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ในโลกนีม้ อี ยูส่ องอย่างทีผ่ มกลัว อันดับหนึง่ คือ แม่
และอันดับสองคือ ผี
ที่กลัวแม่เพราะว่าแกสามารถหักค่าขนม
เราได้ ที่กลัวผีเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงไหม
แม้ในชีวิตจริงจะยังไม่เคยเจอจังๆ ในแบบที่เพื่อน
เขาพูดๆ กัน แต่ผมก็พร้อมขนลุกชันได้ในทุกครั้ง
ที่มีคนพูดถึง หรือเจอเข้ากับช่วงเวลาแปลกๆ ที่
อธิบายยาก
“ถ้าอยากให้วงสนทนามีสีสัน ลองเล่า
เรือ่ งผี” ใครบางคนเคยบอกผมไว้แบบนี้ Read Me
ฉบับนี้เลยอยากลองเล่าเรื่องผีในมุมใหม่ๆ ที่มาก
กว่าแค่เรือ่ งเล่าต่อๆ กันมา ลองสวมแว่นช่างสงสัย
และส�ำรวจลงไปในจักรวาลของผี
มันอาจไม่ใช่การหาค�ำตอบหรอกว่า มัน
จะมีอยู่จริงไหม แต่สิ่งส�ำคัญกว่านั้นคือ เราเข้าใจ
มันแค่ไหนมากกว่า เผื่อว่าวันหนึ่งต้องกลายเป็นผี
ขึ้นมาจริงๆ จะได้รู้ว่า “อ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เอง”
ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
บรรณาธิการ
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“ผีมีอยู่จริงไหม”
เมื่อพูดถึงเรื่องผีก็มีไม่กี่ค�ำถามนักที่ถูก
เอ่ยถึง และหากเชื่อเรื่องผีเข้าแล้ว น้อยคนนักที่
อยากจะประสบพบกับตัว แต่พอเป็นหนังผีกลับวิ่ง
เข้าใส่ ไปนั่งกลัวกัน ก็อาจเป็นเพราะหากผีมีจริง
ก็อาจท�ำร้ายเราได้ แต่หนังผีคือความตื่นเต้น เป็น
ความหวาดกลัวที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับเราจริง
ผีมอี ยูจ่ ริงไหมไม่รู้ แต่ผเี ป็นจริงในโลกของเรือ่ งแต่ง
และเราพึงพอใจจะจ่ายเงินไปซือ้ ความกลัวสมจริงนี้
บางที ค งเพราะชี วิ ต ธรรมดาจั น ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ ท่ี ไ ม่
แตกต่างกันในทุกสัปดาห์สร้างความเบือ่ หน่ายจ�ำเจ
กระมัง เราจึงปรารถนาความผิดปกติเหนือธรรมดา
ในชีวติ บ้าง หากเป็นเช่นนัน้ แล้ว ไม่วา่ วิทยาศาสตร์
จะพัฒนาไปไกลเท่าไร หากคนยังอยากเชื่อว่าผี
มีจริง ผีก็จะมีจริง
เมื่อลึกๆ ในใจเรายังหวังว่าจะถูกหลอก
หลอกให้เชือ่ ว่าโลกไม่ได้ธรรมดาน่าเบือ่ อย่างทีพ่ บ
เจอ ค�ำถามส�ำคัญจึงไม่ใช่ผีมีอยู่จริงหรือไม่ เมื่อ
ได้อ่านหลากหลายมุมมองเรื่องผีจาก Read Me
ฉบับนี้แล้ว อยากให้ลองถามใจตัวเองดูว่า
“อยากเชื่อเรื่องผีหรือเปล่า”
วิชัย สว่างพงศ์เกษม
บรรณาธิการ

T H E T H I N G I F I N D R E A L LY
SCARY ABOUT GHOSTS AND
D E M O N S I S T H AT YO U D O N ’ T
R E A L LY K N O W W H A T T H E Y A R E
OR WHERE THEY ARE.
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K N OW H OW TO D E F E N D
Y O U R S E L F A G A I N S T.
A N Y T H I N G T H AT ’ S U N K N O W N
AND MYSTERIOUS IS VERY
S C A R Y.
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“สิ่งที่ผมกลัวเกี่ยวกับผีและปีศาจ ก็คือการที่เราไม่รู้เลยจริงๆ ว่า พวกเขาคืออะไร
หรืออยู่ที่ไหน เราไม่เข้าใจอะไรเลย เราไม่รู้เลยว่าพวกเขาต้องการอะไรจากเรา
เราจึ ง ไม่ รู ้ ด ้ ว ยซ�้ ำ ว่ า จะต้ อ งปกป้ อ งตั ว เองจากสิ่ ง ใด อะไรก็ ต ามที่ ลึ ก ลั บ และ
ไม่สามารถล่วงรู้ได้ นั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวมาก”
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เรื่อง : ภคณัฐ ทาริยะวงศ์
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โลกของผี :
ถึ ง กลั ว
แต่ ก็ ยั ง อยากรู ้

มี เ หตุ ผ ลมากมายให้ เ รากลั ว ผี และมี อี ก หลายเหตุ ผ ล
ปฏิเสธได้ว่าผีไม่มีอยู่จริง มันอาจไม่ได้เป็นอะไรไปมากกว่า
ปรากฏการณ์ ธ รรมดาจากความซุ ก ซนของธรรมชาติ
แต่ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่ เราเองจะปฏิเสธได้หรือ ว่าเรื่องผี
และเรื่ อ งลี้ ลั บ ทั้ ง หลายที่ วิ ท ยาศาสตร์ ยั ง หาคำ�ตอบไม่ ไ ด้
(หรือหาได้แต่ก็ยากเกินกว่าจะทำ�ใจเชื่อ) เป็นเรื่องไกลตัว
เกินกว่าจะลองทำ�ความรูจ
้ ก
ั อย่างน้อยๆ ก็ตอ
้ งมีสก
ั ครัง้ แหละ
ทีเ่ ราบังเอิญได้ยน
ิ ตำ�นานความเฮีย
้ นจากสถานทีน
่ น
ั้ สถานทีน
่ ี้
หรืออาการบางอย่างที่ยากจะหาสาเหตุแน่ชัด
มีมต
ิ ล
ิ ล
ี้ บ
ั เบือ
้ งหลังมากมายซุกซ่อนอยูใ่ นสิง่ ทีเ่ รามอง
ไม่เห็นได้ดว้ ยตาเปล่า มีเรือ
่ งราวมากมายเบือ
้ งหลังองค์ประกอบ
แห่งความกลัวที่พร้อมทำ�ให้เราขนหัวลุก
“คุณเชื่อเรื่องผีไหม” เดาว่าในชีวิตเราแต่ละคนน่าจะ
เคยเจอคำ�ถามนี้ อยากชวนให้ลองสำ�รวจรอบตัวดีๆ ว่ามี
‘ผี’ ชนิดไหนอยูใ่ กล้ตวั คุณมากทีส
่ ด
ุ เปล่าๆ เราไม่ได้หมายถึง
ผีจริงๆ ในแบบที่ออกมาแลบลิ้นปลิ้นตา แต่เราอยากชวน
ลองสำ�รวจดูว่า มีอุตสาหกรรมไหนใกล้ตัวคุณในตอนนี้
ที่กำ�ลังหยิบเรื่องผีมาเป็นจุดขาย (อย่างน้อยก็ Read Me
ฉบับนี)้ จะกีย
่ ค
ุ สมัยหรือกีห
่ ลักความเชือ
่ เรือ
่ งลีล
้ บ
ั ก็ยงั เป็น
หนึ่งในความสนใจอันดับต้นๆ ของผู้คนทุกเพศทุกวัย
	ทำ�ไมเรื่องของผีบางตนถึงเป็นเรื่องอมตะได้จนถึง
ทุกวันนี้ มีเหตุผลมากมายให้เรากลัวผี และมีอก
ี หลายเหตุผล
ทีเ่ ราอยากชวนคุณมาทำ�ความรูจ้ กั กับ ‘โลกของผี’ ให้มากกว่านี้
ลองหาที่ เ งี ย บๆ เปิ ด ไฟสว่ า งพอไม่ ใ ห้ เ สี ย สายตา
และพลิกหน้าต่อไปได้เลย

เรื่อง: นฤพล เปาอินทร์
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ชี วิ ต
หลั ง ความตาย
การเกิดและการตายมีความคล้ายกัน
ในบางแง่มม
ุ ในวัยเด็กเราเริม
่ โตขึน
้
และตัง้ คำ�ถามกับตัวเองว่า “เราเกิด
มาทำ�ไม” และมันก็เป็นคำ�ถามที่ไม่มี
คำ�ต อ บ สู ต ร สำ�เ ร็ จ สำ�ห รั บ ใ ค ร
พวกเขาต่างออกตามหาคำ�ตอบด้วย
ตัวเอง ด้วยการใช้ชวี ต
ิ ทีอ
่ าจเรียนรู้
จากเคล็ดลับจากคำ�บอกเล่าของ
ผู ้ ใ หญ่ ที่ เ คยผ่ า นช่ ว งวั ย ที่ สั บ สน
มาเป็นแนวความคิด เป็นเข็มทิศที่
จะนำ�ทางเพื่อหาคำ�ตอบนั้น
ทว่ า ความตายกลั บ เป็ น
ปริ ศ นาที่ ลึ ก ลั บ และตอบยากกว่ า
การเกิด เพราะไม่มีใครกลับมาจาก
ความตายเพื่ อ บอกเล่ า เรื่ อ งราว
ไม่มเี คล็ดลับใดๆ ทีไ่ ด้รบ
ั การยืนยัน
ว่ า ได้ ผ ล และไม่ มี ใ ครบอกได้ ว ่ า
โลกหน้านัน
้ เป็นเช่นใด คำ�ถามทีไ่ ม่มี
คำ�ตอบจากคนตายและปล่ อ ยให้
คนเป็นเดาคำ�ตอบไปต่างๆ นานา
ดังคำ�ตอบอันหลากหลายต่อไปนี้
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ตายแล้วไปไหน
1

ชาวญี่ปุ่นโบราณเชื่อว่า เมื่อตายแล้วจะไปยัง
โลกเบือ้ งล่างทีช่ อื่ ว่า โยมิ (Yomi) ผ่านทางลาด
ที่เรียกว่า โยมตสึ ฮิราซากะ (Yomotsu
Hirasaka) ซึง่ เชือ่ มต่อโลกทัง้ สองเข้าไว้ดว้ ยกัน
ท�ำให้คนญี่ปุ่นสมัยก่อนเมื่อพูดถึงความตาย
จะมองลงเบื้องล่าง ไม่เหมือนในปัจจุบันที่
แหงนหน้ามองขึ้นฟ้า

2

ไปโลกคู่ขนาน (แนวคิดของชาวญี่ปุ่น
และไอนุ)

ชาวญี่ ปุ ่ น และไอนุ ที่ อ าศั ย อยู ่ บ นเกาะ
ฮอกไกโด มีความเชือ่ ว่าถึงแม้จะตายแล้วก็ยงั
สามารถที่ จ ะใช้ ชี วิ ต ต่ อ ได้ เ หมื อ นปกติ
ในโลกคู่ขนาน ต่างกันแค่เวลาจะเดินช้ากว่า
6 เท่า และเป็นช่วงเวลาที่ตรงข้ามกัน หาก
บนโลกเป็นเวลากลางวัน ในโลกคู่ขนาน
จะเป็นเวลากลางคืน

3

ไปรอ... ยังดินแดนของผู้ตาย
(แนวคิดของอียิปต์โบราณ)

ชาวอียิปต์เชื่อว่า ถึงแม้ร่างกายจะตาย แต่
จิตวิญญาณจะไม่สญู สลาย จะไปรอยังดินแดน
ของผู้ตายเพื่อรอวันที่ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ด้วย
เหตุนี้จึงท�ำให้มีการท�ำมัมมี่เพื่อรักษาร่าง
ของผู้ตายไว้อย่างดี

5

T

H

6

ขี่นกขึ้นสวรรค์ (แนวคิดในประเทศทิเบต)

การจัดการกับศพของชาวทิเบตใช้วธิ แี บบเวหาฌาปนกิจ (Sky
Burial) หรือการอุทศิ ร่างกายให้แร้งกิน โดยเชือ่ ว่าวิญญาณของ
ผู้ตายจะขี่นกขึ้นไปสู่สวรรค์

7

ไปเป็นสัตว์

8

ไปเป็นผี, วิญญาณ (แนวคิดทั่วโลก)

ไปสู่สมรภูมิ (แนวคิดของยุโรปเหนือ
โบราณและชาวไวกิ้ง)

ส�ำหรับชนเผ่าไวกิง้ การต่อสูค้ อื ชีวติ และจิตใจ
พวกเขาจึงมีความเชือ่ ว่าหากตายในสนามรบ
ก็อาจถูกมหาเทพโอดินเลือกไปยัง วัลฮัลลา
(Valhalla) ทีซ่ งึ่ จะรบกันในเวลากลางวันและ
ร�่ำสุราอย่างสังสรรค์ในยามค�่ำคืนตลอดไป

4

การตายคือการสลายหายไปซึ่งตัวตนที่เคยมี คนที่ยังมีชีวิต
ต้องลบเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้น ต้องทิ้งของ ห้ามพูด
แม้แต่ชื่อหรือเรื่องราวของผู้ตาย หากเก็บของไว้หรือพูดถึง
จะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคม ท�ำราวกับว่าโลกนี้
ไม่เคยมีพวกเขาอยู่

ไปสู่โลกเบื้องล่าง (แนวคิดของญี่ปุ่น
ยุคโบราณและลัทธิเต๋า)

จิ้งหรีด (แนวคิดของชาวซูลอตในฟิลิปปินส์) ตามความเชื่อ
ของชาวซูลอตเชื่อว่า หากคนในครอบครัวใครท�ำพิธีศพ
ผิดพลาด ผู้ตายจะถูกลงทัณฑ์ให้กลายไปเป็นจิ้งหรีด
นก (แนวคิดชนพื้นเมืองสลาฟ) ชนพื้นเมืองสลาฟเชื่อว่า
เมื่อตายแล้วจะกลายไปเป็นนกและบินสู่สวรรค์
แมลงวัน (แนวคิดของชาวเบรอตาญในฝรั่งเศส) พวกเขา
เชือ่ ว่า เมือ่ ตายแล้ววิญญาณจะกลายเป็นสิง่ มีชวี ติ ไม่มชี อื่ เรียก
รูปร่างคล้ายแมลงวัน อาศัยอยู่บนโลก
ผีเสื้อ (แนวคิดของคนพื้นเมืองในไอร์แลนด์) พวกเขาเชื่อว่า
เมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วจะกลายเป็นผีเสื้อ
แนวความคิดเรื่องตายแล้วเป็น ‘วิญญาณ’ นั้นมีทั่วโลก และ
มีมาตั้งแต่ราว 40,000 ปีก่อน ในช่วงมนุษย์ยุคนีแอนเดอร์ธัล
(Homo Neanderthalensis) หรือยุคโครมันยอง (Cro-Magnon)
จากหลักฐานที่มี พวกเขามีการไว้อาลัยและท�ำพิธีศพอย่าง
เรียบร้อย มีความเชือ่ ว่าในร่างกายเราต่างมีจติ วิญญาณสถิตอยู่
และเมือ่ ตายก็จะเหลือเพียงวิญญาณทีไ่ ม่มกี ายหยาบอีกต่อไป
และหากผูต้ ายยังคงมีความแค้นหรือมีเรือ่ งค้างคาใจ
ใดๆ หรือไม่ได้รับการท�ำพิธีที่เหมาะสมก็จะกลายเป็น ‘ผี’
ที่คอยหลอกหลอนต่อไป...

หายไปตลอดกาล (แนวคิดยิปซี)

ยิปซีเป็นชนเผ่าเร่ร่อนที่มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย และถูกชาว
มองโกลเข้ายึดจนต้องอพยพเข้าไปยังยุโรป
มีความพยายามตั้งรกรากหลายครั้ง แต่ก็
ถูกชาวยุโรปขับไล่เสมอมา พวกเขาเชื่อว่า

อ้างอิง : สูตรสุคติ (The Catalogug of Death) , ผู้เขียน BUNPEI YORIFUJI

เรื่อง: สิรวิชญ์ สิงหาพล

ผีอำ�กับความเชื่อ

ผี อ� ำ
เ รื่ อ ง ลึ ก ลั บ
ที่ อ ธิ บ ายได้ ?
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มั น เป็ น คื น หนึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาได้ ป ี ก ว่ า
แล้ว ตอนนั้นผมเช่าคอนโดอาศัยอยู่ร่วม
กับเพื่อนอีกสองคนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
คืนนั้นผมขอตัวไปนอนก่อน เพื่อนของผม
ทั้ ง สองคนยั ง นั่ ง เล่ น เกมกั น อยู ่ ส่ ว นผม
พยายามทีจ
่ ะหลับ ผมพลิกตัวขึน
้ นอนหงาย
เป็ น ตอนนั้ น เองที่ ผ มเริ่ ม รู ้ สึ ก ถึ ง อาการ
ประหลาด ผมหายใจติดขัด คล้ายไม่สามารถ
สูดลมหายใจเข้าไปถึงปอดได้ ผมพยายาม
เอ่ยเรียกชื่อเพื่อนคนหนึ่งออกมา แต่กลับ
ไม่สามารถส่งเสียงออกไปได้ ผมรูส
้ ก
ึ อึดอัด
หวาดกลัว และต้องทนอยู่ในสภาพนั้นนาน
หลายนาที...

