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“เชคสเปียร์ตอ้งตาย” ยงัถูกแบน ศาลปกครองกลางตดัสินยกฟ้องคาํร้องของผกก.และผูส้ร้างฯ ชี@ เนื@อหาหลาย
ฉากคลา้ยเหตุการณ์รุนแรงในไทย สร้างความแตกแยก ดา้นผกก.และผูส้ร้างฯยนั เดินหนา้ยืKนอุทธรณ์ต่อ 
 

 
ภาพจากภาพยนตร์ เชคสเปียร์ตอ้งตาย 

11 ส.ค. มติชนออนไลน์ รายงานวา่ ทีKศาลปกครอง ถนนเเจง้วฒันะ ศาลอ่านคาํพิพากษาของศาลปกครอง
กลาง ในคดีหมายเลขดาํทีK1321/2555 ทีKมานิต ศรีวานิชภูมิ และสมานรัชฎ ์กาญจนะวณิชย ์ผูอ้าํนวยการ
สร้างและผูก้าํกบัภาพยนตร์ “เชคสเปียร์ตอ้งตาย” (Shakespeare must die) ไดเ้ขา้ยืKนฟ้อง
คณะกรรมการภาพยนตร์และวดิีทศัน์แห่งชาติ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวดิีทศัน์คณะทีK 3 เป็นผู ้
ถูกฟ้องทีK 1 และ 2 ต่อศาลปกครองกลาง ขอใหมี้คาํสัKงเพิกถอนมติและคาํสัKงของผูถู้กฟ้องคดีทั@ง 2 ทีKหา้มฉาย 
จดัจาํหน่ายภาพยนตร์เรืKอง “เชคสเปียร์ตอ้งตาย” ในราชอาณาจกัร และขอใหช้ดใชค่้าเสียหายจากเงินทุนทีKใช้
ในการสร้างภาพยนตร์เรืKองดงักล่าวพร้อมดอกเบี@ยร้อยละ 7.5 ต่อปี รวมเป็นเงินทั@งสิ@น 7,530,388.55 
บาท นบัแต่วนัถดัจากวนัฟ้องจนกวา่ศาลจะมีคาํพิพากษาถึงทีKสุด 



ผกก.และผู้สร้างฯ ยื/นคาํฟ้องระบ ุเนื8อหาภาพยนตร์ไม่ก่อให้เกิดการแตกสามคัคี พร้อมเรียกร้องค่าเสียหาย 
คาํฟ้องระบุวา่ การทีKผูถู้กฟ้องคดีทั@ง 2 ไม่อนุญาตใหภ้าพยนตร์เรืKอง “เชคสเปียร์ตอ้งตาย” ซึK งแปลจากบท
ประพนัธ์โดยกวเีอกของโลก วลิเลียม เชคสเปียร์ เรืKอง “โศกนาฎกรรมแมค็เบธ็” หรือ The Tragedy 
of Macbeth ใหเ้ผยแพร่ในประเทศไทย โดยอา้งวา่มีเนื@อหาก่อใหเ้กิดความแตกสามคัคีระหวา่งคนใน
ชาติ ตามกฎกระทรวงกาํหนดลกัษณะของประเภทภาพยนตร์ 2552 ขอ้ 7 (3) นั@น เห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นไป
ตามขอ้จาํกดัในหลกัการของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสืKอมวลชนตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา 45 บญัญติัไว ้
และหากจะอะลุม้อล่วยใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัรัฐธรรมนูญทีKเกีKยวกบัเพืKอรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพืKอ

