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บทคัดย่อ 

 งานศึกษาชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหมายของผีและความสัมพันธ์อันเชื่อมโยง

ของผีและคนผ่านภาพยนตร์ผีไทย และ 2) ศึกษาวิธีคิดของกลุ่มผู้ศึกษาภาพยนตร์ที่มีต่อผีที่ปรากฏอยู่

บนภาพยนตร์ผีไทย ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาด้วยกรอบ แนวคิด Uncanny 

และ แนวคิดมุมมองนิยม (Perspective) โดยกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาจาก

สาขาวิชามีเดียอาตส์ เอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 4 จ านวน 13 คน และ ภาพยนตร์ตระกูลผีปอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี 

พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 14 ภาค 

 ผลจากการศึกษาพบว่า จากการสัมภาษณ์คนท าหนังทั้ง 13 คน และศึกษาข้อมูลภาพยนตร์

ตระกูลปอบทั้ง 14 ภาค ความน่ากลัวของผีที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ผีนั้นมีหลักการสร้างโดยอิงตาม

มุมมองแบบ Uncanny ที่ตัวละครผีจะถูกสร้างให้มีความคล้ายคน หรือไม่ก็มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังคง

คล้ายคน เช่น รูปลักษณ์ อารมณ์ ความรู้สึก ผีในรูปแบบ Uncanny จึงเป็นเหมือนการสร้างตัวละครที่

ยืนอยู่ตรงกลางหมิ่นเหม่ระหว่างคนกับสิ่งที่ไม่ใช่คน ความไม่สามารถจัดประเภทของสิ่งนี้ได้ท าให้ผู้ชม

เกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจในตัวละครนั้นๆ และกลายเป็นความรู้สึกกลัวในที่สุด อีกท้ังความที่เหมือนคน

เลยมีความใกล้ชิดกับความเป็นจริง ความใกล้เคียงนี้ท าให้ผู้ชมรับเอาความรู้สึกจากภาพยนตร์ได้ง่าย

ขึ้น เข้าถึงบทและอินกับความรู้สึกกลัวที่คนท าหนังต้องการได้ดีขึ้น ตัวผีแม้จะมีความคล้ายคน แต่ก็
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ไม่ใช่คน คนท าหนังแต่ละคนให้ความหมายของผีแตกต่างกันไป บางมุมมองผีอาจจะเคยเป็นคนมา

ก่อน เป็นสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่คนเลย หรืออาจจะเป็นคนในอีกรูปแบบหนึ่ง ตัวผีเป็นสิ่งที่มีอัตภาวะลื่นไหล 

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ได้ และมีมุมมองการใช้ชีวิตเป็นของตนเองเช่นเดียวกับอัตภาวะอ่ืนๆ 

ในสังคมตามแนวคิดมุมมองนิยม ปอบเองก็เป็นหนึ่งในตัวละครผีที่เป็นที่นิยม ซึ่งปอบนั้นก็ถูกนิยามกัน

แตกต่างกันไป เป็นทั้งคน และไม่ใช่คน ทั้งปอบในหนัง และปอบในชีวิตจริง ที่ถูกให้ความหมายแยก

ออกจากกันจากมุมมองของคนท าหนัง ความเป็นผีจึงเป็นสิ่งที่มีความลื่นไหล มีอัตภาวะที่หลากหลาย 

มีชีวิตเป็นของตัวเอง ไม่ต่างไม่จากคนที่เป็นอัตภาวะหนึ่งๆ ในสังคมเช่นเดียวกัน  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ทุกอย่างในชีวิตเมื่อมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุด แม้ว่าเส้นทางที่ผ่านมานั้นจะยากล าบากสัก

เพียงใด แต่สุดท้ายในทุกๆ อย่างก็ย่อมมีทางออก เช่นเดียวกับวิจัยเล่มนี้ ที่ท้ายที่สุดก็ได้ด าเนินมาถึง

จุดสุดท้ายเสียที  

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรารถนา จันทรุพันธุ์ ผู้ที่มีส่วนช่วยอย่างมากให้

วิจัยเล่มนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตั้งแต่รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จนไปถึงอดทน ช่วยเหลือ ให้ค าชี้แนะ อีก

ทั้งยังเป็นก าลังใจให้ผู้เขียนให้อดทนผ่านมันไปได้ ท าให้วิจัยเล่มนี้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ และ

ขอขอบพระคุณอาจารณ์ทุกท่านที่ได้สั่งสอนและให้ค าแนะน าผู้เขียนมาตลอดทั้ง 4 ปีนี้ด้วย  

 ผู้เขียนขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลาอันมีค่ามาเพ่ือให้

ข้อมูลแก่ผู้เขียน โดยเฉพาะด้า เพ่ือนและผู้มีพระคุณ ที่ช่วยนัดแนะผู้สัมภาณ์ทุกคนให้ และช่วยเหลือ

เรื่องต่างๆ มาโดยตลอด  

 ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือทุกอย่าง ทั้งพ่อ แม่ พี่สาว น้องสาว และ

น้องชาย ทะเลาะกันบ้าง ให้ก าลังใจกันบ้าง จนท าให้ผู้เขียนได้เดินมาถึงจุดๆ นี้ เพ่ือที่จะได้ก้าวเดิน

ต่อไปในข้างหน้าในชีวิต  

 ขอขอบคุณทุกคนในกองภาพยนตร์สั้นเรื่อง Hide and Seek ด้วย ที่ให้ประสบการณ์ใหม่

และมิตรภาพ แม้ว่าเพราะสถานการณ์ในตอนนี้ท าให้ไม่สามารถถ่ายภาพยนตร์จนจบได้ แต่นั่นก็เป็น

ความทรงจ าที่ดีแล้ว ที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมในครั้งนี้ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆ และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ใน

กลุ่มทั้งพอร์ช เฟ่ือง มุก เหมี่ยวเมี้ยว ยีนส์ และขนุน ที่คอยให้ก าลังใจและฝ่าฟันด้วยกันมาด้วยกัน

ตลอด 4 ปีนี้ ขอบคณุทุกช่วงเวลา ทั้งมีความสุข และร้องไห้ด้วยกัน รักทุกคนนะ จะรอจนกว่าชื่อกลุ่ม

จะลงตัวเสียที  

 และท้ายที่สุด ขอขอบคุณตัวเอง ที่ทนต่อสู้มาได้จนถึงขนาดนี้ แม้ว่ารู้สึกอยากจะเลิกท าให้

ทุกๆ วัน ขอบคุณที่ไม่ถอดใจ วิจัยเล่มนี้ถือเป็นอุปสรรคที่ยากที่สุดในชีวิตของผู้เขียน และเมื่อฝ่าฟัน

มันมาได้ผู้เขียนคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่ยากไปกว่านี้อีกแล้วในชีวิต นอกเสียจากวิจัยอีกเล่ม  

 

อรณิชา เจริญสุข 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ประเทศไทยเป็นสังคมที่ผูกอยู่กับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือสิ่งเร้นลับมาอย่าง

ยาวนาน ความเชื่อเหล่านี้ถูกหล่อหลอมและฝังรากลึกอยู่ในคนไทยมาหลายชั่วอายุคน ซึ่งความเชื่อ

ต่างๆ เหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นส่งต่อกันผ่านเรื่องเล่า ต านานปรัมปรา 

หรือพิธีกรรม ต่อมา ความเจริญที่เพ่ิมขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมนั้นต้อง

เปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย การถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมมีความเป็นระบบ

มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านี้ เมื่อเวลาเปลี่ยนผ่านก็ต้องมี      

การปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพ่ือที่จะสามารถผลิตซ้ าและคงอยู่ต่อไปได้ในโลกนี้ เรื่องเร้นลับหรือ  

เรื่องผีได้ยกระดับจากการเป็นเรื่องเล่าไปสู่การสร้างสรรค์เป็นสื่อต่างๆ จากสิ่งนามธรรมอย่างเรื่องเล่า

มาสู่การกลายเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นอย่างสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญ เช่น วรรณกรรมสยองขวัญ 

ภาพยนตร์สยองขวัญ หรือละครโทรทัศน์   

 ภาพยนตร์สยองขวัญเป็นสื่อบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก ภาพยนตร์   

ประเภทนี้เน้นไปที่การแสดงให้รู้สึกถึงความเขย่าขวัญ ความสยดสยอง พูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ

เรื่องเร้นลับ ผี หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภพภูมิหลังความตาย และความสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่ง    

เร้นลับเหนือธรรมชาติ ผี ปีศาจ 

 ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันภาพยนตร์ผีไทยนั้นได้รับความนิยมและถูกผลิตขึ้นมาอย่างหลากหลาย 

ภาพยนตร์ผีไทยนั้นพยายามสร้างภาพจ าบางอย่างเกี่ยวตัวผีขึ้นมา ผีถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะจ าเพาะ

บางอย่างเพ่ือให้คนดูแล้วสามารถแยกผีออกจากสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืนๆ ได้โดยเฉพาะคน ซึ่งความเป็นผี

ในภาพยนตร์นั้นถูกสร้างให้มีตัวตนและลักษณะบางอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับคน เช่น การมี

ความรู้สึกรัก โลภ โกรธ หลง หรือการที่ผีมีความรู้สึกหิวโหยต้องการอาหาร ลักษณะท่าทางบางอย่าง 
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ก็คล้ายมนุษย์ เช่น สามารถเดินได้ ท ากิจกรรมในชีวิตคล้ายมนุษย์ แต่แตกต่างตรงที่เชื่องช้ากว่า เนื้อ

ตัวหรือผิวพรรณของตัวผีจะมีลักษณะที่ซีดเซียวผิดปกติเหมือนกับไม่มี หรือการสร้างรูปลักษณ์

ภายนอกที่แตกต่างไปจากคน ตลอดจนร่างกายที่สะท้อนความไม่สมบูรณ์บางอย่าง เช่น ใบหน้าที่มี

แผลเละเหวอะหวะ มีเลือดไหลอยู่ตลอดเวลา ตาโบ๋หรือหลุดห้อยอยู่ และอ่ืนๆ อีกหลากหลายลักษณะ 

แต่ยังคงโครงร่างที่เป็นร่างกายอย่างมนุษย์ หรือมีเพียงลักษณะเป็นโครงร่าง เป็นควัน แต่จับต้องไม่ได้ 

หรือหายตัวได้ 

 ส าหรับภาพยนตร์สยองขวัญของไทยนั้นจะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือผี โดยที่

ส่วนมากจะเน้นไปที่เรื่องราวที่มาจากต านานหรือเรื่องเล่าที่มีอยู่แล้วในสังคม ซึ่งท าให้ผู้รับชมนั้น

เข้าถึงเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายดาย เช่น ภาพยนตร์ผีไทยยอดนิยมอย่างเรื่องแม่นาคพระโขนงที่มี           

การสร้างออกมาเป็นภาพยนตร์ออกมามากมายจากหลากหลายผู้ก ากับมือทองในประเทศไทย         

ซึ่งภาพยนตร์ชุดแม่นาคทั้งหมดนั้นก็ล้วนประสบความส าเร็จและสร้างปรากฏการณ์ไว้เสมอมา 

(อิทธิพล วรานุศุภากุล, 2558: 25-38)    

 นอกจากภาพยนตร์ชุดแม่นาคแล้วที่เป็นภาพยนตร์โดดเด่นตลอดกาลของวงการภาพยนตร์    

ผีไทยแล้ว ภาพยนตร์ตระกูลปอบก็เป็นอีกชุดภาพยนตร์หนึ่งที่ประสบความส าเร็จมากในประเทศไทย 

ซึ่งภาพยนตร์ชุดนี้ได้เริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ต านานหนังผีปนฮาระดับขึ้นหิ้ง บ้านผีปอบ 

(ภาคแรก) จากฝีมือการสร้างของบริษัทกรุ๊ฟโฟร์ โดยกระแสตอบรับที่ได้นั้นเป็นไปอย่างท่วมท้นท าให้

มีการสร้างภาคต่อยาวมาจนถึงปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 14 ภาคด้วยกัน (Dreamerwriter, 2559: 

ออนไลน์) จุดเริ่มต้นของการสร้างภาพยนตร์ชุดผีปอบนี้มาจากผู้เขียนบทและผู้ก ากับมือทองอย่าง 

สายยนต์ ศรีสวัสดิ์ ที่ต้องการสร้างภาพยนตร์ผีที่ฉีกแนวออกจากแนวที่ก าลังเป็นที่นิยมในขณะนั้น เช่น 

ผีกระสือ หรือแม่นาคพระโขนง และสร้างตัวละครผีแนวใหม่จากต านานความเชื่อในแถบภาคอีสาน

ของไทย หรือก็คือต านานผีปอบ ตัวโครงเรื่องเน้นไปที่การออกอาละวาดของปอบที่ไล่ล่าเอาชีวิตคน   

ในหมู่บ้าน มักจะลงท้ายโดยการวิ่งไล่และวิ่งหนีเอาชีวิตรอดด้วยกลเม็ดแพรวพราวที่แตกต่างกันใน     

แต่ละภาค เช่น มุกหนีผีลงตุ่ม 

 ตัวละครที่เป็น “ปอบ” จะมีลักษณะทางร่างกลายคล้ายคนเนื่องจาก ถูกสร้างโดยอิงมาจาก

ความเชื่อของภาคอีสานที่นิยาม “คน” ที่เป็น “ปอบ” ว่า มีลักษณะภายนอกคล้ายกับคนทั่วไป       

ทุกประการ เพียงแต่จะดูป่วย และท าพฤติกรรมที่ต่างไปจากมนุษย์ทั่วไป เช่น การพยายามไล่ฆ่าคน

อ่ืน ผีปอบตามความเชื่อของชาวไทยภาคอีสานว่า เป็นผีที่เกิดจากผู้ที่มีอาคมไสยศาสตร์อันแก่กล้า   
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แต่ได้กระท าผิดหรือออกนอกลู่นอกทาง จนกลายเป็นผีร้ายไล่เข้าสิงคนอ่ืนๆ อาศัยอยู่ในร่างเจ้าของ

ร่างคล้ายปรสิต คอยดูดกินพลังชีวิตและใช้ร่างของคนนั้นๆ เพ่ือออกหาอาหารมากิน (ส าลี รักสุทธี, 

2543: หน้า 48) 

 จากที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าตัวผีนั้นถูกสร้างให้มีตัวตนขึ้นมาภายในโลกใหม่อย่างภาพยนตร์ 

โลกที่ผีมีตัวตนและอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้ หรือก็คือภาพยนตร์ผีไทย การสร้างภาพยนตร์ผีขึ้นมาจึงเป็น

การเอาโลกสองโลกที่ราวกับโลกคู่ขนานอย่างโลกของผีและโลกของคนมารวมไว้ในที่เดียวกัน 

ภาพยนตร์ผีไทยจึงกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนที่ที่ผีมีตัวตนเท่ากับมนุษย์อย่างแท้จริง พ้ืนที่นี้ที่ถูกสร้างให้ทั้งผี

และคนอยู่ร่วมกัน แต่ในขณะเดียวกันตัวภาพยนตร์ก็พยายามแยกผีและคนออกเพ่ือให้เห็นภาพ     

ของสังคมนอกจอได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และสิ่งที่ภาพยนตร์ผีไทยจ านวนมากแยกผีออกจากคนก็คือ

ความกลัว ในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผีจึงมีความกลัวเป็นตัวแบ่งแยก แม้แต่ผีที่เป็นคนอย่าง 

“ปอบ” ก็สะท้อนให้เห็นถึงความกลัว หรือลักษณะบางอย่างที่อยู่ร่วมกันไม่ได้ระหว่างโลกของผีกับ

โลกของคน ทั้งท่ีในชีวิตจริงคนปกติและปอบต่างก็ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมหรือชุมชน แต่เมื่อเกิดปัญหา

ในสังคมนั้นขึ้น ผีปอบก็จะถูกค้นหา และตกเป็นผู้สร้างปัญหา จนท าให้สังคมต้องเลือกวิถีชีวิตอันปกติ

ของส่วนรวมด้วยการไล่ “ปอบ” ออกจากชุมชน ในแง่มุมนี้การจัดการกับความแปลกปลอมจึงสะท้อน

ให้เห็นอยู่ในภาพยนตร์ผี เมื่อไม่เป็นพวกเดียวกันก็ต้องกีดกันให้ออกจากพ้ืนที่ไป ไม่ต่างจากโลกของ

คนที่พยายามกีดกัดผู้คนจ านวนหนึ่งออกจากพ้ืนที่ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น คนบ้า คนไร้บ้าน  เป็นต้น 

 ความเร้นลับของผี และการอยู่ร่วมกันพร้อมทั้งการขีดเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนกับโลกของ

ผีนั้นคืออัตลักษณ์ส าคัญของหนังผี และเป็นประเด็นที่ดึงดูดคนมากมายให้ก้าวเข้าไปศึกษาเรื่องเหล่านี้ 

เพ่ือหาค าตอบถึงเหตุผลของการแบ่งแยก และการอธิบายความก ากวมของสถานะของสิ่งที่ถูกนิยามว่า 

“ผี” 

 ซึ่งผู้ศึกษาเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลงในเสน่ห์ของสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญ โดยเฉพาะ

ภาพยนตร์ผีไทยตระกูลผีปอบ ภาพยนตร์ชุดอมตะของวงการผีไทย มุมมองของความเป็นต านานกับ

ความเป็นภาพยนตร์ที่สื่อออกมา ท าให้เห็นภาพของสังคมมนุษย์ได้อย่างชัดเจนและมีประเด็นที่   

แปลกใหม่ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการท าการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของคนกับผีในภาพยนตร์ผี

ไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์ตระกูลปอบ ผ่านการสัมภาษณ์นักศึกษาจากสาขาวิชามีเดียอาร์ตเอก

ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และศึกษาจากการวิเคราะห์สื่อ 

(Media Analysis) จากภาพยนตร์ตระกูลปอบ (พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2554) 
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 การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษามุ่งเน้นไปที่การศึกษาผี จากการวิเคราะห์จากวัตถุอย่าง     

ภาพยนตร์ผีไทย โดยใช้แนวคิดมุมมองนิยม (Perspective) มาเป็นกรอบคิด แนวคิดมุมมองนิยมนี้เป็น

แนวคิดใหม่ในทางการศึกษา เนื่องด้วยยังไม่เคยมีงานเขียนใดในสายภาพยนตร์ผีได้น าแนวคิดนี้ไปใช้

มาก่อน การเลือกใช้แนวคิดนี้เนื่องจากเห็นว่า ความหมายของผีที่ปรากฏอยู่บนภาพยนตร์นั้นมีมุมมอง

ที่มากกว่าเรื่องของความเชื่อ และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในงานศึกษาในสายนี้ที่ผ่านๆ มา ผู้ศึกษาจึงต้องการ

ที่จะศึกษาภาพยนตร์ผีไทยในมุมมองใหม่ๆ โดยชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างต านาน ความเชื่อ 

สิ่งเหนือธรรมชาติ ธรรมชาติ และมนุษย์ อันเป็นรากฐานความคิดทางมานุษยวิทยานั่นก็คื อกรอบคิด

เรื่องวิญญาณนิยม นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้น าแนวคิดดั้งเดิมอย่าง Uncanny ของ Sigmund Freud ที่

ใช้ศึกษาเรื่องท านองนี้ เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความกลัว หรืออมนุษย์ เมื่อน าแนวคิด 

Uncanny มาประกอบกับแนวคิดมุมมองนิยมแล้ว ท าให้การศึกษานั้นเห็นภาพของความเป็นผีที่

ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ได้ชัดเจนขึ้น ผีที่มีลักษณะปรากฏอยู่ในโลกแห่งภาพยนตร์ที่ที่ผีและคนนั้นอยู่

ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กัน หรือก็คือการที่อ านาจของสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นมีความข้องเกี่ยว

สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของมนุษย์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ตามแนวคิดมุมมองนิยม การน า

แนวคิดทั้งสองมารวมกันนั้นช่วยให้แวดวงการศึกษาในเชิงนี้ได้เพ่ิมมุมมองที่แปลกใหม่เข้ามาสู่วงการ 

นอกจากวงการวิชาการแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาและสนใจในภาพยนตร์ผี ได้เปิดมุมมองใหม่

ให้แก่วงการภาพยนตร์ เพ่ือที่น าไปสู่การพัฒนาภาพยนตร์ผีไทยคุณภาพให้พัฒนาขึ้น และอาจเป็นแรง

บันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์ผีไทยในรูปแบบที่แปลกใหม่ขึ้นอีกด้วย อีกท้ังมุมมองทั้งสองมุมมองนี้

ยังเหมาะแก่การน ามาศึกษาปอบ ทั้งปอบในหนังและปอบในสังคม มุมมอง Perspective เป็นมุมมอง

ด้านวิญญาณนิยม (animism) แบบหนึ่ง ซึ่งสนใจและอธิบายถึงการด ารงอยู่ร่วมกันของมนุษย์และ

อมนุษย์ในสังคมอเมซอน โดยไม่ได้แบ่งแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด แต่ประสานและไหลเวียนอยู่ใน

ชีวิตประจ าวันของชนพ้ืนเมือง สามารถน ามาประยุกต์และใช้ศึกษาผีปอบที่ถูกจ ากัดความว่าเป็นครึ่ง

คนครึ่งผีหรืออมนุษย์ได้ และใช้มุมมอง Uncanny ในการมองปอบทั้งในแง่ความความน่ากลัวและ

คล้ายคนของปอบ  

 นอกจากการศึกษาด้วยตัววัตถุอย่างภาพยนตร์ตระกูลปอบแล้ว การศึกษาในครั้งนี้ยังศึกษา

ผ่านความเข้าใจของกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับภาพยนตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาจากสาขาวิชา

มีเดียอาตส์ เอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัย พระจอมเกล้าธนบุรี ชั้นปีที่ 4 จ านวน 

13 คน มุมมองของกลุ่มผู้เรียนภาพยนตร์นั้นมีความส าคัญอย่างมากต่องานศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจาก

กลุ่มผู้เรียนภาพยนตร์นั้นเป็นกลุ่มท่ีอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้บริโภค หรือผู้ที่ชมภาพยนตร์ทั่วไป กับ ผู้ผลิต
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ภาพยนตร์ เป็นกลุ่มคนที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิตในอนาคต ด้วยลักษณะดังกล่าว ท าให้กลุ่มผู้เรียน

ภาพยนตร์นั้นสามารถเข้าใจภาพยนตร์ได้ทั้งในฐานะของการเป็นผู้ชมและผู้ผลิตไปพร้อมกัน  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1.2.1 เพ่ือศึกษาความหมายของผีและความสัมพันธ์อันเชื่อมโยงของผีและคนผ่าน

ภาพยนตร์ผีไทย  

1.2.2 ศึกษาวิธีคิดของกลุ่มผู้ศึกษาภาพยนตร์ที่มีต่อผีที่ปรากฏอยู่บนภาพยนตร์ผีไทย  

 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ  

 1.3.1 วัตถุในกำรศึกษำ 

  ภาพยนตร์ตระกูลผีปอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด        

14 ภาค โดยการศึกษาทั้ง 14 ภาคนี้ไม่ได้เป็นไปโดยการศึกษาไล่ เรียงทีละเรื่อง แต่เป็นการประมวล

ภาพความเป็นปอบจากภาพยนตร์ตระกูลปอบทั้ง 14 ภาค ให้เห็นถึงความเป็นอ่ืน แล้วจึงน าแนวคิดที่

ใช้ในการศึกษาอย่างมุมมองนิยม และUncanny มาช่วยมองวัตถุในการศึกษานี้ ให้เห็นถึงความเป็น 

Animism ของผีปอบ 

 1.3.2 ขอบเขตเชิงประชำกร 

  ศึกษากลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชามีเดียอาตส์ เอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 4 ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน     

13 คน  

 1.3.3 ขอบเขตเชิงเนื้อหำ 

  วิเคราะห์ภาพยนตร์ผีไทยและความเห็นของกลุ่มเป้าหมายภายใต้ 2 แนวคิดหลักคือ

แนวคิดมุมมองนิยม และแนวคิด Uncanny ของ Freud 

 

1.4 ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  
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 ในการศึกษาเรื่อง  “ความสัมพันธ์ของคนกับผีในภาพยนตร์ผีไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์

ตระกูลปอบ” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 

 1.4.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง     

โดยการค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสาร หนังสือบทความวิชาการ งานวิจัยเกี่ยวกับภาพยนตร์ผีไทย 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานวิจัยและบทความที่ เกี่ยวข้อง มีทั้งหมด 4 หัวข้อ คือ            

1) งานวิจัยและบทความทีว่่าด้วยสถานะของภาพยนตร์ผีในสังคมไทย 2) ความหมายของ “ผี” ในโลก

ของคน 3) แม่นาคพระโขนง ต านานผีไทยยอดนิยม 4) ผีปอบ ต านานผีถิ่นอีสานสู่ภาพยนตร์จอเงิน 

ส่วนแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ คือ แนวคิดมุมมองนิยมของ Eduardo Viveiros de Castro และแนวคิด 

Uncanny ของ Sigmund Freud เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ต่อไป  

 1.4.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเป็นการท างานภาคสนามทางมานุษยวิทยา

ด้วยวิธีการสังเกตการณ์ประกอบกับการพูดคุยและสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่าง เพ่ือให้ทราบถึง   

วิธีคิดของผู้ชมภาพยนตร์ผีไทยที่มีต่อแนวคิดมุมมองนิยม  

 

1.5 พื้นที่ในกำรศึกษำ 

 นักศึกษาจากสาขาวิชามีเดียอาตส์ เอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัย        

พระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 เพ่ือทราบถึงความหมายของผีที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์ผีไทยในมุมมองแนวคิดมุมมองนิยม 

ทั้งตัวภาพยนตร์และผู้ที่รับชมภาพยนตร์ประเภทนี้ โดยคาดหวังว่าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ   

เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความเชื่อผีในสังคมไทยผ่านภาพยนตร์ผีไทย เพ่ิมมุมมองเกี่ยวกับภาพยนตร์ผี

ของไทยให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาภาพยนตร์ผีไทยต่อไปในภาคหน้า อีกทั้งเป็นแนวทาง

ในการเปิดทางให้แก่ผู้ที่สนใจภาพยนตร์ผีไทยได้ศึกษาต่อไป 

 

1.7 ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน  
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 การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับผีในภาพยนตร์ผีไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์ตระกูล

ปอบ ของกลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชามีเดียอาตส์ เอกภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การลงพ้ืนที่ภาคสนาม

รวมถึงการสัมภาษณ์เก็บข้อมูล รวมระยะเวลาทั้งหมด 10 เดือน เริ่มตั้งแต่  เดือนสิงหาคม  2562 

จนถึงเดือนเมษายน  2563 โดยมีแผนการด าเนินงานดังนี้ 

สิงหาคม  2562 – ตุลาคม  2562 - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสาร บทความวิชาการ และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง 

- ก าหนดขอบเขตการศึกษา/ระยะเวลา

ด าเนินงาน/ 

สถานที่ /ระเบียบวิธีการวิจัย /วัตถุประสงค์/

ตั้งสมมติฐานการศึกษา/ก าหนดแนวคิดทฤษฎี

และ 

ประโยชน์ของงานวิจัย 

พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม  2562 - เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์อย่างไม่

เป็นทางการและทางการ รวมถึงสังเกตการณ์

อย่างมีส่วนร่วม 

มกราคม  2562 – กุมภาพันธ์ 2563 -น าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง 

มีนาคม 2563  -ตีความ วิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษา 

 

1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 คนท ำหนัง หมายถึง ผู้ที่สร้างภาพยนตร์ ในที่นี้หมายถึงผู้ให้สัมภาษณ์ที่เรียนภาพยนตร์ และ

ก าลังท าภาพยนตรร์ในขณะนี้ 
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 ผี หมายถึง สิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ ที่เป็นส่วนวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่เมื่อตายไปแล้ว     

ต้องออกจากร่างกายเนื้อไปยังภพภูมิอื่น  

 สื่อบันเทิงคดี หมายถึง สื่อสารมวลชนที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชม มีหลายประเภท เช่น       

ละครโทรทัศน์ ละครเวที นวนิยาย รายการวิทยุ ภาพยนตร์  

 สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญ หมายถึง สื่อบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่เรื่องราวจะเน้นไปที่เรื่องของผี 

อ านาจเหนือธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวเมื่อรับชม  

 ภำพยนตร์ผี หมายถึง สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญประเภทหนึ่ง ที่ถูกสร้างโดยที่มีระยะเวลาใน

สื่อไม่เกินเรื่องละ 3 ชั่วโมง เนื้อหาเน้นอยู่ที่เรื่องผีและสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่สร้างอารมณ์กลัว และ

ตื่นเต้น   เมื่อรับชม   

 มุมมองนิยม หมายถึง แนวคิดหนึ่ งของนักมานุษยวิทยาสาย New Animism หรือ 

Ontological Turn ที่ศึกษามุมมองของวิญญาณนิยมในมุมมองที่แตกต่างจากแนวคิดตะวันตก      

การให้ความหมายของทุกสรรพสิ่งที่เท่าเทียมกันว่าทุกอย่างประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ      

ทุกๆ สิ่งล้วนมีมุมมองเป็นของตนเพียงมุมมองเดียว ซึ่งมุมมองแต่ละมุมมองนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

ร่างกายของแต่ละคน  

 วิญญำณนิยม หมายถึง แนวคิดหนึ่งในสายมานุษยวิทยาที่พยายามหาความหมายของ       

สิ่งเร้นลับหรือภูตผี การอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมของกลุ่มคนที่เชื่อในเรื่องเร้นลับ  
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 บทที่ 2 ของการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของคนกับผีในภาพยนตร์ผีไทย กรณีศึกษา

ภาพยนตร์ตระกูลปอบ ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน

ของทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาในส่วนนี้จะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

แนวคิดและทฤษฎี และเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 2.1.1 แนวคิดมุมมองนิยม (Perspective) 

 จากหนังสือ ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค ของ เก่งกิจ กิติเรียงลาภ(2556) 

เป็นแนวคิดใหม่ของนักคิดสายวิญญาณนิยมใหม่ (New Animism) ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่จึงท าให้ยังไม่มี   

งานใดน าแนวคิดนี้มาศึกษามาก่อน การทบทวนแนวคิดนี้จึงใช้อ้างอิงจากหนังสือเล่มนี้เป็นหลัก 

 วิญญาณนิยม (Animism) หมายถึง รูปแบบความเชื่อประเภทหนึ่งและการมองโลกทัศน์ที่

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ภูตผี วิญญาณ เทวดา หรือวิญญาณที่สถิตย์อยู่ในวัตถุและ

ธรรมชาติ แนวคิดวิญญาณนิยมนั้นถูกศึกษาโดยนักมานุษยวิทยาหลายท่าน และได้ถูกให้ความหมาย

ไปอย่างหลากหลาย Edward Burnett Tylor บิดาของวิชามานุษยวิทยาผู้ เขียนหนังสือเรื่อง 

Primitive Culture ได้ให้ความหมายของวิญญาณนิยมไว้ว่า เป็นความเชื่อที่ด ารงอยู่ในสังคมชนเผ่าที่

มีความเกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติที่ด ารงอยู่ในสัตว์ พืช และผี มองวิญญาณ

นิยมเป็นโลกทัศน์ ธรรมชาตินั้นเป็นสภาวะที่เก่า/ก่อน/หยุดนิ่ง มนุษย์เป็นสปีชีส์ที่พิเศษคือสปีชีส์เพียง

หนึ่งเดียวที่สามารถพัฒนาจนหลุดออกมาจากธรรมชาติมาสู่วัฒนธรรมได้ ดังนั้นในมุมมองไทเลอร์

ความเชื่อแบบนี้จึงพบในสังคมที่ยังไม่เจริญและขาดการศึกษา เช่น สังคมเก็บของป่าล่าสัตว์ เพราะ

การขาดการศึกษาท าให้คนกลุ่มนี้พบกับปัญหาในการด ารงชีวิตสองประการได้แก่ ประการแรก คือ 

การแยกความแตกต่างระหว่างคนเป็นกับคนตาย ตั้งแต่ชีวิตประจ าวันอย่างการตื่นนอนหรือการนอน
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หลับ การเป็นโรค จนกระทั่งการหาสาเหตุของความตาย ประการที่สอง คือ การอธิบายความฝันและ

จินตนาการของมนุษย์ ซึ่งความเชื่อวิญญาณนิยมได้เข้ามาตอบค าถามเหล่านี้และแก้ปัญหาให้สามารถ

ด าเนินชีวิตต่อไปได้ วิญญาณนิยมจึงเป็นเหมือนกับศาสนาต้นก าเนิดของสังคมบุพกาล เป็นต้นก าเนิด

ของศาสนาต่างๆ ในขณะที่ อีมิล เดอร์ไคม์ นั้นไม่เห็นด้วยกับมุมมองดังกล่าว วิญญาณไม่ใช้บ่อเกิด

แห่งศาสนา แต่เป็น Totemism พิธีกรรมที่หลอมสังคมให้รวมกันโดยผ่านตัวตนของพืชหรือสัตว์ที่

ศักดิ์สิทธิ์  Animism ในมุมมองของเดอร์ไคม์นั้นถูกนิยามด้วยทฤษฎีวิวัฒนาการและท าให้เกิดล าดับ

ขั้นที่ต่างกันสองล าดับ ซึ่งเป็นมุมมองี่มีความคล้ายคลึงกับของ เจมส์ เฟรเซอร์ ที่ เขียนไว้ในหนังสือ 

The Golden Bough ซึ่งพูดถึงวิวัฒนาการสามขั้นในสังคมมนุษย์ของเวทมนตร์ , ศาสนา และ

วิทยาศาสตร์ ให้ภาพของยุคบุพกาลที่เอาชนะธรรมชาติด้วยไสยศาสตร์และสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือก็

คือ Animism เฟรเซอร์เองก็เชื่อว่า Animism นั้นเป็นต้นก าเนิดศาสนาเช่นเดียวกัน และ Animism 

เองก็ได้พัฒนาไปสู่ศาสนา และไปสู่วิทยาศาสตร์ที่มนุษย์มีความเจริญ การอธิบายสิ่งต่างๆ ที่อาศัยหลัก

ของเหตุและผลตามวิทยาศาสตร์ จึงสรุปได้ว่า แนวคิด Animism ของทั้งสามท่านนั้นมีมุมมองที่มอง

ว่า ความเชื่อเรื่ิองการมีอยู่ของวิญญาณเป็นความเชื่อที่ เก่าแก่ และเป็นต้นก าเนิดของศาสนา และ

พัฒนาจนกลายเป็นวิทยาศาสตร์ จากสังคมบุพกาลมาจนปัจจุบัน (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2551: 25-

37) 

 Philippe Descola ได้ท าการศึกษาชนเผ่าพ้ืนเมืองในอเมซอน ซึ่ง Descola ได้เสนอมุมมอง

ที่เห็นตรงกันข้ามกับมุมมองแต่เดิมที่เคยมีมา มุมมองของเขาพูดถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่

เป็นสากล และไม่ใช่สิ่งที่ไว้ใช้แยกมนุษย์ออกจากอัตภาวะอ่ืนๆ ทุกอัตภาวะนั้นได้รับมาโดยเบื้องต้น

จากการเลี้ยงดู ท าให้สามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างมนุษย์และอมนุษย์ โดยความต่างนั้นแบ่ง

ออกเป็นของส่วนคือ ความแตกต่างภายใน เช่น ความรู้สึกนึกคิด และลักษณะภายนอก เช่น ร่างกาย 

Animism ในมุมมองของ Descola นั้นมองว่า ทุกอัตภาวะนั้นคล้ายมนุษย์ มีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม

และมีโครงสร้างการจัดการเป็นของตนเอง ทุกอัตภาวะไม่ใครด้อยไปกว่ากัน แต่ละสิ่งต่างโดดเด่น 

ต่างกันเพียงพฤติกรรมและร่างกาย เพียงแต่มนุษย์นั้นมีสิ่งที่ต่างจากอัตภาวะอ่ืนเพราะมีการ

แลกเปลี่ยนเชิงสัญลักษณ์ (Adrian J Ivakhiv, 2011: Online) 

 การเปลี่ยนโลกทัศน์การมอง Animism เกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากวิทยาศาสตร์นั้นไม่เคย

ล้มล้างความเชื่อแบบไสยศาสตร์ได้ ไสยศาสตร์จึงถูกตีความหมายใหม่อยู่ตลอดเวลา และมีพ้ืนที่เป็น

ของตัวเอง ซึ่งจุดเปลี่ยนส าคัญของแนวคิด Animism เกิดขึ้นหลังมุมมองของ Descola ตรงที่เริ่มไม่มี

การแยกคนและผีอีกต่อไป   
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 จากบทความ Is there such a thing called Animism? ของ Darryl Wilkinson ได้พูดถึง

มุมมอง Animism แบบใหม่ หรือ New Animism โดยยกตัวอย่างของความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติใน

ชนเผ่าอินคาที่เชื่อว่า หินก็เป็นสิ่งมีชีวิตเท่าเทียมกับคน การศึกษา Animism นั้นไม่ได้ท าไปเพ่ือหา

ค าตอบว่าท าไมผู้คนเหล่านั้นถึงยังคงเชื่อแบบนี้ แต่กลับเป็นการจุดประกายมุมมองขึ้นมาว่าท าไมเขา

ถึงท าแบบนั้นและเราถึงไม่ท าแบบนั้น เราไม่พูดว่าชนเผ่าอินคานั้นเชื่อในสิ่งที่ไม่ใช่คนหรือวัตถุ แต่เรา

กล่าวว่าคนในยุคนี้เข้าไม่ถึงโลกของอินคา การศึกษาความเชื่อของชนเผ่าอินคา น ามาสู่มุมมองที่แม้ว่า

จะไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนของความเป็น Animism แต่เป็นการจุดประเด็นการศึกษาใหม่ขึ้นในแวดวง 

Animism ซึ่งน าไปสู่มุมมอง New Animism  (Darryl Wilkinson, 2017: 289-311) 

 Eduardo Viveiros de Castro นักมานุษยวิทยาชาวบราซิลและศาสตราจารย์ที่ National 

Museum of Federal University of Rio de Janeiro ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับวิญญาณ

นิยม (Animism) ผ่านสังคมชนเผ่าอเมซอน ซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของตะวันตกและ

แนวคิดของนักมานุษยวิทยาบางท่านในสายนี้ เช่น Edward Burnett Tylor หรือ Lewis Spence  

วิญญาณนิยมในมุมมองของ Viveiros de Castro นั้นถูกมองในฐานะที่เป็นภววิทยา (Ontology) ซึ่ง

หมายถึงโลกหรืออัตภาวะต่างๆของการมีชีวิตในโลก สรรพสิ่งต่างๆในโลกๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ 

พืช หรือวัตถุต่างๆล้วนมีวิญญาณ (Soul) และมุมมองหรือความคิดหรือวัฒนธรรมเป็นของตนเอง 

ดังนั้นมนุษย์จึงไมใช่สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีความสามารถในการคิด มนุษย์ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง

ในโลกอีกต่อไป สิ่งต่างๆในโลกถูกให้ความมหายอย่างเท่าเทียมกัน ทุกสิ่งในโลกจึงไม่ต่างไปจากมนุษย์ 

แต่สิ่งเดียวที่ท าให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นแตกต่างกันคือ ร่างกาย (Body)                                                                                                                                     

 นอกจาก Viveiros de Castro แล้วก็ยังมีนักมานุษยวิทยาท่านอ่ืนๆ ที่ศึกษาวิญญาณนิยม   

ไปในเชิงนี้เช่นเดียวกนั ซึ่งกระแสความคิดของนักมานุษยวิทยาในสายนี้นั้นถูกเรียกออกไปในหลายชื่อ 

เช่น New Animism หรือ Ontological Turn  

 จุดเริ่มต้นของการศึกษา Ontological Turn นั้นเกิดขึ้นจากปัจจัย 3 ประการ คือ วิกฤตของ   

การสร้างภาพแทน (Crisis of Representation) ที่มนุษย์ไม่ได้ เป็นศูนย์กลางหรือองค์ประธาน        

อีกต่อไปในโครงสร้างนิยม การเกิดขึ้นของวิทยาศาสตร์และการถูกท้าทายจากสิ่งที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 

และวิกฤตภายในมานุษยวิทยา ที่เดิมนั้นให้ความหมายของมนุษย์ที่เหนือทุกสิ่ง เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่มี

วัฒนธรรมเป็นของตนเอง ซึ่งมุมมองนี้เป็นการลดทอนว่าสิ่งอ่ืนๆที่นอกเหนือจากมนุษย์นั้นไม่มี
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วัฒนธรรม ท าให้เหล่านักมานุษยวิทยาต้องกลับมาทบทวนแนวคิดเหล่านี้ใหม่ ซึ่งท าให้เกิดเป็นมุมมอง

แนวคิดแบบ Ontological Turn โดย Philippe Descola ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการศึกษาโลก

และกระบวนการสร้างโลกที่เน้นไปที่ กระบวนการน าชิ้นส่วนต่างๆที่สามารถรับรู้ได้ในสภาพแวดล้อม

มาประกอบกันเป็นโลกจนกลายเป็นโลกที่มีความเสถียรมากขึ้นและเป็นโลกที่เรารับรู้ได้ทั้งเชิงคุณภาพ

และความสัมพันธ์ที่ปรากฏในโลก ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริง เราสร้าง

โลกและรับรู้ได้เองในแบบที่เราสร้างขึ้น อัตภาวะเหล่านี้ไม่มีความเป็นนิรันดร์  เราไม่สามารถแยก

ระหว่างโลก การสร้างโลก และการรับรู้โลกได้ เช่นเดียวกันเมื่อเราไม่สามารถแยกญาณวิทยาออกจาก

ภววิทยาได้ โลกในรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีความเป็นจริงเช่นเดียวกัน 

 กล่าวโดยสรุป แนวคิด Ontological turn แนวคิดใหม่จากนักมานุษยวิทยายุคปัจจุบัน           

เป็นแนวคิดที่เสนอมุมมองให้มองโลกและปรากฏการณ์ออกไปอย่างไม่จ ากัดอยู่ที่แค่ตัวมนุษย์              

เป็นศูนย์กลาง โดยการให้ความส าคัญและท าความเข้าใจกับสิ่งต่างๆ ที่นอกเหนือจากมนุษย์ด้วย 

มนุษย์ไม่ใช่ผู้กระท าการแต่เพียงหนึ่งเดียว ทุกสิ่งและปรากฏการณ์ต่างๆก็ล้วนเป็นผู้ท าการ

เช่นเดียวกัน การอธิบายโลกจึงไม่ควรที่จะศึกษาเพียงมนุษย์ แต่ควรหาความเชื่อมโยงกันของสิ่งต่างๆ 

ซึ่งเป็นการขยายมุมมองในการมองโลกที่กว้างขึ้น เพราะหากอธิบายเพียงแต่จากคนเป็นศูนย์กลาง   

จะท าให้มองเห็นโลกเพียงแค่มุมมองเดียว หรือก็คือมุมมองของคน โลกที่ประกอบสร้างนั้นจึงไม่มี

ความสมบูรณ์ ดังนั้นการอธิบายโลกจึงเป็นการศึกษาจากความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งต่างๆ และโลก     

ที่สรรพสิ่งเหล่านั้นประกอบสร้างขึ้น (พีรวัฒน์ ค าพวง, 2558: 213-222) 

 จากหนังสือ Perspective ภววิทยาแบบมุมมองนิยมและความเป็นซับเจค เขียนโดย เก่งกิจ 

กิตติเรียงลาภ (2560) กล่าวถึงการศึกษาวิญญาณวิทยาในแนวคิดมุมมองนิยมนั้น แบ่งออกเป็น 6 

ส่วน ได้แก่ 1. พหุธรรมชาติในต านานปรัมปรา 2.มุมมองนิยม: เมื่ออมนุษย์ก็คิดได้และมีจิตวิญญาณ 

3.ร่างกายในฐานะข้อจ ากัดและมุมมอง 4.การกลายร่างในฐานะศักยภาพของร่างกาย 5.การล่าและ

การกลืนกินเลือดเนื้อและอวัยวะของคนอ่ืน 6.จาก “อมนุษย์” สู่ “อภิมนุษย”์ 

  1.พหุธรรมชาติในต านานปรัมปรา ตานปรัมปรามักมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการก าเนิดของ      

สิ่งต่างๆในช่วงที่มนุษย์และสัตว์เริ่มแยกออกจากกัน หรือก็คือช่วงก่อนก าเนิดจักรวาล ยุคที่อัตภาวะ

ทุกอย่างนั้นอยู่รวมกัน ดังนั้นช่วงก าเนิดจักรวาลจึงเป็นช่วงที่อัตภาวะต่างๆถูกแยกออกจากกัน      

ผ่านความแตกต่าง การเล่าเรื่องนั้นด าเนินเรื่องไปแบบที่มนุษย์และสัตว์ต่างก็เป็นบุคคล (Personae) 

มนุษย์และสัตว์ต่างๆ มีวัฒนธรรมร่วมกัน เช่น พูดภาษาเดียวกัน สามารถสลับหรือกลายร่างเป็นสิ่งอ่ืน
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ได้ หรือการร่วมเพศกับอัตภาวะอ่ืน ความเป็นอัตภาวะจึงเป็นสิ่งไม่ตายตัว ความคิดในมุมมองนี้มี  

ความย้อนแย้งจากวิทยาศาสตร์ ร่างกายที่แตกต่างกันของสิ่งมีชีวิตต่างๆนั้นไม่ได้ถูกยึดตามสรีระ   

แบบวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้น ผีหรือวิญญาณก็มีร่างกายเป็นของตนเองเช่นเดียวกัน แม้ว่าจะ       

ไม่สามารถปรากฏให้เห็นก็ตาม สิ่งที่มองไม่เห็นหรือไม่ปรากฏไม่ได้หมายว่าไม่มี ความเป็นวิญญาณ

นิยมท าให้สังคมมีความยืดหยุ่นและไม่มีข้อจ ากัดทั้งกาละและเทศะ การเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ที่มี

การผสมกับต านานปรัมปรานั้น มีความซับซ้อนและซ้อนทับกันของเวลาและมิติ เช่น เวลาในชีวิตจริง

กับเวลาในต านาน  

 2.มุมมองนิยม: เมื่ออมนุษย์ก็คิดได้และมีจิตวิญญาณ ในหัวข้อนี้ได้ให้ความหมายของโลกว่า

เป็นที่อาศัยของประธานและบุคคลหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ ที่รวมอยู่ใน

วัฒนธรรมเดียวกัน ความแตกต่างและการเกิดการแยกวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะมาจากร่างกายที่

แตกต่าง ส่งผลต่อการให้ความหมายของวัตถุและมุมมองของแต่ละคนที่แตกต่างกัน เช่น วัตถุคือเลือด 

เมื่อมองผ่านมมุมมองของคน เลือดนั้นก็หมายถึงเลือด แต่หากมองในมุมมองของเสือ เลือด           

อาจหมายถึงเบียร์ก็เป็นได้ แนวคิดเช่นนี้เรียกว่า มุมมองนิยม (Perspective) มุมมองนิยมนั้นไม่ใช่

เรื่องของการสร้างภาพแทนแต่เป็นความจริง สิ่งต่างๆในโลกที่เป็นจริงที่เกิดบนฐานของวัตถุและ

