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บทคัดย่อ
บทความวิชาการชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ Post Horror ซึ่ง
ภาพยนตร์กลุม่ นีก้ ำ� ลังได้รบั ความนิยมอย่างสูงในยุคร่วมสมัย โดยการวิเคราะห์ใช้กรอบแนวคิดเรือ่ ง ภาพยนตร์
สยองขวัญ Post Horror และศิลปะการเล่าเรื่องของภาพยนตร์เป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ ผลการ
ศึกษาพบว่า ภาพยนตร์ Post Horror มีศิลปะการน�ำเสนอที่โดดเด่น ดังนี้ 1 เนื้อหาสะท้อนความวิตกกังวล
เกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย 2 การลดทอนความสยองขวัญลงและเพิ่มบรรยากาศความตรึงเครียดเข้าไปแทน 3
การผสมแง่มุมทางจิตวิทยาเข้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติ 4 การเลือกสรรฉากที่เสริมเรื่องราว 5 การถ่ายภาพ
ที่ประณีตบรรจง
ค�ำส�ำคัญ : ภาพยนตร์, การเล่าเรื่อง, Post Horror
* ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (ผศ.ดร.) : ผูอ้ ำ� นวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเขียนบทและการก�ำกับ
ภาพยนตร์และโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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Abstract
This academic article aims to analyze the art of cinematic storytelling in “post horror” movies which are currently gaining popularity in the contemporary period. The analysis adopts the
conceptual frameworks of post horror movies and the art of cinematic storytelling as analysis
guidelines. It is found that post horror movies have the outstanding presentation techniques, as
follows : 1.The stories elaborate the anxiety of the contemporary societies 2.The horrific element is
decreased and replaced by suspenseful atmosphere 3. The combination between psychology
and supernatural stories 4. Selection of settings which support the stories 5. Delicate cinematography.
Keywords : movies, storytelling, post horror
บทน�ำ
ภาพยนตร์สยองขวัญมีประวัติการสร้างมายาวนาน ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของโลกคือเรื่อง Le
Monoir du diable ออกฉายเมื่อปี 1896 อันเป็นผลงานของ จอร์จ เมลิเยส์ (Georges Melies) ผู้บุกเบิก
ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีและสยองขวัญ ดังที่ กฤษฎา กฤษณะเศรณี (2551:9) ระบุไว้ว่า “ภาพยนตร์สยอง
ขวัญเรื่องแรกของโลกได้แก่ Le Monoir du diable หรือ The Devil’s Castle (1896) เป็นผลงานสร้างสรรค์
ของ Georges Melies ชาวฝรั่งเศส” เมื่อดูจากประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่าร้อยปีของภาพยนตร์กลุ่มนี้
แล้ว ย่อมท�ำให้คิดได้ว่า มนุษย์ผูกพันกับความกลัวมายาวนาน ความน่าตื่นเต้นและความระทึกใจ คือสิ่งที่
มวลชนนิยมชมชอบ
ธิโมที คอร์ริแกน และแพทริเซีย ไวท์ (Timothy Corrigan and Patricia White,2004:310) กล่าวถึงชนิด
ของภาพยนตร์สยองขวัญทีส่ ามารถแบ่งเป็นกลุม่ ย่อยๆ (sub-genres) ได้ 3 กลุม่ คือ สยองขวัญจากสิง่ เหนือ
ธรรมชาติ (Supernatural horror ) สยองขวัญเชิงจิตวิเคราะห์ (Psychological horror ) และสยองขวัญเชิง
กายภาพ (Physical horror )
ส�ำหรับลักษณะส�ำคัญของภาพยนตร์สยองขวัญทีม่ กั ปรากฏให้เห็นเป็นประจ�ำ จนผูช้ มคุน้ ชินกันอย่างดี
ด้วยมีการผลิตซ�้ำมาอย่างต่อเนื่องมายาวนาน สามารถพบได้ 9 ลักษณะ ดังที่ เคน แดนไซเกอร์ และเจฟฟ์
รัช (Ken Dancyger and Jeff Rush, 2002:82) ได้ระบุไว้ดังนี้
1 ภาพยนตร์สยองขวัญมักมีตัวละครหลักเป็นเหยื่อมากกว่าจะเป็นพระเอก
2 ภาพยนตร์สยองขวัญมักเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยทางเพศและความก้าวร้าวของมนุษย์
