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บทคัดยอ
บทความฉบับนีม้ าจากงานวิจยั ของผูเ ขียนทีม่ องซอมบีใ้ นฐานะของสัญญะ
ที่สะทอนอุดมการณและคุณคาในสังคมไทย บทความเสนอวาซอมบี้ถูกนําเขา
ผ า นสื่ อ ภาพยนตร ก อ นที่ จ ะถู ก จั ด วางใหม ภ ายใต ค วามสั ม พั น ธ กั บ บริ บ ทของ
สังคมไทยในรูปของสื่อตาง ๆ อาทิเชน ภาพยนตร เกมส มิวสิควิดีโอ และกระทู
ในเว็บบอรด ซอมบี้ในฐานะภาพแทนที่ถูกจัดวางใหมนี้มีพลวัตของความหมาย
ที่สะทอนถึงความวิตกกังวลแหงยุคสมัย
คําสําคัญ: ซอมบี้, สังคมไทย, วัฒนธรรมสมัยนิยม, สัญญะ

Abstract
This article explores Zombie as a sign which reflects ideologies and
values in Thai society, exploring how Zombie has been appropriated through
films into other cultural forms. These forms include Thai cinemas, video games,
and stories. I would like to argue that Zombie is a powerful sign and therefore
it can point us to many interesting aspects of Thai society.
Keywords: Zombies, Thai society, pop culture, sign
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บทนํา
ทําไมตองซอมบี้? เมื่อกลาวถึงซอมบี้ จากความคิดและประสบการณของ
ผูคนในสังคมไทย อาจทําใหจินตนาการถึงภาพของ “ผีดิบ” ที่ออกไลลากัดกินและ
แพร เชื้ อ ให ผู อื่ น กลายเป น ซอมบี้ ไ ปด ว ยผ า นการกั ด หรื อ แม แ ต แ ทรกซึ ม สู ร า ง
ผานรอยแผลขีดขวน ซึ่งภาพปรากฏเหลานี้เปนภาพจําที่อิงมาจากภาพยนตร
หนังสือการตนู เกม และทีวซี รี ยี่ ท มี่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับซอมบีซ้ งึ่ เผยแพรอยางกวางขวาง
ผานสื่อตาง ๆ ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับซอมบี้ไดกอตัวและไหลเวียนอยูใน
วั ฒ นธรรมไทยอย า งแยบยลจนทํ า ให ผู ค นไม เ ฉลี ย วใจกั บ สิ่ ง ที่ เรี ย กว า ซอมบี้
และอาจมองเปนเรื่องไรสาระ ขบขัน หรือแมแตเปนเรื่องที่ไมมีทางเกิดขึ้นไดจริง
คําถามที่วาซอมบี้มีจริงหรือไมอาจจะไมใชสิ่งที่ผูเขียนมุงในการแสวงหาคําตอบ
เนือ่ งจากมีขอ ถกเถียงและการพยายามหาหลักฐานยืนยันในทางวิทยาศาสตรเกีย่ วกับ
ความเปนไปไดของซอมบี้อยูมากมายแลว ในงานศึกษานี้ผูเขียนสนใจซอมบี้
ในฐานะภาพแทนทางวัฒนธรรม โดยรูปแบบทีเ่ ปนทีน่ ยิ มและเห็นกันเปนสวนใหญ
คือ ซอมบีม้ กั จะเกีย่ วของและผูกโยงเขากับเรือ่ งเลาวันโลกแตก ซึง่ เปนวิวฒ
ั นาการ
ของความหมายที่มาไกลจากความหมายของซอมบี้แตเดิมที่มาจากความเชื่อ
ในหมูทาสแอฟริกันในเฮติ กลายมาเปนสิ่งที่ปรากฏตัวในความเชื่อทางวัฒนธรรม
หลากหลายโดยมี ลั ก ษณะร ว มที่ ค ล า ยคลึ ง กั น กล า วคื อ ซอมบี้ คื อ “บางสิ่ ง ”
ที่ฟนคืนจากความตาย ในทศวรรษ 1930 ซอมบี้เปนสิ่งที่เกิดจากพิธีกรรมจัดการ
ความตายที่ไมเหมาะสม ทําใหรางที่ตายไปแลวกลับมาอยางไมสมควร ซอมบี้
จึงเปนรางที่มีสสารแตไรวิญญาณ ตอมาดวยบริบทสังคมที่แปรเปลี่ยนไปนับตั้งแต
ป ค.ศ. 1968 ความหมายของซอมบี้ไดเปลี่ยนแปลงจากการเปนเพียงรางที่ฟนคืน
จากความตายมาเปนซอมบี้ที่มีพฤติกรรมกัดกินมนุษยดวยความโหดรายปาเถื่อน
ในเชิงศาสนา ซอมบีน้ บั เปนความเชือ่ ทีท่ รงพลัง ซึง่ ทาทายตอการมีอยูข อง
พระเจา ทําใหมนุษยไดตระหนักและเตรียมพรอมในการเผชิญหนากับความตาย
ที่คาดเดาไมได (Marche, 2013) ภาพยนตรแนว ซอมบี้แพรหลายมากขึ้นในชวง
หลังจากเกิดเหตุการณ 9/11 ในป ค.ศ. 2001 สวนหนึ่งเปนเพราะมีความวิตกกังวล
เพิ่มมากขึ้นจากเหตุการณดังกลาว และอีกสวนหนึ่งเนื่องจากเหตุการณดังกลาว
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สอถึงความเปนไปไดที่จะเกิดสงครามลางโลก ในชวงเวลาหลังจากนี้ภาพยนตร
ซอมบี้ จึ ง มั ก จะถ า ยทอดเรื่ อ งราวในรู ป แบบที่ ซ อมบี้ ถู ก ใช ส ะท อ นป ญ หาของ
โลกสมัยใหม เชน การกอการราย อาชญากรรมและการระบาดของโรคที่มีผูคน
ลมตายและมนุษยมากมายถูกเปลีย่ นใหกลายเปนซอมบี้ ภาพยนตรในชวงนีเ้ ปนที่
รูจ กั กันในชือ่ ตระกูลยอยของภาพยนตรซอมบีว้ า “ภาพยนตรแนวซอมบีว้ นั สิน้ โลก”
(Zombie Apocalypse) ชุดความคิดความเชื่อเกี่ยวกับซอมบี้ที่ถูกเลาตอกันมาจาก
ตํานานเรื่องเลาสูนวนิยาย จนกลายมาเปนภาพยนตร ทีวีซีรี่ย เสื้อผา ของสะสม
หรือแมแตของเลนเด็ก ตางมีสวนประกอบสรางความเปนภาพแทนของซอมบี้
ในฐานะสัญญะที่ทรงพลังอันสะทอนถึงความวิตกกังวลของสังคมในแตละยุค
สิง่ เหลานีไ้ หลเวียนอยูใ นชีวติ ประจําวันของผูค นในสังคม ชีช้ วนใหผเู ขียนตัง้ คําถาม
ถึงการปรากฏตัวของซอมบี้ในวัฒนธรรมไทย ความคิด มุมมอง บริบท หรือ
สถานการณใดที่ซอมบี้ถูก “นําเขา” และในแตละชวงเวลา ความหมายของซอมบี้
ถู ก ปรั บ เปลี่ ย น และปะติ ด ปะต อ ใหม จ นก อ เกิ ด เป น ทํ า ความเข า ใจต อ ซอมบี้
ในรูปแบบเฉพาะตัวของสังคมไทยอยางไร
ในแงระเบียบวิธวี จิ ยั นัน้ ผูเ ขียนเริม่ ตนจากการ “อาน” ความหมายของซอมบี้
ที่ปรากฏผานสื่อภาพยนตรเปนหลัก เนื่องจากเห็นวาซอมบี้เปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายที่สุดผานสื่อภาพยนตร โดยการอานความหมายของซอมบี้จะพิจารณา
โดยเชื่อมโยงกับบริบทแวดลอมทางประวัติศาสตรสังคมในยุคสมัยที่มีการสราง
ภาพยนตร เพือ่ ใหเห็นถึงความสัมพันธของชุดความหมายทีซ่ อมบีส้ อ่ื ถึงในแตละยุค
กับโครงสรางทางสังคมทีเ่ ปนอยูใ นเวลานัน้ ซึง่ ตองอาศัยการอานตัวบททีถ่ กู แวดลอม
ดวยบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแลวตีความความหมายทีแ่ อบแฝงอยูก บั ซอมบี้
ที่ปรากฏในสื่อตาง ๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาจึงเลือกใชระเบียบวิธีวิจัย
ในเชิงคุณภาพโดยใชวิธีศึกษาเอกสาร (document analysis) โดยสํารวจเอกสาร
จําพวกสื่อตาง ๆ ไดแก ภาพยนตร คลิปวิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต และ
ชุ มชนออนไลนต าง ๆ ที่มี การกลาวถึ ง ซอมบี้ ทั้ งนี้ แม ว า สื่ออยา งเว็ บบอร ด
จะมีลกั ษณะหลักทีต่ า งจากสือ่ ภาพยนตรคอ นขางมากโดยเฉพาะในแงทมี่ คี วามเปน
สือ่ สังคมมากกวาสือ่ มวลชน ซึง่ เปนการสือ่ สารทางเดียว แตการสนทนาในเว็บบอรด
เกี่ยวกับเรื่องซอมบี้ก็มีลักษณะ “อิงภาพจํา” จากซอมบี้ในภาพยนตรอยางชัดเจน
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จนอาจกลาวไดวา เมื่อคนพูดถึงซอมบี้ภาพที่ผุดขึ้นในหัวลวนแตเปนภาพจาก
ภาพยนตรทั้งสิ้นจนนาจะมีความชัดเจนวาซอมบี้จากสื่อทั้งสองประเภทตั้งอยูบน
ชุดความคิดเดียวกัน ผูเ ขียนไดนาํ วิธกี าร “อาน” มาใชโดยอาศัยกรอบการมองแบบ
สัญวิทยาแนวหลังโครงสรางนิยม ซึ่งเปนการอานตัวบทที่มิเพียงพิจารณาถึง
จุดอางอิงทีเ่ ทียบเคียงความแตกตางเพือ่ ใหเกิดความหมาย หรือแมแตการพิจารณา
แนวทางการเลาเรือ่ งทีม่ กี ารสลับตําแหนงแหงทีต่ ามแนวราบและแนวดิง่ เพือ่ ใหเกิด
ความหมายใหมขึ้นมา แตยังสนใจพลวัตของความหมายที่แปรเปลี่ยนไปตามจุด
อางอิงที่ “เคลื่อน” ไปในแตละชวงเวลาดวย (ไชยรัตน, 2555: 197-215; Barthes,
1973)
สัญวิทยาแนวโครงสรางนิยมเปนแนวการอานภาพแทนทางวัฒนธรรมทีถ่ กู
พัฒนาขึน้ โดยโรล็องด บารตส นักสัญวิทยาชาวฝรัง่ เศสทีใ่ หความสนใจในเรือ่ งของ
สัญญะ (sign) รหัส (code) ความสัมพันธ (relation) และวัฒนธรรม (culture) ดวย
การตั้งคําถามถึงความหมายวาถูกประกอบสรางขึ้นผานการใชภาษา หรือสิ่งอื่น ๆ
ที่เปนภาพแทนไดอยางไร (กาญจนา, สมสุข, 2551: 407-410) การจะเขาใจ
ความหมายตาง ๆ ไดนั้น ทั้งผูรับและผูสงสารจะตองใชรหัสรวมกันจึงจะสามารถ
สื่อสารกันได กลาวโดยงาย คือ “คุยกันรูเรื่อง” โดยรหัสเหลานั้นเปนรูปแบบที่คอย
กํากับความหมายทีเ่ กิดขึน้ กับตัวสัญญะ หรือกลาวอีกอยางวาเปนตัวผูกความหมาย
สัญญะไวกับรูปสัญญะในชวงเวลาหนึ่ง ๆ แนวความคิดนี้ตั้งอยูบนฐานคิดที่วา
ความหมายที่ผูกติดอยูกับสัญญะหนึ่ง ๆ นั้นไมไดมีความสัมพันธใด ๆ ที่ตายตัว
ตอกัน แตการที่สัญญะหนึ่ง ๆ มีความหมายอยางหนึ่งนั้นเปนผลจากขอตกลง
(convention) ที่คนในวัฒนธรรมเดียวกันตกลงรวมกัน (Hall, 1997: 15-30)