ร่างกายที่มีความเฉพาะเจาะจง  ไม่มีสิ่งไหนหรือร่างกายไหนจริงกว่า ทุกสิ่งล้วนจริงในแบบของมันเอง 

มีเพียงการด ารงอยู่ของร่างกายเท่านั้นที่แตกต่าง เป็นความแตกต่างหลากหลายของธรรมชาติ          

ซึ่งร่างกายของแต่ละคนก็มีศักยภาพและความสามารถที่แตกต่างกันไป ทั้งการกระท าและมุมมองของ

ตัวเอง การปรับเปลี่ยนและการขยับขยายร่างกายจึงเป็นการสร้างอ านาจให้กับตน  

 ทุกๆ อัตภาวะนั้นเห็นและประกอบสร้างโลกในวิถีเดียวกัน หากแต่มีมุมมองที่ต่างกัน        

การจ าแนกสิ่งต่างๆ หรือคุณค่าที่ต่างกัน ดังนั้นแล้วอมนุษย์ก็ถือว่าเป็นมนุษย์หากเขามีมุมมองว่าตน

เป็นมนุษย์ความแตกต่างของสิ่งต่างๆนั้นเกิดจากกายภาพไม่ใช่วิญญาณ เมื่อวิญญาณไปอยู่ในร่างไหน

ก็จะมีมุมมองเช่นนั้น แต่กระนั้นแล้วทุกสิ่งในโลกมีคุณสมบัติพ้ืนฐานคือการมองว่าตนเป็นมนุษย์       

ไม่ต่างจากมนุษย์ ก าหนดและให้ความหมายสิ่งต่างๆ ไปตามที่เห็น ให้ความหมายของความเป็น

ประธานแก่ตน มีระบบ เครือญาติ มีภาษา การแบ่งงาน ดังนั้นมุมมองจึงสร้างความเป็นประธาน โดย

มุมมองนั้นแบ่งออกเป็น 2 มุมมองคือมุมมองที่เรามอง และมุมมองที่เราถูกมอง ซึ่งมุมมองที่เราถูกมอง

ก็เป็นความจริงที่ประกอบสร้างความเป็นเราอีกมุมหนึ่ง เป็นความจริงเปรียบเสมือนการมองเงาที่

สะท้อนบนกระจก ดังนั้นมุมมองจึงเท่ากับการแลกเปลี่ยน ซึ่งการสวมใส่หรือการตกแต่งร่างกายให้

เป็นสิ่งอ่ืนก็เป็นการสวมมุมมองของคนอ่ืน ร่างกายที่เปลี่ยนท าให้มุมมองเปลี่ยน 
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 3.ร่างกายในฐานะข้อจ ากัดและมุมมอง ความแตกต่างของอัตภาวะเป็นเรื่องของร่างกาย        

ไม่ใช่วิญญาณหรือวัฒนธรรม ทุกสิ่งล้วนมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ร่างกายของร่างกายคือ            

จิตวิญญาณ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนประกอบสร้างไปด้วยร่างกายและวิญญาณ การเปลี่ยนหรือการกลาย

ร่างคือการแลกเปลี่ยนและสลับเปลี่ยนร่างกายไปหลายๆประเภท เช่น เมื่อยามมีชีวิตคือ หนึ่งร่าง และ

เมื่อตายไปก็ไปอยู่ในอีกร่าง หรือก็คือร่างผี ร่างกายนั้นเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งที่ท าให้เรามองเห็นโลก

ได้เพียงมุมมองเดียว จึงไม่สามารถมองเห็นโลกได้แบบองค์รวม ดังนั้นร่างกายจึงเป็นสิ่งที่ลวง มุมมอง

ก็เป็นสิ่งที่ลวง เนื่องด้วยความต่างกันจึงต้องคุยกันเพ่ือสร้างธรรมชาติบางอย่างร่วมกัน หรือก็คือการ

สื่อสารข้าม สปีชีส์ด้วยภาษา Tran species pidgins เป็นภาษาที่คล้ายกับภาษาที่แม่ใช้คุยกับทารก 

ซึ่งการพูดคุยของภาษานี้ คู่สนทนาจ าเป็นต้องมีบางส่วนของร่างกายร่วมกัน เช่น การแต่งกายห่มหนัง

สัตว์ การกินพืช ซึ่งการสื่อสารข้ามธรรมชาติเช่นนี้กระท าได้โดยพิธีกรรม ได้แก่ หมอผี หรือการกินอัต

ภาวะอ่ืนเข้าไป 

 4.การกลายร่างในฐานะศักยภาพของร่างกาย ร่างแต่ละร่างนั้นมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป         

ไม่มีร่างใดด้อยไปกว่ากัน เพียงแต่มีความเฉพาะทางที่ต่างกัน ความแตกต่างของศักยภาพนั้นเป็น   

เรื่องของต าแหน่งแห่งที่ในความสัมพันธ์ การปรากฏร่างแบบไหน ขึ้นอยู่กับคู่สนทนา ซึ่งความสามารถ

ในการกลายร่างนั้นเป็นความสามารถหนึ่งของผี ที่สามารถพูดคุยกับสิ่งอ่ืนๆได้ในร่างอ่ืน การที่        

จะสนทนากับสิ่ ง อ่ืนจ า เป็นจะต้องกลายร่ า ง ให้ เหมือนกับคู่ สนทนา หรือก็คื อการสวม                 

มุมมองแบบเดียวกันกับคู่สนทนา เช่น การตกแต่งร่างกาย หรือการใช้หมอผี เป็นต้น  

 5.การล่าและการกลืนกินเลือดเนื้อและอวัยวะของคนอ่ืน ความสัมพันธ์ในธรรมชาตินั้น          

แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ผู้ล่า และผู้ถูกล่า ผู้ล่านั้นเป็นผู้ปฏิเสธหรือผู้ที่พรากความเป็นประธานไปจาก      

ผู้ถูกล่า ซึ่งการล่านั้นเป็นไปเพ่ือการด ารงชีวิต หรือการสร้างตัวตนให้ยังคงอยู่ได้ จากค ากล่าวว่า หาก

ไร้ซึ่งมุมมองของคนอ่ืนต่อตัวเรา เราก็ไม่สามารถมีทางสมบูรณ์แบบในการเป็นตนเอง ซึ่งการได้มุมมอง

ของคนอ่ืนนั้นท าได้โดยการล่าประธานอ่ืนๆ การล่าหรือการฆ่านั้นไม่ใช่ความรุนแรง แต่เป็นการ

แลกเปลี่ยนพลังชีวิตในจักรวาลวิทยาเดียวกัน เช่น การแบ่งหรือกินเนื้อส่วนที่เหมาะสมกันแต่ละคน 

อย่างผู้ที่มีลูกยากก็กินอวัยวะสืบพันธุ์ การกระท าเช่นนี้เป็นการถ่ายโอนพลังงานมาสู่ตน ดังนั้นความ

ตายจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมชาติ เกิดขึ้นได้ตลอด เป็นมุมมองที่ตรงข้ามกับทางตะวันตกเห็นได้จาก

การสร้างโรงพยาบาลเพื่อหลีกหนีหรือยืดเวลาความตายออกไป    
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 6.จาก “อมนุษย์” สู่ “อภิมนุษย”์ เป้าหมายของมนุษย์คือการปลดปล่อยชีวิตของตน 

แรงงาน ภาษา ต้องการเผชิญหน้ากับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม อภิมนุษย์มีเป้าหมายคือการปลดปล่อย  

ออกจากมนุษย์ ให้กลายเป็นอัตภาวะอ่ืนๆ เช่น สัตว์ พืช หรือ ผี เมื่อคิดจึงด ารงอยู่ เมื่อด ารงอยู่จึง

กลายเป็น เมื่อทุกอัตภาวะสามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ จึงไม่มีอัตภาวะใดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมนุษย์

อย่างชัดเจนด้วยตนเองจากภายใน  

 กล่าวโดยสรุป ทุกสิ่งในโลกล้วนประกอบสร้างด้วยร่างกายและวิญญาณ ความแตกต่าง     

ของแต่ละสิ่งนั้นมาจากร่างกายที่มีความแตกต่างและศักยภาพที่เฉพาะทาง ซึ่งส่งผลต่อมุมมองการ

มองโลกและการให้ความหมายของสิ่งต่างๆ ในโลก ด้วยความแตกต่างนี้เองท าให้ทุกคนไม่สามารถ

มองโลกได้แบบรอบด้าน มองได้เพียงมุมมองเดียวของตน การประกอบสร้างความเป็นตัวเองที่

ครอบคลุมมากขึ้นมาจากการรับเอาอัตภาวะอ่ืนเข้ามาหรือการพยายามกลายเป็นอัตภาวะอ่ืน        

เพ่ือสร้างความเป็นตัวตนขึ้นมา ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาเพ่ือเปลี่ยนร่างกายและอัตภาวะไปเรื่อยๆ จึงไม่มีสิ่งใด

ยั่งยืน และไม่มีมนุษย์ที่กล่าวได้ว่าเป็นมนุษย์เต็มร้อยอยู่ในโลกนี้ ทุกสิ่งล้วนจริง แม้จะปรากฏหรือ    

ไม่ปรากฏกต็าม  

 ภาพยนตร์ผีไทยพยายามสร้างภาพจ าบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นผีที่ดูเหมือนว่าผีนั้น               

จะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ การให้ภาพที่ย้อนแย้งของผีที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความตาย       

แต่กลับมีการกระท าบางอย่างที่คล้ายคลึงกับการมีชีวิต เช่น การมีอารมณ์ความรู้สึก มีนิสัยเฉพาะตัว   

หรือการที่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ ภาพยนตร์ผีเหมือนเป็นพ้ืนที่อีกพ้ืนที่หนึ่งที่ท าให้ผีมีชีวิต

ขึ้นมา เป็นที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้วภาพยนตร์ผีไทยตั้งใจจะสื่อถึงผีออกมาว่าอย่างไร ผู้ศึกษาจึงได้ใช้          

แนวคิดมุมมองนิยมเพ่ือมาศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งในตัวภาพยนตร์ผีไทยและจากมุมมองของ

ผู้ชม เพื่อวิเคราะห์ถึงผีที่อยู่ในภาพยนตร์ผี และโลกของผีในหนังผี  

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดนี้ทั้ง 6 ส่วน โดยการศึกษาจากภาพยนตร์ตระกูลปอบ 

ความเป็นปอบนั้นท าให้สามารถเห็นภาพของความเป็น Animism ได้อย่างชัดเจน ความเป็นปอบนั้น

เป็นสิ่งที่คาบเกี่ยวทั้วความเป็นมนุษย์ อมนุษย์ และอภิมนุษย์อยู่ในตัว ปอบนั้นเป็นคนที่ถูกวิญญาณ

ร้ายสิงท าให้ท าตัวไม่เหมือนกับคนท่ัวไป จึงถูกกล่าวว่าเป็นอมนุษย์ในมุมมองของคนที่พบเจอ อีกท้ังยัง

มีความเป็นอภิมนุษย์ด้วย เนื่องจากที่ปอบนั้นถูกกดทับการสถาวะความเป็นอ่ืน จึงต้องการหลุดพ้น

จากสภาวะดังกล่าว  

 2.1.2 แนวคิด Uncanny ของ Sigmund Freud  
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 Sigmund Freud จิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยิวที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎี   

จิตวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการท าการรักษาผู้ป่วยจิตเวชผ่านการพูดคุย นอกจากนี้ Freud ยังได้คิดแนวคิด

อ่ืนๆ ขึ้นอีกมากมาย หนึ่งในนั้น คือ Uncanny  

 Monsters as (Uncanny) Metaphors: Freud, Lakoff, and the Representation of 

Monstrosity in Cinematic Horror (1999) บทความที่ เขียนโดย Steven Schneider แนวคิด 

Uncanny นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากบทความ "On the Psychology of the Uncanny." (1960) ของ 

Ernst Jentsch (Ernst Jentsch, 1997: 7-16) นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็น

ความรู้สึกไม่มั่นใจและไม่มั่นคงต่อบางสิ่งบางอย่างของความเป็นเหตุเป็นผลจนเกิดความสับสน ต่อ

ธรรมชาติของสิ่งๆ นั้น เช่น รู้สึกย้อนแย้งว่าสิ่งๆ นั้นที่เป็นวัตถุไม่มีชีวิตอาจมีชีวิตขึ้นมา  

 ต่อมา Freud ได้น าแนวคิด Uncanny ไปศึกษาต่อในมุมมองของตนเอง ค าว่า Uncanny 

นั้น มาจากค าว่า Unheimlich ในภาษาเยอรมัน มีความหมายว่า ภาวะความรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่          

ได้พบกับบางสิ่งที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้สึกท่ีไม่คุ้นเคย เช่น พบเจอคุณครู

นอกโรงเรียน การเดินในพิพิธภัณฑ์คนเดียวเวลากลางดึก ซึ่งส่วนมากมักเป็นสิ่งทั่วไปธรรมดาที่เกิดขึ้น

ได้ในทุกวันแต่แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่แปลกหรือผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งความเหมือนความคุ้นเคยแต่ไม่ใช่     

ความย้อนแย้งนี้ท าให้เกิดความรู้สึกกลัวขึ้นมา เช่น การกลัวตัวตลก ที่มีรูปลักษณ์เหมือนคน           

แต่พฤติกรรมและการกระท าบางอย่างท าให้รู้สึกว่าเขาต่าง และมีความน่ากลัว นอกจากนี้ Uncanny 

ยังหมายถึงสิ่งที่สะท้อนภาพแทนความต้องการภายในลึกลงไปในจิตใจของคนๆ นั้น ซึ่งหมายความว่า 

Uncanny ไม่ได้หมายถึงเพียงความคุ้นเคยและความไม่คุ้นเคย แต่ยังไปถึงเรื่องของการที่จินตนาการ

กลายเป็นความน่ากลัว เช่น เด็กที่อยากให้ตุ๊กตาตัวโปรดของเธอมีชีวิต (Sigmund Freud, 1919: 

217-256) 

  นอกจากความหมายข้างต้น Jen Boyle ได้วิเคราะห์ความหมายของแนวคิด Uncanny ว่า

ประเด็นส าคัญที่ท าให้ Uncanny กลายเป็นความน่ากลัวนั้นคือ “Double” แท้จริงแล้วคนเราไม่

น่าจะกลัวคนที่เหมือนตัวเอง แต่ท าไมคนถึงกลัว สาเหตุของความกลัวนั้นมาจากการที่คนเรารักและ

หลงใหลตัวเอง ความรู้สึกเหล่านี้จึงท าให้คนเราอยากที่จะมีเอกลักษณ์เป็นคนตนเอง รู้สึกได้ถึงความ

เป็นตัวเอง และมีเพียงหนึ่งเดียว การปรากฏตัวของตัวเราที่เหมือนกันอีกคนหนึ่งจึงท าให้คนรู้สึกกลัว 

ทั้งตัวตนของสิ่งๆ นั้น หรือด้านมืดที่ปรากฏของตัวเอง(Jen Boyle, 2563: ออนไลน์) มุมมองนี้ได้ถูก

น าไปต่อยอดกลายเป็นแนวคิด Uncanny double ซึ่งได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้กับวรรณกรรมหรือ
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ภาพยนตร์สยองขวัญ เรียกว่า Doppelganger  คือ เรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเป็นไปได้

อย่างการที่พบเจอบุคคลหนึ่งปรากฏตัว ณ สองสถานที่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสร้างความน่าขนพองสยอง

เกล้าโดยเฉพาะเมื่อผู้นั้นยืนยันว่าตนไม่มีแฝด การพบเจอบุคคลนั้นจึงอนุมาน ได้ว่าเป็นการเผชิญหน้า

กับสิ่งเร้นลับ (Fa-Aksorn Journal, 2559: ออนไลน์) การน าแนวคิดดังกล่าวมาพัฒนาสู่ตัวละคร 

Doppelganger ด้วยความที่มนุษย์นั้นรักและเทิดทูนตัวเอง ตัวละครนี้ถึงมักจะถูกแสดงออกมาในแง่

ลบ ตัว Doppelganger มักจะมีความโหดร้าย ท าให้สิ่งที่คนไม่กล้าท า หรือเป็นด้านมืดในจิตใจของ

มนุษย ์มักออกมาเพ่ือไล่ฆ่าหรือก าจัดตัวละครเอก ลักษณะเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับภาพยนตร์หรือ

วรรณกรรมสยองขวัญอย่างมาก  

 Doppelganger คือบางสิ่งบางอย่างท่ีท าให้เกิดความกระอักกระอ่วนใจ ความรู้สึกพิศวง และ

ความน่าหวาดกลัว จากความท่ีสิ่งๆ นั้นมีความเหมือนกันตัวเราแต่กลับมีความแตกต่างบางอย่าง และ

ถูกแยกออกจากตัวเราอย่างชัดเจน ในภาพยนตร์นั้นปรากฏออกมาในหลายๆ รูปแบบ เช่น กระจก 

เงา ตุ๊กตา มัมมี่ ผี ซอมบี้ หรือในรูปแบบคนที่เหมือนเราทุกประการ ซึ่งในรูปแบบนี้ล่าสุดได้ปรากฏใน

ภาพยนตร์เรื่อง Us ภาพยนตร์สยองขวัญอเมริกันปี 2019 ก ากับโดย Jordan Peele น าแสดง

โดยลูปิต้า Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss และ Tim Heidecker เรื่องนี้ด าเนินเรื่อง

โดย Adelaide Wilson กับครอบครัวของเธอที่ถูกไล่ล่าโดยกลุ่ม Doppelganger ที่มีจ านวนเท่ากับ

สมาชิกในบ้าน อีกทั้งยังหน้าตาเหมือนกันราวกับก็อปปี้ครอบครัวเธอแล้ววางลงข้างๆ การไล่ฆ่าคน

ของเหล่า Doppelganger ระบาดไปทั่วทั้งโลก ไม่ได้มีเพียงแค่ครอบครัวนี้เท่านั้นที่มีคนหน้าเหมือน

ปรากฏตัวขึ้นมา และยังมีคนอ่ืนๆ ที่เธอเหตุการณ์เหล่านี้ ราวกับมีโลกสองใบที่เหมือนกัน แล้ววันหนึ่ง

คนของทั้งสองโลกก็ถูกน ามารวมกันในโลกเดียว ตัว Doppelganger ที่ไล่ฆ่าคนนั้นใช้บทบาทและ

เทคนิคให้เหมือนกับฆาตกรโรคจิตในหนังระทึกขวัญอย่างที่เราเคยดูมา แต่หนังเรื่องนี้ได้ยกระดับ

ความกลัวขึ้นไปจากหนังระทึกขวัญทั่วไป เพราะตัวละครฆาตรกรนั้นหน้าตาเหมือนกับผู้ถูกล่าราวกับ

สะท้อนออกมาจากกระจก เป็นการเล่นกับความรู้สึกของคนดูให้เข้าถึงความน่ากลัวในรูปแบบของ 

Uncanny double (Ben Stevenson, 2559: ออนไลน์) 

 อีกเรื่องหนึ่งที่เล่นเกี่ยวกับแนวคิด Uncanny คือเรื่อง Pet Sematary ภาพยนตร์สยองขวัญ

อเมริกันปี 2019 ที่สร้างมาจากวรรณกรรมของ Stephen King ก ากับโดย Kevin Kölschและ 

Dennis Widmyer และเขียนโดย Jeff Buhler โดยเรื่องเริ่มจากครอบครัวหนึ่งที่ย้ายบ้านมาอยู่ใน

ที่ดินต้องสาปในชนบทของชนเผ่าอินเดียแดงเก่า ที่มีเรื่องลี้ลับเล่าต่อกันมาว่า ที่ดินผืนนี้เมื่อฝัง

สิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้ว จะฟ้ืนกลับมาได้อีกครั้ง เรื่องราวความสยองขวัญเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อน าศพแมว
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ของลูกสาวไปฝังยังที่ดินแห่งนี้ แล้วแมวก็ได้ฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง แต่มันไม่ได้กลับมาเหมือนปกติ 

นิสัยนั้นเปลี่ยนไปมาก มีความดุร้ายและแตกต่างไปจากแมวตัวเก่าโดยสิ้นเชิง จากประโยคหลักของ

เรื่องที่ว่า พวกเขาจะกลับมาไม่เหมือนเดิม นั้นมาจากหนังซอมบี้คลาสสิคด้วยการเล่นประเด็นชีวิต

และความตาย แต่ตัวเรื่องได้ยกระดับไปมากกว่านั้น เมื่อตัวละครซอมบี้ในเรื่องนั้นเป็นเด็ก เอลลี่ลูก

สาวของครีดประสบอุบัติเหตุจากรถบรรทุกชนหน้าบ้าน ครีดหรือผู้เป็นพ่อท าใจไม่ได้กับการสูยเสีย

ครั้งนี้จึงได้น าลูกสาวไปฝัง และเธอก็กลับมาแบบที่ไม่ปกติ เนื้อเรื่องยังเล่นประเด็นความสัมพันธ์

ระหว่างเอลลี่และจั๊ด ลุงข้างบ้านของเธอ ที่ทั้งสองคนนั้นมีความสัมพันธ์อันดีและสนิทกัน ดังนั้นเมื่อ

เอลลี่เปลี่ยนไปกลายเป็นซอมบี้จึงท าให้เนื้อเรื่องมีความน่ากลัวยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งสนิท ยิ่งคุ้นเคยต่อกัน ก็

ยิ่งท าให้เกิดความน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อคนๆ นั้นกลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย (เพ่ิงอ้าง) หนังเรื่องนี้จึงเป็น

หนังที่จับประเด็นของ Uncanny มาผสมได้อย่างแยบคาย ทั้งประเด็นของความเป็นและความตาย 

มิตรและศัตรู หรือสิ่งที่คุ้นชินและสิ่งที่ไม่คุ้นชิน  

 ผีที่ปรากฏตัวโลดแล่นอยู่ในภาพยนตร์สยองขวัญต่างๆ หรือในภาพยนตร์ผีไทยนั้นถูก         

ให้ภาพที่น่ากลัว สยองขวัญ ซึ่งอะไรคือสิ่งที่ท าให้ผู้ชมคิดไปว่านั่นคือความน่ากลัว หรือรูปลักษณ์      

ที่ควรจะเป็นของผี มุมมอง Uncanny ของ Sigmund Freud จึงได้เข้ามาตอบโจทย์การศึกษาของ    

ผู้ศึกษาได้ในจุดนี้ ที่สามารถน ามาใช้อธิบายและศึกษาถึงความน่ากลัวของผีและรูปลักษณ์ที่ควรจะ

เป็นของผี การตีความความน่ากลัวของผีผ่านภาพยนตร์ผีไทย ทั้งในแง่มุมผ่านตัวภาพยนตร์และผ่าน

มุมมองของผู้ชม 

 

2.2 ทบทวนวรรณกรรม 

 เรื่องเล่าและต านาน เป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตซ้ าและเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อ

เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับอย่างภูตผีวิญญาณที่คนในสังคมไทยปฏิบัติกันอย่างช้านาน เพ่ือยืนยันและท าให้     

ความเชื่อนี้ยังคงอยู่ต่อไปได้ในสังคม ด้วยความที่เทคโนโลยีและโลกที่ก้าวหน้าทันสมัยขึ้นทุกวันทุกสิ่ง    

ทุกอย่างล้วนต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับยุคสมัยเพ่ือที่จะสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกับ      

ความเชื่อเรื่องผีที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงคนไปในรูปแบบอ่ืนๆ   

 สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีใหม่ที่ท าให้สารกระจายไปถึงผู้คนทั่วโลกได้อย่างทั่วถึง โลกด าเนิน

ไปได้ด้วยสิ่งนี้ เพ่ือที่จะแจกจ่ายข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมื่อแก่ประชาชน และเพ่ือรับข้อมูล

เหล่านั้นมาสู่ตนเอง สื่อสารมวลชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้คนในสังคมสามารถด าเนินชีวิตไปได้     
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อย่างเป็นสังคม โดยสื่อบันเทิงคดีนั้นเป็นสื่อมวลชนประเภทที่ได้รับความนิยมเป็นที่สุด สื่อบันเทิงคดี

คืองานทางสื่อมวลชนที่เน้นให้ความบันเทิงเป็นส าคัญ ซึ่งมีหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย 

รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ ละครทางโทรทัศน์ หรือภาพยนตร์ นอกจากความหลากหลายของตัว

ประเภทของสื่อผ่าน การผลิตและการท างานแล้ว สื่อต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีการแบ่งแนวหรือประเภทของ

สื่อผ่านธีม (Theme) หรือแก่นเนื้อหาของสื่อด้วย เช่น สื่อบันเทิงคดีประเภทโรแมนติก สื่อบันเทิงคดี

ตลก และ สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญ  

 สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญนั้นเป็นสื่อที่ ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย ไม่ว่า             

จะอยู่ในรูปแบบของนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครเวที หรือละครทางโทรทัศน์ สื่อประเภทนี้ก็สามารถ  

ท าก าไร ได้อย่างล้นหลามให้แก่เหล่าผู้สร้างสรรค์งานเหล่านี้ โดยเฉพาะภาพยนตร์ผีไทย สื่อบันเทิงคดี

ที่เน้นไปที่เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับ ภูตผีวิญญาณผี หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภพภูมิหลังความตาย 

การเดินเรื่องเป็นไปเพ่ือสร้างความระทึกขวัญ สยดสยอง และตื่นเต้นให้กับผู้ชม สร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้ชมที่รักในภาพยนตร์ประเภทนี้หรือผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวเร้นลับเป็นอย่างยิ่ง และด้วยความที่

สังคมไทยเป็นสังคมที่ผูกอยู่กับความเชื่อเรื่องผีมาอย่างยาวนาน พ้ืนที่แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนกับพ้ืนที่

แห่งการสร้างสรรค์ผลงานและการท าก าไรชั้นเยี่ยม ภาพยนตร์ผีไทยนั้นถูกสร้างเข้ากับภาพยนตร์

หลายประเภท แสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลและความนิยมที่เข้าถึงได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น 

ภาพยนตร์สืบสวนสอบสวน ตลก หรือโรแมนติก  

 ภาพยนตร์ผีไทย (Thai ghost film) คือสิ่งที่ เชื่อมโยงเรื่องของความเชื่อเร้นลับเข้ากับ              

สื่อบันเทิงคดี ประเภทภาพยนตร์ เมื่อน าทั้งสองมารวมกันจึงเก็ดเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ              

ตัวภาพยนตร์เน้นไปที่เรื่องราวเร้นลับชวนขนหัวลุก พร้อมกับการด าเนินเรื่องที่เน้นให้เห็นถึงความน่า

กลัว และ สยองขวัญของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ภูต ผี หรือปีศาจ โดยภาพยนตร์ผีไทย

หรือหนังผีไทย ก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่อยู่ในแขนงนี้  “หนังผีไทย” ตั้งแต่อดีตมักเป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับภูตผีวิญญาณ เช่น แม่นาคพระโขนง ผีกระสือ ผีปอบ ตัวละครส าคัญที่นอกจากผีแล้วก็มักจะ

เป็นผู้ที่เข้ามาปราบผี เช่น พระ หมอผี หนังผีไทยมีความน่าสนใจเฉพาะตัวตรงที่มีความหลากหลาย

รอบด้าน (Versatility) ขององค์ประกอบต่างๆ เช่น โครงเรื่อง ฉาก รหัสทางวัฒนธรรม ที่มีความ

หลากหลายมากกว่าภาพยนตร์ผีในชาติอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากวัตถุดิบเดิมของวัฒนธรรมไทยที่มีเก่ียวกับ

ความเชื่อเรื่องผี อีกทั้งยังเปิดกว้างรับเอาวัฒนธรรมอ่ืนๆเข้ามาอีกด้วย ท าให้เกิดเป็นองค์ประกอบที่มี

ความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าค้นหา 
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 ความน่าสนใจและความมีเอกลักษณ์ของภาพยนตร์ผีไทยนั้นไม่ได้สร้างความนิยมเฉพาะใน

ผู้สร้างและผู้ชมแต่เพียงเท่านั้น แต่ความนิยมนี้ได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจในเรื่องที่

เกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วย ซึ่งการศึกษาในแง่มุมของภาพยนตร์ผีนั้นเป็นการศึกษาที่มีความเฉพาะทาง

และมีวิธีในการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นนี้โดยเฉพาะ ได้แก่หนังสือ บทความวิชาการ และงานวิจัย 

โดยผู้ศึกษาได้ท าการศึกษางานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์สยองขวัญ

ของไทย ซึ่งสามารถแบ่งประเด็นของงานวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้    

 2.2.1  สถานะของภาพยนตร์ผีในสังคมไทย 

 จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ผีไทยอันเป็นที่นิยมนั้นมาจากความเชื่อเรื่องผีที่มีมายาวนานในสังคม     

ที่ผู้คนพยายามถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นให้คงอยู่ต่อไปได้ในสังคม จนรูปแบบการถ่ายทอดนั้นได้

ปรับเปลี่ยนไปให้เข้าได้กับสมัยนิยม เนื้อความหลักของบทความวิชาการและงานวิจัยประเภทนี้มุ่งเน้น   

ไปที่การสะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์ผีที่ถูกผลิตขึ้นนั้นได้สอดแทรกแนวคิดความเชื่อเกี่ยวเรื่องลี้ลับ      

เหนือธรรมชาติ เพ่ือให้ความเชื่อนั้นๆ ถูกผลิตซ้ าและยังคงอยู่ต่อได้ในสังคม โดยที่ภาพยนตร์ผีนั้นจะมี

กลวิธีในการปรับแปลงการผลิตหรือองค์ประกอบบางอย่างเพ่ือให้เข้าไปกับยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของภาพยนตร์ผีให้เข้ากับสังคมปัจจุบัน ในทางกลับกันก็

สะท้อนให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและยังมีอุดมการณ์ความเชื่อใดบ้างที่ ยัง

สามารถด ารงอยู่ได้ อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการผลิตภาพยนตร์ผี กลวิธีในการผลิต

องค์ประกอบในการสร้าง ภาพยนตร์ที่ท าให้ผู้ชมนั้นได้รับรู้ถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อและอารมณ์ใน

ภาพยนตร์ที่ถูกถ่ายทอดได้ 

  สกุลวดี สุขอนันต์ (2553) ได้น าแนวคิดเรื่องตระกูลภาพยนตร์ (Film genre) หรือก็คือ        

การจ าแนกประเภทภาพยนตร์เพ่ือหาข้อสรุปสั้นๆ ว่าตัวภาพยนตร์เรื่องนั้นๆ มีลักษณะและเนื้อหา       

เป็นอย่างไร โดยในงานวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ตระกูลหนังผี เสนอว่าหนังผีมีความส าคัญต่อสังคมและ

สัมพันธ์กันใน 3 รูปแบบคือ 1) ด้านอุตสาหกรรม ตระกูลภาพยนตร์ได้เข้ามาเป็นตัวก าหนดรูปแบบ      

ของภาพยนตร์ให้เป็นมาตรฐาน (Standard) เพ่ือมุ่งหวังผลก าไร 2) ในด้านตัวบท เป็นการพิจารณา

เนื้อหาและรูปแบบของภาพยนตร์ให้มีระบบระเบียบเดียวกัน อันท าให้เกิดเป็นขนบของภาพยนตร์ใน              

แต่ละรูปแบบ เช่น หนังผีไทย ต้องประกอบไปด้วย ผี สถานที่หนีผี ชาวบ้าน พระ หรือหมอผี เป็นต้น     

ซึ่งสูตรส าเร็จดังกล่าวอาจถูกดัดแปลงมาจนเกิดเป็น “ประดิษฐกรรม” หรือความแปลกใหม่ เช่น          

การผสมผสานแนวภาพยนตร์อ่ืนๆเข้ากับภาพยนตร์ผีให้เกิดเป็นความแปลกใหม่ เช่น หนังผีตลก         
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หนังผีสืบสวนสอบสวน หรือหนังผีโศกนาฏกรรม 3) ในด้านผู้ชม เป็นการก าหนดเพ่ือสร้างภาพยนตร์      

ให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ชม โดยตระกูลภาพยนตร์นั้นจะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการและ        

ความคาดหวังของผู้ชมได้มากขึ้น  

 ซึ่งการจ าแนกภาพยนตร์ในลักษณะนี้ท าให้เห็นว่าตัวภาพยนตร์ผีนั้นการสร้างมาตรฐาน

บางอย่าง ท าให้ตัวภาพยนตร์นั้นไม่ว่าจะสร้างกี่เรื่องก็มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน และสามารถบอก

ประเภทของภาพยนตร์ได้ทันที หรือที่เรียกว่าสูตรตระกูลหนังผี ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทั้งตัวผู้สร้างและ

ตัวผู้ชม เช่น เข้ามามีบทบาทในการก าหนดแนวทางในการผลิตภาพยนตร์ผีของผู้ก ากับ หรือการที่ตัวผู้

ก ากับจะสามารถใช้สูตรตระกูลหนังผีนี้ในการคาดเดาหรือท านายการรับรู้ของผู้ชม จาก ขนบ 

(Convention) หรือโครงสร้างสื่อภาษาในด้านที่หยุดนิ่ง เพ่ือที่จะสามารถก าหนดรูปแบบการผลิต

ภาพยนตร์ผีไทยให้เป็นมาตรฐาน เพ่ือให้ตรงกับคาดหวังของผู้ชมให้ได้มากที่สุด ในส่วนความสัมพันธ์

กับผู้ชมภาพยนตร์ เช่น เข้าไปก าหนดความคาดหวังของผู้ชม โดยในสูตรตระกูลหนังผีไทยจะมี 

“ประดิษฐกรรม” (Invention) หรือโครงสร้างของสื่อ/ภาษาในด้านที่เคลื่อนไหว และสามารถ

ปรับเปลี่ยนไปได้ ซึ่งเป็นความแปลกใหม่ส าหรับผู้ชมต้องการเข้าไปเสพสุนทรียะที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์

ผีไทยเหล่านี้ 

 ภาพรวมของภาพยนตร์ผีที่ออกมาแบบเป็นมาตรฐานท าให้เหล่าผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ผีไทย   

ต้องพยายามสร้างภาพยนตร์ให้ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางไว้ ความเป็นภาพยนตร์ผีนั้นก็ต้อง

ประกอบ  ไปด้วยความกลัว และน่าสยดสยอง ซึ่งการที่จะสร้างภาพยนตร์ให้ได้ความน่ากลัวได้นั้นต้อง

เริ่มจากการหาค าตอบของความน่ากลัวในมุมมองหนึ่งๆ ออกมา การผลิตภาพยนตร์ก็เหมือนกับการ

ส่งสารบางอย่างออกไปเพื่อให้ผู้ชมได้รับสารนั้น เพราะฉะนั้นก่อนที่จะสามารถส่งสารไปได้ ผู้ผลิตเองก็

ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสารของตนก่อนที่จะสื่อออกไปได้ ดังนั้นการที่จะสื่อถึงความน่ากลัวของ

เรื่องราวและตัวผีของเรื่องออกไปได้นั้น ผู้ผลิตภาพยนตร์จ าต้องมีมุมมองเกี่ยวกับผีและความกลัวเป็น

สิ่งแรกในการผลิตภาพยนตร์ผีไทยที่มีคุณภาพ แล้วจึงค่อยเสริมเติมแต่งสร้างความน่ากลัวด้วย

องค์ประกอบยิบย่อยอีกมากมาย เช่น ฉาก เสียงเพลง แสง และอ่ืนๆ  

 จากการศึกษาเรื่องมโนทัศน์และการสร้างความกลัวในสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญไทย           

ของ ธนัท อนุรักษ์ (2555) ได้อธิบายถึงการสร้างความกลัวในสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญของไทยโดย

ศึกษาผ่านสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญของไทยทั้งนวนิยาย ละครเวที ภาพยนตร์ และละคร ในช่วงปี พ.ศ. 

2550 – 2555 ซึ่งทั้งหมดนั้นเน้นไปที่แนวสยองขวัญล้วน ไม่มีการผสมผสานกับประเภทตลกหรือ     
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โรแมนติก หรือก็คือประเภทที่ให้ความรู้สึกกลัว ตื่นเต้น เวลารับชม นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ผู้ผลิต

สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ด้วย  โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับความกลัว ได้แก่ เชิง

จิตวิทยา เชิงพระพุทธศาสนา และเชิงวัฒนธรรม แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสยองขวัญ และ

แนวคิดเก่ียวกับประเภทของสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญของไทย  

 สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญแต่ละประเภทนั้นมีจุดเริ่มต้นการสร้างที่เหมือนกันตรงที่ผู้สร้างนั้น

ต้องท าการรวบรวมมโนทัศน์เกี่ยวกับความกลัวที่ตนต้องการสื่อให้ถึ งผู้รับชมให้เกิดความกลัวซึ่ง

ประกอบไปด้วยเชิงจิตวิทยา เชิงพระพุทธศาสนา และเชิงวัฒนธรรม โดยสื่อแต่ละประเภทนั้นก็จะใช้

สิ่งเหล่านี้แตกต่างลดหลั่นกันไปตามความเหมาะสมและโดดเด่นต่างกันไป เช่น สื่อประเภทที่มีความ

เป็นรูปธรรมสูงอย่างภาพยนตร์หรือละครเวทีนั้นจะมีความโดดเด่นที่สุดในสื่อประเภทนี้ เนื่องด้วยผู้ชม

สามารถเข้าถึงอารมณ์ของสื่อได้ทั้งทางภาพและเสียง ซึ่งท าให้ผู้ชมรับภาพเหล่านั้นได้ทั้งหมดโดยไม่

ต้องจินตนาการก่อน ท าให้ได้อารมณ์มากกว่านวนิยายที่ต้องขึ้นอยู่กับการตีความและการใช้

จินตนาการผ่านตัวอักษร  

 การสร้างความกลัวในสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญไทยประกอบไปด้วยองค์ประกอบมากมาย 

ได้แก่ โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บรรยากาศ โอกาสและจังหวะของภาพยนตร์ ตลอดจนปั จจัยเสริม

ต่างๆที่ช่วยเสริมให้สื่อที่ความน่ากลัวขึ้น เช่น สัญลักษณ์ การสร้างความน่าขยะแขยง การใช้บท

สนทนาที่สื่อถึงสถานการณ์และอารมณ์ หรือการเลือกใช้คติความเชื่อที่มีอยู่ในสังคม เพ่ือให้ผู้เสพย์สื่อ

นั้นเกิดความรู้สึกร่วมกับสื่อได้ง่ายขึ้นเพราะพ้ืนฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่มีมาก่อน  

 นอกเหนือจากการใช้เทคนิคองค์ประกอบต่างๆ หรือการถ่ายทอดความกลัวของผู้ผลิต

ภาพยนตร์เป็นประเด็นส าคัญในหนังผีแล้ว ก็ยังมีส่วนประกอบในส่วนอ่ืนที่สร้างความน่ากลัวในกับ

ภาพยนตร์ได้อีก ณัฐพล วงษ์ชื่น (2552) กล่าวถึงสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความน่ากลัวใน

ภาพยนตร์อย่าง มู้ดแอนด์โทน (Mood and Tone) จากงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้มู้ด

แอนด์โทนของผู้ชมภาพยนตร์ไทยในการออกแบบงานสร้างภาพยนตร์แนวสยองขวัญมู้ดแอนด์โทน

เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการสร้างภาพยนตร์สยองขวัญ เป็นสิ่งที่บ่งบอกอารมณ์ของภาพยนตร์ อีกทั้ง

ยังส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้รับชมด้วย การรับรู้มู้ดแอนด์โทนของผู้ชมนั้นแตกต่างกันไปตามช่วงวัย

และประสบการณ์การเข้าถึงภาพยนตร์สยองขวัญ 

 การสร้างภาพยนตร์สยองขวัญได้นั้นต้องประกอบไปด้วยขั้นตอนและองค์ประกอบหลายอย่าง  

เพ่ือสร้างสรรค์ขึ้นเช่นเดียวกับภาพยนตร์ประเภทอ่ืนๆ โดยเฉพาะฝ่ายออกแบบงานสร้าง        
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(Production Design) ที่มีหน้าที่ในการก าหนดรูปแบบภาพยนตร์หรือสไตล์ของภาพยนตร์ด้วย อีกทั้ง  

ต้องรับผิดชอบเรื่องของเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้ในภาพยนตร์ ฉากทั้งหมด และท าให้ภาพยนตร์      

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดทั้งเรื่อง เพ่ือให้ภาพยนตร์มีความสมจริง มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึง

อารมณ์ของคนดูได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนั้นฝ่ายออกแบบงานสร้างจึงมีหน้าที่ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการ

สร้างความสยองขวัญให้แก่ภาพยนตร์สยองขวัญ ซึ่งการจะท าให้ภาพยนตร์นั้นมีความน่าสนใจและ            

ดึงดูดอารมณ์ของผู้ชมได้นั้น ภาพยนตร์สยองขวัญที่ดีต้องอาศัยเรื่องของมู้ดและโทนเป็นส าคัญ  

 โทน (Tone) หมายถึง แนวคิด สไตล์ หรือทัศนคติ ของผู้สร้างที่แสดงออกผ่านภาพยนตร์ที่

ต้องการสื่อไปถึงผู้ชม มู้ด (Mood) หมายถึงอารมณ์ของผู้ชมที่เกิดขึ้นหลังชมภาพยนตร์ เมื่อรวมทั้ง

สองส่วนเข้าด้วยกันมู้ดแอนด์โทนจึงหมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติจากภาพยนตร์ที่แสดงออกมาผ่าน

องค์ประกอบต่างๆ ในภาพยนตร์เพ่ือให้ภาพยนตร์ออกมาอย่างมีอัตลักษณ์มีคุณภาพและน่าสนใจ เช่น 

โทนสีของเรื่อง ฉาก สถานที่ ดนตรีประกอบ บทสนทนา ตัวละคร บรรยากาศ โดยปัจจัยที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างมู้ดแอนด์โทนในภาพยนตร์นั้นล าดับความส าคัญได้ดังนี้ มุมกล้อง เป็น

ส่วนที่มีความส าคัญที่สุดในภาพยนตร์สยองขวัญ เป็นส่วนช่วยส าคัญในการดึงอารมณ์ความรู้สึกของ

ผู้ชมให้ภาพยนตร์มีความสมจริงและเป็นเหตุเป็นผล ต่อมาคือสีและฉากสถานที่ อุปกรณ์ประกอบฉาก 

แสงเงาและเวลา และท้ายที่สุดคือการแต่งหน้าทรงผมและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย   

 ทั้งการสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับความกลัวเพ่ือถ่ายทอดความกลัวนั้นออกสู่สายตาของผู้ชม หรือ  

การสร้างมู้ดแอนด์โทนให้แก่ภาพยนตร์ที่ฝ่ายสร้างต้องท างานหนักเพ่ือสร้างความน่ากลัวของ

ภาพยนตร์ผีได้ออกมาอย่างครบรสและมีคุณภาพ จุดเริ่มต้นของความน่ากลัวและสิ่งที่ส าคัญที่สุดใน

ภาพยนตร์ผีไทยก็คือตัวละคร “ผี” ที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์นั้นๆ ความเป็นผีไทยนั้นมีอัตลักษณ์

บางอย่างที่ท าให้ผู้ชมมีภาพจ าเกี่ยวกับควานน่ากลัวแบบไทย และรูปลักษณ์ของผี จากงานศึกษา

เรื่องอัตลักษณ์ของผี และความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่ออัตลักษณ์ผีในสื่อภาพยนตร์ไทย ของ           

ฉัตรีญาณ์ ทวีทุน (2555) ในบทความนี้เน้นไปที่การศึกษาถึงอัตลักษณ์ของผีในภาพยนตร์ผีไทยใน

มุมมองของวัยรุ่นไทย ซึ่งผลการศึกษานั้นแสดงให้เห็นว่าส่วนมากผีในภาพยนตร์ผีของไทยนั้นมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน คือมีลักษณะรูปร่างคล้ายคนแต่มีความแตกต่างจากคนธรรมดา เช่น มีรูปร่าง   

สูงกว่าคนปกติ ผิวซีด เครื่องแต่งกายเปื้อนเลือด ลักษณะของผีนั้นถูกคาดเดาได้จากองค์ประกอบ      

ในเรื่อง เช่น สถานที่ ผีที่ปรากฏในเรื่องมักจะแสดงอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ปรากฏกาย เช่น 

ผีที่โรงพยาบาลมักเป็นผีที่สวมชุดคนไข้ของโรงพยาบาล เมื่อกล่าวโดยสรุป กระบวนการสร้าง

ภาพยนตร์ผีของไทยนั้นมีรูปแบบที่สื่อออกมาได้อย่างคาดเดาได้ เนื่องด้วยการใส่สัญลักษณ์ต่างๆ      
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ลงไปเพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงภาพยนตร์ได้อย่างง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์ที่ได้จากการดูภาพยนตร์       

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ภาพยนตร์ตระกูลผี ใช้ทรัพยากรที่ส าคัญในการผลิตคือความเชื่อเรื่องผี ซึ่งมีอยู่แล้วใน

สังคมไทย การน าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้เพ่ือสร้างความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ นั้นก็คือการท าให้

เรื่องผีเข้าไปสัมพันธ์กับเรื่องเชิงการค้า จากการศึกษาเรื่อง "ผี" ปฐมบทแห่งความน่าสะพรึงกลัว 

พัฒนาของผีไทย "ผีบุพกาล" สู่ "ผีพาณิชย์" ของ กัมปนาท ข าแก้ว (2559) พบว่า ความเป็นผีพาณิชย์

เข้าสู่โลกปัจจุบันอย่างเต็มตัวผ่านการเข้าถึงสื่ออย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนวนิยายบทละคร 

รายการวิทยุ โดยเฉพาะภาพยนตร์ สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญที่เกี่ยวกับเรื่องผีที่ได้รับความนิยมที่สุด 

ความเป็นที่นิยมนี้เองที่ท าให้ภาพยนตร์ที่สร้างต้องสร้างอย่างมีมาตรฐานและสามารถตอบสนองต่อ

ผู้ชมได้อย่างดี ดังนั้นจึงเกิดการสร้างมาตรฐานและพยายามแบ่งประเภทภาพยนตร์ผีออกจากประเภท

ภาพยนตร์อ่ืนๆ แรกเริ่มความเชื่อผีในสังคมไทยนั้นมีที่มาจากการใช้เป็นกุศโลบายเพ่ือสอนลูกหลาน 

เช่น ห้ามตัดเล็บตอนกลางคืน หรือห้ามก้มมองลอดหว่างขา ซึ่งความเชื่อเช่นนี้ปรากฏอยู่ในพงศาวดาร

ไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัย จนกระทั้งช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ที่เป็นยุคเริ่มแรกของการเขียนนวนิย าย 

จากร้องกรองมาสู่ร้อยแก้ว การถ่ายทอดเรื่องผีที่แต่เดิมมาในรูปแบบของเรื่องเล่าได้ถูกน าไปถ่ายทอด

ผ่านตัวหนังสือ และด้วยความที่สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความผูกพันกับความเชื่อเรื่องเร้นลับเป็น

ทุนเดิม นิยายผีจึงขายดีและได้รับความนิยมสูงมาก  

 เพราะความถวิลหาอดีตในเรื่องเหนือธรรมชาติและเรื่องผีของคนในสังคมปัจจุบัน ท าให้    

นิยายผีหรือสื่อบันเทิงคดีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องสยองขวัญนั้นขายดีและถูกสร้างสรรค์ออกมาเรื่อยๆ 