3 เทคโนโลยี และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มักมีส่วนในการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายออกมา
4 ศาสนามักเป็นสื่อกลาง ที่ท�ำให้เกิดการปรากฏการณ์ต่างๆ
5 เด็กๆมักมีพลังพิเศษ เช่น มีความสามารถในการมองเห็น มีญาณวิเศษ หรือมีความอดกลั้นมาก
6 ความสัมพันธ์ไม่ช่วยให้เกิดความปลอดภัย และโดยมากเหยื่อมักเป็นบุคคลในครอบครัว
7 สถานที่เช่น บ้าน หมู่บ้าน หรือโบราณสถาน มักมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์และตัวละคร
8 สิ่งเหนือธรรมชาติ มักมีบทบาทส�ำคัญต่อเรื่อง บางเหตุการณ์ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผล
9 ภาพยนตร์สยองขวัญส่วนหนึ่งมีที่มาจากวรรณกรรม
ในด้านประโยชน์ของภาพยนตร์สยองขวัญ นอกจากให้ความบันเทิงปนความระทึกใจแล้ว นักผลิต
ภาพยนตร์หลายคนยังมองว่ามันได้ช่วยขจัดความกลัวออกจากจิตใจมนุษย์ ซึ่งหากมนุษย์ได้ปลดปล่อย
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ความกลัวออกมาบ้าง จิตใจผู้ชมอาจรู้สึกผ่อนคลายขึ้น ดังที่ ดาวุธ ศาสสนพิทักษ์ (2558:65) ได้ถ่ายทอด
บทสัมภาษณ์ของ เวส คราเวน (Wes Craven) ผู้ก�ำกับชั้นครูแห่งวงการภาพยนตร์สยองขวัญไว้ว่า “หนัง
สยองขวัญไม่ได้สร้างความกลัว มันปลดปล่อยความกลัวต่างหาก หนังเอาสิ่งที่เราหวาดกลัวมาท�ำให้มอง
เห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่ถกู ซุกซ่อนอยูใ่ นความทรงจ�ำ หรือความกลัวที่เรามีต่ออะไรก็ตามในชีวติ จริง
หนังหยิบยื่นความรู้สึกว่า มนุษย์ควบคุมสิ่งต่างๆได้”
อย่างไรก็ดี เมื่อยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป ภาพยนตร์สยองขวัญเองก็ย่อมต้องมีการปรับตัวเช่นกัน
ซึ่งในความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ท�ำให้หน้าตาและลักษณะของภาพยนตร์กลุ่มนี้ดูดีขึ้นไม่น้อย จากที่ในอดีต
ภาพยนตร์สยองขวัญอาจเน้นการแสดงออกให้เห็นถึงเลือดเนือ้ หรือฉากสยดสยองมากมาย รวมถึงมีการน�ำ
เสนอเหตุการณ์ชวนสะดุ้งตกใจให้แก่ผู้ชมเป็นระยะ จนหลายๆเรื่องถูกมองว่าเป็นภาพยนตร์เกรดรอง แต่
ในยุคปัจจุบันภาพยนตร์สยองขวัญจ�ำนวนไม่น้อยได้ขยับขยายมาตรฐานการน�ำเสนอให้มีชั้นเชิงทางศิลปะ
มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีบางเรื่องได้รับค�ำชื่นชมท่วมท้นว่าเป็นภาพยนตร์ทมี่ ีสุนทรียะมาก ขณะทีบ่ าง
เรือ่ งมีความโดดเด่นรอบด้านจนประสบความส�ำเร็จทัง้ ในเชิงรายได้และการได้รบั รางวัล โดยภาพยนตร์สยอง
ขวัญร่วมสมัยทีน่ ำ� ความแปลกใหม่มาสูว่ งการภาพยนตร์นานาชาตินปี้ จั จุบนั รูจ้ กั กันดีในชือ่ ภาพยนตร์ Post
Horror ดาวุธ ศาสสนพิทักษ์ และชายธี (2558:45) กล่าวถึงภาพยนตร์ Post Horror ไว้ดังนี้ “ทุกวันนี้หนัง
ตระกูลสยองขวัญไม่ได้เป็นเพียงหนังผีเลือดสาดที่ท�ำให้ผู้ชมต้องกรีดร้องเพราะความกลัวเท่านั้น หากแต่
มันยังเต็มไปด้วย สไตล์ ทั้งในแง่เนื้อหาและวิธีการเล่าเรื่อง และงานเทคนิคต่างๆ” และนอกจากเชิงเทคนิค
การน�ำเสนอที่มีประสิทธิภาพแล้ว ภาพยนตร์สยองขวัญ Post Horror ยังมีเนื้อหาวิพากษ์หรือสะท้อนสังคม
ร่วมสมัยได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย สุภางค์ ศรีเสริมเกียรติ (2561:58) ถ่ายทอดถ้อยค�ำของ อเล็กซานเดอร์
เพย์น (Alexander Payne) ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ชั้นน�ำของฮอลลิวูด ที่กล่าวถึงภาพยนตร์ Post Horror ไว้ว่า
“ ตอนนี้กับยุคสมัยอันชวนสยองของเรา เราต้องการหนังสยองขวัญเหมือนอย่างที่เคยในยุค50s ไม่มีหนัง
แนวไหนจะท�ำหน้าที่รวมความวิตกกังวลไว้ด้วยกันได้ดีไปกว่านี้แล้ว”
จากความเปลี่ยนแปลงอันเห็นได้ชัดของภาพยนตร์สยองขวัญร่วมสมัย ที่ได้ขยับขยายปรับตัวเข้าสู่
ปรากฏการณ์ Post Horror อันแพร่หลายนี้ ได้กระตุ้นให้ผู้ศึกษาเกิดความสนใจที่จะวิเคราะห์ภาพยนตร์