ศีลธรรมอนัดีของประชาชน แต่ขอ้เทจ็จริงสงัคมไทยมีการเข่นฆ่าประชาชนเกิดขึ@นหลายครั@ งหลายหน ทั@ง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 และกรณี
สงครามยาเสพติดทีKมีผูเ้สียชีวติกวา่ 2,500 คน ซึK งเหตุการณ์ต่างๆ ทีKเกิดขึ@นยอ่มเป็นความรุนแรงของ
สงัคมไทยทีKมิอาจลืมเลือน หรือปกปิดไวไ้ด ้โดยคนไทยสมควรเรียนรู้ร่วมกนัเพืKอร่วมมือกนัมิใหเ้หตุการณ์
ดงักล่าวเกิดขึ@นอีก ดงันั@นภาพยนตร์ “เชคสเปียร์ตอ้งตาย” จึงมิไดมี้เนื@อหาทีKก่อใหเ้กิดความแตกสามคัคีคนใน
ชาติตามทีKอา้ง 
“เนื@อหาสาระของภาพยนตร์เรืKองนี@ไม่ไดมี้ตอนใดตอนหนีKงทีKขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนตามทีKอา้ง เพราะเนื@อหาสาระของภาพยนตร์ดงักล่าวแปลเป็นภาษาไทยอยา่งซืKอตรงต่อตน้ฉบบัละคร
เรืKอง “โศกนาฏกรรมแมค็เบธ็” อนัเป็นบทประพนัธ์ของวลิเลียม เชคสเปียร์ กวเีอกของโลก โดยมีการ
ดดัแปลงเพืKอใหเ้ป็นภาษาของภาพยนตร์และเขา้กบัริบทของสงัคมและวฒันธรรมไทยเท่านั@น การทีKอา้งวา่ไม่ให้
ภาพยนตร์นี@ฉายกเ็พืKอรักษาความมัKนคงของรัฐนั@น คาํวา่ “รัฐ” ยอ่มหมายถึงรัฐชาติ ไม่ไดห้มายถึงรัฐบาลหนึKง

รัฐบาลใด ดงันั@น การกระหายเลือด การมกัใหญ่ใฝ่สูง การงมงายในไสยศาสตร์ของตวัละครในภาพยนตร์ทีK
สถาปนาตนเองเป็นราชา ซึK งเหมือนกบัผูน้าํประเทศต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงของสงัคม ยอ่มมิไดก้ระทบ
ต่อความมัKนคงของรัฐ รวมถึงเกียรติภูมิของประเทศแต่อยา่งใด เพราะรัฐบาลหนึKงรัฐบาลใดมิไดห้มายถึง
ประเทศชาติดว้ย” 
ทา้ยคาํฟ้องยงัระบุวา่ดว้ย ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในค่าตอบแทนส่วนตวัในกระบวนการผลิตภาพยนตร์จนเสร็จสิ@นอีก 
2,250,000 บาท รวมถึงความเสียหายต่อชืKอเสียงค่าเสียหายจากการขาดโอกาสในการร่วมทุนสร้าง
ภาพยนตร์กบับุคคลอืKน แต่การสร้างภาพยนตร์เรืKองนี@ทั@งสองไม่ไดมี้เจตจาํนงในการแสวงหากาํไรในการสร้าง
จึงไม่ติดใจทีKจะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี@จากผูถู้กฟ้องคดี 



ศาลยกฟ้อง ชี8 เนื8อหาหลายฉากคล้ายเหตกุารณ์รุนแรงในไทย สร้างความแตกแยก ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ศาลพิเคราะห์เเลว้เห็นวา่การพิจารณาภาพยนตร์เรืKองใดเรืKองหนึKงวา่จะเป็นสาเหตุของการเเตกความสามคัคีของ