เรื่องผีและเรื่องเหนือธรรมชาติจึงไม่ได้เป็นเรื่องของความเชื่อเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กลับมี     

เรื่องของการค้าและเชิงพาณิชย์ (Commerce) ที่ไม่ได้เป็นไปเพ่ือการผลิตซ้ าแนวคิดหรือเผยแพร่

ความเชื่อเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่กลับมีเรื่องของการหวังผลประโยชน์และการแสวงหาก าไรที่มี

การตระหนังถึงเงินลงทุนและก าไรที่ต้องเกิดความคุ้นค่า  แม้ว่าความเชื่อเรื่องผีนั้นจะยังคงอยู่ในสังคม 

แต่กระนั้นความเปลี่ ยนแปลงของยุคสมัยท า ให้คนแสวงหาก าไรได้แม้กระทั่ งกับ เรื่องผี                  

ความน่าสะพรึงกลัวจากผีบุพกาลจึงกลายมาเป็นผีเชิงพาณิชย์อย่างที่เห็นได้ในสื่อต่างๆ ในปัจจุบัน 

 เมื่อเกิดภาพจ าของภาพยนตร์ที่สร้างก็เกิดกลายเป็นมาตรฐานที่ท าให้ผีของไทยของมี         

อัตลักษณ์ดังกล่าวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ชม เพ่ือให้ได้รับความรู้สึกพึงพอใจอย่างที่สุด 

นอกจากการสร้างโดยใช้มุมมองความกลัวของผู้ผลิต และการใช้เทคนิคต่างๆ ที่เน้นไปที่ฝ่ายสร้าง    
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ฝ่ายผู้ชมเองก็เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้ภาพยนตร์ผีไทยออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด 

ผ่านการศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังต่อภาพยนตร์ผีไทยของผู้ชม  

 พัฒน์พงษ์ สังคพัฒน์ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ไทย       

แนวสยองขวัญในปี พ.ศ.2552 ได้ท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ชมภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญ   

ในปี พ.ศ.2552 ด้วยการให้ผู้คนที่เข้าชมภาพยนตร์สยองขวัญจ านวน 180 คนตอบแบบสอบถาม           

ซึ่งจากการศึกษานั้นได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ด้านประชากรและพฤติกรรมในการชมภาพยนตร์

สยองขวัญ ความคาดหวังของผู้ชมก่อนชมภาพยนตร์สยองขวัญ และความพึงพอใจของผู้ชมหลังชม

ภาพยนตร์สยองขวัญ 

 ด้านประชากรและพฤติกรรมในการรับชมภาพยนตร์สยองขวัญ ผู้ที่รับชมภาพยนตร์ประเภท

นี้  มักเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งอายุของผู้ชมที่ชื่นชอบภาพยนตร์สยองขวัญจะอยู่ระหว่าง 24-25 ปี      

การมารับชมภาพยนตร์สยองขวัญนั้นจากการศึกษาผู้ชมมักไม่ค่อยมาชมคนเดียว มักมาชมกับคนรัก   

เพ่ือน ครอบครัว ตามล าดับ การเลือกชมภาพยนตร์ประเภทนี้เป็นไปเพ่ือความบันเทิง และสร้าง 

ความตื่นเต้นให้แก่ชีวิต หลีกหนีจากความจ าเจ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มประชากรออกตามลักษณะ   

ความต้องการได้ 3 กลุ่ม คือ Affective need หรือ กลุ่มที่ต้องการความตื่นเต้นทางอารมณ์ และ 

ความบันเทิง Integrative need คือ กลุ่มที่มักจะคาดเดาตัวภาพยนตร์ไว้ล่วงหน้า และชมเพ่ือน าไป

อภิปรายต่อยอดกับผู้อ่ืน และTension Release คือ กลุ่มที่ชมภาพยนตร์เพ่ือต้องการหลบหนีจาก     

ความจ าเจหรือแรงกดดันในชีวิต  

 ความคาดหวังของผู้ชมก่อนชมภาพยนตร์สยองขวัญ ผู้ชมมีความคาดหวังสูงต่อตัวภาพยนตร์

มาก โดยความคาดหวังที่มากที่สุดคือด้านความตื่นเต้นที่จะได้รับจากการชมภาพยนตร์ รองลงมาคือ         

รูปแบบการน าเสนอของภาพยนตร์ เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการถ่ายท าภาพยนตร์ ตอนจบของภาพยนตร์     

ที่มีความซับซ้อนเกินคาดเดา ความสมจริงของภาพยนตร์และนักแสดง คติเตือนใจ และความตลก 

ตามล าดับ  

 ความพึงพอใจของผู้ชมหลังชมภาพยนตร์สยองขวัญ จากผลการศึกษานั้นผู้ชมได้รับ             

ความพึงพอใจสูง เนื่องด้วยคุณภาพของภาพยนตร์ที่ดี โดยมากที่สุดคือการได้รับการตอบสนองของ

ผู้ชมที่คาดหวังด้านความตื่นเต้นและความน่าสะพรึงกลัวในภาพยนตร์ ความสมจริงของนักแสดง 

เทคนิคพิเศษ ความสมจริงของเนื้อหา ความซับซ้อน ตอนจบที่เกินคาดเดา และความตลก ตามล าดับ  
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 ผู้คนชมภาพยนตร์สยองขวัญเพ่ือที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองในรูปแบบที่     

แตกต่างกันไป เพ่ือมาเต็มเติมสิ่งที่ขาดหายไปไม่ว่าจะเป็นไปเพ่ือเติมเต็มความตื่นเต้นทางอารมณ์

ความบันเทิง เพ่ือน าไปอภิปรายต่อยอดกับผู้อ่ืน และเพ่ือฆ่าหลบหนีจากความจ าเจหรือแรงกดดันใน

ชีวิต ภาพยนตร์สยองขวัญยังคงมีฟังก์ชันต่อวงการภาพยนตร์ในสังคม  ซึ่งจากความนิยมนั้นแสดงให้

เห็นว่าภาพยนตร์สยองขวัญของไทยนั้นมีคุณภาพและยังตอบสนองต่อผู้ชมได้อย่างดีทั้งก่อนชมและ

หลังชมภาพยนตร์  

 ท้ายที่สุดแล้วการสร้างภาพยนตร์ผีไทยนั้นเต็มไปด้วยองค์ประกอบยิบย่อยมากมาย และมี

ความเป็นเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของผี การสร้างมู้ดแอนด์โทน หรือการถ่ายทอด

เรื่องราว เป็นกระบวนการที่ฝ่ายสร้างและเหล่าผู้ผลิตภาพยนตร์ต้องลงแรงลงใจอย่างมากในการท า  

แต่การสร้างภาพยนตร์นั้นไม่ได้เป็นไปโดยผู้สร้างเพียงอย่างเดียว ผลิตเองก็เป็นส่วนที่ส าคัญ                  

ในการสร้างภาพยนตร์ การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ชม ช่วยให้เกิดการแก้และ

ปรับปรุงภาพยนตร์ให้ตอบโจทย์ต่อตลาดผู้ชมและเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  

 2.2.2 ความหมายของ “ผี” ในโลกของคน 

 ความเป็นผีที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์จอเงินที่ได้รับชมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น           

ทั้งการสร้างและการน าเสนอตัวผีและเรื่องราวต่างๆนั้น ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงแต่เรื่องผีแบบโดดๆ หรือ

เรื่องผีอย่างเดียว แต่การที่จะท าให้เห็นถึงความเป็นผีนั้น ตัวภาพยนตร์นั้นสร้างเรื่องราวของผีให้มี

ความเชื่อโยงกับโลกของคนอยู่เสมอไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น เรื่องราวเกี่ยวกับความรักของผีและคน 

หรือความสัมพันธ์ความแค้นของผีที่มีต่อคน การประกอบสร้างภาพยนตร์ผีในรูปแบบนี้จึงท าให้เห็น   

ได้ว่า ความเป็นผีนั้นมีความสัมพันธ์กับคนบางอย่าง ความที่เป็นคู่ขนานที่ดูเหมือนจะบรรจบไม่ได้ของ

ผีและคนจึงมีค าตอบบางอย่างซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นั้น  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตหลังความตาย

ของผี หรือรูปลักษณืของผี สิ่งต่างๆ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ 

 จิธิวดี วิไลลอย และอัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว (2558) ศึกษาเรื่องการปรับแปลงความหมายผี       

ในละครโทรทัศน์ไทย ความเชื่อผีในสังคมไทยนั้นถูกผลิตสร้างมาจากสื่อสารมวลชนอย่างละคร

โทรทัศน์ที่ได้สร้างกรอบค่านิยมและอุดมการณ์มาครอบคนในสังคม ละครผีจึงถูกผลิตเพ่ือตอกย้ าเรื่อง

ผีและสืบทอดความหมายออกไปแต่กระนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยเพ่ือให้เข้าได้กับปัจจุบัน                 

มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค 
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 การท าความเข้าใจความหมายของผีเพ่ือเข้าใจชุดรหัสที่ละครโทรทัศน์ผีพยายามประกอบ

สร้างขึ้นให้กับคนในสังคม จิธิวดี และอัศวินได้ศึกษาผ่านการประกอบสร้างตัวบทละครผีทางโทรทัศน์

ไทยทั้งหมด 12 เรื่อง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2557) โดยแบ่งออกเป็นการศึกษาการประกอบสร้าง

ความหมายของผี และการปรับแปลงความหมายของผีผ่านละครโทรทัศน์ไทย โดยใช้แนวคิด 3 ส่วน 

ได้แก่ ความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ และสัญวิทยา  

 ความหมายของผีนั้นถูกสร้างผ่านเรื่องเล่าในละคร ได้แก่ แนวคิด ตัวละคร แก่นความคิด 

และสัญญะ ซึ่งความหมายของผีนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ขนบ (Convention) คือส่วนที่ละครผี      

ทุกเรื่องมักจะถ่ายทอดมาในลักษณะเดียวกันซ้ าๆ เช่น ความน่ากลัวของผี ความมีอ านาจของผี การที่

ผีนั้นแตกต่างจากมนุษย์ หรือการที่ผีนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม และส่วนที่สองคือ ประดิษฐกรรม 

(Invention) เป็นส่วนที่ท าให้ละครผีแต่ละเรื่องนั้นมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการประกอบสร้าง

ความหมายของผี ผ่านความเข้าใจของตัวปัจเจกที่ เป็นผู้ผลิตละครผ่านการเล่าเรื่อง เช่น การใช้  

สัมพันธบท การปะติดปะต่อเรื่อง การสร้างให้มีความเกินจริง แม้ว่าผีในภาพยนตร์นั้นจะถูกท าให้มี

ความชัดเจนและสมจริงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามกาลเวลา แต่กระนั้นในความเป็นจริงแล้ว ผู้คนกลับยังไม่

สามารถให้ความหมายแบบรูปธรรมของผีได้ ซึ่งความไม่แน่ชัดนี้ส่งผลให้มีผู้คนมากมายพยายามสร้าง

ความหมายให้กับผีผ่านการสร้างละครโทรทัศน์หรือสื่อประเภทอ่ืนๆ ท าให้สื่อเกี่ยวกับเรื่องเร้นลับ

เช่นนี้มีจ านวนมาก  

 การประกอบสร้างความหมายของผีในละครโทรทัศน์ไทยผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่องนั้น     

แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) การสร้างความหมายผ่านแนวเรื่อง ละครผีนั้นมักมีความหลากหลาย       

ตัวเรื่องมักถูกสร้างผสมผสานกับภาพยนตร์ในประเภทอ่ืน เช่น แนวโรแมนติก สืบสวนสอบสวน หรือ

ตลก ท าให้ละครเกิดความน่าสนใจและดึงดูดผู้คนที่หลากหลายเข้ามารับชม ซึ่งการผสมผสานของแนว

ละครที่แตกต่างกันนั้นส่งผลต่อลักษณะของผีที่ปรากฏในเรื่องด้วย ท าให้ลักษณะของผีนั้นแตกต่างกัน

ไป เช่น แนวโรแมนติก ผีมักจะมีลักษณะเป็นมิตร และน่าเข้าหา 2) การสร้างความหมายของผีผ่าน

การด าเนินเรื่องที่มักจะเริ่มต้นด้วยการเล่าความเป็นมาของผีมีการต่อสู้แย่งชิงสิ่งส าคัญบางอย่างเพ่ือ

ความอยู่รอดระหว่างผีและมนุษย์ และจบเรื่องด้วยการที่ผีถูกก าจัดไปหรือไม่ได้อยู่ในลักษณะเดิม 3 ) 

การสร้างความหมายของผีผ่านตัวละคร แบ่งออกเป็น ลักษณะภายนอก เช่น การใช้การแต่งหน้าเพ่ือ

ท าให้ผีมีความพิเศษ แม้จะรูปลักษณ์คล้ายคนแต่กลับ  มีความแตกต่าง และลักษณะทางจิตใจของผี 

เช่น ผีดีจะคอยช่วยเหลือมนุษย์ ส่วนผีร้ายมักจะท าร้ายมนุษย์เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 4 ) การ

ประกอบสร้างความหมายของผีผ่านแก่นความคิด หรือก็คือความคิดรวบยอดที่ผู้ผลิตละครต้องการสื่อ
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ออกมา ซึ่งสะท้อนผ่านมุมมองของคนที่มีต่อผี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอารมณ์ ระดับความคิดและระดับ

จิตใจ 5) การสร้างความหมายผีผ่านสัญรูป แบ่งออกเป็นด้านภาพ เช่น การจัดแสงสร้างความลึกลับใน

กับผี ผ่านเสียง เช่น เสียงพูดของผีจะมีลักษณะแหบ ยานคาง หรือแหลมบาดหู เพ่ือให้เกิดความ

แตกต่างกับคนปกติ  

 การปรับแปลงความหมายของละครโทรทัศน์ผ่านการเล่าเรื่อง โดยปกติในละครผีทาง

โทรทัศน์นั้นจะมีการสร้างความหมายผีที่ถูกผลิตซ้ าเดิม เช่น การผลิตซ้ าเรื่องผีมีจริงความน่า

สะพรึงกลัวและอิทธิฤทธิ์ของผีที่มีความพิเศษแตกต่างไปจากมนุษย์ แต่กระนั้นเองเมื่อเวลาผ่านไป

ความหมายของผีก็มีการปรับแปลงไปซึ่งเห็นได้ผ่านละครโทรทัศน์ เช่น การสร้างให้ผีนั้นไม่มีอิทธิฤทธิ์

ประจ าตัว ผีสามารถอยู่ร่วมกับคนได้ หรือการที่ผีต้องพ่ึงพามนุษย์เพ่ือค้นหาความจริงบางอย่าง ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เห็นถึงค่านิยมหรืออุดมการณ์ทางความคิดของคนในปัจจุบันที่เชื่อมั่นใน

ศักยภาพของตนเองมากขึ้น  

  นอกเหนือจากการปรับแปลงความหมายของผีที่เปลี่ยนไปผ่านการสร้างความหมายของผี        

ในละครโทรทัศน์ไทยผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่องแล้ว ในงานศึกษาของ ปิลันลน์ ปุณญประภา และ

สามินี รัตนยงค์ไพโรจน์ (2559) เรื่องภาพยนตร์ผีไทย: ภาพมายาแทนความฝันของผู้ชม ก็ได้          

ให้มุมมองของการปรับตัวของภาพยนตร์ผีในอีกรูปแบบหนึ่งที่มองในมุมมองที่ต่างจากที่กล่าวมา

ข้างต้น โดยกล่าวว่าภาพยนตร์ผีนั้นมีการปรับตัวเปลี่ยนไปตามกาลเวลา โดยการปรับตัวของ

ภาพยนตร์ผีร่วมสมัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ มิติแห่งเรื่องเล่า ภาพยนตร์ผี ในอดีตนั้นถูกสร้าง   

เกินจริงเพ่ือความบันเทิง เช่นเดียวกับ ลิเก ยึดติดอยู่กับเรื่องของกาละและเทศะ ผีในภาพยนตร์        

ในอดีตมักต้องออกมาในเวลากลางคืนเท่านั้น และมีพ้ืนที่เฉพาะที่สามารถปรากฏออกมาได้            

แต่ภาพยนตร์ผีร่วมสมัยนั้นได้ก้าวข้ามออกมาจากกรอบคิดในอดีต ท าให้การปรากฏกายของผีใน

ภาพยนตร์นั้นปราศจากซึ่งกาละและเทศะ สามารถปรากฏออกมาได้ทุกที่ ทุกเวลา ปมของเรื่องมี

ความหลากหลายขึ้นและสร้างให้มีความใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้น  

 ส่วนที่สองคือ มิติแห่งสัมพันธบท รูปแบบของภาพยนตร์ผีในอดีตไม่หลากหลายนัก มักถูกผูก    

อยู่กับเรื่องราวของความแค้นอาฆาต ความรักและความหึงหวง แต่ภาพยนตร์ผีในยุคร่วมสมัยนั้นสร้าง    

ในรูปแบบของการผูกเรื่องจริงรวมกับเรื่องแต่งจนยากที่จะแยกออกจากกัน เช่น การน าเหตุการณ์ใน

ข่าวหรือประวัติศาสตร์มาผนวกกับเรื่องแต่งเพ่ือสร้างเป็นภาพยนตร์ผี นอกจากนี้ภาพยนตร์ผีร่วมสมัย        

นั้นยังแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกับภาพยนตร์ประเภทอ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ตลก ภาพยนตร์โรแมน
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ติก หรือ ภาพยนตร์สืบสวนสอบสวน อีกทั้งยังมีการสร้างภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงจากเรื่องหนึ่งไปอีก    

เรื่องหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดความหลากหลายขึ้น  

 จะเหน็ได้ว่าในงานนี้พยายามแบ่งแยกประเภทของภาพยนตร์ผีผ่านการมองยุคของภาพยนตร์  

เป็น 2 แบบ คือ ภาพยนตร์ผีเก่า กับภาพยนตร์ผีร่วมสมัย ภาพยนตร์ผีเก่านั่นมักเป็นเรื่องที่ถูกผูก       

อยู่กับความเชื่อผีหรือต านานปรัมปราเกี่ยวกับผีของสังคมไทย เช่น ปอบ กระหัง กระสือ ซึ่งภาพยนตร์

ประเภทนี้จะถูกผูกอยู่กับเรื่องของกาละหรือเวลาที่ผีสามารถปรากฏตัวได้ เช่นช่วงกลางคืน และเทศะ 

หมายถึง สถานที่ที่ผีสามารถปรากฏตัวได้ เช่น บ้านร้าง ตัวอย่างภาพยนตร์ในได้แก่ นางสมิงพราย 

(2506) งูผี (2509) ปอบผีฟ้า (2534) ส่วนภาพยนตร์ผีร่วมสมัยนั้นจะสื่อให้เห็นถึงความร่วมสมัย    

ของภาพยนตร์ เช่นการน าเหตุการณ์ที่เกิดในสมัยนั้นมาใส่ลงในเรื่อง ไม่จ าเป็นที่ผีในภาพยนตร์จะต้อง

มาจากเรื่องเล่าหรือความเชื่อของสังคมไทย สามารถที่เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้ผลิต 

หรือจะมาจากการหยิบยืมโครงเรื่องผีแบบต่างชาติก็ได้ การใช้ภาษาส านวนที่มีความร่วมสมัย และ  

การท าลายเส้นแบ่งของกาละและเทศะของผี ผีในภาพยนตร์ผีร่วมสมัยสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่        

ทุกเวลา ภาพยนตร์ตัวอย่างของภาพยนตร์ผีประเภทนี้ เช่น แม่นาคอเมริกา (2518) บ้านผีสิง (2550) 

ผีจ้างหนัง (2550) 

 อีกทั้งยังอธิบายถึงภาพยนตร์ผีไทยร่วมสมัยว่าสะท้อนให้เห็นภาพฉายของคนในสังคมไทย       

ร่วมสมัยที่มีความเป็นลูกผสม หรือก็คือการที่มีผู้คนที่หลากหลายทางวัฒนธรรมรวมกันอยู่ ใน             

สังคมเดียวกัน ดังนั้นลักษณะที่สัมพันธ์กับเรื่องของกาละและเทศะของผีที่ถูกสร้ างและปรากฏ         

ในภาพยนตร์ผีที่แสดงออกมานั้นจึงมีความสัมพันธ์ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในระยะเวลานั้นๆ          

ซึ่งในงานของ ประกายกาวิล ศรีจินดา (2558) ได้ศึกษาเรื่องที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างการมอง      

ความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ผีไทยว่าสัมพันธ์กับตัวสังคมไทย ราวกับว่าภาพยนตร์ผีไทยนั้น     

เป็นภาพสะท้อนของสังคม ทั้งความเชื่อ การกระท าบางอย่างและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย  

 ประกายกาวิลได้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ผีที่ผลิตโดยจีทีเอช ในบทความนี้เน้นให้  

เห็นถึงความเชื่อและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านภาพยนตร์สยองขวัญที่ผลิตโดยจีทีเอช      

8 เรื่อง พบว่าภาพยนตร์สยองขวัญในเครือของจีทีเอชนั้นแบ่งออกเป็นสองลักษณะโดยพิจารณาจาก

ความขัดแย้งของตัวละครในเรื่อง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผี และคนกับคน ที่เน้นอยู่บท      

เรื่องของความผูกพัน ความรัก และความกลัว โดยภาพยนตร์ผีไทยนั้นมักไปเกี่ยวสัมพันธ์กับบริบท

ของความเชื่อในไทย เช่น เรื่องของเวรกรรม สิ่งของเครื่องใช้ และการสืบทอดของผี ซึ่งภาพยนตร์ผีที่
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ผลิตมานั้นได้แสดงให้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น เรื่องของกาละและเทศะของผี ผีใน

ภาพยนตร์ปัจจุบันสามารถโผล่ออกมาได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่จ ากัดสถานที่และเวลาเหมือนสมัยก่อน     

ด้วยความที่เป็นชุมชนเมืองแบบปัจจุบัน ซึ่งกลางวันและกลางคืนไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ท า

ให้ขอบเขตของเวลานั้นถูกท าลายลงไป ผีในภาพยนตร์จึงสามารถปรากฏตัวได้แม้ในตอนกลางวัน 

นอกจากนี้เรื่องของพ้ืนที่ก็ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นสถานที่ที่เป็นที่กล่าวขวัญเกี่ยวกับความสยองหรือมี

ส่วนเชื่อมโยงกับเรื่องลี้ลับพ้ืนที่ธรรมดาทั่วไปทุกที่ผีก็สามารถปรากฏกายออกมาได้ เช่น ในโรงเรียน 

ในคอนโด นอกจากนี้ผีในภาพยนตร์ของจีทีเอชยังเล่นกับประเด็นที่มีความทันสมัยขึ้นอย่างนอกจาก

การไม่เลือกที่และเวลาแล้ว ผีนั้นยังสามารถปรากฏผ่านวัตถุได้ เช่น เรื่องชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ      

ที่ผีปรากฏกายผ่านรูปถ่าย  

 กระนั้นแล้วแม้ว่าภาพยนตร์สยองขวัญของจีทีเอชจะมีความเปลี่ยนแปลงค่านิยมของผีในอดีต    

ไปมาก แต่บางส่วนก็ยังคงอนุรักษ์ไว้เช่นเดิม เช่น ผีร้ายส่วนมากมักเป็นผีที่ถูกกระท า เมื่อกลายเป็นผี     

จึงท าให้เห็นอ านาจบางอย่างเพ่ือกลับมาเป็นผู้กระท า แต่ถึงอย่างไรก็ยังเน้นย้ าเรื่องของกุศโลบาย

อย่างการท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว ที่ถึงแม้ว่ายามเป็นผีแล้วจะมีอ านาจแต่กระนั้นการกระท าที่มิชอบก็

น าไปสู่จุดจบที่ตนเองก่อไว้อยู่ดี ภาพยนตร์ผีจึงเป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคนใน

สังคมและการพยายามเชื่อมโยงความเชื่อบางอย่างให้ยังคงมีความสัมพันธ์และถูกผลิตซ้ าอยู่ในสังคม

ต่อไป อย่างความเชื่อเรื่องผี ที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องให้มีความเข้ากับยุคสมัยมากขึ้น เพ่ือที่ จะ

สามารถสืบทอดและผลิตซ้ าต่อไปได้ในสังคม   

 ความเปลี่ยนแปลงของภาพยนตร์ผีเพ่ือให้ปรับเข้าได้กับสังคมปัจจุบันนั้นเห็นได้อย่างชัดเจน      

ในงานของ หฤทัยรัตน์ ศรีจันทร์ข า (2558) ที่เน้นการศึกษาลงไปเฉพาะส่วนอย่างการศึกษาเรื่องราว   

ของความรักโรแมนติกที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีไทย เพ่ือให้เห็นถึงการปรับตัวของผีในภาพยนตร์ต่อ

สังคมท่ีเปลี่ยนไป แต่ในขณะเดียวกันก็ยังด ารงบางสิ่งให้คงอยู่เช่นเดิม 

 ในงานศึกษาของหฤทัยรัตน์ เรื่องรักโรแมนติกในภาพยนตร์ผีไทย ได้กล่าวถึงค่านิยมความรัก     

ในสังคมไทยว่า ความรักในรูปแบบรักโรแมนติกนั้นเริ่มต้นที่ชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง เห็นได้จาก     

นวนิยายในยุคนั้นที่มีมากมาย การให้ภาพของความรักโรแมนติกที่ไม่มีบริบท ไม่มีข้อเรียกร้องสิ่ง

ผูกมัดหรือข้อตอบแทนใดๆ มีเพียงแค่ความรู้สึกที่ขอให้เพียงได้รักก็เพียงพอ ความรักเป็นเรื่องของ    

คนสองคนและไม่สามารถมีสิ่งใดมาขาวงกันได้ ความโรแมนติกนั้นเป็นพ้ืนที่ที่แตกต่างและแปลกใหม่                  

จากในชีวิตประจ าวันของคนในสังคมทุนนิยมที่จ าเจ ความโรแมนติกจึงเข้ามาเติมเต็มในส่วนนั้น      
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มุมมองความรักโรแมนติกในรูปแบบนี้ถูกน าไปสร้างเป็นสื่อต่างๆ เช่น นวนิยาย ภาพยนตร์ ละครเวที 

ละครโทรทัศน์ โดยนอกจากนี้โรแมนติกยังได้ถูกสร้างผสมรวมกับสื่อในประเภทอ่ืนด้วย เช่นใน

ภาพยนตร์ผี ซึ่งถูกผสมผสานกันได้อย่างแนบเนียนและลงตัว 

 จากบทความนั้นได้เน้นไปที่การศึกษาภาพยนตร์รักสยองขวัญจ านวน 7 เรื่อง เพ่ือศึกษา           

ถึงการประกอบสร้างความหมายของความรักโรแมนติกในภาพยนตร์ผี และการถ่ายทอดบทบาท

ความสัมพันธ์เชิงอ านาจในความรักระหว่างผีกับคนในภาพยนตร์ผีไทย จากการศึกษานั้นสามารถ        

แบ่งได้ดังนี้ ได้แก่  การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับความรักผ่านการเล่าเรื่อง             

ในภาพยนตร์ผี รปูแบบความรักโรแมนติกที่ปรากฏในภาพยนตร์  

   การประกอบสร้างความเป็นจริงทางสังคมเกี่ยวกับความรักผ่านการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ผี   

แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ การสร้างความจริงผ่านแก่นเรื่อง ซึ่งภาพยนตร์ที่ผีสยบยอมต่ออ านาจ

โครงสร้างทางสังคมนั้น ให้ภาพความรักแห่งการเสียสละ ต่างจากอีกแบบที่เน้นไปที่ความแค้นของผี

ตั้งแต่ตอนเป็นคนจนเมื่อตายกลายเป็นผีได้มีอ านาจเพ่ือต่อสู้กับทางสังคมที่เคยถูกกดทับตั้งแต่ครั้ง     

ยังมีชีวิต และ การสร้างความจริงผ่านเพศของตัวละคร เพศหญิงในภาพยนตร์ประเภทนี้ถูกให้ภาพ

ของเพศที่อ่อนแอทั้งกายและใจ เป็นเพศที่มีความยึดติดเรื่องของความรัก ขาดสติ ทุ่มเท มั่นคงในรัก                  

ไม่มีการปล่อยวาง และถูกเอาเปรียบทางอ านาจจากเพศชาย เช่น นอกใจ ความไร้อ านาจของผู้หญิง

ด าเนินไปจนเมื่อตายกลายเป็นผีก็ได้อ านาจมาเพ่ือแก้แค้น 

 รูปแบบความรักโรแมนติกที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้นถูกประกอบสร้างจากกรอบคิด        

โครงสร้างทางสังคมว่า ผีกับคนนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ ความรักแบบบริสุทธิ์ทางพระพุทธศาสนาจึงถูก

น ามาใช้อธิบายถึงการเสียสละ เพ่ือปล่อยวางและหลุดพ้นจากการครอบครอง ซึ่งต่างไปจากความรัก

ในปัจจุบันที่ถูกท าให้กลายเป็นเรื่องส าคัญ เป็นปัจจัยที่จ าเป็นต้องมีในชีวิต ดังนั้นจึงแบ่งภาพยนตร์ผี  

โรแมนติก ออกเป็น 2 แบบ คือแบบที่สยบยอมต่อโครงสร้างทางสังคมว่าผีกับคนอยู่ด้วยกันไม่ได้ 

ความรักเป็นเรื่องของการเสียสละ แม้ตัวละครผีจะพยายามสู้เพ่ือความรักแค่ไหน แต่สุดท้ายก็จ ายอม

ต้องปล่อยคนรักไป เพราะผีกับคนอยู่ร่วมกันไม่ได้ ยอมปล่อยให้คนรักมีความสุขดีกว่าการยึดติด     

ส่วนภาพยนตร์ผีโรแมนติกอีกรูปแบบคือ การพูดถึงความรักที่เป็นปัจจัยส าคัญในชีวิต การยึดติดต่อ

ความรักและการคาดหวัง เพ่ือมีหวังก็ต้องมีผิดหวัง ซึ่งความผิดหวังนั้นน ามาซึ่งความแค้นและ         

การครอบครอง ท าให้ตัวเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีที่พยายามท าทุกวิธีทางเพ่ือครอบครองคนที่รัก แม้สุดท้าย

จะครอบครองได้เพียงร่างกาย หรือก็คือการต่อต้านต่อโครงสร้างทางสังคมที่ว่าผีกับคนอยู่ร่วมกันไม่ได้  



32 
 

 
 

 บทบาทของภาพยนตร์ผีรักนั้นสื่อให้เห็นความจริงในสังคม ความแตกต่างกันอย่ างสิ้นเชิง        

ราวกับแสงสว่างและความมืด ของภาพยนตร์รัก ที่มีความสดใส ให้ภาพของรักนิรันดร์และ     

ภาพยนตร์ผีที่ให้ภาพของการพลัดพรากและความน่ากลัว เมื่อน ามารวมกันสะท้อนให้เห็นถึงมุมมอง

ของความรักที่แตกต่างออกไปจากรักโรแมนติกที่มีความประนีประนอม ความเป็นนิรันดร์ ถูกลบล้าง

ให้เห็นถึงภาพความเป็นจริงที่ว่า อีกด้านของความรักที่สดใสมีอีกมุมที่มืดมน ความพลัดพรากและ

ความสูญเสียที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างความตาย ความรักที่แท้จริงจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่ตลอดไป      

ด าเนินไปและจบลงเมื่อตาย โดยมีตัวละครผีเป็นสื่อกลางเพ่ื อให้ผู้ชมเห็นถึงทางเลือก และ             

การตัดสินใจ รวมถึงเรื่องความเชื่ออย่างบาปบุญและเวรกรรม  

 กล่าวโดยสรุป ความเป็นผีที่ถูกน าเสนอออกมาผ่านภาพยนตร์ผีไทยนั้นไม่ได้เป็นเรื่องราว    

เกี่ยวกับผี แต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคน การที่มีคนปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ผีนั้นท าให้ผู้ชมเข้าใจมุมมอง    

ของคนท่ีมีต่อผี หรือการให้ความหมายบางอย่างต่อผี ตัวผีและความเป็นที่ปรากฏให้เห็นในภาพยนตร์

นั้นเปรียบเสมือนโลกอีกด้านหนึ่งที่พยายามสะท้อนความเป็นมนุษย์ออกมา เป็นอีกด้านของมนุษย์ที่

ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้ หรือท าแตกต่างไปจากสิ่งที่มนุษย์ท า ตัวผีจึงเหมือนท าหน้าที่แทนมนุษย์     

ในจุดๆ ท าทั้งสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้และท าในสิ่งที่มนุษย์อย่ากท าแต่ไม่สามารถท าได้ ผีที่ปรากฏในโลก

ของผีอย่างภาพยนตร์จึงเป็นผีที่อยู่ในรูปแบบของสิ่งที่ปรากฏให้เห็น ต่างจากผีในชีวิตจริงที่อาจจะ     

ไม่ปรากฏให้เห็นหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปากต่อปากเพียงเท่านั้น การสร้างภาพยนตร์ผีขึ้นมาจึงเป็น

การสร้างสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ให้มองเห็นขึ้นมาได้  

 2.2.3 แม่นาคพระโขนง ต านานผีไทยยอดนิยม 

 ต านานแม่นาคพระโขนงนั้นมักกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ริมคลองพระโขนง หญิงสาวนาม

ว่านาคได้ตั้งท้องช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ท าให้ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น มากผู้เป็นสามีถูกเรียก

ไปรับใช้บ้านเมือง เธอจึงต้องอยู่บ้านแต่เพียงล าพัง ต่อมาได้เกิดเหตุสลดขึ้น เนื่องด้วยนาคได้สิ้นใจ

ตายขณะคลอดลูก ด้วยรักและผูกพันท าให้นางนาคไม่ได้จากไปไหน เธอยังคงเฝ้ารอท่ีจะอยู่กินกับมาก

สามีอันเป็นที่รักของเธอ ต่อมาเมื่อมากรู้ว่านางนาคเป็นผีจึงได้หนีไปที่วัดมหาบุศย์ ผีนาคจึงได้มา

หลอกหลอนผู้คน ส าแดงอิทธิฤทธิ์ของเธอเพ่ือตามสามีที่รักของเธอกลับไปอยู่ด้วยกัน 

 กล่าวได้ว่า "แม่นาคพระโขนง" เป็นผีไทยที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยมาอย่างช้านานเป็น

ต านานเล่าขานที่สืบต่อกันมากว่า 120 ปี จุดเริ่มต้นที่ท าให้ต านานผีแม่นาคนั้นมีชื่อเสียงขึ้นมา คือ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงษ์ ที่ทรงน าเรื่อง "อีนากพระโขนง" ออกแสดงที่
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โรงปรีดาลัย จนโด่งดังไปทั่วพระนครขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ กระแสความโด่งดังนี้ส่งผลให้  แม่นาคพระ

โขนงถูกน าไปสร้างเป็นบันเทิงคดีรูปแบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ละครโทรทัศน์ วรรณกรรม หรือภาพยนตร์ 

โดยภาพยนตร์แม่นาคพระโขนงถูกสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ.2479 โดย หม่อมราชวงศ์อนุศักดิ์ หัสดินทร 

แม่นาคพระโขนงในรูปแบบภาพยนตร์นั้นเริ่มต้นตั้งแต่รูปแบบภาพยนตร์เงียบ สีขาว-ด า ที่ต้องมีคน

พากษ์เวลาฉาย จนกระท้ังเป็นภาพยนตร์สีที่ปรากฏสู่จอเงินในทุกวันนี้  

 เรื่องราวของแม่นาคพระโขนงนั้นถูกตีแผ่และสร้างออกมาหลายยุคหลายสมัย รูปแบบ       

ของสื่อท่ีสร้างออกมาก็ปรับเปลี่ยนไปตามความทันสมัยของยุคนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างให้เป็นละคร

โทรทัศน์ สารคดี หรือภาพยนตร์ แต่เดิมนั้นเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงเป็นที่รู้จักกันอย่าง

แพร่หลายในสังคมไทย ผ่านต านานเรื่องเล่าปากต่อปากที่มีมาในสังคม ซึ่งท าให้เรื่องราวของแม่นาค

กลายเป็นเรื่องที่คุ้นหูกันทุกคน แต่ความแปลกของเรื่องราวดังกล่าวก็คือ แม้ว่าจะมีการดัดแปลง  

น าไปสร้างเป็นสื่อบันเทิงคดีต่างๆ มาทุกยุคทุกสมัยก็ตาม เรื่องแม่นาคพระโขนงก็ยังคงเป็นเรื่องที่

ได้รับความนิยมอย่างมาก และขายดิบขายดีอยู่ตลอด เรื่องราวที่ถูกน ามาสร้างใหม่เรื่อยๆ นั้ นก็ถูก

ตีความใหม่ และใส่รายละเอียดใหม่ๆ บางอย่างลงไป เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและยุคสมัยที่

เปลี่ยนแปลงไปด้วย   

 การวิเคราะห์การถ่ายทอดความหมายเรื่อง"ผี"ในภาพยนตร์ไทย เรื่อง "แม่นาคพระโขนง" 

พ.ศ.2521-2532 ของ วิชุดา ปานกลาง (2539) เสนอว่า เรื่องราวของผีที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้น

มักจะมีสูตรส าเร็จของภาพยนตร์รูปแบบนี้โดยเฉพาะ เช่น สูตรส าเร็จเชิงพล็อตของเรื่อง ที่ต้องมีคน

ตายเป็นผีแต่ยังคงอยากมีชีวิตอยู่และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนเช่นเดียวกับตอนก่อนตาย หรือเรื่องราวที่

ต้องมีฉากที่ผีออกอาละวาดหลอกคน นอกเหนือจากสูตรส าเร็จดังกล่าวในส่วนขององค์ประกอบย่อย

ของเรื่อง ก็ได้มีความแตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วแต่ความสร้างสรรค์ของผู้สร้าง

ภาพยนตร์แต่ละคน ซึ่งงานเขียนชิ้นนี้ได้ศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจรูปแบบการถ่ายทอดเรื่องผีและ

เทคนิคทางภาพยนตร์ที่ใช้แนวคิดที่น าเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบ้าน ผี และวัด ซึ่งเป็น

องค์ประกอบส าคัญในการจัดระเบียบทางสังคม ที่มีพ้ืนฐานมายาคติทางพระพุทธศาสนาเข้ามา       

จัดระเบียบสังคมนี้และใช้แนวคิดเชิงสัญญะวิทยา และเทคนิคการผลิตภาพยนตร์มาเป็นกรอบใน     

การมอง 

 บ้าน ผี วัด เป็นลักษณะของวิถีชีวิตของชาวบ้าน 3 ลักษณะที่ผสมกลมกลืนและเสริมซึ่งกัน

และกันอย่างแยกไม่ออก ชาวบ้านนับถือผีในขณะที่ปฏิบัติธรรมไปด้วย ความเชื่อเรื่องผีของชาวไทย



34 
 

 
 

ยังคงฝังแน่นและเห็นได้ผ่านพิธีกรรมต่างๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวเร้นลับเหล่านี้  ผีมี

ความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม ผ่านความเชื่อที่ยังคงอยู่ตราบปัจจุบัน แม้ว่าความ

ทันสมัยและวิทยาศาสตร์จะเข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์แล้วก็ตาม คนไทยก็ยังคงรู้สึกกลัวผี อีกท้ัง  วิถีชีวิต

ของสังคมไทยยังคงยึดอยู่กับความเชื่อเรื่องผี เช่น พิธีกรรมที่ท าเวลาสร้างบ้านอย่างการลงเสาเอกเชิญ

ผีหรือเทพารักษ์มาช่วยเฝ้าบ้าน หรือการตั้งศาลพระภูมิ ความเชื่อที่เหนียวแน่นนี้ท าให้ภาพยนตร์ผี

ไทยนั้นเป็นที่นิยมมากและมีการผลิตสร้างสรรค์ออกมากันมากมาย 

 เมื่อมองจากกลวิธีในภารสร้างภาพยนตร์แม่นาคพระโขนงในแต่ละยุคสมัยแล้ว จะเห็นได้ถึง

ศักยภาพในการประสานความหมายของตัวผีแม่นาค ความเชื่อเรื่องผีและความเป็นไทยเข้าด้วยกัน

โดยใช้กลยุทธ์และกลวิธีต่างๆ ท าให้แม่นาคพระโขนง เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ความเชื่อเรื่องผีไม่เคย

หายไปจากสังคมไทย ไม่ว่าจะสร้างอีกกี่ครั้งกี่หนก็ยังคงเป็นที่นิยม เสมือนกับเทพนิยายที่ให้ความ

บันเทิง แต่สอดแทรกไปด้วยความเชื่อที่ผู้ชมได้รับไปโดยไม่รู้สึกตัว 

 ตัวภาพยนตร์แม่นาคพระโขนงนั้นแม้ว่าจะมีการสร้างขึ้นมามากมายในแต่ละยุคแต่ละสมัย       

แต่สิ่งที่สังเกตเห็นได้คือ ภาพยนตร์ในเครือแม่นาคนั้นจะมีสูตรส าเร็จ ซึ่งท าให้ตัวภาพยนตร์นั้นเดาทาง

ได้ และได้ข้อคิดหรือแนวคิดแบบเดิมบางอย่าง นอกเหนือจากการที่ในภาพยนตร์ต้องมีตัวละครหลัก

อย่างมากและนาคเช่นเดียวกัน หรือการที่ให้ภาพจ าของแม่นาคว่าเป็นสาวผมยาวเหยียดสยายแล้ว      

ภาพยนตร์ในเครือนี้มีพล็อตที่เป็นสูตรส าเร็จ คือ การที่คนตายยังไม่ยอมตัดกิ เลส จึงท าให้อยาก

กลับมาใช้ชีวิตร่วมกับคนตายเช่นเดิม จากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงส าคัญของเรื่องที่ผีแม่นาคจะต้อง        

ส าแดงเดช ออกอาละวาด และจบเรื่องด้วยการที่ผีถูกก าจัดออกไป อีกทั้งยังคงสะท้อนให้เห็นถึงการ

ผลิตซ้ าความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและความสัมพันธ์ของบ้าน-ผี-วัด ภายใต้ความเชื่อที่ธรรมะต้องชนะ

อธรรม  

 ความหมายของผีในภาพยนตร์นั้นถูกสะท้อนออกมารูปแบบที่ซ่อนในตัวบทจากลักษณะที่   

ตรงกับความสัมพันธ์ ความแตกต่างกันเหมือนขาวและด าหรือสิ่งที่อยู่กันคนละฝั่งนั้นจะสามารถ     

สร้างให้เกิดความหมายในตัวบทได้ ดังจะเห็นได้จากตัวละครคู่ตรงข้ามที่เด่นชัดของภาพยนตร์เครือ                  

แม่นาคพระโขนงได้แก่ นาค และมาก ตัวอย่างเช่น การที่นาคเป็นคนตาย และมากเป็นคนเป็น การที่

นาคพยายามฝืนกฎธรรมชาติเพ่ือกลับไปอยู่กับคนรัก และการที่มากด าเนินชีวิตไปตามธรรมชาติโดย

การไปยึดติดกับภรรยาที่ตายไปแล้ว  



35 
 

 
 

 บ้าน ผี วัด เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของหมู่บ้านไทยในอดีต ท าให้หมู่บ้านยังคงอยู่ได้      

เกิดเรื่องเล่าและต านานมากมาย คนไทยสมัยก่อนนั้นนับถือผีกันมานานแล้ว แต่ถึงแม้จะนับถือผีแต่

เมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาคนไทยก็หันมานับถือพุทธด้วยในขณะเดียวกัน ท าให้ความเชื่อของพุทธ

และผีถูกผสมกันอย่างแยกไม่ได้ แม่นาคพระโขนงสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยที่เชื่อผี

และเกรงกลัวผีอย่างนาค แต่กระนั้นนาคก็ต้องสยบสยอมต่ออ านาจแห่งพระพุทธศาสนาในตอน      

ท้ายเรื่องอยู่ดี 

 ภาพยนตร์ผีไทยในสังคมไทยนั้นมีการถ่ายทอดความหมายเรื่องผีในภาพยนตร์ผีไทยมี        

สูตรส าเร็จ จึงท าให้การดูแม่นาคพระโขนงในหลาหลายเวอร์ชั่นก็ยังคงท าให้เรารับรู้ได้ถึงความคุ้นเคย

บางอย่างหรือแง่มุมบางอย่างที่ผลิตซ้ าความคิดรูปแบบเดิมๆ นอกจากนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับทรรศนะ

เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีของผู้สร้างภาพยนตร์ที่จะถ่ายทอดมาสู่ผู้รับชม 

 ความเป็นสูตรส าเร็จท าให้ภาพยนตร์แม่นาคพระโขนงที่ถูกสร้างนั้นยังคงเค้าโครงเรื่องให้           

มีความคงเดิม เพียงแต่เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดปลีกย่อยบางประการ และการเพ่ิมเทคนิค              

ทางภาพยนตร์เพ่ือเพ่ิมรสชาติของภาพยนตร์ให้มีความแปลกใหม่และดึงดูดคนดูมากยิ่งขึ้น ภาพยนตร์    

แม่นาคได้รับความนิยมจากประชาชนและประสบความส าเร็จทางด้านรายได้ทุกเรื่อง หลายต่อ     

หลายครั้งที่ได้รับความนิยมมากกว่าหนังผีเรื่องอ่ืนๆ การที่จะท าให้ตัวภาพยนตร์มีความสนุกสนาน   

เข้ากับยุคสมัยส่วนที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือการเขียนบท แม้ว่าจะมีวัตถุดิบชั้นดีอย่างต านานแม่นาคพระ

โขนงแล้ว ผู้เขียนและปรับแต่งบทก็ยังต้องใช้ความสามารถอย่างมากเพ่ือที่จะสร้างสรรค์ปรับแต่ง

เรื่องราวออกมาให้ได้รสถูกใจผู้ชมในยุคนั้น เช่นเดียวกับในงานของ  องอาจ หาญชนะวงษ์ (2560)    

ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเขียนบทภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากต านานและเหตุการณ์จริง 

 องอาจกล่าวว่าในวงการภาพยนตร์ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้ผู้ชม       

มีความรู้สึกร่วมไปด้วย กล่าวได้ว่าภาพยนตร์เปรียบเสมือนกับเอกสารบันทึกเรื่องราวของสังคม             

ทั้งรูปแบบความเป็นอยู่ของผู้คน สภาพแวดล้อม และเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งการใช้เรื่องราวที่มีอยู่

แล้วในสังคมมาสร้างเป็นภาพยนตร์ท าให้ผู้ชมเช้าถึงเรื่องราวได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเรื่องเล่าที่มีอยู่ในสังคม            

จึงเป็นเหมือนกับวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างภาพยนตร์ โดยภาพยนตร์ไทยได้น าเรื่องราวจากเหตุการณ์

จริงมาสร้าง มาจาก 2 แหล่งได้แก่ จากบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น ภาพยนตร์เรื่อง 16 ปี แห่งความหลัง              

สุรพล สมบัติเจริญ (2511) , ขาวผ่องเจ้าสังเวียน ทวี อัมพรมหา (2527) และ วัลลี (2528)               



36 
 

 
 

อีกแหล่งหนึ่งคือ จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่น ฆ่ายัดกล่อง (2508) , บุญเพ็งหีบเหล็ก (2510),     

ไอ้ย่ามแดง (2523), นวลฉวี (2527) และสะพานรักสารสิน (2530)  

 นอกจากภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากเหตุการณ์จริงโดยตรงแล้ว ภาพยนตร์จากเรื่องเล่าหรือ

