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การปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์ไทย
The Transformation of Meanings of Ghosts
in Thai Soap Operas
จิธิวดี วิไลลอย
อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว

บทคัดย่อ

ง

านวิจัย “การปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์ไทย” ศึกษาการ
ประกอบสร้างความหมายผี และการปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์ไทย
โดยการวิเคราะห์การประกอบสร้างตัวบท (textual analysis) ตามแนวทางศาสตร์แห่ง
การเล่าเรือ่ ง (narratology) ในละครผีทางโทรทัศน์ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2530 – เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2557 โดยมีกลุม่ ตัวอย่างละครผีทางโทรทัศน์ทใี่ ช้ในการศึกษา จ�ำนวนทัง้ สิน้ 12
เรื่อง ผลการศึกษาพบว่า 1. การประกอบสร้างความหมายผีในละครโทรทัศน์ เป็น
พลังของสื่อมวลชน ท�ำหน้าที่ประกอบสร้างความหมายผีผ่านองค์ประกอบในการ
เล่าเรื่อง ได้แก่ แนวเรื่อง โครงสร้างการเล่าเรื่อง ตัวละคร แก่นความคิด และสัญรูป
ทางภาพและเสียง โดยเกิดเป็นลักษณะของความหมายผี ในสองส่วน คือ ส่วนที่
เรียกว่าขนบ (convention) ที่ได้รับการถ่ายทอด และผลิตซ�้ำ ได้แก่ ผีมีความน่ากลัว
ผีมีอ�ำนาจ ผีมีความเป็นอื่นไปจากมนุษย์ และผีต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ส่วนที่
สองเรียกว่า ประดิษฐกรรม (invention) เป็นการประกอบสร้างความหมายทีเ่ กิดจาก
ความตระหนักในความหมายทีแ่ ตกต่างกันของปัจเจกบุคคล โดยการปรับเปลีย่ นวิธี
การสร้างสรรค์ผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่อง ได้แก่ การใช้สัมพันธบท การปะติด
ปะต่อ การน�ำเสนอความรู้สึกโหยหาอดีต การน�ำเสนอในลักษณะของความไม่ต่อ
เนื่อง การผลิตซ�้ำ การยุบยวบของความหมาย ลักษณะความล�้ำจริง และการเลียน
แบบทีส่ มมติขนึ้ วิธกี ารเหล่านีท้ ำ� ให้ความหมายผีในละครโทรทัศน์มกี ารปรับแปลง
ค�ำส�ำคัญ: การเล่าเรือ่ ง, การประกอบสร้างความหมาย, การปรับแปลงความหมาย, ผี,
ละครโทรทัศน์
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Abstract
The main objective of the research “The Transformation
of Meanings of Ghosts in Thai Soap Operas” is to study
the construction of ghosts’ meaning and the transformation of ghosts in Thai soap opera through textual analysis
according to narratology. The study focused on the soap
operas related to ghost during 1987 – May 2014. Twelve
soap operas in total were chosen to be studied in this
research. The study revealed that the transformation of
ghosts in Thai soap opera is the effect of the kind of media
called “TV soap opera” that constructs the ghosts’ meaning through the narrative compositions such as genre,
narrative structure, character typology, theme and iconography. The ghosts’ meaning is transformed and divided
into two parts. First is the convention where the ghosts’
meaning is being broadcasted and reproduced which
reflects that ghosts are scary, powerful, different from
human (otherness) and binding to the Law of Karma. The
second part is the Invention where the ghost’ meaning is
constructed from the understanding of the differences
of individuals and the reconstruction through variety of
narrative compositions such as intertextuality, pastiche,
nostalgia, discontinuity, reproduction, implosion of meaning, hyperreal and simulation. Consequently, the ghosts’
meaning that is repeatedly portrayed in Thai society has
changed or been transformed. For example, ghosts are
not powerful, ghosts exploits human for their own hidden
agenda and ghosts are able to live with human. These
changes also reflect the changes in human perspective
towards ghosts. Ghosts have become the symbol of the
different kind in the society. Moreover, the transformation
of ghosts also weaken the ancient ideal and belief about
ghosts in Thai society.
Keywords: Narration, the construction of meaning, the
transformation, ghosts, TV Soap Opera

ที่มาและความส�ำคัญ
สื่อมวลชนประเภทหนึ่งที่มีบทบาทในด้านความ
บันเทิงและได้รับความนิยมมายาวนานมากกว่า 50 ปี
ในสังคมไทย ก็คือ ละครโทรทัศน์ (สมสุข หินวิมาน,
2554) ด้วยลักษณะพิเศษที่เป็นทั้งเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพ
และเสียง จึงสามารถโน้มน�ำความสนใจของผู้ชมได้
ด้วยการท�ำให้เรื่องราวนั้นมีความเป็นรูปธรรม โดยการ
ประกอบสร้างผ่านเรื่องเล่าในรูปแบบบันเทิงคดีประเภท
เรือ่ งแต่ง (fiction) ประกอบไปด้วยเรือ่ งราวทีม่ คี วามขัดแย้ง
(conflict) และพัฒนาความขัดแย้งนัน้ ไปสูภ่ าวะวิกฤตสูงสุด
(climax) ก่อนจะจบลงด้วยข้อสรุปของเรื่อง (resolution)
ซึ่ ง กระท�ำผ่ า นองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ร่ ว มกั น (ถิ ร นั น ท์
อนวัชศิริวงศ์, 2555) และเรื่องราวที่มักถูกหยิบยกมาน�ำ
เสนอผ่านเรือ่ งเล่าบนจอโทรทัศน์ ก็คอื “เรือ่ งผีๆ” นัน่ เอง
ผีที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ มักมีรูปร่าง ลักษณะที่
ชัดเจนและสมจริง แต่การด�ำรงอยู่ที่แท้จริงของ “ผี” ก็ยัง
คงไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะพยายาม
หาหนทางในการพิสจู น์ดว้ ยวิธกี ารต่างๆ ก็ไม่สามารถได้
ข้อสรุปทีช่ ดั แจ้งว่า ทีแ่ ท้แล้ว “ผี” คืออะไร และผีท�ำหน้าที่
อะไร แต่อย่างไรก็ตาม ความลึกลับไม่ชดั เจนนี้ กลับชัดแจ้ง
ในมโนส�ำนึกของผูค้ นว่า “ผีมอี ยูจ่ ริง” ท�ำให้ความเชือ่ เรือ่ งผี
ยังคงปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน
และแม้กระทั่งเรื่องเล่าในละครโทรทัศน์
ด้วยลักษณะของสื่อละครโทรทัศน์ที่สามารถออก
อากาศได้ต่อเนื่องและยาวนาน ท�ำให้อัตราการผลิตซ�้ำ
เรื่องราวต่างๆ นั้นมีปริมาณมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งละคร
โทรทัศน์ที่เกี่ยวกับผี ปัจจุบันมีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น และ
ออกอากาศต่อเนื่องขึ้น ครอบคลุมหลายช่วงเวลา หากแต่
ลักษณะและความหมายของผีทปี่ รากฏในละครโทรทัศน์
กลับมีความหลากหลายมากขึ้น
การน�ำเสนอเรื่องราวของผีบนจอโทรทัศน์ นับว่า
เป็นการใช้พื้นที่และวิธีการประกอบสร้างความหมายผี
ในรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการโครงสร้างอ�ำนาจ
ในสั ง คม ในการที่ จ ะก�ำหนดให้ สิ่ ง ใดมี ค วามหมาย
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้มีอ�ำนาจ (power) ในการเลือกสรรองค์
ประกอบและเชื่อมร้อยองค์ประกอบต่างๆ ให้เกิดเป็น
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ความหมายตามที่ต้องการ ซึ่งสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ สือ่ โทรทัศน์ จึงอยูใ่ นฐานะผูม้ อี �ำนาจในการสร้างความ
หมาย และใช้ละครโทรทัศน์เป็นพื้นที่แห่งการผลิตซ�้ำ
ความหมาย จนเกิดเป็นอุดมการณ์ความเชือ่ ต่างๆ เรือ่ งผีที่
ถูกผลิตขึน้ ซ�ำ้ ๆ ผ่านการเล่าเรือ่ งในละครโทรทัศน์มากว่า
ครึ่งทศวรรษ
ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยเรื่องนี้ จึงมุ่งถอดรื้อการประกอบ
สร้างความหมาย เพือ่ ค้นหาว่าความหมายผีนนั้ ถูกประกอบ
สร้างผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ ซึ่ง
ได้แก่ โครงสร้างการเล่าเรือ่ ง แก่นความคิด บุคลิกตัวละคร
และการก�ำหนดภาพและเสียงในการสื่อความหมายผี
และกลวิธีการเล่าเรื่องอย่างไรบ้าง รวมทั้งในระยะเวลา
เกื อ บ 30 ปี ที่ ผ ่ า นมา ตั้ ง แต่ ก ้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค ธุ ร กิ จ ละคร
โทรทัศน์เต็มตัว (เอเอสทีวี ผู้จัดการออนไลน์, 2552) การ
ประกอบสร้างความหมายผี มีลักษณะร่วมและลักษณะ
ทีแ่ ตกต่างอย่างไรบ้าง ซึง่ กระบวนการเหล่านีล้ ว้ นแล้วแต่
เป็นชุดของรหัสทีจ่ ะท�ำให้ผชู้ มสามารถชมละครได้รเู้ รือ่ ง
และเกิดความเข้าใจในความหมายผีที่ถูกประกอบสร้าง
ผ่านเรื่องเล่าในตัวบท (text) ภายใต้โครงสร้างทางภาษา
ที่เรียกว่า “ละครผีทางโทรทัศน์”

วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างความหมายผีใน
ละครโทรทัศน์ผ่านการเล่าเรื่อง
2. เพือ่ วิเคราะห์การปรับแปลงความหมายผีในละคร
โทรทัศน์

นิยามศัพท์เฉพาะ
ละครโทรทัศน์ (TV drama/Soap opera) หมายถึง
รู ป แบบการน�ำเสนอละคร มี ลั ก ษณะหลายตอนจบ
ประมาณ 20 - 30 ตอน เนือ้ เรือ่ งต่อเนือ่ งกัน ใช้ผแู้ สดงเป็น
ชุดเดียวกัน ออกอากาศเป็นประจ�ำ ทุกวัน ในเวลา 20.00 น. 22.30 น. ทางสถานี โ ทรทั ศ น์ แ บบไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย
(free TV) ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง 7

แนวเรื่องของละคร (Genre) หมายถึง ชนิด ประเภท
หรือหมวดหมูท่ มี่ เี อกลักษณ์และมีวธิ กี ารผลิต ด�ำเนินเรือ่ งที่
เป็นลักษณะเฉพาะร่วมกันในทีน่ ปี้ ระเภทของละคร หมายถึง
ละครผี ซึ่ ง เนื้ อ หาในละครนั้ น ต้ อ งประกอบไปด้ ว ย
ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผี
และผีต้องเป็นตัวเดินเรื่อง
องค์ ป ระกอบในการเล่ า เรื่ อ ง หมายถึ ง ลั ก ษณะ
การเล่าเรือ่ งในละครโทรทัศน์ ประกอบไปด้วยโครงสร้าง
การเล่าเรื่องตัวละคร ความขัดแย้ง แก่นความคิด และ
สัญรูปทางภาพและเสียง
ผี หมายถึง สิ่งถูกประกอบสร้างขึ้น (construct) ให้มี
ความสามารถเหนือธรรมชาติ ซึง่ ไม่จ�ำเป็นต้องน่ากลัว แต่
ให้คณ
ุ ให้โทษกับคนได้ อาจมีรปู ร่างหรือไม่มรี ปู ร่างก็ได้
หรือใช้ร่างมนุษย์เป็นที่สิงสถิต ทั้งยังสามารถปรากฏอยู่
ในลักษณะอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือไปจากความเป็นมนุษย์ และ
ไม่สามารถตายได้อีก เพราะได้ตายไปแล้ว
ความหมายผี หมายถึง ลักษณะและคุณค่าของผี
ต่อความคิด ความเชื่อที่ได้รับการประกอบสร้างผ่านองค์
ประกอบการเล่าเรือ่ งในละครโทรทัศน์ ให้สอื่ ความหมาย
และเป็นที่รับรู้ร่วมกันในสังคม
การปรับแปลงความหมายผี หมายถึง การเพิ่มหรือ
ลดลักษณะและคุณค่าของความเป็นผีทไี่ ด้รบั การประกอบ
สร้างในละครโทรทัศน์ ให้สื่อความหมายและเป็นที่รับรู้
ร่วมกันในสังคมได้ โดยมีองค์ประกอบในการเล่าเรื่อง
ในละครโทรทัศน์ และค่านิยมในสังคมเป็นตัวก�ำกับการ
ปรับแปลงความหมายนั้นๆ

ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตในการศึกษา การปรับแปลงความหมายผี
ในละครโทรทัศน์ไทย เริ่มศึกษาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เนื่ อ งจากปี พ.ศ. 2524
สถานีโทรทัศน์ทุกสถานีเริ่มมีการผลิตรายการละครขึ้น
และออกอากาศในช่วงหลังข่าว เวลาประมาณ 20.45 น. 21.15 น. (ปนัดดา ธนสถิต, 2531, อ้างถึงใน องอาจ
สิ ง ห์ ล�ำพอง, 2557) จนเมื่ อ ประมาณ ปี พ.ศ. 2530
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สถานี โ ทรทั ศ น์ บ างสถานี ไ ด้ มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ก าร
จัดผังรายการ และเริม่ มีการวัดความส�ำเร็จด้วยระบบเรตติง้
ธุรกิจละครโทรทัศน์ในช่วงนั้น จึงอยู่ในยุคธุรกิจเต็มตัว
(เอเอสทีวี ผูจ้ ดั การออนไลน์, 2552). เพราะฉะนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
ก�ำหนดช่วงเวลาดังกล่าวในการศึกษาละครผีทางโทรทัศน์
โดยมีหลักเกณฑ์ และขัน้ ตอนในการคัดสรรกลุม่ ตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายชือ่ ละครโทรทัศน์ทเี่ ป็นกลุม่ ประชากร
ทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 2530 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
จากเอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเอกสารซึง่ รวบรวมรายชือ่ ละคร
โทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น
2. คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง “ละครผี” ด้วยการตรวจสอบราย
ชือ่ ละครโทรทัศน์ และเรือ่ งย่อของละครโทรทัศน์ทกุ เรือ่ งที่
ออกอากาศในช่วงปี พ.ศ. 2530 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
โดยพิจารณาคัดเลือก “ละครผี” ด้วยการอ่านจากเรื่องย่อ
ละครโทรทัศน์ทกุ เรือ่ ง และคัดเลือกละคร ตามเกณฑ์ ดังนี้