กลุ่มนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงศิลปะการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ Post Horror ว่ามีลักษณะ
เป็นอย่างไร โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้คือ การได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวภาพยนตร์
Post Horror อันจะสามารถน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ชนิด
อื่นๆต่อไปในอนาคต
ส�ำหรับภาพยนตร์ Post Horror ทีน่ ำ� มาใช้ศกึ ษาวิเคราะห์ครัง้ นีป้ ระกอบด้วยเรือ่ ง The Babadook (2014)
It Follows (2014) The Witch (2015) It Comes at Night (2017) Get Out (2017) และ Hereditary
(2018) โดยภาพยนตร์ทุกเรื่องที่เลือกมาศึกษาครั้งนี้ ล้วนเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความส�ำเร็จในวงกว้าง
เป็นที่กล่าวขวัญถึงในด้านการมีชั้นเชิงความเป็นศิลปะ และถูกจัดอยู่ในกลุ่มปรากฏการณ์ภาพยนตร์ Post
Horror อันโดดเด่น
ผลการวิเคราะห์
จากการศึกษาภาพยนตร์ทงั้ หมดมีขอ้ ค้นพบว่า ศิลปะการเล่าเรือ่ งในภาพยนตร์ Post Horror มีลกั ษณะ
ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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1 ภาพยนตร์ Post Horror มีเนื้อหาสะท้อนความวิตกกังวลเกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย
ภาพยนตร์สยองขวัญในอดีตส่วนใหญ่มักมีเนื้อหาชวนระทึกใจน่าหวาดกลัวซึ่งเป็นขนบอย่างหนึ่งของ
ภาพยนตร์กลุม่ นี้ แต่สำ� หรับภาพยนตร์ Post Horrorแล้วนอกจากมีเรือ่ งราวทีน่ า่ ตืน่ เต้นแล้ว ภาพยนตร์กลุม่
นี้ยังมักมีเนื้อหาที่สะท้อนสังคมอย่างแหลมคมด้วย โดยประเด็นส�ำคัญที่มักถูกน�ำมาสะท้อนไว้ในภาพยนตร์
กลุ่มนี้ ประกอบด้วยประเด็นความหวาดกลัวคนอื่น และประเด็นปัญหาภายในครอบครัว
1.1 ปัญหาความหวาดกลัวคนอื่น ประเด็นปัญหาในข้อนี้ปรากฏในภาพยนตร์ Post Horror หลายเรื่อง
เช่นเรื่อง Get Out และ It Comes at Night โดยเรื่อง Get Out สะท้อนการหวาดระแวงระหว่างคนผิวขาว
และคนผิวด�ำ โดยภาพยนตร์มีเนื้อหาที่สื่อความหมายว่า คนผิวขาวจะมองว่าคนผิวด�ำมีความต�่ำต้อยกว่า
คนผิวขาวจึงสามารถใช้ประโยชน์จากร่างกายคนผิวด�ำได้สารพัด ทั้งนี้เพราะคนผิวขาวมีสติปัญญาเหนือ
กว่าจึงสามารถควบคุมบงการร่างกายจากคนผิวด�ำที่มีความฉลาดน้อยกว่าได้ Valarie Wong (2560:27)
กล่าวถึงเรื่อง Get Out นี้ไว้ว่า “แสดงสารเกี่ยวกับความอึดอัดของชาวแอฟริกันอเมริกันออกมาอย่างโต้งๆ
ว่าพวกเขาไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมหรือปกติ แม้ว่านี่จะเป็นปี 2017 แล้วก็ตาม Get Out ไม่ได้
เป็นหนังระทึกขวัญทั่วๆไป แต่เป็นเหมือนโทรโข่งระบายความในใจของพวกพ้องชาวผิวด�ำออกมาดังๆอย่าง
มีกึ๋น” ขณะที่ ฉัตรเกล้า (2561:41) ได้ถ่ายทอดค�ำพูดของ จอร์แดน พีล (Jordan Peele) ผู้ก�ำกับเรื่อง Get
Out ที่พูดถึงประเด็นเหล่านี้ไว้ว่า “ถ้ามันท�ำให้คนหันมาพูดถึงเรื่องเชื้อชาติ ในแบบที่ไม่เคยพูดกันมาก่อน
มันก็น่าจะพอใจแล้วไม่ใช่หรือ”
ส�ำหรับเนื้อหาอันเข้มข้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ ท�ำให้เรื่อง Get Out เป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรก
ในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมในปี 2018 ซึ่ง วาริน (2561:76) ได้
วิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ว่า “ชัยชนะเหนืออคติทางตระกูลหนังของ Get Out ช่วยเปิดประตูใหม่ๆให้กับนิยามของ
หนังออสการ์ แต่สงิ่ หนึง่ ทีย่ งั เหมือนเดิมคือ หนังทีจ่ ะคว้ารางวัลสูงสุดมาได้จำ� เป็นต้องบอก “ประเด็นส�ำคัญ”
บางอย่างแก่สังคม ล�ำพังแค่ความยอดเยี่ยมในเชิงภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้คว้า
ชัยชนะ”