ต านานที่มีอยู่ในสังคมก็เป็นวัตถุดิบชั้นดีอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งต้องสร้างสรรค์เรื่องราวให้มีความสมจริงให้

เหมาะสมกับยุคสมัยและเรื่องเล่าของต านานดังกล่าว พบว่าเรื่องเล่าหรือต านานพ้ืนบ้านของไทยที่   

เป็นที่นิยมจนถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์มากที่สุดได้แก่เรื่อง ผีปอบ และแม่นาคพระโ ขนง 

โดยเฉพาะเรื่องต านานแม่นาคที่ถูกสร้างใหม่และมีให้เห็นบนจอเงินอยู่เป็นประจ า เช่นในภาพยนตร์

เรื่อง นางนาก (2542) โดยนนทรี นิมิบุตร ที่เปลี่ยนธีม(Theme) ของภาพยนตร์ที่จากเดิมเน้นเรื่อง

การไล่ล่าระหว่างผีกับคนมาสู่เรื่องของความรัก และมีการกล่าวอ้างถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์โต  

 ซึ่งจากต านานนั้นด้วยความที่เป็นเรื่องเล่ายอดนิยมที่ถูกเล่ากันปากต่อปากของชาวไทย           

มายาวนานท าให้มีภาพยนตร์ในเครือแม่นาคเกิดขึ้นมาหลายต่อหลายเรื่อง ซึ่งส่วนมากนั้นมีการด าเนิน

เรื่องโดยเน้นไปที่เส้นเรื่องเกี่ยวกับความน่าหวาดกหลัวของผีแม่นาคที่แสดงอิทธิฤทธิ์หลอกหลอนผู้คน 

เพ่ือตามตัวสามี ตัวภาพยนตร์ให้ภาพและความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์ไปที่ความน่าหวาดกลัว              

ตามแบบฉบับภาพยนตร์ผี ซึ่งผู้ก ากับเรื่อง นางนาก (2542) ได้ทราบถึงความจ าเจดังกล่าว และ

ต้องการสร้างภาพยนตร์ให้มีมุมมองแลความรู้สึกที่แตกต่างออกไป แต่ยังคงเนื้อเรื่องบางส่วนและ   

กลิ่นอายแห่งความเป็นต านานแม่นาคพระโขนง เพียงแต่ถูกน าเสนอมาในมุมมองที่แปลกใหม่ขึ้น  

 ภาพของนางนาคที่เปลี่ยนไปจากเดิม จากนางนาคที่ผมยาวสลวยมาสู่นางนาคที่ตัดผมสั้น      

เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยที่เกิดสงคราม ในช่วงสงครามนั้นแม้เป็นผู้หญิงก็ต้องตัดผมสั้น นอกจากนี้

ตัวสะกดที่เปลี่ยนจากนางนาค ที่มี ค สะกด มาสู่นางนาก ที่มี ก สะกด เพ่ือให้เข้ากับรูปสมัยนั้นที่    

การตั้งชื่อนั้นเป็นการตั้งชื่อง่ายๆและสะกดตรงตัว อีกทั้งยังมีผิวเข้มตามความงามแบบหญิงไทย

โบราณ สร้างภาพจ าและความรู้สึกแบบใหม่ให้กับผีนางนาค ที่มีความน่าสนใจและสมจริงตาม

ประวัติศาสตร์ยิ่งขึ้น 

 ภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเน้นไปที่เรื่องราวของรักที่ไม่สมหวังของนางนาคที่ต้องการจะครองรักกับ

สามีอันเป็นที่รัก ตามแบบฉบับหนังรักที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยและสามารถท าความเข้าใจได้ง่าย 

เรื่องราวความรักอันน่าเห็นใจถูกเล่าผ่านตัวละครที่มีความย้อนยุคตามแบบไทยๆ เนื้อเรื่องที่มีการ

สร้างให้เข้ากับเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ ช่วยเสริมสร้างเสน่ห์และความแปลกใหม่ให้แก่ผู้ชม   

ท าให้ผู้คนต้องการเข้ามาค้นหาความจริงว่าเหมือนหรือแตกต่างจากเรื่องเล่าหรือภาพยนตร์ที่ผ่านๆมา
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หรือไม่อย่างไร การสร้างมุมมองแปลกใหม่ของเรื่องท าให้ภาพของนางนาคที่น่ากลัวโหดร้ายจาก

ต านานและภาพยนตร์ที่ผ่านๆมาเปลี่ยนไป แต่กลับถูกให้ภาพของความน่าสงสารในรักที่อาภัพ         

ที่ท าทุกอย่างเพ่ือความรักชวนให้ผู้ชมอยากเอาใจช่วยเธอ 

 ภาพยนตร์ที่ถูกดัดแปลงนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับหรือเรื่องเล่าไม่มากก็น้อย 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ หรือองค์ประกอบในการสร้างภาพยนตร์ ไม่วาจะเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมา

จากชีวประวัติ ต านาน หรือคดีสะเทือนขวัญ เพ่ือให้ความรู้สึกแปลกใหม่ไม่จ าเจ สร้างภาพยนตร์ที่มี        

ความสมจริงมากขึ้นตอบสนองต่อผู้ชมในยุคสมัยปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าเสนอมุมมองแบบใหม่แก่    

เรื่องเล่าที่มีในสังคม ซึ่งภาพยนตร์ในเครือแม่นาคพระโขนงเรื่อง "พี่มาก..พระโขนง" เป็นภาพยนตร์ที่มี  

การปรับแปลงตัวบทและความหมายของภาพยนตร์ในเครือออกมาได้แหวกและแปลกที่สุด เท่าที่มีมา    

โดยตัวพล็อตเรื่องที่เน้นไปในเชิงโรแมนติกและฉากจบที่ฉีกแนวภาพยนตร์เครือนี้อย่างสิ้นเชิงท าให้เกิด

กรณีศึกษาขึ้นโดย อิทธิพล วรานุศุภากุล (2558) ได้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องของ "พ่ีมาก..พระโขนง" 

และสัมพันธบทความเป็น "แม่นาคพระโขนง" สู่ "พี่มาก..พระโขนง"  

 จุดการเปลี่ยนแปลงและผลิตภาพยนตร์ผีเรื่องดังของไทยอย่าง แม่นาคพระโขนง ซึ่งเป็น

ต านานผีพ้ืนบ้านของไทยมาสู่จุกพลิกผันเมื่อมีการสร้างใหม่หรือ Remake ในเรื่อง พ่ีมากพระโขนง        

ภาพยนตร์ตลก-สยองขวัญ สร้างโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไทย หับ จ ากัด หรือ จีทีเอช (GTH) มี            

บรรจง ปิสัญธนะกุล เป็นผู้ก ากับการแสดง ที่ได้สรรค์สร้างภาพยนตร์แม่นาคพระโขนงฉบับใหม่        

แหวกแนวเดิม โดยเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างนางนาคพระโขนงในรูปแบบต่างๆ ที่เคยมีมา กับ     

พ่ีมากพระโขนง โดยใช้เกณฑ์ 4 อย่างดังนี้  การคงเดิม (Convention) สิ่งที่พ่ีมากพระโขนงยังคง   

สร้างให้มีความคงเดิมแบบหนังตระกูลแม่นาคนั้นได้แก่ ตัวละครหลักที่ประกอบไปด้วยนายมากและ

นางนาค ส่วนโครงเรื่องที่เน้นไปที่เรื่องราวความรักของนายมากและนางนาค แก่นเรื่อง เกี่ยวกับ   

ความรักและความผิดธรรมชาติระหว่างคนและผี และส่วนความขัดแย้งของเรื่อง คือความต้องการของ

นางนาคที่ต้องการจะอยู่กับนายมากแม้ตัวจะตายแล้ว กับบริบทของสังคม การเพ่ิมเติม (Extension) 

ในส่วนนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้มีการเพ่ิมเติมตัวละครใหม่เข้าไปในเรื่องคือเพ่ือนทั้ง 4 คนของนายมาก   

ที่นายมากได้ช่วยไว้ในช่วงที่ไปท าสงคราม การตัดทอน (Reduction) ในส่วนนี้ได้มีการตัดทอน       

ตัวละครที่หนังตระกูลนางนาคนั้นมี คือหมอผีที่มาปราบนางนาค และการที่ในเรื่องไม่มีใครตายเพราะ

นางนาค และการดัดแปลง (Reduction) ได้มีการดัดแปลงในส่วนของภาษาที่ใช้ให้เข้ากับยุคสมัย       

มีการสอดแทรกมุกตลกและค าที่ร่วมสมัย เช่น สไปเดอร์แมน ไม่เก็ท ไม่โอ การใช้มุมมองแบบใหม่

อย่างการเล่าผ่านมุมมองบุคคลที่ 3 โดยเพ่ือนของมาก นอกจากนี้ยังมีการดัดแปลงในส่วนของ      
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โครงเรื่องและตอนจบของเรื่องที่ท้ายที่สุดแล้วผีและคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ นาคและมากยังคง

ครองรักกันไม่เหมือนเช่นในนางนาคพระโขนงภาคอ่ืนๆ  

 จากการวิ เคราะห์นั้นแสดงให้ เห็นว่า การเลือกภาพยนตร์แม่นาคพระโขนงและ              

ภาพยนตร์ดัดแปลงใหม่อย่างพ่ีมากพระโขนงนั้นแสดงให้เห็นว่าภาพยนตร์ผีนั้นมีการปรับเปลี่ยนไป      

ตามบริบทของยุคสมัยเพ่ือให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น และไม่ยึดโยงอยู่จ าเพาะประเภทของตน                  

แต่กลับสามารถรวมเข้าอยู่กับแนวภาพยนตร์แบบอ่ืนๆได้ อย่างภาพยนตร์เรื่องพ่ีมากพระโขนง              

ที่เป็นภาพยนตร์ประเภทตลก-สยองขวัญ ซึ่งเป็นการสร้างภาพยนตร์ในจักรวาลแม่นาคพระโขนง     

รปูแบบใหม่ขึ้น การเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องกาลเทศะในพ่ีมากพระโขนง ที่แม่นาคสามารถปรากฏตัว    

ได้ตลอดเวลาและสามารถเดินเหินไปได้หมด ไม่อาศัยอยู่เฉพาะเพียงในเรือนเท่านั้น แต่กระนั้น               

ก็ยังคงความเป็นแม่นาค แม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงบางส่วนเพื่อให้มีความอรรถรสและเข้ากับปัจจุบันยิ่งขึ้น   

แต่ก็ยังคงสามารถผลิตซ้ ามุมมองเกี่ยวกับต านานแม่นาคพระโขนงและความเชื่อเรื่องผีต่อไปได้              

แต่ความหมายของผีนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม ความเป็นผีที่ไม่ได้น่ากลัวเหมือนเก่า

ก่อน มีความเหมือนคนมากขึ้น การลดความต่างละระหว่างผีและคน และท าลายความแตกต่าง

ระหว่างผีและคน การน าภาพยนตร์สองเรื่องมาเปรียบเทียบกันนั้นท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมและวงการภาพยนตร์ แต่กระนั้นภาพยนตร์แน่นาคก็ยังไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ ยังต้องมี

การศึกษาต่อยอดออกไปอีกถึงภาคต่อไปที่ถูกผลิตมา  

 ภาพยนตร์เครือแม่นาคพระโขนงที่ถูกปรับแปลงมาภาคแล้วภาคเล่าไม่ว่าภาคไหนก็เป็นที่

นิยมและท ารายได้ได้อย่างงดงาม ภายใต้ความส าเร็จเหล่านั้นเป็นที่ตั้งค าถามว่าเป็นผลมาจากการ

โฆษณาหรือการครอบง าของสื่อสารมวลชน โดย พรรณราย โอสถาภิรัตน์ (2543) ได้ออกมาแย้ง

มุมมองนั้นๆ โดยท าการศึกษาเรื่อง นางนาก: การต่อรองทางความหมายในภาพยนตร์ยอดนิยม       

เพ่ือแสดงจุดยืนและความเป็นปัจเจกของผู้ชมที่ปราศจากการครอบง าของสื่อสารมวลชนผ่าน

ภาพยนตร์ยอดนิยมอย่าง แม่นาคพระโขนงผู้ชมนั้นมีความเป็นปัจเจกอยู่ในตัวทั้งเรื่องของความชอบ

ในประเภทของภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แบบฮอลลีวู้ด ภาพยนตร์ชั้นสอง หรือภาพยนตร์

อาร์ต ปัจเจกก็มีความชอบและสาเหตุของการเลือกชมภาพยนตร์ที่แตกต่างไป นอกจากนั้นแล้ว 

มาตรฐานของการสร้างภาพยนตร์นั้นก็ยังมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่กับรูปแบบและทัศนะคติของผู้สร้าง 

และการประเมินค่าของผู้รับชม ท่ามกลางความหลากหลายของปัจเจกและเงื่อนไขมาตรฐานของ

ภาพยนตร์ที่แตกต่าง ภาพยนตร์นางนากได้ถูกผลิตขึ้นและได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม แต่ด้วย

ความที่ตัวนางนากนั้นเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทย ท าให้ความเป็นเรื่องเล่า
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นี้เองกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กับการสร้างและการเสพนางนาก ท าให้ภาพยนตร์ในเครือนี้ต้องมี

บางสิ่งบางอย่างที่เป็นหลักในการสร้างและกระบวนการให้คุณค่าผ่านการเปรียบเทียบกับความรู้

ดั้งเดิม เช่น ความเป็นหนังผี ความรักของนางนาคพระโขนง หรือความเชื่อทางศาสนา 

กลุ่มผู้ชมที่เข้ามาชมภาพยนตร์นั้นมีอย่างหลากหลาย ได้แก่ กลุ่มผู้ชมชั้นน า หรือกลุ่มผู้ชม         

ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ชม เช่น ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ ผู้เขียนงานวิจารณ์

ภาพยนตร์ หรือ ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ กลุ่มคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดแต่มีอิทธิพลมาก

ที่สุดในการให้ความหมายและการประเมินคุณค่าของภาพยนตร์ยอดนิยมอย่างนางนาก การวิจารณ์

และวิเคราะห์ตัวภาพยนตร์ที่กลุ่มนี้แสดงความคิดเห็นนั้นจะอิงอยู่กับชุดความรู้ที่เป็นนามธรรม เช่น 

องค์ประกอบทางศิลปะของการถ่ายท า ความน่าเชื่อถือของเรื่องเล่า ต่อมาคือกลุ่มปัจเจกที่มี

คุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมหรือหรือกลุ่มปัจเจกในมวลชนผู้ชม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชมภาพยนตร์

หลักของธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่จะชมภาพยนตร์อย่างน้อยเดือนละหนึ่งเรื่อง อีกทั้งยังมีการเปิดรับ    

สารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์อีกด้วย กลุ่มคนกลุ่มนี้อาจเป็นตัวแทนของการเปิดรับภาพยนตร์ฮอลลี

วู้ดเป็นหลัก เช่น นักศึกษา ข้าราชการ หรือพนักงานของหน่วยงานเอกชน การวิจารณ์และให้คุณค่า

ของภาพยนตร์ ของคนในกลุ่มนี้นั้นเป็นไปโดยการรับข้อมูลความสารจากโรงภาพยนตร์เองหรือ        

ผู้วิจารณ์ภาพยนตร์ที่เป็นกลุ่มคนในส่วนแรกมาผนวกกับความรู้สึกหรือประสบการณ์ชีวิตของตน และ

ท้ายที่สุดคือผู้ชมของแม่นาคพระโขนง หมายถึงผู้คนที่มีความสัมพันธ์หรือความรู้สึกพิเศษเกี่ยวกับ

เรื่องเล่าแม่นาคพระโขนง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เน้นการวิจารณ์และให้ความหมายของภาพยนตร์โดยให้

ความส าคัญของความจริงแท้ หรือก็คือการให้ความหมายที่เน้นไปที่ประสบการณ์หรือชุดความรู้ที่มี

เกี่ยวกับแม่นาคพระโขนงที่ตนมี จึงเป็นกลุ่มคนที่สะท้อนเกี่ยวกับการผลิตซ้ าเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับ  

แม่นาคพระโขนงเป็นหลัก 

ความหลากหลายในการสร้างและการให้คุณค่าของกลุ่มคนที่หลากหลายนั้น แสดงให้เห็นว่า

ภาพยนตร์ไม่ได้เป็นพ้ืนที่ของการครอบง า แต่เป็นโลกของการต่อรองของผู้ที่ความแตกต่างทาง

วัฒนธรรม ที่แสดงออกโดยการน าเสนอและการให้คุณค่าของความหมาย ที่ให้ภาพของความหมาย

และเหตุของความชอบในภาพยนตร์เรื่องนั้นไปในทิศทางที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ชุดความรู้ รสนิยม 

หรือความรู้สึกของคนเหล่านั้น ท่ามกลางคนมากมายที่เข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนั้น ผู้คนที่

รวมอยู่ที่เดียวกันเสมือนมวลชนแต่กลับมีความเป็นปัจเจกในตนเอง ความชอบที่เป็นกระแสหรือ

ปรากฏการณ์มาจากการให้ค่าของแต่ละคน ดังนั้นความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่องแม่นากนั้นจึงเป็น

เรื่องท่ีขึ้นอยู่กับส่วนบุคคล ไม่ใช่การครอบง าทางความคิดของอ านาจสื่อสารมวลชน 
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ความเป็นที่นิยมของแม่นาคพระโขนงที่แสดงออกผ่านความส าเร็จของภาพยนตร์เครือนี้         

ภาคแล้วภาคเล่า จึงกล่าวได้ว่าแม่นาคพระโขนงเป็นภาพยนตร์ผีไทยที่ได้รับความนิยมและ             

ประสบความส าเร็จมากที่สุด ดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นที่นิยมต่อผู้ศึกษาเช่นเดียวกัน เนื่องด้วย

สามารถศึกษาต่อยอดไปได้อีกในหลายมุมมองขึ้นอยู่กับมุมมองทางความคิดของผู้ศึกษา 

  2.3.4 ผีปอบ ต านานผีถิ่นอีสานสู่ภาพยนตร์จอเงิน            

 ผีปอบ เป็นต านานความเชื่อของชาวไทยถิ่นอีสานมาอย่างยาวนาน หรือกล่าวได้ว่าเป็น

ต านานผีท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักกันในแวดวงสังคมไทยกันถ้วนทั่ว โดยผีปอบนั้นเป็นที่รู้จักกันอย่างคับคั่ง

เนื่องด้วย การที่ตัวผีปอบนั้นถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องบ้านผีปอบ (พ.ศ. 2532-2554) ซึ่งได้รับ

กระแสตอบรับที่ดีมากจนสร้างภาคต่อรวมกันถึง 14 ภาคด้วยกัน ท าให้เกิดการสร้างภาพจ าของผีปอบ

บางอย่างขึ้น ผสมรวมกับความเชื่อที่มีมาอยู่แล้วในสังคมอีสาน ผีปอบจึงกลายเป็นต านานที่ยังคงอยู่ได้

จวบจนปัจจุบัน  

 จากการศึกษาเรื่อง ผีปอบ: วาทกรรมตกค้างในยุคออนไลน์ ของ ยงยุทธ บุราสิทธิ์ เสาวภา 

พรสิริพงษ์ และขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์(2558) ความเชื่อเรื่องผีปอบในภาคอีสานยังคงมีอิทธิพลมา

จวบจนปัจจุบัน แต่กระนั้นความเชื่อนี้ก็ส่งผลถึงความขัดแย้งระหว่างคนสองกลุ่มในภาคอีสาน 

ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ แม้ว่าความเชื่อนั้นยังคงด าเนินอยู่ไปได้เพราะเหล่าคนรุ่นเก่า ใน

ขณะเดียวกันความเชื่อเหล่านั้นก็ถูกท้าทายโดยคนสมัยใหม่ที่เริ่มตั้งค าถามกับการมีอยู่ของปอบ  

 ความเชื่อผีในกลุ่มชาวบ้านนั้นถูกให้ความส าคัญอย่างมากต่อวิถีชีวิต ผีเปรียบเสมือนผู้ก าหนด

กฏเกณฑ์ในการด าเนินชีวิตของชาวบ้าน ผีนั้นไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า แต่กระนั้นก็

สามารถรับรู้ได้จากความเชื่อและความศรัทธาจนเกิดดุลยภาพในสังคมระดับชาวบ้าน โดยเฉพาะชาว

อีสานของไทย ที่มีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นเกี่ยวกับเรื่องผี พิธีกรรมมากมายตั้งแต่เกิดจนตายของ

ชาวอีสานนั้นวนเวียนอยู่กับเรื่องของผีสางอยู่ตั้งแต่ในอดีต เช่น พิธีฮีตเดือนเก้า พิธีกรรมการท าบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย แม้ว่าสมัยที่พระพุทธศาสนาได้เข้ามาถึงยังพ้ืนที่แห่งนี้ ความเชื่อผีดังกล่าวก็

ไม่ได้สูญสลายไป เพียงแต่อยู่รวมกันเป็นสังคมแบบพุทธผีไป ความเชื่อผีในสังคมอีสานนั้นแบ่ง

ออกเป็นสองแบบคือ ผีที่ให้คุณ และผีที่ให้โทษ ผีในแบบแรกนั้นเป็นผีที่ให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน 

รักษาชุมชนให้สงบสุข แต่หากมีการล่วงละเมิดหรือท าไม่ดี ก็จะถูกอ านาจเหนือธรรมชาติลงโทษได้ 

เช่น ผีบ้าน ผีเรือน ผีแถน ผีฟ้า ส่วนผีในอีกลักษณะนั้น จะเป็นผีที่ให้โทษ หรือก็คือสร้างความ

เดือดร้อนแก่ชาวบ้าน จึงต้องมีวิธีการก าจัดผีเหล่านี้ในหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น ผีปอบ ผีห่า ผี
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แม่แล้ง ความหลากหลายในประเภทของผีและถิ่นที่อยู่นั้น ท าให้ชาวอีสานมีความเชื่อว่าทุกสิ่ งใน

ธรรมชาติล้วนมีผี เช่น ป่า เขา ไร่ นา ท าให้มีพิธีกรรมการท าบุญให้ผีอยู่เป็นประจ าตลอดทั้งปี หรือ

เมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ ความเชื่อเรื่องผีในอีสานจึงเปรียบกับกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ อย่างที่คน

อีสานยึดถือฮีตสองคองสิบสี่ หรือบรรทัดฐานการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน อันเป็นข้อก าหนดที่

เกี่ยวเนื่องกับผีอยู่มาก  

 ความเชื่อเรื่องผีปอบยังคงเป็นเครื่องมือในสังคมของอีสานอยู่บ้างบางกลุ่ม ชุมชนที่ยังคง

ประพฤติตามแบบแผน ไม่ออกนอกจริยธรรมอันดีงาม สังคงแบบรวมกลุ่ม ใครท าอะไรก็ท าตามกัน ท า

ให้คนที่แตกต่างกลายเป็นปอบไปเสียอย่างนั้น ถึงแม้ว่าคนสมัยใหม่จะไม่เห็นด้วย แต่กระนั้นก็ไม่ได้

ส่งผลกระทบมากนักต่อสังคมอีสาน แต่ผลจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การกล่าวหาว่าใครเป็น

ปอบจึงเป็นเรื่องที่ท าได้ไม่ง่ายนัก เพราะการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว อีกทั้งยังมีการตรวจสอบและ

บันทึกข้อมูลต่างๆ ท าให้เรื่องปอบอ่อนแรงลง และอาจสูญหายไปในอนาคต  

 ขณะที่ กมเลศ โพธิกนิษฐ์ (2555) เป็นอีกคนหนึ่งที่วิเคราะห์ผีปอบด้วยแนวคิดเรื่องความ

เป็น Otherness เช่นเดียวกัน การให้ภาพของผีปอบที่ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติ แต่เป็นกลุ่มคนที่แปลก

แยก และการถูกจัดการโดยกลุ่มที่กล่าวว่าตนปกติ   

 โดยการศึกษาได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับ Heterotopia (Other spaces) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ

จัดการกลุ่มคนที่ผิดแผกไปจากมาตรฐานของสังคม คนกลุ่มนี้จะถูกก าหนดให้ออกจากสังคมปกติหรือ

ห่างไกลจากการมองเห็นทั่วไปของคนในสังคม พ้ืนที่แห่งนั้นจะเป็นพ้ืนที่ที่สงวนไว้ให้เฉพาะคนเหล่านี้ 

หรือก็คือเป็นที่ที่คนปกติไม่เข้าไป แต่คนไม่ปกติห้ามออกไป เช่น คุก โรงพยาบาลโรคประสาท สังคม

สร้างคู่ความสัมพันธ์เอาไว้สองขั้ว ต้องมีขาวถึงจะมีด า ดังนั้นต้องมีฝั่งที่เข้าก าหนดว่าเป็นปกติและฝั่งที่

ไม่เป็นปกติ ดังนั้นความเป็น Otherness จึงถูกสร้างมาจากกรอบของความปกติ เช่นเดียวกับกรณี

ของผีปอบ ที่สร้างมาจากข้ัวตรงข้ามของความเป็นปกติระเบียบแบบแผนตามครรลองที่มีมาตั้งแต่อดีต 

เช่น การที่คนท าพฤติกรรมแตกต่างจากคนในสังคม และถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ ค าว่า ผีปอบ ถูกมอง

ว่าเป็นภาวะของการใช้อ านาจทางสังคมบางอย่างเพ่ือกีดกันคนที่ประพฤติตัวต่างออกไปออกจาก

สังคม ผีปอบนั้นถูกให้ความหมายของการเป็นคนอื่นในสังคม 

 ผีปอบในปรากฏการณ์ปัจจุบัน เป็นปรากฏการณ์ที่ได้สร้างบรรยากาศแห่งความ ไม่ไว้วางใจ 

และ ความหวาดระแวง การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายท าให้เกิดกลุ่มคนสองกลุ่ม กลุ่มที่กล่าวหา และกลุ่มที่ถูก

กล่าวหา ผู้ที่กล่าวหาว่าผู้อ่ืนเป็นปอบก็ไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ เพราะหวาดระแวง กลัวอ านาจ
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ลึกลับของปอบมาท าร้ายตน ส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ไม่สามารถอยู่ได้ เนื่องด้วยถูกความรู้กสึกไม่ไว้วางใจ

โจมตี ท าให้ต้องออกไปจากสังคมไป เพราะก าแพงแห่งความไว้วางใจได้ถูกท าลายลง ผู้ศึกษาเชื่อว่า

หากมีการสื่อสาร หรือการเปิดพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือสร้างความปรองดอง หรือก็คือการลดความขัดแย้ง

ของการกีดกันคนที่แตกต่างออกจากสังคม จะท าให้เหล่าผู้ที่เป็น Otherness อย่างปอบได้มีเสียงเป็น

ของตนเอง และยุติการใช้ค าว่าปอบเป็นเครื่องมือทางสังคม  

 ชนัญญา ประสาทไทย ที่ถึงแม้จะไม่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปอบโดยตรง แต่เสนอสิ่งที่

เรียกว่า “ซอมบี้ไทย” ในงานเรื่อง ซอมบี้ไทย สังคมไทย และการเมืองไทย (2559) โดยกล่าวว่า ความ

เป็นซอมบี้และความเป็นปอบ ก็มีบางอย่างเหมือนกัน นั่นก็คือการกล่าวถึง “มนุษย์” ในฐานะ 

“อมนุษย”์ โดยท าให้เห็นภาพของความเป็นอ่ืน และสิ่งที่ต้องถูกกีดกันออกจากสังคม  

 จากงานศึกษาได้ให้ความหมายของซอมบี้ไว้ว่า เป็นบางสิ่งที่ฟ้ืนมาจากความตาย ไม่ว่าจะด้วย

พิธีกรรม โรคระบาด หรือความผิดพลาดบางอย่าง ได้ปลุกเอาร่างหลังความตายกลับมาอย่างไม่สมควร 

ร่างไร้วิญญาณที่เยวไล่กัดกินคนไปทั่ว ร่างที่สมควรจะตายและหยุดนิ่งไป ทางความเชื่อ ซอมบี้จึงเป็น

สิ่งที่ท้าทายการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างยิ่ง ประเด็นความกลัวตายและเชื่อพระเจ้า มักแสดงออกผ่าน

ภาพยนตร์ในรูปแบบของวันสิ้นโลก (Zombie Apocalypse) ซอมบี้ไม่มีพลังวิเศษ แต่มีหูที่ไวต่อการ

ได้ยินเสียง ท าให้การล่า การฆ่า และการหาอาหาร เป็นไปได้ทั้งตอนกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังมี

ประสาทการรับกลิ่นที่ดี สามารถแยกกลิ่นเนื้อสดและซอมบี้ด้วยกันได้อีกด้วย เนื่องด้วยร่างกายที่ตาย

แล้ว แม้ว่าร่างจะมีแผลฉกรรจ์มากมาย แต่ก็ยังสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆ โดยไม่เจ็บปวด 

 ซอมบี้นั้นถูกกล่าวว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมของสังคม ต้องถูกก าจัด ซึ่งเป็นการจัดการของสังคม

ที่จะท าการจัดการกลุ่มคน การแยกคนที่แตกต่างออกไป และจัดการกับกลุ่มคนเหล่านั้นราวกับมี

สถานะความเป็นคนที่ต่ ากว่า หรืออย่างเลวร้ายคือการไม่เห็นว่าคนกลุ่มนั้นเป็นคนเช่นเดียว การสร้าง

ภาพจ าในภาพยนตร์ของการฆ่าซอมบี้ เนื่องด้วยการให้ความหมายว่าซอมบี้ไม่ใช่คน แม้ว่าซอมบี้จะ

เคยเป็นพ่อแม่ หรือพ่ีน้องมาก่อน เช่นเดียวกับแนวคิดเรื่องการจัดการกับปอบในสังคมไทย ที่แม้ว่า

ปอบนั้นจะเคยเป็นญาติพ่ีน้องมาก่อน แต่เมื่อกลายสภาพมาสู่การเป็นปอบแล้ว ปอบก็ต้องถูกจัดการ 

และกลายเป็น Otherness อยู่ที่  กลายเป็นที่รังเกียจ และต้องถูกจัดการตามสิ่งที่สังคมจะท า 

กลายเป็นสิ่งที่มีอ านาจความเป็นคนน้อยกว่าคนอื่นๆ ไม่ต่างไปจากซอมบี้ เมื่อมองรวมทั้งสามงานแล้ว

จึงเห็นได้ว่า ความเป็นปอบ และซอมบี้ นั้นไม่ได้ต่างไปจากการถูกตีตราว่าเป็นคนไม่ปกติจากสังคม 

ท าให้ถูกกีดกัน และเข้าระบบการก าจัดของระบบทางสังคม ผีจึงเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของความ
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เป็น Otherness และความ Voiceless ของคนที่ถูกให้ความของความเป็นอ่ืน ความกลัวในสิ่งที่ไม่

เหมือนกับตนเอง จึงต้องก าจัดสิ่งนั้นๆ ออกไปจากสังคม  

การผสมผสานของความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับของคนในสังคมรวมกับสื่อสมัยใหม่อย่าง           

การสร้างภาพยนตร์จึงได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ผีไทย ตัวภาพยนตร์ผีไทยนั้นช่วยให้สามารถเห็นภาพ   

ของผีผ่านภาพยนตร์ผีไทยที่มีในสังคมได้ นอกจากเรื่องของความเชื่อที่มีในสังคมเกี่ยวกับเรื่องผีแล้ว     

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งสี่ส่วนนั้นท าให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับภาพของภาพยนตร์ผีไทยได้

มากขึ้น ความเป็นภาพยนตร์ผีนั้นไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงเพียงแต่ผีแต่แท้จริงแล้วภาพยนตร์ประเภทนี้

นั้นสะท้อนให้เห็นถึงโลกของคน การให้โลกของผีเป็นขั้วตรงข้ามในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้และอยากที่จะ

ท า เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์และสังคมของมนุษย์ผ่านผี นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์

ระหว่างผีและคนแล้ว เรื่องราวของผีที่ถูกน ามาเล่าก็เป็นประเด็นส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องราวของผี

คลาสสิคที่เป็นที่นิยมอย่างมากจนถูกน ามาสร้างใหม่เรื่อยๆ อย่างแม่นาคพระโขนง ก็เป็นงานหนึ่งที่

สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของผีเดิมๆ ที่ถูกน ามาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ

ลื่นไหลของความหมายของผีที่ถูกตีความใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาและมุมมองที่มนุษย์อยากที่จะสะท้อน

ความเป็นผีเหล่านั้นออกมา หรือจากงานศึกษาที่เกี่ยวกับผีปอบ ก็สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความเชื่อ

และการจัดการคน โดยให้ความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างการใช้ปอบมาเป็นเครื่องมือทางสังคม ผู้คน

ที่แตกต่างกลายเป็นสิ่งที่ต้องก าจัด และแยกให้ออกจากคนทั่วไป สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของความ

เป็นผีและความเป็นคนที่ถูกตรีตราว่าไม่ปกติ ซึ่งในงานศึกษาของผู้ศึกษาก็จะน าประเด็นที่กล่าวมา

ศึกษาขยายประเด็นต่อไปด้วยมุมมองแบบใหม่อย่างแนวคิดมุมมองนิยมมาวิเคราะห์เพ่ือให้เห็น

แนวทางที่แปลกใหม่ขึ้นในวงการการศึกษาภาพยนตร์ผีไทย และการใช้แนวคิด Uncanny เข้ามาช่วย

เสริมประเด็นการศึกษาให้เห็นถึงลักษณะของผีที่ปรากฏในสังคมไทย ผ่านโลกของผีอย่างภาพยนตร์ผี

ไทย รวมทั้งความรู้สึกของคนในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับความหมายของผี ทั้งหมดทั้งมวลนี้ท าให้งานศึกษา

ชิ้นนี้ของผู้ศึกษามีความแตกต่างจากงานอ่ืนๆ ที่ได้ศึกษามาแล้ว จากการทบทวนวรรณกรรม งาน

ทั้งหมดนั้นเน้นไปที่วิธีคิดของคนที่เกี่ยวกับผี และผีที่เป็นภาพแทนของคน ในขณะที่งานของผู้ศึ กษา

จะเน้นไปที่การศึกษา “ปอบ” ทั้งในฐานะผีที่อยู่ในโลกของคน หรืออาจถูกมองว่าเป็นกึ่งคนกึ่งผี 

รวมทั้งศึกษา “ผีปอบ” ซึ่งหมายถึงคนและ/หรือผีที่อยู่ในหนังผี ความแตกต่างที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง

คือ ในขณะที่งานอ่ืนๆ พยายามที่จะหาความแตกต่างของผีและคน แต่งานศึกษาในครั้งนี้เน้นไปที่การ

อยู่ร่วมพ้ืนที่กันของคนและผี  

 



 
 

44 
 

บทที่ 3 

หนัง และ หนังผีในสังคมไทย 

  

 ในบทนี้จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของวงการภาพยนตร์ไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน 

มหรสพที่ได้รับความนิยมสูงมาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่การเข้ามาของภาพยนตร์สู่ประเทศไทย ภาพยนตร์

ที่สร้างโดยคนไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ประวัติของภาพยนตร์ผีไทย เพ่ือให้เห็นพลวัตรของภาพยนตร์

ไทยและภาพยนตร์ผีไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคสมัย ตลอดจนพลวัตรของภาพยนตร์กรณีศึกษา

อย่างภาพยนตร์ตระกูลปอบ ตั้งแต่ต านานความเชื่อสู่ภาพยนตร์จอเงิน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ 1) ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์ไทย 2) ภาพยนตร์ผีไทย และ 3) ต านานผีปอบใน

ถิ่นอีสานและภาพจ าของผีปอบในสังคมไทย 

 

3.1 ประวัติและพัฒนาการของภาพยนตร์ไทย 

 แต่เดิมมหรสพหรือสิ่งที่ให้ความบันเทิงในสังคมไทยนั้นจะเป็นการละเล่น หรือการแสดงต่างๆ    

ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนร า หนังตะลุง หรือลิเก จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2440 ชาวฝรั่งเศสจากบริษัท 

เอส. จี. มาร์คอฟสกี้ (S.G. Marchovsky-Proprieter) ได้น านวัตกรรมความบันเทิงแบบใหม่เข้ามาสู่

เมืองไทยเป็นครั้งแรกหรือก็คือ เครื่องมือที่ใช้ฉายภาพยนตร์ในยุคแรกเริ่มที่เรียกว่า ซีเนมาโตกราฟ 

(Cinematograph) มหรสพฉายแสงเล่นเงาบนจอผ้าขาว เช่นเดียวกับ หนังใหญ่ หนังตะลุง มหรสพ

ดั้งเดิมของชาวสยาม เพียงแต่ซีเนมาโตกราฟนั้นไม่จ าเป็นที่จะต้องมีผู้แสดงอยู่หลังผืนผ้าดังกล่าว ได้มี

การฉายภาพยนตร์ขึ้นครั้งแรกในไทยโดยใช้ชื่อว่า ปาริเซียน ซีเนมาโตกราฟ หรือที่ชาวไทยเรียกกันว่า 

หนังฝรั่ง จ านวน 3 คืน ณ โรงละครหม่อมเจ้าอลังการ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ครั้งส าคัญใน

ไทย มีผู้ที่สนใจไปชมมากมายราว 600 คนต่อคืน ความแปลกใหม่ของมหรสพที่ไม่จ าเป็นต้องมีผู้แสดง

อยู่หลังผ้าใบผืนบาง กับความสมจริงที่โลดแล่นเป็นฉากเป็นตอนได้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องราวท าให้

ดึงดูดความสนใจของคนไทยได้เป็นอย่างยิ่ง การเปิดโลกสู่ความบันเทิงในรูปแบบ
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ใหม่ ภาพยนตร์จึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของมหรสพรูปแบบใหม่นับตั้งแต่นั้นมา(จ าเริญลักษณ์    

ธนะวังน้อย, 2544: 7-10)  

 คณะภาพยนตร์จากหลายหลากประเทศได้แวะเวียนกันเข้ามาฉายภาพยนตร์ชนิดขึ้นจอมา

ตั้งแต่นั้นเช่นในช่วงปี พ.ศ. 2447 คณะฉายหนังเร่ชาวญี่ปุ่นได้น าภาพยนตร์เข้ามาฉายในประเทศไทย     

ซึ่งการ เข้ามาลงทุนในครั้งนี้ได้ก าไรงดงามเกินคาดไปมาก ท าให้คณะหนังเร่ชาวญี่ปุ่นได้แวะเวียน

กลับมาฉายหนังเร่ในเมืองไทยอีกครั้ง และได้สร้างโรงภาพยนตร์ชั่วคราวขึ้น จนในที่สุด ที่บริเวณ    

หลังวัด ตึกถนนเจริญกรุงก็ได้มีการตั้งโรงฉายหนังฝรั่งในรูปแบบของโรงภาพยนตร์ถาวรเป็นรายแรก

ของประเทศไทย มีการฉายภาพยนตร์กันเป็นประจ า ชาวไทยจึงได้มีโอกาสชมภาพยนตร์ในทุกๆ  คืน 

และมหรสพเช่นนี้จึงได้เพ่ิมค าขึ้นมานอกจากค าว่าหนังฝรั่งแล้ว ก็ยังถูกเรียกว่าหนังญี่ปุ่นอีกด้วย     

(เพ่ิงอ้าง) 

 ในปี พ.ศ. 2465 ช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 ได้มีการถ่ายท าภาพยนตร์ครั้งแรกขึ้นในประเทศไทย       

ชื่ อของภาพยนตร์ เ รื่ อ งนั้ นคือ  นางสาวสุ วรรณ ซึ่ งภาพยนตร์ ได้ ถู กถ่ ายท าขึ้ น โดยกลุ่ ม                       

นักสร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันจากบริษัทยูนิเวอร์ซัล ตลอดการด าเนินการถ่ายท าภาพยนตร์นั้นได้รับ

ความช่วยเหลือจากกรมมหรสพหลวงและกรมรถไฟหลวง ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่อง

แรกของประเทศไทยก็ว่าได้ โดยนักแสดงทั้งหมดที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้นล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้น 

ก ากับภาพยนตร์โดย นายเฮนรี่ แมคเรย์ ถ่ายภาพโดย นายเดล คลองสัน และน าแสดงโดย ขุนราม

ภรตศาสตร์ นางสาวเสงี่ยม นาวีเสถียร และหลวงภรตกรรมโกศล ซึ่งถือได้ว่าทั้งสามได้เล่นเป็น

พระเอก นางเอกและผู้ร้าย คนแรกของเมืองไทย ท่ามกลางความตื่นเต้นของประชาชน ภาพยนตร์

เรื่อง นางสาวสุวรรณ ก็ได้เข้าฉายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2466 

(จ าเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย, 2548: 30-32) 

 ในเวลาต่อมา ช่วงปี พ.ศ. 2546 ก็ได้มีคณะสร้างภาพยนตร์กลุ่มอ่ืนเข้าถ่ายท าในประเทศไทย     

อีกครั้ง โดยรอบนี้กลุ่มผู้มาเยือนนั้นมาจากฮอลลีวูด ได้เดินทางเข้ามาเพ่ือถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง ช้าง 

และเช่นเดียวกับภาพยนตร์เรื่องนางสาวสุวรรณ ภาพยนตร์เรื่อง ช้าง ก็ได้ใช้ผู้แสดงในภาพยนตร์

ทั้งหมดเป็นคนไทยเช่นเดียวกัน แต่กระแสที่ได้จากภาพยนตร์นั้นแตกต่างกันมาก ประจวบเหมาะกับ

ช่วงเวลาดังกล่าวมีภาพยนตร์มากมายที่ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือของคนไทย ท าให้ภาพยนตร์เรื่องช้างไม่ได้

รับความนิยมเท่าท่ีควร (อิศรา, 2551: ออนไลน์) 
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 3.1.1 ความรุ่งโรจน์ของยุคบุคเบิกอุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุค 35 มม. (พ.ศ. 2470-

2489) 

 โชคสองชั้น ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถูกสร้างโดยฝีมือผู้สร้างชาวไทยโดยบริษัทกรุงเทพ

ภาพยนตร์  ก ากับการแสดงโดย หลวงอนุรักษ์รถการ เนื้อเรื่องแต่งโดย  หลวงบุณยมานพ

พานิช ถ่ายภาพโดย หลวงกลการเจนจิต นักแสดงน าบทพระเอก มานพ ประภารักษ์ ซึ่งได้รับ         

การคัดเลือกมาจากผู้สมัครทางหน้าหนังสือพิมพ์ นักแสดงน าบทนางเอก ม.ล. สุดจิตร์ อิศราง

กูร นางเอกละครร้องและละครร าผู้ที่มีชื่อเสียงเลื่องลืออยู่ในขณะนั้น นักแสดงน าบทตัวโกง หลวงภรต

กรรมโกศล ผู้ที่มีประสบการณ์การแสดงบทผู้ ร้า ยจากการแสดงภาพยนตร์ เรื่ อง นางสาว

สุวรรณ ภาพยนตร์เรื่อง โชคสองชั้น ได้เข้าฉายเป็นครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์พัฒนากร เมื่อวันที่ 30 

กรกฎาคม พ.ศ. 2470 และได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่

ไม่เคยมีมาก่อน จึงนับได้ว่า โชคสองชั้น เป็นภาพยนตร์เรื่องแรก ที่มีมหาชนไปดูกันมากที่สุด 

ความส าเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่สร้างโดย

คนไทย และในช่วงเวลาต่อมา บริษัทถ่ายภาพยนตร์ไทยจึงสร้างภาพยนตร์เรื่อง ไม่คิดเลย และออก

ฉายในเดือนกันยายนปีนั้น (จ าเริญลักษณ์ ธนะวังน้อย, 2548: 43-48) 

 จากความส าเร็จของภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนั้นท าให้วงการภาพยนตร์ของไทยได้รุดเดินหน้า

ต่อไป จากการสร้างภาพยนตร์เงียบอย่างเรื่อง โชคสองชั้น และ ไม่คิดเลย ได้น าไปสู่การสร้าง

ภาพยนตร์เสียงที่เรียกว่า ภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม (sound on film) หรือ ภาพยนตร์พูดได้ (talkie) 

ของฮอลลีวูด ซึ่งในปี พ.ศ. 2471 ก็เริ่มมีผู้น าอุปกรณ์และภาพยนตร์ เสียงเข้ามาฉายในกรุงเทพฯ 

ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของประเทศไทยนั้นถ่ายท าโดยพ่ีน้องวสุวัต ได้แก่ภาพยนตร์ข่าวสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี เสด็จนิวัตพระนคร เมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม พ.ศ. 2474 ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ด้ถูกฉายสู่สาธารณะที่ โรงภาพยนตร์พัฒนากร ในวันที่ 7 

ธันวาคม พ.ศ. 2474 และได้รับกระแสตอบรับอย่างงดงาม ต่อมา พ่ีน้องวสุวัต จึงได้ตั้งชื่อกิจการสร้าง

ภาพยนตร์ของพวกเขาอย่างเป็นทางการว่า 'บริษัทภาพยนตร์เสียงศรีกรุง' (อิศรา, 2551: ออนไลน์) 

http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%A1.%E0%B8%A5._%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%A1.%E0%B8%A5._%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C
http://www.oknation.net/wiki/30_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%8E%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://www.oknation.net/wiki/30_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%8E%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2470
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A7
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B9%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A7
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B3%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%E2%80%9C%C3%A0%C2%B8%C2%B5
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B0%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3
http://www.oknation.net/wiki/12_%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://www.oknation.net/wiki/12_%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2474
http://www.oknation.net/wiki/7_%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://www.oknation.net/wiki/7_%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A1
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2474
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 ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลไดจ้ัดงานเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 150 ปี

ขึ้น ณ เมืองหลวงแห่งประเทศไทย ประชาชนทั่วทุกสารทิศของไทยจึงร่วมใจกันเดินทางเข้ากรุง

เพ่ือที่จะเข้ามาเฉลิมฉลองวันส าคัญนี้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ภาพยนตร์เสียงเรื่อง หลงทาง ก็ได้ถูก

ฉายขึ้นที่โรงภาพยนตร์ ท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความส าเร็จอย่างมา ยุคนีก้ล่าวได้ว่าเป็นยุคทอง

ยุคหนึ่งของวงการภาพยนตร์ไทย บริษัทเสียงศรีกรุงสร้างภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาการสร้าง

ภาพยนตร์อยู่ตลอดเวลา ภาพยนตร์จากค่ายนี้จงได้รับกระแสตอบรับที่ดีมาโดยเสมอ อีกทั้งยังเป็นที่

ก าเนิดของดาราคู่แรกของวงการภาพยนตร์ไทย คือ จ ารัส สุวคนธ์ และ มานี สุมนนัฎ นอกจากนี้  ยัง

เกิดบริษัทคู่แข่งอย่าง 'บริษัทไทยฟิล์ม' อีกด้วย (เพ่ิงอ้าง) 

(รูปภาพท่ี 3.1, จ ารัส สุวคนธ์ และ มานี สุมนนฎั ดาราคู่แรกของไทย, ที่มา: https://ugou.in/UueHK) 

 ความนิยมของภาพยนตร์เสียง และการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากค่ายภาพยนตร์มากมายในไทย    

ท าให้ภาพยนตร์เงียบค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไปและถูกแทนที่โดยภาพยนตร์เสียง ความนิยมของ