นอกเหนือไปจากนั้นความหมายยังไมใชสิ่งตายตัว แตอาจจะมีการเคลื่อนหรือ
การเปลี่ยนแปลงของความหมายได แตนักหลังโครงสรางนิยมเห็นวาการเคลื่อนที่
ของความหมายนั้นจะเปนการเคลื่อนไปทั้งระบบ กลาวคือ หากมีการเคลื่อน
ในระบบการจําแนก หรือการเคลื่อนของความหมายขององคประกอบหนึ่งใด
ในระบบ ความหมายก็จะเคลื่อนไปทั้งชุด (นพพร, 2544: 115-116; วรรณพิมล,
ผูแปล; Barthes, 1957) อยางไรก็ดี การเคลื่อนของความหมายนี้ไมไดเกิดขึ้น
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ตลอดเวลา แตจะมีขณะที่หยุดนิ่งของความหมาย ซึ่งความหยุดนิ่งนี้เกิดจาก
การทํางานของอุดมการณและระบบคุณคาทีแ่ ฝงอยูใ นสัญญะ สัญญะจึงเปนผลผลิต
ทางวัฒนธรรมที่ถูกผลิตสราง และทํางานภายใตบริบททางวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้น
หากภายใต บ ริ บ ทสั ง คมวั ฒ นธรรมหนึ่ ง มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไป ความหมาย
ที่ถูกสรางก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปดวย (กาญจนา, 2551: 394-412) วิธีการ
หาความรูแบบหลังโครงสรางนิยมเปดโอกาสใหผูชมหรือผูรับสาร (audience)
ไดตคี วามถึงความหมายทีแ่ ฝงเรนในสัญญะ ดวยความรู ความคิดและประสบการณ
ซึ่งทําใหไดความหมายที่มีความผันแปรไปตามจุดอางอิงภายใตบริบทตาง ๆ
การจะอานหรือทําความเขาใจความหมายตาง ๆ สามารถเปนไปไดก็ดวยรหัส
ทีผ่ คู นตางตกลงรวมกันในสังคมหนึง่ จุดนีจ้ งึ ทําใหผเู ขียนมีความสนใจในวิธกี ารอาน
แบบหลังโครงสรางนิยมซึง่ เปนการมองหาความเปนไปไดของความหมายทีเ่ กิดขึน้
ซึ่ ง อาจจะมี ม ากกว า หนึ่ ง และความหมายเหล า นั้ น ก็ จ ะต อ งอาศั ย รหั ส เข า ไป
ทําการอานไข โดยรหัสดังกลาวอาจมีการหยิบยืม ปรับใช หรือแมแตสรางขึ้นใหม
ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งทําใหความหมายที่เกิดจากการอานสัญญะ
มีความผันแปรไปตามบริบทและยุคสมัย
งานศึกษานี้จึงใหความสนใจพิจารณาถึงบริบทสังคม วัฒนธรรมเพื่อให
เห็นถึงจุดอางอิงของความหมายที่แปรผันไปตามยุคสมัย มุมมองและการตีความ
จากผูร บั ชมทีน่ าํ เอารหัสทีผ่ กู เอาการตีความทีเ่ ฉพาะเจาะจงไวกบั ซอมบีใ้ นแตละยุค
รหัสที่วานี้อาจจะเปนหยิบยืมมาจากวัฒนธรรมอื่น ๆ ในบางชวงที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนขามวัฒนธรรมเขาไปถอดความหมายตอซอมบี้ที่ปรากฏในภาพยนตร
ซึ่งชี้ใหเห็นถึงการปะทะประสานจนใหเกิดเปนตัวบทใหมที่สรางโดยผูอานหรือ
ผูรับชม ดวยกรอบการมองเชนนี้จึงอาจนําไปสูความเขาใจถึงนัยอันแฝงเรนในเชิง
อุ ด มการณ ที่ ทํ า ให ค วามหมายหนึ่ ง กลายเป น ความหมายเด น ในท า มกลาง
ความหมายทีเ่ ปนไปไดทอี่ าจเกิดขึน้ มากมายแบบไมรจู บ ดวยเหตุนกี้ ารอานซอมบี้
ในภาพยนตรและสื่อตาง ๆ จะสะทอนใหเกิดความเขาใจตอความคิดของผูคน
ในแตละชวง
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กาวแรก: ความนิยมจากตะวันตก
ซอมบี้ซึ่งไดผานการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เคยตกอยูในสภาวะความเปน
“ชายขอบของความสนใจ” จากทั้งแวดวงภาพยนตรและแวดวงวิชาการสูการเปน
ภาพยนตรในวัฒนธรรมกระแสนิยม (pop culture) ภาพยนตรซอมบี้เคยไดรับ
การขนานนามวาเปน “หนังชนชั้นลางในบรรดาหนังสยองขวัญ” (Zombies are the
great unwashed of horror cinema) (Russell, 2014: 7) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากซอมบี้
ถือกําเนิดจากตํานานของกลุมชนพื้นเมืองแถบแคริเบียนซึ่งไมไดรับความสนใจ
มากนักในชวงกอนหนานี้ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเรื่องเลาที่มาจากตํานานโบราณ
ทองถิ่นของชาวยุโรป ดังเชน แดรกคิวลา มนุษยหมาปา และปศาจแฟรงเกนสไตน
นอกจากนั้นแลวภาพยนตรซอมบี้ยุคแรก ๆ ยังถือไดวาเปนหนังทุนต่ํา ซึ่งไมไดใช
ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียง หรือแมแตอุปกรณการถายทําและการตัดตอก็ยังไม
เทียบเทามาตรฐานของหนังฮอลลีวูด เงื่อนไขเหลานี้อาจเปนสวนหนึ่งของการที่
ภาพยนตรซอมบี้ไมไดรับความนิยมในชวงแรก (Russell, 2014: 6-11)
ผูที่ริเริ่มดึงความสนใจของชาวอเมริกันใหหันมามองเห็นความสําคัญของ
ซอมบี้คือนักเขียนชาวอเมริกัน William B. Seabrook ซึ่งเขาไดแตงนวนิยายเรื่อง
The Magic Island (1930) ขึ้นจากการไปทองเที่ยวที่เฮติและสนใจในพิธกี รรมที่
เกี่ยวกับการจัดการกับศพและความตายตามความเชื่อแบบวูดู ซอมบี้ถูกถอดแยก
จากความสัมพันธกับแอฟริกันและถูก “ฟอกขาว” พรอมกับการนําเขาสูโลก
ของภาพยนตร เมื่อ Victor Halperin สรางภาพยนตรเรื่อง White Zombie (1932)
โดยอาศัยเคาโครงจากนวนิยายของ Seabrook ภาพยนตรเรื่องนี้ถือไดวาเปนตน
กําเนิดภาพยนตรซอมบี้ มีการดําเนินเรื่องเลาตามแนวคิดที่มาจากความเชื่อของ
ทาสแอฟริกันในเฮติ ในยุคสมัยการลาอาณานิคมและการคาทาส ทาสเหลานี้คือ
แรงงานในไรที่ถูกใชงานอยางหนักดวยความทารุณโหดรายจนกระทั่งเสียชีวิต
ไปในเวลาเพียง 1-2 ป ความตรากตรําลําบากอยางสุดขีดทําใหทาสจํานวนมาก
เห็นวาความตายยังดีกวาการมีชีวิตและเลือกที่จะฆาตัวตาย ซึ่งพวกเขาเชื่อวา
เมื่อตายไปแลววิญญาณจะไดลองลอยกลับไปสูบานที่แอฟริกา (Mariani, 2015)
อยางไรก็ดี ความหวาดกลัวในหมูทาสนั้นรุนแรงจนถึงขั้นที่กอใหเกิดความเชื่อวา
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แมเมื่อตายไปแลว “ราง” ของพวกเขาก็อาจจะถูกปลุกกลับมาใชแรงงานในไร
ตอไปอีก ซึ่งรางที่วานี้ก็คือ “ซอมบี้” นั่นเอง
ซอมบี้กาวเขามาสูจุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่ทําให
ภาพยนตรซอมบี้กลายมาเปนที่นิยมจนถึงปจจุบันคือการเปลี่ยนใหภาพแทนของ
ซอมบี้จากการเปนทาสรับใช ทํางานหนัก ลําบากตรากตรํา กลายเปนสิ่งที่ดู
โหดรายและนากลัว สอดรับกับบรรยากาศในชวงทศวรรษ 1940-1960 ที่เปน
บรรยากาศอันสืบเนื่องมาจากการแผขยายอาณานิคม ประกอบกับเหตุการณ
ความขัดแยงระหวางชาติมหาอํานาจ การทหาร การทําสงครามและความรุนแรง
ภาพใหมของซอมบี้ที่เกิดขึ้น เปนภาพความนากลัว ความตายและความรุนแรง
สิ่งเหลานี้ถูกนําเสนอผานภาพยนตรของ George A. Romero ในเรื่อง Night of the
Living Dead (1968) โดยหวังที่จะสื่อสารกับผูชมและชวนใหคิดวิพากษถึงการแกไข
ปญหาดวยความรุนแรงและสงคราม (Neail, 2015)
หลังจากนั้น George A. Romero ไดสรางภาพยนตรในแนวซอมบี้อีก
หลายเรื่อง เชน Dawn of the Dead (1978), Day of the Dead (1985), Land of
the Dead (2005), Diary of the Dead (2007) และ Survival of the Dead (2009)
จนกระทั่งไดรับการยอมรับในฐานะของ “เจาพอหนังซอมบี้” ภาพยนตรในแนว
ซอมบี้บางเรื่องถูกนําเขามาฉายในประเทศไทย เชน ภาพยนตรเรื่อง The City of
Living Dead (1980) ชื่อเดิมคือ Paura nella città dei morti viventi หรือที่มัก
รูจักกันในชื่ออื่น ๆ อีกคือ The Gates of Hell (Russell, 2014: 237) โดยมีชื่อ
ภาษาไทยถึง 2 ชื่อนั่นคือ ประตูผี และ ซอมบี้บุกนิวยอรก ภาพยนตรเรื่อง Return
of the Living Dead (1984) มีชื่อภาษาไทยวา ผีลืมหลุม และภาพยนตรเรื่อง
Day of the Dead (1985) มีชื่อภาษาไทยวา ฉีกกอนงาบ เปนตน ซึ่งซอมบี้ในฐานะ
ภาพแทนทีป่ รากฏในแตละยุคสมัยก็มคี วามแตกตางกันและมีความสอดรับกับบริบท
สังคมในชวงเวลานั้น
นับตั้งแตป ค.ศ. 1979-1984 (พ.ศ. 2522-2529) มีการนําภาพยนตรซอมบี้
เขามาฉายในประเทศไทย แตในชวงนั้นซอมบี้อาจจะยังไมเปนที่รูจักกันอยาง
แพรหลายมากนัก จนทําใหภาพยนตรซอมบี้ถูกจัดอยูในประเภท “หนังคัลท”2
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(cult movie) หรือหนังเฉพาะกลุม แตหลังจากป ค.ศ. 2001 ซึ่งไดเกิดเหตุการณ
สําคัญที่ทําใหทั่วโลกตางเริ่มตระหนักรวมกันถึงปญหาการกอการรายขามชาติ
นั่นคือเหตุการณวินาศกรรมตึกเวิลดเทรด เซ็นเตอร ของสหรัฐอเมริกา ภาพยนตร
แนวซอมบี้จํานวนมากมายไดถูกผลิตออกมาในชวงเวลานี้ ราวกับวาซอมบี้นั้น
ถูกใชเปนภาพแทนหรือปรอทมาตรวัดความวิตกกังวลรวมของคนในสังคม (Dendle,
2007: 45-57)