“ผี” ได้แก่ “สิ่งถูกประกอบสร้างขึ้น (construct) ให้
มีความสามารถเหนือธรรมชาติ ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องน่ากลัว
แต่ให้คุณให้โทษกับคนได้ อาจมีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง
หรือใช้รา่ งมนุษย์เป็นที่ สิงสถิต และไม่สามารถตายได้อกี
เพราะได้ตายไปแล้ว”
3. น�ำกลุ่มตัวอย่าง “ละครผี” ที่ได้รับการคัดสรรตาม
เกณฑ์ขา้ งต้น มาจัดกลุม่ ตามแนวเรือ่ งย่อย (sub-genre) ดังนี้
ตลก-เบาสมอง (comedy) สืบสวนสอบสวน (detective)
โรแมนติก (romantic) ลึกลับ (mystery) แฟนตาซี (fantasy)
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (soft science) โดยไม่นบั เรือ่ งซ�ำ้
และไม่รวมละครทีไ่ ม่สามารถหาแผ่นดีวดี ไี ด้ และน�ำกลุม่
ตัวอย่าง “ละครผี” ที่จัดกลุ่มตาม genre ข้างต้น มาท�ำการ
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วน ด้วยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย
(simple random sampling) โดยการจับฉลาก จึงได้กลุ่ม
ตัวอย่างละครผี ที่จะน�ำมาด�ำเนินการวิจัย ทั้งหมดจ�ำนวน
12 เรื่อง ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อละครผีทางโทรทัศน์ที่น�ำมาด�ำเนินการวิจัย จ�ำนวน 12 เรื่อง
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ปี พ.ศ. ที่ออกอากาศ
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557

ช่อง
7
5
7
3
7
7
3
5
3
3
7
3

รายชื่อละคร
ภาพอาถรรพ์
ทายาทอสูร
ศีรษะมาร
เกิดแต่ชาติปางไหน
สุสานคนเป็น
ภูตสาวพราวเสน่ห์
สุสานภูเตศวร
โรงแรมผี
จงกลกิ่งเทียน
รากบุญ
เรือนกาหลง
เวียงร้อยดาว
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การปรับแปลงความหมายผีในละคร
โทรทัศน์ไทย เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research)
มุ่งศึกษาการประกอบสร้างความหมายผี และการปรับ
แปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์ไทย ซึ่งวิธีการที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์จาก
เอกสารต่างๆ (documentary research) และการวิเคราะห์
ตัวบท (textual analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา
ละครโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับผี ซึ่งจะน�ำเสนอข้อมูล
ในรูปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis)
ในขั้นตอนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท
(textual analysis) โดยมีแบบวิเคราะห์ตัวบท ใช้จ�ำแนก
การบันทึกข้อมูล ประกอบด้วยเกณฑ์การวิเคราะห์ความ
หมายผีในละครโทรทัศน์ไทย โดยผูว้ จิ ยั สังเคราะห์เกณฑ์
การวิเคราะห์การเล่าเรื่องจากตามแนวทางศาสตร์แห่ง
การเล่าเรื่อง (narratology) ในแง่มุมของนักวิชาการ และ
นักวิชาชีพด้านการสื่อสารและการละครหลายเล่ม ได้แก่
Phillip Rayner & Peter Wall (2008) ถิรนันท์ อนวัชศิรวิ งศ์
(2555) และก�ำจร หลุยยะพงศ์ (2552)
แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. ความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย
		
ความเชือ่ หมายถึง ความคิด ความยึดถือยอมรับ หรือ
พฤติกรรมของมนุษย์แสดงออกถึงความคิด ความยึดถือ
ยอมรับต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเกิดจาก
ความกลัวและความไม่รู้ (ลักขณา ศกุนะสิงห์, 2556) ความเชือ่
จึ ง มี จุ ด เริ่ ม ต้ น มาจากแนวคิ ด เชิ ง นามธรรม เมื่ อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากกระแสธรรมชาติในโลก มนุษย์จึงบังเกิด
ความกลัว ไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น จึงคิดค้นวิถีทางใน
การควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงต้องหันหน้าเข้าพึ่งพิง
เหตุผลทีม่ าจากสิง่ เหนือธรรมชาติ (supernatural) เพือ่ ต่อรอง
ให้เกิดความปลอดภัยและสงบสุขในชีวิต
		 ในสังคมไทย เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่เข้ามา
ปะทะกับความเชือ่ เรือ่ งผีทมี่ แี ต่เดิม ผนวกกับแนวคิดของ
พราหมณ์ที่ก็เริ่มเข้ามาแพร่หลายในสังคมไทยก่อนหน้า
ไม่นาน จึงท�ำให้เกิดการพัฒนาเป็นประเพณีและวัฒนธรรม
ของสังคม ทีห่ ลักค�ำสอนทางศาสนาพุทธมีความสัมพันธ์

อย่างแนบแน่นกับความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอ�ำนาจ
เหนือธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ คติความเชื่อในสังคมไทย จึง
ประกอบไปด้วย 3 ระบบความเชื่อใหญ่ๆ คือ ผี พราหมณ์
พุ ท ธ ที่ ต ่ า งผสมผสานและอยู ่ ร ่ ว มกั น จนค่ อ นข้ า งจะ
แยกแยะได้ยากล�ำบาก (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) ท�ำให้
นิยามของ “ผีไทย” มีการปรับปรนไปตามความแตกต่าง
ของขนบธรรมเนี ย ม วั ฒ นธรรมประเพณี ความเชื่ อ
ดั้ ง เดิ ม ตลอดจนลั ท ธิ ศ าสนาต่ า งๆ สอดคล้ อ งกั บ ที่
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของ “ผี” ว่า
หมายถึง สิ่งที่มนุษย์เชื่อว่ามีสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว
แต่อาจจะปรากฏเหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือให้
โทษก็ได้ มีทั้งดีทั้งร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีบ้าน ผีเรือน ผี
ห่า หรือเรียกคนที่ตายไปแล้วว่าผี
จากค�ำนิยามดังกล่าว พบว่าลักษณะของผีแสดงออกถึง
ความพร่าเลือน (blur) ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนว่าแท้จริงนั้น
ผีคืออะไร ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ค�ำว่าผีได้รับการประกอบ
สร้างความหมายขึน้ ได้หลายลักษณะบนบริบททีแ่ ตกต่าง
ตัวอย่างที่แสดงถึงความหลากหลายของผีได้อย่างชัดเจน
คือ ผีที่ถูกน�ำเสนอผ่านสื่อมวลชน ซึ่งจะถูกประกอบ
สร้างขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นลักษณะร่วม เช่น ผีมีอยู่จริง ผี
ต้องมีความน่ากลัว ลึกลับ มีความเป็นอื่นแตกต่างไปจาก
มนุษย์ และลักษณะเฉพาะที่ถูกดัดแปลง เพิ่มหรือลดจาก
คุณสมบัติดั้งเดิมของผีที่ได้รับการยอมรับจากสังคมใน
ช่วงเวลานั้นๆ โดยความหมายผีที่ถูกประกอบสร้างขึ้น
ผ่านสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบสร้าง
ผ่านการเล่าเรื่อง ที่ต้องอาศัยจินตนาการเป็นฐานในการ
สร้างเรื่องราว และน�ำเสนอผ่านภาพและเสียง ในละคร
โทรทัศน์นั้น ท�ำให้ความเป็นผีที่ปรากฏเข้าไปแฝงฝังอยู่
ในมโนส�ำนึกของผู้ชม หากแต่แตกต่างไปตามความเชื่อ
และค่านิยมส่วนบุคคล ซึ่งความเชื่อนั้นๆ จะถูกสะท้อน
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมของผู้คนในสังคมที่
อาศัยผีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ
2. การเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์
		 โทรทัศน์เป็นสือ่ มวลชนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เป็นทัง้
เทคโนโลยีที่มีทั้งภาพและเสียง ผนวกกับกระบวนการ
ผลิตและการรับชมเป็นแบบสาธารณะ จึงมีลักษณะที่
เป็นสากล มีค่านิยม อุดมการณ์แฝงอยู่ในเนื้อหา รายการ
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โทรทัศน์ส่วนใหญ่เป็นรายการเพื่อความบันเทิง หนึ่งใน
นัน้ คือละครโทรทัศน์ประเภท soap opera (โซปโอเปรา) ที่
เป็นหนึง่ ในรูปแบบความบันเทิงทางโทรทัศน์แขนงหนึง่
ทีอ่ ยูค่ กู่ บั สังคมไทยมานานเกือบ 50 ปี โดยเริม่ ออกอากาศ
นับตั้งแต่สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2498
จนถึงปัจจุบนั (สมสุข หินวิมาน, 2545) ซึง่ ลักษณะประการ
ส�ำคัญของละครโทรทัศน์เป็นจินตคดีประเภทหนึ่ง ที่
มุ่งให้ผลด้านอารมณ์ ความรู้สึกเป็นส�ำคัญ ด้วยรูปแบบ
การน�ำเสนอทีห่ ลากหลาย จึงกลายเป็นสือ่ ทีผ่ ชู้ มเลือกทีจ่ ะ
เข้าถึงด้วยความสมัครใจในเวลาและพืน้ ทีส่ ว่ นตัว สิง่ เหล่า
นี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ท�ำให้ละครโทรทัศน์
สามารถที่จะสอดแทรกอุดมการณ์ต่างๆ แฝงเข้าไปกับ
ความบันเทิงได้อย่างลงตัว ซึ่งละครโทรทัศน์ อาจจะเป็น
เรื่องจริงที่น�ำมาดัดแปลงเป็นละครหรืออาจน�ำมาจาก
เค้าโครงเรื่องจริงบางส่วนในสังคมมาขยายแต่งเติมเป็น
ละครตามจินตนาการของผูป้ ระพันธ์และผูเ้ ขียนบท ละคร
โทรทัศน์ จึงเป็นพื้นที่ในการไหลเวียน ปะทะ ประสาน
กันของความหมายผ่านองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
			 1) แนวเรื่อง (genre) ในละครผีทางโทรทัศน์
เป็นการวิเคราะห์การน�ำเสนอเรื่องผีตามแนวเรื่องย่อย
(sub-genre) ทีส่ มั พันธ์ตอ่ แนวคิด (concept) และเชือ่ มร้อย
องค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องเล่า
		 2) โครงสร้างการเล่าเรื่อง (narrative structure/
features) เป็ น การวิ เ คราะห์ ล�ำดั บ เหตุ ก ารณ์ ใ นเรื่ อ ง
เพื่อสร้างความเข้าใจและความหมายให้เกิดแก่ผู้ชม โดย
จะท�ำการวิเคราะห์ตามล�ำดับขั้นการเล่าเรื่องที่ปรากฏใน
ละครผีทางโทรทัศน์ ตามล�ำดับ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การเริม่ เรือ่ ง
(exposition) การพัฒนาเหตุการณ์ (rising action) ขัน้ ภาวะ
วิกฤติสูงสุด (climax) ขั้นภาวะคลี่คลาย (falling action)
และขั้นการยุติเรื่องราว (ending)
		 3) ตัวละคร (character typology) เป็นวิเคราะห์
ลักษณะทางกายภาพภายนอกและลักษณะภายในจิตใจ
ของตัวละครผี และตัวละครมนุษย์ที่เป็นทั้งคู่ขัดแย้ง รวม
ถึงความขัดแย้ง (conflict) ทีเ่ กิดขึน้ ในใจของผีทมี่ ตี อ่ คูต่ รง
ข้ามและบริบทภายนอก รวมถึงผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
การกระท�ำของตัวละคร

		 4) แก่นความคิด (themes) เป็นการวิเคราะห์
สิ่งที่ผู้ชมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวละครผีใน
ละครโทรทัศน์ตามล�ำดับจุดมุ่งหมายในละคร คือ ระดับ
อารมณ์ ระดับความคิด และระดับจิตใจ
		 5) การสื่อความหมายในระดับสัญรูป (iconography) แบ่งออกเป็น
		 (1) สัญรูปทางด้านภาพ จะเป็นการท�ำหน้าที่
บอกเล่าข้อเท็จจริง ช่วยแปลความหมาย ลักษณะต่างๆ ซึง่
สิง่ เหล่านีจ้ ะมีผลต่อการเชือ่ มต่อจินตนาการ อารมณ์ ความ
รูส้ กึ การด�ำเนินเรือ่ ง ในการสร้างความหมายและการรับรู้
ความหมายของผู้รับสาร ต้องพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
มุมกล้อง (camera angles) ขนาดภาพ (size of shot) เทคนิค
การจัดแสง (lighting) การใช้เทคนิคการตัดต่อ (editing)
และการใช้เทคนิคพิเศษ (special effects)
		 (2) สัญรูปทางด้านเสียง เพราะเสียงใช้สื่อความ
หมายเพือ่ เน้นให้ภาพและบรรยากาศให้มคี วามส�ำคัญและ
สมจริงมากขึ้น ซึ่งลักษณะของเสียงที่ปรากฏในละครมี 4
ประเภทหลักๆ ได้แก่ เสียงพูด เสียงประกอบ เสียงดนตรี
และเสียงเงียบ
3.ทฤษฎี สั ญ วิ ท ยาและการสร้ า งความหมาย
(Semiology)
		
