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บทน�ำ
ตระกูลหนังผีไทยที่ได้มีความสัมพันธ์กับการผลิต
ตามแบบความเชือ่ ในสังคมไทย โดยพบว่าตระกูลหนังผีไทย
ได้ท�ำการสร้างกรอบแนวความคิด เพื่อส่งต่อความเชื่อบาง
อย่างให้กบั สังคมไทย โดยความเชือ่ ทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบ แบ่งออก
เป็น 2 แบบ อันได้แก่ ความเชื่อหลัก (dominant believe)
คื อ กรอบความคิดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ กระบวนการ
สืบทอดความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยผ่านทางสื่อภาพยนตร์
หนังผีไทย มีทั้งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องการมีตัวตนจริงของ
ผี, ทั้งความเชื่อว่าผีมีความน่ากลัว, ผีต้องมีความสัมพันธ์
กับคน และผีมีอ�ำนาจอันมิอาจคาดเดา รวมถึงการพัฒนา
ด้านความทันสมัยของสังคมเมือง ผนวกกับอ�ำนาจของ
มนุษย์ สุดท้ายความเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม อีกหนึ่ง
ของความเชือ่ คือ ความเชือ่ ทางเลือก (alternative believe)
คือความเชือ่ ทีอ่ าจไม่เกีย่ วข้องกับความเชือ่ เรือ่ งผีของคนใน
สังคมไทยโดยตรง แต่กท็ �ำหน้าทีเ่ หมือนเป็นกรอบความคิด
ทีแ่ ฝงอยูใ่ นหนังผีเช่นกัน ประกอบด้วยเรือ่ งของการวิพากษ์
วิจารณ์สถาบันต่างๆ และเรื่องเพศสภาพ หนังผีไทยนั้น
มีบทบาทในการเข้าไปก�ำหนดแนวทางการผลิตหนังผีของ
ผู้ก�ำกับ ดังนั้นผู้ผลิตจะสามารถใช้ประโยชน์จากรูปแบบ
ของการผลิตหนังผีไทยไปท�ำนายการรับรู้ของผู้ชม จาก
“ขนบ” (convention) เพือ่ ทีจ่ ะก�ำหนดรูปแบบการผลิตหนัง
ผีไทยให้เป็นมาตรฐาน (Standard) แล้วน�ำไปผลิตให้ได้
ตรงตามความคาดหวังของผู้ชมมากที่สุด โดยมุ่งเป้าหมาย
ในส่วนของรายได้จากอุตสาหกรรมการผลิตหนังผีไทย อีก
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ทั้งตระกูลหนังผีไทยที่ได้มีความสัมพันธ์กับผู้ชมภาพยนตร์
โดยพบว่าตระกูลหนังผีไทยมีบทบาท ก�ำหนดความคาดหวัง
ของผู้ชมหนังผีไทย โดยในรูปแบบของตระกูลหนังผีไทยจะ
มี “นวัตกรรม” (Invention) หรือโครงสร้างของสื่อ/ภาษา
ในด้านทีเ่ คลือ่ นไหว และสามารถสร้างสรรค์เปลีย่ นแปลงได้
ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ส�ำหรับผู้ชมหนังผีไทย เพราะแม้จะรู้
ว่านี่คือหนังผีไทย แต่ก็ยังต้องการที่จะเข้าไปชมส่วนที่สร้าง
สุนทรียะอันยากคาดเดาที่จะเกิดขึ้นในหนังผีเหล่านี้
ลั ก ษณะของภาพยนตร์ ไ ทยในยุ ค แรก ยั ง มี ร ่ อ ง
รอยของมหรสพการแสดงที่คนไทยคุ้นเคยอยู่มาก ความ
ไม่สมจริงที่ปรากฏเป็นเพราะคนไทยแต่เก่าก่อนแยกโลก
ของการแสดงออกจากโลกของความเป็ น จริ ง พระเอก
และนางเอกจึงต้องดูดีโดดเด่นอยู่เสมอ เหมือนโขนละคร
หรือลิเก เพราะที่เห็นนั้นเป็นภาพแทนของความดีงามผ่อง
พิสุทธิ์ที่อยู่ภายในตน ต่อเมื่อสังคมเริ่มก้าวสู่ความเป็น
สมัยใหม่ที่ต้องการเหตุผลเป็นบรรทัดฐาน ภาพยนตร์
ไทยก็ต้องมีความสมจริงมากขึ้น ตามค่านิยมความเชื่อที่
เปลี่ยนไป
เมือ่ หันมามองภาพยนตร์ผไี ทยก็จะสังเกตเห็นคุณค่า
ที่ไม่มีในที่อื่นเมื่อเปรียบเทียบกับ ‘ภาพยนตร์ผีเทศ’ ที่มัก
เน้นไปทีค่ วามสยองขวัญและมีรปู ลักษณ์ทจี่ �ำกัดไม่กตี่ ระกูล
แต่ ‘ภาพยนตร์ผีไทย’ กลับเป็นศิลปะที่ได้รับการสร้างขึ้น
จากคลังของทุนวัฒนธรรมความเชือ่ ทีต่ กผลึกผ่านกาลเวลา

อาจารย์ประจำ� วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

มาช้านาน อีกทั้งความนิยมของภาพยนตร์ผีในสังคมสมัย
ใหม่ของไทยก็บ่งบอกถึงสภาพความเป็นไปบางด้านเช่น
กัน ความเจริญงอกงามของภาพยนตร์ผีตั้งแต่ในทศวรรษ
ที่ 2530 อาจแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์การที่สังคมไทย
ก�ำลังเดินทางไปสูส่ งั คมแบบทันสมัยก้าวหน้า แต่เต็มไปด้วย
ความไม่เชื่อมั่น ไม่มั่นใจ ไม่มั่นคง สะท้อนความรู้สึกของ
ผู้คนในสังคมทุนนิยม ขณะที่ระบบเศรษฐกิจท�ำให้มนุษย์
กลายเป็นเพียงเครื่องจักรที่แปลกแยกกับตัวเองและคน
อื่น ความรู้สึกถวิลหาความรักอันเป็นตัวแทนของความสุข
นิรนั ดรกลายเป็นสินค้าขายดีในสือ่ แทบทุกตระกูล ความรัก
ทีป่ รากฏในภาพยนตร์จงึ เป็นทัง้ การหลีกหนีและการขบถต่อ
ชีวิตประจ�ำวันอันจ�ำเจ
พอเข้าสู่ทศวรรษ 2540 หลังการพลิกกลับของ
ภาวะ “ภาพยนตร์ไทยตายแล้ว” อันเป็นผลจากการเสื่อม
ถอยของอุตสาหกรรมในระบบเก่า และการปรับเปลีย่ นเพือ่
แสวงหาช่องทางตลาด ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีคนท�ำ
ภาพยนตร์คลื่นลูกใหม่มาถึงพร้อมกับความแตกต่างหลาก
หลาย แปลกประหลาดซับซ้อนไปจนถึงสับสนวนเวียน
เช่น ภาพยนตร์ของ นนทรีย์ นิมิบุตร, เป็นเอก รัตนเรือง,
วิสิษฐ์ ศาสนเที่ยง, อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ฯลฯ
จากโครงเรื่ อ งและมิ ติ เ วลาที่ ซั บ ซ้ อ นสั บ สนใน
ภาพยนตร์ นั่นวิเคราะห์ได้ว่า เป็นเพราะวิกฤตในสังคมยุค
หลังสมัยใหม่สร้างปัญหาต่อภาวะจิตใจของผูค้ นเป็นอันมาก
และการเยียวยาเบือ้ งต้นก็คอื การยอกย้อนต่อสิง่ ทีก่ ดทับตัว
เอง เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณที่หายไปกลับคืนมา เพราะฉะนั้น