แนวโนมภาพยนตรและหนังสือเกี่ยวกับซอมบี้ตั้งแตป ค.ศ. 2000
ที่มา: Drezner, 2011: 2

ในชวงนี้จึงถือเปนยุคทองของภาพยนตรซอมบี้ซึ่งไดขยับสถานะจากการ
เปนภาพยนตรชายขอบ เขาสูก ารเปนภาพยนตรกระแสหลักเพิม่ มากขึน้ อยางชัดเจน
เกิดภาพยนตรทมี่ ชี อื่ เสียงอยาง 28 Days Later (2002) ของ Danny Boyle Resident
Evil (2002) ของ Paul W.S. Anderson ภาพยนตรเรื่อง Shaun of the Dead (2004)
ของ Edgar Wright และ Zombieland (2009) ของ Ruben Fleischer ซอมบี้
ในภาพยนตรยุคนี้ใชเปนภาพแทนของความเสี่ยงภัยที่เปนผลจากภาวะสมัยใหม
(Beck, 1992) กลาวคือ ซอมบี้ในภาพยนตรยุคนี้กลายเปนสิ่งที่เกิดจากปญหา
ในโลกสมัยใหมซงึ่ เปนปญหารวมของคนทัง้ โลก ทัง้ ในเรือ่ งของภัยธรรมชาติทรี่ นุ แรง
โรคระบาด อาชญากรรม การกอการราย ตลอดจนความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
ที่สงผลตีกลับ ดังปรากฏในพล็อตเรื่องของภาพยนตรซอมบี้จํานวนมากที่กลาวถึง
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ที่มาของซอมบี้ทํานองวาเกิดจากการทดลองทางวิทยาศาสตรที่อยูนอกเหนือ
การควบคุม และรั่วไหลออกมาสูสังคมภายนอก ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ไดสราง
แรงสะเทือนตอการอยูช วี ติ รอดของมนุษยชาติ อารมณความรูส กึ และความสัมพันธ
ของผูคน (Neail, 2015)
การปรากฏตั วของซอมบี้ ใ นฐานะของปศาจรา ยที่ มี ความทั น สมั ยที่ สุ ด
ในศตวรรษที่ 20 (Russell, 2014: 7) จึงไดกลายมาเปนภาพแทนของสิ่งที่ทําใหเรา
สามารถทํ า ความเข า ใจถึ ง ความวิ ต กกั ง วลร ว มกั น ของคนในยุ ค สมั ย ป จ จุ บั น
ดังคํากลาวที่วา “ภูตผีปศาจทั้งหลายที่ครอบงําในวัฒนธรรมใด ๆ ณ ชวงเวลาหนึ่ง
คื อ สิ่ ง ที่ เ สนอให เ ห็ น ความเข า ใจอย า งเหนื อ ธรรมดาต อ ความหวาดกลั ว และ
ความวิ ต กกั ง วลซึ่ ง สะท อ นให เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของช ว งเวลานั้ น ”3 (Russell,
2014: 8)