ผีอ�ำ คือ อาการที่ปรากฏเมื่อเวลานอนเคลิ้มไปว่ามีคน
ปลุกปล�้ำหรือยึดคร่าให้มีอาการเหนื่อยหอบจนตื่นขึ้น
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) ใน
ประเทศไทยมีความเชื่อและเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ
อาการผีอ�ำนี้ บ้างก็เห็นวิญญาณยืนทับอกอยู่ หรือยืนคุม
อยู่ที่ปลายเตียง เป็นอาการอันเกิดจากความอาฆาตแค้น
หรือการตามมาทวงบางสิง่ บางอย่าง เรือ่ งเล่าขานเกีย่ วกับ
ผีอำ� ถูกสร้างขึน้ ใหม่เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยและผูเ้ ล่า
แต่ไม่เคยหายไป
ประเทศไทยนั้นไม่ใช่เพียงที่เดียวที่มีความเชื่อ
ที่เกี่ยวข้องกับอาการนี้ ในศตวรรษที่ 17 จิตรกรชาวสวิส
เฮนรี ฟูเซลี ได้วาดภาพของผู้หญิงที่ก�ำลังหลับใหล
โดยมีปีศาจนั่งทับอยู่บนตัวเธอในชื่อ The Nightmare
กล่าวกันว่า ภาพนี้เป็นภาพเล่าถึงหญิงสาวที่มีอาการ
Sleep Paralysis ซึ่งเกิดจากการที่ปีศาจตนนี้มานั่งทับ
อยู่บนตัวเธอ
ในขณะเดียวกัน ความเชือ่ ของประเทศญีป่ นุ่ ก็มี
คะนะชิบะริ (Kanashibari) หรือแปลได้วา่ ตรึงไว้ดว้ ยเหล็ก
อันเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากภูตผีที่ตามมาหลอกหลอน
ในยามนอนหลับ ท�ำให้เกิดอาการเช่นเดียวกับ Sleep
Paralysis
นอกจากนี้ ในภูมิภาคอื่นๆ ต่างก็มีความเชื่อ
เกีย่ วกับอาการ Sleep Paralysis แตกต่างกันไป ไม่แปลกนัก
ที่ความเชื่อในอดีตที่ยังไม่มีวิทยาการที่สามารถอธิบาย
เกีย่ วกับอาการนีไ้ ด้ จะน�ำอาการนีไ้ ปผูกโยงอยูก่ บั ความเชือ่
ในสิ่งเหนือธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อเหล่านี้
ก็ได้ลดทอนลงไปตามยุคสมัยและวิทยาการทีก่ า้ วหน้าขึน้
แต่ในประเทศไทยนั้นต่างออกไป เรายังคงมี
ความเชื่อเรื่องผีอ�ำที่รุนแรง มีเรื่องเล่าขาน และค�ำบอก
กล่าวถึงสิง่ นีอ้ ยูเ่ รือ่ ยๆ เรือ่ งราวผีอำ� ถูกท�ำซ�ำ้ และส่งต่อไป
ในทุกสมัย และจนถึงวันนี้เราก็ยังเรียกขานอาการนี้ว่า
‘ผีอ�ำ’ ไม่ว่าจะมีค�ำอธิบายใดให้กับมันแล้วก็ตาม

ผีอำ�กับวิทยาศาสตร์
เราต่างได้ยินเรื่องราวเล่าขานหรือค�ำบอกเล่าจากคน
ใกล้ตัวถึงอาการข้างต้น ซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับเรื่องเหนือ
ธรรมชาติ วิญญาณอาฆาตมาดร้าย หรือเจ้าที่เจ้าทาง
ที่ถูกหลบหลู่ดูหมิ่น เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ‘ผีอ�ำ’
แต่ในทางวิทยาศาสตร์ มีชื่อเรียกอาการนี้ว่า
‘Sleep Paralysis’ คื อ สภาวะที่ ร ่ า งกายไม่ ส ามารถ
เคลื่อนไหวได้ หรือคล้ายกับเป็นอัมพาตชั่วขณะระหว่าง
นอนหลับ ซึ่งส่งผลให้หายใจไม่สะดวก และไม่สามารถ
เปล่งเสียงได้ ส�ำหรับบางคนอาจถึงขัน้ ขาดอากาศหายใจ
ชั่วขณะได้ อาการนี้เป็นอาการผิดปกติทางการนอนหลับ
ชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นในระยะของการนอนหลับที่เรียกว่า
ช่วงกลอกตา (Rapid Eye Movement Sleep หรือ
REMs) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่เรายังไม่หลับลึก
ซึ่งเป็นช่วงที่สมองท�ำงานใกล้เคียงกับสภาวะในตอนตื่น
ท�ำให้มีการฝัน และเป็นช่วงที่มีการยับยั้งการท�ำงานของ
กล้ามเนื้อ เหมือนกับร่างกายเราได้หยุดท�ำงานไปแล้ว
ในขณะทีส่ มองยังคงท�ำงานอยู่ อาการ Sleep Paralysis นี้
หากปล่อยไปสักพักหนึ่งก็จะหายไปได้เอง และไม่ใช่
อาการที่น่ากลัว หรือเป็นสัญญาณของโรคร้ายแรงอะไร

ผีอำ�จริงหรือแค่ชื่อเรียก
ภาษานั้นเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงความหมาย เรา
เชื่อมโยงค�ำหนึ่งไปสู่ความหมายที่เราเข้าใจ หากเรา
กล่าวว่า แมว ค�ำนี้ก็ถูกเชื่อมโยงความหมายไว้กับสิ่ง
มีชีวิต เลี้ยงลูกด้วยนม มีสี่ขา เป็นสัตว์เลี้ยงที่พบเห็นได้
ทัว่ ไป โดยนึกถึงลักษณะเฉพาะตัวของมัน ซึง่ แบ่งแยกมัน
ออกจากสัตว์อื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันขึ้นมาทันที
ความคิดของเราได้ยึดโยงอยู่กับภาษาที่เราใช้ ประกอบ
เป็นรูปแบบการท�ำความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ ของเรา
เพราะเหตุนเี้ ราทีไ่ ม่มคี ำ� อืน่ แทนทีใ่ นการอธิบาย
อาการขณะนอนหลับที่ไม่สามารถหายใจหรือเปล่งเสียง
ราวกับร่างกายเป็นอัมพาตไปชั่วขณะได้ นอกจากค�ำว่า
‘ผีอ�ำ’ แม้ว่าจะมีวิทยาศาสตร์มาช่วยอธิบายแล้วก็ตาม
ก็ไม่แปลกทีจ่ ะท�ำให้ความเชือ่ ว่า นีค่ อื อาการทีเ่ กิดขึน้ จาก
การถูกผีหรือวิญญาณกระท�ำต่อเรา สิง่ แรกทีเ่ ราเชือ่ มโยง
จากค�ำว่า ‘ผีอ�ำ’ นั้นคือ ภาพของผีหรือวิญญาณที่ก�ำลัง
อ�ำเราอยู่ ท�ำให้ความเชื่อเรื่องผีอ�ำของเรานั้นฝังรากลึก
และถูกส่งต่อไป

เรื่อง: นลิน สินธุประมา

ผี ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผี
ก:

รู้ไหมผีอะไรเลี้ยงลูกเก่งที่สุด

ข:

ผีแม่นาก

ก:

ผิด!

ข:

ผีแม่ลูกอ่อน

ก:

ผิด!

ข:

อ้าว แล้วผีอะไร

ก:

ผีแดงแมนยู! เลี้ยงลูกหลบซ้าย

และยิงเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมมม

ก:

รู้ไหมผีอะไรทุ่มเทเพื่อความรัก

ข:

คราวนี้ต้องเป็นผีแม่นากแน่ๆ

ก:

ผิด!

ข:

หรือจะเป็นผีโรมิโอกับจูเลียต

ก:

ก็ยังผิด!

ข:

อ้าว แล้วผีอะไร

ก:

ผีเสื้อสมุทร!
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ก:

รูไ้ หมผีอะไรเป็นภัยต่อระบอบทุนนิยม

ข:

ผีคาร์ล มาร์กซ์

ก:

ผิด!

ข:

ผีเหมาเจ๋อตุง

ก:

ผิด!

ข:

อ้าว แล้วผีอะไร

ก:

แผ่นผี! คนทำ�หนังเขาล่มจมกันหมด

เรื่อง: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

ก:

รู้ไหมผีอะไรบินไปได้ไกลที่สุด

ข:

ผีกระหัง

ก:

ผิด!

ข:

ผีกระสือ

ก:

ผิด!

ข:

อ้าว แล้วผีอะไร

ก:

ผีเต้อร์ แพน! บินไกลถึงเนเวอร์แลนด์

ก:

รู้ไหมผีอะไรเลวที่สุด

ข:

ผีเปรต

ก:

ผิด!

ข:

ผีตายโหง

ก:

ผิด!

ข:

อ้าว แล้วผีอะไร

ก:

เธอไง! คนบ้า! คนผีทะเล!

คนมีเคราะห์?
ในวันครึ้มฝนระหว่างความมืดสลัวยังไม่กระจ่างดี ท่ามกลางโถงเปลี่ยว
ที่มีแต่ผมกับเพื่อนตามลำ�พัง
เพื่อน:

นายดูทางซ้ายเราจะดูทางขวา

ผม:

โอเค...

เพื่อน:

ระวังนะผีมันจะชอบมาหลอกเราตอนที่เราไม่ทันตั้งตัว

ผม:

เออรู้แล้วน่า

เพือ
่ น:

เฮ้ย! (เพือ
่ นผมจ้องไปยังด้านหลังหลังด้วยสายตาแปลกๆ)

ผม:

พวกเรากำ�ลังจะมีเคราะห์แล้วแหละ!

เพื่อน:

จริงเหรอ?

ผม:

จริง! เอ้า จังหวะมา

		
ผี:

“ตึกโป๊ะ ตึกๆๆๆ โป๊ะ ตึกๆ โป๊ะตึกๆ”
นั่นมันเคาะ!

G

H

O

S

T

เรื่อง: นลิน สินธุประมา

+

ผี
VS
วิ ท ยาศาสตร์
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นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 เป็นต้นมา องค์ความรู้
เกีย
่ วกับโลก ธรรมชาติ และปรากฏการณ์ธรรมชาติตา่ งก็ถก
ู
สังคายนากันยกใหญ่ การเดินทางไกลรอบโลกเป็นครั้งแรก
ของเฟอร์ดินันด์ แมกเจลแลน พิสูจน์ว่าโลกกลมไม่ใช่แบน
ทฤษฎีของนิโคลัส โคเปอร์นิคัส และกล้องโทรทัศน์ของ
กาลิเลโอ กาลิเลอิ พิสูจน์กับโลกว่า ดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุน
รอบโลก เป็นโลกต่างหากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุคนั้นถูกเรียกว่าการปฏิวัติ
วิทยาศาสตร์ อันเป็นผลพวงให้ความรู้และวิธีการในการ
พิสูจน์ความรู้แตกต่างออกไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะต้องตัง้ อยูบ
่ นหลักเหตุผล ทฤษฎีทม
ี่ ขี อ
้ พิสจ
ู น์มา
รองรับ และข้อพิสจ
ู น์เหล่านัน
้ ต้องเป็นข้อพิสจ
ู น์ทจ
ี่ บ
ั ต้องได้
เป็นรูปธรรม (หรือที่เขาเรียกกันว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์)
ทว่ า ประสบการณ์ บ างอย่ า งในชี วิ ต มนุ ษ ย์ ก็ ยั ง
ไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยหลักวิทยาศาสตร์ การทีว่ ท
ิ ยาศาสตร์
ยอมรับหลักฐานในการพิสจ
ู น์ทเี่ ป็นรูปธรรมเท่านัน
้ กลับเป็น
ดาบสองคม เพราะวิ ท ยาศาสตร์ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ แ ต่ ‘สิ่ ง ที่ มี ’
และแทบไม่มีโอกาสจะพิสูจน์ ‘สิ่งที่ไม่มี’ ได้เลย วิทยาศาสตร์
มีขีดจำ�กัดอยู่ได้เพียงการทดลองซ�้ำๆ และอนุมานว่า เมื่อ
ไม่เกิดผล ก แสดงว่า ก ก็คงจะไม่มี แต่หากวันใด ก ทะลึ่ง
โผล่ขึ้นมาจริงๆ ทฤษฎีก่อนหน้าก็จะต้องล้างใหม่หมด
ผีและพลังเหนือธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์คล้ายจะ
เป็ น หนามตำ�ใจของกั น และกั น วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ เ ข้ า มาให้
คำ�อธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ ค ล้ า ยเหมื อ นจะเป็ น ฝี มื อ ของ
ผีสางนางไม้หรือพลังเหนือธรรมชาติอน
ื่ ๆ ฝนไม่ได้ตกเพราะ
พญาแถน ฝนตกเพราะไอน�้ำที่ระเหยขึ้นไปจากพื้นโลก แล้ว
ควบแน่นเป็นเมฆเมื่อปะทะอากาศเย็น แล้วจึงโปรยกลับมา
สู่พื้นโลกเมื่อเมฆมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะรับน�้ำหนักน�้ำได้ไหว
แล้วกลไกซับซ้อนพวกนี้ใครเป็นคนสร้าง จะรู้ได้อย่างไรว่า
ไม่ได้มใี ครควบคุมอยูเ่ บือ
้ งหลัง จะรูไ้ ด้อย่างไรว่านีไ่ ม่ใช่ระบบ
การสูบน�ำ้ อัตโนมัตท
ิ พ
ี่ ระเจ้าสร้างไว้ ใครบางคนถามเสียงขุน
่
ประสบการณ์เหนือธรรมชาติมากมายนั้นวิทยาศาสตร์ใช่ว่า
จะไม่พยายามหาคำ�ตอบ แต่บ่อยครั้งก็เป็นคำ�อธิบายที่ยัง
ไม่น่าพอใจสำ�หรับผู้ที่เชื่อในพลังเหนือธรรมชาติอยู่ดี เช่น
เดียวกับคำ�ตอบของคำ�ถามสั้นง่ายที่ว่า “ผีคืออะไร?”
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ผีคือพลังเหนือธรรมชาติที่ปกปักรักษา
มนุษย์?

แม้แต่ในบรรดาผูเ้ ชือ่ เรือ่ งเหนือธรรมชาติเองก็ยงั ต้องมานัง่ พูดกันว่า
ผีคืออะไร ส�ำหรับบางคน ผีคือวิญญาณคนตายที่ยังร่อนเร่อยู่ใน
ภพภูมินี้ ผีที่มาหลอกหลอนคนเป็นตอนดึกๆ อย่างผีช่องแอร์
ผีตายโหงบนท้องถนน ผีหอ้ งนาฏศิลป์ ผีสาวทีผ่ กู คอตายในโรงแรม
ฯลฯ แต่ส�ำหรับบางคน ผี อาจหมายถึงพลังเหนือธรรมชาติที่ช่วย
ปกปักรักษามนุษย์ เช่น แถน ผีฟ้า ผีปู่ย่า ผีบ้านผีเมือง ฯลฯ
ผีมีล�ำดับชั้น มีทั้งผีใหญ่ที่มีอ�ำนาจครอบคลุมทั้งพื้นที่ ผีเมืองที่ช่วย
ปกปักรักษาเมือง ผีบรรพบุรุษ ไปจนถึงวิญญาณร่อนเร่ ผีอาจมีทั้ง
ผีดีและผีร้าย หรือบางครั้งผีดีก็อาจจะลงโทษคนเป็นๆ ที่ท�ำผิด
ขนบธรรมเนียมประเพณี ในมุมหนึ่ง ผีจึงเป็นทั้งระบบทางสังคม
ระบบการปกครอง เป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจ ขณะเดียวกันก็เป็นผูม้ อี ำ� นาจ
ที่ประชาชนตัวเล็กๆ สามารถขอต่อรองด้วยได้ เช่น ท�ำพิธีกรรม
ให้ผีพอใจ แล้วฝนก็จะตก
James Frazer นักมานุษยวิทยาชาวสก็อตบอกว่า การท�ำ
พิธีกรรมเหล่านี้มีลักษณะบางอย่างเหมือนวิทยาศาสตร์ คือทั้งสอง
ล้วนเป็นความพยายามของมนุษย์ทจี่ ะถอดรหัสธรรมชาติและจัดการ
บางอย่างกับธรรมชาติ มนุษย์ต้องการปลูกข้าวให้เติบโตงอกงาม
ทั้งความเชื่อผีและวิทยาศาสตร์ก็เสนอวิธีที่จะท�ำข้าวเติบโตได้ดีให้
แต่เฟรเซอร์เสนอว่าความแตกต่างระหว่างสองสิง่ นีก้ ค็ อื วิทยาศาสตร์
เป็นการถอดรหัสที่เข้าใจถูก ขณะที่ความเชื่อผีเป็นการถอดรหัส
ที่เข้าใจผิด เฟรเซอร์เลยเรียกวิถีปฏิบัตินี้ว่า ‘วิทยาศาสตร์เทียม’
และใครจะรูว้ า่ พญาแถนอาจก�ำลังนัง่ ฮึดฮัดอึดอัดคับข้องใจอยูท่ ไี่ หน
สักแห่งก็เป็นได้

ผีคือ ความเชื่อที่มนุษย์สร้าง

เมื่อนิทเช่ นักปรัชญาชาวเยอรมันพูดว่า “พระเจ้าตายแล้ว” เขาไม่ได้
เชื่อว่าพระเจ้าเคยมีอยู่จริง แต่เขาก�ำลังสื่อเป็นนัยๆ ว่าพระเจ้ามีอยู่ได้
ก็เพราะมีคนเชื่อ และหากคนไม่เชื่อในพระเจ้าอีกต่อไปก็เท่ากับพระเจ้า
ตายแล้ว นักสังคมศาสตร์หลายคนก็พยักพเยิดเห็นด้วยว่า ระบบความเชื่อผี
ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อมามีบทบาทบางอย่างในสังคม ไม่ว่าจะเป็น
การควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมให้สงบเรียบร้อย การเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตในยาม
ที่มีปัญหาคับอกคับใจแก้ไขไม่ได้ หรือใช้ในการเป็นฐานอ�ำนาจให้ใครบางคน
และแน่นอนว่านักวิทยาศาสตร์จ�ำนวนไม่น้อยก็เห็นดีเห็นงามกับสมมติฐานนี้
และพยายามผลิตงานวิจยั ต่างๆ มายืนยันว่า บ่อยครัง้ ความเชือ่ เรือ่ งผีกเ็ กิดขึน้
เพราะเราเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกมาอีกทีเช่น การทดลองของ University of
London ในปี 2014 ที่ให้อาสาสมัครมานั่งดูวิดีโอพลังจิตที่ท�ำให้กุญแจงอได้
ผูท้ ำ� การทดลองส่งหน้าม้าเข้าไปประกบคูก่ บั อาสาสมัครบางคน และให้หน้าม้า
พูดว่า ตนเห็นกุญแจงอจริงๆ แล้วอาสาสมัครทีถ่ กู จับคูก่ บั หน้าม้าก็มแี นวโน้ม
จะตอบว่าเห็นกุญแจงอมากกว่าคู่ที่ไม่มีใครพูดอะไรชี้น�ำ ดังนั้น ท�ำไมจะเป็น
ไปไม่ได้ที่ความเชื่อเรื่องผีจะเกิดขึ้นเพราะการรับรู้ที่ผิดพลาดหรือจินตนาการ
ที่น�ำเราไปผิดทางก็เท่านั้น ผีไม่มีจริงแต่อย่างใด
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ผีคือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติใดๆ
(ที่วิทยาศาสตร์อธิบายได้)

นักวิทยาศาสตร์มีสารพัดทฤษฎีในการอธิบายปรากฏการณ์ที่คนเชื่อว่าเกิด
จากผี เช่น Michael Persinger นักประสาทวิทยาศาสตร์ชาวแคนาดา ท�ำการ
ทดลองอยู่นับสิบปี เพื่อพิสูจน์ว่าผีเป็นอิทธิพลของสนามแม่เหล็กที่ส่งผลกระ
ทบต่อสมองด้านการรับรู้ของมนุษย์ ท�ำให้มนุษย์รู้สึกเหมือนมีสิ่งที่มองไม่เห็น
อยู่ในห้อง ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไร อีกทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่าเป็น
ไปได้ก็คือผลกระทบจากอินฟราซาวด์ หรือเสียงที่อยู่ในระดับคลื่นความถี่ต�่ำ
กว่าที่มนุษย์สามารถได้ยินได้ และคลื่นเสียงนี้ก็ส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย์
ให้ผิดเพี้ยนจนเห็นผีหรือรู้สึกถึงผีได้เหมือนกัน นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นๆ
อีกมากมาย แต่หลายทฤษฎีต่างก็มีจุดร่วมกับว่า ผีเป็นเรื่องของการรับรู้
และตีความปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ผิดพลาด และวิทยาศาสตร์ก็ได้เสนอ
ค�ำอธิบายปรากฏการณ์ที่น่าเชื่อถือกว่าให้อาจให้ค�ำอธิบายทางจิตวิทยา เช่น
บอกว่าการผีเข้าหลายๆ คนเป็นเรื่องของจิตวิทยาหมู่ คนทรงเป็นอาการทาง
จิตเภท หรือให้ค�ำอธิบายด้านประสาทวิทยา เช่น การบอกว่าผีอ�ำไม่ได้เกิด
จากผี แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น
และเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Sleep Paralysis
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ผีคือ พลังที่ไม่เคยสาบสูญไปจากโลก

เรื่องตลกอย่างหนึ่งก็คือ ขณะที่นักวิทยาศาสตร์จ�ำนวนมากต่างก็พยายาม
ท�ำการทดลองต่างๆ เพื่อมาอธิบาย ‘การไม่มีอยู่ของผี’ ยังมีนักวิทยาศาสตร์
อีกจ�ำนวนไม่น้อยเลย ที่พยายามใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร์นี่แหละมาอธิบายว่า ‘ผีมีอยู่จริง’ เช่นกลุ่มที่ชื่อ Tri County
Paranormal อ้างทฤษฎีสมั พัทธภาพอันลือชือ่ ของไอน์สไตน์ทบี่ อกว่าพลังงาน
ไม่มวี นั สูญหายไปจากโลก มันเพียงแต่เปลีย่ นรูปจากอย่างหนึง่ ไปเป็นอีกอย่าง
หนึ่ง และในเมื่อมนุษย์เองก็มีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในตัวของเรา กลุ่มดังกล่าว
ก็ตั้งข้อสงสัยว่าแล้วพลังงานดังกล่าวไปไหน หรือ Stuart Hameroff และ
Roger Penrose นักควอนตันฟิสกิ ส์ทเี่ สนอว่าจริงๆ แล้ววิญญาณก็คอื ควอนตัม
ทีท่ ำ� งานอยูใ่ นสมองของเราเมือ่ เรายังมีชวี ติ และเมือ่ เราตาย ควอนตัมเหล่านี้
ก็ไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ถกู ปลดปล่อยจากสมองเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของโลก
นั่นเอง
เช่นนัน้ แล้วก็ยากทีจ่ ะบอกว่า วิทยาศาสตร์ปฏิเสธการมีอยูข่ องผี เพราะ
นักวิทยาศาสตร์กลุม่ หนึง่ ก็ยงั คงไม่ยอมแพ้ทจี่ ะหาค�ำอธิบายและหลักฐานตาม
หลักการของวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้จงได้วา่ ผี วิญญาณ และปรากฏการณ์
เหนือธรรมชาติเหล่านั้นคืออะไรกันแน่!?