ขณะที่ภาพยนตร์ Post Horror อีกเรื่องที่สะท้อนการกลัวคนอื่นอย่างเด่นชัดคือเรื่อง It Comes at Night
ทีส่ ะท้อนความคิดของชาวอเมริกนั ทีห่ วาดระแวงว่าคนอืน่ จะเข้ามาสร้างความปัน่ ป่วนแก่คนในพืน้ ทีเ่ ดิม และ
คนอืน่ เหล่านัน้ อาจแพร่โรคร้ายหรือบ่อนท�ำลายความสงบสุขของเจ้าของพืน้ ทีเ่ ดิมได้ ซึง่ หากวิเคราะห์เนือ้ หา
ของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยพิจารณาจากบริบททางสังคมของสหรัฐอเมริกาในยุคร่วมสมัย อาจตีความได้ว่าผู้
ผลิตภาพยนตร์เรือ่ งนีก้ ำ� ลังสะท้อนถึงสังคมอเมริกนั ทีก่ ำ� ลังหวาดกลัวคนนอกสังคมทีจ่ ะเข้ามาแย่งอาชีพหรือ
มาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยคนอื่นเหล่านั้น อาจหมายถึงชาวเม็กซิกันที่หลบหนีเข้าเมืองอย่าง
ผิดกฎหมาย ผูอ้ พยพจากประเทศทีส่ ามทีเ่ ข้าเมืองอย่างถูกกฏหมาย รวมถึงบุคคลต่างศาสนาทีเ่ ดินทางเข้า
มายังประเทศสหรัฐอเมริกาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสร้างความกังวลใจเรื่องภัยก่อการร้ายให้แก่ชนชาวอเมริกัน
จนกระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ได้เร่งรัดนโยบายอเมริกันต้องมาก่อน (American
First) โดยเริ่มปิดกั้นการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของชาวมุสลิมหลายประเทศ อาทิ ซีเรีย เยเมน
ลิเบีย และ อิหร่าน เป็นต้น รวมถึงการออกนโยบายสร้างก�ำแพงถาวรเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองของ
ชาวเม็กซิกันบริเวณชายแดนเม็กซิโกด้วย ซึ่งการที่ภาพยนตร์เรื่อง It Comes at Night ได้สะท้อนประเด็น
ดังกล่าวไว้เช่นนี้ ได้ท�ำให้ภาพยนตร์ถูกกล่าวขานอย่างกว้างขวาง จนถูกยกระดับว่าเป็นภาพยนตร์ในกลุ่ม
สยองขวัญที่วิพากษ์สังคมได้อย่างชาญฉลาด
1.2 ปัญหาภายในครอบครัว จากการวิเคราะห์ภาพยนตร์ Post Horror จ�ำนวนหลายเรือ่ ง พบว่าส่วนมาก
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มักมีการสะท้อนปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ดังที่ปรากฏในเรื่อง The Witch เรื่อง The
Babadook และเรื่อง Hereditary โดยเรื่อง The Witch เล่าถึงสมาชิกในครอบครัวชนบทยุคบุกเบิกอเมริกา
สมาชิกในครอบครัวต่างไม่ไว้วางใจกัน กล่าวโทษกันและกันในเรื่องต่างๆ กระทั่งน�ำไปสู่ความแตกร้าวและ
การพังทลายของสถาบันครอบครัวซึง่ เป็นทีค่ าดหวังว่าน่าจะต้องอบอุน่ และปลอดภัยทีส่ ดุ แต่ภาพยนตร์เรือ่ ง
นี้ถ่ายทอดเนื้อหาที่แสดงออกมาว่า ความน่ากลัวที่แท้จริงคือความไม่ไว้วางใจกันของคนในครอบครัว เขม
ธาระวานิช (2560:117) กล่าวถึง เรื่อง The Witch ที่มีการเชื่อมโยงกับประเด็นครอบครัวไว้ดังนี้ “เกิดจาก
การขาดความไว้เนื้อเชื่อใจภายในครอบครัว เอาแต่เฝ้าโทษคนอื่น เพื่อยกตนให้สูงขึ้น เมื่อใดที่เราหมด
ศรัทธาในครอบครัวของเราเอง พึงระลึกไว้ว่าครอบครัวของเรานั้นก็หมดศรัทธาต่อเราเช่นเดียวกัน”
เช่นเดียวกับเรือ่ ง The Babadook ทีม่ เี นือ้ หาสะท้อนถึงปัญหาครอบครัวด้วย โดยเรือ่ งนีก้ ล่าวถึงสถานการณ์
ของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่แบกรับภาระการเลี้ยงดูบุตร พร้อมๆไปกับการทนทุกข์กับความเสียใจในอดีต จนน�ำไปสู่
ภาวะตรึงเครียดภายในครอบครัว โดยมีบุตรชายวัยเยาว์เป็นปัญหาหลักที่คนเป็นแม่ต้องรับมือจนแทบเสีย
สติ โดยมีบรรยากาศอันมืดหม่นของบ้านที่ขาดความอบอุ่นเป็นตัวกระตุ้นความน่ากลัว
ภาพยนตร์อีกเรื่องที่สะท้อนปัญหาครอบครัวไว้ในภาพยนตร์ได้อย่างชาญฉลาดคือเรื่อง Hereditary
โดยเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ชั้นดี มีเนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวที่มีความลึกลับซ่อนอยู่ ภาพยนตร์สะท้อนปัญหา
ครอบครัวชาวอเมริกันที่มีความตรึงเครียดเพราะถูกชักใยบงการโดยบรรพบุรุษที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย แม้