ภาพยนตร์จึงพยายามปฏิเสธกรอบเกณฑ์แต่เดิม แล้วพลิก
แพลงด้วยส่วนผสมทีแ่ ปลกประหลาดหลากหลาย เพือ่ ควาน
หาอรรถรสใหม่อยูเ่ สมอ ภาพยนตร์เกือบทุกเรือ่ งน�ำเสนอให้
เห็นมิตขิ องปัจเจกบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมุง่ สูป่ ญ
ั หา
ภายในจิตใจของตัวละคร
ท้ายแล้วภาพยนตร์หลากหลายตระกูลอาจไม่แยก
ขาดออกจากกัน หรือซ้อนเหลื่อมกันไม่น้อยทั้งนี้ก็ เพราะ
ภาพยนตร์ในแต่ละตระกูลมักจะเชื่อมประสานหรือผสม
ปนเปเข้ า ด้ ว ยกั น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารสื บ ทอดต่ อ เนื่ อ ง
(convention) และการแตกออกในลัก ษณะนวัตกรรม
(invention) ควบคูก่ นั อันบ่งบอกถึงความไม่หยุดนิง่ ตายตัว
และแน่นอนว่าความหมายก็จะลากเลื่อนไม่แน่นอนด้วยดัง
เห็นได้จากลักษณะสัมพันธบทระหว่างภาพยนตร์ผีเอเชีย
อาทิ ญีป่ นุ่ ไทยทีไ่ ด้รบั ความนิยมระดับโลกและได้รบั การซือ้
ลิขสิทธิจ์ ากฮอลลีวดู้ ภาพยนตร์ตน้ ฉบับกับภาพยนตร์ฉบับ
ฮอลลีวู้ดสร้างใหม่นั้นพบว่า ภาพยนตร์ผีเอเชียต้นฉบับกับ

ภาพยนตร์ผฉี บับฮอลลีวดู้ สร้างใหม่จะมีการคงเดิม ดัดแปลง
ตัดทอนและเพิม่ เติมได้ในทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบทีม่ ี
การคงเดิมไว้มากทีส่ ดุ คือ จุดเด่นเฉพาะตัวของภาพยนตร์ผี
เอเชีย บริบทสังคม/วัฒนธรรมและสัญญาการซือ้ ขายลิขสิทธิ์
เป็นปัจจัยก�ำหนดลักษณะสัมพันธบท และกระบวนการ
ผลิตซ�้ำเปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงภาพยนตร์ต้นฉบับ
ได้อย่างอิสระในทุกองค์ประกอบ และสนับสนุนให้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับ
จุดเด่นเฉพาะตัวของภาพยนตร์ผีเอเชีย อย่างญี่ปุ่น
หรือไทยเอง ทีเ่ ป็นสิง่ ทีฮ่ อลลีวดู้ ต้องการคงไว้นนั้ คือ รูปแบบ
ทีผ่ จี ะปรากฏตัวในสถานทีท่ ใี่ กล้ชดิ กับชีวติ ประจ�ำวันของคน
ทั่วไปใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีอยู่แพร่หลายเป็นช่องทางใน
การติดต่อหรือท�ำร้ายผูค้ น และเป็นเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความรักความสัมพันธ์ของผู้คนหรือครอบครัว ซึ่งจุดเด่น
เฉพาะตัวดังกล่าวนีเ้ ป็นการปรับเปลีย่ นพัฒนารูปแบบของผี
ดัง้ เดิมไปตามยุคสมัย โดยผสานรูปแบบสังคมสมัยใหม่เข้า
กับความคิดเรือ่ งผีดงั้ เดิมจนก่อเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวขึน้ มา ซึง่
เป็นรูปแบบแปลกใหม่ทไี่ ม่เคยมีปรากฏในภาพยนตร์ฮอลลีวดู้
ในส่วนภาพยนตร์ผรี ว่ มสมัยของไทย มีการปรับตัวที่
ส�ำคัญหลายด้าน เช่นด้านมิตขิ องเรือ่ งเล่า ซึง่ ค้นพบว่า เรือ่ ง
เล่าเกี่ยวกับผียุคปัจจุบัน มีความเหมือนจริงมากขึ้น ไม่ยึด
ติดกับคติความเชือ่ และต�ำนานโบราณ ตัวละครผีมลี กั ษณะ
หลากหลาย และรับเอาบุคคลิกของผีต่างชาติเข้ามาผสม
ผสานมากขึน้ แต่สว่ นทีไ่ ม่แตกต่างจากอดีตก็คอื ผีสว่ นใหญ่
ยังเป็นเพศหญิงเช่นเดิม ส�ำหรับพืน้ ทีแ่ ละเวลาในภาพยนตร์
ผีสามารถปรากฏ ตัวได้ไม่จ�ำกัด ทั้งในเมืองใหญ่และชนบท
ทั้งเวลากลางคืนและกลางวัน
มิติของสัมพันธบท ภาพยนตร์ผีไทยมีการเชื่อมโยง
ตัวบทที่หลากหลาย ทั้งตัวบทจากอดีตและปัจจุบัน ทั้งเรื่อง
จริงและเรื่องแต่ง สามารถน�ำมาผสมผสานกันได้อย่างไม่
จ�ำกัด นอกจากนี้ภาพยนตร์ผีไทยยังมีลักษณะเด่นชัดด้าน
การหยิบยืม ผสมผสาน และอ้างอิงไปถึงภาพยนตร์เรื่อ
งอื่นๆส่วนมิติของตระกูล ภาพยนตร์ผีไทยได้แสดงออก
ให้เห็นชัดเจนถึงการผสมผสานท�ำให้กลายเป็นภาพยนตร์
ผีที่มีหลากรสชาติ โดยมีตระกูล ตลก รัก และแอ๊คชั่น
ถูกน�ำมาผสมผสานอย่างสม�่ำเสมอ ขณะเดียวกัน เมื่อ
ภาพยนตร์ผไี ทยได้กา้ วเข้าสูค่ วามเป็นสากล ตระกูลสืบสวน
และ slasher1 ก็ได้ถูกน�ำมาผสมผสานมากขึ้นนอกจากนี้
ภาพยนตร์ผีไทยยังน�ำเอาสื่อต่างชนิดเข้ามาผสมผสานกัน
ด้วย เช่น การผสมกับรายการโทรทัศน์
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การ์ตนู ภาพ รวมถึงมิวสิควีดโี อ

slasher คือภาพยนตร์ที่จัดเป็นแขนงย่อยในตระกูลของหนังสยองขวัญมักมีรายละเอียดที่หลากหลายต่างกันไปตามเนื้อเรื่อง โดยหลักๆ มัก
จะมีตัวละครเด่นเป็นฆาตกรโรคจิตที่มีวิธีฆ่าเหยื่อในเรื่องที่แตกต่างเกินคาดคิดและไม่เหมือนใคร รวมถึงการมีพฤติกรรมและรูปแบบการ
ฆาตกรรมที่วิตถารเกินปกติมนุษย์ธรรมดาจะทำ�ได้
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นีเ่ องอาจเป็นเหตุผลให้ภาพยนตร์ผคี อื หนึง่ ในบรรดา
ภาพยนตร์ที่มีผู้นิยมกันมาก ผู้ชมชาวไทยให้การตอบรับ
ภาพยนตร์ผดี ว้ ยดีอย่างต่อเนือ่ งยาวนานเสมอมา แม้ในบาง
ยุคบางสมัย ภาพยนตร์ผีไทยจะคลายความนิยมลงไปบ้าง
แต่ผู้ชมชาวไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งภาพยนตร์กลุ่มนี้ ผู้ก�ำกับ
ภาพยนตร์ไทย เป็นเอก รัตนเรือง (2548:71) แสดงทัศนะ
ยืนยันว่า ภาพยนตร์ที่คนไทยนิยมดูมากที่สุดในยุคร่วม
สมัย คือ ภาพยนตร์ผี ภาพยนตร์แอ๊คชั่นและภาพยนตร์
ตลก ขณะงานวิจัยของ กฤษดา เกิดดี (Krisda Kerddee,
2010:50-51) ซึ่งส�ำรวจข้อมูลภาพยนตร์ไทยที่ออกฉาย
ระหว่างปี 2548-2552 ชี้ให้เห็นว่า ภาพยนตร์ตลก และ