อ้างอิง
www.livescience.com/16951-einstein-physics-ghosts-proof.html
www.whatculture.com/science/10-compelling-pieces-evidenceprove-ghosts-real?page=5
www.mentalfloss.com/article/70293/6-scientific-explanations-ghosts

เรื่อง: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม

ผี สิ ง สิ่ ง ใด
สิ่ ง นั้ น ย่ อ มมี เ รื่ อ งราว
คน สัตว์ สิ่งของ
เท่าที่ทราบไม่เห็นจะมีผี...
แต่แล้วไฉน จู่ๆ ‘คน’ ถึงจับพลัดจับผลู
เชื่อมโยงร้อยเรื่องราวจน ‘ผี’ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งกับ ‘สิ่งของ’ ไปด้วยได้
คำ�ตอบทางมานุษยวิทยาได้ชแี้ จงไว้วา่
สังคมของมนุษย์จะกระทำ�การแบ่งพืน
้ ทีใ่ หญ่ๆ
ออกเป็นสองส่วนนั่นเอง

+

+

พื้นที่ของสิ่งธรรมดา (Profane World)

READ ME - 18

คือพื้นที่ท่ีมนุษย์เรามีชีวิตเป็นกิจวัตร อะไรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำวันก็ สามารถปรากฏให้เห็นหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นนิทานพืน้ บ้าน ต�ำนาน
สามารถเหมารวมได้หมดว่าเป็น ‘พื้นที่ของสิ่งธรรมดา’ คือไม่ได้มีการให้ จารึกโบราณ ฯลฯ)
บทบาทของกระบวนการสร้างเรือ่ งเล่า นอกจากจะเป็นการอธิบายทีม่ า
คุณค่าหรือนัยยะแฝงไว้ ทุกอย่างถูกมองเป็นสิ่งของธรรมดา
ของสิง่ ทีอ่ ยูน่ อกเหนือความเข้าใจของมนุษย์แล้ว ตัวบทยังได้รบั การพัฒนาต่อ
เพือ่ ให้กลายเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการผูกโยงความเป็นตัวตนของคนในสังคม
จวบจนเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ธรรมชาติ เรือ่ งเล่าบางเรือ่ งถึงกับ
พื้นที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (Sacred World)
มีการแฝงคติพจน์หรือการสอนคุณธรรมให้กับเด็กๆ ไปด้วยเลยก็มี (ตัวอย่าง
ความศักดิส์ ทิ ธิน์ นั้ จะต้องมีมติ ทิ เี่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเล่า (Narrative) ควบคูก่ นั ไป สุดคลาสสิกอย่างเช่น พญาคันคาก ผู้ที่มีคุณธรรมน�ำจิตใจ ต่อสู้กับพญาแถน
ด้วยเสมอ เรือ่ งเล่าแต่ดงั้ แต่เดิมถูกสร้างขึน้ มาเพือ่ อธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ จนชนะ และท�ำให้ฝนตกจนเพาะปลูกได้อย่างสุขสบาย)
ทางธรรมชาติตา่ งๆ ดังนัน้ อะไรทีฟ่ งั ดูแล้วแฟนตาซีหรือน่าอัศจรรย์ใจ เหล่านี้
ดังนั้น วิธีง่ายที่สุดในการเข้าใจคนในสังคมนั้นๆ ก็เพียงแค่ศึกษา
ก็ลว้ นมีสาเหตุเดียวกันก็คอื เพือ่ หาสาเหตุของสิง่ ทีไ่ ม่รสู้ าเหตุนนั่ เอง (เรือ่ งเล่า เรื่องเล่าที่พวกเขาได้สร้างขึ้นมา

ผี + สิ่งของ + ความเชื่อ = ?
แม่บันได

ว่ากันว่าตรงบันไดทางขึ้นบ้านจะมีผีอยู่
‘แม่บันได’ เป็นผีผู้หญิงที่คอยท�ำหน้าที่ปกป้อง
บันไดบ้านตามคติความเชื่อของชาวไทยภาคกลาง แม่
บันไดยังอยูใ่ นสุภาษิตไทยทีบ่ อกว่า “ห้ามเหยียบแม่บนั ได
ยามขณะเดินเข้าสู่เรือนชาน” เพราะผู้คนมีความเชื่อว่า
หากเหยียบแม่บันไดแล้วอาจจะท�ำให้เกิดเรื่องร้ายๆ ได้
ในภายหลัง
การที่คนภาคกลางให้ความสนใจกับบันไดมาก
เพราะด้วยความที่ตัวบ้านในภาคกลางนั้นจะตั้งอยู่ใน
บริเวณเขตราบลุ่มแม่น�้ำและตัวบ้านต้องยกจากใต้ถุนขึ้น
ไปหนึง่ ชัน้ ถ้าหากคนขึน้ บ้านด้วยอาการประมาทเลินเล่อ
อาจจะท�ำให้เกิดอันตรายกับตัวเองได้ การขึ้นบันไดบ้าน
จึงต้องใช้ความระมัดระวังทุกครั้ง
การให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งบันไดนีย้ งั ส่งอิทธิพล
ไปถึงต�ำแหน่งทิศที่ตั้งของบันไดด้วย เพราะบันไดเปรียบ
เป็นเหมือนจุดทีส่ ามารถชักขึน้ บ้านได้แค่ทางเดียว วิธกี าร
ทีจ่ ะท�ำให้บา้ นปลอดภัยจากโจรผูร้ า้ ยในยามวิกาล การตัง้
บันไดจึงต้องไม่ตั้งอยู่ที่ที่ไม่อับมากจนเกินไป ใครผ่านไป
ผ่านมาก็จะคอยสังเกตได้งา่ ยว่า ไอ้นเี่ ป็นโจรทีก่ ำ� ลังจะเข้า
มาปล้นบ้านหรือเปล่า

= ?
ผีบ้าน-ผีเรือน

เป็นหนึ่งในบรรดาผีที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี
ความเชือ่ ในการนับถือผีบา้ นผีเรือนนัน้ สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมที่คนไทยได้รับการสืบทอดมาจากปู่ย่า
ตายายทีว่ า่ ตามบรรดาบ้านเรือนทัว่ ๆ ไปมักจะมีผที คี่ อย
ดูแลคุ้มครองอยู่
เวลาท�ำความเคารพผีบ้านผีเรือนก็เลยมักจะ
กระท�ำคู่กันไปกับการเคารพบรรพบุรุษ ชื่อเรียกผีบ้าน
ผี เ รื อ นมี ห ลากหลายมากมาย ทั้ ง ผี พ ่ อ เฒ่ า เจ้ า เรื อ น
ผีพ่อเฒ่าใหญ่ ผีเหย้าผีเรือน ผีบ้านผีเรือนเหล่านีบ้ างครัง้
ก็มกั จะเป็นบรรพบุรษุ ทีเ่ สียชีวติ ไป เพราะระบบครอบครัว
มีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้น เมื่อญาติผู้ใหญ่เสียชีวิต
ไปก็ไม่ได้ย้ายหรือว่าจากไปยังดินแดนไหน หากแต่ยังคง
คอยดูแลลูกหลานอยู่ที่บ้านเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
นั่นเอง

G H O S T
ผีแม่เตาไฟ

แม่เตาไฟเป็นผีผู้หญิงที่สถิตอยู่ในเตาไฟ
แม่ เ ตาไฟจะคอยดู แ ลการประกอบกิ จ กรรม
เกีย่ วกับเรือ่ งการท�ำครัวให้ปกติสขุ ไม่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้
ครัว และมีความเชือ่ ทีว่ า่ หากกราบไหว้แม่เตาไฟก่อนนอน
แล้วจะท�ำให้เด็กเล็กๆ ไม่ฉี่รดที่นอนยามหลับได้ด้วย
ปัจจุบันมีการจ�ำสลับกันระหว่าง ‘ผีแม่เตาไฟ’
กับ ‘แม่เตาไฟ’ โดยแม่เตาไฟนัน้ จะเป็นไม้สเี่ หลีย่ มทีเ่ ป็น
กรอบกรุดินสําหรับวางก้อนเส้า เกียง หรือเตาวง เพราะ
บริเวณที่เอาไว้ส�ำหรับหุงข้าวต้มแกงในแต่บ้านสมัยก่อน
นั้นจะท�ำพื้นครัวด้วยฟากไม้ไผ่บ้าง ปูด้วยไม้รวกบ้าง
คนแต่ก่อนจึงต้องท�ำเครื่องรองรับกองฟืนที่ก่อไฟขึ้น
ส�ำหรับการหุงข้าวต้มแกง เพื่อป้องกันมิให้ไฟที่ก่อขึ้น
ไหม้พื้นครัว

H A U NT E D

ผีถ้วยแก้ว
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การละเล่นผีถ้วยแก้วนี้จะช่วยท�ำให้ผู้เล่นคิดว่าตนนั้น
สามารถสื่อสารกับวิญญาณได้
วัฒนธรรมการสื่อสารกับผู้ตายแพร่หลายและ
มีแหล่งก�ำเนิดมาตั้งแต่ในสมัยกรีกโบราณแล้ว โดยทาง
ฝรัง่ นัน้ จะมีกระดานทีช่ อื่ OUIJA หรือถ้าเป็นไปแถบญีป่ นุ่
จะมีชื่อเรียกว่า คกคุริซัง (Kokkuri san)
วิธกี ารเล่นก็คอื อัญเชิญวิญญาณ (หรือผี) มาสถิต
ในถ้วยแก้ว แล้วสอบถามภูมิหลังต่างๆ กับวิญญาณนั้น
ตามแต่จดุ ประสงค์ของผูเ้ ล่น ซึง่ ผูเ้ ล่นจะทราบค�ำตอบของ
ค�ำถามจากการเคลือ่ นทีข่ องถ้วยแก้วไปตามตัวอักษรต่างๆ
ที่เขียนเอาไว้บนแผ่นกระดาษตั้งแต่ตอนแรก
ทางวิทยาศาสตร์ก็อธิบายกรณีผีถ้วยแก้วไว้ว่า
เกิดจากการที่ร่างกายสะสมกรดแล็กติก ซึ่งเกิดขึ้นจาก
อาการเกร็งและความเหนื่อยล้าที่ต้องเพ่งสมาธิไปยังแก้ว
ตลอดเวลา ท�ำให้นิ้วมือเกิดอาการสั่นโดยอิสระที่เรียกว่า
ฟรี ไวเบรชัน (Free Vibration) และการสั่นนี้จึงท�ำให้
แก้วเคลื่อนที่ไปได้เอง

S T O
		 R

แม่ธรณีประตู

แม่ธรณีประตูเป็นผีผู้หญิงที่คอยเฝ้าดูแลประตู
โดยมีความเชือ่ กันว่า หากใครเดินเหยียบแม่ธรณี
ประตูแล้วจะท�ำให้ได้รับผลร้ายตามมาได้ ตัวอย่างเช่น
ในการบวชนาคนั้นตอนที่นาคจะเดินเข้าสู่พระอุโบสถ
จะต้องมีการแบกหรือยกนาคขึ้นให้ข้ามพ้นแม่ธรณีประตู
เพราะหากนาคเผลอเหยียบแม่ธรณีประตูนนั้ จะท�ำให้การ
บวชไม่สัมฤทธิ์ผล
เหตุผลที่ต้องให้ความส�ำคัญกับแม่ธรณีประตู
มีอยู่สองส่วนใหญ่ๆ หนึ่งคือการข้ามผ่านธรณีประตู
เปรียบได้กับการข้ามพ้นโลก ไม่ต่างอะไรกับการเป็น
เครื่องสอนใจให้ควบคุมตนเองให้อยู่เหนือกิเลสและ
พยายามให้ผคู้ นต้องรักษาสติตวั เองอยูเ่ สมอ ประกอบกับ
ธรณีประตูบางทีม่ สี ว่ นสูงทีไ่ ม่เท่ากัน จึงมีโอกาสมากทีจ่ ะ
สะดุดธรณีประตู ท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้
อีกข้อหนึง่ คือ ธรณีประตูมหี น้าทีช่ ว่ ยค�ำ้ ยันวงกบ
ไม่ให้ยุบตัว ดังนั้นหากมีคนเหยียบหรือเตะธรณีประตู
บ่อยๆ ก็อาจจะท�ำให้ประตูโยกคลอน หรือท�ำให้พื้นไม้
โค้งงอจนเป็นแอ่ง เสี่ยงต่อการถูกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ
บุกรุกเข้ามา

ผีย่าหม้อนึ่ง

ตั้งแต่โบราณกาล ชาวล้านนารับประทานข้าวเหนียวกัน
แทบจะทุกมือ้ อาหาร และสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีข่ าดไม่ได้ในการท�ำ
ข้าวเหนียวก็คือ ‘หม้อนึ่งข้าวเหนียว’
อุปกรณ์ดังกล่าวจึงมีความเชื่อกันว่า เกี่ยวข้อง
กับจิตวิญญาณของหม้อข้าวเตาไฟที่หล่อเลี้ยงผู้คนใน
บ้านเรือน รวมทั้งเป็นจุดรวมวิญญาณของพวกสิ่งมีชีวิต
ที่ได้น�ำมาท�ำเป็นอาหารด้วย เครื่องครัวที่เป็นหม้อนึ่ง
ไหข้าวนั้นจึงมีความศักดิ์สิทธิที่ผีย่าหม้อนึ่งอาศัยอยู่
จึงต้องคอยบ�ำรุงรักษาให้ความส�ำคัญมากในแต่ละครั้ง
ที่เข้าครัว
หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในบ้าน เจ้าของบ้าน
จะต้องไปขอให้แม่หมอมาท�ำการลงผียา่ หม้อนึง่ เมือ่ ผียา่
หม้อนึ่งเข้าแล้วจะสามารถถามไถ่เกี่ยวกับเรื่องดวงชะตา
ชีวิต เรื่องปัญหา การงาน การเงิน ความรัก ได้หมด
ตลอดจนเรื่องการแก้เคล็ดแก้คุณไสยก็สามารถขอร้องให้
ผีย่าหม้อนึ่งท�ำได้เหมือนกัน
ความส�ำคัญของเรื่องผีกับสิ่งของเครื่องใช้จึง
มีความส�ำคัญไม่ต่างอะไรกับประวัติศาสตร์แขนงหนึ่ง
ที่สะท้อนความเชื่อความคิดของผู้คน ณ ช่วงเวลานั้นไว้
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คนเห็ น ผี ?
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ผมอยูอ่ ย่างนีม้ ายีส่ บิ กว่าปี ไม่เคยมีเรือ่ งราวแบบนีเ้ กิดขึน้
จนกระทัง่ วันหนึง่ ก็เกิดขึน้ ผมไม่รวู้ า่ เพราะอะไร แต่เท่าทีร่ ู้
‘มัน’ ท�ำให้ผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง
	…
รถเมล์แล่นไปอย่างช้าๆ จนน่าหงุดหงิด ทัง้ ๆ ที่
ตอนจอดป้ายรถกลับชะลอๆ ไม่หยุดสนิท เพือ่ ให้ผโู้ ดยสาร
เท้าติดดินอย่างผมวิ่งตาม ก่อนจะกระโจนขึ้นไปอย่าง
ทุลักทุเล
สายลมผสมฝุน่ ตีหน้าผมไปสักพัก รถเมล์กค็ อ่ ยๆ
จอดเทียบป้ายช้าๆ หญิงชราอายุราวๆ เจ็ดสิบปีคอ่ ยๆ ก้าว
ขึ้นมา มือข้างหนึ่งถือชะลอมใบโต ผมเห็นสายตาของ
ผู้โดยสารทุกคนบนรถต่างลุ้นให้หญิงชราก้าวขึ้นมาบน
รถเมล์อย่างปลอดภัย
“โห ยาย แก่ปา่ นนีท้ ำ� ไมไม่ให้ลกู หลานไปส่งล่ะ”
หญิงอายุคราวป้าอีกคนพูดพลางจูงมือหญิงชราคนนั้น
ก่อนทีร่ ถจะเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า แรงกระชากขณะเข้าเกียร์
ท�ำให้ทงั้ สองเซไปเล็กน้อย ผมแอบเห็นสายตาของคนขับรถ
ที่ก�ำลังมองอย่างฉุนเฉียว
“ยายก็รอคนดีๆ อย่างหนูนี่แหละ” หญิงชรายิ้ม
น้อยๆ
ไม่นานหลังจากนัน้ รถเมล์คนั เก่าก็แล่นมาจนถึง
ที่หมายของผมแล้ว และในเสี้ยววินาทีที่ผมก�ำลังก้าวลง
จากรถ ผมรู้สึกได้ว่ามีสายตาของ ‘มัน’ ก�ำลังจ้องมอง
มาที่เบื้องหลังของผม
จะว่ากลัวก็ใช่ จะว่าสงสัยก็ใช่ แต่ถ้าอยากจะ
ให้หาค�ำตอบเดี๋ยวนั้นว่ามันคืออะไร ผมคงไม่กล้า
...
เข็มสั้นของนาฬิกาหมุนวนไปอีกสี่รอบ ผมเริ่ม
ลืมเรื่องราวของ ‘มัน’ ได้บ้างแล้ว คงไม่มีเหตุผลอะไรที่
ผมจะไปครุ่นคิดถึงมันให้หนักหัวเปล่าๆ ถ้าวันนี้ผม
ไม่เปิดหนังผีเรื่องหนึ่งขึ้นมาดู เป็นเรื่องราวของผีตนหนึ่ง
ทีพ่ ยายามตามฆ่าพระเอก โดยมักจะปรากฏกายขึน้ มาให้
เห็นเป็นระยะๆ การหลอกหลอนก็เริ่มทวีความรุนแรงขึ้น
เรือ่ ยๆ ในระหว่างนัน้ พระเอกก็พยายามจะหาความจริงว่า
ท�ำไมเจ้าผีตัวนั้นถึงได้ตามมา ทั้งคนที่เกี่ยวข้องไปจนถึง
พ่อหมอ แม่หมอ สาวไปสาวมาก็พบว่าพระเอกนั่นเอง
ที่เป็นเหตุของความอาฆาตนั้น