เฟอร์ดิน็องต์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand de Saussure,
1857-1913) เป็นนักปราชญ์ชาวฝรัง่ เศส ผูว้ างฐานคิดแบบ
โครงสร้างนิยม โซซูร์ได้เจาะลึกลงไปที่แกนกลางของ
กฏเกณฑ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้จารีตที่ท�ำให้ภาษาปฏิบัติการ
ได้ เขาได้ท�ำการบุกเบิกศึกษาด้านไวยากรณ์ที่มุ่งเน้น
ไปที่ตัวภาษามากกว่าข้อมูลที่สื่อออกมา โซซูร์แสดงให้
เห็นว่าที่มนุษย์สามารถสื่อสารกันออกมาได้อย่างเข้าใจ
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปสัญญะ (signifier)
และความหมายสั ญ ญะ (signified) ที่ ก ่ อ รู ป ให้ เ กิ ด
เป็นภาษา ตัวอย่างเช่น เสียงที่เปล่งออกมา ในรูปของ
ค�ำว่า “ม้า” คือรูปสัญญะ หรือตัวสือ่ (signifier) ทีจ่ ะน�ำไปสู่
ความคิดเกีย่ วกับสัตว์ทเี่ รียกว่า “ม้า” (signified) นอกจากนัน้
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป สั ญ ญะและความหมายของ
สัญญะเป็นการถูกก�ำหนดให้เป็นมากกว่าเป็นไปโดย
ธรรมชาติ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2555)
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โรลองด์ บาร์ธส์ (Roland Barthes, 1915 – 1980)
นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสได้สานต่อแนวความคิดของโซซูร์
อย่างเป็นระบบมากขึน้ ด้วยการขยายความเรือ่ ง “ความหมาย”
โดยในประเด็นนี้ อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ (2542) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า บาร์ธชี้ให้เห็นขั้นตอนของกระบวนการสร้าง
และให้ความหมาย 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนแรก ความ
หมายทางปรนัย (Denotation) หมายถึงความสัมพันธ์
พื้นฐานระหว่างสัญลักษณ์กับตัวอ้างอิง ขั้นที่สอง ความ
หมายทางสังคม (Connotation) จะถูกสร้างขึน้ มาจากคูข่ อง
สัญลักษณ์และความหมายทีไ่ ด้มกี ารก�ำหนดไว้แล้ว ขณะ
เดียวกันก็มลี กั ษณะแทนความรูส้ กึ นึกคิด ทัศนะ หรือคุณค่า
ของผู้ที่สร้างสัญลักษณ์นั้นๆ ขึ้นมาด้วย ส่วนความเชื่อ
แบบต�ำนาน (Myth) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความหมายใน
ขั้นตอนที่หนึ่งเข้าข่ายคุณค่าและวาทกรรมตามที่สังคม
ได้วางไว้ เช่น ลักษณะของ “ผี” ในสังคมไทย ส่วนใหญ่
มีลักษณะเกี่ยวโยงกับมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ที่ตายแล้ว
ซึง่ แตกต่างจาก “ผี” ในสังคมตะวันตก ทีส่ ว่ นใหญ่มลี กั ษณะ
เป็นผีทถี่ กู สร้างขึน้ เช่น แวมไพร์ แฟรงเกนสไตน์ เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ สัญวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่กับ
3 เรื่อง ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (2545) ได้อธิบายไว้ ได้แก่

1) ตัวสัญญะ (sign) ในทีน่ หี้ มายถึง ภาษาพูด ภาษาเขียน
ภาษาภาพ ภาษาเสียง ซึ่งต้องมีคุณสมบัติส�ำคัญ คือ ต้องมี
ความเป็นรูปธรรม มีความหมายมากไปกว่าตัวเอง และผูใ้ ช้
สัญญะ ต้องตระหนักว่ารูปธรรมดังกล่าวนั้นเป็นสัญญะ
2) รหัสหรือระบบ (code/system) เพราะสัญญะไม่ใช่
สิง่ ทีอ่ ยูโ่ ดดเดีย่ ว แต่เป็นสิง่ ทีด่ �ำรงอยูอ่ ย่างเป็นระบบ ความ
สัมพันธ์ของรหัส จะช่วยในการตีความหมายสัญญะ และ
3) วัฒนธรรม (culture) คือบ่อเกิดของสัญญะและ
รหัส สัญญะและรหัสจะถูกสร้างขึน้ และใช้งานอยูภ่ ายใต้
บริบทวัฒนธรรมหนึง่ เท่านัน้ หากเปลีย่ นบริบทไป ความ
หมายก็จะเปลีย่ นไปเช่นกัน ซึง่ ในการประกอบสร้างความ
หมายสาร และส่งรหัสสารถึงผู้รับสาร ในกระบวนการนี้
John Fiske (2011) ได้อธิบายถึงการเข้ารหัสทางโทรทัศน์
ว่าแบ่งได้เป็นระดับชั้นต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับการเข้า
รหัสทางละครโทรทัศน์ ซึ่งมีคุณสมบัติและลักษณะการ
เข้ารหัสทางภาพและเสียงที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
การสร้างความหมายในละครโทรทัศน์นนั้ จ�ำเป็นต้อง
อาศัยภาษาโทรทัศน์ (television language) ซึ่งพัฒนามา
จากรากฐานทางความคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา (semiology)
ผูช้ มจะท�ำการอ่านภาษาโทรทัศน์จากประสาทสัมผัส โดย

ตารางที่ 2 แสดงระดับชั้นการเข้ารหัสในละครโทรทัศน์
ระดับการเข้ารหัส
(Level)

กระบวนการเข้ารหัส
(Encode Process)

ตัวอย่างระดับการเข้ารหัส
(Example)

ระดับแรก
“ความเป็นจริง” (reality)

เหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดทางโทรทัศน์ จะได้รับ
การเข้ารหัสทางสังคม (Social code)

การแต่งกาย พฤติกรรมการพูดจา
กิริยาท่าทาง การแสดงออก

การเข้ารหัสทางเทคนิค (Technical code)
ผ่านการน�ำเสนอทางโทรทัศน์

ภาพ เสียง มุมกล้อง การจัดแสง
การตัดต่อ

เป็นรหัสทางอุดมการณ์ (ideology code)
ที่มีความสอดคล้องกับการยอมรับทางสังคม

ค่านิยม ความเชื่อ วัตถุนิยม ทุนนิยม

ระดับที่สอง
“การเสนอภาพตัวแทน” ถ่ายทอดรหัสการน�ำเสนอตัวแทนความเป็นจริง โครงสร้างการเล่าเรื่อง ปมขัดแย้ง
(representation)
ตามธรรมเนียม
ตัวละคร การกระท�ำ บทสนทนา ฉาก
(conventional representation code)
การแสดง
ระดับที่สาม
“อุดมการณ์” (ideology)
ที่มา: Fiske, 2011.
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อาศัยตาในการอ่านภาษาโทรทัศน์ และอาศัยหูในการอ่าน
ส่วนที่เป็นเสียง เพื่อที่จะได้ตีความให้เกิดความเข้าใจถึง
ความหมายและความรู้สึกตามเรื่องราวที่น�ำเสนอ ฉะนั้น
หากจะศึกษาสิ่งที่เรียกว่า “ผีในละครโทรทัศน์” อย่างมี
ความหมาย จึงจ�ำเป็นที่จะต้องศึกษาว่ามีระบบ ระเบียบ
กฎเกณฑ์อะไรบ้างในสังคมทีร่ ว่ มกันก�ำหนดสิง่ ทีเ่ รียกว่า
“ผี ใ นละครโทรทั ศ น์ ” ขึ้ น มา จึ ง ไม่ มี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ผี ”
ด�ำรงอยู ่ โ ดยตั ว เอง จะมี ก็ แ ต่ อ งค์ ป ระกอบด้ า นเทคนิ ค
ทางโทรทัศน์ ทั้งส่วนที่เป็นภาพ (image) ส่วนที่เป็นเสียง
(sound) ที่สร้าง “ผีในละครโทรทัศน์” ขึ้นมา ผนวกกับกฎ
เกณฑ์มาตรฐานการยอมรับทางสังคมที่สร้าง “ความเป็นผี”
ให้เกิดขึ้นในละครโทรทัศน์นั่นเอง
เมื่ อ ความหมายของสรรพสิ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ กฎเกณฑ์
ทางสังคมที่ร่วมประกอบสร้างขึ้น โลกยุคหลังสมัยใหม่
จึงเต็มไปด้วยสัญญะที่เกิดจากการจ�ำลอง (simulation)
จากแบบจ�ำลองของความจริง ด้วยศักยภาพในการผลิตซ�ำ้
ได้อย่างไม่จ�ำกัด อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ท�ำให้สงั คมในยุคนีต้ อ้ งกลายเป็นสังคมลำ�้ จริง (hyperreal)
ที่ไม่มีการสร้างสิ่งที่แปลกใหม่ เพียงแต่น�ำสิ่งเดิมๆ มา
ผสมผสานหรือดัดแปลง จนกลายเป็นสิง่ ทีค่ รอบง�ำและมี
อ�ำนาจเหนือมนุษย์ (Baudrillard, 1988, อ้างถึงใน จันทนี
เจริญศรี, 2545) นอกจากนี้ ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard,
1994) ยังชีใ้ ห้เห็นว่าสิง่ ทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการสร้างความ
เป็นจริงจ�ำลองขึ้นมาแทนความจริง ก็คือ สื่อมวลชน โดย
เฉพาะโทรทัศน์ สื่อโทรทัศน์และสื่อมวลชนประเภทอื่น
รวมทั้งอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส�ำคัญในการแพร่กระจาย
ข้อมูลข่าวสารไปในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และเข้าสูก่ ารรับรูข้ องผูช้ ม
การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารปริ ม าณมากมายมหาศาล
ท�ำให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารกลายเป็ น ความจ�ำเป็ น ของคน
ในสังคมร่วมสมัย เนื่องจากคนรู้สึกว่าไม่ได้เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม (desocialised) หรือ “ไร้สังคม”
(asocial) หากไม่เสพข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ด้วยเหตุนี้ ในการอ่านความหมายจากภาษาทีป่ ระกอบ
สร้างขึน้ เป็นละครผีทางโทรทัศน์ เรือ่ งหนึง่ ๆ จึงต้องถอดรือ้
กระบวนการประกอบสร้างตัวบท ซึ่งประกอบด้วยองค์
ประกอบในการเล่าเรือ่ งด้วยเทคนิคภาษาโทรทัศน์ กลวิธี

ในการเล่าเรือ่ งในบริบทความเชือ่ เรือ่ งผีในสังคมไทย เพือ่
ท�ำความเข้าใจความหมายทีผ่ สู้ ร้างต้องการน�ำเสนอ ผูว้ จิ ยั
จึงได้น�ำทฤษฎีสัญวิทยาตามแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม
และการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์มาใช้เป็นฐานในการ
ถอดรือ้ การประกอบสร้างความหมายผีในละครโทรทัศน์