เมื่อบุคคลนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้อื่นคอยชักใยแทนต่อไป แม้ภาพยนตร์จะมีการกล่าวถึงการบูชา
สิ่งเหนือธรรมชาติ แต่ความระทึกใจที่แท้จริงของภาพยนตร์อยู่ที่การน�ำเสนอความขัดแย้งภายในครอบครัว
ชิงเชามิลค์ (2561:20) กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ว่า “สิ่งที่ท�ำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นที่พึงพอใจก็คือ ขณะ
ที่หนังน�ำเสนอเรื่องราวเหนือธรรมชาติ แต่เรื่องราวของความเป็นครอบครัวก็ยังคงอยู่”
2 ภาพยนตร์ Post Horror มีการลดทอนความสยองขวัญลงและเพิ่มบรรยากาศตรึงเครียด
เข้าไปแทน
จากการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ทงั้ หมดมีขอ้ ค้นพบว่า ภาพยนตร์ Post Horror มีลกั ษณะเด่นทีส่ งั เกต
เห็นได้ชัดเจน คือการที่ภาพยนตร์กลุ่มนี้พยายามลดทอนความสยดสยองและสถานการณ์ชวนตกใจของ
ภาพยนตร์ลง แล้วเพิม่ เติมบรรยากาศน่ากลัวและความตรึงเครียดลงไปในภาพยนตร์แทน ซึง่ ท�ำให้ผชู้ มทีช่ นื่
ชอบความน่ากลัวอาจมีความรู้สึกว่าภาพยนตร์ Post Horror ไม่เร้าใจน่าตื่นเต้นเท่าที่ควร เพราะขาดฉากที่
แสดงให้เห็นถึงเลือดเนื้อ หรือมีความสยดสยองลดลง แต่ในเวลาเดียวกันกลับมีผู้ชมภาพยนตร์จ�ำนวนไม่
น้อยรวมถึงนักวิจารณ์ภาพยนตร์นานาชาติต่างยกย่องพัฒนาการของภาพยนตร์ Post Horror ว่า มีทิศทาง
ที่สร้างสรรค์ขึ้น และมีสุนทรียะที่น่าประทับใจ
อย่างไรก็ดี ภาพยนตร์สยองขวัญย่อมต้องมีสิ่งทีน่ ่าระทึกใจหรือน่าสะพรึงกลัวอยูด่ ้วย มิเช่นนั้นก็อาจไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมได้พอเพียง ดังนั้นผู้ผลิตภาพยนตร์ Post Horror จึงได้หาทาง
ทดแทนความรุนแรงสยดสยองทีข่ าดหายไป โดยเติมบรรยากาศกดดันหรือความตรึงเครียดเข้าไปแทน ซึง่ ส่ง
ผลให้ภาพยนตร์ Post Horror เน้นการทยอยใส่ฉากอึมครึมมืดมิด หรือเติมความเครียดและความระทึกใจ
ทีละหน่อย ก่อนที่จะไปจบเรื่องในองค์สุดท้ายของภาพยนตร์ให้มีความน่าสะพรึงกลัวหรือสยองขวัญตาม
ขนบของภาพยนตร์แนวนี้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวพบได้ในภาพยนตร์เรื่อง Get Out ที่มีการเล่าเรื่องโดยทยอย
เพิ่มความเครียดให้กับตัวละครเอกทีละนิด จนกระทั่งตัวละครทนไม่ได้กับความอึดอัดและพยายามหลบ
หนีจากกลุ่มคนขาวที่กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายที่สุดในภาพยนตร์ เช่นเดียวกับเรื่อง The Witch ที่ภาพยนตร์
ประเคนความกดดันให้กับตัวละครเอกอย่างต่อเนื่อง จนผู้ชมแทบเสียประสาทไปพร้อมๆกับตัวละคร ซึ่ง
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ปราชญ์ เต็มวิทยาธรณ์ (2558:33) ถ่ายทอดถ้อยค�ำของผู้ก�ำกับภาพยนตร์ โรเบิร์ต เอ๊กเกอร์ส (Robert
Eggers) ที่กล่าวถึงความคาดหวังของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ว่า “ผมอยากเห็นตอนที่ผู้ชมก�ำลังรู้สึกปั่น
ป่วน เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความผิดบาป ความฟอนเฟะ และความกลัวในจิตใจ”
ภาพยนตร์อีกเรื่องที่มีฉากสยองขวัญหรือฉากที่ท�ำให้สะดุ้งตกใจน้อยมาก แต่เน้นการสร้างบรรยากาศ
น่าหวาดกลัว และความตรึงเครียดของตัวละคร คือเรื่อง The Babadook ที่ตลอดทั้งเรื่องผู้ชมอาจได้พบ
ปิศาจร้ายไม่บ่อยครั้ง แต่จะพบความตรึงเครียดและบรรยากาศหม่นหมองน่ากลัวตลอดทั้งเรื่องแทน ธนพล
เชาวน์วานิชย์ (2558:127) กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “หากคาดหวังฉากตุ้งแช่สะดุ้งโหยง หนังเรื่องนี้ไม่มีให้ สิ่งที่
เราจะได้เห็นคือความเก่งกาจในการสร้างบรรยากาศชวนอกสั่นขวัญแขวน อาร์ตไดเร็คชั่นที่คุมโทนสีน�้ำเงิน
ชืดๆ เข้ากันได้ดกี บั บรรยากาศบ้านอับทึบ แสงแดดส่องไม่ถงึ บรรยากาศน่าขนพองสยองเกล้าในแบบทีต่ า่ ง
จากหนังผีตุ้งแช่ที่ท�ำออกมาช่วงนี้”