ภาพยนตร์ผี คือภาพยนตร์ทมี่ ปี ริมาณการออกฉายมากทีส่ ดุ
ในประเทศไทยภาพยนตร์ผไี ทยนอกจากประสบความส�ำเร็จ
ในประเทศ ยังพัฒนารุดหน้าไปไกล ได้รับความนิยมระดับ
นานาชาติด้วย ภาพยนตร์ผีเรื่อง ชัตเตอร์กดติดวิญญาณ
(2549) ท�ำรายได้สูงมาก ในประเทศบราซิลกว่า 100 ล้าน
บาท เรือ่ ง ลองของ (2548) เมือ่ ไปฉายทีป่ ระเทศมาเลเซียก็
สามารถท�ำรายได้ขนึ้ เป็นอันดับ 1 ในเชิงคุณภาพภาพยนตร์
เรือ่ ง โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต (2551) สามารถชนะ
เลิศรางวัล Audience’s Choice Award จากงานประกวด
ภาพยนตร์ที่อินโดนิเซียเมื่อปี 2008 ขณะที่เรื่อง เด็ก
หอ (2549) และ แฝด(2550) ล้วนเคยได้รับรางวัลจาก
เทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติมาแล้วทัง้ สิน้ ความส�ำเร็จ
ของภาพยนตร์ผีไทยในยุคจจุบัน จึงจัดได้ว่าเป็นก้าวย่างที่
ส�ำคัญ และถือเป็นก�ำลัง หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (creative economy) ตามนโยบายรัฐบาลไทย
ให้แพร่กระจายสู่ต่างประเทศได้เป็นอย่างดี
ซึ่งส�ำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้ มติชนสุดสัปดาห์
(2552:101) รายงานข้อมูลที่น่าสนใจว่า ในปี 2548
ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 17 ในบรรดาที่ประเทศทั้งหมดที่
ส่งออกผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ โดยมีรายได้จากการส่งออก
ภาพยนตร์ 8 ล้านเหรียญ คิดเป็น 1.13 เปอร์เซ็นต์ ในส่วน
แบ่งตลาดโลกความส�ำเร็จทีน่ า่ พึงพอใจทัง้ ในเชิงศิลปะ และ
เชิงพานิชย์ของภาพยนตร์ผไี ทยร่วมสมัย คือแรงกระตุน้ ส่วน
หนึง่ ทีน่ �ำไปสูก่ ารส�ำรวจ ค้นหา การปรับตัวด้านรูปแบบและ
เนือ้ หา ทีเ่ ป็นปัจจัยส�ำคัญในการน�ำพาภาพยนตร์ผไี ทยไปสู่
ความส�ำเร็จและสู่ใจผู้ชมจากอดีตสู่ปัจจุบัน
ตัวละครผี ในภาพยนตร์ครัง้ อดีต มักเป็นผีในต�ำนาน
ความเชื่อของท้องถิ่น ชุมชน หรือผีในสภาพธรรมชาติ เช่น
ผีเสือสมิง ผีตานี และผีตะเคียนซึง่ สอดคล้องกับสภาพสังคม
อดีตที่มนุษย์มีความ
ผูกพันกับชุมชน และใกล้ชิดธรรมชาติ จึงเกรงกลัว
และเคารพธรรมชาติ ขณะที่ตัวละครผีในยุคร่วมสมัย เริ่ม
มีความสมจริงมากขึ้น ผีอาจมีที่มาจากข่าวคดี อันเป็นที่
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รู้จัก หรือเป็นเหตุการณ์จริง เช่น เรื่องบ้านผีสิง และ ล่า
ท้าผี รวมถึงตัวละครผียุคใหม่ก็เริ่มมีความหลากหลายมาก
ขึ้นด้วย เช่นมีทั้งผีจาก ชนชั้นสูง (สี่แพร่ง), ชนชั้นล่าง (ผี
ช่องแอร์ ), ผีเด็ก (กระสือวาเลนไทน์), ผีวัยรุ่น (303 กลัว
กล้า อาฆาต), ผีอญ
ั เพศ(queer) (ผีคนเป็น) และ ผีแรงงาน
ต่างด้าว (โกยเถอะเกย์) เป็นต้น ตัวละครผีที่แตกต่างและ
สมจริงมากขึ้นในยุคนี้ สะท้อนถึงการปรับตัวในสังคมร่วม
สมัยที่ชุมชนโลกและสังคมไทยมีความหลากหลายปะปน
กันอยู่ และผี ก็ลว้ นมีทมี่ าจากมนุษย์ เคยมีเลือดเนือ้ จริงมา
ก่อน ผีมิได้มาจากต�ำนานความเชื่อ หรืออยู่ในธรรมชาติที่
จับต้องไม่ได้ เช่นเรื่องเล่าผีในอดีต ผีร่วมสมัยที่มีการปรับ
ตัวสูล่ กั ษณะทีส่ มจริงมากขึน้ นี้ สือ่ ถึงการยอมรับ ความจริง
ในสังคมที่ว่า ผีนั้นมีที่มาจากมนุษย์นั่นเอง แต่ที่ต้องกลาย
เป็นผี เพราะมนุษย์โหดร้ายต่อกัน มนุษย์ท�ำร้ายกัน ผีจึง
ถือก�ำเนิดขึ้นมาไม่สิ้นสุด
อย่างไรก็ตาม แม้ผที งั้ หมดทีก่ ล่าวมา จะแตกต่างกัน
หลายในสถานภาพ แต่ทยี่ งั คงเดิม ไม่ตา่ งไปจากอดีตคือ ทัง้
ผีในอดีตหรือปัจจุบนั ผีสว่ นใหญ่ ยังคงเป็นเพศหญิงเช่นเดิม
โดยที่ตัวละครผีเพศหญิงเหล่านี้ ยังคงเกี่ยวข้องกับบทบาท
การเป็นแม่ และเมีย ที่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวจากสถานะ
ของเพศหญิง เช่น แม่ที่ตายเพราะคลอดลูก ในเรื่อง แม่
นาคอเมริกา (2518) และแม่นาคอาละวาด (2532) แม่ที่
จ�ำต้องท�ำแท้ง เช่นเรื่องบุปผาราตรี (2548) และ กระสือ
วาเลนไทน์ (2549)นอกจากบทบาทของแม่แล้ว ผีเพศหญิง
ก็มักเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้เป็นเมียด้วย ดังจะเห็นใน
เรื่อง บ้านผีสิง (2550) เป็นต้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าบทบาท
หลักของผีเพศหญิงในเรือ่ งเล่า คือภาพสะท้อนให้เห็นสภาพ
การณ์ทางสังคมที่เมียและแม่ มักตกเป็นเหยื่อทางสังคม
ต้องเจ็บปวดเสมอกระทั่งต้องตายกลายเป็นผี และ บรรดา
ตัวละครผีในภาพยนตร์เหล่านี้ ส่วนใหญ่เมือ่ สิน้ ชีวติ ไปมักจะ
กลายเป็นผีที่มีความอาฆาตกลับมาล้างแค้น ก�ำราบคนผิด
ตัวละครผีทั้งหลายในเรื่องเล่าผี จึงท�ำหน้าที่เทศนาสังคม
สั่งสอนให้มนุษย์เกรงกลัวต่อบาป และวิพากษ์พฤติกรรม
มนุษย์ที่ขาดศีลธรรม
องค์ประกอบอีกด้านของเรื่องเล่าคือ กาละ (time)
ซึ่งก็มีการปรับตัวต่างไปจากอดีตอย่างเด่นชัด
เรื่องเล่าผีในภาพยนตร์ยุคอดีต ผีไม่สามารถปรากฏ
ตัวตอนกลางวัน พอแสงอาทิตย์ส่องสว่าง ผีก็จะต้อง
หายตัวไป เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในอดีตจึงสัมพันธ์กับ
ช่วงกาละค�่ำคืนเป็นส�ำคัญ แต่ในเรื่องเล่าสมัยโลกาภิวัฒน์
เช่นนี้ บรรดาผีชาย ผีหญิง ต่างออกมาหลอกหลอนมนุษย์