แล้วกรณีของผมล่ะ จะเหมือนกับในหนังรึเปล่า
ผมรูส้ กึ ตัง้ แต่ครัง้ แรกแล้วว่า ‘มัน’ ไม่นา่ จะใช่ผี
เพราะผมเองก็ไม่เคยเจอผี เลยไม่รวู้ า่ ความรูส้ กึ เมือ่ เจอผี
นั้นเป็นอย่างไร แต่ก็อาจจะใช่ก็เป็นได้
ผมเริ่มสับสน
...
‘มั น ’ ท� ำ ให้ ผ มเริ่ ม สนใจเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ
ไสยศาสตร์มากขึ้น ทั้งๆ ที่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่อง
พวกนีส้ กั เท่าไร หนังผีกเี่ รือ่ งทีด่ ู ก็ดเู พือ่ ความบันเทิงจริงๆ
น้อยครั้งนักที่เก็บไปคิดต่อจนนอนไม่หลับ
คืนนัน้ ผมเปิดฟังรายการวิทยุทเี่ ปิดโอกาสให้ผฟู้ งั
ทางบ้านโทรศัพท์มาเล่าประสบการณ์ผีๆ ของตนเอง
เสียงอันทุม้ ต�ำ่ ของดีเจ ประกอบกับเสียงของผูเ้ ล่า
ที่บ่งบอกว่าเรื่องราวที่ก�ำลังวิ่งผ่านสายโทรศัพท์นั้นเป็น
เรื่องจริง ไร้ซึ่งการปั้นแต่งใดๆ ท�ำให้ผมเกือบจะเชื่อ
เป็นเรือ่ งราวของผีตนหนึง่ ทีต่ ามมาหลอกหลอน
คนทีเ่ ล่าอยูห่ ลายเดือน แม้พยายามจะท�ำบุญกรวดน�ำ้ ไปให้
อย่างไร ก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดสักที มักจะปรากฏให้เห็น
เป็นเงาลางๆ ตามกระจกหรือมุมห้องมืดๆ อยูเ่ สมอ ฟังดู
เผินๆ อาจเป็นเรือ่ งเหลือเชือ่ ว่ามีเหตุการณ์อย่างนีเ้ กิดขึน้
จริงๆ บนโลกใบนี้หรือ ไม่ใช่การจ�ำลองฉากหนึ่งในหนัง
มาเล่าให้ฟงั หรืออย่างไร แต่อย่างว่าบ้านเมืองนีค้ วามเชือ่
ย่อมมาก่อนเหตุผลอยู่แล้ว
ถึงอย่างนั้นก็เถอะ แต่ก็เหมือนกับมันได้ส่งผม
เข้าไปอยูใ่ นเหตุการณ์นน้ั จริงๆ อาจเป็นเพราะฟังดูคล้าย
กับสิ่งที่ผมก�ำลังเผชิญอย่างมาก
สายลมเย็ น ๆ พั ด ผ่ า นหน้ า ต่ า งที่ เ ปิ ด ทิ้ ง ไว้
ปลุกขนบริเวณต้นแขนของผมให้ลุกชัน ผมรีบลุกไปปิด
หน้าต่าง และมองผ่านก�ำแพงของหอพักราคาถูกออกไป
เผื่อว่าผมจะเห็นบังเอิญเห็น ‘มัน’ อย่างจังๆ อีกสักที
แต่สิ่งที่ผมเห็นก็มีแต่ความมืด
...
เช้าวันรุ่งขึ้น เรื่องผีจากวิทยุเมื่อคืนดลใจให้ผม
เดินเข้าวัดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีมานี้
ผมอยากท�ำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรตามที่เขา
เชือ่ กัน แม้วา่ คนทีเ่ ล่าเรือ่ งผีเมือ่ คืนจะท�ำบุญแล้วไม่ได้ผล
ก็ตาม แต่ก็ยังดีกว่าที่ผมไม่ท�ำอะไรเลย

ผมยัดเหรียญหนึ่งเหรียญใส่ลงในตู้รับบริจาค
ความจริงผมอยากให้ ‘มัน’ เห็นว่าผมท�ำบุญให้แล้วนะ
เพราะฉะนั้นอย่ามาตามรังควานผมอีก
ผมกลับบ้านด้วยจิตใจปลอดโปร่งอย่างที่ไม่ได้
รู้สึกมานาน
...
รถเมล์คันเก่าๆ ค่อยๆ เดินหน้าไปอย่างช้าๆ
ราวกับเป็นภาพฉายซ�้ำเมื่อคราวที่ผมรู้สึกถึง ‘มัน’ เป็น
ครั้งแรก แล้วหญิงชราอายุราวๆ เจ็ดสิบปี ก็ค่อยๆ ก้าว
ขึน้ มาบนรถ มือข้างหนึง่ ถือชะลอมใบโตเช่นเดิม แตกต่าง
เพียงแค่หน้าตาที่ดูแก่กว่าหญิงชราคนก่อนมาก
“โถ ยาย อายุปูนนี้แล้วยังมาขึ้นรถเมล์อีกเหรอ
ลูกหลานหายไปไหนหมด” ชายคนหนึ่งที่น่ังอยู่ริมประตู
ลุกขึ้นไปพยุงหญิงชราคนนั้น
“ยายก็รอคนดีๆ อย่างเอ็งนี่แหละ” หญิงชรา
ยิ้มน้อยๆ ดูคุ้นตา
ผมก�ำลังคิดว่า ‘มัน’ จะมาอีกไหม
...
แล้ว ‘มัน’ ก็มา
ความรู้สึกเดิมๆ กลับมาอีกครั้ง การท�ำบุญ
ของผมไม่ได้ช่วยสงเคราะห์ให้ ‘มัน’ ไปผุดไปเกิดได้
จริงๆ สายตาทีก่ ำ� ลังจ้องมองมาทีผ่ มดูแฝงบางสิง่ ทีร่ นุ แรง
มากขึ้นกว่าเดิม
ผมไม่รู้ว่าเป็นความอาฆาตหรือเคียดแค้นอะไร
ท�ำไมต้องตามผมมาด้วย ผมอยากจะตะโกนถาม ‘มัน’
อย่างสุดเสียง แต่ความกลัวทีค่ นบนรถเมล์จะหาว่าผมบ้า
ก็บดบังไปเสียก่อน
...
เวลาผ่านไปหลายนาที กระแสจราจรบนท้องถนน
ก็ยังคงด�ำเนินไปอย่างไม่มีวันหลับใหล รถเมล์ยังคงแล่น
เอื่อยๆ ไปตามเส้นทางประจ�ำที่วิ่งอยู่ทุกวัน ผมก็ยังคง
นั่งอยู่บนเบาะข้างประตูที่เดิม สายตาของ ‘มัน’ ก็ยังคง
จ้องมองมาที่ผมอยู่
โดยทีผ่ มยังไม่ทนั ตัง้ ตัว เสียงยางของล้อรถทีบ่ ด
ไปบนถนนก็ดังสนั่นหวั่นไหว ก่อนที่เสียงปะทะกันของ
โครงเหล็กสองโครงใหญ่จะดังตามมา
หูและดวงตาของผมไม่สามารถใช้การได้ชวั่ คราว
เมือ่ อวัยวะทัง้ สองใช้การได้ตามปกติ สิง่ ทีผ่ มเห็น
คือควันสีขาวที่ก�ำลังลอยคละคลุ้งอยู่รอบๆ กาย กลิ่น
เหม็นไหม้ของยางรถยนต์ฉุนจมูกจนอยากจะอาเจียน
เสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือดังระงมไปทั่วบริเวณ
ผมเอื้อมไปจับที่หัว เพราะรู้สึกถึงอะไรเหนียวๆ
ก�ำลังไหลย้อยลงมาบนหน้าผาก ปรากฏว่าเป็นเลือด
หัวของผมหนักๆ ผิดปกติ ผมพยายามตั้งสติและยันตัว
ให้ลุกขึ้นมายืนได้
หลังควันสีขาวเริม่ จางหาย ภาพทีเ่ ห็นคือหญิงชรา

ทีข่ นึ้ รถมาเมือ่ ครูก่ ำ� ลังนอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
เลือดสีแดงสดไหลออกจากบาดแผลบนหัวเข่าของเธอ
ผู้โดยสารคนอื่นๆ บ้างก็นอนสลบอยู่ตามเบาะรถ บ้าง
ก็ร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด แต่ยังดีที่ผมไม่เห็น
ใครเสียชีวิต
ชั่วอึดใจเสียงหวอของรถอาสาสมัครกู้ชีพก็พุ่ง
แหวกอากาศผ่านมา ผมพยายามพยุงร่างตัวเองลงจากรถ
อย่างทุลักทุเล
ผมคงไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะ
เท่าที่เห็นดูเหมือนผมจะโชคดีที่สุด เพราะยังพอมีแรง
ที่จะเดินลงจากรถได้ และยังโชคดีอีกที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น
บริเวณถนนหน้าหอพักของผมพอดี ผมจึงเดินกลับไป
ที่ห้องของผมได้ทันที
...
น�้ำจากก๊อกน�้ำเก่าๆ ไหลช�ำระบาดแผลบนหัว
ของผม น�้ำสายนั้นไม่ได้ล้างแต่เพียงบาดแผล แต่ยังล้าง
เหตุการณ์อันเลวร้ายเมื่อครู่ไปด้วย คงเป็นความโชคร้าย
ที่ปะปนด้วยความโชคดีของผม
ตลอดช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา ‘มัน’ ท�ำให้ชวี ติ ของผม
วุน่ วายเกิดอัตราปกติ ความพยายามทีจ่ ะค้นหาความจริง
และพยายามก�ำจัด ‘มัน’ ออกไปจากชีวิต ก็ดูเหมือนจะ
ไร้ผล เรือ่ งผีโง่ๆ จากรายการวิทยุกเ็ ป็นเพียงเรือ่ งหลอกเด็ก
ทีแ่ ต่งขึน้ มาเพือ่ ไม่ให้เด็กนอนดึก ซึง่ สิง่ ทีผ่ มเจอกับตัวเอง
นั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง
‘มัน’ มาท�ำไม มาเพือ่ อะไร ออกมาให้เห็นเดีย๋ วนี้
เลยได้ไหม ผมกู่ร้องตะโกนอยู่ในใจ
ผมเริ่มสับสน
แล้ว... ค�ำขอร้องของผมก็พลันสนองในพริบตา
ผมเห็น ‘มัน’ อยู่ในกระจก!
นัยน์ตาของ ‘มัน’ จ้องเขม็งมาที่ผม ก่อนจะ
ตะคอกเสียงดังออกมาว่า
“มึงมันเห็นแก่ตัว”
	…
ผมรู้แล้วว่า ‘มัน’ ตามผมมาท�ำไม
ขอบคุณ ‘มัน’ ที่ท�ำให้ผมรู้สึกว่า...

เรื่อง: พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์

F E A R
		

C O N D I -

T I O N 		
I N G

ส� ำ รวจเงื่ อ นปม
ของความกลั ว
(ผี )
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ฉากในหนั ง ผี ห ลายเรื่ อ งที่ เ ราเคยดู
มั ก จะเป็ น ตอนกลางคื น ในบ้ า นร้ า ง
ที่ มี ห ยากไย่ เ กี่ ย วกั น ยุ ่ ง ดู น ่ า กลั ว
บรรยากาศทึมเทามืดสลัว พอให้เห็น
ภาพรางๆ อย่างในฉากปราสาทของ
ท่ า นเคาท์ แ ดรกคิ ว ลา ประกอบกั บ
ดนตรี ห วี ด หวิ ว เร้ า อารมณ์ ช วนให้
จิ น ตนาการถึ ง ‘ผี ’ ได้ ต ลอดเวลา
น่าแปลกที่เมื่อนึกถึงผี มักจะพ่วงมา
ด้วยภาพความมืด บรรยากาศชวน
หลอน หรื อ เสี ย งกรี ด ร้ อ งแหลมๆ
ของหญิงปริศนา แท้จริงแล้ว ความ
กลัวผีของเราเกิดจากอะไรกันแน่

ในทางจิตวิทยาได้อธิบายถึงสาเหตุของการกลัวผีไว้หลาย
ทฤษฎี ทั้ ง การสร้ า งภาพหลอนในหั ว ขึ้ น มาเองเพราะ
กลัวสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง กลัวในสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจหรือ
ให้ค�ำอธิบายได้ ซึ่งการกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้
มาอีกทอดหนึ่ง ทั้งผ่านค�ำบอกเล่า นิทาน ค�ำสอน หรือ
แม้กระทัง่ ค�ำขูท่ วี่ า่ ผีจะน�ำภัยมาให้ เมือ่ เราได้รบั การเรียนรู้
จึงท�ำให้มีภาพจ�ำหรือภาพของผีอยู่ในหัวอย่างเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ยั ง มี เ หตุ ผ ลที่ พ ยายามอธิ บ ายถึ ง
ความกลัวผีในแง่ของจิตใต้ส�ำนึกที่อยู่ลึกลงไปภายในใจ
ของมนุษย์ ทั้งการกลัวภาพอันไม่น่าดูไม่น่าชมของภาวะ
หลังความตาย หรือการกลายเป็นศพ การเน่าเฟะ หรืออีก
ปัจจัยหนึง่ คือ กลัวสิง่ ทีไ่ ม่สามารถมองเห็นได้หรือความมืด
ซึ่งความมืดนี้เองปัจจัยนี้เป็นสาเหตุใหญ่ และเมื่อสืบสาว
ต้นเหตุของการกลัวผีกม็ กั จะไม่พน้ ความมืด เพราะความมืด
มักท�ำให้เรานึกไปถึงสถานทีล่ กึ ลับน่ากลัวอย่างป่าช้า สุสาน
ตึกร้าง คฤหาสน์ผสี งิ ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ ราถูกปลูกฝังให้เรียนรูว้ า่
น่ากลัว หรือเป็นเงือ่ นไขในการสร้างความกลัวขึน้ มานัน่ เอง
เช่นเดียวการดูหนังผีหรือการฟังเรื่องผี ฉากส่วนใหญ่ของ
เรื่องเล่ามักจะเป็นฉากในห้องมืดๆ หรือสถานที่รกร้าง
และลี้ลับ จุดไคลแมกซ์ของเรื่องเล่าผีมักจะไม่เกิดขึ้น
ในตอนกลางวัน หรือสถานที่โล่งแจ้งและสว่างไสว แต่
กลับเกิดในสถานที่มืด สลัวราง มองเห็นได้ไม่ชัด ชวนให้
จินตนาการถึงภาพน่ากลัว เมื่อส่วนใหญ่เรื่องเล่าชวน
ขนหัวลุกมักผูกอยูก่ บั ความมืด จึงท�ำให้เราเชือ่ มโยงความมืด
และผีเข้าด้วยกันอย่างเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตจริง แม้เรื่องเล่า
จะจบไปแล้ว แต่ความกลัวความมืดที่ได้มาจากการเรียนรู้
และเรื่องเล่าที่ผ่านหู ยอมท�ำให้เรานึกถึงผีอยู่เสมอ ทั้งนี้
เพราะเราเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงสถานที่ลี้ลับ บรรยากาศ
ชวนหลอน ความมืด และผีเข้าด้วยกันนั่งเอง

จึงไม่แปลกเลยที่เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องผีและ
คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็กจนโต เราจึงถูกบังคับให้
เชื่อมโยงความรู้สึกหวาดกลัวเข้ากับผีโดยที่ไม่รู้ตัว ท�ำให้
จดจ�ำและฝังใจว่าผีเป็นสิ่งที่น่ากลัวและคิดจะท�ำร้ายเรา
เพราะในสือ่ ปัจจุบนั ทัง้ ในหนัง ซีรสี ์ รายการผีและเรือ่ งเล่าผี
แทบทุกเรือ่ ง ผีมกั จะอยูใ่ นบทบาทของสิง่ ชัว่ ร้ายทีจ่ ะกลับมา
หลอกหลอนหรือฆ่าคนเนือ่ งจากมีความโกรธแค้นบางอย่าง
ท�ำให้เกิดภาพจ�ำหรือภาพฝังหัวทีว่ า่ ผีเป็นสิง่ น่ากลัว ชัว่ ร้าย
และสมควรขับไล่ออกไป
นอกจากนี้การกลัวผีอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการ
เรียนรู้และเงื่อนไขทางสังคมเพียงอย่างเดียว แต่อาจเกิด
จากโรคกลัว หรือ Phobia ความกลัวประเภทนี้ไม่ได้เกิด
จากผีเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความกลัวที่เกิดขึ้นโดยไม่มี
สาเหตุ หรือเป็นเพราะอาการบาดเจ็บทีเ่ กิดขึน้ ภายในจิตใจ
หรือประสบการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตกลับมาหลอกหลอน
การกลัวผีหรือการกลัวความมืดก็อาจเป็นเพราะเหตุนี้ได้
ไม่จ�ำเป็นเสมอไปว่าต้องได้รับการปลูกฝังจากสังคมหรือ
ได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีมา แต่อาจเป็นความกลัวที่เกิดขึ้น
โดยไร้สาเหตุ หรือเกิดเพราะความบาดใจทางใจในอดีต
ความกลั ว ผี จึ ง สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ กั บ ทุ ก คน
ทุกวัฒนธรรม เพราะความกลัวเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และ
เป็นการปลูกฝังทางสังคมรูปแบบหนึ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่า
‘การกลัวผี’ เป็นผลของการขัดเกลาทางสังคม เป็นผล
จากการเกิดขึ้นของวัฒนธรรม รวมถึงเหตุผลทางจิตวิทยา
ที่สามารถอธิบายได้ว่าการกลัวผีคือการกลัวสภาพหลัง
ความตาย ภาพการเน่าเฟะ หรือการกลัวสิ่งที่มองไม่เห็น
และไม่สามารถใช้เหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ได้
เมื่อได้ลองส�ำรวจต้นตอของความกลัวในใจที่
สามารถอธิบายได้ด้วยจิตวิทยาและเหตุผลทางสังคมแล้ว
อาจท�ำให้เราเข้าใจที่มาและรู้วิธีที่จะคลายเงื่อนปมแห่ง
ความกลัวภายในใจออกได้เช่นกัน

อ้างอิง
บทความ “ท�ำไมเราถึงกลัวผี” โดย เพียร ภวัครพันธุ์
จาก ESC News - ข่าวโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว.
www.facebook.com/escdssnews/posts/428124737348387:0
www”mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/mcp/main_php/
print_informed.php?id_count_inform=23756

เรื่อง: พรณพรรษ พฤกษายิ่งเจริญ
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พิ สู จ น์ อ� ำ นาจผี :
อ� ำ นาจลึ ก ลั บ ที่ ม าจากคน?