ภาพยนตร์เสียงนั้นน าไปสู่วงการการพาสกย์เสียงภาพยนตร์ ดังนั้นภาพยนตร์น าเข้าหลายเรื่องที่ไม่มี

บรรยายไทยจึงจ าเป็นต้องมีการพากย์เสียงบรรยาย นักพากย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น คือ ทิดเขียว (สิน  

สีบุญเรือง) 

 ทิดเขียวนักพากย์เสียงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น นอกจากงานพากย์เสียงภาพยนตร์น าเข้าแล้ว  

เขาก็ได้ผันตัวเองไปเป็นนักพากย์หนังพูดอีกด้วย โดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้ทดลองพากย์เป็น

ภาพยนตร์อินเดีย เรื่อง อาบูหะซัน ด้วยความนิยมของภาพยนตร์พากย์ไทย ท าให้ผู้สร้างภาพยนตร์

http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8E&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B9%C2%8C
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A2
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ไทยบางรายที่ไม่มีทุนมากนักได้ริเริ่มกิจการภาพยนตร์ในรูปแบบใหม่ที่จะสร้างความส าเร็จโดยที่ไม่

ต้องลงทุนจ านวนมาก ภาพยนตร์นั้นถูกสร้างแบบเดียวกับภาพยนตร์เงียบ หรือก็คือการถ่ายท าโดยไม่

มีการบันทึกเสียง หลังจากนั้นจึงได้มีการเชิญนักพากย์ที่เป็นที่นิยมมาพากย์เสียงในภายหลัง โดยผู้ที่

เริ่มบุกเบิกในการสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบนี้ได้แก่ บริษัทบูรพาภาพยนตร์ และบริษัทหัสดินทร์

ภาพยนตร์ ซึ่งได้ทดลองสร้างหนังเรื่อง อ านาจความรัก และ สาวเครือฟ้า โดยกระแสตอบรับจากทาง

ผู้ชมนั้นเป็นไปอย่างล้นหลามและประสบความส าเร็จอย่างมาก ท าให้เกิดผู้สร้างรายเล็กรายใหญ่

ตามมาหลายราย (นายยั้งคิด, 2559: ออนไลน์) 

 จนกระท่ังในช่วงปี พ.ศ. 2483 ไดเ้กิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุโรป ท าให้เกิดภาวะขาดแคลน

ฟิล์มถ่ายภาพยนตร์ขนาด 35 มิลลิเมตร และเนื่องด้วยปัญหาดังกล่าว ผู้สร้างภาพยนตร์ในประเทศ

ไทย   จึงหันมาใช้ฟิล์มขนาด 16 มิลลิเมตร ที่ยังพอหาได้ในท้องตลาดมาใช้แทน  จากการปรับตัว

ดังกล่าว ท าให้กิจการหนังพากย์ยังคงสามารถด าเนินต่อไปได้ ดังนั้น จึงท าให้ในช่วงเวลาที่เกิดสงคราม 

หนังพากย์ 16 มิลลิเมตร ก็ยังคงออกฉายได้ตลอดแม้ว่าจะไม่ต่อเนื่องก็ตาม (จ าเริญลักษณ์ ธนะวัง

น้อย, 2544: 204) 

 3.1.2 ภาพยนตร์ไทยในยุค 16 มม. (พ.ศ. 2490 - 2515) 

 จากวิกฤตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้วงการสร้างภาพยนตร์ไทยเปลี่ยนไป เหล่าผู้สร้าง

ภาพยนตร์ไทยหันมานิยมสร้างภาพยนตร์ด้วยฟิล์มขนาด 16 มิลลิเมตร แทนการใช้ฟิล์มขนาด 35   

โดยภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตรที่ประสบความส าเร็จอย่างมากได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง สุภาพบุรุษเสือ

ไทย น าแสดงโดย สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์ ละออ ทิพยวงศ์ สอางค์ ทิพยทัศน์ ประชุม จุลละภมร และ   

เกื้อกูล อารีมิตร (จ าเริญลักษณ์, เพ่ิงอ้าง) 

 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส แม้ว่าภาพยนตร์ที่ถ่ายท าด้วยฟิล์ม 16 มิลลิเมตร จะถูกจัดว่าเป็น    

การสร้างภาพยนตร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่การถ่ายท าโดยใช้ฟิล์มในรูปแบบนี้นั้นท าให้การถ่ายท า

ภาพยนตร์ด าเนิน  ไปได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่ล้างฟิล์มก็สามารถน าภาพยนตร์ออกฉายได้ นอกจากนี้

การใช้ฟิล์มขนาด 16 มิลลิเมตรนั้นยังใช้ต้นทุนต่ ากว่าการใช้ฟิล์มมาตรฐานขนาด 35 มิลลิเมตรอีกด้วย 

การที่ใช้ต้นทุนต่ าแต่สามารถกอบโกยก าไรได้อย่างงดงาม ท าให้เกิดนักสร้างภาพยนตร์มือสมัครเล่น

มากมายที่ถูกจู งใจ โดยประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น  เหล่ามือสมัครเล่นกระโดดเข้ามาเป็น         

ผู้อ านวยการสร้างกันมากมาย วงการการสร้างภาพยนตร์ไทยในระบบ 16 มิลลิเมตร จึงได้รับ      

ความนิยมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2500-2515 ช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาอัน

http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2483
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B9%C2%88_2
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%9B
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A2
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A0%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A9%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A2
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รุ่งโรจน์ของวงการภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตร มีภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตรมากมายถูกผลิตขึ้นมาใน      

ช่วงระยะ 15 ปีเต็มนี้ แต่กระนั้นความรุ่งเรืองนั้นกลับเป็นไปใน เชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ 

ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างออกมามากมายนั้น ถูกสร้างจนบางครั้ง ก็เกิดเป็นสูตรส าเร็จบางประการขึ้นมา 

เน้นเพียงความเพลิดเพลิน เพียงแค่ในผู้คนได้รู้สึกถึงการพักผ่อนจากโลกแห่งความเป็นจริง สูตรส าเร็จ

ของภาพยนตร์ในยุคนี้นั้นจะต้องมีครบรส ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งๆนั้นจะต้องมีทั้งตลกขบขัน ช่วงชีวิต

เศร้าเคล้าน้ าตา ฉากแอคชั่นบู๊ล้างผลาญ อีกทั้งยังต้องมีฉากโป๊บ้างในบางฉากบางตอน เรื่องราวของ

ภาพยนตร์สูตรส าเร็จนี้จึงมักเป็นไปแบบสุขนาฏกรรมที่ต้องจบลงด้วยธรรมะชนะอธรรมเสมอ        

(อิศรา, 2551: ออนไลน์) 

 จุดเด่นอีกสิ่งหนึ่งของภาพยนตร์ในยุคนี้ก็คือ ดาราในยุคนั้น หรือก็คือนักแสดงน าต่างๆ       

ซึ่งมักจะเน้นการใช้ดาราที่มีชื่อเสียงมาเล่นภาพยนตร์ในหลายๆ เรื่องและมีการผูกขาดนักแสดงบางคน 

ตัวอย่างเช่น มิตร ชัยบัญชา พระเอกตลอดกาลของวงการภาพยนตร์ไทย ได้เล่นหนังเป็นพระเอก

มาแล้วถึง 300 เรื่อง โดยภาพยนตร์เรื่องต่างๆของเขาก็ได้มีการผลัดเปลี่ยนตัวผู้แสดงน าบทนางเอกไป

เรื่อย ตั้งแต่ วิไลวรรณ วัฒนพานิช , อมรา อัศวนนท์ และ รัตนาภรณ์ อินทรก าแหง จนมาในปี       

พ.ศ. 2505-2513 บทพระนางคู่ขวัญของไทยก็ได้ถือก าเนิดขึ้น วงการภาพยนตร์ไทยจึงได้ถูกผูกขาด

โดย 'มิตร-เพชรา' (ข่าวไทยพีบีเอส, 2562: ออนไลน์) 

 

(รูปภาพท่ี 3.2, ภาพยนตรเ์รื่องอินทรีทอง น าแสดงโดย พระนางคู่ขวัญ 'มิตร-เพชรา', ที่มา: 

https://ugou.in/YL9L6) 

 การถ่ายท าภาพยนตร์ในยุคนี้นั้นเป็นไปโดยที่ให้เหล่านักแสดงนั้นพูดบทของตนเอง แต่ไม่มี

การบันทึกเสียงในขณะที่พูด ดังนั้นในชุดแรกจึงได้ภาพยนตร์แบบเงียบออกมา ปรากฏเพียงท่าทาง

และการขยับปากพูดของผู้แสดงเท่านั้นโดยที่ไม่มีเสียงใดๆ และภาพยนตร์เงียบดังกล่าวก็จะถูกน าไป
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บันทึกเสียงต่อมาโดยนักพากย์ ดังนั้นนักพากย์จึงเป็นบุคคลส าคัญที่ท าให้ภาพยนตร์เหล่านั้นสามารถ

สื่อสารกับคนดูได้ ท าให้นักพากย์กลายเป็นตัวละครส าคัญในยุคนี้ที่เปรียบเสมือนกับผู้ที่ดึงดูดผู้ชม

เพ่ือให้เข้ามาชมภาพยนตร์ด้วย นอกเหนือจากการแสดงของนักแสดงคู่ขวัญ ในช่วงเวลานั้นนักพากย์ที่

มีชื่อเสียง ได้แก่ รุจิรา-มารศรี พันค า (พร้อมสิน สีบุญเรื่อง) เสน่ห์ โกมารชุน จุรี โอศิริ สีเทา สมพงษ์  

วงศ์รักไทย ฯลฯ (mhamui, 2550: ออนไลน์) 

  3.1.3 ภาพยนตร์ไทยกับการสะท้อนภาพสังคม (พ.ศ. 2516 - 2529) 

 ภาพยนตร์ไทยในยุคนี้กล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของหนังสะท้อนสังคม เนื่องด้วยสภาพสังคมใน    

ช่วงยุคนี้นั้นเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ทางสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 และ 6 

ตุลา ท าให้ภาพยนตร์ที่ออกมานั้นถูกสร้างออกมาราวกับว่าเปนกระจกที่สะท้อนปัญหาการเมืองและ

สังคม  ในช่วงเวลานั้น  

(รูปภาพท่ี 3.3, ภาพยนตรเ์รื่องเขาช่ือกานต์ น าแสดงโดย สรพงษ์ ชาตรี, นัยนา ชีวานันท์ และภิญโญ ทองเจือ, ที่มา: 

https://bit.ly/2mNijxS) 

 ยุคทองของภาพยนตร์ 16 มิลลิเมตรได้จบลงเมื่อพระเอกตลอดกาลอย่าง มิตร ชัยบัญชา  ได้

เสียชีวิตลงในปี พ.ศ. 2513 จากภาพยนตร์ 16 มิลลเมตรที่ต้องพากย์สด น าไปสู่การหวนกลับมาของ

ภาพยนตร์ขนาด 35 มิลลิเมตร แต่ในครั้งนี้นั้นภาพยนตร์ได้ยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง นอกจากจะ

เป็นภาพยนตร์ขนาด 35 มิลลิเมตรแล้ว ยังมีเสียงในฟิล์มอีกด้วย เนื่องมาจากผลของรัฐบาลไทยในช่วง

นั้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์ไทยโดยการสร้างมาตรฐานใหม่ๆ ของวงการภาพยนตร์ขึ้น 

อีกทั้งในช่วงนั้นยังมีผู้ก ากับหัวก้าวหน้าอย่าง เปี๊ยก โปสเตอร์ ที่สร้างภาพยนตร์เรื่อง โทน ด้วยระบบ 

35 มิลลิเมตร ภาพยนตร์ที่เน้นเนื้อหาตลกขบขันเป็นหลัก ถึงแม้ว่าตัวภาพยนตร์จะดูไม่มีอะไรมากนัก

http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B5_%C3%A0%C2%B9%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B4
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit
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แต่การสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักสร้างภาพยนตร์ท่านอื่นอีกมากมาย 

โดยเฉพาะ ม.จ. ชาตรีเฉลิม ยุคล หรือ ท่านมุ้ย และสักกะ จารุจินดา (อิศรา, 2551: ออนไลน์) 

 ด้วยความที่ภาพยนตร์ในยุคนี้นั้นเน้นไปที่การสะท้อนสังคมจากปรากฏการณ์ต่างๆ ท าให้

ภาพยนตร์บางเรื่องที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ควรน าเสนอนั้นถูกเซ็นเซอร์ฉากบางฉากหรือตัด

ข้อมูลบางส่วนออกไป ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง เขาชื่อกานต์ ที่มีปัญหากับเซ็นเซอร์ตั้งแต่ต้น 

เนื่องด้วยตัวเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยตรง ซึ่งเป็นประเด็น

อ่อนไหวที่ในสมัยนั้นยังไม่มีใครกล้าแตะต้องหรือน าเสนอออกมา  

 โดยภาพยนตร์ ในยุคนี้ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์บ้านเมืองและสังคมที่                 

ประสบความส าเร็จ ได้แก่ เรื่อง เทพธิดาโรงแรม ของท่านมุ้ย โดยในภาพยนตร์นั้นได้ใส่ฉากเหตุการณ์

จริงในการเดินขบวนลงไปด้วย และเมื่อตัวภาพยนตร์ได้เข้าฉายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2517 ภาพยนตร์

เรื่องนี้ก็ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก นอกจากภาพยนตร์เรื่อง เทพธิดาโรงแรมแล้ว ท่านมุ้ยก็ยัง

ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องอ่ืนในเวลาต่อมา อีกหลายเรื่อง เช่น เทวดาเดินดิน ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ

วิพากษ์วิจารณ์สังคมเมื่อประชาธิปไตยเบ่งบานจนเฟ้อ ภาพยนตร์เรื่องนี้เองก็เป็นอีกเรื่องที่ได้รับ

กระแสตอบรับจากผู้ชมไปได้ด้วยดี  

 เมื่อโศกนาฏกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จบลงไป ยุคทองของภาพยนตร์สะท้อนสังคมก็

ได้จบลงไปด้วย เนื่องจากบ้านเมืองกลับเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้ง การปกครองบ้านเมื่องโดย นายธานินทร์ 

กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในยุคนั้น ท าให้สภาพบ้านเมืองไม่ต่างไปจากการปกครองแบบยุคเผด็จ

การทหาร ภาพยนตร์สะท้อนสังคมไม่สามารถถูกน าเสนอได้ ผู้สร้างภาพยนตร์ตกอยู่ในภาวะจ ายอมที่

จะไม่น าเสนอหรือสร้างภาพยนตร์เสียดสีสังคมขึ้น ภาพยนตร์ที่ผลิตออกมาในช่วงนี้ จึงได้กลับสู่ความ

บันเทิงเต็มรูปแบบอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น รักอุตลุด หรือ เทพบุตรต๊ะติ๊งโหน่ง ของสมพงษ์ ตรีบุปผา 

ภาพยนตร์ตลาดที่เน้นความตลกขบขันเป็นหลัก นอกจากนี้จากการปกครองของรัฐบาลชุดนี้ได้สร้าง

มาตรการขึ้นภาษีน าเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศ จากเมตรละ 2.20 บาท เป็นเมตรละ 30 บาท ท าให้

ภาพยนตร์ต่างประเทศนั้นเกิดการชะลอตัวในการน าเข้าสู่ประเทศไทย เนื่องด้วยปัญหาเรื่องภาษี

น าเข้าภาพยนตร์ท าให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น ผู้สร้างชาวไทยหันมาสร้างภาพยนตร์มากขึ้น

กว่าเดิม ท าให้ในช่วงเวลานี้เองมีการผลิตหนังไทยเพ่ิมถึงปีละ 160 เรื่อง (อิศรา , เพ่ิงอ้าง) 

 3.1.4 ยุคแห่งภาพยนตร์วัยรุ่น (พ.ศ. 2530 - 2539) 

http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%82%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%B7%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B9%C2%8C
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%89%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2517
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%A8%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B9%C2%8C_%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%8A%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A2%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%90%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B5
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D%C3%A0%C2%B9%C2%87%C3%A0%C2%B8%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%AB%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%A3
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%A3%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B8%C3%A0%C2%B8%E2%80%9D
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%8A%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8A%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C_%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%B2&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B9%E2%82%AC%C3%A0%C2%B8%C2%A1%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2%C3%A0%C2%B8%C2%A3
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%E2%80%94
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2532 ภาพยนตร์ในยุคนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่เน้นไปที่กลุ่มผู้ชมที่เป็นวัยรุ่น    

ท าให้ภาพยนตร์ที่ผลิตออกมาจึงเป็นภาพยนตร์วัยรุ่น เช่นภาพยนตรเรื่อง ซึมน้อยหน่อยกะล่อนมาก

หน่อย, ปลื้ม ,ฉลุย โดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่อง บุญชูผู้น่ารัก ภาพยนตร์ที่ประสบความส าเร็จอย่างมาก

ของผู้ก ากับมากความสามารถอย่าง บัณฑิต ฤทธิ์ถกล ซ่ึงหลังจากความส าเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ 

บัณฑิตก็ขึ้นแท่นเป็นผู้สร้างหนังร่วมสมัยที่มีหนังท าเงินและหนังคุณภาพมากที่สุด โดยบัณฑิตได้ท า

หนังชุดบุญชูถึง 6 เรื่องในช่วงปี 2531-2538 และในปี พ.ศ. 2534 ไทเอนเตอร์เทนเมนท์ ได้สร้าง

ภาพยนตร์เรื่อง กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้ ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความส าเร็จในยุคนี้อีกเรื่อง

หนึ่ง (สุทธากร สันติธวัช, 2540: 129-132) 

 

(รูปภาพท่ี 3.4, กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้, ที่มา: https://bit.ly/2nDkaFH) 

 ในช่วงปี  พ.ศ.  2532-2535 นอกจากภาพยนตร์ประเภทวัยรุ่นแล้ว ในยุคนี้ก็ยังมี                        

การผลิตภาพยนตร์ประเภทอ่ืนๆด้วย โดยเฉพาะภาพยนตร์ผี ภาพยนตร์แอคชั่น และภาพยนตร์โป๊        

โดยภาพยนตร์ประเภทต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นภาพยนตร์เกรดบีทั้งสิ้น ภาพยนตร์เกรดบี หรือ 

ภาพยนตร์ที่ใช้เงินลงทุนต่ าของผู้สร้างรายเล็กๆ หนังผีในชุดบ้านผีปอบ เป็นภาพยนตร์ชุดเกรดบีที่

ได้รับความนิยมมากและประสบความส าเร็จอย่างสูง และถูกสร้างติดต่อกันมากกว่า 10 ภาคในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2537 (สุทธากร, เพิ่งอ้าง)มกร 

 ในระยะต่อมาช่วงปลายทศวรรษ ภาพยนตร์ไทยก็ได้ถูกปรับปรุ งและสามารถยกระดับได้

ทัดเทียมกับภาพยนตร์ของฮ่องกงและฮอลลีวูด ด้วยความที่คุณภาพของภาพยนตร์เพ่ิมขึ้น ท าให้

กระบวนการสร้างภาพยนตร์นั้นยากขึ้น ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2533 จากเดิมที่

ผลิตภาพยนตร์มากกว่า 100 เรื่อง ก็ลดลงเหลือเพียง 30 เรื่อง ปริมาณที่ลดลงแต่คุณภาพนั้นเพ่ิมมาก

http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B6%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%A1&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2&action=edit
http://www.oknation.net/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B8%C2%B1%C3%A0%C2%B8%E2%80%9C%C3%A0%C2%B8%E2%80%98%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B8%E2%80%A2_%C3%A0%C2%B8%C2%A4%C3%A0%C2%B8%E2%80%94%C3%A0%C2%B8%C2%98%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%C2%8C%C3%A0%C2%B8%E2%80%93%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9E.%C3%A0%C2%B8%C2%A8._2534
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B8%C2%A5%C3%A0%C2%B8%C2%B4%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%87%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%81%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%9E%C3%A0%C2%B9%C2%88%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%AA%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B9%C2%84%C3%A0%C2%B8%C2%A7%C3%A0%C2%B9%C2%89
http://www.oknation.net/wiki/%C3%A0%C2%B8%C2%9A%C3%A0%C2%B9%C2%89%C3%A0%C2%B8%C2%B2%C3%A0%C2%B8%C2%99%C3%A0%C2%B8%C2%9C%C3%A0%C2%B8%C2%B5%C3%A0%C2%B8%C2%9B%C3%A0%C2%B8%C2%AD%C3%A0%C2%B8%C2%9A
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ขึ้น ท าให้รายได้ต่อเรื่องของภาพยนตร์เพ่ิมมากขึ้น จากเดิมที่เรื่องหนึ่งจะได้รายได้ราว 20-30 ล้าน

บาท ก็เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 50-70 ล้านบาทในช่วงปี พ.ศ. 2531-2534 แต่กระนั้นก็ยังห่างไกลจากฮอลลีวูด

ที่สามารถท ารายได้ได้สูงถึง 100 ล้านบาทเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2539 (สุทธากร, เพ่ิงอ้าง : 129-

132) 

 การเติบโตของตลาดวิดีโอ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูด             

ท าให้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวงการภาพยนตร์ไทย นอกจากการปรับเปลี่ยนภาพยนตร์ให้มี

มาตรฐานขึ้นแล้ว ตัวโรงภาพยนตร์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2537 

รูปแบบโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพฯ ได้เข้าสู่ระบบมัลติเพล็กซ์ หรือก็คือโรงภาพยนตร์ขนาดย่อยกับ

ระบบฉายที่ทันสมัยที่ปรากฏอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ที่ส้รางขึ้นเพ่ือรับกับความทันสมัยของภาพยนตร์

ฮอลลีวูด ภาพยนตร์ไทยจึงค่อยๆลดการผลิตลงไปเรื่อยๆจนปัจจุบัน  

 3.1.5 ภาพยนตร์ไทยในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) 

 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดปรากฏการณ์ในวงการภาพยนตร์ไทยในระดับสะเทือนวงการ        

เมื่อภาพยนตร์เรื่อง อันธพาลคครองเมือง จากค่ายไทเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ก ากับโดย ก้องเกียรติ โขมศิริ    

ที่ประสบความส าเร็จชนิดที่ทุบสถิติรายได้ทุกเรื่องในประเทศไทยด้วยรายได้มากกว่า 70 ล้านบาท         

ซึ่งกระแสความโด่งดังและความส าเร็จของภาพยนตร์ไทยนั้นไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องนี้เรื่อง ยุคนี้กล่าวได้

ว่าเป็นยุคทองแห่งภาพยนตร์อมตะ ภาพยนตร์ที่ท ารายได้สูงสุดตลอดกาล 20 อันดับแรกล้วนอยู่

ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540-2548 ในยุคนี้มีภาพยนตร์ไทย 9 เรื่องที่สามารถท ารายได้สูงทะลุสถิติ

มากกว่า 100 ล้านบาท ได้แก่ภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท (2544) รายได้ภายในประเทศกว่า 700 ล้าน

บาท ภาพยนตร์เรื่อง   นางนาก (2542) กับสถิติรายได้ราว 150 ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง บางระจัน 

ก ากับโดย ธนิต จิตต์นุกูล กวาดรายได้ราว 150.4 ล้าน ภาพยนตร์เรื่อง มือปืน/โลก/พระ/จัน ก ากับ

โดย ยุทธเลิศ สิปปภาคกับรายได้ 120 ล้าน และ ภาพยนตร์เรื่อง สตรีเหล็ก ของ ยงยุทธ ทองกองทุน 

กับรายได้ 99 ล้าน (ปัญญิศา จันทราช, 2553: ออนไลน์) 

 อุตสาหกรรมวงการภาพยนตร์ไทยในยุคปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างยิ่งยวด การ

แข่งขันท่ีสูงขึ้นในวงการภาพยนตร์อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากกระแสโลกท่ีเป็นตัวก าหนดรสนิยม

ของการดูภาพยนตร์ของผู้ชม รสนิยมการชมภาพยนตร์ของคนไทยก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปให้เท่าทัน

โลกอีกทั้งการเข้ามาของผู้ก ากับหน้าใหม่ ที่มีศิลปะในการจัดการทางด้านธุรกิจ และการกระตุ้น

ผู้บริโภคจากสื่อโฆษณาต่างๆ 
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(รูปภาพท่ี 3.5, อันธพาลครองเมือง, ที่มา: https://bit.ly/2m0WsT8) 

 ประเภทของภาพยนตร์ไทยมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์    

ภาพยนตร์สยองขวัญ ภาพยนตร์กระแสสังคม ภาพยนตร์ที่สะท้อนอุดมคติความเป็นไทย และ     

ภาพยนตร์ตลก นอกจากความหลากหลายที่เพ่ิมขึ้นในวงการภาพยนตร์ไทยแล้ว คุณภาพของ     

ภาพยนตร์ไทยก็พุ่งทะยานจนได้รับการยอมรับในต่างประเทศอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง   

ต้มย ากุ้ง (2548) หรือ The Protector ก ากับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ไทยที่

ได้ก้าวสู่วงการภาพยนตร์โลกเป็นเรื่องแรกของไทย ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ไทยเรื่องแรกที่สามารถ     

ก้าวเข้าไปสู่บ็อกซ์ออฟฟิส นอกจากภาพยนตร์เรื่องนี้แล้ว บางกอกแดนเจอรัส (2543) ก็ได้ก้าวเข้าสู่  

วงการภาพยนตร์โลกโดยได้ไปเปิดตัวที่งานเทศกาลหนังที่โทรอนโต และในปี 2550 ภาพยนตร์ไทยก็

ได้คว้ารางวัลระดับโลก รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากการประกวดในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ ที่

ประเทศเบลเยียม ของภาพยนตร์เรื่อง เพ่ือน...กูรักมึงว่ะ ภาพยนตร์ชายรักชาย ที่ก ากับการแสดงโดย 

พจน์ อานนท์ (อิศรา, 2551: ออนไลน์) 

 หนึ่งในผู้ก ากับภาพยนตร์ยุคนี้ที่เป็นที่จับตามอง เจ้ย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล ผู้ก ากับ

ภาพยนตร์สายอาร์ตชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังพร้อมด้วยรางวัลระดับโลกมากมาย  เจ้ย                   

อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล โดยเฉพาะในปี 2553 ภาพยนตร์ เรื่อง “ลุงบุญมีระลึกชาติ ”                   

(Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) ภาพยนตร์แนวเซอร์เรียลลิส(Surrealism) 

ได้รับรางวัลสูงสุดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ อย่างรางวัลปาล์มทองค า (Palme d’Or)         

(เก้า มีนานนท์ , 2561: ออนไลน์) โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลุงบุญมี ชายผู้อาศัยอยู่ที่

https://bit.ly/2m0WsT8
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จังหวัดเลย ใช้ชีวิตด้วยการท าสวนมะเดื่อ แต่อยู่มาวันหนึ่ง เนื่องด้วยอาการไตวายเรื้อรังที่เป็นมานาน

เริ่มมีอาการไม่ดีท าให้ลุงรู้ได้ว่าตนเองนั้นก าลังจะเสียชีวิตในอีก 48 ชั่วโมง ท าให้เขาได้ติดต่อหาญาติ

อย่างเจนจิรา มารับเขาจากโรงพยาบาลเพ่ือกลับไปตายที่บ้านสวน ฉากที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง

นี้คือ ในช่วงที่ลุงบุญมีนั้นสามารถระลึงชาติได้แล้วนั่งคุยเรื่องราวชาติก่อนของตนระหว่างทาน    

อาหารเย็น แต่ผู้ที่อยู่ในวงสนทนานั้นไม่ใช่คนเป็นแต่กลับเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วอย่าง ภรรยาของเขา 

ลูกชายที่สาบสูญในรูปร่างของผีวานร (Sukhdev Sandhu , 2553: ออนไลน์) โดยภาพยนตร์เรื่องนี้

แสดงให้เห็นถึงการเปิดพ้ืนที่ให้สิ่งเหนือธรรมชาติ ที่ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ผี แม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ใช่

ภาพยนตร์สยองขวัญ แต่กลับแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ของโลกที่คนและสิ่งเหนือธรรมชาติสามารถอยู่

ร่วมกันและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ โลกที่เป็นที่อยู่รวมกับของสรรพสิ่งต่างๆ ที่หลากหลายอย่ าง       

เท่าเทียม อันเป็นฐานคิดของแนวคิดมุมมองนิยม  

 จากอดีตสู่ปัจจุบัน วงการภาพยนตร์ไทยได้ปรับเปลี่ยนไปมากมาย ทั้งเรื่องของคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต ความหลากหลายที่มากขึ้น กับมาตรฐานที่ก้าวเข้าสู่สากลโลก จากภาพยนตร์เงียบ

ขนาด 16 มิลลิเมตรก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์คุณภาพสูงในปัจจุบัน ภาพยนตร์ไทยก็ยังไม่มีทีถ้าว่าจะ

หยุดลง แต่กลับพัฒนาเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าปริมาณภาพยนตร์ที่ผลิตจะลดลงไปมากจากอดีตจน   

เหลือเพียงไม่กี่เรื่องต่อปี แต่ภาพยตร์ที่ผลิตกลับมีคุณภาพมากขึ้น และได้รับการยอมรับไปทั่วโลก 

โดยเฉพาะภาพยนตร์ผีไทย ภาพยนตร์เกรดบีที่ทุบสถิติมากมาย และเป็นที่โจษจันในเรื่องของคุณภาพ

มาหลายสมัย   

 

3.2 ภาพยนตร์ผีไทย  

 แต่เดิมนั้นสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับหรือภูตผีมาอย่างยาวนาน โดยแรกเริ่ม

นั้นเรื่องราวเหล่านี้ถูกผลิตซ้ าและส่งต่อกันผ่านเรื่องเล่า ต่อมาเมื่อความเจริญได้เพ่ิมขึ้น ท าให้การ

ถ่ายทอดวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมนั้นมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับเรื่องเร้นลับหรือเรื่องผี

ที่ได้ยกระดับจากการเป็นเรื่องเล่าไปสู่การสร้างสรรค์เป็นสื่อต่างๆ โดยการท าให้เรื่องเล่ากลายเป็นสิ่ง

ที่เป็นรูปธรรม เช่น วรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือละครโทรทัศน์ หรือก็คือสื่อบันเทิงคดีสยองขวัญ อีก

ทั้งสื่อประเภทนี้ยังเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสังคมไทย เพราะผู้คนในสังคมยังคงปรารถนา

ที่จะสัมผัสกับเรื่องเร้นลับเหล่านั้น ปัจจัยสนับสนุนให้เกิดสื่อประเภทนี้ในสังคมไทยเนื่องจากในหลาย

พ้ืนที่ระบบความเชื่อแบบวิญญาณนิยมยังคงมีอยู่ในสังคม เห็นได้จากข่าวประจ าวันที่น าเสนอเรื่อง
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ความเชื่อต่างๆ เหล่านี้อยู่เป็นระยะ และรายการสารคดีถ่ายท าในสถานที่จริงจ านวนมาก ที่มักระบุว่า 

“เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลหรือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม” ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความเชื่อ

เกี่ยวกับเรื่องอ านาจเหนือธรรมชาติทั้งสิ้น  

 สื่อบันเทิงคดีสยองขวัญที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ภาพยนตร์ผีไทย โดยภาพยนตร์ผีไทย 

เป็นสื่อบันเทิงคดีที่พูดถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเร้นลับ ผี หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภพภูมิหลัง

ความตาย ทีใ่ห้ความบันเทิงจากภาพและเสียง ภาพยนตร์ผีไทยนั้นแต่เดิมจะเน้นไปที่ความเชื่อท้องถิ่น

ที่มีอยู่ในสังคมไทย เช่น ผีตานี นางตะเคียน ท าให้ผู้รับชมนั้นเข้าถึงเนื้อเรื่องได้อย่างง่ายดาย 

ภาพยนตร์ประเภทนี้ท าก าไรได้มากและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ซึ่งปัจจุบันภาพยนตร์

ผีไทยนั้นได้ปรับแปลงไปมาก สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ได้ดังนี้คือ ภาพยนตร์ผีตลก คือ 

ภาพยนตร์ที่เน้นความสนุกสาน ตลกเฮฮา ผีในภาพยนตร์ประเภทนี้จะไม่มีการถูกกล่าวถึงปูมหลัง มี

หน้าที่หลอกคนเฉยๆ ตัวอย่างภาพยนตร์ประเภทนี้ เช่น หอแต๋วแตก บ้านผีปอบ ส่วนอีกประเภทหนึ่ง

คือ ภาพยนตร์ผีหลอกหลอน เป็นประเภทที่เน้นให้เห็นถึงความน่ากลัวของผีที่รักแรง เกลียดแรง เต็ม

ไปด้วยความแค้น โดยมักจะมีการปูให้เห็นถึงปูมหลังและที่มาแห่งความแค้นและการกระท าของผี 

ตัวอย่างภาพยนตร์ประเภทนี้เช่น แฝด สี่แพร่ง (ฉัตรีญาณ์ ทวีทุน, 2555) 

(รูปภาพท่ี 3.6, ไทม์ไลน์ยุคของหนังผีไทย, ที่มา: จากการประมวลผลของผู้ศึกษา) 

 จุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ผีไทยนั้นมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า 100 ปีมาแล้ว             

โดยภาพยนตร์ผีไทยเรื่องแรกที่ถูกฉายคือเรื่อง ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2476 ของภาพยนตร์เสียง

ศรีกรุง แต่เนื่องด้วยภาพยนตร์ดังกล่าวไม่หลงเหลือให้เราได้ศึกษา พรายตะเคียน (2483) จึงเป็นหนัง

2476

(ยคุเปิดมา่น
หนงัผี)

2583

(ยคุบกุเบกิ
หนงัผีตลก)

2532

(ยคุฟ้ืนฟหูนงั
ผีตลก)

2539

(ยคุมืดของ
หนงัผี)

2544

(ยคุปฏิวตัิ
หนงัผีไทย)
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ผีที่เก่าที่สุดที่ยังมีฟิล์มภาพยนตร์หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน สร้างโดยบริษัท ศรีบูรพาภาพยนตร์ของ สด

ศรี ภักดีจิตต์ (ชื่อจริง สดศรี ภักดีวิจิตร) ด าเนินเรื่องโดยนักแสดงน าชายและเหล่าชาวบ้านที่ถูกผี

ตะเคียนหน้าขาวไล่หลอกหลอน และหมอผีที่นุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่กลางวงสายสิญจน์พยายามเป่า

คาถาอาคมไล่ผีตะเคียน แต่ก็ไม่มีทีท่าว่าอิทธิฤทธิ์ของผีจะลดลงไปเลยท าให้ทั้งชาวบ้านและหมอผีจึง

วิ่งหนีผีตะเคียนกันวุ่นวาย หนังผีเรื่องนี้เน้นไปที่ความตลกขบขันของการหนีผีที่แต่ละคนวิ่งหนีกันไป

คนละทิศละทาง เช่น วิ่งหนีขึ้นต้นไม้ ซึ่งหนังผีเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นของวงการหนังผีไทย โดยเฉพาะ

หนังผีตลกที่ท าให้เรายังคงเห็นเอกลักษณ์ของหนังในรูปแบบนี้จวบจนปัจจุบัน เช่น ฉากที่หมอผีต้อง

นั่งอยู่กลวงวงสายสิญจน์ หรือฉากที่คนวิ่งหนีผีกันวุ่นวายขึ้นต้นไม้ จนน าไปพัฒนาเป็นการหนีผีที่ตลก

ขบขันกว่าเดิมในภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบอย่างการ หนีผีลงตุ่ม เป็นต้น (หอภาพยนตร์, ออนไลน์) 

กล่าวได้ว่าหนังผีเรื่องนี้เป็นหนังผีตลกยุคแรกที่ผู้ท าหนังต้องศึกษา 

 นอกจากปู่โสมเฝ้าทรัพย์ ภาพยนตร์ผีเรื่องแรกของประเทศไทยที่เข้าฉายในช่วงปี พ.ศ. 2476 

แล้ว ในปีเดียวกันนั้นก็ยังได้มีการฉายภาพยนตร์ผีที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความส าเร็จสูงที่สุด

ของไทยไม่ว่าจะสร้างมากี่ภาคก็ไม่เสื่อมคลาย คือ แม่นาคพระโขนง (2476) สร้างโดย มรว.อนุศักดิ์ 

หัสดินทร์ บริษัทหัสดินทรภาพยนตร์ ฉายที่โรงภาพยนตร์พัฒนากรเมื่อวันที่ 9 -11 เมษายน พ.ศ. 

2476 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูง ท าให้ต้องน าไปฉายเพ่ิมอีกท่ีโรงภาพยนตร์นางเลิ้งและโรงภาพยนตร์

บุศยพรรณในเวลาต่อมา เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้น าต านานแม่นาคพระโขนงที่เป็นที่รู้จักดีของคน

ไทยและถูกเล่าต่อกันมาน ามาสร้าง กล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ริมคลองพระโขนง หญิงสาวนามว่า

นาคที่ตั้งท้องช่วงที่บ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ท าให้มาก ผู้เป็นสามีถูกเรียกไปรับใช้บ้านเมือง เธอจึง

ต้องอยู่บ้านแต่เพียงล าพัง ต่อมาได้เกิดเหตุสลดขึ้น เนื่องด้วยนาคได้สิ้นใจตายขณะคลอดลูก ด้วยรัก

และผูกพันท าให้นางนาคไม่ได้จากไปไหน เธอยังคงเฝ้ารอที่จะอยู่กินกับมากสามีอันเป็นที่รักของเธอ 

ต่อมาเมื่อมากรู้ว่านางนาคเป็นผีจึงได้หนีไปที่วัดมหาบุศย์ ผีนาคจึงได้มาหลอกหลอนผู้คน ส าแดง

อิทธิฤทธิ์ของเธอเพ่ือตามสามีที่รักของเธอกลับไปอยู่ด้วยกัน นับว่าเป็นการเปิดต านานของภาพยนตร์

ผีได้อย่างลึกซึ้งที่เล่นทั้งประเด็นของผีที่น่ากลัว และความรัก ภาพยนตร์ผียุคแรกเรื่องนี้เน้นไปที่ความ

น่ากลัว มากกว่าความตลกขบขันเหมือนหนังผีในช่วงงปี พ.ศ. 2483 เป็นต้นมา  

 นับแต่นั้นมาภาพยนตร์ผีไทยก็เป็นที่นิยมอย่างไม่เสื่อมคลายจากแต่เดิมที่มีเพียงแค่คนบาง

กลุ่มเท่านั้นที่ท าภาพยนตร์ประเภทนี้ แต่เนื่องด้วยความนิยมภาพยนตร์ผีไทยก็ถูกผลิตอย่างแพร่หลาย

จากเหล่าผู้ก ากับมากหน้าหลายตา ซึ่งจากผลการส ารวจในช่วง ปี พ.ศ. 2533-2539 พบว่าภาพยนตร์

ที่ถูกผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นมีทั้งหมด 113 เรื่อง ซึ่งภาพยนตร์ผีไทยนั้นมีการสร้างถึง 25 เรื่อง ซึ่ง
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เป็นล าดับที่สองรองจากภาพยนตร์แอคชั่น แต่แล้วในปี พ.ศ. 2534 ภาพยนตร์ผีไทยก็ได้มีการก้าวหน้า

ขึ้น ปริมาณการผลิตภาพยนตร์ผีไทยในปีนี้ได้แซงหน้าภาพยนตร์แอคชั่น โดยผลิตทั้งหมด 35 เรื่อง 

จากภาพยนตร์ทั้งหมด 107 เรื่อง (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2548)  

 ในช่วงปี พ.ศ. 2532 เป็นยุคสมัยที่ภาพยนตร์ผีไทยนั้นมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเห็นได้

จากการสร้างภาพยนตร์เรื่อง บ้านผีปอบ ขึ้นเป็นครั้งแรก แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างติดต่อกัน

มากถึง 10 ภาคด้วยกัน บ้านผีปอบเป็นภาพยนตร์ผีไทยตลกขบขันที่แหวกแนวไปจากเรื่องอ่ืนๆ โดย

การใช้ตัวละครผีปอบที่ยังไม่เคยมีใครน ามาสร้างเป็นหนังผี ผนวกกับเรื่องราวตลกสนุกสนานของการ

หนีผีของชาวบ้านและการไล่ล่าคนของผีปอบ ซึ่งความสนุกสนานนี้ก็ไม่ได้ทิ้งลายเซนเอกลักษณ์ของ

หนังผีไทยอย่างการแสดงมุกแพรวพราวของการหนีผีเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะ เช่น การหนีผีลงตุ่ม การ

หนีผีขึ้นต้นไม้ เป็นต้น นับว่าเป็นจุดสูงสุดของยุคฟ้ืนคืนชีพหนังผีตลกก็เป็นได้  

          ยุครุ่งเรืองของภาพยนตร์ผีไทยนั้นมาจบลงในช่วง พ.ศ. 2539-2543 อันเป็นผลมาจาก

ภาพยนตร์ไทยที่ไม่มีการพัฒนา สร้างแต่ภาพยนตร์เดิมๆ ที่มีความจ าเจ ประกอบกับในช่วงนั้นการเข้า

มาของภาพยนตร์ฮ่องกง และภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ที่มีความแปลกใหม่กว่าได้เข้ามาท าตลาดในประเทศ

ไทย เห็นได้จากการท าโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ โรงภาพยนตร์สุดทันสมัยในห้างสรรพสินค้า

ที่มาเพ่ือรองรับภาพยนตร์ต่างชาติเหล่านี้ ผู้ชมจึงเอนเอียงไปทางนั้นจนหมด ความนิยมและการตี

ตลาดของภาพยนตร์ต่างชาตินั้นเป็นไปอย่างเข้มข้น เห็นได้จากในช่วงปี พ.ศ. 2537-2539 ที่

ภาพยนตร์ ฮอลลีวู้ดนั้นถูกน าเข้ามาฉายเพ่ิมขึ้นเป็น 200 เรื่อง จากเดิมที่น าเข้าเพียง 150 เรื่อง (ชัช

พล เพ่ิงอ้าง, 2548) 

 จนกระทั่งช่วงปี พ.ศ. 2544 จวบจนปัจจุบัน ที่วงการภาพยนตร์ผีไทยถูกปลุกให้ฟ้ืนคืนชีพ

ขึ้นมาอีกครั้ง ภาพยนตร์ผีไทยคุณภาพเริ่มกลับมาตีตลาดในประเทศไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะภาพยนตร์

เรื่อง ชัตเตอร์กดติดวิญญาณ (2547) สามารถทุบสถิติรายได้ภาพยนตร์ผีไทยเป็นประวัติกาลที่สูงถึง 

110 ล้านบาท อีกทั้งยังกล่าวได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กวาดรางวัลมามากมาย เช่น รางวัลภาพยนตร์

ไทย ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 13 และ Best Asian Film ที่ เทศกาล Fantasia Film Festival 

2005 ที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งกล่าวได้ภาพยนตร์ผีไทยเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ผี

ไทยที่โด่งดังตลอดกาลเรื่องหนึ่งของไทย (ไทยบัญเทิง, 2560: ออนไลน์) ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นจุด

เปลี่ยนครั้งส าคัญของวงการภาพยนตร์ไทยที่เข้ามาพลิกบทบาทภาพยนตร์ผีไทย ภาพยนตร์เรื่องนี้

แสดงให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนว่า อดีตภาพยนตร์ผีไทยมีลักษณะที่เด่นชัด เห็นก็รู้ว่าเป็นผี ปรากฏตัว
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ออกมาอย่างโจ่งแจ้ง เช่น ผีปอบ หรือผีตะเคียนที่วิ่งไล่คน หนังผีในยุคแรกนั้นถูกผูกติดอยู่กับความ

เชื่อและต านาน ผีที่น ามาใช้ในภาพยนตร์ก็ล้วนจากมาจากสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้น นอกจากนี้เรื่องของพ้ืนที่

และเวลา ผีในยุคแรกถูกผูกติดว่าต้องออกมาในเวลากลางคืน และมีแค่บางสถานที่เท่านั้นที่ผีจะ

ปรากฏออกมา เช่น ป่าช้า วัด แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับมาเปลี่ยนตรงจุดนั้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ของลักษณะของผีที่สร้างให้มีความคล้ายคน สามารถปรากฏตัวออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ และไม่ได้ปรากฏ

อยู่ในต านานใดๆ หนังผีเรื่องนี้จึงมีความสดใหม่และเป็นอิสระจากกรอบของหนังผีแบบเดิม นับได้ว่า

เป็นยุคปฏิวัติหนังผีของวงการหนังไทย   

  ธนัท อนุรักษ์ (2555)  กล่าวว่า ภาพยนตร์ผีนั้นมีการปรับตัวเปลี่ยนไปตามกาลเวลา                 

ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตสู่ปัจจุบันภาพยนตร์ผีในอดีตนั้นถูกสร้างในเกินจริงเพ่ือความบันเทิง 

เช่นเดียวกับ ลิเก ยึดติดอยู่กับเรื่องของกาละและเทศะ ผีในภาพยนตร์ในอดีตมักต้องออกมาในเวลา

กลางคืนเท่านั้น และมีพ้ืนที่เฉพาะที่สามารถปรากฏออกมาได้ แต่ภาพยนตร์ผีร่วมสมัยนั้นได้    ก้าว

ข้ามออกมาจากกรอบคิดในอดีต ท าให้การปรากฏกายของผีในภาพยนตร์นั้นปราศจากซึ่งกาละและ

เทศะ สามารถปรากฏออกมาได้ทุกที่ ทุกเวลา ปมของเรื่องมีความหลากหลายขึ้นและสร้างให้มีความ

ใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้น ความนิยมที่ไม่เสื่อมคลายในภาพยนตร์ผีไทย ท าให้วงการภาพยนตร์ผี

ไทยยังคงเดินหน้าผลิตภาพยนตร์ผีต่อไปที่มีความหลากหลาย และพัฒนาไปข้างหน้า    มากขึ้น แต่

แม้ว่าภาพยนตร์ผีไทยจะมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปมากเพียงใด การเดินไปข้างหน้าก็ไม่ใช่จุด

เดียวของการพัฒนา หนังผีไทยยังมีการหยิบยกเรื่องราวๆ เก่าๆ หรือรูปแบบเดิมๆ มาสร้าง หรือ

ประยุกต์ใหม่ให้เข้ากับสังคม จึงไม่มีกฏหรือรูปแบบตายตัวของการเป็นหนังผีไทย หนังผีไทยจึงมีความ

เป็นอิสระและสามารถสร้างออกมาได้อย่างหลากหลาย  

 

3.3 ต านานผีปอบในถิ่นอีสาน และภาพจ าของผีปอบในสังคมไทย 

 ก่อนที่จะมาเป็นภาพยนตร์ตระกูลปอบอย่าง ภาพยนตร์เรื่อง บ้านผีปอบ ที่มีการสร้างถึง 14 

ภาค ผีปอบนั้นเป็นต านานความเชื่อที่มีมาอย่างยาวนานแล้วในถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย ซึ่งความเชื่อผีปอบของชาวอีสานนั้นยังคงเป็นความเชื่อที่ยังอยู่จนปัจจุบัน ผีปอบ หมายถึง ผีที่

เกิดมาจากคน เป็นสิ่งที่มีรูปร่างหลากหลาย เช่น หมาด า ลูกไฟกลมๆ ลิง และอ่ืนๆ โดยที่ยังไม่

สามารถมีใครยืนยันได้อย่างแน่ชัดถึงรูปร่างที่แท้จริงของปอบ โดยการเกิดผีปอบนั้นมีหลายรูปแบบ