3 การผสมแง่มุมทางจิตวิทยาเข้ากับเรื่องเหนือธรรมชาติ
โดยปกติภาพยนตร์สยองขวัญมักแยกเรื่องจิตวิทยาออกจากเรื่องราวเหนือจริง โดยภาพยนตร์ส่วนใหญ่
มักเน้นไปแนวทางใดแนวทางหนึ่งเสมอ แต่ส�ำหรับภาพยนตร์ Post Horror มักนิยมน�ำเอาสองสิ่งนี้มา
ผสมผสานกันไว้ในเรื่องเดียวกัน จนกระทั่งเกิดเป็นรสชาติประจ�ำของภาพยนตร์กลุ่ม Post Horrorไป โดย
ปรากฏชัดมากในเรื่อง The Babadook ที่สร้างชื่อเสียงจากการผสมเรื่องราวลึกลับเหนือจริงเข้ากับเรื่องราว
ของตัวละครที่มีปัญหาด้านจิตใจ จนกลายเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ชมต้องตีความอย่างกว้างขวาง
Valerie
Wong (2558:98) กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า “The Babadook ไม่ใช่หนังผีสยองขวัญทั่วไปอย่างที่เราคาดคิดสัก
นิด นั่นเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมว่าเจนนิเฟอร์ เคนต์ (Jennifer Kent) ผู้ก�ำกับและผู้เขียนบทชาวออสเตเลียได้
ผสมผสานต�ำนานปิศาจแห่งราตรีเข้ากับจิตวิทยาของมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่ง” สอดคล้องกับที่ ประวิทย์ แต่ง
อักษร (2557:68) ได้กล่าวถึงเรื่อง The Babadook ไว้ในท�ำนองเดียวกันว่า “ดูเหมือนมันจะใช้สเปเชียลวิ
ชวลเอฟเฟคต์ อย่างกระเหม็ดกระเหม่และเท่าทีจ่ ำ� เป็น แต่กลับไม่มผี ลต่อการสร้างบรรยากาศทีน่ า่ หวาดผวา
และการน�ำเสนอฉากทีช่ วนให้อกสัน่ ขวัญแขวน ผูช้ มเหมือนไม่ได้เพียงแค่เฝ้าติดตามตัวละครทีป่ ระสาทเสีย
และเส้นประสาทใกล้ขาดผึงเพียงล�ำพังทีละน้อย มันเหมือนกับเราก�ำลังด�ำดิ่งลงไปในโลกของความเสียสติ
และวิกลจริตอย่างชนิดไม่มีแรงขัดขืน และตกอยู่ในภาวะเดียวกับตัวละคร”
ภาพยนตร์เรื่อง The Witch คืออีกหนึ่งเรื่องที่มีการผสมแง่มุมทางจิตวิทยาเข้ากับเรื่องราวเหนือจริงได้
อย่างได้ผลมาก หรืออาจกล่าวอีกอย่างหนึง่ ว่า เรือ่ ง The Witch นีน้ บั ว่าโดดเด่นด้านจิตวิทยามากกว่าการน�ำ
เสนอเรื่องราวเหนือจริงก็ว่าได้ เพราะเรื่องราวในภาพยนตร์มักถูกวิเคราะห์ว่า การล่าแม่มดในภาพยนตร์ ไม่
ได้นา่ กลัวเท่าความตรึงเครียดระหว่างสมาชิกในครอบครัวทีค่ อยเอาแต่กล่าวโทษกันและกัน ซึง่ เมือ่ ภาพยนตร์
ออกฉาย ได้ถกู วิพากษ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะด้านมุมทางจิตวิทยา ซึง่ นักวิจารณ์จำ� นวนมากต่างยกย่อง
ให้เรือ่ งนีเ้ ป็นภาพยนตร์ทโี่ ดดเด่นด้านการผสมผสานระหว่างเรือ่ งราวเหนือจริงเข้ากับแง่มมุ ทางจิตวิทยา ดัง
ที่ Valerie Wong (2559:28) ได้กล่าวไว้ว่า “The Witch คือหนังสยองขวัญที่ผสมผสานดราม่าทางจิตวิทยา
ไว้ได้อย่างกลมกลืนและลงตัว ”
ภาพยนตร์เรื่อง Hereditary นับ เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่มีการน�ำเอาแง่มุมทางจิตวิทยาของตัวละคร
มาผสมผสานกับเรื่องราวลึกลับเหนือธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน และสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
เรื่องราวเหนือจริงในภาพยนตร์ได้เป็นอย่างดี บดินทร์ เทพรัตน์ (2562:41) กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่อง Hereditary นี้ไว้ว่า “ จุดเด่นของหนังอยู่ที่บรรยากาศกดดันตรึงเครียดทั้งเรื่อง บวกกับการสอดแทรกเรื่องราว
ดราม่าครอบครัวและแง่มุมทางจิตวิทยา เช่นการล่มสลายของครอบครัว ความรู้สึกผิดบาปและความเศร้า
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ที่หลอกหลอน การแบกรับตราบาปจากบรรพบุรุษ หนังท�ำรายได้ทั่วโลก 80 ล้านเหรียญ จากทุนสร้าง 10
ล้านเหรียญ และได้รับเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์อย่างมาก”
4 การเลือกสรรฉากที่เสริมเรื่องราว
ฉากคือพืน้ ทีใ่ นภาพยนตร์ทปี่ รากฏให้ผชู้ มเห็นตลอดทัง้ เรือ่ ง มากพอๆกับการปรากฏตัวของนักแสดง ฉาก
จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่นักผลิตภาพยนตร์ต้องตระหนักถึงเป็นสิ่งแรกๆเมื่อคิดจะผลิตภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ส�ำหรับ
ภาพยนตร์ Post Horror มักจะเลือกฉากที่ช่วยสร้างบรรยากาศตรึงเครียดและน่าหวาดกลัวให้แก่ตัวละคร
เช่นหากเป็นฉากภายใน (Interior) นักออกแบบงานสร้างจะเลือกประดิษฐ์บา้ นทีเ่ สริมความน่ากลัวให้แก่เรือ่ ง
ราว ฉากบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความตรึงเครียดอย่างโดดเด่น คือฉากในเรื่อง The Babadook ซึ่ง
เอกราช มอญวัตร (2557:83) ได้ถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ของอเล็กซานเดอร์ จูฮาส (Alexander Juhasz) ผู้
ออกแบบงานศิลปกรรมในภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ว่า “ เป้าหมายของเราคือการท�ำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ออกมามี
สไตล์ศิลปะ ไม่ใช่แบบภาพยนตร์เรื่องอื่นที่ทุกอย่างดูสมจริงตามปกติแบบบ้านทั่วๆไป เราต้องการท�ำมัน
ออกมาให้ดูจิตๆ มีความเป็นดราม่ามากขึ้น เพราะเรื่องนี้คือหนังแนวไซโค ที่เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคน
หนึ่งที่ก�ำลังตกอยู่ในสภาวะประสาท ดังนั้นบ้านที่เธออยู่ต้องสะท้อนตัวตนภายในของเธอออกมาให้ได้ ทั้ง
เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้ และสไตล์ในการแต่งบ้านของเธอ”
The Witch คือภาพยนตร์อีกเรื่อง ที่สามารถถ่ายทอดบรรยากาศโดยรวมของเรื่องให้น่าหวาดกลัว
อย่างยิ่ง โดยภาพยนตร์มีการเลือกสรรฉากและการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมจนท�ำให้
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นที่จดจ�ำของผู้ชม ไบโอสโคป (2559:60) ถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ของผู้ก�ำกับภาพยนตร์
โรเบิรต์ เอ๊กเกอร์ส ในประเด็นดังกล่าวไว้ดงั นี้ “เราถ่ายทอดธรรมชาติให้ดชู วั่ ร้าย ด้วยการเลือกโลเกชัน่ ทีเ่ ห็น
แนวป่าสนสูงชะลูด ออกแบบให้บา้ น ให้อยูใ่ ต้เงือ้ มเงาของทิวสน ให้คนดูเห็นภาพบ้านทีถ่ กู ป่าโอบล้อม เพือ่
ให้รู้สึกเหมือนว่า ธรรมชาติกับปีศาจชั่วคือสิ่งเดียวกัน และใช้ธรรมชาติภายนอกเป็นตัวกระตุ้นจิตใจมนุษย์
ทั้งกับตัวละคร และกับคนดู” ทรงพล (2560:121) กล่าวถึงฉากในเรื่อง The Witch ไว้ว่า “เย็นเยือก หลอก
หลอนและชวนหวาดผวา ภายใต้ทรัพยากรอันจ�ำกัด ทั้งตัวละคร โลเกชั่นการถ่ายท�ำ การด�ำเนินเรื่องที่เนิบ
ช้า แต่เน้นบรรยากาศชวนสงสัยตลอดเวลา”
5 การถ่ายภาพที่ประณีตบรรจง
ภาพยนตร์เป็นสือ่ ทีอ่ าศัยภาพเป็นเครือ่ งมือเล่าเรือ่ ง ซึง่ ภาพยนตร์ทกุ แนวทางล้วนต้องพึง่ พาผูก้ ำ� กับภาพ
ที่สามารถถ่ายภาพได้อย่างมีคุณภาพ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Post Horror ที่ใส่ใจกับรายละเอียดการถ่าย
ภาพมาก จนภาพยนตร์บางเรื่องเข้าขั้นเป็นงานศิลปะที่ประณีต สมควรถูกน�ำมาศึกษาอย่างละเอียด เช่น
เรือ่ ง Hereditary (2018) ทีม่ กี ารถ่ายภาพอย่างประณีตบรรจง มีการจัดองค์ประกอบภาพยนตร์อย่างสมบูรณ์
พร้อม สังเกตได้จากฉากเปิดเรือ่ งทีม่ กี ารถ่ายท�ำฉากบ้านจ�ำลองผสานกับภาพบ้านจริงได้อย่างน่าทึง่ จนกลาย
เป็นภาพยนตร์ที่มีการถ่ายท�ำฉากเปิดเรื่องได้อย่างน่าจดจ�ำมากที่สุดเรื่องหนึ่ง ชิงเชามิลค์ (2561:20) กล่าว
ถึงงานด้านภาพอันโดดเด่นของเรื่อง Hereditary ไว้ดังนี้ “ผู้ก�ำกับภาพคนเก่ง พาเวล โพกอร์เซลสกี้ (Pawel
Pogorzelski) จะใช้สไตล์ภาพ การแพนภาพอย่างช้าๆ จากมุมกล้องแปลกๆ ท่ามกลางแสงที่ดูเศร้าหมอง”
ซึง่ การถ่ายภาพลักษณะข้างต้นนอกจากเล่าเรือ่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังเสริมอารมณ์ซมึ เศร้าเข้ากับเนือ้ หา
ของภาพยนตร์อย่างมาก ซึ่ง Walalee (2561:60) ได้กล่าวชื่นชมการถ่ายภาพในภาพยนตร์เรื่องHereditary