กาวตอมา: เมื่อซอมบี้มาถึง
ความนิยมในซอมบีไ้ ดแพรกระจายไปทัว่ โลกโดยไหลไปกับสือ่ ในวัฒนธรรม
สมัยนิยม รวมถึงไทยเองก็รบั เอาซอมบีเ้ ขามาในวัฒนธรรมของเราดวย ซึง่ ดูเหมือนวา
ในชวงแรกของการนําเขา ซอมบี้ตองเผชิญกับสภาวะความอิหลักอิเหลื่อ สวนหนึ่ง
ของความอิหลักอิเหลื่อนี้มาจากการพยายามยัดเยียดซอมบี้เขาไปในระบบผี
ของไทยที่มีอยูแตเดิม ดังปรากฏในการตั้งชื่อภาษาไทยของภาพยนตรซอมบี้
โดยใสคําวาผีเขาไปดวย เชน ประตูผี (2527) และ ผีลืมหลุม (2528) จนเกิดคําถาม
ตามมาวาซอมบี้เปนสิ่งใด? เปนผีหรือไม? คลายกับผีปอบไหม? เปนอมนุษย
จําพวกไหน? หรือจะเปนประเภทเดียวกับผีดิบจีนที่ถูกนําเขามาในชวงเวลาที่
ใกลเคียงกันหรือไม? ซึ่งถาหากภูตผีปศาจคือสิ่งที่สะทอนความหวาดกลัวและ
ความวิตกกังวลของสังคมนั้น ๆ ดังที่รัสเซลลไดกลาวไว (Russell, 2014: 8)
การพยายามจัดวางซอมบีเ้ ขาไวในระบบผีไทยทีม่ อี ยูเ ดิมอาจถูกมองไดวา เปนความ
พยายามทําความเขาใจความหวาดกลัวอยางใหมโดยเทียบเคียงกับความหวาดวิตก
ที่มีอยูเดิม
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เมื่อซอมบี้ไหลเขามาสูสังคมไทยพรอมกับสื่อในสังคมรวมสมัย เราอาจ
พบเจอซอมบีผ้ า นสือ่ ภาพยนตร เกม หนังสือการตนู และทีวซี รี ยี่ อ ยาง The Walking
Dead (ค.ศ. 2010-ปจจุบัน) ซอมบี้ซึ่งเปนของใหมจึงตองเผชิญกับสภาวะไรซึ่ง
คําอธิบาย กอนทีค่ วามพยายามในการทําความเขาใจซอมบีใ้ นสังคมไทยจะนําไปสู
การนําซอมบีไ้ ปเทียบเคียงกับระบบของผี ซึง่ เปนความเชือ่ เกีย่ วกับสิง่ เหนือธรรมชาติ
ทีม่ มี าชานานในสังคมไทย “อะไรก็ตามทีไ่ มใชคน หรือเปนสิง่ ทีฟ่ น ขึน้ มาจากความตาย
เราเรียกวาผีหมดแหละ” ถอยคําจากเพื่อนของผูเขียนคนหนึ่ง ยิ่งเปนการตอกย้ํา
ใหเห็นวิธคี ดิ แบบคูต รงขามโดยเปรียบเทียบกับมนุษยทม่ี ชี วี ติ โดยในระบบของผีเอง
จะประกอบไปดวยผีรูปแบบตาง ๆ มีชนชั้นในหมูผี มีทั้งผีใหคุณและผีใหโทษ
การพยายามจะทําความเขาใจและใหความหมายตอซอมบีจ้ งึ ทําผานการเทียบเคียง
ซอมบี้กับผีในวัฒนธรรมที่ดูจะคลายคลึงกับซอมบี้มากที่สุด นั่นคือผีปอบ
ผีปอบเปนผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อในบางภูมิภาคของไทย ซึ่งพฤติกรรม
ที่ทําใหผีปอบกับซอมบี้คลายคลึงกันคือลักษณะกึ่งเปนกึ่งตาย4 ติดตอผานทาง
น้ําลายและสายเลือด (“ผีปอบ (ทมบ) ฉบับสมบูรณ”, 2556) ชื่นชอบการกินของสด
แตถึงอยางไรก็ดี ความเปนผีปอบมักจะผูกโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับความเจ็บปวย
และไสยเวทยตา ง ๆ ดังนัน้ แลวเวลาจะขับไลผจี าํ พวกนีจ้ งึ ตองอาศัยผูม คี าถาอาคม
(กมลเลศ, 2555) ซึ่งตางจากซอมบี้ที่แมจะชื่นชอบกินของสด แตซอมบี้ไมได
เกรงกลัวตอคาถาอาคมของผูท รงศีลจากศาสนาใด ๆ การจะฆาหรือจัดการกับซอมบี้
ทําไดเพียงวิธีเดียวคือทําลายที่หัวโดยใหสมองถูกทําลาย ซึ่งวิธีการนี้เปนลักษณะ
สําคัญของซอมบีท้ ที่ าํ ใหผชู มสามารถรับรู จดจําและแยกซอมบีอ้ อกจากภูตผีปศ าจ
ประเภทอืน่ ๆ โดยลักษณะสําคัญของซอมบีม้ อี ยู 3 ประการหลักไดแก ประการแรก
ซอมบี้มีความปรารถนาในเนื้อมนุษยสด ๆ และพวกมันจะไมกินพวกเดียวกันเอง
ประการที่สอง ซอมบี้จะฆาไมตาย มันจะตายก็ตอเมื่อสมองของมันถูกทําลายไป
และประการสุดทาย ซอมบี้แพรเชื้อไดผานการกัด มนุษยทุกคนที่ถูกซอมบี้กัด
ก็จะกลายเปนซอมบี้อยางหลีกเลี่ยงไมได (Drezner, 2011: 22)
นอกจากนี้ ยังมีความตางระหวางปอบกับซอมบี้ที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง
คือ ในขณะที่ซอมบี้มักปรากฏเปน mass คือมากันเปนฝูง จนซอมบี้มักถูกใชเปน
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ตัวแทนของฝูงชนที่ทําอะไรตาม ๆ กันโดยปราศจากความเปนปจเจกบุคคล
ปอบกลับไมเคยปรากฏตัวในลักษณะดังกลาว ตรงกันขามเรื่องราวเกี่ยวกับปอบ
มักปรากฏในลักษณะที่วา ไมรูวาใครกันแนในหมู “พวกเรา” ที่เปนปอบ ซึ่งลักษณะ
เชนนี้ทั้งในภาพยนตรและละครไทยจะไปเหมือนกับภาพยนตรแนวมนุษยตางดาว
ที่ไดรับความนิยมชวงทศวรรษที่ 1950-1970 ซึ่งนักวิเคราะหภาพยนตรมองวา
เปนการสะทอนความหวาดระแวงที่มีตอ “ภัยคอมมิวนิสต” ในสังคมตะวันตก
ในยุคนั้น (Habrat, 2012) ผานพล็อตเรื่องทํานองวา ไมรูวาใครกันในหมูพวกเรา
ที่กลาย “เปนอื่น” ไปแลว ดวยเหตุผลนี้ จึงอาจเปนสวนหนึ่งที่ทําใหการพยายาม
จัดวางซอมบี้ใหเปน “ผีปอบ” ประเภทหนึ่งจึงไมประสบความสําเร็จนักและทําให
การเทียบเคียงนี้คอย ๆ หายไปในที่สุด
นอกจากผีปอบแลวเราอาจเห็นวามีผอี กี ชนิดซึง่ อาจกลาวไดวา เปนผีนาํ เขา
เชนเดียวกัน จนในบางครั้งก็เขาใจกันไปวามันคือซอมบี้เหมือนกัน ผีชนิดนั้นคือ
เจียงซือ หรือมักจะรูจักกันในชื่อ ผีกองกอย บางก็เรียกวาผีดิบจีน ดังปรากฏ
ในภาพยนตรเรื่อง Mr. Vampire (1985) ลักษณะของผีดิบจีนอาจคลายกับซอมบี้
ในแงทเี่ ปนศพซึง่ ลุกขึน้ มาจากความตาย แตลกั ษณะดานอืน่ ๆ แทบจะไมใกลเคียง
กั น เลย ผี ดิ บ ของจี น กลั บ ไปคล า ยคลึ ง กั บ แวมไพร จ ากเรื่ อ งเล า ของตะวั น ตก
เสียมากกวา กลาวคือ แวมไพรและผีดบิ จีนเปนความเชือ่ เกีย่ วกับสิง่ เหนือธรรมชาติ
มีพฤติกรรมออกลาในตอนกลางคืน มีเขี้ยวที่แหลมคม รวมถึงการนอนในโลงศพ
ที่เหมือนกัน แตผีทั้งสองกินสิ่งที่แตกตางกันนั่นคือ แวมไพรจะดูดเลือดของมนุษย
แตผดี บิ จีนจะดูดสิง่ ทีเ่ ปน “พลังชีวติ ” ของมนุษย ตางจากกรณีของซอมบี้ สังคมไทย
สามารถรับเอาผีดิบจีนเขามาและจัดวางมันไวกับระบบผีไดไมยากนัก เพราะดวย
แนวคิดและลักษณะหลายอยางของผีดิบจีน ซึ่งเทียบเคียงกับผีไทยแลวมีความ
คลายคลึงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานความเชื่อเกี่ยวกับการกําจัดซึ่งตองอาศัย
ผูมีคาถาอาคม และเครื่องรางของขลังในการจัดการกับผี ตางจากกรณีของซอมบี้
ทีก่ าํ จัดดวยพลังเหนือธรรมชาติไมได แตกลับตองกําจัดดวยวิธกี ารใชกาํ ลังดานทือ่
ซึง่ นาจะเปนลักษณะเดนทีน่ า สนใจอีกประการหนึง่ ของซอมบี้ คือการอยูน อกเหนือ
จากพลังของโลกแหงความเชื่ออยางคาถาอาคม
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อยางไรก็ดี ผีดิบจีนมีความคลายคลึงกับซอมบี้ในแงที่มันถูกใชเปนตัวแทน
ของความวิตกกังวลทีเ่ ฉพาะเจาะจงแหงยุคสมัย ผีดบิ จีนปรากฏในภาพยนตรฮอ งกง
อย า งดกดื่ น ในช ว งทศวรรษที่ 1980-1990 ซึ่ ง เป น ช ว งที่ จี น ได มี ล งนามใน
แถลงการณรวมกับประเทศอังกฤษ (Sino-British Joint Declaration) วาดวย
การสงมอบเกาะฮองกงคืนใหกับประเทศจีน ภาพของผีดิบในภาพยนตรจีนจึงถูก
มองวาเปนภาพแทนของการอพยพของคนจีนไปยังเกาะฮองกง และเปนการ
สะทอนของความรูสึกนึกคิดของคนฮองกงที่มีตอคนตางวัฒนธรรมที่หลั่งไหล
เขามา (Lam, 2009) การใชผีดิบจีนเปนสัญญะแทนความหวาดกลัวผูอพยพนี้
คลายคลึงกับซอมบี้ที่ปรากฏในภาพยนตรตะวันตกในชวงป ค.ศ. 1985
อยางไรก็ดี ในขณะที่ผีดิบจีนปรากฏขึ้นมาอยางดกดื่นในชวงที่ชาวจีน
แผนดินใหญหลัง่ ไหลมาสูเ กาะฮองกง และถูกใชเปนสัญญะแทนความหวาดระแวง
ตอผูอพยพ ซอมบี้กลับเปนสัญญะแทนความวิตกที่หลากหลายและมีลักษณะเปน
ความกังวลในระดับโลกมากกวา ดังปรากฏวาในชวงสงครามเย็น (Cold War)
ภาพยนตรซอมบี้เรื่อง Day of the Dead (1985) เลาเรื่องเกี่ยวกับการหลบซอนตัว
ของกลุมคนในหลุมหลบภัยใตดินเนื่องจากทั้งโลกเต็มไปดวยฝูงซอมบี้ โดยมี
นักวิทยาศาสตรที่พยายามจะหาคําตอบของสาเหตุที่ทําใหผูคนกลายเปนซอมบี้
รวมไปถึงการทดลอง ศึกษา หรือแมแตฝกซอมบี้เชนเดียวกับสัตวเลี้ยงทดลอง
ซอมบี้ ใ นภาพยนตร เรื่ อ งนี้ ก ลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ข องความหวาดระแวง และ
ความหวาดกลัวที่มีตอภัยสงคราม ไปจนถึงความหวาดวิตกตอภัยที่เกิดจากการ
ตีกลับของการที่มนุษยเริ่มทําตัวเหมือนพระเจา เปนผูพิพากษาและพยายาม
เอาชนะธรรมชาติ (Neail, 2015)
จากทีก่ ลาวมา จะเห็นไดวา โดยลักษณะแลว ซอมบี้ ผีปอบ และผีดบิ จีนนัน้
ไมไดมีความคลายคลึงกันจนสามารถใชคําเรียกและมีความหมายแทนที่กันได
เปนผลใหความพยายามทีจ่ ะจัดวางซอมบีโ้ ดยเทียบเคียงกับระบบผีทมี่ อี ยูเ ดิมตอง
อยูในสภาวะอิหลักอิเหลื่อไมลงตัวจนความพยายามนี้ถูกละทิ้งไปในที่สุด อยางไร
ก็ดี การไมสามารถผนวกซอมบี้เขากับระบบภูตผีเดิมอาจจะถูกมองเปนจุดแข็ง
ไดดว ยเชนกัน กลาวคือ ทําใหซอมบีถ้ กู ยอมรับและใชในฐานะแทนความวิตกกังวล