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
1. การประกอบสร้างความหมายผีในละครโทรทัศน์
ผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่อง
		1.1 การประกอบสร้างความหมายผีผา่ นแนวเรือ่ ง
(genre)
		 จากการพิจารณาเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับตัวละครผี
จากละครโทรทัศน์ทงั้ 12 เรือ่ ง พบว่ามีเนือ้ หาหลักเกีย่ วกับ
ภู ต ผี ป ี ศ าจหรื อ วิ ญ ญาณ เวทมนตร์ ปรากฏการณ์
เหนือธรรมชาติ การติดต่อสือ่ สารข้ามภพระหว่างวิญญาณ
กับมนุษย์ ชวนให้ผชู้ มรูส้ กึ ตืน่ เต้น สยองขวัญ น่าสะพรึงกลัว
นอกจากนี้ กลวิธีในการน�ำเสนอพบว่า มีการผสมผสาน
ข้ามแนวเรือ่ ง (genre) อย่างหลากหลายมากขึน้ มีแนวเรือ่ ง
(genre) อื่นๆ เข้ามาผสมผสาน เช่น อารมณ์ ชีวิต (drama)
ความรัก (romantic) และการสืบสวน (detective) เรือ่ งราว
ทีน่ า่ ตืน่ เต้น (action) เข้ามาเกีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดความน่าสนใจ
และเร้าอารมณ์ของผูช้ ม (audience appeal) ได้สมจริงมากขึน้
เช่น ในละครเรือ่ ง เกิดแต่ชาติปางไหน (2542) และละครเรือ่ ง
ภูตสาวพราวเสน่ห์ (2551) ที่ผสมผสานแนวเรื่องตลก
เบาสมอง ตัวละครผีทปี่ รากฏจะมีรปู ร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์
กิริยา ท่าทาง น่ารัก มีน�้ำใจคอยช่วยเหลือมนุษย์อยู่เสมอ
นอกจากนี้ ผีในเรื่องอาจไม่มีอิทธิฤทธิ์พิเศษที่ดลบันดาล
ทีใ่ ห้คณ
ุ ให้โทษแก่มนุษย์ อาจมีเพียงลักษณะของวิญญาณ
บางเบาทีล่ อ่ งลอยไปมา หรือหากมีเวทมนตร์ เวทมนตร์นนั้
ก็มกั จะถูกใช้เพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์ ผูช้ มจึงได้รบั
การแฝงฝั ง ภาพของตั ว ละครผี ใ นละครที่ ผ สมผสาน
แนวเรื่อง (genre) ตลก เบาสมองว่ามีลักษณะน่ารัก น่าคบ
เป็นมิตร ไม่มีพิษ ไม่มีภัย
		นอกจากนี้ ยังมีการน�ำแนวเรือ่ งตลก เบาสมองไป
ผสมผสานกับละครผีโรแมนติก-สยองขวัญ เช่น ในละคร
เรือนกาหลง แม้กาหลงจะตายไปแล้ว แต่ความรักท�ำให้
เธอสามารถใช้ชีวิตอยู่กับคนรักได้เฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป
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โดยไม่มีใครรู้ว่าเธอคือผี แต่เมื่อถูกคุกคามจากหมอผีที่
หวังท�ำลายเธอ การปรากฏกายของกาหลง ก็เปลี่ยนไป
เป็นผีและแสดงออกถึงความน่าสะพรึงกลัวแก่ผู้พบเห็น
ความตลก เบาสมอง จึงถูกน�ำมาใช้คั่นอารมณ์ความน่า
กลัวของผีไม่ให้มอี �ำนาจคุกคามอารมณ์มนุษย์มากเกินไป
และเพื่อไม่ให้มนุษย์เกิดความกลัวจนปฏิเสธที่จะชม
เรือ่ งราวทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไปข้างหน้าอีกด้วย ซึง่ ในการก�ำหนด
แนวเรื่อง (genre) ที่ผสมผสานในละครผี ช่วยท�ำให้ผู้ชม
ถูกเร้าอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างที่ชมละคร เช่น
อารมณ์กลัว อารมณ์ตลกขบขัน อารมณ์ลึกลับ/ตื่นเต้น
หรื อ อารมณ์ รั ก และมิ ต รภาพระหว่ า งผี กั บ มนุ ษ ย์
ซึ่งอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ท�ำให้ผู้ชมสามารถเข้าใจถึง
อารมณ์และความรู้สึกของตัวละครผี และยังช่วยเน้นให้
การประกอบสร้างความหมายผีมีความชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
		1.2 การประกอบสร้างความหมายผีผา่ นโครงสร้าง
การเล่าเรือ่ ง พบรายละเอียดของพัฒนาการในการเล่าเรือ่ ง
5 ขั้นตอน ดังนี้
		1) การเริ่มเรื่อง (plot exposition) ในละครผี
ทางโทรทัศน์ จะมีเวลาในการเล่าเรือ่ งมากกว่าการเล่าเรือ่ ง
ผ่านภาพยนตร์ จึงสามารถปูเรือ่ งเพือ่ สร้างอารมณ์ให้ผชู้ ม
ได้เตรียมพบกับเรือ่ งราวน่าสะพรึงในล�ำดับต่อไปได้นานกว่า
ท�ำให้ตวั ละครผีทางโทรทัศน์ มักต้องปรากฏตัวในลักษณะ
ของมนุษย์ก่อน แล้วจึงถูกกระท�ำให้ตายด้วยวิธีการต่างๆ
ซึง่ ลักษณะการเปิดเรือ่ ง พบว่าจะถูกสร้างผ่านประเด็นหลักๆ
ที่ท�ำให้ผีมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากมนุษย์
ในเชิงผิดธรรมชาติ ได้แก่ ผีตอ้ งมีความพิเศษเหนือมนุษย์
เป็นได้ทั้งความพิเศษที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์
และตอนทีก่ ลายเป็นผีแล้ว เช่น ปิลนั ธา ในละคร ศีรษะมาร
มีพลังจิตทีแ่ ข็งแกร่งตัง้ แต่ตอนมีชวี ติ จนเมือ่ ตายไปก็ยงั มี
ความสามารถนีอ้ ยูห่ รือตัวละครผี ในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ มือ่ ตายไปแล้ว
นอกจากรู ป ร่ า งที่ โ ปร่ ง แสง น่ า สะพรึ ง กลั ว ก็ ยั ง มี
ความสามารถพิเศษในการเหาะเหินเดินอากาศ หายตัวได้
สะกดจิตมนุษย์ได้เช่นกัน ซึ่งความพิเศษทั้งหลายเหล่านี้
ก็เพื่อให้ผู้ชมได้รู้และเข้าใจว่าตัวละครผี มีความแตกต่าง
จากมนุษย์โดยสิ้นเชิง
ในละครทั้ง 12 เรื่อง ยังพบในทุกเรื่องว่าปรากฏการ
ตายของตัวละครผีด้วยโศกนาฏกรรม การเปิดเรื่องเช่นนี้

จึงนับว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความคัง่ ค้างในใจของ
มนุษย์ ที่ยังไม่ได้รับการสะสาง จึงต้องกลับมาบนโลก
มนุษย์อีกครั้งในลักษณะของผี เพื่อแก้แค้นผู้กระท�ำต่อ
ตนหรือแก้ไขในสิ่งที่ตนยังไม่ได้ท�ำก่อนตาย และยังไม่
สามารถไปสู่สุขคติได้
นอกจากนี้ ความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นว่ามีอ�ำนาจ
ในการบันดาลสุขและทุกข์แก่มนุษย์ จึงท�ำให้การเปิดเรือ่ ง
ปรากฏว่าผีถูกน�ำเสนอพ่วงกับพิธีกรรมหรือความเชื่อที่
ถูกส่งต่อหรือเล่าขานในรูปแบบต่างๆ เพือ่ สถาปนาอ�ำนาจ
ที่เหนือกว่ามนุษย์ให้กับผี ท�ำให้ผีมีความสามารถพิเศษ
ที่มนุษย์ยากที่จะต่อกร เช่น ในละครเรื่อง โรงแรมผี
ผีคุณหลวงนฤบาลบุรีรักษ์ ถูกน�ำไปฝังถึง 7 ป่าช้า เพื่อให้
วิญญาณมีความแข็งแกร่ง และกลับมาแก้แค้นได้อย่างสาสม
2) พัฒนาเหตุการณ์ (rising action) ย่างเข้าสู่ระยะ
“คนเจอผี” เป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคน
กั บ ผี เช่ น การช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น แบ่ ง ได้ เ ป็ น
มิตรภาพระหว่างเพื่อน มิตรภาพระหว่างคนรัก ซึ่งส่วน
ใหญ่ มิ ต รภาพในลั ก ษณะนี้ มั ก ปรากฏในละครที่ มี ผี ดี
เช่น ละครเรื่อง เกิดแต่ชาติปางไหน (2542) ภูตสาว
พราวเสน่ห์ (2551) แต่หากว่าเป็นผีที่มีความแค้นและ
ภารกิ จ ติ ด ค้ า ง จะถู ก สะท้ อ นออกมาในสั ม พั น ธภาพ
แบบผลประโยชน์ต่างตอบแทน เช่น ในละคร ศีรษะมาร
(2536) รากบุญ (2555) และ เวียงร้อยดาว (2557) โดยรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ที่กล่าวมา ต่างสะท้อนมาจากรูปแบบ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ซึง่ อาจทราบหรือไม่กไ็ ด้วา่ ผูไ้ ด้
ตนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันนั้นคือผี
3) ภาวะวิกฤติสงู สุด (climax) เมือ่ ถึงระยะนีเ้ ป็นการ
เผชิญหน้ากันใน 2 รูปแบบ คือ ผีเผชิญหน้ากับมนุษย์ เพือ่
ต่อสูแ้ ย่งชิงให้ได้ในสิง่ ทีต่ า่ งฝ่ายต่างต้องการ ไม่วา่ จะเป็น
ผลประโยชน์ของผี ไม่วา่ จะเป็นการแก้แค้นเอาคืน การท�ำ
ตามสิ่งที่คั่งค้างให้ส�ำเร็จ ขณะเดียวกัน มนุษย์ก็พยายาม
ที่จะก�ำจัดผีไปให้พ้นจากโลกมนุษย์เช่น ในละคร ภาพ
อาถรรพ์ (2534) ทายาทอสูร (2535) สุสานคนเป็น (2545)
โรงแรมผี (2553) เวียงร้อยดาว (2557) เป็นต้น ส่วนใน
อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ผีต้องตกอยู่ในสภาวะการต่อรองกับ
สภาพความเป็นจริง ที่อย่างไรก็ตามผีไม่สามารถที่จะอยู่
บนโลกมนุษย์ตอ่ ไปได้อกี เช่น ในละคร ศีรษะมาร (2536)
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เกิดแต่ชาติปางไหน (2542) ภูตสาวพราวเสน่ห์ (2551)
เรือนกาหลง (2556) เป็นต้น
4) ขัน้ ภาวะคลีค่ ลาย (falling action) เป็นการเคลือ่ น
เข้าสู่ช่วงที่ขั้วของอ�ำนาจที่จะถูกถ่ายโอน ซึ่งในการแก้
แค้นของผี แม้ว่าในระหว่างที่กระท�ำ จะมีอิทธิฤทธิ์และ
อ�ำนาจที่สูงส่งกว่ามนุษย์ แต่ในท้ายที่สุด ไม่มีผีตนใดที่
จะสามารถฝืนความเป็นจริงได้ เนื่องจากโลกมนุษย์ เป็น
พืน้ ทีท่ มี่ นุษย์เท่านัน้ จะมีสทิ ธิชอบธรรมในการใช้อ�ำนาจ
ตามธรรมชาติ ต่อให้ผีพยายามดิ้นรนต่อรอง ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะ โดยใช้วิธีการใดๆ ก็ตามในการจัดการกับมนุษย์
สุดท้ายอ�ำนาจนัน้ ก็จะถูกถ่ายโอนไปอยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของมนุษย์อยู่ดี และผีก็จะหมดอ�ำนาจลง และถูกก�ำจัดไป
จากโลกมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้ หากเป็น
ผีดี ก็จะยอมจ�ำนนต่อความตายแต่โดยดี แต่หากเป็นผีรา้ ย
ก็จะไม่ยอมรับความจริงโดยง่าย
5) ขั้นยุติเรื่องราว (ending) เป็นจุดจบของผีบนโลก
มนุษย์ ไม่วา่ ผีดหี รือผีรา้ ย อย่างไรก็ตามต้องจากโลกนีไ้ ป
อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าในรายที่เป็นผีดี เช่น ผีอานนท์
ในละครเรื่อง เกิดแต่ชาติปางไหน (2542) และผีนิศาใน
ละคร ภูตสาวพราวเสน่ห์ (2551) ได้กลับมาเกิดใหม่อกี ครัง้
ในสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ กี ว่าเดิม รวมทัง้ เทียนกันยาทีไ่ ด้รบั
โอกาสให้อยู่ต่อเพื่อท�ำความดีในร่างของเจ้าบัวค�ำแก้ว
ในละคร จงกลกิ่งเทียน (2553) ตรงกันข้ามกับผีร้ายอย่าง
เจ้าบัวค�ำแก้วทีไ่ ม่สามารถกลับเข้าร่างเดิมได้ และต้องไป
เรียนรู้ ชดใช้กรรมก่อน จึงได้กลับมาพบกับร่างเดิมของเธอ
ซึ่งก็คล้ายคลึงกับจุดจบของผีร้ายในอีกหลายๆ เรื่อง เช่น

ในละคร ภาพอาถรรพ์ ผีคณ
ุ ประยงค์ ต้องยอมจ�ำนนและจ�ำ
จากความรักทีเ่ ธอเฝ้ารอคอยมานานเป็นร้อยปี เช่นเดียวกับ
ในละคร โรงแรมผี ผีคณ
ุ หลวงนฤบาลบุรรี กั ษ์ ต้องถูกปราบ
จนยอมจ�ำนนต่อความแค้นที่ฝังใจ และผีเวียงแก้วและ
ผีกาหลง ในละคร เวียงร้อยดาว และ เรือนกาหลง กว่าทัง้ สอง
จะหลุดพ้นจากความแค้นได้ ก็ตอ้ งได้รบั เมตตาธรรมจาก
พระสงฆ์ครั้งแล้วครั้งเล่า
นอกจากนี้ หากผีมีการสืบทอด/คงกระพันต่อไปได้
ผีจะต้องมีการปรับแปลงลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ ที่
จะสามารถอยูบ่ นโลกมนุษย์ตราบจนกว่าจะถูกปราบด้วย
วิธกี ารอืน่ ๆ เช่น ผีหวั ขาดอย่าง ปิลนั ธา ในละคร ศีรษะมาร
ที่ถูกท�ำลายจนไม่เหลือร่างกาย มีเพียงแค่พลังจิตที่ต้อง
สือ่ สารผ่านเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพือ่ รอวันกลับมามีชวี ติ ใหม่
อีกครั้ง เช่นเดียวกับละคร สุสานภูเตศวร ที่ตอนจบของ
เรื่องมีการค้นพบสร้อยตรีพัตราสูรอีกครั้ง ซึ่งสร้อยนี้มี
พลังอ�ำนาจในการควบคุมร่างกายและจิตใจของมนุษย์
ทุกคนที่ได้สวมใส่ และในละคร ทายาทอสูร ที่แม้ว่าดวง
จิตของอสูรโขนจะถูกท�ำลาย และร่างของคุณยายวรนาฎ
จะสูญสลายไปแล้ว แต่ในฉากสุดท้ายก็ยังปรากฏภาพ
ตุ๊กตาตะขาบและเสียงของอสูร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ
การสืบทอดทายาทอสูร ซึง่ ในการเสนอปมใหม่ทงิ้ ท้ายไว้
ให้คิดหลังขั้นตอนการยุติเรื่องราว (ending) เช่นนี้ ถือว่า
เป็นการประกอบสร้างความหมายให้เห็นว่าผีนนั้ ถูกก�ำจัด
ได้ยาก โดยมากมักจะเป็นผีที่มีอิทธิฤทธิ์และอ�ำนาจกล้า
แกร่ง ทีพ่ ยายามจะท้าทายอ�ำนาจธรรมชาติบนโลกมนุษย์
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ภาพที่ 1 แสดงพัฒนาการการเล่าเรื่องในละครผีทางโทรทัศน์

3. Climax

“คน (คู่ขัดแย้ง) กับ ผี”
ต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจเพื่อความอยู่รอด