ไว้ว่า “ผู้ก�ำกับภาพยนตร์ อารี แอสเตอร์ (Ari Aster) มีความสามารถในการน�ำเอาเทคนิคการเล่นกับอารมณ์
การใช้ภาพและการสร้างตัวละครที่ประณีตในแบบฉบับของหนังสยองขวัญยุคหกศูนย์และเจ็ดศูนย์มาปรับ
ให้เป็นสมัยใหม่ แต่ยังคงคาราวะสไตล์ในแบบเดิมได้อย่างน่าชื่นชม”
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ขณะที่ภาพยนตร์อีกเรื่องที่มีการถ่ายภาพอย่างโดดเด่นมากคือเรื่อง It Follows ที่มักมีการถ่ายภาพมุม
กว้างเพือ่ สร้างบรรยากาศเวิง้ ว้างและกดดันตัวละครทีห่ วาดกลัวต่อการปรากฏตัวของสิง่ ลึกลับ ขณะเดียวกัน
มักมีการถ่ายท�ำแบบต่อเนือ่ ง (Long Take) เพือ่ สร้างความสมจริงและระทึกใจ จนการถ่ายท�ำของภาพยนตร์
เรื่องนี้เป็นที่โจษขานกันทั่วไปถึงความสดใหม่ในการน�ำเสนอของภาพยนตร์ ซึ่ง กัลปพฤกษ์ (2559:146) ไว้
เขียนถึงเรื่อง It Followsไว้ว่า “ผู้ก�ำกับได้เล่าผ่านงานการก�ำกับภาพและบรรยากาศที่สดใหม่ร่วมสมัย ด้วย
การใช้เลนส์มุมกว้าง และการหยอดวางสัญลักษณ์เชิงสีซ่อนนัย ก็ยิ่งท�ำให้ It Follows เป็นงานที่ผสมผสาน
มิติแห่งความเก่าใหม่ได้อย่างแปลกต่างและลงตัว ความช่างคิดช่างจินตนาการในเชิงการเล่าของหนังเรื่อง
นีท้ ำ� ให้มนั มีประเด็นทีช่ วนให้ถกเถียงหาค�ำอธิบาย” เช่นเดียวกับที่ ศรินทร์ ตันติเมธ (2558:82) ได้กล่าวถึง
เรื่อง It Follows ว่า “มันเป็นหนังที่สวยงามกว่าหนังสยองขวัญยุคใหม่ ที่ชอบเอาเลือดมาละเลงใส่หน้า หนัง
เรื่องนี้เรียบง่ายและมีช้ันเชิงการถ่ายภาพที่ยอดเยี่ยม หนังไม่ได้พยายามท�ำให้ผู้ชมขยะแขยง แต่ขายตัว
ละครที่ดูสมจริงท่ามกลางความเงียบอันน่าสะพรึง ผู้ชมท�ำความรู้จักตัวละครผ่านการกระท�ำ สีหน้า แวว
ตาของพวกเขา โดยไม่จ�ำเป็นต้องอาศัยบทพูด”
ส�ำหรับภาพยนตร์อีกเรื่อง ที่มีการถ่ายท�ำภาพยนตร์อย่างโดดเด่น คือเรื่อง It Comes at Night โดย
ภาพยนตร์เรือ่ งนี้ มีการถ่ายท�ำโดยใช้แสงน้อย และเน้นบรรยากาศธรรมชาติอนั สมจริง จนท�ำให้งานด้านภาพ
สามารถส่งเสริมการด�ำเนินเรื่องได้อย่างน่าติดตาม Valarie Wong (2560:34) กล่าวถึงการถ่ายภาพในเรื่อง
นี้ไว้ว่า “งานด้านภาพนั้นส่งเสริมความน่ากลัวของเรื่องได้อย่างดี โทนอารมณ์ที่เขาเลือกใช้อิงกับแสงเพียง
น้อยนิดที่มีในเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นตะเกียงยามค�่ำคืน หรือแสงไฟฉายจากกระบอกปืน การใช้แสงธรรมชาติ
จากป่าที่ส่องร�ำไรผ่านใบไม้ ช่วยสร้างบรรยากาศที่สมจริงโดยไม่ต้องประดิดประดอยอะไรมาก แต่สร้าง
ความกดดันน่าขนลุกได้เป็นอย่างดี ”
สรุปผล
ภาพยนตร์สยองขวัญ Post Horror ก็เหมือนภาพยนตร์กลุม่ อืน่ ๆทีต่ อ้ งมีการคลีค่ ลายหรือปรับเปลีย่ นให้
สอดคล้องไปกับการปรับตัวทางสังคม เพราะหากภาพยนตร์กลุม่ ใดๆหยุดนิง่ อยูก่ บั ที่ ไม่ปรับกลวิธกี ารน�ำเสนอ
หรือเนื้อหาให้สอดรับไปกับสังคม ท้ายที่สุดภาพยนตร์กลุ่มนั้นก็อาจสูญสิ้นความนิยม และต้องยุติบทบาท
ของตนเองไปในที่สุด ดังที่ปรากฏในศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงบางประเภท ที่หมดความนิยมลงไป
เพราะสังคมเคลื่อนไปข้างหน้า แต่ศิลปะการแสดงชนิดนั้นขาดการปรับตัวที่เหมาะสม สุดท้ายอาจด�ำรงอยู่
ได้ก็โดยต้องอาศัยการอนุรักษ์จากทางราชการเท่านั้น
ส�ำหรับผลการศึกษาวิเคราะห์ ภาพยนตร์ Post Horror ทั้งหมดได้เผยให้เห็นว่า ภาพยนตร์กลุ่มนี้มีการ
ปรับตัวได้อย่างน่าชืน่ ชม ทัง้ ในเชิงเนือ้ หาทีม่ กี ารน�ำเสนอแก่นความคิดทีส่ ะท้อนสังคม และเชิงกลวิธกี ารน�ำ
เสนอทีส่ ดใหม่ และมีความประณีตบรรจง ทัง้ ทีใ่ ช้งบประมาณการผลิตอันจ�ำกัดเท่านัน้ แต่กส็ ามารถสร้างผล
ตอบรับที่เป็นบวกมากมาย กระทั่งท�ำให้ภาพยนตร์กลุ่ม Post Horror กลายเป็นภาพยนตร์ที่โดดเด่นแห่งยุค
ร่วมสมัย และสามารถด�ำรงอยู่ในกระแสความนิยมของประชาชนได้อย่างต่อเนืองยาวนาน
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