POP CULTURE [ปอปคัลเจอร] 117

“อยางใหม” ที่มีความเชื่อมโยงกับภัยคุกคามในระดับโลกมากกวาภูตผีเดิม ๆ
ที่เรารูจักกัน
คําถามจึงกลายเปนวา ในบริบททางสังคมแบบใดที่สังคมไทยเริ่ม “นําเขา”
ซอมบี้ และหลังจากผานยุคที่เราพยายามจะจัดวางซอมบี้เขากับระบบผีไทย
อยางไมประสบความสําเร็จแลว เรายอมรับซอมบี้ในฐานะซอมบี้และใชมันเปน
ภาพแทนของความวิตกกังวลแบบไหน
ความนาสนใจประการหนึง่ ของซอมบีค้ อื มันกาวเขามาพรอมกับความเปน
วัฒนธรรมสมัยนิยม และถูกใชเปนภาพแทนของความวิตกกังวลรวมกันของผูคน
ทั่วโลกหรือปญหาระดับโลกที่ทุกคนตางตระหนักรวมกัน เชน การกอการราย
การระบาดของโรค ภัยธรรมชาติ และยาเสพติด ภาพแทนเหลานี้ปรากฏใน
ภาพยนตรซอมบี้ซึ่งผีในวัฒนธรรมไทยไมถูกนํามาใชในลักษณะดังกลาว ทั้งนี้
อาจเนื่ อ งมาจากผี ใ นวั ฒ นธรรมไทยมี ข นบบางอย า งที่ ฉุ ด รั้ ง ไม ใ ห เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงความหมายและความเขาใจที่มีอยูแตเดิม เชน ผีไทยมักแบงเปนผีดี
และผีรา ย ผีดอี ยางผีบา นผีเรือนจะมีหนาทีค่ อยปกปองบานเรือนจากการบุกรุกของ
สิ่งชั่วราย เปนผีที่ใหคุณประโยชนควรเคารพบูชา ในขณะที่ผีรายเปนผีที่สามารถ
ขจัดไดโดยใชผูที่เปนตัวแทนของคุณธรรม เชน พระ ซึ่งเปนความเชื่อตอภูตผีที่
สะทอนวัฒนธรรมไทยทีย่ งั คงวนเวียนและผลิตซ้าํ ความเขาใจเดิม ๆ เชน ธรรมะยอม
ชนะอธรรม และผี ยอ มพ า ยแพ ตอ พระ นอกจากนั้น แล ว ผี ใ นวั ฒ นธรรมไทย
ยังผูกโยงกับความเชื่อทางศาสนาอยางแนนแฟน จนทําใหผีไทยไมสามารถถูกใช
เปนภาพตัวแทนของความวิตกกังวลในโลกสมัยใหมได ตรงกันขามผีไทยกลับถูกใช
แทนภัยความรุนแรงใกลตัว ดังการวิเคราะหของ กําจร หลุยยะพงศ (2556) ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับภาพของผีที่ปรากฏในภาพยนตรผีไทยเอาไววา มักกลาวถึง
ผีผูหญิงที่ใหภาพถึงปญหาสังคมและความรุนแรงที่เกิดกับผูหญิง เชน การทอง
ในวัยเรียน การทําแทง การขายบริการ การถูกหลอกลวง และการถูกขมขืน ปญหา
ตาง ๆ อันเกิดจากการอยูใ นระบบสังคมแบบชายเปนใหญเหลานีเ้ ปนสิง่ ทีต่ อ งการ
การแกไข ภาพของผีผหู ญิงในภาพยนตรจงึ ทําหนาทีเ่ ปนภาพแทนการวิพากษกลไก
ในการแกปญ
 หาทีไ่ มไดผลของรัฐ เราจึงมักจะเห็นภาพผีผหู ญิงเปนผูท อี่ าฆาตแคน
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จนตองทําตัวเปนผูพิพากษาตามฆาผูรายดวยตนเองในภาพยนตรผีไทย ดวยขอ
จํากัดดังกลาวซอมบี้จึงถูกหยิบยืมมาใชเปนภาพแทนถึงความวิตกกังวลบางอยาง
รวมกันในสังคมรวมสมัยที่ไทยกําลังเปนอยู

ภาพยนตรซอมบี้และสื่ออื่น ๆ
หลังจากที่ผูคนในสังคมพยายามทําความเขาใจถึงความหมายของซอมบี้
ดวยรหัสของระบบผีในสังคมไทย เกิดเปนความลําบากของการจัดวางซอมบี้
ในระบบผี การคลี่คลายของการปะทะประสานระหวางซอมบี้กับระบบผีไทย
ปรากฏออกมาใหเห็นในภาพยนตรซอมบี้ไทยและสื่อตาง ๆ ผูเขียนพบวาในสังคม
เรามีความเขาใจถึงซอมบี้ใน 2 รูปแบบ กลาวคือ ซอมบี้เปนทั้งผี และเปนเพียง
ซอมบี้ ผูเ ขียนจึงไดพยายามจัดแบงหมวดหมูค วามเปนผีและความเปนซอมบีท้ พี่ บ
ในสื่อซึ่งสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้

คําอธิบาย

หมายถึง ถูกจัดวางในความเขาใจเชนนั้น
หมายถึง ถูกอางถึงเปนบางสวน
การปรากฏตัวของซอมบี้และระบบที่ถูกจัดวางในสื่อตาง ๆ
ที่มา: ผูเขียน
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จากภาพการปรากฏตัวของซอมบี้ในแตละยุคสมัยอาจแบงแยกไดเปน
3 ชวงนั่นคือ
1) ชวงแรกในป พ.ศ. 2523-2529 ชวงนี้เปนชวงที่มีการนําเอาภาพยนตร
ในแนวซอมบีเ้ ขามาฉายในประเทศไทยโดยไดมกี ารตัง้ ชือ่ ภาพยนตรเปนภาษาไทย
เพือ่ สือ่ ใหคนในสังคมไทยไดเขาใจถึงภาพยนตรทถี่ กู นํามาฉาย เชน ภาพยนตรเรือ่ ง
Return of the Living Dead (1984) มีชื่อภาษาไทยวา ผีลมื หลุม

โปสเตอรภาพยนตรเรื่อง Return of the
Living Dead (1984) มีช่ือภาษาไทยวา
ผีลมื หลุม
ที่มา: https://www.flickr.com/photos/
mutantskeleton/7648177274