คนในชาติหรือไม่นั@นจะตอ้งพิจารณาสาระสาํคญัทั@งเเนวความคิดเเละเเก่นสารของเรืKองทีKมุ่งเนน้ของภาพยนต ์
กรณีไม่อาจนาํเสนอส่วนใดส่วนหนึKงมาพิจารณาได ้จะตอ้งพิจารณาเนื@อหาสาระสาํคญัทั@งเรืKอง 
จากการพิจารณาบทคดัยอ่ประกอบกบัรับชมผา่นซีดีรับฟังไดว้า่ ภาพยนตด์งักล่าวมีเนื@อหา เกีKยวกบัเรืKองราว
ตาํนานเเห่งการเมืองเเละไสยศาสตร์ทีKไดเ้เรงบนัดาลใจเเละบทเกือบทั@งหมดมาจากตน้ฉบบัละคร โศกนาฎกรรม
เเมค็เบธ็ ของวลิเลีKยม เชคสเปียร์ เเละดดัเเปลงเพืKอเขา้กบับริบทวฒันธรรมไทย เป็นเรืKองระหวา่งการเเสดงใน
โรงละครกบัเหตุการณ์โลกภายนอกของประเทศสมมุติเเห่งหนึKง ซึK งเนื@อหาในโรงละครเป็นเรืKองของขนุพล
กระหายเลือด มกัใหญ่ใฝ่สูง งมงายไสยศาสตร์ ผูส้ถาปนาตนเองเป็นกษตัริยโ์ดยการฆาตกรรม ซึK งมีชืKอเรียก 
“ท่านผูน้าํ” โดยหลงัจากเรืKองภายในโรงละครจบลง ในโลกภายนอกมีกลุ่มคนทีKคลัKงไคลท่้านผูน้าํ ทีKมีการเเส
ดงละครลอ้เลียนท่านผูน้าํไดว้ิKงกรู ทาํร้ายนกัเเสดง ผูก้าํกบัละคร เเลว้ลากไปดา้นหนา้โรงละคร จบัเเขวนคอทุบ
ตีดว้ยเกา้อี@ เหลก็พบั ท่ามกลางกลุ่มคนทีKส่งเสียงเชียร์ 
เมืKอพิจารณาภาพยนตร์ดงักล่าว เเมผู้ฟ้้องคดีจะกล่าววา่ประเทศในละครเป็นประเทศสมมุติกต็าม เเต่มีเนื@อหา
หลายฉากคลา้ยกบัเหตุการณ์ความรุนเเรงในประเทศไทยมิใช่ประเทศสมมุติตามทีKกล่าวอา้ง 
ซึK งผูถู้กฟ้องทีK2เห็นวา่ เหตุการณ์ดงักล่าวคลา้ยกบัเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อนัเป็นฉากทีKก่อใหเ้กิดความ
เเตกเเยกความสามคัคีคนในชาติ เป็นฉากทีKมีผูช้ายเสื@อดาํโพกผา้เเดงถือท่อนไมท้าํรายคนดู จบัผูก้าํกบัละครเเข
วนคอ เห็นวา่เเมจ้ะมีภาพยนตห์ลายเรืKองนาํประวติัศาสตร์ชาติไทยในอดีตทีKมีความขดัเเยง้มาสร้างกต็าม เเต่
ประวติัศาสตร์ชาติไทยในอดีตดงักล่าวเกิดขึ@นมาเเลว้เป็นเวลานานหลายร้อยปีจนไม่อาจสืบสาวราวเรืKองวา่