เป็นเรื่องปกติ หากความคิดของคนส่วนใหญ่ยามนึกถึง ‘ผี’
ก็มักจะพ่วงด้วยความหลอน ความสยองขวัญตามมา ทั้งนี้
ส่วนหนึ่งก็อาจมาจากการพยายามสร้างผีให้มีตัวตนผ่านสื่อ
ต่างๆ ตั้งแต่ยุคแรกของการทำ�หนังที่มักจะเสกสรรค์ปั้นแต่ง
ด้วยเมกอัปและเอฟเฟกต์ให้เป็นสิ่งที่มิอาจพบเห็นได้ทั่วไป
(และคงไม่คอ
่ ยมีใครจะอยากพบด้วย) ออกมาปรากฏเป็นภาพ
สยดสยองชวนขนหัวลุกหัวตัง้ ก็ไม่รวู้ า่ ทำ�ไมคนเป็นอย่างเราๆ
ถึงให้ภาพจำ�กับคนตายได้อย่างไม่ยต
ุ ธ
ิ รรมเอาเสียเลย ทัง้ ทีน
่ น
ั่
ก็เป็นสภาวะต่อไปทีเ่ ราต่างต้องไปเยือนในวันหนึง่ ข้างหน้าอยูด
่ ี
อย่างไรก็ตาม ถึงผีในแต่ละถิ่นที่อยู่แต่ละประเทศจะมี
ความแตกต่างออกไปตามความเชือ
่ และภูมห
ิ ลังของแต่ละแห่ง
อยู่บ้าง แต่สิ่งหนึ่งที่เหล่าภูติผีต่างมีเหมือนกันก็คือ อำ�นาจ
ลึกลับที่มาพร้อมกับความน่าหวั่นกลัว อำ�นาจที่สามารถให้
คุณหรือโทษ จนเป็นที่มาของลัทธิคติความเชื่อในการนับถือ
บูชาสารพัดผี ลองไปสำ�รวจกันว่า ผีในแต่ละกลุ่มมีอำ�นาจ
ต่อมนุษย์อย่างเรามากน้อยแค่ไหน

กลุ่มผีบรรพชน
คือบรรพบุรษุ ทีล่ ว่ งลับไปแล้ว แต่ยงั มีความเป็นห่วงลูกหลาน
ไม่ไปผุดไปเกิด คอยวนเวียนให้ความช่วยเหลือ ลูกหลาน
ญาติมติ รจะให้ความเคารพนับถือมาก ถือเป็นผีสายตระกูล
ของแต่ละครอบครัว มีการท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศลและเซ่นไหว้
ตามโอกาส มักสร้างเรือนน้อยหรือศาลให้เป็นที่สถิต
โดยจะเลือกที่ร่มรื่น เงียบสงบ ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่า
ผีบรรพชนมีอ�ำนาจในการดลบันดาลสิ่งต่างๆ ให้ตามใจ
ปรารถนา
กลุ่มผีบรรพชนค่อนข้างจะเป็นผีที่สามารถไล่
ล�ำดับสายความเกีย่ วข้องขึน้ ไปเป็นญาติใกล้ชดิ ทีล่ กู หลาน
สามารถวอนขอให้ช่วยปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ อ�ำนาจ
ความเกรงขามทีผ่ ชี นิดนีม้ จี งึ มาจากความรักความเคารพ
ของเหล่าลูกหลานเมื่อครั้งยังมีชีวิต

กลุ่มผีวีรบุรุษ – วีรสตรี
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เชือ่ ว่าเป็นผีทเี่ คยประกอบคุณงามความดี มีความเก่งกล้า
สามารถ เป็นผู้น�ำ เป็นนักรบ หรือเจ้าเมืองซึ่งสร้าง
ประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ เป็นผีที่คอยปกป้องดูแลคน
ในสังคม คนทั่วไปในสังคมให้ความยกย่อง จึงสร้างศาล
มเหศักดิ์หลักเมืองไว้ให้ นับว่ามีฐานันดรสูงขึ้นมา
ส่วนมากจะมีลักษณะเสมือนคนดังที่ได้สร้าง
ชื่อเสียงให้ประเทศชาติ จนได้รับการยกย่อง ระดับความ
เป็นทีร่ จู้ กั จะไม่จำ� กัดแค่กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ อย่างผีบรรพชน
แต่จะขยายกว้าง เป็นที่ยอมรับทั่วไป ผีประเภทนี้จะถูก
คาดหวังให้รบั ภาระมาก และบางครัง้ อาจมีความสามารถ
ในการบันดาลเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้โดยเฉพาะ

กลุ่มผีอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
จะประจ�ำตามธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดถึงสรรพสัตว์ เช่น ป่าไม้ แม่น�้ำ ที่ดินสาธารณะ
มักเรียกผีเหล่านี้ว่า เจ้าแม่, เจ้าพ่อ, เจ้าป่า, เจ้าเขา
แม่คงคา เป็นต้น มีหน้าที่ดูแลปกป้องรักษาธรรมชาติ
ที่สถิตอยู่ หากใครใช้อย่างไม่เคารพ หรือมาท�ำลายก็จะ
ได้รับผลร้ายต่างๆ ดังนั้นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจึงต้อง
บวงสรวงประกอบพิธกี รรมบอกกล่าว ขอให้ผคี มุ้ ครองตน
ให้การข้องเกี่ยวกับธรรมชาติเหล่านั้นเป็นไปได้ด้วยดี
ผีประเภทนี้เป็นผีที่ถือก�ำเนิดจากความรู้สึกร่วม
ของคนส่วนใหญ่ในสังคม มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั
จากสองประเภทแรก คือเป็นผีในลักษณะบุคลาธิษฐาน
ไม่เคยมีชวี ติ แบบมนุษย์กอ่ นจะเป็นผี แต่เป็นการอุบตั ขิ นึ้
มาจากการให้ความส�ำคัญต่อทรัพยากรและให้คา่ สิง่ นัน้ ว่า
มีอำ� นาจในการปกปักรักษา อ�ำนาจจะไม่จำ� กัดเพียงถิน่ ที่
แห่งใดแห่งหนึง่ แต่จะแผ่ออกตามทีท่ มี่ ที รัพยากรนัน้ ๆ อยู่
เช่น เจ้าป่าเจ้าเขา ก็จะใช้เรียกผู้ปกปักรักษาป่าไม้ภูเขา
ทั่วๆ ไป เป็นต้น

การจัดประเภทข้างต้น เห็นได้ว่าเป็นการแบ่งที่
เริ่มมาจากหน่วยเล็กๆ ใกล้ชิดชาวบ้าน แล้วค่อยๆ
ขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรสาธารณะ
ผีที่เป็นนามธรรมจึงก่อความส�ำคัญในเชิงสัญลักษณ์ของ
อ�ำนาจ ไม่ต่างจากการจัดแบ่งการปกครอง เรื่องเล็กๆ
ของลูกบ้าน ผู้ใหญ่บ้านแก้ไข เรื่องใหญ่ๆ ต้องอาศัย
งบประมาณเยอะหน่อยก็ปล่อยให้ส่วนกลางรับผิดชอบ
ผีซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตตั้งแต่เรื่องเล็กๆ ไป
จนถึงใหญ่ จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการรักษา
ขนบธรรมเนียมของชุมชน เป็นกฎเกณฑ์ในการควบคุม
พฤติกรรม เป็นบ่อเกิดของพิธีกรรม ประเพณี เป็น
ส่วนหนึง่ ของชีวติ ทีส่ ร้างอัตลักษณ์และความเป็นหนึง่ เดียว
ให้กับสังคม ความเชื่อเกี่ยวกับผีแบบดั้งเดิมจึงมีหลักการ
ใกล้เคียงกับการมองเห็นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของ
โลกทางจิตใจและวัตถุ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
กับธรรมชาติ เป็นตัวแทนอ�ำนาจจากภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อชีวิตมนุษย์ และเป็นตัวแทนของหลายสิ่งที่เคยด�ำรง
อยู่ในอดีต
ดังนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับผีที่
คนต่างเกรงกลัว แท้จริงอาจเป็นการเกรงกลัวต่อสิ่งที่
คนเราสถาปนา ให้อ�ำนาจ และจัดระดับไว้ให้สถานะของ
ผีเหนือกว่าเราเองก็เป็นได้ เราเองที่สร้างผีขึ้นมาและใช้ผี
ในการอธิบายค�ำถามที่ไม่อาจหาค�ำตอบ จนในที่สุดผีก็
มีตัวตน ไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเป็นเรื่องเล่า
อีกต่อไป และเราก็กลับกลายเป็นผู้อยู่ใต้อ�ำนาจของผี
เสียอย่างนั้น จริงๆ แล้ว คนหรือผีกันแน่ที่มีอ�ำนาจ?

อ้างอิง
บุญยงค์ เกศเทศ. ผี วิถีคน. มหาสารคาม: กากะเยีย, 2557.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. เจ้าที่และผีปู่ย่า: พลวัตของความรู้ชาวบ้าน
อ�ำนาจ และตัวตนของคนท้องถิ่น. โค-ขยัน มีเดียทีม, 2555.

เรื่อง: แพรวา มั่นพลศรี

ผู ้ ห ญิ ง คนนั้ น
ณ จุ ด พั ก รถที่ ไ ม่ มี ร ถจอดพั ก
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เกือบสิบชั่วโมงแล้วที่เราทั้งห้าใช้ชีวิตอยู่บนรถคันน้อยๆ บนถนน
คดเคีย้ วขึน้ เขาลงภู มีขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทาง มันยากยิง่ ที่
สี่คนจะผลัดกันนั่งเป็นเพื่อนคนขับได้จนตลอดรอดฝั่ง ในเมื่อมองดู
นาฬิกาก็ปาเข้าไปตีสามกว่าแล้ว เราควรจอดรถแล้วงีบกันสักหน่อย
ค่อยเดินทางต่อ นั่นไง... ข้างหน้านั่นเอง จุดพักรถ มีลานจอดรถที่
ค่อนข้างกว้าง ไม่อันตราย ถึงจะมีแสงไฟเพียงสลัวๆ แต่ก็จัดว่า
พอไหว
วันนี้ฉันไม่ได้เป็นคนขับ แต่ก็นั่งข้างๆ ชวนเขาคุยมา
ตลอดทาง ส่วนสามคนด้านหลังก็หลับๆ ตื่นๆ ร่วมวงสนทนาบ้าง
เป็นระยะ ทันทีที่รถจอด ดูเหมือนว่าเขาซึ่งเป็นคนขับจะเพลียมาก
เปิดซันรูฟระบายอากาศ เอนเบาะเล็กน้อย สักพักเสียงกรนเบาๆ
ก็คลอมากับเสียงใบไม้ไหว ฉันเปิดกระจก ยื่นมือออกไปรับลม
ยื่นหัวออกไปมองดวงดาวท่ามกลางท้องฟ้ามืดมิดบนเทือกเขาที่
นักท่องเที่ยวแห่กันมาปีละเป็นแสนเป็นล้านคน โชคดีที่วันนี้มีเพียง
แค่เรา ผู้คนไม่พลุกพล่าน อาจเพราะไม่ใช่ช่วงฤดูท่องเที่ยว
“แม่!!!”
เสียงหนึ่งตะโกนขึ้น เป็นเสียงผู้หญิง สะท้อนดังก้องไปทั่ว
บริเวณ ฉันคิดทันทีวา่ เป็นเสียงพีม่ อม เพราะนอกจากฉัน ในรถก็มี
ผูห้ ญิงอีกเพียงคนเดียวคือพีม่ อม และเสียงก็เหมือนจะดังมาจากทาง
ด้านหลัง หรือพีม่ อมจะถูกผีเข้า เห็นเขาว่ากันว่าคนกัมพูชามักมีพลัง
เรื่องไสยศาสตร์ หรืออะไรที่ไม่สามารถอธิบายโดยวิทยาศาสตร์ได้
ฉันขนลุกวาบไปทั้งตัว อาการชา ตัวแข็งทื่อแบบที่เห็นในหนัง
ในละครมันเป็นแบบนี้นี่เอง แต่เพียงแวบเดียว แวบเดียวเท่านั้นที่
ฉันได้ยนิ ก่อนทีท่ กุ อย่างจะกลับเข้าสูค่ วามเงียบ ฉันค่อยๆ เลือ่ นมือ
กดปิดกระจก พยายามปัดความรูส้ กึ ทัง้ หลายออกไป ปลอบตัวเองว่า
ฉันคงแค่หูฝาดหรืออาจนอนน้อยจนแว่วเสียงขึ้นมาเอง
บรื้นนน
เขาสตาร์ทรถหลังจากฉันปิดกระจกได้เพียงเสี้ยวนาที ฉัน
ค่อยๆ หันไปสบตาเขา แต่เหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติ เขาขับรถ
ออกมาช้าๆ และเมือ่ รถแล่นไปได้สกั พัก ดูเหมือนว่าพวกเราจะตืน่ กัน
หมดแล้ว ฉันยังคงนิ่งเงียบ ทุกคนดูปกติดี ฉันคงหูฝาดไปเอง
จริงๆ
“เมือ่ กีม้ ใี ครได้ยนิ เสียงอะไรไหม” พีม่ อมท�ำลายความเงียบ
ด้วยค�ำถามที่ท�ำให้ฉันตัวแข็งทื่ออีกครั้ง
“มอมได้ยินเหรอ ผมก็ได้ยิน เสียงผู้หญิงร้อง” พี่กิมซึ่งนั่ง

ริมประตูอีกฝั่งเสริมทัพขึ้นมา ฉันกลืนน�้ำลายลงคอเฮือกใหญ่
“ใช่ๆ เสียงผู้หญิง น่ากลัวมาก มอมสะดุ้งตื่นเลย แต่
คิดว่าได้ยินไปเองคนเดียว” พี่มอมอธิบายเพิ่มเติม ฉันยังคงเงียบ
ฟังต่อไป
“ผมไม่ได้ยนิ เสียง แต่ผมเห็น” เขาซึง่ มือก�ำพวงมาลัยแน่น
สายตาจ้องไปที่ถนน เอ่ยออกมาเป็นค�ำแรกหลังจากขับรถออกมา
จากจุดพักรถ ฉันค่อยๆ หันไปมองเขา คิ้วผูกกันเป็นโบ เริ่มมีลาง
สังหรณ์ว่านี่คงไม่ใช่การมโนไปเองแล้ว เพราะเขาเป็นคนมีสัมผัส
พิเศษ มักจะเห็นหรือรับรู้อะไรท�ำนองนี้ได้ ถ้าเขาเอ่ยปากว่าเห็น
นั่นก็หมายความว่า...
“พี่ก็ฝัน... พี่เห็นในฝัน ให้พี่พูดก่อน โอห์มค่อยบอกว่า
เราเห็นตรงกันไหม” พี่ตง แฟนพี่มอมซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางด้านหลัง
ยื่นมือมาแตะบ่า หัวใจฉันเต้นระรัว
“พี่ฝันเห็นผู้หญิงตัวสูง ใส่เสื้อลายดอกไม้ กระโปรงพลิ้วๆ
สีฟา้ กระโดดลงไปจากหน้าผา ตรงทีเ่ ราจอดรถนอนกันเมือ่ กี”้ พีต่ ง
อธิบายท่ามกลางความเงียบ
“ครับ ผู้หญิง ตัวสูง เสื้อลายดอกไม้ เธอมานั่งคร่อมบน
ตักผม ตอนแรกผมหายใจไม่ออก สะดุง้ ตืน่ หันมาเห็นจ๊ะนัง่ มองดาว
เห็นทุกคนหลับสนิท ก็คิดว่าคงไม่เป็นไร น่าจะแค่เหนื่อยเลยเกิด
อาการผีอ�ำ ก็เลยหลับต่อ แต่คราวนี้เธอมาให้เห็นเลย มาฉีกคอเลย
ครับ มือหนึ่งจับบ่า มือหนึ่งจับคอ ผมหายใจไม่ออก รู้สึกว่าต้อง
ตายแน่ๆ เลยบอกเขาว่าจะไปแล้ว ไม่นอนแล้ว ขอโทษทีม่ ารบกวน
เขาก็ปล่อย ผมสะบัดหัวสองทีแล้วสตาร์ทรถเลย อยู่ไม่ได้แล้ว”
โอห์มเล่าเป็นฉากๆ หมดข้อกังขาทันทีว่าพวกเราเจออะไรมา
“โห ท่าทางจะเฮี้ยนมากเลยนะ ท�ำให้พวกเราสัมผัสได้
พร้อมๆ กันแบบนี้ เออ จ๊ะไม่เจอหรือรู้สึกอะไรเลยหรอ” พี่มอม
สรุปความพลางลูบแขนลดอาการขนลุกขนพอง แล้วหันมาถามฉัน
“จ๊ะไม่เจอหรอกพี่ จ๊ะไม่มีเซนส์อะไรพวกนี้” โอห์มตอบ
แทนฉัน
“เจอ เมือ่ กีเ้ ราก็ได้ยนิ เสียง แต่ไม่ใช่เสียงร้อง เป็นเสียงเรียก
เรียก ‘แม่’ ดังมาก เรานึกว่าไม่มใี ครได้ยนิ ก็เลยเนียนๆ ค่อยๆ ปิด
กระจกลง” ฉันสารภาพหลังจากนั่งเงียบมาตลอดการเล่าเรื่องของ
ทุกคน ถึงเวลานี้ เราทุกคนต่างได้ข้อสรุปกันเรียบร้อยแล้วว่า สิ่งที่
เราเจอกันมาโดยพร้อมเพรียง ทว่าต่างกันในรูปแบบนั้นคืออะไร
พรุ่งนี้ถึงขอนแก่นแล้วคงต้องไปวัดกันโดยพร้อมเพรียง

เรื่อง: วิชัย สว่างพงศ์เกษม

ผิ ด ที่ เ ป็ น ผี :
เรื่ อ งน่ า เศร้ า
ของผี ใ นวรรณกรรม
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“เพราะผู้ชายดีๆ นั้นมีแค่ในนิยาย ฉันก็แค่ผู้ร้าย ถึงรักแค่ไหน
คงต้องตาย” โจอี้ บอย ร้องไว้เช่นนั้นในเพลง ร้ายก็รัก
หากตามกระทู้ในบอร์ดพันทิปก็จะเห็นคนบ่นถึงผู้ชายเลวๆ
ได้ไม่เว้นวัน ผู้ชายดีๆ ก็คงจะมีอยู่แค่ในนิยาย ทว่าผู้ตายดีๆ
ในนิยายกลับหาได้ไม่ง่ายนัก

น่าสงสารผู้ร้ายที่รักแค่ไหนคงต้องตาย เมื่อตายแล้ว
ก็ยังคงเป็นผู้ร้ายที่ไม่ถูกรัก เมื่อพิจารณาจากสื่อต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น นวนิยาย เกม หรือภาพยนตร์ ต่างก็
ถ่ายทอดภาพของวิญญาณเป็นตัวตนร้ายกาจ ตามมา
แก้แค้น รังควาน ยึดครอง สิงร่าง ข่มขู่ ท�ำร้าย ฆ่าให้ตาย
เมื่อขึ้นชื่อว่าผีก็น่าเกลียดน่ากลัวเสียแล้ว
แม้ผีในเรื่องเล่าจ�ำเป็นต้องน่ากลัวด้วยเหตุผล
ทางการตลาด เพราะหากบอกว่าจ่ายเงินไปดูหนังผีแล้ว
คนดูก็ย่อมหวังว่าจะต้องถูกท�ำให้กลัวเพื่อความบันเทิง
ความน่าเศร้าซ�ำ้ ซ้อนของผีในหนังจึงเกิดขึน้ เพราะบทบาท
ความจริงของผีในหนังผีจ�ำนวนไม่น้อยนั้นไม่ได้เลวร้าย
อย่างไม่มีเหตุผล หรือแม้กระทั่งผีในนวนิยายก็ตาม
ผีในสื่อเหล่านี้มักมีบทบาทเป็นผู้สอนจริยธรรม
ชุดหนึ่ง (ไม่ว่าจริยธรรมนั้นจะถูกควรหรือไม่ก็ตาม)
ในลักษณะเชือดไก่ให้ลิงดู เป็นการใช้ความบันเทิงอย่าง
ความสยองขวัญมาปิดบังข้อความของผู้แต่งที่จะบอกว่า
ไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำบางอย่าง คนแบบนั้นสมควร
ถูกลงโทษให้ตายหรือได้รบั ความทุกข์ทรมาน การอาฆาต
แค้น ก็แสดงให้เห็นเช่นนัน้ ว่าไม่ควรไปท�ำแบบนัน้ กับผูอ้ นื่
โดย ‘แบบนั้น’ ที่ว่าในแต่ละเรื่องก็อาจจะต่างกันไป
เช่น การท�ำร้ายร่างกาย การฆ่า การนอกใจ เป็นต้น
กระนั้นแล้วแม้ผีหรือวิญญาณจะถูกผู้ประพันธ์น�ำมา
บังหน้าเผื่อสอนสั่งจริยธรรม แต่แม้จะเป็นผู้สอนสั่ง
ความดีชดุ หนึง่ ผีกย็ งั ได้รบั บทบาทเป็นตัวร้ายผูเ้ ลวทราม
อยู่ดี

