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บทคัดย่อ 

 งานการศึกษาฉบับนี เป็นการศึกษากลุ่มวัยรุ่นในสังคมไทยที่มีกระบวนความรู้ความเข้าใจและ

สนใจในเรื่องราวของผีแวมไพร์โดยการรับสารผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ 

โดยมีจุดประสงค์ในการศึกษาคือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผีแวมไพร์กลายมาเป็นที่รู้จักในสังคมไทย รวมไป

ถึงศึกษารูปแบบสัญญะอันส่งผลต่อทัศนคติการมองผีแวมไพร์ของชาวไทยจากการศึกษาผ่านภาพยนตร์ 

ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ ของผู้รับสาร และ 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของแวมไพร์ที่สะท้อน

ถึงคุณลักษณะของสังคม ความสัมพันธ์ และความรู้สึกของผู้คน และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย

การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาได้แก่ กลุ่ม

ผู้ชมภาพยนตร์แวมไพร์, กลุ่มผู้ชมซีรีส์แวมไพร์ และ กลุ่มผู้เขียนนิยายและอ่านนิยายออนไลน์ โดยศึกษา

ภายในกรอบแนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย(Semiology and Signification) และ แนวคิด

วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ร่วมด้วยกับแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) 

จากการศึกษาพบว่าแวมไพร์มีสัญญะแอบแฝงบางอย่างที่มาในรูปแบบของตัวผีดูดเลือด ไม่ว่าจะ

เป็นการควบคุมอ านาจภายใต้รูปลักษณ์ความงาม, ตัวแทนของบุคคลชายขอบหรือกลุ่มวัฒนธรรมย่อย 



ข 
 

 

และความเป็นครอบครัวหรือความรัก ที่อาจมีความแตกต่างกันใน  2 ยุค ก็คือแวมไพร์ในแบบดั งเดิม 

(Dracula Model) และแวมไพร์แบบร่วมสมัย (Twilight Model) นอกจากนี จากการเก็บข้อมูลยังพบว่า

แวมไพร์เป็นภาพแทนของความแฟนตาซีและความรักอีก อันเป็นผลมาจากการตีความของผู้ชมและผู้

เสพย์สื่อเกี่ยวกับแวมไพร์ที่มีกระบวนการรับรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับแวมไพร์มายาวนานกว่าหลาย

สิบปี ซึ่งน ามาสู่การตีความสัญญะของแวมไพร์ที่มีความหมายทางวัฒนธรรมดังกล่าวและความเป็ น

กระแสนิยมที่ส่งผลต่อความคิดของผู้คนในสังคมที่ส่งผลต่อการตีความความหมายทางวัฒนธรรมที่อาจ

สื่อถึงความปรารถนา ความวิตกกังวลทางสังคม ซึ่งกระบวนการรับรู้ดังกล่าวก็อาจน าไปสู่การแก้ปัญหา

ทางสังคมของปัจเจกเองได้ด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 

ความส าเร็จของงานค้นคว้าส่วนบุคคลฉบับนี้คงไม่อาจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากปราศจาก

ความช่วยเหลือของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ชายศาสตราจารย์ ดร .ด ารงพล อินทร์จันทร์ ซึ่งได้ให้ค าแนะน า

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าวิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน รวมไปถึง

คอยผลักดันให้ผู้ศึกษาค้นพบแนวทางของตนเอง ในการท างานค้นคว้าชิ้นนี้ยังได้รับความกรุณาจาก

อาจารย์อีกท่านคือ อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานการสอบสารนิพนธ์เล่มนี้ ที่ช่วย

แนะน าในส่วนที่งานยังขาดหรือไม่ชัดเจนและแนะน าการแก้ไขประเด็นต่าง ๆ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ซึ่งท าให้ผู้ศึกษามีก าลังใจในการท างานเป็นอย่างมาก ถือเป็นแรงผลักดันส าคัญที่ท าให้ผู้ศึกษารู้สึกเห็น

คุณค่าในการท าสารนิพนธ์ชิ้นนี้ 

ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ เปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาได้เข้าไปศึกษาเก็บข้อมูล แม้จะใช้

ระยะเวลาเพียงไม่นานและมีอุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึงตัวบุคคลเพียงเล็กน้อย แต่ในขณะเดียวกันผู้

ศึกษากลับได้รับการให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลายท่าน รวมถึ งขอบคุณก าลังใจ

จากครอบครัวและมิตรสหายอีกหลายท่านที่มิได้เอ่ยนาม ณ ที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือน ๆ ร่วมเอกที่

ต้องเผชิญสภาวะเดียวกันพร้อมกับให้ก าลังใจกันมาตลอด และท้ายที่สุดต้องขอขอบคุณตนเอง ที่ตั้งใจ

และไม่ย่อท้อแม้จะเจอปัญหาและอุปสรรคหนักหน่วงแต่สุดท้ายก็สามารถท าสารนิพนธ์ชิ้นนี้จนส าเร็จ

ลุล่วงได้ในที่สุด 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

เรื่องเล่าขานที่มีมาแต่อดีตเปรียบได้เหมือนเครื่องมือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 

ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึงประเพณีต่าง ๆ ของคนในยุค

อดีตที่ผ่านมา ทุก ๆ วัฒนธรรมจึงมักจะมีเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาทั้งแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

หรือแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอ่ืน ๆ และเรื่องเล่าที่มักจะเป็นที่น่าสนใจและโดดเด่นก็มักจะ

เป็นเรื่องราวประเภท “เหนือธรรมชาติ” โดยในแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีเรื่องเล่าประเภทนี้ที่แตกต่างกันไป 

หรือแม้แต่ในบางพ้ืนที่ที่กล่าวถึงสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเดียวกัน แต่ก็มีลักษณะส าคัญบางจุดที่ไม่เหมือนกัน

และมีเอกลักษณ์ตามพ้ืนที่ของตนเอง และจะเห็นได้ว่าแต่ละวัฒนธรรมก็จะมีวิธีการเก็บรักษาและ

ถ่ายทอดเรื่องเล่าประเภทนี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเรื่องเล่าปรัมปรา 

หรือนิทานก่อน เป็นต้น 

สื่อบันเทิงหลาย ๆ สื่อได้มีการน าเรื่องเล่าเหล่านั้นมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสร้างสรรค์

เรื่องราว เริ่มตั้งแต่วรรณกรรม นวนิยาย และบทประพันธ์ จนกระทั่งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ซึ่ง

เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติที่ได้รับความนิยมก็คือเรื่องเล่าของภูตผีและปีศาจ ซึ่งแต่ละชนชาติก็มีการ

สร้างสรรค์ในแบบของตนเองอย่างเป็นเอกลักษณ์เช่นกัน โดยจะมีลักษณะของภูติผีปีศาจตนหนึ่งที่โดดเด่น

และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย อยู่ในมโนภาพของความเข้าใจที่ค่อนข้างตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นคนจาก

ประเทศใด ๆ นั่นก็คือเรื่องเล่าของผีดูดเลือด หรือที่เรียกกันว่า “แวมไพร์” (Vampire)  

แวมไพร์ (Vampire) คือ ผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลาง เชื่อว่าเป็นผีดิบที่มี

รูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไป แต่มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยกันเป็นอาหารเพ่ือหล่อเลี้ยง

ชีวิต โดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันตาย และจะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืน เพราะ

กลางวันแพ้แสงแดด แวมไพร์จะหลบซ่อนอยู่ในโลงของตนหรือในหลุมในเวลากลางวัน สามารถแปลงร่าง

ได้หลายแบบ เช่น ค้างคาว, นกฮูก, หมาป่า, หมาจิ้งจอก, กบ, คางคก, แมลงเม่า, งูพิษ เป็นต้น (วิกิพีเดีย, 

2561) ผู้คนในยุโรปยุคกลางจึงมีความหวาดกลัวต่อแวมไพร์เป็นอย่างมากเพราะผีดิบถือเป็นผี คลาสสิค

ชนิดแรก ๆ ที่ผู้คนรู้จัก บ้างก็กล่าวว่า การมีจินตนาการเรื่องผีแวมไพร์นั้นมาจากการที่ผู้คนในยุคนั้นพบ
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เห็นผู้คนธรรมดาที่ป่วยเป็นโรค Erythropoietic Protoporphyria (EPP) หรือ ‘โรคกลัวแสงแดด’ 

(SpokeDark, 2560) จนน าไปคิดเป็นตุเป็นตะและน าไปเล่าต่อกันจนกลายมาเป็นต านานแวมไพร์ดังกล่าว

ก็เป็นได ้

เมื่อเรื่องเล่าขานเหล่านั้นถูกท าให้กลายมาเป็นต านาน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนักเขียนใน

ยุคต่อมาน าเรื่องราวของแวมไพร์มาพัฒนาจากความเชื่อและเรื่องเล่ากลายมาเป็นการเขียนถ่ายทอด

ความคิดออกมาในรูปแบบของวรรณกรรม เรื่องราวของแวมไพร์มีมากมายที่เป็นนิทานพ้ืนบ้านและ

วรรณกรรมต่าง ๆ โดยวรรณกรรมที่ว่าถึงแวมไพร์ที่เก่าแก่ที่สุดนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ซึ่งวรรณกรรมที่มี

ชื่อเสียงที่สุดของแวมไพร์คือ ‘แดรกคูลา’ ซึ่งเป็นนิยายเกี่ยวกับแวมไพร์ของ บราม สโตกเกอร์ ที่โด่งดังจน

มีการน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละคร ละครเวที ละครชุด หรือแม้แต่กระทั่งภาพยนตร์การ์ตูนมากมาย

ตราบจนปัจจุบัน เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Nosferatu : A Symphony of Horror ในปี ค.ศ. 1922 เป็นต้น 

นอกจากนี้ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องแรกของโลกก็ยังเป็นเรื่องราวของผีแวมไพร์อีกด้วย โดยเรื่อง Le 

Manoir du diable หรือ The Devil’s Castle ในปี ค.ศ. 1896 เป็นหนังสยองขวัญเรื่องแรกโดยผู้สร้าง

ฝรั่งเศส ที่น าเอาเรื่องราวของผีแวมไพร์มาปรากฏอยู่ในภาพยนตร์โดยที่ไม่ได้น าเอาโครงเรื่องจากนวนิยาย

แดรกคูล่ามาดัดแปลง ท าให้เห็นว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อสิ่งลี้ลับหรือเรื่องผีนั้นอย่างพ้ืนฐานที่สุดคงหนีไม่

พ้นผีดิบหรือผีดูดเลือดนั่นเอง ผู้สร้างหนังสยองขวัญจึงเลือกที่จะยกเรื่องราวของผีดูดเลือดมาน าเสนอ

เพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักและให้ความสนใจ 

 ภาพยนตร์แนวแวมไพร์คลาสสิคที่เป็นที่รู้จักของโลกดังที่กล่าวไปข้างต้นคือ Nosferatu อันมี

เนื้อหามาจากวรรณกรรมเรื่องแดรกคูลา โดย Nosferatu เป็นหนังเงียบของประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 

1922 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้หนังผีแวมไพร์มีชื่อเสียงอยู่คู่กับวงการภาพยนตร์โลกมานานกว่า 9 

ทศวรรษ และตลอดเวลาอันยาวนานดังกล่าวนั้นภาพยนตร์แนวแวมไพร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลาย

รูปแบบตามบริบทของสังคมโลกในแต่ละยุคสมัย อย่างใน Nosferatu ซึ่งเป็นภาพยนตร์ยุคแรก ก็มีการ

สร้างความสยองขวัญต่อผู้ชมโดยมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ มากมาย เช่น ท่าทางหวาดกลัวของชาวบ้านเมื่อได้

ยินชื่อของออร์ล็อค(แดรกคูล่า), การบรรยายสิ่งผิดปกติของลูกเรือ, เหตุการณ์เหนือธรรมชาติเช่นประตูที่

เปิดเองได้, การสะกดจิต, หญิงสาวละเมอเดินบนขอบระเบียงกลางดึกก็ชวนให้รู้สึกถึงอันตราย และถึงแม้

แวมไพร์ในยุคหลัง ๆ จะถูกตีความว่าเป็นผีไม่มีเงา แต่ใน Nosferatu กลับเป็นเงาของแวมไพร์ที่ชวนให้

รู้สึกถูกคุกคามหลายต่อหลายครั้ง เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้น่าจะถูกน ามาใช้ครั้งแรก ๆ ในโลกภาพยนตร์จน

เป็นอิทธิพลต่องานยุคต่อ ๆ มา  
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 จะเห็นได้ว่าในงานคลาสสิคยุคแรก ๆ ของภาพยนตร์แวมไพร์ล้วนเป็นแนวสยองขวัญอัน

เนื่องมาจากการสร้างงานผ่านการรับรู้ทางต านานและวรรณกรรมแดรกคูล่า แวมไพร์ในภาพยนตร์ยุคแรก

จึงมีลักษณะคล้ายกันทั้งหมด คือ ต้องมีชาติตระกูล แต่งกายภูมิฐาน หวีผมปาด ใบหน้าขาวซีด สวมเสื้อ

คลุม ขณะดูดเลือดเหยื่อจะเผยฟันแหลมคมให้เห็น และสามารถอยู่ร่วมปะปนกับคนทั่วไปได้อย่าง

กลมกลืนแต่ก็จะมีให้ความรู้สึกว่าแวมไพร์นั้นโดดเดี่ยวและมีความแตกต่างกับมนุษย์ และจะมีลักษณะเป็น 

Villain หรือเป็นผู้ร้ายเท่านั้น เพราะฉะนั้นแวมไพร์จึงกลายเป็นไอคอนของหนังสยองขวัญอย่างปฏิเสธ

ไม่ได ้

 แต่เมื่อผ่านยุคสมัยมาเรื่อย ๆ ภาพยนตร์แวมไพร์ถูกพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 2 หรือช่วงหลังปี ค.ศ. 1945 ซึ่งผู้วิจัยคาดการณ์ว่าเพราะความตึงเครียดจากสงคราม ผู้สร้างหนังยุค

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมุ่งสร้างแต่หนังที่ผู้ชมดูแล้วสามารถลดความตึงเครียดจากสงครามได้ใน

ชั่วขณะ ผีแวมไพร์ที่เป็นที่หวาดกลัวต่อใครหลาย ๆ คน จึงถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นเรื่องราวที่ดูแล้วเบา

สมอง และลดความตึงเครียดจากการชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวได้ โดยจะน ารูปแบบของภาพยนตร์สยอง

ขวัญคลาสสิคแบบยุคแรกเหมือนเดิมแต่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ชมในยุคนั้น  

โดยจากที่เป็นภาพยนตร์ประเภท Horror ถูกพัฒนากลายมาเป็น Comedy Horror ยกตัวอย่างเช่น 

Abbott and Costello Meet Frankenstein (1948) , The Brides of Dracula (1960) หรือ Mother 

Riley Meets the Vampire (1952) ซึ่งไม่เพียงแต่เป็น Comedy Horror เท่านั้น แต่ผีแวมไพร์ส าหรับ

โลกภาพยนตร์กลับถูกพัฒนาไปเรื่อย ๆ จนท าให้หนังแวมไพร์มีหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นแนว Drama 

, Romantic-Horror , Action-Horror รวมไปถึงรูปแบบของ Animation และอีกมากมาย 

 ส าหรับประเทศไทย จุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่ท าให้ผู้คนได้รู้จักแวมไพร์หรือผีดูดเลือดเยอะมากขึ้นนั้น

คงไม่พ้นภาพยนตร์เรื่อง Twilight (2008) ที่ลักษณะของแวมไพร์และรูปแบบของภาพยนตร์นั้นแตกต่าง

จากหนังแวมไพร์ยุคแรกอย่างสิ้นเชิง ภาพยนตร์เรื่องนี้ทิ้งความเป็น  Horror และแทนที่ด้วยความ 

Romance เข้ามาแทน จากการที่แวมไพร์ต้องอยู่โดดเดี่ยวแต่มีการรวมกลุ่มกันระหว่างแวมไพร์และมี

ความสัมพันกับกลุ่มมนุษย์ สามารถอยู่รวมกับสังคมมนุษย์ได้อย่างปกติเพียงแต่ต้องปิดบังสถานะและ

บทบาทของตนเองไว้ หลังจากความโด่งดังและประสบความส าเร็จของการน าเสนอแวมไพร์ในรูปแบบ

ดังกล่าว จึงท าให้มีหนังแวมไพร์ที่มีลักษณะคล้ายกันตามมาอีกหลากหลายเรื่อง การตามมาในที่นี้อาจไม่ใช่

แนวโรแมนติกท้ังหมด แต่จะเป็นการที่แวมไพร์สามารถอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์ได้ 



4 
 

 

  นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังมาในรูปแบบของซีรีส์หรือละครชุดที่ฉายรายการทาง

โทรทัศน์ที่ออกอากาศเป็นตอน ๆ ต่อเนื่องกัน โดยซีรีส์แวมไพร์ที่โด่งดังและกลายมาเป็นกระแสให้ซีรีส์

เกี่ยวกับแวมไพร์ในยุคต่อ ๆ มานั้นคงจะเป็นเรื่อง ‘The Vampire Diaries’ ซึ่งมีการสร้างมาจากนวนิยาย

ในชื่อเรื่องเดียวกันอีกทีและมีการสร้างรวมทั้งสิ้น 8 ซีซั่น (ค.ศ. 2009-2017) ซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่

ยาวนานและสามารถสร้างฐานแฟนคลับที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวได้มากพอสมควร ซึ่งเนื้อหาของ  The 

Vampire Diaries มีรูปแบบของเนื้อเรื่องท่ีแหวกกรอบไปจาก Dracula อย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีความใหม่และไม่

ซ้ ากับต านานในยุคเก่า ๆ โดยมีการสร้างมิติที่ซับซ้อนทางความคิดและอารมณ์ต่าง ๆ ให้กับแวมไพร์มาก

ขึ้น น าไปสู่ตัวละครเอกแวมไพร์ที่ประสบกับวิกฤตอัตลักษณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างความเป็นแวมไพร์และ

ความเป็นมนุษย์ในตัวเอง ความน่าสนใจคือการเล่าเรื่องตามแนวทางที่ว่าแวมไพร์ไม่ได้หลบซ่อนอยู่แต่ใน

เงามืดอีกต่อไป แต่กลับมีการใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมนุษย์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในความต้องการขั้นพ้ืนฐานและลักษณะการด าเนินชีวิตที่ไม่เคยมีการน าเสนอเช่นแต่ก่อน ซึ่ง

เป็นสถานภาพที่มีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์ชุด Vampire Twilight ที่มีการน าเสนอมุมมองใหม่ ๆ 

หรือมีการผสมแนวเรื่อง (genres) แบบอ่ืนเข้ามา ส่งผลให้แนวเรื่องแวมไพร์มีลักษณะเนื้อหาและรูปแบบ

การน าเสนอที่หลากหลายมากขึ้น 

    เมื่อแวมไพร์มีลักษณะและการด ารงอยู่ในสังคมที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์ยิ่งขึ้นตามการน าเสนอ

ของสื่อภาพยนตร์ ซีรีส์ และวรรณกรรม ท าให้มนุษย์ยิ่งมีความรู้สึกว่าแวมไพร์เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและไม่ได้

น่ากลัวอย่างเช่นการรับรู้แบบคนในอดีตอีกต่อไป รวมทั้งยังท าให้มโนภาพของแวมไพร์และมนุษย์มีความ

ใกล้เคียงกัน จนอาจกล่าวได้ว่า เมื่อคนพูดถึงแวมไพร์ ภาพที่ผุดขึ้นในหัวล้วนแต่เป็นภาพจากภาพยนตร์

ทัง้สิ้น จนน่าจะมีความชัดเจนว่าแวมไพร์จากสื่อหลาย ๆ ประเภทนั้น ตั้งอยู่บนชุดความคิดเดียวกัน 

   นอกจากนี้แวมไพร์ยังเป็นสัญญะที่สื่อถึงความเป็นอมตะ ทั้งด้านชีวิตและด้านความรักอีกด้วย 

สังเกตได้จากการผลิตสื่อภาพยนตร์ ซีรีส์ นวนิยาย และนิยาย จะเห็นได้ว่าพวกเขาหยิบยกเอาสัญญะ

ดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาและสร้างความโด่งดังให้กับตัวแวมไพร์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก 

ซึ่งสามารถสร้างความคิดที่เพ้อฝันให้กับผู้คนในสังคมด้านความรักได้ว่า อยากจะมีชีวิตที่อมตะควบคู่ไปกับ

การรักกับคนรักตลอดไปโดยไม่มีวันตายดั่งเช่นแวมไพร์ เป็นต้น 

จากปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะน าแนวคิดวัฒนธรรม

ประชานิยม (Popular Culture) มาศึกษาในส่วนของสาเหตุที่ท าให้ผู้ชมเปิดรับ และให้ความสนใจกับหนัง

หรือวรรณกรรมแวมไพร์มากขึ้นจนท าให้กระแสแวมไพร์มีการผลิตสื่อและพัฒนาเนื้อหาของเรื่องราวไป
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หลากหลายรูปแบบ จนในปัจจุบันยังคงมีการผลิตซ้ าอยู่เรื่อยมาเพราะผู้คนยังคงให้ความสนใจอยู่ไม่ขาด

สาย รวมไปถึงศึกษาร่วมกับแนวคิดสัญวิทยาว่าแวมไพร์มีความเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ด้านความรัก ความ

โรแมนติก และชีวิตที่เป็นอมตะอย่างไร และมีสัญญะอ่ืน ๆ ร่วมด้วยอีกหรือไม่ในทัศนคติของผู้รับสาร โดย

ศึกษาผ่านกลุ่มคนที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับภาพยนตร์แวมไพร์ ซีรี่ส์แวมไพร์ รวมไปถึงวรรณกรรมชนิด

นิยายออนไลน์ที่มีความเก่ียวข้องกับผีแวมไพร์ 

 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. ศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผีแวมไพร์กลายมาเป็นที่รู้จักในสังคมไทย รวมไปถึงศึกษารูปแบบสัญญะอัน

ส่งผลต่อทัศนคติการมองผีแวมไพร์ของชาวไทยจากการศึกษาผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์  

ของผู้รับสาร 

2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของแวมไพร์ที่สะท้อนถึงคุณลักษณะของสังคม ความสัมพันธ์ 

และความรู้สึกของผู้คน  

 

 

ค ำถำมของกำรศึกษำ  

1. ภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายแวมไพร์ออนไลน์มีรูปแบบเฉพาะหรือลักษณะพิเศษอย่างไรบ้างและ

หากกล่าวถึงแวมไพร์ ชาวไทยจะมีมุมมองต่อผีแวมไพร์เป็นอย่างไร 

2. เพราะเหตุใดผีแวมไพร์จึงกลายมาเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมไทย และการเปลี่ยนแปลงสัญญะ

จากอดีตถึงปัจจุบันที่หลากหลายของแวมไพร์สามารถน าไปวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในด้านใดได้

บ้าง 

3. ภาพยนตร์และละครชุดแวมไพร์มีอิทธิพลต่อการผลิตซ้ าของสื่อที่พบได้ในสังคมไทยในปัจจุบัน

หรือไม่ มีอิทธิพลทางด้านไหนบ้าง 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ  

1. ขอบเขตด้ำนพื้นที่กำรศึกษำ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพ่ือเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ

วาทกรรมผีแวมไพร์ โดยผู้วิจัยจะศึกษาภาคสนามในรูปแบบของสนามออนไลน์เป็นหลักรวมไปถึงมีการนัด

สัมภาษณ์นักเขียนนิยายแวมไพร์ และในกรณีของการศึกษาตัวสัญญะจากภาพยนตร์ ผู้วิจัยจะศึกษาผ่าน

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระทู้ pantip.com ของกลุ่มคนที่ดูหนังแวมไพร์มาแล้วหลากหลาย

แนวและจะศึกษาเฉพาะหนังแวมไพร์ที่เคยเข้าฉายในประเทศไทยหรือมีการบรรยายซับเป็นภาษาไทย

เท่านั้น เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ชมภาพยนตร์เรื่องนั้น ๆ อย่างเข้าใจแท้จริง  เพราะผู้วิจัยเชื่อว่า

บุคคลที่ดูภาพยนตร์แวมไพร์มาหลากหลายแนวตั้งแต่แวมไพร์คลาสสิคมาจนถึงแวมไพร์ยุคปัจจุบันจะ

สามารถให้ค าตอบด้านทัศนคติและความเปลี่ยนแปลงบริบทของแวมไพร์ในแต่ละช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเก็บข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างบุคคลที่ดูหนังแวมไพร์มาแล้วหลากหลายแนว

จ านวน 7-8  คนโดยประมาณ ผ่านการตั้งกระทู้ใน www.pantip.com รวมไปถึงการสอบถามจากบุคคล

ที่กดไลค์เพจ ‘Delena TVD Thaifc’ และ ‘The Original – Thailand’ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับคนที่

ชมละครชุดแวมไพร์จ านวน 7-8 คนโดยประมาณเช่นกัน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เขียนนิยาย

เกี่ยวกับแวมไพร์ 3 คน จาก 3 เรื่อง จาก dek-d writer และ joylada และผู้อ่านนิยายจ านวน 10 คน

เป็นอย่างต่ า เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวให้ข้อมูลและให้การสัมภาษณ์เชิงลึกในประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ 

นั่นก็คือ ลักษณะรูปแบบของภาพยนตร์และละครชุดที่เกี่ยวกับแวมไพร์แต่ละยุคในความคิดของผู้ชมเป็น

อย่างไร และมีรูปแบบเฉพาะหรือลักษณะพิเศษอย่างไรบ้าง , บทบาทและลักษณะของผีแวมไพร์ใน

ภาพยนตร์และละครชุดแวมไพร์แต่ละยุคสมัยมีลักษณะเป็นอย่างไร และเพราะเหตุใดผีแวมไพร์จึงกลาย

มาเป็นที่รู้จักของผู้คนในสังคมไทย และชาวไทยมีมุมมองต่อผีแวมไพร์เป็นอย่างไร เป็นต้น 

2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ผู้วิจัยจะศึกษาจากข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) เอกสารส าคัญ

ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษาคือเอกสารเรื่องแนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and 

Signification) และแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (Pop Culture) ที่จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจาก

การเก็บข้อมูลภาคสนามว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อแวมไพร์นั้นส่งผลต่อการผลิตภาพยนตร์และละครชุดใน

ยุคต่อ ๆ มามากน้อยเพียงใด และวิเคราะห์ถึงความหมายที่มีต่อแวมไพร์ในแต่ละยุคนั้นว่าเป็นอย่างไรโดย

ศึกษาผ่านเหตุการณ์และปีที่เข้าฉายของภาพยนตร์แวมไพร์นั้น ๆ รวมไปถึงข้อมูลจากเอกสารอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยด้านภาพยนตร์หรือภาพยนตร์สยองขวัญ และวรรณกรรมเรื่องผีแวม

http://www.pantip.com/
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ไพร์ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีค าตอบเรื่องรูปแบบของภาพยนตร์และละครชุดแวมไพร์ในแต่ละยุคมีลักษณะ

อย่างไร  

 

ระเบียบวิธีกำรศึกษำ  

งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือท าการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษาโดยมีการเจาะจงพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 

เพ่ือให้ทราบถึงความคิดและทัศนคติของคนในสังคมไทยที่มีต่อผีแวมไพร์ รวมไปถึงรูปแบบของภาพยนตร์

และละครชุดแวมไพร์ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทยและท าให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้

การวิจัยทางมานุษยวิทยาภายใต้แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and 

Signification) และ แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) และได้พยายามรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งต่าง ๆ อันประกอบไปด้วย 

 

กรอบแนวคิดทฤษฎีที่จะศึกษา 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and 

Signification) และแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์

การวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายการน าเสนอภาพของผีแวมไพร์ กล่าวคือ ผีแวมไพร์ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทและอัตลักษณ์ไปเรื่อย ๆ ตามชุดความคิดของคนในแต่ละยุคสมัย และใน

ขณะเดียวกันเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม จะท าให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ว่า เพราะเหตุใดจึงท าให้การน าเสนอภาพของผีแวมไพร์เหล่านั้นจึงเปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี

ขึ้นหรือว่าแย่ลง ซึ่งเมื่อน าสองแนวคิดมาวิเคราะห์ร่วมกันผู้วิจัยเชื่อว่าจะท าให้น าไปสู่ค าตอบของค าถาม

งานวิจัยได้ 

 

กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้จะเน้นเก็บข้อมูลไปที่กลุ่มคนทั้งหมด 3 

กลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน นั่นก็คือ 1) กลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์แวมไพร์ โดยการชื่นชอบในที่นี้

หมายความว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องเคยรับชมภาพยนตร์แวมไพร์อย่างน้อย 5 เรื่องขึ้นไป และสามารถให้
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ค าแนะน าแก่ผู้วิจัยได้ว่าแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไร และอย่างน้อยท่ีสุดต้องเคยชมภาพยนตร์ชุด 

Twilight Saga เพราะเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าภาพยนตร์ชุดนี้เป็นตัวแปรส าคัญที่ จะ

สามารถท าให้น าไปสู่ค าตอบชองการวิจัยได้ 2) กลุ่มบุคคลที่ชื่นชอบการชมละครชุดแวมไพร์ โดยจะต้องมี

การติดตามชมละครชุดดังกล่าวอยู่เสมอ และควรชมละครชุดดังกล่าวมากกว่า 2 เรื่องขึ้นไป โดยหนึ่งใน

นั้นควรเป็นละครชุดเรื่อง The Vampire Diaries หรือไม่ก็ได้ ซึ่งจากการตั้งคุณสมบัติดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยเชื่อ

ว่ากลุ่มบุคคลทั้ง 2 จะสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นของภาพยนตร์หรือละครชุดดังกล่าวได้ และมีความรู้จัก

และมีความรู้เกี่ยวกับแวมไพร์มากพอสมควรจากการชมสื่อดังกล่าว และ 3) นักเขียนนิยายเกี่ยวกับแวม

ไพร์และผู้อ่านนิยายเกี่ยวกับแวมไพร์ เนื่องมาจากผู้ที่เขียนนิยายจะต้องมีการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับแวม

ไพร์มากพอสมควรจึงจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้ ส่วนผู้อ่านก็จะได้รับแนวคิดเหล่านั้นจาก

ผู้อ่านและสามารถน าไปตีความวิเคราะห์สัญญะเกี่ยวกับแวมไพร์ในรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจได้ 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ในการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 

2 ระดับ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสาร บทความ และอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงงานวิจัย สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

ประเด็น ที่จะศึกษา นั่นก็คือเอกสารที่เกี่ยวกับแวมไพร์ ผีดูดเลือด ต านานแวมไพร์ และข้อมูลของ

แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย (Semiology and Signification) และ เอกสารของแนวคิด

วัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ ละครชุด และ

นิยาย ไม่ว่าจะเป็นแวมไพร์หรือเกี่ยวกับผีชนิดอื่น ๆ  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการศึกษาภาคสนามผู้วิจัยจะแบ่งพ้ืนที่การศึกษาออกเป็น 

3 พ้ืนที่ใหญ่ ๆ นั่นก็คือ 1) pantip.com หมวดภาพยนตร์ 2) Facebook Page ที่เกี่ยวกับละครชุดแวม

ไพร์ และ 3) พ้ืนที่ส าหรับนักแต่งนิยายมือสมัครเล่นออนไลน์ dek-d writer และ แอพอ่านนิยายออนไลน์ 

joylada 
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1) pantip.com หมวดภำพยนตร์ 

 พันทิป.คอม ก่อตั้งโดยวันฉัตร ผดุงรัตน์ แรกเริ่มเพ่ือท านิตยสารคอมพิวเตอร์ออนไลน์โดยใช้ชื่อ

ว่า พันทิป ซึ่งเป็นการผสมค าจากค าว่า พัน (หนึ่งพัน) และค าว่า ทิป (ข้อแนะน าพิเศษ,เคล็ดลับ) แต่ผล

ตอบรับจากผู้เยี่ยมชมกลับชื่นชอบที่จะใช้กระดานข่าวสาธารณะในการออกความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ 

มากกว่ารูปแบบนิตยสาร จึงท าให้พันทิป.คอมเปลี่ยนเป้าหมายทางธุรกิจเป็นการด าเนินงานทางด้าน

กระดานข่าว โดยหารายได้จากการโฆษณาเป็นหลัก และขยายรูปแบบการท างานเป็นกระดานข่าวเป็น

หมวดต่าง ๆ 

 บริการหลักของเว็บพันทิปคือเว็บบอร์ดที่สมาชิกสามารถตั้งกระทู้เพ่ือให้สมาชิกคนอื่นเข้ามาตอบ

กระทู้ ได้  โดยในยุคแรกมีเพียงเว็บบอร์ดเดียวคือ Technical Chat ส าหรับตั้ งกระทู้ พูดคุยเรื่อง

คอมพิวเตอร์เป็นหลัก ต่อมาสมาชิกเริ่มพูดคุยในเรื่องทั่วไปท่ีไม่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทางพันทิปจึงเปิดเว็บ

บอร์ดใหม่ชื่อสภากาแฟ โดยมีการแบ่งเป็นห้องสนทนาทั้งหมด 8 ห้องได้แก่ BluePlanet เฉลิมไทย โทร

โข่ง รัชดา ราชด าเนิน ไร้สังกัด ศุภชลาศัย และสยามสแควร์ 

พันทิปในยุคต่อมา มีการเปลี่ยนชื่อเว็บบอร์ด Technical Chat เป็น Technical Exchange และ

เปลี่ยนชื่อเว็บบอร์ดสภากาแฟเป็น Pantip Cafe โดยในแต่ละห้องที่อยู่ในเว็บบอร์ดมีการแบ่งเป็นกลุ่ม

ย่อยและคลับ เช่น ห้องเฉลิมไทย มีกลุ่มย่อยภาพยนตร์และหนังไทย มีคลับ The X-Files และเพชรพระอุ

มา เป็นต้น โดยที่กระทู้ในกลุ่มย่อยจะถูกแสดงในหน้ารวมกระทู้ของห้อง แต่กระทู้ในคลับจะไม่ถูกแสดงใน

หน้ารวม ผู้ใช้จะต้องคลิกเข้าคลับก่อนถึงจะเห็นกระทู้ ในยุคนี้มีการแยกห้องโทรโข่งออกไปเป็นเว็บ 

Torakhong.org ซึ่งมีลุงเปี๊ยกเป็นผู้ดูแล และยุติการให้บริการในวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เนื่องจากขาด

เงินทุนและบุคลากร 

พันทิปในยุคปัจจุบันมีการยุบรวมเว็บบอร์ด Technical Exchange และ Pantip Cafe เข้าด้วยกัน 

โดย Technical Exchange ถูกเปลี่ยนเป็นห้องซิลิคอนวัลเลย์ ในแต่ละห้องประกอบด้วยแฮชแท็ก เช่น 

ห้องเฉลิมไทย มีแฮชแท็กภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ ค่ายหนัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแท็กรองที่ไม่สังกัดใน

ห้องไหน เช่น ชื่อดารา ชื่อละคร ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
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ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะใช้เว็บ pantip ในการศึกษาข้อมูลภาคสนามโดยจะใช้เว็บบอร์ดในหมวด

ภาพยนตร์ในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์แวมไพร์ โดยผู้ศึกษาจะใช้วิธีการเสิร์ซหากระทู้เกี่ยวกั บ

ภาพยนตร์แวมไพร์ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่ว่า ส่วนใหญ่ผู้คนชมหนังแวมไพร์เรื่องอะไรกัน โดย

หน้าเว็บจะมีลักษณะดังรูปภาพที่ 1  

 

ภาพที่ 1 : หน้าเว็บ pantip หมวดภาพยนตร ์

 

  เหตุผลที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มบุคคลจากพ้ืนที่เว็บไซต์ดังกล่าวนั้นก็เพราะว่า  เว็บพันทิปเป็น

เว็บที่มีบุคคลจากทั่วประเทศจากทุกเพศและทุกวัยที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มักจะมีการ

เข้ามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองมีความรู้และสนใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกที่จะน าบุคคลจากกระทู้

แนะน าภาพยนตร์ดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับแวมไพร์และหนัง

แวมไพร์ตามค าถามของการวิจัยในเบื้องต้น 

2) Facebook Page ที่เกี่ยวกับละครชุดแวมไพร์ 

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นบริการเครือข่ายสังคมสัญชาติอเมริกัน ส านักงานใหญ่อยู่ที่ เมนโลพาร์ก 

รัฐแคลิฟอร์เนีย เฟซบุ๊กก่อตั้งเมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 โดยมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก และเพ่ือน

ร่วมห้องภายในมหาวิทยาลัย และเหล่าเพ่ือนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด พร้อมโดยสมาชิกเพ่ือนผู้ก่อตั้ง 

Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz และ Chris Hughes ในท้ายที่สุดเว็บไซต์
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มีการเข้าชมอย่างจ ากัด ท าให้เหล่านักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แต่ภายหลังได้ขยายเพ่ิมจ านวน

ในมหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่บอสตัน ไอวีลีก และมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และค่อยๆรับรองมหาวิทยาลัยอ่ืน

ต่างๆ และต่อมาก็รับรองโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเฟซบุ๊กให้การอนุญาตให้เยาวชนอายุต่ ากว่า 13 ปีทั่ว

โลกสามารถสมัครสมาชิกได้ภายในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องอ้างอิงหลักฐานใด ๆ 

จากการศึกษาของเว็บ คอมพีต.คอม ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2009 เฟซบุ๊กถือเป็นบริการเครือข่าย

สังคมท่ีมีคนใช้มากที่สุด เมื่อดูจากผู้ใช้ประจ ารายเดือน รองลงมาคือ มายสเปซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์วีกลี ให้

อยู่ในรายชื่อ สิ่งที่ดีที่สุดในสิ้นทศวรรษ และควอนต์แคสต์ ประเมินว่า เฟซบุ๊ก มีผู้ใช้ต่อเดือนราว 135.1 

ล้านคน นับเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ส่วนข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554 จากเฟซบุ๊กมีจ านวน

สมาชิกท้ังหมด 584,628,480 สมาชิกท่ัวโลก โดยเป็นสมาชิกจากประเทศไทย รวม 6,914,800 สมาชิก (วิ

กิพีเดีย, 2561)  

เฟซบุ๊กมักจะมีเพจส าหรับกลุ่มผู้ที่สนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ลักษณะคล้ายคลึงกับ  pantip แต่จะดูเป็น

รูปธรรมมากกว่า เพราะเพจในเฟซบุ๊กนั้นมีการบอกชื่อเพจอย่างชัดเจน สื่อผู้ที่สนใจในสิ่ งนั้น ๆ เลือก

กดไลค์เพจดังกล่าวได้ตามความชอบและรสนิยมของตนเอง ภายในเพจ facebook นั้นมีตั้งแต่เพจของคน 

ของสัตว์ สิ่งของ รวมไปถึงเพจของภาพยนตร์และละครซีรี่ส์ต่าง ๆ ไว้ให้คนที่ชื่นชอบหรือแฟนคลับได้

ติดตามความเคลื่อนไหวของเพจเหล่านั้น ซึ่งจะมีการอัพเดตข่าวสารอยู่เสมอ 

ในการศึกษาครั้งนี้ทางผู้วิจัยก็ได้ใช้เพจเฟซบุ๊กเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาเช่นเดียวกัน โดยในการ

เก็บข้อมูลด้านภาพยนตร์จะเน้นไปที่การเก็บข้อมูลที่ pantip เพราะภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ๆ หากไม่ใช่

ภาพยนตร์ชุดจะไม่สามารถสร้างฐานแฟนคลับให้ติดตามได้มากพอสมควร เพราะเป็นภาพยนตร์ที่จบแล้ว

ก็จบไป ไม่มีอะไรให้ติดตามต่อ เว้นแต่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ชุดแบบ  The Twilight Saga แต่ใน

ขณะเดียวกัน ละครชุดหรือซีรี่ส์ จะมีฐานแฟนคลับมั่นคงและสามารถอัพเดตข่าวสารของละครชุดดังกล่าว

ได้อยู่เรื่อย ๆ สังเกตได้ว่า เราจะไม่พบเพจเฟซบุ๊กของภาพยนตร์แวมไพร์เลย แม้กระทั่งภาพยนตร์ชุด 

The Twilight Saga ยังไม่มีเพจผู้ติดตามปรากฏให้เห็น แต่ในขณะเดียวกันกลับมีเพจของละครชุดอย่าง 

The Originals หรือ The Vampire Diaries ที่ผู้วิจัยได้เลือกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

เพจส าหรับละครชุด The Vampire Diaries มีการตั้งเพจส าหรับผู้ที่ติดตามละครชุดเรื่องนี้ทั้งใน

ประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก โดยในไทยจะมีหลายเพจด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น The Vampire 
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Diaries Thailand , Delena TVD Thaifc และกลุ่มเฟซบุ๊ก The Vampire Diaries Thailand เป็นต้น 

ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกเพจ ‘Delena TVD Thaifc’ ในการศึกษาวิจัยภาคสนามในครั้งนี้ เพราะว่าเพจดังกล่าว

มีการอัพเดตความเคลื่อนไหวมากที่สุดหากเทียบกับเพจอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวมาเป็นเวลานาน

แล้ว เหตุเพราะละครชุดเรื่องดังกล่าวนั้นได้ฉายจบไปเป็นเวลานานราว ๆ 1 ปี แต่ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ยังคงมี

การพูดคุยกันระหว่างแฟนคลับและผู้ติดตามละครชุดดังกล่าวอยู่เป็นระยะ ๆ จึงถือว่าง่ายต่อการติดต่อขอ

พูดคุยและขอให้บุคคลในกลุ่มให้สัมภาษณ์ในเชิงลึกเกี่ยวกับละครชุดดังกล่าวที่มีตัวละครด าเนินเรื่องเป็น

แวมไพร์ โดยจากชื่อเพจ Delena นั้นไม่ใช่ชื่อของตัวละครในเรื่อง The Vampire Diaries หากแต่เป็น

การผสมชื่อกันระหว่าง Demon และ Alena ซึ่งเป็นตัวละครสองตัวที่แฟนคลับชอบมากที่สุดในเรื่อง ส่วน 

TVD นั้นก็ย่อมาจาก The Vampire Diaries และสุดท้าย Thai fc เป็นการบ่งบอกว่าแฟนคลับชาวไทยได้

เป็นคนตั้งเพจนี้ขึ้น และเป็นเพจที่ไว้ส าหรับให้คนไทยเข้ามาพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัพเดต

ข่าวสารได้ท่ีเพจแห่งนี้ 

โดยเรื่องย่อของ The Vampire Diaries นั้น เป็นซีรีส์ที่เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ วัยรุ่นสาว 

‘เอเลน่า’ ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกแม่น้ าที่ท าให้พ่อแม่เธอเสียชีวิต แต่เธอกลับรอดตายอย่างปริศนา

เพียงผู้เดียว ต้องกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติอีกครั้งในวัยเปิดเรียน และในวันเปิดเรียนเธอก็ได้พบกับชายหนุ่ม

ที่หล่อราวกับเทพบุตรที่มีชื่อว่า สเตฟาน ชายหนุ่มรูปหล่อสุดลึกลับที่ถูกชะตาเธอตั้งแต่แรกพบ ในเมือง

เล็ก ๆ ที่สงบสุขในค่ าคืนงานปาร์ตี้ต้อนรับเปิดเทอม ได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อมีสาวอ้างว่า เธอถูกกัดโดย

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “แวมไพร์” และสัญชาตญาณของเพ่ือนสนิทของเอเลน่า บอนนี่ ผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นผู้

มีพลังจิต ก็สัมผัสได้ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้าย ที่ก าลังจะ

เกิดข้ึนที่ Mystic Falls  1 

The vampire diaries น าเสนอเรื่องเล่าต านานสิ่งเหนือธรรมชาติของโลกตะวันตก ตั้งแต่แวมไพร์ 

ผีดูดเลือดยามวิกาล , แม่มด พ่อมดผู้ใช้ไสย์ศาสตร์สุดขลัง , เมืองเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยความลับเหนือ

ธรรมชาติ ปริศนามากมายในชื่อเมือง Mystic Falls ที่เป็นเหมือนขุมพลังดึงดูดสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ 

ละครชุดเรื่อง The Vampire Diaries มีทั้งหมด 8 ซีซั่น ซึ่งเพ่ิงฉายจบไปในปี 2017 ที่ผ่านมาแต่แฟน ๆ 

                                                           
1 Mystic Falls เป็นสถานที่ท่ีถือเป็นโลเคชันหลักในการด าเนินเนื้อเรื่องตลอดเรื่อง The 

Vampire Diaries 
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ยังคงพูดถึงกันอยู่อย่างแน่นหนา สังเกตได้จากการแนะน าปากต่อปากว่าหากจะดูซีรีส์แวมไพร์ จะต้องไม่

พลาดที่จะดูเรื่อง The Vampire Diaries เป็นต้น   

เพจส าหรับละครชุดเรื่อง The Originals มีชื่อว่า ‘The Originals – Thailand’ ละครชุดเรื่องนี้

มีนักแสดงหลัก Joseph Morgan , Daniel Gillies , Claire Holt และ Phoebe Tonkin เป็นเรื่องราวที่

มีตัวละครเอกคือ เคล้าส์ โดยเรื่องราวจะเล่าถึงตอนที่ เคล้าส์กลับมายัง นิวออร์ลีนส์เพ่ือตามหาแม่มดที่

ก าลังวางแผนท าบางอย่างกับเขา และเขาได้พบกับเพ่ือนเก่าที่เขาช่วยชีวิตไว้ตั้งแต่นานมาแล้ว อย่างมาร์

เซล ตอนนี้มาร์เซลกลายเป็นราชาในเมืองของเขา และเขาก็ได้พบกับพ่ีชายของเขา เอไลจาห์ เขาได้ รู้ว่า

ตอนนี้เขาก าลังจะมีลูกและได้รู้ความจริงจากแม่มดว่า มาร์เซลชั่วร้ายขนาดไหน เขาจึงต้องตัดสินใจที่จะ

ทวงทุกสิ่งที่เคยเป็นของเขาคืนกลับมา ซึ่งจุดส าคัญที่น่าสนใจของเรื่อง The Originals คือยกและอ้างอิง

มาจาก The Vampire diaries จะพูดถึงกลุ่มแวมไพร์กลุ่มแรกที่ เกิดขึ้นบนโลก เนื้อเรื่องเน้นเรื่อง

ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นหลัก เพราะครอบครัวนี้มักมีหลายเหตุการณ์หลายอย่างที่ท าให้บาดหมาง