2. Rising Action

4. Falling Action

มีสัมพันธ์ภาพในรูปแบบต่างๆ

มีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้ในสิ่งที่ต้องการ

“คน - เจอ - ผี”

1. Exposition

• มนุษย์ที่จะกลายเป็นผี หรือผีต้องมีความพิเศษ
• ผีต้องประสบกับโศกนาฏกรรมครั้งรุนแรงในชีวิต
• เรื่องราวของผีถูกท�ำให้เป็นต�ำนานเล่าขาน

1.3 การประกอบสร้างความหมายผีผ่านตัวละคร
การกระท�ำของตัวละครมนุษย์ ก่อให้เกิดความหมายผีต่อ
มุมมองของมนุษย์ ซึ่งในการประกอบสร้างความหมายผี
ผ่านตัวละคร สามารถประกอบสร้างได้จาก 2 ประเด็นหลัก
ดังต่อไปนี้
1) การประกอบสร้างความหมายผีผ่านทางลักษณะ
ภายนอกของผี ผีมีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ ฉะนั้น ผี
ย่อมต้องรักษาคุณลักษณะแบบเดียวกับมนุษย์ไว้ ไม่ว่า
จะเป็นเพศ อายุ ชนชั้นทางสังคมหรือแม้กระทั่งลักษณะ

“คน กับ ผี”

5. Ending

ผีจะถูกก�ำจัดให้พ้นไปจากโลกนี้
หรือหากปรากฎว่ายังคงอยู่ได้
จะไม่ได้อยู่ในลักษณะเดิม
ต้องมีการปรับแปลงไป

ทางกายภาพที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ แต่สิ่งที่ต่างไป
คือ ลักษณะพิเศษที่แสดงออกผ่านเทคนิคพิเศษ เพื่อให้
เกิดความสมจริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคพิเศษที่เกิด
จากคอมพิวเตอร์ การแต่งหน้า แต่งกาย และสัญรูปทาง
ภาพและเสียงทีช่ ว่ ยขับเน้นให้ผมี คี วามแตกต่างจากมนุษย์
นอกจากนี้ผู้ช่วยผีหรือคู่ขัดแย้ง ยังเป็นการน�ำเสนอเรื่อง
ของสถาบันทางสังคมที่ให้ความหมายผีว่าอยู่ในฐานะใด
และเป็นการตอกย�้ำให้ผู้ชมตระหนักว่าผีไม่ใช่มนุษย์ ซึ่ง
มีรายละเอียดในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงการประกอบสร้างความหมายผีผ่านลักษณะภายนอกของผี
ลักษณะของตัวละครผีที่ปรากฏภายนอก
ละคร

ตัวละครผี

เพศ

ชนชั้น

ลักษณะทางร่างกาย

อ�ำนาจที่มีต่อมนุษย์
ด้วยตนเอง

ผู้ช่วยผี

คู่ขัดแย้ง

ภาพอาถรรพ์

คุณประยงค์

หญิง

สูง

โปร่งแสง หน้าตา
ท่าทางเหมือนมนุษย์
ไม่มีความน่ากลัว

มีอิทธิฤทธิ์

ผีบ่าวไพร่

พุทธคุณ

ทายาทอสูร

อสูรโขนร่างคุณ
ยายวรนาฏ

ชาย

ล่าง

ร่างโปรงแสงผู้ชาย
สิงร่างวรนาฏซึ่งเป็น
มนุษย์ผู้หญิง

มีอิทธิฤทธิ์

เวทย์มนต์ด�ำ

พุทธคุณ

ศรีษะมาร

ปิลันธา

หญิง

กลาง

ร่างกายมนุษย์โดยใช้
พลังจิต

ใช้พลังจิต

วิทยาศาสตร์

ความตาย

เกิดแต่ชาติ
ปางไหน

อานนท์

ชาย

ล่าง

วิญญาณโปร่งแสง

-

• รีโมทวิเศษ
• เพื่อนมนุษย์

พุทธคุณ

สุสานคนเป็น

ลั่นทม

หญิง

กลาง

วิญญาณโปร่งแสง

มีอิทธิฤทธิ์

• แพทย์แผน
โบราณ
• หลานสาว

ภูตสาวพราว
เสน่ห์

นิศา

หญิง

ล่าง

วิญญาณโปร่งแสงและ
ทึบแสงได้ เมื่อมีคน
ท�ำบุญให้มากพอ

-

ผีและมนุษย์

สุสานภูเตศวร

ภูเตศวร

ชาย

สูง

ร่างมนุษย์

มีอิทธิฤทธิ์

ผี ผู้รับใช้

พุทธคุณ

โรงแรงผี

คุณหลวงนฤบาล
บุรีรักษ์

ชาย

สูง

วิญญาณโปร่งแสง

มีอิทธิฤทธิ์

มนุษย์
(บ่าว)

พุทธคุณ

เทียนกันยา

หญิง

กลาง

ร่างมนุษย์

-

บรรพบุรุษ
ของเจ้าบัวค�ำ
แก้ว

ผีเจ้าบัวค�ำ
แก้ว

เจ้าบัวค�ำแก้ว

หญิง

สูง

วิญญาณโปร่งแสง

-

-

ผี
บรรพบุรุษ:
เจ้าย่าบัว
ละวง

รากบุญ

ตัวละครผีในเรื่อง

หลาก
หลาย

หลาก
หลาย

วิญญาณโปร่งแสง

-

มนุษย์

พุทธคุณ

เรือนกาหลง

กาหลง

หญิง

ล่าง

วิญญาณโปร่งแสง
และทึบแสงได้ ด้วย
อานุภาพความรัก

-

มนุษย์

พุทธคุณ

เวียงร้อยดาว

เวียงแก้ว

หญิง

ล่าง

วิญญาณโปร่งแสง

-

มนุษย์

พุทธคุณ

จงกลกิ่งเทียน
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2) การประกอบสร้างความหมายผีผา่ นลักษณะทางจิตใจ
ของผี เป็นการแสดงออกถึงเจตนาของผีวา่ มีวตั ถุประสงค์
แบบดีหรือร้าย ซึง่ ในการประกอบสร้างความหมายของผี

ที่ดีหรือร้ายที่ส�ำคัญ ขึ้นอยู่กับว่าผีนั้นมีอดีตก่อนตาย
อย่างไร ปมในใจ รวมไปถึงเป้าหมายในใจทีอ่ ยากสะสาง
อย่างไร ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงการประกอบสร้างความหมายผีผ่านลักษณะทางจิตใจของผี
ละคร

ตัวละครผี

ภาพอาถรรพ์

ลักษณะของตัวละครผีที่ปรากฏภายนอก
ปมในใจตอนเป็นคน

สาเหตุการตาย

เป้าหมายในใจตอนเป็นผี

คุณประยงค์

ผิดหวังในความรัก

ฆ่าตัวตาย

ต้องการอยู่กับคนรั
แบบคนกับผี

ทายาทอสูร

อสูรโขนร่างคุณยายว
รนาฏ

ผิดหวังในความรักและ
ความแค้น
ที่ถูกกระท�ำ

ถูกท�ำร้าย ไดเฝึกวิชา
มนต์ด�ำเพื่อถอดจิตไป
สิงในตุ๊กตา

อยู่สืบทอดทายาทอสูรเพื่อ
แก้แค้น

ศรีษะมาร

ปิลันธา

ต้องการเอาชนะ

ถูกรถชน กระจกบาดคอ
ขาด

อยากมีชีวิตอยู่อย่างไม่มีวัน
ตาย

เกิดแต่ชาติปางไหน

อานนท์

เป็นห่วงครอบครัว

ถูกฆ่าชิงทรัพย์

อยากดูแลครอบครัวตน

สุสานคนเป็น

ลั่นทม

ผิดหวังในความรัก

ถูกสามีวางแผนลอบฆ่า

อยากให้สามีกลับตัวกลับใจ
และอยู่ร่วมกันแบบคนกับผีได้

ภูตสาวพราวเสน่ห์

นิศา

อยากเป็นนักแสดง

ถูกไฟคลอกตายโดย
อุบัติเหตุ

ถึงจะกลายเป็นผีไปแล้ว
แต่ก็อยากแสดงละครให้จบ

สุสานภูเตศวร

ภูเตศวร

ผิดหวังในความรัก

ถูกฆ่าตาย

ตามหาคนรักชาติก่อนให้พบ
เพื่อน�ำไปชุบชีวิตและ
อยู่ร่วมกัน

โรงแรงผี

คุณหลวงนฤบาลบุรีรักษ์

ผิดหวังในความรัก

ฆ่าตัวตาย

แก้แค้นคนที่รักอย่างสาสม

เทียนกันยา

ผิดหวังในความรัก

ถูกสามีฆ่าตายโดย
อุบัติเหตุ

อยู่ในร่างนี้เพื่อแก้แค้นสามี
ให้ได้

เจ้าบัวค�ำแก้ว

ผิดหวังในความรัก

ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิต

คืนสู่ร่างเดิมของตนให้ได้

รากบุญ

ตัวละครผีในเรื่อง

ยังไม่ได้ท�ำดังที่อยาก

ถูกฆ่าตาย

ได้ท�ำในสิ่งที่ตั้งใจก่อนตาย

เรือนกาหลง

กาหลง

ยึดมั่นถือมั่นในความรัก

ถูกฆ่าตาย

อยู่กับคนที่รักให้นานที่สุด

เวียงร้อยดาว

เวียงแก้ว

ถูกกระท�ำจากผู้ที่มี
สถานะสูงกว่า

ถูกฆ่าตาย

ตามแก้แค้นผู้ที่ท�ำร้ายตนอย่าง
สาสม

จงกลกิ่งเทียน
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จากตาราง พบว่า ในการแสดงบทบาทผีร้ายหรือผีดี
นัน้ นับว่าเป็นการประกอบสร้างให้มนุษย์เข้าใจว่า ผีดตี อ้ ง
ช่วยเหลือเจือจุนมนุษย์ โดยเฉพาะคนดี ตามค�ำกล่าวที่ว่า
คนดีผคี มุ้ ซึง่ ในละครผี ทางโทรทัศน์พบลักษณะทีเ่ ข้าข่าย
ผีดี จ�ำนวน 4 เรือ่ ง คือ ผีอานนท์ ในละคร เกิดแต่ชาติปางไหน
(2542) ผีคุณนายลั่นทม ในละคร สุสานคนเป็น (2545)
ผีนิศา ในละคร ภูตสาวพราวเสน่ห์ (2551) ผีเทียนกันยา
ในละคร จงกลกิ่งเทียน (2552) ที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ ไม่
ท�ำร้ายและฆ่าคน อาจมีหลอกหลอนคนชั่วบ้าง แต่ก็เพื่อ
ช่วยคนดี ส่วนผีร้ายที่มักจะหลอกหลอน ท�ำร้ายหรือฆ่า
มนุษย์เพื่อผลประโยชน์ของตน พบได้ในละครที่ผีมีปม
ความแค้นในใจ อาจเป็นแค้นที่ถูกกระท�ำทารุณกรรม
หรือแค้นในความรัก เช่น ผีคุณประยงค์ ใน ภาพอาถรรพ์
(2534) อสูรโขน ใน ทายาทอสูร (2535) ผีคุณหลวงฯ ใน
โรงแรมผี (2552) และผีเวียงแก้ว ใน เวียงร้อยดาว (2557)

อย่างไรก็ตาม การประกอบสร้างผีด-ี ผีรา้ ยในละครโทรทัศน์
เป็นการช่วยให้แนวทางแก่มนุษย์ได้เข้าใจว่า หากท�ำดี
จะต้องได้ดี และถ้าท�ำชั่วก็จะได้รับผลแห่งกรรมชั่วนั้น
ตอบแทน
		1.4 การประกอบสร้างความหมายผีผ่านแก่น
ความคิด (theme) ละครโทรทัศน์ผที างโทรทัศน์ ประกอบ
ไปด้วยที่มาของเหตุการณ์และพฤติกรรมของตัวละครที่
เป็นมนุษย์และผี ความคิด รวบยอดที่ผู้ผลิตละครต้องการ
น�ำเสนอ จะถูกตีความตามมุมมองของมนุษย์ในฐานะของ
ผูช้ ม (audience) ทีม่ คี วามรูส้ กึ นึกคิด ความเชือ่ จินตนาการ
และความเข้าใจที่ลึกซึ้งในระดับที่ต่างกัน ฉะนั้น ความ
หมายผีจะถูกประกอบสร้างจากการสะท้อนมุมมองของ
มนุษย์ทมี่ ตี อ่ ผี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับอารมณ์ ระดับความคิด
และระดับจิตใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5 แสดงการประกอบสร้างความหมายผีผ่านแก่นความคิด
มิติของแก่นความคิด
การประกอบสร้างความหมายผีผ่านแก่นความคิดที่ปรากฏผ่านการน�ำเสนอในละคร
1) การประกอบสร้าง
ละครท�ำหน้าที่ในการให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมด้วยการตอบสนองความต้องการทาง
ความหมายผี ในระดับอารมณ์ อารมณ์ของมนุษย์ ตัวละครผีในละครโทรทัศน์ จึงเป็นตัวแทนของสภาวะอารมณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ เช่น ผีท�ำให้เกิดอารมณ์รักและมิตรภาพ ผีท�ำให้เกิดอารมณ์
กลัว อารมณ์โกรธ รู้สึกแค้น ชิงชัง หรือ สงสาร
2) การประกอบสร้าง
เป็นการใช้เหตุและผลในการยกระดับความคิดและสติปัญญา ผ่านการน�ำเสนอทาง
ความหมายผี ในระดับความคิด ละครโทรทัศน์ ในระดับที่ก่อให้เกิดความคิดอ่านในการด�ำเนินชีวิต โดยซึมซับสาระ
เข้าไปโดยผ่านเนื้อเรื่องเหตุการณ์ หรือบุคลิกลักษณะ ตัวละคร ซึ่งในละครผีทาง
โทรทัศน์จะน�ำเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็น “ความเป็นผี” ที่อยู่เกินไปกว่าจะสัมผัส
ได้ด้วยสภาวะอารมณ์ คือ สามารถแยกแยะความเป็นผีออกจากความเป็นมนุษย์ได้
เช่น ผีมีความเป็นอื่น ผีมีอ�ำนาจ และแม้กระทั่งผู้ชมเชื่อว่าผีมีอยู่จริง
3) การประกอบสร้าง
ความหมายผี ในระดับจิตใจ