D
D
บางทีความร้ายกาจของผีอาจเกิดจากความ
กลัวของเราเอง ไม่ใช่เพราะผีร้าย เราจึงกลัว แต่เพราะ
เรากลัวต่างหาก ผีจึงกลายเป็นผู้ร้าย เพราะผีก็เป็นสิ่งที่
เราไม่เข้าใจ อธิบายไม่ได้ ไม่รู้จะท�ำอะไรเราได้บ้าง
เราจึงกลัวและต้องป้องกันตัวเองเสียก่อนด้วยการท�ำให้
มันหายไป ให้ผีหรือคนนอกที่แปลกแยกจากสังคมเรา
หายไป ซึ่ ง หากพิ จ ารณาแล้ ว ก็ ไ ม่ ต ่ า งจากประเด็ น
การเหยียดในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ที่
มีมานานในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะก่อนการรณรงค์
ความเท่าเทียมอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษ 1960 ที่
คนผิวสีก็ถูกจ�ำกัดสิทธิ เสรีภาพ และพื้นที่ในสังคมไว้
คนผิวสีก็อยู่ส่วนคนผิวสี คนขาวก็อยู่ส่วนคนขาว อคติ
ต่อผีจึงเป็นเหมือนอคติต่อชาติพันธุ์ เพศ และการกีดกัน
มนุ ษย์ ใ นลั ก ษณะอื่ น ๆ ว่ า นั่ น คื อ พวกเขา และนี่ คื อ
พวกเรา หากพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงอาจมีการพิทักษ์สิทธิ
และความเท่าเทียมของผีบ้างก็ได้ เพราะแค่เพียงมี
ตัวตนอยู่ก็ถูกหวาดระแวงเสียแล้ว เช่นนี้จะเป็นอะไรอื่น
ไปได้เล่านอกจากอคติ
ตลอดมา ผีในสื่อต่างๆ จึงเป็นเสมือนตัวแทน
ของคนนอกที่ถูกสังคมส่วนใหญ่ขับไล่ เพราะไม่เข้าใจ
เพราะไม่ใช่พวกเรา จึงต้องถูกก�ำจัดไป หากมีปอบ
ก็ต้องล่าปอบ หากมีแม่มด ก็ต้องล่าแม่มด เมื่อพบสิ่งที่
ไม่รู้จัก เราปฏิเสธไว้ก่อน เรากลัวผี ทั้งที่ไม่เคยถูกหลอก
เพราะไม่รู้ว่าจะมันจะท�ำร้ายอะไรเราได้บ้าง ก็อาจเรียก
ได้ว่าเป็นการป้องกันตัว ในเมื่อภาพยนตร์ให้ภาพผี
มีพลังอ�ำนาจเคลื่อนย้ายสิ่งของ ท�ำร้ายเรา โดยเรามอง
ไม่เห็น ตอบโต้ไม่ได้
ในปัจจุบัน เรายังไม่มีทางพิสูจน์ว่าผีมีจริงไหม
และกระท�ำอะไรต่อเราได้บ้าง แต่กับคนด้วยกัน ไม่ว่า
จะมีชาติพันธุ์ สีผิว เพศ พื้นเพทางวัฒนธรรม ความเชื่อ
ทางการเมืองอย่างไร ก็เป็นคนด้วยกัน แต่อคติบางอย่าง
มักท�ำให้เราปฏิเสธสิ่งที่เขาเป็นเพียงเพราะเราไม่เข้าใจ
แล้วใครต่อใครก็ถูกขับไสให้กลายเป็นผีเช่นนี้เอง
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เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์
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มองหนั ง ผี ใ นอดี ต
หนั ง ผี ที่ เ ห็ น ในปั จ จุ บั น
มุ ่ ง สู ่ ห นั ง ผี ที่ แ ปลกใหม่ ใ นอนาคต
เมื่อพูดถึงการชมภาพยนตร์ หนึ่งในหนังที่ขายดิบขายดี
ดูได้ทก
ุ เพศทุกวัยก็คอ
ื ‘หนังผี’ เพราะหนังประเภทนีม
้ เี สน่ห์
บางอย่างทีแ่ ม้คนกลัวผีจนขาสัน
่ แต่กอ
็ ยากเข้าไปลิม
้ รสชาติ
ความน่ากลัวนั้นว่าจะทำ�ให้สะดุ้งได้สักแค่ไหน

ย้อนไปช่วงประมาณราวปี 1990 หนังผีก�ำลังเป็นที่นิยม
อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นหนังผีจีนกระโดดเหยงๆ ที่หมอผี
สามารถปราบพวกมันได้อยู่หมัดด้วยผ้ายันต์ เช่น เรื่อง
Mr.Vampire (1985) หรือชื่อไทยคือ ผีกัดอย่ากัดตอบ
ด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผี อีกทั้งเนื้อเรื่องที่แฝงมุก
และความฮา ท�ำให้มีภาคต่อออกมาหลายต่อหลายภาค
ส่วนหนังผีไทยก็เรียกเสียงฮาได้ไม่แพ้กนั อย่างบ้านผีปอบ
ที่มีมุกประจ�ำเรื่องที่ยังพูดถึงกันในปัจจุบัน คือมุกวิ่งหนีผี
ลงโอ่งทีละคนๆ แล้วพอปอบลงโอ่งเป็นตนสุดท้าย แต่ละคน
ก็หนีกระเจิงกันออกมาทุกภาค แถมยังต่อยอดไปได้ยาวถึง
14 ภาค ในขณะทีฝ่ ง่ั ฮอลลีวดู้ ก็ได้สร้างปรากฎการณ์หนังผี
หักมุม แบบที่คนดูอึ้งว่า เฮ้ย เอาแบบนี้จริงดิ! กับเรื่อง
The Six Sense (1999) และ The Others (2001) ที่กลาย
เป็นหนังขึ้นหิ้งไปแล้ว
ไม่นานจากนัน้ หนังผีกเ็ ริม่ มีความแปลกใหม่จาก
การออกแบบผีให้มีความน่ากลัวและเป็นที่จดจ�ำมากขึ้น
ทุกวันนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักผีสาวตัวขาวซีด ผมสีด�ำขลับ
ยาวปรกหน้า ที่มาพร้อมค�ำสาปอาถรรพ์อย่าง ซาดาโกะ
(หรือ ซามาร่า ในเวอร์ชนั ฮอลลีวดู้ ) จาก The Ring (2002)
หรือผีสาวที่คลานด้วยท่าทางประหลาดลงมาจากบันได
ชั้นบนเพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือนบ้านของเธอทุกคนด้วย
ความตายอย่าง คายาโกะ จาก Ju On (2002)
จากความสยองได้นำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จอย่างถล่ม
ทลาย ส่งผลให้วงการหนังผีตอ้ งท�ำการบ้านอย่างหนักเพือ่
ออกแบบผีให้มีความโดดเด่นและน่ากลัวไม่แพ้ซาดาโกะ
และคายาโกะ ทางฝั่งหนังผีไทยก็มีผีที่คนจ�ำได้อย่าง
ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2004) หรือ ผีชบา จาก
โปรแกรมหน้า วิญญาณอาฆาต (2008) ที่สร้างชื่อเสียง
จนดังไกลในระดับโลก

และเมื่อพูดถึงหนังผีไทยจะไม่พูดถึง พี่มาก..
พระโขนง (2013) หนังไทยที่สร้างรายได้สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ไม่ได้ ด้วยการฉีกกรอบต�ำนานแม่นาก
พระโขนงที่ลึกลับน่ากลัว และเคยสร้างรายได้อย่าง
ล้นหลามไปแล้วในปี 1999 กับชือ่ เรือ่ ง นางนาก มาเล่าผ่าน
มุมมองของพี่มากและผองเผื่อนอีก 4 คน โดยเปลี่ยน
ความน่ากลัวของแม่นากจนกลายเป็นเสียงฮา
เห็ น ได้ ชั ด ว่ า หนั ง ผี ส ามารถแตกแขนงไปได้
อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผีน่ากลัว ผีดราม่า ผีน่าสงสาร
ผี ตุ ้ ง แช่ ผี ส ายฮา หรื อ แม้ แ ต่ ผี หั ก มุ ม ที่ หั ก ไปหั ก มา
จนปรากฏว่า จริงๆ แล้วไม่มีผี! ก็เป็นอีกหนึ่งกลวิธีการ
น�ำเสนอหนังผีในปัจจุบัน
ทว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลให้ผู้คน
ออกมาดูหนังน้อยลง และเก็บเงินไว้รอดูหนังที่น่าสนใจ
จริงๆ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ยงั คงมีหนังผีทยอยตบเท้าเข้าโรงอยู่
เรือ่ ยๆ แม้รายได้อาจจะไม่ตมู ตามนัก แต่กช็ ว่ ยให้คอหนังผี
ได้กระชุม่ กระชวยหัวใจกันบ้าง อย่างหนังไทยเองก็เพิง่ ส่ง
School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า (2016) และ สยามสแควร์
(2017) มาให้หลอนไปพร้อมกับกลุ่มนักเรียนวัยโจ๋
ส่วนทางฮอลลีวดู้ นัน้ จะเห็นได้วา่ มีหนังผีภาคต่อ
ออกมาเยอะมาก อย่าง The Conjuring 2 เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ส่วน
หลักๆ ในปีนี้ก็เช่น Annabelle 2, The Insidious 4 หรือ
แม้แต่ The Ring เองก็ก�ำลังจะกลับมาเช่นกัน นอกจากนี้
ยังมี IT ตัวตลกสยองขวัญที่จะกลับมาในเดือนกันยายนนี้
ท�ำให้เห็นทิศทางของหนังผีในอนาคตมากขึน้ ว่า หากไม่ใช่
หนังใหม่แกะกล่องที่ถูกคาดหวังให้มีทั้งความสด แปลก
ใหม่ น่ากลัว หลอน และหักมุม ก็อาจเป็นหนังแฟรนไชส์
ภาคต่อ หรือหนังผีรีเมกเป็นหลักก็เป็นได้
แล้วคุณล่ะ อยากดูหนังผีแบบไหน

ตอนนี้ ผ มรู ้ แ ล้ ว
ว่ า ผี มี จ ริ ง หรื อ เปล่ า

						

								- ผี
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เชื่ อ ว่ า ‘ผี ’ มี จ ริ ง
หรื อ ไม่

1

ในโลกที่เต็มไปด้วยความเชื่อยากจะพิสูจน์ ‘ผี’ เป็นอีกหนึ่ง
ความเชื่อที่อยู่คู่กับสังคมไทยทุกยุคสมัย แม้เป็นเรื่องที่อยู่
เหนือหลักเหตุผล แต่หลายคนก็เลือกทีจ
่ ะไม่เชือ
่ หรือเชือ
่ อย่าง
สนิทใจ เราลองมาดูกันว่าชาว TK park มีมุมมองเกี่ยวกับ
เรื่องผีกันอย่างไรบ้าง

1“เชื่อว่าผีมีจริง เพราะเคยรู้สึกสัมผัสกับเรื่องแปลกๆ แต่
มองไม่เห็น และรู้สึกได้ว่ามีพลังงานบางอย่าง โดยส่วนตัว
คิดว่าเขาก็อยูส่ ว่ นเขาเราก็อยูส่ ว่ นเรา ซึง่ เขาอาจจะต้องการ
ความช่วยเหลือจากเราก็ได้”
ภาคภูมิ โรจนศิริพงษ์ (นักศึกษา)

4“เคยเจอผี เจอมากับตัวเอง ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่า
แต่ว่ามันค่อนข้างจริง มีครั้งหนึ่งเพิ่งย้ายบ้านใหม่แล้วก็
ไปหลับบนชัน้ สอง เหมือนฝันเห็นผูห้ ญิงชุดขาวๆ ตอนแรก
ก็ไม่ได้คิดอะไร นึกว่าแค่ฝันไปเอง แต่ฝันแบบเดิมซ�้ำๆ
ประกอบกั บ พี่ ไ ปดู ฤ กษ์ ขึ้ น บ้ า นใหม่ กั บ พระ พระท่ า น
ก็ทักมาว่าเจ้าที่แรง แล้วบอกลักษณะมาคล้ายกับที่เราเห็น
2ก็เลยเชื่อว่ามีอยู่จริง”
“คิ ด ว่ า ผี ห รื อ วิ ญ ญาณอาจใกล้ เ คี ย งกั น แต่ ก็ เ ชื่ อ ว่ า มี
พิทยารัตน์ จุลทกาล (นักศึกษา)
แล้วแต่จิตสัมผัสของแต่ละคน คนที่มีจิตแข็งก็จะไม่เชื่อ
ไม่เจอ แต่คนทีม่ เี ซนส์ตรงนีเ้ ขาเจอเขาก็เชือ่ ขอให้มเี หตุผล 5 ถ้าเราฝักใฝ่ก็อาจจะเจอ แต่ถ้าเราไม่ฝักใฝ่และมีเหตุผล “คิดว่าคงเป็นพลังงานอะไรบางอย่าง แต่ไม่รู้ว่าพลังงาน
มีจิตที่แข็ง สิ่งเหล่านี้ก็มาไม่ถึงตัวเรา”
บางอย่างนั้นเรียกว่าผีหรือเปล่า มองว่าพลังงานไม่ใช่เรื่อง
พิมพ์สุภัค นิมมานวรรณ (ธุรกิจส่วนตัว)
ที่น่ากลัว แต่ว่าผีที่คนส่วนใหญ่มองมักมีภาพที่น่ากลัว”
ภูริชญา สุขพรสวรรค์ (อาชีพอิสระ)
3“ไม่เชื่อว่าผีมีจริง แต่ก็กลัว น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น 6 ตอนเด็กๆ ก็เชื่อว่ามี แต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้ว เคยเชื่อว่าผี “เชื่อนะ เพราะเคยได้ยินได้ฟังมาจากหลายๆ แหล่งข้อมูล
เป็นวิญญาณ แต่ว่าความจริงเวลาคนตายไปสสารก็คง บางแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ ตอนเด็กๆ สมัยประถมเคยมี
หายไปหมดแล้ว ไม่น่าจะจริง ไม่น่าจะมีผี ไม่น่าจะมีเรื่อง ประสบการณ์เรื่องนี้ แต่ใช่ผีหรือเปล่าไม่รู้ หรือแค่ตาฝาด
ชาติหน้า”
แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ท�ำให้เชื่ออะไร แต่เราฟังจากคนอื่น
ชนากานต์ จันทร์แสงศรี (นักศึกษา)
มากๆ เลยท�ำให้เราเชื่อ”
กอบกิจ ภิรมยาภรณ์ (ธุรกิจส่วนตัว)

6

5

2

3

4
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ยู ธู ป สตอรี่
เรื่ อ งราวหลั ง ไมค์
ของคนไม่ เ ชื่ อ เรื่ อ งผี
(แต่ ท� ำ รายการผี )
“เราอยู่กับเรื่องผีมาตลอดชีวิต”
คือคำ�กล่าวที่ชัดเจนที่สุดของ แอน
- ปรัชญา สิงห์โต หนึ่งในพิธีกรรายการ ยู
ธูป รายการพอดแคสต์น้องใหม่ที่หยิบเอา
ประเด็นเรื่องผีใกล้ตัวแบบไทยๆ มาเล่าใหม่
อย่างสนุกสนาน ผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง
Soundcloud ร่วมกันกับ แซม - พลสัน
นกน่วม ที่เปิดมิติใหม่ของการเล่าเรื่องผี
จนประสบความสำ�เร็จอย่างสูง หลายตอน
มีคนฟังเกินหมื่นครั้ง
เบื้ อ งหลั ง เรื่ อ งผี เ หล่ า นี้ มี อ ะไรบ้ า ง
ที่ ม าที่ ไ ปของรายการนี้ คื อ อะไร แล้ ว จะ
สามารถคว�่ำรายการผีเดิมๆ ที่เราคุ้นเคย
ได้ ห รื อ ไม่ วั น นี้ เ ราอยู ่ กั น ที่ ห ้ อ งอั ด ของ
พวกเขา พร้อมจะเล่าเรื่องผีๆ ที่ไม่น่ากลัวนี้
ผ่านตัวหนังสือไปด้วยกัน

ก่อนจะมาทำ�รายการยูธูป เคยทำ�อะไรกันมาก่อนหน้านี้

แอน: แต่ก่อนก็เคยท�ำเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ แล้วก็ท�ำธุรกิจส่วนตัว ท�ำสตูดิโอ
ถ่ายภาพบ้าง ขายของออนไลน์ แล้วก็มีเขียนหนังสือบ้าง แต่หลักๆ ก็คือ
เกาะเมียกิน (ฮา)
แซม: เราเองก็อยู่ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มาตลอด แต่ก่อนท�ำ 247 กับ GM
แป๊บนึง ตอนนี้ท�ำอยู่ที่ Mango Zero
แซมเองก็เคยทำ�พอดแคสต์มาแล้วก่อนหน้านี้

แซม: เราเคยท�ำรายการ Get Talk มา รายการนั้นก็เป็นแบบสัมภาษณ์คน
ไปเรื่อยๆ นั่งคุยกันเองบ้าง มีช่วงหนึ่งเราก็คุยเรื่องการ์ตูนก็เลยได้มาคุยกับ
พีแ่ อนนีแ่ หละ ตอนนัน้ คุยเสร็จแล้ว ก�ำลังกลับบ้าน พีแ่ อนบอกกับเราว่า อยาก
ท�ำพอดแคสต์เรื่องผี เราก็เลยตกลงไปตอนนั้นเลย สัปดาห์ต่อมาก็นัดพี่แอน
อัดเทปแรกทีป่ ทุมฯ ซึง่ โคตรไกล และหลังจากนัน้ ก็อดั ตอนต่อๆ ไปมาเรือ่ ยๆ เลย
ทำ�ไมตอนนั้นถึงอยากทำ�เรื่องผี

แอน: ตอนนั้นคิดว่าจะท�ำอะไรที่ท�ำได้ยาวและเบาๆ เราเองก็ไม่ใช่คนลุ่มลึก
อะไร เพราะคิดว่าเรื่องผีมันท�ำให้เราสนทนากับคนที่ไม่รู้จักได้เยอะ ส่วนตัว
มีนิสัยเก็บตัวนะ คิดว่ามันต้องมีวิธีสิ เลยมาท�ำเรื่องผีแล้วกัน น่าจะได้เจอ
คนแปลกๆ เยอะดี
ปกติเป็นคนกลัวผีกน
ั ไหม เพราะเท่าทีร่ ม
ู้ า พีป
่ อ
๋ ง The Shock
ก็กลัวผี

แอน: ผมไม่กลัวนะ เรียกว่าผมเป็นคนทีส่ นใจในแง่วา่ มันจะมีเรือ่ งผีอะไรทีส่ นุก
ตื่นเต้นบันเทิงมากกว่า ตั้งแต่เด็กๆ แล้ว เราชอบอ่านหนังสือผีหรือการ์ตูนผี
มาตลอด เหมือนยุคหนึ่งที่มีนิตยสารผีเล่มละไม่กี่บาทขายอยู่
แซม: เด็กๆ ก็กลัวแหละ กลัวแบบไม่กล้าปิดไฟนอนเลย แต่ก็ชอบฟังเรื่องผี
แล้วเราก็เป็นแฟนคลับรายการของพี่ป๋อง (กพล ทองพลับ) ชอบอ่านหนังสือ
ตระกูลผีๆ แม่นาก พวกมิตลิ ลี้ บั เมือ่ ก่อนแมกกาซีนเกีย่ วกับผีเยอะนะ ผีจาก
ชาวบ้าน ผีในต�ำนาน ผีอีโรติกยังมีเลย แล้วในหนังสือพวกนั้นก็จะมีใบ้หวย
รูปผีอะไรแบบนั้น
ดูเหมือนจะมีอิทธิพลจากรายการ The Shock อยู่บ้าง
คิดว่าอะไรที่ทำ�ให้ ‘ยูธูป’ แตกต่าง