กัน แต่ทุกคนก็รักและห่วงใยซึ่งกันและกัน ซึ่งเพจดังกล่าวก็มีการติดตามและพูดคุยของผู้ติดตามอยู่เรื่อย 

ๆ เช่นเดียวกับเพจ  

ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้ข้อมูลจากกระทู้ pantip และเพจเฟซบุ๊กทั้ง 2 เพจนี้
ในการศึกษาข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงความหมายการน าเสนอภาพของผีแวมไพร์ใน
ภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์” ในส่วนของสื่อภาพยนตร์และซีรีส์ ซึ่งในส่วนของเพจ Facebook 
นั้น อาจจะมีเพจอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลที่ผู้วิจัยอาจน ามาเพ่ิมเติมในภายหลัง และในส่วน
ของการเก็บข้อมูลในกระทู้ pantip ก็อาจไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์แวมไพร์อย่างเดียวเช่นกัน แต่อาจการ
เก็บข้อมูลจาก  ซีรีส์แวมไพร์ร่วมด้วย ซึ่งในกระทู้ pantip จะถือว่าเป็นการเก็บข้อมูลทั้งสองแบบร่วมกัน
ทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ แต่จะเน้นไปที่ภาพยนตร์เป็นหลัก และในส่วนของเพจเฟซบุ๊กจะเน้นไปที่ซีรีส์หรือ
ละครชุดเป็นหลัก 

 
3) นิยำยฟิคชั่น (Fiction)  

เนื่องจากความนิยมของแวมไพร์ในรูปแบบของสื่อภาพยนตร์ ซีรีส์ ได้ต่อส่งผลต่อสังคมไทยอย่าง

เห็นได้ชัดคือในรูปแบบของการเขียนนิยายและอ่านนิยาย นักเขียนมือสมัครเล่นจ านวนหนึ่งได้มีการแต่ง

นิยายและสร้างฐานแฟนฟิคจากนิยายที่มีตัวละครเป็นแวมไพร์ โดยมีการอ้างอิงลักษณะแวมไพร์และวิถี
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ชีวิตความเป็นอยู่มาจากภาพยนตร์โดยตรง โดยตัวละครในการแต่งนิยายจะเป็นการสมมติชื่อและลักษณะ

ขึ้นเองหรืออาจจะใช้อิมเมจจากบุคคลที่มีชื่อเสียงที่มีอยู่จริง ซึ่งพ้ืนที่ของการเขียนนิยายนั้นยกตัวอย่างเช่น 

เว็บไซต์ dek-d , แอพอ่านนิยาย joylada , ธัญวลัย เป็นต้น นอกจากนี้เรื่องราวดังกล่าวยังคงมีความ

เคลื่อนไหวอยู่เรื่อย ๆ เนื่องจากบางเรื่องก็ยังอัพเดตไม่จบ เราสามารถติดตามฟีดแบกของนิยายเหล่านี้ได้

จากแฮชแท็กในทวิตเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น #YM2001 เป็นแฮชแท็กที่มาจากนิยายเรื่อง [Vampire] 

YoonMin อุบัติรัก #YM2001 ซึ่งเราสามารถเข้าไปอ่านการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหานิยายของผู้อ่านได้

จากแฮชแท็กดังกล่าวได้เรื่อย ๆ  

โดยจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากนิยายฟิคชั่น ผู้ศึกษาจะท าการติดต่อสัมภาษณ์ผู้เขียนนิยาย

จ านวน 3 คน 3 เรื่อง เพ่ือให้ข้อมูลด้านความรู้และแหล่งที่มาส าหรับการรับรู้เรื่องแวมไพร์ของผู้แต่ง เพ่ือ

น ามาวิเคราะห์ว่าผู้แต่งมองแวมไพร์ว่ามีสัญญะที่สื่อถึงอะไรในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ผู้วิจัยยังเลือกสุ่ม

กลุ่มผู้อ่านจากทุกพ้ืนที่จากนิยายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น joylada และ dek-d writer เป็นต้น จ านวนไม่ต่ า

กว่า 10 คน จากหลากหลายเรื่อง เพ่ือให้ความรู้ด้านการรับรู้และการมองแวมไพร์เช่นเดียวกัน  

ภาพที่ 2 และ 3 (ซ้ายไปขวา) : ภาพหน้าแอพลิเคชัน Joylada และ Dek-D’s writer 

 

ดังนั้นวิธีการที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ จึงเป็นไปในลักษณะที่ผสมผสานระหว่างงานวิจัยที่เป็น

เอกสารและข้อมูลที่ได้จากการวิจัยภาคสนามประกอบกัน โดยเน้นไปที่การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นส าคัญ 
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สถำนที่ในกำรศึกษำ    

สถานที่ในการศึกษาส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นการศึกษาจากสังคมออนไลน์เป็นหลัก โดยจะเก็บ

ข้อมูลจากการตั้งกระทู้เกี่ยวกับหนังแวมไพร์ใน www.pantip.com หมวดภาพยนตร์ รวมไปถึงเก็บข้อมูล

จากเพจใน Facebook ที่มีการแนะน าหนังแวมไพร์และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างหนังแวม

ไพร์ รวมไปถึงเก็บข้อมูลทางบล็อคส่วนบุคคลที่มีการกล่าวถึงหนังแวมไพร์ทั้งในภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ โดยเพจใน Facebook ชื่อเพจว่า ‘Delena TVD Thaifc’ และ ‘The Original – Thailand’ 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจากเพจใน Facebook จะเป็นตัวแทนส าหรับการให้ข้อมูลของกลุ่มบุคคลที่ดูละครชุดแวม

ไพร์ รวมไปถึงการสุ่มสัมภาษณ์บุคคลที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระทู้ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ใน 

www.pantip.com หมวดภาพยนตร์ รวมไปถึงเก็บข้อมูลจากนักเขียนนิยายออนไลน์เกี่ยวกับแวมไพร์ทั้ง

ใน dek-d writer และ joylada จ านวน 3 คน 3 เรื่อง และคนอ่านนิยายเกี่ยวกับแวมไพร์ดังกล่าวจ านวน 

10 คนเป็นอย่างต่ า เพ่ือสัมภาษณ์ทัศนคติที่มีต่อแวมไพร์และหนังแวมไพร์เพ่ิมเติมในเชิงลึกในค าถามที่

ผู้วิจัยต้องการทราบจ านวนรวมทั้งสิ้น 10-15 คนโดยประมาณ 

  

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาสามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวภาพยนตร์

สยองขวัญ นิยายสยองขวัญ นิยายเกี่ยวกับแวมไพร์ และหนังแวมไพร์ได้  

2. เพ่ือทราบถึงความหลากหลายของสัญญะผีแวมไพร์ในทัศนคติของคนไทย อันเป็นปัจจัยส่วน

บุคคลที่อาจมีผลต่อการสร้างสื่อเก่ียวกับแวมไพร์ในยุคต่อ ๆ ไป  

 

 

ระยะเวลำและแผนกำรด ำเนินงำน  

การศึกษาวิจัยนี้ใช้เวลาค้นคว้าข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และ

สรุปผล น าเสนอรายงาน ใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 – เดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

http://www.pantip.com/
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แผนการด าเนินงานดังนี้ 

ระยะเวลาการด าเนินงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน 
มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2561  ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลจากเอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562  เริ่มเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก รวมไปถึงการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม
และไม่มีส่วนร่วม 

กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2562 รวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือน ามาวิเคราะห์และ
สรุปผล 

 

ตารางที่ 1 : แผนการด าเนินงาน 
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บทที่2 

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ของทัศนคติคนไทยต่อ “ผีแวมไพร์” ผ่านการชมภาพยนตร์

แวมไพร์ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงได้ด าเนินการ ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา

เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากภาพยนตร์แวมไพร์พร้อม

น ามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีอันจะมาซึ่งผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

โดยส่วนแรกคือ แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แนวคิดสัญวิทยาและการสร้างความหมาย 

(Semiology and Signification) และ แนวคิดวัฒนธรรมประชานิยม (Popular Culture) ส่วนที่สอง คือ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก คือ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับแวมไพร์ ประเด็นที่สอง วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) และ

ประเด็นที่สาม คือ วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวรรณกรรมโกธิคและแนวคิดเรื่องความตายตามคริสต์ศาสนา 

 

แนวคิดสัญวิทยำและกำรสร้ำงควำมหมำย (Semiology and Signification) 

สัญวิทยาเป็นศาสตร์หนึ่งที่เกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษย์ อันถือ

เป็นทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเรา เนื่องจากสิ่งรอบตัวเราไม่ได้มีความหมายอยู่ในตัวเองตั้งแต่ต้น แต่

ความหมายทุกสิ่งล้วนเกิดจากมนุษย์ผู้เป็นคนสร้างความหมายต่าง ๆ และสื่อออกมาผ่ านวิธีคิด วิถีการ

ด าเนินชีวิต และการปฏิบัติของสังคมนั้น ๆ สัญลักษณ์อาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย 

ฯลฯ หรือหมายถึง สิ่งที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือให้มีความหมายแทนของจริง ในตัวบทและในบริบทหนึ่ง ๆ โดย

ค าว่าสัญวิทยาหรือสัญศาสตร์ (Semiology และ Semiotics) ทั้งสองค านี้มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกค า

เดียวกันคือ Semeion ทีแปลว่า Sign หรือ สัญญะ ซึ่งสัญวิทยาหรือสัญศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ

เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ทั้งสองค านี้ต่างมีเอกลักษณ์และถูกรวมอยู่ในระบบของเครื่องหมาย ซึ่งรวมถึง

การศึกษาว่าความหมายของมันถูกสร้างและถูกเข้าใจอย่างไร  

Semiotics เป็นค าที่นักปรัชญาชาวอเมริกัน Chales Sanders Peirce (ค.ศ. 1839-1914) เป็นผู้

ริเริ่มใช้และท าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่วนค าว่า Semiology เป็นค าที่ตั้งขึ้นโดยค้นพบความเข้าใจ
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ต่อภาษาที่ใช้ในการอธิบายเรื่องการสื่อสารผ่านความหมายในระบบภาษา โดยในการศึกษาหาความรู้

เกี่ยวกับสัญศาสตร์และสัญวิทยานั้นมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่สอดคล้องและคล้ายคลึงกัน 

นั่นคือการศึกษาวิธีการสื่อความหมาย ขั้นตอน และหลักการในการสื่อความหมายตลอดจนเรื่องการท า

ความเข้าใจในความหมายของสัญลักษณ์ท่ีปรากฎอยู่ในวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ  

อย่างไรก็ตามวิธีการหาความรู้แบบสัญวิทยา ก็ได้อิทธิพลมาจากการศึกษาของ Ferdinand de 

Saussure ซึ่งเป็นการศึกษาในรูปแบบของภาษาศาสตร์ในแนวทางมานุษยวิทยาเชิงโครงสร้าง ซึ่ง Roland 

Barthes ได้น าแนนคิดของ เดอ โซซูร์ มาใช้พัฒนาการศึกษาในแนวทางที่เรียกว่า สัญศาสตร์ หรือสัญ

วิทยา สิ่งที่โซซูร์ให้ความส าคัญมากที่สุดคือการแยกภาษาออกจากการใช้ภาษา และวิธีการหาความรู้แบบ

โครงสร้างนิยมก็เป็นการศึกษาระบบความสัมพันธ์ที่ร้อยรัดเชื่อโยงสรรพสิ่งให้เป็นอย่างที่เป็นซึ่งวิธี

การศึกษาของโครงสร้างนิยมจะเริ่มโดยการสลายความเป็นองค์ประธานของมนุษย์ สนใจความหมายใน

ระดับจิตไร้ส านึก แบ่งผ่า สิ่งต่าง ๆ ที่ศึกษาเป็นส่วนย่อย ๆ เพ่ือน ากลับมาศึกษาดูความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่อยย่อยกับหน่อยใหญ่โดยให้ความส าคัญกับตัวเชื่อมที่ร้อยรัดเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นคู่ตรงข้ามอกจากกันซึ่ง

สิ่งที่เรียกว่าตัวเชื่อมนั้นก็คือตัวโครงสร้างอีกทั้งวิธีการศึกษาของโครงสร้างนิยมนั้นจะมองสิ่งที่ต้องการ

ศึกษาเป็นไปในรูปของสัญญะที่ต้องค้นหารหัสที่ก าหนดความหมายของโครงสร้างออกมาโดยไม่ได้สนใจใน

เรื่องความแตกต่างของเวลาและสถานที่ (นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2555) 

ทั้งนี้ โรล็องต์ บาร์ตส์ ได้ใช้รูปแบบของการศึกษาที่พัฒนามาจากแนวคิดของโซซูร์และวิธีการหา

ความรู้แบบโครงสร้างนิยม โดยที่บาร์ตส์ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปสัญญะ (Signifier) ความ

หมายสัญญะ (Signified) และสัญญะ (Sign) ในระบบของสัญญวิทยาความหมายจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้อง

อาศัยสามสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นเพียงแต่ประสบการการรับรู้ของเราจะพบเห็นและเข้าใจจนเป็นความเคย

ชินไปส่วนมากเราจึงจะมองเห็นเพียงรูปสัญญะและความหมายสัญญะเท่านั้น เช่น การมอบช่อดอก

กุหลาบให้แก่คนคนหนึ่ง ช่อดอกกุหลาบคือตัวรูปสัญญะ ส่วนในความหมายสัญญะก็คือความหลงใหล แต่

ในส่วนของสัญญะมักเป็นสิ่งที่ถูกมองข้าม นั่นก็คือ ดอกกุหลาบที่สื่อถึงความหลงใหล  (ปรมินทร์ ทั่วประ

โคน, 2553) ซึ่งหากยกตัวอย่างในกรณีการศึกษาครั้งนี้แวมไพร์ก็เป็นสัญญะที่สื่อถึงความอมตะ ความรัก 

และชีวิตหลังความตาย เป็นต้น  
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดูดเลือดของแวมไพร์ก็จะหมายถึงว่าเลือดจะสามารถท าให้แวมไพร์มีชีวิตที่เป็น

อมตะ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ภายหลังความตายได้ รวมไปถึงความอมตะของแวมไพร์ยังสื่อถึงความรัก

ที่เป็นอมตะอีกด้วย จนเป็นสัญลักษณ์ในระดับสากลแล้วว่าแวมไพร์นั้นแทนความอมตะ ไม่มีวันตาย และ

หากมองในมุมของความรัก แวมไพร์ก็จะสื่อถึงความรักที่ไม่มีวันตายด้วยเช่นกัน ซึ่งภาพยนตร์หลาย ๆ 

เรื่องได้น าสัญญะของแวมไพร์เรื่องความรักอมตะน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์และน าไปสู่กระแสความรัก

อมตะแบบภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ในที่สุด ซึ่งในขณะเดียวกันแวมไพร์ก็จะมีความหมาย

ด้านสัญญะที่แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอมตะ ความโหดร้าย ความรัก หรือความรัก

ระหว่างคนต่างกลุ่ม   

สัญวิทยาจึงเป็นทฤษฎีที่น ามาอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ว่า การสื่อสารคือจุดก าเนิดของ

ความหมาย ซึ่งการศึกษาแนวนี้จะไม่สนใจความล้มเหลวของการสื่อสาร และไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล

และความถูกต้อง แต่เป็นแนวทางการศึกษาเชิงสังคมหรือความแตกต่างของวัฒนธรรมระหว่างผู้ให้และ

ผู้รับสาร ตลอดจนความหลากหลายของความหมายภายในระบบภาษา วัฒนธรรม และความความเป็น

จริงที่ไม่สามารถแสดงผลเป็นเส้นตรงของกระแสการไหลของข่าวสาร แต่เป็นการศึกษาเชิงโครงสร้าง โดย

มุ่งความสนใจไปที่การวิเคราะห์โครงสร้างที่กลุ่มความสัมพันธ์ที่ท าให้สาร หมายถึง บางสิ่งที่มันสร้าง

เครื่องหมายบนกระดาษ หรือเสียง ไปยังสารที่จะถูกส่งออกไปในการสื่อสารแต่ละครั้ง  (ปรมินทร์ ทั่วประ

โคน, 2553)  

ในความคิดของบาร์ตส์รูปสัญญะจะมีลักษณะเชิงวัตถุ (materiality) เช่นเสียง วัตถุต่าง ๆ รูปภาพ 

ส่วนความหมายสัญญะเป็นตัวแทนทางความคิดของสิ่งของต่าง ๆ (A mental representation of the 

‘thing’) ซึ่งทั้งรูปสัญญะและความหมายสัญญะจะรวมตัวกันเรียกว่าสัญญะ บาร์ตส์ ได้จัดแยกหมวดหมู่

ของสัญญะโดยใช้วิธีการ สามแบบ ดังนี้ วิธีการแรก จัดหมวดหมู่ตามวิธีการท าให้ความหมายสัญญะนั้น

เป็นจริง วิธีการที่สอง สนใจการขยายตัวที่อาจซ้อนทับกันของความหมายของสัญญะที่ต่าง  ๆ และวิธีที่

สาม สนใจความหมายการตอบสนองของความหมายสัญญะต่อรูปสัญญะในกรณีที่ผู้เสพระบบมีความรู้ใน

วัฒนธรรมในระดับที่แตกต่างกัน อันจะท าให้การถอดรหัสต่างกันออกไปแม้นจะใช้ภาษาเดียวกัน  

สัญวิทยาแนวโครงสร้างนิยมโครงสร้างนิยมเป็นแนวการอ่านภาพแทนทางวัฒนธรรมที่ถูกพัฒนาขึ้น

โดย โรล็องต์ บาร์ตส์ นักสัญวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ให้ความสนใจในเรื่ องของสัญญะ (sign) รหัส (code) 
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ความสัมพันธ์ (relation) และวัฒนธรรม (culture) ด้วยการตั้งค าถามถึงความหมายว่าถูกประกอบสร้าง

ขึ้นผ่านการใช้ภาษา หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่เป็นภาพแทนได้อย่างไร (กาญจนา, สมสุข 2551: 407-410) การจะ

เข้าใจความหมายต่าง ๆ ได้นั้น ทั้งผู้รับและผู้ส่งสารจะต้องใช้รหัสร่วมกันจึงจะสามารถสื่อสารกันได้ กล่าว

โดยง่าย คือ “คุยกันรู้เรื่อง” โดยรหัสเหล่านั้นเป็นรูปแบบที่คอยก ากับความหมายที่เกิดขึ้นกับตัวสัญญะ 

หรือกล่าวอีกอย่างว่าเป็นตัวผูกความหมายสัญญะไว้กับรูปสัญญะในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แนวความคิดนี้ตั้งอยู่

บนฐานคิดที่ว่าความหมายสัญญะไว้กับรูปสัญญะในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ แนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า

ความหมายผูกติดอยู่กับสัญญะหนึ่ง ๆ นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่ตายตัวต่อกัน แต่การที่สัญญะหนึ่ง 

ๆ มีความหมายอย่างหนึ่งนั้นเป็นผลจากข้อตกลง (convention) ที่คนในวัฒนธรรมเดียวกันตกลง 

นอกเหนือไปจากนั้นความหมายยังไม่ใช่สิ่งตายตัว แต่อาจจะมีการเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงของ

ความหมายได้ แต่นักหลังโครงสร้างนิยมเห็นว่าการเคลื่อนที่ของความหมายนั้นจะเป็นการเคลื่อนไปทั้ง

ระบบ กล่าวคือ หากมีการเคลื่อนในระบบการจ าแนก หรือการเคลื่อนความหมายขององค์ประกอบหนึ่งใด

ในระบบ ความหมายก็จะเคลื่อนไปท้ังชุด (นพพร, 2544: 115-116; วรรณิมล, ผู้แปล ; Barthes, 1957)  

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนของความหมายนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา แต่จะมีขณะที่หยุดนิ่งของ

ความหมายซึ่งความหยุดนิ่งนี้จะเกิดจากการท างานของอุดมการณ์และระบบคุณค่าที่แฝงอยู่ในสัญญะ 

สัญญะจึงเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่ถูกผลิตสร้างและท างานภายใต้บริบททางวัฒนธรรมหนึ่ง ดังนั้นหาก

ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมหนึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไป ความหมายที่ถูกสร้างก็จะมีความเปลี่ยนแปลง

ไปด้วย (กาญจนา,2551: 394-412) วิธีการหาความรู้แบบหลังโครงสร้างนิยมเปิดโอกาสให้ผู้ชมหรือผู้รับ

สาร (audience) ได้ตีความถึงความหมายที่แฝงเร้นในสัญญะด้วยความรู้ ความคิด และประสบการณ์ ซึ่ง

ท าให้ได้ความหมายที่มีความผันแปรไปตามจุดอ้างอิงภายใต้บริบทต่าง ๆ การจะอ่านหรือท าความเข้าใจ

ความหมายต่าง ๆ สามารถเป็นไปได้ก็ด้วยรหัสที่ผู้คนต่างตกลงร่วมกันในสังคมหนึ่ง จุดนี้จึงท าให้ผู้ วิจัยมี

ความสนใจในวิธีการอ่านแบบหลังโครงสร้างนิยมซึ่งเป็นการมองหาความเป็นไปได้ของความหมายที่

เกิดข้ึน ซึ่งอาจจะมีมากกว่าหนึ่ง และความหมายเหล่านั้นก็จะต้องอาศัยรหัสเข้าไปท าการอ่านไข โดยรหัส

ดังกล่าวอาจมีการหยิบยืม ปรับใช้ หรือแม้แต่สร้างขึ้นใหม่ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งท าให้

ความหมายที่เกิดจากการอ่านสัญญะมีความผันแปรไปตามบริบทและยุคสมัย 
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แนวคิดวัฒนธรรมประชำนิยม (Popular Culture) 

ค าว่า “Popular Culture” มีการใช้ภาษาไทยในหลายค า เช่น วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรม

ประชานิยม แต่ไม่ว่าจะใช้ค าใดก็ตาม การพิจารณาว่าสิ่งนั้น ๆ เป็นความนิยมของผู้คนในยุคสมัยหรือเป็น

วัฒนธรรมนิยมหรือไม่นั้น Harrington and Bielby (2001) นิยาม ความหมายของค าว่า “วัฒนธรรมสมัย

นิยม” โดยดูจากเกณฑ์ที่จะใช้วัดความนิยม ของยุคสมัย 4 ประการ กล่าวคือ 1) เป็นสิ่งที่ชื่นชอบ ชื่นชม 

หรือยอมรับโดยผู้คนจ านวนมาก 2) เป็นสิ่งที่มักถูกมองว่าต่ าชั้นและไม่มีคุณค่าหรือไม่มีรสนิยมทางศิลปะ 

3) เป็นสิ่งที่ออกแบบมาหรือสร้างขึ้นเพ่ือให้คนจ านวนมากชื่นชอบ สร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ทางการค้าและ

บริโภคนิยม 4) เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยผู้คนเพ่ือพวกเขาเอง ถ้าดูจากนิยามของ Harrington and Bielby 

แล้ว จะเห็นว่าความหมายของ ค าว่าสมัยนิยมนั้นขัดแย้งกันอยู่ในตัว ระหว่างการที่เป็นชื่นชอบโดยคนหมู่

มาก แต่มักถูกมองว่าต่ าชั้น ไม่มีคุณค่าทางศิลปะ ตัวอย่างของละครโทรทัศน์ของไทย ที่ถูกเรียกว่า “ละคร

น้ าเน่า” สะท้อนความขัดแย้งสองประการนี้ได้เป็นอย่างดี ข้อขัดแย้งที่เห็นได้ชัดอีกประการคือวัฒนธรรม

สมัยนิยมเป็นสิ่งที่อยกแบบมาเพ่ือ ให้คนจ านวนมากชื่นชอบ เพ่ือประโยชน์ทางการค้า แต่ขณะเดียวกัน

วัฒนธรรมสมัยนิยมก็อาจเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยผู้คนเพ่ือพวกเขาเอง (Harrington and Bielby, 2001 อ้าง

ใน อัมพร จิรัฐติกร, 2559) 

   การให้ค านิยามที่ครอบคลุมชัดเจนจะเป็นการสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมสมัยนิยมมากขึ้น 

ดังที่  John Storey (John Storey, 2008 อ้างถึงใน นันทิดา ดอกแก้ว, 2551) ได้จัดหมวดหมู่ความหมาย

ของวัฒนธรรมสมัยนิยมเป็นกลุ่ม ๆ โดยหมายถึง วัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบของคน

จ านวนมาก นิยามนี้ครอบคลุมเนื้อหาวัฒนธรรมโดยทั่วไป แต่ไม่สามารถระบุลักษณะเฉพาะเจาะจงของ

วัฒนธรรมแต่ละอย่างได้ ซึ่งมักจะมีรายละเอียดและแตกต่างหลากหลายกันในหลายด้าน เช่น พัฒนาการ

ทางประวัติศาสตร์ บริบททางเศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งความหมายต่อวิถีชีวิตของผู้เป็นเจ้าของหรือมี

ส่วนร่วมในวัฒนธรรมนั้น ๆ  

นอกจากค าว่า “วัฒนธรรม” ในการศึกษาวัฒนธรรมสมัยนิยมจะกินความกว้างขวางเกินกว่าจะให้

นิยามไปในทางใดทางหนึ่ง ค าว่า “สมัยนิยม” ก็ยัง เป็นปัญหาอีกว่าหมายรวมเอาทุกสิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยม

ของสังคมในยุคนั้น ค าถามก็คือว่า ความ “นิยม” ของสังคมหมายถึง “มวลชน” กลุ่มใดของสังคม 

นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ใช้วัดความนิยมของยุคสมัยคืออะไร จะวัดจากยอดจัดจ าหน่าย เรตติ้ง ทางทีวี การ
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ได้รับพูดถึงอย่างมากบนสื่อ หรือยอดวิวใน YouTube นอกจากนี้ ความนิยมดังกล่าวเกิดขึ้นจากมวลชน

นิยมชมชอบสิ่งนั้น ๆ โดยล าพังหรือมีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวสร้างความนิยมให้เกิดขึ้น (อัมพร จิรัฐติกร, 

2559) 

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นภายหลังการพัฒนาอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมืองแง่นี้ สะท้อน

ให้เห็นถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนและการคมนาคมสื่อสารของโลกสมัยใหม่ที่มีบทบาทส าคัญในการก่อรูป

และขยายตัวของวัฒนธรรมชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และเป็นเสมือนกระแส ไม่มีรูปแต่สามารถสัมผัสได้ 

บริโภคได้ และใช้มันอยู่จริงในชีวิตประจ าวัน Pop Culture จะปรากฏอยู่ทั่วไปในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

วัตถุสิ่งของ , ภาพยนตร์ , ละครโทรทัศน์ , รายการโทรทัศน์ , เพลง , หนังสือ , นิตยสาร , พฤติกรรม 

(เช่น การเต้น B-Boy การสัก การเจาะ หรือการเล่นเกมส์ออนไลน์ , เทรนด์ต่าง ๆ (เช่น เทรนด์อินดี้ 

ไฮเทคโนโลยี) , เหตุการณ์ (เช่น การก่อการร้าย ส่วยต ารวจ) รวมไปถึง บุคคลที่มีชื่อเสียง (เช่น BNK48 

โดนัล ทรัมป์) 

สิ่งที่ตอกย้ ากระแสของแวมไพร์ในไทยในช่วงขณะหนึ่งนั้นคือกระแสจากภาพยนตร์ชุด The 

Twilight Saga ที่จากบทความของ you2play2 ที่ได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อผู้คนจนถึงขั้นมีการจัด

งานมีตติ้งระหว่างแฟนภาพยนตร์และมีการจัดแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ทไวไลท์ภายในงานดังกล่าว เพ่ือเอาใจ

แฟน ๆ ของแวมไพร์ ทไวไลท์ กับปรากฎการณ์กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม  

จากที่กล่าวไปข้างต้นจะเห็นได้ว่า “แวมไพร์” ถือเป็นผลผลิตหนึ่งจากวัฒนธรรมประชานิยมที่

ส่งผ่านมายังประเทศไทยและได้เกิดการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสังคม ทุกระดับชนชั้น จากการที่ผี

แวมไพร์นั้นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ไกลตัวส าหรับผู้คนในสังคมไทย แต่สื่อภาพยนตร์หรือละครชุ ดในยุค

ปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงคนทั้งโลกได้ท าให้ผู้คนในสังคมไทยได้มีส่วนในการรับรู้ผลผลิตทางวัฒนธรรม

ประชานิยมเหล่านั้นเข้าไปด้วย เมื่อมีการรับรู้ร่วมกันในสังคม ซึ่งอยู่ในกลุ่มเพ่ือน ญาติพ่ีน้อง และบุคคล

รอบข้างเกิดการแนะน ากล่าวถึงจนก่อให้เกิดเป็นกระแสความนิยมตามมาในที่สุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการผลิต

                                                           
2 YOU2PLAY, นับถอยหลังสู่ปรำกฎกำรณ์ทไวไลท์ กับตัวอย่ำงเต็มครั้งแรกของ The 

Twilight saga : Breaking Dawn Part 1, เข้าถึงเม่ือ 22 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
http://news.you2play.com/archives/20514-กระแสแวมไพร์ทไวไลท์กระหึ่มไทย-รับการมาของ-
the-twilight-saga 
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ซ้ าของสื่อแวมไพร์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ซีรีส์ นวนิยาย หรือนิยาย เพ่ือตอกย้ าว่าใน

ช่วงหนึ่งในสังคมแวมไพร์เคยเป็นกระแสและส่งผลต่อผลงานสื่อในอนาคตมากเพียงใด  

 

แนวคิดเกี่ยวกับแวมไพร์ 

แวมไพร์ (Vampire) คือผีดิบดูดเลือดที่ไม่มีวันตาย โดยเรื่องราวของแดรกคิวล่าถูกเปิดตัวให้เป็นที่

รู้จักเมื่อร้อยกว่าปีก่อน และดูเหมือนว่าเรื่องราวของผีดูดเลือดนี้จะเป็นผีที่ถูกน ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ 

ละคร และนิยายมากที่สุด โดยเรื่องราวของแวมไพร์ หรือผีดูดเลือด เป็นเรื่องราวที่มีการบอกเล่าต่อกันมา

นานหลายร้อยปี และปรากฏอยู่ในต านานของหลายประเทศท่ัวโลก มีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ 

เช่น แวมไพร์ตามต านานเม็กซิโกจะมีกะโหลกมนุษย์วางอยู่บนศีรษะ แวมไพร์แถบเทือกเขาร็อกกี้จะดูด

เลือดทางจมูก แวมไพร์ตามต านานโรมาเนียจะมีร่างกายผอมซีดและไว้เล็บยาว เป็นต้น แต่ถึงแม้จะเป็น

อย่างนั้น แวมไพร์ทั่วโลกก็มีวิถีชีวิต รูปแบบการดูดเลือด และการสืบทายาทแวมไพร์ที่ไม่ได้แตกต่างกัน  

(Kapook, 2554)  

ในแถบประเทศตะวันตก แวมไพร์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในประเทศอังกฤษ หลังจากมีการบันทึก

ในประวัติศาสตร์ว่า อาร์โนลด์ เปาเล ชาวเซอร์เบีย เป็นผู้ที่ได้รับการสืบเชื้อสายจากแวมไพร์ หลังจากที่

เขากลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารในกรีซ และเขาก็ได้สารภาพกับภรรยาว่าถูกแวมไพร์ดูด

เลือดและได้รับการถ่ายทอดเป็นแวมไพร์ ต่อมาไม่นานเขาได้เสียชีวิตลง แต่คนในหมู่บ้านยังเห็น เขา

วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านในยามค่ าคืน จึงมีการขุดเอาศพเขาขึ้นมาดูอีกครั้ง และพบว่า เขานอนนิ่งเป็นศพแต่

กลับมีรอยเลือดติดอยู่ที่ปากของเขา ชาวบ้านจึงพิสูจน์ด้วยการตอกหมุดลงไปที่หัวใจ ปรากฎว่ามีเลือดไหล

ทะลักออกมาตามด้วยเสียงกรีดร้อง จากนั้นศพของเขาก็ถูกน าไปเผาและก็ไม่มีใครพบเขาปรากฎตัวใน

หมู่บ้านอีกเลยหลังจากนั้น แต่ต่อมาไม่นาน ก็พบแวมไพร์อีกหลายตัวอยู่ในหมู่บ้าน จึงเชื่อว่าแวมไพร์

เหล่านั้นเป็นเชื้อสายของเปาเล และพวกเขาก็คงถูกเปาเลกัด หลังจากนั้นก็มีเรื่องเล่า และต านานแวมไพร์

ถูกเล่าขานกันต่อมาเรื่อย ๆ จนกลายมาเป็นเรื่องราวที่โด่งดังอีกครั้ง เมื่อ บราม สโตกเกอร์ นักเขียนชาว

ไอริชได้แต่งนิยายเรื่อง แดรกคิวล่า ขึ้นมา โดยน าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของเจ้าชายนักรบแห่งวาลาเซีย 

ประเทศโรมาเนียนามว่า วลาด เทเปส หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วลาด แดร็กคูล  ที่แปลว่ามังกรวล้าดสุด

ผยอง มาเขียนเป็นนิยายอันเป็นจุดเริ่มต้นของนวนิยายที่โด่งดังเรื่องหนึ่งของโลกและได้มีการน าไปสร้าง
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เป็นภาพยนตร์จนมีคนรู้จักทั่วอย่างเช่นทุกวันนี้ (Kapook, 2554) แต่นี่เป็นเพียงต านานต านานหนึ่งเท่านั้น 

เพราะต านานการก าเนิดแวมไพร์นั้นมีหลากหลายมากมายซึ่งที่โด่งดังและได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ

ต านานที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์คนส าคัญของโลกอย่างวลาด เทเปซ หรือ วลาด แดรกคูล ตัวละครหลัก

ในวรรณกรรมเรื่อง Dracula นั่นเอง ซึ่งเนื้อเรื่องจะมีการละทิ้งต านานอันพิสูจน์ไม่ได้กลับกลายมาเป็นการ

อ้างอิงถึงโรคร้ายที่เกิดจากพันธุกรรมนั่นก็คือโรค ‘โพรฟีเรีย’ 

นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ค าอธิบายอาการของแวมไพร์ว่าคือโรค Erythropoietic Protoporphyria 

(EPP) หรือ ‘โรคโพรฟีเรีย’ โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรม เกิดจากการผลิตฮีม (heme) ซึ่งเป็นโปรตีนชนิด

หนึ่งในเม็ดเลือดแดงท าหน้าที่น าพาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายผิดปกติ จากการขาดเอนไซม์ในตับหรือตัว

เม็ดเลือดเอง อาการที่พบได้แก่ อาการทางจิตประสาท ปวดท้อง ปวดเมื่อยตามตัว แขนและขา ความดัน

โลหิตสูง และชีพจรเต้นเร็วเป็นครั้งคราว ในขั้นรุนแรง มือเท้าจะอ่อนแรง หมดสติ หรือถึงขั้นหัวใจล้มเหลว 

ในทางแวมไพร์ อาการของโรคโพรฟีเรียคือการที่ตัวแวมไพร์นั้นมีอาการกลัวแสงแดด ต้องการเลือด อัน

เกิดมาจากอาการทางจิต การรักษาโรคนี้จะท าด้วยการให้ยาฮีมอินฟิวชัน (heme infusion) อีกชื่อหนึ่ง

คือ ฮีมอาร์จิเนท (heme arginate) ซึ่งจะช่วยบรรเทาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงได้รวดเร็ว รายที่มีอาการ

เป็นซ้ าอาจต้องให้ยาดังกล่าวทุกสัปดาห์เป็นการป้องกัน (กชามาส แสงประเสริฐ, 2557) จากอาการ

ดังกล่าวน ามาใช้อธิบายแวมไพร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ บุคคลในประวัติศาสตร์ที่เชื่อว่าเป็นโรคนี้ เช่น พระเจ้า

จอร์จที่ 33 (King George III) แห่งอังกฤษ (ค.ศ. 1738-1820) มีบันทึกว่าพระองค์มีอาการทางจิต และ

ป่วยคล้ายลักษณะของโรคพอร์ฟีเรีย ปัจจุบันได้มีการค้นพบสารหนูจ านวนมากในเส้นผม ซึ่งสันนิษฐานว่า

เป็นสารตกค้างจากยาที่พยายามใช้รักษาอาการในสมัยนั้น แต่สารกลับเข้าไปกระตุ้นอาการแทน (วิกีพีเดีย

, 2561) 

นอกจากนี้ในทางประวัติศาสตร์อันเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งวรรณกรรมเรื่อง Dracula ของ 

Bram Stoker นักประวัติศาสตร์ยังสันนิษฐานว่า วลาด เทเปซ (Vlad Tepes) เจ้าชายแห่งวาเลนเซีย 

(Walachia) อาณาจักรโบราณของโรมาเนีย ผู้ต่อสู้กับพวกอ็อตโตมันเติร์กและจับเชลยศึกมาทรมานอย่าง

โหดเหี้ยม และ อลิซาเบธ บาโตรี (Elizabeth Bathory) เคาน์เตสผู้จับเด็กสาวจ านวนมากมาทรมาน ต่าง

                                                           
3 The Royal Household, "George III", เข้าถึงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.royal.uk/royal-family. 
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เป็นโรคกลัวแสงแดดดังกล่าวเช่นกัน เนื่องมาจากอาการทางจิต และเรื่องเล่าจ านวนมากที่กล่าวถึงความ

นิยมในการอาบและดื่มเลือดของทั้งสอง เค้ามูลความเชื่อเรื่องเลือดเป็นยาอายุวัฒนะหรือรักษาโรคบาง

ประการได้นั้น เป็นของพวกนอกรีด แม่มด และนักเล่นแร่แปรธาตุ อย่างไรก็ตาม ชาวยุโรปตะวันออกเชื่อ

ว่าบุคคลทั้งสองเป็นแวมไพร์ (สาโรจน์ คุณาธเนศ, 2555) 

แม้จะมีค าบอกเล่า และการสันนิษฐานหลายอย่าง แต่ต านานแวมไพร์ก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้คนเชื่อกันมา

จนถึงปัจจุบันนี้ และก็เป็นที่น่าสังเกตว่า เรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์หรือผีดูดเลือด ก็ยังเป็นที่สนใจของผู้คน

ไม่หาย ประวัติ เรื่องเล่า สถานที่เกิดเหตุการณ์ และความเชื่อของชาวยุโรปตะวันออกต่อเจ้าชายวลาด 

เทเปซ กลายเป็นต้นก าเนิดของวรรณกรรม Bram Stoker’s Dracula และยังคงถูกน ามาสร้างเป็นนิยาย 

ภาพยนตร์ และละครอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่เรื่องราวของผีดิบมักจะน่า

ติดตาม และมีความน่าสนใจในเรื่องราวของตัวเองไม่ว่าจะสมัยไหน เรียกว่าเรื่องราวของแวมไพร์ได้

กลายเป็น "ต านานผีดิบ" ที่ฆ่าไม่ตายอย่างสมบูรณ์ 

 

แนวคิดเรื่องภำพตัวแทน (Representation)  

สจ๊วต ฮอลล์ (Struart Hall, 1997, อ้างถึงใน เฉิดฉาน สาธุวงษ์, 2551, น.32) ได้กล่าวว่า ภาพ

ตัวแทนเป็นผลผลิตแห่งความหมายของภาพในใจเรา โดยผ่านภาษา นอกจากนี้ยังเป็นตัวเชื่อมระหว่าง

แนวคิด สัญลักษณ์และภาษา ที่ท าให้เราให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ ทั้งสิ่งของ 

ผู้คน เหตุการณ์ ความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งกระบวนการให้ความหมายในวัฒนธรรมคือความสัมพันธ์

ระหว่างสิ่งต่าง ๆ แนวคิดและสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการให้ความหมายในภาษากระบวนการ

ที่เชื่อมทั้ง 3 สิ่งนี้เข้าด้วยกันจะเรียกว่า “ภาพตัวแทน”  

วิสาลินี พิพิธกุล (2546, อ้างถึงใน เฉิดฉาน สาธุวงษ์ , 2551, น.32) กล่าวว่า ภาพตัวแทน คือ 

ผลผลิตของความหมายในกระบวนการคิดเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ การร่วม

วัฒนธรรมเดียวกัน ท าให้เรารับรู้ความหมายจากภาพตัวแทนเหมือนกัน นอกจากนั้น การที่ภาพตัวแทนมี

ความหมาย ก็เพราะมีความสอดคล้องกับบรรทัดฐานและคุณค่าท่ีคงอยู่แล้วในวัฒนธรรมนั้น 
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ดังนั้นภาพตัวแทนก็คือผลผลิตของการให้ความหมายแทนสิ่งหนึ่ง หรือเป็นปรากฏการณ์ของสังคม

ซึ่งเก่ียวข้องกับการครอบง าทางอ านาจในระบบวัฒนธรรม ดังที่ Stuart Hall (1997, อ้างถึงใน กนกวรรณ 

ไม้สนธิ์, 2544) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ภาพตัวแทนในงานเขียน Cultural Representation and Signifying 

Practices โดยเขาได้อธิบายให้เห็นว่าภาพตัวแทนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ระหว่างผู้น าเสนอ

กับผู้สร้าง และผู้ที่น าเสนอกับผู้ที่ถูกสร้างภาพตัวแทนที่ปรากฎในสื่อนั้นขึ้นอยู่กับว่า ใครเป็นคนเสนอ? 