ดังนี้  
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 ในกรณีแรกเกิดจากคนที่มีวิชาอาคมแก่กล้า ซึ่งผู้มีอาคมเหล่านี้นั้นจะถูกสอนเสมอมาให้ใช้

วิชาที่มีไปกับการช่วยเหลือผู้คน มากกว่าเรื่องของเงินตราที่เรียกว่า “คายรักษา” หรือค่ารักษา ที่มี

ความเป็นธรรมและไม่ขูดรีด แต่หากไม่ปฏิบัติตาม ท าออกนอกลู่ทางที่ได้ถูกสอนไว้ เก็บค่ารักษาเกิน

ประมาณหรือที่เรียกว่า “กินคายเกินครูเป็นปอบ” ท าให้คนผู้นั้นถูกอ านาจของพลังร้ายกลับเข้าตัวท า

ให้วิชาแตกกลายเป็นผีปอบ ความโลภที่ท าให้วิชาแตกนั้นไม่ได้สลายไปไหน ผีปอบจึงเป็นผีที่มีความ

โลภตะกละตะกลาม แต่เนื่องด้วยกลายเป็นผีปล้ว และไม่สามารถใช้อาคมตามที่เรียนมาได้อีกต่อไป 

จึงไม่สามารถกินคายได้อีก ท าให้ผีปอบเปลี่ยนไปกินตับไตไส้พุงของคนหรือสัตว์แทน (ส าลี รักสุทธี,  

2543: 48-53) 

 ในกรณีต่อมา ตามความเชื่อนั้นผีปอบเป็นสิ่งที่สามารถสืบทอดไปยังผู้อ่ืนได้ การเกิดผีปอบใน

กรณีนี้คือการสืบทอดในลักษณะสายตระกูล โดยผีปอบมักจะเลือกคนที่โตที่สุดและเป็นเพศเดียวกับ

ร่างก่อนหน้านี้ เช่น หากผู้ที่เป็นปอบคือพ่อ ผู้ที่จะถูกส่งต่อความเป็นปอบต่อไปคือลูกชายคนโตสุด

ของครอบครัว แต่หากเป็นแม่ก็จะส่งให้ลูกสาวคนที่โตที่สุดแทน ซึ่งการส่งต่อปอบในลักษณะนี้เรียกว่า 

“ปอบเชื้อ” (นที ลานโพธิ์ และเทพนภา ศิวะบุตร, 2546: 106-120) 

 กรณีท่ีสาม มาจากการครอบครองของบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับไสยศาสตร์มนต์ด าที่ดล

ให้ผู้ครอบครองเกิดโชคลาภ เชื่อว่าของสิ่งนั้นจะมีปอบมาเข้าสิงอยู่ เช่น น้ ามันพราย ว่านผีปอบ ว่านผี

กระจาย ซึ่งหากครอบครองสิ่งเหล่านี้จะด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม อาจท าให้ปอบที่สิ งอยู่กับของ

ย้ายออกมาจากสิ่งๆ นั้นแล้วเข้าสู่ตัวผู้ที่ครอบครองของนั้น (เพ่ิงอ้าง) 

 และกรณีที่สี่ ปอบเร่รอน หรือปอบที่ไม่ร่างให้เข้าสิง อาจเป็นไปเนื่องจากการที่เจ้าของร่าง

เดิมตายไป หรือถูกท าพิธีไล่ปอบ จนท าให้ไม่มีร่างให้เกาะกิน ปอบเหล่านี้ก็จะล่องลอยเร่ร่อนไปเรื่อยๆ 

เพ่ือตามหาเจ้าของร่างคนใหม่ ปอบมีลักษณะคล้ายกาฝากท่ีอยู่ด้วยตนเองไม่ได้ ท าให้ต้องคอยมองหา

ร่างให้สิงสู่อยู่เรื่อยไป (เพ่ิงอ้าง) 

 นอกจากการเกิดที่หลากหลายแล้ว ผีปอบเองก็ถูกแบ่งประเภทออกอย่างหลากหลายในความ

เชื่อของชาวอีสาน ปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) ปอบธรรมดา หมายถึงปอบที่สิงสู่อยู่

กับคนๆ หนึ่งอย่างสงบ แต่หากปล่อยให้ปอบอดอยาก ปอบก็จะหนีไปเข้าสิงคนอ่ืน และถ้าหากร่างที่

สิงสู่เกิดเสียชีวิต วิญญาณปอบนั้นๆ ก็จะเสียชีวิตตามไปด้วย 2) ปอบเชื้อ หมายถึง ปอบท่ีสืบทอดตาม

สายตระกูลแบบแม่ส่งให้ลูกสาว พ่อส่งให้ลูกชาย ส่วนมากในครอบครัวหนึ่งจะมีปอบแค่คนเดียว 3) 

ปอบยักษ์ หมายถึง ปอบทีมีฤทธิ์แก่กล้า เนื่องด้วยสมัยที่ยังมีชีวิตมีอาคมแก่กล้า ท าให้เมื่อตายไป
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อาถรรพณ์ของวิชาอาคมท าให้มีฤทธิ์มาก หากเข้าสิงใครก็จะท าให้ผู้นั้นถึงตาย การไล่ผีปอบชนิดนี้

เป็นไปได้ยาก หากไล่จะต้องน าใส่กระบอกไม้ไผ่เผื่อกักขังวิญญาณปอบยักษ์ไม่ให้ออกไปอาละวาดอีก 

4) ปอบแลกหน้า หมายถึง ปอบเจ้าเล่ห์ การไล่ผีปอบนั้นจะท าให้โดยท าพิธีตีผี หรือก็คือการตีคนป่วย

ไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้นั้นจะเอ่ยปากออกมาว่าใครคือผีปอบ หรือเจ้าของวิญญาณปอบนั้นๆ ปอบแลก

หน้าเป็นปอบที่มีเล่ห์กล จะไม่บอกนามเจ้าของออกไปตรงๆ แต่จะหลอกล่อ และพูดชื่อคนอ่ืนออกไป

แทน ท าให้คนๆ นั้นต้องรับเคราะห์กลายเป็นแพะรับบาปไป และ 5) ปอบกึกกัก ค าว่ากึกกักในภาษา

อีสานหมายถึงเงียบ หรือใบ้ ดังนั้นปอบประเภทนี้จะไม่พูด ท าให้เมื่อไปสิงใคร เจ้าของร่างก็จะ

กลายเป็นคนไม่พูด อยู่นิ่งเงียบตลอดวันคืน ท าให้คนในบ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น กว่าจะรู้เจ้าของร่างก็

เสียชีวิตไปแล้ว (นที ลานโพธิ์ และเทพนภา ศิวะบุตร, 2546: 20-21) 

 ความเชื่อผีปอบนั้นถูกเล่าออกเป็นเรื่องเล่าที่หลากหลาย เรื่องเล่าของผีปอบนั้นมีลักษณะ

คล้ายกันคือ ผีปอบจะต้องเข้าร่างของคนเพ่ือเข้าไปกินตับไตใส้พุง ซึ่งผู้ที่ถูกปอบเข้าดูผ่านๆ จะ

เหมือนกับคนเป็นไข้ทั่วไป นอนซม ไม่ชอบอยู่กับแสงอาทิตย์ นัยน์ตาด าเป็นสีเขียวเข้ม มีอาการทุรนทุ

ราย เพ้อคลั่ง ดูเหมือนกับไม่มีสติพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อย แสดงอาการเจ็บป่วย หรือแสดงอาการต่างๆที่

คนปกติไม่ท ากัน เมื่อผีปอบเข้าใครก็ต้องมีการท าพิธีไล่ปอบโดยผู้มีวิชาอาคม โดยพิธีจะเริ่มที่การน าผู้

ที่ถูกปอบเข้ามาท าพิธีตีผี หรือก็คือการตีคนป่วยไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้นั้นจะเอ่ยปากออกมาว่าใครคือผี

ปอบ (ส าลี รักสุทธี,  2543: 48-53) 

 ต านาน พระจูงหมา ชีอุ้มแมวด า เป็นต านานผีปอบเรื่องหนึ่งที่เป็นที่นิยมและถูกเล่าต่อกัน

บ่อยครั้ง เมื่อกลางปี พ.ศ. 2545 ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับผีปอบที่มาในรูปแบบของพระธุดงค์ที่มาขอค้าง

แรมที่บ้านของชาวบ้านเชียงเครือ อ าเภอค าชะอี จังหวัดสกลนคร ในวันหนึ่งช่วงพลบค่ า ได้มีพระ

ธุดงค์รูปหนึ่งมาขออาศัยในบ้านหลังหนึ่ง ด้วยความใจดีของเจ้าของบ้าน บวกกับความเชื่อว่าจะเป็นศิ

ริมงคลให้แก่บ้านของตน เจ้าของจึงได้เชื้อเชิญให้พระธุดงค์รูปดังกล่าวเข้าพักอาศัยในคืนนั้น แต่ทว่า

วันรุ่งขึ้น บ้านหลังนั้นกลับตกอยู่ในความเงียบสงัดจนผิดสังเกต ไม่มีใครออกมานอกบ้านหรือหุงหา

อาหารแต่อย่างใด ด้วยความสงสัยชาวบ้านจึงไปบ้านหลังดังกล่าว แม้จะขานเรียกสักเท่าไหร่แต่กลับ

ไม่มีเสียงขานตอบกลับมาหรือการเปิดประตูต้อนรับขับสู้ จึงเปิดประตูเข้าไปและได้พบว่าผู้คนในบ้าน

ดังกล่าวได้นอนแข็งตายกันหมดแล้วทั้งบ้าน อีกทั้งหมู หมา และไก่ในเล้าก็ตายหมดไม่เหลือ 

นอกจากนี้พระธุดงค์รูปดังกล่าวยังหายไปแบบไร้ร่องรอย ท าให้ชาวบ้านสันนิษฐนว่า พระรูปดังกล่าว

ต้องเป็นปอบแปลงกายมาเป็นแน่ (นที ลานโพธิ์ และเทพนภา ศิวะบุตร, 2546: 10) 
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 หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวนั้นเงียบหายไปได้ระยะหนึ่ง ในเวลาต่อมาก็ได้มี เหตุการณ์

ใกล้เคียงกันเกิดขึ้นอีก โดยในคราวนี้มาในรูปแบบของแม่ชีที่อุ้มแมวด ามาด้วย ได้เข้ามาขอพักอ้างแรม

ที่บ้านของชาวบ้านในวันหนึ่ง แม้ว่าชาวบ้านจะยังกลัวๆ อยู่บ้าง แต่เพราะเห็นว่าเป็นแม่ชี จึงจัดหาที่

พักให้อย่างดีตามวัฒนธรรมอีสาน ที่จะต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างดีด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ 

แต่พอรุ่งเช้ามาเยือน แม่ชีผู้นั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เหลือทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดซ้ ารอยเดิม

ให้แก่ชาวบ้าน คนในบ้านหลังนั้นตายยกครัว สัตว์เลี้ยงต่างๆ ก็ตายในลักษณะเดียวกัน ไม่มีอะไรเหลือ 

ท าให้เกิดภาพจ าของผีปอบในลักษณะของพระธุดงค์และแม่ชีขึ้นจากต านานความเชื่อดังกล่าว (เพ่ิง

อ้าง) 

 เรื่องเล่าเหล่านี้และความเชื่อของชาวอีสานนั้นมีรูปแบบหรือภาพของผีปอบที่แตกต่างไปจาก

ความรับของของคนทั่วไปในภูมิภาคอ่ืน ๆ ของประเทศไทย เนื่องด้วยการสร้างภาพจ าของผีปอบของ

ภาพยนตร์ตระกูลปอบ อย่างเรื่อง บ้านผีปอบ ผลิตโดยกรุ๊ฟโฟร์ บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์น้องใหม่ของ

วงการภาพยนตร์ในเวลานั้น โดย สายยนต์ ศรีสวัสดิ์ ผู้รับหน้าที่เขียนบทและก ากับ ต้องการสร้าง

ภาพยนตร์ผีที่แหวกออกจากแนวเดิมจึงได้ผุดไอเดียน าคาแรกเตอร์ผีปอบของแถบอีสานมาสร้างเป็น

ภาพยนตร์ โดยสร้างเป็นภาพยนตร์ผีปนตลก เพ่ือให้ผู้ชมเข้าถึงง่าย หลังจากความส าเร็จอย่างล้น

หลามของภาคแรก ท าให้มีการสร้างภาพยนตร์ชุดบ้านผีปอบต่อกันมาเรื่อยๆ จนท้ายที่สุดที่ทั้งสิ้น 14 

ภาคด้วยกัน ตั้งแต่ปี 2532 – 2554 (เก้า มีนานนท์, 2561: ออนไลน์) 

 บ้านผีปอบเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ได้เกิดเหตุการณ์ปอบอาละวาด เรื่องราวด าเนินไป

คล้ายๆ กันในทุกภาค ภาพของชาวบ้านกลุ่มใหญ่ก าลังวิ่งหนีกันอย่างอุดตะหลุดเพ่ือให้รอดพ้นจากเงื้อ

มือของผู้ล่าอย่างผีปอบยายหยิบ หญิงวัยกลางคนหุ่นแห้งผอมใบหน้าซีดเรียบเฉยที่วิ่งไล่อย่างไม่ลดละ

ไปทั่วหมู่บ้าน แต่ละภาคมาพร้อมกับวิธีหนีและหลบปอบของชาวบ้านในหลายๆ แบบด้วยกลเม็ดเด็ด

พรายที่แตกต่างเพ่ือเรียกเสียงหัวเราะ ไม่ว่าจะเป็นหลบขึ้นต้นไม้ หลบในเล้าไก่ หรือหลบเข้าไปใน

ห้องน้ า แต่ที่คลาสสิคและขาดไม่ได้ของภาพยนตร์ตระกูลนี้ที่ถือว่าเป็นฉากภาพจ าคื อ หนีลงตุ่มใบ

เดียวกัน (เพ่ิงอ้าง) โดยส่วนมากในทุกๆ ภาคก็จะด าเนินไปในแนวทางนี้แตกต่างกันเพียงการพยายาม

เฟ้าหามุกตลกใหม่ๆ ที่เข้ากับยุคสมัยนั้นๆ เติมแต่งลงไป 

ภาพยนตร์บ้านผีปอบ (ตามปีที่มีการ
สร้าง)          

ปอบที่ปรากฏในภาพยนตร์ 

บ้านผีปอบ (2532) ปอบทองค า 
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บ้านผีปอบ 2 (2532) ปอบหยิบ ปอบกระดึง  

บ้านผีปอบ 3 (2533) ปอบหยิบ ปอบหมอผีคล้าย 
บ้านผีปอบ 4 (2534) ปอบหยิบ ปอบหมอผีคล้าย 

บ้านผีปอบ' 34 (2534) ปอบศรีนวล 

บ้านผีปอบ 6 (2534) ปอบหยิบ 
บ้านผีปอบ 7 (2535) ปอบหยิบ 

บ้านผีปอบ 8 (2535) ปอบแอน (ปอบฝรั่ง) 

บ้านผีปอบ 9 (2536) ปอบหยิบ ปอบแอน (ปอบฝรั่ง) 
บ้านผีปอบ 10 (2536) ปอบหยิบ 

บ้านผีปอบ 11 (2537) ปอบหยิบ ปอบทองค า 
บ้านผีปอบ 13 (2537) ปอบหยิบ ปอบดี้ (ปอบเขมร) 

บ้านผีปอบ 2008 (2551) ปอบหยิบ 

บ้านผีปอบ รีฟอร์เมชั่น (2554) ปอบหยิบ  
 

 ปอบท่ีปรากฏในภาพยนตร์ชุดนี้แต่ละภาคจะต้องมีอย่างน้อย 1 ตนหรือมากกว่านั้น เริ่มต้นที่

ภาคแรกคือ บ้านผีปอบ สร้างในปี พ.ศ. 2532 ภาคนี้มีผีปอบเพียงตนเดียวคือ ปอบทองค า โดยที่มา

ของปอบตนนี้เริ่มต้นมาจากวิญญาณเจ้าแม่ผีดอยที่ได้เข้าสิงยายทองค า ท าให้ยายทองค าได้กลายเป็น

ปอบไป และถูกเรียกว่าปอบทองค า เรื่องราวของภาคแรกนี้มีมุมมองว่าปอบแท้จริงไม่มีรูปลักษณ์ เป็น

เพียงวิญญาณที่ไปไล่สิงสู่คนอ่ืน รูปลักษณ์ของปอบจึงขึ้นอยู่กับคนที่ไปสิง หรือก็คือยายทองค า ภ่คนี้

ปอบจึงมีรูปลบักษณ์เป็นคนแก่ ในหน้าหมอง เบ้าตาลึกโหล ใบหน้าที่ดุร้าย ไม่ค่อยมีอารมณ์ขัน  

ต่อมาในภาค 2 หรือบ้านผีปอบ 2 ที่สร้างในปีเดียวกัน ภาคนี้เป็นภาคแจ้งเกิดของหนังปอบ ด้วยท่า

ปอบหยิบในต านานของปอบหยิบ ที่ได้แรงบันดาลใจจากไก่ต้มที่โดนสับคอแล้วปีกจะกระดกขึ้นมา 

และมุกตลกหนีปอบลงตุ่มในต านาน ปอบในภาคนี้มี 2 ตน คือ ปอบกระดึง และปอบหยิบ ซึ่งตัวปอบ

กระดึง เป็นปอบที่สานต่อมาจากภาคแรก หรือก็คือวิญญาณเจ้าแม่ผีดอยที่ได้เข้าสิงหญิงสาวชื่อกระดึง 

ผีปอบตนนี้จึงมีรูปลักษณ์ของสาววัยรุ่น ผมหยิกฟู เบ้าตาลึกโหลด าคล้ า และปอบอีกตนคือ ยายหยิบ 

ที่มาของปอบยายหยิบนั้นมาจากการคนที่มีวิชาท าผิดครู จากการเก็บเงินที่มาเกินควร ท าให้กลายเป็น

ปอบไป รูปลักษณ์ของปอบยายหยิบคือหญิงชรา ผมฟูหยิกยุ่ง ดวงตาลึกโหลด าคล้ า และมีท่าประจ า

กายอย่างท่าหยิบ เป็นสักญลักษณ์ของเขาคือปอบ ตัวละครปอบหยิบนั้นได้รับความนิยมสูงมาก จึงท า
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ให้ถูกน าไปสร้างเป็นภาคต่อๆ ไป ได้แก่ บ้านผีปอบ 3 (2533), บ้านผีปอบ 4 (2534), บ้านผีปอบ 6 

(2534), บ้านผีปอบ 7 (2535), บ้านผีปอบ 9 (2536), บ้านผีปอบ 10 (2536), บ้านผีปอบ 11 (2537), 

บ้านผีปอบ 13 (2537), บ้านผีปอบ 2008 (2551), บ้านผีปอบ รีฟอร์เมชั่น (2554)  

 โดยในแต่ละภาคนอกจากตัวละครปอบหยิบที่ต้องมี ก็มีการเพ่ิมตัวละครปอบอ่ืนๆ ลงไปด้วย 

ได้แก่ บ้านผีปอบ 3 ได้เพ่ิมปอบหมอผีคล้ายลงไป ปอบท่ีมีรูปลักษณ์แบบหมอผีไทย ชายสูงวัย สวมชุด

ขาว พร้อมด้วยอุปกรณ์ปราบผี, บ้านผีปอบ 9 ได้มีการเพ่ิมปอบแอน หรือปอบฝรั่ง สาวต่างชาติที่ถูก

ปอบสิงในภาคที่ 8 แสดงโดย วิกกี้ สาริกบุตร ผีปอบที่มีรูปลักษณ์แบบสาววัยรุ่นต่างชาติ, บ้านผีปอบ 

11 ผีปอบทองค าได้กลับมาอีกครั้ง และ บ้านผีปอบ 13 เพ่ิมปอบดี้ ผีสาวชาวเขมร ดวงตาดุแข็งกร้าว 

ผมยาว ต้องการจับตัวคนมาเพ่ือย้ายร่าง นอกจากนี้ก็ยังมีภาพยนตร์ตระกูลปอบภาคอ่ืนๆ ที่ไม่มียาย

หยิบแต่สร้างผีปอบตัวใหม่ขึ้นมาเดินเรื่องแทน เช่น บ้านผีปอบ' 34 (2534) ปอบสีนวล มีลักษณะ

คล้ายปอบหยิบ เป็นคนที่ถูกปอบสิง รูปลักษณ์เป็นหญิงชรา ผมหยิกยุ่ง แสดงโดย มณีรัตน์ วัยวุฒิ 

และเนื้อเรื่องก็เปลี่ยนใหม่หมด แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ท าให้ภาคต่อมาได้มีการน าปอบหยิบ

กลับมาอีกครั้ง, บ้านผีปอบ 8 (2535) ปอบแอน หรือปอบฝรั่งได้เป็นตัวน าเรื่องในภาคนี้ เนื้อเรื่อง

ด าเนินไปโดยมีสมาชิกในทีมวิจัยผีปอบ ชื่อ แอน โดนผีปอบเข้าสิง นอกจากนี้ผีปอบแอนก็ได้ไปแสดง

ในภาคต่อไปด้วย แต่เนื่องจากที่ภาคนี้ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรท าให้ภาคต่อไปต้องมีปอบหยิบเข้า

แสดงด้วย (วิกิพีเดีย, 2563: ออนไลน์) 

 ภาพยนตร์ชุดนี้นั้นได้สร้างมาจาก ตัวละครผีปอบจากนิยายเรื่องของ เหม เวชกร ที่ได้

นักแสดงน าบทปอบหยิบเป็น ณัฐนี สิทธิสมาน นักแสดงอาวุโสชาวไทย เจ้าของฉายา เจ้าแม่ผีปอบ ได้

กลายเป็นสัญลักษณ์ของผีปอบตั้งแต่ภาพยนตร์เริ่มฉาย (เพ่ิงอ้าง) ปอบหยิบได้รับความนิยมสูงมาก

และกลายเป็นภาพของผู้ชม แม้จะมีการสร้างผีปอบตัวอ่ืน ๆ ขึ้นมาก็ไม่ได้รับความนิยมเท่า ด้วยความ

เป็นที่นิยมของปอบหยิบ ท าให้แม้จะสร้างผีปอบมาอีกกี่ภาคก็ยังไม่มีปอบตนไหนได้รับความนิยมเท่า 

และถูกจดจ าในฐานะปอบได้เท่าปอบหยิบ ทุกภาคที่ขายได้จึงต้องมีปอบหยิบเข้ามาร่วมด้วย ท าให้

ภาพของผีปอบที่ผู้คนนึกถึงจึงเป็นภาพของผู้หญิงวัยกลางคนที่ใบหน้าเรียบเฉย ผมฟูหยิก ดวงตาลึก

โหล อีกทั้งความที่เรื่องราวซ้ าเดิม เปลี่ยนใหม่เพียงมุกตลก ท าให้ไม่จ าเป็นต้องดูทุกภาคเพ่ือสร้าง

ความปะติดปะต่อเรื่องราว ยิ่งภาคไกลออกไป ที่มาของปอบก็เริ่มห่างหาย ตัวละครปอบไม่ได้ถูกสร้าง

ให้น่ากลัว เป็นเพียงยายสูงวัยที่อยู่ในหมู่บ้าน ท าให้ไม่มีใครกลัวปอบจากภาพยนตร์ 
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 จากที่กล่าวมา จะเห็นว่าหนังผีปอบเริ่มต้นจากต านานผีปอบประกอบกับการสร้างสรรค์

ภาพยนตร์ผีให้มีลักษณะ “ผีตลก” และจับความตลกใส่ในท่าทางของ “ปอบ” รวมทั้งประกอบสร้าง

หน้าตาท่าทางให้ปอบแตกต่างจากคนทั่วไป จนเกิดคาแรคเตอร์ตัวละครปอบที่เป็นภาพจ าคือปอบ

หยิบ แม้จะมีปอบรุ่นใหม่ออกมาอีกหลายตัวแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าปอบหยิบ จนท าให้ปอบหยิบมี

สถานะเป็นภาพตัวแทนของหนังผีปอบมาจนถึงปัจจุบัน 

ปอบในภาพยนตร์จึงสะท้อนออกให้เห็นถึงความเชื่อของคนไทยที่มองปอบ ว่าปอบนั้นเป็น

ปัญหาของสังคมนั้นๆ แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาที่ใหญ่ หรือน่ากลัว เพียงแต่เป็นปัญหาคารังคาซังที่แก้ไม่ได้ 

จนท าให้ปอบหยิบคนเดิมวนเวียนอยู่ไปในเกือบทุกภาค อีกทั้งยังสะท้อนในเห็นอีกว่าคนในสังคมนั้นๆ 

ไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ จ าเป็นต้องมีกลุ่มคนภายนอกเข้ามาแก้ปัญหาให้ เช่น หมอ หรือกลุ่มวัยรุ่น

ที่มาจากกรุงเทพฯ ปอบในภาพยนตร์จึงดูเหมือนจะเป็นปอบคนละตัวกับปอบในเรื่องเล่าและความ

เชื่อที่มีมาในสังคมไทยที่พูดถึงความน่ากลัว ความอันตราย และไม่มีความตลกปะปนอยู่  

 ความแตกต่างระหว่าง “ปอบ” ในหนังผี กับ “ปอบ” ในต านานจึงเป็นความเหมือนที่

แตกต่าง มีความซ้อนทับเหมือนเป็นสิ่งเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่างไรก็ตามไม่วาจะเป็นปอบใน

หนังหรือความเชื่อเรื่องปอบในสังคมก็ตาม ปอบก็ยังคงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นการมีลักษณะของความเป็น

อมนุษย์อยู่ในตัวเอง อันท าให้น่าพิจารณาทั้งในแง่ของความเป็น uncanny ที่ปรากฏในหนังผีปอบ 

และในมุมองแบบ perspective ในฐานะความเชื่อวิญญาณนิยมประเภทหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งจะ

กล่าวถึงต่อไปในบทที่ 4 
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บทที่ 4  

หนังผ,ี คนท ำหนังผี และควำมเป็นผี 

  

 ส่วนส ำคัญของกำรวิเครำะห์กำรศึกษำในครั้งนี้อยู่ที่ปอบ เนื้อหำที่ส ำคัญจึงอยู่ที่ปอบในสังคม

และหนังผีปอบนอกเหนือจำกกำรศึกษำจำกกำรทบทวนวรรณกรรมหรือดูภำพยนตร์ตระกูลปอบทั้ง 

14 ภำคแล้ว ผู้ศึกษำต้องท ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มนักท ำหนังด้วย ซึ่งกลุ่มคนที่ผู้ศึกษำเลือกในกำรลง

สัมภำษณ์เก็บข้อมูลเหล่ำนี้เป็นกลุ่มคนที่เหมำะสมในกำรให้ข้อมูล เนื่องด้วยพวกเขำเรียนเกี่ยวกับกำร

สร้ำงภำพยนตร์ เข้ำใจควำมเป็นภำพยนตร์ และผ่ำนกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ภำพยนตร์มำหลำยเรื่องหลำย

ประเภท จึงท ำให้สำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์วิพำกษ์วิจำรณ์หนังผีปอบได้ กำรเรียนท ำหนังมำท ำให้พวก

เขำเหล่ำนี้มีวิธีคิดที่ช่วยเสริมควำมเข้ำใจในกำรมองปอบของผู้ศึกษำ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่ผีแต่มองตัว

คน และองค์ประกอบรวมของควำมเป็นหนังปอบออกมำด้วย ดังนั้นวิธีคิดของกรณีศึกษำจึงเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของกำรท ำควำมเข้ำใจคนท ำหนังผีที่มองผีเท่ำนั้น เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือประกอบควำมสมบูรณ์

ของกำรมองอย่ำงรอบด้ำนของกำรศึกษำ ภำพรวมในบทนี้จึงเป็นกำรน ำข้อมูลจำกกำรลงภำคสนำมท่ี

ได้สัมภำษณ์นักศึกษำจำกสำขำวิชำมีเดียอำร์ตส์ เอกภำพยนตร์และภำพเคลื่อนไหว มหำวิทยำลัย 

พระจอมเกล้ำธนบุรี ชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 13 คน ที่มองภำพยนตร์ผีและผีไปในทิศทำงใด ควำมเชื่อ และ

กำรนิยำมผีของแต่ละคน โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) คนท ำหนังมองหนังผี 2) คนท ำ

หนัง กับ Uncanny 3) คนท ำหนัง กับ มุมมอง Perspective และ 4) คนท ำหนัง หนังผีปอบ และ

Perspective  

 

4.1 คนท ำหนังมองหนังผี  

 ภำพรวมกำรศึกษำในครั้งนี้มุ่งประเด็นควำมสนใจไปที่มุมมองของกลุ่มคนที่มีควำมใกล้ชิดกับ

ภำพยนตร์  โดยกลุ่มตัวอย่ำงคือ นักศึกษำจำกสำขำวิชำมี เดีย อำร์ตส์  เอกภำพยนตร์และ

ภำพเคลื่อนไหว มหำวิทยำลัย พระจอมเกล้ำธนบุรี ชั้นปีที่ 4 จ ำนวน 13 คน มุมมองของกลุ่มผู้เรียน

ภำพยนตร์นั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่องำนศึกษำในครั้งนี้ เนื่องจำกกลุ่มผู้เรียนภำพยนตร์นั้นเป็น

กลุ่มที่อยู่กึ่งกลำงระหว่ำงผู้บริโภค หรือผู้ที่ชมภำพยนตร์ทั่วไป กับ ผู้ผลิตภำพยนตร์ เป็นกลุ่มคนที่จะ
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ก้ำวไปสู่กำรเป็นผู้ผลิตในอนำคต ด้วยลักษณะดังกล่ำว ท ำให้กลุ่มผู้เรียนภำพยนตร์นั้นสำมำรถเข้ำใจ

ภำพยนตร์ได้ทั้งจำกฝั่งผู้ชมและผู้ผลิต มีมุมมองกำรมองโลกของภำพยนตร์ทีห่ลำกหลำย  

กำรท ำภำพยนตร์นั้นไม่สำมำรถท ำได้โดยกำรนั่งคิดขึ้นมำเองโดยที่ไม่มีแรงบันดำลใจ 

ภำพยนตร์ต่ำงๆ ล้วนถูกประดิษฐ์ขึ้นจำกประสบกำรณ์ชีวิต มุมมอง วิธีคิด และแรงบันดำลใจบำงอย่ำง

ของเหล่ำคนท ำหนัง เช่นเดียวกับหนังผี ก็เป็นสิ่งที่ต้องถูกกลั่นกรองมำจำกควำมคิดและควำมเชื่อของ

ผู้ท ำหนังคนนั้นๆ ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวเกี่ยวกับผีออกมำ  

ด้วยควำมที่นักศึกษำเหล่ำนี้ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 ท ำให้มีประสบกำรณ์ใน

กำรศึกษำเกี่ยวกับแวดวงของภำพยนตร์มำเป็นอย่ำงดีทั้งในด้ำนข้อมูลของวิธีกำรในกำรผลิต

ภำพยนตร์ตลอดจนกำรท ำภำพยนตร์เป็นของตนเอง ผู้คนเหล่ำนี้จึงพร้อมต่อกำรออกสู่ตลำด

ภำพยนตร์ได้อย่ำงจริงจัง มุมมองของกลุ่มคนเหล่ำนี้จึงจ ำเป็นต่องำนศึกษำในครั้งนี้อย่ำงยิ่ง ผู้ศึกษำ

สนใจมุมมองในกำรมองภำพยนตร์ของผู้ท ำหนังแต่ละท่ำน โดยเฉพำะมุมมองที่เกี่ยวข้องกับหนังผี 

ตั้งแตก่ำรให้ควำมหมำยกับค ำว่ำผี ควำมเชื่อ กำรท ำหนังผี ตลอดจนวัตถุท่ีกลุ่มเป้ำหมำยใช้ในกำรมอง

อย่ำงภำพยนตร์ตระกูลปอบ  

  ภำพยนตร์เป็นสื่อหลักที่นักศึกษำเหล่ำนี้ต้องศึกษำอย่ำงจริงจังเพ่ือใช้ในกำรสร้ำงภำพยนตร์

ที่มีคุณภำพ กำรเรียนกำรสร้ำงภำพยนตร์นั้นก็เปรียบได้กับนักศึกษำทุกท่ำนที่ก ำลังศึกษำนั้นต่ำงก็เป็น

ผู้ก ำกับ มีมุมมองเป็นของตนเอง ควำมเข้ำใจ กำรตีควำม และสิ่งที่อยำกสะท้อนก็ล้วนแตกต่ำงขึ้นอยู่

กับแต่ละบุคคล ดังนั้นค ำว่ำ ‘ภำพยนตร์’ ของเหล่ำนักศึกษำจึงถูกให้ควำมหมำยอย่ำงหลำกหลำย

ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน เช่น  

หนังคือสื่อที่มีประโยชน์ มีฟังก์ชัน และมีอารมณ์ ประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์อะไรก็ได้ ไม่ว่า

จะเป็นสะท้อนสังคม บอกเล่าเรื่องราว บันทึกประวัติศาสตร์ บันทึกเหตุการณ์ หรือเพ่ือความ

สนุกสนานก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน มีอารมณ์ แน่นอนว่าสื่อพวกนี้ต้องมีอารมณ์อยู่ในนั้น

เพราะมีนักแสดง มีคนเขียนบท จะเขียนบทออกมาได้ก็ต่อเมื่อมีอารมณ์และความรู้สึกร่วม

จนถึงเขียนบทออกมาได้ 

(พิมพ์เพชร สิริปาณสาร, สัมภาษณ์: 22 มกราคม 2563) 
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หนังคือ เครื่องมือทางศิลปะชนิดนึงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพ่ือการจรรโลงใจ ให้ความรู้ให้แง่คิด 

คนเกิดการพัฒนา หรือจะให้แค่ความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ สารพวกนี้มันถูกส่งต่อมา

จากผู้ก ากับอยากจะเล่าอะไร ฃอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆ ที่อยากท าให้คนสนุก มันก็เกิดการ

จรรโลงใจแล้ว หรือแค่อยากจะเล่าถึงความเหงาของคนๆ นึง มันอาจท าให้คนดูที่เป็นคนเหงา

อีกคนๆ นึงเขารับรู้แล้วเกิดแนวคิดอะไรต่อก็ได้ เรามองว่าหนังมันเป็นเครื่องมือแบบนี้ 

(ธัญญาธร เจริญด้วยปัญญา, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

 จำกค ำนิยำมข้ำงต้นนั้นได้ให้ควำมหมำยของภำพยนตร์ไว้ในแง่มุมที่คล้ำยคลึงกับผู้ให้

สัมภำษณ์ท่ำนอ่ืนๆ ภำพยนตร์นั้นถูกมองว่ำเป็นสื่อที่ถูกสร้ำงขึ้นโดยมนุษย์ ที่ประกอบสร้ำงจำกข้อมูล

บำงอย่ำงที่ให้ประโยชน์รวมกับอำรมณ์ เป็นสำนส์ที่ผู้ก ำกับอยำกจะส่งต่อออกไปให้ผู้ชม สิ่งที่เป็น

ประโยชน์นั้นเป็นไปได้หลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น ค ำบอกเล่ำ ต ำนำน ประวัติศำสตร์ หรือข้อคิดสั้นๆ 

ภำพยนตร์เป็นศิลปะที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือควำมจรรโลงใจ ให้แง่คิด ท ำให้มนุษย์เกิดกำรพัฒนำ  

 ภำพยนตร์เป็นสิ่งที่มีเสน่ห์ในตัวจำกกำรให้ควำมหมำยของผู้สัมภำษณ์ กำรดูภำพยนตร์เป็น

จุดเริ่มต้นของกำรก้ำวเข้ำมำสู่เส้นทำงนี้ เสน่ห์ของภำพยนตร์นั้นมีหลำกหลำยขึ้นอยู่กับจุดที่ผู้ที่ชมนั้น

เพ่งควำมสนใจลงไป เช่น บำงคนก็สนใจในภำพยนตร์เพียงเพรำะมันให้ควำมจรรโลงใจ หรือบำงคนก็

อำจสนใจลึกลงไปที่กระบวนกำรสร้ำงภำพยนตร์  

 

สนใจเพราะ Pose Production คือ สี แสง การตัดต่อ ซีจี เอฟเฟ็ค พอถ่ายเราถ่าย ม า

เป็น Raw file ถ่ายแบบซีดๆ สีจืดๆ ถ่ายมาเป็นแบบคัทๆๆ เราเป็นคนที่เอาเรียบเรียง หนัง

นะเดี๋ยวนี้มีสีสวยหลายเรื่องมาก เพราะว่า วัฒนธรรมคนดูมันเปลี่ยน เขาไม่ได้เสพย์แค่เนื้อ

เรื่อง เขาตัดสินใจหนังจากความสวยงามก่อน แล้วเขาถึงดูเนื้อเรื่อง เพราะความสวยงามใน

ภาพกับเสียง สื่อความหมายถึงเนื้อเรื่อง มันท าให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากยิ่งชึ้นโดยไม่ต้องพูด 

(พิมพ์เพชร สิริปาณสาร, สัมภาษณ์: 22 มกราคม 2563) 
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จริงๆ ลังเลระหว่างภาพถ่ายกับภาพยนตร์ แต่ศาสตร์ของภาพยนตร์มันมีการเล่าเรื่องที่ต้องมี

ชั้นเชิงมากกว่า หนึ่งมันต่างจากละครตรงที่เราไม่ได้เล่นแค่ค าพูดหรือสีหน้า แต่มันคือทั้งหมด

เลย ไม่ว่าจะเป็นแสง ภาพความรู้สึก หรือค าพูดแต่ละค าที่มันออกมามันจะต้องไม่เปลือง เรา

รู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ศิลปะ 

(ธัญญาธร เจริญด้วยปัญญา, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

 ศำสตร์ของภำพยนตร์นั้นเป็นศำสตร์ที่มีชั้นเชิง เป็นสิ่งที่เป็นศิลปะ กำรสร้ำงภำพยนตร์นั้น

เปรียบเสมือนกำรรวมศำสตร์และศิลป์เข้ำด้วยกันเพ่ือผลิตออกมำ ทั้งองค์ประกอบ บท สี ภำพ ทุก

อย่ำงถูกสร้ำงออกมำอย่ำงประนีด และถ่ำยทอดออกมำสู่สำยตำของผู้ชม กำรเรียนกำรสร้ำง

ภำพยนตร์นั้นจำกค ำบอกเล่ำของนำยณัฐวร สุริยสำร ว่ำกำรเรียนท ำภำพยนตร์ไม่ได้เรียนภำพยนตร์

ทุกประเภท เพียงแต่เรียนพ้ืนฐำนกำรสร้ำงภำพยนตร์ เพ่ือที่จะน ำไปต่อยอดสร้ำงภำพยนตร์แนวที่

ต้องกำรได้  

 แม้ว่ำจะไม่ได้เรียนภำพยนตร์ทุกแนว แต่กระนั้นผู้สัมภำษณ์ทุกคนก็คุ้นเคยกับกำรท ำหนังผี

มำบ้ำงแล้ว บ้ำงคุ้นเคยเป็นอย่ำงมำก บ้ำงคุ้นเคยเพียงแค่ผิวเผิน เนื่องด้วยทุกคนนั้นได้ผ่ำนกำรศึกษำ

วิธีกำรท ำหนังผีมำแล้ว อย่ำงกำรถ่ำย Long Take คือกำรถ่ำยฉำกหนึ่งยำวๆ โดยไม่ตัด เรียนกำรใช้

ลูกเล่นในกำรสร้ำงควำมน่ำกลัวผ่ำนกำรใช้อุปกรณ์ประกอบฉำก ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนกำรท ำหนังผี 

นอกจำกนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะสนใจไปต่อยอดในกำรสร้ำงภำพยนตร์แนวนี้ในภำยภำค

หน้ำ โดยเฉพำะกำรท ำโปรเจ็คหนังสั้นเพ่ือจบกำรศึกษำของคณะนี้ที่ให้สิทธิ์ผู้เรียนในกำรเลือกท ำหนัง

ในแนวที่ชอบหรือแนวที่ถนัดได้ตำมสะดวก แนวของหนังของแต่ละกลุ่มจึงแตกต่ำงกันออกไป และ

ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะเลือกน ำควำมรู้กำรท ำหนังผีที่มีไปต่อยอด แต่ก็มีบำงกลุ่มที่สนใจกำรท ำหนังผีจน

น ำไปใช้เป็นแนวหนังจบที่จะท ำ เช่น หนังสั้นเรื่อง Hide and Seek ก ำกับโดย เพชร หรือ นำงสำว

พิมพ์เพชร สิริปำณสำร 

 เพชรสนใจกำรท ำหนังผีโดยใช้กุศโลบำยห้ำมเล่นซ่อนหำตอนพลบค่ ำของไทย หรือเรื่องผีลัก

ซ่อน มำผนวกกับภำพยนตร์แนว interactive ภำพยนตร์แนวใหม่ที่ให้ผู้ชมสำมำรถเลือกกำรกระท ำ

ของตัวละครเอกในเรื่องได้ เป็นผู้ก ำหนดตอนจบของภำพยนตร์ด้วยตนเอง สร้ำงควำมลุ้นระทึกและ

อำรมณ์ร่วมให้แก่ผู้ชมในแนวที่แปลกใหม่ของกำรชมภำพยนตร์ผี  



70 
 

 นอกจำกหนังสั้นโปรเจ็คจบที่เป็นหนังผีแล้ว ก็ยังมีอีกกลุ่มหนึง่ที่น ำควำมรู้หนังผีไปใช้ต่อยอด

ในกำรสร้ำงหนังผี แต่หนังสั้นเรื่องนี้ไม่ใช้โปรเจ็คจบกำรศึกษำ แต่เป็นหนังที่น ำไปประกวดกับรำยกำร 

The Shock อย่ำงเรื่อง Happy New Car โดย  นำงสำวธัญญำธร เจริญด้วยปัญญำ นำวสำวกำริน 

จงสฤษดิ์ และภำกมล ศรีโรจน์  

ท าไมตอนนั้นถึงท าหนังผี เหมือนงานประกวดที่เขาให้โจทย์เป็นหนังผี แล้วก็เลยคุยกันว่ามัน

น่าสนใจ เพราะท้ังสามไม่มีใครดูหนังผี เพราะกลัวผีอยู่แล้ว จึงท าหนังจากความรู้สึกออกมา 

(การิน จงสฤษดิ์, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

ผีมันรวมไปถึงความเชื่อด้วย เรามีมุมมองอย่างนั้น ผีแม่ย่านาง ผีประจ ารถ เจ้าที่ หรือรวมไป

ถึงสัมพเวสีจองที่ตรงนั้น มันก็จะมีความเชื่อว่าถ้าไม่ดวงตก ดวงสมพงษ์ ก็จะไม่เจอผี ถ้ารถมี

เจ้าที่คุ้มครองก็ไม่เจอกับผี ด้วยความสมพงษ์ของคนกับผีเลยต้องเกิดเรื่องนี้ขึ้นมา 

(ธัญญาธร เจริญด้วยปัญญา, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

 Happy new car เป็นเรื่องของควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรเจิมรถใหม่ รถแท็กซ่ีป้ำยแดงที่ไม่ได้เจิม 

ที่ดวงไปผูกกับวิญญำณยังติดอยู่ในซำนติก้ำผับที่ขอให้ไปส่งที่บ้ำน จำกกำรสัมภำษณ์นอกจำกตัวเอก

ในเรื่องที่จับพลัดจับผลูให้ต้องมำเจอกับผี พวกเขำทั้งสำมคนก็เช่นกัน ที่ต้องมำท ำหนังผีทั้งๆ ที่ กลัวผี

กันท ำสำมคน แต่นั้นกลับไม่ใช่โชคร้ำย แต่เป็นโอกำสที่เขำได้แสดงควำมสำมำรถออกมำ จำกคนกลัวผี

สู่คนท ำหนังผี จำกมุมมองสร้ำงควำมกลัวในหนังผีผ่ำนควำมกลัวที่ตนเองรู้สึก  ผ่ำนมุมมองเกี่ยวกับ

ควำมเชื่อผีที่ตนมี ท ำให้ควำมรู้สึกท่ีสื่อผ่ำนออกมำจำกหนังมีควำมสมจริงมำกข้ึน  

 จำกประสบกำรณ์กำรท ำหนังผี ทั้งแบบหนัง Long Take หรือจำกกลุ่มที่มีประสบกำรณ์กำร

ท ำหนังสั้นอย่ำงเรื่อง Happy New Car หรือ Hide and Seek ผู้ศึกษำสนใจผู้สัมภำษณ์ในกลุ่มนี้ใน

เรื่องของกำรมองภำพยนตร์ผี ควำมเชื่อผี สะท้อนผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำหนังผีที่มีมำ ซึ่งสำมำรถ

เห็นได้ถึงทรรศนคติของแต่ละคนที่มีต่อมุมมองเหล่ำนี้สะท้อนผ่ำนหนังผีที่ท ำ และตัวผีที่ปรำกฏใน

ภำพยนตร์ ผนวกรวมกับมุมมองที่มำจำกกำรชมภำพยนตร์ผีที่ผ่ำนมำ รวมไปถึงประสบกำรณ์กำรชม

ภำพยนตร์ตระกูลปอบด้วย  



71 
 

4.2 คนท ำหนัง กับ Uncanny 

กำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษำนั้นสนใจที่ประเด็นของ ผี ตัวผีนั้นก็ถูกนิยำมว่ำเป็นหนึ่งใน Uncanny 

โดย Uncanny นั้นถูกให้ควำมหมำยถึง ควำมรู้สึกไม่มั่นใจและไม่มั่นคงต่อบำงสิ่งบำงอย่ำงของควำม

เป็นเหตุเป็นผลจนเกิดควำมสับสน ต่อธรรมชำติของสิ่งๆ นั้น เช่น รู้สึกย้อนแย้งว่ำสิ่งๆ นั้นที่เป็นวัตถุ

ไม่มีชีวิตอำจมีชีวิตขึ้นมำ(Ernst Jentsch, 1997: 7-16) ซึ่งกรณีศึกษำหรือเหล่ำคนท ำหนังนั้นไม่ได้

ศึกษำ Uncanny มำก่อน จึงท ำให้ไม่เข้ำใจค ำว่ำ Uncanny ตรงๆ ผู้ศึกษำจึงเป็นผู้ตีควำมว่ำควำม

คิดเห็นของเขำสะท้อนกับแนวคิด Uncanny หรือไม่อย่ำงไร 

จำกกำรสัมภำษณ์คนท ำหนังจ ำนวน 13 คน ได้มีกำรให้ภำพมุมมองเกี่ยวกับ Uncanny ไปใน

หลำยรูปแบบแตกต่ำงกัน ได้แก่ ผี, กระจก, คนบ้ำ, คนไร้บ้ำน, คนตัวเหม็น, ร่ำงทรงไลฟ์สด, เสือสมิง, 

ปอบ, หมอผี, ตัวตลก, doppelganger, ศพ, คนตำย, วิญญำณ, และ เงำ โดยสิ่งเหล่ำนี้ที่คนท ำหนัง

ได้ยกตัวอย่ำงขึ้นมำถูกให้ควำมหมำยว่ำเป็นสิ่งที่น่ำกลัว ซึ่งเหตุผลของควำมน่ำกลัวของสิ่งเหล่ำนี้ คน

ท ำหนังก็ได้ให้เห็นผลแตกต่ำงกันไป เช่น กำรมองว่ำสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้มีควำมใกล้ชิดกับกำรใช้ชีวิตของ