โดยไม่ตอ้ งหลบแดดและแสงสว่างอีกต่อไป เช่นผีในเรือ่ ง โกย
เถอะเกย์ และ ผีชอ่ งแอร์ ซึง่ การทีผ่ ปี รากฏตัวไม่เลือกกาละ

ทัง้ คำ�่ มืดและยามสว่าง ในมุมมองของผูก้ �ำกับภาพยนตร์เรือ่ ง
ผีชอ่ งแอร์ ธิวา เมยไธสง (สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2554)
ระบุวา่ เป็นเพราะต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้ฉกี ไปจาก
ภาพยนตร์ผใี นอดีต ขณะเดียวกันต้องการสือ่ ให้เห็นว่า ผีสมัย
ปัจจุบนั นัน้ มีความดุรา้ ย แม้ตอนกลางวันก็ยงั ออกมาหลอก
หลอนได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาด้านความเกีย่ วพันกับ
สังคม ผีออกมาหลอกตอนกลางวันแท้จริงแล้วสะท้อนความ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมด้วยเพราะปัจจุบันเมืองไทยมีความ
เจริญทีข่ ยายตัวกว้างขวาง การมาถึงของไฟฟ้า และร้านค้า
สะดวกซือ้ ทีเ่ ปิด 24 ชัว่ โมง ท�ำให้เวลาของมนุษย์รว่ มสมัย ทัง้
กลางคืนและกลางวัน แทบไม่มคี วามแตกต่างกัน อรรถจักร์
สัตยานุรกั ษ์ (2540:73) กล่าวถึงเวลาในสังคมไทยปัจจุบนั
ว่า “การบริโภคเวลาของสังคมบริโภคได้ขยายตัวออกไป
จนท�ำให้เส้นแบ่งเวลาตามธรรมชาติของมนุษย์ คือมีเวลาที่
คงทีใ่ ห้แก่การท�ำงานและการนอนนัน้ เลือ่ นเข้าทับกันสนิท
จนไม่มเี ส้นแบ่งได้อกี แล้ว”
องค์ ป ระกอบอี ก ด้ า นของเรื่ อ งเล่ า ที่ มี ก ารปรั บ
ตัวพร้อมๆ กาละ ก็คือ เทศะ (space) หรือเรียกกันในอีก
ความหมายก็คือ พื้นที่/ฉาก ส�ำหรับเรื่องเล่าในภาพยนตร์
ผียุคอดีต เทศะ ในเรื่องเล่ามักเกิดขึ้นในพื้นที่ธรรมชาติ
ในพงไพร ป่ า ลึ ก เช่ น เรื่ อ ง นางสมิ ง พราย (2506)
งูผี (2509) และ ปอบผีฟ้า (2534)
แต่เมื่อสภาพสังคมไทยมีการปรับเปลี่ยนขนานใหญ่
พื้นที่เมืองที่มากพร้อมด้วยความเจริญด้านเทคโนโลยีที่
แพร่กระจายสู่พื้นที่ป่าเขา และชนบทอย่างรวดเร็ว เทศะ
ในเรื่องเล่าผี จึงปรับตัวตามอย่างเห็นได้ชัด ผีในเรื่อง
เล่าสมัยปัจจุบันจึงไปปรากฏตัวในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น เช่น
ผีในคอนโดมิเนียม (บุปผาราตรี) ผีในโรงแรม (ผีช่องแอร์)
ผีบนเครื่องบิน (สี่แพร่ง) และผีในโรงภาพยนตร์ (ผีจ้าง
ภาพยนตร์ และ โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต) นอกเหนือ
จากนัน้ ผียงั สามารถเข้าไปสิงสถิตในอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย อย่างอินเตอร์เน็ต(คนสั่งผี) และ โทรศัพท์มือ
ถือ (ผีคนเป็น และ สี่แพร่ง) รวมถึงในฟิล์มและในจอภาพ
ยนตร์ (ผีคนเป็นและโปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต)
ซึ่งหากพิจารณาว่าผีเป็นตัวแทนความเชื่อดั้งเดิม หรือเป็น
ตัวแทนของของความตายอันเป็นสิ่งธรรมชาติ การเข้าไป
ปรากฏตัวของผีในเมือง ก็คือการ รุกกลับ ปรับตัว และขอ
คืนพื้นที่ จากธรรมชาติและความเชื่อเดิมในสังคมไทยส่วน
การทีผ่ สี ามารถสิงอุปกรณ์ทมี่ เี ทคโนโลยีชนั้ สูงได้อย่างไร้ขอ้
จ�ำกัด วิเคราะห์ว่าเป็นเพราะสังคมปัจจุบันแม้มีการปรับตัว
ด้านเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
ปรับเปลี่ยนด้านวิถีชีวิตและวิธีคิดของผู้คนในสังคม แต่นั่น
เป็นเพียงแค่เปลือกนอก แต่เนื้อในคือความคิด และโลก
ทัศน์ทางสังคมของคนไทยยังคงเชื่อ และสนเรื่องผีไม่เสื่อม

คลาย โดยสามารถสังเกตได้จากสื่อทันสมัยอย่างสื่อวิทยุ
ที่ปัจจุบันหันไปจัดรายการผ่านเครือข่ายออนไลน์ แต่บาง
รายการกลับยังน�ำเสนอเรื่องเล่าเกี่ยวกับ ผี สาง เช่นเดียว
กับสื่อโทรทัศน์ที่ปัจจุบันขยายตัวด้วยการเปิดช่องสัญญาณ
ผ่านดาวเทียมมากมาย แต่เนื้อหารายการยังอุดมไปด้วย
เรื่องราวเกี่ยวกับภูติ ผี และวิญญาณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
ความเชื่อเรื่องผี สิงอยู่ในโลกทัศน์ของคนไทยอย่างต่อเนื่อง
แม้ เทศะ รอบตัวของคนไทยจะทันสมัยมากด้วยเทคโนโลยี
แต่โลกทัศน์เรื่องผียังคงแนบแน่นและก้าวเดินไปพร้อมกับ
ความเจริญทางวัตถุในสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
การเชื่อมโยงตัวบทหรือสัมพันธบท คือ การการโยง
ความสัมพันธ์จากตัวบทหนึ่งไปสู่ตัวบทอื่นๆ โดยการเชื่อม
โยงนี้ อาจเชื่อมโยงระหว่างตัวบทร่วมสมัยเดียวกัน การ
เชือ่ มโยงกับตัวบทในอดีต เชือ่ มระหว่างตัวบทในสือ่ ตระกูล
เดียวกัน หรือต่างตระกูลกันก็ได้ มัลพาส และ เวค (Malpas
and Wake, 2006:208) ให้ความหมายของสัมพันธบท
ว่า คือการที่ตัวบททุกตัวถูกสร้างขึ้นโดยสัมพันธ์กับตัวบท
อื่นๆการวิจัยค้นหาสัมพันธบท ในภาพยนตร์ผีไทยครั้งนี้
สามารถสรุปเป็นประเด็นส�ำคัญได้ดงั นี้ ภาพยนตร์ผสี มั พันธ
บทหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เชื่อมโยงตัวละคร
หยิบยืมโครงเรื่อง และการเชื่อมโยงสีสันจากภาพยนตร์
เรื่องอื่นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน มีคุณสมบัติ
ช่วยท�ำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มีความร่วมสมัยสามารถ
ตอบสนองความสนใจของผู้ชมในยุคสมัยของตนได้ดี เช่น
ภาพยนตร์ผียุคอดีตเรื่อง แม่นาคอเมริกา (2518) สัมพันธ