เสนอเมื่อไร? เสนอที่ไหน? เสนอให้กับใคร? เสนอภายใต้เงื่อนไขทางสถาบันของสังคม วัฒนธรรม และ

เงื่อนไขประวัติศาสตร์อย่างไร? ภาพตัวแทนจึงไม่ใช่ความจริง (reality) แต่เป็นผลผลิตของการเลือกสรร ที่

มีความจริงเพียงบางส่วนถูกเน้นย้ า แต่บางส่วนถูกเพิกเฉย ซึ่งแตกต่างจากการสะท้อนภาพ (Reflection) 

เพราะว่ามีการให้คุณค่าและตอกย้ าไว้ด้วยอุดมการณ์ของสังคม โดยการสร้างภาพตัวแทนนั้นมีความหมาย

เนื่องมาจาก 

1. การอาศัยความหมาย และเครื่องมือถอดรหัสของความหมายที่มีอยู่แล้วในสังคม 

2. ความหมายที่มีอยู่แล้วนั้น จะเป็นตัวก าหนดกรอบการรับรู้ของสังคม และขีดเส้นจ ากัดไม่ให้

เข้าใจความหมายในแง่อ่ืน ๆ  

3. กระบวนการน าเสนอภาพตัวแทนในลักษณะข้างต้น นั้นท าให้ภาพนั้นกลายเป็นภาพฝังลึก และ

กลายเป็นเรื่องปกติ หรือความชอบธรรม 

ในการวิเคราะห์การสร้างภาพตัวแทนผ่านสื่อมวลชน (สมสุข หินวิมาน, 2548, น.246-248) มี

วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ภาษา กับ ความจริง 3 ชุด กล่าวคือ 

กลุ่มหนึ่ง จากมุมของนักภาษาศาสตร์ดั้งเดิม จะอธิบายการสร้างภาพตัวแทนว่าเป็นการสร้างขึ้นมา

เพ่ือสะท้อนภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคม (reflective approach) เช่น การเสนอข่าว หรือรายการสาร

คดี ซึ่งเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมขึ้นมา แนวความคิดนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่า 

ความจริงมีอยู่แล้วในโลก และการสื่อสารเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เราเห็นความจริงนั้น ๆ ว่าความจริงเป็นเช่นไร 

สื่อจะสะท้อนออกมาให้เห็นเช่นนั้น ไม่มีการบิดเบือน หรือความสลับซับซ้อน เป็นการสร้างภาพตัวแทน

อย่างตรงไปตรงมา 

กลุ่มที่สอง ให้ความสนใจกับการสร้างภาพตัวแทนที่เกิดมาจากตั วผู้ส่งสารที่ต้องการส่งสาร

บางอย่างไปยังผู้รับ และต้องการให้แปลความหมายที่ตนต้องการ เพราะสารที่ส่งไปเหล่านั้นมีความ

เฉพาะตัวของมันเอง เป็นมุมมองโลกของตัวผู้ส่งสารเอง สิ่งนี้ เรียกว่า การตั้งใจให้เป็นความจริง 
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(intentional approach) แม้ว่า การสร้างภาพตัวแทนวิธีนี้ จะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หากแต่เป็น

วิธีการที่ใช้เพ่ือการสื่อสารเฉพาะตัวเท่านั้น และหากผู้รับสารไม่สามารถตีความสารตามที่ผู้ส่งต้องการได้ 

ความพยายามทั้งหมดของผู้ส่งสารก็จะล้มเหลว 

กลุ่มที่สาม ใช้จุดยืนจากแนวความคิดของส านักวัฒนธรรมศึกษาที่สนใจเรื่องการประกอบสร้าง

ความหมาย (Constructionist Approach) และได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีปรากฎการณ์วิทยา 

(phenomenology) เชื่อว่า ภาพตัวแทนไม่ใช่การสะท้อน เลียนแบบ ค้นพบ หากแต่เปนการประกอบ

สร้างส่วนเสี้ยวหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริง หรือ ที่รู้จักกันในชื่อแนวคิดเรื่อง การประกอบสร้างความ

เป็นจริงทางสังคม (Social Construction of Reality) การประกอบสร้างความเป็นจริงนี้ ไม่ได้สะท้อน

ความจริงทั้งหมด เหมือนกับการสะท้อนภาพที่เป็นจริง (reflective approach) หรือไม่ได้สนใจวิธีการ

มองโลกของผู้หนึ่งผู้ใดเหมือนกับการตั้งใจให้เป็นความจริง หากแต่เป็นการเก็บเกี่ยว รวบรวม สัญญะต่าง 

ๆ ที่ผู้คนในสังคมได้สร้างขึ้นมา แล้วรวมเอาความหมายเหล่านั้น บรรจุเข้าไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้เกิด

ความหมายใหม่หากแต่ยังมีกลิ่นอายของสิ่งที่มีปรากฏอยู่เดิมแล้วในสังคม เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกัน

ของความหมายเดิมกับความหมายใหม่ แต่ความหมายใหม่ท่ีสร้างข้ึนมานั้น อาจเป็นสิ่งที่มีจริง หรือไม่มีอยู่

จริง หรืออาจสร้างมาจากสิ่งที่ไม่มีจริงอยู่แล้ว และให้เป็นสิ่งที่ไม่มีจริงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้ แต่ผลลัพธ์

สุดท้ายของการสร้างก็คือ คนทั่วไปจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริง 

เช่นเดียวกับมิเชล ฟูโกต์ (Foucault, อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2548, น.248) ก็ได้เสนอแนวคิด

ที่ต่อยอดจากการประกอบสร้างโลกความเป็นจริง โดยให้ความหมายว่าการประกอบสร้างนั้น ไม่ได้มี

เพียงแต่การสร้างความหมายที่อาจมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนขึ้น หากแต่ยังมีเรื่องของอ านาจของผู้สร้างหรือ

อ านาจในสังคม ที่ต้องการสื่อสารต่อผู้รับสาร เช่นในกรณีของความสัมพันธ์เชิงความรัก ในสังคมท่ัวไปอาจ

มองว่าความรักเป็นรักแบบโรแมนติก เป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิง หรือระหว่างมนุษย์เท่านั้น หาก

ความสัมพันธ์เช่นนี้เกิดกับเพศอ่ืน ๆ หรือสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่มนุษย์ จะเป็นสิ่งผิดธรรมชาติ แปลกแยกไปจาก

บรรทัดฐานอันดีงามของสังคม เนื่องจากสื่อมวลชนมักก าหนดความหมายและน าเสนอภาพความรักโรแมน

ติกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ชายหญิงเท่านั้นที่ถูกต้อง 

ในสื่อภาพยนตร์ ละครชุด และนิยาย การสร้างภาพตัวแทนนั้นเกิดขึ้นกับละครทุกตัวในเรื่อง ทั้งตัว

ละครหลัก และตัวประกอบต่าง ๆ เช่น แวมไพร์ จะมีลักษณะที่แตกต่าง แปลกแยกจากมนุษย์ ดังนั้นเมื่อ

เราน าความคิดของส านักวัฒนธรรมศึกษามาวิเคราะห์ภาพของแวมไพร์ในขั้นต้น เราจะเห็นภาพแบบฉบับ 

(typical) ตามที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาเมื่อวิเคราะห์ต่อออกไปจากแนวคิดของฟูโกต์ เราจะพบความคิดเรื่อง
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อ านาจแฝงอยู่ เช่น ในภาพยนตร์แวมไพร์ แวมไพร์มักจะอยู่ร่วมกันกับสังคมมนุษย์ แต่เผ่าพันธุ์แวมไพร์นั้น

มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อมนุษย์อันเนื่องมาจากการคิดว่ามนุษย์เป็นเพียงอาหารมื้อหนึ่งของพวกเขาเท่านั้น 

แต่ก็จะมีการแหกกฎด้วยการตกหลุมรักกันระหว่างแวมไพร์และมนุษย์อยู่เสมอ ท าให้เห็นว่าผีแวมไพร์กับ

มนุษย์ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ยกตัวอย่างจากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ท าให้ยิ่งเห็นชัดเจนว่า

การรักกันระหว่างมนุษย์และแวมไพร์มักจะถูกต่อต้านจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทางสังคมเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่

ผิด จนสุดท้ายแล้วตัวเอกอย่างเบลล่าที่เคยเป็นมนุษย์มาก่อน กลับถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแวมไพร์

เหมือนกับเอ็ดเวิร์ดเพ่ือจบปัญหาการถูกต่อต้านเหล่านั้นในท้ายที่สุดทั้งนี้เพราะภาพยนตร์นั้นต้องการสื่อ

ให้คนดูคล้อยตามไปกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจในสังคม ที่ให้คุณค่ากับความรักตามปกติว่าเป็นเรื่องของ

มนุษย์หญิงชายเท่านั้น การรักกันระหว่างบุคคลที่ต่างเผ่าพันธุ์กันจึงไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งหาก

แสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างจากนี้ก็จะถูกตั้งค าถามจากสังคมถึงความเหมาะสม 

 

วัฒนธรรมโกธิคและแนวคิดเรื่องควำมตำยตำมคริสต์ศำสนำ 

 ภาพยนตร์สยองขวัญยุคคลาสสิคอยู่ในช่วงปี 1930 ถึงกลาง 1940 ถือเป็นจุดก าเนิดของ รหัส

ภาพแบบโกธิค (Gothic visual code) ซึ่งรหัสภาพเหล่านี้ถือเป็นชุดภาพจ าพวกปราสาทเก่าแก่หรือบ้าน

เก่าบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหมอก สุสานที่ปรากฏไม้กางเขนเอนเอียงไร้ระเบียบ ต้นไม้ไร้ใบ ประตูไม้หนา

หนักที่ปิดเองได้ ช่องประตูและหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ท าให้เกิดเงาตกกระทบของตัวละครบนก าแพงขนาด

ยักษ์ โดยได้รับการถ่ายทอดความคิดมาจากวรรณกรรมประเภทโกธิคซึ่งเป็นสไตล์ที่ชัดเจนของวรรณกรรม

แวมไพร์ ซึ่งแรกเริ่มวรรณกรรมโกธิคเกิดขึ้นจากการพยายามต่อต้านขนบการเขียนวรรณกรรมแนวนีโอ

คลาสสิค (Neoclassic) ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งผนวกเข้ากับแนวคิดเรื่อง “Sublime” ของเอ็ด

มันด์ เบิร์ก (Edmund Burke) จากงานเขียน The Origin of Our Ideas of Sublime and Beautiful 

(1757) ดังนี้ 
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 “Whatever is fitted any sort of excite the idea of pain and danger, (Opposite to 

“Grand Style”) including the threat of “death” and the dissolution of the self, by 

operating in manners of analogous to terror” 4 

 (“อะไรก็ตามที่มีแขนงความคิดอยู่ในเรื่องความเจ็บปวดและอันตราย (ที่ตรงข้ามกับรูปแบบตาม

ขนบ : หมายถึงศิลปะแบบ Neoclassic) รวมไปถึงความกลัวต่อความตาย และความฉงนตัวตนเองจาก

ความน่าสะพรึง อันน าไปสู่อารมณ์ที่รุนแรงที่สุดซึ่งจิตใจเกิดข้ึนได้”) 

 ความคิดในเรื่องความสะพรึงกลัว ความตาย ที่สร้างความรู้สึกเป็นอันตรายและความเจ็บปวดให้

เกิดข้ึน สามารถสร้างอารมณ์รุนแรงที่ก่อให้เกิดความงามได้ดังนี้ เป็นข้อขัดแย้งต่อระบบความคิดแบบนีโอ

คลาสสิค5 ในทุกด้าน ซึ่ง “Sublime” นั้นมองลงไปถึงเรื่องจิตใต้ส านึกและความปรารถนาที่แท้จริงของ

มนุษย ์

 มูลเหตุของการต่อต้านเป็นเพราะความนิยมนีโอคลาสสิคทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และ

วรรณกรรมที่รุ่งเรืองในประเทศฝรั่งเศส ได้รื้อฟ้ืนธรรมเนียมคลาสสิคของกรีก-โรมันขึ้นมาใหม่ เช่น การใช้

ระบบเสา การวาดภาพที่มีความเคร่งขรึม เก็บกดอารมณ์แบบวีรบุรุษ และระเบียบการแต่งโศกนาฏกรรม 

เป็นต้น ในทางตรงกันข้าม ปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ประเทศอังกฤษและเยอรมันต้องการรื้อฟ้ืนความ

เป็นท้องถิ่น กระแสวรรณกรรมโกธิค รวมไปถึงการหวนกลับมานิยมสถาปัตยกรรมโกธิค ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า 

Gothic Revival ให้เกิดขึ้นเพ่ือท้าทายขนบธรรมเนียมและกรอบของนีโอคลาสสิค กระแสโกธิคจึงไม่มี

โครงสร้างที่แน่นอนอย่างโศกนาฏกรรมกรีก กลับเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ภาษาฟุ้งเฟ้อรุ่มรวย อารมณ์

รุนแรง และเน้นเรื่องการละเมิดข้อห้ามศีลธรรมอันดีของสังคม วรรณกรรมโกธิคมักใช้สัญลักษณ์แสดง

ความคลุมเครือ สถานที่เก่าแก่ลึกลับน่าสะพรึงกลัว และประวัติด ามืด มาเป็นสิ่งกระตุ้นเร้าความกลัว ตัว

ละคร สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ ความเชื่อ นิทาน และต านานจึงกลายเป็นวัตถุดิบที่ถูกน ามาปรุงแต่งเพ่ือ

                                                           
4 Hogle, Jerrold E. , Ibid, p.14.  
5 ความคิดแบบนีโอคลาสสิค เป็นความคิดที่เกิดขึ้นกับสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และศิลปะใน

คริสต์ศตวรรษที่ 18 โดยมีต้นแบบจากวัฒนธรรมกรีกและโรมัน เชิงวรรณกรรมและแนวคิดทางศิลปะ เป็น
การมองไปยังเรื่องราวของวีรบุรุษ โศกนาฏกรรม ความยิ่งใหญ่ของศีลธรรมเป็นตัวก าหนด 
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ท้าทายความเป็นไปของชีวิตที่อยู่ตามระเบียบกฎเกณฑ์และสั่นคลอนเหตุผลด้วยอารมณ์ (สาโรจน์ คุณา

ธเนศ, 2555) 

 วัฒนธรรมโกธิคจึงมีการประสานความสูงศักดิ์ของประวัติศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังสถานที่หรือ

เหตุการณ์ในเรื่อง เข้ากับชีวิตร่วมสมัยของตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์ของวรรณกรรมหรือภาพยนตร์ เรื่อง

ที่ผูกโยงมักทิ้งเป็นปริศนาหรืออาจปราศจากส่วนเสี้ยวของความเป็นจริงอยู่ แต่กลับหลอกหลอนบุคคลอัน

เป็นตัวแทนของสิ่งใหม่ จนกระท่ังจ าเป็นต้องออกค้นหาความเป็นมาของประวัติเก่าแก่เพ่ือตอบโจทย์ความ

ต้องการ หรือสิ่งที่ตนปรารถนา วัฒนธรรมโกธิคมองข้ามศีลธรรมในด้านเดียว แต่กลับตั้งค าถามถึงสิ่งที่เป็น

บรรทดัฐานสังคม ความรู้สึก ความปรารถนาที่แท้จริงของมนุษย์ ผ่านตัวละครที่ต้องการคลายปมหรือสิ่งที่

ตัวละครคิดว่าเป็นจริง 

 นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องความตายส าหรับชาวคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาส าคัญประจ าแถบยุโรปนั้นอัน

ตั้งอยู่บนฐานความคิดของวรรณกรรมแวมไพร์มีความแตกต่างกับชาวพุทธเช่นเราอย่างสิ้นเชิง โดยชาว

คริสต์มีความเชื่อว่าความตายเป็นการกลับไปมี “ชีวิตนิรันดร์” ซึ่งหมายความว่า เมื่อตายแล้วมนุษย์จะ

กลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวรรค์อันเป็นที่อยู่ถาวร ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้ส าหรับมนุษย์ทุกคน

ที่เชื่อและวางใจในพระเจ้า ตามพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า แท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์ให้มีความตาย 

แต่มนุษย์คู่แรกท าผิดต่อพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นพระองค์จึงท าให้มนุษย์ต้องตายเพ่ือลงโทษการตายก็คือการ

ขาดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้า 

คติความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายของชาวคริสเตียนส่งผลต่อการด าเนินชีวิตโดยชาวคริสเตียน

เชื่อว่าชีวิตบนโลกนี้เป็นเรื่องชั่วคราว ชีวิตหลังความตายยิ่งใหญ่กว่ามาก ดังนั้นความคิดความเชื่อเหล่านี้

จึงมีส่วนส าคัญในการถ่ายทอดชีวิตความเป็นอมตะหลังความตายของผีแวมไพร์เพราะเป็นความเชื่อดั้งเดิม

ทางศาสนาจนน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบโกธิคและความเชื่อเรื่องความตาย

ตามแบบคริสต์ศาสนา 

 

 

 



 
 

31 

บทที่ 3 

ควำมเป็นมำและพัฒนำกำรของผีแวมไพร์ 

 การศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงความหมายการน าเสนอภาพของผีแวมไพร์ใน ภาพยนตร์ ซีรีส์ 
และนิยายออนไลน์” จ าเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้ ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องแวมไพร์และการ
รับรู้ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นแวมไพร์ที่ผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ร่วมกัน ดังนี้ 

 

Undead : บุคคลที่ไม่ยอมตำย 

 แวมไพร์ (Vampire), มนุษย์หมาป่า (Werewolves), รวมไปถึงซอมบี้ (Zombies) สิ่งไม่มีชีวิต

เหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยอยู่ในช่วงรอยต่อของโลกปัจจุบันและโลกแห่งความตาย สิ่งเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์แห่ง

ความน่าพรั่นพรึง สร้างความหวาดกลัวให้ผู้คนมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัย แม้แต่ในปัจจุบันเราก็ยังคงได้ยินเรื่องราว

ของบุคคลเหล่านี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากในสื่อภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และวรรณกรรม โดย

ความหมายแล้ว Undead หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ยอมตาย ผิดวิสัยของสิ่งมีชีวิตที่เมื่อตาย

ไปแล้ววิญญาณย่อมล่องลอยออกจากร่าง เพ่ือไปสู่ภพภูมิใหม่หรือไปยังโลกหน้าก็ว่ากันไปตามความเชื่อ

ของแต่ละศาสนา Undead เหล่านี้ยังคงคอยวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ และสร้างความสยดสยองแก่ผู้พบ

เห็นอยู่เนือง ๆ และบ่อยครั้งทีเดียวที่มันน าเอาความตายมาสู่ผู้พบเห็นเข้า ชาวตะวันตกถือว่าตัวตนเหล่านี้

เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายค เนื่องจากการด ารงอยู่ของพวกมันฝืนลิขิตของพระผู้เป็น เจ้า หรืออาจ

กล่าวได้ว่าคือเป็นสิ่งที่ผิดธรรมชาตินั่นเอง ในประเทศไทยจะเรียกตัวตนจ าพวกนี้ว่า ‘ผีดิบ’ 

 

ประวัติควำมเป็นมำของผีแวมไพร์ 

  ต านานผีแวมไพร์นั้นมีมานานนับเป็นพัน ๆ ปี เรียกได้ว่าอยู่คู่กับประวัติศาสตร์มนุษย์ก็คงจะได้ 

โดยแวมไพร์มิได้หมายถึงผีดูดเลือดแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ชนชาติต่าง ๆ ทั่วโลกต่างก็มีแวมไพร์ในแบบ

ฉบับของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นต านานแวมไพร์แบบฝรั่งผมบลอนด์ แวมไพร์จีน แวมไพร์ญี่ปุ่น ไปจนถึงแวม

ไพร์มาเลเซีย แบบที่เรียกกันว่า ‘เพนังกะลัง’ แต่อย่างไรก็ตาม แวมไพร์ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน ส่วน

ใหญ่จะกลายพันธุ์และเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ไปหมด ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก อิทธิพลของหนังสือและ
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ภาพยนต์ ซึ่งร้อยทั้งร้อยล้วนมาจากยุโรปและอเมริกาทั้งสิ้น จุดก าเนิดของต านานแวมไพร์ที่แท้จริงนั้นมา

จากตะวันออกไกล มันกระจายมาโดยผ่านเส้นทางจากจีน - ธิเบต - อินเดีย - ผ่านเส้นทางที่เรียกกันว่า

ทางสายไหมเข้าสู่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ต านานนี้กระจายไปทั่วประเทศแถบทะเลด า คาบสมุทรบอล

ข่าน รวมไปถึงฮังการี่ และดินแดนที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือดินแดนที่ชื่อว่าทรานซิลเวเนีย 

  เรื่องราวของแวมไพร์มีมากมายที่เป็นนิทานพ้ืนบ้านและวรรณกรรมโดยวรรณกรรมที่ว่าถึงแวม

ไพร์ที่เก่าแก่ที่สุด มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของแวมไพร์คือ เรื่อง เค้าท์แดร็กคูล่ า 

ของ บราม สโตกเกอร์ ที่โด่งดังจนมีการน าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละคร ละครเวที หรือแม้กระทั่งการ์ตูน

มากมายตราบจนปัจจุบัน เช่น ภาพยนตร์เรื่อง Nosferatu ในปี ค.ศ. 1922 เป็นต้น  

       เป็นไปได้ว่าความเชื่อเรื่องของแวมไพร์ที่สามารถแปลงร่างเป็นค้างคาวได้นั้น อาจมีที่มาจากทวีป

อเมริกากลางที่มีค้างคาวขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่ค่อยดูดเลือดของสัตว์ที่ใหญ่กว่าเป็นอาหารในเวลากลางคืน 

ซึ่งค้างคาวชนิดนี้ก็ได้มีการเรียกชื่อว่า แวมไพร์ เช่นกัน 

            ผีดูดเลือด หรือ แวมไพร์ (Vampire) เป็นมนุษย์อีกรูปแบบหนึ่งที่มีพลังปิศาจ แม้ว่า ผีดูดเลือดจะ

อยู่ในร่างของมนุษย์ แต่มันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์อยู่เลย มันคือคนที่ตายไปแล้วและกลับมาชีวิตใหม่โดย

การดูดเลือดเป็นอาหาร แวมไพร์ ปรากฏตัวครั้งแรกในอาณาจักรบาบิโลเนีย ในหีบศพที่ถูกปิดมานานกว่า 

4,000 ปี มีต านานเกี่ยวกับแวมไพร์ มากมายใน อินเดีย, จีน, กรีก, โรมัน และมาเลเซีย เป็นต้น 

            ในประเทศมาเลเซีย เชื่อกันว่า ผู้หญิงที่เสียชีวิต ในขณะที่ก าลังคลอดลูกหรือหลังคลอดลูกนั้น จะ

กลายเป็นผีดูดเลือดและลูกที่ตายพร้อมกัน ก็จะกลายเป็นผีดูดเลือดด้วย ส่วนของไทยก็เห็นจะเป็น กระสือ 

หรือปอบ ตามที่เรารู้จัก ในแถบตะวันตก ผีดูดเลือด เป็นที่รู้จักกันในนามของ แวมไพร์ ปรากฏที่ประเทศ

อังกฤษครั้งแรกในปี พ.ศ. 2275 ตามบันทึกว่าเป็น แวมไพร์ ชาวเซอร์เบีย  (Serbian : แคว้นใน

ยูโกสลาเวีย) ที่กลับมาจากหน้าที่ทางทหารใน กรีก ด้วยท่าทีที่แปลกไป เขาผู้นั้นมีชื่อว่า อาร์โนลด์ เปาเล 

(Arnold Paole) โดยที่เปาเล ได้ยอมรับกับภรรยาในเวลาต่อมาว่า เขาโดน แวมไพร์ ดูด เลือดในขณะ

เดินทางและได้กลายเป็นแวมไพร์ ไปด้วย เปาเล ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา แต่เพ่ือนบ้านยังคง

เห็นเขาวนเวียนอยู่ ศพของเขาถูกขุดขึ้นมาและพบว่า มีรอยเลือดอยู่ที่ปาก การที่จะพิสูจน์ว่า เป็น แวม

ไพร์ หรือไม่นั้น ท าได้โดยตอกหมุดไม้ลงไปที่หัวใจ ศพของ เปาเล ถูกพิสูจน์และด้วยความประหลาดใจ 

ในขณะที่ตอกหมุดนั้นมีเลือดทะลักออกมาและมีเสียงกรีดร้องตามมาด้วย ศพของ เปาเล ถูกเผาตาม
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ขั้นตอนของพิธีกรรมทางความเชื่อ แต่หลายปีต่อมาก็ยังคงมีกรณีของแวมไพร์ตัวอ่ืนอยู่ซึ่งเชื่อว่า เป็นเหยื่อ

ของ เปาเล จึงสรุปได้ว่า แวมไพร์ ถ่ายทอดได้โดยการถูกกัด 

            บันทึกในปี พ.ศ.2306 ของนักเขียนชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฌอง จาก รูสโซ (Jean-Jacques Rousseau) 

กล่าวว่า "ในปีนั้นมีพยานหลายคนทั้งที่เป็นแพทย์ นักบวช และพนักงานปกครองได้พบเห็น แวมไพร์" 

เรื่องราวได้เริ่มถูกน าไปแต่งเป็นวรรณกรรม จนกระทั่งในต้นพุทธศักราช ที่ 24 แวมไพร์ ก็กลายเป็นที่

ยอมรับว่ามีอยู่จริง โดยมีทั้งเพศชายและเพศหญิง แต่โดยมากจะเป็นเพศชาย มีเข้ียวยาว ผิวซีดเซียว และ

มีดวงตาที่แข็งกร้าว มักออกหาเหยื่อในเวลากลางคืน และเหยื่อก็จะเป็นเพศตรงข้าม ป้องกันได้โดยการใช้

กระเทียม การเป็น แวมไพร์นั้นเป็นไปโดยไม่ได้สมัครใจ และก็ไม่ค่อยจะเกี่ยวข้องกับปีศาจหรือเวทมนตร์ 

แวมไพร์ มักเป็นคนบาปที่ด าเนินชีวิตอย่างชั่วร้าย และบุคคลที่มีความแตกต่างไปจากคนอ่ืนหรือมีการตาย

อย่างแปลกประหลาดนั้นมักถูกเชื่อว่า เป็นแวมไพร์อย่างแน่นอน บุคคลใดที่มีลักษณะคล้ายแวมไพร์ จะ

ถูกกีดกันจากสังคมทันที การก าจัดแวมไพร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องท าเฉพาะเวลากลางวัน ตอนที่มัน

ไม่มีอ านาจเท่านั้น เชื่อว่าหลุมศพใดมีโพรงอยู่แสดงว่าศพในหลุมนั้นเป็น แวมไพร์ โดยความเชื่อของชาว

โรมันให้เทน้ าเดือดลงไปในโพรงเพ่ือก าจัด แวมไพร์ หรือก าจัดได้โดยวิธีเดียวกับท่ีท ากับ แวมไพร์ เปาเล 

            ปลายพุทธศักราชที่ 19 นักเขียนชาว ไอริช เมื่อ บราม สโตกเกอร์ (Bram Stoker) ได้แต่งนิยาย

เรื่อง แดรกคูลา (Dracula) ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของค าอีกค าหนึ่งที่แปลว่า ผีดูดเลือดแดรกคูลา เป็นลูกชาย

ของ แดรกคูล (Dracul) กษัตริย์โรมันที่โหดร้ายทารุณ แดรกคูล เป็นสมญานามท่ีแปลว่า ปีศาจ ซึ่งกษัตริย์

ได้สมญานามมาจากการปกครองที่โหดร้าย กระหายเลือด และแดรกคูลา ก็แปลว่า ลูกชายของปีศาจใน

นิยาย แดร็กคูลา เกิดในทรานซิลวาเนีย (Transylvania) และมีความโหดร้ายเช่นเดียวกับพระบิดา “ทรง

สร้างศัตรูไว้มากมาย และมีการตายอย่างลึกลับ โดยที่ไม่มีใครพบเห็นศพ และไม่ได้ถูกฝังตามพิธี ” จน

ปัจจุบันเรื่องราวของ แวมไพร์ ก็ยังคงน่าหลงใหล และน่าหวาดกลัว มีผู้คนที่เชื่อว่าแวมไพร์มีอยู่จริง ยิ่งไป

กว่านั้นยังมีศูนย์วิจัยแวมไพร์ในนิวยอร์ก ที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแวมไพร์ ทั้งในยุโรปและอเมริกาอีกด้วย 

  ปัจจุบันแวมไพร์ในความนึกคิดของเรามักจะเป็นไปในแนวของปีศาจดูดเลือด , ผู้ที่ฟ้ืนคืนชีพจาก

ความตาย, ด ารงชีวิตได้เฉพาะยามค่ าคืน หรือสามารถกลายร่างเป็นค้างคาวได้ คุณสมบัติพวกนี้เป็นแวม

ไพร์ของยุโรปและคุณสมบัติของแวมไพร์ที่อยู่ในภาพยนตร์ทั้งสิ้น ซึ่งแท้จริงแล้วแวมไพร์มีคุณสมบัติที่

หลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งเรื่องราวของแวมไพร์ หรือผีดูดเลือด เป็นเรื่องราวที่มีการบอก
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เล่าต่อกันมานานหลายร้อยปี และปรากฏอยู่ในต านานของหลายประเทศทั่วโลก มีลักษณะแตกต่างกันไป

ในแต่ละพ้ืนที่ เช่น แวมไพร์ตามต านานเม็กซิโกจะมีกะโหลกมนุษย์วางอยู่บนศีรษะ แวมไพร์แถบเทือกเขา

ร็อกกี้จะดูดเลือดทางจมูก แวมไพร์ตามต านานโรมาเนียจะมีร่างกายผอมซีดและไว้เล็บยาว เป็นต้น ซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) แวมไพร์เป็นผีดิบในร่างของมนุษย์ มีฟันแหลมคม ดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาหารเพ่ือหล่อเลี้ยงให้มี

ชีวิตเป็นอมตะ ไม่มีวันตาย 

2) แวมไพร์ถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นมนุษย์ค้างคาวผีดิบ เนื่องจากแวมไพร์หากินกลางคืนต่างจาก

สัตว์ชนิดอื่น ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงแวมไพร์ ก็มักจะนึกถึงผีดิบผิวซีดในชุดสีด าคล้ายค้างคาว 

3) ในตอนกลางวันแวมไพร์จะนอนนิ่งอยู่ในโลงศพ ในสภาพที่ตาข้างหนึ่งเปิดอยู่ มีเลือดติดอยู่

ตามปากหรือจมูก 

4) ในตอนกลางคืนแวมไพร์จะออกหาเหยื่อ เพ่ือดูดเลือดบริเวณคอของเหยื่อ โดยเหยื่อมักจะเป็น

เพศตรงข้ามเสมอ 

5) แวมไพร์ ถ่ายทอดเชื้อสายด้วยการกัด แต่ผู้ที่ถูกกัดทุกคนอาจเสียชีวิตและไม่ได้ถูกปลุกขึ้นมา

เป็นแวมไพร์ตัวใหม่ก็ได้ 

6) ศพของแวมไพร์จะไม่เน่าเปื่อย ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ใบหน้าจะยังดูมีเลือด

ไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา เพราะได้เลือดของเหยื่อหล่อเลี้ยงไว้ 

7) แวมไพร์ สามารถสยบได้ด้วยกระเทียม ซึ่งเป็นพืชที่มีกลิ่นฉุนมาก หรือไม้กางเขน และน้ ามนต์ 

ต านานแวมไพร์ถูกเล่าขานกันต่อมาเรื่อย ๆ จนกลายมาเป็นเรื่องราวที่โด่งดังอีกครั้ง เมื่อ บราม 

สโตกเกอร์ นักเขียนชาวไอริชได้แต่งนิยายเรื่อง แดรกคูล่า  (Dracula) ขึ้นมา โดยน าข้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์ของเจ้าชายนักรบแห่งวาลาเซีย ประเทศโรมาเนีย นามว่า วลาด เทเปส หรือที่ชาวบ้าน

เรียกว่า วล้าด แดรกคูล ที่แปลว่ามังกรวล้าดสุดผยอง มาเขียนเป็นนิยาย ซึ่งเจ้าชายแห่งวาลาเซียคนนี้ 

เป็นที่เลื่องลือมากในเรื่องของความเก่งกล้า และเหี้ยมโหดต่อศัตรูผู้รุกรานอย่างมาก เขามักจะสั่งให้ทหาร

น าศพศัตรูมาเสียบให้เลือดไหลทะลักออกมา ขณะที่เขาก็มีความสุขไปกับการเห็นภาพสุดสยองตรงหน้า
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แล้วมองดูมันด้วยความสะใจ และมักจะนั่งทานอาหารโดยมีศพนับสิบเสียบเลือดนองอยู่ตรงหน้าเสมอจาก

ความโหดเหี้ยมดังกล่าว บราม สโตกเกอร์ เลยน าเรื่องราวของ วลาด แดร็กคูล มาเชื่อมโยงกับต านานแวม

ไพร์ เนื่องจากเห็นว่า วลาด แดรกคูล มีคุณสมบัติและอุปนิสัยหลายอย่างที่พ้องกับแวมไพร์เป็นอย่างมาก 

จึงเสกสรรปั้นแต่งให้ วลาด แดรกคูล หรือที่เรียกในนิยายว่า แดรกคูล่า กลายเป็นผีดูดเลือด และต่อมา

ผู้คนก็เข้าใจว่าเรื่องราวที่ บราม สโตกเกอร์ เขียนนั้นอ้างอิงมาจากเรื่องจริงทุกประการ แดรกคูล่า จึงได้รับ

ความสนใจและกลายเป็นเรื่องราวของแวมไพร์ที่โด่งดังมากที่สุดมาจนปัจจุบันนี้ และนิยายดังกล่าวก็ส่งผล

ให้โบสถ์ออร์โธดอกซ์ ที่วลาด แดรกคูล เคยสร้างไว้และใช้เป็นที่ฝังศพของตัวเอง กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ยอดนิยมในโรมาเนีย เพราะผู้คนมักจะเชื่อตามเรื่องราวในนิยายว่า นั่นคือปราสาทที่อยู่ของแดรกคูล่า 

และเป็นสุสานผีดูดเลือดจริง ๆ (MarcusLooperZ, 2556) 

 

ต ำนำนแวมไพร์ในแต่ละพื้นที่ (Vampires folklore by region) 

 จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าแวมไพร์ไม่ได้มีเพียงแวมไพร์ยุโรปตามที่หลายคนเคยได้รับรู้จาก

วรรณกรรม ภาพยนตร์ หรือละครชุดเท่านั้น หากแต่ว่าในแต่ละพ้ืนที่ของโลกกลับมีต านานของผีดูดเลือด

อันเป็นต านานพ้ืนฐานที่สุดของเรื่องลี้ลับในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นแวมไพร์จึงไม่ได้มีแค่ในพ้ืนที่ยุโรปแต่กลับมี

อยู่ในหลากหลายพ้ืนที่ทั่วโลกซึ่งจะมีเอกลักษณ์หรือวิถีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิ

ประเทศท่ีโดดเด่นทั้งหมด 3 แห่ง ดังนี้ 

1. แวมไพร์สลาฟ (Slavic’s Vampire) 

ชาวสลาฟเป็นชาติที่ร่ ารวยเรื่องราวเกี่ยวกับแวมไพร์มากที่สุดในยุโรปตะวันออก ดินแดนนี้กิน

พ้ืนที่ตั้งแต่ รัสเซีย บัลแกเรีย เซอร์เบียร์ จนกระท่ังถึงโปแลนด์ ความเชื่อพวกนี้ฝังรกรากมาตั้งแต่ศตวรรษ

ที่ 8 แหล่งชุมนุมแวมไพร์ที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่เมือง Magyars ซึ่งปัจจุบันเป็นพรมแดนต่อกันระหว่าง

ประเทศฮังการีกับโรมาเนีย ค าว่าแวมไพร์นี้ก็มาจากภาษาของพวกเขา เอกลักษณ์ที่ส าคัญของแวมไพร์  

Slavic คือ จะมีเล็บมือและผมที่ทั้งยาวทั้งสกปรก มุมปากมีคราบเลือดเกรอะกรัง ไม่ชอบสุงสิงกับผู้คน 

วิธีการปราบแวมไพร์ของชาวสลาฟก็คือการจับมาเผาทั้งเป็น หรือไม่ก็พรมน้ ามนต์ที่ได้มาจากโบสถ์ใส่แวม

ไพร์เหล่านั้น 
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2. แวมไพร์โรมาเนีย (Romania’s Vampire) 

เนื่องจากโรมาเนียถูกแวดล้อมไปด้วยประเทศของชนชาติสลาฟ แวมไพร์ของพวกเขาจะจึงมีความ

คล้ายคลึงกันกับแวมไพร์เชื้อสายสลาฟเล็กน้อย โดยภาษาพ้ืนเมืองของโรมาเนียนั้น เรียกแวมไพร์ว่า 

Strigoi  ซึ่งหมายถึง นกฮูกแก่ ๆ หรือปีศาจ Strigoi มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน Strigoi ส่วนมากคือพวก

ผู้ใช้คาถา ซึ่งจะกลายเป็นแวมไพร์เมื่อตายแล้ว ซึ่ง Strigoi พวกนี้จะถอดวิญญาณออกจากร่างไปเพ่ือ

ชุมนุมกันในคืนพระจันทร์เต็มดวง หรือไม่ก็ออกตระเวนดูดเลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกในครอบครัว 

หรือไม่ก็เพ่ือนบ้านใกล้เคียง 

นอกจากนี้ส าหรับชาวโรมาเนียเชื่อว่า คนที่เกิดมาโดยมีสัญลักษณ์ของปีศาจ (มีหาง เขี้ยวงอก ขนด

กรุงรัง) หรือคนที่ตายอย่างผิดธรรมชาติ รวมไปถึงตายโดยที่ยังไม่ได้ท าพิธีรับศีล ล้วนมีสิทธิจะเป็นแวม

ไพร์ได้ท้ังนั้น ถ้าครอบครัวไหนมีลูกเพศเดียวกันถึงเจ็ดคน ลูกคนที่เจ็ดชาวโรมาเนียจะเชื่อว่ามีเป็นแวมไพร์

มาเกิด ผู้หญิงโรมาเนียในสมัยนั้นเวลาท้องพวกเธอจึงจ าเป็นต้องกินเกลือ เพ่ือป้องกันลูกที่อยู่ในครรภ์

ไม่ให้ลูกของตนกลายร่างเป็นแวมไพร์ตามความเชื่อ (MarcusLooperZ, 2556) 

3. เจียงซือ (Chinese’s Vampire) 

เจียงซือปรากฏในวัฒนธรรมร่วมสมัยหลายประการ เช่น ภาพยนตร์ชุด Mr. Vampire (ผีกัดอย่ากัด

ตอบ) ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 ภาค หรือในวิดีโอเกมต่าง ๆ เช่น Reigen Doushi (เปา เปา) โดยมักปรากฏ

ในเครื่องแต่งกายชุดขุนนางยุคราชวงศ์ชิง หรือตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่นชุด Dragon Ball ชื่อ เจาสึ ก็

ดัดแปลงมาจากค าว่า ‘เจียงซือ’ เช่นกัน โดยที่ชาวจีนเชื่อว่าเจียงซือเป็นแวมไพร์ที่อาศัยนอนหลับอยู่ใน

โลงศพหรือถ้ าในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืนจะออกหากินด้วยการดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิต

ต่าง ๆ ด้วยการกระโดด เจียงซือมีผิวที่ขาวซีดและมีขนยาว ซึ่งเกิดจากเชื้อราที่เจริญเติบโตบนร่างกาย แต่

ถ้าเจียงซือกระโดดข้ามกระสอบข้าว จะก้มลงนับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด ซึ่งวิธีป้องกันเจียงซือ บางครั้ง จะใช้

การโปรยเมล็ดพืชหรือข้าวไว้ตามทางเดินหรือหลังคาบ้าน เพ่ือถ่วงเวลาให้เจียงซือนับเมล็ดข้าวจนถึงเช้า 

ซึ่งวิธีการเช่นนี้ก็เป็นวิธีเดียวกันกับการป้องกันแวมไพร์ของยุโรป (วิกิพีเดีย, 2561) 
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วิวัฒนำกำรแวมไพร์ในภำพยนตร์  

 นวนิยาย Dracula ค.ศ. 1897 ของ Bram Stoker ได้กลายมาเป็นต้นแบบให้แก่สื่อบันเทิงคดี

แนวเรื่องแวมไพร์ในหลายรูปแบบนับจากช่วงที่งานเขียนเรื่องนี้ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในแวดวง

วรรณกรรมของฝั่งประเทศอังกฤษ ความน่าสนใจของนวนิยาย Dracula นี้คือ พัฒนาการของตัวบทที่ได้

ถูกน าไปดัดแปลงทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบการน าเสนอไปในหลากหลายรูปแบบในกลุ่มวัฒนธรรมประชา

นิยม (pop culture)  

ภาพยนตร์เรื่องแรกที่อ้างอิงจากฉบับนวนิยาย Dracula นั้นเป็นภาพยนตร์เงียบ (silent film) แนว

สยองขวัญ (horror) จากประเทศเยอรมันนีในปี ค.ศ. 1922 เรื่อง Nosferatu : A Symphony of Horror) 

ผลงานก ากับโดย F. W. Murnau ที่ถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยตัวละคร  Count 

Dracula ได้ถูกเปลี่ยนภาพลักษณ์และได้น าเสนอเป็นตัวละคร Count Orlok น าแสดงโดย Max Schreck 

ที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดถอดแบบรูปลักษณ์อย่างตรงออกมาจากฉบับนวนิยาย และเป็นภาพยนตร์เรื่อง

แรกที่ก าหนดว่าแสงอาทิตย์คือปฏิปักษ์ที่แวมไพร์ไม่อาจต่อกรได้ อีกทั้งยังใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบเสนอ

มุมมองของตัวละครหลายตัว เพ่ือแทนการเล่าเรื่องแบบ Epistolary novel 6 ที่นวนิยายได้เสนอไว้ 

ภาพยนตร์เรื่องต่อมาคือภาพยนตร์ Dracula ฉบับปี 1931 จากค่าย Universal Studio ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลงานก ากับของ Tod Browning ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ

คลาสสิคในช่วงนั้น โดยผู้ที่มาสวมบทบาท Count Dracula คือ Bela Lugosi ที่ได้สร้างภาพลักษณ์ของ

ท่านเคานท์ในชุดด าที่มีผ้าคลุมสีด าดูลึกลับน่ากลัว โดยในช่วงปี ค.ศ. 1930-1940 ทาง Universal Studio 

ได้มีการน าตัวบท Dracula มาขยายและสร้างภาพยนตร์ที่ด าเนินเรื่องกล่าวถึงการพบกันหรือการเชื่อมโยง

กันระหว่าง Dracula กับสัตว์ประหลาดอ่ืน ๆ รวมถึงขยายเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์ฉบับปี ค.ศ. 1931 โดย

ชุดของภาพยนตร์ เหล่านั้นคือ  Dracula’s Daughter (1936) , Son of Dracula (1943) , House of 

                                                           
1 Epistolary novel หมายถึง การใช้จดหมายเป็นเครื่องมือการเล่าเรื่องราวในนิยาย นิยายที่ใช้

กลวิธีนี้เรื่องแรกเมื่อปี ค.ศ. 1485 ในนิยายเรื่อง Prison of Love (Cárcel de amor- พิษรัก) ของดิเอโก 
เดอ ซาน เปโดร (Diego de San Pedro) นักเขียนชาวสเปน โดยเป็นนิยายเชิงบรรยายเล่าเรื่องแบบ
ดั้งเดิมท่ีใช้จดหมายสอดแทรกอยู่มากมายในเรื่อง  
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Frankenstein (1944) , House of Dracula (1945) และ Abbott and Costello Meet Frankenstein 

(1948) (Draculas.info Research Team, 2006)  

ภาพยนตร์ปี ค.ศ. 1931 เป็นภาพยนตร์ Dracula เรื่องแรกที่มีการใช้เสียงในการเล่าเรื่อง โดยผู้

ก ากับ Tod Browning ไม่ได้สร้างตามเนื้อหาของนวนิยายของ Bram Stoker แต่ไปสร้างตามผลงานของ 

Hamilton Deane และ John Balderson ที่เป็นละครเวทีที่ Bela Lugosi ได้รับบทเป็น Count Dracula 

และ Edward van Slogan รับบทเป็น Dr. Vanhelsing และได้รับบทบาทเดิมอีกครั้งในฉบับภาพยนตร์ 

ปี  ค .ศ . 1931 ฝีมือการแสดงที่ โดดเด่นของ  Bela Lugosi ได้รับความนิยมอย่างมากจากการพูด

ภาษาอังกฤษด้วยส าเนียงฮังกาเรียน (Hungarian) ของเขา และการถ่ายทอดบทบาทความเป็นผู้ล่าจาก

ดินแดนอันห่างไกลในคราบของชนชั้นสูง ที่เจนจัดในความเป็นมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่กลายมาเป็นต้นแบบให้กับ

ตัวละครแวมไพร์อื่น ๆ ต่อมา  

ซ่ึง Dracula (1931) ได้น าเสนอภาพ Count Dracula ว่าเป็นแวมไพร์ที่น่าหวาดกลัว มีท่วงท่าสง่า

งามแบบชนชั้นสูงแต่ก็ดูน่าหวั่นเกรง ลักษณะความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ในเรื่องนี้ก็คือการดูดเลือด

มนุษย์ การมีอ านาจสะกดจิตเหยื่อให้ท าตามค าสั่ง การแปลงร่างเป็นสัตว์ รวมถึง  Dracula จะไม่มีเงา

สะท้อนปรากฏในกระจก ส่วนสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ได้แก่แสงอาทิตย์ สัญลักษณ์ทางศาสนาอย่างไม้กางเขน 

และ wolfbane พืชที่สามารถใช้ต้านทางพลังการสะกดจิตของแวมไพร์ได้ Dr. Van Helsing ใช้ปกป้อง 

Mina จากอ านาจของ count Dracula ส่วนการถ่ายทอดความเป็นแวมไพร์ก็ถ่ายทอดผ่านการกัด และ

การสังหารแวมไพร์ก็คือวิธีการตามแบบฉบับคือการตอกลิ่มเข้าที่หัวใจเช่นที่ Dr. Van Helsing ใช้ก าจัด 

Dracula ในช่วงท้ายเรื่อง  

ภาพยนตร์ Dracula เรื่องต่อมาที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในวงการภาพยนตร์คือ ภาพยนตร์ฉบับ

ปี ค.ศ. 1958 จากค่าย Hammer Films ประเทศอังกฤษ ผลงานการก ากับโดย Terence Fisher เรื่อง 

Horror of Dracula ที่ได้ Christopher Lee มารับบทท่านเคานท์ แดรกคูล่า โดยในภาพยนตร์ก็ไม่ได้

สร้างตามนวนิยายในหลายจุดที่ส าคัญ มีการปรับเปลี่ยนและลดทอนด้านเนื้อเรื่องและตัวละครอยู่

ค่อนข้างมาก อีกทั้งความไม่สมจริงในเรื่องการเสนอภาพของเวลา กลางคืนที่ดูเหมือนเวลากลางวันอย่าง

แยกกันไม่ออก และฉาก (setting) ปราสาทของ Count Dracula ที่ไม่ได้ท าให้เห็นภาพของความน่า

หวาดกลัวและไม่ได้มีบรรยากาศวังเวงหรือแยกตัว ออกไปในดินแดนทุรกันดารอันห่างไกลแต่อย่างใด แต่
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สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดประการหนึ่งคือการ แสดงของ Christopher Lee ที่ถ่ายทอดบทบาทของ Count 

Dracula ออกมาว่าเป็นบุรุษชนชั้นสูง ที่มีบุคลิกและท่วงท่าที่สง่างามและมีแรงดึงดูดทางเพศท่ีเหมือนเป็น

มนต์สะกดที่ท าให้ตัวละคร หญิงอย่าง Lucy หลงเสน่ห์และยอมให้ดูดเลือดได้ แต่ก็ไม่ได้ถ่ายทอดความน่า

สะพรึงกลัวหรือความน่าหวาดหวั่นจากตัวละครมากเท่าใดนักและยังเป็น Dracula ตามภาพจ าที่เป็นผี

หรือสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่ได้มีมิติหรือมีความซับซ้อนเช่นเดียวกับท่ี Bela Lugosi ได้แสดงเอาไว้  

อีกท้ังความเป็นแวมไพร์ (vampirism) ในฉบับภาพยนตร์ปี ค.ศ. 1958 นี้แทบจะไม่มีอะไรแตกต่าง

จากฉบับปีค.ศ. 1931 จากค่าย Universal Studio โดยกล่าวถึงกระเทียมว่าเป็นพืชที่สามารถต่อต้านพลัง

ของแวมไพร์ได้ตามที่กล่าวไว้ในนวนิยาย แต่ท่านเคานท์ก็ไม่ได้แปลงร่างเป็นสัตว์แบบในฉบับปีค.ศ. 1931 

โดยสิ่งที่เพ่ิมเข้ามาคือการสังหารแวมไพร์ด้วยสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์อย่าง แสงอาทิตย์ที่เน้นย้ําสิ่งที่ได้มีการ

น าเสนอไปแล้วในภาพยนตร์เงียบเรื่อง Nosferatu: eine Symphonie des Grauens (Nosferatu: A 

Symphony of Horror) ค.ศ. 1922 ซึ่งในฉบับนวนิยายกล่าวไว้เพียงแค่ท่านเคานท์ต้องนอนหลับในโลงที่

บรรจุดินจากดินแดนบ้านเกิดในเวลากลางวัน เพราะแสงอาทิตย์จะท าให้พลังของ Dracula ถดถอยและ

อ่อนแอลง แต่จากการเน้นย้ าถึงสองครั้งท าให้กลายเป็นภาพจ าว่าแวมไพร์ต้องเป็นปฏิปักษ์และถูกก าจัดได้

อย่างสิ้นซากจนกลายเป็นเถ้าธุลีด้วยแสงอาทิตย์ โดยเห็นจากที่ Dr. Van Helsing ใช้แสงอาทิตย์ในการ

ก าจัด Dracula ในช่วงท้ายของเรื่อง  
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หลักจากนั้นก็มีการสร้างภาพยนตร์ที่อิงจากเนื้อหาดั้งเดิมจากนวนิยาย และมีการดัดแปลงอีกหลาย

ต่อหลายเรื่องทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษจนกระทั่งปี ค.ศ. 1992 ที่เรื่องราวของ 

Count Dracula ถูกน ามาสร้างใหม่ในภาพลักษณ์ที่แปลกตาไปจากเดิมโดย สิ้นเชิง ปฏิเสธการบิดเบือน

และการล้อเลียนต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวละครเอกตัวนี้และหันไปให้น้ าหนัก กับการสร้างที่อิงจากตัวบทนว

นิยายอย่างแท้จริงนั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Bram Stoker's Dracula ผลงานการก ากับของ Francis Ford 

Coppola ที่เปิดตัวภาพยนตร์ด้วยวลี “Love never dies” เข้า สู่การด าเนินเรื่องที่ผสมผสานระหว่าง

หลากหลายแนวเรื่อง(genre) ได้แก่ Drama, Fantasy, Horror, Romance และ Thriller ที่ท าให้เนื้อหา

และการเล่าเรื่องได้แหวกแนวออกไปจากภาพยนตร์ Dracula หรือภาพยนตร์แนวแวมไพร์เรื่องอ่ืน ๆ ที่

ผ่านมา 

ภาพที่ 4 : โปสเตอร์ภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula (1992) 

 

ภาพยนตร์ Bram Stoker’s Dracula (1992) ตกอยู่ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์เชิง เสียดสีอยู่