การกระท�ำและบทสรุปของตัวละครผี จะเป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมที่สะท้อนให้เห็น
ถึงแนวคิดและความเชื่อของมนุษย์ในสังคมไทย นั่นคือ กฎแห่งกรรม ที่เชื่อในการก
ระท�ำ ว่าย่อมมีเหตุและผลที่สมกัน ผีจึงเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ที่เกิดจากความ
อยากได้ อยากมี อยากเป็น ไม่อยูก่ บั ความเป็นจริงปัจจุบนั ขณะ หากผูช้ มชมละครแล้ว
สามารถพัฒนากระบวนการคิดมาถึงจุดนี้ได้ ก็จะท�ำให้ละครผีทางโทรทัศน์ สามารถ
น�ำพามนุษย์ไปสู่ความจริงอันจริงแท้ได้
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จากตาราง พบว่าการประกอบสร้างความหมายผี
ผ่านแก่นความคิดที่จ�ำแนกตามจุดมุ่งหมายของละคร 3
ระดับ คือ ระดับอารมณ์ ระดับความคิด และระดับจิตใจ
ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง เพราะ
ในการชมละครเรื่องหนึ่ง ต้องอาศัยการรับรู้ ขบคิดและ
ท�ำความเข้าใจผ่านจุดมุ่งหมายของละครทั้ง 3 ระดับไป
พร้อมๆ กันโดยล�ำดับแรกย่อมเกิดสภาวะอารมณ์ต่างๆ
แก่ผู้ชมในการชมละครผี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์กลัว
และอาจเกิดอารมณ์เศร้า สงสาร หรือรักและมิตรภาพตาม
มาได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและแนวเรื่อง (genre) ของละคร
นั้นๆ เมื่อเกิดสภาวะอารมณ์ต่างๆ เป็นพื้นฐานแล้ว ย่อม
เกิดความสนใจและคิดหาเหตุผล ท�ำให้เกิดการขบคิดใน
ระดับความคิดขึ้นต่อว่า สภาวะอารมณ์จากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุมาจากสิ่งใด และจะเป็นผลต่อไปเช่น

ไร ซึ่งความคิดในระดับนี้ ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ และเชื่อม
โยงประสบการณ์ในละครผีกับชีวิตจริงของผู้ชมนอกจอ
โทรทัศน์ เพื่อเป็นบทเรียนจ�ำลองให้ผู้ชมเรียนรู้ และหาก
ผูช้ มสามารถท�ำความเข้าใจนอกเหนือไปจากบทสรุปของ
เรื่องราวในละครได้ ก็จะสามารถเข้าใจถึงเป้าหมายที่แท้
จริงในชีวิตของมนุษย์ที่นอกเหนือไปจากความพึงพอใจ
ทางโลก ก็จะท�ำให้ละครเรื่องนั้นสามารถพาผู้ชมไปสู่จุด
มุ่งหมายของละครที่ลึกถึงระดับจิตใจได้เช่นกัน
		1.5 การประกอบสร้างความหมายผีผ่านการสื่อ
ความหมายในระดับสัญรูป (iconography) พบประเด็น
ของการสื่อความหมายในระดับสัญรูปที่ปรากฏในละคร
ผีทางโทรทัศน์ ซึง่ มีสว่ นในการประกอบสร้างความหมาย
ผีในละครโทรทัศน์ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 6 การประกอบสร้างความหมายผีในละครโทรทัศน์ :การสื่อความหมายในระดับสัญรูป
มิติความหมาย
ในระดับสัญรูป

สัญรูป
ทางด้านภาพ

ลักษณะการน�ำเสนอ
ในละครโทรทัศน์

ความหมายผีที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในละครโทรทัศน์

มุมกล้อง
(camera angles)

มักใช้มุมกล้องด้วยภาพมุมต�่ำ (low angle shot) เพื่อประกอบสร้างความหมายผีในด้าน
ความมีอ�ำนาจ น่ากลัว และสือ่ ให้เห็นความแตกต่างของผีและคน และยังปรากฏมุมเฝ้ามอง
(objective angle shot) เพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ เหมือนตัวละครคนก�ำลังถูกตัวละครผีแอบมอง
อยู่ ซึ่งมุมมองนี้พบมากเช่นกัน

ขนาดภาพ
(size of shot)

ตัวละครผีในละครโทรทัศน์ มักถูกใช้ขนาดภาพใกล้ (closed up-CU) หรือใกล้มาก (extreme
closed up-ECU) เพื่อใช้เน้นความน่ากลัว และความเป็นอื่นของผี เช่น เวลาผีโกรธมักใช้
ภาพระยะใกล้ (CU) เพือ่ บ่งบอกถึงความเกรีย้ วกราดและความน่ากลัว และยังมีการน�ำภาพ
ระยะใกล้ (CU) มาใช้ต่อเนื่องกับภาพระยะใกล้มาก (ECU) เพื่อเน้นสภาวะอารมณ์ และ
เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างผู้ชมกับตัวละครผี นอกจากนี้ ยังใช้ ECU เพื่อสื่อความหมายที่
แสดงออกซึ่งอ�ำนาจบางประการของผีที่มีเหนือมนุษย์ เช่น การใช้พลังจิตในการควบคุม
ร่างกายและจิตใจของมนุษย์ เป็นต้น

เทคนิคการจัดแสง
(lighting)

การจัดแสงเพือ่ สร้างให้เกิดความลึกลับ น่ากลัวในละครผี มักใช้การจัดแสงแบบสว่างน้อย
(low key) และใช้การวางต�ำแหน่งของแสงหลักให้อยูใ่ นต�ำแหน่งตำ�่ และส่องไปทีต่ วั ละครผี
เพือ่ ให้ไฟตกกระทบทีส่ ว่ นคางและจมูก ท�ำให้ภาพของตัวละครผี มีความน่ากลัวมากยิง่ ขึน้

เทคนิคการตัดต่อ
(editing)

ในการปรากฏตัวของตัวละครผีในละครโทรทัศน์ มักนิยมตัด shot ไปมาอย่างรวดเร็ว ใน
แบบที่ผู้ชมไม่ทันตั้งตัว เพื่อแสดงให้เห็นว่าผีปรากฏตัวเมื่อใดก็ได้ ไม่สามารถคาดเดาได้
ขณะเดียวกัน ฉากก่อนทีต่ วั ละครผีจะปรากฏตัว มักปรากฏภาพตอนกลางคืน หรือภาพมืด
แล้วจึงตัด (cut) เข้าสู่ภาพผีปรากฏตัว

เทคนิคพิเศษ
(special effects)

เทคนิคพิเศษท�ำให้ผีมีความเป็นอื่นไปจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแต่งหน้าให้ดูน่า
กลัว น่าขยะแขยง หรือเทคนิคสร้างความเหนือจริงจากคอมพิวเตอร์ ที่ท�ำให้ผีมีอิทธิฤทธิ์
แตกต่างไปจากมนุษย์ เช่น การเหาะเหินเดินอากาศ การหายตัว เป็นต้น
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มิติความหมาย
ในระดับสัญรูป

ลักษณะการน�ำเสนอ
ในละครโทรทัศน์

เสียงพูด

เสียงประกอบ

สัญรูป
ทางด้านเสียง
เสียงดนตรี

เสียงเงียบ

ความหมายผีที่ถูกประกอบสร้างขึ้นในละครโทรทัศน์

ตัวละครผีอาจมีเสียงพูดเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เสียงพูด
ของผีในบางฉาก จะมีการดัดแปลงเสียงพูดให้มีลักษณะแตกต่างไป เพื่อให้
ผู้ชมทราบว่านี่คือตัวละครผี และมีความแตกต่างจากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ดัดแปลงให้ทุ้ม แหบ เนิบนาบ ยานคาง เย็นยะเยียบ หรือแม้กระทั่งเสียง
หัวเราะที่แหลมบาดหู ซึ่งการดัดแปลงนี้อาจเกิดจากการดัดแปลงเสียงด้วย
ความสามารถของนักแสดง หรือจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการ
ดัดแปลงเสียงให้แตกต่างจากเสียงพูดของตัวละครปกติก็ได้
มีทงั้ เสียงธรรมชาติ และเสียงสังเคราะห์ ซึง่ ถูกน�ำมาใช้ประกอบในละคร เพือ่
ขับเน้นให้ผู้ชมเกิดอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ในฉากนั้นๆ เช่น เสียงธรรมชาติ
จากลมฟ้าลมฝนที่พัดโหมอย่างรุนแรง ถูกใช้ในเวลาที่ผีโกรธเกรี้ยวกราด
หรือเสียงธรรมชาติอย่างหมาหอน ที่ถูกใช้ก่อนที่ผีจะปรากฏตัว ส่วนเสียง
สังเคราะห์มักจะถูกท�ำขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงเสียงที่ไม่ได้มีตามธรรมชาติ เพื่อ
ขับเน้นความพิเศษของตัวละครผี เช่น เสียงอสูรในเรื่องทายาทอสูร เสียง
สังเคราะห์ในเรื่องภาพอาถรรพ์ที่บ่งบอกถึงการย้อนอดีต
เสียงดนตรีถูกใช้ประกอบในละคร เพื่อสื่อถึงอารมณ์ของเหตุการณ์แต่ละ
ฉาก ซึ่งลักษณะของโทน จังหวะ หรือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีจะมีลักษณะที่
สอดคล้องกับเรื่องราวในฉากนั้นๆ เช่น ในละครภาพอาถรรพ์ หากเป็นช่วง
เวลาปัจจุบัน ดนตรีจะมีการใช้เสียงประกอบที่ทันสมัย เป็นเครื่องดนตรีสมัย
ใหม่ แต่หากตัดกลับไปเป็นฉากในอดีต จะมีการใช้เสียงประกอบเป็นเครื่อง
ดนตรีไทย บรรเลงเพลงไทยเดิม นอกจากนี้ ยังมีเพลงประกอบละคร เพือ่ ช่วย
ให้ผู้ชมเข้าใจความรู้สึกของตัวละครมากขึ้น
การทีผ่ ชู้ มใช้จนิ ตนาการในฉากต่างๆ ของละครผีทางโทรทัศน์ เสียงเงียบเป็น
ส่วนหนึง่ ถูกน�ำมาใช้ เพือ่ ประกอบสร้างความหมายผี ในลักษณะทีไ่ ม่สามารถ
คาดเดาได้ สร้างความตืน่ เต้นให้แก่ผชู้ มทีไ่ ม่สามารถรูไ้ ด้แน่ชดั ว่า ในฉากต่อ
ไปผีจะปรากฏตัวขึน้ ในลักษณะใด ส่วนไหนของจอโทรทัศน์ และจะน่ากลัว
เพียงใด ท�ำให้ผชู้ มระทึกขวัญและหวาดผวา ซึง่ มักใช้กอ่ นฉากทีผ่ จี ะปรากฏตัว

2. การปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์ผ่านการเล่าเรื่อง
		 ผู้วิจัยพบว่ามีทั้งลักษณะร่วมและลักษณะที่ปรับแปลงไป ซึ่งไม่ได้สอดคล้องกับล�ำดับเวลา ในการออกอากาศ
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 7 แสดงการสรุปความหมายผีจากการประกอบผ่านองค์ประกอบในการเล่าเรื่อง
ความหมายผีที่ถูกประกอบสร้างซ�้ำๆ
ผ่านการน�ำเสนอในละครโทรทัศน์
- ผีมีอยู่จริงในสังคม
- ผีมีความพิเศษแตกต่างจากมนุษย์
- ผีมีอ�ำนาจ อิทธิฤทธิ์ ให้คุณให้โทษแก่มนุษย์
- ผีมักจะผ่านการตายอย่างทุกข์ทรมาน
- ผีมีความน่ากลัว
- ผีมีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ทั้งทางดี-ทางร้าย
- ผีมีความเป็นอื่น อยู่ร่วมกับมนุษย์ไม่ได้
- ผีเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
- ผีเป็นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนชั้น
- ผีอยู่นอกเหนือการยอมรับจากสถาบันต่างๆ ในสังคม
- ผีต้องถูกก�ำจัดไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
- ผีมักหลงผิดอยู่ในอ�ำนาจ มักมีมนุษย์เป็นผู้เตือนสติ
- ผีสืบทอดคงกระพันได้ แต่ต้องปรับแปลงลักษณะไป
จากตาราง (ช่องซ้าย) ผู้วิจัยพบแนวความคิดที่ถูก
เสนอซ�้ำๆ ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านภาพและเสียงใน
ละครโทรทัศน์ เพื่อตอกย�้ำความหมายของผีในละครทั้ง
12 เรื่อง ประเด็นหลัก ได้แก่ ความเชื่อที่ว่าผีมีอยู่จริง ผีมี
ความน่ากลัว ผีมีความเป็นอื่น (otherness) และผีมีอ�ำนาจ
และอิทธิฤทธิ์ แต่เป็นอ�ำนาจและอิทธิฤทธิ์อันจ�ำกัด
ส่วนตารางด้านขวา มีขอ้ สังเกตทีน่ า่ สนใจว่า ละครผี
ในช่วงยุคหลัง พ.ศ. 2550 มีลักษณะที่ปรับแปลงไปจาก
ลักษณะของผีในยุคก่อนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของการผีไม่มีอิทธิฤทธิ์และอ�ำนาจวิเศษ การอยู่ร่วม
กับมนุษย์ การพึง่ พามนุษย์ในการช่วยค้นหาความจริงและ
เพือ่ ผลประโยชน์ของผี ในประเด็นเหล่านี้ ผูว้ จิ ยั มองว่าใน
ปัจจุบนั ผูค้ นมีความเชือ่ มัน่ ในความสามารถและศักยภาพ
ของตนเองมากขึน้ แม้วา่ จะยังเชือ่ ในเรือ่ งของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
การบนบานศาลกล่าว ก็เป็นเพียงแค่องค์ประกอบเล็กๆ ที่
ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่ไม่ใช่สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้มนุษย์
ประสบความส�ำเร็จ ดังนั้น ลักษณะของผีจึงสะท้อนออก
มาให้เห็นว่ามนุษย์จะหวังพึ่งพาอะไรผีได้ ทั้งๆ ที่ผีเองยัง