บทกับสงครามเวียดนามในยุคนั้น โดยพระเอกถูกเกณฑ์
ไปรบ ทิ้งเมียให้คลอดลูกตายทั้งกลม ฝ่ายเมียนั้นเป็นชาว
อเมริกัน เธอจึงกลายเป็นแม่นาคอเมริกา เรื่อง หักเหลี่ยม
แดรกคูลา่ (2528) เชือ่ มโยงกับสถานการณ์ในประเทศไทย
ยุคน�้ำมันแพง เหตุการณ์น�้ำท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ รวมถึง
ปรากฏการณ์ผู้ใช้แรงงานไทยนิยมไปขุดทองในประเทศ
ตะวันออกกลาง เหตุการณ์เหล่านี้เมื่อไปอยู่ในภาพยนตร์
ได้ช่วยสร้างความน่าติดตามให้เกิดแก่ผู้ชมได้อย่างดี
ส�ำหรับภาพยนตร์ผีไทยร่วมสมัยก็มีการเชื่อมโยง
กับเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างน่าสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะ
เหตุการณ์ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นเรื่อง
บ้านผีสิง (2550) มีการเชื่อมโยงเรื่องราวในภาพยนตร์
เข้ากับเหตุการณ์ฆาตกรรมจริง กรณีนายแพทย์วิสุทธิ์ บุญ
เกษมสันติ สังหารหั่นศพผู้เป็นภรรยา เหตุการณ์นี้เป็น
คดีสะเทือนขวัญในสังคมไทยช่วงปี 2544 เรื่อง ปอบหวีด
สยอง (2544) เชื่อมโยงกับการระบาดของโรคเอดส์ที่ยาก
จะรักษาให้หายขาดส่วน ขุนกระบี่ผีระบาด (2547) มีการ
เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดนกและโรคซาส์ที่
สร้างความหวาดกลัวให้กบั ชาวไทยในยุคปัจจุบนั อย่างยิง่ การ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
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ทีภ่ าพยนตร์เชือ่ มโยงกับเหตุการณ์จริงในปัจจุบนั สะท้อนให้
เห็นว่า ภาพยนตร์คือปฏิบัติการณ์ทางสังคมมีการประกอบ
สร้างความจริงบางเรื่อง บางประเด็นโดยการเชื่อมโยง
เหตุการณ์จริงเข้ากับเรื่องแต่งในภาพยนตร์ ภาพยนตร์ถึง
แม้เป็นเรื่องจินตนาการก็มิได้ตัดขาดจากโลกความจริงโดย
สิ้นเชิงการหยิบยืมโครงเรื่อง ได้แก่การที่ภาพยนตร์น�ำเอา
โครงเรือ่ งจากแหล่งต่างๆ มาผูกเป็นโครงเรือ่ งใน ภาพยนตร์
ส�ำหรับภาพยนตร์ผีไทยในอดีต โดยมากสัมพันธบท
กับเรื่องราวต�ำนานในท้องถิ่น หรือความ
เชื่อที่สืบทอดกันมา เช่น ผีปอบ ผีกระสือ ผีแม่นาค
แต่ส�ำหรับภาพยนตร์ผรี ว่ มสมัย มีลกั ษณะการหยิบยืมโครง
เรื่อง จากตัวบทที่หลากหลาย และซ�้ำซ้อนมากขึ้น มีทั้งน�ำ
ต�ำนานเก่าแก่มา รื้อสร้างใหม่ เช่น นนทรีย์นิมิบุตร หยิบ
ยืมต�ำนาน นางนาก อันลือชื่อมาตีความใหม่ โดยเพิ่มมิติ
อันสมจริง และอ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อ
ถือ ท�ำให้ นางนาก ฉบับนี้ แตกต่างไปจากแม่นาคในอดีตที่
เน้นการหลอกหลอนหรือขบขัน ขาดความสมจริง นอกจาก
การหยิบยืมเรื่องในต�ำนาน ความเชื่อ มารื้อสร้าง มาสร้าง
ต่อ สร้างซ�้ำ ภาพยนตร์ผีไทยยังมีการหยิบยืมโครงเรื่องมา
จาก สื่อแขนงต่างๆ ด้วย อาทิ จากวรรณกรรม (ผีสาม
บาท) จากละครโทรทัศน์ (ปอบผีฟ้า) จากรายการวิทยุ
(ผีช่องแอร์) รวมถึงจากภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น ล่าท้า
ผี (2549) หยิบยืมโครงเรื่องมาจากเรื่อง Death Tunnel
(2004) เป็นต้นการเชื่อมโยงตัวละคร ได้แก่การน�ำชื่อ
หรือบุคลิกตัวละคร ที่มีตัวตนจริง หรือบุคลิกตัวละครจาก
โลกจินตนาการมาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ เช่น ปอบ
หวีดสยอง มีการน�ำบุคลิกของนักข่าวชื่อดังคือ คุณสุทธิ
ชัย หยุ่น มาล้อเลียนโดยสร้างเป็นตัวละครนักข่าวที่ตาม
ติดคดีปอบกินตับมนุษย์ใสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง รวม
ถึงเรื่อง โกยเถอะเกย์ ที่น�ำเอาตัวละครต�ำรวจคู่หูขวัญ
อ่อน คือ หมวดอังเคิล และจ่าบุญถิ่น มาจากภาพยนตร์ผี
เรื่อง บุปผาราตรี ทั้งที่เนื้อหาเรื่องราวในภาพยนตร์ทั้งสอง
เรื่องข้างต้น มิได้เกี่ยวพันกันแต่ประการใด การเชื่อมโยง
สีสันจากภาพยนตร์เรื่องอื่น ปัจจุบัน ภาพยนตร์ผีและภาพ
ยนตร์อนื่ ๆ ในยุคร่วมสมัยนีม้ กั ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิดหลัง
สมัยใหม่อยู่บ้างโดยเฉพาะประเด็นการหวนกลับมาส�ำรวจ
ตรวจสอบตนเอง (self-reflexivity) ซึ่งการส�ำรวจตนเองใน
วงการภาพยนตร์ อาจหมายถึงการล้อเลียน การยกย่องและ
การอ้างถึงภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ซึ่ง ดิค(Dick,2005:155)
ผู้เขียนต�ำราด้านภาพยนตร์มากมาย น�ำค�ำว่า reflexivity
มาใช้แทน intertexualityเพื่อเรียกภาพยนตร์ที่ต้องการ
อ้างอิง เชื่อมโยงหรือสะท้อนถึงอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่อ
งอื่นๆ ที่มีต่อตัวเอง ซึ่ง reflexivity นี้ สามารถกระท�ำได้
ทั้งทางเสียง และทางภาพภาพยนตร์ผีร่วมสมัยมีการเชื่อม
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โยงกับภาพยนตร์เรือ่ งอืน่ ๆ อาทิ บางฉากในภาพยนตร์เรือ่ ง
บ้านผีสิง เชื่อมโยงไปถึงบางฉากในภาพยนตร์ต่างประเทศ
เรื่อง The Silence of the Lambs (1991) บางส่วนของ
ภาพยนตร์เรื่อง โปรแกรมหน้าวิญญาณอาฆาต(2551)
เชื่อมโยงไปถึง ภาพยนตร์ผีญี่ปุ่นเรื่อง Ringu(1998) ขณะ
ที่เรื่อง ขุนกระบี่ผีระบาด ก็เชื่อมโยงไปถึงภาพยนตร์เรื่อง
Dawn of the Dead (2004)เป็นต้น ซึ่งการเชื่อมโยง