ระยะหนึ่งในช่วงที่เปิดตัว แต่ถึงอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์หลายๆ คนรวมถึงผู้ชมมากมาย ก็ให้การตอบรับ
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และลงความเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เพียงแต่ให้ชีวิตใหม่แก่ตัวบท Dracula ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ยังรักษา

กรอบการอธิบายและเคารพเนื้อหาดั้งเดิมของฉบับนวนิยายอีกด้วย ซึ่ง เห็นได้จากการพยายามสืบเสาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกับการพยายามยกข้อเด่นและเอกลักษณ์อัน เป็นแบบเฉพาะของรูปแบบการ

น าเสนอในภาพยนตร์แนวเรื่องแวมไพร์เช่นกัน อีกทั้งยังพยายามที่ จะน าเสนอรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ 

ที่เป็นข้อแตกต่างยิบย่อยระหว่างแนวเรื่องแวมไพร์กับแนวเรื่อง ประเภทอ่ืน ๆ ที่มีความใกล้เคียงและ

คล้ายคลึงตามความเข้าใจของผู้ชมทั่วไปให้สามารถจดจ าและสร้างกรอบความเข้าใจเกี่ยวกับแนวเรื่องแวม

ไพร์อกีด้วย ท าให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นภาพยนตร์ Dracula ที่ถูกกล่าวขวัญอย่างกว้างขวาง 

Coppola และ James V. Hart คนเขียนบทภาพยนตร์ของเขายืนยันว่าพวกเขาได้ตั้งมั่นที่จะสร้าง

ตามฉบับนวนิยายดั้งเดิมของ Bram Stoker ให้มากที่สุดเท่าที่ความสามารถของพวกเขาจะท าได้ โดยพวก

เขาจงใจที่จะสร้างจุดแตกต่างบางประการขึ้นมาด้วยพวกเขาเห็นว่ามันจ าเป็นต่อการเสริมย้ าและสร้าง

ความเข้าใจถึงที่มาที่ ไปที่กระจ่างขึ้น ถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องราวในนวนิยายกับหน้า

ประวัติศาสตร์จริง ๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจของ Bram Stoker ลงไป และภาพยนตร์ Bram Stoker’s 

Dracula ก็เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของตัวบท Dracula ในรูปแบบภาพยนตร์และยังเป็นภาพแทนของ

ความหมายของแนวเรื่องแวมไพร์รุ่นคลาสสิคเช่นกัน (Jörg Waltje, มปป. 4-6 อ้างถึงใน นิชธ์นาวิน จุลละ

พราหมณ,์ 2554)  

นอกจากนี้ภาพยนตร์แวมไพร์ยังมีภาพลักษณ์ของความเป็นโกธิคโดยเป็นลักษณะเด่นจากต้นฉบับ

ของสโตกเกอร์ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เรื่องของปราสาท ความมั่งคั่ง และความเกี่ยวข้องกับชน

ชั้นสูงของแวมไพร์ แต่ละคราวหรือวาระของภาพยนตร์แวมไพร์ที่ต่างกัน ก็มีการใช้ความหมายดั งกล่าวที่

ต่างกันไป ซึ่งความเป็นโกธิคหลายครั้งถูกแทนด้วยความคิดแบบโบราณ การมีกฎเกณฑ์ ความเป็นโลกเก่า

ที่หมายถึงทวีปยุโรป (อันเป็นสถานที่ต้นก าเนิดของกรแสวัฒนธรรมโกธิค) เช่น พ้ืนหลังของเรื่องราวใน

ภาพยนตร์เรื่อง Interview with the vampire (1994) มีการแบ่งแยกโลกเก่าและโลกใหม่ โดยโลกเก่า 

คือทวีปยุโรปซึ่งหลุยส์ และคลอเดียเดินทางออกตามหาแวมไพร์ตนอ่ืน ๆ โดยหวังว่าจะพบและเข้า

ใจความเป็นแวมไพร์มากข้ึน และสุดท้ายพวกเขาก็เจอ อาร์มานและคณะละครแวมไพร์ของเขา ขณะที่โลก

ใหม่คือทวีปอเมริกา โดยมีนิวออร์ลีนส์ซึ่งเป็นเมืองใหม่ใต้อิทธิพลฝรั่งเศสเป็นพ้ืนหลัง ความแตกต่างคือ

แวมไพร์ในยุโรปที่อยู่กันเป็นฝูง มีธุรกิจละครบังหน้า มีกฎเกณฑ์ ระดับชั้น มีผู้น า ขณะที่หลุยส์และลิสแตท

ในตอนต้นเรื่องเป็นเพียงแวมไพร์สองตนเท่านั้นที่อยู่ในอเมริกา ต่างสร้างชีวิตขึ้นอย่างมีอิสระ 
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ซึ่งความเป็นโลกเก่าและโลกใหม่แสดงใหเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างทัศนคติในตัวละครภาพยนตร์

แทรกประเด็นของชีวิตและอิสรภาพจากประเด็นดังกล่าว แวมไพร์อยู่อย่างมีชนชั้น มีกฎเกณฑ์ในโลกเก่า

ตรงข้ามกับโลกใหม่ สารที่แทรกถึงอิสรภาพนี้กล่าวอ้อม ๆ ผ่านพ้ืนหลังของยุคที่เปลี่ยนของเมืองนิวออร์

ลีนส์ และชีวิตของหลุยส์ จากการครอบครองคฤหาสน์หลังใหญ่ มีข้าทาสบริวาร ไปสู่การเร่ร่อนอยู่ตัวเดียว

ในตอนท้าย 

สถานที่นิวออร์ลีนส์ มีความพิเศษต่อเรื่องและภาพยนตร์แวมไพร์ตรงที่เป็นเมืองในอเมริกาที่

ประชาชนมีความเชื่อเรื่องภูติผี มนต์ด า (Woodoo) ย้อนไปตามประวัติศาสตร์จริง พ้ืนที่ของนิวออร์ลีนส์ 

รัฐหลุยส์เซียน่าเป็นเขตอาณานิคมฝรั่งเศส มีการน าทาสมาจากแอฟริกา ทาสผิวด าจึงน าความเชื่อพ้ืนเมือง

ติดมาด้วย หากดูในภาพยนตร์ทาสไม่ทราบว่าแวมไพร์คืออะไร แต่มีการจุดกองไฟ บูชายันต์ไล่สิ่งชั่วร้าย 

ด้วยความที่เมืองนิวส์ออร์ลีนส์และแถบรัฐหลุยส์เซียน่าเป็นเขตที่ชาวพ้ืนเมืองและประชาชนมีความเชื่อ

เรื่องเหนือธรรมชาติ ซีรีส์แวมไพร์ทางโทรทัศน์เรื่อง True Blood ก็ได้ใช้เมืองนี้เป็นพ้ืนหลังของเรื่องราว

เช่นกัน 

ซึ่งหากพิจารณาแล้วนิวออร์ลีนส์มีความเป็นโกธิคอยู่ ในตัวเมือง ที่สถาปัตยกรรมซึ่งรับมาจาก

ฝรั่งเศสอีกคทั้งความเชื่อเรื่องลึกลับอันท าให้ลักษณะดั้งเดิมแวมไพร์ยังคงชัดเจนอยู่แม้ภาพยนตร์จะ

พยายามแยกโลกใหม่และโลกเก่าออกก็ตาม โดยแวมไพร์ที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่โต หรือปราสาทนั้นยัง

มีให้เห็นในหนังแวมไพร์ยุค 2000 ขึ้นไป ยกตัวอย่างเช่น Underworld (2003) และ Dark Shadow 

(2012) ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นความจงใจที่ยังคงความเป็นโกธิคไว้ แต่ด้วยจุดประสงค์คนละแบบใน  

Underworld (2003) ความเป็นโกธิคเข้ามาสนับสนุนภาพลักษณ์ของความแตกต่างระหว่างแวมไพร์

และไลแคน7ที่มีประเด็นทางชนชั้นขวางกั้นอยู่ ขณะที่ Dark Shadow (2012) น าเสนอในลักษณะของ

ความเชย เพ่ือเสริมให้ตัวละครที่เป็นแวมไพร์หลงยุคผลักตนเองให้ปรับตัวเข้ากับสมัยใหม่ ซึ่งความขัดแย้ง

                                                           
2 ไลแคน หรือ Lycanthrope คือ มนุษย์ที่ถูกสาปให้เป็นหมาป่าหรือสัตว์ร้ายด้วยเวทมนตร์หรือ

ยินยอมท่ีจะเป็น รวมไปถึงการถูกกัดด้วยไลแคนตัวอ่ืน ไลแคนมีความแตกต่างจากมนุษย์หมาป่าตรงไล
แคนไม่ได้เป็นหมาป่าโดยการสืบทอดทางสายเลือด เป็นสัตว์ที่พบได้ในเทพนิยายและนิยายประเภทแฟน
ตาซี 
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ที่เห็นได้ชัดคือการตกแต่งภายในคฤหาสน์มีอุปกรณ์หรือสิ่งของจากยุคทศวรรษที่ 1970 เช่น นาฬิกาลาวา 

และเก้าอ้ีพลาสติกกลมภายใต้คฤหาสน์ที่สร้างจากหิน 

 

ภาพที่ 5 : บาร์ Titty Twister จากภาพยนตรเ์รื่อง From Dusk Till Dawn (1996) 

 

นอกจากนี้ในเรื่อง From Dusk Till Dawn (1996) บาร์ ทิทตี้ ทวิสเตอร์ (Titty Twister) ซึ่งเป็น

รังของแวมไพร์นั้นอยู่ท่ามกลางทะเลทราย กันดาร มีถนนตัดผ่านสายเดียว เมื่อเทียบกับ Bram Stoker’s 

Dracula (1922) แล้ว บาร์ทิทตี้เปรียบเสมือนที่ตั้งของปราสาทที่ห่างไกลในเมืองเล็ก ๆ แต่น าเสนอใน

รูปแบบที่ทันสมัยและก้าวสู่ยุคใหม่มากขึ้นโดยน าเสนอสถานที่ในโลกใหม่อย่างอเมริกา โดยบรรยากาศ

ในทิทตี้ ทวิสเตอร์ มีส่วนประกอบเป็นบาร์ จุดสั่งเครื่องดื่ม โต๊ะที่นั่ง และเวทีการแสดง จุดเด่นคือการ

ตกแต่งภายในมีลักษณะของงานโบราณ โครงเสา หน้าบรรพลวดลายอารยธรรมโบราณเม็กซิโก ภายนอก

อาคารก็เช่นกันที่มีโครงสร้างเหมือนสถานที่เก่าแก่แบบวิหารสร้างจากอิฐหรือหิน ซุ้มประตูโค้งแหลมแบบ

โกธิค (รับกับประตูปราสาทใน Dracula) ท าจากไม้เป็นทางเข้า แต่ถูกกลบเกลื่อนด้วยไฟนีออนหลากสีซึ่ง

ท าให้ดูร่วมสมัยกลมกลืนลักษณะทั่วไปของสถานที่เที่ยวกลางคืน ในตอนท้ายของภาพยนตร์ได้เฉลยว่าที่

จริงแล้ว บาร์แห่งนี้เป็นยอดพีรามิดของอารยะธรรมโบราณแอซเทค (Aztec) 8 ภาพยนตร์จึงให้น้ าหนัก

                                                           
3 แอซเท็ก (อังกฤษ: Aztec Empire) เป็นค าที่หมายถึงกลุ่มชาติพันธ์ในทางตอนกลางของเม็กซิโก

โดยเฉพาะกลุ่มที่พูดภาษานาวาตล์ (Nahuatl) ผู้มีอ านาจทางการเมืองและทางการทหารในบริเวณเมโส
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ของแวมไพร์โดยผูกเรื่องเข้ากับอารยะธรรมโบราณแอซเทคคล้ายคลึงกับ Bram Stoker’s Dracula ที่ผูก

แวมไพร์เข้ากับเจ้าชายในต านาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงลักษณะความเป็นโกธิคอย่างหนึ่ง 

ต่อมาในปี 2008 เป็นปีที่ภาพยนตร์เรื่อง Twilight (2008) โดยภาพยนตร์เข้าฉายในปี 2008 มี

เนื้อหามาจากเรื่องราวความรักเหนือธรรมชาติระหว่างผีดูดเลือดรูปงามอายุ 104 ปีในร่างเด็กหนุ่มวัยสิบ

เจ็ดชื่อ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน (Edward Cullen) กับเบลลา สวอน (Bella Swan) เด็กสาววัยรุ่นมัธยมปลายผู้

เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา โดยเนื้อเรื่องใน Twilight น าเสนอเหตุการณ์ในช่วงเปลี่ยนแปลงส าคัญในชีวิต

วัยรุ่นของเบลลา หลังจากพ่อและแม่ของเธอแยกทางกันเมื่อตอนเบลลายังเป็นเด็ก เด็กสาวย้ายมาอาศัย

อยู่กับแม่และพ่อเลี้ยงในเมืองใหญ่อย่างเมืองฟีนิกส์ (Phoenix, รัฐ Arizona) จวบจนกระทั่งเมื่อแม่ของ

เธอต้องย้ายไปอยู่อีกเมืองตามหน้าที่การงานของสามีใหม่ เบลลาเติบโตเป็นวัยรุ่นจึงตัดสินใจย้ายจากเมือง

ใหญ่กลับมาสู่เมืองขนาดเล็กอย่างฟอร์คส์ (Forks, รัฐ Washington) ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพ่อเธอแทนที่จะ

ติดตามไปอยู่เมืองใหม่กับผู้เป็นแม่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นอกจากเบลลาจะต้องปรับตัวกับความเป็นอยู่

แบบใหม่กับสารวัตรชาร์ลี สวอน (Charlie Swan) ผู้เป็นพ่อแล้ว เธอยังต้องเผชิญกับความกดดันในการ

เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่และเพ่ือนกลุ่มใหม่ที่แตกต่างจากเมืองฟีนิกส์ที่เธอเติบโตมา ตลอดจนผู้คนใน

เมืองที่คุ้นเคยกับพ่อของเธอแต่กลับไม่คุ้นชินกับเด็กสาวจนท าให้เบลลาเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดที่

ต้องกลายเป็นจุดสนใจ ความกดดันท่ีเธอได้รับท าให้เธอต้องการที่จะไปจากเมืองฟอร์คส์อยู่ทุกชั่วขณะ 

จนกระทั่งเธอพบกับครอบครัวคัลเลนที่แสนสะดุดตาและสุดลึกลับที่โรงเรียน ครอบครัวคัลเลน

ดึงดูดความสนใจของเบลลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอ็ดเวิร์ด เด็กหนุ่มที่อายุน้อยที่สุดในครอบครัวคัลเลนผู้

ที่เป็นเพ่ือนร่วมชั้นเรียนของเธอ แม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะเริ่มต้นอย่างไม่ดีนัก เนื่องด้วยเอ็ดเวิร์ด

หนุ่มสุดหล่อของโรงเรียนพยายามปฏิเสธที่จะรู้จักกับเบลลา แต่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองกลับเริ่มสนิทกัน

มากยิ่งขึ้นเมื่อเอ็ดเวิร์ดช่วยเหลือเบลลาด้วยพลังพิเศษของผีดูดเลือดจากอุบัติเหตุรถชนและจากกลุ่มชาย

ฉกรรจ์ที่พยายามท าร้ายเบลลา เหตุการณ์เลวร้ายที่เด็กสาวรอดพ้นมาท าให้เธอเริ่มสงสัยในตัวของเอ็ด

เวิร์ด ต่อมาเบลลาก็ล่วงรู้ความลับของครอบครัวคัลเลนที่เป็นผีดูดเลือดจากเจคอบ แบล็ค (Jacob Black) 

ผ่านเรื่องเล่าของเผ่าควิลยูต (Quileutes) อันเก่าแก่ที่อาศัยในเขตป่าสงวน แม้จะล่วงรู้ถึงตัวตนที่แท้จริง

                                                           

อเมริกา ในคริสต์ศตวรรษที่ 14, 15 และ 16 ในสมัยที่เรียกว่าปลายยุคคลาสสิกตอนหลังในล าดับ
เหตุการณ์ในเมโสอเมริกา (Mesoamerican chronology) (วิกิพีเดีย, 2562)   
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ของเอ็ดเวิร์ด แต่เบลลายังคงรักเด็กหนุ่มอย่างไม่เสื่อมคลายและตกลงที่จะกลายเป็นผีดูดเลือดแบบเอ็ด

เวิร์ดในสักวัน แม้เอ็ดเวิร์ดจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ครั้งหนึ่งครอบครัวคัลเลนชักชวนเบลลาให้ไปชมพวกเขา

เล่นเบสบอล แต่กลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อผีดูดเลือดเร่ร่อนกลุ่มหนึ่งผ่ านมา ผีดูดเลือดเร่ร่อนเจมส์ 

(James) และวิกตอเรีย (Victoria) ต้องการเบลลาไปเป็นอาหารในขณะที่โลร็องต์ (Laurent) ผีดูดเลือด

อีกตนหนึ่งของกลุ่มเร่ร่อนขอแยกทางไปเพราะไม่อยากเกี่ยวข้องต่อกัน เด็กสาวจึงต้องรีบออกจากเมือง

ฟอร์คส์ไปยังเมืองฟีนิกส์เพ่ือความปลอดภัยของตัวเธอเองและสารวัตรชาร์ลี โดยมีครอบครัวคัลเลนคอย

คุ้มครอง แต่เจมส์และวิกตอเรียคู่ผีดูดเลือดเร่ร่อนหลอกล่อจนเบลลาหนีออกมาจากที่หลบภัย เจมส์ท า

ร้ายร่างกายเบลลาจนสาหัสก่อนจะกัดเด็กสาว ในช่วงวิกฤตของความตายเอ็ดเวิร์ดและครอบครัวเข้ามา

ช่วยชีวิตเบลลาจนเธอปลอดภัย พวกเขาช่วยกันก าจัดร่างของเจมส์ ขณะเดียวกันวิกตอเรียคู่รักของเจมส์

ซึ่งก่อนหน้านั้นพยายามหลอกล่อครอบครัวคัลเลนไปอีกทางก็หายตัวไป เบลลารักษาตัวในโรงพยาบาล

จนกระท่ังหายดีแล้วกลับมาอยู่กับสารวัตรชาร์ลีที่เมืองฟอร์คส์เช่นเดิม 

 แม้จะพยายามสร้างมุมมองใหม่ให้เกิดขึ้นกับแวมไพร์ด้วยการก าจัดความมืดมน ความเป็นโกธิค

ของปราสาทมืด โลงศพออก อันสังเกตได้จากบ้านของเอ็ดเวิร์ดที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

สมัยใหม่ โปร่งแสงด้วยกระจก และไม้วีเนียร์ ห้องนอนไร้โลงศพ ซึ่งแวมไพร์ใน  Twilight (2008) นี้ไม่กิน

อาหารและไม่นอนหลับ แต่ในตอนท้ายของภาพยนตร์เมื่อเบลลานางเอกของเรื่องถูกหลอกให้กลับไปยัง

โรงเรียนสอนบัลเล่ต์ของตา สถาปัตยกรรมกลับเป็นซุ้มโค้งที่มีแสงเข้าน้อย อิงไปถึงความเป็นโกธิคต้นฉบับ

ในแบบของแวมไพร์  

      ภาพที่ 6 : บรรยากาศของสถาปัตยกรรมภายในของเรื่อง Twilight (2008) 
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Dracula Untold (2014)  

 Dracula Untold (ชื่อไทย : แดร็กคูล่า ต านานลับโลกไม่รู้) บอกเล่าเรื่องราวของ เจ้าชายวลาดที่ 

3 เจ้าชายแห่งวัลลาเชีย ที่ชีวิตของลูกเมียก าลังตกอยู่ในอันตรายจากศัตรูคู่แค้นอย่าง เมห์เม็ด จึงตัดสินใจ

ท าข้อตกลงขายจิตวิญญาณของตัวเองให้กับสุลต่านกระหายเลือด เพ่ือใช้เป็นหนทางเดียวส าหรับทางออก

เพ่ือช่วยชีวิตของครอบครัวอันเป็นที่รักเอาไว้ ในที่สุดเขาจึงต้องกลายมาเป็นแวมไพร์คนแรกของโลก หรือ 

‘แดร็กคูล่า’ 

    ภาพที่ 7 : ภาพของเจ้าชายวลาดที3่ และลูกชาย ในภาพยนตร์เรื่อง Dracula Untold (2014) 

 

ภาพที่ 8 : สุลต่านกระหายเลือด ในภาพยนตร์เรื่อง Dracula Untold (2014) 
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  วลาดที่ 3 เกิดปี 1431 ในทรานซิลวาเนีย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างสองอาณาจักร คือ ออตโตมัน 

เติร์ค และ ฮัพส์เบิร์ก ออสเตรีย  จึงท าให้อยู่เมืองของเขาอยู่ท่ามกลางไฟสงครามมาโดยตลอด ในวัยเด็ก

ของ วลาดที่ 3 และน้องชาย ถูกพระบิดาส่งไปเป็นตัวประกันของสุลต่านมูรัด อิลโต คอนสแตนติโนเปิล ที่

ซึ่งพวกเขาใช้ชีวิตอยู่นานหกปี และต้องเรียนรู้ศาสตร์แห่งสงครามต่าง ๆ มากมาย เมื่อ วลาดที่ 3 เติบโต

มาจึงมีวิธีการทรมานที่โปรดปรานที่สุด คือ การเสียบคน และทิ้งให้พวกเขาทนทุกข์ทรมานอีกหลายวัน 

นั่นคือสิ่งที่ท าให้เขาได้รับฉายาหลังเสียชีวิตว่า วลาดจอมเสียบ (หรือ วลาด เทเปส) แต่กระนั้น วลาดที่ 3 

ก็เป็นผู้เคร่งศาสนาและเป็นผู้ปกป้องคริสต์ศาสนาอย่างแข็งขัน เขาเชื่อว่าความเคร่งศาสนาและพิธีศพ

อย่างถูกต้องตามธรรมเนียมจะช าระล้างบาปของเขา และท าให้เขาขึ้นสวรรค์ได้ เพราะเหตุนี้ชีวิตของเขา

จึงถูกห้อมล้อมไปด้วยผู้น าทางศาสนา 

 วลาดที่ 3 ได้ขึ้นปกครองวัลลาเชียและทรานซิลวาเนียตั้งแต่ปี 1448 หลังจาก วลาดที่ 2 พระบิดา

ของเขาเสียชีวิต และใช้ชื่อตัวเองว่า “แดร็กคูล่า” ซึ่งหมายถึง “ลูกชายของมังกร / ปีศาจ” โดยมีที่มาจาก

การที่เขาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของออเดอร์ ออฟ เดอะ ดรากอน ตามพระบิดา ส าหรับองค์กรนี้ เป็นองค์กร

ลับของอัศวินคริสเตียน ผู้ต่อสู้กับพวกมุสลิมในอาณาจักรออตโตมัน ซึ่งก่อนหน้านี้พระบิดาของเขาก็เคยได้

ใช้นามว่า ดราคูล ซึ่งหมายถึง “มังกร / ปีศาจ” ในภาษาโรมาเนีย มาก่อนแล้ว 

ต่อมาวลาดที่ 3 ถูกสังหารจนเสียชีวิตในปี 1476 ระหว่างต่อสู้กับชาวเติร์ค ถูกตัดเสียบประจานใน

คอนสแตนติโนเปิล เพ่ือให้ชาวเมืองทุกคนได้เห็นและเกิดความหวาดกลัว  แวมไพร์ในเรื่องนี้จึงมีลักษณะ

เป็นแวมไพร์นักรบ ซึ่งเป็นในรูปแบบใกล้เคียงกับมนุษย์หรือเจ้าชายวลาดที่ 3 และแตกต่างกับเค้าท์แดร็ก

คูล่าในวรรณกรรมของ Bram Stoker ที่มีรูปลักษณะเป็นชนชั้นสูงที่ดูภูมิฐานและสะอาดสะอ้าน  

รวมไปถึงแวมไพร์เรื่องที่ผู้ศึกษาได้ค้นคว้ามาว่าเป็นเรื่องล่าสุดส าหรับภาพยนตร์แวมไพร์คือ

ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง hotel transylvania 3 (2018) เป็นเรื่องราวที่แก๊งท่านแดร็ค (พากย์เสียงโดย 

อดัม แซนด์เลอร์) ได้ไปพักผ่อนในทริปล่องเรือสัตว์ประหลาดสุดหรูเป็นการเอาท์ติ้งหลังจากท างานใน

โรงแรมมานาน ซึ่งแดร็กคิวล่าก็รู้สึกเหงาและต้องการใครสักคนมาอยู่เคียงข้าง และในทริปนี้เองที่ท่าน

เคราท์ของจึงไปตกหลุมรักกับกัปตันเรือสาวสวย เอริกา (พากย์เสียงโดย เซเลน่า โกเมซ) และพยายามที่

จะคว้าเธอมาเป็นคู่ชีวิตให้ได้ 
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ภาพยนตร์แอนิเมชันชุด Hotel Transylvania (ชื่อไทย : โรงแรมผี หนีไปพักร้อน) ปัจจุบันมี

ทั้ งหมด 3 ภาค โดยแบ่งเป็น Hotel Transylvania (2012) , Hotel Transylvania 2 (2015) และ 

Hotel Transylvania 3 (2018) คอนเซ็ปต์ของภาพยนตร์ชุด Hotel Transylvania นั้นเป็นหนังพล็อต

เรื่องสูตรส าเร็จตามสไตล์ของหนังแอนิเมชั่นทั่วไปที่ยังไม่เห็นความสดใหม่เท่าไหร่นัก ตัวเนื้อเรื่องนั้นก็คือ

การน าแนว Soap Opera เอามาเล่าและล้อใหม่ในมุมมองของโลกปัจจุบันและมุมมองอ่ืน ๆ และใส่ความ

เป็นแฟนตาซีเข้าไปด้วย แต่ตัวเนื้อหาได้น าเนื้อหาความแปลกใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องผสมไปอยู่บ้างจึงท าให้

เนื้อเรื่องนี้มีความโดดเด่นในระดับหนึ่ง นังได้ถ่ายทอดมุมมองของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก ระหว่าง

ท่านแดรกคูล่าและ มาวิส ลูกสาวแวมไพร์ของเขา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้ถึงความสัมพันธ์

ของสองพ่อลูกนี้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นตัวเนื้อเรื่องก็ค่อย ๆ ทวีความสนุกมากขึ้นเมื่อแวมไพร์สาวอยากที่

จะออกไปดูโลกภายนอก และเมื่อคนดูคุ้นชินกับเนื้อหาของหนังแล้ว หนังได้โยนชายหนุ่มที่เป็นมนุษย์เข้า

มาเพ่ือให้เนื้อเรื่องมีความน่าสนใจมากขึ้น 

หากดูธีมของหนังแล้วอาจจะคิดว่า Hotel Transylvania เป็นหนังที่น่าจะเหมาะสมกับเทศกาล

ฮาโลวีน แต่ความจริงแล้วหนังเน้นไปที่เนื้อหาของความเป็นครอบครัว เรื่องของพ่อลูกเสียเป็นส่วนใหญ่ 

จึงไม่น่าแปลกใจว่าเพราะอะไรในประเทศไทยภาพยนตร์ถึงย้ายโปรแกรมฉายจากก าหนดการเดิมคือ 

เดือนกันยายน (ที่พร้อมจะเข้าโรงต้อนรับวันฮาโลวีน) มาเป็นวันที่ 5 ธันวาคม 2012 ซึ่งตรงกับวันพ่อ

แห่งชาติ ดังนั้นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้จึงไม่ใช่หนังสยองขวัญ และไม่ใช่หนังแนวคนสู้กับปีศาจ แต่คือ

หนังครอบครัวที่เหมือนเป็นการสะท้อนพวกพ้องของเหล่าคนชมเอง สะท้อนถึงครอบครัว สะท้อนถึงกลุ่ม

เพ่ือนที่สนุกสนานเฮฮา และตลอดไปจนสะท้อนถึงเรื่องของความรักระหว่างหนุ่มสาวและความรักระหว่าง

คนต่างกลุ่มอีกด้วย 
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จัดได้ว่าในอดีตภาพยนตร์แวมไพร์จัดอยู่ในกลุ่มของภาพยนตร์สยองขวัญ แม้ว่ารูปแบบพื้นฐานของ

ภาพยนตร์สยองขวัญจะเหมือนกับภาพยนตร์ทั่วไป แต่ความซับซ้อนนั้นอยู่ที่ภาพยนตร์ประเภทนี้มี

จุดหมายท าให้ผู้ชมกลัว ในทางกลับกัน รูปแบบของภาพยนตร์สยองขวัญไม่สามารถจ ากัดรูปแบบได้

ตายตัว เพราะสิ่งที่ท าให้ผู้ชมกลัวมีหลากหลาย และเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สถานที่ ชนชาติ และจาก

ประสบการณ์ของผู้สร้างภาพยนตร์เอง รูปแบบของภาพยนตร์สยองขวัญจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่งปฏิเสธตนเองในการจ าเพาะให้อยู่ในระบบของประเภท ๆ หนึ่ง (สาโรจน์ คุณา

ธเนศ, 2555 : 17)  ท าให้ภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์มีวิวัฒนาการมาอย่างหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น

แนวสยองขวัญ ลึกลับ ลุ้นระทึก โรแมนติก หรือแม้กระทั่งภาพยนตร์แอนิเมชั่น เป็นต้น 

 

แวมไพร์ในซีรีส์ละครชุด  

นวนิยาย Dracula ค.ศ. 1897 ของ Bram Sroker ได้กลายมาเป็นต้นแบบให้แก่สื่อบันเทิงแนวเรื่อง

แวมไพร์ในหลากหลายรูปแบบ นับจากช่วงที่งานเขียนเรื่องนี้ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในแวดวง

วรรณกรรมของฝั่งประเทศอังกฤษ ความสนใจของนวนิยาย Dracula นี้คือ พัฒนาการของตัวบทที่ได้ถูก

น าไปดัดแปลงทั้งเนื้อเรื่อง และรูปแบบการน าเสนอไปในหลากหลายรูปแบบในกลุ่มวัฒนธรรมประชานิยม 

(Popular Culture) 

ภาพที่ 9-11 (ซ้ายไปขวา) : โปสเตอร์ภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Hotel Transylvania ทั้ง 3 ภาค 
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ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักกล่าวถึงตัวละคร Dracula ในภาพของตัวร้าย (Villain) แต่ก็ไม่ได้มีการหยิบ

ยกตัวละครทั้งหมดและเนื้อหาโดยสมบูรณ์จากฉบับนวนิยายเช่นกัน สิ่งที่ตามมาคือ ตัวละครเอกตัวนี้ได้

ถูกบิดเบือนภาพลักษณ์ออกไปจนท าให้เกิดภาพตัวแทนที่สื่อความหมายต่างออกไปจากต้นฉบับที่เป็นนว

นิยาย ท าให้เกิดความเข้าใจและการจดจ าที่คลาดเคลื่อนต่อภาพและความหมายของตัวละครตัวนี้ในการ

รับรู้ของคนส่วนใหญ่ 

แต่อย่างไรก็ตามการออกอาละวาดของท่านเคานท์แดรกคูล่าช่วงแรก ๆ ในฐานะนวนิยายเล่มหนึ่ง

นั้นไม่ถึงกับท าให้เกิดความแตกตื่นตกตะลึงต่อผู้อ่านมากนัก จนกระทั่งฟรีดิช วิลเฮล์ม เมอร์นัวร์ 

(Friedrich Willhelm  Murnau) ได้น าไปนวนิยายแดรกคูล่าไปสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อว่า Nosferatu 

(1922) จึงท าให้เกิดปรากฏการณ์แดรกคูล่าฟีเวอร์ขึ้นมา จนท าให้เกิดเวอร์ชั่นต่อมาอย่างรวดเร็วนั่นก็คือ 

Dracula (1931) ความโด่งดังของแดรกคูล่าท าให้สังคมยุโรปเริ่มน าบทบาทของแวมไพร์พัฒนาไปเป็น

ความเชื่อและถึงขึ้นเกิดเป็นลัทธิแวมไพร์ขึ้นมาเลยทีเดียว (ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 2553 : 110) 

นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 2008 แนวเรื่องแวมไพร์ได้มีพัฒนาการที่ชัดเจนมากที่สุดด้วยเนื้อหาและ

รูปแบบของการน าเสนอใหม่ของ “แนวแวมไพร์ร่วมสมัย” ด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Twilight ที่เป็น

ภาคแรกของภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ด้วยแนวเรื่อง Drama, Fantasy, Romance ภาพยนตร์

ได้สร้างจากนวนิยายชุดของสเตฟานี เมเยอร์ นักเขียนชาวอเมริกันที่ผลงานของเธอประสบความส าเร็จ

อย่างถล่มทลายตั้งแต่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2005 ที่ได้กลายเป็นภาพแทนของแวมไพร์ในศตวรรษที่ 

21 และต่อมาก็ได้มีแนวเรื่องแวมไพร์แบบร่วมสมัยที่เปิดตัวตามมาติด ๆ อย่างละครโทรทัศน์เรื่อง  True 

Blood และ The Vampire Diaries ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่นกัน (Andrienne R. Gower, มปป. : 

1) จนตามมาด้วยซีรีส์ภาค Spin-off ของ The Vampire Diaries อย่างเรื่อง The Origins ที่ตอกย้ าความ

นิยมของแวมไพร์ของศตวรรษท่ี 21 

The Twilight Saga และ The Vampire Diaries ทั้งฉบับนวนิยายและฉบับที่แปลงเป็นภาพยนตร์

และละครโทรทัศน์ตามล าดับนั้นจัดอยู่ในหมวดสื่อบันเทิงประเภท young adult ที่เน้นเนื้อหาที่ไม่หนัก

เกินไป และเล่าเรื่องผ่านแนวเรื่องประเภท Romance และ Fantasy ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่น

ผสมกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยแนวเรื่องแวมไพร์ได้มีลักษณะเช่นนี้มาแล้วจาก

ละครโทรทัศน์ที่ประสมความส าเร็จอย่างสูงในอดีตเรื่อง Buffy the vampire slayer (1997-2003) ที่
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แนวร่วมสมัยทั้ง 2 เรื่องที่ได้กล่าวไปนั้นมีกลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นผู้หญิงที่ใช้รูปแบบการด าเนินเรื่องและ

องค์ประกอบเรียบง่ายคล้าย ๆ กัน และไม่ใช่เพียงสามารถดึงดูดได้แต่เฉพาะวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง

กลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน (Jessica M. Landers, 2011 : 8)  

ละครโทรทัศน์เรื่อง True Blood ถึงแม้จะมีเนื้อหาที่เหมาะสมส าหรับผู้ใหญ่ด้วยภาพและบทพูดที่

รุนแรงล่อแหลม แต่ละครโทรทัศน์เรื่องนี้ก็จัดกลุ่มอยู่ในแนวแวมไพร์ร่วมสมัยที่มาตามยุคที่เปิดตัว

ภาพลักษณ์และความหมายใหม่เช่นเดียวกับท่ี The Twilight Saga และ The Vampire Diaries ได้เสนอ

ไว้ โดยเมื่อ The Twilight Saga ได้เปิดตัวคล้ายกับว่าเป็นการเริ่มกระแสแห่งยุคของแวมไพร์รูปแบบใหม่

ที่มีความแปลกและแทบจะตรงข้ามกับภาพและความหมายเดิมจากรุ่นก่อน ๆ ที่เคยมีการเสนอมาทั้งนว

นิยาย ภาพยนตร์ และซีรีส์เลยทีเดียว  

โดยซีรีส์เรื่อง True Blood ได้รับการดัดแปลงมาจากนวนิยายชุด The Southern Vampire 

Mysteries ของ Charlaine Harris ที่เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2001 โดยรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือ The 

Sookie Stackhouse Novels ซึ่งฉบับนิยายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 11 เล่ม โดยในฉบับที่

เป็นซีรีส์นั้นอยู่ในแนวเรื่องประเภท Drama, Fantasy, Mystery, Romance, Thriller ที่ได้มีการดัดแปลง

ในหลาย ๆ ส่วนจากฉบับนวนิยาย และเริ่มออกอากาศในปี 2008 ทางช่อง HBO ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความยาวฤดูกาลละ 12 ตอน ตอนละประมาณ 45-50 นาท ี 

 ภาพที่ 12 : ภาพบางส่วนของนิยายชุด The Sookie Stackhouse Novels โดย Charlaine Harris 
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 ซีรีส์เรื่อง True Blood ว่าด้วยเรื่องราวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ตั้งแต่ประเทศญี่ปุ่นได้ท าการ

ผลิตเลือดสังเคราะห์ได้นั้น เหล่าแวมไพร์ก็เริ่มออกมาเปิดเผยตัว พยายามเรียกร้องสิทธิและที่ทางในสังคม

ให้ตนเอง Sookie เป็นเด็กสาวในบาร์เล็กแห่งหนึ่งในหลุยส์เซียน่า ซึ่งเธอมีความสามารถพิเศษคือการอ่าน

ใจคนได้ วันหนึ่งมีแวมไพร์ตนนึงชื่อ Bill เดินเข้ามาในร้าน Sookie รู้สึกถูกชะตาสปาร์คกันอย่างบอกไม่ถูก 

และ Bill ก็เป็นคน ๆ เดียวที่เธอไม่อาจอ่านใจได้ ซึ่งพล็อตการด าเนินเรื่องหรือจุดเริ่มต้นมีความใกล้เคียง

กับภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga เป็นอย่างมาก 

 

      ภาพที่ 13 : ภาพโปสเตอร์ซีรีส์เรื่อง True Blood ฤดูกาลที่ 1  

 

ซีรีส์แนวแวมไพร์ร่วมสมัยเรื่องต่อมาคือเรื่อง The Vampire Diaries ที่ดัดแปลงจากนวนิยายชุด

ของ L.J. Smith นักเขียนชาวอเมริกันท่ีได้ประพันธ์เรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991-1992 จ านวน 4 เล่ม แล้ว

ขาดช่วงไปจนกระทั่งมีการน าเรื่องราวมาดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และได้มีการปรับเปลี่ยนในหลาย ๆ 

ส่วนให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมแวมไพร์ร่วมสมัยจากภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga เพ่ือ

ดึงดูดกลุ่มผู้ชมในช่วงที่ละครก าลังเปิดตัว โดยซีรีส์เรื่อง The Vampire Diaries เริ่มออกอากาศทางช่อง 

CW ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2009 โดยอยู่ในแนวเรื่องประเภท Drama, Romance, Horror ที่
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ออกอากาศหมดทั้งสิ้น 8 ฤดูกาลจบ ซึ่งฉบับนวนิยายมีทั้งหมด 9 เล่มด้วยกัน และฉบับซีรีส์ก็ได้รับการ

เสนอชื่อเข้าชิงและชนะรางวัลจากเวทีประกาศรางวัลชั้นน าของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Teen Choice 

Award และ People Choice Award ตลอดตั้งแต่ฤดูกาลที่ 1 เป็นต้นมา 

นอกจากนี้ True Blood ที่เปิดตัวในปี 2008 และเป็นซีรีส์ยอดนิยมอันดับ 2 จากช่อง HBO ที่มี

ผู้ชมมากที่สุดตั้งแต่สถานีก่อตั้งมาโดยเป็นรองต่อจากเรื่อง  The Sopranos เท่านั้น อีกเรื่องคือ The 

Vampire Diaries จากช่อง CW เปิดตัวในปี 2009 สร้างปรากฏการณ์ยอดผู้ชมที่มีจ านวนมากที่สุด โดย

มากกว่าละครเรื่องอ่ืน ๆ ที่ CW เคยฉากมาทั้งหมดตั้งแต่ก่อตั้งสถานีในปี 2006 สถานการณ์ช่วงปี 2008-

2012 ซีรีส์และภาพยนตร์แวมไพร์มีคิวจ่อฉายไม่หยุดหย่อน สามารถบอกได้ถึงกระแสนิยมของแวมไพร์

แบบร่วมสมัยนั้นไม่มีสัญญาณว่าจะอ่อนลงหรืออ าลาสื่อบันเทิงไปอย่างแน่นอน (Jessica M. Landers, 

2011: 9)  

ภาพที่ 14 : โปสเตอร์ของซีรีส์เรื่อง The Vampire Diaries ฤดูกาลที่ 1 

 

แวมไพร์ในรูปแบบของวรรณกรรมสูน่ิยำยออนไลน์ 

 เนื่องจาก Vlad III Dracula เจ้าชายแห่ง Wallachia ในศตวรรษที่ 15 ได้เข้าไปครอบครอง

ดินแดนทรานซิลเวเนีย เพ่ือปกป้องยุโรปจาก Ottoman ความโหดเหี้ยมที่ผู้คนต่างกล่าวถึง คือ การเสียบ

คนด้วยไม้ขนาดใหญ่จากก้นถึงไหล่แล้วปล่อยให้ขาดใจตายเรื่องราวของ วลาดที่สาม แดร็กคูลา แพร่
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สะพัดไปทั่วยุโรป ซึ่งเป็นต านานที่ภาพยนตร์เรื่อง Dracula Untold (2014) ได้รับแรงบันดาลใจในการมา

จากต านานดังกล่าว 

หลังจากนั้นสิ่งที่ท าให้ แวมไพร์เป็นที่รู้จักของทั่วโลก คือ นิยายชื่อดังของ Bram Stoker ที่ตีพิมพ์

ในปี 1897 ชื่อ Dracula ซึ่งได้น าอ้างถึงเรื่องราวของ Vlad III Dracula ผู้ปกครองทรานซิลเวเนีย ที่

พยายามจะย้ายจากทรานซิลเวเนียมายังอังกฤษ เพ่ือที่จะหาผู้สืบต่อสายเลือดแวมไพร์ โดยหนังสือเล่า

เรื่องการต่อสู้ระหว่างท่านเคานท์กับคนกลุ่มเล็ก ๆ ในอังกฤษ ที่น าโดย ศ.อับราฮัม แวน เฮลซิง เรื่องราวที่

น่าประหลาดเกี่ยวกับ การดูดเลือด การฆ่าแวมไพร์ด้วยการใช้ลิ่มตอกที่หัวใจ และอ่ืน ๆ ที่คุณคุ้นหูนับแต่

มาจากนิยายเรื่องนี้ จนท าให้มีภาพยนตร์ที่ใช้ตัวละครแดร็กคูล่า และบรรยากาศทุกอย่างภายในเรื่องมา

ผลิตซ้ าอยู่เรื่อย ๆ รวมไปถึงวรรณกรรมเรื่องอ่ืน และนิยายออนไลน์ที่ยังมีการอ้างอิงบุคลิกของแดร็กคูล่า

อยู่แม้ตัวละครจะไม่ใช่แดร็กคูล่าแล้วก็ตาม 

นอกจากนิยายในรูปแบบของ Bram Stoker แล้วยังมีนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งที่โด่งดังและเป็นตัวแทน

ของความเป็นแวมไพร์สมัยใหม่ที่มาแทนที่แวมไพร์แบบดั้งเดิมเช่นแดร็กคูล่า นั่นก็คือแวมไพร์จาก

วรรณกรรมชุด The Twilight Saga โดยมีทั้งหมด 4 เล่ม ที่แต่งโดยนักเขียนหญิงชาวอเมริกัน สเตฟานี เม

เยอร์ (Stephanie Meyer) ได้ตีพิมพ์นวนิยายเรื่อง Twilight ซึ่งนับเป็นนวนิยายเล่มแรกของนวนิยายชุด 

The Twilight Saga นวนิยายเรื่องดังกล่าวประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม

ผู้อ่านวัยรุ่น นวนิยายเรื่อง Twilight ตีพิมพ์เผนแพร่และแปลเป็นภาษาต่าง ๆ มากกว่า 38 ภาษาทั่วโลก 

การน าเสนอนวนิยายเล่มแรกนี้ราวกับเป็นการเปิดฉากของปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมที่ส าคัญครั้งหนึ่ง

ในศตวรร๋ที่ 21 จากความส าเร็จในการตีพิมพ์นวนิยายเล่มแรก มเยอร์ตีพิมพ์เล่มต่อมาเรื่อง New moon 

ในปี 2006 นวนิยายเล่มที่สามเรื่อง Eclipse ในปี 2007 และ Breaking Dawn นวนิยายเล่มสุดท้ายของ

ชุดในปี 2008 การตีพิมพ์นวนิยายเล่มสุดท้ายนั้นหาใช่การปิดฉากของปรากฏการณ์ทางวรรณกรรมที่

ส าคัญ เนื่องด้วยความนิยมนับตั้งแต่นวนิยายเล่มแรกตีพิมพ์น าไปสู่การดัดแปลงเรื่องราวสู่สื่อรูปแบบอย่าง

อ่ืน เช่น ภาพยนตร์ หรือจะเป็นนิยายออนไลน์ที่ได้น าเค้าโครงเรื่องราวและลักษณะแวมไพร์ข อง

วรรณกรรมชุดนี้มาดัดแปลงและผลิตซ้ า 

ส าหรับวงการนักเขียนนิยายออนไลน์ในไทยยังคงพบเห็นการผลิตซ้ าของนิยายเนื้อหาแวมไพร์ทั้งใน

รูปแบบของแวมไพร์ทไวไลท์และแวมไพร์แบบแดร็กคูล่า โดยผู้ศึกษาได้ท าการค้นหานิยายที่มีเนื้อหา
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ดังกล่าวมาได้ทั้งหมด 6 เรื่อง คือ 1) เรื่อง Moonlight Academy 2) เรื่อง Vampire Twilight สวัสดีอีก

ครั้ง 3) [FANFIC] VAMPIRE TWILIGHT x OC >> SET&JANE COUPLE 4) Vampire’s Bride เจ้าสาว

แวมไพร์ 5) Casanova Vampire the Story ราตรีสีโลหิต และ 6) The Vampire รักอันตรายของราชา

แวมไพร์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้เขียนและผู้อ่านได้จริง ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของนิยายทั้งหมดที่

ผู้ศึกษาได้เลือกมาอย่างละเอียดอีกครั้งในบทถัดไป 
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บทที่ 4 

กระบวนกำรกำรรับรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผีแวมไพร์ 

 การน าเสนอข้อมูลในบทที่ 4 นี้ ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการลงภาคสนามโดยการ

สัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่ชมภาพยนตร์และซีรีส์เกี่ยวกับแวมไพร์ รวมไปถึงผู้เขียนนิยายออนไลน์ที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกับผีแวมไพร์และผู้ที่อ่านนิยายเกี่ยวกับผีแวมไพร์ ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลตามกลุ่มประชากรที่เลือก