คนเรำในทุกๆ วันนี้ และควำมที่ใกล้ตัวมำกจึงท ำให้เกิดควำมกลัวขึ้น หรือกำรให้ภำพของสิ่งนี้ว่ำมี

ควำมใกล้เคียงกับคนมำกจนเกินไป เหมือนจนไม่สำมำรถแยกออกจำกคนได้ ท ำให้ไม่สำมำรถแยก

แยกและคำดเดำถึงสิ่งๆ นั้นได้ ภำวะที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้นั้นท ำให้เกิดช่องว่ำงบำงอย่ำงในใจ และ

ถูกแทนที่ด้วยควำมกลัวลงในช่องว่ำงในใจนั้น 

ค ำถำม ค ำตอบ 

1. อะไรคือ uncanny ผี, กระจก, คนบ้ำ, คนไร้บ้ำน, คนตัวเหม็น, ร่ำงทรงไลฟ์สด, เสือ

สมิง, ปอบ, หมอผี, ตัวตลก, doppelganger, ศพ, คนตำย, วิญญำณ

, เงำ  

2. สิ่งเหล่ำนี้น่ำกลัวไหม คำดเดำกำรมำไม่ได้ อยู่ดีๆ ก็เจอ, ค่อยๆ เพ่ิมควำมน่ำกลัวขึ้น, เมื่อ

สังเกตนำนๆ จะรู้สึกแปลกๆ แล้วเกิดควำมกลัว, แม้จะเป็นคนแต่ก็

มีจุดที่ไม่น่ำไว้ใจ, มนุษย์กลัวสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเอง หรือผิดไปจำกค ำ

ว่ำปกติของมนุษย์  
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3. หนังผีที่เหมือนคนน่ำกลัว 

อย่ำงไร  

ใกล้ตัวเรำมำก, กำรที่คำดเดำไม่ได้ว่ำเป็นผีหรือคนท ำให้ยิ่งน่ำกลัว, 

ช่องว่ำงระหว่ำงเวลำที่ท ำให้เรำคำดเดำไม่ได้ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับเขำ

บ้ำง, เหมือนกับว่ำเรำอยู่กับผี มันคือควำมเซอร์ไพรส์ 

4. รูปลักษณ์ของผีในภำพยนตร์
ผีไทย 

เริ่มต้นเหมือนคนและค่อยน่ำกลัวขึ้นเรื่อยๆ, ผีผู้หญิงผมยำว ผิวขำว
ซีด โทรม เปื้อนเลือด, คนที่เหมือนกับโดนอุบัติเหตุหรือถูก
ฆำตกรรม แล้วมีแผลบำงอย่ำงติดอยู่กับตัว 

5. วิธีแยกผีออกจำกคนในหนัง
คืออะไร 

พฤติกรรมภำยนอก, บุคลิกท่ำทำงอำจจะไม่เหมือนคนปกติ. 
เรื่องรำว, วิธีพูด 

 

  จำกกำรสัมภำษณ์มุมมองของคนท ำหนัง รูปลักษณ์ของผีที่ปรำกฏในภำพยนตร์มักจะ

สะท้อนในเห็นถึงควำมเป็น Uncanny หรือก็คือเป็นส่วนผสมระหว่ำงคนและสิ่งที่น่ำกลัว เช่น 

รูปลักษณ์เหมือนคน แต่ผิวซีดกว่ำคนปกติ เดินเหินได้ทั่วไป แม้ว่ำร่ำงกำยจะเต็มไปด้วยบำดแผลโชก

เลือด นอกจำกเรื่องของรูปลักษณ์แล้วสิ่งที่ผิดปกติจำกมนุษย์ธรรมดำนั้นก็หมำยรวมไปถึงลักษณะกำร

พูด บุคคลิกท่ำทำงภำยนอกท่ีแตกต่ำงไปจำกคนปกติธรรมดำ เช่น กำรพูดเสียงยำนคำงกว่ำปกติ หรือ

กำรเดินกระเผลกลำกขำแบบที่ผิดหลักธรรมชำติ ควำมผิดปกติที่รวมกับควำมเป็นคนของผี ท ำให้เมื่อ

ผู้ชมเห็นตัวละครผีผ่ำนภำพยนตร์จึงเกิดควำมรู้สึกกลัวขึ้นมำ  

 ดังนั้นมุมมอง Uncanny ของเหล่ำคนท ำหนังนั้นได้มองว่ำสิ่งเหล่ำนั้นมักจะมีรูปร่ำงที่คล้ำย

คน ไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง ไม่ว่ำจะเป็นหน้ำตำ รูปลักษณ์ภำยนอก จิตใจ จะมีสักจุดหนึ่งในสิ่งๆ นั้นที่

เหมือนคน และในขณะเดียวกันสิ่งนั้นๆ ก็จะถูกผสมลงไปด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนคนอย่ำงที่มักจะไม่

สำมำรถคำดเดำได้ หรือเรียกว่ำผิดจำกที่สิ่งที่สังคมนิยำมว่ำปกติ จึงเกิดเป็นอะไรบำงอย่ำงที่ถูกผสม

ปนเปไประหว่ำงคนปกติและสิ่งที่ไม่ปกติอยู่ในที่เดียวกัน และควำมที่มันถูกผสมอยู่ทั้งสองอย่ำงจึงได้

สร้ำงควำมรู้สึกคลุมเครือบำงอย่ำงขึ้นกับสิ่งเหล่ำนี้ ควำมคลุมเครือหม่นๆ ที่ไม่สำมำรถนิยำมได้อย่ำง

แน่ชัดว่ำสิ่งนั้นๆ คืออะไร คน หรือสิ่งแปลกประหลำดอย่ำงอ่ืน มันสร้ำงควำมรู้สึกไม่ไว้วำงใจให้แก่คน 

และจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นควำมกลัว ตำมธรรมชำติของมนุษย์ที่ชอบนิยำมสิ่งต่ำงๆ เพ่ือให้ตนสำมำรถ

อยู่ได้อย่ำงปลอดภัย ภำยใต้สิ่งที่รับรู้และควบคุมได้ Uncanny จึงเสมือนเป็นจุดอ่อนของมนุษย์ ที่มำ

ท ำลำยควำมสงบสุข และพ้ืนที่ปลอดภัยนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สำมำรถจัดประเภทได้  

4.2.1 ควำมเชื่อผีของคนท ำหนัง และกำรมองผีแบบ Uncanny 
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หนึ่งในหลักส ำคัญของกำรท ำภำพยนตร์ผีคือตัวละครผี ซึ่งผีที่ปรำกฏอยู่บนภำพยนตร์ผีไทย

นั้นมีหลำกหลำยรูปแบบขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้สร้ำงภำพยนตร์จะถ่ำยถอดและรังสรรค์ออกมำ เช่น ผี

ที่มีรูปลักษณ์น่ำกลัว เต็มไปด้วยแผลตำมผิวหนัง เปื่อยเละ หรือเลือดไหลนอง ผีลักษณะนี้สร้ำง

ควำมรู้สึกกลัวเพียงแค่เห็นตัวละครนี้ ซึ่งพบได้ในหนังผีมำกำยทั้งของไทยและต่ำงประเทศ เช่น ผีชบำ 

จำกหนังเรื่องโปรแกรมหน้ำวิญญำณอำฆำต (2551) ผู้ก ำกับ จิม - โสภณ ศักดำพิศิษฏ์ ได้ออกแบบ

ลักษณะของผีชบำ จำกควำมกลัวที่ฝังใจเมื่อครั้งที่เขำอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ในตอนนั้นตัวเขำได้

เห็นภำพข่ำวหน้ำหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเกี่ยวกับข่ำวรถแก๊สระเบิดบนถนนเพชรบุรี ซึ่งภำพที่

ปรำกฏอยู่บนหนังสือพิมพ์เหล่ำนั้นเป็นภำพคนเดินบนถนนในสภำพผิวหนังลอกทั้งตัว และผมก็ถูก

ไหม้จนเห็นหนังศีรษะ ผีชบำนั้นถูกใส่ภำพของควำมเป็นศพเดินได้ ที่มีรูปลักษณ์เห็นชัดเจนถึงควำมน่ำ

กลัว นอกจำกผีในลักษณะข้ำงต้น ก็ยังมีหนังผีที่สร้ำงผีมีลักษณะตรงข้ำมกับผีเละๆ โดยสิ้นเชิง คือ 

สร้ำงให้ผีมีควำมคล้ำยคน มีลักษณะรูปร่ำงที่ไม่แตกต่ำงไปจำกคนมำกนัก ไม่ได้มีบำดแผลหรือผิวหนัง

เละเทะ ซึ่งบำงเรื่องก็อำจสร้ำงให้แทบแยกไปออกจำกคนเลย เช่น เรื่องสั้นเรื่อง คนกลำง จำก

ภำพยนตร์เรื่องสี่แพร่ง(2551) ก ำกับโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล โดยเรื่องรำวด ำเนินไปท่ีแก๊งค์เพ่ือนชำย

ที่ออกไปเที่ยวล่องแก่งกลำงป่ำ แต่แล้วในระหว่ำงที่ล่องแก่งก็ได้เกิดอุบัติเหตุเรือพลิกคว่ ำ ทั้งสี่จมน้ ำ 

ตำยทั้งหมด แต่เรื่องรำวด ำเนินไปแบบที่ไม่มีใครรู้ตัวว่ำตัวเองตำยไปแล้ว ผีที่ปรำกฏในเรื่องนี้จึงมี

ลักษณะคล้ำยคนทุกอย่ำง แล้วค่อยเฉลยปมสุดท้ำยที่ว่ำพวกเขำทั้งหมดนั้นเป็นผีที่ตำยตั้งแต่ตอนที่

จมน้ ำที่ล่องแก่งแล้ว 

 จำกข้ำงต้น กรณีศึกษำมีควำมเข้ำใจและคุ้นเคยกับภำพยนตรผีไทยในทั้งสองรูปแบบทั้งแบบ

ที่เป็นผีเละๆ และแบบที่ผีมีควำมคล้ำยคน ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ท้ังหมด 13 คน ผ่ำนกำรวิเครำะห์จำก

ค ำตอบที่ให้เหล่ำคนท ำหนังได้ลองนิยำมควำมเป็นผี รูปลักษณ์ของผี มุมมองเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์

ของผีและคน กำรให้ภำพของหนังผีที่ดี สำมำรถแบ่งคนออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก (ผีแบบ 

uncanny) มองว่ำผีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีบนโลกนี้, กลุ่ม ข  (ผีสยองขวัญ) ทีม่องว่ำผีไม่มีจริงและเชื่อใน

วิทยำศำสตร์ และกลุ่ม ค ที่เชื่อทั้งสองแบบโดยไม่ฝักฝ่ำยฝั่งไหนเป็นพิเศษ  

 กลุ่ม ก (ผีแบบ uncanny) มองว่ำผีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีบนโลกนี้ 

ผีคือคนเราที่เปลี่ยนไป คนเราที่เปลี่ยนไปแล้วกลายไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ ถึงเขาจะมีจริง

หรือไม่มีจริง คนที่เขาอยู่ตรงนี้ที่ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นก็จะตัดสินกับมันไม่ได้ว่าจะเชื่อเขาไหม

หรือจะไม่เชื่อ 
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(ภากมล ศรีโรจน์, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

ถ้าเอาความรู้สึกส่วนตัว คิดว่าผีก็คือวิญญาณนั่นแหละ มันคือคนอ่ะ ที่เปลี่ยนสภาพไปในภาพ

ที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเอง 

(พิมพ์เพชร สิริปาณสาร, สัมภาษณ์: 22 กราคม 2563) 

 

ดูจากสารคดีแล้วเขาบอกว่าจริงๆ แล้วมนุษย์ไม่ได้ตายแล้วกลายเป็นผี แต่เราแค่เปลี่ยนสสาร 

แล้วก็เอาไปโยงกับค าพูดของพระพุทธเจ้าว่า จริงๆ แล้วเราก็คือดวงจิตแล้วร่างก็เป็นแค่สสาร

หนึ่ง พอร่างหมดอายุดวงจิตเราก็เลยแปรสสารเป็นอย่างอ่ืน เราก็เลยคิดว่าผีไม่น่ามีจริงหรอก 

เขาก็คงเป็นแค่คนที่ไม่มีร่าง 

(ธัญญาธร เจริญด้วยปัญญา, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

 กลุ่มแรก หรือกลุ่ม ก นี้มองว่ำ ผีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีบนโลกนี้  เป็นแนวคิดท่ีมีควำมคล้ำยคลึง

กับกำรมองผีแบบ Uncanny ประกอบไปด้วยสมำชิก 6 คนที่มีมุมมองเกี่ยวกับผีที่คล้ำยคลึงกัน จำก

กำรสัมภำษณ์นั้นสรุปได้ว่ำคนท ำหนังกลุ่มนี้ได้ให้ควำมหมำยของผี คือ คนเรำที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปใน

อีกรูปลักษณ์หนึ่ง มีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปจำกเดิม กลำยเป็นคนในอีกรูปแบบที่เรำมองไม่เห็น  หรือ

อำจกล่ำวได้ว่ำ คนนั้นประกอบไปด้วยร่ำงและดวงจิต โดยร่ำงหรือกำยเนื้อที่มีลักษณะที่เรำเห็นคน

ทั่วไปในชีวิตประจ ำวันนั้นเป็นสิ่งที่มีอำยุขัย เมื่อถึงเวลำก็จะดับสูญไป ในขณะที่ดวงจิตนั้นเป็นสิ่งที่

คงทนไปตลอดแต่ไม่สำมำรถมองเห็นหรือจับต้องได้ เมื่อไร้ร่ำงก็จะล่องลอยออกไป ดังนั้นดวงจิตจึง

เปรียบเสมือนคนที่ไม่มีร่ำง เขำยังคือคน เพียงแต่อยู่ในรูปแบบที่เรำมองไม่เห็น  กลุ่มนี้มีกำรพูดถึง

ควำมน่ำกลัวของผีในลักษณะของ uncanny มำกกว่ำที่จะเป็นควำมสยดสยอง เช่น 

 

 หนังเรื่องนึงที่มันพึ่งออกมา ผู้หญิงทะเลาะกับผู้ชาย แล้วสุดท้ายผู้ชายตาย แล้วสุดท้ายผู้ชาย

มันไม่ได้ตาย มันยังมาอยู่วนเวียนกับผู้หญิง ผู้หญิงรู้ ผู้ชายแค่ล่องหน ผู้หญิงก็ยังมีมุมมองว่านี่

คือคนอยู่ แต่คนอ่ืนไม่ได้มอง มันก็เล่นกับความคิดผู้หญิงว่า จะท ายังไงต่อไป จะหนีไปยังไง 
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ไม่มีใครช่วยได้ ยังรู้ว่าคนๆ นั้นเป็นคนแต่แค่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเฉยๆ มันก็น่ากลัวไปอีกแบบ 

น่ากลัวเรื่องความคิด 

(ธัญญาธร เจริญด้วยปัญญา, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

เรากลายเป็นคนที่ไม่ได้กลัวรูปลักษณ์ของผีแล้ว แต่กลัวจังหวะของการมาของผีมากกว่า เราก็

เลยบอกว่า จะมาเป็นตัวอะไรก็ได้ ถ้าจะให้น่ากลัวที่สุดก็คือการเป็นผีที่มีรูปลักษณ์แบบคนนี่

แหละน่ากลัวที่สุด จุดไหนที่ท าให้ผีในหนังแนวนี้น่ากลัว มันคงเป็นเพราะว่า ก็คือจังหวะการ

มาของเขา จังหวะการมีชีวิตอยู่ของเขา บางทีเราก็ไม่ได้รับรู้อยู่ตลอด24ชั่วโมงว่าเขาท าอะไร

อยู่ มันเลยเกิดช่องว่างระหว่างเวลาที่ท าให้เรารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา 

(ณัฐวร สุริยสาร, สัมภาษณ์: 21 มกราคม 2563) 

 

ก็น่ากลัว เพราะ เหมือนกับว่าเราอยู่กับผี มันคือความเซอร์ไพรส์อย่างนึง เขาเรียกว่าพีค มัน

คือความพีคอย่างนึงในหนัง ที่เราหลอกคนดูมาตลอดว่า เนี่ยคนจริงๆ คนปกติ  แต่ความจริง

แล้วคือไม่ใช่ แกอยู่กับผีมาตลอด มันก็จะเป็นความกลัวแบบนึงเพราะ มันไม่ปกติ  ค าว่าปกติ 

หมายถึงอะไร ปกติหมายถึงส่วนใหญ่ เราไม่เจอคนหัวเราะบ่อยๆ ทุกวัน เราก็จะรู้สึกกลัวเมื่อ

เจอ เพราะว่าเขาไม่เหมือนเรา เรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะท าอะไรได้บ้าง อย่างเราเรารู้ว่า

คนปกติท าอะไรได้บ้าง คนปกติรู้ว่าเราจะไม่ท าร้ายคนอื่นแน่ๆ ถ้าเขาไม่มาท าร้ายเราก่อน แต่

นั่นน่ะ เขาเรียกว่าไม่ปกติ เราไม่รู้ว่าเขาจะลุกขึ้นมาท าร้ายเราเมื่อไหร่ อันนั้นคือความกลัว 

มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะกลัว 

(พิมพ์เพชร สิริปาณสาร, สัมภาษณ์: 22 มกราคม 2563) 

 

 จำกกำรสัมภำษณ์โดยให้คนท ำหนังเหล่ำนี้พูดถึงหนังผีที่มีผีลักษณะเหมือนคน พบว่ำหนัง

ประเภทนี้เป็นหนังผีที่ให้ควำมกลัวมำกกว่ำหนังผีที่ใช้รูปลักษณ์ของผีที่แตกต่ำงจำกคนไปอย่ำงสิ้นเชิง 

ควำมเหมือนคนที่ในบำงเรื่องก็สร้ำงเหมือนกันจนแยกไม่ออกท ำให้เกิดควำมรู้สึกกลัวจำกควำมไม่

ไว้วำงใจ ควำมผิดปกติบำงอย่ำง และกำรที่คนไม่สำมำรถคำดเดำกับผีหรือสิ่งอ่ืนๆ ที่แปลกไปจำก
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ตัวเอง ดังนั้นลักษณะของผีที่พวกเขำนิยำมก็คือ เหมือนคน แม้จะเหมือนคนแต่ก็ให้ควำมรู้สึกและ

บรรยำกำศของควำมไม่ปกติบำงอย่ำง ที่ไม่น่ำไว้วำงใจ และเกิดเป็นควำมกลัว   

 กลุ่ม ข  (ผีสยองขวัญ) ที่มองว่ำผีไม่มีจริงและเชื่อในวิทยำศำสตร์ 

 

ผีคือสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่ง จริงๆ โลกนี้อาจจะไม่มีผีก็ได้ มนุษย์คิดขึ้นมาเอง เหมือนกับพวก 

God  ผีกับหนังผี มีจุดร่วมกัน ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึน้จริง แต่เป็นเหตุการณ์ที ่ สมมตขิึ้นมา 

(นิยา แสงระบิล, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

 ผีคือตัวตนที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 

(ฆฤณ ควรขจร, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2563) 

 

 ผีคือ สิ่งที่อาจจะเป็นจินตนาการที่เราคิดไปเอง 

(มัณฑนา สมวิชัย, สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2563) 

 

ผีคือความกลัวของมนุษย์ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง มันไม่ได้มีหลักวิทยาศาสตร์มาบอกว่าผีคือ

อย่างไหน เป็นจิตใต้ส านึกของมนุษย์ 

(ธัญญ์ ธัญญมงคลพงศ์, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2563) 

 

 กลุ่ม ข (ผีสยองขวัญ) นั้นประกอบไปด้วยสมำชิก 6 คนที่มีมุมมองเกี่ยวกับผีที่คล้ำยคลึงกัน 

และแตกต่ำงจำกกลุ่ม ก โดยสิ้นเชิง จำกสัมภำษณ์นั้นจะสรุปได้ว่ำคนท ำหนังกลุ่มนี้ได้ให้ควำมหมำย

ของผี คือ สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ไม่ว่ำจะในรูปแบบของเรื่องเล่ำ จินตนำกำร หรือจิตใต้ส ำนึก ผีไม่มีจริง 

เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้น ไม่ต่ำงจำกควำมเชื่อที่เกี่ยวกับเทพหรือพระเจ้ำ ซึ่งเป็นมุมมองที่คล้ำยคลึ งกับ

แบบวิทยำศำสตร์ เชื่อในหลักของเหตุและผลที่สำมำรพิสูจน์ได้ หนังจะสะท้อนควำมคิดของผู้ที่ท ำ
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ออกมำ ดังนั้นมุมมองของหนังผีที่ควรจะเป็น หรือหนังผีที่ดีของคนกลุ่มนี้จึงเป็นไปในอีกมุมมองหนึ่ง 

ดังบทสัมภำษณ์ต่อไปนี้  

 

 ถ้าหน้าปกติแบบเรา เหมือนคน ไม่ได้กระโตกกระตาก ไม่ได้โวยวาย ก็ไม่น่ากลัว ก็ต้องให้มัน

แยกกันออกว่าจะให้เละไปเลยไหม หรือยังไง 

(มัณฑนา สมวิชัย, สัมภาษณ์: 16 มกราคม 2563) 

คนเหมือนว่าเราก็เห็นอยู่ทุกๆ วันว่าคนเป็นยังไง เราคงไม่กลัวหรอก แต่ถ้าเป็นอะไรที่เราไม่

คุ้น มันก็จะดูน่ากลัว แล้วก็จะให้อารมณ์กลัวได้ 

(ธัญญ์ ธัญญมงคลพงศ์, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2563) 

 

ผีอาจจะแสดงออกได้ตรงกว่าคน คนอาจจะตุกติกลูกเล่นเยอะกว่า ไม่รู้ว่าคิดอะไร ผีมี

จุดประสงค์ตรงตัวคือความน่ากลัว รู้เลยก็เลยน่ากลัว ไม่ค่อยกลัวผีที่เหมือนคน แต่ถ้าเป็นผี

เละๆ น่ากลัวกว่า 

(นิยา แสงระบิล, สัมภาษณ์: 17 มกราคม 2563) 

 

 จำกกำรสัมภำษณ์โดยให้คนท ำหนังเหล่ำนี้พูดถึงหนังผีที่มีผีลักษณะเหมือนคน พบว่ำหนัง

ประเภทนี้เป็นหนังผีที่ไม่มีควำมน่ำกลัวอยู่เลย หรืออำจจะมีแต่ไม่ได้อยู่ในระดับเทียบเคียงกับหนังผีที่

สร้ำงตัวละครผีให้มีควำมแตกต่ำงไปจำกมนุษย์อย่ำงสิ้นเชิง ควำมน่ำกลัวเกิดมำจำกสิ่งที่ผิดปกติไป

อย่ำงสิ้นเชิงจำกมนุษย์ เป็นอีกสิ่งๆ หนึ่งที่ถูกสร้ำงขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมกลัวโดยเฉพำะ ดังนั้นลักษณะ

ของผีที่พวกเขำนิยำมก็คือ แตกต่ำงจำกคนอย่ำงสิ้นเชิง เช่น ผิดรูปร่ำง ใบหน้ำหรือร่ำงกำยเละเป็น

แผลเหวอะหวะ เป็นรูปลักษณ์ของสัตว์ประหลำดหรือบำงสิ่งที่ไม่คุ้นตำ ควำมน่ำกลัวที่เกิดขึ้นจึงเป็น

สิ่งที่มำใบรูปแบบจงใจเพรำะกำรสร้ำงตัวละครของคนท ำหนัง ไม่ใช่ควำมกลัวที่เกิดขึ้นได้ใน

ชีวิตประจ ำวันทั่วไป ควำมกลัวผีรูปแบบนี้จึงมีควำมแฟนตำซี หรืออยู่ในระดับจิตนำกำรมำกกว่ำใน

รูปแบบของกลุ่มแรก (กลุ่ม ก) ที่มีมุมมองแบบ uncanny ซึ่งมองผี ว่ำมีลักษณะใกล้เคียงกับคนเป็น

อย่ำงมำก 
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 แม้ว่ำ Uncanny จะเป็นพ้ืนฐำนในกำรสร้ำงภำพยนตร์ผีและระทึกขวัญในหลำยๆ เรื่อง แต่ก็

ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ใช้แนวคิดนี้ เช่นเดียวกับควำมเชื่อผี คนที่เชื่อผีแบบเหมือนคนก็ยังคงมี และคนที่คิด

ต่ำงก็มีเช่นเดียวกัน มุมมองที่คนท ำหนังกลุ่ม ข (ผีสยองขวัญ) มีนั้น เป็นมุมมองที่ต่ำงกับมุมมอง 

Uncanny แบบสุดโต่ง เรียกได้ว่ำเป็นคนละฝั่งที่สวนไปกันคนละทำงกันแบบสุดทำง   

 ในขณะที่มุมมอง Uncanny มีกำรนิยำมผีที่มีพ้ืนฐำนมำจำกควำมรู้สึกกลัวของมนุษย์ในเชิง

จิตวิทยำ ว่ำด้วยเรื่องที่ มนุษย์ชอบนิยำมสิ่งต่ำงๆ ในชีวิต และวันหนึ่งก็ได้พบเข้ำกับบำงสิ่งที่ไม่

สำมำรถนิยำมหรือคำดเดำกำรกระท ำของสิ่งนั้นๆ ได้ มันจึงเกิดเป็นควำมไม่ไว้วำงใจ และกลำยเป็น

ควำมกลัวในที่สุด โดยควำมกลัวในรูปแบบนี้ได้ไปปรำกฏโลดแล่นในภำพยนตร์จอเงินมำกมำย จุด

สังเกตคือกำรที่ตัวละครที่สร้ำงควำมรู้สึกกลัว หรือมีควำมน่ำกลัว เช่นตัวละผี หรือผู้ร้ำยในภำพยนตร์

เรื่องนี้จะมีลักษณธเหมือนคนไปเลย แต่บะมีเพียงบำงจุดเล็กๆ ที่ท ำให้รู้สึกว่ำเขำไม่ใช่คน หรือเป็นคน

ไม่ดี เป็นควำมกลัวที่ต้องตีควำมลักษณะตัวละครแต่ละตัวเพ่ือสืบหำตัวละครร้ำยนั้นๆ หรือเป็นควำม

กลัวที่เกิดขึ้นเมื่อเรื่องด ำเนินไปเรื่อยๆ จำกปกติสุขไปจนเกิดควำมกลัวจำกควำมผิดปกติในกลำงเรื่อง

จนถึงท้ำยเรื่อง  

 อีกมุมมองหนึ่งเป็นกำรเล่นกับควำมกลัวของคนแบบที่ไม่ต้องตีควำม โดยกำรสร้ำงตัวละครที่

เห็นก็ต้องกลัวอย่ำงแน่นอนขึ้นมำ ตัวละครผี หรือตัวละครร้ำยในภำพยนตร์แนวนี้จะออกมำใน

รูปแบบที่แตกต่ำงจำกคนไปอย่ำงสิ้นเชิง เรำไม่มีทำงพบเจอคน หรือบำงสิ่งบำงอย่ำงที่มีลักษณะแบบ

ในภำพยนตร์นี้ในชีวิตจริงตำมท้องถนนอย่ำงแน่นอน เช่น ผีที่มีงูเป็นเส้นผม หรือผีที่ร่ำงกำยเป็นแผล

ไฟคลอกจนเละและดูแทบไม่เป็นมนุษย์แล้ว ผนวกด้วยควำมสำมำรถที่เกิดปกติ เช่น ไต่ก ำแพง ถอด

ชิ้นส่วนอวัยวะแล้วมำรวมตัวกันในที่ใหม่ได้ ดังนั้นควำมกลัวที่ปรำกฏในภำพยนตร์แนวนี้จึงเป็นวน

รูปแบบที่เพียวแค่เห็นรูปลักษณ์ของผีหรือตัวละครร้ำยในเรื่องก็จะเกิดควำมกลัวขึ้นมำทันที โดยที่ไม่

ต้องขึ้นกับเวลำกำรด ำเนินเรื่อง  

 เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองมุมมองจะเห็นได้ว่ำ ควำมกลัวในแบบ Uncanny ที่ปรำกฏใน

ภำพยนตร์นั้นเป็นควำมกลัวที่ใช้เวลำมำกกว่ำอีกแบบหนึ่ง ต้องใช้เวลำไปกับกำรด ำเนินเรื่องที่เริ่ม

ตั้งแต่เหตุกำรณ์ปกติไปจนกว่ำจะเริ่มค่อยๆ เผยควำมผิดปกติขึ้น แล้วจึงเกิดควำมกลัวที่เพ่ิมระดับขึ้น

เรื่อยๆ แตกต่ำงจำกอีกแบบที่กำรสร้ำงควำมกลัวนั้นท ำได้ในเวลำที่สั้นกว่ำ เพียงแค่รูปลักษณ์ของตัว

ละครที่ถูกสร้งมำให้รู้สึกกลัวได้เพียงแค่เห็น  
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 แต่อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำมุมมองทั้งสองจำกแตกต่ำงกันแบบคนละขั้ว หำกลองมองลงไปแล้วจะ

เห็นได้ว่ำ ผีในอีกแบบ แม้จะต่ำงจำก Uncanny แต่ก็เป็นผีที่ได้พ้ืนฐำนมำจำก Uncanny อยู่ดี แต่

เป็นกำรน ำแนวคิดนั้นมำประยุกต์ โดยกำรมองลงไปถึงควำมกลัวในลักษณะที่ผิดธรรมชำติที่สร้ำง

ควำมกลัวให้กับมนุษย์ และน ำลักษณะเหล่ำนั้นมำสร้ำงให้เป็นภำพออกมำ ดังค ำสัมภำษณ์ ที่ชี้ให้เห็น

ว่ำคนกลัวสิ่งที่ต่ำงไปจำกปกติ เมื่อมีค ำว่ำปกติ ก็ต้องมีไม่ปกติ คนค่อยๆ นิยำมควำมไม่ปกติเหล่ำนั้น 

และน ำมำสร้ำงให้เป็นรูปร่ำง จึงกลำยเป็นรูปร่ำงที่ผิดธรรมชำติไปโดยสิ้นเชิง ท ำให้เกิดรูปลักษณ์ที่

เพียงแค่เห็นก็ท ำให้รู้สึกกลัวได้ ตัวละครผีที่มำจำกภำพยนตร์ในรูปแบบนี้จึงแค่เห็นก็รู้สึกกลัวขึ้นมำ 

ดังทีพิ่มพ์เพชรนิยำมควำมแตกต่ำงของผีกับคนที่เห็นได้อย่ำงเด่นชัดและไม่มีควำมเหมือนกันเลยว่ำ 

 

ในภาษา Animation เขาคือ Shape form ของตัวลูกตา ปาก องค์ประกอบบนหน้าคนมัน

แปลก เคยได้ยินที่เขาบอกว่า หน้ารูปไข่แสดงว่าเป็นคนแบบนี้ หน้ากลมเป็นคนแบบนี้ หน้า

เหลี่ยมเป็นคนแบบนี้ ใน Animation เหมือนกัน ถ้าในตัวการ์ตูนหน้าเหลี่ยมๆ จะเป็นคน

ยังไง ถ้าในตัวการ์ตูนหน้าเป็นสี่เหลี่ยมคางมูลักษณะจะเป็นยังไง อันนั้นอ่ะที่มันน่ากลัวเหตุผล

เพราะ ตา ปาก อะไรพวกนี้ Oversize มันเลยดูน่ากลัว มันเลยไม่ดูสมดุลกับใบหน้ามันแปลก 

(พิมพ์เพชร สิริปาณสาร, สัมภาษณ์: 22 มกราคม 2563) 

  

 กลุ่ม ค ที่เชื่อทั้งสองแบบโดยไม่ฝักฝ่ำยฝั่งไหนเป็นพิเศษ 

 กลุ่ม ค นั้นเป็นกลุ่มที่มองว่ำ ผี คืออะไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับควำมเชื่อของคนๆ นั้น ไม่มีเจตนำใน

กำรฝักฝ่ำยอยู่ฝ่ำยใดทั้งนั้น ท ำให้ไม่สำมำรถแบ่งไปอยู่ในหมวดไหนได้ เขำนั้นเห็นด้วยทั้งในฝั่งของ ก 

และ ข ว่ำผีนั้นสำมำรถเป็นอะไรก็ได้ จะเหมือนคนแบบกลุ่ม ก หรือจะเละไปเลยตำมแบบที่กลุ่ม ข 

บอก วำงตัวเป็นกลำง และไม่เลือกข้ำงใด ดังค ำตอบบทสัมภำษณ์ต่อไปนี้ 

 

ผีมันก็แล้วแต่ความเชื่อ มันอาจจะเป็นคนที่ตายไปแล้ว สิ่งชั่วร้ายก็ได้ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ 

รูปร่างแบบไหนก็ได้ 

(นัสรีน แสงวิมาน, สัมภาษณ์: 23 มกราคม 2563) 
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 สรุปแล้ว กำรมองควำมกลัวผ่ำนภำพยนตร์ผีนั้น มีทั้งภำพยนตร์ผีแบบที่ใช้มุมมอง Uncanny 

มำสร้ำง หรือก้คือผีที่เหมือนคน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีคนที่มองต่ำงไปในอีกทำง ซึ่งมุมมองนี้จะสร้ำง

ผีในภำพยนตร์ในมีรูปลักษณ์ต่ำงจำกคนโดยสิ้นเชิง กำรสร้ำงควำมกลัวในภำพยนตร์แบบนี้จึงสั้นกว่ำ

แบบ Uncanny เพรำะเพียงแค่เห็นตัวละครผี ก็สำมำรถรู้สึกกลัวได้เลย ในขณะที่มุมมอง Uncanny 

นั้นต้องใช้เวลำและกำรอธิบำยเรื่องในสร้ำงค่อยๆ เพ่ิมระดับควำมกลัว แต่ท้ำยท่ีสุดแล้ว แม้ว่ำมุมมอง

ทั้งสองจะต่ำงกัน แต่กลับมีพ้ืนฐำนมำจำกสิ่งเดียวกัน เพียงแต่ตีควำมออกมำแตกต่ำงกัน ในขณะที่ ฝั่ง 

Uncanny ตีควำมควำมน่ำกลัว ให้เป็นไปในแบบที่ค่อยๆ คิด ค่อยๆ รู้สึก เพียงแต่ในอีกแบบหนึ่ง

ตีควำมควำมรู้สึกกลัวออกมำเป็นภำพ  

 

4.3 คนท ำหนัง กับ มุมมอง Perspective 

จำกกำรสัมภำษณ์คนท ำหนังทั้งหมด 13 คน ส่วนมำกก็ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับผีมำในรูปแบบ

ของ Perspective ด้วย เริ่มด้วยกำรให้ควำมหมำยของผี ตัวผีนั้นคนสัมภำษณ์ให้ภำพของสสำรหรือ

บำงสิ่งบำงอย่ำงที่ยังหำค ำตอบไม่ได้ สิ่งในรูปแบบนี้นั้นก็คือกำรมองว่ำผีนั้นเป็นบำงสิ่งบำงอย่ำงซึ่ง

อำจจะไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นอีกสิ่งๆ หนึ่งที่มีอยู่ในสังคม แม้ว่ำจะยังคงพิสูจน์ไม่ได้ แต่ก็เชื่อว่ำสิ่งนี้นั้น

น่ำจะมีอยู่ในสังคม หรือจำกมุมมองอ่ืนที่มองว่ำผีก็คือคน แต่เป็นคนที่อยู่ในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอำจ

เป็นรูปแบบที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ ดังนั้นแล้วผีจึงเป็นทั้งสิ่งที่ไม่ใช่คนไปเลย ในขณะเดียวกันก็อำจ

เป็นสิ่งที่อยู่ถึ่งกลำงระหว่ำงคนและสิ่งอ่ืน หรือ อำจจะเป็นคนที่อยู่ในอีกสถำนะหนึ่งก็ได้ ค ำตอบ

ทั้งหมดล้วนสำมำรถมองได้ในมุมมองของ Perspective ได้ทั้งสิ้น 

ค ำถำม ค ำตอบ 

1. ผีคืออะไร พลังงำนบำงอย่ำงที่ยังพิสูจน์ไม่ได้, สิ่งที่มองไม่เห็น แต่น่ำกลัว, คนที่

ตำยไปแล้ว, สสำรชนิดหนึ่ง, คนเรำที่เปลี่ยนไปแล้วกลำยไปเป็นอีก

รูปแบบหนึ่ง, คนที่เปลี่ยนสภำพไปในภำพที่เรำมองไม่เห็น  

2. ผีใช่คนไหม เคยใช่, ใช่ เพรำะผีคือคนในอีกรูปแบบหนึ่ง ร่ำงคนเป็นแค่ภำชนะหนึ่ง

, เป็นคนมำก่อน ผีคือคนที่อยู่ในอีกรูปลักษณ์หนึ่ง 
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3. ผีเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวเองได้ 

ขึ้นอยู่กับอะไร 

เปลี่ยนตำมคนที่จะไปหลอก, คนรอบข้ำง, ขึ้นอยู่กับคนที่อยำกไปหำ, 

พลัง, ทุกคนคือวิญญำณ เป็นอะไรก็ได้ ไม่ข้ึนกับกำยเนื้อ 

4. สิ่งต่ำงๆ ที่ผีท ำในหนังมี
เหตุผลมำจำกอะไร  

เรื่องที่ติดค้ำงไว้ก่อนตำย, แก้แค้น, อำลัยอำวรณ์กับคนเป็น, สนอง
ควำมต้องกำรของตัวเอง, มีคนบุกรุกพ้ืนที่ 

5. ถ้ำท ำส ำเร็จผีจะเป็นอย่ำงไร รู้สึกสบำยใจ หมดห่วง ไปเกิดใหม,่ ถ้ำผีฆ่ำคนตำย คนก็แค่ตำย ผีก็อยู่
ต่อชดใช้กรรมเหมือนที่ศำสนำบอก, เป็นผีปกติ แค่รู้สึกว่ำตัวเองได้ท ำ
ส ำเร็จแล้ว 

  

  แม้ว่ำบำงส่วนจะนิยำมว่ำผีนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่กระนั้นควำมที่มองไม่เห็นของผีไม่ได้

หมำยถึงว่ำผีนั้นไม่มีรูปลักษณ์ หรือรูปร่ำงของผีที่ควรจะเป็น แต่ละคนมีมุมมองของรูปร่ำงหน้ำตำของ

ผีที่แตกต่ำงกันไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ผีมักจะมีควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงของตนเอง 

ซึ่งที่มำของควำมสำมำรถ หรือกรณีที่จะแปลงร่ำงได้นั้นก็ถูกให้เหตุผลที่แตกต่ำงกันไป เช่น ขึ้นอยู่กับ

พลังของผีตนนั้นๆ หรือ เปลี่ยนไปตำมคนหรือสิ่งที่อยำกปรำกฏให้เห็น ซึ่งกำรกระท ำเหล่ำนี้นั้นก็มี

เหตุผลในกำรท ำต่ำงไปแล้วแต่ตน กำรที่ผีจะแปลงร่ำงเพ่ือไปอยู่กับคนที่รัก หรือเพ่ือไปล้ำงแค้น ผีแต่

ละตนก็เหมือนคน มีเหตุผลในกำรกระท ำ หรือกำรใช้ชีวิตเป็นของตนเอง ซึ่งเมื่อกระท ำสิ่งต่ำงๆ ที่

ตนเองต้องกำรได้อย่ำงส ำเร็จลุล่วง ผีก็ไม่ต่ำงไปจำกคน กำรกระท ำทุกกำรกระท ำย่อมส่งผล โดยกำร

กระท ำเหล่ำนั้นอำจส่งผลให้ผีได้ไปเกิดในภพภูมิอ่ืนๆ หำกหมดห่วง หรือท ำควำมดี และในอีกนัยหนึ่ง 

หำกผีท ำชั่วอำจตอบแทนไม่ต่ำงจำกมนุษยื เช่น กำรที่ต้องใช้ชีวิตกับควำมผิดที่ตนกระท ำ หรือกำรเข้ำ

สู่กำรชดใช้กรรมในแบบของศำสนำ  

 ผีในมุมมองของนักท ำหนังถูกให้ภำพของบำงสิ่งบำงอย่ำงที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งอำจจะเป็นคน 

หรือไม่เป็นคนก็ได้ หรืออำจจะเป็นสิ่งที่อยู่กึ่งกลำงของระหว่ำงทั้งสองสิ่ง แต่กระนั้นผีก็ยังเป็นสิ่งที่

คล้ำยจะมีชีวิต คิดได้ รู้สึกได้ มีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง และมีมมุมมองในกำรมองโลกเป็นของตนเอง 

โลกที่ผีมองอยู่อำจจะไม่เหมือนกับโลกที่เรำมองอยู่แม้มันจะเป็นโลกใบเดียวกัน กำรให้ควำมหมำยใน

กำรกระท ำของเขำต่ำงกันไป บำงครั้งก็คล้ำยกับคน และบำงครั้งก็ต่ำงออกไป แต่กระนั้นผีก็ต้อง

รับผิดชอบต่อกำรกระท ำของตนเอง ซึ่งกำรกระท ำนั้นมันอำจท ำให้เขำได้ไปสู่ภพภูมิอ่ืนๆ หรืออยู่ที่

เดิมต่อไปก็ได้ กำรเปลี่ยนแปลงอัตภำวะไปมำของผี ทั้งกำรเข้ำสิง หรือกำรแปลงกำยเพ่ือเหตุผล

บำงอย่ำง ตลอดจนกำรไปสู่ภพภูมิใหม่ ผีอำจจะเกิดใหม่กลำยเป็นคน ในขณะเดียวกัน คนก็อำจจะ
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ตำยแล้วกลำยเป็นผี หรือไม่ในท้ำยที่สุดทั้งผีและคนอำจจะเปลี่ยนอัตภำวะกลำยเป็นสิ่งอ่ืนๆ ที่ไม่ได้วน

ไปวนมำเพียงแค่คนและผี เป็นวงจรชีวิตที่หลำกหลำยของอัตภำวะในโลก  

 

4.4 คนท ำหนัง หนังผีปอบ และ Perspective 

 ผีปอบ หนึ่งในต ำนำนผีที่เป็นที่รู้จักอย่ำงแพร่หลำยจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย เรื่องรำวของผีปอบนั้นเป็นที่รู้จักกันโดยถ้วนทั่วในประเทศไทยจำกภำพยนตร์ตระกูลปอบอย่ำง 

บ้ำนผีปอบ ที่สร้ำงมำ 14 ภำคด้วยกัน ควำมเป็น ปอบ และผีปอบในภำพยนตร์นั้นสำมำรถมองได้ใน

มุมมองแบบแบบมุมมองนิยม หรือแนวคิด Perspective ที่กล่ำวถึงกำรศึกษำวิญญำณวิทยำ ซึ่งแบ่ง

ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 1. พหุธรรมชำติในต ำนำนปรัมปรำ 2.มุมมองนิยม: เมื่ออมนุษย์ก็คิดได้และมี

จิตวิญญำณ 3.ร่ำงกำยในฐำนะข้อจ ำกัดและมุมมอง 4.กำรกลำยร่ำงในฐำนะศักยภำพของร่ำงกำย 5.