ความหมายผีที่ปรับแปลงไป
ผ่านการน�ำเสนอในละครโทรทัศน์
- ผีไม่มีอิทธิฤทธิ์ประจ�ำตัว
- ผีต้องพึ่งพามนุษย์ในการค้นหาความจริง
และเพื่อประโยชน์ของตน
- ผีสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้

ไม่สามารถช่วยตนเองได้เลย มิหน�ำซ�้ำยังต้องให้มนุษย์
เป็นผู้ช่วยผีเสียอีก
ในประเด็ น ความหมายผี ที่ ป รั บ แปลงไปนั้ น พบ
ได้จากละครเรื่อง ภูตสาวพราวเสน่ห์ (2550) ที่ผีนิศา
ไม่มีอิทธิฤทธิ์ใดๆ เลย ต้องอาศัยชาวบ้านช่วยท�ำบุญมา
ให้ ร่างกายของตนจึงมีลักษณะทึบแสงเหมือนมนุษย์
และสามารถท�ำงานร่วมกับมนุษย์ได้ ส่วนเทียนกันยา
ในละครเรื่อง จงกลกิ่งเทียน (2553) เป็นวิญญาณที่ตาย
แล้วและหลุดไปเข้าร่างผู้อื่น ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์พิเศษใดๆ
เช่นกัน ต้องอาศัยเจ้าย่าบัว ละวง บรรพบุรุษของผู้เป็น
เจ้าของร่างคอยช่วยเหลือ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ โดย
ไม่มีใครรู้ว่าเธอไม่ใช่วิญญาณเจ้าของร่าง ขณะเดียวกัน
ผีตนต่างๆ ใน รากบุญ (2555) ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
จึงต้องให้มนุษย์ ช่วยสืบหาความจริงให้ เช่นเดียวกัน
กั บ กาหลง ในละคร เรื อ นกาหลง (2556) ที่ มี พุ ด จี บ
เพื่อนสาวคอยช่วยเหลือและปกปิดความลับว่ากาหลง
เป็นผี และช่วยท�ำให้กาหลงไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรัก
จนเกินไป และผีเวียงแก้ว ในละคร เวียงร้อยดาว (2557)
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ที่ต้องยืมมือมนุษย์เพื่อช่วยในการแก้แค้น
โทรทัศน์ จะอยู่ในส่วนของการปรับแปลงทางภาษาใน
เมือ่ สือ่ มวลชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สือ่ โทรทัศน์ทเี่ ป็น ละครโทรทัศน์ ที่เรียกว่า “ประดิษฐกรรม (invention)”
พื้นที่ส�ำคัญในการผลิตซ�้ำความหมาย การเสนอภาพผี โดยมิได้ปรับเปลี่ยนจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซ�้ำๆ จึงท�ำให้ความเชื่อเฉพาะ ไม่ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเส้นตรง หากแต่เกิด
ตนผนวกกับการประกอบสร้างผ่านภาพและเสียงที่เห็น การปรับปรนลดทอนหรือเพิ่มเติมองค์ประกอบในการ
นั้น กลายมาเป็นกรอบอุดมการณ์และค่านิยม (ideol- เล่าเรื่องบางประการ ทั้งนี้ ก็เพื่อรื้อสร้างความหมายผี
ogy and values) ละครผีทางโทรทัศน์ จึงถูกผลิตขึ้นเพื่อ ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทในปั จ จุ บั น เพื่ อ การธ�ำรงรั ก ษาและ
เป็นการตอกย�้ำความเชื่อเรื่องผีที่อยู่ในมโนส�ำนึกของ สื บ ทอดความเชื่ อ เรื่ อ งผี ใ ห้ ยั ง คงอยู ่ ต ่ อ ไป ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย
คนในสังคม ซึ่งอุดมการณ์ความเชื่อเรื่องผีที่ท�ำหน้าที่ พบว่ามีการใช้กลวิธีในการน�ำเสนอแบบหลังสมัยใหม่
ในการสืบทอดความหมายบางอย่างทางสังคมที่ค้นพบ ที่น�ำไปสู่การปรับแปลงความหมายผีในละครโทรทัศน์
ถู ก ผลิ ตซ�้ ำ และอยู ่ในส่ว นของ “ขนบ (convention)” ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
หากแต่ลักษณะบางประการที่ปรากฏขึ้นในละครผีทาง
ตารางที่ 8 แสดงการสรุปกลวิธีน�ำเสนอในละครโทรทัศน์ที่น�ำไปสู่การปรับแปลงความหมายผี
กลวิธีการน�ำเสนอในละครโทรทัศน์

ความหมายผีที่ปรากฏในละครโทรทัศน์

1. มีการใช้สัมพันธบท (intertextuality)
ตัวบท (text) ที่เห็นไม่ได้มีความเป็นเอกเทศ แต่จะเชื่อม
โยงไปสู่ตัวบทอื่นๆ ในการประกอบสร้างความหมายผี
จะน�ำเนื้อหา อารมณ์ของละครเรื่องอื่นๆ หรือสื่ออื่นๆ มา
ผสมผสานกัน

ความเป็นผีในละครโทรทัศน์ มีลักษณะร่วมและลักษณะ
ที่แตกต่างไปตามการเชื่อมโยงตัวบทอื่นๆ เช่น ผีกาหลง
ใน เรือนกาหลง มีความคล้ายคลึงกับผีแม่นาคพระโขนง
ตรงที่ยึดมั่นถือมั่นในความรัก เมื่อตายแล้วก็ยังรอคอยที่
จะใช้ชีวิตอยู่กับคนรัก

2. มีการปะติดปะต่อ (pastiche)
มีการน�ำภาพ/เสียงและเทคนิคเฉพาะสื่ออื่นๆ มาใช้ใน 4
ลักษณะ ได้แก่ การปะติดปะต่อเทคนิคการน�ำเสนอจากสือ่
อืน่ ๆ การปะติดปะต่อโดยน�ำเรือ่ งราวจากละครเรือ่ งอืน่ มา
ใช้ การปะติดปะต่อโดยผสมโครงเรือ่ งหลายแบบ และการ
ปะติดปะต่อโดยการผสมแนวเรื่อง (genre)

- การผสมผสานแนวเรือ่ ง (genre) เพือ่ ตอบสนองความหลาก
หลายของผู้ชม ท�ำให้ลักษณะของผีมีความสอดคล้องกับ
แนวเรือ่ งทีห่ ลากหลาย เช่น ผีนศิ า ในเรือ่ ง ภูตสิ าวพราวเสน่ห์
ซึ่งเป็นละครโรแมนติก-คอมเมดี้ ความเป็นผีของเธอไม่มี
ความน่ากลัว หน้าตาสะสวยจนผ่านการคัดเลือกได้เป็น
นางเอกละคร ท�ำให้ความเป็นผีปรับแปลงไป ไม่ได้หน้าตา
น่ากลัวอย่างแต่ก่อน
- การผสมโครงเรื่องหลายแบบลงในละคร เช่น ในละคร
รากบุญ มีโครงเรื่องย่อยเกี่ยวกับเรื่องราวการสืบสวน
สอบสวนการตายของผีแต่ละตัวอยูใ่ นโครงเรือ่ งหลักทีเ่ ป็น
เรือ่ งราวความรักของ พระ-นาง ท�ำให้ผใี นเรือ่ งต้องกลายมา
เป็นตัวรองที่นางเอกต้องให้ความช่วยเหลือ
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กลวิธีการน�ำเสนอในละครโทรทัศน์

ความหมายผีที่ปรากฏในละครโทรทัศน์

3. มีการน�ำเสนอความรู้สึกโหยหาอาลัยอดีต (nostalgia)
เนือ้ หาของละครเป็นการโหยหาค่านิยมหรือแบบอย่างการ
ด�ำเนินชีวิตที่ดีงามชุดหนึ่งในอดีต หรือมีอยู่ในปัจจุบัน
อย่างลางเลือน โดยผ่านตัวละครที่สร้างทดแทนขึ้นมา

ตัวละครผี คืออดีตของมนุษย์ มีแต่เพียงตัวละครผีเท่านั้น
ที่ตายไปแล้ว และสามารถเวียนกลับมาอยู่บนโลกมนุษย์
ได้อีกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ฉะนั้น การกระท�ำของผีที่เกิดขึ้น
จึงเป็นบทเรียนให้มนุษย์ได้ศึกษาและเรียนรู้ และเทคนิค
ในละครโทรทัศน์จะเป็นผู้พาผู้ชมย้อนเวลากลับไปพบ
กับภาพในอดีตของผีไปพร้อมๆ กัน ในละครผีทุกเรื่อง
จะต้องมีการด�ำเนินเรื่องราวที่ย้อนกลับไปในอดีตของผี
เพื่อที่จะบอกให้ผู้ชมทราบว่าภูมิหลังของผีแต่ละตนนั้น
มีมาอย่างไร
4. มีการน�ำเสนอในลักษณะของความไม่ตอ่ เนือ่ ง (discontinuity) ผีมคี วามน่าค้นหาตรงทีไ่ ม่ชดั เจน เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ กับผีมกั จะ
มีการน�ำเสนอแบบเป็นส่วน (fragmentation) จากการใช้ เป็นปริศนาให้มนุษย์คอยค้นหา การเล่าเรื่องจึงมีลักษณะ
flashback และเสนอฉากที่ไม่มีความต่อเนื่องทางอารมณ์ ไม่ต่อเนื่อง เล่าแบบเป็นห้วงๆ แทรกการเล่าเรื่องย่อยอยู่
ต่อผู้ชม
ระหว่างการเล่าเรือ่ งใหญ่กระจัดกระจาย ลักษณะนีเ้ ป็นการ
เล่าทีต่ อบสนองลักษณะคนในยุคปัจจุบนั ทีม่ กั สนใจอะไร
แต่เพียงสัน้ ๆ ใช้เวลาน้อยๆ ท�ำให้ตวั ละครผีตอ้ งปรับแปลง
การปรากฏตัวเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ ผีจงึ อยากจะมาก็มา อยาก
จะไปก็ไป มนุษย์ไม่สามารถคาดเดาได้
5. การผลิตซ�้ำ (reproduction) ละครผีทางโทรทัศน์
แท้ที่จริงไม่มีสิ่งใดถูกสร้างขึ้นใหม่ หรือจัดเป็นต้นแบบ
ที่แท้จริง แต่หากถูกผลิตซ�้ำ โดยการน�ำสิ่งเดิมมาปรับ
เปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย

ผีถูกน�ำมาสร้างเป็นตัวละครโดยปราศจากต้นฉบับที่แท้จริง
นับว่าเป็นข้อดีที่ท�ำให้ตัวละครผีสามารถการประกอบ
สร้างให้เป็นเป็นอย่างไรก็ได้ตามจินตนาการของผู้สร้าง
เช่น สร้างให้ผมี คี วามน่ากลัว มีอทิ ธิฤทธิอ์ �ำนาจ และความ
เป็นอื่น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแปลงให้เข้ากับยุคสมัย
ได้อีกด้วย ซึ่งการที่ลักษณะของผีจะแฝงฝังลงในส�ำนึก
ของผูช้ มได้นนั้ ก็ตอ้ งอาศัยการผลิตซำ�้ ทางโทรทัศน์นนั่ เอง