ศึกษาทั้งหมด 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผู้ที่ชมภาพยนตร์แวมไพร์ ซึ่งมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีการรับชมภาพยนตร์

เรื่อง The Twilight Saga และต้องเคยรับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับผีแวมไพร์ในยุคคลาสสิคอย่างน้อย 1 

เรื่องขึ้นไป เพ่ือที่จะอธิบายถึงความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงการน าเสนอภาพของผีแวมไพร์ได้ 2) 

กลุ่มผู้ที่รับชมซีรีส์/ละครชุดที่เกี่ยวกับแวมไพร์ ซึ่งเหตุผลที่เลือกกลุ่มตัวอย่างนี้เพราะว่าซีรีส์มักจะอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับแวมไพร์ไว้อย่างละเอียด ท าให้ผู้รับสารน่าจะมีความรู้ความเข้าใจแวมไพร์เป็น

อย่างดีผ่านการชมซีรีส์ ท าให้ผู้ศึกษาคิดว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแวมไพร์และมี

ความคิดเก่ียวกับแวมไพร์ได้มากพอส าหรับการศึกษา และ 3) กลุ่มผู้แต่งนิยายออนไลน์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์

และผู้อ่านนิยายที่เกี่ยวกับแวมไพร์ เหตุผลที่เลือกกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเพราะว่า ผู้เขียนนิยายจะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแวมไพร์มากในระดับหนึ่งจึงจะถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวได้ รวมไปถึงสนใจ

ศึกษาทัศนคติของผู้อ่านที่ได้รับรู้เรื่องราวของแวมไพร์ว่าเป็นอย่างไร 

 

4.1 กลุ่มผู้ชมภำพยนตร์แวมไพร์ 

 กลุ่มตัวอย่างแรกคือกลุ่มประชากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับผีแวมไพร์และชอบชมภาพยนตร์

เกี่ยวกับแวมไพร์ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแนว Thriller , Horror , Romance , Drama หรือ 

Comedy ซึ่งแนวของภาพยนตร์ดังที่กล่าวไปนั้นเป็นรูปแบบภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์ที่พบเห็นได้ตั้งแต่

อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการเลือกชมในแต่ละรูปแบบนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ตามยุคสมัยและช่วงอายุ

ของตัวบุคคล นอกจากนี้การรับรู้เรื่องของผีแวมไพร์ส าหรับตัวบุคคลยังก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงไปตามช่วง

อายุ อันเป็นผลมาจากวิวัฒนาการรูปแบบของภาพยนตร์แวมไพร์อีกด้วย การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชม

ภาพยนตร์นั้นจะต้องมีประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์แวมไพร์มาแล้วอย่างน้อย 3 เรื่องข้ึนไป และหนึ่ง
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ในเรื่องที่ดูจะมีเรื่อง The Twilight Saga ซึ่งเป็นภาพยนตร์เนื้อหาเกี่ยวกับแวมไพร์ที่แสดงถึงความเป็น

แวมไพร์ร่วมสมัยได้อย่างชัดเจนที่สุด 

 

4.1.1 กลุ่มผู้ชมภำพยนตร์แวมไพร์จำกกำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

 จากการที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปค้นหาคีย์เวิร์ดในเว็บไซต์พันทิปพบว่ามีคนพูดถึง “แวมไพร์” ทั้งหมด 

9,769 กระทู ้โดยภาพรวมมีทั้งการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนในประเด็นแนวคิดเรื่องของแวมไพร์และ

การพูดถึงภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายที่เกี่ยวกับแวมไพร์ ผู้ศึกษาได้ท าการสังเกตการณ์ในสนามออนไลน์

โดยกระทู้พันทิป (pantip.com) ห้องภาพยนตร์ และบล็อกการรีวิวในเว็บไซต์อ่ืน ๆ พบว่า ผู้คนในโลก

ออนไลน์จะมีการกล่าวถึง “แวมไพร์” ในช่วงเวลา 2 เทศกาลหลัก ๆ ด้วยกัน นั่นก็คือ 1) ช่วงเทศกาลวัน

วาเลนไทน์หรือช่วงเวลาใกล้เคียง และ 2) ช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนและช่วงเวลาใกล้เคียง 

 

 1) ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์หรือช่วงเวลาใกล้เคียง  

ในช่วงก่อนเข้าเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงวันวาเลนไทน์ และช่วงหลังวันแห่งความรักไปเล็กน้อย

ตั้งแต่ช่วงปี 2015 – 2017 ซึ่งล้วนเป็นช่วงเวลาภายหลังที่ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga : Breaking 

Dawn Part II ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายเข้าฉายมาได้ราว ๆ 2 ปี (Breaking Dawn Part II เข้าฉายในปี 2012) 

จากการส ารวจและสังเกตการณ์พบว่าในสังคมอินเตอร์เน็ตได้มีการโพสต์ขอภาพยนตร์แวมไพร์หรือมีการ

แนะน าภาพยนตร์แวมไพร์ประมาณ 7 คอนเท็นต์เป็นอย่างต่ าในช่วงระยะปี 2015 – 2017 ที่ผ่านมา โดย

ทั้งหมด 7 คอนเท็นต์ที่ผู้ศึกษาพบ ได้แก่  
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                   ภาพที่ 15 : ตัวอย่างสมาชิกหมายเลข 878091 ในพันทิป ต้องการได้รบัการแนะน าหนงัแวมไพร9์ 

 

 ในกระทู้ดังกล่าวมีการแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 2 ความคิดเห็น โดยมีการแนะน าภาพยนตร์แวม

ไพร์เรื่อง The Mortal Instruments: City of Bones (2013) จากคุณ กลไก ไซ-ไฟ และการท่องเวลา ใน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า The Mortal Instruments: City of Bones 

(ชื่อไทย : นักรบครึ่งเทวดา) ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ของเหล่า “ชาโดว์ฮันเตอร์” นักรบ

ครึ่งมนุษย์ครึ่งเทพ ในโลกคู่ขนานที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยรู้จัก โลกที่เต็มไปด้วยพวก “ดาว์นเวิล์ดเดอร์ส” 

หรือหลากหลายเผ่าพันธุ์อสูรอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็น ปิศาจครึ่งมนุษย์ มนุษย์หมาป่า วอร์ล็อก (พ่อมด) แวม

ไพร์ หรือ ซอมบี้ ซึ่งชาโดว์ฮันเตอร์ จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีหน้าที่คอยไล่ล่าและก าจัดเหล่าอสูรกายต่าง ๆ ไม่ให้

ข้ามมาสู่อีกโลกเพ่ือเข่นฆ่ามวลมนุษย์ได้ ซึ่งนับเป็นเพียงไม่กี่ครั้งในโลกภาพยนตร์แฟนตาซีที่รวบรวมเหล่า

อสุรกายหลากหลายเผ่าพันธุ์ไว้ด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ  โดยใน The 

Mortal Instruments: City of Bones นักรบครึ่งเทวดา ได้ท าการแบ่งเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ ออกเป็น 4 

เผ่าพันธุ์ ดังนี้ 

 “ชำโดว์ฮันเตอร์” (Shadowhunter) มนุษย์ครึ่งเทวดาซึ่งถือก าเนิดขึ้นจากการดื่มเลือดเทวดา

ที่ผสมกับเลือดมนุษย์ใน “ถ้วยศักด์สิทธิ์” ชาโดว์ฮันเตอร์มีหน้าในการปกป้องมนุษย์จากปีศาจทั้งหลายซึ่ง

                                                           
1 Pantip, “แนะน ำหนังฝรั่งแนว vampire twilight หน่อยค่ำำำ”, เข้าถึงเมื่อ 22 ธันวาคม 

2561, เข้าถึงได้จาก https://pantip.com/topic/34843645 
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อยู่ในโลกคู่ขนานที่ซ้อนทับกันอยู่กับโลกมนุษย์  โดยพระเอกของเรื่องรับบทโดย Jamie Campbell 

Bower (ภาพที ่15) 

“ดำวน์เวิลด์เดอร์ส” (Downworlders) เป็นเผ่าพันธ์สิ่งมีชีวิตลูกผสมระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อ่ืน เช่น บุตรแห่งจันทรา คือ มนุษย์หมาป่า, บุตรแห่งรัตติกาล คือ แวมไพร์, บุตรแห่งลิ

ลิธ (ปิศาจประเภทหนึ่ง) โดยดาวน์เวิล์ดเดอร์สในเรื่อง The Mortal Instruments: City of Bones มี

สถานะเป็น Warlocks หรือพ่อมด รับบทโดย Godfrey Gao (ภาพที ่16) 

“มันเดนส์” (Mundane) หรือเผ่าพันธ์มนุษย์ธรรมดา ที่ไม่มีพลังวิเศษและไม่สามารถเห็น

สิ่งมีชีวิตในโลกคู่ขนานได้ คล้ายคลึงกับค าว่า ‘มักเกิ้ล’ ในภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ที่เป็นค าที่เอาไว้

ใช้เรียกมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีเวทมนตร์ เป็นต้น โดยในเรื่องตัวแทนของการเป็นมันเดนส์คือ Simon ที่เข้า

มาพัวพันกับเรื่องดังกล่าว รับบทโดย Robert Sheehan (ภาพที่ 17)  

“ฟอร์ซำเก้นส์” (Forsaken) เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เขียนลายรูนลงบนร่างกายของพวกเขา แต่ไม่อาจ

ทนกับพลังของสัญลักษณ์วิเศษนี้ได้ จนเสียสติและลืมความทรงจ าในขณะเป็นมนุษย์หมดสิ้น ซึ่งมีตัวละคร

ฝ่ายร้ายใช้ฟอร์ซาเก้นส์เป็นกองก าลังของเขาในการต่อสู้และโจมตีผู้อ่ืน (ภาพที่ 18) 

ภาพที่ 16-18 (ซ้ายไปขวา) : เผ่าพันธุ์ Shadowhunter (ซ้าย) , เผา่พันธุ์ Downworlders (กลาง) และ Mundane 
(ขวา) 

(ที่มา : https://www.amazon.com/Mortal-Instruments-Poster-Instrument-POSTER/dp/B00FEVVW34) 
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ภาพที่ 19 : เผ่าพันธุ์ Forsaken 
(ที่มา : https://shadowhunterstv.fandom.com/wiki/Forsaken?file=TMI219_Forsaken01.png) 

 
 

นอกจากนี้ในความคิดเห็นที่ 2 โดยคุณ สมาชิกหมายเลข 2501136 ของกระทู้เดิมที่กล่าวไป

ข้างต้นยังมีการแนะน าภาพยนตร์แวมไพร์อีกหนึ่งเรื่อง นั่นก็คือ Vampire Suck (2010) หรือชื่อไทยคือ 

สะกิดต่อมข า ย าแวมไพร์  โดยจากการศึกษาเพ่ิมเติมพบว่า Vampire Suck เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือ

ล้อเลียนหนังแวมไพร์สุดฮิตอย่าง Twilight สังเกตได้จากตัวโปสเตอร์ของหนังที่ตั้งใจท าออกมาล้อเลียน

เสียดสีภาพยนตร์เรื่องทไวไลท์ (ภาพที1่9) และสอดแทรกมุขตลกไว้อย่างสุดฮา เรื่องราวของแวมไพร์หนุ่ม 

เอ็ดเวิร์ด และสาวเบกก้าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่โรงเรียนเดียวกันกับเขา หลังจากแม่ของ

เธอหนีตามโปรกอล์ฟมือ 1 อย่าง ไทเกอร์วูดส์ เธอจึงต้องระหกระเหินมาอยู่กับพ่อในเมืองสปอร์ค จนเมื่อ

เอ็ดเวิร์ดได้รู้จักกับเบกก้า ความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองก็ได้เริ่มต้นขึ้น แต่เอ็ดเวิร์ดไม่เคยที่จะมีเซ็กซ์กับเธอ

เลยสักครั้ง เอ็ดเวิร์ดจริงจังกับเบกก้ามากจนพาเธอไปเปิดตัวกับครอบครัวแวมไพร์ในวันเกิด ของเธอ และ

ได้ให้ของขวัญวันเกิดกับเธอ แต่เมื่อเธอก าลังแกะของขวัญนั้น กระดาษห่อของขวัญได้บาดนิ้วจนเลือดไหล 

ท าให้ครอบครัวแวมไพร์เข้ามาดมกลิ่นและเริ่มอยากจะฆ่าเบกก้า หลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดจึงยุติความสัมพันธ์
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กับเบกก้าลง เพราะไม่อยากให้ใครตามฆ่าเธอ เบกก้ารู้สึกเจ็บปวดมากและกลับไปสร้างสัมพันธ์กับเพ่ือน

เก่าคนหนึ่ง ขณะที่เอ็ดเวิร์ดได้ย้ายไปอยู่บราซิลและคบหากับเลดี้ กาก้า แล้วเรื่องวุ่น ก็ตามมา 

  
 

ภาพที ่20 : โปสเตอรภ์าพยนตร์เรือ่ง Vampire Suck (2010) 
(ที่มา : https://www.imdb.com/title/tt1666186/) 
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ภาพที่ 21 : คุณณัฐจารี หรเวชกุล(เชอรีน) นักร้องนักแสดงช่ือดังของเมืองไทยโพสต์อขอการแนะน าเรือ่งหนังแวมไพร์10 

 

 ต่อมาในเว็บ Twitter ในช่วงปี 2017 ในเดือนมีนาคมระยะเวลาหลังเทศกาลวาเลนไทน์ไป

เล็กน้อยผู้ศึกษาได้พบว่าคุณ ณัฐจารี หรเวชกุล หรือคุณเชอรีน (แอคเคาท์ทวิตเตอร์ @CherreenHvk) 

นักร้องนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยได้มีการโพสต์ขอการแนะน าหนังแวมไพร์จากเหล่า followers ของเธอ 

โดยมีคนมาแนะน าทั้งหมด 22 replies โดยรวมค าตอบทั้งหมดมีคนให้ค าแนะน าทั้งหมดราว ๆ 15 เรื่อง 

ซึ่งมีทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ ยกตัวอย่างเช่น Vampire Academy (2014) และ Let me In (2010) ที่

แนะน าโดยคุณ ฟอจอจะลดความอ้วน  (@PigFuture) The Mortal Instruments: City of Bones 

(2013) แ น ะ น า โ ด ย คุ ณ  Hamoooo (@Hamoni_puy) Blade (1998) แ น ะ น า โ ด ย คุ ณ  NKB 

(@NOOKER_BOOM) Underworld ทั้ ง  5 ภาค (2003-2011) แนะน าโดยคุณ นัยน์ภัค เงินห้อย 

                                                           
2 ณัฐจารีย์ หรเวชกุล. “มีหนังแวมไพร์สนุกๆแนะน ำม้ัย?”. ที่มา : 

https://twitter.com/CherreenHvk/status/838710844372340736 
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(@oumzaa6000) Van Helsing(2004), The Little Vampire(2000), Dark Shadow(2012) ที่แนะน า

โดยคุณ B8 #ตลาดกัซ (@hidekoririn) และ Bram Stoker's Dracula(1992) แนะน าโดยคุณ ควายเองมี

ลูกชื่อจงแด (@fainchua) เป็นต้น 

 

 

ภาพที่ 22 : ตัวอย่างบล็อกแนะน าหนังแวมไพร์ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน ์

(ที่มา : https://www.educatepark.com/วันวาเลนไทน/์the-twilight-saga-แวมไพร์ทไวไลท/์) 
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 จากภาพที่ 16 จะเห็นได้ว่าแอดมินของเว็บ educaepark ได้มีการสร้างคอนเทนต์แนะน า

ภาพยนตร์ส าหรับวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะ โดยใช้หัวข้อเรื่องว่า ‘แนะน าหนังประจ าวันวาเลนไทน์—The 

Twilight Saga แวมไพร์ทไวไลท์’ ทั้งท่ีความเป็นจริงแล้ววันเข้าฉายของทไวไลท์ทั้ง 5 ภาค ไม่มีภาคใดเลย

ที่มีโปรแกรมเข้าฉายในช่วงวันวาเลนไทน์หรือใกล้เคียงกับวันวาเลนไทน์ แต่การแนะน าภาพยนตร์กลับถูก

หยิบยกขึ้นมาแนะน าในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์สะท้อนให้เห็นถึงการที่แวมไพร์ทไวไลท์นั้นถูกก าหนด

ขึ้นมาเป็นตัวแทนของหนังรักโรแมนติกท่ีผู้คนเลือกที่จะมาย้อนชมและหวนนึกถึงเทศกาลแห่งความรัก 

นอกจากนี้จากการสังเกตการณ์เก็บข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้คนที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์

แวมไพร์ในเว็บ pantip ห้องภาพยนตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง The Twilight Saga นั้นมีฉากในหนังที่

แสดงถึงความเป็นแวมไพร์และท าให้ผู้คนรับรู้ว่าสิ่ง ๆ นี้แหละคือผีแวมไพร์ ตามที่สมาชิกหมายเลข 

403824 ในพันทิปได้กล่าวไว้ว่า ฉากที่ท าให้รู้ว่าคนกลุ่มนี้คือแวมไพร์นั่นก็คือการปรากฏตัวของครอบครัว 

Cullen11 ที่มีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มีเสน่ห์ และรับรู้ถึงพลังสะกดเหยื่อที่แตกต่างจากความเป็นมนุษย์

อย่างสิ้นเชิงออกมาจากภาพลักษณ์เหล่านั้น ซึ่งหากเป็นในหนังสือนิยายต้นฉบับของภาพยนตร์ชุดนี้ได้

อธิบายไว้ได้อย่างเห็นภาพชัดยิ่งกว่า นั่นก็คือการบรรยายถึงความสวยงามของเหล่าผีดูดเลือดกลุ่มนี้อัน

ปราศจากภาพของความชั่วร้ายและน่าหวาดกลัวอย่างที่เผ่าพันธุ์ผีหรือปิศาจควรจะเป็น ซึ่งความงดงาม

เหล่านั้นมีค่าคู่ควรแก่การเล่าเรื่องในรูปแบบของความรัก 

 โดยผู้ศึกษาพบว่าไม่เพียงแต่ในปัจจุบันเท่านั้นที่จะกล่าวถึงรูปลักษณ์อันงดงามของแวมไพร์ที่

ส่งผลต่อการสร้างเรื่องราวความโรแมนติก แต่ในอดีตก็ยังคงมีแวมไพร์ที่แม้จะไม่ได้มีลักษณะคล้ายกับเอ็ด

เวิร์ด คัลเลน แบบที่สาว ๆ ส่วนใหญ่ชอบกัน จากความคิดเห็นของคุณนานารัก หนึ่งในสมาชิกพันทิปได้ให้

ความคิดเห็นว่าในอดีตแวมไพร์ก็จะมีความหล่อในบุคลิกของแวมไพร์ คือไม่ได้มีหน้าตาที่หล่อเหลา แต่

ปัจจัยอ่ืน ๆ รอบข้างท าให้แวมไพร์ดูดี เช่น ความเป็นอมตะ มีบริวารเป็นจ านวนมาก มีพลังอ านาจเหนือ

มนุษย์ ก็สามารถตีความได้ว่าแวมไพร์นั้นมีความหล่อ ความดูดีอยู่ในตัวแม้ว่าหน้าตาจะโหดเหี้ยมก็ตาม 

(นานารัก, ออนไลน์. 19 กุมภาพันธ์, 2558) 

 

                                                           
3  ครอบครัว Cullen เป็นครอบครัวของแวมไพร์ที่เป็นตัวละครหลักในภาพยนตร์ชุด The  

Twilight Saga ซึ่งม ีEdward Cullen พระเอกของเรื่องเป็นแวมไพร์หนึ่งในสมาชิกครอบครัว Cullen  
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แวมไพร์จะขึ้นชื่อเรื่องความเย็นชา เจ้าเสน่ห์ ครับเพราะต้องหลอกล่อสาวๆมาดูดคอหล่อเลี้ยง
ประจ าเลยต้องสร้างตัวละครให้มีเอกลักษณ์ของความหน้าตาดีหรือติดส าอาง 

(สมาชิกหมายเลข 923781. ออนไลน์, 18 กุมภาพันธ์ 2558) 

 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ได้ทราบว่าแม้แวมไพร์จะมีภาพลักษณ์ที่โหดร้ายแบบในภาพยนตร์

สมัยก่อน หรือมีคุณธรรมความดีแบบภาพยนตร์ในยุคร่วมสมัย แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้สร้างสร้างตัวละครนี้

มานั้นคือการสร้างให้ตัวแวมไพร์ให้มีทุกสิ่งที่จะสามารถท าให้ตัวแวมไพร์เองอยู่รอดในสังคม เพราะแม้ว่า

ในอดีตจะไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาหลอเหลาแต่องค์ประกอบต่าง ๆ ก็เอ้ือให้แวมไพร์มีชีวิตอยู่รอดได้ เช่น 

ความอมตะ มีบริวารมาก มีพลังอ านาจเหนือมนุษย์ ก็สามารถตีความว่าแวมไพร์มีความดูดีในแบบของ

ตนเองได้เช่นกันเหมือนดังที่คุณ นานารัก ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

 

2) ช่วงเทศกาลวันฮาโลวีนหรือช่วงเวลาใกล้เคียง 

 แน่นอนว่าแวมไพร์คือเผ่าพันธุ์ของผีและปีศาจตามกระบวนการรับรู้ของหลาย ๆ คน และแวม

ไพร์ได้กลายเป็นไอคอนของ ‘วันฮาโลวีน’ โดยที่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวคอสเพลย์ในงานเลี้ยงฉลองเป็นผี

ของปีไหน ๆ เราก็มักจะเห็นการแต่งตัวในรูปแบบคอสตูมของผีแวมไพร์อยู่เสมอทุกปี หรือไม่ว่ าจะเป็น

ภาพยนตร์ที่แวมไพร์ที่มักมีก าหนดการฉายในช่วงวันฮาโลวีนหรือระยะเวลาใกล้เคียงกับวันฮาโลวีน เป็น

ต้น 

 การจากค้นคว้าข้อมูลพบว่าการจัดงานปาร์ตี้ฮาโลวีนในทุก ๆ ปีที่ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

จริงนั้นคืองานปาร์ตี้ฮาโลวีนของกลุ่มศิลปินค่าย SM Entertainment (SMTOWN) ประเทศเกาหลีใต้ ที่มี

การจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนทุกปีและให้นักร้องนักแสดงภายในสังกัดแต่งคอสตูมวันฮาโลวีนและมีการประกวด 

Best Costume กันอย่างเป็นพิธีในทุก ๆ ปี โดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2013 มาจนถึงครั้งล่าสุดในปี 2018 

โดยในช่วงระยะเวลา 2013-2018 นั้นจะต้องมีศิลปินภายในค่ายเลือกที่จะแต่งคอสตูมเป็นผีแวมไพร์หรือ

แต่งเป็นท่านเคาท์แดร็กคูล่าในทุก ๆ ปี ตอกย้ าอิทธิพลความนิยมของภาพยนตร์ Dracula โดยในปี 2013 

มีคุณ โซ แดรยอง จากวง TASTY ศิลปินในค่ายแต่งเป็นแดร็กคูล่า (ภาพที่ 22) ต่อมาในปี 2014 คุณ

แบคฮยอน จากวง EXO แต่งเป็นแดร็กคูล่า (ภาพที่ 23) และ คุณซอฮยอน จากวง Girls’ Genertaion 
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แต่งเป็นแวมไพร์สาว (ภาพที่ 24) ในปี 2015 คุณทิฟฟานี่ จากวง Girls’ Genertation แต่งเป็นแวมไพร์

สาว (ภาพที่ 25) ในปี 2017 คุณเยซอง จากวง Super Junior แต่งเป็นแวมไพร์หนุ่ม (ภาพที่ 26) และใน

ปีล่าสุด ปี 2018 มีคุณแจฮยอน จากวง NCT (ภาพที่ 28) และคุณเฉิน จากวง EXO (ภาพที่ 29) แต่งเป็น

แดร็กคูล่า และคุณซึลกิ จากวง Red Velvet แต่งเป็นแวมไพร์สาว (ภาพที่ 30)  

ภาพที่ 23 : คุณโซแดรยอง(ขวา) จากวง TASTY แต่งเป็นแดร็กคลู่าในปี 2013 

ภาพที่ 24 : คุณแบคฮยอน(ขวา) จากวง EXO แต่งเป็นแดร็กคลู่าในปี 2014 
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ภาพที่ 25-26 : คุณซอฮยอน(ซ้าย) จากวง Girls’ Generation แต่งเป็นแวมไพรส์าวในปี 2014 
คุณทิฟฟาน่ี(ขวา) จากวง Girls’ Generation แต่งเป็นแวมไพร์สาวในปี 2015 

 

ภาพที่ 27 : คุณเยซอง จากวง Super Junior แต่งเป็นแวมไพร์ ในป ี2017 
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ภาพที่ 29 คุณเฉิน จากวง EXO(ซา้ย) แต่งเป็นแดร็กคลู่าในปี 2018 

 

 

 

ภาพที่ 28 : คุณแจฮยอน จากวง NCT(ซ้าย) แต่งเป็นแดร็กคลู่าในป ี2018 
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ภาพที่ 30 : คุณซึลกิ จากวง Red Velvet แต่งเป็นแวมไพร์สาวในปี 2018  

 

 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่ามีเพียงปี 2017 เท่านั้นที่ไม่พบการแต่งคอสตูมเป็นแวมไพร์ และคอสตูม

แวมไพร์ยอดนิยมที่มีการแต่งในทุก ๆ ปีก็คือการแต่งเป็น “แดร็กคูล่า” สะท้อนถึงความโด่งดังและความ

เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นแวมไพร์ได้จากการแต่งตัว ที่หากมองไปก็จะรู้ทันทีว่าคนคนนี้แต่งเป็นแดร็กคู

ล่าหรือแต่งเป็นแวมไพร์โดยอาจจะมีการใช้สีแดงแทนสัญลักษณ์ของเลือดมาประดับตกแต่งบนใบหน้าให้รู้

ว่าคือแวมไพร์ หรือจะเป็นการแต่งตัวคุมโทนสีด า-แดง ซึ่งเป็นการตัดกันของความมืดหรือความเป็น

กลางคืนและเลือดที่เป็นสัญลักษณ์ประจ าตัวของแวมไพร์ อัตลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นคอสตูมยอดนิยมที่ไม่

เพียงแต่ในปาร์ตี้ของค่ายเพลงดังกล่าวแต่งกันเท่านั้น แต่ยังเป็นคอสตูมที่พบเห็นอยู่ทั่วโลกหากมีการแต่ง

คอสตูมวันฮาโลวีน 

 นอกจากนี้ภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์หลายเรื่องยังมีก าหนดฉายในช่วงวันฮาโลวีนเพ่ือเป็นการ

ต้อนรับเทศกาลดังกล่าว รวมไปถึงยอดการอัพเดตนิยายออนไลน์ที่มักจะมีการอัพเดตตอนใหม่ในวันฮาโล
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วีนหรือมีการเขียนตอนพิเศษส าหรับวันฮาโลวีนอีกด้วย เช่น เรื่อง  Dark Prince: The True Story of 

Dracula (2000) ที่เข้าฉายในวันที่ 31 ตุลาคมซึ่งเป็นวันฮาโลวีนพอดี 

 

4.1.2 กลุ่มผู้ชมภำพยนตร์ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 

คุณภัทราพร มะโนลัย อายุ 23 ปี (แนน) 

 คุณภัทราพร มะโนลัย หรือคุณแนน อายุ  23 ปี  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส าหรับคุณแนนนั้นชีวิตประจ าวันช่างห่างไกลกับค าว่า  “แวมไพร์” แต่คุณแน

นกลับมีความชอบพิเศษส่วนตัวในเรื่องราวของแวมไพร์ และชื่นชอบการดูหนังแวมไพร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

The Twilight Saga ที่ท าให้คุณแนนเข้าสู่การเป็น “แฟนคลับ” แวมไพร์อย่างจริงจังในช่วงเวลาหนึ่ง คุณ

แนนชอบมากจนในครั้งหนึ่งเคยเข้าร่วมงาน Twilight Thailand Fan Duel to Breaking Dawn Part I 

ที่จัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นงานที่ค้นหาแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์ชุด The 

Twilight Saga เพ่ือชิงบัตรชมภาพยนตร์ Breaking Dawn Part I ในรอบก่อนฉาย รวมไปถึงเป็นงานไว้

ส าหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับภาพยนตร์ดังกล่าวอีกด้วย 

 ส าหรับชีวิตในวัยเด็ก ครอบครัวของคุณแนนเป็นครอบครัวที่ชอบดูภาพยนตร์หลากหลายแนว ใน

ทุก ๆ วันหยุดสุดสัปดาห์เช่นวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งครอบครัวของคุณแนนจะมีนัดชมภาพยนตร์ด้วยกันไม่ว่า

จะเป็นที่โรงภาพยนตร์หรือจะเป็นที่บ้านก็ตามและเป็นเช่นนี้มาจนถึงช่วงที่คุณแนนศึกษาอยู่มัธยมปลาย

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ท าให้คุณแนนไม่ค่อยว่างเพราะเตรียมการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ท าให้กิจกรรมที่ท า

เป็นประจ ากับครอบครัวเป็นอันต้องหยุดไปเพราะต้องเรียนพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์ด้วย บวกกับการเข้า

มหาลัยนั้นคุณแนนต้องออกมาอยู่หอในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ท าให้ต้องห่างไกลบ้าน

ยิ่งกว่าเดิม (ดั้งเดิมคุณแนนเกิดและโตที่จังหวัดนครราชสีมา) แต่ถ้าหากคุณแนนมีโอกาสและมีเวลาว่างก็

จะนัดกับครอบครัวเพ่ือที่จะไปชมภาพยนตร์ด้วยกันเสมอ 

 ในวัยเด็กของคุณแนนรู้จักผีแวมไพร์หรือผีดูดเลือดตอนราว ๆ 6-7 ขวบ โดยภาพยนตร์เกี่ยวกับ

แวมไพร์ เรื่องแรกที่คุณแนนจ าได้ว่ าเคยชมนั่นก็คือ Dracula: Dead and Loving It (1995) เป็น

ภาพยนตร์แนว Horror-Comedy ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้รับอิทธิพลมาจาก Dracula ของ Bram Stoker 
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เพราะตัวแวมไพร์ในเรื่องก็ใช้ชื่อว่า Dracula เพียงแต่ถูกดัดแปลงใหม่ทั้งหมด มีการน าเสนอภาพแวมไพร์

ในรูปแบบที่ไม่น่ากลัว แต่ตัวแวมไพร์กลับถูกกระท าในเชิงตลกล้อเลียน Dracula ต้นฉบับ ทั้งรูปแบบของ

ตัวผีดูดเลือดและเรื่องราวในเรื่องที่ไม่เหมือนกับ Dracula ต้นฉบับเสียทีเดียว ท าให้ภาพจ าแรกส าหรับผี

แวมไพร์ส าหรับคุณแนนคือเป็นผีลุงแก่ ๆ และตลก แต่เมื่อโตขึ้นและรับรู้อะไรมากยิ่งขึ้นท าให้คุณแนนเริ่ม

รู้ว่า แวมไพร์ไม่ใช่ผีลุงแก่ ๆ ตลก ๆ อีกต่อไป เนื่องมาจากการที่ได้ชมภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga  

 

มุมองเปลี่ยนตอนมาดูทไวไลท์เลยอะ เพราะด้วยความท่ีนี่ชอบๆแนวแวมไพร์/ผีดูดเลือดมา

ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วใช่มะ พอมีหนังแนวนี้มาก็เลยอยากดู ที่มาเริ่มดูทไวไลท์เพราะกระแสมันแรง

มากในตอนนั้น ก็เลยแบบเออน่าสนใจ + พระเอกหล่อมากกกก ละพอจากหนังเรื่องนี้ก็เลยลอง

หาเรื่องแนว ๆ นี้ดูแต่อาจจะไม่เชิงแวมไพร์หรือผีดูดเลือดซะทีเดียว แนวๆพวกมีเวทมนต์เหนือ

ธรรมชาติอะไรงี้มากกว่า เลยคิดว่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเอาพวกหล่อๆสวยๆมาเล่นบทแบบนี้เนอะ 

(ภัทราพร มะโนลัย, สัมภาษณ์: 15 มีนาคม 2562) 

 

จากการชมภาพยนตร์ชุดทไวไลท์ท าให้คุณแนนเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อผีแวมไพร์ นอกจากแนว

ความรักแบบ Twilight แล้วแม้แต่แนวสยองขวัญแบบเรื่อง Van Helsing ที่แวมไพร์เป็นฝ่ายถูกล่าและ

นับว่าเป็นตัวร้ายของเรื่องก็ยังคงมีลักษณะที่ดูน่าเกรงขามและดูภูมิฐานเช่นเดียวกันกับภาพยนตร์ที่มีแวม

ไพร์เป็นตัวหลักและได้รับบทเป็นฝ่ายดี ท าให้คุณแนนคิดว่าการสร้างหนังแวมไพร์ในยุคร่วมสมัยเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์แวมไพร์ในรูปแบบเทา ๆ ต่างคนต่างล่า คือไม่ได้มีใครดี และไม่ได้มีใครร้าย หรือหากจะ

ร้ายก็ต้องร้ายแบบมีเหตุผล ซึ่งท าให้เห็นว่าคนเริ่มคิดในรูปแบบที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น บางจุดที่ดูไม่เมค

เซ้นส์ก็สามารถสร้างความหงุดหงิดให้คนดูได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนแวมไพร์กลัวกระเทียม กลัวกางเขน 

ซึ่งอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลว่าเพราะอะไรแวมไพร์ต้องกลัวสิ่งเหล่านั้น ภาพยนตร์ในปัจจุบันได้มีการแก้  

myth ที่ดูไม่สมเหตุสมผลเหล่านั้น โดยคุณแนนได้ยกตัวอย่างเช่นในภาพยนตร์เรื่อง Vampire Academy 

ที่มีการสร้างตัวละครให้ไม่กลัวไม้กางเขนแต่สร้างให้แวมไพร์เป็นผู้นับถือศาสนานั้นเสียเอง และการกัดคอ
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มนุษย์เผื่อกระจายเผ่าพันธุ์ที่ดูคล้ายซอมบี้ก็เหมือนจะเป็นความคิดที่ผิด ในเรื่อง Vampire Academy ได้

ระบุไว้ว่าการจะเป็นแวมไพร์ได้นั้นต้องเป็นการสืบเชื้อสายทางสายเลือดเท่านั้น 

 

คุณชลิตา ลีนันท์ อายุ 24 ปี (แพร) 

 คุณชลิตา ลีนันท์ อายุ 24 ปี หรือคุณแพร ปัจจุบันเพ่ิงเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัย

นิเทศศาสตร์ สาขาวิชามัลติมีเดีย คุณแพรไม่ได้มีความชื่นชอบเกี่ยวกับแวมไพร์เป็นพิเศษแต่เป็นคนหนึ่งที่

ชื่นชอบที่จะเสพย์ความแฟนตาซีทุกรูปแบบ ซึ่งแวมไพร์หรือผีดูดเลือดก็เป็นหนึ่งในตัวละครจากหนังหรือ

นิยายรูปแบบแฟนตาซีที่คุณแพรรู้จักมาตั้งแต่เด็กจนโต ซึ่งถามถึงเหตุผลที่คุณแพรมีความชื่นชอบเรื่องราว

ความแฟนตาซีเหนือความจริงเป็นพิเศษนั้นพบว่าความแฟนตาซีสามารถท าให้คุณแพรผ่อนคลาย และท า

ให้ลืมเรื่องเครียดจากชีวิตจริงไปชั่วขณะ 

 

ความเป็นแฟนตาซีส าหรับเรามันเหมือนเป็นการหลีกหนีจากโลกแห่งความจริง คือ

ชีวิตจริงมันเครียดมากด้วย พ้ืนฐานครอบครัวเราค่อนข้างบ้า ๆ บอ ๆ ทะเลาะกับพ่อแม่บ่อย สิ่งที่

เราท าคือหนีมาอยู่ในห้องคนเดียว ในสมัยที่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนแบบนี้เราก็อ่านหนังสือ เราเลยอ่าน

เยอะมาตั้งแต่เด็ก ๆ และหนังสือที่เราเลือกอ่านส่วนใหญ่จะเป็นแนว ๆ แฟนตาซี อย่าง  Harry 

Potter , หัวขโมยแห่งบารามอส หรือจะเป็นทไวไลท์เราก็ทั้งอ่านและดูหนัง ชอบแวมไพร์และ

หมาป่ามาก ท าให้เราซึมซับอะไรพวกนี้จากการอ่านมาตั้งแต่เด็กจนกลายมาเป็นสิ่งที่สนใจ พิเศษ

ในชีวิต เวลาเลือกดูหนัง ก็จะเลือกแบบที่แฟนตาซี ๆ ไว้ก่อนสนุกไม่สนุกก็ดูหมดเพราะมันเป็น

ไทป์เรา 

      (คุณชลิตา ลีนันท์, สัมภาษณ์: 13 กุมภาพันธ์ 2562) 

 

 นอกจากนี้จากการพูดคุยสัมภาษณ์คุณแพร ยังท าให้ทราบว่าสาเหตุที่ท าให้เลือกชมหนังแฟนตาซี

อีกอย่างก็คือ ความแฟนตาซีท าให้คุณแพรรู้สึกไม่ถูกตีกรอบทางความคิด การชมหนังดังกล่าวท าให้
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จินตนาการของคุณแพรเปิดกว้างและไม่ถูกตีกรอบเหมือนเวลาดูหนังแนว realistic (ภาพยนตร์ที่มี

ลักษณะอิงความเป็นจริงเป็นหลัก) เมื่อรู้สึกไม่โดนตีกรอบทางความคิดแล้วก็ท าให้มีความเครียดน้อยลง 

ท าให้คณุแพรเลือกท่ีจะดูหนังแฟนตาซีเวลาต้องการหลีกหนีความตึงเครียดในชีวิตจริงอยู่เสมอ  

เมื่อกล่าวถึงผีแวมไพร์ ในการรับรู้ของคุณแพรส าหรับในวัยเด็กและโตก็มีความต่างกัน

เช่นเดียวกับคุณแนน แต่ส าหรับคุณแพรแล้ว ผีแวมไพร์ในวัยเด็กคือผีที่น่าหวาดกลัวและน่าเกรงขาม

เพราะได้รับรู้ว่าแวมไพร์นั้นคือนักล่ามนุษย์ แม้ภาพลักษณ์จะดูภูมิฐานแต่ลักษณะการใช้ชีวิตนั้นแสดงออก

ถึงความแตกต่างกับมนุษย์และสังคมมนุษย์อย่างชัดเจน แต่เมื่อคุณแพรโตขึ้นและได้ชมหนังแวมไพร์

หลากหลายเรื่องมากยิ่งขึ้นท าให้ความคิดเหล่านั้นเปลี่ยนไป คุณแพรก็คิดว่าภาพยนตร์แวมไพร์ได้น าเสนอ

ภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปของแวมไพร์ด้วยตามความนิยมของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาพยนตร์

ชุด The Twilight Saga ที่คุณแพรกล่าวว่าเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของวงการภาพยนตร์แวมไพร์ เพราะท า

ให้ลบภาพ Dracula ที่น่ากลัวเหล่านั้นไปหมดสิ้น แถมยังสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่าง

กับ Myth ของแวมไพร์ดั้งเดิมซึ่งก็คือแวมไพร์ในรูปแบบของครอบครัว Cullen และสร้างคู่ปรับตลอดกาล

ขึ้นมาใหม่ที่ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นเผ่าพันธุ์หมาป่า (Werewolf) แทน ซึ่งคุณแพรคิดว่าเป็นการสร้างพลอต

ใหม่ทั้งหมดให้ตอบรับกับความนิยมและความต้องการทางสังคมของผู้สร้างที่ถือว่าชาญฉลาดมาก เพราะ

รูปแบบความคิดแวมไพร์แบบภาพยนตร์ Twilight ได้ฝังรากฐานชุดความคิดใหม่เกี่ยวกับแวมไพร์ให้แก่

ผู้คนส่วนใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อย และกลายเป็นภาพจ าส าหรับค าว่า ‘แวมไพร์’ ในล าดับแรก ๆ ที่ผู้คนจะ

นึกถึงแทน Dracula ที่เป็นต านานเดิม 

 

คุณมนัญชยา พิศพาร อายุ 25 ปี 

 คุณมนัญชยา พิศพาร อายุ 25 ปี  ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คุณมนัญชยาเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง  Van 

Helsing และภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga โดยนิยามความเป็นแวมไพร์ส าหรับคุณมนัญชยาคือ

สิ่งมีชีวิตที่กินเลือดเป็นอาหารในการด ารงชีวิตเพ่ือให้อยู่รอด และโดนแสงสว่างไม่ได้ คุณมนัญชยานิยาม

ความหมายเหล่านี้ได้ผ่านจากต านานที่เคยได้ฟัง และภาพยนตร์ที่เคยได้ดู ซึ่งส่วนมากแวมไพร์จะมี
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ลักษณะและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับ ‘เลือด’ และ ‘แสงสว่าง’ เสียส่วนใหญ่ จึงท าให้คุณมนัญชยามี

ความคิดว่าหากพูดถึงแวมไพร์ ก็จะคิดว่าสิ่งสิ่งนี้คือ ‘ผีดูดเลือด’  

คุณมนัญชยารู้จักแวมไพร์หรือผีดูดเลือดครั้งแรกจากภาพยนตร์ที่เคยได้ดู ซึ่งก็คือเรื่อง  Dracula 

(1931) ซึ่งตอนที่รู้จัก คุณมนัญชยาไม่รู้ด้วยซ้ าว่าผีชนิดนี้เรียกว่า ผีแวมไพร์ แต่เธอกลับเรียกมันว่าแดร็กคู

ล่ามาโดยตลอดจนกระทั่งโตขึ้นและรู้จักกับ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน จากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ถึง

ได้รู้ว่าผีชนิดนี้เรียกว่าแวมไพร์ และแดร็กคูล่าก็เป็นผีแวมไพร์เช่นเดียวกันกับเอ็ดเวิร์ด คัลเลน  คุณมนัญ

ชยาเล่าว่า ความรู้สึกที่ได้รู้จักกับแวมไพร์ครั้งแรกนั้นไม่ได้รู้สึกกลัวแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์สยองขวัญ โดย

คุณมนัญชยาให้เหตุผลว่าผีแวมไพร์นั้นดูห่างไกลจากชีวิตประจ าวันของตนเอง กล่าวคือ เหตุการณ์จาก

ภาพยนตร์แวมไพร์จะไม่มีทางเกิดขึ้นที่บริเวณภูมิภาคของเรา จึงรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและท าให้เธอไม่

กลัวผีดูดเลือดดังกล่าว นอกจากนี้คุณมนัญชยายังเล่าอีกว่า เธอตีความว่าผีแวมไพร์เป็นผีพื้นบ้านของทาง

ยุโรป แต่ถ้าเป็นผีพ้ืนบ้านของไทย น่าจะมีลักษณะแบบผีปอบ หรือผีกระสือ ซึ่งผีที่ดูเหมือนจะเป็นสิ่งใกล้

ตัวจะท าให้เธอรู้สึกกลัวและอินไปกับมันและคิดว่าเป็นเรื่องจริงมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันเธอกลับคิดว่า

แวมไพร์เป็นเพียงต านานเรื่องเล่าเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องจริง 

ซึ่งความคิดของเธอในตอนนี้กลับคิดว่า ‘แดร็กคูล่า’ และ ‘แวมไพร์’ คือคนละสิ่งกันแม้จะเข้าใจว่า

จริง ๆ แล้วทั้งสองคือผีดูดเลือด โดยคุณมนัญชยาเล่าว่าถ้าพูดถึง ‘แดร็กคูล่า’ จะนึกถึงผีดูดเลือดที่มีผ้าสี

แดงด าด้านหลัง แต่ถ้าพูดถึง ‘แวมไพร์’ จะนึกถึงผีดูดเลือดแบบร่วมสมัยที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์

และใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์ทั่ว ๆ ไป การติดตามชมภาพยนตร์แวมไพร์มาตั้งแต่เล็กจนโตของคุณมนัญ

ชยาท าให้มีความคิดว่าที่แวมไพร์มีการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นอยู่กับความเป็นสมัยนิยม ซึ่งวิวัฒนาการต่าง ๆ 

ในการน าเสนอนั้นต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัย เช่น แวมไพร์ต้องมีการปรับตัวให้มีความเป็นมนุษย์และคล้าย

มนุษย์ก็เพ่ือความอยู่รอด เพ่ือรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเอาไว้  นอกจากนี้ ในปัจจุบันคุณมนัญชยาเป็น

นักศึกษาปริญญาโทในคณะวิทยาศาสตร์ ท าให้เธอนึกถึงแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย

ปรากฎการณ์นี้ ซึ่งคุณมนัญชยาได้เล่าว่า ถ้าเป็นการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ ในแนวคิดของ ชาร์ลส์ ดาร์

วิน (Charles Darwin) คือ สิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ท าให้

คุณมนัญชยาคิดว่า วิวัฒนาการของแวมไพร์ก็น่าจะเป็นไปตามแนวคิดดังกล่าวเช่นกัน  
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4.2 กลุ่มผู้ชมซีรีส์แวมไพร์ 

 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่สองที่ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาคือกลุ่มผู้ชมซีรีส์หรือละครชุดที่

เกี่ยวกับแวมไพร์ โดยกลุ่มผู้ชมดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์แวมไพร์ทั้งในด้านการรับรู้

และลักษณะพฤติกรรมในการเลือกชม ซึ่งก็คือมีความชอบส่วนตัวในเรื่องราวของความเหนือธรรมชาติ 

รวมไปถึงรับรู้ถึงรูปแบบและภาพลักษณ์ของแวมไพร์ในรูปแบบที่คล้ายกับภาพยนตร์ เพราะว่าซีรีส์แวม

ไพร์ส่วนใหญ่ก็มีการน าเสนอภาพผีแวมไพร์ในรูปแบบเดียวกันกับภาพยนตร์ โดยมีซีรีส์เรื่องหลัก ๆ ที่ผู้คน

ในกลุ่มนี้ได้รับชม ยกตัวอย่างเช่น เรื่อง The Vampire Diaries , The Origins , True Blood เป็นต้น 

 

4.2.1 ผู้ชมซีรีส์แวมไพร์จำกกำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม 

 จากการแนะน าซีรีส์แวมไพร์ของผู้คนใน pantip ท าให้ผู้ศึกษาทราบว่าซีรีส์แวมไพร์ส่วนใหญ่จะ

