราว ยอมแม้กระทัง่ฆา่พวกเดียวกนัเองท่ีสง่ข่าวหรือพดูถึงความจริงทิง้ แตพ่วกเขาเรียกพวกคนท่ีอยู่นอกก าแพงว่าคนเถ่ือน 

  
หมายเหตุ 
รายช่ือผู้ก ากบัภาพยนตร์ทัง้ 10 คนในบทสมัภาษณ์ได้แก่ อภิชาตพิงศ์ วีระเศรษฐกลุ, เป็นเอก รัตนเรือง, ธญัสก พนัสทิธิวรกลุ, นนทวฒัน์ น าเบญจพล, จฬุ

ญาณนนท์ ศริิผล, สรุศกัดิ ์ปอ้งศร, ธญัญ์วาริน สขุะพิสษิฐ์, ขนิษฐา ขวญัอยู่, อิ๋ง กาญจนะวณิชย์ และยทุธเลศิ สปิปภาค 

Matthew Hunt เป็นชาวองักฤษท่ีย้ายมาอยูเ่มืองไทยตัง้แต ่พ.ศ.2547 เขามีข้อเขียนท่ีแสดงความเหน็เก่ียวกบัสงัคมไทยและศลิปวฒันธรรมมาอย่าง

ตอ่เน่ือง ผู้ ท่ีสนใจสามารถดขู้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี Dateline Bangkok  
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