บุคคลดงักล่าวมีความสมัพนัธ์เป็นญาติพีKนอ้งกนัหรือไม่ จึงไม่ก่อใหเ้กิดความเคียดเเคน้ชิงชงั ต่างจาก
ภาพยนตร์ผูฟ้้องคดีทั@งสองทีKไดมี้การนาํเหตุการณ์ 6 ตุลาคมซึKงเป็นเหตุการณ์ร่วมสมยัมาเป็นส่วนหนึKง
ภาพยนตมี์ความยาวฉากนี@  2 นาทีเศษยอ่มสร้างความไม่พอใจเกิดขึ@นเเก่ญาติพีKนอ้งของผูเ้สียชีวติหรือผูร่้วม
เหตุการณ์ดงักล่าวทาํใหเ้กิดความรู้สึกเคียดเเคน้ชิงชงัอนัอาจเป็นชวนสร้างความเเตกเเยกคนในชาติได ้ประกอบ
กบัเมืKอมีการประชุมกบัผูถู้กฟ้องคดีทีK 2 เมืKอวนัทีK 3 เมษายน 2555 ผูถู้กฟ้องคดีไดเ้เจง้ใหเ้เกไ้ขบทในฉาก
ดงักล่าว เเต่ผูฟ้้องคดีทั@งสองยนืยนัจะใชบ้ทเดิม ทั@งทีKสามารถดาํเนินเเกไ้ขไดโ้ดยมิไดส่้งผลกระทบต่อเนื@อหา
สาํคญัของเรืKอง รวมถึงเเนวคิดดา้นมืดดา้นสวา่งของมนุษย ์บาปบุญคุณโทษผลกรรม เเละการต่อสู้ระหวา่ง
อธรรมกบัธรรมมะในจิตใจคน 
การทีKผูถู้กฟ้องทีK 2 ไม่อนุญาตใหผู้ถู้กฟ้องคดีนาํภาพยนตร์เรืKอง เชคสเปียร์ตอ้งตายออกเผยเเพร่ราชอาณาจกัร
จึงเป็นคาํสัKงทีKชอบดว้ยกฎหมาย เเละเมืKอวนิิจฉยัวา่เป็นคาํสัKงทีKชอบ คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์ของผูถู้กฟ้องทีK 1 ใหย้ก
อุทธรณ์จึงชอบดว้ยกฎหมาย ส่วนประเดน็ความเสียหายทางละเมิดเมืKอขอ้เทจ็จริงรับฟังไดว้า่คาํสัKงของผูถู้กฟ้อง



ทั@งสองชอบดว้ยกฎหมายการกระทาํยอ่มไม่เป็นการละเมิดจะตอ้งรับผดิชอบชดใชค่้าเสียหายเเก่ผูฟ้้องคดีเเต่

อยา่งใด พิพากษายกฟ้อง 
ผู้สร้างฯ ยนัเดินหน้ายื/นอุทธรณ์ต่อ ชี8 ในยทููปยงัมภีาพเหตกุารณ์ดังกล่าว แจง กรรมการสิทธิชี8ถกูละเมิด 
หลงัอ่านคาํพิพากษา มานิตกล่าววา่จะนาํคาํพิพากษาไปเพืKอพิจารณาในการยืKนอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด
ต่อไปเพราะการทีKบอกวา่ เหตุการณ์ 6 ตุลาคมเป็นประเดน็ หากลองไปเปิดในยทููปดูจะพบเรืKองราวถึง
เหตุการณ์ดงักล่าวนีKเเสดงวา่ กสทช.บกพร่องในหนา้ทีK 
ขณะทีK.สมานรัชฎ ์ยนืยนัวา่เป็นกรณีเลือกปฏิบติั โดยหนงัเรืKองนี@ไปฉายในต่างประเทศเเละไดร้างวลัรวมถึงการ
วจิารณ์ทีKดี มีขอ้เทจ็จริงเนื@อเรืKองดงักล่าวในเเบบเรียนกมี็ เรืKองนี@ตนเคยไปร้องเรียนกบัคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยช์น ซึK งชี@วา่ตนถูกละเมิดสิทธิ เเละบอกวา่ควรมีการเเกไ้ขกฎหมาย พ.ร.บ.ภาพยนตร์ใหม่  
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• ประเทศไทยมีระดบัของการพิจารณาหนงัสองแบบ คือ ‘การจดัเรต’ แบ่งประเภทหนงัตามความ
เหมาะสมของแต่ละช่วงอายุ และ ‘สัKงห้ามฉาย’ ซึK งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์สามารถสัKงลงโทษ
ขั@นสูงได ้ 

• ในปี 2555 ภาพยนตร์เรืKอง เชคสเปียร์ต้องตาย ซึK งดดัแปลงมาจากบทประพนัธ์คลาสสิกเรืKอง The 
Tragedy of Macbeth ของวิลเลียม เชกสเปียร์ ถูกสัKง ‘ห้ามฉาย’ เพราะเกรงว่า ภาพยนตร์อาจ
ก่อให้เกิดการแตกสามคัคีระหว่างคนในชาติ และบางฉากมีเนื@อหาทีKขดัต่อความสงบเรียบร้อยและ