แซม: อย่างแรกเนี่ย คือ The Shock เขาไม่มานั่งกินขนมกันในห้องส่งแน่นอน
(ฮา) แล้วเขาก็คงไม่แซวคนเล่า แต่รายการนีม้ คี รบ เราเคยไปสัมภาษณ์พปี่ อ๋ ง
เหมือนกัน ก่อนเข้ารายการก็เคร่งขรึม จริงจังมาก แบบบิลด์กันก่อนเลย
บรรยากาศเขาก็จะคุมโทน มันน่ากลัวตั้งแต่จิงเกิ้ลเปิดรายการ ตัวพี่ป๋องเอง
และคนทีโ่ ทรเข้ามาก็รงู้ านว่า ต้องน่ากลัวนะ เหมือนกันกับรายการเรา คนทีโ่ ทร
เข้ามาก็รงู้ านว่า มันต้องตลก ถ้าเป็นหนังก็คล้ายๆ พีม่ าก... พระโขนง ละกัน
คือมีความน่ากลัวแต่ตลก
แอน: เราเองก็ไม่ได้บอกตัวเองว่ามันเป็นรายการตลกนะ แต่มนั คงเป็นแอ็กชัน่
ตามธรรมชาติ เหมือนเล่าเรือ่ งผีในวงเพือ่ น คงคล้ายๆ เหมือนเพือ่ นแซวเพือ่ น
เคยมีคนโทรมาเล่า เขาก็เล่าไปหัวเราะไป เราเลยบอกว่าเรื่องของคุณดีแล้ว
แต่ดันเล่าไปหัวเราะไป
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วางแผนให้รายการมีรูปแบบจริงจังไหม เช่น ต้องมีช่วงนั้น
ช่วงนี้

แอน: เราว่าพวกแพทเทิร์นมันถูกก�ำหนดโดยภาชนะ อย่างถ้าเป็นรายการทีวี
มันก็จะมีช่วงเวลาออนแอร์ แต่พอดแคสต์มันไม่มีอะไรก�ำกับ จะท�ำยาวๆ
แล้วหั่นเป็นช่วงๆ ก็ได้ มีครั้งหนึ่งท�ำรายการสองชั่วโมงกว่า ก็คิดว่าหั่นเป็น
ตอนๆ ดีไหม ทีนไี้ ปถามคนในทวิตเตอร์เขาก็บอกว่าอย่าเลย ท�ำต่อกันไปเลย
ตัดภาพมาตอนนี้เทปหนึ่งต�่ำๆ ก็สามชั่วโมงแล้ว (ฮา)
แซม: เราก็มีเครื่องอัดอยู่เครื่องหนึ่ง วางไว้แล้วก็อัด ตอนแรกไม่มีอะไรเลย
ไม่มรี ปู แบบของรายการ เหมือนตอนนัน้ เราเล่าว่าเราเป็นใคร ท�ำอะไร ผลัดกัน
แชร์เรื่องผี กลายเป็นว่าเทปนั้นคือการคุยกันไปเรื่อยๆ
แอน: ท�ำไปท�ำมาเหมือนกลายเป็นว่าเราเอาเรื่องผีมาชนกัน แล้วพอปล่อยไป
ปุ๊บ เฮ้ย คนฟังเยอะ แต่เป็นโลกนอกจักรวาลของเฟซบุ๊กน่ะ เพราะตอนนั้น
เราก็ไม่ได้ปล่อยอะไรในเฟซบุ๊กนะ คือลองไปตั้งในทวิตเตอร์ อยากทดลองว่า
กลุ่มคนฟังในทวิตเตอร์มันพอหรือเปล่า แต่สุดท้ายก็พบว่าไปต่อได้
แซม: ก็งงว่ามาจากไหน ส่วนหนึ่งก็มาจาก Get Talk กับส่วนหนึ่งที่เยอะมาก
ก็มาจากทางทวิตเตอร์ กลายเป็นฐานแฟนอีกกลุ่มหนึ่งเลย
ตั้งแต่ทำ�รายการมา มีตอนไหนที่ชอบเป็นพิเศษ

แซม: มีตอนผีมหา’ลัย เราไม่คิดว่าวงการการศึกษาไทยจะมีคนงมงายได้
ขนาดนี้นะ (ฮา) จริงๆ เราท�ำตอนนี้มาสองตอน แต่ตอนสองคนฟังเยอะมาก
ท�ำให้เราเห็นกลุ่มคนฟังชัดเจนขึ้น แล้วเรื่องเล่าก็สนุก เราจบมหา’ลัย ก็เชื่อ
ใช่ไหมว่า มหา’ลัยมีผี พอคนมาเล่าก็สนุก มีส่วนร่วมกับคนฟัง ยิ่งเขา
ส่งเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อประกอบอีก บางทีเจอเรื่องในมหา’ลัยเดียวกัน
สองคนไม่รู้จักกัน แต่มาเล่าโทนเดียวกัน เหตุการณ์ที่เดียวกัน เราว่ามันสนุก
ซึ่งเราเน้นบันเทิงเป็นหลักอยู่แล้ว
แอน: เราชอบสองตอน มีตอน 0 เพราะจะตอบค�ำถามว่ายูธูปคืออะไร ก็จะ
ให้เขาไปฟัง ชื่อตอน ‘ผีอยู่รอบตัวเรา’ คือเราอยู่ในโลกที่ทุกบ้านมีสิ่งงมงาย
กลายเป็นว่าเราอยู่กับมันตลอด รู้สึกดีที่ได้เล่าเรื่องน่ากลัวที่สุดของตัวเอง
กับอีกตอนคือตอนที่ 15 ยูธปู เจอ WITcast ตอนนัน้ ใช้ชอื่ ตอนว่า ‘วิทยาศาสตร์
พิฆาตผี’ คือเขาเป็นพอดแคสต์วิทยาศาสตร์ เราฟังมานานแล้วเลยเชิญมา
พิธีกรเป็นพี่แทนไท ประเสริฐกุล ตอนแรกเขาก็ไม่กล้ามา กลัวว่าจะมา
ขัดขากันหรือเปล่า แต่เราก็ยินดีให้เขาใส่เต็มที่นะ แล้วเขาก็มีค�ำอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ มาจนเราเข้าใจ ฟีดแบ็กดีมาก เพราะรายการนั้นก็มีฐาน
แฟนรายการอยู่แล้ว เหมือนขยายกันไป ทุกวันนี้ถ้าใครกลัวผี เราแนะน�ำ
ให้ไปฟังตอนนั้น แล้วจะมองเรื่องผีเป็นเรื่องบันเทิงเหมือนที่เราเป็นอยู่
แล้วเรื่องผีที่หาคำ�ตอบไม่ได้ เราจะเชื่อมันได้ไหม

แอน: คือส�ำหรับเราจะรู้สึกว่าเราต้องเจอเองถึงอธิบายได้ว่ามันจริงได้แค่ไหน
ตัวเองก็เคยเจอไง เลยมีความรู้แค่นั้น จริงๆ จะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีก็ไม่ได้
เห็นจังๆ ก็สองครัง้ แต่กร็ สู้ กึ ว่ามันอาจจะไม่ใช่กไ็ ด้นะ มีครัง้ หนึง่ ทีไ่ ปเจอเปรต
พร้อมกันสี่คน มันไม่ใช่เราคิดไปเอง เปรียบเทียบเหมือนเราไปเจอไดโนเสาร์
ทีส่ ญู พันธุไ์ ปแล้วมาเดินอยู่ แล้วเรากลัวมาก จะเล่าให้คนอืน่ ฟังก็ไม่ได้ เล่าไป
เขาก็ไม่เชื่อ แต่ก็จะมีบางคนที่บอกว่าเจอเหมือนกัน แต่อาจจะในรูปแบบอื่น
แซม: ผมก็เคยเจอในลักษณะของเสียง เจอกันสามคน เป็นเสียงประหลาด
ที่ทุกคนได้ยินพร้อมกัน แบบวิทยุมันตั้งอยู่ แล้วอยู่ๆ เสียงที่เป็นเพลงปกติ
ก็กลายเป็นเสียงดนตรีไทย ตอนแรกก็คิดว่าเป็นเพลงเปิดรายการสักอย่าง

จน เฮ้ย! มันนานมากเว้ย แล้วเรากับเพื่อนก็เกี่ยงกันไปปิด สุดท้ายเราเดินไป
ปิดเองก็ได้ ก็ดงึ ปลัก๊ ออกสักพักแล้วเสียบใหม่ เสียงในวิทยุกลายเป็นคลืน่ เสียงซ่า
แล้วเราหันไปมองหน้าปัด เข็มที่ต้องหมุนมันอยู่สุดอีกฝั่งหนึ่งที่มันไม่ควรมี
สถานีแล้ว เหมือนมันเลยจุดทีค่ วรรับสัญญาณไปแล้ว ก็ตกใจกัน แล้วก็คอ่ ยๆ
หมุนหาทีละคลื่น แล้วก็ไม่เจอ เสียงหายไปแล้ว ตอนนั้นก็รีบกลับบ้านกันเลย
คิดว่ายุคทีเ่ รามีโซเชียลมีเดีย หรือหลายๆ อย่างมันพิสจ
ู น์ได้
ทำ�ให้เรากลัวผีน้อยลงไหม

แซม: เราว่ามันเป็นช่องทางในการเผยแพร่มากกว่า เมื่อก่อนเจอก็แค่เล่าให้
เพื่อนฟัง แต่เดี๋ยวนี้เราขยายวงได้มากกว่า มีเรื่องหนึ่งตอนผีทางโค้ง แล้วเขา
ก็เล่าพร้อมรูป พอเล่าเสร็จก็ถูกแชร์ต่อกันเยอะมาก กระทั่งต้นทางก็ยังมีคน
กลับไปดู
แอน: ผมมองว่าความกลัวเกิดจากความไม่รู้ ซึ่งโซเชียลฯ ไม่ได้ขยายความรู้
อย่างเดียว มันขยายความงมงายและความไม่รู้ด้วย ทุกวันนี้ก็ยังมีคนส่งสูตร
รักษามะเร็งทางไลน์อยู่ มากกว่าเมื่อก่อนด้วยซ�้ำ แต่กลับกันก็เข้าถึงเรื่องผี
ได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน แต่ข้อดีโซเชียลฯ คือมันไม่ได้ท�ำให้เราเล่าฝ่ายเดียว
อย่างในทวิตเตอร์ก็จะคุยตลอดว่ามีเบาะแสอะไรก็ส่งกันมา แต่ละตอนจะมี
เข้ม-จืดต่างกัน แล้วแต่จะหยิบธีมอะไร บางเรื่องดี แต่เล่าไม่เก่ง แต่ถ้ามี
สองอย่างครบก็จะเป็นตอนที่สนุก
จัดรายการมาถึงตอนนี้ มีเทคนิคที่ทำ�ให้สม�่ำเสมออย่างไร

แซม: พอมันเป็นความส�ำคัญหลักก็ต้องเคลียร์สิ่งอื่น งานอื่นๆ ต้องเคลียร์
ให้จบก่อนทุ่ม พอท�ำเรื่อยๆ ก็กลายเป็นเรื่องปกติ อย่างสัปดาห์ไหนไม่ว่าง
ก็หาทางแก้ได้ เช่น จัดวันพุธโดยการไลฟ์แทนไหม เท่าที่จัดมาเคยมีหยุดเมื่อ
ปีใหม่ครั้งหนึ่ง จากนั้นก็กลับมาสม�่ำเสมอ
แอน: กลับมาตอนปีใหม่คนฟังก็บอกคิดถึงมาก เราเองก็คิดถึงเหมือนกัน
เลยเล่นกันเต็มที่ ชือ่ ตอน ‘สวัสดีผใี หม่’ ผลคือตอนนัน้ มีคนฟังเยอะเลย เกือบๆ
หมืน่ ซึง่ เลขหมืน่ มันดูกระจอกถ้าไปอยูใ่ นยูทบู นะ แต่ให้ลองนึกว่าเราจัดรายการ
ที่ไม่ใช่กลุ่มแมสขนาดนั้น เหมือนไปพูดในห้องประชุมแล้วมีคนฟังหมื่นคน
ดูยิ่งใหญ่มาก
มองว่านักทำ�พอดแคสต์เป็นอาชีพเหมือนยูทูบเบอร์ได้ไหม

แซม: ผมว่าตอนนี้ยัง แต่ถ้ามีเจ้าใหญ่เริ่มเปิดตลาดให้ก็อาจได้เห็นช่องทางที่
มากขึ้น แต่อย่างต่างประเทศเขาไม่แคร์ว่าคนจะฟังวิทยุแล้ว อย่างไอโฟนก็มี
แอปฯ Podcast ติดมาเลย คนที่เบื่อเพลงก็มาฟังได้ มีเคสฝรั่งที่จะฆ่าตัวตาย
ก่อนจะฆ่าเขาอัดเสียงลงพอดแคสต์ แล้วก็เล่าเรื่องชีวิตตัวเอง ก็มีคนฟัง
มาคอมเมนต์ให้ก�ำลังใจ ดังเฉย ไม่ตายละ ท�ำพอดแคสต์ต่อ มีโอบาม่า
มาสัมภาษณ์ที่บ้านด้วยนะ อย่างบางทีอะเมซอนก็เป็นสปอนเซอร์ให้ เพราะ
ท�ำพอดแคสต์หนังสือ คือเป็นตลาดหนึ่งที่ค่อยๆ โต
แอน: คือพอดแคสต์มันมีฟอร์มของมันอยู่ ยกตัวอย่างพอดแคสต์ของ Apple
เขาก็ให้ใครก็ได้ทจี่ ดั รายการก็เอามาลงในแอพฯ ของเขา แล้วเขาก็กระจายให้
แต่ Soundcloud ที่เราใช้อยู่ เขาก็แค่รับฝากไฟล์เสียง เราก็ท�ำไปลงได้เลย
แต่ต้องหาช่องทางกระจายต่อเอง รายการอย่าง WITcast เขาก็อัพไฟล์ mp3
ขึน้ เว็บตัวเองเลย ใครอยากฟังก็โหลดไปฟัง แล้วแต่วา่ ใครมีเทคนิคยังไงให้สง่
ไปถึงฐานคนฟังได้

จนถึงวันนี้ก็จัดรายการมาเกินครึ่งร้อยตอนแล้ว ส่วนตัว
ได้อะไรบ้าง

แซม: เราได้ความวุ่นเพิ่มในชีวิตอีกวัน แล้วในแต่ละสัปดาห์ก็ต้องท�ำเวลา
ให้ว่างในวันที่จะมีอัดรายการ แต่มันก็สนุกนะ เหมือนเป็นความส�ำคัญหลัก
อย่างหนึ่งในชีวิต ได้เจอคนใหม่ๆ แล้วบางทีก็มีคนที่เจอกันข้างนอกก็มา
ทักทายกัน มีคนทีไ่ ม่รจู้ กั ส่งของกินมาให้ ท�ำไปท�ำมามันท�ำให้กำ� แพงบางอย่าง
มันหายไป เหมือนกลายเป็นเพื่อนกันมากกว่า
แอน: จริงๆ เราก็ได้เจอคนใหม่ๆ จากการท�ำรายการนี้เยอะเลยนะ และ
อีกอย่างที่ได้คือปฏิสัมพันธ์กับคนฟัง เหมือนได้ท�ำอะไรใหม่ๆ ได้ท�ำงาน
ทดลองตลอดเลย แล้วรายการแบบนี้เราก็อยากท�ำมาตั้งนานละ ไอ้รายการ
ที่สามารถคุยเรื่องผีได้ แซวคนเล่าไปด้วยได้ แล้วเขาก็จะไม่โกรธเรานะ เรา
ก็ออกตัวตั้งแต่เทปแรกแล้วว่า ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่ แต่ถ้าเรื่องผีมันสนุก
เรายินดี และเป็นพวกเดียวกัน คนทีเ่ ชือ่ หรือไม่เชือ่ ก็ฟงั ได้ เหมือนเราไปดูหนัง
สักเรื่องหนึ่ง เราก็กลัว ไม่กล้าอาบน�้ำ ทั้งๆ ที่ไม่เชื่อ
ถ้ามีคนอยากทำ�พอดแคสต์บ้าง มีคำ�แนะนำ�ไหม

แซม: มันง่ายมาก คือแค่คุณมีเรื่องอยากจะเล่า หาธีมว่ามันเกี่ยวกับอะไร
แล้วก็เล่าเลย ส่วนวิธศี กึ ษาให้ลองดูวธิ จี ากรายการอืน่ ลองฟังว่าเขาท�ำยังไงกัน
เล่าคนเดียว สองคน ท�ำยังไง ถ้ารายการขนาดยาวใส่ลูกเล่นอะไรดี อย่าง
บางรายการที่จริงจังก็มีการตัดต่อ ตัดสลับช่วง บางรายการก็อัดข้ามประเทศ
แต่อย่างของเราจะเน้นสด เปิดอัด อัปเลย ถ้าเลือกแบบเราก็ง่ายดี ก็แล้วแต่
สไตล์เนอะ เราว่าจักรวาลมันไปได้อีกกว้าง รายการท�ำอาหารยังมีเลย
มันเลยเป็นสูตรการท�ำพอดแคสต์ที่ไม่ตายตัว มีเรื่องเล่า มีเครื่องอัด และ
มีเพื่อนอีกคนจะดีมากนะ เพราะเพื่อนท�ำให้การคุยกันสนุกขึ้นและได้มุมมอง
ใหม่ๆ ผมว่าลองท�ำต่อเนื่องสักเดือน แล้วเราจะอยากท�ำต่อ ที่ส�ำคัญต้องมี
ความสม�่ำเสมอ เช่นบอกว่า 3 ทุ่ม คนก็จะรอนะ ถ้าท�ำอะไรสม�่ำเสมอ มีเวลา
ชัดเจน คนจะจ�ำได้ว่า เฮ้ย วันพุธสามทุ่ม ยูธูปจะมาแล้ว
แอน: ของผมจะเป็นอีกขั้นหนึ่งละกัน คือเราควรมองว่าโปรดักชั่นเป็นอย่างไร
ใครเป็นคนฟัง อย่างคนท�ำช่องในยูทบู ก็จะมีแพทเทิรน์ แหละ เช่นเปิดรายการ
แบบนี้ ปิดรายการแบบนี้ อย่างในเพจก็จะมีเรื่องของการท�ำยังไงให้ไลก์เยอะ
แชร์เยอะ แต่อย่างพอดแคสต์มนั อิสระทีเ่ ราจะท�ำอะไร จะทดลองก็ได้ เหมือน
เรากรุยทางได้ว่า ทางนี้ดีก็ท�ำต่อได้ หรือถ้าเกิดว่าเข้ามามีคนเห็นว่าเจ๋งเว้ย
จะเอาไปท�ำต่อก็ยินดี แต่ถ้าเป็นรายการเล่าเรื่องแบบอื่นๆ มันอาจต้อง
เรียบเรียงว่าเป็นยังไง ล�ำดับการเล่าจะเป็นแบบไหน ให้ดีที่สุดคือไม่มีใคร
เห็นหน้าเราอยู่แล้ว เราก็เปิดอ่านได้ ลิสต์ประเด็นหัวข้อได้ แล้วก็มีวิธีการเล่า
ที่ดี ที่เหลือก็คงเป็นก�ำลังใจในการท�ำต่อไป