แมเนือ้ หาในภาพยนตรจะเกีย่ วของกับเหลาซอมบี้ แตในความคิดของไทย
ทีม่ องวา สิง่ ทีแ่ ตกตางจากคนถึงจะมีรา งกายใกลเคียงกับคนก็จะถูกจัดวาเปนสิง่ อืน่
ที่เรียกวาผี (สมสุข, 2544) ตามความเขาใจเชนนี้ทําใหซอมบี้ที่เขามากับภาพยนตร
ตะวันตกถูกมองวาเปนผีรูปแบบหนึ่ง การมองใหเห็นถึงความหมายที่แฝงมากับ
สัญญะของซอมบีใ้ นภาพยนตรตะวันตก ยังไมถกู อานหรือตีความจากคนในสังคมไทย
ซึง่ มีความเปนไปไดวา ในวัฒนธรรมเรายังไมมชี ดุ ของรหัสทีส่ ามารถถอดความหมาย
ที่แฝงมากับซอมบี้ในโลกตะวันตกได มีเพียงชุดรหัสที่ทําความเขาใจวาซอมบี้
เปนเพียงผีรูปแบบหนึ่งเทานั้น
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ตอมาในป พ.ศ. 2529 หนังสือการตูนเรื่อง “อาละวาดกลางกรุง” โดย
พงษ พันธุว ษิ ณุ ไดนาํ เอาเรือ่ งราวของซอมบีม้ าทําเปนการตนู ลายเสน และเลาเรือ่ ง
การบุกโจมตีของซอมบี้ที่เกิดขึ้น ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ซึง่ เปลีย่ นใหผคู นจํานวนมากกลายเปนซอมบีเ้ มือ่ ถูกกัด ความเขาใจเกีย่ วกับลักษณะ
พื้นฐานของซอมบี้เริ่มปรากฏขึ้นใน
สังคมไทย เราเริม่ รูว า ผูท ถี่ กู ซอมบีก้ ดั
จะกลายเป น ซอมบี้ เราเริ่ ม เรี ย นรู
ว า การจะจั ด การกั บ ซอมบี้ ไ ด ต อ ง
ทําลายที่หวั ของมัน แตถึงอยางไรก็ดี
สื่อในรูปแบบหนังสือการตูนอาจยัง
ทําหนาทีใ่ นการสือ่ สารถึงความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ ซอมบี้ ไ ด ไ ม ก ว า งขวางนั ก
อีกทั้งพลังของการเลาเรื่องราวยังมี
ไมมากเทาภาพยนตร ซึ่งอาศัยภาพ
ที่เคลื่อนไหว และการใชเทคนิคของ
ภาพเขาชวย
2) ชวงป พ.ศ. 2534-2544
ภาพยนตรเรื่องสยึ๋มกึ๋ย ภาพยนตร
ผี ไ ทยในแนวตลกวั ย รุ น ได นํ า เอา หนังสือการตูนเลมละ 1 บาท เรื่องชุดซอมบี้
ที่มา: SIAM Zombie Club
รู ป แบบของซอมบี้ ต ะวั น ตกเข า มา
ผสมผสานกับผีไทยเพือ่ ใหเกิดรูปแบบการดําเนินเรือ่ งทีน่ า สนใจสอดรับกับยุคสมัย
ที่ประเทศไทยกําลังมีการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หากแต
ความคิดเกี่ยวกับซอมบี้ที่ถูกนําเขามานั้น มีลักษณะเหมือนกับซอมบี้ในภาพยนตร
ตะวันตกยุคแรก กลาวคือ เปนสิ่งที่ถูกปลุกใหฟนคืนจากความตายเพื่อเปนทาส
รับใชหมอผี และเมื่อกัดผูใดก็จะทําใหผูนั้นกลายเปนพวกเดียวกัน โดยศพแรก
ที่ปลุกขึ้นมานั้นเปนศพที่ถูกหมาบากัดตาย การเลาเรื่องเชนนี้อาจเปนความ
พยายามที่จะผสมผสานเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตรกับวิทยาศาสตรเขาไว
ในภาพยนตรเรื่องนี้ โดยสะทอนผานตัวละครที่มีลักษณะเหมือนซอมบี้ แตถึง
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อยางไรรูปแบบการเลาเรื่องก็ยังคงขนบการดําเนินเรื่องแบบภาพยนตรผีไทย
ที่จะตองมีผูมาปราบเหลาผีรายดวยอาวุธของขลังรูปแบบตาง ๆ เพื่อคงไวซึ่ง
อุดมการณเกี่ยวกับความดีที่ยอมชนะความชั่ว
ในป พ.ศ. 2544 เปนยุคทองของภาพยนตรซอมบีใ้ นตะวันตกซึ่งไทยเอง
ก็เปดรับซอมบีเ้ ขามาอยางกวางขวางมากขึน้ ทัง้ ในรูปแบบภาพยนตร หนังสือการตนู
และเกมเพลยสเตชั่น ทําใหซอมบี้กลายเปนที่รูจักแพรหลายของคนในสังคมไทย
มากขึน้ เขาใจลักษณะและพฤติกรรมของซอมบีว้ า มีความแตกตางจากผีรปู แบบอืน่ ๆ
ในความเชื่อของไทย หรืออาจกลาวไดวาเราไดรับและปรับสรางชุดรหัสเพื่อใช
ทําความเขาใจสัญญะของซอมบี้ในสื่อตาง ๆ แลว
3) ชวงป พ.ศ. 2547-2558 ซอมบี้ปรากฏในภาพยนตรไทยและสื่ออื่น ๆ
โดยใชจุดอางอิงถึงความเปนผีในการเลาเรื่องนอยลง เริ่มมีการยอมรับวาซอมบี้
ก็คือซอมบี้ เปนสิ่งที่ไมทราบสาเหตุของการเกิดที่แนชัด แตคลายคลึงกับรูปแบบ
ของการระบาดของโรคราย หรือเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนใหคนมีนิสัยและพฤติกรรม
ทีด่ รุ า ยมากขึน้ สามารถติดโรคไดจากการถูกกัดหรือสัมผัสโดนเลือด หรือน้าํ เหลือง
ซึง่ การเลาถึงซอมบีเ้ ชนนีส้ อดรับกับความคิดความเชือ่ ของผูค นในสังคมทีว่ ทิ ยาศาสตร
เขามาอธิบายความเปนไปของทุกสรรพสิ่งไดโดยไมมีใครตั้งคําถาม
ดังนั้นเราจึงอาศัยความคิดความเชื่อในแนววิทยาศาสตรที่วา ซอมบี้คือ
ซากศพทีฟ่ น ขึน้ มาจากความตาย ไรจติ วิญญาณ มีความดุรา ย และมันแพรกระจาย
เพิม่ จํานวนคลายกับเชือ้ โรคมาเปนคําอธิบายถึงซอมบีใ้ นสังคมปจจุบนั (พ.ศ. 2560)
เมือ่ พิจารณาความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับความหมายของซอมบีต้ ลอดระยะเวลา
ผานมาทําใหเห็นวาสังคมไทยมีชดุ คําอธิบายความหมายหรือมีรหัสในการทําความ
เขาใจสัญญะของซอมบี้ที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งแตกตางจากซอมบี้เมื่อครั้งที่มันเคย
ปรากฏตัวในสื่อยุคแรก ๆ ซอมบี้ถูกปรับใหมเพื่อใหสามารถใชเปนภาพแทน
เหตุการณที่เกี่ยวของกับประเด็นทางสังคมและการเมืองของไทยได