กำรล่ำและกำรกลืนกินเลือดเนื้อและอวัยวะของคนอ่ืน 6.จำก “อมนุษย”์ สู่ “อภิมนุษย”์ 

  1.พหุธรรมชำติในต ำนำนปรัมปรำ ร่ำงกำยที่แตกต่ำงกันของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆนั้นไม่ได้ถูกยึด

ตำมสรีระแบบวิทยำศำสตร์ ผีหรือวิญญำณก็มีร่ำงกำยเป็นของตนเองเช่นเดียวกัน แม้ว่ำจะไม่สำมำรถ

ปรำกฏให้เห็นก็ตำม ซึ่งจำกมุมมองของเหล่ำคนท ำหนังแล้วได้ให้ภำพของผีที่มีควำมสำมำรถในกำร

เปลี่ยนรูปร่ำงจำกสิงหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่ง หรือควำมสำมำรถในกำรสิงสู่ หรือก็คือกำรเปลี่ยนจำก

ร่ำงกำยหนึ่งไปยังอีกร่ำงกำยหนึ่ง เช่น จำกค ำตอบสัมภำษณ์ที่ว่ำ “ผีน่ำจะเปลี่ยนรูปร่ำงได้ เพรำะว่ำ

สุดท้ำยแล้วในควำมคิดของตัวเรำเอง มันคือวิญญำณ คือทุกคนมันก็วิญญำณ แต่วิญญำณมันก็ไม่ได้

ออกมำตำมรูปร่ำงภำยนอก ภำยในเรำอำจจะเป็นอย่ำงอ่ืนก็ได้” (ธัญญ์ ธัญญมงคลพงศ์, สัมภำษณ์:  

23 มกรำคม 2563) ดังนั้นไม่ว่ำจะมีผีหรือคน ตัววิญญำณท่ีแท้จริงเนื้อในนั้นก็สำมำรถเป็นอะไรก็ได้ มี

รูปร่ำงเช่นไรก็ได้ รูปร่ำงคนจึงไม่ใช่รูปร่ำงที่แท้จริง เป็นเพียงภำชนะหนึ่งเพียงเท่ำนั้น   

 2.มุมมองนิยม: เมื่ออมนุษย์ก็คิดได้และมีจิตวิญญำณ โลกเป็นที่อำศัยของประธำนและบุคคล

หลำกหลำยประเภท ทั้งท่ีเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ รวมอยู่ในวัฒนธรรมเดียวกัน ควำมแตกต่ำงและกำร

เกิดกำรแยกวัฒนธรรมมำจำกร่ำงกำยที่แตกต่ำง ส่งผลต่อกำรให้ควำมหมำยของวัตถุและมุมมองของ

แต่ละคนที่แตกต่ำงกัน ผีปอบที่ปรำกฏอยู่ในภำพยนตร์ผี และมุมมองที่มีต่อควำมเชื่อปอบของคนท ำ

หนัง สะท้อนในเห็นถึงควำมเป็นอัตภำวะหนึ่งของปอบ ว่ำปอบก็เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่ด ำรงอยู่ใน

โลกนี้ ที่มีมุมมองกำรใช้ชีวิตต่ำงไปจำกมนุษย์ เห็นได้จำกกำรตอบค ำถำมว่ำ ท ำไมปอบต้องล่ำมนุษย์ 

ค ำตอบส่วนมำกนั้นเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ เพรำะเป็นสิ่งที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิต “เขำไม่ได้ไล่ล่ำคน 
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แต่เขำไล่ล่ำอำหำรของเขำ ซึ่งมันก็ค่อยๆ ขยับจำกสัตว์ขึ้นไปเป็นคน” (ณัฐวร สุริยสำร, สัมภำษณ์: 21 

มกรำคม 2563) จำกค ำบอกเล่ำผู้ให้สัมภำษณ์จะเห็นได้ว่ำ ปอบถูกให้ควำมหมำยถึงสิ่งมีชีวิตรูปแบบ

หนึ่งที่เห็นมนุษย์ไม่ต่ำงจำกสัตว์อ่ืนๆ ที่สำมำรถบริโภค กำรที่ปอบกินคนไล่ล่ำคนจึงเป็นเรื่องธรรมชำติ 

เป็นเพียงมุมมองที่แตกต่ำงในกำรใช้ชีวิตของปอบ 

 3.ร่ำงกำยในฐำนะข้อจ ำกัดและมุมมอง ร่ำงกำยของร่ำงกำยคือจิตวิญญำณ ทุกสิ่งทุกอย่ำง

ล้วนประกอบสร้ำงไปด้วยร่ำงกำยและวิญญำณ กำรเปลี่ยนหรือกำรกลำยร่ำงคือกำรแลกเปลี่ยนและ

สลับเปลี่ยนร่ำงกำยไปหลำยๆ ประเภท เช่น เมื่อยำมมีชีวิตคือ หนึ่งร่ำง และเมื่อตำยไปก็ไปอยู่ในอีก

ร่ำง ผีนั้นมีควำมสำมำรถในกำรกลำยร่ำง และสำมำรถเปลี่ยนร่ำงได้ไปมำ นอกจำกผีแล้วคนเรำก็

สำมำรถกลำยร่ำงไปได้เช่นเดียวกัน จำกค ำสัมภำษณ์นั้นส่วนมำกค ำตอบของค ำถำมว่ำผีใช่คนไหม 

หรือผีปอบใช่คนไหม ค ำตอบมักออกมำเช่นเดียวกับค ำตอบของธัญญำธรว่ำ “จริงๆ แล้วเรำก็คือผีคือ

คนอีกรูปแบบหนึ่ง ใช้ค ำว่ำคนก็คือแค่ภำชนะนึง ดวงจิตแล้วร่ำงก็เป็นแค่สสำรหนึ่ง พอร่ำงหมดอำยุ

ดวงจิตเรำก็เลยแปรสสำรเป็นอย่ำงอ่ืน” (ธัญญำธร เจริญด้วยปัญญำ, สัมภำษณ์: 17 มกรำคม 2563)

ผี หรือผีปอบเคยเป็นคน แสดงให้เห็นว่ำคนนั้นได้เปลี่ยนจำกร่ำงหนึ่งไปสู่อีกร่ำงหนึ่งอย่ำงผี หรือผี

ปอบ ร่ำงคนก็เป็นแค่ภำชนะหนึ่งๆ เมื่อถึงเวลำก็ต้องหมดอำยุขัย แล้วเปลี่ยนร่ำงไปเรื่อยๆ จิตก็แปร

สภำพเป็นอย่ำงอ่ืน อำจกลำยเป็นผี หรืออ่ืนๆ ก็ได้ 

 4.กำรกลำยร่ำงในฐำนะศักยภำพของร่ำงกำย ร่ำงแต่ละร่ำงนั้นมีศักยภำพที่แตกต่ำงกันไป         

ไม่มีร่ำงใดด้อยไปกว่ำกัน เพียงแต่มีควำมเฉพำะทำงที่ต่ำงกัน ควำมแตกต่ำงของศักยภำพนั้นเป็น   

เรื่องของต ำแหน่งแห่งที่ในควำมสัมพันธ์ กำรปรำกฏร่ำงแบบไหน ขึ้นอยู่กับคู่สนทนำ กำรที่จะสนทนำ

กับสิ่งอ่ืนจ ำเป็นจะต้องกลำยร่ำงให้เหมือนกับคู่สนทนำ หรือก็คือกำรสวมมุมมองแบบเดียวกันกับคู่

สนทนำ เห็นได้จำกค ำตอบกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรกลำยร่ำงของผี พัณณิดำให้

ค ำตอบว่ำ “เปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับ อยำกจะไปอยู่กับคนๆ นี้” (พัณณิดำ หลีสกุลวำนิช, สัมภำษณ์: 16 

มกรำคม 2563) และฆฤณกล่ำวว่ำ “ขึ้นอยู่กับจิตของคนที่จะหลอก” (ฆฤณ ควรขจร, สัมภำษณ์: 23 

มกรำคม 2563) ผีนั้นมีควำมสำมำรถในกำรกลำยร่ำง และกำรกลำยร่ำงนั้นก็ข้ึนอยู่กับผู้ที่ผีต้องกำรจะ

มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เนื่องด้วยกำรที่ผู้ที่มีอัตภำวะต่ำงกันจะสำมำรถสนทนำกันได้นั้นจ ำต้องมีร่ำงกำย

ภำยนอกที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน ผีจึงจะกลำยร่ำงเป็นบำงสิ่งซึ่งจำกที่พบเห็นในภำพยนตร์ผีนั้นมักจะมี

บำงส่วนไม่ส่วนใดก็ส่วนหนึ่งที่คล้ำยคน เพ่ือที่จะได้สำมำรถมีปฏิสัมพันธ์กันคนได้  
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 5.กำรล่ำและกำรกลืนกินเลือดเนื้อและอวัยวะของคนอ่ืน ควำมสัมพันธ์ในธรรมชำตินั้น          

แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ผู้ล่ำ และผู้ถูกล่ำ ผู้ล่ำนั้นเป็นผู้ปฏิเสธหรือผู้ที่พรำกควำมเป็นประธำนไปจำก      

ผู้ถูกล่ำ ซึ่งกำรล่ำนั้นเป็นไปเพ่ือกำรด ำรงชีวิต หรือกำรสร้ำงตัวตนให้ยังคงอยู่ได้ ดังนั้นควำมตำยจึง

เป็นเรื่องปกติ เป็นธรรมชำติ เกิดขึ้นได้ตลอด ควำมเป็นปอบที่ไล่ล่ำคนอ่ืนทั้งที่เห็นในภำพยนตร์ และ

จำกมุมมองของคนท ำหนังสะท้อนให้เห็นว่ำ ผีปอบนั้นล่ำคนเพียงเพ่ือด ำรงชีวิตต่อไป คนอำจเป็นอีก

หนึ่งอำหำรที่ปอบสำมำรถบริโภคได้ กำรไล่ล่ำคนจึงเป็นไปตำมกฏของธรรมชำติ คือผู้ล่ำอย่ำงปอบ 

และผู้ถูกล่ำอย่ำงคน ไม่ต่ำงไปจำกกำรที่คนเรำกินสัตว์อ่ืนๆ อย่ำงหมู หรือวัว เช่นเดียวกับค ำตอบ

สัมภำษณ์ต่อไปนี้ที่ว่ำ “ผีปอบกลำงวันเป็นคนปกติ แต่กลำงวันเป็นผี ไม่ใช่คน แต่ไม่ได้แปลว่ำเขำเป็น

คนไม่ดี หรืออันตรำยอะไร แต่ที่เขำกินตับมันอำจจะเป็นธรรมชำติของเขำ เรำยังต้องกินหมู กินอะไร” 

ควำมอันตรำยและควำมน่ำกลัวของผีปอบนั้นมำจำกกำรไล่กินคน เพรำะเขำสำมำรถท ำร้ำยคนได้ แต่

กำรกระท ำของเขำก็ไม่ได้ให้ควำมหมำยไปในถึงสิ่งที่ผิด เรำไม่สำมำรถเอำมำตรฐำนของคนไป

ก ำหนดกำรกระท ำของปอบได้ กำรกินคนของปอบเป็นธรรมชำติ หำกเรำกล่ำวว่ำกำรกินคนของปอบ

นั้นผิด คนที่กินสัตว์อ่ืนก็คงท ำผิดเช่นเดียวกัน  

 6.จำก “อมนุษย์” สู่ “อภิมนุษย”์ อภิมนุษย์มีเป้ำหมำยคือกำรปลดปล่อย  ออกจำกมนุษย์ 

ให้กลำยเป็นอัตภำวะอ่ืนๆ เช่น สัตว์ พืช หรือ ผี จำกมุมมองนี้จะเห็นได้ถึงกำรนิยำมควำมเป็นผีและ

ควำมสำมำรถของผีจำกคนท ำหนังที่กล่ำวถึงภำวะกำรหมดห่วงแล้วไปเกิด มันคือกำรที่ผีนั้นเปลี่ยน

จำกอัตภำวะเดิมไปสู่อัตภำวะใหม่ คนท ำหนังให้ควำมเห็นของกำรกระท ำต่ำงๆ ของผีในหนังผีว่ำเป็น

กำรท ำเพ่ือให้หมดห่วง สิ่งที่ผีท ำมำจำกห่วงที่มีอยู่ เมื่อห่วงหมดไปก็จะสำมำรถไปสู่ภพภูมิอ่ืน ดังนั้นผี

จึงมีเป้ำหมำยในชีวิตของตนในกำรปลดปล่อยตนจำกอัตภำวะหนึ่งไปสู่อีกอัตภำวะหนึ่ง คนตำย

กลำยเป็นผี และเมื่อผีหมดห่วงก็กลับมำเกิดเป็นคน เมื่อทุกอัตภำวะสำมำรถกลำยเป็นมนุษย์ได้ จึงไม่

มีอัตภำวะใดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมนุษย์อย่ำงชัดเจนด้วยตนเองจำกภำยใน  

 จำกกำรลงพ้ืนที่สัมภำษณ์กลุ่มนักท ำหนังท ำให้ผู้ศึกษำได้เห็นมุมมองในกำรมองผีและกำร

สร้ำงหนังผีที่หลำกหลำย กำรมองควำมกลัวผ่ำนภำพยนตร์ผีนั้น เน้นไปที่กำรสร้ำงควำมน่ำกลัวใน

เกิดขึ้น โดยอำจเน้นไปที่กำรสร้ำงตัวละครให้น่ำกลัว โดยสร้ำงผีในเละ หรือสยองขวัญไปเลย หรืออำ

จะเน้นไปที่จุดอ่ืนอย่ำงบรรยำกำศ เสียง หรือแสง โดยสร้ำงตัวละครที่ไม่ได้โดดเด่นไปจำกตัวละครคน

เท่ำไหร่นัก ทั้งสองมุมมองก็เป็นมุมมองที่ท ำให้ผู้ศึกษำได้เห็นภำพที่ชัดขึ้นของมุมมองที่เหล่ำนักท ำ

หนังผีมองผี ซึ่งมุมมองเหล่ำนี้  แม้ว่ำเหล่ำนักท ำหนังจะไม่ได้เข้ำใจถึงค ำว่ำ Uncanny หรือ 

Perspective โดยตรง แต่ด้วยประสบกำรณ์ในกำรเรียนภำพยนตร์ก็ท ำให้ได้มุมมองที่หลำกหลำย ซึ่ง
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บ้ำงก็เกี่ยวข้องกับแนวคิดเหล่ำนี้ และบ้ำงก็เกิดเป็นกลุ่มควำมรู้ชุดใหม่ที่จะสำมำรถน ำไปวิเครำะห์

ต่อไปในบทต่อไปได ้  
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บทที่ 5 

วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา 

 

 การศึกษางานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของคนกับผีในภาพยนตร์ผีไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์

ตระกูลปอบในครั้งนี้ เป็นประเด็นการศึกษาใหม่ที่ศึกษาผีในฐานะของคน หรือพ้ืนที่ร่วมระหว่างคนกับ

ผี โดยผู้ศึกษาจะใช้การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

กรอบแนวคิด Perspective และ Uncanny โดยเนื้อหาในบทนี้จะแบ่งออกเป็นส่วนวิเคราะห์และส่วน

สรุปตามล าดับ  

 

 5.1 บทวิเคราะห์ 

 5.1.2 Uncanny: ผีกับคนในหนังผี 

 มุมมอง Uncanny นั้นถูกน าไปเป็นพ้ืนฐานการสร้างหนังผีหรือหนังระทึกขวัญหลายๆ เรื่อง 

ความน่ากลัวของตัวละครในภาพยนตร์แนวนี้นั้นไม่ได้มาจากรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัว สยอดสยอง 

หรือสิ่งที่มองได้ในปราดเดียวแล้วรู้ได้ว่าไม่ใช่คน รูปลักษณ์ของตัวละครที่ให้ความน่ากลัวในหนัง

ประเภทนี้นั้นจะมีลักษณะส่วนใหญ่ที่คล้ายกับคน เพียงแต่มีบางจุดของใบหน้า หรือการกระท า

บางอย่างที่สร้างความไม่น่าไว้วางใจ หรือความรู้สึกที่ท าให้เกิดความสงสัยในตัวละครนั้นๆ จนเกิดเป็น

ความกลัวขึ้น  

 เห็นได้ว่าจะมีกลุ่ม ก ที่เชื่อในมุมมองเช่นนี้ และนักท าหนังจ านวนหนึ่งสะท้อนความคิดนี้ผ่าน

มุมมองของเขาที่มีเกี่ยวกับผี รูปลักษณ์ที่ควรจะเป็นของผี และความน่ากลัวของหนังผีประเภทนี้ 

นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มคนท าหนังเหล่านี้ยังน าสิ่งที่ตัวเองเชื่อไปสร้างเป็นภาพยนตร์ผีที่มีความเป็น 

Uncanny คือ หนังสั้นเรื่อง Hide and Seek ก ากับโดย นางสาวพิมพ์เพชร สิริปาณสาร ตัวเรื่องราว

นั้นเกี่ยวกับการน ากุศโลบายการเล่นซ่อนหาที่มีผีมาเกี่ยวข้อง ตัวละครในเรื่องต้องมาเล่นซ่อนหากับผี 
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ซึ่งตัวละครผีในเรื่องนี้นั้นแสดงให้เห็นถึงรูปแบบความน่ากลัวแบบ Uncanny ออกมา  

 จากการสัมภาษณ์คนท าหนังได้สร้างตัวละครผีของภาพยนตร์ให้เหมือนคน เพียงแต่ต่างกัน

ตรงที่ดูซีดเซียว และเลื่อนลอยคล้ายศพเดินได้ หนังผีเป็นหนังที่ท าให้คนดูรู้สึกกลัว เพราะฉะนั้นการที่

เขาออกแบบตัวละครผีที่เป็นบทเด่นในหนังให้ออกมามีลักษณะเช่นนี้ แสดงว่าเขามีมุมมองเก่ียวกับ 

ความน่ากลัวของตัวละครผีที่เป็นแบบ Uncanny ผีที่เหมือนคน ซึ่งบางทีก็ไม่ต่างจากคนเลย มอง

เผินๆ อาจจะเหมือนแค่คนไม่สบาย แต่ความเหมือนที่มากเกินไป เมื่อมีบางสิ่งที่ต่างไป ท าให้ความไม่

ไว้ว่างใจมันถูกสร้างขึ้น เช่น การที่ตัวละครผีในเรื่องนี้ มีลักษณะเลื่อนลอย และผิวซีด ต่างจากคน

ทั่วไป ความต่างเพียงจุดนี้ก็สามารถสร้างความลังเลและสร้างความรู้สึกในแง่ลบขึ้นกับตัวละครนั้นๆ 

และกลายเป็นความกลัวในเลาต่อมา เป็นอาการเช่นเดียวกับการที่เรากลัว คนที่แปลกๆ หรือไม่น่า

ไว้วางใจ เช่นเดียวกับบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้  

 อาการกลัวผีในหนังผีที่เหมือนคน ไม่ต่างจากการที่เรามีอาการกลัวคนที่เรารู้สึกไม่ไว้วางใจ 

เขาใช้พ้ืนฐานความรู้สึกเช่นนี้ไม่สร้างต่อเป็นภาพยนตร์ มนุษย์ทุกคนรักตัวเอง ท าทุกอย่างเพ่ือความ

ปลอดภัยของตน และการสร้างความปลอดภัยอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการพยายามนิยามสิ่งต่างๆ คาด

เดาการกระท าของสิ่งต่างๆ เพ่ือหาทางรับมือ หรือการแสดงออกเมื่ออยู่ต่อหน้าสิ่งเหล่านั้นได้อย่าง

ถูกต้อง แต่เมื่อคนเราไม่สามารถคาดเดาหรือนิยามบางสิ่งบางอย่างได้ จึงเกิดปัญหาว่ามนุษย์ไม่แน่ใจ

ว่าจะแสดงออกต่อสิ่งนั้นๆ ไปในทางใดดี และเพ่ือความปลอดภัยเป็นอันดับแรก มนุษย์จึงแสดงออก

ต่อสิ่งที่นิยามไม่ได้เหล่านั้นด้วยความกลัว การหลีกเลี่ยง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มนุษย์นั้นจะ

กลัวสิ่งที่เหมือนคน หรือคนด้วยกันเอง ที่ไม่น่าไว้วางใจ ที่เราไม่สามารถคาดเดาการกระท าของเขาได้ 

ว่าเขาจะมาดีหรือร้าย ความรู้สึกไม่วางใจเหล่านี้แปรเปลี่ยนเป็นความกลัว 

 ในชีวิตจริงนั้นความกลัวในรูปแบบ Uncanny ก็ยังคงมีอยู่โดยทั่วไป ซึ่งตัวภาพยนตร์นั้นเข้า

มาท าให้จุดนี้เด่นชัดขึ้น ความน่ากลัวแบบ Uncanny ที่ถูกสร้างลงไปในภาพยนตร์จึงได้รับกระแส

ตอบรับที่ดีมาก ความน่ากลัวในรูปแบบ Uncanny นั้นเกิดขึ้นในรูปแบบการเปลี่ยนผ่านจากจุดหนึ่ง

ไปสู่อีกจุดหนึ่ง โดยเริ่มต้นจากความปกติและความคุ้นเคยแล้วจึงค่อยเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกจุดหนึ่งอย่าง

การค่อยๆ กลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคย หรือจุดที่ไม่คุ้นเคยนั้นค่อยๆ ชัดเจนขึ้น ตัวอย่างความน่ากลัวใน

รูปแบบนี้ที่เหล่าคนท าหนังพูดถึงมีหลากหลาย เช่น คนทรงเจ้า ซึ่งในจุดแรกคนทรงเจ้านั้นเป็นเพียง

แค่คนปกติ แต่เมื่อถึงจุดที่เข้าทรง หรือเสียงที่ค่อยๆ เปลี่ยนไปเพราะมีองค์ลง นั่นก็คือการเปลี่ยนผ่าน

จากความปกติไปสู่ความไม่ปกติหรอืไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจเกิดเป็นความรู้สึกกลัวได้  ตัวตลกก็เป็นอีกหนึ่ง 
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ตัวตลกก็เป้นอีกหนึ่ง Uncanny ที่มีคนกลัวมากมายทั่วโลก ตัวตลกนั้นมีความปกติในจุดแรกท่ีเหมือน

คน อาจจะแต่งหน้าฉูดฉาดไปบ้างจนเกินปกติ แต่นั่นก็ไม่ใช่จุดที่ท าให้น่ากลัวขึ้นมาได้มากนัก แต่เมื่อ

ตัวตลกเริ่มเข้าสู่บทบาทของตัวเอง ไม่ว่าการยิ้มที่เกินปกติ เสียงที่บีบข้ึนเพื่อให้ดูแปลกและสนุกสนาน 

หรือการกระท าแปลกๆ ก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่น าพาความคุ้นเคยไปสู่ความไม่คุ้นเคยได้ ความน่ากลัว

ของตัวตลกจึงถูกน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์สยองขวัญและระทึกขวัญมากมาย และประสบความส าเร็จ

อย่างมาก เช่น ภาพยนตร์เรื่อง It(2560), Clown(2547), The Legend of Wasco (2558) 

 มุมมอง Uncanny นั้นเป็นมุมมองที่วิเคราะห์ความกลัวของคนที่กลัวสิ่งที่เหมือนคน หรือ

เป็นนเหมือนกันแต่แตกต่าง ซึ่งความรู้สึกกลัวเหล่านี้ก็มาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ตั้งใจจะปกป้อง

ตัวเองจากสิ่งที่ไม่คุ้นเคย การที่มนุษย์เจอสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ มันเลยกลายเป็นปัญหาที่ไม่รู้ว่าจะรับมือ

อย่างไร จึงแทนที่ความรู้สึกเหล่านั้นด้วยความกลัว ความกลัวในลักษณะนี้มีมุมมองที่น่าสนใจจนได้

กลายเป็นพ้ืนฐานให้ภาพยนตร์ผีและระทึกขวัญหลายๆ เรื่อง เช่นเดียวกับเหล่าคนท าหนังรุ่นใหม่ที่

สนใจในมุมมองแบบนี้ และเริ่มน ามุมมองเช่นนี้ไปพัฒนาภาพยนตร์ของตัวเองเช่นเดียวกัน  

 หนังผีที่มีความเป็น uncanny จึงต้องเป็นหนังผีที่ท าให้ผีใกล้เคียงกับคน มากกว่าที่จะท าให้

แตกต่างจากคน และความตลกในหนังผีปอบเป็นส่วนส าคัญในการก าจัดความเป็น uncanny ออกไป

จากหนังตระกูลสยองขวัญ อย่างไรก็ตามการท าหนังผีขึ้นมาได้นั้นต้องมาจากการใช้ประสบการณ์

ส่วนตัว มุมมองและความรู้สึกของผู้ท าหนังเกี่ยวกับเรื่องผี และความรู้สึกกลัว การสร้างความรู้สึกกลัว

จึงมาจากพ้ืนฐานที่ผู้ท าหนังรู้สึกกลัว ตัวผีที่ออกมาจึงมาจากมุมมองเหล่านี้ ผู้ท าหนังแต่ละคนก็มี

มุมมองที่หลากหลาย ผีที่ออกมาก็แตกต่างกันไป บ้างก็มองสอดคล้องเช่นเดียวกับมุมมอง Uncanny 

ผีที่เหมือนคน หรือบ้างก็มองว่าผีนั้นจะต้องมีความแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเพ่ือความน่ากลัว แม้จะต่าง 

แต่ก็มาจากพ้ืนฐานเดียวกัน การตีความที่แตกต่าง สร้างภาพยนตร์ที่ให้อารมณ์ที่แตกต่างไปในแต่ละ

แบบ ซึ่งมีความน่าสนใจ ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล  

 5.1.2 Perspective: คนกับผีในหนังผี 

 มุมมอง Perspective นั้นเป็นมุมมองที่แฝงอยู่ทั้งในภาพยนตร์ผีและความเชื่อผีของเหล่าคน

ท าหนัง โลกของหนังเป็นตัวสะท้อนโลกของคนออกมาให้เห็นเป็นประจักษ์ชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่มองไม่

เห็นก็ท าให้เห็นขึ้นมาได้ เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา สะท้อนให้เห็นโลกที่ประกอบไปด้วยอัตภาวะที่

หลากหลาย และแต่ละสิ่งก็มีชีวิต มุมมองเป็นของตัวเอง การศึกษาในครั้งนี้ได้มองมุมมองของคนท า

หนังที่มีต่อผีที่ปรากฏในภาพยนตร์ผี โดยเฉพาะผีปอบจากภาพยนตร์ตระกูลผีปอบทั้ง 14 ภาค เมื่อน า
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มุมมองที่ได้จากการสัมภาษณ์มามองเข้ากับแนวคิดมุมมองวิทยาแล้วจะเห็นได้ว่า ความเป็นผีที่ปรากฏ

ในภาพยนตร์นั้นต่างก็มีรูปร่าง และวิญญาณไม่ต่างจากคน โดยเฉพาะผีปอบที่มักถูกให้ความหมายว่ามี

ทั้งร่างที่เหมือนคน และมีวิญญาณร้ายอ่ืนๆ สิงอยู่ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า แม้จะเป็นผีแต่ก็มีร่างกาย  

โดยที่ร่างกายของเขานั้นก็มีความแตกต่างจากมนุษย์บ้างบางประการ เช่น  ผิวซีดกว่า หรือมีร่องรอย

แผลที่เกิดมาจากการตาย ความแตกต่างทางร่างกายที่มีนี้สะท้อนไปยังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต่างจาก

มนุษย์ เช่น การฆ่าคนในมุมมองของมนุษย์ถือว่าเป็นความผิด แต่การฆ่าหมูเพ่ือน ามาเป็นอาหารถือว่า

เป็นเรื่องธรรมชาติ เช่นเดียวกันกับผีปอบที่ฆ่าคนเพ่ือไปใช้ด ารงชีวิต คนในมุมมองของปอบอาจเป็น

เพียงอาหารที่ใช้เพ่ือประทังชีพไม่ต่างจากคนที่ฆ่าสัตว์อ่ืนๆ ดังนั้นเราจึ งไม่สามารถใช้มุมมองของ

มนุษย์ไปวางกรอบให้กับผีได้ ผีก็มีมุมมองเป็นของตัวเอง มีการใช้ชีวิตในแบบของตน การฆ่าคนของผี

เป็นเรื่องธรรมชาติ และอาจกล่าวได้ว่านั่นเป็นการกระท าที่แย่หรือท าผิด เพราะท้ังผี และคนในขณะๆ 

หนึ่งก็มีเพียงร่างเดียว มุมมองการใช่ชีวิตก็เลยถูกจ ากัดไว้ที่มุมมองหนึ่งๆ แต่ทั้งผีและคนนั้น ร่างกาย

เป็นสิ่งไม่คงทนไปตลอดกาล เมื่อถึงระยะหนึ่งทั้งคนและผี หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ก็จะเปลี่ยนอัตภาวะหนึ่ง

ไปสู่อีกอัตภาวะ อย่างที่คนท าหนังกล่าวถึงสิ่งที่ผีท าเพ่ือหมดห่วงเพ่ือที่จะได้ไปสู่อีกภพภูมิหนึ่ง อาจ

เกิดเป็นคนอีกครั้ง หรือเกิดเป็นสิ่งอ่ืนๆ นั่นก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผีที่สามารถ

เปลี่ยนอัตภาวะได้ เมื่อหมดห่วงอาจเปลี่ยนจากผีมาเป็นคน และเมื่อคนถึงช่วงอายุขัยหนึ่งๆ ก็จะ

เปลี่ยนอัตภาวะกลายเป็นผี วงเวียนกันเป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยไป     

 ผีปอบ ความเป็นผีที่สะท้อนอยู่ในภาพยนตร์ผีประเภทนี้แสดงให้เห็นถึงความลื่นไหลของอัต

ภาวะ ผีที่ตายกลายเป็นคน และในอีกขณะนึงก็สามารถกลับมาเกิดเป็นคนได้ ทุกสิ่งในโลกล้วน

ประกอบสร้างด้วยร่างกายและวิญญาณ ซึ่งรูปร่างที่แท้จริงของคนก็ไม่ได้จ าเป็นต้องเป็นคน เป็นอะไร

ก็ได้ ร่างกายนั้นเป็นสิ่งลวง เป็นเพียงภาชนะที่อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เมื่อตายไป วิญญาณก็เปลี่ยน

ภาชนะไปเรื่อยๆ ส่งผลต่อมุมมองการมองโลกและการให้ความหมายของสิ่งต่างๆ ในโลก ร่างกายที่

ต่าง มุมมองก็ต่างออกไป ส่งผลให้การใช้ชีวิตนั้นต่างไปด้วย เช่นเดียวกับผีปอบที่แต่เดิมเคยเป็นคน 

เมื่อกลายเป็นปอบ การใช้ชีวิตการกินอยู่ก็ต่างออกไป ต้องกินตับไตไส้พุงคนเป็นอาหาร การกระท า

เช่นนี้กลายเป็นธรรมชาติ สัญชาตญาณของการด ารงชีวิต กฏของคนไม่สามารถใช้กับปอบได้อีกต่อไป 

ทุกสิ่งเกิดขึ้นมาเพ่ือเปลี่ยนร่างกายและอัตภาวะไปเรื่อยๆ จึงไม่มีสิ่งใดยั่งยืน และไม่มีมนุษย์ที่กล่าวได้

ว่าเป็นมนุษย์เต็มร้อยอยู่ในโลกนี้ มนุษย์เองก็เปลี่ยนอัตภาวะได้ และกลับไปกลับมาตามความเชื่อของ

วัฏสงสารแบบไทย จากมนุษย์จึงเปลี่ยนไปเป็นคนไรก็ได้ และท้ายที่สุดอะไรก็ได้เหล่านั้นก็สามารถ

เปลี่ยนกับมาเป็นมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน ผีปอบก็อาจจะสามารถกลับมาเป็นคนได้เช่นเดียวกัน  
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 มุมมอง Perspective นั้นมีฐานคิดมาจากแนวคิดเรื่อง Animism turn ซ่ึงต่างไปจากแนวคิด

วิญญาณนิยมที่มองว่าวิญญาณ หรือผีนั้นเป็นสิ่งอ่ืนที่อยู่ในโลก และยกคนให้สูงส่งกว่าอัตภาวะอ่ืนๆ 

ในโลก โลกที่ถูกมองถูกให้ความส าคัญเพียงแค่มุมมองเดียวอย่างมุมมองของมนุษย์ ในขณะที่ 

perspective นั้นมองต่างออกไป โดยมองว่าผี วิญญาณ อมนุษย์ หรืออัตภาวะอ่ืนๆ นั้นก็เป็นสิ่งที่เท่า

เทียมกับมนุษย์ ไม่ยกมนุษย์ให้อยู่สูงกว่าอัตภาวะอ่ืนๆ และไม่ให้กลายเป็นศูนย์กลางของโลก ทุกอัต

ภาวะล้วนมีมุมมองเป็นของตนเอง และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมในโลก 

มุมมองนี้ช่วยให้เกิดการท าความเข้าใจระบบความเชื่อของชาวอเมซอนใหม่ รวมทั้งการมองสรรพสิ่งใน

ธรรมชาติอย่างเท่าเทียม ซึ่งเมื่อเราน ามุมมองนี้มามองกับหนังผี อาจท าให้เราได้มุมมองเกี่ยวกับผีใน

มุมมองใหม่ๆ ผีที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ภาพสะท้อนของคน ไม่ใช่สิ่งที่สร้างขึ้นจากสิ่งที่คนเรียกว่าไม่ปกติ 

การกลับมาแก้แค้น หรือเป็นภาพแทนของคนที่ถูกกดทับในสังคม เช่น คนไร้บ้าน แรงงานข้ามชาติ  

อย่างที่เคยมองหนังผีที่ผ่านๆ มา ผีกลายเป็นสิ่งที่เท่าเทียมกับคน มีชีวิตเป็นของตนเอง ไม่ได้เป็นภาพ

สะท้อนของคนอีกต่อไป และอยู่อย่างเท่าเทียมในโลกในฐานะอัตภาวะหนึ่งของโลก มุมมองนี้ช่วยท า

ให้ลดอคติแบบมนุษย์เป็นผู้สูงส่งกว่าสิ่งอ่ืน เห็นสรรพชีวิตที่มันเท่าเทียมกับคนมากขึ้น เข้าใจและ

เคารพธรรมชาติของอัตภาวะอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากคน 

 

5.2 ปอบในหนัง กับ ปอบในสังคม  

ปอบนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนจากเหล่าคนท าหนัง คือ ปอบที่มาจากภาพยนตร์ตระกูลปอบ หรือ

ปอบในหนัง กับ ปอบที่คนท าหนังแต่ละคนคิดว่ามันควรจะเป็น หรือปอบในสังคม แม้ว่าจะใช้ค าว่า

ปอบเหมือนกัน แต่จากการสัมภาษณ์ ปอบท้ังสองตนนี้เหมือนเป็นปอบคนละตนกัน ปอบในหนังถูกให้

ภาพว่าเป็นยายหยิบ หรือก็คือชื่อตัวละครปอบในหนังบ้านผีปอบ มีลักษณธเหมือนคน และแม้ว่าจะไล่

ล่ากินตับไส้คน แต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกน่ากลัวแต่อย่างได้ ด้วยมู้ด (Mood) ของภาพยนตร์ที่เน้นความ

บันเทิงเป็นหลัก ต่างจากปอบในสังคมที่เหล่าคนท าหนังได้นิยายถึงผู้ที่มีวิชาอาคม และกลายเป็นผี ไล่

กินคน สร้างความกลัวให้แก่ผู้คนในระแวกนั้นๆ เพราะสามารถท าร้ายคนได้ 

ค าถาม ปอบในหนัง ปอบสังคม 

1. ปอบคืออะไร ยายหยิบ, เป็นคนธรรมดา, คน

โดนผีสิง 

คนมีวิชาอาคม, คนโดนสิง 
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2. ปอบน่ากลัวไหม ไม่น่ากลัว น่ากลัว 

3. ความน่ากลัวของปอบ ไ ม่ น่ า ก ลั ว , เ ป็ น ห นั ง ต ล ก

มากกว่า  

ไม่ใช่สิ่งปกติท่ีเจอท่ัวไป, กินไส้, 

ท าร้ายคน , ท าให้ชีวิตเราไม่

ปลอดภัย 

4. ท าไมปอบต้องไล่ล่าคน สร้างเรื่องราวให้คนกลัว , ต้อง

กิน มันเป็นคาแร็คเตอร์ของเขา 

ประทังชีวิต , สัญชาตญาณ , 

สนองความต้องการ 

5. ปอบใช่คนไหม คน แต่โดนสิงร่าง คน แต่โดนสิงร่าง, เคยเป็นคน

มาก่อน, รูปลักษณ์เป็นคน แต่

การกระท าไม่ใช่คน, ใช่กึ่งหนึ่ง

และไม่ใช่กึ่งหนึ่ง, ไม่ใช่คน แต่

ไม่ได้เป็นเลวร้าย กินตับเพราะ

สัญชาตญาณ, ใช่ อาจจะคล้าย

โรคจิตเพศอย่างหนึ่ง 

 

 ความแตกต่างระหว่างปอบในหนังกับปอบในสังคม สะท้อนว่าปอบที่ปรากฏในภาพยนตร์นั้น

เป็นปอบที่ไม่ใช่ Uncanny เพราะเป็นปอบที่ไม่ได้สร้างความกลัวให้แก่ผู้พบเห็นเลย ถูกนิยามว่าเป็น

คน เพียงแต่อาจถูกวิญญาณร้ายบางอย่างสิงสู่ ไม่ได้มีความสามารถหรืออิทธิฤทธิ์อะไรมาก ท าได้เพียง

กินไส้ วิ่งไล่คน และวิ่งลงตุ่ม ต่างจากผีปอบในสังคมที่ให้ภาพของความเป็น Uncanny อย่างชัดเจน 

เช่น รูปลักษณ์ที่เหมือนคน แต่ให้ความรู้สึกไม่ไว้วางใจจากการกระท าที่ผิดแปลกจากคนปกติ ท าให้

เกิดความกลัวแก่ผู้พบเจอ แม้ปอบทั้งสองจะมีส่วนที่ค้ลายคลึงกันอย่างการกินไส้ หรือรูปลักษณ์ที่

คล้ายคนเช่นเดียวกันแต่มันก็ไม่ได้ท าให้ปอบทั้งสองเหมือนกันแต่อย่างใด แต่ปอบในสังคมก็ยังคงถูก

มองเป็นปอบคนละตัวกับปอบในหนัง เป็นขั้วสองขั้วที่คนท าหนังมองออกมาอย่างแยกกัน  

 นอกจากมุมมอง Uncanny แล้ว ปอบทั้งสองก็ถูกมองในมุมมองของ Perspective ที่

แตกต่าง ปอบในหนังมักถูกนิยามว่าเป็นคน หรือคนที่ถูกผีสิง ดังนั้นเมื่อมองในมุม Perspective แล้ว

ปอบในหนังก็ถูกจัดกลุ่มว่าเป็นคนได้ ต่างจากปอบในสังคมที่สามารถจัดไปไว้อยู่ในส่วนของคน หรือ

ส่วนอ่ืนที่เป็นอีกอัตภาวะหนึ่งที่มีในสังคมเลยก็เป็นได้ เพราะปอบในสังคมนั้นถูกให้ภาพของอัตภาวะ
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หนึ่งๆ ที่มีมุมมองการใช้ชีวิตเป็นของตนเอง ไล่ล่าคนเพ่ือเป็นอาหารตามสัญชาตญาณ ปอบในหนัง

สามารถมองตามมุมมอง Perspectiveได้เพียงบางประเด็น เช่น การสิงร่าง หรือการที่ปอบก็เป็นอัต

ภาวะที่เป็นคนเช่นเดียวกับคน แต่ปอบแบบในสังคมสามารถมองด้วย Perspective ได้ทุกประเด็น ไม่

ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ปอบก็เป็นอัตภาวะหนึ่งในสังคม มีชีวิตเป็นของตนเอง มีร่างกายและวิญญาณ 

อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนอัตภาวะไปได้ ดังนั้นปอบในหนังจึงเป็นแค่คน หรือคนที่ถูกผีสิง แต่ปอบใน

สังคมนั้นเป็นทั้งคน และอัตภาวะอ่ืนที่มีในโลก 

 ค าว่าปอบจึงเป็นค าที่มีความหมายหลากหลาย ตัวปอบที่ปรากฏในภาพยนตร์ ไม่ใช่ปอบตัว

เดียวกันกับปอบที่มีในสังคม ปอบในภาพยนตร์ถูกสร้างมาให้ไม่มีความน่ากลัว เป็นเพียงยายแก่ที่อยู่

ในสังคมนั้นๆ แม้จะสามารถท าอันตรายได้ แต่ก็ไม่ได้สร้างความรู้สึกกลัวให้แก่ผู้ชม ปอบในหนังจึง

ไม่ใช่ Uncanny นอกจากนี้ในมุมมองของ Perspective ปอบในรูปลักษณ์นี้จึงเป็นเพียงคนเท่านั้น 

ต่างจากปอบในสังคมที่มีการให้ภาพที่มีความลึกลับซับซ้อน มีความน่ากลัว และสร้างความรู้สึกไม่

ปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผู้คน ปอบในสังคมจึงเป็น Uncanny และถูกมองว่าเป็นอัตภาวะอ่ืนๆ ที่มีใน

สังคมในมุมมองของ Perspective จากการที่มีวิถีการด ารงชีพเป็นของตนเอง แต่กระนั้นปอบทั้งสองก็

มีส่วนที่คล้ายคลึงกันบ้างในบางส่วน เช่น การกินไส้ หรือความที่ปอบรูปลักษณ์เหมือนคน เพราะการ

สร้างภาพยนตร์นั้น ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยไร้แรงบันดาลใจได้ ต้องมีพ้ืนฐานบางอย่างเกี่ยวกับสิ่ง

นั้นๆ จึงน าสิ่งนั้นมาหลอมรวมกับความคิด และจินตนาการขชองผู้สร้างให้กลายเป็นภาพยนตร์ได้ 

เช่นเดียวกับหนังปอบที่ไม่สามารถสร้างปอบได้โดยไร้แรงบันดาลใจ ปอบในหนังก็ถูกสร้างมาจากปอบ

ในสังคม โดยหยิบบ้างส่วนเกี่ยวกับปอบในสังคมมาหลอมหลวมกับจินตนการและมุมมองของคนท า

หนัง จึงเกิดเป็นปอบในหนังขึ้น ปอบในหนังจึงมีความคล้ายคลึงกับปอบในสังคม แต่กระนั้นก็ไม่ใช่

ปอบตัวเดียวกับอยู่ดี และแม้ว่าปอบในหนังเรื่องนี้จะไม่น่ากลัว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปอบในหนัง

เรื่องอ่ืนจะไม่น่ากลัว ในอนาคตอาจมีการสร้างปอบในหนังที่น่ากลัวขึ้น แต่ปอบในหนังที่น่ากลัวนั้นก็

คงจะเป็นปอบคนละตัวกับปอบในภาพยนตร์ตระกูลปอบชุดนี้อย่างแน่นอน  

 

5.3 สรุป 

 จากการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของคนกับผีในภาพยนตร์ผีไทย กรณีศึกษาภาพยนตร์

ตระกูลปอบ” มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ เพ่ือศึกษาความหมายของผีและความสัมพันธ์อัน

เชื่อมโยงของผีและคนผ่านภาพยนตร์ผีไทย และศึกษาวิธีคิดของกลุ่มผู้ศึกษาภาพยนตร์ที่มีต่อผีที่
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ปรากฏอยู่บนภาพยนตร์ผีไทย ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพทางมานุษยวิทยาด้วยกรอบ แนวคิด 

Uncanny และ แนวคิดมุมมองนิยม (Perspective) เพ่ือให้เห็นถึงมุมมองของการสร้างตัวละครผีที่

ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ผีไทยทุกวันนี้ ภาพของความเป็นผีที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์ที่ผีและคนนั้นอยู่

ร่วมกันและมีความสัมพันธ์กัน หรือก็คือการที่อ านาจของสิ่งเหนือธรรมชาตินั้นมีความข้องเกี่ยว

สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของมนุษย์จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ตามแนวคิดมุมมองนิยม

 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชามีเดียอาร์ตส์ เอกภาพยนตร์

และภาพเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ชั้นปีที่ 4 จ านวน 13 

คนคนท าหนังเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่มีมุมมองที่ส าคัญในการศึกษา กลุ่มคนที่มองหนังผีทั้งมุมมองของ

ผู้บริโภคและผู้ผลิตในขณะเดียวกัน ท าให้ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายในการศึกษา และศึกษา

ภาพยนตร์ตระกูลผีปอบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปี พ.ศ. 2554 รวมทั้งหมด 14 ภาค ซึ่งตัวปอบนั้น

ถูกใช้ให้เป็นวัตถุตัวอย่างของผี เพราะเราไม่สามารถศึกษาผีทุกประเภทได้ อีกทั้งตัวปอบนั้นยังมี

มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นผี และความเป็นคนที่คาบเกี่ยวกันอย่างชัดเจน ท าให้สามารถเห็น

มุมมองความสัมพันธ์ของผีและคนที่มีอยู่ในสังคมได้  

 หนังผีถูกให้ค านิยามอย่างหลากหลายไปตามความเข้าใจของคนท าหนังแต่ละคน และความ

น่ากลัวของผีก็ถูกในนิยามที่ต่างกันเช่นเดียวกัน บ้างก็มองความน่ากลัวของผีเป็นไปในรูปแบบของ 

Uncanny คือ ผีที่มีความคล้ายคน ความที่มีทั้งความปกติและความไม่ปกติของตัวละครอยู่ในตัว

เดียวกัน ความน่ากลัวของผีประเภทนี้จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนตามเส้นเรื่อง และเวลา แต่คนท าหนังอีกกลุ่มก็

ไม่ได้มีมุมมองการท าหนังผีเช่นนี้ ตัวละครผีของเขามาในรูปแบบที่ใช้เวลาในการสร้างความรู้สึกกลัวที่

สั้นกว่านั้น เพียงแค่เห็นตัวละครผี ก็สามารถรู้สึกกลัวได้เลย เพราะสร้างให้รูปลักษณ์มีความน่ากลัว 

และผิดจากมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด แม้จะต่าง แต่ก็มาจากพ้ืนฐานเดียวกัน การตีความที่แตกต่าง สร้าง

ภาพยนตร์ที่ให้อารมณ์ท่ีแตกต่างไปในแต่ละแบบ ซึ่งมีความน่าสนใจ ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล 

 ในส่วนของมุมมองนิยมนั้นสามารถมองผ่านได้จากผีในมุมมองของนักท าหนัง ที่ถูกให้ภาพ

ของบางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในสังคมที่หลากหลาย อาจจะเป็นคน ไม่เป็นคนก็ได้ หรือเป็นสิ่งที่อยู่

กึ่งกลางของระหว่างทั้งสองสิ่ง ผีเป็นอีกอัตภาวะหนึ่งที่มีในโลก มีวิถีชีวิตเป็นของตนเอง และมีมุมมอง

ในการมองโลกเป็นของตนเอง การเปลี่ยนแปลงอัตภาวะไปมาของผี ทั้งการเข้าสิง หรือการแปลงกาย

เพ่ือเหตุผลบางอย่าง ตลอดจนการไปสู่ภพภูมิใหม่ ที่ผีอาจกลายเป็นคน และคนอาจกลายเป็นผี หรือ

ทั้งสองอาจกลายเป็นสิ่งอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทั้งคนและผีก็เป็นได้  
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 ผีปอบจากภาพยนตร์ปอบนั้นถูกให้ภาพที่ไม่น่ากลัว และเป็นเพียงยายแก่ธรรมดา ความไม่น่า

กลัวของตัวละครนี้จึงกล่าวได้ว่า ผีปอบในหนังไม่ใช่ Uncanny ซึ่งปอบในหนังที่คนท าหนังให้

ความหมายนั้น แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากปอบจริงๆ หรือปอบในสังคมที่คนท าหนังเชื่อ ปอบใน

สังคมนั้นเป็น Uncanny มีความเหมือนคน และมีความผิดปกติในคนเดียวกัน สร้างความรู้สึกกลัว

ให้แก่ผู้พบเจอได้ และปอบในสังคมนี้ก็เปรียบเสมือนกับเป็นอีกอัตภาวะหนึ่งที่มีในสังคม ที่ต้อง

ด ารงชีวิตในรูปแบบของตนเอง การกินตับไตไส้พุงคนเป็นอาหารเป็นเรื่องธรรมชาติของปอบ กฏของ

คนไม่สามารถใช้กับปอบได้ ทั้งปอบในหนังและปอบในสังคม แม้ว่าจะมีจุดที่คล้ายคลึงกันบ้าง เพราะ

ปอบในหนังก็มาจากการรับแรงบันดาลใจมาจากปอบในสังคม แต่กระนั้น ปอบทั้งสองตัวนี้ก็เป็นปอบ

คนละตัวอยู่ดี ในอนาคตอาจมีการสร้างปอบในหนังที่น่ากลัวขึ้น แต่ปอบในหนังที่น่ากลัวนั้นก็คงจะ

เป็นปอบคนละตัวกับปอบในภาพยนตร์ตระกูลปอบชุดนี้อย่างแน่นอน  

 จากทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมา มุมมอง Uncanny นั้นท าให้เราเห็นถึงความต่างของผีกับคน 

แม้ว่าผีที่ปรากฏมาจะเหมือนคนก็ตาม ความไม่น่าไว้ใจ หรือความไม่คุ้นเคยที่ปรากฏออกมา เป็นตัว

ตอบค าถามของความรู้สึกหวาดกลัว ในขณะที่มุมมอง Perspective นั้นพยายามแสดงให้เห็นถึงความ

เหมือนของผีและคนที่อยู่ร่วมกัน มุมมองทั้งสองจึงเป็นมุมมองที่คอยสนับสนุนกัน ความเป็นผีที่ปรากฏ

อยู่ให้หนังนั้นสะท้อนให้เห็นความเป็นคนอยู่ตลอด การสร้างผีในหนังนั้นใช้คนเป็นพ้ืนฐานในการ

สะท้อนอีกด้านที่ถูกกล่าวว่าไม่ปกติขึ้นมา เพ่ือสร้างความรู้สึกกลัวให้แก่ผู้พบเจอ หรือผู้ชม การ

ผสมผสานระหว่างความเป็นคน และไม่ใช่คน จึงเกิดเป็นผีขึ้นมา ซึ่งผีนั้นก็ถูกแต่งเติมไปแล้วแต่หนังผี

แต่ละเรื่องตั้งใจจะสื่อออกมา ผีแต่ละตัวก็มีคาแร็คเตอร์เป็นของตนเอง ยิ่งไปกว่ารูปลักษณ์ของผี ทั้ง

ลักษณะนิสัย และวิถีชีวิตนั้นก็ถูกสร้างออกมาโดยอิงจากคน และน าไปท าให้ผิดธรรมชาติมากขึ้น อัต

ภาวะทั้งหลายในโลกเป็นสิ่งไม่จีรังเช่นเดียวกับชีวิตของคน และเช่นเดียวกับชีวิตของผี ทั้งผีและคนนั้น

ก็สามารถตายและเปลี่ยนอัตภาวะเรื่อยไป ไม่มีจุดสิ้นสุด ท้ายที่สุดตัวผีก็กลายเป็นอีกหนึ่งอัตภาวะที่มี

ในสังคม มีรูปลักษณ์เป็นของตนเอง มีชีวิต และมุมมองการมองโลกเป็นของตนเอง ทั้งผีที่อยู่ในหนัง 

และผีที่อยู่ในความเข้าใจ  
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