เป็นในรูปแบบของสังคมแวมไพร์ ซึ่งตัวหลักในการด าเนินเรื่องก็คือกลุ่มแวมไพร์ ท าให้สังคมของแวมไพร์

ในที่นี้คือไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีการอยู่รวมกันกับมนุษย์ รวมไปถึงสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ต่อแวมไพร์

กลับเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติเผ่าพันธุ์อ่ืนแทน ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์หมาป่า ปิศาจ แม่มด และมนุษย์

ไฮบริด12 ท าให้เห็นถึงการน าเสนอสังคมจ าลองสังคมหนึ่งที่ตั้งอยู่บนความเหนือธรรมชาติแตกต่างจากโลก

ของความเป็นจริง ซึ่งรูปแบบตรงนี้ท าให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างซีรีส์และภาพยนตร์เพราะภาพยนตร์

ส่วนใหญ่จะเน้นน าเสนอความสัมพันธ์ของสังคมแวมไพร์และสังคมมนุษย์เสียมากกว่า 

 จากการสังเกตการณ์จากการแนะน าซีรีส์แวมไพร์ในเพจ ‘หนังโปรดของข้าพเจ้า’ ผู้คนที่ชมซีรีส์

แวมไพร์มักจะนิยามความเป็นแวมไพร์ว่าเป็นผีดิบชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์เพียงแต่จะมี

เขี้ยวที่แหลมคมส าหรับดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหารเลี้ยงชีพ โดยหลักแล้วถ้าสังเกตแวมไพร์ในหนังเรื่องต่าง 

ๆ จะถูกก าหนดให้มีชีวิตเป็นอมตะโดยคงสภาพร่างกายเช่นนั้นไว้ตลอดกาลและต้องหากินโดยการดื่ม

เลือดเท่านั้น ส่วนใหญ่มักจะถูกนิยามไว้ว่าเป็นแวมไพร์ประเภทแพ้กลางวัน, แปลงกายเป็นสัตว์ต่าง ๆ ได้, 

ไม่มีเงา หรือพละก าลังมหาศาลและกระทั่งความสามารถในการสะกดจิตมนุษย์ แต่บางครั้งก็ถูกนิยาม

                                                           
4 มนุษย์ไฮบริด คือ มนุษย์ที่มีสายพันธุ์ผสมกับสัตว์ชนิดอื่น มักจะพบเห็นในสัตว์สายพันธุ์ดังกล่าว

ในแฟนตาซีหรือนิยายวิทยาศาสตร์  
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ดัดแปลงบางสิ่งบางอย่างตามการตีความของภาพยนตร์และซีรีส์ อย่างเช่นแวมไพร์ยุคหลัง ๆ ที่สามารถ

ปรากฎกายในเวลากลางวัน และอาจจะไม่ถูกก าราบด้วยไม้กางเขนแต่อย่างใด  

 ส าหรับในสังคมไทยซีรีส์แวมไพร์ที่ดูจะเป็นที่นิยมนั้นจะเป็นซีรีส์แวมไพร์จากเกาหลีใต้ที่เห็นได้ว่า

จะปรากฎอยู่ทุกกระทู้ขอแนะน าชื่อซีรีส์แวมไพร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง  Blood เทพบุตรแวมไพร์ 

(2558) ที่มีความยาวทั้งหมด 20 ตอน เนื้อหาในละครกล่าวถึงเรื่องราวของ "ปาร์ค จีซัง" (รับบทโดย อัน 

แจฮยอน) ศัลยแพทย์หนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ าดี ซึ่งผ่านการเป็นหมอ

ฝึกหัดในศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลชั้นน าของโลกมาแล้วหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น เมโยคลีนิค ที่รัฐ

มินนิโซตา สหรัฐอเมริกา, ศูนย์โรคมะเร็งเอ็มดี เอ็นเดอร์สัน ในรัฐเท็กซัส , โรงพยาบาลรอยัลลอนดอน 

ที่สหราชอาณาจักร และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมิวนิค (München) ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ เขายัง

เป็นหมอนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกด้วย 

ด้วยความที่เป็นหมอเขาจึงเห็นคุณค่าของการมีชีวิตและคอยปกป้องชีวิตผู้คน แต่การเป็นหมอ

ผ่าตัดที่ต้องเห็นเลือดผู้ป่วยไม่เว้นแต่ละวันกลับสร้างปัญหาให้เขาไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นหมอแล้ว

เขายังเกิดมาเป็น "แวมไพร์" หากไม่ได้ทานยาก่อนเห็นเลือดหรือเข้าห้องผ่าตัด เขาจะกลายร่างเป็นแวม

ไพร์กระหายเลือดทันที ซีรีส์เรื่อง Blood นี้เปิดฉากขึ้นที่ประเทศโรมาเนียซึ่งจะสื่อถึงว่าที่แห่งนี้เป็นบ้าน

เกิดของ ‘แดร็กคูล่า’ โดยมีการสมมุติว่าเป็นสาธารณรัฐโคเชเนียซึ่งก าลังเกิดสงครามกลางเมือง หลังได้รับ

เบาะแสส าคัญบางอย่างเกี่ยวกับแวมไพร์ "ปาร์ค จีซัง" ศัลยแพทย์ประจ าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมิวนิค 

จึงไปเป็นแพทย์อาสาสมัครในภาวะสงครามที่โคเชเนีย และถือโอกาสไปที่โบสถ์ร้างห่างไกลชุมชนตามที่ตน

ได้ข้อมูลมา เมื่อพบจุดที่เป็นหลุมฝังศพเก่าแก่ซ่ึงมีป้ายปักเอาไว้ว่า "จงอย่าเสาะหาความตาย ความตายจะ

เสาะหาเจ้าเอง" เขาก็เริ่มท าการขุดค้นและพบว่าทั้งหมดเป็นโครงกระดูกของผู้ที่มีเขี้ยวและนิ้วมือยาว

ผิดปกติ ทั้งยังมีร่องรอยของเศษผ้าเปื้อนเลือดที่ถูกตัดขาดอีกด้วย ซึ่งซีรีส์เรื่อง Blood มีการน าภาพลักษณ์

ของแวมไพร์ตะวันตกมาใช้ร่วมกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากปูเรื่องราวมาให้ตัวเอกท างานอยู่ใน

วงการการแพทย์ ท าให้เรื่องราวของ ‘ผีแวมไพร์’ ดูสมจริงขึ้นและท าให้ผู้รับสารสามารถจินตนาการได้ว่า

แวมไพร์อาจมีอยู่ในสังคมมนุษย์จริง ๆ ได้ โดยจะมีฉากหนึ่งในซีรีส์ที่ ปาร์ค จีซัง ได้อธิบายกับคนดูว่า  

“ผมเป็นแวมไพร์ หรือถ้าจะพูดให้ชัด ๆ ผมติดเชื้อไวรัส 'VBT-01'  เชื้อ VBT-01 สามารถถ่ายทอด

จากรุ่นสู่รุ่น (โรคติดต่อทางพันธุกรรม) สาเหตุของโรคยังไม่ปรากฏแน่ชัดและยังไม่มียารักษา ไวรัสชนิดนี้
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จะกระตุ้นการท างานของเอนไซม์เทโลเมอเรส13 ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการชราภาพของมนุษย์ ผลก็คือผู้

ติดเชื้อจะมีอายุขัยยาวนานกว่าคนปกติ 300 เท่าและมีพลังเหนือธรรมชาติ หากผู้ใหญ่ติดเชื้อ...

กระบวนการชราภาพจะหยุดท างานทันที (ไม่แก่ลงไปกว่านี้) แต่ถ้าเป็นวัยรุ่น...กระบวนการชราภาพจะ

หยุดลงในอีก 5-6 ปีข้างหน้า แล้วร่างกายก็จะอยู่ในสภาพนั้น (หนุ่ม-สาว) ตลอดไป  ผู้ติดเชื้อแต่ละคนจะ

มีสมรรถภาพทางกายเหนือคนปกติมาก แถมร่างกายยังรักษาหรือซ่อมแซมตนเองได้ แต่แสงอาทิตย์ยาม

เช้าและแสงธรรมชาติที่สว่างจ้ามาก ๆ อาจท าให้ถึงตาย และเวลากระหายเลือดแต่ละครั้งจะทรมานมาก... 

ผมไม่ใช่มนุษย์ แต่เป็นสิ่งที่ตรงกลางระหว่างคนเป็นและคนตาย”  

ซึ่งบทสรุปของซีรีส์ดังกล่าวพบว่าข้อมูลและภาพโครงกระดูกแวมไพร์ที่สุสานร้างในต านาน 

(สุสานบนที่ราบโดรต้าในสาธารณรัฐโคเชเนีย) ถูกส่งมาให้ตนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาล

มะเร็งแทมินในเกาหลี โดยโครงกระดูกเหล่านี้ถูกฝังมานาน 150 ปี ก่อนที่จะมีใครบางคนมาพบเข้าเมื่อปี 

ค.ศ. 1976 (พ.ศ. 2519) และได้น าเศษผ้าเปื้อนเลือดที่ติดอยู่กับโครงกระดูกไปด้วย หลังจากนั้นก็ท าการ

เพาะเชื้อไวรัส เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนจีซังเกิด 3 ปี  จึงเป็นไปได้ว่าพ่อกับแม่ของจีซังจะ

ติดเชื้อที่ถูกเพาะในตอนนั้น จีซังจึงย้ายมาเป็นหมอที่โรงพยาบาลมะเร็งแทมินในเกาหลีใต้ เพ่ือสืบหา

ข้อเท็จจริงและหาวิธีคิดค้นตัวยารักษาไวรัสชนิดดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่าซีรีส์ดังกล่าวมีการอธิบายถึงความเป็นแวมไพร์อย่างสมเหตุสมผลเพราะน ามาอธิบาย

ร่วมกับแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยมีเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามาเกี่ยวข้อง ท าให้เห็นภาพความ

ปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในอดีต และสิ่งเหล่านี้ท าให้ตรงกับความชื่นชอบกับคนในเอเชียส่วนใหญ่

รวมถึงผู้ชมซีรีส์แวมไพร์ในประเทศไทยที่มักจะมองหาถึงความสมเหตุสมผลที่สร้างอยู่บนความเหนือ

ธรรมชาติ บวกกับรูปลักษณ์หน้าตาที่ตรงกับความชื่นชอบของชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สาว ๆ จึง

ท าให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องราวของซีรีส์ดังกล่าวเป็นจ านวนมาก และปรากฎอยู่ใน

ข้อมูลการค้นหาซีรีส์แวมไพร์ทุกครั้งซึ่งมีกระแสการตอบรับที่ดีไม่ต่างจากซีรีส์ของทางตะวันตกอย่าง The 

Vampire Diaries หรือ True Blood ที่ถือเป็นจุดก าเนิดซีรีส์แวมไพร์เลยทีเดียว ซึ่งความแตกต่างของซีรีส์

ต้นแบบแวมไพร์อย่าง The Vampire Diaries และ True Blood นั้นมักจะสื่อถึงความเหนือธรรมชาติที่

                                                           
5 "เทโลเมอเรส (Telomerase)" เป็นเอนไซม์ที่จะช่วยรักษาความยาวของ "เทโลเมียร์" เพ่ือรักษา

สมดุลและประสิทธิภาพของกลไกการแบ่งตัวของเซลล์  
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ไม่มีความเชื่อมโยงกับความสมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์แบบที่ในภาพยนตร์ชุดซีรีส์เรื่อง  Blood ของ

ประเทศเกาหลีใต้ได้น าเสนอ 

 

4.2.1 กลุ่มผู้ชมซีรีส์แวมไพร์ที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ 

บุษยมาศ ธนศิลป์ อายุ 23 ปี (พริม)  

 คุณพริม หรือนางสาวบุษยมาศ ธนศิลป์ อายุ 23 ปี ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 4 อยู่ที่คณะศิลป

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาเขตก าแพงแสน คุณพริมเป็นคน

หนึ่งชื่นชอบและมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับแวมไพร์เป็นอย่างมาก โดยคุณพริมทั้งอ่านนิยายวรรณกรรม ดู

ภาพยนตร์ และดูซีรีส์แวมไพร์ แต่ส่วนใหญ่ที่คุณพริมสนใจมักจะเป็นในส่วนของซีรีส์มากกว่าภาพยนตร์ 

โดยซีรีส์ที่คุณพริมชมนั้น ยกตัวอย่างเช่น The Vampire Diaries, Teen Wolf (มีแวมไพร์เป็นตัวละครใน

เรื่อง), Once upon a time, True Blood เป็นต้น โดยพ้ืนฐานคุณพริมจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือ และ

จะเห็นได้การที่คุณพริมนั้นชื่นชอบเรื่องราวเหนือธรรมชาตินั่นก็เพราะเริ่มมาจากการอ่านหนังสือ ซึ่งถ้า

ถามถึงแวมไพร์ในทัศนคติของคนที่ชมซีรีส์แบบคุณพริมนั้น สิ่งที่นึกถึงเมื่อพูดถึงแวมไพร์ส าหรับคุณพริ

มคือ เลือด ไม้กางเขน ค้างคาว เพราะซีรีส์ส่วนมากที่เคยได้ดูบทที่บรรยายเกี่ยวกับแวมไพร์เกือบทั้งหมด

จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นอัตลักษณ์ประจ าตัวแวมไพร์ โดยคุณพริมได้ขยายความในสิ่งที่คิดได้ว่า 

 

ก็ถ้านึกถึงแวมไพร์เราก็ต้องนึกถึงค้างคาวเพราะเป็นร่างแปลงหรือสัญลักษณ์ของแวมไพร์งี้ 

ส่วนเลือดมันคืออาหารหลักของแวมไพร์เพราะแวมไพร์มันคือผีดิบที่ต้องมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเลือด

คนอ่ะ แล้วถ้าถามว่าจะฆ่าแวมไพร์ได้ยังไงฉันเชื่อว่าสิ่งแรกที่ทุกคนต้องนึกถึงก็ไม้กางเขนเพราะ

แวมไพร์มันก็เป็นปิศาจชนิดนึงต้องไม่ถูกกับของศักดิ์สิทธิ์อย่างพวกกางเขน 

(บุษยมาศ ธนศิลป์, สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2562) 

เมื่อคุณพริมพูดถึงค าว่า ‘ปิศาจ’ ท าให้ผู้ศึกษาพบความเชื่อมโยงกับค าตอบใน pantip ของกลุ่ม

ผู้ชมภาพยนตร์ที่กล่าวว่า “ในหนังสือนิยายต้นฉบับของภาพยนตร์ Twilight ได้อธิบายไว้ได้อย่างเห็นภาพ
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ชัดยิ่งกว่า นั่นก็คือการบรรยายถึงความสวยงามของเหล่าผีดูดเลือดกลุ่มนี้อันปราศจากภาพของความชั่ว

ร้ายและน่าหวาดกลัวอย่างที่เผ่าพันธุ์ผีหรือปิศาจควรจะเป็น” (สมาชิกหมายเลข 923781, 18 กุมภาพันธ์ 

2558) ท าให้ผู้ศึกษาอยากทราบว่าในทัศนคติของคนดูว่าแวมไพร์นับว่าเป็น ‘ผี’ หรือ ‘ปิศาจ’ ซึ่งคุณปริม

ได้ให้ความคิดเห็นว่า 

ฉันว่ามันเป็นปิศาจ ผีมันต้องมันไม่มีพวกร่างเนื้อป่ะ แต่แวมไพร์มี แต่ผีกระสือ ผีช่องแอร์ ผี

จูออน พวกนี้มันไม่มีร่างเนื้ออ่ะฉันเลยจัดไว้ในจ าพวกผี แต่ส าหรับฉันหนังที่เก่ียวกับปิศาจคือหนัง

แฟนตาซี แต่ถ้าเกี่ยวกับผีจ าพวกไม่มีร่างเนื้อจัดเป็นหนัง horror จริงที่ว่าหนังแวมไพร์สมัยเก่าอ่ะ

เขาจงใจสร้างให้มันมีกลิ่นอายผีๆมากกว่าปัจจุบัน แต่ดูปัจจุบันดิหนังแวมไพร์อย่างแฟนซี บางที

ออกไปทางโรแมนติคด้วย ยิ่งในซีรีส์ที่ฉันดูยิ่งเห็นได้ชัดเลย รักกันทุกเรื่อง 

(บุษยมาศ ธนศิลป์, สัมภาษณ์ 19 มีนาคม 2562) 

 

ดังนั้นเมื่อถามถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในการน าเสนอภาพผีแวมไพร์ในทัศนคติของคุณปริม 

คุณปริมก็มีความคิดคล้ายกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นในพันทิปเช่นกัน โดยคุณปริมคิดว่าเป็นเรื่องของการ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ในยุคใหม่เช่นนี้ยังไงก็ต้องมีการสร้างตัวละครหรือท าเนื้อเรื่องให้น่าดึงดูด ยิ่งถ้า

เป็นซีรีส์ที่มีความยาวหลายตอนหลายซีซั่น ยิ่งต้องท าเนื้อเรื่องให้น่าสนใจถึงจะดึงดูดคนดูได้ อย่างเช่นการ

น าเรื่องความรักซึ่งเป็นพลอตเบสิคและเข้าถึงผู้คนทุกเพศทุกวัยได้ง่าย หรือการต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์ที่ท า

ให้ผู้คนรู้สึกอยากเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสงครามดังกล่าวได้ หรือง่าย ๆ คือ ผู้สร้างพยายามสร้างรูปแบบ

การน าเสนอให้ผู้คนอินไปกับมันและให้ความสนใจและติดตามเรื่องราวดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในส่วนนี้

คุณปริมคิดว่ามันยากกว่าการท าหนัง เพราะการท าหนังคือการคิดพลอตให้สนุกทีเดียวแล้วจบไป แต่ซีรีส์

ต้องมีการคิดอยู่ตลอดว่าต้องด าเนินเรื่องไปยังไงถึงจะดีที่สุด สนุกท่ีสุด และให้คนอินมากท่ีสุด  

 และจะเห็นได้ว่าในซีรีส์แวมไพร์หลาย ๆ เรื่องมันเปรียบเหมือนเผ่าแวมไพร์ก็เป็นสังคมสังคมหนึ่ง 

ซึ่งคุณปริมมีความคิดว่าการที่ซีรีส์เลือกที่จะน าเสนอในรูปแบบนี้ก็เหมือนได้โมเดลมาจากกลุ่มสังคมของ

มนุษย์ ที่ในซีรีส์จะแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของแวมไพร์ และน าเสนอว่าการที่อยู่ตัวเดียวมันเสี่ยงต่อการ

โดนล่ามากกว่าการอยู่เป็นกลุ่มสังคมใหญ่ ๆ และนอกจากนี้เผ่าพันธุ์แวมไพร์ก็ยังมีกฎเกณฑ์ของตัวเอง 
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เปรียบเสมือนกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ที่มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้กลุ่มของตัวเองด ารงอยู่ใน

สังคมได้อย่างสงบสุข ยกตัวอย่างเช่น กฎที่ห้ามแสดงตัวให้มนุษย์รู้ว่าเป็นแวมไพร์ หรือไม่ก็ห้ามล่ากินเลือด

จากมนุษย์โดยตรง เพราะถ้าหากมีแวมไพร์ตัวไหนท าผิดกฎสิ่งมันจะกระทบกันไปทั้งหมด และมนุษย์ก็จะ

รับรู้ถึงการมีตัวตนของพวกแวมไพร์ เป็นต้น  

 

สุรพงศ์ บัวขาว (ต้อม) อายุ 31 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว 

 คุณสุรพงศ์ หรือ คุณต้อม ปัจจุบันอายุ 31 ปี มีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตนเองคือเป็นเจ้าของกิจการ

ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณต้อมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการชมซีรีส์แวมไพร์เป็น

อย่างมาก เนื่องจากมีกิจการที่ร้านคุณต้อมมักจะมีลูกน้องคอยช่วยเหลืออยู่ เสมอ คุณต้อมจึงมีเวลาว่างใน

แต่ละวันเล็กน้อยและเลือกที่จะหาอะไรท าฆ่าเวลา โดยการดูภาพยนตร์และซีรีส์ และมีการติดตามซีรีส์

แวมไพร์ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1) The Vampire Diaries, 2) The Originals และ 3) True Blood โดยคุณ

ต้อมรู้จักเรื่อง The Vampire Diaries เป็นเรื่องแรกและรู้จักเรื่องที่ 2 และ 3 ตามล าดับ โดยคุณต้อมได้

เล่าว่าเริ่มมารู้จัก The Originals จากเรื่อง The Vampire Diaries เพราะว่า The Originals เป็นเรื่องราว

ที่ตามมาจากเส้นเรื่องหลักใน The Vampire Diaries จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของตัวละคร และ

เนื้อเรื่องบางส่วน ส่วนเรื่อง True Blood เป็นเรื่องที่คุณต้อมมารู้จักทีหลังเพราะพยายามหาซีรีส์เกี่ยวกับ

แวมไพร์ดูและมาพบว่า True Blood เป็นซีรีส์แวมไพร์ที่ถูกผลิตมาตั้งแต่แรก ก่อนจะมี The Vampire 

Diaries เสียอีก และมีความสนุกไม่ต่างกัน ท าให้คุณต้อมรู้สึกชอบซีรีส์แวมไพร์ขึ้นมาอย่างจริงจัง 

 ภาพลักษณ์ของแวมไพร์ที่คุณต้อมรับรู้ในตอนแรกก่อนจะดูซีรีส์แวมไพร์จะมีลักษณะแบบผีดูด

เลือดอย่างแดร็กคูล่า แต่พอได้มาชมซีรีส์เรื่อง The Vampire Diaries ความคิดของคุณต้อมก็เปลี่ยนไป

โดยจะติดภาพว่าแวมไพร์จะมีรูปแบบแบบในซีรีส์เรื่องนี้เสียมากกว่า โดยความโดดเด่นที่แสดงออกถึง

ความเป็นแวมไพร์จากเรื่อง The Vampire Diaries นั้น คือการที่แวมไพร์มีเครื่องประดับ การแต่งตัวที่

แตกต่างไปจากมนุษย์ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น แวมไพร์ในเรื่องจะมีการพกแหวนต้านแสงแดด เป็นต้น จาก

การสัมภาษณ์ท าให้เห็นได้ว่ากลุ่มคนที่ดูซีรีส์จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางจิตใจกับตัวละครอย่างเห็นได้ชัด 

มากกว่ากลุ่มคนชมภาพยนตร์ เพราะกลุ่มคนดูซีรีส์จะมีการติดตามผู้ที่แสดงเป็นตัวละครนั้น ๆ เป็น

เวลานาน จากที่เริ่มติดตามเพราะซีรีส์ ท าให้ติดตามนักแสดงเหล่านั้นในชีวิตจริงไปด้วย เพราะในเพจ  
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Delena TVD Thaifc มีการอัพเดตข่าวสารทั้งเรื่องราวของซีรีส์ และชีวิตนอกซีรีส์ของนักแสดงจริง ๆ ท า

ให้คนติดตามได้รับรู้เรื่องราวของนักแสดงทั้งนอกจอและในจอ ซึ่งสิ่งที่คุณต้อมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ท าให้

แฟนซีรีส์หลาย ๆ คนมาติดซีรีส์เรื่องนี้งอมแงมนั้นมาจากกระแส ‘คู่จิ้น’ ภายในเรื่อง ซึ่งตัวคุณต้อมเอกก็

ชอบคู่จิ้น ‘เดเลน่า’ ซึ่งมาจากการผสมค าระหว่าง เดม่อน และ เอเลน่า ชื่อของตัวแวมไพร์หลักภายใน

เรื่องท่ีรับบทโดย Ian Joseph Somerhalder และ Nina Dobrev ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจนท าให้เกิด

เพจเฟซบุ๊คส าหรับคู่จิ้นคู่นี้โดยเฉพาะอย่างเพจ Delena TVD Thaifc ขึ้นมานั่นเอง  

 เพจ Delena TVD Thaifc เปิดขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์ให้แฟนคลับได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในเรื่อง The Vampire Diaries เช่นการเดาแนวทางการกระท าของตัวละครใน episodes 

ถัดไป หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในสิ่งที่เนื้อเรื่องหลักไม่ได้เปิดเผย แต่ทิ้งสัญลักษณ์บางอย่างให้คนดูไป

ตีความกันเอาเอง เป็นต้น ในอดีตช่วงที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์นั่นก็คือช่วงปี ค.ศ. 2009-2017 คุณต้อมเล่าว่า

ในช่วงนั้นเพจค่อนข้างคึกคัก ไม่ใช่มีเพียงเพจนี้แต่ยังมีเพจ The Vampire Diaries Thailand และกลุ่ม

ปิดในเฟซบุ๊คที่มีการพูดคุย วิเคราะห์และเดาเนื้อเรื่องกันอย่างคึกคัก ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันที่ซีรีส์จบ

ไปแล้ว คนก็เหมือนกับจะจบไปพร้อมกับซีรีส์ด้วย ไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอัพเดตชีวิต

ของนักแสดงอีกต่อไป ซึ่งท าให้คุณต้อมคิดถึงช่วงเวลาเก่า ๆ เป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันคุณต้อมยังคง

กลับมาย้อนดูเรื่อง The Vampire Diaries , The Originals และ True Blood อยู่เพ่ือเก็บรายละเอียด

เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจไม่ค่อยเข้าใจในการชมครั้งแรก ท าให้ซีรีส์เรื่องดังกล่าวและผีแวมไพร์ยังเป็นตัวละคร

ในดวงใจทีคุ่ณต้อมชอบอยู่มาจนถึงทุกวันนี้   

 

คุณเจสสิก้า (นามสมมติ) อายุ 23 ปี 

 คุณเจสสิก้าเป็นหนึ่งในผู้ติดตามเพจ The Originals – Thailand ที่ติดตามมานานตั้งแต่เริ่มดูซี

ซั่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2556 โดยนอกจากจะติดตามเรื่องดังกล่าว ยังติดตามเรื่อง The Vampire Diaries และ 

True Blood อีกด้วย นอกจากนี้คุณเจสสิก้ายังชอบชมภาพยนตร์แวมไพร์ อย่างเช่น The Twilight Saga, 

Vampire Academy และ Van Helsing เป็นต้น และอ่านหนังสือนิยายเกี่ยวกับแวมไพร์ที่เป็นต้นฉบับ

ของซีรีส์เรื่องที่คุณเจสสิก้าดู นั่นก็คือเรื่อง The Vampire Diaries และ True Blood รวมไปถึงอ่านนิยาย
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ชุด The Twilight Saga ด้วย คุณเจสสิก้าจึงถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบและหลงใหลในตัวผีแวมไพร์มาก

เลยทีเดียว 

 คุณเจสสิก้าได้มีการให้ข้อมูลส าหรับซีรีส์แวมไพร์ โดยคิดว่าคนชอบดูซีรีส์แวมไพร์เยอะในระดับ

หนึ่ง และคนดูน่าจะเป็นสาว ๆ เสียส่วนใหญ่ เพราะซีรีส์แวมไพร์ไม่ได้มีจุดก าเนิดที่มีความสยองขวัญแบบ

หนังแวมไพร์แต่ในขณะเดียวกันจะมีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับความรักและความสัมพันธ์เสียมากกว่า  ดังนั้น

แน่นอนว่าตัวละครในซีรีส์จะต้องหน้าตาดี และสามารถดึงดูดคนดูได้จ านวนมากรวมไปถึงมีความโรแมนติ

กแฟนตาซีรวมอยู่ในนั้น นอกจากนี้ คุณเจสสิก้ายังคิดว่าผู้คนที่ชมซีรีส์แวมไพร์จะมีความเข้าใจบางอย่าง

ร่วมกันในการเลือกชมซีรีส์แวมไพร์นั่นก็คือการเลือกดูเพราะความแฟนตาซีที่ไม่มากเกินไป กล่าวคือ แม้

จะชอบความแฟนตาซีเหมือนกันแต่ถ้าให้เลือกระหว่าง แฟนตาซีแบบแฮร์รี่  พอตเตอร์ กับ แฟนตาซีแบบ

แวมไพร์ คุณเจสสิก้าก็จะเลือกชมแวมไพร์ เพราะแวมไพร์มีความสัมพันธ์หรือภาพปรากฏคล้ายกับมนุษย์ 

แต่ถ้าแนวแฮร์รี่พอตเตอร์จะเป็นจินตนาการแบบคาถาเวทย์มนต์ซึ่งมันถือว่าแฟนตาซีไปไกลมากส าหรับ

คุณเจสสิก้า แต่ในขณะเดียวกันแวมไพร์ยังมีข้อจ ากัดอยู่ เลยท าให้ความแฟนตาซีเหล่านั้นตั้งอยู่บนความ

สมจริงมากกว่า 

 เมื่อคุณเจสสิก้าได้มีการพูดคุยกันระหว่างกลุ่มแฟนคลับมักจะมีความรู้สึกว่า ไม่แปลกแยก และ

รู้สึกอุ่นใจเวลาเจอคนที่ชอบเหมือน ๆ กัน ซึ่งคนที่ชอบเหมือนกันในตอนนี้ค่อนข้างมีน้อยมาก ตั้งแต่ซีรีส์ 

The Vampire Diaries, True blood จบลง กลุ่มในเฟซบุ๊คหรือเพจก็จะเงียบ ๆ ไปไม่เหมือนแต่ก่อน ช่วง

ที่ซีรีส์ออนแอร์จะมีการพูดคุย เสนอทฤษฎีวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง มีการเปรียบเทียบระหว่างตัว

วรรณกรรม กับตัวซีรีส์ ว่าแตกต่างกันยังไง เป็นที่น่าพอใจมั้ย ยกตัวอย่างเช่น การคาดหวังถึงหน้าตาตัว

ละคร ฉากต่าง ๆ ซึ่งบางทีก็ชอบ บางทีก็รู้สึกผิดหวัง ข้อมูลเหล่านี้ก็คือสิ่งที่แฟนคลับเอามาพูดคุย

แลกเปลี่ยนกัน 

  

 

 

4.3 กลุ่มผู้แต่งนิยำยและอ่ำนนิยำยแวมไพร์ 
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 ในกลุ่มคนแต่งนิยายในประเทศไทยเป็นกลุ่มที่ท าให้เห็นว่าความเชื่อและความนิยมเรื่องแวมไพร์

ยังคงมีการผลิตซ้ าอยู่เรื่อย ๆ จากภาพความทรงจ าจาก Dracula ของ Bram Stoker และยังคงมีแนวโน้ม

ในการผลิตซ้ าไปเรื่อย ๆ อีกในอนาคต ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์คนในกลุ่มผู้เขียนนิยายและ

อ่านนิยายออนไลน์และพบว่านิยายดังกล่าวจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ผีดูดเลือด ความงดงาม ชีวิตอมตะ 

เลือด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ประจ าตัวของผีแวมไพร์ โดยจะมีท้ังในรูปแบบของแวมไพร์แบบร่วม

สมัย และแวมไพร์แบบดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในปราสาท ภาพลักษณ์ของแวมไพร์ในนิยายออนไลน์ส่วนใหญ่มี

การอ้างอิงมาจากวรรณกรรม Dracula ของ Bram Stoker และครอบครัว Cullen ในภาพยนตร์ The 

Twilight Saga และมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความงดงามของการมีอยู่ของชีวิต การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 

และความสัมพันธ์ของครอบครัวในแบบฉบับของผีแวมไพร์ ซึ่งมีท้ังในรูปแบบของชาย-หญิง ชาย-ชาย และ 

หญิง-หญิง โดยการสร้างจากอิมเมจที่คิดขึ้นมาเอง หรือการยืมอิมเมจมาจากบุคคลที่มีอยู่จริง  

 

คุณสิริธาร กฤติยะโชติ อายุ 30 ปี  

 คุณสิริธาร กฤติยะโชติ ปัจจุบันอายุ 30 ปี เป็นผู้แต่งนิยายจากแอพ joylada เรื่อง Moonlight 

Academy หรือที่ใช้แฮชแท็กของเรื่องว่า #MLAนอ โดยใช้นามปากกาว่า Yukii-Onna ที่แปลว่าผู้หญิงใน

หิมะ ที่คุณสิริธารเลือกที่จะใช้นามปากกานี้เพราะว่าช่วงหนึ่งเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วคิดว่าชื่อนี้ดูเหมาะ

กับตนเอง ที่คุณสิริธารใช้แฮชแท็กของนิยายว่า #MLAนอ โดย MLA ย่อมาจาก Moonlight Acadamy 

ส่วน นอ ย่อมาจากชื่อคู่ของอิมเมจตัวละครหลักนั่นก็คือ แดเนียล และ ซองอู ดังนั้น นอ เลยเป็นค าย่อ

ของค าว่า ‘เนียลอง’ ซึ่งย่อมาจากแดเนียลและซองอู สมาชิกวงบอยแบนด์ที่ชื่อว่า Wanna One (รูปภาพ

ที่32) ซึ่งถือได้ว่านิยายเรื่องนี้เป็นนิยาย Yaoi ของแฟนคลับศิลปินเกาหลีเรื่องหนึ่ง เพราะในเรื่องนั้น

นอกจากตัวละครจะเป็นแดเนียล และซองอูแล้ว ก็ยังมีสมาชิกคนอ่ืน ในวง Wanna One ที่เข้ามาเป็นตัว

ประกอบในเรื่องอีกด้วย ผู้แต่งได้ท าการเขียนเรื่องนี้ในรูปแบบที่ตัวด าเนินเรื่องทั้งหมดเป็นสังคมแวมไพร์

และไม่มีมนุษย์เข้ามาปะปนเลย คล้ายกับซีรีส์แวมไพร์ส่วนใหญ่และคล้ายกับภาพยนตร์เรื่อง Vampire 

Academy นิยายเรื่องนี้มีความยาวรวมทั้งหมด 55 ตอน  

 การจะอ่านนิยายเรื่องนี้ได้ต้องอ่านในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้น เพราะ Joylada เป็นแอพลิเค

ชันที่สามารถโหลดได้จาก Apple Store และ Play Store ดังรูปภาพที่ 31 
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ภาพที่ 31 : หน้าอ่านนิยายเรื่อง Moonlight Academy ในแอพลิเคชัน Joylada 
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ภายในเรื่อง Moonlight Academy นั้นจะเป็นสังคมโรงเรียนแวมไพร์ในรูปแบบที่คล้ายกับ

ภาพยนตร์และนิยายเรื่อง Vampire Academy กล่าวคือ ตัวละครหลักในการด าเนินเรื่องเป็นแวมไพร์

ทั้งหมดจึงเป็นการน าเสนอสังคมในรูปแบบของแวมไพร์อย่างแท้จริง คุณสิริธารได้สร้างแวมไพร์โดยมี

ความคิดว่าอยากให้เหมือนกับสังคมมนุษย์สังคมหนึ่ง เพียงแต่คนในสังคมไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นแวมไพร์ 

อยากจะรู้ว่าหากคนในโรงเรียนมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์แล้วจะสนุกแค่ไหน ซึ่งแนวคิดแบบนี้คล้ายกับ 

Harry Potter ที่ตัวละครอาจจะมีเวทมนตร์เหนือมนุษย์ แต่คุณสิริธารได้สร้างให้แวมไพร์ทุกตนในเรื่องมี

พลังวิเศษประจ าตัว เช่น พลังวิเศษตามธาตุดิน น้ า ลม ไฟ , พลังวิเศษสามารถอ่านใจคน, สะกดจิต, ชุบ

ชีวิตได้ เป็นต้น นอกจากนี้คุณสิริธารยังสร้างแวมไพร์ในเรื่องไม่ให้เป็นอมตะอีกด้วย สาเหตุที่คนเขียนไม่

อยากให้เป็นอมตะเพราะไม่คิดว่าแวมไพร์ไม่ใช่สัญลักษณ์ของความเป็นอมตะจึงสร้า งให้แวมไพร์เป็น

สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีอายุขัยยาวนานกว่ามนุษย์ ส าหรับคุณสิริธารแวมไพร์ไม่ใช่ตัวแทนของความอมตะ 

แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหยั่งรู้มากกว่าเพราะมีการใช้ชีวิตมายาวนานกว่าสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งบนโลก  

 คุณสิริธารเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านหนังสือและบทความเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติและความแฟน

ตาซี แม้ว่าจะไม่ค่อยชมภาพยนตร์มากเท่าไหร่แต่ชอบที่จะหาบทความอ่าน ซึ่งเป็นทั้งบทความภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ แต่คุณสิริธารบอกว่าบทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพวกแวมไพร์จะให้สาระความรู้และ

รูปภาพท่ี 32 : ซองอ(ูซ้าย) และ แดเนียล(ขวา) อิมเมจตัวละครหลักของเรื่อง Moonlight Acadamy 
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มุมมองที่ไม่เคยรู้มาก่อนและแตกต่างจากสิ่งที่คนไทยรับรู้เยอะ จึงเป็นสิ่งที่จุดประกายท าให้คุณสิริธาร

อยากแต่งนิยายแวมไพร์ที่ไม่ใช่เพียงแค่แวมไพร์สองตนรักกันแล้วจบไป แต่อยากน าต านานต่าง ๆ ที่ได้

อ่านมาน ามาใช้ในการแต่ง และอยากให้ผู้อ่านมีมุมมองเกี่ยวกับแวมไพร์ที่ต่างไปจากทไวไลท์อีกด้วย โดย

รูปแบบแวมไพร์ที่คุณสิริธารน ามาแต่งไม่ใช่แวมไพร์แบบใน The Twilight Saga แต่เป็นภาพลักษณ์แวม

ไพร์ที่มีต้นแบบมาจาก Dracula ของ Bram Stoker เลย ซึ่งคุณสิริธารเชื่อว่า Dracula ในนิยายของ 

Bram Stoker มีต้นแบบมาจากท่านเคาท์วลาด (Vlad Tepes)14 ผู้ซึ่งมีตัวตนจริงทางประวัติศาสตร์ 

หากแต่ไม่ได้หมายความว่าเชื่อว่าเป็นแวมไพร์จริง ๆ แต่เชื่อว่าพฤติกรรมที่โหดร้ายเกินมนุษย์ของวลาด

เมื่อน ามาปรับแต่งเป็นแวมไพร์ในแบบของ Bram Stoker นั้นถือว่าดูสมเหตุสมผล และดูเหมือนว่าเป็นสิ่ง

ที่ไม่ใช่มนุษย์มาแฝงตัวอยู่ในสังคมมนุษย์จริง ๆ  

 

คุณคัทลียา ชัยวิรัตน์ (มาแตร)์ อายุ 17 ปี  

 คุณคัทลียา ชัยวิรัตน์ หรือคุณมาแตร์ ปัจจุบันอายุ 17 ปี เป็นนักเขียนนิยายมือสมัครเล่นที่มี

นามปากกาว่า Zin Skywalker โดยค าว่า Zin นั้นมากจาก Sin ที่แปลว่า บาป และ Skywalker มาจาก

นามสกุลของตัวละครในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ซึ่งเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่คุณมาแตร์ชอบ อัน

เนื่องมาจากคนในตระกูล Skywalker ซึ่งเป็นนามสกุลของตัวละครหลักจากภาพยนตร์ดังกล่าว คุณ

มาแตร์เล่าว่าเพราะคนในตระกูลนี้มีพลังพิเศษ ซึ่งถ้าควบคุมไม่ได้หรือใช้ไม่ถูก ก็อาจจะท าให้เข้าสู่ด้านมืด

ได้ เธอจึงรู้สึกชอบในความเท่ของมันและน ามาใช้ตั้งเป็นนามปากกา 

                                                           
6 เจ้าชายวลาดที่ 3 แห่งแคว้นวาลาเคีย (Vlad III, Prince of Wallachia) หรือที่รู้จักอีกชื่อหนึ่ง

คือ วลาดิสลาฟ ดรากูล (เคาท์แดร็กคูล่า) ในทางประวัติศาสตร์ของโรมาเนียแล้ว ทรงเป็นที่รู้จักในฐานะ
เป็นผู้ที่ต่อต้านการขยายอ านาจของจักรวรรดิออตโตมันในทวีปยุโรป และการลงโทษอย่างเหี้ยมโหดต่อ
ศัตรูของพระองค์ ชื่อเสียงของพระองค์โด่งดังขึ้นมา ในฐานะที่เป็นแรงบันดาลใจของชื่อแวมไพร์ในนว
นิยายเรื่อง แดรกคูล่า ของบราม สโตกเกอร์ (Bram Stoker) (Wikipedia, 2562) 
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 คุณมาแตร์เป็นนักเขียนที่แต่งนิยายแวมไพร์เรื่อง Vampire's Bride เจ้าสาวแวมไพร์15 ปัจจุบัน

แต่งไปแล้วทั้งหมด 8 ตอน สถานะของเรื่องนั้นเท่ากับว่ายังแต่งไม่จบและก าลังด าเนินการอัพเดตอยู่เรื่อย 

ๆ โดยนิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องของเฮเซล เด็กสาวที่พยายามเป็นคนดีมาตลอดชีวิต แต่ก็รู้ว่าตัวเองมีด้านมืดที่

ไม่อยากให้ใครเห็น จนวันหนึ่งเธอก็มีความฝันแปลก ๆ เกี่ยวกับผู้ชายลึกลับ ซึ่งต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าเขามี

ตัวตนจริง แต่ไม่ใช่เพียงคนธรรมดา และเขายังพาเธอไปรู้จักด้านมืดของตัวเอง และโลกของเขาอีกด้วย ซึ่ง

โลกดังกล่าวก็คือโลกของแวมไพร์ ซึ่งนิยายของคุณ Zin Skywalker ใช้แวมไพร์เปรียบกับด้านมืดและ

ปลดปล่อยความเป็นด้านมืดของมนุษย์และการยอมรับว่าไม่มีใครที่ดีไปเสียหมดและไม่มีใครที่เลวร้ายไป

เสียหมด  

 

เหตุผลหลักๆที่แต่งเพราะอยากเขียนอะไรเกี่ยวกับด้านมืดค่ะ เราเชื่อว่าทุกคนมี อย่างเฮเซล 

เธอกลัวมันมาก บางทีก็ไม่กล้ายอมรับ แต่มันเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครขาวสะอาดไปซะหมด แล้ว

เราก็คิดว่าคาร์แรคเตอร์ของชายลึกลับที่จะมาปลดปล่อยด้านมืดเนี่ย เหมาะจะเป็นแวมไพร์ดีค่ะ 

ลึกลับ น่าหลงใหล ดูแฟนตาซีดี55555 

(คัทลียา ชัยวิรัตน์, สัมภาษณ์: 6 เมษายน 2562) 

 

ทัศนคติที่มีต่อแวมไพร์ของคุณ Zin Skywalker คือการคิดว่าแวมไพร์เป็นตัวแทนของความแฟนตา

ซี ซึ่งเธอเป็นที่ชอบความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติอยู่แล้ว นอกจากแวมไพร์ เธอยังคงรับชมภาพยนตร์ ซี

                                                           
7 Zin Skywalker. “Vampire’s Bride เจ้ำสำวแวมไพร์”. ที่มา https://writer.dek-

d.com/Zinnnn/story/view.php?id=1932971  
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รีส์ และอ่านนิยายแนวอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เพียงแวมไพร์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น แนวดิสโทเปีย 16 ไซไฟ17 พ่อมดแม่

มด โดยเหตุผลที่คุณ Zin Skywalker ได้เล่าคือการที่ตัวเธอชอบเรื่องราวเหนือธรรมชาติเหล่านี้เพราะเป็น

คนข้ีเบื่อ รู้สึกว่าสิ่งที่เจออยู่ทุกวันนั้นค่อนข้างจ าเจ และต้องการที่จะแสวงหาความแปลกใหม่ เลยพยายาม

หาชมหรืออ่านสื่อที่มีความแปลกใหม่อยู่เสมอ ส่วนสิ่งที่จุดประกายความชอบของเธอจนท าให้รู้จักตัวตน

ว่าชอบความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่อง  Harry Potter ที่ดู

แล้วท าให้เธอตกหลุมรักความเป็นแฟนตาซีเหนือธรรมชาติเข้าอย่างจริงจัง 

 การแต่งนิยายเรื่อง Vampire’s Bride เจ้าสาวแวมไพร์ของคุณ Zin Skywalker นั้นเกิดมาจาก

ความคิดเพียงชั่ววูบของเธอเท่านั้น ปกติเป็นคนที่ดูหนังไม่เยอะ เธอจึงใช้สิ่งที่พอจะรู้และเคยได้ยินมา และ

มีการอ่านต านานแดร็กคูล่าบ้างประปราย โดยภาพยนตร์แวมไพร์ที่เธอเคยดูล่าสุดคือเรื่อง Blade (1998) 

ที่ไม่ค่อยมีความเก่ียวข้องกับนิยายของเธอสักเท่าไหร่เพราะแวมไพร์ในเรื่องมักจะอ้างอิงมาจากต านานของ

แดร็กคูล่าเสียมากกว่า นอกจากนี้คุณ Zin Skywalker ยังกล่าวอีกว่าเธอเป็นนักเขียนนิยายแวมไพร์ที่ไม่

เคยชมภาพยนตร์เรื่อง The Twilight Saga เลยและยอมรับว่าค่อนข้างมีอคติกับภาพยนตร์เรื่องนี้ 

เนื่องจากเธอพอจะรู้ลักษณะหรือบุคลิกของแวมไพร์ในเรื่องอยู่บ้าง เธอบอกว่าแวมไพร์ในเรื่องนี้ดีเลิศเว่อร์

เกินไป จึงท าให้เกิดอคติและรู้สึกแวมไพร์ในเรื่องนี้น่าหมั่นไส้เพราะดูเก่งและมีอภิสิทธิ์มากเกินไป แต่เธอก็

บอกต่ออีกว่าอยากพยายามลดอคติเพราะคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะให้อะไรกับเธอได้มากเหมือนกัน 

                                                           
8 ดิสโทเปีย (อังกฤษ: dystopia; มีชื่อเรียกอ่ืน ๆ ได้แก่ cacotopia, kakotopia และ anti-

utopia) เป็นสังคมที่ไม่พึงประสงค์หรือน่าหวาดกลัว ปกครองด้วยระบบรวบอ านาจเบ็ดเสร็จ หรือมีภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ความหมายโดยพยัญชนะของ ดิสโทเปีย จึงหมายถึง "สถานที่เลวร้าย" ว่าตรงกันข้าม
กับแนวคิดสังคมแบบยูโทเปีย 