6. การยุบยวบของความหมาย (implosion of meaning)
ละครผีทางโทรทัศน์มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปตาม
แต่ละบริบทของเนื้อหา ต่างเรื่องต่างวัฒนธรรม และหาก
ถูกน�ำมาผสมเป็นเรือ่ งใหม่ ก่อให้เกิดการปรับแปลงความ
หมาย เกิดความหมายใหม่ทดแทนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ผีในความเชือ่ ไทยสมัยดัง้ เดิม มองว่าผีคอื สิง่ ทีป่ กปักรักษา
หากมนุษย์เคารพผีตามสมควร ผีก็จะบันดาลความสุข ให้
คุณประโยชน์แก่มนุษย์ แต่ปจั จุบนั ความหมายผีถกู ยุบรวม
กับความตายความทุกข์ ความเศร้า และลึกลับ ผีจึงอยู่ใน
ความหมายคู่ตรงข้ามกับความสุข เพราะผีที่ถูกน�ำเสนอ
ผ่านสื่อนั้น มักมีลักษณะยึดมั่นถือมั่น เอาชนะ น่ารังเกียจ
น่ากลัว และความเป็นอืน่ แตกต่างไปจากมนุษย์ นอกจากนี้
ผีในละครโทรทัศน์มักถูกน�ำเสนอให้เป็นคู่ขัดแย้งกับ
สถาบันศาสนา จึงท�ำให้ความหมายผีอยูใ่ นฐานะขัว้ ตรงข้าม
กับศาสนาพุทธไปด้วย จะเห็นว่าความหมายผีสามารถ
ยุบรวมกับสิง่ ใดก็ตาม แล้วกลายเป็นความหมายผีแบบใหม่
ได้ไม่สิ้นสุด
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การศึกษา “การปรับแปลงความหมายผีในละคร
โทรทัศน์ไทย” เป็นการถอดรือ้ ให้เห็นว่าความหมายผีนนั้
ถูกประกอบสร้างผ่านองค์ประกอบการเล่าเรื่องในละคร
โทรทั ศ น์ ได้ แ ก่ การก�ำหนดโครงสร้ า งการเล่ า เรื่ อ ง
การก�ำหนดแก่นความคิด การก�ำหนดบุคลิกตัวละคร การ
ก�ำหนดฉากและเวลาที่ใช้ในเรื่อง และการก�ำหนดภาพ
และเสียงทีใ่ ช้ในการสือ่ ความหมาย ซึง่ องค์ประกอบต่างๆ
ข้างต้น เป็นเสมือนเครือ่ งมือในการติดตัง้ รหัสความหมาย
โดยรหั ส ดั ง กล่ า วถู ก สร้ า งขึ้ น มาจากคู ่ ข องสั ญ ลั ก ษณ์
(signs) และความหมายทางสังคมที่ได้มีการก�ำหนดไว้
แล้ว โดยผูช้ มจะสามารถเข้ารหัส (code) ซึง่ มีลกั ษณะแทน
ความรู้สึก นึกคิด ทัศนะ หรือให้คุณค่าในความหมาย ได้
จากพื้นที่สื่อโทรทัศน์ โดยรหัสต่างๆ มากมายนั้น จะถูก
ถ่ายทอดในฐานะตัวกลางในการสือ่ ความหมาย ด้วยเหตุนี้
ความหมายผีในละครทางโทรทัศน์ จึงเป็นความสัมพันธ์
ที่ เ กิ ด จากการเข้ า รหั ส ของผู ้ ส ร้ า งและการถอดรหั ส
ความหมายของผู้ชมในเชิงจินตนาการ (imagination
relationship) โดยการเลือกประกอบสร้างความเป็นจริง
ตามที่สังคมต้องการสร้างความหมายให้กับการมีอยู่ของ
ผี ท�ำให้ “ผี” ที่มีรูปแบบ (form) อยู่อย่างหลากหลายใน
โลกของความเป็นจริง (reality) และแตกต่างไปตามความ
เชือ่ ของแต่ละบุคคลและสังคม ได้ถกู น�ำมาให้ความหมาย
แค่เพียงบางส่วน ผีในละครโทรทัศน์ไทย ส่วนใหญ่จึงมี
ความหมายในเชิงมายาคติ (Myth) ทีม่ กั จะแสดงถึง “ความ
น่ากลัว” “ความมีอ�ำนาจ” “ความเป็นอื่น” และอยู่ภายใต้
กฎแห่งกรรม
จากค�ำอธิบายถึงผีที่มีอยู่อย่างมากมาย ล้วนแล้วแต่
ถูกประกอบสร้างขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่แต่ละสถาบัน
ต่างๆ ในสังคม สถาปนาขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นสถาบัน
ศาสนา ที่มองว่าผีไม่มีจริง เป็นดวงจิต หรือพลังงานชนิด
หนึ่ง ไม่มีรูปร่างแน่นอน เช่นเดียวกันกับองค์ความรู้ทาง
สถาบันวิทยาศาสตร์ ทีส่ ามารถพิสจู น์ความเป็นผีได้เพียง
ว่าเป็นพลังงานชนิดหนึง่ ทีไ่ ม่สามารถท�ำอันตรายใดๆ แก่
มนุษย์ได้ ด้วยเหตุนี้ การประกอบสร้างความหมายผีผ่าน

ละครโทรทัศน์ จึงเป็นรูปแบบหนึง่ ของโครงสร้างอ�ำนาจ
ในสังคม (social structure of power) ในการที่จะก�ำหนด
ให้สิ่งใดมีความหมาย ขึ้นอยู่กับผู้มีอ�ำนาจ (power) ใน
การเลือกสรรองค์ประกอบและเชื่อมร้อยองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้เกิดเป็นความหมายตามที่ต้องการ ขึ้นในสังคม
ซึ่งสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโทรทัศน์ จึงอยู่ใน
ฐานะผู้มีอ�ำนาจในการสร้างความหมายผี และใช้ละคร
โทรทัศน์เป็นพื้นที่แห่งการผลิตซ�้ำความหมายผี จนเกิด
เป็นอุดมการณ์ความเชื่อเรื่องผี ในสังคมไทย ค�ำถามที่ว่า
“ผีคืออะไร” จึงถูกให้ค�ำตอบโดยการท�ำให้เป็นรูปธรรม
ด้วยกระบวนการประกอบสร้างความหมายผ่านนวัตกรรม
สื่อมวลชน หรือที่เรียกว่า “ละครโทรทัศน์” นั่นเอง
ละครโทรทั ศ น์ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษมากกว่ าสื่ อ ชนิด
อื่นๆ เป็นทั้งเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพและเสียงนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้ภาพของผีมีความเป็นรูป
ธรรมมากขึ้น ด้วยเทคนิคพิเศษที่หลากหลายใช้ร่วมกับ
องค์ประกอบต่างๆ ในการเล่าเรื่อง ท�ำให้ผีมีลักษณะที่
แตกต่างไปจากคน เช่น ผีสามารถเหาะเหินเดินอากาศ มี
รูปร่างโปร่งแสง หน้าตาบิดเบีย้ ว น่ากลัว ซึง่ ความแตกต่าง
ทั้งหลายเหล่านี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในสภาวะปกติของ
มนุษย์ แต่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเอื้ออ�ำนวยให้ผู้สร้าง
สามารถสร้างผีออกมาจากจินตนาการในรูปแบบที่หลาก
หลายได้ ท�ำให้ความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทยถูกถ่ายทอด
เป็นรูปธรรมได้อย่างเหนือจริง
ในการประกอบสร้างความหมายผีทปี่ รากฏในละคร
โทรทัศน์ จึงมีทงั้ ส่วนทีถ่ กู ประกอบสร้าง ผลิตซำ�้ จนกลาย
เป็นค่านิยม อุดมการณ์ เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสืบทอดความ
หมายบางอย่างของสังคม และส่วนของความหมายทีม่ กี าร
ปรับแปลงไปตามความเชื่อส่วนบุคคลที่กลับกลายมาท�ำ
หน้าที่ทลายกรอบอุดมการณ์ความเชื่อเรื่องผีแบบเดิมๆ
ในสังคม ในการปรับแปลงความหมายผีที่เกิดขึ้น จึง
เสมือนเป็นภาวะการสั่นคลอนอุดมการณ์ความเชื่อเรื่อง
ผีในสังคมไทย ผีไทยจึงถูกรือ้ ความหมายและตีความใหม่
(Deconstructed and Re-interpreted Ghost) ด้วยกระบวนการ
เล่าเรื่องในละครผีทางโทรทัศน์ ในแง่มุมที่ยังคงเกี่ยวพัน
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กับความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์
ของมนุษย์กับผี ที่ถูกปรับแปลงให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วม
กับผีได้เฉกเช่นมนุษย์กับมนุษย์ เพราะความรักที่เกิดขึ้น
ระหว่างตัวละครผีและมนุษย์ จึงสามารถเอาชนะทุกอย่าง
แม้กระทัง่ ความตาย นับว่าเป็นการวิพากษ์ความเชือ่ เรือ่ งผี
ไทย ที่ว่าผีกับคนอยู่ร่วมกันไม่ได้ แต่ในละครโทรทัศน์
ท�ำให้ผชู้ มเห็นอย่างสมจริงได้วา่ ผียงั คงใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกับ
มนุษย์ได้ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบหลังสมัยใหม่ โดย
การน�ำสิ่งเดิมมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งท�ำให้
เกิดการปรับแปลงความหมายจากความสร้างสรรค์ทาง
ภาษา (invention) ซึ่งความหมายใดๆ ก็ตามจะเกิดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อจะต้องอยู่ภายใต้ระบบสร้างความหมายใดความ
หมายหนึง่ ความหมายใดๆ จึงกลายเป็นเรือ่ งของ “การละ
เล่น” ของกระบวนการสร้างความหมายอย่างไม่รู้จบ ซึ่ง
นั่นก็หมายถึงว่าความเป็นผีและความหมายผีในอนาคต
อาจเกิดขึน้ อย่างหลากหลายในรูปแบบต่างๆ ทีม่ นุษย์เป็น
ผู้สร้างสรรค์ขึ้นอย่างมากมายก็ได้

ความคิด ได้พฒ
ั นามาสูค่ วามเชือ่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม อธิบายได้
ค�ำอธิบายนั้นจะถูกน�ำมาใช้ในการสถาปนาให้ความเชื่อ
กลายเป็นองค์ความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในสังคม โดย
กระบวนการประกอบสร้างและสร้างความน่าเชื่อถือให้
กับองค์ความรู้นั้น ย่อมต้องได้รับการสื่อสารออกไปใน
วงกว้าง ซึ่งสื่อมวลชนมีบทบาทอย่างมากในการขยาย
ฐานความเชื่อให้น่าเชื่อถือ เพราะสื่อมวลชนมีศักยภาพ
ในการประกอบสร้ า งความจริ ง ให้ เ ป็ น จริ ง มากขึ้ น
(hyperreality)
หากแต่การประกอบสร้างความหมายโดยสือ่ มวลชน
นัน้ จะน�ำพาไปในทิศทางใด ก็ขนึ้ อยูก่ บั ผูม้ อี �ำนาจในการ
ก�ำหนดวาระหรือสัญญะนัน้ ๆ ซึง่ เป็นการแสดงให้เห็นว่า
ความหมายที่แท้จริงนั้นถูกประกอบสร้างขึ้นผ่านเครื่อง
มือทางภาษา และสามารถสถาปนาให้ความหมายนั้นให้
กลายเป็นองค์ความรู้ที่ หนักแน่นได้ ในขณะเดียวกันก็
สามารถถอดรื้อและสร้างความหมายนั้นๆ ขึ้นมาใหม่ใน
สังคมได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะทางวิชาการ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป

สรรพสิง่ ใดๆ ในโลกนี้ ล้วนถูกประกอบสร้างให้เกิด
ความเข้าใจ โดยท�ำความตกลงกันในสังคม เพื่อก�ำหนด
ความหมายของสรรพสิ่งนั้นขึ้นมา ซึ่งจะมีค�ำอธิบายถึง
สิ่งนั้นที่เข้าใจตรงกันในระยะเวลานั้นๆ หากข้อตกลงใน
สังคมเปลี่ยนไป ค�ำอธิบายถึงสิ่งนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง ไม่
ขึน้ อยูก่ บั ว่าสังคมหรือค�ำอธิบายเป็นตัวตัง้ แต่ทงั้ สองต่าง
เป็นตัวแปรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสรรพสิ่งนั้นๆ ได้
ปรากฏการณ์การปรับแปลงนี้เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงทาง
ภาษา ซึ่งภาษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะภาษาพูด ภาษา
เขียน แต่ยงั หมายรวมถึงสิง่ ใดก็ตามทีส่ อื่ ความหมายอย่าง
ใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้ แต่การที่จะเข้าในความหมาย
ของสรรพสิ่งใดๆ นั้น จะสามารถเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อมีการ
ประกอบสร้างคลังความคิดความเข้าใจในสรรพสิง่ ทีเ่ กีย่ ว
โยงกับสิ่งนั้นอยู่ในสามัญส�ำนึกแล้ว ซึ่งก็คือ ความเชื่อ
ความเชื่อเป็นต้นทุนที่จะพัฒนาให้เกิดความหมาย
และความเข้าใจเชิงเหตุผลต่อปรากฏการณ์หรือสรรพใดๆ
จากความเชือ่ ต่างๆ ทีม่ นุษย์เคยถูกประกอบสร้างอยูใ่ นคลัง

1. การศึกษาการประกอบสร้างความหมายผีในยุค
หลังสมัยใหม่
งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการปรับแปลงความ
หมายผีในละครโทรทัศน์ไทยเพียงช่วงเวลาหนึ่ง โดย
อาศั ย มุ ่ ง มองที่ ว ่ า ละครเป็ น สื่ อ ในการประกอบสร้ า ง
ความหมายทางสังคม ผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษา
ถึงปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นในละครโทรทัศน์ใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคการสื่อสารแบบอนาล็อก เข้าสู่
การสือ่ สารแบบดิจติ อล ว่าในกระบวนการประกอบสร้าง
ความหมายผีในยุคหลังสมัยใหม่นี้ มีการใช้กลยุทธ์ในการ
ประกอบสร้างความหมายผีอย่างไร เช่น โครงสร้างการเล่า
เรื่อง กลวิธีการน�ำเสนอ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น�ำมา
ใช้ในการประกอบสร้าง สัญรูปทางภาพและเสียงต่างๆ
เพื่อขับเน้นความหมายผีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. การศึกษาการสร้างความหมายผีในตัวบทอื่นๆ
		 ที่ผ่านมา มีการศึกษาเกี่ยวกับผี เช่น การเล่าเรื่องผี
ภาพตัวแทนผีผ่านสื่อภาพยนตร์เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
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ภาพยนตร์เป็นสื่อที่ประสบความส�ำเร็จมากในด้านราย
ได้ของการสร้างและฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับผี หากแต่ใน
ละครโทรทัศน์ยงั มีผทู้ ศี่ กึ ษาเกีย่ วกับประเด็นการประกอบ
สร้างความหมายผีค่อนข้างน้อย เพราะในละครโทรทัศน์
จะมีกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายมากกว่าภาพยนตร์
ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน จะ

เข้าใจความหมายผีทแี่ ตกต่างกันไปอย่างไร ขณะเดียวกัน
ในปัจจุบนั ยังขาดการศึกษาเกีย่ วกับการน�ำผีมาผูกโยงกับ
ความหมายสัญญะเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นตัวบทที่ค่อน
ข้างน่าสนใจในเชิงการตลาดและเศรษฐกิจว่าผีที่มนุษย์
กลั ว นั ก กลั ว หนานั้ น จะสามารถสร้ า งรายได้ ม หาศาล
ในเชิงการค้าได้อย่างไร
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