ผังแสดงชวงเวลาของซอมบี้ในสื่อภาพยนตรที่ปรากฏในสังคมไทย
ที่มา: ผูเขียน
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ผังขางตนแสดงชวงเวลาที่ซอมบี้กาวเขามาปรากฏตัวในสื่อภาพยนตร
ตาง ๆ ที่มีในสังคมไทยอาจพิจารณาไดวาในชวงที่ภาพยนตรซอมบี้ตะวันตกเขาสู
ยุครุง เรืองนัน้ วัฒนธรรมกระแสนิยมไดพาซอมบีม้ ากับสือ่ ตาง ๆ ไมวา จะภาพยนตร
เกมหรือแมแตหนังสือการตูน ซึ่งภาพแทนของซอมบี้ในสื่อเหลานั้นทําใหผูคน
ในสังคมไทยเขาใจถึงซอมบี้ในฐานะของภาพแทนปญหาของโลกสมัยใหมจากนั้น
ในป พ.ศ. 2547 เกิดภาพยนตรแนวซอมบี้ในแบบของไทยเรื่อง ขุนกระบี่ผีระบาด
ก็ใหภาพของความวิตกกังวลตอสถานการณการแพรกระจายของเชื้อโรค สอดรับ
กับบริบทในสังคมชวงนัน้ ทีท่ งั้ โลกเผชิญกับการระบาดของเชือ้ โรคซารส (พ.ศ. 25452546) แมวาจะประเทศไทยจะไมไดถูกจัดเปนพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรค
แตก็มีการตระหนักและวิตกกังวลตอสถานการณที่เกิดขึ้นเชนกัน ซึ่งซอมบี้ไดถูก
นํามาใชเปนภาพแทนความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยในทายที่สุดแมใน
ภาพยนตรจะสามารถจัดการกับเหลาซอมบี้ไดแตก็ไมทั้งหมด ยังคงมีบางสวน
ที่เล็ดลอดออกไปได เหมือนเชื้อโรคที่อาจจะเกิดการระบาดไดอีกครั้ง
เราอาจพบวารูปรางหนาตา ทาทาง หรือคําวาซอมบี้ยังคงเคาโครงเดิม
แตเบือ้ งหลังภาพของซอมบีถ้ กู แทนดวยความวิตกกังวลในสังคมไทยรูปแบบตาง ๆ
กลับเปลี่ยนแปลงจุดอางอิงไปตามยุคสมัยและบริบทสังคม อยางไรก็ดี ซอมบี้
ในภาพยนตร ไ ทยมี ก ารประสานการเล า เรื่ อ งตามแบบภาพยนตร ผี ข องไทย
ในบางลักษณะเชน ซอมบี้ในภาพยนตรไทยมักจะโผลมาทามกลางบรรยากาศ
อันอึมครึม หรือในชวงพลบค่ําเสียเปนสวนมาก อาจจะมีเพียงบางสวนที่เดินกัน
ท า มกลางแสงแดด ดั ง เช น ซอมบี้ จ ากภาพยนตร เรื่ อ ง ผี ห า อโยธยา (2558)
ในขณะที่ซอมบี้ในตะวันตกไมไดมีขอจํากัดทางดานเวลา ทําใหเราพบเจอซอมบี้
ไดทุกที่ ทุกเวลา
การดํ า รงอยู ข องซอมบี้ เช น นี้ เ ป น ลั ก ษณะของซอมบี้ ไ ทยที่ ป รากฏใน
ภาพยนตร ซอมบี้ยืนพิงระบบผีไทย แตไมไดเขาไปเปนสวนหนึ่งในนั้น และ
มันกําลังเปนภาพแทนเรื่องราวความวิตกกังวลของสังคมไทยที่ตระหนักถึงปญหา
โลกสมัยใหมรวมกันกับสังคมโลก
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กาวตอไป: พวกซอมบี้
จากสัญญะในภาพยนตรจนถึงซอมบี้ในชีวิตประจําวัน ซอมบี้ถูกนํามาใช
เปนภาพแทนและวิพากษการทํางานของรัฐ ระบบการศึกษาหรือแมแตผคู นในสังคม
ดังปรากฏวามีการผลิตสื่อเกี่ยวกับซอมบี้นักการเมือง ซอมบี้นักเรียน และซอมบี้
นักชอปขึ้นในสังคมไทย ซอมบี้ถูกนํามาใชเปรียบเปรยถึงคนที่ยอมรับระเบียบ
โดยไมคิดจะเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนปญหาที่หลายคนเห็นวาเปนปญหาหลักของ
สังคมไทย ดังที่ปรากฏในการวิพากษวิจารณในสื่อสาธารณะอยูเนือง ๆ เชน
“คนไทยตอนนี้จึงมีอยูสองประเภทที่ขับเคี่ยวกันอยู คือคนในกรง
ที่ดิ้นรนจะออกมาแสวงหาอิสรภาพกับคนไทยจําพวกที่กลายเปน
ซอมบี้อยางสมบูรณแบบ” (คํา ผกา, 2559)
จะเห็นไดวา ซอมบี้เปนภาพแทนของกลุมคนที่หลงคิด หลงเชื่ออยูติดอยู
กับเรือ่ งบางเรือ่ ง ไรซงึ่ จิตสํานึกทีจ่ ะคิดไดเอง หากแตไหลไปกับกลุม คนทีก่ ลอมเกลา
ใหเกิดความเชื่อเชนนั้น คลายกับการถูกลางสมอง ซึ่งหากไมสามารถทําใหตนเอง
หลุ ด ออกมาได ก็ จ ะกลายเป น ซอมบี้ โ ดยสมบู ร ณ ในยุ ค หนึ่ ง ก อ นที่ ซอมบี้
ในภาพยนตรจะเปนสิ่งที่หิวกระหายการกินมนุษยเปน ๆ คําวาซอมบี้ถูกใชใน
ความเขาใจดั้งเดิมตามลัทธิวูดู ซึ่งเปนสิ่งที่อยูใตอํานาจการควบคุม แตหลังจากที่
ภาพยนตรเรื่อง Night of the Living Dead (1968) ออกฉายและเปลี่ยนภาพซอมบี้
ในสายตาของผูชมเสียใหม เปนซอมบี้ที่ดุราย ไลกัดกินเนื้อมนุษย ซอมบี้ไดกลาย
มาเปนภาพแทนความวิตกกังวลและความหวาดกลัวคอมมิวนิสตในวัฒนธรรม
ปอปอเมริกัน สอดรับกับบริบทในชวงสงครามเย็นที่แนวคิดคอมมิวนิสตไดคุกคาม
และแผ ซ า นเข า สู ชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนในสั ง คมอเมริ กั น ด ว ยความที่ ซ อมบี้
มี ห ลายสิ่ ง ที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ แนวคิ ด คอมมิ ว นิ ส ต กล า วคื อ ซอมบี้ เ ป น มวลชน
จํ า นวนมาก ไม ไ ด มี ช นชั้ น หรื อ สถานะทางสั ง คมและพวกมั น ไม ไ ด ส นใจว า
บานหลังไหนเปนของใคร มันจะบุกไปยังทุกที่เอาทุกสิ่งทุกอยางรวมถึงชีวิตของ
คุณดวย และผูค นจํานวนนอยนิดไมมที างทีจ่ ะตานทานฝูงซอมบีจ้ าํ นวนมากไดเลย
(The Monster, 2015) นอกจากนัน้ แลวสือ่ อยางเกมและกระทูส นทนาก็เปนอีกพืน้ ที่
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ซึ่งซอมบี้ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการวิพากษสังคมและการเมืองในลักษณะ
ที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ ตั ว อย า งก อ นหน า นี้ ในเกม Yingluck VS Zombie (2557)
(เกมในระบบปฏิบัติการแอนดรอย) เปนเกมที่มีเนื้อหาเสียดสีการเมืองในชวงที่
การเมืองไทยตอนนัน้ เต็มไปดวยความขัดแยงมีการแบงพรรคแบงฝายตามสีเสือ้ กัน
อยางชัดเจน (เหลือง-แดง) กอปรกับความรอนแรงของคดีรับจํานําขาวที่กําลังเปน
ปญหาในขณะนั้น เกมไดนําเอาบริบทการเมืองเขาไปจําลองเอาไว โดยมีกลุม
ประชาชนเสื้อสีตาง ๆ เปนฝูงซอมบี้ที่จะบุกฝากําแพงกระสอบขาวสารเขามา
ตัวละครหลักคืออดีตนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยที่จะตองคอยขวางปา
เหรียญ (เงิน) ใสบรรดาซอมบี้ ใหเปลี่ยนเปนมนุษยเสื้อสี (แดง)
ขาวสาร-นักการเมือง-แจกเงิน-ประชาชน เปนบริบททางสังคม การเมือง
ในชวงหนึ่งที่ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครั้งลาสุด (ป พ.ศ. 2557)
เหตุการณเหลานีถ้ กู นําเสนอผานซอมบีใ้ นเกม นอกจากนัน้ แลว ซอมบีย้ งั ไดปรากฏ
ในการสนทนาของผูคนในกระทูเว็บบอรดทั้งในแสดงความวิตกกังวลตอภัยพิบัติ
การระบาดของซอมบีใ้ นเมืองไทย รวมไปถึงวิพากษรฐั บาล การเมืองและสังคมไทย
ซึ่งประเด็นหนึ่งที่ผูเขียนสนใจคือ การบริหารจัดการในสภาวการณฉุกเฉินของรัฐ
จากบทสนทนาในเว็บบอรดทําใหเขาใจไดวา คนในสังคมยังคงวิตกกังวลตอความ
สามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการและดูแลความสงบเรียบรอยในประเทศ
อาจเนื่องมาจากบริบทที่มีความไมสงบทางการเมือง เหตุการณไมสงบในภาคใต
ของประเทศไทย รวมไปถึงการแพรระบาดของโรคทีเ่ กิดขึน้ ในตางประเทศและอาจ
แพรกระจายเขามาถึงประเทศไทย
เราอาจจะไมคอยพบวามีการนําผีรูปแบบตาง ๆ มาใชในการวิพากษสังคม
ที่เปนกลุมคนจํานวนมากเทาใดนัก นั่นอาจเปนลักษณะพิเศษที่ซอมบี้เปนได
มากกวาผีของไทย นอกจากนัน้ แลวยังมีปรากฏการณทเี่ กิดขึน้ ในสังคมไทยทีซ่ อมบี้
ถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกลาวถึงกลุมคนที่บาคลั่งการบริโภคสินคา ซึ่ง
พฤติกรรมเชนนี้ถูกนํามาเปรียบเปรยกับภาพของฝูงซอมบี้ที่รุมทึ้งเหยื่อ
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เกิดเหตุการณผูคนจํานวนมากแหแหนกันแยงซื้อรองเทาอาดิดาส
ที่รานอาดิดาส...ทําใหเกิดการวิพากษวิจารณกันในโลกออนไลน
อยางมากวา การแยงกันซื้อของโดยไรระเบียบวินัยดังกลาวไมตาง
อะไรกับ “ผีซอมบี้” ในหนังของฮอลลีวูดเลย (MGR online, 2559)
เหตุการณขางตนไดนําซอมบี้มาเปนภาพแทนของความโหดราย ดิบเถื่อน
และไรระเบียบ ซึ่งลักษณะดังกลาวเรามักพบเห็นในภาพยนตรซอมบี้ตะวันตก
ภาพของการแยงชิงอาหารและทีอ่ ยูข องผูร อดชีวติ ในภาพยนตร ภาพของฝูงซอมบี้
ที่รุมกินเหยื่อมนุษยที่สะดุดลมระหวางวิ่งหนี ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไรกฎ ไรระเบียบ
ในการควบคุม ซอมบี้ไมไดมีการตอแถวเพื่อรอและเลือกหยิบอวัยวะจากรางกาย
เหยื่ อ ออกไปกิ น เช น นี้ ซ อมบี้ จึ ง เป น การเสี ย ดสี ก ลุ ม นั ก ช อ ปที่ ไร ร ะเบี ย บด ว ย
การอางอิงถึงพฤติกรรมบางอยางของซอมบี้
ดั ง จะเห็น ไดว าตั วอย างที่ผูเขี ยนไดนํ าเสนอทํ า ใหซอมบี้ ที่ ถูก นํ า เข า มา
มีการปรับใหมหลังจากที่เรามีชุดของรหัสที่ใชในการทําความเขาใจ ซอมบี้ยังถูกใช
เปนภาพแทนความวิตกกังวล และใชเปนเครื่องมือในชีวิตประจําวันของผูคน
ในการวิพากษสังคมโดยอางอิงถึงลักษณะของซอมบี้ ซึ่งซอมบี้ไดกลายมาเปน
วาทกรรมหนึ่งในสังคมไทยที่ถูกค้ําจุนดวยความคิดที่แตกตางหลากหลายไปตาม
สถานการณทม่ี นั ถูกใชใหทาํ งาน และมักจะใหภาพในทางลบกับกลุม คนทีถ่ กู กลาวถึง
ความนาสนใจหนึ่งซึ่งแฝงมากับวาทกรรมซอมบี้และเห็นเปนเงาราง ๆ
ในสังคมไทยคือ ซอมบี้กลายเปนภาพแทนของความเปนอื่น หรือพวกอื่น ที่เรา
ตองการหาวิธกี ารในการจัดการมันอยางใดอยางหนึง่ อาจเปนการพยายามควบคุม
(หากมองวาไรกฎไรระเบียบ) ดังเชนในเหตุการณแยงชิงรองเทาที่ไดกลาวไป หรือ
หากเปนในทีวีซีรียอยาง The Walking Dead เราคงจะเดินเอามีดเสียบหัวเพื่อ
กําจัดพวกมันใหหมดไป กอนที่พวกมันจะกัดกินและกลืนพวกเราใหกลายเปน
พวกเดียวกับมัน นอกจากนั้นในมิวสิควิดีโอเพลง รู (2555) ซึ่งไดเลาเรื่องราวของ
ความสัมพันธระหวางคูหญิงชาย ที่ตองอยูทามกลางสถานการณที่ตองตัดสินใจ
อันเกีย่ วกับความเปนความตายของชีวติ ในชวงเวลาทีท่ ง้ั กรุงเทพมหานครเต็มไปดวย
เหลาซอมบีก้ ช็ วนใหเราคิดถึงคนใกลชดิ ทีถ่ า หากถูกซอมบีก้ ดั เราจะกําจัดเขาคนนัน้
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หรือไม เขายังมีความเปนคนอยูหรือไม ซึ่งหากกลาวถึงซอมบี้เชนนี้เทากับเรา
ไมไดมองวาเขาเปนคน ๆ หนึ่งที่เคยมีความสัมพันธกับเราในแบบที่มนุษยเคยมี
อีกแลว