9 ภาพยนตร์บันเทิงคดีวิทยาศาสตร์หรือภาพยนตร์ไซไฟ เป็นแนวภาพยนตร์อย่างหนึ่งซึ่งเป็น
บันเทิงคดีวิทยาศาสตร์ กล่าวคือมีการอาศัยอุปกรณ์หรือปรากฎการณ์หรือฉากหลังที่เป็นการจินตนาการ
ขึ้นโดยอิงวิทยาศาสตร์ที่ยังไม่ใช่วิทยาศาสตร์โดยทางการปัจจุบัน เช่น สิ่งมีชีวิตนอกโลก โลกต่างดาว 
ประสาทสัมผัสพิเศษ และการเดินทางข้ามเวลา เป็นต้น รวมถึงสิ่งที่เป็นอนาคต เช่น ยานอวกาศ หุ่นยนต์ 
ไซบอร์ก การเดินทางระหว่างดวงดาว หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ บ่อยครั้งภาพยนตร์ไซไฟถูกใช้เพ่ือขับเน้น
ประเด็นทางสังคมหรือการเมือง หรือเพ่ือส ารวจประเด็นทางปรัชญา เช่น ความเป็นมนุษย์ 
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เธอจึงมีการวางแผนว่าอาจจะดูภาพยนตร์ชุดนี้ในเวลาว่าง ๆ เผื่อว่าความอคติที่มีอยู่จะลดน้อยลงหรือ

หมดไป  

 ดังนั้นกระบวนการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแวมไพร์ของคุณ Zin Skywalker จึงเป็นไปใน

รูปแบบของ Bram Stoker หรือแดร็กคูล่า เนื่องมาจากเธอไม่เคยอ่านหรือชมแวมไพร์ในรูปแบบของส

เตฟานี เมเยอร์ (ทไวไลท์) นอกจากนี้ในนิยายที่เธอแต่งนั้นยังมีการคิดและจินตนาการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัว

แวมไพร์อีกด้วย  

 

เราชอบแวมไพร์แบบคลาสสิค แต่ในเรื่องคือเผ่าพันธุ์นี้ปรับตัวได้แล้วระดับนึง เลยภูมิคุ้มกัน

แสงแดดกับเงิน แต่ก็ใช่ว่าจะชอบนะคะ แล้วก็จะมีความสามารถพิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ คืออ่านใจ

คนได ้อ้อ อีกอย่างคือ แวมไพร์จะเคลื่อนไหวเร็ว แล้วก็แข็งแรงกว่ามนุษย์ธรรมดามาก 

(คัทลียา ชัยวิรัตน์, สัมภาษณ์: 6 เมษายน 2562) 

  

ดังนั้นเธอจึงมีภาพของแวมไพร์แบบคลาสสิคติดอยู่ในความทรงจ ามากกว่าที่จะเป็นแวมไพร์

รูปแบบร่วสมัย โดยเธอได้เล่าว่าถ้าหากพูดถึงแวมไพร์สิ่งแรกท่ีเธอจะนึกถึงคือใบหน้าของแดร็กคูล่า ซึ่งก็

คือใบหน้าที่ขาวซีด มีเขี้ยว รวมไปถึงบุคลิกที่แสนจะเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่ในชุดคลุมตัวยาวสีด า และให้

เหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เธอได้รับรู้ เคยเห็น เคยรับฟัง มาตั้งแต่เด็ก ๆ รวมไปถึงเห็นภาพลักษณ์

ดังกล่าวบ่อย ๆ ในอินเตอร์เน็ต 

 ตอนที่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าแวมไพร์ในครั้งแรก เธอคิดว่าแวมไพร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูลึกลับ เย็นชา แต่

ไม่ได้มีความรู้สึกหวาดกลัวสิ่งมีชีวิตดังกล่าว ซึ่งเมื่อเทียบกับปัจจุบันคุณ  Zin Skywalker ก็ยังมี

กระบวนการรับรู้ที่มีต่อแวมไพร์ในรูปแบบเดิมอยู่ ซึ่งมีเพ่ิมเติมคือคิดว่าแวมไพร์มีความโรแมนติกและเซ็ก
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ซี่เช่นกัน ซึ่งปัจจัยที่ท าให้แวมไพร์ต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ไปในความคิดของคุณ Zin Skywalker มาจาก

กระแสของนิยาย YA18 ที่สร้างต่อกันเรื่อยมาตามความเป็นกระแสนิยมของสังคมโลก 

 

จินตนาการคนเรามันไม่มีที่สิ้นสุด คิดต่อยอดอะไรได้เสมอ ถึงบางครั้งจะไม่สมเหตุสมผลก็

ตาม55555 แต่ปัจจัยที่ท าให้แวมไพรส์มีภาพลักษณ์แบบโรแมนติกก็คงเพราะกระแสนิยายแหละ

ค่ะ นิยาย YAก าลังมาแรง เรื่องราวของคู่รักวัยรุ่นก็ดูจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจส าหรับกลุ่มคนดูหนัง

และอ่านนิยายส่วนใหญ่ 

(คัทลียา ชัยวิรัตน์, สัมภาษณ์: 6 เมษายน 2562) 

 

คุณจิติมา (พลอยนิล) อายุ 32 ปี  

 คุณจิติมา อายุ 32 ปี อาชีพนักเขียนฟรีแลนซ์ ผู้แต่งนิยายแนวแวมไพร์เรื่อง Casanova 

Vampire the Story ราตรีสีโลหิต คุณจิติมามีนามปากกาทั้งหมด 2 ชื่อ ชื่อแรกใช้นามปากกาว่า พลอย

นิล โดยมาจากชื่อเล่นของเธอเอง ใช้ส าหรับเขียนนิยายที่มีฉากการเล่าเรื่องในไทย ส่วนอีกชื่อหนึ่งคือ  

Ameyuki มาจากชื่อนิยายที่คุณพลอยนิลตีพิมพ์เรื่องแรก และจะใช้ชื่อ Ameyuki กับนิยายแนวญี่ปุ่นที่

เคยเขียน คุณพลอยนิลเป็นนักเขียนที่ตีพิมพ์กับส านักพิมพ์ทั้งหมด 2 เรื่อง เริ่มต้นจากการส่งนิยายไปให้

ทางส านักพิมพ์ Pastel Publishing พิจารณา และโชคดีท่ีนิยายของคุณพลอยนิลได้ผ่านการพิจารณาถึง 2 

เรื่องด้วยกัน ซึ่งก็คือ  

1) อะเมะยูคิ ปฏิหารย์รักพิทักษ์ “เธอ” (ภาพที่ 33) และ 2) Middonaito (ภาพที ่34) โดยอาชีพ

นักเขียนของเธอได้มาจากแรงบันดาลใจจากคุณแม่ เพราะคุณแม่เคยเขียนเรื่องสั้นส่งนิตยสาร บวกกับการ

ที่คุณพลอยนิลชื่นชอบในภาษาไทยเลยเห็นคุณแม่เป็นแบบอย่างและรู้สึกอยากเขียนบ้าง แต่ว่าคุณพลอย

                                                           
10 YA Literature (Young Adult Literature) เป็นวรรณกรรมที่จะมีตัวละครเป็นวัยรุ่น เผชิญ

ความอยุติธรรมในโลกของผู้ใหญ่ สอนให้เห็นว่าสังคมท่ีแท้จริงมีแง่มุมใดท่ีไม่เคยน าเสนอในวรรณกรรม
ส าหรับเด็กมาก่อน ส่วนใหญ่แล้วจะมีเนื้อหาหดหู่ และไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอ่านเท่าไร 
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นิลไม่ถนัดเรื่องสั้น เลยลองเขียนนิยายเป็นเรื่องยาวดู โดยการเริ่มฝึกจากการเขียนตอนต่อไปต่อจากนิยาย

ในนิตยสารที่อ่าน แล้วค่อยเริ่มเขียนพล็อตเป็นของตัวเองตอนสมัยมัธยมศึกษาปีที่ 2  

 

ภาพที่ 33 : นิยายเรื่อง อะเมะยคูิ ปฏิหารยร์ักพิทักษ์ “เธอ” 
ที่มา : คุณพลอยนลิ 
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ภาพที่ 34 : นิยายเรื่อง Middonaito 
ที่มา : คุณพลอยนลิ 
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พล็อตที่เขียนตอน ม.2 เป็นนิยายแนวรักวัยรุ่นค่ะ มีกลิ่นอายสืบสวนนิดนึง แต่ตอนจบ

พระเอกตายนะคะ ไม่ได้จบแฮปปี้ เอ็นดิ้ง ส่วน 2 เรื่องท่ีได้ตีพิมพ์ เรื่องแรกเป็นแนวเลิฟแฟนตาซี

ญี่ปุ่น เกี่ยวกับทะเลสาบที่มีต านานการเกิดปรากฏการณ์ฝนกับหิมะตกพร้อมกัน แล้วใครที่ตกลง

ไปช่วงนั้น ดวงจิตจะออกจากร่างค่ะ แล้วนางเอกตกลงไป เลยต้องหาทางกลับเข้าร่างให้ได้ ส่วน

เรื่องที่ 2 เป็นแนวเลิฟแฟนตาซีญี่ปุ่น ปนสยองขวัญนิดๆ เกี่ยวกับทายาทตระกูลปราบผี และ

อาถรรพ์ศาลเจ้าค่ะ 

      (พลอยนิล, สัมภาษณ์: 7 เมษายน 2562) 

 

 นอกจากสองเรื่องที่ได้ตีพิมพ์แล้วคุณพลอยนิลยังมีนิยายที่ได้แต่งและแอพอ่านนิยายที่ชื่อว่า 

Comico ได้ติดต่อซื้อลิขสิทธิ์ไปลงเป็นรายตอนบนแอพถึง 2 เรื่องอีกด้วย  

 

เรื่องที่ได้ลงรายตอนบนแอพฯ Comico เรื่องแรกเป็นแนวสืบสวนค่ะ พระเอกจะเป็น

สายสืบกองปราบฯ ที่ชอบใส่ชุดคอสเพลย์ออกไปสืบคดี ออกแนวข าขันเสียดสีสังคม และใช้

สถานที่จริงในประเทศไทยเป็นฉากค่ะ ส่วนเรื่องท่ี 2 เป็นแนวรักวัยรุ่น ฉากหลังเป็นโรงเรียนญี่ปุ่น 

เกี่ยวกับนางเอกที่เป็นลูกหลานตระกูลนินจา นิสัยเอาแต่ใจ ชอบก่อเรื่องปวดหัวให้พระเอกกับ

เพ่ือนร่วมห้อง จนวุ่นวายไปท้ังโรงเรียนค่ะ 

(พลอยนิล, สัมภาษณ์: 7 เมษายน 2562) 

  

จะเห็นได้ว่าโดยพ้ืนฐานคุณพลอยนิลเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการแต่งนิยายมาเป็นเวลา

ค่อนข้างยาวนาน เริ่มตั้งแต่สมัยมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเป็นเวลากว่า 18 ปีมาแล้ว ซึ่ง

แนวทางการแต่งนิยายของคุณพลอยนิลนั้นมีความชัดเจนว่าเธอถนัดในเรื่องราวของแนวรักแฟนตาซี 

ดังนั้นนิยายแวมไพร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เธอแต่ง โดยนิยายแวมไพร์เรื่องที่คุณพลอยนิลแต่งคือเรื่อง 
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Casanova Vampire the Story ราตรีสีโลหิต ที่คุณพลอยนิลอยากลองแต่งนิยายเรื่องนี้เพราะว่าอยาก

ลองเขียนแนวยุโรปที่อิงประวัติศาสตร์จริงบ้าง ซึ่งจะแตกต่างจากปกติเคยเขียนคืออย่างแนวญี่ปุ่นและไทย 

เพราะเป็นเหมือนความท้าทายที่คุณพลอยนิลไม่เคยเขียนมาก่อน และคิดว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ

แวมไพร์ก็จะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะโดยส่วนตัวคุณพลอยนิลก็ถนัดแนวเลิฟแฟนตาซีอยู่แล้วด้วย ดังนั้น

การน าบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์มาแต่งเป็นนิยาย ซึ่งบุคคลในประวัติศาสตร์ดังกล่าวก็คือ

ท่านคาสโนวา ชาวอิตาลี ผู้เป็นต้นก าเนิดของค าว่าคาสโนวาที่หมายถึงผู้ชายเจ้าชู้  

กระบวนการรับรู้เกี่ยวกับแวมไพร์ส าหรับคุณพลอยนิลเริ่มมาจากการอ่านหนังสือนิยายเรื่อง 

Dracula ของ Bram Stoker ที่ให้ความรู้สึกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ากลัวส าหรับคุณพลอยนิล อาจเพราะตอน

นั้นยังเด็กอยู่และเป็นสมัยที่อยู่ประถมด้วย แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเธอโตขึ้น ก็ยังคงมีความรู้สึกต่อผี แวม

ไพร์ไม่ต่างจากเดิม แต่ก็พยายามมองในแง่มุมต่างว่า ทุกเผ่าพันธุ์ล้วนมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน จึง

เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้คุณพลอยนิลอยากเขียนนิยายออกมาให้นักอ่านได้มองเห็นถึงสัจธรรมในชีวิตในจุดนี้ 

นอกจากนี้คุณพลอยนิลยังให้ความคิดเห็นในรูปแบบของแวมไพร์ที่ลักษณะร่วมสมัยแบบใน Twilight ว่า

เธอทั้งรู้สึกชอบและรู้สึกมีบางสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลหรือมีความเกินจริงมากไป 

 

มันก็มีทั้งส่วนที่เรายอมรับและอินไปกับหนัง กับบางส่วนที่ยังรู้สึกขัดกับความรู้สึกอยู่บ้างน่ะ

ค่ะ อย่างเรื่องโดนแสงแดดแล้วผิวหนังเป็นประกาย ไม่ใช่เป็นเถ้า เหมือนเราเคยชินกับข้อมูลเก่า

ไปแล้ว โดยปัจจัยที่ท าให้ยอมรับเรื่องแวมไพร์ในหมู่มนุษย์หรือแวมไพร์แบบร่วมสมัย น่าจะเป็น

เพราะวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้าขึ้น ท าให้เรารู้สึกว่าหลาย ๆ เรื่องเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ ท าให้

ความน่ากลัวลดน้อยลง อีกส่วนคงเป็นจินตนาการและการมองในมุมต่างค่ะ 

(พลอยนิล, สัมภาษณ์: 7 เมษายน 2562) 

 

 นอกจากนี้ในฐานะที่คุณพลอยนิลเป็นนักเขียนนิยายเกี่ยวกับแวมไพร์ เธอยังคิดว่าทัศนคติที่มีต่อ

แวมไพร์ของตนเองจะสื่อไปถึงคนอ่านได้คือในเรื่องของการมองว่าทุกเผ่าพันธุ์บนโลกใบนี้มีทั้งคนดีและคน

ไม่ดีปะปนกันไป แวมไพร์อาจจะดูดเลือดมนุษย์เป็นอาหาร แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เองก็เลวร้ายเพียงพอ
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จะใช้ประโยชน์จากแวมไพร์ได้เช่นกัน ดังนั้นการจะติดสินว่าใครดีหรือไม่ดีมันจึงขึ้นอยู่ที่ตัวบุคคล ไม่ใช่

การมองรวมไปถึงเผ่าพันธุ์ เป็นต้น 

 

พิชชาภา เอ่ียมสะอาด (มุก) อายุ 17  

 คุณพิชชาภา เอี่ยมสะอาด อายุ 17 ปี อาชีพนักเรียน เป็นนักเขียนมือสมัครเล่นที่ใช้นามปากกาว่า 

IMI แต่งนิยายแวมไพร์เรื่อง Vampire Twilight สวัสดีอีกครั้ง ที่มาของนามปากกาของคุณ IMI มาจาก M 

จากตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของชื่อเล่นนั่นก็คือ Mook ส่วน I ตัวแรกและตัวสุดท้ายใส่แทนวงเล็บ 

ไม่มีความหมาย โดยนิยายของคุณมุกได้ดัดแปลงมาจากภาพยนตร์เรื่องแวมไพร์ทไวไลท์ คุณมุกจึงขอเรียก

แทนนิยายตัวเองว่าฟิค หรือฟิคชั่น (Fiction) โดยในฟิคจะมีตัวเอกท่ีคุณมุกคิดขึ้นมาใหม่และไม่มีตัวตนอยู่

จริงในเรื่องทไวไลท์ชื่อว่า โอลิเวีย จากอีกมิติที่ดันหลุดเข้ามาในโลกของทไวไลท์  เรื่องราวในฟิคเล่าถึง

เหตุการณท์ี่โอลิเวียจะได้พบเจอ (ซึ่งเปน็ไปตามเนื้อเรื่องทไวไลท์ส่วนใหญ่) และค่อย ๆ เปิดเผยสาเหตุที่โอ

ลิเวียหลุดเข้ามา 

 สิ่งที่ท าให้คุณมุกเลือกแต่งแนวแวมไพร์ดังกล่าวก็เพราะว่ามาจากการที่คุณมุกชื่นชอบภาพยนตร์

ชุด The Twilight Saga มากถึงขั้นเรียกตนเองว่าแฟนคลับเพราะเคยอ่านมาแล้วทุกเล่มรวมไปถึงชอบใน

ส่วนของภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน คุณมุกยังเล่าว่าแวมไพร์ในเรื่องนี้มีลักษณะโดดเด่นที่ ท าให้เธอสนใจ คือ

การที่แวมไพร์ในเรื่องทไวไลท์เมื่อโดนแสงแดดผิวจะไม่ไหม้ ไม่เสียชีวิต แต่จะมีการส่องประกายคล้าย

เพชรแทน นอกจากนี้ยังไม่แพ้กระเทียม หรือไม้กางเขนแบบในแวมไพร์ยุคเก่า มันจึงท าให้แวมไพร์ดูมีจุด

แข็งเพ่ิมมากยิ่งขึ้น นอกจากไม่แก่ เป็นอมตะ และยังดูไม่น่ากลัวอีกด้วย นอกจากนี้เหตุผลอีกอย่างที่อยาก

แต่งนิยายเรื่องนี้คือเธออยากแต่งให้เจคอบ (มนุษย์หมาป่าในเรื่อง Twilight ที่เป็นเพ่ือนกับนางเอก เบล

ลา) เป็นพระเอกแทนเอ็ดเวิร์ดเพราะเธอมีความชื่นชอบเจคอบมากเป็นพิเศษ รวมไปถึงฟิคเรื่องนี้ของเธอ

ยังเป็นเรื่องแรกส าหรับการเขียนนิยาย เธอจึงคิดว่าเธอยังเด็กเกินไปและยังไม่พร้อมที่จะแต่งนิยายที่เป็น

ต้นฉบับในแบบของตัวเองแท้ ๆ เพราะคิดว่าอาจจะแต่งออกมาได้ไม่ดีพออย่างแน่นอน 

 ในกระบวนการรับรู้เรื่องของแวมไพร์ส าหรับคุณมุกนั้น คุณมุกเริ่มรู้จักผีแวมไพร์ครั้งแรกจาก

ภาพยนตร์เรื่อง The Little Vampire (2000) จึงท าให้เธอไม่รู้สึกว่าแวมไพร์นั้นน่ากลัว แต่กลับรู้สึกชอบ
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และคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจ ในเรื่อง The Little Vampire ซึ่งเป็นเรื่องที่น าเสนอเกี่ยวกับมิตรภาพ

ของเด็กมนุษย์กับครอบครัวของผีแวมไพร์ ในขณะเดียวกันกระบวนการรับรู้ในปัจจุบันของคุณมุกก็มีความ

เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือเยอะขึ้นกว่าในวัยเด็ก จึงได้รับรู้เรื่องราวน่า

กลัว ๆ ที่เกี่ยวกับแวมไพร์เพ่ิมขึ้นแต่ก็ยังคงไม่ท าให้ความรู้สึกชอบและสนใจในตัวแวมไพร์ของเธอลด

น้อยลง และยังคงรู้สึกประทับใจกับตัวผีแวมไพร์อยู่เหมือนเดิม จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เธอแต่งนิยายเรื่อง

นี้ขึ้นมา 

นอกจากนี้ในฐานะที่คุณพลอยนิลเป็นนักเขียนนิยายเกี่ยวกับแวมไพร์คือการสื่อถึงความเป็น

มนุษย์ของแวมไพร์ ที่มีความรู้สึกนึกคิด มีทั้งด้านดีและด้านร้าย โดยสั่งสมจากประสบการณ์ที่แวมไพร์พบ

เจอมาเป็นเวลานานกว่าหลายร้อยปีในการมีชีวิตอยู่บนโลก  

 

คุณทอฝัน อายุ 16 ปี   

 คุณทอฝัน อายุ 16 ปี อาชีพนักเรียน ผู้ใช้นามปากกาชื่อว่า Tofu ในการแต่งนิยายเกี่ยวกับแวม

ไพร์ชื่อเรื่องว่า [FANFIC] VAMPIRE TWILIGHT x OC >> SET&JANE COUPLE โดยนามปากกาของคุณ

ทอฝันมาจากชื่อภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า Torfun แต่ถ้าหากตัดตัว r กับ n ออกก็จะได้ค าที่มีความหมายใหม่

ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งก็คือ Tofu ที่มีความหมายว่าเต้าหู้ในภาษาญี่ปุ่นนั่นเอง ที่เลือกใช้ชื่อนี้เพราะว่าเพ่ือนของ

คุณทอฝันที่เป็นชาวญี่ปุ่นเป็นคนคิดและตั้งให้ ท าให้คุณทอฝันรู้สึกชอบชื่อ Tofu และน ามาใช้เป็น

นามปากกาในการแต่งนิยาย  

 โดยนิยายเรื่อง [FANFIC] VAMPIRE TWILIGHT x OC >> SET&JANE COUPLE มีแรงบันดาล

ใจในการแต่งมาจากภาพยนตร์ที่คุณทอฝันชอบ โดยส่วนตัวคุณทอฝันชอบอ่านนิยายจ าพวกแฟนตาซีหรือ

โลกเวทมนตร์เพราะรู้สึกว่าน่าสนใจและน่าค้นหา ภายในเรื่องที่แต่งคุณทอฝันได้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 

4 สายพันธุ์ ซึ่งก็คือ มนุษย์, หมาป่า, แวมไพร์ และพ่อมด โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น

ในอดีตของสองตัวละครหลัก และเน้นไปที่การน าเสนอเรื่องของอดีตและบาดแผลตามค าโปรยเบื้องต้น

ของนิยาย โดยการพบเจอกันของตัวละครระหว่าง 2 เผ่าพันธุ์ที่มาพบเจอกันจะท าให้บาดแผลพวกนั้น

หายไปได้เมื่อถึงจุดหนึ่งในชีวิตได้เจอกับคนที่ เข้าใจเราจริง ๆ โดยสาเหตุที่คุณทอฝันเลือกที่จะแต่งแนว
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แวมไพร์เช่นนี้ก็เพราะความชอบส่วนตัวและอยากน ามาถ่ายทอดในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีตัวเนื้อเรื่องคล้าย

กับภาพยนตร์แต่ใช้อิมเมจตัวละครจากภาพยนตร์  

 โดยจุดเริ่มต้นที่ท าให้คุณทอฝันชอบอ่านหรือชอบดูอะไรเกี่ยวกับความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติ

นั้นคุณทอฝันก็เล่าว่าเริ่มมาจากการที่คุณแม่ชอบอ่านและชอบชมเหมือนกัน มีการสอนให้อ่านหนังสือแนว

ดังกล่าวตั้งแต่เล็ก และในครอบครัวก็ชอบเหมือนเลยท าให้คุณทอฝันรู้สึกซึมซับความชอบในส่วนนี้ตาม

คุณแม่ไปด้วย 

 

จากคุณแม่เลยค่ะ ตอนแรกแม่ของไรท์เลือกอ่านนิยายแนวแฟนตาซีให้ไรท์อ่าน ตั้งแต่สมัยที่

ไรท์ยังอ่านหนังสื่อไม่คล่อง) จนแบบแม่ไรท์ไม่ยอมอ่านต่อไรท์เลยต้องมาฝึกอ่านเอง ก็แบบไม่เจอ

ในห้องหนังสือในบ้านมันเป็นแนวสืบสวนที่มีนักสืบเป็นแวมไพร์ค่ะ ส่วนหนังก็คงมาจากการอ่าน

แล้วแบบติดใจในแนวแฟนตาซีผจญภัยก็ตามหาหนังมาดูรวมทั้งแม่ไรท์ก็ชอบหนังแนว ๆ พวกนี้

ด้วยเช่นกันค่ะ 

(ทอฝัน, สัมภาษณ์: 6 เมษายน 2562) 

 

 กระบวนการรับรู้เรื่องราวของแวมไพร์ของคุณทอฝันมาจากการอ่านหนังสือนิยายแนวสืบสวน

สอบสวนโดยมีตัวละครแวมไพร์เป็นตัวละครหลักในการด าเนินเรื่อง โดยหนังสือมีชื่อว่า เอริกะ แวมไพร์

ยอดนักสืบ เนื่องจากแวมไพร์ดังกล่าวเป็นแวมไพร์ของญี่ปุ่น แต่ภาพลักษณ์และลักษณะตัวละครก็ มี

รูปแบบเดียวกันกับแวมไพร์ของยุโรปทุกประการ ไม่ถึงกับเป็นแวมไพร์สมัยใหม่ แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นแวมไพร์

สมัยเก่า เพราะยังมีความกลัวต่อแสงแดดอยู่ แต่แวมไพร์ก็มีการปรับสภาพกับสิ่งปฏิปักษ์เหล่านั้นโดยการ

พกร่มติดตัว หรือทาครีมกันแดด เป็นต้น โดยกระบวนการการรับรู้ที่แตกต่างกันของแวมไพร์ส าหรับคุณ

ทอฝันนั้นคิดว่าขึ้นอยู่กับความคิดของตัวปัจเจก เช่นในตอนเด็กคุณทอฝันจะไม่คิดอะไรมาก แค่คิดว่ามัน

น่ากลัว หรือคิดว่าผีดูดเลือดเป็นตัวร้ายแบบรุนแรง แต่พอโตขึ้นก็จะมองเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายทั้ง

จากหนังสือหรือบทความต่าง ๆ กลายเป็นว่าคุณทอฝันรู้สึกสงสารเพราะในภาพยนตร์หลายเรื่องมักจะ

น าเสนอถึงการตามล่าแวมไพร์ และความเป็นอมตะของแวมไพร์จะสร้างความเจ็บปวดให้กับตัวแวมไพร์
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เองด้วยการมองเห็นคนที่รักตายจากไปทีละคนในขณะที่ตัวแวมไพร์เองไม่มีวันตาย หรือจะเป็นการ

น าเสนอว่าแวมไพร์อยากเป็นเพ่ือนกับมนุษย์ เช่นในเรื่อง The Little Vampire (2000) เป็นต้น ซึ่ง

ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสเน่ห์ประจ าตัวของแวมไพร์ที่ท าให้คุณทอฝันสนใจและน ามาแต่งนิยาย

อย่างเช่นทุกวันนี้  

คุณทีม (@jetaimeiscat) อายุ 22 ปี  

 คุณทีม จากทวิตเตอร์แอคเคาท์ @jetaimeiscat เป็นผู้ที่อ่านนิยายเรื่อง Moonlight Academy 

ซึ่งเป็นแฟนคลับที่ตามอ่านครบทุกตอนและได้มีการสั่งซื้อนิยายเรื่องดังกล่าวไปด้วยนั้น มีความสนใจพิเศษ

เกี่ยวกับเรื่องแฟนตาซีไม่เพียงแต่แวมไพร์เท่านั้น แต่ในเรื่องของแม่มด มนุษย์หมาป่า นางเงือก หรืออะไร

ก็ตามที่เหนือธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของคุณทีมได้ทั้งสิ้น โดยคุณทีมได้ให้ความคิดเห็น

เกี่ยวกับแวมไพร์ในนิยายเรื่อง Moonlight Academy ว่าในเรื่องนี้ไม่ได้ตีความว่าแวมไพร์เป็นผี แต่เป็น

สิ่งมีชีวิตจ าพวกหนึ่งมากกว่าซึ่งเป็นการน าเสนอที่แตกต่างจากภาพยนตร์ ซีรีส์ หรือวรรณกรรมส่วนใหญ่ที่

น าเสนอว่าแวมไพร์คือผี หากแต่แวมไพร์ในเรื่องนี้สามารถตายได้ ไม่ได้มีชีวิตอมตะ รวมไปถึงมีพลังวิเศษที่

ขึ้นอยู่กับสายเลือด รวมไปถึงมีการนับถือเทพกรีกโบราณ ไม่ใช่นับถือศาสนาคริสต์แบบในหนัง เป็นต้น 

 เมื่อกล่าวถึงค าว่า ‘แวมไพร์’ สิ่งที่คุณทีมจะนึกถึงก็คือผีดิบที่กินเลือด และผีที่มีตัวตน มีเนื้อหนัง

คล้าย ๆ กับค าตอบของคุณพริมในส่วนของซีรีส์ โดยคุณทีมมีภาพจ าว่าแวมไพร์จะต้องหมายถึงผีที่ไม่ได้

เป็นวิญญาณแต่ก็ยังมีร่างอยู่ และมีชีวิตอยู่ด้วยการกินเลือด 

 

คุณจิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ (พี) อายุ 23 ปี  

 นอกจากนี้คุณจิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ หรือคุณพี อายุ 23 ปี เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านนิยาย

ที่เกี่ยวกับแวมไพร์ โดยเรื่องที่คุณพีเคยอ่านคือเรื่อง The Vampire รักอันตรายของราชาแวมไพร์ 19 ที่

แต่งโดยคุณ tapongpet เป็นนิยายแวมไพร์ของเว็บธัญวลัย (www.tunwalai.com) โดยนิยายเรื่องนี้เป็น

การน าเสนอเรื่องราวของความรักเป็นหลัก และเป็นความรักในรูปแบบระหว่างเผ่าพันธุ์ (เผ่าพันธุ์แวมไพร์-

                                                           
10 Tapongpet, The Vampire รักอันตรำยของรำชำแวมไพร์, ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, จาก 

http://www.tunwalai.com/story/230728/the-vampire-รักอันตรายของราชาแวมไพร์ 
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มนุษย์) และคุณพีได้ให้ความเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับภาพยนตร์แวมไพร์ทไวไลท์ เพียงแต่ไม่มีภั ยจาก

มนุษย์หมาป่าหรือสิ่งมีชีวิตกลุ่มอ่ืน ๆ แต่แวมไพร์ก็ต้องปกป้องสถานะของตัวเองเพ่ือความอยู่รอด 

นอกจากนี้ยังน าเสนอเป็นอาณาจักรแวมไพร์โดยมีราชวงศ์เหมือนสังคมมนุษย์ในอดีต และมีการฝ่าฝัน แย่ง

ชิงบัลลังก์ของตัวละครหลักที่ชื่อว่า ‘ซันซัส’ เพ่ือที่จะขึ้นเป็นราชาของเหล่าแวมไพร์ ท าให้นิยายเรื่องนี้มี

ฉากที่ค่อนข้างย้อนอดีตหรือเรียกได้ว่าเป็นนิยายพีเรียดก็ว่าได้ แต่มีรูปแบบและการน าเสนอภาพลักษณ์

แวมไพร์ที่เหมือนกับหนังแวมไพร์ร่วมสมัย คือมีการน าเสนอรูปแบบสังคมแวมไพร์และสังคมมนุษย์  โดย

คุณพีคิดว่าแวมไพร์ในเรื่องนี้มีโมเดลแวมไพร์มาจากจากเรื่อง Dracula Untold เพราะว่าเป็นแวมไพร์เชื้อ

สายกษัตริย์ และได้ให้ความหมายของแวมไพร์ว่าเป็น “นักล่าแห่งรัตติกาล”  

ผมคิดว่าแวมไพร์เป็นสัญลักษณ์ของกลางคืน แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของนักล่าด้วย หรือจะ

เรียกว่าเป็นนักล่าแห่งรัตติกาลก็ได้ เพราะโดยต านานเขาก็เป็นนักล่าแน่นอนอยู่แล้ว และเวลาที่

เขาออกล่าก็คือออกล่าในตอนกลางคืน สองอย่างนี้เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของแวมไพร์ที่ถ้าพูด

ถึงแวมไพร์แล้วผมจะนึกถึงสองสิ่งนี้พอดี แล้วมันก็ค่อนข้างสอดคล้องกับเนื้อหานิยายที่ผมได้อ่าน

ด้วย 

 (คุณจิรัฏฐ์ ปิ่นสุวรรณ, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2562) 
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บทที่ 5 

บทวิเครำะห์และสรุปผล 

 ภูมิหลังทางครอบครัวและประสบการณ์ชีวิตของผู้คนที่ได้รับชมภาพยนตร์แวมไพร์ ซีรีส์แวมไพร์ 

และผู้เขียนหรืออ่านนิยายออนไลน์แวมไพร์ตั้งแต่ก่อนได้รู้จักกับสิ่งที่เรียกว่า ‘แวมไพร์’ มาจนถึงปัจจุบันที่

รู้จักสิ่งนี้เป็นอย่างดีและได้รับชมสื่อเกี่ยวกับแวมไพร์หลาย ๆ อย่าง สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง

ทางด้านความคิดและทัศนคติในกระบวนการการรับรู้เกี่ยวกับการรับสื่อดังกล่าว โดยมีปัจจัยรอบข้างหรือ

การผลิตซ้ าของสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม มาเป็นตัวก าหนดความหมายของการรับรู้การเข้าใจของ

ผู้คนในสังคมไทยที่มีต่อตัวผีแวมไพร์ โดยส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในช่วงอายุ 16-32 ปี ที่ให้ความสนใจ

กับเรื่องราวของแวมไพร์เป็นพิเศษ 

 ตลอดระยะเวลา 400 ปีนับตั้งแต่การตีพิมพ์วรรณกรรมผีดูดเลือดครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษที่ 18 

จวบจนถึงปัจจุบัน เรื่องเล่าผีดูดเลือดเป็นหนึ่งในหัวข้อวรรณกรรมที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่าง

ต่อเนื่อง วรรณกรรมผีดูดเลือดได้รับการผลิตซ้ าและเปลี่ยนแปลงไปหลากหลายรูปแบบจนราวกับว่าผู้อ่าน

ได้รับรู้ทุกแง่มุมเกี่ยวกับผีดูดเลือดจนแทบหมดสิ้น หากแต่ก็มีวรรณกรรมจ านวนหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่น 

สร้างความน่าสนใจให้ผู้อ่านจนในที่สุดก็ด้รับการเรียกขานให้เป็นปรากฏการณ์ทางวรรณกรรม หนึ่งใน

ผลงานที่น่าจับตานั้นคือวรรณกรรมของวัยรุ่นร่วมสมัยชุด The Twilight Saga ของนักเขียนหญิงชวอเมริ

กัน สเตฟานี เมเยอร์ ผลงานชิ้นดังกล่าวได้รับความนิยมจากผู้อ่านวัยรุ่นจนน าไปสู่การดัดแปลงบท

ประพันธ์ในรูปแบบภาพยนตร์ จากกระแสความนิยมจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการท างานวิจัยชิ้นนี้ เพ่ือตั้ง

ข้อสังเกตต่อปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงความหมายของการน าเสนอรูปแบบแวมไพร์ที่เปลี่ยนไปและ

ท าให้เรื่องเล่าผีดูดเลือดเรื่องนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ชมและผู้อ่านที่เป็นวัยรุ่น 

 เมื่อพิจารณาเบื้องต้นจะพบว่ารูปแบบการน าเสนอแวมไพร์ในภาพยนตร์และซีรีส์จะเปลี่ยนไป

ตามความนิยมในแต่ละยุคสมัย โดยมีการมองบริบทและสังคมโลก ณ ขณะนั้นและมีการผลิตซ้ าให้เข้ากับ

ยุคสมัยจนท าให้ผีแวมไพร์ได้รับความนิยมและอยู่ในสายตาชาวโลกมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น ใน

ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga เน้นน าเสนอปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับคนรอบข้าง 

และปัญหาเกี่ยวกับการยอมรับจากสังคม ซึ่งในวาระดังกล่าวจึงน าไปสู่สมมติฐานเกี่ยวกับตัวละครผีดูด

เลือดว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นบุคคลชายขอบ ควบคุมอ านาจภายใต้รูปลักษณ์ ความรัก ความ
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เป็นครอบครัว และอีกหลากหลายความหมายในทัศนคติของกลุ่มสังคมวัยรุ่น โดยความหมายของผีดูด

เลือดถูกน าเสนอผ่านภาพลักษณ์ผีดูดเลือดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์ แก่นเรื่องหลักในเรื่องของความ

รักและความสัมพันธ์ ตัวตนและความแปลกแยก ความกังวลต่อการยอมรับจากสังคมของวัยรุ่น และ

รูปแบบนวนิยายพาฝันเหนือธรรมชาติหรือแนวแฟนตาซี  

 

แนวคิดสัญวิทยำและกำรสร้ำงควำมหมำยที่ส่งผลต่อกระบวนกำรรับรู้เกี่ยวกับแวมไพร์ 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1915-1980 โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland Barthes) ได้พิมพ์เผยแพร่บทความ

วิเคราะห์วัฒนธรรมเรื่อง “Lemonde ou I on catche” (โลกของมวยปล้ า)  ลงในวารสาร Esprit (สปิ

ริต) โดยระบุว่า มวยปล้ าเป็นสิ่งที่สังคมกระฎุมพี (Bourgeoisie) ตราหน้าว่าเป็นกีฬาชั้นต่ าของชาวบ้าน

ธรรมดาคนทั่วไป เป็นการต่อสู้อันป่าเถื่อนที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง โดยน าเอามวยปล้ ามาพิจารณาในแง่

ของการสื่อความหมาย (Signification) ทั้งนี้เพ่ือชี้ให้เห็นว่ามวยปล้ าไม่ใช่กีฬา ทว่าเป็นเสมือนละครชีวิตที่

จ าลองค่านิยมทางวัฒนธรรมเอาไว้ในตรรกะและกลไกของมันอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของ

นักมวยปล้ า  ตลอดจนอากัปกิริยาและสีหน้าท่าทางล้วนถูกใช้เป็นหน่วยสื่อความหมายหรือ สัญญะ (Sing) 

ซึ่งสื่อถึงแนวคิดที่ผูกติดอยู่กับคุณค่าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นความดี ความชั่ว  ความหลงตน  ความ

โหดเหี้ยม  ดังเช่น มวยปล้ าท าหน้าที่แสดงออกซึ่งแนวคิดเหล่านี้อย่างโจ่งแจ้งจนล้นเกินเหมือนอย่าง

โศกนาฏกรรมกรีกโบราณ (นพพร ประชากุล, 2544) 

 บาร์ตส์ เสนอว่าหน่วยสื่อความหมายแต่ละหน่วยมิได้มีตัวตนอยู่ได้โดยล าพังโดด ๆ แต่อาศัย

ความสัมพันธ์โยงใยระหว่างกันซึ่งประกอบเป็น โครงสร้างขององค์รวม จึงท าให้แต่ละหน่วยมีค่าสื่อ

ความหมายขึ้นมาได้  ดังนั้นกระบวนการสื่อความหมายจึงอิงอยู่กับเครือข่ายความสัมพันธ์กันเองของ

หน่วยทั้งหมด ตามหลักการพ้ืนฐานของสัญวิทยา มายาคติมีลักษณะเหมือนภาษาหรือกระบวนการสื่อ

ความหมายประเภทอ่ืน ๆ เช่น สัญญาณจราจร  กล่าวคือสิ่งเหล่านี้ท าหน้าที่ของมันโดยอาศัยหน่วยสื่อ

ความหมาย  ซึ่งในภาษาวิชาการเรียกว่า  สัญญะ (Sign)  สัญญะประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่รับรู้ได้ด้วยประสาท

สัมผัส กับสิ่งที่เข้าใจได้ว่าเป็นความหมายที่สื่อออกมา ในกรณีของภาษาสัญญะก็คือ ถ้อยค า ซึ่งมีรูปสัญญะ

เป็นเสียงหรือตัวเขียน และความหมายสัญญะก็คือ แนวคิดที่เข้าใจจากถ้อยค านั้น เช่น สัญญาณจราจรก็
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ใช้เครื่องหมาย แผ่นป้าย ดวงไฟ ฯลฯ เป็นรูปสัญญะ เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้ขับขี่เข้าใจถึงพฤติกรรมที่

จะต้องกระท าและมายาคติก็ใช้สัญญะในท านองเดียวกับท่ีกล่าวมา 

 

แผนผังที่ 2 : แผนผังอธิบายความหมายทางวัฒนธรรมของผีแวมไพร์ 

 

 ในกรณีของกระบวนการรับรู้เกี่ยวกับแวมไพร์จากการเก็บข้อมูลภาคสนามพบว่าหากจะกล่าวใน

เชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบของการรับรู้ของแวมไพร์ร่วมสมัย คือ แวมไพร์มีอากัปกริยา พฤติกรรม และวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ทุกอย่างประกอบกันแล้วเปรียบเสมือนกับ‘บุคคลชายขอบ’ ในวัฒนธรรมหรือสังคม

สังคมหนึ่ง ตามข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของหลาย ๆ คนที่ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์มา ว่าถ้าหากเปรียบ

ภาพยนตร์แวมไพร์เป็นสังคมสังคมหนึ่งแล้ว พวกเขาได้มองว่าแวมไพร์เป็นหนึ่งในกลุ่มวัฒนธรรมที่อยู่ใน

สังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีความรู้ จารีต ประเพณีหรือกฎเกณฑ์บางอย่างที่ปฏิบัติร่วมกันเฉพาะ

ภายในกลุ่ม หรือมีวัฒนธรรมบางอย่างที่คนในกลุ่มจะสามารถเข้าใจกันเองโดยที่คนนอกวัฒนธรรมไม่

สามารถเข้าถึงได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับสังคมโดยรวมได้ เหมือนกับสิ่งที่

ปรากฎในภาพยนตร์แวมไพร์ทั้งในอดีตและร่วมสมัยที่กลุ่มแวมไพร์ต่างมีกฎเกณฑ์หรือวัฒนธรรมเป็นของ

ตนเอง และต่างรู้สถานะของตนเองว่าตนเป็น ‘บุคคลชำยขอบหรือกลุ่มวัฒนธรรมย่อย’ แต่ต้องสามารถ

ปรับตัวให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมมนุษย์ที่เปรียบเหมือนเป็นวัฒนธรรมหลักให้ได้ เพ่ือเป็นการรักษา

กฎเกณฑ์ไม่ให้มีการกระทบกระเทือนหรือสร้างปัญหาต่อกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์ของตนเอง ในขณะเดียวกัน 

 
รูปสัญญะ 
ผีแวมไพร์ 

ควำมหมำยทำงวัฒนธรรม 
1. การควบคุมอ านาจภายใต้รูปลักษณ์ความงาม 
2. ตัวแทนของบุคคลชายขอบ/กลุ่มวัฒนธรรมย่อย 
3. ความเป็นครอบครัว/ความรัก 
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หนังสือพิมพ์ The times แห่งสหราชอาณาจักรก็ได้วิจารณ์ภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ว่าสามารถ

ถ่ายทอดความรู้สึกกดดันทางเพศและความแปลกแยกของวัยรุ่นไว้อย่างสมบูรณ์แบบ20 

 แต่ในขณะเดียวกันหากกล่าวถึงความเป็นบุคคลชายขอบในรูปแบบของการรับรู้จากรูปแบบแวม

ไพร์ในอดีตหรือแวมไพร์ในแบบของแดร็กคูล่า จะเป็นในลักษณะที่ไม่ซับซ้อนเหมือนแวมไพร์แบบร่วมสมัย 

เพราะภาพลักษณ์ความเป็นบุคคลชายขอบของแวมไพร์แบบแดร็กคูล่านั้นชัดเจนเพราะการไม่อยู่ร่วมกับ

มนุษย์และแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด คนชมภาพยนตร์ดังกล่าวจึงสามารถตีความ

ได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์หรือมีความผิดแปลกกับมนุษย์ ซึ่งแวมไพร์ในลักษณะดังกล่าวมักจะสร้างความ

หวาดกลัวให้แก่ผู้รับสาร โดยเฉพาะส่วนใหญ่ในวัยเด็กซึ่งเป็นวัยที่ยังไม่มีแวมไพร์แบบ The Twilight ผู้คน

มักจะมีภาพจ าว่าแวมไพร์เป็นผีที่โหดร้าย น่าหวาดกลัว แต่ในขณะเดียวกันเมื่อโตขึ้นได้รับชมและได้รู้จัก

กับแวมไพร์แบบทไวไลท์ ก็ท าให้ผู้รับสารมีกระบวนการรับรู้เกี่ยวกับแวมไพร์ที่ต่างออกไป กลายเป็นไม่น่า

หวาดกลัว บ้างก็มองว่าแวมไพร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสาร และไม่ได้มองว่ าแวมไพร์คือผีดูดเลือดแต่เป็น

เพียงสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่สามารถอยู่ร่วมได้กับมนุษย์ทั่วไป ซึ่งรูปร่างลักษณะเหมือนมนุษย์เพียงแต่ไม่ใช่

มนุษย์เพียงเท่านั้น 

 นอกจากนี้จากข้อมูลที่ปรากฏทั้งจากการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน

ร่วม รวมไปถึงข้อมูลเอกสารที่มีข้อมูลบอกบ่งชัดในเรื่อง ‘ภำพลักษณ์หรือรูปร่ำงหน้ำตำของแวมไพร์’ ที่

ไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์ยุคเก่าที่มีลักษณะเป็นหนังประเภทสยองขวัญ  (Horror) อย่างเรื่อง Dracula 

(1931) หรือ Bram Stoker’s Dracula (1992) ก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแวมไพร์ที่ดูดี มีภูมิ

ฐาน เพ่ือหลอกล่อเหยื่อที่เป็นหญิงสาวให้ตายใจและก าจัดให้ที่สุด แสดงให้เห็นถึงสัญญะความเป็นผู้ชาย

ในอุดมคติที่สามารถสะท้อนได้ว่า ผู้หญิงนั้นอยู่ภายใต้อ านาจผู้ชายเสมอมา ไม่เพียงแต่ในภาพยนตร์

เท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ที่เสพย์สื่อแวมไพร์ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ต่างหลงใหลในรูปลักษณ์ความงามของ

เหล่าแวมไพร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่นหญิงในสังคมไทยที่ได้รับชมภาพยนตร์หรืออ่านวรรณกรรม

ชุด The Twilight Saga ที่ผู้แต่งได้สร้างแวมไพร์ออกมาในรูปแบบภาพลักษณ์ที่ดีเลิศเกินมนุษย์ทั่วไป จน

กล่าวได้ว่าผู้สร้างได้สร้างระบบคิดเรื่องการให้ผู้หญิงอยู่ใต้อ านาจผู้ชาย และสร้างค่านิยมความเต็มใจที่จะ