M Y
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เรื่อง: ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์ / ภาพ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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Lazer Strike
15 นาที แ ห่ ง ความเดื อ ด!
เทรนด์ ใ หม่ ข องคนวั ย มั น ส์
ใจกลางกรุ ง
กิจกรรมยามว่างของคนรุน
่ ใหม่ยค
ุ ปัจจุบน
ั นัน
้
ไม่ได้มีแค่เดินห้าง ช็อปปิ้ง เดินเล่นชิลล์ๆ
อีกต่อไป และเทรนด์ที่กำ�ลังเป็นที่นิยมก็คือ
กิจกรรมแนวแอดเวนเจอร์ที่ท้าทาย มันส์
ระทึก จนอะดรีนาลีนพุง่ พล่าน หนึง่ ในนัน
้ คือ
Laser Game หรื อ การยิ ง ปื น เลเซอร์
สุดระห�่ำที่ ‘Lazer Strike’
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จุดเด่นของ Lazer Strike คือการใช้เทคโนโลยีปืนเลเซอร์ที่มีขนาดและ
น�้ำหนักที่สมจริง มีระบบ Membership ที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจ เช่น
กระสุน และเสียง บนพื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น Space
Arena หรือสมรภูมอิ วกาศ ซึง่ ออกแบบให้เหมือนอยูบ่ นยานอวกาศ ท่ามกลาง
จักรวาลอันไกลโพ้น และ Street Arena หรือสมรภูมิเมืองร้างห่างไกลผู้คน
เต็มไปด้วยซอกหลืบและมุมอับ เหมาะส�ำหรับซุ่มยิงจากระยะไกล หรือจะ
ประจันหน้าเข้าไปเลยก็ย่อมได้
ก่อนการเข้าเล่น จะมีทีมงานแนะน�ำอุปกรณ์ต่างๆ และการใช้งาน
รวมไปถึงกฎกติกาการเล่นและข้อควรระวังต่างๆ อีกทั้งยังมีทีมงานคอย
สอดส่องดูแลอยู่ตลอดระยะเวลาการเล่น ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในเรื่องของความ
ปลอดภัย ถึงเป็นผู้เล่นใหม่ก็สนุกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จับปืน
แม้ระยะเวลาในการเล่นต่อ 1 รอบ จะอยู่ที่ 15 นาที แต่ก็เป็น
ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสนุกและท้าทาย เพราะนี่คือ 15 นาทีที่ต้องใช้
ทัง้ ความแข็งแกร่งของร่างกายและไหวพริบในการเอาตัวรอด หากเดินเกมพลาด
จนถูกยิง ปืนของคุณจะดับไป 5 วินาที โดยไม่อาจตอบโต้ได้ หรือหากยิง
สุม่ สีส่ มุ่ ห้าไปโดนทีมเดียวกัน คุณก็จะเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย แม้จะอยู่
ในสถานทีป่ ดิ และมีแอร์เย็นฉ�ำ่ แต่เชือ่ ได้วา่ เล่นเสร็จออกมาเป็นเหงือ่ แตกพลัก่
ทุกคน ไม่ต่างจากการออกก�ำลังกายแบบคาร์ดิโอเลย
Laser Game เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่นอกจากได้ความสนุกสนานแล้ว
ยังส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในหมู่คณะ และยังเปิดโอกาสให้เจอกับ
เพื่อนใหม่ที่ชอบอะไรเหมือนๆ กันอีกด้วย ไม่ว่าจะมาเป็นคู่ เป็นกลุ่ม หรือ
จะมาคนเดียวโซโลเดี่ยว เพื่อเล่นตะลุมบอนแบบ Free for All ก็ย่อมได้ และ
ที่นี่ยังสะดวกต่อการเดินทาง เพราะตั้งอยู่ที่ Siam Square One ชั้น LG Floor
ใจกลางกรุง หลังจากดูหนัง กินป๊อปคอร์น กินข้าว ตบท้ายด้วยบิงซู แล้ว
รู้สึกผิดที่เพิ่มน�้ำหนักให้ตัวเองมากเกินไป ก็มาเบิร์นกันต่อที่ Lazer Strike
ได้เลย!

Lazer Strike
Siam Square One ชั้น LG Floor
เปิดให้บริการ 10.00 - 23.30 น.
โทร. 02-115-2998, 061-825-7744
Facebook: LAZERSTRIKELASERGAME

R E L E A S E
เรื่อง: วัชรพงษ์ แดงปลาด
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ค� ำ ทิ้ ง ท้ า ย…

“ความกลัวเป็นของขวัญที่ท�ำให้เราวิวัฒนาการ ฉันคิดว่าเป็นอย่างนั้น”
เขาพู ด ฉั น หั น กลั บ ไปมองเขาด้ ว ยความฉงน เขาคงมองเห็ น
เครื่องหมายค�ำถามบนใบหน้า เขายิ้มเล็กน้อย ก่อนจะค่อยๆ ขยายความ
“เธอลองนึกภาพดูสิ การทีม่ นุษย์ดนิ้ รนจนอยูข่ นึ้ มาบนจุดยอดสูงสุด
ของห่วงโซ่อาหารได้ เราต้องเอาชนะอะไรมาบ้าง หนึง่ ในนัน้ จะต้องมีสงิ่ ทีเ่ รียกว่า
ความกลัวอย่างแน่นอน ฉันพนันได้เลย เราทุกคนต่างมีความกลัว ไม่วา่ เราจะ
มีสญั ชาติอะไร อยูใ่ นช่วงไหนของประวัตศิ าสตร์ ความกลัวล้วนเป็นเรือ่ งเดียว
ทีเ่ รามีเหมือนกัน ความกลัวในโลกยุคดึกด�ำบรรพ์คอื ความกลัวทีว่ า่ เราจะต้อง
อดอาหาร กลัวว่าเราจะตกเป็นเหยือ่ ของผูล้ า่ เพราะกลัวความมืดเราจึงได้สร้าง
แสงสว่าง แล้วเราจึงพัฒนาการด�ำรงชีวิตเพื่อให้เหลือความกลัวน้อยที่สุด
หากนัน่ คือวงโคจรของวิวฒั นาการของมนุษย์ หากความกลัวเป็นตัวขับเคลือ่ น
มนุษย์ โลกปัจจุบันคงจะเป็นระยะเวลาที่เราได้ก�ำจัดสิ่งอันตรายต่อเผ่าพันธุ์
ของเราออกไปจนหมด ยอดสุดของเทคโนโลยีและความศิวิไลซ์มันน่าจะเป็น
การทีเ่ ราไม่ตอ้ งกลัวอะไรเลยแม้กระทัง่ ความตาย ศัตรูทางธรรมชาติอย่างเดียว
ที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้”
เขายิ้มอย่างอ่อนแรง เสียงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ระโยงระยาง
อยู่ด้านข้างส่งเสียงเป็นจังหวะชวนให้ขนลุก ฉันบีบมือเขา เฝ้ารอบทสนทนา
ต่อจากนั้น เขาสูดหายใจเข้าครั้งหนึ่งแล้วเริ่มพูดต่อ
“ผมในตอนนี้ก�ำลังจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดที่สุด
ของสิ่งที่มนุษย์จะกลัวได้... ความตาย แต่ในชั่วขณะนี้ ชั่วขณะที่ผมเข้าใกล้
ความตายอย่างถึงที่สุด แปลกที่ผมกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยแม้สักนิด”
“เพราะอะไรหรือคะ” ฉันถาม
ศาสตราจารย์เฒ่ากระแอมไอ เขายันตัวขึน้ อย่างทุลกั ทุเล ฉันช่วยเขา
ทรงตัวขึ้นมาในท่านั่งจนได้ เขาหอบเล็กน้อย
“คนเราจะกลัวความตายได้นั้นมีเงื่อนไขไม่กี่ข้อ อย่างหนึ่งเลยคือ
คนผู้นั้นต้องคาดหวังและฝันถึงอนาคต สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดคือการเกิดเรื่อง
ไม่คาดคิดขึน้ กับชีวติ ของเรา หากว่าวันหนึง่ เราต้องตายก่อนทีจ่ ะได้ทำ� ความฝัน

ของเราเป็นรูปเป็นรูปร่าง มันคงเป็นความตายทีช่ วนให้ตะขิดตะขวงใจ นัน่ คือ
ความกลัวของฉันในช่วงอายุยี่สิบ และในช่วงอายุสี่สิบ ฉันกลัวเหลือเกินว่า
ความตายจะมาพรากฉันไปจากครอบครัว กลัวเหลือเกินที่จะไม่ได้มีชีวิตเพื่อ
มองเห็นวันที่ลูกได้เติบโต นั่นคือความกลัว กลัวที่จะต้องลาจากคนที่รัก”
เขาหยุด พร้อมเผยยิ้มออกมา
“แต่ฉนั โชคดีเหลือเกินทีอ่ ยูร่ อดพ้นมาได้จนอายุเท่านี้ ได้ทำ� ความฝัน
ของตัวเอง ได้มคี รอบครัวทีร่ กั ความกลัวนีแ่ หละทีช่ ว่ ยผลักดันให้ฉนั ได้มชี วี ติ
เพราะความกลัวในความไม่จรี งั ของชีวติ ฉันจึงใช้ชวี ติ อย่างเต็มทีใ่ นทุกช่วงขณะ
เพราะกลัวเหลือเกินว่าจะต้องจากโลกนี้ไปโดยที่ยังติดค้างความรู้สึกเสียดาย
บางอย่าง
“ฉันได้เรียนรู้ ในท้ายที่สุด มนุษย์เราต่างขับเคลื่อนโดยสิ่งที่เรียกว่า
ความกลัว ในเมือ่ เทคโนโลยีทำ� ให้เราไม่เหลือความกลัวใดๆ ทางกายภาพแล้ว
ความตายจากเรื่องไม่คาดคิดคืออย่างเดียวที่เราจะกลัวได้ ในช่วงเวลาที่เรา
ยังไม่อาจไปถึงจุดสุดยอดของวิวัฒนาการ ความตายจากอุบัติเหตุ ความตาย
จากโรคภัย ไม่ใช่เรากลัวการทีจ่ ะต้องดับสูญไปหรอก แต่เรากลัวทีเ่ ราจะไม่ได้
อยู่ต่อเพื่อสร้างความเป็นไปได้บางอย่างให้เกิดขึ้นในอนาคต
“ในตอนนี้ ฉันได้ก้าวผ่านทุกช่วงวันเวลาของชีวิตมาแล้ว ฉันได้
เอาชนะความกลัวในแต่ละช่วงวัย แม้ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดไว้ ฉัน
ได้เฝ้ามองครอบครัวของฉัน ลูกชายของฉัน เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ ได้เห็น
ครอบครัวของลูก บัดนี้ความเป็นไปได้ต่างๆ ไม่ส�ำคัญอะไรต่อฉันอีกแล้ว
ฉันได้เดินทางมาจนสุดขอบสมุด เหลืออีกเพียงไม่บรรทัดเท่านั้น ชีวิตหรือ
หนังสือเล่มนี้จะสมบูรณ์”
“แล้วอะไรคือค�ำตอบในบรรทัดสุดท้ายนั้นหรือคะ” ฉันถาม
“นัน่ เป็นค�ำตอบทีเ่ ธอต้องค้นหาด้วยตัวเอง จงมีชวี ติ อยูจ่ นถึงวันนัน้ ”
เขาเงียบไป ก่อนจะหลับตาลงช้าๆ

R E V I E W
เรื่อง: พชรกฤษณ์ โตอิ้ม
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เป็นเรือ
่ งปกติทภ
ี่ าพยนตร์ประเภทระทึกขวัญ (Thriller) นัน
้
มั ก จะมี ข อบเขตพรมแดนคาบเกี่ ย วเข้ า กั บ ภาพยนตร์
สยองขวัญ (Horror) อยูเ่ สมอ ซึง่ เป็นลักษณะทีม
่ อบความ
น่ากลัวให้แก่ผู้ชมด้วยกันทั้งคู่ จึงไม่แปลกที่ภาพยนตร์
สองประเภทนี้จะมีเนื้อเรื่องปะปนกัน ทั้งหมดทั้งมวลนั้น
ก็เป็นเสน่ห์ของภาพยนตร์ที่เราอยากให้ลองสัมผัสความ
น่ากลัวแบบผสมผสานนี้ดู
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ก�ำกับโดย: Stanley Kubrick
เรื่องย่อ: ชายคนหนึ่งได้รับหน้าที่ให้ดูแลโรงแรมกลางหุบเขาที่อยู่ห่างไกล
จากผู้คน เขาจึงตัดสินใจพาครอบครัวของเขาเข้าไปพักที่โรมแรมด้วย แต่จู่ๆ
ก็มีเรื่องแปลกประหลาดค่อยๆ เกิดขึ้นทีละเล็กละน้อย จนบานปลายเป็น
เรื่องใหญ่โต
หนังถูกกล่าวขานว่าเป็นหนังจิตหลอนเขย่าขวัญชัน้ ครู โดยตัวบทนัน้
อิงมาจากนวนิยายของ Stephen King นักเขียนนวนิยายสั่นประสาทชื่อก้อง
ความพิเศษคือวิธีการเล่าเรื่องที่ดึงให้ผู้ชมเข้าไปอยู่ในโรงแรมที่ผู้ก�ำกับจงใจ
ใช้ภาพทีเ่ น้นมุมกว้างมาผสมกับการใช้จงั หวะตัดต่อทีน่ อ้ ยแต่เปีย่ มล้นไปด้วย
ความรู้สึก แม้สิ่งที่คนดูรู้สึกคืออาจจะเนิบช้าไปบ้าง แต่ด้วยความเนิบนาบ
นี่เองที่คอยท�ำให้คนดูรู้สึกโดดเดี่ยว ยิ่งตอกย�้ำความเป็นภาพของโรงแรมที่
ว่างเปล่าโหวงเหวงไร้ซึ่งสิ่งใด มีเพียงก้อนความคิดฟุ้งเฟ้อที่วนเวียนอยู่ในหัว
ของตัวละครเอกเท่านั้น
จุดเด่นทีส่ ดุ ในหนังเรือ่ งนีค้ อื การแฝงนัยยะทีก่ ลมกลืนไปกับเรือ่ งราว
รายละเอียดบางอย่างทีผ่ กู้ ำ� กับจงใจใส่ไว้เพือ่ เปิดกว้างทางการตีความ รวมถึง
ประเด็นเรื่องความซับซ้อนทางจิตใจอีกด้วย
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Get Out (2017)

ก�ำกับโดย: Jordan Peele
เรือ่ งย่อ: หนุม่ วัยรุน่ ผิวสีคนหนึง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งไปพบปะกับ
ครอบครัวของแฟนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สิง่ ทีเ่ ขาต้อง
พบเจอคือ คนทีบ่ า้ นของแฟนนัน้ ล้วนแต่เป็นคนผิวขาว และ
นอกเหนือความคาดหมายไปกว่านั้น เขาถูกแม่ของแฟน
สะกดจิต จนเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวแปลกๆ ที่เกิดขึ้น
หนังท�ำหน้าที่การสะท้อนประเด็นละเอียดอ่อน
อย่างการเหยียดคนผิวสีในอเมริกา ซึง่ ให้สารกับผูช้ มไว้วา่
การที่มีสถานะเป็นคนผิวสีเองนั่นเองกลับท�ำให้เป็นผู้ที่มี
อภิสทิ ธิอ์ ยูเ่ หนือกว่าคนผิวขาว ดังนัน้ หากตีความให้ไปไกล
กว่าแค่ตัวหนัง ยังสามารถแตกประเด็นต่อได้ว่า สถานะ
คนผิวสีปจั จุบนั นีเ้ ป็นเสมือนเกราะป้องกันทีเ่ ริม่ มีแนวโน้ม
การสร้างกระแสรองขึน้ มาโต้กลับ คือการมองว่าคนผิวสีนนั้
มีคุณค่ามากกว่าคนผิวขาว กลายเป็นเรื่องการเหยียด
ในการเหยียดอีกครั้ง
แม้ตัวเรื่องจะเดาทางได้และมีโครงเรื่องที่ไม่ได้
ผิดแผกไปจากสูตรของหนังสยองขวัญทั่วไปมากนัก แต่
หนังก็ยังการันตีความสยองขวัญที่ดูสนุกและลุ้นไปกับ
ตัวละครได้
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ก�ำกับโดย: William Friedkin
เรือ่ งย่อ: เรือ่ งสยองขวัญเกิดขึน้ จากการทีเ่ ด็กสาวถูกผีรา้ ย
เข้าสิง แม่ของเธอจึงต้องหาทางรักษาลูกสาวสุดทีร่ กั ให้ได้
แต่ทางเดียวทีจ่ ะแก้ไขปัญหานีไ้ ด้ คือต้องท�ำพิธกี รรมขจัด
ภูติผีปีศาจ ซึ่งก็ได้บาทหลวงรูปหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือ
จัดเป็นหนังผีสุดคลาสสิกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่น
ในการสร้างบรรยากาศจนผู้ชมรู้สึกหวาดกลัวไม่ต่างกับ
ตัวละครในเรือ่ ง จนเกิดเป็นภาพจ�ำของเด็กสาวทีถ่ กู ผีรา้ ย
เข้าสิงจนมีสภาพอันน่าสยดสยอง และพิธกี รรมไล่ผอี นั แสน
โหดร้าย
ข้อเสียของหนังเพียงอย่างเดียวคงจะเป็นการ
อ้างอิงและยึดโยงความเชื่อเรื่องผีปีศาจมาจากศาสนา
คริสต์เป็นหลัก ผู้ชมที่นับถือศาสนาอื่นอาจจะเกิดความ
ไม่อินหรือไม่เข้าใจเหตุผลบางอย่างของตัวละครก็เป็นได้

Perfect Blue (1997)
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ก�ำกับโดย: Satoshi Kon
เรื่องย่อ: นักร้องไอดอลวัยรุ่นขวัญใจมหาชนได้หันหลังให้กับเวทีดนตรีและ
เปลี่ยนสายมาเป็นนักแสดงเต็มตัว แต่แล้วผลจากการตัดสินใจครั้งนี้ก็ท�ำให้
เหล่าบรรดาแฟนคลับไม่พอใจ รวมไปถึงกลุ่มแฟนคลับกลุ่มพิเศษที่รักเธอ
จนคลั่งไคล้ (จนถึงขึ้นโรคจิต) รับไม่ได้และไม่พอใจกับการตัดสินใจของเธอ
หนังการ์ตูนเขย่าประสาทที่มีการน�ำเสนอให้คนดูเป็นเหมือนเงา
ติดตาม มิมะจัง ตัวเอกของเรือ่ ง บ้างก็มองโลกด้วยสายตาเดียวกันกับมิมะจัง
ที่แสนมืดหม่นอึมครึม แม้ว่าจะมีเสียงสดใสไพเราะจากการร้องเพลงแทรก
เข้ามาบ้างก็ตาม แต่นั่นก็ไม่ได้ท�ำให้ความอึดอัดในโลกบูดเบี้ยวของหนัง
คลี่คลายลงแต่อย่างใด
ข้อเด่นของหนังเรือ่ งนีค้ อื จังหวะในการเล่าและการล�ำดับเรือ่ ง ก่อให้
เกิดมิติของการผสมผสานระหว่างสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น บางครั้งก็ท�ำให้คนดู
แยกไม่ออกว่านี่คือเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่ตัวละครสร้างขึ้นมา การตัดสลับ
เหตุการณ์และฉายภาพซ�้ำไปซ�้ำมาท�ำลายการรับรู้ไปจนหมดสิ้น ซึ่งสอดรับ
พอดีกับความตั้งใจที่อยากให้คนดูเข้าถึงสภาพจิตใจที่ย�่ำแย่ของตัวละคร
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