ศีลธรรมอนัดี 

 
          ศาลปกครองเห็นวา่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ชอบดว้ยกฎหมาย 
กรณีสัKงหา้มฉายภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย มีผลใหย้นืยนัคาํสัKงแบนหนงัเรืKองนี@ 
          ภาพยนตร์เรืKอง เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) ผลงานการกาํกบัของสมาน
รัชฎ ์กาญจนะวณิชย ์และอาํนวยการสร้างโดยมานิต ศรีวานิชภูมิ ไดทุ้นสนบัสนุนจากกองทุนส่งเสริม



อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวดีิทศัน์ ภายใตแ้ผนปฏิบติัการไทยเขม้แขง็ ของสาํนกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั 

กระทรวงวฒันธรรม  
         บทภาพยนตร์แปลและดดัแปลงมาจากบทประพนัธ์คลาสสิกเรืKอง The Tragedy of 
Macbeth หรือ โศกนาฏกรรมของแมคเบธ ของวลิเลียม เชกสเปียร์ ซึK งสมานรัชฎแ์ละมานิตจดัทาํภาพยนตร์

เรืKองนี@โดยมีภาพเหตุการณ์จาํนวนหนึKงอิงจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ของไทย 
         ดว้ยความแปลกของ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวดีิทศัน์ พ.ศ. 2551 ทาํใหป้ระเทศไทยมีระดบัของการ
พิจารณาหนงัสองแบบ คือ ‘การจดัเรต’ ซึK งจะจดัความเหมาะสมวา่ภาพยนตร์นั@นๆ เหมาะกบัคนช่วงอายใุด 

โดยเฉพาะในกรณีมีฉากเรืKองเพศหรือความรุนแรง แต่คณะกรรมการภาพยนตร์และวดิีทศัน์แห่งชาติ หรือทีKมกั

เรียกกนัติดปากวา่ ‘กองเซ็นเซอร์’ ของไทย ยงัสามารถลงดาบสัKงลงโทษขั@นสูง คือสัKงหา้มฉายภาพยนตร์ไดด้ว้ย 
         เชคสเปียร์ต้องตาย ถ่ายทาํเสร็จเมืKอช่วงตน้ปี 2555 ท่ามกลางบรรยากาศความขดัแยง้ทางการเมืองทีKคุ
กรุ่นต่อเนืKอง ปรากฏวา่เมืKอวนัทีK 3 เมษายน 2555 คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์มีคาํสัKง ‘หา้มฉาย’ ดว้ย
เหตุผลดา้นความมัKนคง ระบุวา่ภาพยนตร์เรืKองนี@อาจก่อใหเ้กิดการแตกสามคัคีระหวา่งคนในชาติ ซึK งเมืKอคณะ

ผูส้ร้างภาพยนตร์อุทธรณ์คาํสัKง ผลการอุทธรณ์ยงัคงเดิม คือยนืยนัคาํสัKงหา้มฉาย ดว้ยเหตุผลวา่ “บางฉากยงัมี
เนื@อหาทีKขดัต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน หรืออาจกระทบกระเทือนต่อความมัKนคง

ของรัฐและเกียรติภูมิของประเทศ” 
         ‘บางฉาก’ ทีKคณะกรรมการฯ กงัวล เช่น มีฉากทีKคนดูละครเขา้ทาํร้ายคณะนกัแสดงและจบัผูก้าํกบั

แขวนคอ ทุบตีดว้ยสิKงของ ซึK งมีการนาํภาพเหตุการณ์ลอ้มปราบนกัศึกษาเมืKอวนัทีK 6 ตุลาคม 2519 มาแทรกไว้
ในภาพยนตร์ 
         อยา่งไรกดี็ ผูส้ร้างภาพยนตร์ชี@แจงความหมายของฉากความรุนแรงนั@นไวใ้นหนงัสืออุทธรณ์คาํสัKง