บางสวนจากมิวสิควิดีโอเพลงรู
ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=JnnH3H0gZKQ

“ผูต ดิ เชือ้ ไมใชครอบครัวของคุณอีกตอไป” แผนโปสเตอรถกู แปะอยูบ นผนัง
ตึกแหงหนึ่งซึ่งเปนฉากในมิวสิควิดีโอเพลงรู ที่มีผูรับชมกวา 7.2 ลานครั้ง (สํารวจ
ณ วันที่....) อาจชวนใหเห็นถึงภาพแทนความวิตกกังวลในสังคม และชวนใหคิดถึง
ความเปนอื่นที่ถูกหยิบยื่นใหผูที่กลายเปนซอมบี้
เนื้อหาของมิวสิควิดีโอบอกเลาถึงความพยายามหนีเอาตัวรอดของคูรัก
ทามกลางความโกลาหลในกรุงเทพมหานครที่เต็มไปดวยฝูงซอมบี้ ทั้งสองวิ่งหนี
เขาไปในตึกราง และดูเหมือนสถานการณกาํ ลังจะไปไดดี จนกระทัง่ ฝายหญิงพบวา
ตนถูกซอมบีก้ ดั ทีแ่ ขน ฝายชายจึงตองตัดสินใจกับทางเลือกทีม่ อี ยูไ มมากนักนัน่ คือ
ปลิดชีพคนที่ตนรักแลวหนีไป หรือยอมกลายเปนซอมบี้ ปายใบปลิวที่ติดประกาศ
เหมือนเปนการย้ําเตือนใหตระหนักวาผูที่ติดเชื้อจากการถูกกัดไมใชคนที่คุณรัก
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หรือแมแตเปนครอบครัวของคุณอีกตอไป และคุณตองตัดสินใจเพือ่ ทีจ่ ะมีชวี ติ รอด
สุดทายฝายชายตัดสินใจทีจ่ ะยอมกลายเปนซอมบีเ้ พราะไมสามารถทํารายคนทีต่ นรัก
และยังมองวาถึงคนผูนั้นจะเปลี่ยนไปเปนซอมบี้ เขาก็ยังคงเปนคนรักอยูเชนเดิม
ความนาสนใจของเนือ้ หาในมิวสิควิดโี ออยูท ว่ี า หากเปรียบเทียบกับกรณีคนถูกผีเขา
บุคคลที่ถูกผีเขาจะยังคงสถานะบางอยาง และดํารงรูปแบบความสัมพันธบาง
รูปแบบเอาไวเพื่อรอการทําพิธีขับไลวิญญาณตามความเชื่อ แตสําหรับมนุษย
ที่ถูกเปลี่ยนใหเปนซอมบี้ ไมมีหนทางอื่นที่จะเยียวยาใหกลับมาเปนมนุษยได
หากไมกําจัดทิ้ง ก็จะตองยอมกลายเปนพวกเดียวกับมัน

สรุป
อาจกล า วได ว า ตลอดหลายทศวรรษที่ ผ า นมา ซอมบี้ ใ นสั ง คมไทย
ถูกแวดลอมดวยบริบททางสังคม วัฒนธรรมทีม่ คี วามเฉพาะ จุดอางอิงความหมาย
ของซอมบี้ ก็ มี ค วามเปลี่ ย นแปลงไปจากเมื่ อ ครั้ ง ที่ เ คยถู ก นํ า เข า มาในระบบผี
ถึงวันนี้คําอธิบายถึงซอมบี้เคลื่อนจากเดิมไปมากแลว และไกลมากพอที่ซอมบี้
ไดถูกใชเปนเครื่องมือในการวิพากษผูคนในสังคม เปนภาพแทนความวิตกกังวล
ของผูคนที่มีรวมกันบนโลกใบนี้ อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวานัยแฝงที่ลึกล้ํากวานั้น
ซอมบี้กลับชวนใหคิดถึงการมีตัวตนของความเปนอื่น ความเปนชายขอบ อยางที่
เมื่อครั้งหนึ่งซอมบี้เองก็เคยอยูในสถานะเชนนั้น

POP CULTURE [ปอปคัลเจอร] 129

เชิงอรรถทายบท
1

บทความนีป้ รับปรุงจากวิทยานิพนธปริญญาโทของผูเ ขียนโดยไดรบั ทุนสนับสนุน
วิทยานิพนธ ป พ.ศ. 2559 จากหอภาพยนตร (องคการมหาชน) ขอขอบพระคุณ
อาจารยที่ปรึกษาที่กรุณาใหความชวยเหลือใหขอคิดเห็นที่ชวยปรุงแตงบทความ
ฉบับนี้ใหมีรสชาติมากขึ้น ขอขอบพระคุณผูอาน (reviewer) ทุกทาน และ
บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมทกี่ รุณาใหขอ เสนอแนะ
ที่เปนประโยชนอยางมากและเปดโอกาสใหงานศึกษาเกี่ยวกับซอมบี้ไดมีที่ทาง
ในแวดวงวิชาการบานเรา และขอขอบคุณเพื่อนรักที่นั่งรถมาไกลจากสามยาน
เพื่อพูดคุยปรับทุกขและชวยอานงานเขียนชิ้นนี้จนดึกดื่น สุดทายขอบพระคุณ
ทุกกําลังใจและความรักทีท่ าํ ใหหวั ใจดวงนีย้ งั เตนอยูไ ดและผูเ ขียนไมกลายรางเปน
ซอมบี้ ดังในภาพยนตรเรื่องซอมบี้ที่รัก (Warm Bodies, 2013)

2

หนังทีม่ ผี รู บั ชมเปนวงแคบ ๆ เนือ้ หาของหนังเขาใจยาก รุนแรง ดุเดือดเลือดพลาน
ฉีกกรอบขนบธรรมเนียมหนังกระแส อาจไมจําเปนตองเปนหนังที่ใชทุนมาก
ในการถายทํา ดารานักแสดงไมจําเปนตองโดงดัง แตก็จะมีคนกลุมหนึ่งที่ให
ความสนใจ
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ตนฉบับ “The monsters that dominate any particular culture or period oﬀer
unusual insight into the specific fears and anxieties that characterize that
historical moment” (Russell, 2014: 8).

4

ผีปอบตางจากผีอื่น ๆ คือไมมีเสนแบงระหวางความเปนความตายชัดเจน
แต มี ก ารเปลี่ ย นผ า นจากคนไปเป น ผี ป อบในลั ก ษณะของการ “กลาย” เช น
มีความเชื่อวาคนเลนของที่ถือเคล็ดไมถูกตองจะกลายเปนปอบ (“ผีปอบ (ทมบ)
ฉบับสมบูรณ”, 2556)
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