ระหว่างภาพยนตร์ด้วยกันนอกจากจะสะท้อนถึงลักษณะ
การส�ำรวจสื่อภาพยนตร์ ด้วยกันเองแล้ว ยังเป็นการแสดง
ถึงการผ่องถ่ายความรู้ ศิลปะ ที่สามารถถ่ายทอดให้แก่กัน
ได้ในวงการภาพยนตร์ทั่วโลกปัจจุบัน
จากข้างต้นจะพบได้วา่ ในภาพยนตร์ผไี ทย มีลกั ษณะ
ส�ำคัญ 2 ประการ คือ การสลายขอบเขตของยุคสมัย และ
การสลายขอบเขตระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง โดยการ
สลายขอบเขตของยุคสมัย คือการที่ภาพยนตร์มีการน�ำ
เอาหลายสิ่งอย่าง มาผสมปนเปกัน โดยไม่จ�ำกัดยุคของ
สิ่งนั้น เช่นภาพยนตร์ผีสามารถน�ำตัวบท หรือวัตถุดิบจาก
ต่างยุค ต่างสมัย มาผสมกันโดยอาจไม่จ�ำต้องค�ำนึงถึง
ความกลมกลืน เช่นเรื่องบ้านผีสิง (2550) มีการน�ำคดี
ฆาตกรรมอันคึกโครมทีต่ า่ งยุคต่างสมัยมารวมเข้าไว้ในเรือ่ ง
เดียวกัน ส่วนภาพยนตร์เรื่องผีจ้างภาพยนตร์ (2550)มี
การน�ำเอา ข่าวดัง กรณีประชาชนน�ำภาพยนตร์ไปฉายให้
ผีชม ที่ป่าค�ำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นข่าวดังช่วง
ต้นทศวรรษ 2530 มาน�ำเสนอเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญใน
ภาพยนตร์ เรื่องนี้ ซึ่งลักษณะของ สัมพันธบท ที่ไม่จ�ำกัด
ยุคสมัยนี้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับแนวคิดหลังสมัยใหม่
ที่นิยมท้าทาย ส�ำรวจ ตรวจดู ยุคสมัยดังที่นักเขียนรางวัล
ซีไรท์ อุทิศ เหมะมูล (2552:13)แสดงทัศนะว่า “ภาวะ
ยุคหลังสมัยใหม่ที่เราเคลื่อนไหวกันอยู่นี้ เฉพาะอย่างยิ่งใน
แวดวงวรรณกรรมสายการประพันธ์ อัตลักษณ์ชัดเจนที่ก่อ
ตัวขึน้ แล้วคือ ความสามารถในการเชือ่ มใช้ ประสมประสาน
หยิบยืมและอ้างถามต่อประวัติศาสตร์แต่ละยุคสมัยที่ผ่าน
พ้นเข้ากับยุคปัจจุบัน”
นอกจากนี้ ภาพยนตร์ ผี ไ ทยร่ ว มสมั ย ยั ง มี ก าร
สลายขอบเขตระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องแต่ง ดังปรากฏใน
ภาพยนตร์เรื่อง ล่าท้าผี ที่มีการน�ำเรื่องจริง ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงสงครามกลางเมืองในประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เหตุการณ์สงั หารหมูท่ คี่ กุ โตรลสเลงมาผูกรวมเข้ากับเรือ่ ง
ราวทีผ่ ผู้ ลิตภาพยนตร์แต่งขึน้ มาใหม่ส�ำหรับภาพยนตร์โดย
เฉพาะ กระทั่งเกิดเป็นภาพยนตร์ที่มีส่วนผสมของเรื่องจริง
และเรือ่ งแต่งทีป่ นเปอยูร่ ว่ มกันได้อย่างน่าสนใจ ขณะทีเ่ รือ่ ง
บ้านผีสิง(2550) มีการน�ำเอาคดีสะเทือนขวัญหลายคดีที่
เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย มาผูกเป็นเรื่องราวให้สามารถ
ด�ำเนินไปในเรื่องเดียวกัน โดยมีเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาใหม่

เป็นตัวเชื่อมร้อยคดีจากเรื่องจริงทั้งหมด นับเป็นการสลาย
ขอบเขตระหว่างเรื่องจริงและเรื่องแต่งลงอย่างสิ้นเชิง
จากการทีภ่ าพยนตร์ผไี ทย มีลกั ษณะสัมพันธบททีไ่ ม่
จ�ำกัดยุค และไม่จ�ำกัดชนิดของความเป็นเรื่องจริงเรื่องแต่ง
อาจพิจารณาได้วา่ ส่วนหนึง่ เกิดจากอิทธิพลของลัทธิพหุนยิ ม
(pluralism) หรือการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ที่
เป็นอุดมการหลักในสังคมไทยและสังคมโลกยุคปัจจุบัน
ผนวกกับอิทธิพลจากแนวคิดหลังสมัยใหม่ ที่เน้นการสลาย
ขอบเขตของสรรพสิ่งซึ่ง ธีรยุทธ บุญมี (2552:177) เรียก
ลักษณะของหลังสมัยใหม่เช่นนี้ว่า การย�ำใหญ่ (eclectic)
หรือ การมีความหลากหลายในด้าน กาละ เทศะ ยุคสมัย
ปัจจุบันอนาคต และอดีต ซึ่งอิทธิพลจาก แนวคิดข้างต้น
ถือว่ามีบทบาทอยูไ่ ม่นอ้ ยต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทวั่ โลก
รวมถึงต่อกิจการภาพยนตร์ผีไทยในปัจจุบัน
ตระกูลของภาพยนตร์ หรือ genre หมายถึง การ
แบ่งกลุ่ม การจ�ำแนกหมวดหมู่ของงานศิลปะต่างๆแนวคิด
นี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานย้อนกลับไปไกลถึงยุคสมัยกรีก
ยังรุ่งเรือง โดยอริสโตเติล ได้จ�ำแนกรูปแบบของ mimesis
ไว้เป็นหลายลักษณะ อาทิ lyric, epic และ dramatic ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์สือชื่อ Poetics อันเป็นผลงานด้าน
วิจารณ์วรรณคดีชนิ้ แรกๆ ทีม่ กี ารบันทึกกันไว้ในวัฒนธรรม
ตะวั น ตกในแวดวงภาพยนตร์ มี ก ารน�ำ ตระกู ล ของ
ภาพยนตร์ มาใช้แบ่งหมวดหมูภ่ าพยนตร์อย่างยาวนาน โดย
ตระกูลของภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมี
อาทิ สยองขวัญตลก แอ๊คชัน่ และแฟนตาซี เป็นต้น การแบ่ง
หมวดหมูภ่ าพยนตร์เป็นตระกูลต่างๆ เช่นนีม้ กี ารสืบสานต่อ
เนื่องกันยาวนาน จนเป็นส่วนหนึ่งของระบบอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์โดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ดีวงการภาพยนตร์ในยุค
ร่วมสมัยนี้ ได้มีความพยายามในการสลายขอบเขตที่เคย
ชัดเจนของภาพยนตร์แต่ละตระกูลลง เพื่อมิให้ภาพยนตร์
ต้องถูกจ�ำกัดตัวเองอยู่กับแนวทางใดแนวทางหนึ่ง และ
สามารถสร้างความสดใหม่ให้เกิดแก่ภาพยนตร์ได้มากขึ้น
ซึ่งวิธีการที่ส�ำคัญวิธีหนึ่งคือการน�ำตระกูลต่างๆ มาผสม
ผสานเข้าด้วยกันซึ่ง แดนไซเกอร์ (Dancyger,2001:74)
แสดงทัศนะชี้ชัดว่า “สิ่งที่เรารู้ดีในขณะนี้ก็คือว่า การผสม