                                                           
1 Amanda Craig, “New-Age Vampire Skate Their Claim”. 

http://thetimes.co.uk/tto/arts/books/article1691054.ece (accessed 2 April 2019). 
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ยอมเสี่ยงทั้งร่างกายและความรู้สึกสู่ความสัมพันธ์ที่มีระดับความอันตรายเช่นกัน เห็นได้ชัดจากการเก็บ

ข้อมูลภาคสนามและการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม พบว่าผู้ให้ข้อมูลมักจะพูดถึงความ

โดดเด่นทางด้านรูปลักษณ์ของแวมไพร์ที่มักจะบอกว่า ‘ความหล่อสวย ความดูดี’ นั้นกลายเป็นสิ่งแรกที่

พวกเขานึกถึงหากพูดถึงแวมไพร์ 

 ในด้านสัญญะแวมไพร์ที่สื่อถึง “ควำมเป็นครอบครัว”  มีให้เห็นจ านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

สื่อแวมไพร์ที่วิวัฒนาการมาในรูปแบบของแวมไพร์ร่วมสมัย ที่ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับความเป็น

ครอบครัวและความรักที่มีต่อเผ่าพันธุ์และครอบครัวของตนเอง และจะไม่พบความเป็นครอบครัวเช่นนี้ใน

ภาพยนตร์หรือการเล่าเรื่องแบบในสมัยอดีตที่เป็นแนวสยองขวัญ เช่น เรื่อง Nosferatu (1922) เป็นต้น 

เราจะสังเกตได้ว่าแวมไพร์ใน Nosferatu ยังคงลักษณะในความเป็น ‘อมนุษย์’ จึงไม่สามารถรับรู้ถึง

ความรู้สึกนึกคิดของตัวละครได้ ยกเว้นในเรื่อง Dracula Untold (2014) ที่น าเสนอแวมไพร์ที่มีลักษณะ

ภาพลักษณ์แบบในอดีต แต่กลับน าเสนอความรักของวลาดแดร็กคูลที่มีต่อลูกชาย และภรรยา เป็นผู้น า

ครอบครัวที่สามารถยอมท าทุกอย่างเพ่ือให้ครอบครัวตนเองอยู่รอด สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นครอบครัว

ซึ่งแม้บรรยากาศในภาพยนตร์จะเป็นยุคเก่า แต่ปีที่สร้างและเข้าฉายก็ถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างมาในยุค

ร่วมสมัยอยู่ดี  

 แต่ในขณะเดียวกันหากจะตีความสัญลักษณ์ผ่านตัวบทของภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ 

เรามักจะพบว่าสื่อแวมไพร์เหล่านี้มีการซ่อนสัญลักษณ์ไว้ภายในเรื่องให้ผู้รับสารได้ตีความออกมาอีกที 

ยกตัวอย่างเช่น เลือด ค้างคาว หรือไม้กางเขนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา โดย โรล็องด์ บาร์ตส์ (Roland 

Barthes) ได้จัดวางแนวคิดส าคัญ ๆ เอาไว้  ซึ่งผูกโยงกันเข้าเป็นค าจ ากัดความที่เรียกว่า “มายาคติ” 

ได้แก่  วัฒนธรรม ธรรมชาติและการเสกสรรปั้นแต่ง ดังนั้นมายาคติ (Myth) จึงหมายถึงการสื่อความหมาย

ด้วยคติความเชื่อทางวัฒนธรรมซึ่งถูกกลบเกลื่อนให้เป็นที่รับรู้เสมือนว่าเป็นธรรมชาติ การสร้างสื่อแวม

ไพร์จึงมีการน าวัฒนธรรมจากค าบอกเล่าดั้งเดิมมาใช้ในการผลิตซ้ า และน ามาปรับใช้ให้ดูเหมือนว่าสิ่งนี้

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่จริงตามธรรมชาติ ดังนั้นมายาคติ จึงท างานด้วยการเข้าไปครอบง าความหมาย

เบื้องต้นของสรรพสิ่ง ซึ่งเป็นความหมายเชิงผัสสะหรือประโยชน์ใช้สอย แล้วท าให้มันสื่อความหมายใหม่

ในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นความหมายเชิงอุดมการณ์ โดยบาร์ตส์ได้อธิบายเชิงวิชาการเกี่ยวกับกระบวนการ

ดังกล่าวไว้ ดังนี้ “มายาคติเป็นระบบสื่อความหมายซึ่งมีลักษณะพิเศษตรงที่มันก่อตัวขึ้นบนกระแสการสื่อ

ความหมายที่มีอยู่ก่อนแล้ว จึงถือได้ว่า มายาคติเป็นระบบสัญญะในระดับที่สอง สิ่งที่เป็นหน่วยสัญญะ 
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ระบบที่สอง และไม่ว่าในเบื้องต้นนั้นจะมีความแตกต่างหลากหลายเพียงใดก็ตาม แต่ครั้นเมื่อถูกจับยึดโดย

มายาคติแล้ว ก็จะถูกทอนให้เหลือเป็นเพียงรูปสัญญะเพ่ือสื่อถึงสิ่งอ่ืนเสมอ (วรรณพิมล อังคศิริสรรพ , 

2544, น.11) 

 ท าให้รูปสัญญะของ ‘เลือด’ ซึ่งความหมายแท้จริง คือ ของเหลวสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ภายใน

หลอดเลือด และหัวใจของคน และสัตว์ ประกอบด้วยน้ าเลือด และเม็ดเลือด แต่ในความหมายที่สองเมื่อ

ถูกจับมาโยงกับมายาคติผ่านตัวบทของสื่อแวมไพร์แล้ว ผู้ที่รับสารสามารถตีความรูปสัญญะนั้นได้ว่า เลือด 

คือ อาหารของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแวมไพร์ และเลือดสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่าง ๆ และท าให้ชีวิต

แวมไพร์สามารถอยู่รอดได้ หากขาดเลือดแวมไพร์ก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะขาดอาหาร และยังสื่อ

ถึงความเป็นอมตะผ่านการตีความการบริโภคเลือดของแวมไพร์ได้อีกด้วย 

ต่อมารูปสัญญะ ‘ค้ำงคำว’ ค้างคาวในที่นี้ในความหมายที่หนึ่งจะหมายถึง ค้าวคาวแวมไพร์21 ที่

เป็นค้างคาวกลุ่มหนึ่งที่มีถิ่นก าเนิดในทวีปอเมริกาใต้และอเมริกากลาง มีพฤติกรรมดูดเลือดสัตว์ชนิดอ่ืน

เป็นอาหาร จากพฤติกรรมของท าให้ได้ชื่อว่าเป็นค้างคาวแวมไพร์ หรือค้างคาวดูดเลือด เหมือนผีแวมไพร์

ในความเชื่อของชาวยุโรปยุคกลาง ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจเบื้องต้นในการสร้างความหมายที่สองทางมายา

คติผ่านวรรณกรรมแวมไพร์ที่โด่งดังที่สุดในโลกของ Bram Stoker ในเรื่องแดร็กคูล่า ที่ท่านเค้าท์แดร็กคู

ล่าจะมีการแต่งตัวด้วยผ้าคลุมด้านหลัง เมื่อกางแขนออกจะมีลักษณะเหมือนกับค้างคาวกางปีกนั่นเอง 

และจะเห็นได้ว่าแวมไพร์จะมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับค้างคาวอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการออกหากินใน

ตอนกลางคืน หรือเวลาอยู่ที่มืดดวงตาจะสะท้อนแสง เนื่องมาจาก Bram Stoker ได้น าพฤติกรรมของ

ค้างคาวแวมไพร์มาเป็นต้นแบบให้กับตัวแวมไพร์ ท าให้ในปัจจุบันผู้คนก็ยังคงมองแวมไพร์และค้างคาวเป็น

สิ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่  

และสุดท้ายคือรูปสัญญะ ‘ไม้กำงเขน’ กางเขนเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ใช้โดยมนุษย์ และใช้

เป็นสัญลักษณ์ศาสนาหลายศาสนาที่รวมทั้งคริสต์ศาสนา กางเขนบ่อยครั้งจะเป็นสัญลักษณ์ของธาตุหลัก

ทั้ง 4 ของโลก หรืออีกความหมายหนึ่งคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเทพที่เป็นแกนตั้งและโลกที่คือ

แกนนอน แต่ในตัวบทของสื่อแวมไพร์แบบดั้งเดิมในความหมายที่สองของมายาคติดังกล่าวมักจะใช้ไม้

                                                           
2 Bram Stoker จินตนาการมาจากค้างคาวพันธุ์ Desmodontinae ที่กินเลือดสัตว์อ่ืนเป็น

อาหาร ต่อมาในภายหลังก็ได้เรียกค้างคาวพันธุ์นี้ว่า Vampire Bat ตามตัววรรณกรรม 
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กางเขนที่มีสัญญะในเชิงศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับทั่วยุโรปในขณะนั้น กางเขนถูกใช้

เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านผีและปิศาจทุกชนิดรวมไปถึงแวมไพร์ แต่ในขณะเดียวกันในสื่อแวมไพร์แบบ

ร่วมสมัยกลับน าเสนอว่ากลุ่มแวมไพร์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกระบวนการศาสนาด้วย เช่น แวมไพร์ในเรื่อง The 

Vampire Academy ที่ลบภาพว่าแวมไพร์จะต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อกางเขนด้วยการน าเสนอว่า แวมไพร์ก็

นับถือศาสนาคริสต์และไม่ได้มีความหวาดกลัวต่อสัญลักษณ์กางเขนแบบที่สื่อในอดีตน าเสนอ 

 ในขณะเดียวกันยังมีการให้ความหมายคู่ตรงข้าม + การให้คุณค่า (Binary Opposition + Value 

assignment)  เช่น ละครรักไม่มีวันตาย แยก Vampire ออกเป็นสายเหยี่ยวกับสายพิราบ เสร็จแล้วก็

มอบบทบาท(คุณค่า)ให้สายพิราบเป็นพระเอก สายเหยี่ยวเป็นผู้ร้าย หรือการเอาไปใส่ในตัวบท ดังนั้นตัว

บทในพจนานุกรม คือ สิ่งที่เรารับมาโดยไม่เคยตั้งค าถาม ดังความหมายว่า ผู้หญิง คือคนที่ออกลูกได้ เรา

ไม่เคยตั้งค าถามกับความหมายเหล่านี้ผลที่เกิดข้ึนตามมา หลังจากนั้นก็คือ ชีวิตผู้หญิงก็ต้องอยู่กับลูก ดูแล

ลูก ซึ่งสถาบันที่มีอ านาจก็จะสามารถท าให้ความคิดของคนกลุ่มเดียวกลายเป็นความจริงได้ คล้ายกับ

นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่อาจกลายเป็นแนวทางของคน 

 นอกจากนีส้จ๊วต ฮอลล์ (Struart Hall, 1997, อ้างถึงใน เฉิดฉาน สาธุวงษ์, 2551, น.32) ได้กล่าว

ว่า ภาพตัวแทนเป็นผลผลิตแห่งความหมายของภาพในใจเรา โดยผ่านภาษา นอกจากนี้ยังเป็นตัวเชื่อม

ระหว่างแนวคิด สัญลักษณ์และภาษา ที่ท าให้เราให้ความหมายกับสิ่งต่าง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ 

ทั้งสิ่งของ ผู้คน เหตุการณ์ ความคิดที่เป็นนามธรรม ซึ่งกระบวนการให้ความหมายในวัฒนธรรมคือ

ความสัมพนัธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ แนวคิดและสัญลักษณ์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการให้ความหมายในภาษา

กระบวนการที่เชื่อมทั้ง 3 สิ่งนี้เข้าด้วยกันจะเรียกว่า “ภาพตัวแทน” (Representation)  

ดังนั้นในการอธิบายเชิงแนวคิดเรื่องภาพตัวแทน (Representation) “ควำมโรแมนติก” และ 

“ควำมแฟนตำซี” เป็นสัญลักษณ์อีกแง่หนึ่งที่ภาพยนตร์ ซีรีส์ และนิยายออนไลน์ที่เกี่ยวกับแวมไพร์ส่วน

ใหญ่น ามาใช้ในการเล่าเรื่องราวจนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของสื่อแนวแวมไพร์ในปัจจุบันทั้งหมดไป

เสียแล้วนั้น ท าให้เห็นถึงลักษณะเหนือธรรมชาติที่ปรากฎผ่านการทับซ้อนระหว่างพ้ืนที่ปกติกับพ้ืนที่เหนือ

ความเป็นจริง ท าให้เห็นข้อจ ากัดของอุดมการณ์ทางสังคม นอกจากความลับที่หลบซ่อนอยู่ในความปกติ

ธรรมดาของพ้ืนที่แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ความเหนือธรรมชาติ (Fantasy) ช่วยท าให้เห็นถึงข้อจ ากัดก็คือรูปแบบ

และความหมายของความรักซึ่งเป็นเนื้อหาของสื่อแวมไพร์หลากหลายเรื่องที่เป็นหนึ่งในข้อมูลเอกสารและ
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ข้อมูลภาคสนาม เช่น เรื่อง The Twilight Saga ,  The Vampire Diaries , Hotel Transylvania และ 

True Blood หรือในนิยายออนไลน์ที่ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม เช่น  เรื่อง The Vampire’s 

Bride เจ้าสาวแวมไพร์ , Vampire Twilight สวัสดีอีกครั้ง และ Casanova Vampire The Story ราตรีสี

โลหิต เป็นต้น โดยมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าความรักที่คนในสังคมต่างรับรู้ เริ่มต้นด้วยการพบหน้าระหว่างตัว

ละครหลัก ทั้งสองต่างเก็บซ่อนความรู้สึกพึงพอใจเอาไว้จนกระทั่งอุปสรรคบางอย่างเริ่มเข้ามาท าลาย

ความสัมพันธ์ของทั้งสอง ตัวละครเอกจึงต่างเผยใจกันและร่วมกันข้ามผ่านอุปสรรคจนกระทั่งได้ลงเอย

อย่างสุขสมในท้ายเรื่อง  

โดยจากการท าความเข้าใจกระบวนการรับรู้ของผู้รับสารท าให้ผู้ศึกษาพบว่าความรักดังกล่าวคือ

รูปแบบที่สังคมจ ากัดความว่าเป็น “รักแท้” (Romantic Love) ซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักนี้ก็ล้วนมี

ข้อจ ากัดทางชนชั้น อายุ หรือเพศก ากับอยู่ ดังนั้นความรักจึงกลายเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางสังคม 

เพราะกระบวนการ “รัก” เป็นสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นจากรหัสล าดับชั้นทางสังคม และบทบาทแสดงซึ่ง

อารมณ์รัก รหัสทางสังคมและบทบการแสดงอารมณ์รักนี้จึงสอดคล้องกับสถานะทางชนชั้นของอัตบุคคล

ในสังคม ตัวอย่างเช่น การแต่งงานระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กในสังคมไทยถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม 

เพราะมีความเชื่อว่าผู้สูงอายุควรใช้เวลาในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากกว่าการมุ่งความคิดไปที่เรื่องของ

ความรัก เท่ากับว่ามีบทบการแสดงอารมณ์ก ากับว่าช่วงอายุดังกล่าวไม่ควรแสดงซึ่งอารมณ์รัก ใน

ขณะเดียวกันก็มีรหัสของความเป็นผู้สูงอายุกับรหัสความเป็นเด็กของคู่ครองที่ไม่เข้ าคู่กันตามรหัสทาง

ล าดับชั้นของสังคมก ากับไว้ ทั้งนี้รหัสทางสังคมและบทบาทการแสดงออกทางอารมณ์ยังถูกสนับสนุนผ่าน

ข้อห้ามของกฎหมาย (การจดทะเบียนสมรสกับผู้เยาว์) และกฎศีลธรรม (ส านวนโคแก่กินหญ้าอ่อนหรือ

เฒ่าหัวงู) อีกด้วย อีกท้ังลักษณะดังกล่าวยังเห็นได้ในกรณีอ่ืน ๆ ทั้งการแต่งงานระหว่างผู้เยาว์ การแต่งงาน

ระหว่างรักร่วมเพศ ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากรหัสทางสังคมทั้งสิ้น 

นอกจากนี้สิ่งที่ตอกย้ าการเป็นตัวแทนของค าว่าความรักของแวมไพร์นั้นยิ่งเด่นชัดเมื่อผู้ศึกษาได้

ท าการสังเกตการณ์ในสนามออนไลน์โดยกระทู้พันทิป (pantip.com) ห้องภาพยนตร์ และบล็อกการรีวิว

ในเว็บไซต์อ่ืน ๆพบว่า ในช่วงก่อนเข้าเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงวันวาเลนไทน์ และช่วงหลังวันแห่งความรัก

ไปเล็กน้อยตั้งแต่ช่วงปี 2015 – 2017 ได้มีการโพสต์ขอภาพยนตร์แวมไพร์หรือมีการแนะน าภาพยนตร์

แวมไพร์ประมาณ 7 คอนเท็นต์เป็นอย่างต่ า ท าให้เห็นได้ว่าผู้คนมักจะนึกถึงภาพยนตร์ประเภทแวมไพร์ใน



108 
 

 

ช่วงเวลาใกล้เคียงกับเทศกาลแห่งความรักดังกล่าวเพราะภาพยนตร์ชนิดนี้ส่วนใหญ่แล้วมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ความรัก การแนะน าภาพยนตร์ก็จะมีแต่เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรัก เป็นต้น 

นอกจากนี้อีกกรณีหนึ่งที่พบจากการเก็บข้อมูลภาคสนามสามารถรับรู้ถึงกระบวนการรับรู้ของ

ผู้รับสารได้ว่าแวมไพร์คือภาพตัวแทนของ “ควำมแฟนตำซี” เพราะหากจะพูดถึงภาพยนตร์แวมไพร์หรือ

ตัวแวมไพร์แล้วนั้น ผู้รับสารไม่ว่าจะเป็นการรับผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ วรรณกรรมหรือนิยายออนไลน์ต่างจัด

หมวดผีแวมไพร์เข้าไปอยู่ในหมวดแฟนตาซีแทนที่จะเป็นหมวดสยองขวัญ โดยกระบวนการรับรู้ของผู้รับ

สารในอดีตและในปัจจุบันมักจะมีความแตกต่างกันอยู่อย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะการยกตัวอย่างความ

แตกต่างระหว่าง แดร็กคูล่า จาก Bram Stoker’s Dracula และ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน จาก The Twilight 

Saga แล้วด้วยนั้นยิ่งท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นความแตกต่างในด้านของเนื้อหาในการด าเนินเรื่องและ

องค์ประกอบอ่ืน ๆ ภายในเรื่อง ซึ่งใน Bram Stoker’s Dracula ส าหรับผู้รับสารแล้วนั้นถูกจัดว่าเป็น

ภาพยนตร์ประเภทสยองขวัญ แต่ในขณะเดียวกันตัวแทนแวมไพร์สมัยใหม่อย่าง Twilight กลับถูกตีความ

ว่าเป็นภาพยนตร์แฟนตาซีโรแมนติกแทน ทั้ง ๆ ที่ตัวด าเนินเรื่องเป็นแวมไพร์เช่นเดียวกันก็ตาม  

 แวมไพร์จึงเป็นภาพตัวแทนของความแฟนตาซีที่ถ้าหากผู้คนจี่จี่ะเลือกชมภาพยนตร์หรือเลือก

อ่านนิยายออนไลน์สักเรื่องหนึ่ง การที่มีตัวละครเป็น ‘ผีแวมไพร์’ หรือ ‘ผีดูดเลือด’ ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือก

ที่พวกเขาจะเลือก โดยหลากหลายท่านที่ทางผู้ศึกษาได้ลงสนามเก็บข้อมูลก็พบว่า การที่เลือกเสพย์ความ

แฟนตาซีเป็นการเปิดอิสระทางความคิดและท าให้ไม่รู้สึกถูกตีกรอบทางความคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

เลือกที่จะแต่งนิยายออนไลน์ในเรื่องของความเหนือธรรมชาติแล้วด้วยนั้น บางทีการคิดแบบมีเหตุมีผลก็

อาจท าให้นิยายของเขาหมดสนุกไปเลยก็ได้ ความแฟนตาซีจึงสามารถลบล้างความไม่สมเหตุสมผลทุก

อย่างึแดและสร้างโลกแบบใหม่ขึ้นมาที่มีแต่ความเหนือธรรมชาติแม้ว่าจะการน าเสนอรูปแบบของแวมไพร์

ในปัจจุบันจะมีความใกล้เคียงกับมนุษย์และดูไม่สมเหตุสมผลหากจะบอกว่าตัวละครตัวนี้มีแรงบันดาลใจ

มาจากความแฟนตาซี นั่นก็เพราะคนชมชอบความเป็นมนุษย์ที่ดูเหมือนมนุษย์จริง ๆ เช่น ไม่มีใครร้าย 

และไม่มีใครดี ทุก ๆ คนมีความเป็นสีเทา เหมือนมนุษย์คนหนึ่ง ซึ่งแวมไพร์ร่วมสมัยก็ถูกสร้างมาแบบนั้น 

แต่สิ่งที่ท าให้ยังคงเห็นถึงความเหนือธรรมชาติในตัวแวมไพร์อยู่นั้นก็คือการสร้างแวมไพร์มาให้มีพลังวิเศษ

เหนือมนุษย์แม้จะอยู่ในร่างที่เหมือนกับมนุษย์ และมีความรู้สึกนึกคิดใกล้เคียงกับมนุษย์ โดยพลังวิเศษ

ดังกล่าวสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น การมีพละก าลังมากมายเหนือมนุษย์ , ความสามารถพิเศษต่าง ๆ 

สามารถอ่านใจแวมไพร์หรือมนุษย์คนอ่ืน ๆ ได้ หรือจะเป็นการควบคุมพลังของธาตุดิน น้ า ลม ไฟ ซึ่ง



109 
 

 

ยังคงสะท้อนให้เห็นว่าแวมไพร์อยู่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ของความเป็นมนุษย์เสมอ และยังคงเป็น

สัญลักษณ์ตัวแทนที่สื่อถึงความแฟนตาซีเหนือธรรมชาติอยู่เสมอ  

 

แนวคิดวัฒนธรรมประชำนิยมที่ส่งผลต่อกระบวนกำรรับรู้เกี่ยวกับแวมไพร์ 

 กระบวนการรับรู้เกี่ยวกับแวมไพร์ในเชิงแนวคิดวัฒนธรรมนิยมสามารถพูดถึงได้หลากหลาย

ประเด็น เพราะสื่อและตัวแวมไพร์ล้วนมีการผลิตซ้ าอยู่เสมอในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมานี้ ท าให้ผู้ศึกษา

เห็นกระแสความนิยมของผีแวมไพร์ในหลายประเด็นโดยแบ่งเป็น 1) การผลิตซ้ าของสื่อที่สร้าง

กระบวนการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแวมไพร์ และ 2) กระแสนิยมที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการรับรู้เรื่องแวมไพร์ 

วัฒนธรรมสมัยนิยม หรือ วัฒนธรรมร่วมสมัย (อังกฤษ: popular culture หรือ pop culture) 

คือวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้น เกิดจากการสื่อสารของบุคคล ความต้องการของวัฒนธรรม

ในจังหวะช่วงเวลานั้น ซึ่งเกิดขึ้นทุกวันและแสดงเป็นภาพลักษณ์ออกมา ซึ่งสามารถรวมได้ถึงทุกอย่างไม่

ว่าจะเป็นการท าอาหาร การแต่งกาย สื่อมวลชน กีฬา หรือวรรณกรรม โดยวัฒนธรรมสมัยนิยม มักจะมี

ลักษณะตรงข้ามกับวัฒนธรรมระดับสูง ดังนั้นวัฒนธรรมสมัยนิยม คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความคิด 

มุมมอง ทัศนคติ ภาพลักษณ์ การเลียนแบบ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อกันอย่างไม่เป็นทางการว่าเป็น

สิ่งที่ชื่นชอบของสังคมในท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก ส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมสมัยนิยมเช่น เพลงป็อป 

หรือ เพลงสมัยนิยมที่จะเน้นในลักษณะตามความชอบของคนในสมัยนั้น เพลงป็อปในญี่ปุ่นจะเรียกว่า เจ-

ป็อป  

ในกรณีงานศึกษานี้อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่ตอกย้ ากระแสของแวมไพร์ในไทยในช่วงขณะหนึ่งนั้นคือ

กระแสจากภาพยนตร์ชุด The Twilight Saga ที่จากบทความของ you2play  ที่ได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่

ส่งผลต่อผู้คนจนถึงขั้นมีการจัดงานมีตติ้งระหว่างแฟนภาพยนตร์และมีการจัดแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ทไวไลท์

ภายในงานดังกล่าว เพ่ือเอาใจแฟน ๆ ของแวมไพร์ ทไวไลท์ กับปรากฎการณ์กระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม  

โดยเริ่มแรกในประเทศไทยได้รับกระแสแวมไพร์มาจากต่างแดนนานหลายปี แต่ยังไม่ได้รับกระแส

นิยมเท่าไรเนื่องจากแวมไพร์ในสมัยนั้นเน้นรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกับประวัติศาสตร์ คือมีหน้าตาอัปลักษณ์
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และน่ากลัวตามแบบฉบับจึงท าให้ผู้คนไม่นิยมกัน ผิดกันปัจจุบันที่แวมไพร์มักจะหล่อเท่บาดใจ หรือสวย

เซ็กซี่จนเหยื่อทั้งหลายยอมพลีกายเป็นอาหารให้เลยทีเดียว นอกจากนี้ตัวละครที่เป็นแวมไพร์มักจะถูก

สร้างใหเ้ป็นรูปแบบพระเอก นางเอกซะส่วนใหญ่ ท าให้ได้รับกระแสนิยมมากเป็นเท่าตัวในกลุ่มวัยรุ่น  

ส าหรับนิยายชุด The Twilight Saga ทั้งสี่เล่มต่างประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงและได้รับ

รางวัลความนิยมอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มผู้อ่านวัยรุ่น นวนิยายชุดนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกี่ยวกับ

วรรณกรรมวัยรุ่นร่วมสมัยในหลายวาระนับตั้งแต่การตีพิมพ์นิยายเล่มแรก เช่น รางวัลหนังสือส าหรับเด็ก

แห่งปีส าหรับเรื่อง Breaking Dawn จากการประกวดหนังสือแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (The 

Specsavers National Book Awards, United Kingdom) หรือรางวัลหนังสือที่ชื่นชอบจากการประกวด 

The Kid’s Choice Award (United States) ครั้งที่ 22 ในปี 2009 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยม

ของนวนิยายชุดนี้ในกลุ่มผู้อ่านวัยรุ่นอย่างชัดเจน เนื่องด้วยเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพ่ือกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้นวนิยายชุดดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากสื่อที่ทรงอิทธิพลหลากส านักอีกด้วย 

 

1) การผลิตซ้ าของสื่อท่ีสร้างกระบวนการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแวมไพร์ 

จากการศึกษาพบว่าจุดเริ่มต้นของผีแวมไพร์คือการแต่งนิยายสยองขวัญของ Bram Stoker เรื่อง 

Dracula ที่มีการอ้างอิงมาจากบุคคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นั่นก็คือเจ้าชายวลาดที่  3 หรือ วลาด

แดร็กคูล่า น าไปสู่การภาพยนตร์แวมไพร์เรื่องแรกคือเรื่อง Nosferatu (1922) และมีการสร้างภาพยนตร์

ของแวมไพร์อยู่เรื่อยมาจนในปัจจุบันมีภาพยนตร์แวมไพร์มากถึงจ านวน 300 เรื่องโดยประมาณ ซึ่งเรื่อง

ล่าสุดที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์คือเรื่อง  The Little Vampire (2019) ซึ่งเป็นการรีเมคมาจาก

ภาพยนตร์เรื่อง The Little Vampire (2000) เพียงแต่ในเวอร์ชั่นของปี 2019 จะเป็นในรูปแบบของ

ภาพยนตร์แอนิเมชัน  

จากการผลิตสื่อภาพยนตร์เกี่ยวกับแวมไพร์ทั้งหมด 300 กว่าเรื่องนั้นเป็นการตอกย้ ากระแส

วัฒนธรรมประชานิยมในเรื่องของแวมไพร์เป็นอย่างมาก แม้ล่าสุดภาพยนตร์แวมไพร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจน

กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของแวมไพร์แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแวมไพร์ทไวไลท์นั้นก็สิ้นสุดการฉายภาค

สุดท้ายมาตั้งแต่ปี 2012 รวมเป็นเวลา 6 ปีแล้ว แต่กระแสเหล่านี้ก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นเรื่อย ๆ เห็นได้ชัดจาก
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กลุ่มสังคมที่แต่งนิยายออนไลน์เกี่ยวกับแวมไพร์ที่พบในเว็บ dek-d’s writer แล้วนั้นพบนิยายที่สามารถ

ค้นหาได้ด้วยคีย์เวิร์ด ‘Vampire’ รวมทั้งหมด 1,913 เรื่อง และในแอพลิเคชัน Joylada พบนิยายที่

สามารถค้นหาได้ด้วยคีย์เวิร์ด ‘Vampire’ รวมทั้งหมด 50 เรื่อง และคีย์เวิร์ด ‘แวมไพร์’ อีก 50 เรื่อง รวม

เป็น 100 เรื่องโดยประมาณ  

นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม ผู้ศึกษาได้พบเห็นประเด็น

ของเรื่องที่แวมไพร์แทบจะเป็นสัญลักษณ์และไอคอนของวันฮาโลวีน จากการค้นคว้าข้อมูลของงานปาร์ตี้

ฮาโลวีนต่าง ๆ ทั่วโลกไม่เพียงแต่เป็น SM Party Halloween เท่านั้น คอสตูมที่ผู้คนส่วนมากเลือกที่จะใส่

ก็คือชุดของแวมไพร์รูปแบบของแดร็กคูล่า เพราะดูเป็นความเรียบง่ายและสามารถมองออกได้อย่าง

ชัดเจนว่าการแต่งตัวดังกล่าวเป็นการแต่งตัวแบบผีแวมไพร์หรือผีแดร็กคูล่าที่หลาย ๆ คนต่างรับรู้เป็น

อย่างดีและการผลิตซ้ าอันเนื่องมาจากกระแสวัฒนธรรมนิยมเหล่านี้ก็ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้คนใน

สังคมท่ีมีต่อตัวผีแวมไพร์อย่างเห็นได้ชัด 

การผลิตซ้ าของสื่อแวมไพร์และกระแสนิยมของแวมไพร์ในแบบฉบับยุโรปเริ่มกระจายอิทธิพลทาง

วัฒนธรรมมายังเอเชีย ท าให้ในปัจจุบันแถบเอเชียตะวันออก เช่น สื่อในประเทศจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น 

รวมไปถึงประเทศไทยล้วนมีการผลิตสื่อแบบแวมไพร์ออกมาเรื่อย ๆ ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้ นับได้

ว่าทางประเทศของเราก็ได้หยิบยืมเอาแนวคิดของแวมไพร์แบบยุโรปมาผลิตซ้ าเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น 

ละครเรื่องรักไม่มีวันตาย (2554) หรือล่าสุดในปีนี้คือละครเรื่อง แก้วขนเหล็ก(2562) ที่มีการสร้างตัวละคร

ออกมาในรูปแบบของแวมไพร์ที่อาศัยอยู่ปะปนกับมนุษย์ หน้าตาดี ฐานะดี และต้องปิดบังตัวตนเพ่ือ

ปกป้องตนเองและกลุ่มของตนเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวบทพ้ืนฐานมีการหยิบยืมแบบจาก Twilight Models 

มา ในขณะเดียวกันซีรีส์ของประเทศเกาหลีใต้หลากหลายเรื่อง เช่นเรื่อง  Blood(2558),  Orange 

Marmalade(2558) และ Vampire Prosecutor(2554) หรือสื่อแวมไพร์ญี่ปุ่น เช่น Blood: The Last 

Vampire(2552) และในประเทศจีน เช่น Love in Time(2558) โดยสื่อแวมไพร์ทั้งหมดที่กล่าวมาล้วน

ได้รับภาพลักษณ์และหยิบยืมรูปแบบมาจากแวมไพร์แบบที่ยุโรปเคยสร้างไว้ทั้งสิ้น และยังได้รับความนิยม

ในเอเชียจนเกิดการผลิตซ้ าเรื่อย ๆ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยที่เกิดการผลิตซ้ าในรูปแบบเดิม ๆ เพราะ

ตรงกับความชื่นชอบของคนในแถบเอเชียที่รวมประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

2) กระแสนิยมที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการรับรู้เรื่องแวมไพร์  
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กระบวนการรับรู้ด้านภาพลักษณ์และรูปแบบการด าเนินชีวิตของแวมไพร์ในภาพยนตร์มีความ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากกระแสนิยมของการด าเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ท าให้ภาพยนตร์แวมไพร์นั้น

ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปให้ตอบโจทย์กับผู้คนในสังคมด้วย โดยจากการศึกษาข้อมูลทั้งหมดพบว่ามีการ

สังเกตต่อกระแสของความนิยมของวัยรุ่นในสังคมไทยช่วงอายุ 16-32 ปี โดยวิเคราะห์ผ่านบริบททาง

สังคมภายในตัวบทภาพยนตร์ ซีรีส์ และเนื้อหานิยายต่าง ๆ ที่สะท้อนและกระตุ้นเตือนถึงการครอบง าของ

ค่านิยมทางสังคมหรือความคาดหวังต่อกลุ่มวัยรุ่นซึ่งไม่อาจสอดคล้องในโลกของความเป็นจริง 

ใน The Twilight Saga จึงเป็นการเปลี่ยนให้ภาพลักษณ์ผีดูดเลือดของเรื่องนี้ให้กลายเป็นภาพ

แห่งความปรารถนา การควบคุมอ านาจภายใต้ความงาม ความรักและครอบครัว รวมไปถึงบุคคลชายขอบ 

เพราะนอกจากจะปรับภาพลักษณ์ให้ใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างมากแล้ว ยังมีการเพ่ิมเติมลักษณะความงาม

จับตา ร่างกายอันสมบูรณ์คงทนและไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเวลา ลักษณะดังกล่าวที่ปรากฎจึงมี

บทบาทส าคัญต่อการสื่อถึงการควบคุมภายอ านาจภายใต้รูปลักษณ์ความงามได้อย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้

แนวโน้มการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ผีดูดเลือกให้มีลักษณะแทบจะไม่แตกต่างกับมนุษย์เลยนั้น ผู้ศึกษาให้

ความคิดเห็นว่าอาจเป็นเพราะการที่อยากให้ผู้คนในสังคมจดจ าได้จึงจ าเป็นต้องมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลง

ไปและมีความงดงามเกินมนุษย์ นอกจากนี้ ภาพลักษณ์ของผีแดร็กคูล่าที่ปรากฏอยู่ในสื่อภาพยนตร์ใน

อดีต กลายเป็นปัจจัยหลักในการประกอบสร้างลักษณะหรือแบบแผนความเป็นผีดูดเลือดในคริสต์ศตวรรษ

ที่ 20 เนื่องจากภาพยนตร์เป็นสื่อที่ก าลังอยู่ในความสนใจ รวมไปถึงภาพยนตร์สยองขวัญที่มีตัวละครผีดูด

เลือดเป็นตัวละครส าคัญของเรื่อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ Dracula) ก็เป็นลักษณะภาพยนตร์ที่มี

คนสนใจเป็นจ านวนมาก การผลิตซ้ าภาพลักษณ์ผีดูดเลือดอย่างต่อเนื่องในสื่อภาพยนตร์จึงกลายเป็น

ปัจจัยส าคัญในการประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผีดูดเลือดที่สังคมจดจ า โดยมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์

และกล่าวสร้างมิติความหมายแฝงให้แก่ผีดูดเลือด  

กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการน าเสนอภาพผีแวมไพร์ผ่านภาพยนตร์ ซีรีส์ 

และนิยายออนไลน์นั้นสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของสังคมโลกในปัจจุบันที่ปรากฎถึงความวิตกกังวลและ

ความหวาดกลัวของสังคมอีกทั้งรูปแบบของสื่อเอ้ือให้เห็นข้อจ ากัดของมโนทัศน์ความรักและน าเสนอ

ทางเลือกอ่ืนให้แก่ผู้รับสารในการจัดการกับความต้องการของตนซึ่งไม่ลงรอยกับสังคม แต่อย่างไรก็ตามไม่

ว่ารูปแบบจะเอ้ือพ้ืนที่ให้แก่ผู้รับสารเพ่ือปลดปล่อยความปรารถนาหรือความกังวลมากเพียงใดก็ตาม แต่

สิ่งที่สื่อแวมไพร์น าเสนอในท้ายที่สุดก็คือการน าวัยรุ่นกลับเข้าสู่สังคมผู้ใหญ่ มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่



113 
 

 

แท้จริง ดังเช่นช่วงท้ายของภาพยนตร์เรื่อง Breaking Dawn Part II (2012) แม้ว่าเบลล่าจะเปลี่ยนจาก

มนุษย์วัยรุ่นกลายร่างเป็นผีดูดเลือด แต่สิ่งที่ติดตามมาพร้อมกันคือความเป็นแม่ เด็กสาวกลายเป็นผู้ใหญ่

ตามที่สังคมปรารถนาอย่างสมบูรณ์ผ่านการให้ก าเนิดบุตรสาว ความรักที่รูปแบบของสื่อดังกล่าวสร้างขึ้น

ท าหน้าที่เป็นพ้ืนที่พิเศษที่ช่วยให้ผู้รับสารปลดปล่อยความปรารถนาและความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ซึ่งกดทับให้ปรากฎออกมาชั่วขณะหนึ่ง มุมมองที่เหนือธรรมชาติน าเสนอจึงนับเป็นวิธีหนึ่งที่กลุ่มผู้รับสารที่

อยู่ในช่วงวัยรุ่นจัดการหรือต่อรองกับกฎเกณฑ์ รูปแบบของสื่อแวมไพร์เหล่านี้จึงมีบทบาทส าคัญในการ

เชื่อมโยงและน าเสนอความฝัน ความปรารถนา และความวิตกกังวลของตัวละครหลักให้ปรากฎขึ้น

โดยเฉพาะสื่อแวมไพร์ร่วมสมัยที่พบเจอได้ในปัจจุบันที่แม้จะมีภูมิหลังในรูปแบบสื่อแวมไพร์เก่าแบบ  

Bram Stoker’s Dracula แต่สื่อในสมัยนี้ก็ยังเลือกที่จะน าเสนอรูปแบบของตัวบทที่เน้นไปในเรื่องราวของ

ความรักอยู่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนิยายออนไลน์แวมไพร์หลาย ๆ เรื่องก็แม้รูปแบบตัวละครจะเป็นแวม

ไพร์แบบยุคคลาสสิค แต่ก็เลือกที่จะน าเสนอวิถีชีวิตของแวมไพร์ในด้านความรักที่เป็นนัยยะของความเป็น

สมัยใหม่แทบจะทั้งหมดของนิยายออนไลน์ที่ผู้ศึกษาพบ 

นอกจากนี้ความเหนือธรรมชาติที่เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้ผู้ชมเลือกรับชมนั้นยังเอ้ือให้ผู้รับสารเห็น

ถึงข้อจ ากัดของมโนทัศน์ความรักและน าเสนอมุมมองใหม่ให้แก่ผู้รับสารเพ่ือช่วยจัดการกับความปรารถนา

ของตนซึ่งไม่ลงรอยกับสังคมแล้ว ยังช่วยสร้างความความหวังให้แก่ผู้รับสาร การสร้างโลกแฟนตาซีท าให้

เห็นตัวละครแปลกแยกจากโลกความเป็นจริง ตัวละครผีดูดเลือดที่มีการผสมผสานกันระหว่างความแฟน

ตาซีโดยเชื่อมโยงความแปลกประหลาดของแวมไพร์เข้ากับความแปลกแยกของตัวละครหลักที่เป็นมนุษย์ 

วิถีชีวิตของแวมไพร์ที่อยู่ร่วมในสังคมได้แม้จะไม่ลงรอยกับกฎตอบรับความคาดหวั งเกี่ยวกับตัวตนของ

มนุษย์ ตัวละครแวมไพร์จึงมีบทบาทมากกว่าเพียงการเติมเต็มความคาดหวังเกี่ยวกับตัวตนของเด็กสาว 

แต่ความแฟนตาซีของแวมไพร์ช่วยท าให้ผู้รับสารเห็นถึงหนทางในการท าให้ความปรารถนาหรือความฝัน

ของตนเป็นจริง ความเหนือธรรมชาติที่ท างานร่วมกับความแฟนตาซีโดยการสร้างความหวังให้แก่ผู้รับสาร

ซึ่งลักษณะดังกล่าวยังถูกสนับสนุนผ่านการเล่าเรื่องจากโลกแห่งความฝันสู่ความเป็นจริง เป็นเหตุผลท าให้

สื่อแวมไพร์ยังคงมีการผลิตซ้ าในเชิงความรักและมีการถูกแนะน าในช่วงวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์

อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมา เพราะตัวบทที่สื่อถึงความปรารถนาและทางออก 

การแก้ปัญหาของความปรารถนาเหล่านี้นั่นเอง 
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นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าแวมไพร์ในสื่อทุกชนิด ในอดีตจะพบว่าค่อนข้างถูกลดทอนความเป็น

มนุษย์เช่นเดียวกับหนังผีชนิดอ่ืน ๆ แต่เมื่อยุคสมัยเริ่มเปลี่ยนแปลงและสื่อแวมไพร์มีวิวัฒนาการในด้าน

บวกมากยิ่งข้ึนท าให้เห็นว่าตัวแวมไพร์ในสื่อทุกชนิดถูก ‘เพ่ิม’ ความเป็นมนุษย์เข้ามา ในขณะที่หนังผีชนิด

อ่ืน ๆ ถูก ‘ลด’ ความเป็นมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด เมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จึงพบได้ว่าแวมไพร์

ถูกน าเสนอในรูปแบบที่อยู่เหนือกว่าผีทุกชนิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว เช่น การถูกสร้างให้เป็นชนชั้นสูงทั้งที่

ในอดีตไม่มีผีชนิดไหนถูกสร้างมาในรูปแบบนี้ ท าให้เห็นว่าผู้สร้างนิยายแวมไพร์เรื่องแรกอย่าง Bram 

Stoker ได้มีแนวคิดในการสร้างแวมไพร์มาในรูปแบบชนชั้นสูงและท าให้สื่อในยุคต่อ ๆ มาที่ท าการผลิตซ้ า

ได้รับแนวคิดว่าแวมไพร์จะต้องเป็นชนชั้นสูงและเพียบพร้อม ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นอย่างมาก 

เมื่อน ามาปรับตามวิวัฒนาการและตามสมัยสังคมนิยมจึงยิ่งเพ่ิมความเป็นมนุษย์ของแวมไพร์เข้าไปอีกและ

การเพ่ิมความเป็นมนุษย์ดังกล่าวก็ดันไปตรงกับความชอบของหลาย ๆ คนทั่วโลก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

การผลิตซ้ าของสื่อแวมไพร์ที่มีความเป็นมนุษย์เช่นนี้อยู่เรื่อยมา แต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนกับเป็นการ

แบ่งแยกชนชั้นและลดทอนคุณค่าของผีบางชนิด โดยการเพิ่มคุณค่าของแวมไพร์ผ่านวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับ

มนุษย์และสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปกติ  

ดังนั้นโลกทัศน์ของคนในสังคมไทยผ่านการชมภาพยนตร์แวมไพร์ ซีรีส์แวมไพร์ รวมไปถึงผู้เขียน

และผู้อ่านนิยายออนไลน์เกี่ยวกับแวมไพร์นั้นจึงไม่ค่อยมีความแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ทั่วโลกมากนัก เพราะ

ได้รับสารมาในรูปแบบเดียวกันท าให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแวมไพร์ตรงกันทั่วโลกแม้ว่าในพ้ืนที่ของ

ตนจะไม่เคยมีต านานดังกล่าวเกิดขึ้นมาเลยก็ตาม รวมทั้งยังมีการตีความผ่านเรื่องราวของแวมไพร์ที่

ใกล้เคียงกันโดยวิเคราะห์จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ เช่น การตีความหมายของแวมไพร์

ผ่านสัญญะทางวัฒนธรรม มีการมองแวมไพร์ว่าเป็นตัวแทนของความแฟนตาซีและความโรแมนติกตาม  

genre ของภาพยนตร์ และมีการให้ความหมายของวัฒนธรรมว่าแวมไพร์คือการควบคุมอ านาจภายใต้

ความงาม ความเป็นบุคคลชายขอบ หรือความเป็นครอบครัว และมีการตีความสิ่งที่พบในตัวบทของแวม

ไพร์ตามแนวคิดมายาคติของโรลองต์ บาร์ตส์ ที่มีหลากหลายตามกระบวนรับรู้ส่วนใหญ่ที่ส่งผลต่ออารมณ์

ความรู้สึกของผู้รับสาร ท าให้เห็นว่าแวมไพร์ร่วมสมัยมีการสร้างตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์มาแข่งกับตัวแวม

ไพร์แบบแดร็กคูล่าในอดีตนั้นก็เป็นผลผลิตของการเชื่อมโยงและการผสมดัดแปลงระหว่างแนวเรื่องแวม

ไพร์ที่มีมาก่อนหลาย ๆ เรื่อง และจากเนื้อหารูปแบบอ่ืน ๆ เข้าด้วยกัน โดยได้สร้างรูปแบบใหม่ที่เป็น

พัฒนาการที่ชัดเจนที่ได้สื่อความหมายใหม่และกลายเป็นที่นิยมในปัจจุบัน อีกทั้งตัวบทร่วมสมัยก็มีความ
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อ้างอิงกับบริบทที่เป็นยุคสมัยปัจจุบันในแง่การให้ความหมายที่พยายามสื่อถึงค่านิยมของความเป็นสังคม

ในยุคปัจจุบันทั้งเรื่องความวิตกกังวลทางสังคม ความปรารถนาทางสังคม เรื่องความงามทางด้าน

รูปลักษณ์ และการแบ่งแยกชนชั้นที่แฝงตัวอย่างแนบเนียนกลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมมีความคุ้นชินและ

เป็นอุดมการณ์ที่ยากจะเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ทั้งนี้คือการเชื่อมโยงกันระหว่างตัวบทที่มีมาก่อนกับความ

เป็นสังคมในยุคสมัยใหม่ หรือตัวบทกับความเป็นสังคมที่พัฒนามาตามยุคสมัยใหม่ที่แฝงแนวคิดแบบ

ดั้งเดิมมาโดยตลอดนั่นเอง 
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