วา่ “หากท่านได้ดูฉากนี7ทั7งฉากในภาพยนตร์เต็ม ท่านจะเห็นว่าทั7งผู้กาํกบั ทั7งกล้อง และการตัดต่อ ไม่ได้จับจ้อง

อยู่ที)ผู้กระทาํความรุนแรงและศพที)ถูกแขวนคออยู่ แต่จับจ้องอยู่ที)ใบหน้าและปฏิกริิยา การแสดงออกถงึความ

สะใจ บ้าคลั)ง ของกลุ่มคนที)มายืนส่งเสียงเชียร์และหัวร่อต่อความรุนแรงที)บังเกดิขึ7นต่อหน้าต่อตาเขา” 
         เมืKอถูกสัKงเซ็นเซอร์ ในวนัทีK 9 สิงหาคม 2555 สมานรัชฎแ์ละมานิตจึงตดัสินใจฟ้องต่อศาลปกครอง 
เพืKอขอใหศ้าลยกเลิกคาํสัKงหา้มฉายภาพยนตร์ เพราะกระบวนการพิจารณาไม่ชอบ และยงัเรียกร้องค่าเสียหาย

จาํนวน 7,530,388.55 บาท 
         มานิตชี@แจงเหตุผลในคาํฟ้องวา่ กระบวนการพิจารณาไม่มีความชดัเจนวา่จะใหผู้ส้ร้างหนงัปรับอยา่งไร
เพืKอใหไ้ดฉ้าย 
         “ถา้ใชภ้าพ 6 ตุลาฯ ไม่ได ้กต็อ้งชี@ชดัลงไปเลยวา่ใชไ้ม่ได”้ มานิตกล่าวในเชิงสงสยัต่อท่าทีทีKรัฐไทย
รับมือกบัเหตุการณ์ประวติัศาสตร์ 



         มานิตกล่าววา่ เขาไม่เห็นวา่การนาํภาพประวติัศาสตร์ของเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ มาอยูใ่นหนงัจะผดิขอ้

หา้มใด เพราะเป็นภาพความจริงในอดีตทีKอยูใ่นตาํราเรียน อยูใ่นคลิปยทููบทีKคนทัKวไปเขา้ถึง รวมถึงกมี็ภาพยนตร์

บางเรืKอง (ล่าสุดคือ ดาวคะนอง) ทีKมีฉากเหตุการณ์ 6 ตุลาฯ อยูใ่นหนงั  
         นอกจากนี@  เขารู้สึกรับไม่ไดก้บัตรรกะของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ 
        “ตรระกะมนัทาํใหผ้มยอมรับไม่ได ้เช่น คณะกรรมการฯ ชั@นอุทธรณ์ถามวา่ ขอใหเ้ปลีKยนฉากทีKตีกนัให้

เป็นตากบัยายคุยกนัไดไ้หม เพืKอไม่ใหมี้ฉากรุนแรง และเพืKอจะไดไ้ม่ตอ้งมีฉาก 6 ตุลาฯ” มานิตเล่าถึงการเจรจา
ในชั@นอุทธรณ์ 
 
หนังไทยห้ามฉายในอดตี 
         นอกจาก เชคสเปียร์ต้องตาย นบัตั@งแต่ประกาศใช ้พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯ ฉบบัปัจจุบนั มีภาพยนตร์ทีKถูกสัKง

หา้มฉายอยา่งนอ้ยหนึKงเรืKอง คือ Insects in the Backyard ผลงานของธญัญว์าริน สุขะพิสิษฐ ์

ภาพยนตร์วา่ดว้ยความสมัพนัธ์ของคนในครอบครัวทีKพอ่มีเพศสภาพเป็นหญิง เป็นภาพยนตร์เรืKองแรกทีKถูกสัKง