ผสานระหว่างตระกูลของภาพยนตร์ (mixing genre) ก�ำลัง
ได้รบั ความนิยม และกลายเป็นแนวทางหลัก (mainstream)
ของภาพยนตร์ในยุคปัจจุบนั ”จากการวิจยั ส�ำรวจภาพยนตร์
ผีไทย พบว่า แท้ที่จริงแล้วลักษณะการผสมผสานตระกูล
ของภาพยนตร์ มิได้เป็นของแปลกใหม่แต่อย่างใด แต่กลับ
เป็นสิง่ ทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้วในภาพยนตร์ไทยทัว่ ไป เพียงแต่การ
ผสมผสานในยุคอดีต มักจ�ำกัดอยู่ไม่กี่ตระกูล เช่น ตลก
และ รัก แต่ครั้นก้าวเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลากหลาย ประกอบกับอิทธิพล

ของภาพยนตร์ต่างประเทศบางเรื่อง ท�ำให้ภาพยนตร์ผีไทย
มีการเปิดรับตระกูลของภาพยนตร์ใหม่ๆ เข้ามาผสมผสาน
มากขึ้น และมีบางตระกูลของภาพยนตร์ที่แทบไม่เคยถูก
น�ำมาผสมกันมาก่อนเลย ซึ่งได้แก่ตระกูล slasher ขณะที่
ตระกูลสืบสวน (detective) ก็ได้ถูกน�ำมาผสมอย่างกว้าง
ขวางมากกว่ายุคสมัยใดๆส�ำหรับการมาถึงของตระกูลของ
ภาพยนตร์ทั้งสองนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระแสความ
นิยมอย่างท่วมท้นของภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่อง Scream
(1996) และ The SixthSense (1999) ภาพยนตร์เรือ่ งแรก
เป็นตระกูลสยองขวัญแนวทาง slasher ส่วนเรื่องที่สองเป็น
ภาพยนตร์ผีผสมสืบสวน ซึ่งภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้ได้รับ
ความนิยมมากจากผู้ชมทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย
กฤษดา กฤษณะเศรณี (2551:25-26) ระบุว่า การมาถึง
ของภาพยนตร์เรือ่ ง Scream (1996) และ The Sixth Sense
(1999) ในช่วงเวลาปลายยุค 90 ท�ำให้ผชู้ มชืน่ ชอบกันมาก
ภาพยนตร์สยองขวัญกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้ รวมถึง
สร้างกระแสการตืน่ ตัวให้แก่วงการภาพยนตร์สยองขวัญไทย
ด้วย ส่วน นี (Knee ,2550:97) ระบุว่า The Sixth Sense
นัน้ มีอทิ ธิพลต่อภาพยนตร์ในภูมภิ าคเอเชีย อย่างมาก ทัง้ ใน
ประเทศไทย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และ ฮ่องกง
อย่างไรก็ดี มีข้อน่าสังเกตว่า เมื่อภาพยนตร์ผีไทย
ปรับตัวผสมผสานกับตระกูลสืบสวนมากขึน้ ภาพยนตร์ทมี่ ี
ส่วนผสมดังกล่าวจะได้รบั การตอบรับอย่างดีในต่างประเทศ
ดังจะเห็นได้วา่ ภาพยนตร์ผผี สมสืบสวนเรือ่ ง โปรแกรมหน้า
วิญญาณอาฆาต, ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ, แฝด และ เด็ก
หอ ล้วนประสบความส�ำเร็จในต่างประเทศอย่างดีมาก ซึ่ง
อาจวิเคราะห์ได้ว่าตระกูลสืบสวน มีลักษณะที่เป็นสากล
ค่อนข้างสูง ผู้ชมต่างชาติเข้าใจและรับรู้ขนบเรื่องแนวนี้ดี
จึงมีความนิยมในการเสพชม โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเรื่อง
ผีในต�ำนานความเชื่อที่มีลักษณะความเป็นท้องถิ่นอยู่มาก
จึงไม่ได้รับความส�ำเร็จในตลาดต่างประเทศมากนักและ
นอกจากการเปิดรับ ตระกูลของภาพยนตร์ใหม่ โดยได้รับ
อิทธิพลจากภาพยนตร์เรือ่ งดังของต่างประเทศ ภาพยนตร์ผี
ไทยยุคปัจจุบันยังนิยมที่จะมีผสมผสานแนวทางภาพยนตร์
อย่างหลากหลาย ไม่มีขอบเขตจ�ำกัด เป็นการผสมผสาน
ที่ทวีความเข้มข้นขึ้นมาก เข้าลักษณะของ ปรากฏการณ์
สลายขอบเขตตระกูลของภาพยนตร์ (blurring of genre)
ดังกรณีของภาพยนตร์เรื่องปอบหวีดสยอง, ขุนกระบี่ผี
ระบาด และ คนสั่งผี ที่มีการน�ำตระกูลของภาพยนตร์
หลากหลาย อย่าง ผี ตลก แอ๊คชั่น และแฟนตาซี มาผสม
กลมกลืนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งผู้ก�ำกับภาพยนตร์เรื่อง คนสั่งผี
ธิวา เมยไธสง (สัมภาษณ์, 5 มกราคม 2554) กล่าวถึง
แนวคิดการผลิตภาพยนตร์ ของตนว่า “ตอนแรก ต้องการ
ท�ำภาพยนตร์ผีผสมตลก ต่อมาต้องการน�ำเสนอว่าเป็น
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (8) ก.ค. - ธ.ค. 59
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แฟนตาซี ต่อมาก็กลายเป็นแอ๊คชั่น สรุปว่าเรามีอะไรก็ใส่ๆ
เข้าไป” อย่างไรก็ตาม ผลจากการผสมผสานหลากหลาย
ข้างต้น ได้ก่อให้เกิดความคลุมเครือติดตามมา เพราะผู้ชม
เริ่มเกิดความไม่แน่ใจว่าจะสามารถระบุชัดถึงตระกูล ของ
ภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ ได้อย่างไร ดังนั้น
ภาพยนตร์ในยุคปัจจุบันหลายเรื่องๆ จึงถูกจัดให้
อยู่ใน ตระกูล มากกว่าหนึ่งตระกูล ซึ่งลักษณะความไม่
ชัดเจนของตระกูลในภาพยนตร์ผีไทย มิได้เกิดขึ้นเฉพาะ
ในวงการภาพยนตร์ ไ ทยเท่ า นั้ น แต่ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล้ อ ง
กั บ วงการภาพยนตร์ ใ นระดั บ สากลด้ ว ย ดั ง ที่ ส โตคส์
(Stokes,2003:79) ตั้งข้อสังเกตว่า รูปแบบของตระกูล
ในปัจจุบัน มีความน่าสนใจมาก เพราะมีลักษณะก�ำกวม
ยากในการจ�ำแนก ว่าเข้าข่ายเป็นตระกูลใดกันแน่ อย่างไร
ก็ ดี หากพิ จ ารณาถึ ง ลั ก ษณะอั น ผสมผสานที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ภาพยนตร์ผีไทย เปรียบเทียบกับบริบททางสังคมแล้ว จะ
พบว่า ภาพยนตร์ก็คือภาพฉายของสังคมไทยร่วมสมัยที่
มีลักษณะของการเป็นสังคมลูกผสม มีผู้คนที่แตกต่างกัน
มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และมีการผสมผสานกลมกลืน
วัฒนธรรมอันหลากหลายอยูภ่ ายใต้สงั คมเดียวกัน นอกจาก
ภาพยนตร์ผีไทยปัจจุบันจะมีการผสมผสานกับตระกูลของ
ภาพยนตร์ที่ไม่จ�ำกัด ภาพยนตร์ผียุคนี้ ยังนิยมผสมข้าม
ชนิดของสื่อด้วย เช่นมีการน�ำเอารูปแบบรายการโทรทัศน์
มาผสมกับสือ่ ภาพยนตร์ ซึง่ การผสมผสานข้ามสือ่ นี้ เจตนา
นาค-วัชระ (2549:80) ให้ทัศนะว่า “ยุคใหม่เป็นยุคของ
เทคโนโลยี ผลงานศิลปะทีน่ �ำออกเผยแพร่ตอ่ มหาชนจึงมิใช่
“งานต้นแบบ” ในความหมายอย่างทีม่ ใี นอดีต แต่เป็นการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต ดังเช่นในกรณีของ video art หรือ
ดนตรีตระกูลอิเล็คทรอนิกส์ (electronic music) ดังนั้น
ความสามารถในการน�ำองค์ประกอบ อันหลากหลายมาตัด
ต่อและหลอมรวม จึงถือได้วา่ เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการ
สร้างสรรค์ ภาพยนตร์ก็คงจะต้องได้รับการพิจารณาใน
ลักษณะเช่นเดียวกันเพราะเป็นผลงานของผูก้ �ำกับการแสดง
ทีน่ �ำเอาศิลปะหลายแขนงมาหลอมรวมกัน” ส�ำหรับการผสม
ตระกูลของสื่อต่างๆ ในมุมมองของผู้ผลิตภาพยนตร์อย่าง
นนทรีย์ นิมิบุตร (สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2553) มีทัศนะ
ว่า การผสมตระกูลของสือ่ ในภาพยนตร์ ช่วยท�ำให้เกิดความ
หลากหลายในด้านเทคนิค ไม่เกิดความซ�้ำซากจ�ำเจ เมื่อจะ
ท�ำสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ก็สามารถเลือกหยิบสื่อที่เหมาะสมนั้นมา
นั้นมาใช้ ดีกว่าการใช้สื่อในรูปแบบเดียว การน�ำสื่อหลาย
ชนิดมาผสมกันช่วยตอบโจทย์ในด้านการผลิต ก่อให้เกิดเท
คนิคใหม่ๆ เกิดผลทางภาพใหม่ๆ ให้แก่ผู้ชมหากพิจารณา
โดยภาพกว้าง การทีภ่ าพยนตร์ผนี �ำสือ่ ตระกูลอืน่ ๆ มาผสม
ผสานเข้าด้วยกัน นับเป็นคุณปู การแก่วงการภาพยนตร์และ
สือ่ มวลชนโดยทัว่ ไป เพราะสะท้อนให้เห็นว่าสือ่ นานาตระกูล
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ที่แตกต่างกัน สามารถส่องทางให้แก่กันได้ สื่อที่แตกต่าง
ไม่จ�ำเป็นต้องแยกขาดออกจากกัน แต่สามารถผสมผสาน
กลมกลืน และส่งเสริมประสิทธิภาพแก่กันได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เมธีด้านการวิจารณ์ ศิลปะอย่าง เจตนา
นาควัชระ (2546:52) ทีร่ ะบุไว้วา่ “ผูท้ เี่ ข้าใจทีจ่ ะใช้หลักการ
ของสือ่ ส่องทางให้แก่กนั มาเสริมค่าให้แก่แนวคิด ศิลปะส่อง
ทางให้แก่กนั ก็คงจะเป็นผูท้ สี่ ร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการ
ศิลปะร่วมสมัยได้ไม่น้อย”
การปรับตัวของภาพยนตร์ผรี ว่ มสมัยในมิตสิ �ำคัญทัง้
3 ด้าน มีพัฒนาการที่แตกต่างไปจากภาพยนตร์ผียุคอดีต
อย่างเด่นชัด ในมิติแห่งเรื่องเล่า ตัวละครผีจะมีลักษณะ
หลากหลายมากขึ้นกว่าอดีต เทศะหรือพื้นที่ในเรื่องเล่ามี
ลักษณะปรับสู่ความเป็นเมืองมากกว่าเดิมขณะที่กาละหรือ
เวลาในภาพยนตร์ ผีไม่ได้ออกมาหลอกหลอนเฉพาะยาม
มืดค�่ำอีกต่อไป แต่มาได้ทุกเวลา ด้านมิติแห่งสัมพันธบท
ภาพยนตร์ผรี ว่ มสมัยจะมีลกั ษณะทีเ่ กาะเกีย่ วร้อยรัด กับตัว
บทอันแตกต่างหลากหลาย ทั้งตัวบทประเภทเรื่องจริง และ
เรื่องแต่ง อีกทั้งยังมีการผสมกลมกลืนกันอย่างซับซ้อนใน
ลักษณะการย�ำใหญ่ นอกจากนีภ้ าพยนตร์ผไี ทยร่วมสมัยยัง
นิยมที่จะพาดพิง หรืออ้างอิงไปยังงานศิลปะ ตัวศิลปิน และ
ภาพยนตร์เรือ่ งอืน่ ๆ ในเวลาเดียวกันด้วยส่วนมิตแิ ห่งตระกูล
ภาพยนตร์ผไี ทยมีปรับตัวด้านการผสมผสานกับตระกูลอืน่ ๆ
ที่หลากหลายมากขึ้น อดีตตระกูลที่ถูกน�ำมาผสมผสานกับ
ภาพยนตร์ผีอยู่เป็นประจ�ำ คือ รัก ตลก และแอ๊คชั่น
ภาพยนตร์ผีไทยปัจจุบัน มีการปรับตัวตามกระแส
สากลมากขึ้น ตระกูลภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในต่าง
ประเทศมักถูกหยิบน�ำเอามาผสมผสานเข้ากับภาพยนตร์
ผีไทยมากขึ้นและนอกจากนี้ ภาพยนตร์ผีไทยร่วมสมัยยัง
นิยมผสมผสานกับสื่อที่ต่างชนิดกันด้วย อาทิ การผสม
ผสานกับรูปแบบรายการโทรทัศน์ ผสมสื่อคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก ภาพวาดการ์ตูน รวมถึงมิวสิควีดีโอด้วย เหล่านี้
เองเผยให้เห็นว่า ภาพยนตร์ผีไทยมีการปรับตัวตามสังคม
และวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เปิดรับความหลากหลาย ปฏิเสธ
การแบ่งแยกสรรพสิ่ง เน้นการสลายขอบเขตและข้อจ�ำกัด
ของสิ่งต่างๆ รวมทั้งมีความเปิดกว้างในด้านของการผสม
ผสานวัฒนธรรมอันหลากหลายเพิม่ มากขึน้ เพือ่ ตอบสนอง
ถึงการก้าวข้ามพ้นเขตของความต้องการ ความถวิลหา และ
ความอยากได้ใคร่มี ผสมผสานเข้ากับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่
ตามกระแสอันไหลบ่าของวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างไม่
หยุดนิ่ง การผสมผสานสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะก�ำลังสะท้อน
บางอย่างของสังคมและชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงภาพมายาที่
หลอมรวมแบบไร้ขอบเขตกับชีวิตจริง สะท้อนฝันที่เปรียบ
เสมือนกิเลสที่ไม่เคยมอดหายไปจากใจของมนุษย์ได้เลย
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