หา้มฉายเมืKอปี 2553 ดว้ยเหตุผลวา่มีเนื@อหาขดัต่อศีลธรรมอนัดี ธญัญว์ารินยืKนฟ้องศาลปกครองเช่นกนั โดย

กระบวนการพิจารณาใชเ้วลา 5 ปี และศาลกย็นืยนัคาํสัKงหา้มฉายเช่นเดิม 
         ยงัมีกรณีอืKนๆ ทีKภาพยนตร์คลาดแคลว้จากการเซ็นเซอร์ แต่ตอ้งแลกกบัการยอมแกไ้ขเนื@อหา เช่น ฟ้าตํ/า
แผ่นดินสูง (Boundary) สารคดีเกีKยวกบัความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศกรณีปราสาทพระวหิาร 
ผลงานของนนทวฒัน์ นาํเบญจพล ซึK งเมืKอปี 2556 คณะกรรมการฯ สัKงหา้มฉาย ระบุเหตุผลวา่บทบรรยายช่วง
ตน้ไม่ถูกตอ้ง มีเนื@อหาทีKก่อใหเ้กิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ กระทบความมัKนคงของชาติและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ แต่ไม่กีKวนัหลงัจากนั@น คณะกรรมการฯ กเ็ปลีKยนมติ สัKงใหดู้ดเสียงคาํบรรยายช่วง

ตน้ออกไป 2 วนิาที แลว้จดัเรตใหเ้ป็นภาพยนตร์ทีKเหมาะกบัผูที้Kมีอาย ุ18 ปีขึ@นไป (น 18+)  
         คลา้ยกนักบัภาพยนตร์สารคดีเรืKอง ประชาธิป’ไทย (Paradoxocracy) ผลงานของเป็นเอก รัต

นเรือง และภาสกร ประมูลวงศ ์ทีKฉายภาพการเติบโตของประชาธิปไตยกบัการเมืองไทย ซึK งถูกคณะ

กรรมการฯ สัKงใหดู้ดเสียงออกไป 5 จุด  
         อีกกรณีหนึKงคือภาพยนตร์เรืKอง อาบัติ ผลงานของขนิษฐ ขวญัอยู ่เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวญั บอก

เล่าชีวติวยัรุ่นทีKถูกพอ่แม่บงัคบัใหบ้วชเณร เปิดตวัเมืKอปี 2558 และถูกคณะกรรมการฯ สัKงหา้มฉาย โดยให้
เหตุผลวา่เป็นภาพยนตร์ทีKมีเนื@อหาทีKกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน นาํความ

เสืKอมเสียมาสู่พทุธศาสนา โดยนาํเสนอพฤติกรรมทางลบของพระสงฆ ์ทั@งเรืKองชูส้าว การเสพของมึนเมา การ

ฆาตกรรม และไม่เคารพต่อพระพทุธรูป แต่ต่อมาทีมงานยอมปรับเนื@อหาบางส่วน และยอมเปลีKยนชืKอ

จาก อาบัติ เป็น อาปัติ จึงไดรั้บอนุญาตใหฉ้ายในเรต น 18+ 
         สาํหรับคนทาํภาพยนตร์ สิKงทีKเจบ็ปวดใจไม่ใช่เพียงเพราะภาพยนตร์ทีKตวัเองฟูมฟักขึ@นมาอยา่งตั@งใจตอ้ง



ถูกแปะป้ายหา้มฉาย แต่ยงัรวมถึงกระบวนการพิจารณาทีKเจา้ของหนงัซึKงเป็นคู่กรณี ทั@งในกรณี เชคสเปียร์ต้อง
ตาย และกรณี Insects in the Backyard ไม่มีโอกาสไดฟั้งเหตุผลทีKชดัเจน และไม่มีโอกาสไดชี้@แจง

หรืออธิบาย รวมถึงแมอ้ธิบายแลว้ กไ็ม่แน่ใจวา่คนในหน่วยงานรัฐจะเขา้ใจการสืKอความในภาษาหนงัไดม้าก

นอ้ยเพียงใด 


